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Sabık Çekoslovakya'da mühim 
miktarda tevkifler yapılmaktadır. 
Bohemya ve Moravya'da 32 bin 
çekin tevkif edildiği bildirilmekte
dir. Bu hususta gelen telgraflar 
üçüncü sayfamızdadır. 

ransız ilerleyişi devam ediyor 
Fransızlar iki kasabayı aldı lor 

ı-

f 

.... Polonyalılar 
kahramanca 
karşı koyuyor! 

Fransız kıtaları ü. koldan 

Şehrin çok yakında düşeceği söyleniyor 

Garp hududundaki lrannz askerlerinden bir grup 

Paris, 15 a.a. - 15 eylül akşam ta
rihli fransız tebliği : 

Geçen günler zarfında zaptettiği
miz mevzileri takviye ettik ve düşma
na zayiat verdirerek mukabil taarru
zu püskürttük. Cephenin bir kısmı ü
zerinde düşman topçusunun ve hava 
kuvetlerinin şiddetli bir faaliyeti 
kaydedildi. Avcı hava kuvetlerimiz, 
ilk hatlarımız üzerine alçaktan uça· 
rak hücuma kalkışan düşman tayyare
lerini püskürttü. 

Sarbrük muhasarası 
tamamlanmak üzere 

Faris, 15 a.a. - Royter m.ıhabiri 
bildiriyor: 

Garp cephesinde son 24 saat zarfın
ia, topçu düellosu durmadan devam 
etmiş ve ara sıra tankların arkasında 

(Sonu S. inci sayfada) 

Yeni 
inkiıaf 
alô:metleri? 

Macaristan ekalliyetler 
meselesini ortaya atıyor 

Falih Rıfkı ATAY, 

Polonya hükümeti, resmi devlet 
makamları ile ecnebi sefaret he
yetlerini Romanya hududu Üzerin • 
de bir kasabaya nakletmiştir. Leh 
ordusu henüz kahramanca döğüıü
yor. Fakat acaba taarruzu gev§el· 
mek veya durdurmak, yahut, kafi 
bir kuvetle geride bir müdafaa hat· 
tına çekilmek mümkün olacak mı· 
dır, bilmiyoruz. Herhangi bir bük • 

Koni Çaki ''Romanya'ya yapllan teklife cevap gelmezse 
bu teklifin yenilenmesi müJkül olur! " diyor 

Kont Çaki diyor ki: 

Macarlar hayati · menfaatlerini korumak 

için gerekirse son nefere kadar harbedecek 

me yardım edecek vesikalarımız, v t M ı· · u·tı , t kk ·· d. r 
sadece tebliğler ve onların tefsirle- .&.On , USO lnl Ve rıl ere eşe Ur e ıyo 
rinden ibarettir. Bu tebliğ ve tehir
ler, bir takım iıaretlerle harta üze
rine tatbik edildiği zaman vaziye
tin pek de ho§ olmadığı göze çarpı
yor. Dün gelen Paris gazetelerinden 
birinin askeri muharririne göre, Al
manya Lehistan topraklarına iki 

Budapeşte, 15 a.a. - Hariciye encümeninde beyanatta bulunan 
Kont Çaki şimdiki harbin 1919 da sulh imzalanırken yapılan h~
taların bir neticesi olduğunu söylemiş ve Macaristan'la Yugoslav· 
ya arasındaki münasebetlerin samimi olduğu noktasında ısrar et
mittir. Diğer cihetten Kont Çaki demiştir ki: 

milyon asker sevketmiıtir ve Hitler "- Macaristan hiç bir tehdit altın
burada kati ve tam bir netice almı- da bulunmuyor. Bunun için hükümet 
ya azmetmi§tir. Bu netice alınıncıya bitaraflığını ilan etmeğe lüzum gör -
kadar, garp cephesi ile me§gul ol- memiştir. Esasen Macaristan'ın bita
mak niyetinde değildir. raflığını ilan etse idik uzun sürmesi 

Polonya hükümet merkezinin muhtemel olan bu harp esnasında mil· 
Romanya hududu üstüne nakledil • li hayatımızı tehlikeye düşürmüş ola
diğini bildiren ajans bültenlerinde caktık.,. 
macar ajansının bir tebliği çıkıyor. Macaristan hududunda cereyan e
Bu tebliğe göre macaİ' hariciye na- den şimdiki ihtilafta Macar hükü~e· 
zırı ıunlan söylemiştir: 1 - Roman- ti 20 senedenberi takip edilen sıya
ya hükümetine bir ekalliyet muahe- sete uygun bir vaziyet almış ve dost
desinin akdi için verilmiş olan- larına karşı ananevi sadakatini muha
müsbet teklife cevap gelmekte ge· faza etmiştir. 
dkecek olursa, bu teklifi yakın Devlet reisinin bükülmez azmi v~ 
zamanda tekrar etmek bizim için ahlaki kuvetlerin arkasında kuvetlı 
pek müıkül olur. 2 - Roman- bir disipline malik her şeye hazır ve 
ya'nın bize ademitecavüz paktı ak· her an daha ziyade kuvetlenen ma
tetmek teklifinde bulunmasını, bir car ordusu bulunmaktadır. 
tabiye manevrası addediyoruz. 3 - Macar • Romen münasebetleri 
Kendi hesabına da bir ekalliyet Macar hükümeti rumen hükümeti· 
muahedesi aktinin muvafık olup ol· ne bir ekalliyet muahedesinin akdi i
madığını takdir etmeği Yugoslavya çin müspet teklifte bulunmuştur. E • 
hükümetine bırakıyoruz. 4 - Yeni ğer cevap gelmekte gecikirse Macar 
macar sefirini kabul eden bulgar hükümetinin bu teklifi yakın zaman
kıralınm hararetli sözleri Macaris· da tekrarlaması pek müşkül olur. 
tan'da derin bir miıkes bulmuıtur. Şimdiki ihtiHlfı mümkün olduğu-
5 - Sulh siyaseti ile bütün dün· kadar mevzileştirmek hem Macaris
yanın ate§ içinde kalmasına mani o- tan'ın hem de dostlarının menfaati i
lan Musolini ile, Hitler'e sonsuz cabatından bulunması hasebiyle ve 
§Ükranlarımızı sunarız. rumen hükümeti Macaristan'ın taar-

Bu beyanatın chemiyetini ölç· ruz fikirleri beslemediğini bildiğin 
mek için iki meçhulü halletmek la- <len Macaristana bir ademi tecavüz 
zım. Meçhullerden biri, Romanya'- paktı akdini teklif etmiştir. Mevcut 
da~ i.stenen. tc~I.if cevabının, mahi- olmıyan bir tehlike :._ .• ~ rıda yapı. 
yetıdır. lkıncısı, Romanya ya bu lan bu teklif biı ~.ıbi,Y.e mancvrasın
t~klif ve :~goslavya'ya ~~ika~! va- dan başka bir şey değildir. Havayı e
zıyetten ıstıfade etmek ıçın munfe-

1 
vela bir ekalliyet muahedesiyle dü-

(Sonu J. üncü say.fada) (Sonu J. üncü say.Jada) 

Macar Hariciye Nazırı 
Kont Çaki 

• 

iktisat Vekilin•n 
İstanbul' da tetkikleri 
İstanbul, 15 (Telefonla) - !stan -

bu1ucl uu .............. cl olan İktısat Vekili 
B. Hüsnü Çakır bugün !ktısat Veka
letine bağlı müesseselerde tetkikler 
yapmıştır. Vekil bu arada sabah do -
kuzda Sümerbank İstanbul şubesine 
giderek iki saat kadar meşgul olmuş 

(Sonu S. inci saY.,iada) 

Almanlar bir cok noktalarda ... 

mühim muvaff akiyetler 

elde ettiklerini bildiriyorlar 

H itler teftiste 
..:> 

Polonya hükumet merkezi 
• 

Polonya'nın meşhur olan çamurları arasında 
ilerliyen Polonya topları Romanya hududuna nakledildi 

Polonya'cla harp eclen 'J#o"fonya askerleri 

Londra, 15 a.a. - Polonya umumi 
karargahının en son tebliği, Varoşva-

• nın şarkında Kaluzzin - Lukov hattı 
üzerinde büyük bir muharebenin baş
lamış olduğunu bildirmektedir. Vis • 
tül nehrini geçmiş olan alman kıtaatı, 
Opole ve Lublin mıntakalarında po . 
lonyalılara hücum etmektedirler. 
Varşova'yı müdafaa etmekte olan 

1 general, hava bombardımanlarının pa· 
panın vekilinin ikamet etmekte oldu
ğu binayı ve Praga hastanesini hasa
ra uğratmış olduğunu bildirmektedir. 
Almanlar, Varşova varoşlarına şid· 

detle hücum etmektedirler. 
Almanlar Wola'da mitralyöz ateşi 

ile püskürtülmüşler ve büyük zayiata 
uğramı§lardır. 

Açık ıehirlerin bombardımanı 
Varşova, 15 a.a. - Pat ajansı bildi

riyor; Leh açık şehirlerinin alman 
tayyareleri tarafından bombardıman· 
lan askeri harekatla hiç bir alakası 
olmıyan bütün köy ve şehirlerin sis-

~-------------------~·----------. 

1 
temli bir surette tahribi mahiyetini 

Sovyetlerin vaziyeti 
almıştır .. Beynelmilel hukuk kaidele· 
riyle katiyen telif kabul etmez ve Al· 
manya tarafından medeni milletlere 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

Polonyadaki 
beyaZ Ruslar 

meselesi! 
Pravda buradaki beyaz 

Rusların, Ukranyalllann 

yüzde kırk nisbetinde 

bir ekalliyet 

olduğunu yazıyor 

Moskova'daki Polonya sefiri 
pasaportunu isfemiı değildir 

Moskova, 15 a.a. (Royter) - Po
lonya sefareti memurlarının Mosko
vayı terketmeğe hazırlandıklarına da
ir dolaşan şayialar buradaki salahi
yettar Polonya mahfillerinde tekzip 
edilmektedir. Bu mahfillerde Polon -
ya sefiri Gryzbowski'in pasaportunu 
istemediği beyan edilmektedir. 

Moskovadaki salahiyettar Polonya 
mahfillerinde "Pravada" nın dünkü 
makalesi hiç bir endişe uyandırma
mıştır. 

Pravada ga%etcsi bu makale
sinde Polonya'mn uğradığı seri 
cukeri mağlubiyeti bahis meV%UU 
etmiş, birçok milletlerden mürek
kep olan ve ukranyalılarla beya;z 
rusların yüzde 40 nisbetinde bir 
ekalliyet tefkil ettikleri bu mem· 

(Sonu S. inci sayfada) 

Pasif korunma tecrübesi hazırhklan 
Ankara'nın hava hücumlarına karşı pasif korunma tecrübesinin çok yaklaştığı anla

şılmaktadır. Hücum tayyarelerinin atmaları melhuz olan bombalar hakkında halka bir 
fikir vermi$ olmak ic;in bu sabahtn itibrcn Ankranın muhtelif yerlerinde içi bo5 bom
balar teşhir edilecektir. 
Kızılaym arkasındaki bahçe içersinde diğerlerine örnek olmak üzere bir sığınak 

yaptınlmaktadır. Yukarıdaki resimde bu sığınağın inşaatını görüyorsunuz. 
Diğer taraftan alakalı makamlar çocuklar için maske temini teşcbbiıslcrine giriı • 

mi~lerdir. Memleketimizde küçuk çocuklar için kafi miktarda maske bulunmadğı ve 
hariçten temini çarelerine başvurulduğu haber verilmekle beraber bu teşcbbusten he
nüz bir netice alınrnrı; değildir. 

Amerikalılar Sovyetler 1 

birliğinden aynlacaklar 

Vaşington, 15 a.a. - Ame
rika Birlefik Devletleri Hari
ciye Nezareti, Moskova' daki 
büyük elçiliğin amerikan va-
tandaşlarına Sovyetler Birliği
ni terketmek tavsiyesinde bu
lunduğunu teyit eylemi:ttir. 

Mogoliston hudutları 

meselesi hallediliyor 
Moskova, 15 a.a. - Havas 
Sanıldığına göre, Mogolis

tan hudutları bahsindeki ja
pon • sovyet anlaşmazlığının 
muslihane bir hal suretine rap
tı, hemen bugünlük değilse bi
le herh"!de pek yakın bulun
maktadır. 
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~nıan ve külfür: 

Radyolar 
/ Günün peıinden 1 

1 

................................................... . 
Eksik taraflarımızdan ... / 

Hususi idarelerin 
kadrolar1 

Mekteplerdeki vakit 
cetvellerinde değişiklik 

Harpten önce de, radyolar, telkinlerinin taşım gediğine kaymağa 
çalışırlardı Fakat harp başlayalıberi, u~kı iddia olunduğu üzere rad-
volar. silahın en kudretlisi olmuştur. ' 

Ticaret Vekaleti lstanbul teşki
latı, bilhaaaa toptan aatıt yapan ba· 
zı müesacıelerin ihtikar yaptıkları
nı teıbit etmit ve isimlerini Vekalet 
makamına bildirmiştir: ihtikarla 
mutlak bir mücadele halindeyiz. 
Son hadiselerin bu meseleyi ortaya 

teıkilat 

hazırlanacak 
Dahiliye vekaleti, yeni barem ka • 

nununa göre 1 tegrinisani 939 tarihi
ne kadar hazırlanarak İcra Vekilleri 
heyetine verilmesi lazım gelen husu
si idarelerin teşkilat kadrolarını ne 
şekilde hazırlıyacaklarını vilfiyetlere 
bildirmiştir. Vekalet bu tebliğiyle bU
tün vilayetlerin teşkilat kadrolarında 
yeknasaklığı temin gayesini istihdaf 
etmektedir. Bu tebliğe göre hususi i· 
darelerin idare, hesap, nafıa, maarif, 
ziraat, baytar ve aıhat kısımlarına da
hil maaşlı veya daimi ücretli memur
larının bugünkü dereceleri vilayetle
rin ihtiyaç ve mali vaziyetlerine göre 
yeni baremin derecelerine intibak et· 
tirilecektir. 

Dersler öğleye kadar okutulacak~ 
Bir kaç misal verelim: 

lngiliz radyosu hemen her gün, yeni bir dil ile yeni neşriyat yap
mağa başladığını ilan ediyor. Son günlerde, fransızca neşriyat art
tırılmış, bundan başka da İtalyanca, macarca, çekçe, lehçe ve romen
ce neşriyata başlanmıştır . 

bir günün mevzuu halinde koyması
na şükretmeliyiz. Türkiye'de, her· 
hangi bir zamanda oluna olsun, İs· 
tihsal pazarlariyle istihlak pazarla
rı arasında normııl bir fiyat farkı 
olduğunu, satış fiyatlannın tam bir 
kontrol altında bulunduğunu iddia 
edebilir miyiz? 

Maarif Vekaleti Maarif Şuruırun verdiği kararları birer birer 
tatbik mevkiine koymaktadır. Memleketimizin irfanına faydalı 
tesirler yapacağında hiç fÜphe olmıyan bu isabetli kararlar, bu 
dera yılından itibaren bütün mekteplerimizde yürürlüğe girmiş 
bulunacaktır. 

Diğer taraft~n, Alm~ny~, önc.e bi~~~kinci Varşova istasyonu ya
ratarak leh efkarıumumıyesınde ıstedıgı teşevvüşü bir müddet yap
mağ~. muvaffak _olmuş, fakat ?ndan sonra da Lemberg'in her şey
den ence r~dyo ıstasyonı.ma ~ışan alrnı~ ve tahrip eylemiştir. 

İtalyan ıstasyonları, her dılden neşrıyatlarmı çoğaltmışlar ve u
zatmışlardır. 

Ve biitün bitaraf devlP.tlerin radyo neşriyat programlarında harp 
h;ıvadisleri ve izahları başa geçmiştir. ' 

.. Bu itibarla, cihan. mathuatı~m y~rini cihan radyoları almıştır. Sü
tun s:ışırtmalar. tclkmler, tehditler, ıknalar, yani ortadaki fiili izah 
tahrif veya mübalağa etrneğe matuf olan talakat oyunları şimdi ar: 
tık radyoların hakkı olmu~tur. 

. 
I~ piyasa normal 

bir hale geldi 
/ Geçen haftalarda iç piyasada bazı 
ihtikar hareketleri görülmüş ve bazı 
eşya fiyatlarında yersiz vl sebepsiz 
bir yükselme göze çarpmıştı. 

Başvekaletin neşrettiği tebliğde i . 
şaret edildiği veçhiyle, memleketi -
mizde en az bir senelik ihtiyaçtan 
fazla iaşe maddeleri bulunmaktadır. 
Diğer taraftan zaruri maddelerin he
men kfi.ffesinin ya ihracı men veya li
sansa tabi tutulmuştur. 

Bundan başka gene BaşvekiJimiı:in 
Büyük Millet Meclisinde ifade bu
yurdukları üzere, ticaret vekaleti ih
tikara teşebbüs edecekler hakkında 
şiddetli surette tatbikata geçmek i · 
çin hazırladığı kanun projelerini baş
vekalete arz ve takdim etmiştir. 
Öğrendiğimize göre, bazı madde • 

lerde vak1 fiyat yükselmesi gerilemiş 
ve piyasa durgun bir hal almıştır. A· 
lakalılar bu durgunluğu normal telak-
ki etmektedirler. ' ' / 

Bütçelerinde münakale yapılan 
vilayetlerimiz 

İcra VekilJeri heyeti, Kayseri, Edime. 
Kütahya, Çorum. Sivas, Çankırı, Bilecik, 
Ellııg, Kastamonu, Denizli, Afyon ve Ba
lıkesir viliyetlerine verilen munzam tah· 
sisat ile bu viliyetlerln 1939 bütçelerinde 
yapılan münakaleleri kabul etmiştir. 

;r edavüle çıkar1k f' 

yeni banknotlar 
Türkiye Cümhuriyct Merkez Bankasın • 

c1ın : 
Bankamızın 15 ikinci teşrin 1937 tarihin

den itibaren tedavüle çıkarmıya başladı· 
ğı yeni harfli banknotlardan 15-9-1939 ta
rihine kadar : 

tiri buçuk liralıklardan 13.906.195, beş 
liralıklardan 43.893.730, on liralıklardan 
33.980.480, elli lirahklardan 37.788.100, yüz 
liralıklardan 43.57S.200, beş yuz liralıklar. 
dan 18.895.000, bin liralıklardan 25.117.000, 
lıra ki, ceman ıki yüz on 7edi milyon yüz 
elli beı bin yedi yilz beıt lira tedavüle çı
kanlmıı ve mukabilinde eski harfli ban
knotlardan ayni miktar tedavülden kaldı
rılmıııtır. (a.a.) 

Ege' de 32.000 tonluA 
üzüm stoku var 

İzmir. ıs a.a. - Gazetelere göre. istihsal 
mıntakalannda ve lzmirde alıcı ve satıcı
ların ellerinde mevcut kurutulmuş üzüm 
stoku otuz iki bin tondur. Bu yekftn her 
gün biraz daha artmaktadır. Borsadaki sa· 
tıılar bir iki gündiır biraz fazlalaşmıştır. 

lzmir'le fransız piyasaları 
arasında İf batladı 

İzmir. ıs a.a. - Yeni tiırk · fransız ti· 
caret anlaşması hiıkUmlerinc göre. Fransa 
ile ticari muamelelere başlanmıştır. Güm
rukte mevcut !ransız malı a:r: ise de gerek 
Fransaya gönderilmek gerek ithal edilmek 
i.ırere bir çok müracaatlar vuku bulmak -
t.1dır. 

Bergama'nın kurtuluş 

büyük 

Burhan BELGE 

11-1 AVA 

tF~ 
Dün hava bir çok 

yerlerde bulutlu geçti 
Dun şehrimizde hava sabahleyin açık. 

sonraları bulutlu geçmiş, ruzgir garpten 
saniyede 6 metre kadar hızla esmiştir. Gü
nün en 7üksek sıcaklığı 31 derece olarak 
tesbit edilmiştir. 

Yurtta hava Trakya bölgesiyle Mar • 
mara havzası ve doğu Anadoluda çok bu. 
!utlu, orta Anndolunun şark kısmı ile Ak· 
deniz kıyılan ve cenup doğusunda açık, 
diğer yerlerde bulutlu geçmiştir. 

Rüzgarlar Trakya ve Marmara havzasın
da cenuptan, Egede garpten, diğer bölge
lerde yer yer cenup ve garp istikametin -
den saniyede en çok 7 metro kadar hızla 
esmiştir. 

En yüksek sıcaklıklar Konyada 30, İz
mir ve İskenderunda 31, Diyarbakırda 32, 
Balıkesir ve Adana.da 33, Akhisar ve Na
zillide 34, Urfada 3S derecedir. 

Kadastro mektebinde 

okutulacak dersler 
Kadastro mektebi talimatnamesinin 

13 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi ve mektepte okutula -
cak derslerin şu esaslara göre tanzi
mi Vekiller Heyetince kararlaştırıl
mıştır. 

A şubesinde okutulacak dersler 
şunlardır: 

Kanunu medeni ve Borçlar kanu
nu, Hukuku idare, Hukuk usulü mu
hakemeleri ve İcra ve iflas kanunu, 
İntikatat kanunları, Ayni haklar ve 
tapu sicil nizamnamesi ile tatbikatı, 

Tasarruf kanunları ve nizamnameleri, 
Hesap ve cebir, Hendese ve müselle
sat ve harita tersimi usulleri, To
poğrafya, Resmi hatti, Kaligrafi ve 
daktilo, Mesaha tatbikatı. 

Bunlardan hangilerinin birinci ve 
hangilerinin ikinci sınıfta okutulaca
ğı muallimlerin mUtaleası alındıktan 
sonra umum müdürlükçe tespit edile· 
eektir. 

B şubesinde okutulacak dersler: 
Topoğrafya, (şehir ve arazi harita· 

lan) ve fotoğrametri hakkında umu
mi ma!Umat, Müsellesat ve logaritma 
tatbikatı ile harita tersimi, Resmi hat· 
ti, Kaligrafi ve daktilo, Hukuki ve 
mesleki bilgiler, Topoğrafya tatbika
tı. 

Fransız ve İngiliz devlet adamla
TJ tekrar tekrar söylediler: 

- A vrupa'da H itlerizmi yıkıncı
ya kadar harbe devam edeceğiz! 

Devletin yeni tedbirleri bu gaye 
ile alınacaktır: mesut vazife sahip· 
leri., ihtikô.rla şiddetli bir mücadele 
lüzumuna kanidirler: bugün verim
li bir mahsul senesi idrak etmit ol
mamıza ve stok halinde bir senelik 
yiyeceğimiz bulunmasına rağmen, 
bir harp ihtimali karşısında Yatan . 
daşa borç para bulup evine un çu • 
valı taşıtan hassasiyet, acı tecrübe
lerin m hsulüdür. Soğuk kanlılıkla, 
mantılda ve eski günlerin zihniye. 
tiyle bugünü mukayese ettiğimiz 
zaman bu titizliğin şiiphesiz ki lü. 
zumu yoktur: umumi harpte Urfa 
ve Diyarbakırda buğday stokları 
çürürken İstanbul süpürge tohumu 
bulamıyordu. Erzurum hattını bir 
milli zafer olarak selamlamaınızın 
sebepleri arasında 'bunun gibi sayı
sız hakikatler vardır. 

İhtikar en çok iki mevzu üzerin
de oluyor: muayyen yerlerde satı
lan, muayyen ellerde bulunan ve 
muayyen işler için llızım olan ithal 
maddeleri; 

Bu maddelerin kullanıldığı yer
lerle kullanan ihtı&aa aahipleri ... 

Dün iposü)fit almıya giden bir 
vatandaşa, on gün evel kilosuna o
tuz kuruş istenen bu madde için elJi 
kuruş istenmiştir. Mal sahibi buna 
aebep olarak ne gösterebilir? Tek 
cevap şudur: "- Elimizde az mal 
var!,, 

Odacı, korucu, bekçi, evrak müvez
zii, daktilo ve buna benzer diğer mü
teferrik ve muvakkat mahiyet arzeden 
hizmetlerde çalışanlar yeni barem ka
nunu dışında bırakılarak teş!. ··at kad
rolarına alınmıyacaktır. Bunlar için 
her sene bütçesine bir cetvel eklene
cektir. Teşkilat kadrolariyle maaş ve 
emsal hasılları değişen memurlara 
maaş farkları baremin muvakkat bi -
rinci maddesi hükmüne göre verile
cektir. Halen ücretle idare olunan me
murların derece ve kadroları baremin 
ikinci maddesi hükmüne göre tayin 
ve tespit olunacaktır. 
Diğer hizmet vekaletlerinde bulu • 

nan ve bütçede tahsisatı mevcut olup 
da henüz baremin içine alınmıyan me· 
muriyetler ve barem kanunu hiikilm· 
lerine göre maaş asıllariyle, emsal ha
sıllarının değişmesinden mütevellit 
farklar· hariç olmak Üze'"e kadroların 
hazırlanmasında yeni memuriyetler 
ihdas ediJmiyecek ve memuriyet un
vanları da değiştirilmiyecektir. 

Şild maçlarına pazar 

günü devam edilecek 
Bölge Futbol Ajanlığından: 

1 - Bazı zaruretler yüzünden ik
mal edilemiyen 1938-1939 şilt maçla
rına yarınki pazar gününden itibaren 
devam edilecektir. .• 

2 - Bu haftaki maç Demirapor • 
Ankaragücü takımları arasında pazar 
günü aaat 15 te 19 mayıa ıtadyomun· 
da yapılacaktır. 

3 - Maçın hakemi Ömer Örer'dir. 
Yan hakemlerini hakem seçecektir. 

4 - Maç muayyen müddetinde be
raberlikle bittiği takdirde umumt hil· 
kümlere tevfikan temdit edilecektir. 

Bu kararların ilki olarak, derslerin 

K 'd · h · k"' öğleden evele toplanması ve talebenin on ya Q 1 tı ar kendi kendilerini yetiştirmek üzere 
•• • muhtaç oldukları zamanların öğleden 

mucadele edılecek sonraya gelmiş bulunmasıdır. Maarif 

Konya : 15 a.a. - Belediye, parti 
reisleriyle Emniyet Direktörü, tica
ret ve sanayi odası ve zahire borsası 

mümessilleri ile it ve Ziraat bankala
rı ile diğer milli bankalar direktörleri
nin iştirakiyle dün mıntaka ticaret 
Müdürlüğünde ticaret müdürünün 
başkanlığında bir toplantı yapılmış
tır. 

Bu toplantıda ahvali hazıra dolayi
siyle memleketin iaşe vesair mübrem 
ihtiyaç maddeleri üzerinde ihtikara 
mani olmak için alınması lazımgelen 

tedbirler etrafında görüşülmüş ve bu 
arada İstanbul, İzmir, Mersin piyasa
larından Konya tüccarları tarafından 
mübayaa edilen maddelerin fiatları 
tetkik olunmuştur. 

Malatya'da tütün ve 

sigara fabrikası açılıyor 
Malatya'da bir tUtün ve sigara fab

rikasının açılacağı hakkında bazı ga
zetelerde çıkan haber hakkında ala
kalı daire nezdinde yaptığımız tah
kikat neticesinde bunun doğru olma
dığını öğrendik. 

Bu haberin burada mevcut deponun 
genişletilmesi için yapılan faaliyet -
ten çıktığı anlaşılmaktadır. 

Kaymakamlar arasında 

yapılan değişiklikler 

sahasında ilerlemiş milletlerin tecrü
be edip müspet neticeler aldıkları bu 
usulün bizde de muvaffak olacağı 

şüphesizdir. 

Derılerin öğleden evele alınma8l 
dolayısiyle yeni bir vakit cetveli ha
zırlamıştır. Bu cetvel, liselerle, şehir 
ilk muallim mekteplerinde ve orta 
mekteplerde tatbik olunacaktır. Çifte 
tedrisat yapan mektepler için de rr 
rıca bir program yapılmıştır. Bu pro
gramın tanzimi, çift tedrisat usulü• 
nün kaldırılacağı haberinin de yanlı§ 
olduğunu göstermektedir. 

EyJillün 25 inci günU mekteplerin 
açılmaıından itibaren tek tedriaath 
orta mektepler ve liseler talebesi .., 
bah aaat 8 de birinci derse gireçek-
lerdir. 45 şer dakikalık beş den ıs te 
nihayet bulacaktır. Cumartesi günlo
ri üç deeıs okutulacaktır. 

Çift Mriaat yapan mekteplerde 
sabah grupları 7.40 da mektebe gele
cekler ve bet dersi 12.15 te bitirecek
lerdir. Öğleden sonraki gruplar be~ 
dersini 12.30 dan 17.05 şe kadar oku
yacaklardır. Cumartesi günleri birin-
ci grupların dersleri 7.40 dan 10.15 e 
ikinci grupların da 10.05 den 13 c;e 
kadar devam edecektir. 

Yatılı mektepler için tamamiyle alf· 
rı bir vakit cetveli hazırlanmıştır. 

Yeni vakit cetveli hazırlanırken tu 
esaslar göz önünde tutulmuştur: 

a - İşe erken başlamak, gilnim en 
güç işini dimağ ve vücudun en uya· 
nık bulunduğu bir zaman içinde yaP"' 
mak, 

b) Öğleden ıonra mektep dışında 
çah§mak mecburiyetinde olan genç
lere; sabahleyin mektebe devam ve 
öğleden sonra hayatlarını kazanmak 
imkanlarını vermek. 

c) Evinde sakin ve uygun bir ça
lışma köşesi bulamıyan talebeye de 
mektepte çah§mak imkanını vermek. 

ç) Mektepte ders ve vazife hazır
larken verimli çalışma metodunu öğ
retmek, talebeyi şahsi ve müşterek 
çalı~malara hazırlamak, 

Fatih kaymakamı BB. İhsan Sakız:. 
h Şile kaymakamlığına, Şile kayma
kamı Rebii Karatekin Fatih Kayma
kamlığına, Eyüp kaymakamı Haşim 
Kunan Geyve kaymakamlığına, Gey· 
ve kaymakamı Sait Ali Yücel Eyüp 
kaymakamlığına İatanbul vilayeti se· 
ferberlik müdürü Nail İlter Silivri 
kaymakamlığına, Silivri kaymakamı 
Ekrem Gönen İstanbul vilayeti se • 
ferberlik müdürlüğüne, Tosya kay -
makamı §ahap Ural Yaylak kayma. 
kamlığına, İstanbul villyeti seferber
lik şube şefi Esat Onat Tosya kay. 
makamlığına, Hukuk mezunlarından 
Kadri Erdoğan Saimbeyli kaymakam
lığına naklen tayin olunmuşlardır. 

d) Muallimleri öğleden sonra Sl

nıflarda yeni ders vermek ve eski 
dersleri müzakere etmek için değil, 
talebenin bütün faaliyetleriyle alaka
dar bir mürebbi olarak bulundurmak, 

Teşekkür 

Bir an için hakikat olarak kabul 
etsek bile, bu, fiyatları arttırmak 
için meşru, mantıki bir cevap mı· 
dır? Bütün bu misallerden vardan 
netice şudur: evela, vatanda§ın dü
ıünüşünde inkılap yapalım: menfi 
bir telakki, bütün önleyici tedbirle
re rağmen, kendisine faaliyet saha
sı buluyor. Bütün önleyici tedbirlere 
rağmen... Önümüzde sayısız mi~l
ler vardır. Biliyoruz ki memlekette 
faiz muayyen bir hadde indirilmiş· 
lir. Banka ve bankalar kanununa 
tabi müesseseler yüzde 8,5 tan faz· 
la faiz alamazlar. Bu işlerle uğra
şanlar devlete her ay beyanname 
vernıeğe, defter tutmıya, itlerini 
bildirmiye mecburdurlar. Şimdi te
feci ,yeni bir bulu§la kendisini bü
tün bu kayıtlardan kurtarmak yolu
nu bulmuştur: mesela, bir gayri
menkulü İpotek ederek para almak 
istiyorsunuz. Evela, bu gayrimen
kulün kendisine satııını yapıyorsu • 
nuz, tapuda fer ağ veriyorsunuz, bu
na mukabil o sh:e bir senet veriyor: 
muayyen zamanda parayı ödediği
niz takdirde ferağı iade edeceğini 
taahhüt ediyor ve tabii ki faiz mik· 
tan azami had olan sekiz buçuğun 
hiç olmazsa bir mislidir. 

Hak ve menfaatlerimizi kendi 
hesabın!\ yontmak için, fırsat bekli
yen ıu sinsi ihtikar zihniyetini ha • 
yatımızdan yok etmek için hüküme
tin mücadelesinde bir birlik cephesi 
kuralım. Maalesef çok mahdut ol-

mıyan ve oldukça yayılmış bulunan 
bu menfi telakkiyi kökünden kal
dırmak yolunda hükümetin açacağı 
mücadelede bir birlik kuralım. Pa• 
zarlıksız satış kanununun tamamiy
le tatbik edilmemesinde, kendileri
ne vazife verilmit ufak memurlar 
kadar biz müfteriler de kabahatli 
değil miyiz? 

lhtikarla mücadelede hepimiz, 
birer zabıta memuru kadar kendi 
kendimizi vazifelendirilmiş saya. 
lun. Bir ay evel, demirin kilosunu 1 t 
kuruıa aldıiı dükkana, dün kilo 
başına 18 kuruş ödiyen ve hüküme
te haber vermiyen müıteri bunu ta
bii sayana, havadan para kazan
manın zevkini alan satıcının yann 
28 kurut istememesi için insaf ve 
ahlakından batka neye güvenelim? 

Aylardan beri midemden rahatsı
zım. 15 gün Nümune hastanesinde ya
tarak tedavi edildim. Hastanede kal
dığım mUddet zarfında gerek Ser Ta
bip Bay Rüştü Çapcı gerekse Tabibi 
müdavi Bay İhsan ile Bay İbrahim ve 
diğer bütün hemgire ve mütahdemin 
tarafından hastalara gösterilen dik
kat, ihtimam ve nezaket her türlü tak 
dirin fevkindedir. Hepsine en derin 
şükran ve saygılarımı ı;unarım. 

e) Talebeye mektep vazifelerini 
gündüzden hazırlama zamanını ve ge
celeri vaktinde yatmak imkfinını ver~ 
mek. 

Maarif Vekaletinin vakit cetvelinin 
tatbiki şekillerini tayin eden emirna
mesinde şu yeni ve mühim hususlv
da vardır: 

Haftada iki gtin fizik, kimya, bi
yoloji, matematik derslerinden ikisi
ne mahsua olmak şartiyle liselerin i
kinci ve üçüncü sınıflarında ilk iki 
ders, talebeyi devamlı vakte alıştır. 
mak, tatbikatla dersi birleştirmek 
maksadiyle, teneffüse çıkılmadan, ay
nı muallim tarafından verilecektir. 

kendini ifna ediyor demek. 

••• 

KUTAY 
Ankara Kadastro Fen Amiri 

Ethem Kurteş 

Öyle ise, bu sefer şemsı"ye t 
mak ingiliz ricaline degwil ılm aş~-. • an rı-
calın~ düşüyor demektir. 

••• 
Salclırganlık mı? 
... -<""-

Çift tedrisat yapan mekteplerde ta
lebe mektep müdürü tarafından, otur
dukları semtİere ve hususi vaziyetle
rine göre öğleden evel veya sonra~\ 
derselere ayrılacaklardır. 

Spor ve gençlik bayramı, geçit res
mine hazırlık, sıhat cüzdanı doldur
mak ve sair buna benzer sebeplerle ta
lebe derslerinden alınmıyacaklardır. 

bayramı 

tezahürlerle kutlandı 

Öte taraftan Almaııya'da şlmdiye 
kadar aleyhinde ateş püskürdüğü, 
söylemediği söz bırakmadığı Sov
yet Rusya'mn ayağına Fon Ribben
trop'u gönderdl,· onunla saldırmaz
lık paktı yaptı. Artık, Nazi gazete
lerinde "Mücadelem" üslubu ile 
sovyetler, bol!je\•ikler ve komintern 
aleyhinde yazılar çıkmamaktadır. 

Gidip gelme! 

lstanbul gazetelerinden birisi e
ve/ki gün bir haberin üzerine şu 
başlığı koymuştu: "Kanada'ya te
cavüz ederse Amerika harbe gire
cek.,, 

Memleket i<;inden bızı ufak ha
berler: 

Öğleden sonraki çalışma saatleri 
saat 14.30 dan 16 ya kadar devam ede
cektir. Çalı§malar, derslerde olduğu 
gibi, tam bir intizamla geçecektir. Öğ 
leden sonra devam mecburidir. Mü -
dürün veli ile temasından sonra dı
şarda çalışacak talebeye müsaade edi
lecektir. Bergama. 15 a.a. - Dün Bergama. kur

tutuı bayramını eşsiz tezahürlerle kutladı. 
Etraftan köy ve kasabalardan bu büyük 
g nu görmek ve yaşamak ic;in binlerce 
koyl•j ve şehirli Bergamada toplanmış bu· 
lunuyordu. 

Saat dokuzda atılan topla merasime vaş· 
lanmış askerin ve halkm ihtiram duruşu 
esnasıhda bir subay tarafından bayrağı · 
mız hilkümet konağına çekilmiş ve bugünün 
askeri kıymet ve büyüklüğü anlatılmış • 
tır. Bundan sonra parti ve halkevi adına 
tarih öğretmeni Tarık Ziya İşltman tara · 
fı'ldan heyecanlı ve coşkun bir hitabe irad 
edilmiştir. Bu hitabeden sonra Tarık Ziya 
b lhassa tlirk milletinin ve onun çelik par· 
cası şanlı ordunun azamet ve kudretini 
tebarüz etirmiş ve halkın buı:ünü bize ya· 
~atanlara Ebedi Sef Atatiırk ve Milli $ef 
Inonün-: tazim, ordura cürnhuriyet bukü· 
metine karşı olan minnet ve şukran his -
]erine tercüman olmuştur. 

Bergamalılar dun bıitün gün ve gece en . . . . ' ... 

Düııkıi gazetelerde Almanya'nın, 
ırkı ne olursa olsun, teknisiyen ve 
mütehassıs bütün alman/arı mem
lekete çağırdığı, gelecek olurlarsa 
musadere edilmi'i mallarının, mülk
lerinln geri verileceğini yazıyorlar
dı. 

Bu iki hadise, Nasyonal sosyaliz
min iki büyük iddiasından, a) Bol
şevik aleyhtarlığından, b) Yahudi 
aleyhtarlığı ve ırkçılıktan vaz geç
tiğini göstermektedir. 
Şu halde en hararetli davaların

dan birer birer kendi kendine vaz 

Siyaset meraklısı oldukları sözle
rinden anla§ılan ikı' orta yaşlı adam 
konuşuyorlardı: 

- Fransızlar Sarbrük'ü almak ü
zere imişler; zaten onlar oradan çı
kalı çok olmamıştı, biraderi 

- O halde bileti gidip gelme al
mış olacaklar! 

••• 
Kim tecavüz ederıe? 

Harp haberlerini alıp yazan bazı 
gazeteci arkadaşlar, biribirini nak
zedcn telgraflarm tesiriyle olacak, 
bir hayli dalgındırlar. 

Bu sinirlilik ve bu dalgınlık bu 
haberlere konulan baılıklardaa da 

Kim tecavüz ederse? Cümlenfo 
faili yok. 

Eh, harp haberi değil mi, belki de 
mahsus biraz müphem olması ilti
zam olunmuştur! 

••• 
Ş,emıiye! 

Fransa'da toplanan fran11z - ı"n· 
giliz. yüksek harp meclisi~ iştir§. 
ke gıden B. Çemberleyn'in bu se
fer Münihte olduğu gibi şemsiye
sini beraberinde götürmediğini İn
giliz ~azeteleri yazıyorlarmıı. 

lngıltere Başvekili g•liba, bu se
fer, şemsiyeden daha sunturlu bir 
nesne ile sefere ~ıktı: u ma.dre-

1 - Burdur'da Sakarya mahalle
sinde oturan deli Emine, kı"msenin 
evde bulunmadığı bı"r sırada kom
şusunun evine girmiş, çua ile ta
vanı tutuşturmuştur. Bu yüzden çı
kan yangından üç ev yanmış, yan
gın gUsliikle slindürülebilmiştit. 

2 - Muş'un Zorabit köyü civa
rında otlıyan o köyün koyun aürü
süne öğle vaktı" hücum eden üç 
kurt, halkın sopa ve baltalarla ye
tişmesine rağmen elli koyunu par
çalamııtır. 

Acaba bu iki hadiseye de ufak 
çapta birer asr1 saldırganlık diye
~r miy_i:ııl 

Öğleden sonraki çalışmalarda nö
betçi muallimler talebe çalışmasına 
nezaret ve yardım edeceklerdir. 

Üçüncü teneffüslerden sonra tale
be kahvaltı yapacak, yatılı mektepler
de (incir, üzüm, ceviz, fındık.. gibi) 
çerezler verilecektir. Bu nıel:teplcrrle 
sabah kahvaltılarının eskilerden ela' ı 
b;esleyici olması bilhassa emrc<lilmiş
tır. 

Yurddaşlığımıza kabul olunan 
milletdaşlarımız 

Yabancı memleketlerden muhtelif tarıh
lerde hicret ve iltica suretiyle yurdumuza 
ıelmiş bulıuıa.ıı 2893 millet 



16 - 9 - 1939 

1 
Ticaret harbi 

1914 harbi, orduların cepheler -
de çarpışması kadar da iki zümre
nin iktısadi kuvetleri arasında bir 
mücadele olmuştu. Ve Almanya, bu 
mücadelenin askeri safhasında de
l. il, iktısadi safhasında mağlup ol
e. ..ığu içindir ki Versailles sulhunu 
imza etmeğe mecbur kaldı. 1939 
harbi, hatta 1914 harbinden de zi
y.:ıde bir iktısadi mücadele mahiye
tini alacaktır. Ve bu noktadan Al
manya, düşmanlannın karşısında 
1914 senesinden de daha zayıf vazi
yettedir. Bir defa Almanya'nm 90 
milyon nüfusuna karşı İngiltere 47 
milyon, Fransa 42 milyon •ve Po
lonya 33 milyon ile yalnız Avrupa'· 
daki nüfusu bakımından faikiyet 
arzetmektedir. Halbuki İngiltere'· 
nin dominyonlarında 25 milyon ve 
sömürgelerinde de 450 milyon nü
fusu vardır. Fransa'nm sömürge 
İmparatorluğu ise, 70 milyondur. 
Bundan başka ham madde ve en
düstri istihsali bakımından İngiltere 
ve müttefikleri lehine mukayese 
kaldrrmıyan bir fark vardır. 

Fakat Jngiltere'nin .iktısadi mü
cadeledeki faikiyeti burada da kal· 
mış olmuyor. Denizlerde hakim ol
ması dolayısiyle İngiltere harbe iş
tirak etmiyen bitarafların servet 
kaynaklarından da istifade edebile· 
cek vaziyettedir. lngiltere'nin bu 
bitaraf memleket servetleri hak
kındaki politikası şu olacaktır: 

1 - Kendi ihtiyacına lüzumlu ol
duğu nisbette bunlardan istifade 
,..tmek. 

2 - Düşmanların bunlardan isti
f• de etmesine mani olmak. 

ikinci gayeyi elde etmeğe çalı
şırken, İngiltere daima bitaraflarm 
hakları ve salahiyetleri gibi bir ta
kım meselelerle karşılaşmaktadır. 
Devletler hukukunun pek karışık 

bir bahsi olan bu meseleyi burada 
etraflı olara kizah edecek değiliz. 
Fakat bitaraf devletlerle İngiltere 
arasında gittikçe ehemiyet alacak 
olan bil' noktayı anlamak için şunu 
h 11 tırhyalım: 

Muharip memleketlerle bitaraf 
memleketler arasındaki ticaret dev• 
letler hukukunda pek sarih ahka· 
ma dayanmıyor. Kabul edilen hü· 
küm ıudur : 

1 - Bitaraf memleket muharip 
devlete silah ve harp malzemesi sa
tamaz. Kaçak suretiyle satarsa, mü
sadere edilir. 

2 - Silah ve harp malzemesin
den başka diğer maddeler iki hük
me tabidir : 

a) Harpte kullamlabilecek olan 
eşya gene kaçak sayılır ve ele ge
çerse müsadere edilir. Buna şarta 
bağlı kaçak eşya adı verilir. 

b) Harpte kullanılmıyacak olan 
eşya serbesttir. imdi mücerret hü
kümler yukarı yazdığımız gibi ol
makla beraber, bu hükümlerin tat• 
biki kolay değildir. Çünkü ne gibi 
eşyanm harpte kullanılıp kullanıl

mıyacağını tayin etmek zordur. 
1908 senesinde devletler Londra'da 
toplanarak bir beyanname neşret· 
mişler ve bu beyanname ile kaçak 
eşyayı tasrih etmişlerdi. Fakat 1914 
harbi başladıktan sonra lngiltere hu 
beyannamenin meri olamıyacağını 
beyan edereılc kaçak eşyanm listesi
ni nefretti. Bugünkü vaziyette sarih 
hükümler olmadığından her devlet 
harp haşladıktan sonra kaçak saya
cağı eşyamn listesini neşretmekle • 
dir. İngiltere gibi denizlere hakim 
olan bir devletin de bu eşya listesini 
mümkün mertebe geniş tutacağı ta· 
biidir. Filhakika İngiltere hu nokta
da pek haksız da sayılamaz. Çünkü 
eskiden muharebe, yalnız ordular a· 
rasında bir çarpışmadan ibaret i
ken, kaçak eşyayı tayin elmek ko
laydı. Fakat bugün harp, milletler 
arasında bir boğuşmadır. Binaena· 
leyh bir milletin düşman milleti 
sulh yapmıya icbar etmek için her 
çareye baş vurması ve eski telakki
ye göre kaçak sayılamıyacak olan 
gıda maddelerini de kaçak eşya 
sayması tabiidir. Çocukların sütsüz, 
kadınların aç kalması, ablukanın 
zalimane neticesi değil, belki de 
harbi nihayetlendirmek için insani 
bir tedbir sayılmalıdır. Alman zi
mamdarlan bunu göz önüne alarak 

harbe girmemeliydiler • Yanlı§ he
sap ettikleri için girmişlerse, sulh 
yaparak geri döD!flek her zaman el· 
lerindedir. Binaenaleyh bu İ§kence· 
yi devam ettirmekle zalim vaziyeti· 
ne kendiJeri düşmüş oluyor. 

Kaçak eşya Jistesinin tesbiti daİ· 

ma İngiltere ile bitaraf memleket -

lel' arasında ihtilaflara sebebiyet 

verir. Bitaraflar, biraz da haklı ola
rak, listenin geniş tutulmasından 

muğber olurlar. Fakat bu ihtilaflar 

· s yeni vaziyet,.. ~ 
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Pragda tevkifi 
. 
ıcap eden 

-
70 BİN ÇEK VARMIŞ! 

Bohemya ile Moravyada da 

3 5 bin Cek tevkif edilmis 
~ ~ 

(ek papazlan da temerküz kampına gönderilmiı 
. Am.sterdam, 15 a.a. - Nieve Rotterdamsche Courant gazetesi

~nn hır. çek menbaından öğrendiğine göre Himmler Prağda son 
ıkametı esnasında şüpheli olduk]arı için harbin başlangıcında tev 
kif edilmeleri lazım gelen çeklerin listesini hazırlamıştır. 

kanununun 
tadilini önlemek i(in 

Dolaşan bir şayiaya göre liste 70 1 
bin ismi ihtiva etmektedir. 1 Bifarafhk 

Gazete harbin ilk haftasında bu ted 1 
birin d~rhal tatbik edildiğini ve Bo -1 
hemya ıle Moravyada büyük bir kıs
mı münevverler sınıfına mensup ol -
mak üzere 35 bin çek tevkif edildiği
ni ilave etmektedir. Mevkuflar derhal 
Protektora erazisi haricine çıkarılmış 
lardır. Ret Wolk isminde diğer bir 
Hollanda gazetesi tanınmış çek papas 
!arından büyük bir kısmının bir eylı11 
de tevkif edilerek Staepanowdaki 
temerküz kampına gönderildiklerini 
yazmaktadır. Bir çok çek şehirlerin
de papaslar arasında tevkifat yapıl -
mıştır. 

Almanya'da al/edilen suçlular 

Berlin, ı5 a.a. (D. N. B.) - Ordu 
ıçın geçenlerde neşredilen aftan 
başka, Führer sivil halk için de af i
lan etmiştir. Üç ay hapse tekabül e
den nakdi cezalarla, 1000 marka ka . 
dar inzıbati cezalar ve üç aydan az 
hapis cezaları affedilmektedir. Bu 
cezaları istilzam eden hallere ait he
nüz neticelenmemiş takibat durduru 
lacaktır. 

İlalya' da alınan 
ekonomik tedbirler 
Roma, ıs a.a. - Havas ajansı bildiriyor: 

Fransız kabinesindeki tadilat hakkında 
uzun uzadıya tafsilatlarda bulunan ital • 
yan matbuatına göre, Daladiye Klemanço
nun izinde yürümiye azmetmiş görümnek
tedir. 

Keza italyan gazeteleri, fransız mahfil -
)erindeki kati karan da tı=barüz ettiriyor • 
lar. 

Bir kaç gün Pariste kalarak fransız hü
kümet hasiyle temasta bulunan B. Fran -
çois Poncet, Romaya dönmüştür. 

İtalya, Avrupa harbinin ekonomik saha
da intaç edebileceği vaziyeti karşılamıya 
hazırlanmaktadır. 

B. Musolini, son günlerde beş defa ya • 
pilan naıırlar içtimaında İtalyanın ekono
mik vaziyetini tetkik ederek İtalyan hal -
kının ve yarım ada endüstrisinin 15-9-1940 
tarihine kadar beslemesi icap eden bütün 
tedbirlerin alınmasına müteallik direktif
ler vermiştir. 

Verilen maliimata göre, 21-9 tarihinden 
itibaren evlerde günde yalnız yedi saat 
gaz kullanılmasına müsaade edilecektir. 
Gaz istihsal eden endüstri kumpanyalan 
kömür sarfiyatını mümkün olduğu kadar 
azaltacaklardır. Aynı tavsiye, kendilerine 
lazım gelen enerjiyi istihsal için kömür 
sarfeden bütün endüstri şubelerin.e de ve
rilmiştir. 

Rigada çıkan Sevodnia gazetesi, me -
sul rumen mahfillerinin ihtilafın mevzii 
kalacağını ümit ettiklerini ve İtalyaya, mü 
dahalesi dünyayı bir felaketten kurtaracak 
yegane büyük Avrupa devleti nazariyle 
baktıklarını yazmaktadır. 

Amerika' da 
infiratçı lor 

harekete geçtiler 
Vaşington, ıs a.a. - İnfirat poli

tikası taraftarları, bitaraflık kanunu
nun tadili aleyhinde şiddetli bir mü
cadeleye girişmişlerdir. Ayandan 
Boralı bu tadil ışının Amerika'yt 
harbe sürükliyeceğini beyan etmiş
tir. 

Mumaileyh demiştir ki: 
"- Milletin ittifakla tasvip etmi:i 

olduğu kanunu birkaç ay sonra ilga 
edecek olursak delikanlılarımızı bir 
kere daha siperlere göndermek için 
acaba ne kadar zaman lazım gelecek. 
Kanunun ilgasından ne kadar zaman 
sonra müdahalede bulunacağız?., 

lnliratçılar tenkit ediliyor 
!nfiratçılarm tarzı hareketini şid

detle tenkit eden Nevyork Times 
gazetesi Amerikanın bitaraflığı ana
nevi bir şekilde tefsir etmesi muhte
mel olduğunu ve bunu yapmaktan 
büyük bir memnuniyet duyacağını 

çünkü bu suretle ortada tahrik olma
dan tecavüze uğrıyan milletlere yar· 
dım etmiş ve dolayısiyle kendi de
mokratik hayatını korumuş olacağı· 
nı yazmaktadır. 

Amerika'nın harbe girmesi 
ve Almanya 

Bertin, 15 a.a. - İngiltere bahriye 
nazırı Churchill'in "geçen harpte ol
duğu gibi bu sefer de Amerika'yı Al
manya aleyhinde harbe sürüklemesini 
bilirim" yolundaki sözlerini nakleden 
D. N. B. ajansı büyük Britanya bah
riye nazırını Athenia'yı torpilletmiş 
olmakla ve meşru ve gayrimeşru bü
tün vasıtalarla maksadına erişmek 
istemekle itham eylemektedir. 

Fakat, diyor, muvaffak olamıyacak
tır. Çünkü Amerika efkarı umumiye
si bu manevralara aldanmıyor. 

B. Ruzvelt bir nutuk verecek 
Vaşington, ı5 a.a. - B. Ruzvelt bu 

akşam gazetecilerle yaptığı görüşme
de, kongrenin fevkalade toplantısın • 
da yalnız bitaraflık kanununun tadi
line dair tavsiyelerde bulunacağını 
ve kongre toplandığı zaman, iki mec
lisin bir arada yapacağı bir içtimada 
bu hususta bir nutuk söyliyeceğini 
bildirmiştir. 

Almanya'da adam 

başma haftada bir 

500 gram et, 
50grom yoğ 

verilecek 
Berlin : ı5 a.a. - Alman hükümeti, 

sivil ehalinin yaşayışlarını büyük tah 
didata tabi tutmakta berdevamdır. 

Dün resmi bir tebliğ, adam başına 

haftada bir verilecek olan et miktarı
nı beşyüz gram olarak tesbit et· 
mektedir. Bu mıktar, 18 eylül ile 24 
eylül arasındaki müddet için tesbit o
lunmuştur. 

Bundan başka sade yağ ile zeytin 
yağının azlığını telafi etmek için hü
kumet, adam başına haftada bir veri
lecek tereyağı mıktarını elli gram o
larak tesbit etmiştir. 

Gazeteler, alman kimyageı:Ierinin 

az çok nebati yağlar çıkarmak için bir 
çok çareler bulmuş olduklarını haber 
vermektedirler. 

Lokal Anzegier, imali yağların yüz
de altmışının istih1akını zaruri kıl

makta olan sabunun tasarruf edilme
si noktasında israr etmektedir . 
Diğer taraftan 20 eylulden itibaren 

Almanya'da hiç bir hususi otomobil, 
kırmızı bir müsellesten ibaret bir işa
reti hamil olmaksızın sefer yapamı

yacaktıt. 
Nihayet alman kauçuk ofisi, 20 ey

lülden itibaren seyrüsefer ruhsatna
mesini hamil olmıyan bütün otomobil
lerin lastiklerinin müsaderesini ka
rar altına almıştır. 

Alman şeflerinin en büyük endişesi, 
tayyare, otomobil ve tank için oldu
ğu kadar halkın iaşesi için de mühim 
olan muhtelif yağların bulunamaması
dır. 

Romanyanın Berlin 

elçisinin temaslar1 
Berlin, 15 a.a. - Romanya'nın eski 

Berlin orta elçisi Gigurtu, mareşal 
Göring'le yaptığı mülakattan sonra 
muhtelif ticaret meselelerini hallet -
mek üzere daha bir kaç gün Berlin'de 
kalacaktır. 

Bel(ika'm iaJesi itin 

tedbir alınıyor 

l!rüksel, ıs a.a. - D.N.B.: hüküm.et ma
kamları, icabında Belçikanm iaşesi mese -
lesiyle meşgul olmak üzere komşu mem -
leketlere müteaddit şahıslar gönderilmiş 
olduğunu teyid ediyorlar. 

Bu delegeler, Belçikanın siyasi mümes
silleriyle teşriki mesai edeceklerdir. 

Romanya Leh hududunu kapadı 
Berlin, ıs a.a. - Alman istihbarat bü

rosuna Bükreşten verilen malfunata göre, 
leh • ruman hududu Romanya tarafından 
tamamiyle kapatxlmxştır. Yalnız muntazam 
vizeli pasaportu hamil olanlar rumen top
raklarına ıirebilmektedirler. 

Amerika'da casuslara 

karıı mücadele baıladı 
Nevyork, ıs a.a. - Şerif Fitzgerad Nev. 

york civarındaki mıntakalar için 1200 fahri 
şerif tayin etmiştir. Bunların vazifesi 
"bakmak, dinlemek ve Amerika menfaat -
!erine mugayir olan her türlü hadiseyi po. 
lise haber vermek'' ten ibarettir. Gaye ca
susları ve kundakçıları meydana çıkar • 
maktır. Fitzgerald, sulhun idamesi için 
her türlü tedbirlere müracaat edilmesini 
tavsiye eden Ruzveltin talimatı dairesinde 
hareket ettiğini beyan etmiştir. 

Macaristan ekalliyet er 
meselesini ortaya ohyor 

dapte olur. Her halde İngiltere, de· 
nizlere hakim olmak gibi büyük ku
vetin mesuliyetini anlamış devlet 
olduğu için bu kuveti ve salahiyeti 
bitaraflara zarar getirmiyecek bir 
şekilde kullanmak için itina gÖs· 
terir. Hedef, düşmanın en kısa bir 
zaman içinde teslim olmasını temin
den ibarettir. Bunun için de : 

1 - Bitaraflar düşmana, maddi 
ve manevi mukavemetini takviye e
decek eşyayı doğrudan doğruya sat
mamalı. 

2 - Bu eşyaYJ bir bitaraf memle
ket tarafından diğer bitaraf memle
kete satılırmış gibi bir muamele 
şeklinde gösterilerek, düşmanın eli
ne geçmemeli. 

işte İngiliz ticaret harbinin hedef 
ve gayesi bundan ib::\rettir -

(Başı 1 inci sayfada) 
zeltmek ISzımdır. 

"lcabederse son nelere kadar 
harp edeceğiz,, 

Yugoslavyaya gelince bir ekalliyet 
muahedesi akdinin ve hatta bu bapta 
bir proje hazırlanmasının muvafık o
lup olmadığına karar vermek husu· 
sunu Macar hükümeti Yugoslavya 
hükümetine bırakır. 

Kont Çaki sulh siyasetleriyle bütün 
dünyanın ateş içinde kalmasına mani 
olan Musolini'ye ve Hitler'e sonsuz 
şükranlarını ifade etmiştir .. 

Kont Çaki netice olarak Macaris -
tan'ın hayati menfaatlerini korumak 
için icabederse son nefere kadar harp 
edeceğini söylemiştir. 

Kont Çaki, beyanatı esnasında en
cümen azasının birkaç kere sözünü 
kesmesi üzerine şunları ilave etmiş -
tir: 
"- Macar milleti Polonyalıların 

müşkül ve kahramanane mücadelesini 
sempati ile takip ediyor. Esasen düş
manları bıle Polonyalıların kahra 

~....,..~_,A,-,:.-~ş_.!SMf.!k,(,·_nanlığını tasdik etm"~.tedirler.,, 
.. 

Macar parlamentosu yaz 
tatiline başladı 

Budapeşte, ıs a.a. - Macar parla
mentosu dün iki celse akdetmiştir. 

Eşkale ait olan bu iki celseden sonra 
parlamento yaz tatiline girmiştir. 

Diğer taraftan 36 azadan mürekkep 

olan milli müdafaa encümeni bir harp 
takdirinde veya memleketi doğrudan 
doğruya tehdit eden bir harp tehlike
si halinde hükümete fevkalade sala

hiyetler veren kanunun meriyete ko
nulması hakkındaki layihayı tetkika 

başlamıştır. 

"Squatus ,, denizalhstndan 

(ıkarılan cesetler 
Nevyork, 15 a.a. - (Squalus) tahtelba

hirinden dün gece çıkarılan 26 cesed -
den birincisinin hüviyeti tesbit edileme -
miştir. Geminin içinde araştırmalara devam 
edilmektedir. 

Makine dairesinin arkasında ve torpil 
ıfairesinin arkasında kapıya giden merdi -
venin etrafında grup halinde toplanmış bir 
kaç cesede tesadüf edilmiştir • 
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YENİ SABAH 
AJmanya için zor]u günler 

Yeni Sabahta Hüseyin Cahit Yalçın, 
(Almanya icin zor günler) başlığı al • 
tında yazdığı bir makalede, başlıyalı i
ki hafta olan harp içinde Almany(\nın 
müşkül vaziyetlere diıştüğünü tebarüz 
ettirdikten sonra şunları söylüyor : 

Lehistan tarafından ihraz edilebilecek 
askeri muzaff eriyetlerin bu nihai fela
ket üzerinde hiçbir tesir yapmasına im
kan yoktur. Almanlar Lehistanı baştan 
aşağı istila etseler de vaziyette ne deği
şiklik olabilir? Böylece bir istila Fran
sız ve İngiliz azmini şiddetlendirmek
ten başka bir şeye yaramaz. Sebat ede
cek bir ingiliz • fransız ittifakı karşı
sında da Almanyayı bekliyen akibetin ne 
olabileceğini harkesten iyi nazi şefleri 
müdriktirler. 

CUMHURİYEl 
Türk - Sovyet dostluğu 

Cumhuriyette Yunus Nadi, türk . sov
yet dostluğuna dair yazdığı bir başmaka
lede Milli Şefimizin Leningrad ziyare
tinde bir ziyafette söylediği: 

«- Yeni Türkiyenin Sovyetler kom
şusuna dostluğunda en ufak bir pürüz 
dahi olmadığını burada açık ve kat'i 
söylerken bu sözlerimin doğruluğuna 
büti.ın dünyayı şahid tutabilirim. Malum 
dur ki Türkiyenin Sovyet Rusya ile be
raber bütün diın:ya memleketlerile mü
nasebetleri mevcuddur ve caridir. Dü
rüstlük baş şiarı olan türk siyaseti her
hangi bir memleket hakkında olduğu 
eibi bilhassa büyük şimal komşumuz 
hakkında dahi gizli kapaklı hiçbir muz
mer fikir taşımaz. Dünyada bunun ak· 
sini iddia ve ispat edecek adam varsa 
ortaya çıkmasrnı burada işte açıktan a
çığa ilan ediyorum!,, 

Nutkunu tekrarlamakta ve makale • 
sini şöyle bitirmektedir : 

Samimiyet ve kat'iyetle ifade edilmiş 
olan bu hakikatin Rus dostlarrmızca da 
hala hatırlamakta olacağını muhakkak 
sayarız. 

Diınya ahvalinin arzettiği karışık ve 
maatteessüf kanlı hadiseler muvacehe
sinde icabında sulha en müessir hizme
ti ifa iecek iki kom$unun bugün de 
tıpkı ı:ı.kılab cidallerimiz esnasında ve 
bahsettiğimiz 1932 mayıs ziyaretleri a
rasında olduğu gibi dostluklarını ayni 
saffet ve samimiyetle ve belki daha ku
vetli olarak devam ettirmekte olduğu
nu tekrar tespit ve ifade etmek bizim 
ic;in büyük bir zevk ve hakikaten büyük 
bir bahtiyarlıktır • 

SON POSTA 
Harp karşısında hitaraflar 

Son Postada Selim Ragıp Emeç, Av
nipada çıkan harpte bir çok Avrupa mil
letlerinin bitaraf kaldığını söyledikten 
bunlar, bitaraf kalmakla beraber ken • 
dilerine bir çok vazifeler düştüğünden 
bahsettikten sonra makalesini şöyle bi
tirmektedir : 

Askerlik çağını aşmış, yahud da o 
çağa henüz gelmemiş amelimanda ve 
körpe insanlarla kadın ve çocuklara Ö· 
lüm yağdırmaya kimsenin hakkı yok • 
tur. Kabuklarının içine çekilerek infi
rad halinde kalan bitaraf memleketle
rin hemen işe koyulmaları insaniyetin 
kendilerinden beklediği en basit bir hak
tır. Dünyanın gözlerini daha ziyade in· 
tizar ateşile yakmamalarını kendilerin· 
den rica ederiz. 

Harp esirleri için 
Cenevre' de merkezi 

bir büro kuruldu 
Berne, ı5 a.a. - Enternasyonal kı

zılhaç komitesi, harp esirleri hakkın
daki 1929 mukavelesi mucibince Ce -
nevrede bir merkezi büro kurmuştur. 
Diğer taraftan muharip hükümet -

Ier ve bunların Kızılhaç teeşkkülleri 
arasında münasebetler tesis ederek 
enternasyonal komitenin insani vazi· 
fesini müessir ve seri kılmak üzere 
Almanya'ya, Fransa'ya. İngiltere'ye 
ve Polonyaya murahhaslar gönderme
ğe karar vermiştir. 

Almanya esirlerin mübadelesini 
teklif etmiş 

Berlin, ı5 a.a. - "Berliner Börsen 
Zeitung", polonyalıların elinde bulu
nan alınanlarla alınanların elinde bu
lunan polonyalıların mübadelesini Po 
lonya'nın reddetmiş olmasını mevzu
bahis ederek bu reddi poJonyalılarda
ki alınanların ortadan kaldırılmış ol
masına atfetmekte ve Almanya'nın 
bunun hesabını mesul polonyalı ve 
ingilizlerden istiyeceğini yazmakta -
dır. 

Bir Alman tica et 

heyeti Romanya'da 

TAN 

Amerika bitaraf ka1abilir mi? 
Tanda Zekeriya Sertel Amerika kon

gresinin içtlmaa çağrılmak üzere oldu -
ğundan ve B . Ruzveltin demokrasilere 
mütemayil olduğundan uzun uzadıya b-h. 
settikten sonra diyor ki : 

Şimdiye kadar kongreyi içtimaa devet· 
ten çekinen Roosevelt'in 24 eylülde 
kongreyi içtimaa davet, efkarı umumı
yenin olgunlaştrğına alamettir. Athen a 
vapurunun batırılması da Amerikan ef
karı umumiyesini demokrasilere yare' m 
fikrine yaklaştırmıştır. Hadiselerin bu 
cereyan şekline, Amerikanın uzun b·r
harpte iktisadi bir tecerrütle çekilme . 
nin imkansızlığını da ilave ederse.,, 
kongrenin bu içtimağında bitaraflık ka
nununun kaldırılacağını ümit edebiiir·z. 
Bu kanunun kaldırılması Amerikar n 
hemen bir harbe girmesi manasını jf .
de etmez. Fakat demokrasilere yardım 
şeklinde izale edilen bitaraflığın, niha
yet Amerikayı da harbe sürükliyece i
ne hükmedebiliriz, Amerika için başka 
çare de yoktur. Harbin uzaması, Cih~n 
Harbinde olduğu gibi Amerikanın miı
dahalesini zaruri kılacaktır. 

AKŞAM 

Teşkilatçı kabiliyet 
Akşamın (Dikkatler) sütunu asker 

millet sözünün teşkilatçı millet manası
na geldiğinden türklerin biriru:i sınıf as
ker olduklarından, fakı t bir aralık teı;;ki
Iatc;ılrğımızın gevşediğinden bahsettikten 
sonra deniliyor ki : 

Şimdi askeri bakımdan teşkilatımız 
kahramanltğımızla atbaşı beraber gidi
yor. Fakat bir de gayri askeri hayatta 
teşkilat var. Bu da ayni ehemmiyette• 
dir. Mesela Londra ve Paris şehirleri
nin büyük bir sükıln içinde kısa zaman
da üç milyon çocuk ve ihtiyarı irrzasız 
şekilde ve seli.metle istenilen yere 
nakledilebilmesi, orduları sevk \ e 

idare etmek kadar takdire şayan b r 
mazhariyettir. Stok bulundurabilıııek, 
!11illeti hiçbir sıkıntıya uğratmalij_l ' .. 
ınsanları ve eşyayı iyi nakil, iyi i 

etmek. Bunlar muvaffakıyetin b< ! 
amillerdir ki esaslarını normal z :ıü 
larda atmak, her hangi bir fevkalfda 
te kurulmuş makineyi intizamla 
mek lazımdır. Bugünün en birine ret! 
leleri de bunlardır. 

Avrupa muvazenesinde 
Sovyet Rusya 

Vakitte Asım Us, Türkiyenin Sovyet 
Rusya ile İngilizler ve fransızlar arasın
da Avrupanm şarkında bir sulh cepbe.;i 
kurmıya çalıştığım söyledikten, İtalya
nın bitaraf lığından ve Almanyanm hayat 
~alarmdan bahsettikten sonra diyor 
ki : . 

Almanya ademi tecavüz muahedesi 
ile Rusyaya karşı tecavüz emellerinden 
faragat etmiş ise de İtalya ile mevcut 
askeri tttifak henüz feshedilmemiş ol
duğuna göre Lehistarun istilasından 
sonra barb hareketlerinin istikametler
rini değiştirmek Moskova hükUmetinin 
iradesinden harice çıkabilir. Onun için 
Sovyetlerin her memleketten ziyade dik 
katle bugünkü harbin inkişaflarını takip 
edeceğinden kimsenin şüphesi olmamak 
lazımgelir. 

1 Yeni 
inkişaf 

alametleri? 
(Başı 1 inci sayfada) 

rit bir macar teşebbüsü müdür, yok· 
sa kendilerine hararetle teşekkür 
olunan Almanya ve İtalya, ve Bul• 
garistan'la danışıklı bir hareket mi
dir? 

Başlıyan harbin mürettep bir 
mihver harbi olup olmadığına, an 

cak, şark cephesinde vaziyet anla
şıldıktan sonra teşhis konabileceği

ni bu sütunlarda yazmıştık. Eğer 

ikinci ihtimal doğru ise, harbin şü
mulü hakkındaki endi~elere hak 
vermek lazım gelecektir. Macaris
tan, milli birliğini tamamlamak için 
kuvet kuJlandığı takdirde, Roman • 

ya ve Yugoslavya'nın nasıl bir vazi
yet alacakları tahmin olunabilir. Bu 
sırada Polonya'dan serbest kclan 
alman kuvetleri Romanya ve '.' u· 
gos!avya hudutları üzerinde bulu
nacaktır. Buna ltalya'nın da karn:
serbestliğini ilave etmek lazımg,... 

Bükreş : 15 a.a. - "D.N.B." Alman lir. Balkanlara bulaşan "•e lta!ya·
mütehassıslarından mürekkep bir he- nm karıştığı bu harp, derhal büt 
yet buraya geJmiştir. Heyet, ticaret kıtayı ate~e verebilir; belki de b 
muahedelerinden mütevellid mesele- cihan harbi mahiyetini alabilir. 
!erin halli için Romanya hükumetiyle Hiç birini temenni etmiye[im. 
temas edecektir. Bilhassa teknik ma- Fakat Almanya'nın Polonya'daki 
hiyette bir çok meseleler mevzuu ba- taarruz hareketinin inkişaf safhala
his bulunmaktadır. nnı takip için bu ve buna benzer 
Alman iaşe nazırının temasları bazı rivayetler, eğer büyiik demok-

Berlin : 15 a.a. _ Almanya iaşe na- rasileri bir ~~man sulh.una icb~~ 0 

zırı B. Darre, bugün Romanya elçisi y~nlan. de~ılse,. hakıkaten. buyl. 
B. Cigurtuy kabul etmiş ve kendisd bır tehlıke ışare•ı "crmektedırler. 
ile uzun müddet görüşmi.ıştür. Falih Rıfkı ATA 
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Polonyalllar kahramanca karşı koyuyorlar! 
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(_R_A _o_ v_o ___ ) 
TURKlYE 

(Başı 1 ıncı sayfada)~ rarı evelkı gece Krzmienecz'in ikinci 1 dıkları ve Lublin'in yanmakta olduğu dası fazlalaşmıştır. Tayyareler, şeh- · d 
karşı yapılan beyanatla açıktan açıga defa olarak tayyareler tarafından ve fakat bu usullerin de Polonya mil- rin teslim edilmesini istiyen bey şın e hazır bulunmuştur. 
zıt bir harp siste1!1i mevzuu bahis ol- bombardıman edilmesi ve alman kıta- !etinin mukavemet azmini kırmıya meler atmaktadır. anna Tebliğ, nihayet, alman kuvetlerinin 

Radyo Difüzyon PoJtaları 
TÜRKİYE Radyosu - ANKAR 1\ Radyos .. 

DALGA UZUNJ..UGU 
1648 m. 182 Kcs.1120 Kw. 

duğunda şüpheye mahal kalmamakta· atının harekatı hakkında yeni maliı- muvaffak olamadığı kaydedilmekte- G . . maneviyatının yüksek olduğunu ve 
d.ır. mat gelmesi üzerine verilmiştir. dir. • arpthe ve cenupta ıkı polonyalıların maneviyatının ise kı -

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

C h l d L d 
mu arebe bn_-r/adı rılmış bulunduğunu tebarüz ettirmek 

ep e er e istikrar ehlilerin zayiatı aha az ~ tedir. 
Cemautzi, 15 a.a. - Dün Krzemie- Londra, 15 a.a. - Deyli Meyi gaze- ~f\.lman tayyarecileri, aynı zaman-Gdynia üzerinde topçu düellosu 

ANKARA 

. 'd p ı h'·k·· · · · d' . . j da kalp Polonya paraları da atmakt nıce en o onya u umetının şım ı- tesının askeri muhabiri yazıyor : . . a 
Gdynia, 15 a.a. - Şehirde hasarat ki merkezi olan Vernautzi'ye gelmiş Polonyadaki vaziyet hakkında şim ve bu_ suretle zl?tının kredisini düşür 

devam ediyor 

mühim değildir. Yaşları 16 ile 50 ara- olan Varşova nezdindeki Amerika ve diye kadar gelen mallımata göre, mek ıstemekte~ır. 
sında olanların tevkif edilerek temer- İtalya sefirlerinin bildirdiklerine gö- 1eh1ilerin zayiatı almanlarınkinden Po~o~yad~k~ alman taarruzu, şlın
küz kamplarına gönderilmesine de - re Polonya makamları milli müdafa- çok daha azdır. Lehliler ordularını a- şek gıbı. s~rı hır taarruz mahiyetini 
vam edilmektedir. ada bütün polonyahların birleşmesini şağı yukarı bütün kuvetiyle muhafa- k~ybe~ı~tır. Alman kıtaları, daha bü 

Çünkü bu yaşlarda olanların üni . temin için sükunetlerini muhafaza zaya muvaffak olmuşlardır. yuk g_uçlliklerle karşılaşmaktadır. 
formalarını ve silahlarını atan leh as- etmektedirler. Milli müdafaanın te · Muhabire göre, Batı'da Gamlen'in İkı muharebeye başlamış bulun-
kerleri oldukları zannedilmektedir. mini için mümkün olan her şey ya. Sar'daki taarruzu polonyalılara hic maktad~r. Bunlardan birisi, garpta, 

Askeri harekat topçu düellosuna pılmaktadır. şüphesiz havanın muhalefeti müstes: Lodza ıle Varşova arasındadır. Poz-

inhisar etmiş ise de Oksilia sırtların- 1 İtalya ~efirinin kanaatine göre al- na olmak üzere başka bütün amiller- ~ar_ı ~e Pomeryadaki Polonya kuvet -
da toplanmış olan leh müfrezelerinin 1 manların ılk_ baskı~ınd_a~ s~nra Polon den daha çok yardım etmektedir. erı,. ~rada..~üş_mana arkadan hücum 
~ yakında teslim olacakları tahmin ya cephelerınde şımdı ıstıkrar hasıl Muhabir, Sigfrit hattı boyunca ya- etmıştır. Dıg_erı ~ed ce~ptad,ır ;e _bu 
edilmektedir. Bu sırtlarda bulunan olmu~tur. Sefir gelecek günlerin ka- yılan bölgede fransız kıtaatı tarafın· çarp?ma 1 netıc~lsınl e .. wov: a . "ı;..ru 
leh bataryaları arasıra şehrin üzerine ti. bi_r mahiyet arzedeceğini ilav~ et- dan başarılan muvaffakiyetleri kay- ~~{1 -~~.~ man ı er eyışı gerı pus ur-
\'e civarına ateş vermektedir. mıştır. Havaların bozulması vazıye - dettikten sonra, "Almanyanın endişe- u muş ur. . . . 

Varıova kahramanca müdalaa 
ediyor 

tinde büyük bir deg-işiklik husule ge- sinin her gu"n dalı · d _ . Polonyalılar, harbın bıdayetınden-a zıya e arttıgı gıt- b · ·· k b ı 1 d 
tirebilir. Çünkü bu takdirde Polonya tikçe daha bariz bir ek'J .. .. .. erı uç unsurun ur anı o muş ar ır. 
harbinde başlıca rolü oynıyan motör- yo .. d kt a· ş ı de gorulu- alman hava kuvetlerinin kahir faiki -

r eme e ır. . ·· h' k kl -
lü kıtalardan istifade imkanı kalmaz. yetı, bu yazın mut ış ura ıgı ve na-

Paris, 15 a.a. - Havas ajansının hu
susi muhabirinin bildirdiğine göre 
Varşova ahalisi her vasıtaya müracaat 
ederek alınanlara mukavemet etmeğe 
azmetmistir. Halk, sivil ahalinin her 
türlü askeri hareketten içtinap etme
si Hi.zımgeleceğine dair alınanlar ta
rafından yapılan ihtarı nazarı itiba
ı-e almamaktadır. 

Dün birçok alman tayyareleri Sni- V arşova hala mukavemet ediyor zilerin Polon yada tesis ettikleri ca-
atyn hudut istasyonunu bombardıman Zaleczcy, 15 a.a. - Polonya - Ro- susluk şebekesi. 
etmişlerdir. n:a~ya hududu: Havas muhabiri bil - Polonyalılann gece tebliği 

V dırı yor: 

Bu itibarla erkeklerin Varşova'dan 
tahliyesi derpiş edilmemektedir. Bil
ikis Varşova belediye reisi Starzyns
ki hükümeti gönüllü müfrezeleri teş
kiline davet etmiştir. Bu davet yapıl
dıktan beş dakika sonra binlerce kişi 
belediyeye müracaat ederek gönüllü 
•• -:ıtmıştır. 

:ışaatçılardan miirekkep hususi bir 
(reze sokaklarda barikadlar vücu
getirmektedir. Bütün şehir, hara
e çarpışmağa hazırlanmaktadır. 

wow - Lemberg - de de vaziyet 
idir. Halk, alınanların ileri hare-
11e mani olmağa hazırlanmakta ve 

arşova cephesi kuvetleniyor 
Krzemieniec, 15 a.a. _Havas ajan- Varşova'dan alınan haberlere göre, 

sının muhabiri Varşova cephesinin şehir, hala polonyalıların elindedir 
kuvetlerunekte olduğunu ve lehlilerin ve cuma günündenberi alınanların ba
müdafaalarını tanzim etmekte olduk- zı varoşlara yaklaşmalarına rağmen 
larını yazıyor. alınan kıtalarına karşı müessir suret

te mukavemet eylemektedir. 
Varşova müdafaa kumandanının Varşova, ciddi bir tehdit altında 

bir tebliğinde, cephede hiç bir alman değildir. Harp, gündelik hayatta mü
faaliyetinin görülmediğini, bilakis him değic:iklik yapmamıştır. Varşova
lehlilerin hücum ederek üç tank ve da tramvaylar i§lemektedir. Mağaza. 
birçok esir aldıkları bildirilmektedir. lar açıktır. Bombardımanlar gündelik 

Bundan başka, binlerce kimse Var- hayatın cilveleri arasına girmiştir. 
şova belediye reisinin davetine icabet Bombardıman başlayınca, intizam, 
ederek hckürnet merkezini müdafaa halkın gösterdiği soğuk kanlılık sa -
için gönüllü olarak müracaat eylemiş yesinde tam olarak muhafaza edilmek 
lerdir. Halk, neticesinden korkmaksı- tedir. Bombardımanlar, şehrin fabri
zın, düşmana karşı bütün vasıtalara kalar bulunan kısmında zayiata sebe
baş vurarak harekete azmetmiş bulun biyet vermektedir. 11 eylülde Varşo
maktadır. va ilk defa olarak kuvetli bir bombar

Alman tayyareleri mütemadiyen dımana tabi tutulınuş ve bu bombar -
Lwow üzerinden uçarak bombardı- dıman mühim zayiata sebebiyet ver
man etmekte ve halkı teslim olmıya miştir. Bir taraftan da nazi propagan

Varşova, 15 a.a. - Varşova müdafaa 
kumandanlığının telsizle saat 22.30 
da verdiği tebliği : 

Garp bölgesinde bugün sakin geç -
miştir. Şark cephesinde düşmanla te· 
maslar vukua gelmiştir. Çarpışmalar 

devam etmektedir. 

Bir alman hava üssü tahrip 
edildi 

Varşqva, 15 a.a - Varşova tel -
siz istasyonu saat 22.30 da aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

Polonya hava kuvetleri, bugün Poz. 
nanda bulunan ve son günlerde Var
şovayı bombardıman eden tayyarele
rin Üssünü teşkil eden alman hava ka
rargahına bir taarruz yapmışlardır. 

Bu alman tayyare karargahı tayyare 
kuvetlerimiz tarafından tamamiyle 
tahrip edilmiştir. Bunun neticesi ola
rak da alman hava kuvetlerinin Var -
şova üzerindeki faaliyeti azalmıştır. ~'imanın ihtarlarına ve teslim olmak 

~ liflerine kulak asmamaktadır. 

Şehrin pek vahim bombardımanlara 
'Jlaruz kalmış olmasına rağmen tahli
re edilmemiştir. 

Lwow voyvodası Bilyk, ne olursa 
"'lsun vazifesini terketmiyeceğini bil
Lirmi~ ve halkı resmen müdafaaya 

davet etmiştir. 

davet eden beyannameler atmaktadır. 
Lwow belediye reisi, şehri müda

faa haline koymak için halka hitaben 
bir beyanname neşretmiştir. 

Bir hava bombardımanının 
leci talsiliitı 

Krzemicniec, 15 a.a. - Pat ajansı 
bildiriyor: : 

Almanlara göre vaziyet 
ve Alman tebliği 

Polonya hükümeti Romanya 
hududuna nakledildi 

Bükreş, 15 a.a. - Bundan birkaç 
gün evel motörlü alman kıtaatının 

Leopol'e doğru ilerlemesi ve bu su
retle cenubi Polonya'nın diğer bütün 
devletlerle her türlü irtibatını kesme
si üzerine Krazemienec'e nakledilmiş 
.)lan Polonya hükümeti, dün daha ce
nuba nakledilmiştir. 

Filvaki dün öğleden biraz sonra 
bütün hükümet erkanı ile sefaretha
neler erkan ve memurini Dinyester 
nehri üzerinde kain bir Romen kasa
bası olan Schit karşısındaki Zaleszc
zyki kasabasına nakledilmiştir. 
Şu halde Polonya hükümeti ile kor· 

diplomatik Romanya hududunda bu
lunmakta ve alman ileri hareketinin 
Polonya'nın bu ufak noktasını tehdit 
etmesi takdirinde nehri geçmeğe a
ınade bulunmaktadırlar. 

Hükümetin daha cenuba nakli ka-

Dünkü bombardıman ~ebir ve civa~ 
rı halkı üzerinde çok şiddetli bir intı
ba hasıl etmiştir.Bombardımanın res
mi bilançosu 30 ölü ve yüz kadar ya
ralıdır. 

Alman tayyarecilerinin pazardaki 
halka mitralyöz ateşi açı ıkları teyit 
edilmektedir. 

Yabancı devletlerin siıasi mümes
silleri bu metotları Berlin nezdinde 
şiddetle protesto etmeleri için bükü· 
metlerine müracaat etmişlerdir. 

Lwow radyomnun protestosu 
Şurası kayda layıktır ki, Berlin 

hükümeti, kordiplomatiğin halen 
Krzemieniec'de ikamet ettiğinden al
man menfaatlerini korumakta olan 
Holanda orta elçisi vasıtasiyle res
men haberdar edilmiş bulunuyordu. 

Bundan başka, Lwow radyosu bir -
kaç lisanla yaptığı neşriyatta alman
ların bu vahşt hareketini protesto et
miştir. Almanların her şeyi tahrip et
mek ve her şeyi yakmak için emir al-

HULASA 
( Büyük harpten sonra ilk paskalye geces~ •. beş g~n!• 
Antuvan. ka.deşi J iloer, arka~aşı . ~ommık Henyo, 
Marıyan ve Solanj Senkler ısmınde ıkı aenç kı.zla be
raber sıkıntılı bir suareden kaçıyor_l8:r ve geceyı kırlar 
· · d kaybolmuş bir otelde geçırıyorlar. A!1tuvan. 
M1:ri~an'la, Domınık ?~ ~olanj:~a b~rab~r eğlenıyorlar. 
Nih:ıyet Solanj, Uomınık le degıl Jıl~er le, ~ntuvan ?a 
Marıyan'la evleniyor. Fakat Antuvan la Marıyan evlı -
}ık hayatından memnun değildirler. ~ntuvan ka~.ıs.~nın 
kız karde$İ Evlin'le sevişiyor ve Evim. bu aşk .Y~zun -
den intihar ediyor. Fakat Antuvan daıma Evlın ı sa.· 
yıklamaktadır. Mariyan bir gün evde yalnızken Domı· 
nık geliyor. ikisi konuşuyorlar.) 

B o 

Berlin, 15 a.a. - Alman başkuman
danlığının tebliği: Şark cephesinde, 
alman kıtaatının cenup grupu 14 ey
lül tarihinde Lublin - Lvov yolunu 
geçmiştir. 

Kutno civarında ihata edilmiş olan 
ve büyük bir şiddetle mukavemet gös
teren mühim Polonya kuvetleri, dün 
bir kere daha cenubu şarki istikame
tinde çemberi yarmak istemisti. Bu te 
şebbüs de akim kalmıştır. ~ 

Vistül'ün şarkında şimalden inen 
alman kıtaatı Var şova mülhaka
tından Praga'ya şarktan ve cenubu 
şarkiden yakla§maktadır. Bu mınta • 
kada ihata edilmiş olan Polonya ku
vetlerinin de şark istikamfetinde çen
beri yarmak teşebbüsleri keza akim 
kalmıştır. 

Brest - Litovsk üzerine yürümekte 
olan alman kıtaatı şimalden gelerek 
şehrin istihkam sahasına girmiştir. 
İstihkamların bir kısmı tahrip olun
muştur. Bizzat Kale henüz düşmanın 
elindedir. 

y o K A ş 

Gdynia elimize geçmiştir. Deniz 
kuvetlerimiz, limanın cenup medhali
ni zorlamak suretiyle Gdynia için 
harbeden orduya müessir surette yar
dım eylemiştir. 
Havaların fenalığına rağmen hava 

kuvetlerimiz, demiryollarını ve istas
yonları muvaffakiyetle bombardıman 
etmiş ve Kutno civarında ihata edil
miş olan düşmana karşı orduya mü
essir bir surette müzaharet göster -
miştir. 

Hitler,in telti§leri 
Berlin, 15 a.a. - Führer umumt ka

rargahından neşredilen bir tebliğ, 
Führer'in bugün yeniden cephede bir 
teftiş seyahati yaptığını bildirmekte
dir. B. Hitler, Przemyslin şimalinde, 
Galiçyada ilerlemekte olan kıtaları 
teftiş etmiştir. B. Hitler, tayyare ile 
şarki yukarı Silezya endüstri mınta
kasını ve Krakovi'yi de ziyaret et
miştir. 
Kıtalara yaptığı ziyarette, B. Hit

ler, iki fırkanın San nehrinden geçi-

K R o M A 

Göring, perşembe günü umumi ka
rargahta Hitler'i ziyaret ederek mu
maileyhe cepheyi ziyareti hakkında 

malCımat vermi~tlr. 

Diğer cihetten Görin, 4 senelik 
planın komiseri sıfatiyle Polonya'da 
yukarı Silezya endüstri mıntakasını 
ziyaret etmiştir. 

General von Bruhiç Lodza gelmi~ 
ve Kutno çarpışmalarına iştirak etmiş 
olan fırkaları teftiş etmiştir. General, 
bundan sonra ileri hatlara giderek bu 
bölgedeki kumandanlarla tatbik edi
lecek tedbirleri kararlaştırmıştır. 

Almanlar mühim stoklar 
elde ettiler 

Roma, 15 a.a. - Stefani ajansının 
Polonya cephesine gönderdiği hususi 
muhabirinin bildirdiğine göre Radom 
mıntakasında alınanlar yalnız çok 
miktarda silah ve cephane iğtinam et
m~kl.e kalmamışlar aynı zamanda pek 
muhım alkol, tütün ve bakır depoları 
nı da ele geçirmişlerdir. 

Almanların eline geçen bu stoklar 
Polonya hükümetinin hazırladığı 
stokların üçte ikisini teşkil etmekte
dir. 

Muhabirin verdiği malumata göre 
şimdiki Polonya harbinin en karakte
ristik noktası alınanların pek çok mik 
tarda ağır ve hafif tanklar kullanma
ları teşkil etmektedir. Polonyalılar
dan esir olanlarla ölenler arasında bir 
nisbet olmaması hemen bütün yarma 
hareketlerinin tanklar marifetiyle ya
pılmış olmasına atfedilmektedir. 

Lodz'daki vaziyete gelince muha
bir, şehrin hemen hiç hasara uğrama
dığını haber vermektedir. 

Şehirde mağazalar açıktır ve tram
vaylar işlemektedir. Leh parası şimdi 
lik iki zloti bir mark hesabiyle tcsbit 
edilmiştir. Muvakkaten vücuda geti
rilen polis teşkilatında yerliler ara
sıdan seçilen alman ırkına mensup bir 
çok kimseler çalışmaktadır. 

Zaptolunan petrol kuyulan 

Bedin, 15 a.a. - D. N. B. ajansı
nın bir tebliğinde Galiçya'daki alınan 
kıtaatının Jaslo, Drovobycz ve Barys
lav petrol kuyularını zaptettikleri bil
dirilmektedir. 

Almanlar lehlüerin ricalini 
gü~l ef tiriyorlarmı§ ! 

Berlin, 15 a.a. - Ordu başkuman
danlığının tebliği: 

Havanın muhalefetine rağmen, al -
man hava kuvetleri, yeni demiryolla -
rını ve müteaddit istasyonları tahrip 
ederek, polonyalıların ricatını çok 
güç bir vaziyete sokmuştur. Vistülün 
şarkındaki Polonya kttalarına ve nak
liyatına, bombalarla ve mitralyöz ate
şi ile hücum edilmiş ve bu kıtalar ve 
nakliyat dağıtılmıştır. Yollar ve mey
danlar tahrip .olunmuştur. 

Ukranya mıntakasında, Luck tay -
yare meydanında bulunan on bir Po
lonya tayyaresi tahrip edilmiştir. İki 
Polonya tayyaresi düşürülmüştür. 

Brody üzerinde de 8 Polonya tay
yaresi düşürülmüştür. Üç tayyare sağ 
lam olarak ele geçirilmiştir. 

Cumartesi - 16.9.1939 
13.30 Program 
13.35 Türk müziği : 

Okuyanlar : Mustafa Çağlar, Mefharet 
Sağnak. 
Calanlar : Fahire Fersan, Cevdet Çağla. 
Zühtü Bartlakoğlu, Refik Fersan. 
1- Kazrm Us - Kürdilibicazklr §arkı 

(Bir görüşte çeşmi mesdin) 
2 - Rahmi bey - Kürdilihica~ı:ar şarkı 

(Mahvoldu şevkim) müsterek. 
3-Halk "tıirküsü (Misk~ geliyor) 
4 - Bedriye Hoı;ı;ör • Kurdilihicazkir 

şarkı (Mutrib tamı naletlcmi) 
5- Hicaz türkü (İn.elim yarin bahçesine) 
6- Halk türküsü (Esmerim kıyma ba

na) 
14.0-0 Memleket s:ıat ayarı, ajans ve metct• 

oroloji haberleri. 
14.10-15 Müzik (Dans müziği) 
15.15-15.30 Müzik (Şen oda müziği) 
İbrahim Özgür ve Ateş Bacekleri. 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Küçük orkestra) - Şefı Ne• 
cip Aşkın) : 
1-Billy Golwyn • Cambazlar fokstrot 
2- Hans Zander - Polka 
3- Hans Chamann - Andaluziya l~ 

yol valsi 
4 - Hans Löhr - Büyük vals 

19.10 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
20.00 Memleket saat ayan. 
20.00 TEMSİL 
20.40 Ajans ve meteoroloji haberledı 
21.00 Türk müzi~i : 

Okuyan: Muzaffer İlkar 
Çalanlar : Reşat Erer, Ruşen Kam, Ee
ref Kadri, Refik Fersan. 
1 - Santuri Ethem - Mahur peorevl 
2 - Refik Fersan - Mahur şarkı (~ 

neşe yarat. hasta gönül) 
3 - Şükrü Şenozan - Mahur şarkt (Bu 

sevda ne tatlı yalan) 
4- Rakım - Hüzzam şarkı (Aşkm bana 

bir gizli elem) 
5- Osman Nihad - Nihavent şarkı - Yi

ne aşkın bana dudağmla sun) 
6- Sadettin Kaynak - Nihavent p.rkı 

(Gel göklere yükselelim.} 
7 - Ruşen Kam - Kemençe taksimi 
8 - İzmirli Zeki - Uşşak şarkı (BİT etin 

geleceksin diye bekler) 
9 - Sadettin Kaynak - Buselik şa:cltı 

(Saçlarıma ak düştii). 
1 O - Buselik saz sernaisi 

21.40 Konuljma (Dış politika hadiseleri)· 
21.55 Mfö:ik (vaMer) 1 
22.00 Haftalık posta kutusu (Ecnebi dit " 

Jertle) 
22.30 Müzik (Dans müz1ği) 
23.00 Son ajans haberleri, ziraıt, e&h~ 

tahvilat, kambiyo - nukut borsası (iiya.t.) 
23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 
23.55-24 Yarınki program 

Hatay'da mebus 
seçimi hazırlığı 

Antakya ı 15 a.a. - Hatay'da meli, .. 
us seçimi hazırlıklarına başlanılmış

tır. Nüfus cedvelleri sür'atle hazırlan• 
maktadır. Birinci teşrinin sonunda. 
ikinci müntehibler seçilmiş olacaktır. 

Belediye seçimi faaliyeti de ilerle
miştir. Birinci teşrinin yirmisinde be
lediye meclisi kurulmuş olacaktır. 
Hatay'ın kurtuluşundan sonra kadın
larımızın da iştirakile yapılacak olan 
bu intihablara halk büyük bir alaha 
göstermektedir. > . 

Almanya bitaraflarla 
ticarete devam edecek 

Belgrat, 15 a.a. - "Politika,, gaze
tesinin Berlin muhabirinin bildirdi
ğine göre Almanya, Yugoslavya ve 
Avrupanın cenubu şarkisindeki bita
raf memleketlerle tica11 mübadelele
rinin haleldar olmaması i~in elinden 
geleni yapacaktır. İthalat ve ihraca
tın sekteye uğramaması temin edile
cektir. 

!2 

lan arzularımız .•• işte benim hayatım ••• Boyuna es· 
kiye teessüf etmekle geçiyor. Her hayatın muhak
kak bir muvaffakiyet:sizliğe uğraması lazun geldi· 
ğini kabul eder misiniz? f ~te bu, insanı ümitaizlen
diren bir düşüncedir. Belki tevekkül lazım! Siz te
'\'ekkül gösteriyor musunuz? 

Sonra birdenbire 3ordu : 'I 

- Kocanıza sadık mısınız? 

N 1 , - Tamamiyle sadık .... 
- Fikren de mi ? 

;özleri alelade idi, çok ihtiyatlı konuşuyorlar, 
,..sınız bakı:ıları biribirine sual soruyor, \;e biribi· 
..ınden tam bir samimiyelle cevap alıyordu. 

Yazan: trene N emirovski -67- - Kimse tam manasiyle fikren sadık değildir. 
- Zannediyor musunuz? ben bu noktaya bil .. Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Dominik : 
"Ben yapayalnızım. Zaten hayatta daima yal· 

nı:zdım! Sana saadet verebilirdim ama ••.. " diyordu. 

Mriyan §Öyle düşünüyordu : 

"Ya ben, ben hayatımdan hiç de memnun de
ğilim. Acaba hiç memnun olduğum anlar olmadı 
mı? ihtimal ... Evlin'in ölümü bana yalnız bunu 
hatırlattı! Senin bana bugün vermek istediğin 
dostluğu ve yahut aşkı, ve yahut bir anlık zevki 
kabul edebilirim. Bunların müstakbel bütün şans
larına ve felaketlerine razıynn. Ne yapayun, ha 
)atıma biraz tat vermek lazım, çoktanberi haya

tım zevkini kaybetti.,, 
Ba~larını kaldırdılar, biribirlerine bakt1lar. 

Ve hiç bir şey söylemeden biribirlerinin ne demek 

istediklerini anladılar. 
Soğuk ve karanhk bir gündü. Pancurlan ka-

amı lardı. Evlerin pencerelerinde zayd ışıklar 

si veriyordu. Çoktanberi bu zevki sanattan almak 
itiyadını kaybetmişti. Belki de kitaplarla, musiki 
ile, tablolarla fazla me§gUl olmuş, bunlara aşık O• 

lacak yerde hakim olmıya ba§laını§tı. " 

Nihayet dedi ki : 
_ Ben küçükken, mektepte canım sıkıldığı za· 

man, kitabı kalemi bırakır, koridora çıkar ve ora· 
daki pencereden dışarı bakardmı. Bu saatte avlu
da bir havagazı lambasını yakarlardı. O zaman bu 
küçük ve mavi ışığı uzun uzun seyre . dalar~ım. 
O anda duyduğum sükunu ve rahatlığı sıze tarıf e· 
demem. Bu koridordaki mürekkep, toz ve tebeşh 
kokusunu şimdi bile hisseder gibi oluyorum. O za· 
mandanberi hiç bir şey bana buna benzer bir esraı 
ve bir şefkat hissi vermedi. F aknt ben de ne sÖy· 
lüyorum? Düşüncelerimi nasıl izah edebilirim? 
Meseli... Sizin bileziğinizin çıkardığı ses de bana 
melankolik bir sevinç vermiyor mu? Tıpkı kaybet· 
tiğim aziz bir hatırayı tekrar buluyor gibi olmuyor 

mek için kendimde ceH.ret bulacağımı ümit etmi· 
yordum .•• Düşünüyorum... Ne olması lazungeldi-
-· . d ...... 
gıru uşunuyorum. Gençlikte hie&edilen aşkm dağı-
nık_ ve peri'an halini bilirsiniz. Bu aşk serseri ıser
serı dolaşır, sonra bir yerde saplanıp kalır. Ben 
Solanj'ı, siz de Antuvan'ı sevdiniz. Fakat biz de 
biribirimizi pek ala sevebilirdik. 

Sustu ve sonra sordu : 
- Mesut musunuz? 

- Samimiyetle söylememi İstiyorsanız, hayır. 
- Bir başkasiyle ••• Mesela benimle daha fazla 

mesut olabileceğinizi zannediyor musunuz? 
- Bilmem. Belki... Hiç dü§ünmedim... Saadet 

bahis mevzuu değil ki ••• 
- Evet ..• Şüphesiz. Fakat eğer allahın takdiri 

bizi biribirimize bağlamışsa biz nasıl bunun önüne 

geçebiliriz? 
Mariyan gülmeğe çalı§arak : 
- Peki ama, dedi. Allah o zaman bunu dü

• mi? 

hassa çok büyük bir ehemiyet veririm. Her §eyin 
fevkinde bu nokta mühimdir. Biliyorum, ben dai
ma her şeyin iyisini ararım; ondan dolayı hayatta 
zorluk çekiyorum. Hiç kimseden, hatta kendimden 
bile memnun olmam. Benim aklımın aldığı şey 

mutlak a~k, sadakat, mütekabil anlaşma, atkın 
içinde bile tam bir dos~luktur. B~ka bir şey tasav
vur etmeme bile imkan yoktur. Yalnız hunu kabul 
edebilirim. Zaten uzun müddet hep hunları düşün
düın. Benim için üç hal sureti vardır:· dediğim gibi 
ya fevkalade müstesna bir kadına rastgelmek, ya
hut barda bir kadeh içki içer gibi rastgelinen ka
dınlarla vakit geçirmek, ve yahut efendisinin ya
tağına kabul edilen bir hizmetçi olduğunu bilen 
bir kızla evlenmek. Fakat birinci hal tarzmm ço~ 
zor olduğunu zannediyor musunuz? 

Biribirlerine çok yakın bir korku hissi ile bak· 
tılar. Böyle baş başa, şöminenin ba§ında kaldıkla
rı zamandanberi adeta seneler geçmiş gibiydi. A
levler sönmÜ§tÜ: kızıl bir kor odayı aydınlatıyor· 
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sız ilerleyişi 

evam ediyor 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

r···::l le ilerleyişleri yapılmıştır. De
' .1 eden yağmurlar, hava kuvetleri -
ı . ı faaliyetine engel olmakta berde
v Jır. 

\skeri müşahitlerinin fikirlerine 
r .!, fransızlar, muhakkak olarak şim 
<J.ye kadar Sarrebruck'u alabilirlerdi. 
1' akat fransızlar, en ufak muvaffaki
y .. tsizlik ihtimalini dahi gidermek i
cin muhasara hareketlerinin tamam -
}anmasını beklemektedir. 

r ıgünkü umumi hedef, Sarrebnıck 
ctra.tındaki hudut hattında mevcut 
müteaddit çıkıntıları izale etmekte
dır. 

Fransızlar bir köyü :zaptettiler 
Brüksel, 15 a.a. - Royter muhabi

ri bildiriyor : 
Bugün ı..aksemburg'dan buraya 

gelen haberlere göre, Moselle mmta
kasında taarruz eden fransız kuvetle
ri, alman hududu dahilinde Perl kö • 
yünü zaptetmiş ve Sarrebruck'un on 
beş kilometre kadar şimalinde bu şeh· 
re doğru gitmekte olan yolda ilerle
mekte bulunmuştur. 

Almanlar cvelce lüksemburglu hal
ka haber vermeden bugün saat 9 da 
Moselle üzerindeki demir köprüyü 
berhava etmişlerdir. Tahrip edilen 
köprünün demirleri Schengen ismin
deki kiıçük Lüksemburg köyünün so
kaklarına düşmüştür. 

Vakaya şahit olanların ifadelerine 
göre, fransızlar, o zaman şiddeli bir 
baraj ateşi açmışlardır. Bir müddet 
sonra piyade kuvetleri, tankların ve 
motörlü vasıtaların arkasında yavaş 
yavaş ilerlcmiye başlamışlardır. Al
manlar, bunun üzerine, demiryolu ü
zerindeki köprüyü berhava etmiye va
kit bulamadan Pel demiryolu istas
yonunu terke mecbur kalmışlardır. 

Şiddetli makineli tüfek ate§ine rağ 
men, fransız kıtaları biraz sonra Perl 
köyünün ilk evlerine vasıl olmuşlar
dır. 

Son haberlere göre, Perl köyü ha
len tamamiyle fransızların eline geç
miştir. 

Londra radyosunun verdiği 1 

mütemmim maUimat 
Londra radyosu dün akaşm bu ha

vadislerden bir kısmına ek olarak şu 
mallımatı vermiştir: 

Garp cephesinde şiddetli topçu dü
ellosu devam etmektedir ve düello 
fransız hakimiyeti altında cereyan et
mektedir. Fransız kuvetleri Sarbrükü 
üç cihetten şiddetle tehdide başlamış
lardır. 

Brüksel'den gelen bir telgraf, fran
sızların Sarbrük önlerinde iki kasaba
yı işgal ettiklerini bildirmektedir. 
Fransız tayyareleri Sigfrid hattının 

arkasında uçmuşlar ve alman topçu
ları meydana çıkmak mecburiyetini 
hissetmişlerdir. Fransız tayyareleri 
buralara kuvetli bombalar atmışlardır. 

Lüksemburg civarındaki harpler 
çok şiddetli olmuştur. 

Limburg §ehri bo§altılıyor 
Amsterdam : 15 a.a. - Allegemene 

Handels Blad gazetesinin, Hollenda
Almanya hududundan aldığı haberle
re göre, Limbourg şehrinde, şehrin 
Almanyada bulunan muhtelif, hasta
ların, altmış yaşından yukarı kadınla
rın tahliyesine başlanmıştır. Şehrin 
Hollendadaki kısmından da halkın 
tahliye edilmesi pek muhtemeldir. 
Diğer tarafdan maasbode gazetesi

nin aldığı haberlere göre, aachen şeh
ri de pek yakında tahliye edilecektir. 

ileri hareketi devam ediyor 
Faris ,15 a.a. - Havas ajansı bil

diriyor : 
Dün günd~ ve gece havanın mu

halefetine ve alman topçusunun a -
teşine rağmen fransız kıtaatı evelki 
harekat esnasında başlanan bütün i
leri hareketlerine devam etmiştir. 

Alman mukabelesi tardedilmiş ve 
fransız kıtaatı kazandığı mevzileri 
son üç gün zarfında muvaffakiyetlc 
neticelenen ve fransız başkumandan 
lığının biıyük bir ketumiyet göster
diği harekatın en mühimmi cephe
nin garp ucunu yani Moselle kena· 
rında Siercken bölgesini aHikadar e· 
den harekattır. 

Durdurulan bir alman hücumu 
Moselle boyunda olan ve Treves 

:r• tz demiryolunun geçtiği bu bölge 
S erek istikametinde alman hücumu 
nı sahne olmuştur. Bu taarruz fran
sı' ileri kıtaatı tarafından tamamen 
d"rdurulmuş ve hücum arabalarına 

a~. anan fransız piyadesi yalnız düş
m nı tardetmekle kalmamış, aynı za
m ':ıda, düşmanın her türlü mukabe-

lesine mani olmak için, aynı mevzile 
ri işgal \'e bu suretle bu bölgedeki 
fransız hatlarının umumi vaziyetini 
ıslah eylemiştir. Düşman geri çeki -
lirken Moselle koyundaki demiryo
lunun mümkün olduğu kadar uzun 
kısmını tahrip etmiştir. 

Cephenin mütebaki kısmında ve 
ezcümle Sar'ın 20 kilometre kadar 
doğusunda fransız kıtaatının ileri 
nareketi devam etmektedir. 

Alman resmi tebliği 
Bertin, 15 a.a. - Garp cephesinde, 

Sarrebruck'un şarkında düşman top
çusu faaliyette bulunmuştur. 12 ey
lülde Primazens'in cenubunda Sch
weig'e taarruz etmiş olan düşman, al
man topçusunun faaliyeti karşısında 
oradan hududun ötesine kadar çekil
miştir. 

Alman topraklarına dün hava ta -
arruzları olmamıştır. 

F ransı:z gazetelerinin 
mütaleaları 

Faris, 15 a.a. - Fransız matbuatı 
pek tabii olarak askeri harekatla 
meşgul olmaktadır. 

Fransız - alman cephesinde resmi 
tebliğlerin kasdi kuruluğuna rağmen 
gazetelerin yazıları girişilmiş olan 
harekfıtın ihtiyatlı ve muttarit inki
şafını ittifakla tasvip etmekte ve tek 
bir düşman askerinin fransız toprak
larında bulunmadığını ehemiyetle kay 
detmektedir. 
Belçika - Lüksemburg hududun

da tahliye edilen yerler 
Brüksel, 15 a.a. - Belçika ile 

Lüksemburg arasında hudut üzerin
de bulunan birkaç kasaba ve köy tah 
liye edilmiştir. 
Alman şehirlerinin boşaltıldığı 

teyit olunuyor 
Londra, 15 a.a. - Brüksel'den 

Royter ajansına bildiriliyor : 
Buraya gelen telgraflara göre, 

Sigfrit hattı civarındaki bazı şehirle
rin boşaltıldığı Berlinde teyit edil -
mektedir. 

Daha büyük tahliyeler için 
tedbir alınıyor 

Kopenhag, 15 a.a. - Politiken ga
zetesinin Berlin muhabirine göre, 
icabında 18 ila 20 milyon kişinin tah 
!iyesi için Almanyada bütün tedbir
ler alınmıştır. En ziyade tehlikeye 
maruz bölgeler, tahliye edilirken, ki
lise ve müzelerdeki sanat eserleri de 
dahile nakledilecektir. 
Almanya garp cephesine asker 

getirtecek 
Amsterdam, 15 a.a. - Allgemeen 

Handelsblad gazetesinin Berlin mu -
habiri, alınanların, Polonya cephesin 
deki genç kıtaatı yaşlı efratla değiş
tirmek ve bu genç kıtaatı fransız 
cephesine nakledilmek için doğu cep 
hesinin süratle tasfiyesini istedikle
rini kaydediyor. 
Fransa'da gönüllü kaydolunan 

yabancılar 
Paris, 15 a.a. (Havas) - Birço!t 

askerlik şubeleri her gün binlerce ya 
hancıdan Fransaya hizmet arzusunu 
bildiren müracaatlar alıyorlar. 55 
millete mensup birsok kimseler fran 
sız askeri ve sivil makamlarının em
rine amfide olduklarını bildirmişler

dir. 

Alman deniz 
altılarile mücadele 

Londra, 15 a.a. - İstihbarat neza -
reti, aşağıdakitebliği neşretmiştir : 
İngiliz torpito muhripleri, devri

ye gemileri ve tayyareleri geniş mın
takalarda düşman denizaltı gemileri
ni araştırmışlardır. Birçok hücumlar 
yapılmış ve müteaddit düşman deniz
altı gemisi tahrip edilmiştir. İmkan 
hasıl olduğu takdirde, bu gemilerin 
miirettebatından sağ kalanlar kurta
rılmış ve esir alınmıştır. 
lngiltere hava hücumlarından 

çekiniyor 
Londra, ıs a.a. - Dün akşam rad

yoda beyanatta bulunan maarif nazırı 
Lort Delawarr, çocukların tahliyesi 
dolayısiyle tahaddüs eden muhtelif 
meseleleri gözden geçirmiş ve çocuk
larını geri çağırmamalarını ebeveyn -
!erine tavsiye ettikten sonra şöyle de
mıştir : 

"-Tayyare akınları meşum bir ha
kikat haline gelebilir. Hükümet ço
cukların emniyet altına alınmasına 

büyük bir ehemiyet vermiştir. Dört 
gün müddetle bütün nakil vasıtaları 
seferber hale getirilmiştir. Fakat hü
kümetin bu hareketi tekrar etmesi 
şimdi hemen imkansız gibıdir.,, 

Tehlike i§areti! Kiralık birinci kat Londra, 15 a.a. - Dıin saat 14 e 
Mısır Sefarethanesi yanında Çanka· doğru düşman tayyarelerinin geldiği 

ya caddesinde N. 49 kalorifer, hava· haber alındığı icin Soutdn - On · Sea 
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Sayın abonelerimize 
Ankara Elektrik T. A. Şirketinden : 

Önümüzdeki kıt mevsiminde elektrik cereyanını inkıta
sız temin maksadiyle mevcut tesisatın esaslı bir kontrol
dan geçirilmesi icap ettiğinden, kontrol işlerine 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 akşam
ları saat 17.30 dan 23 e kadar evlerde, ~ağazalarda ve da
irelerde 3-5 lambanın görebileceği hizmeti 10-20 lambaya 
gördürmemeleri, mümkün olan tasarrufu yapmakla bize 
vazifemizde yardım etmeleridir. 3403 

İktisat Vekilin~n 

İsi an bul' da tetkikleri 
(Başı 1. inci sayfada) 

ve bankanın İstanbul şubesi müdürü 
ile görüşmüştür. 
Öğrendiğime göre İktısat Vekili. 

miz bu ziyareti esnasında bilhassa dev 
Jet fabrikalarının faaliyetinin hiç bir 
suretle durmaması ve bu fabrikaların 
her türlü hammadde ve işçi mesele· 
teriyle meşgul olmuştur. 

İktısat Vekili Sümerbanktan son
ra vilayete giderek vali ve belediye 
reisi Bay Lutfi Kırdar'la görüşmüş, 
lstanbul'da ihtikarla mücadele işi et
rafında izahat almıştır. 

Vekil, öğleden sonra mıntaka iktı
sat müdürlüğüne giderek bir buçuk 
saat meşgul olmuş ve muhtelif işler 
hakkında izahat almıştır. 

Vekil pazar günü Ankaraya hare -
ket edecektir. 

Sovyerlerin vaziyeti 
(Başı 1 inci sayfada) 

lekette kiyasetli bir ekalliyet po
litikası takip edilmemiş ve muh
telif unsurların biribirlerine bağ
lanmamış olmasına atfederek de
mİftİr ki : 

"l§te Polonya devletinin z.af 
Hbebi ve askeri mağlübiyetinin 

de hakiki amili budur.,, 
Moskova'daki Polonya mah

fillerinde, ba:zı Moskova mahfil
lerinde olduğu gibi bu makaleye 
sovyet hükümetinin Polonya'dahi 
Ukranya ekalliyeti ile beyaz rus
ların mukadderatını alakadar e
den bir beyanatı naz.ariyle bakıl· 
maktadır. 

Rusya - Polonya hududuna 
gidecek trenlerin hareketi 

geri kaldı 
Moskova. 15 a.a. -Bugün Lenin

grattan yalnız üç tren hareket etmiş
tir. Kızılok ekspresi de dahil olduğu 
halde diğer trenlerin hareketi geri 
bırakıldığı gibi Rusya - Polonya hu
dudunda kain Negoroloye istasyonu· 
na gitmeleri mukarrer olan trenler de 
hart-ket etmemiştir. 

On kadar amerikalı seyyah, yola 
çıkamamışlardır. 

Leningrat, Kief ve Kazan'daki va· 
roşu trenlerinin münalra11itı pek ziya· 
de tahdit edilmiştir. 

İ ngil tere' nin Belçika 

sahillerine asker 

çıkarmağa niyeti yok 
Londra, 15 a.a. - Royter bildiriyor : 
Bu akşam İ&tihbarat N e:ı:aretinde sôylen· 

diıiine göre, alman propagandası, ingili:ı:le
rin pek yakında Belçika sahillerine asker 
çıkarmaları tehlikesinin mevcut bulundu -
guna dair Belçikada bazı ıayialar yaymak
tadır. 

İngiltere hükümeti, daha yakında, Belçi 
kaya karşı olan teahhütlerini ve Belçika -
nın bitarafhii;ına hürmet etmek niyetini 
tckraren bildirmiştir. İngilterenin bu res
mi teahhlitlerini ihlil etmek niyetini güt· 
tüğü hakkında &imanların ileri ıürdüiü 
fikirler, bittabi Belçikada lngiltereye kar
şı bir itimatsızlık uyandırmayı istihdaf 
eylemektedir. Fakat Almanyanm ve lngil· 
terenin Belçika ile olan münasebetleri ta
rihi, bu derece çocukça mahiyet gösteren 
bu alman propagandasının muvaffak olma· 
ması için kfi!i bir delildir. 

İngilizlerin yakaladığı harp 
kaçağı mallar 

Londra, 15 a.a. - İstihbarat nezareti 
bildiriyor : 

9 Eylülde nihayete eren bir hafta zar • 
fında, İngiliz harp kaçakçılığı kontrol ser· 
visleri, Almanyaya götürülmekte olduğu 
delaille sabit olan mlihim miktarda mal ya. 
kalamış ve zapteylemiştir. Bu mallar ara· 
sında, ezcümle, 28500 ton petrol, 26350 ton 
demir madeni, 34-00 ton hematit, 4600 ton 
manganiz ve 6000 ton ham fosfat vardır. 

yirmi dal.ika sürmüştür. Bilahare is· 
tihbarat nezareti bir yanlışlık o!d·J~u 

u bildir i§tir. 

Ankara Borsası 

15 Eylül 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milii.no 

5.21 
128.96 

2.9425 

Kapanıs P 

5.2125 
129.6025 

2.96 

Cenevre 29.1875 29.5175 
Aıusterdam 68.3725 69.0:l7 5 
Beri in 
Brüktel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Va-sova 
Dudapcştc 
Bi.ikreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

22.0775 22.36 

30.8275 31.1975 

ESHAM VE 7f AHVILAT 
1933 İkramiyeli 
Ergani 19.- 19.-
Sivas - Erzurum 
Hatlı İs. I. 19.32 19.33 

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
2 Film birden 

1 - Sonat dö. Krauzer 
(Lilidaguver) 

2 - Şen Haydut 

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

Sonat dö Krauzer 
ve yeni Jurnal 

Sayın müşterilerimize: 

Saat 8,30 ve 11 de verilen ajans 
haberlerinin sinemamızda dinle· 
nılmesi temin edilmiştir. 

Tel: 21q3 ..... , 
. 
1 zm i r Enfemasvonal 
Fuanm ziyaret edf niz 
20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 
~==================~ 

ViLAYETLER 

Taş ihzarı 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün

den : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko

nulan iş Çanakkale - Balya yolunun 
1 + 000 - 15 + 000 kilometreleri a -
rasında 14 kilometre şose için 10500 
metre mikap ham taş ihzarıdır. 

1 - Bu işin keşif bedeli beher met
re mikabı 176 kuruştan 18480 liradır. 

2 - Bu i~e ait evrak ve şartnameler 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D - Hususi ve fenni şartname 
E - Keşif cetveli metraj cetveli, 

fiyat bordrosu malzeme grafiği iste -
yenler bu şartnameleri Çanakkale na
fıa müdürlüğünde bedelsiz olarak gö
rebilirler. 

3 - İhale 21. 9. 939 tarihine rastlı -
yan perşembe günü saat 15 de nafıa 

müdürlüğü binasında toplanacak ko -
misyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin 1386 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve vilayet makamına müra
caatla alacakları vesika ile 939 yılı ti
caret odasına mukayyet bulundukla -
rına dair vesikayı komisyona vermele
ri lıizımıdır. 

5 - Taliplerin ihale günU olan 21. 

9. 939 tarihine müsadif perşembe gü
nü sat 14 de kadar teklif mektupları -
nı komisyona vermeleri lazımdır. Bu 
saatten sonra verilecek mektuplar ka
bul edilmiyeceği gibi posta ile gönde
rilen mektuplar dahi bu saatte komis
yonda bulunması lazımdır. Postadaki 
gecikmeleri kabul edilmez. 

(6762) 14170 

Okul binası yaphnlacak 
Samsun Valiliğinden : 

1 - Eksiltmeye konan iş: Samsun 
vilayet merkezinde yeniden yaptırı
lacak İstiklal ilk okulu binası in~aa
tı. 

2 - Keşif bedeli (40404) lira (6) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı (3030) lira 
(30) kuruştur. 

4 - İhale eylülün 21 inci perşembe 
günü saat 16 da vil~yet daimi encü
meninde kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

5 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Metraj 
C - Hususi fenni şartname ve eki 
D - Silsile fiyat 
E - Elektrik tesisatı keşfi 
F - Sıhi tesisat keşfi 

G - Dahili elektrik umumi fenni 
şartnamesi 

H - Proje 
L - Keşif hülasa~ı 

J - .Mukavele projesi 
6 - İsti yenler bu evrakı • ·····et \'e 

Ankara, İstanbul, İzmir nafıa müdür
lüklerinde görebilirler. 

7 - Eksiltmeye girmek istiyenle -
rin cari sene içinde ticaret odas•nda 
kayıtlı bulunduklarına dair vesika i· 
le ihale tnrihinden en geç bir hafta 
evel Samsun vilayet makamına istida 
ile müracaat ederek talimatnamesine 
tevfikan bu işi yapabileceklerine da· 
ir alacakları ehliyet vesikasını teklif 
mektuplariyle beraber encümene ver 
meleri şarttır. 

8 - İstekliler yalnız teklif mek· 
tuplarını havi kapalı bir zarfı ve ü · 
çüncü maddede yazılı muvakkat te · 
minat makbuzunu ve yedinci madcle· 
de yazılı vesikaları bir dış zarf içine 
koyup mühür mumu ile kapıyarak İ· 
hale saatından bir saat evel makbuz 
mukabilinde encümen reisliğine ver
melidirler. Postada vuku bulacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. 

9 - Eksiltme ve ihale muamelesi 
2490 numaralı arttırma ve eksiltme 
ve ihale kanunu hükümlerine göre -

ı dir. (6793/4229) 14248 

Ka~alı zarf usulile eksiltme ilam 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Keşan Malkara yolunun 0+000-

8 + 54 7 inci kilometreleri arasında ye
l niden yapılacak esaslı şose inşaatı. 
nın bedeli umumi muvazeneden veril· 

'ı mek ve 26-9-939 tarihine müsadif salı 
günü saat on beşte Edirne Nafıa mü
dürlüğünde müteşekkil eksiltme ko -
misyonu tarafından ihalesi yapılmak 
üzere G-9-939 tarihinden itibaren yir
mi gün müddetle ve kapalı zarf usu · 
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 27430 lira 41 kuruş 
tur. 

3 - Bu işe ait proje bayındırlık iş
leri genel şartnamesi ve fenni şartna· 
me mukavele projesi keşif evrakı E· 
dirne Nafıa Müdürlüğünde mevcut 
olup istiyenler 150 kuruş mukabilin -
de tedarik edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat akçesi 205i 
lira 28 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye girmek için talip· 
!er ihaleden sekiz gün evel Edirne va
liliğine müracaat ederek vesika alma
ları şarttır. Ayrıca 939 senesine ait ti
caret odası vesikasının ibrazı mecbu· 
ridir. 

Teklif mektupları ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Edirne Nafıa 
müdürlüğünde eksi.itme komisyonu 
başkanlığına tevdi edilmesi şarttır. 
Postada gecikecek mektuplardan ko· 
misyon mesuliyet kabul etmez. Gaze . 
te i15n beoeli mukavele ve sair mas · 
raflar müteahhide aittir. 

(7091-4446) 14399 

Harta yaptlnlacak 
Van Belediye&.inden : 

Van şehrinin Harita genel direk -
törlüğü tarafından tanzim olunmuş 

olan 1/2000, 1/1000, 1/500 mikyasında
kihali hazır haritalarının kullandırıl
ması ve tesviye münhanilerinin geçi -
rilmesi bir ay müddetle eksiltmeye 
konmuştur. 

İhale günü 25 eylül pazartesi gü -
nü saat 14 te Van Belediyesinde ya· 
pılacaktır. Bedeli keşif maktuan 2500 
liradır. Muvakkat teminat 187 buçuk 
liradır. 

İsteklilerin vaktinde belediyeler i
mar heyeti fen şefliğinden iştirak ve
sikası almaları ve bunu teklif mektup 
?arına koymaları lazımdır. 

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

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

Kalörifer tômiratı 
Zonguldak Defterdarlığından: 

Zonguldak Vilayeti Hükümet ko
nağında yapılacak (12500) lira mu
hammen keşif bedeli kalorifer 
tamirat işine talip çıkmadığından 
yeniden kapalı zarfla ve vahidi fiat
la eksiltme yapılacaktır. 

Eksiltme 21/9/939 ncu perşembe 
günü saat 16 da Zonguldak Vilayeti 
Defterdarlık makamında toplanacak 
Komisyon tarafından yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte. 
ferri diğer evrak Vilayet defterdar
lığında vilayet Nafıa Müdürlüğünde 
görülebilir. 

1 - Şertnamedeki kayda göre umu
mi ve fenni şartnamelerdeki kayda 
uygun olmak üzere müteahhit tatbi
kat projesi ihzar ve hesabatı yapacak 
ve montaja başlamadan evel Nafıa Ve 
kfileti kalorifer mütehassıslarından 

birini getirip harcirah vesair masraf
ları kendisi vermek şartile bu tatbi· 
kat projesini yerinde kontrol ve t?t• 
bik ettirecektir. 

2 - Projeye halihazır tesisatın işe 
yarayan ve yaramayan kısımlarına 

ait bir liste bağlanacak ve tastik ·ı~:
rilecektir. 

3 - Bu işler için ihale bedelinden 
battk:ı müteahhide bir bedel verilmeye 
cektir (Muvakkat teminat 937 lira 
50 kuruştur) 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin i· 
hale gününden 8 gün evel bir istida 
ile Zonguldak Vilayetine lÜracaat 
la vilayet makamından alacakları mü
te:ıhhitlik ehliyet vesikası ile ticaret 
odasından bu yıl içinde alınmış vesi
kanın ve muvakkat temfoatlarını muh 
tevi teklif mektuplarını yukarda ya
zılı günde ihale saatinden bir saat eve 
line kadar makbuz mukabilinde ek· 
siltme Komisyonu reisliğine verilme-
si ilan olunur. (7109) /4450 14426 

Çi:t ha~ vanı (öküz) a!ım~~ak 
Denizli Sıhat ve içtimai Muave

net Müdürlüğünden : 
İhalesinin 6-9-939 tarihinde yapıla

cağı Ulus gazetesinin 23, 26, 29, 31, 
Son Telgraf gazetesinin 22, 25, 28, 31 
Ağustos, Anadolu gazetesinin 23, 26, 
29 Ağustos ve 2 Eylül 939 tarihli nüs
halarında ilan olunan "Denizli Mer
kez Kazasının Şamlı çiftJiğinde otur
tulmuş olan Bulgaristan göçmenleri
nin ihtiyacı için alınacak çift hayva
ları "öküz,, eksiltmesine talip zuhur 
etmediğinden 2490 sayılı arttırma ek
siltme kanununun 43 cü maddesi mu
cibince ihalenin 7-9-939 tarihinden i
tibaren 10 gün uzatıldığı ve 18-9-939 
pazartesi günü saat on beşte yapıla
cağı ilan olunur. (7186-4559) 14579 

Karar tebliği 
Kars Gümrük Müdürlüğünden: 

Badele gümrüğü eski memuru ölü 
Naci'nin ıs, 19 sayılı ve 8-12-929 gün
lü ithalat beyannamelerinden noksan 
tahakkuk ve tahsiline sebebiyet verdi
ği 195 lira 25 kuruşun kendisinden 
ve yahut itamından tahsili gerektiğin 
den tebliğ makamına kaim olmak üze-
re ilan olunur. 14582 

KAZALAR 

Elektrik tesisatı 
Senirkent Belediyesinden ı 

Senirkent kasabasının Nafıa VekA· 
Jeti şirket ve müesseseler heyeti fen
niyesinden tasdikli elel:trik tesisatı
nın "16862 lira 10 kuruşluk" kısmı ka
palı zarf usuliyle eksiltmesinde talip 
zuhur etmediğinden pazarlığa bırakıl
mıştır. 

Tcsis<ıtın Durbi, rağlatör, alterna
tör, tevzi tablo .. u, şebekeye ait hat ve 
direkler ve bilumum malzeme sif İz
mir teslim ve yahut Keçiborlu istas
yon teslimi ve yahut iş yeri olan Se
nirkent kasabası teslimi olarak bir kıs 
mı inşaat ve tesisatı ayrıca bir kısım 
olarak malzeme ve inşaatın birlikte 
isteklilerin teklifte bulunmak üzere 
1·9-939 dan 30-9-939 cumartesi günü
ne kadar bir ay müddetle pazarlığı 

ilan olunur. (7282-4629) 14576 

Şebeke su tesisatı 
Senirkent Belediyesinden r 

"26126 lira 10 kuruş" bedeli keşifJi 
ve sular heyeti fenniyesinden tasdikli 
şebeke su tesisatının kapalı zarf usu
liyle eksiltme müddetinde talip zuhur 
etmediğinden boru armatör britli ve 
britsiz parçaların ve bilumum malze
me projede bağlı fenni şartname ve 
evsaftan dahilinde şif İzmir teslimi 
olarak ayrı bir kısma. İnşaat ve mon
taj ve tesisatın tam işçiliği ayrı ola
rak bir kısmı. Ve yine bütün malzeme 
ve tesisatın inşaatı tesisatı birlikte o
larak istekliferin teklifte bulunmak 
üzere 1-9-939 tarihinden 30-9-939 cu
martesi gününe kadar bir ay müddet
le pazarlığa bırakılshltı.Jlitn o~ 

(7281-4630) 14577 
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LEVAZIM AMlRLlGI 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

J\lma Komisyonundan : 
ı - Eğridir kıtaatının senelik ihti

yacı olan 135.000 kilo unu kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İspartada tümen sa 
tın alma komisyonunda ve İstanbul, 
Ankara levazım amirlikleri satın al -
ma komisyonundadır. İstekliler şart
nameyi komisyonlarda okuyabilirler. 

3 - İşbu 13S.OOO kilo unun muham
men tutarı 16200 liradır. 

4 - Sartnamesindeki yüzde yirmi 
beş miktar fazlası da dahil olduğu hal 
de ilk teminatı 1215 liradır. 

s - Eksiltme 20. 9. 939 tarihine te
sadüf eden çarşamba günü saat 16 da 
lspartada tümen satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 20. 9. 939 çarşamba 
günil saat 15 e kadar teklif mektup:a
rını İsparta tümen satın alma komıs
yonu başkanlığına verecek veyahut 
göndereceklerdir. Bu saatten sonra ve 
rilen veyahut gönderilen mektuplar 
alınmıyacaktır. Saat ayan tümen da -
ire saatiyle yapılacaktır. 

7 ...:.. 2490 sayılı kanunun hükümle -
rine ve bilhassa 32 maddesine uygun 
olmıyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştirak ettirilmiyecektir. 

14195 

Kuru ot alınacak 

ne ait dekovil yolu in~sı kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli 26398 lira 68 kuruştur. Mu
vat teminat 1980 liradır. İstekliler bu işe 
ait hususi şartnamesini keşif ve projeleri 
bayındırlık genel şartnamesini İstanbul, 
Ankara, Eskişehir L V. fimirlikleri satın al· 
ma komisyonunda görebilirler. 
Kapalı zarf usulile eksiltmesi 22·9-1939 

cuma gıinU saat 16 da Eskişehir L V. amir
liği satın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. İstekliler kanunun 2. ve 3. maddele • 
rinde yazılı vesaik ile teminatlarını havi 
zarfları saat 15 e kadar komisyon riyaseti
ne vermiş bulunacaklardır. (4308) 14302 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Denizli kıtaatın senelik ihtiyacı o -

lan 368SOO kilo unu kapalı zarf usuliyle ek
siltme konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İspartada tümen satın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
levazım amirlikleri satın alma komisyonun
dadır. İstekliler şartnameyi komisyonda o· 
kuyabilirler. 

3 - İşbu 368500 kilo unun muhammen 
tutarı 35429 lira 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesindeki yıizde yirmi beş 
miktar fazlası da dahil oldugu halde ilk 
teminatı 2957 lira 23 kuruştur. 

5 - Eksiltme 23.9.939 tarihine tesadüf 
eden cumartesi günü saat 11.30 da İsparta 
tümen satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

6 - İstekliler 23-9-939 cumartesi günü 
saat 10.30 a kadar teklif mektuplarını İs -
parta tiımen satın alma komisyonu başkan
lığına verecek veyahut göndereceklerdir. 
Bu satten sonra verilen veyahut gönderi -
len mektuplar alınnuyacaktır. Saat ayarı 
tümen daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32. maddesine uyftun olmıyan mek
tupların sahipleri eksiltmeye i1itirak etti
rilmiyecektir. (4375) 14319 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

961S20 kilo kuru ot alınacaktır. Ka
palı zarfla eksiltmesi 20. 9. 939 çarşam 
ba günü saat ıs de İstanbul Tophane
de Lv. amirliği satın ~lma komisyo -
nunda yapılacaktır. 30768 lira 64 ku
ruştur. 

1 - Denizli kıtaatının senelik ihtiyacı 
olan 84000 kilo sığır eti kapalı zarf u~u
liyle eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Şartnamesi İspartada tümen satın 
alma komisyonun.da ve İstanbul, Ankara 
L V. limirliklcr isatın alma komisyonunda
dır. İstekliler şartnameyi komisyonda o -
kuyabilirler. 

İlk teminatı 2307 lira 65 kuruştur. 
Sartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle be -
raber teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat eveline kadar komisyona 
vermeleri. (4270) 14227 

Muhtelif inşaat 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

misyonundan : 
!!~ ı - Çanakkale Müs. Mev. bölgesin

beş pavyon üç tavla üç hangar ka
Jalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme ve ihalesi 21. EyL 
939 perşembe günü saat 11 de Çanak -
kale Müs. Mev. satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 187740 lira 
11 kuruştur. Muvakkat teminatı 10638 

'"' liradır. 
4 - İsteklilerin diplomalı mühen -

dis veya mimar olmaları olmadıkları 

takdirde aynı evsafı hazi bir müte -
hassıs inşaatın sonuna kadar daimi o-

! larak iş başında bulunduracakları 

T noterlikten müsaddak bir taahhüt ka
ğıdı ile temin etmeleri ve asgari bir 
partide 100 bin liralık inşaat işini mu
vaf fakiyetle yapmış olduklarına dair 
resmi bir makamın tasdikini havi ve . 
saik ibrazı ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerindeki yazılı vesaiki ko -
misyona ibraz etmeleri lfizımdır. 

S - Bu işe ait keşif, proje, fenni ve 
hususi şartname Çanakkale müstah • 
kem mevki satın alma komisyonu İs
tanbul, İzmir, ve Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonlarında görüle

bilir. 
6- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 

tasrihatı dairesinde takdim edecek· 
leri teklif mektupları teminat mektu
bu ve makbuzları ve diğer vesaikin iç 
ve dış zarflar mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olacak en geç ihale saatin
aen bir saat eveline kadar Çanakkale 
Müs. Mev. satın alma komisyonuna 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım
dır. Postada vaki gecikmeler nazarı i
tibare alınmaz. 

7 - Yukarıda yazılı vesaikten her 
hangi birini ibraz edemiyen isteklile
rin teklifleri katiyen nazarı itibare a-
lınmıyacaktır. (4272) 14228 

Dekovil yolu inşası 

3 - İşbu 84.000 kilo sıgır etinin muham
men tutarı 16500 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 
miktar fazlası da dahil oldui;u halde ilk 
teminatı 1260 liradır. 

5 - Eksiltme 22.9.939 tarihine tesadüf 
eden cuma giıniı saat 11 de İsparta tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 22-9-939 cuma günü saat 
10 a ka.dar teklif mektuplarım İsparta tü
men satın alma komisyonu başkanlığına 
verecek veyahut göndereceklerdir. Bu sa
attan sonra verilen veyahut gönderilen 
mektuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı tü • 
men daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine 
ve bilhassa 32. maddesine uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak 
cttirilmiyeccktir. (4376) 14320 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Bursa garnizonuna ait senelik 

100.000 kilo sığır eti 2S-9-939 pazartesi sa
at 11 de tümen satın alma komisyonunda 
kapalı znrfla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 2250 liradır. 
3 - Evsaf ve şeraiti her gün mezkur ko

misyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli saatın.dan bir saat 

eveline kadar kanuni şekilde teklif mek • 
tuplarını komisyona vermi§ olmaları şart
tır. 

(4400) 14358 

Yufka ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara gantizon birlik ve müesse

seleri ihtiyacı için 18000 kilo yufkanın açık 
eksiltmesi 27 - Eyi. - 939 saat 15 de Anka
ra L V. 5.mirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3600 lira ilk te
minatı 270 liradır. İstekliler kanuni vesi· 
ka ve tcminatlariylc belli vakitte komis · 
yonda bulunmaları. (4478) 14439 

Ahır inşası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konyadaki alay hayvanlarının ihti

yacı için bir tavla ahırı in5ası kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi: Ankara. İstanbul ,Kon
ya L V. amirlikleri sa tın alma komisyon -
larındadır. İstekliler çalı1jma saatlarında 
okuyabilirler. 

3 - Keşif bedeli 16450 lira 28 kuruştur. 
4 - İlk teminatı 1233 lira 75 kuruştur. 

S - Eksiltme 29 - Eyi. - 939 cuma günü 
saat 16 da Konya LV. amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 29 - Eyl. • 939 cuma günü 
sat ıs c kadar teklif mektupların ımezki'ir 
satın alma komisyonuna vereceklerdir. 

(4479) 14440 

Ahır inşası 

ULUS 

2 - Şartnamesi: Ankara, İstanbul, Kon
ya LV. amirlikleri satın alma komisyonla
riyle Antalyada alay satın alma komisyon
larındadır. İstekliler çalı~a saatlarmda 
okuyabilirler. 

3 - Kc:;if bedeli 16343 lira 96 kuruştur. 
4 - İlk teminatı 122S lira 80 kuru~tur. 
5 - Eksiltme 29 - Eyi. - 939 cuma günü 

saat 11 de Konyada LV. amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 29 - Eylül - 939 cuma gü
nü saat 10 a kadar teklif mektuplarını mez
kur satın alma komisyonuna verecekler -
dir. (4480) 14441 

Yulaf allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bergama garnizonu birlikleri hay

vanatının senelik ihtiyacı olan 425.000 kilo 
yular kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuljtur. 

2 - Muhammen bedeli 25500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1812 lira 50 ku

tuştur. 

4 - İhalesi kapalı zarf usuliylc 30-9-939 
cumartesi günü saat 10 da Edremit tüm 
satın alma komisyon binasında yapılacak -
tır. Teklif mektupları saat 10 komisyona 
teslim edilecektir. 

5 - Şartnamey igörmck istiyenler her 
gün iş saatında komisyona müracaat et · 
sinler. ( 4483 ) 14444 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundnn : 
1 - Edremit ve Ayvalık garnizonları 

birliklerinin senelik ihtiyaçları olan 75000 
kilo sığır etine talip zuhur etmediğinden 
tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 16975 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1325 lira 65,5 

kuruştur. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 30 - 9 

• 939 cumartesi günü saat 8 de Edremit 
tüm satın alma komisyonu binasında yapı. 
lacaktır. Teklif mektupları saat 8 de ko · 
misyona teslim etmiş olacaklardır. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenler her 
gün iş saatında komisyona müracaat et -
sinler. 

6 - Teahhüde iştirak edecekler ticaret 
odasına kıı.yıtlı olmaları şarttır. 

(4526) 

Un ah nacak 
14483 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kilisteki bulunan kıtaatın senelik 
ihtiyacı olan 337,000 kilo unun 11-9-939 pa. 
zartesi saat 16.30 da yapılması lazım gelen 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesinde istek
li zuhur etmediğinden 11.9.939 tarihinden 
itibaren bir ay içinde pazarlığa bırakılmış 
ve ilk pazarlık 23.9.939 cumartesi günü sa
at 10 yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 37070 liradır. 
3 - İlk teminatı 2780 lira 25 kuruştur. 
4 - Şartnamesi İslihiyede tuğay satın 

alma komisyonunda istekliler ~rtnameyi 
komisyonda görebilirler. 

(4622) 

Un ah nacak 
14S71 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - Akbezde bulunan kıtaatın senelik 
ihtiyacı olan 16S.OOO kilo unun 11.9.939 pa
zartesi saat 16 da yapılması lazım gelen 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesinde istekli 
zuhur etmediğinden 11.9.939 tarihinden 
itibaren bir ay içinde pazarlığa bırakıl -
mrş ve ilk pazarlık 23.9.939 cumartesi gü
nü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı (18,150) liradır. 
3 - İlk teminatı (1361) lira 25 kuruş -

tur. 
4 - Şartnamesi İslahiyede tuğay satın 

alma komisyonundadır. İstekliler şartna -
meyi komisyonda görebilirler. 

(4623) 14572 

Dizel motörü alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Yerinde monte edilmek şartiyle a

lınacak iki dizel motörünün kapalı zarfla 
8-9·939 cuma günü yapılan eksiltmesinde 
istekli çıkmadığından son pazarlığı 9-10-
939 tarihine kadar yapılmak üzere bir ay 
ic;inde pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 19300 lira olup 
ilk teminatı 1447 lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün Kayseri askeri, 
ve İstanbul, Ankara levazım amirlikleri 
satın alma komisyonundan SO kuruş muka
bilinde alın.ı.bilir. 

DENİZ LEVAZIM 

Boya malzemesi ahnacak 
Deniz Levazım Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (4684-0) lira 

olan ı;ckiz kalem boya malzemesinin mev
cut şartnamesi mucibince 21-9-939 pe: -
ı;embe günü saat 10 da kapalı zarfla eksılt
mesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (3513) lirarlır. 
3 - Şartnamesi her gun iş saati dahilin

de 234 kuruş mukabilinde deniz levazım sa
tın alma komisyonundan alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını en geç belli gün ve sa
atten bir saat evci Kasımpaşada Dz. Lv. Sa 
Al. Ko. başkanlığına vermeleri. 

(6951-4392) 14345 

ASKERlFABRlKALAR 

500 adet boı yağ tenekesi 
sahlacak 

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

Tahmin edilen bedeli (25) lira olan 
500 adet boş yağ tenekesi. Askeri Fab 
rikalar Umum Müdür1üğü Merkez sa
tın alma Komisyonunca 29/ 9/ 939 cu
ma günü saat 14 te açık artırma ile 
satılacaktır. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (1) lira (88) ku
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
Mddelcrindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte Komisyona müracaatları. 

14428 (4452 

50 ton yonga satılacak 
Askeri Fabrikalar Umum 

dürlüğü Merkez Satın Alma 
misyonundnn : 

Mü
Ko-

Beher kilosuna bir kuruş fiyat tahmin e
dilen 50 ton yonga askeri fabrikalar umum 
müdürliıgü merkez satın alma komisyonun
ca 29·9·1939 cuma gunü saat 14.30 da a
çık arttırma ile satılacaktır. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (37) lira (50) 
kuruş ve 2490 saytlı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (4493) 14448 

100 fon elektrolit fulya ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin cdil~n bedeli (20.000) lira olan 
100 ton elektrolit tutya nskeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 19-9-1939 sah günü saat 14.30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (lSOO) lira __ vc 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vcsaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle nliikadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vcsikasiyle mezk(ir gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

3500 

750 

400 

(4494) 14449 

Kg. galvanizli demir saç 
(0,7 - 1 m/m kalınlığında) 
Kg. galvanizli demir tel 
2,5 m/m p 
Kg. galvanizli demir tel 
2 m/m p 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1265) lira olan 
yukarıda cins ve miktarı yazılı ü~ kalem 
malzeme askeri fabrikalar umum müdür· 
lüğü merkez satın alma komisyonunca 
29.9.1939 cuma giıniı saat lS.30 da pazar -
!ıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (94) lira (88) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad -
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık· 
!arına ve bu işle a15.kadar tuccardan ol -
duklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaat
ları. ( 4527) 14492 . 

işçi aranıyor 
Askeri Fabrikalardan : 

ADLiYE VEKALETi 

Alôkadarlara 
Adliye Vekaletinden : 

Avukatlık kanununun muvakkat bi
rinci maddesinin "A" bendine göre 
mü!azemet müddetini bu kanunun 
meriyeti tarihinde ikmal etmemiş o -
lan avukat stajiyerlerinin mez!cfır 

maddenin B bendi mucibince tabi ol
dukları hakim muavinliği imtihanla
rının icrası için: 

1 - 1939 yılı 1 inci teşrin ayının 

23 üncü günü saat 15 te tahriri ve 25 
inci günü aynı saatte şifahi imtihan
lar yapılmak üzere imtihan gün ve 
vakti bu suretle tayin edilmiştir. 

2 - İmtihana girmek hakkını haiz 
olup da imtihan olmak istiyenler ni
hayet 2-10-939 tarihine kadar bulun· 
dukları mahal C. M. U. liklerine mü-

16 9 - 1939 

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

(7166/ 4516) 1447S 

P. T. VE T. MÜDÜRLÜGO 

Mukavva masura 

alınacak 
racaatfa kanunun aradığı vasıf ve şart P. T. T. Levazım Müdürlüğün• 
lara müteallik vesikaların asıl veya den : 
tasdikli birer suretinı· ibraz etmekle 
beraber stajlarını mahkemede ifa et
miş olanların mensup bulundukları 

Adliye encümeninden ve avukat nez
dinde ifa edenlerin de baro idare mec 
!isinden istihsal edecekleri mazbata -
tarı dahi tevdi edeceklerdir. 

3 - C. M. U. liklerinden gönderi
lecek bu evrak ve vesaik üzerine Ve· 
kaletçe 15-10-939 tarihine kadar talip
lerin vaziyetleri tetkik ve tesbit edi
lecek ve imtihana gireceklere ayrıca 
tebliğat yapılacaktır. 

4 - İmtihanlar hakimler kanunu
nun 8 inci maddesine göre aşağıda 

yazılı olduğu veçhile tahriri ve şifa
hi olarak yapılacaktır. 

Tahriri imtihanlarda; 
A - Hukuku medeniye, ticaret hu

kuku ve hukuk muhakeme usuJleri; 
B - Ceza hukuku ve ceza mahke

me usulleri; 
C - Hukuku idare ve hukuku am

meden tatbiki kabiliyeti meydana ko
yacak surette birer mevzu verilecek
tir. 

Şifahi imtihanlar: 
Tahriri imtihanların yapıldığı mad

deler hakkında meri olan kanunlara 
tatbik noktasından vukufun derece -
sini anlamak için yapılacaktır. 

S - Her imtihanda onda altıdan ve 
imtihanların heyeti mecmuasından 
vasati olarak onda yediden yukarı 
numara alanlar imtihanda ehliyet gös
termiş olacaklardır. 

6 - Taliplerin ona göre vaktinde 
müracaat etmeleri ve imtihan için ha
zırlanmaları lüzumu ilfin olunur. 

(4612) 14581 

JANDARMA 

Ekmek alınacak 

ı - Talibi çıkmayan 1,000.000 adet 
mukavva masuranın ihalesi 22/ Eylül 
/ 939 cuma günü saat 16 da Ankarada 
P . .'I'-.T. Umumi Müdürlük binasında 

ki satın alma Komisyonunda ya
pılmak üzere eksiltmesi on gün uza• 
tılmıştır. 

Muhammen bedeli 2500 lira muvak· 
kat teminat 187.5 liradır. 

2- İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuz veya Banka teminat mektu
bu ile kanuni vesikalarını hamilen 
mezkfır gün ve saatta o komisyona mü-
racaat edeceklerdir. (4576) 145ı 

ANKARA DEFTERDARLICI 
. 

Sahlik otomobiller 
Ankara Defterdarlığından ' 

Muhammen 
bedeli M. temlncn 

Cinsi Lira kuruş L. kurut 

Citroen marka 
hasta otomobili 
Bens marka 
cenaze otomobili 

100 

75 

'1 50 

5 63 

1 - Yukarda evsafı yazılı otomo-. 
biller 11-9-939 tarihinden itibaren bk 
ay müddetle ve pazarlıkla satışa ko• 
nulmuştur. 

2 - İhale her haftanın pazartesi 
ve perşembe günleri saat 14 te Def .. 
terdarlıkta toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin yukarda miktara 

yazılı M. Teminat makbuzu ile birlik .. 
te adı geçen günlerde komisyona gel .. 

Ovacık Seyyar J. T. Satın Alma meleri .ve. otomo?illeri görmek iza~at 
Komisyonundan : almak ıstıyenlerın Defterdarlık Mılll 

Taburun senelik ihtiyacı için 140.0001 ~~lak Müdürlüğüne müracaatlar& -------=-.------ ılan olunur. (4605). _ 14566 . 
KIRALIK EV 

Ankara Defterdarlığından : 
MahaJlesi Sokağı Kapı 

M. Aylık icarı 
L. K. 

Öksüzce Eğribucak 26 13 50 
Müştemilatı 2 oda 2 odunluk bir heHi. 

M. Teminatı 
L. K. 

12 

1 - Yukarda ve müştemilatı yazılı hanenin 19-9-939 tarihinden 31-5-940 
gayesine kadar 8 ay 10 günlük icarı açık artırmaya konulmuştur. 

2 - İhale 20·9-939 tarihinde saat ıs de Defterdarlıkta toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin hizasında yazılı muvakkat teminat makbuzu ile birlik
te adı geçen günde komisyona gelmeleri ve bundan evel şartnameyi görmek 
ve izahat almak için Defterdarlık milli Emlfik müdürlüğüne müracaatları. 

(4329) 14307 
4 - İstekliler ilk teminat ve kanunun 

2, 3 mıı.ddclerindeki yazılı vesaik ile bu iş
lerle iştigal etiklerine dair ticaret odasın
dan alacakları vesikalarla birlikte Kayseri 
askeri satın alma komisyonuna müracaat · 
lan. (4624) 14573 

Su tesisatı 

Az çok dikiş makinesinden anlar 
100 kadın veya kız çocuğu ile lSO er
kek işçinin nüfus ve askerlik vesika
larile birlikte Ankara askeri Fabri-

Süt, Yoğurt ve Et ahnacak 
İstanbul Belediyesinden 

İlk Muhammen 
teminat bedeli 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Eskişehir garnizonunda ana depo -
dan hava birliklerine yapılacak kalabak su
yu tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmey: 
kom_ılm!1ştu.r. Bu i15e ait keşif, şartname, 
tahlıl fıyatıyle vaziyet planı Ankara İs • 
lanb., v - Eskişc:ı>:ı levazım limirlikl~ri ~a. 
tın alma komisyonunda görülebilir. 

kalara müracaat edilmesi. (4621) 
14570 

ZIRAA T v;:::ALETl 

allnacak 

1452,38 

3191,2S 

19365,00 Hastahaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 131000 kilo 
süt, 30000 kilo pastorize ve 62S kilo yoğurt. 

42550,00 Hastahaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 92500 kilo 
Dağlıç eti. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 
Eskişehir garnizonunda hava birlikleri-

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı _ Antalyadaki taburun hayvanatı !çin 
bir tavla ahır ıinşası kapalı zarf usulıyle 
eksiltme konmuştur. 

2 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 2 -
1. ci teş. • 939 ~U~U. saat 16 da Eskiııc _ 
hır levazım llmırlığı satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. Keşif bedeli ( 42056) 
liradır. Muvakkat teminatı (3154) lira 20 
kuruştur. 

Saman 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Seroloji Müessesesi Direktörlü
ğünden : 

Muhammen bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler ay. 
rı ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 18-9·939 pazartesi günU 
saat 15 te İstanbul belediyesinde daimi encümeninde yapılacaktır. Şartna· 
meler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıya
cakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene ver· Un ahnacak 

:Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 
• 
Midyat kıtaatının bir senelik ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazıl.ı ia.şe ma~l~~; 

sine hizasında yazılı şekilde ve tarihlerde eksiltmeye konmuştur. İstcklılcrı~ fır 
gôrmek ıizere iş saatlarında bulundukları yerlerin sa. al. komisyonuna ve .. c sı ~eye 
gireceklerin yazılı teminatları mezkur gün ve saatta alay sa. al. ko. nuna muracaa an. 
Cinsi Mi~tan İ}k tem. İh le sekli 

Un 

Kılo Lıra Kr. İhale gün saat a 

195000 
(4352) 

1462 

Yulaf 

50 25-9-1939 Pazartesi 9 

ah naca le 

----
K. zarf 

14311 

3 - İstekliler 2490 &ayıh kanunun 2 3 
maddelerinde yazılı vesikalarla temi~t 
makbuzlarını havi teklif mektuplarının 
mezkur günde saat ıs e kadar komisyon 
riyasetine vermiş bulunacaklardır. 

4625) 14573 

1 - Müessesede mevcut serom hay
vanatı için asgari 40,000 azami 50,000 
kilo Saman açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1500 li
radır. Koyun eti alınacak 

3 - ltk teminatı 112 lira 50 kuruş 
Ankara Levazım Amirliği Satın olup Banka mektubu veya vezne mak-

buzu ve hazine tahvili teminat olarak 
Alma Komisyonundan : kabul edilir. Yalnız tahviller de mak-

1 - Konyadaki kıtaatın yıllık ihtiyacr 
olan (48,000) kilo koyun etinin kapalı zarf buz mukabili hazineye teslim edile
ve pazarlık eksiltmesinde teklif edilen fi. cektir. 
yatlar pahalı görUldüiünden ikinci pazar- 4 - İhalesi 4-10-939 çarşamba günü 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : lığa bırakılmıştır. 
k 2 - İkinci pazarlığı 18 . Eylül - 939 pa- saat 15 tedir. Buna ait şartname mü -ı - Aşağıda teslim yeri, tutarı, miktarı, M. teminatı, ihale tarihi, ihale s~~t .. vc şc. -

1i yazılı olan tumen birliklerine kışlık yulaf satın alınacaktır. 5-9-939 gunu talıp zartesi günU saat 9.30 da yapılacaktır. essese Direktörlüğünden bedelsiz o-
•. · 29 9 939 · ·· b k ı şt r 3 - Şartnamesi Konya, Istanbul, Anka- .. çıkmadığından eksiltmesi aşağıda görül ece gı uz ere . . gununc ıra ı_ mı ı . ra levazım amirlikleri satın alma komis - ]arak verılır. 

Evsaf ve cartnamesini gormck istiycnlerin Vizede tiırnen satın alma komısyonunda k d 
" yonlarındadır. İstekliler ııartnameyi bu ko- 5 - 2490 sayılı anun a yazılı şart-'11csai gunlerinde gôrcbilecekleri. . 

3 - Talip olanların belli giın ve saattan bir saat evci mektuplarını mezkur komıs· m·syonlarda okuyabilirler. lan haiz olan isteklilerin muayyen o-
4 - Muhammen tutan (15840) liradır. 

yona. vcrm~leri ilan olunur . İh 1 th 1 İhal 5 - tık tcmınatı (1485) liradır. lan gün ve saatte Ziraat Vekaleti Mu-
Tcslım ycrı Tutarı Miktarı M. Tem. a e a C: ~ İ 

Lıra Ton Lira tarıhı saatı ıeklı 6 - ııteklilcrin 1 990 .... o.A •• ·~ Mu · de 

.._-=======--~=--~~...::::====~:::::...ı~=--~~~~~ 

meleri. (6702-4131) 14176 

Soğuk hava tesisatı yaptınlacak 
Trabzon Belediye Encümenin den : 

1 - Trabzon belediye mezbahasının mevcut binası dahilinde, gtimrük 
resmi hariç olmak üzere "23000" lira muhammen bedeli, et ve muhtelif me
vaddı gıdaiye için, soğuk hava mahzenleri tesisatı ile buz istihsalin; mah· 
sus tesisat yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait olmak üzere, tanzim olunan mukavelename projesi, ek
siltme şartnamesi, fenni şartname ve avan proje, parasız olarak belediye 
fen işleri müdürlüğünden alınabilir. 

3 - İşbu tesisat "52" elli iki gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konulmuş olup, eksiltme 13 Teşrinievel 1939 cuma l!Ünü saat 14 
de Belediye encümeninde icra olunacaktır. 

4 - Muvakkat teminat "1725'' liradır 
l"e • ... ':.-, ves~Jr,.:.eksi. • 
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MİLLi MÜDAFAA ----- Kundura boyası ah nacak Semerve mahfe alınacak 
Kışhk elbiselik 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

n isyonundan : 
ı - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (280) iki yüz seksen kuruş olan 
(240,000) iki yüz kırk bin metre kış -
lık elbiselik kumaş kapalı zarf usuliy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 21. Eylül 939 perşembe 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (30630) otuz bin 
altı yüz otuz liradır. 

1 - Evsaf ve şartnamesi (33) lira 
otuz üç lira (60) kuruş mukabilinde 
M. M. V. satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonundan alı-
nabilir. (4197) 14209 

Astarhk bez 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (28) yirmi sekiz kuruş olan 
(280.000) iki yüz seksen bin metre ha
ki astarlık bez kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 23- eylül - 939 cumarte
si günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (5170) beş bin yüz 
yetmiş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (392) üç 
yüz doksan iki kuruş mukabilinde M. 
M.V. satın alma komisyonundan alı -
nabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (4198) 14210 

Matra ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

misyonundan : 
ı - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı (85) seksen beş kuruş olan 
(120.000) yüz yirmin bin adet çıplak 
aleminyum matra kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 19 eylül 1939 salı günU 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (6350) altı bin 
üç yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (510} beş 
yüz on kuruş mukabilinde her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (4199} 14211 

lY astık kıhfhk 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı (65) altımş beş kuruş olan 

(25.000) yirmi beş bin kilo kundura 
boyası kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - !balesi 19 eylül 939 salı günü 
saat on beştedir. 

3 - İlk teminatı (1218) bin iki yüz 
on sekiz lira 7 5 kuuştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alına
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (4202) 14214 

Elbiselik alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyat (140) yüz kırk kuruş olan (210. 
000) iki yüz on bin metre yazlık elbi
selik bez kapalı zarf usuliyle müna . 
kasaya konulmuştur. 

2- İhalesi 22. eylül 939 cuma günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (15510) on beş 
bin beş yüz on liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (14) on 
dört lira (70) yetmiş kuruş mukabilin 
de her gün öğleden sonra M. M. V. sa 
tın alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. ( 4203) 14215 

Kaputluk kumaş 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alına Ko
misyonundan : 

l - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (305) üç yüz beş kuruş olan 
(126.000) yüz yirmi altı bin metre ka
putluk kumaş kapalı zarf usuliyle mü 
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 22. Eylül 939 cuma gü
nü saat on beştedir. 

3 - İlk teminatı (19122) on dokuz 
bin yüz yirmi iki liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (19) on do 
kuz lira (22} yirmi iki kuruş mukabi
linde M. M. V. satın alma komisyo • 
nundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (4204) 14216 

Kar gözlüğü 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın AJma Ko
misyonundan : 

bez allnacak 1 - Beher adedine tahmin edilen fi 
yatı (110) yüz on kuruş olan (250.000) 

M. M .Vekaleti Satın Alma Ko- iki yüz elli bin adet kar gözlüğü kapa-
misyonundan : zarf usuliyle münakasaya konulmuş -

1 _ Beher metresine tahmin edi - tur. 
len fiatı (42} kırk iki kuruş olan 2 _ İhalesi 20. Eylül 939 çarşamba 
(130.000) yüz otuz bin metre yastık günü saat on birdedir. 
kılıflığı bez kapalı zarf usuliyle mü- 3 - İlk teminatı (14750) on dört bin 
nakasaya konulmuştur. yedi yüz elli liradır. 

2 - İhalesi 26 eylül 939 salı günü 4 _ Evsaf ve şartnamesi (13) on üç 
saat 11 dedir. lira (75) yetmiş beş kuruş mukabilinde 

3 - İlk teminatı (3980} üç bin do- her gün öğleden sonra M. M. V. satın 
kuz yüz seksen liradır. alma komisyonundan alınabilir. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (273) iki 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
yüz yetmiş üç kuruş mukabilinde M. sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
M. V. satın alma komisyonundan alı- delerinde gösterilen vesaikle teminat 
nabilir. ve teklif mektuplarını ihale saatin -

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
53893 lira 50 kuruş olan 855 adet ağır 
makinalı koşum semeri ile 2280 adet 
mahfe kapalı zarfla eksiltmeye kon • 
muştur. 

2 - Semerlerin beherine 52 lira 90 
kuruş ve mahfelerin beherine 380 ku
ruş fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - İlk teminatı 4042 lira olup 
şartnamesi 270 kuruş mukabilinde 
komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmesi 20.9.939 çarşamba 

günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu

ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2. 
ve 3. madelerindeki yazılı belgeler ve 
bu gibi işlerle iştigal ettiklerine dair 
ticaret odasından alacakları vesika -
larla birlikte zarflarını ihale saatın -
dan behemehal bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (4274) 14252 

Tômirat işleri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Kesif bedeli 567 lira 60 kuruş olan 

Sarıkışla civarındaki hayvan hastanesinde 
yapılacak tamirat işleri pazarlıkla y.ı;1ttrı
lacaktır. 

2 - Pazarlığı 25-9-939 pazartesi günü 
saat 11 dedir . 

3 - Kati teminat 85 lira 14 kuruş olup 
şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Pazarlığa gireceklerin kanuni temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. madde

lerinde yazılı belgeler ye bu gibi işlerle 
iştigal ettiklerine dair ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte muayyen 
gün ve saatte M.M.V. satın alma komisyo
nunda bulunmaları. (4371) 14353 

Tômirat • • 
ışı 

M. •M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

l - Keşif b~deli 1201 lira 86 kuruş olan 
askeri konaktaki tamirat işi pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

2 - Kati teminatı 180 lira 30 kuruş o
lup şartnamesi komisyonda görülür. 

3 - Pazarlığı 18-9-1939 pazartesi günü 
sat 11 dedir. 

4 - Pazarlığa gireceklerin kanuni temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddele
rinde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle 
iştigal ettiklerine dair ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte muayyı:n giin 
ve saatte M.M.V. satın alma komisyonun
da bulunmaları. (4549) -4530 

Mukavva alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

mia1onundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 

beş kuruş olan 25000 yirmi beş bin tane 
nümunesi gibi mukavva pazarlık suretiyle 
19 - Eylül - 939 salı günü saat 10 da M.M. 
V. satın alma Ko. da satın alınacaktır. 

2 - Kati teminatı 180 lira olup ttümıme 
ve §artnamesin.i her gün ıko.da görmek 
mümkündür. 

3 - Pazarlığa girecekler ka.nwıi temi • 
natlariyle birlikt~ pazarlık gün v.e saatın
da Ankara.da M.M.V. satın alına K<ı. da 
bulunmaları. (4587) 14559 

Kireç kaymağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - On sekiz ton kireç kaymağı pazar · 

lılcla 19 - Eylül - 939 salı günü saat 10 da 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen fiyatı 990 lira olup te -
minaıtı 148 lira 50 kuruştur. 

3 - Pazarlığına girecekler kanuni temi· 
natlariyle birlikte pazarlık gün ve saatmda 
Ankarada M.M.V. satın alma Ko. da bulun
maları. (4588) 14560 

Yatak kllıfltğı bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen fi -

yatl (41) kırk bir kuruş olan (560.000) beş 
yüz altmış bin metre yatak kılıfhğı bez pa
zarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 19 - Eylül - 939 sah günü sa· 
at on birdedir. 

3 - Kati teminatı (25460) yirmi beş bin 
dört yüz altmış liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (11) on bir li
rtt 50 kuruş mukabilinde M.M.V. satın al· 
ma komisyonundan alınabilir. 

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

(4:,S9) 14561 

Yashk kıhfhğı bez ahnacak 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 den behemhal bir saat eveline kadar 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- M. M. V. satın alma komisyonuna M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat vermeleri. (4205) 14217 misyonundan : 
\re teklif mektuplarını ihale saatinden 1 - Beher metresine tahmin edilen fiya-
behemehal bir saat eveline kadar M. Yatak kıhfhk tı (41) kırk bir kuruş olan (130.000) yüz 
M. V. satın alma komisyonuna verme- otuz bin metre yastık kılıflığı bez pazar -

b 
hk suretiyle satın alınacaktır. 

leri (4000) 14212 ez alınacak 2 - İhalesi 19 - Eylül - 939 sah günü 
saat on birdedir. 

Kundura alınacak M. M. Veka~letı• Satın Alma Ko- s - Kati teminatı (8830) aekiz bin sekiz yüz otuz liradır. 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko- misyonundan : 4 - Evsaf ve şartnamesi 'l67 iki yüz alt-

nıisyonundan : 1 - Beher metresine tahmin edilen ınış yedi kuruş mukabilinde M.M.V. sa· 
tın alma komisyonundan alınabilir. 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (42) kırk iki kuruş olan 5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayıh 
fiatı (470) dört yüz yetmiş kuruş o· (560.000) beyüz altmış bin metre ya - kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
lan (150.000) yilz elli bin çift kundu· tak kılıflıg~ı bez kapalı zarf usuliyle gösterilen veaaikle ve yukarda yazılı kati 

teminatla birlikte ihale saatında M.M.V. 
ra kapalı zarf usuliyle münakasaya münakasaya konulmuştur. satın alma komisyonuna gelmeleri. 
konulmuştur. 2 - İhalesi 27. Eylül 939 çarşamba (4590) 14562 

2 - İhalesi 25 eylül 1939 pazartesi günü saat on birdedir. Kilim alınacak 
günü saat on birdedir. 3 - İlk teminatı (13010) on ilç bin 

3 - İlk teminatı 31950 otuz bir on liradır. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

Talebe alınacak 
Yüksesek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 

askeri kısmının kayıt ve kabül şartları 
M. M. Vekaletinden : 
1 - Ankara Askeri Veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli liseler 

den iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını vermiş 

olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 
İsteklilerin aşağıdaki vasıf ve şartları haiz olması lazımdır: 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ır' • ndan olmak, 
b) Yaşı 18 - 21 olmak, 
c) Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 

müsait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz). 
• d) Tavır ve hareketi, ahHikı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 

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

2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bae-Ianması Jazım-
dır: 

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

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

dığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi. (Bu gibi has· 
talıklardan biri ile okula girmezden evel malfıl oldukları sonradan anlaşı· 
tanlar okuldan çıkarılır ve bu müddete ait hükümet masrafları velilerine 
ödettirilir.) 

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

4 - Müracaat müddeti eylüllin 20 sine kadardır. Ondan sonra müracaat 
kabul edilmez. 

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

V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(4581) 14563 

Battaniye ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher ı:ıdQdine tahmin edilen fiyatı 

(850) sekiz yüz elli kuruş olan (80. 700) 
seksen bin yedi yüz adet battaniye pazar
lık suretiyle satın alınacakıtır. 

2 - İhalesi 19 - Eylül • 939 salı günü 
saat on birdedir. 

3 - Kati teminatı (62376) altmıt iki 
bin üç yüz yetmiş altı liradxr. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (34) otuz dört 
lira 30 kuruş mukabilinde M.M.V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Pazarlıia gireceklerin 2490 sayılı 
kanununun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
gösterilen vesaikle ve yukarda yuıh kati 
teminatiyle bırlikte ihale as.atında M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(4592) 14564 . 
ili( ve sıhhi malzeme ahna<ak 

M. M. Vekaleti Satnı Alına Ko~ 
misyonundan : 

1 - 44 kalem iliç ve eıhi malzeme pa
zarlık suretiyle satın alınacaktır. Muham
men bedeli 3350 lira olup katt teminat 
miktarı 502 lira 50 kuruştur. 

2 - Pazadıiı 18·9-1939 pazartesi gÜnÜ 
saat 15 de vekalet satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

. ~ - Listesi her gün komisyonda e-örüle
bılır. 

4. - İ~teklilerin muayyen gün ve saatta 
katı temınatlariyle birlikte komisyonda bu
lwı.ınalan. (4609) 14567 

Elektrik tesisatı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Keşif bedeli 3790 lira 60 Jcurwı olan 

Muhafız Alayı kışlası ile ahırlar arasında 
yapılacak yeraltı kablosu elektrik tesisatı 
açık eksiltmeye konmuştur. 

.. 2 .. - Eksiltmesi Z - 10 - 939 pazartesi 
gunu saat 14 dedir. 

3 - İlk teminatı 284 lira 30 kuruş olup 
şartnamesi ko,,da ıtörülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk temi • 
~t ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddele -
r~de yazılı belgeler ve bu gibi işlerle iş
tııtal ettiklerine dair ticaret odasından a . 
lacakları vesikalarla birlikte muayyen gün 
ve saatte M. M. V. satın alma ko.da bu • 
lunmaları. (4611) 14568 . 
inşaat münakasası 

ilan tashihi 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta Gn. Dr. lüğü ihtiyacı için 23 
- 9 - 939 cumartesi günü saat 10 da eksilt· 
mesi yapılacağı 13.9.939 günü Ulus gazete
siyle ilin edilen 150 ton yerli kok kömürü 
muhammen tutar bedelinin daktilo hatası 
olarak sehven 3270 lira yazıldığı görüldü
ğünden; bu yüz elli ton yerli kok kömürü
nün muhammen tutar bedelinin (3720) lira 
olduğu tashihen ilan olunur. 

(4631) 

1200 ~ift totin al 1na<ak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta kıtası eratı için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 1200 çift fotine talip 
çıkmadığından eksiltme; 2490 sayılı kanu
nun 40 ıncı maddenin son fıkraısı ahki • 
mına tevfikan pazarlığa çevrilmiştir. 

2 - Pazarlık 27 - eylül - 939 çarşamba 
giinü saat 11 de Cebecide Hrt. Gn. Drk'lük 
binasında Sa. Al. Ko.d;ı, yaprlacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 5580 lira mu -
vakkat teminatı 418 lira 50 kuruş' olup 
banka mektubu veya maliye makbuzu ka
bul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve ııaatte temi
natlariyle birlikte komisyona gelmeleri. 

(4632) 14578 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

2000 erat kaputu 
ah nacak 

Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığı İstanbul Levazım Amirli
ği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza genel komu· 
tanlığı teşkilatı eratı için satın alına
cak 2000 adet erat kaputunun kapalı 

zarfla yapılacak olan 28. 8. 939 pazar
tesi günü saat on beşteki eksiltmesine 
talip çıkmadığından 22.9.939 cu
ma günü saat 15 de kapalı zarfla yeni
den eksiltmesi yapılacaktır. 

NAFIA VEKALETİ 

Şose inşaatı ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - !stanbulda Edirnekapıdan ba~

lıyarak Saray kasabası civarına ka -
dar devam eden takriben 125-t 500 ki
lometre uzunluğundaki yolun tesvi -
yei tiirabiye, sınai imaJat ve şose in
şaatı işi (1.576.630} lira (43) kuruş 
keşif bedeli üzerinden kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 26-9-939 tarihine mü
sadif salı giinü saat (16) da Nafıa 
Vekaletinde şose ve köprüler reisli
ği odasında yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin eksiltme tar'ının
den en az sekiz gün evet bir istida ile 
Nafıa Vekaletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair müte -
ahhitlik vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
dördüncü maddede bahsedilen vesika 
ile 939 senesine ait ticaret odası ve
sikası ve (61049) liralık muvakkat te
minatlarını havi olarak 2490 sayıh 

kanunun tarifatı dairesinde hazırlı -
yacakları kapalı zarflarını ikinci mad 
dede yazılı vakitten bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri Hizımdır. 

(4373) 14397 

MALİYE VEKALETİ 

Alôkadarlara 
Maliye Vekaletinden : • 

3/ 8/ 939 tarihinde yapılan müsaba· 
ka imtihanında muvaffak olup bireı 

vazifeye tayin edilebilmek için adres
lerine tebliğat yapılmak suretile da
vet olunan Lütfi Erdemir, İbrahim 
Ünsal, Hüseyin Arıkan, Enver Levent 
gösterdikleri adreste bulunamamışlar
dır. 

Bu günkü tarihten itibaren 3. gün 
zarfında Zat İ)lleri Müdürlüğüne mü
racaat eylemedikleri takdirde yerleri· 
ne başkalarının tayin olunacağı ilan 
olunur. (4615) 14580 

SIHHAT VE lÇT1MAI M. V. 

Eksiltme tehiri 
Slhat ve İçtimai Muavenet Veka 

letinden : 

Yeniden kurulacak Ankara Tıp Fa
kültesi ve müştemilatı sahasında yap
tırılacağı 11.9.1939 tarihli ve 4307 nu
maralı resmi gazete ile aynı tarihli ve 
6505 nunara ı Ulus gaz~tcsmde ı!an 

edilen ant~ar ve isçi helalarının ek· 
siltme5i } en iden yapılacak bir ilana 
kadar tehir edilmiştir. (4627) 14575 

D. DEMIRYOLLARI 

Tahmil ve tahliye 
işleri 

D. D. Yolları ikinci işletme Art
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Çatalağzı deposuna 1939 maJi yılı 

sonuna kadar gelecek takriben 18.000 
ton maden kömürünün vagonlardan 
stok yerlerine boşaltılması ve stok 
yerlerinden makinalara yükletilmesi 
ve depo ile civarının temizlenmesi işi 
28.9.939 tarihine rastlayan Perşembe 
günü saat 16. da Ankara ıstasyonunda 
ikinci İşletme binasında toplanacak 
komisyon tarafından yapılmak üzere 
açık eksiltmeye çıkarılacaktır. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ke>
misyon'tlndan : 

Muhammen bedeli 2880 liradır. Bu 
3 - Evsaf ve şartnamesi ve nümune işe girmek isteyenlerin 216 liralık mu 

komisyondadır. Görülebilir. vakkat teminat makbuz veya banka 

2 - Tasınlanan tutarı 18600 lira ilk 
teminatı da 1395 liradır. 

1 - Ke~if be.deli 36858 lira Z4 kuruş o
lan Ankara askeri hastanesinde Fizyo trapi 
binnsımn ikmali inşaatı pazarlıkla yaptı
rılacaktır. 

2 - Pazarlığı 20-9-1939 ı;.ar;1amba günü 
saat 11 dedir. 

S - Katı teminatı 5528 lira 74 kunış o
lup .şart.namesi (185) kuruş mukabilinde 
komısyo.ndan alımr. 

4 - Pazarlığa gireceklerin kanuni temi
n!lt ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddele • 
r~nde yazılı belgeler ve bu ıtibi işlerle iş
tıgal ettiklerine dair ticaret odasından a· 
l~~aklan vesikalarla birlikte muayyen 
gun ve saatto M.M.V. satın alman komis
y,ınund~ bulunmaları. ( 4618) 14569 

HARİTA UMUM Md. 

18 kalem erzak ahnacak 

4 - İsteklilerin eksiltme saatinden mektuplarile, kanunun tayin ettiği 
bir saat eveline kadar 2490 sayılı ka- vesaiki hamilen muayyen gün ve sa
nunun tarifi veçhile hazırlıyacakla- atta Komisyonda hazır bulunmaları. 
rı teklif mektuplarını Galatada nh - lazımdır. 

tım caddesinde Veli Alemdar han ikin Şartname ve mukavele projeleri i-
ci kattaki komisyona vermeleri. kinci İşletme komisyon kaleminde ve 

(6824/4228) 14221 1 Çatalağzı istasyonunda parasız veril-
------------------' mektedir. ((4477) 14438 

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

yazılı iki liste muhteviyatı malzeme 13.10.1939 cuma günü saat 15 den itiba
ren ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

bin dokuz: yüz elli liradır. 4 - Evsaf ve şartnamesi (11) on misyonundan : 
4 - Evsaf ve şartnamesi (35) otuz bir lira (76) yetmiş altı kuruş muka • 1 - Beher adeıdine tahmin edilen fiyatı Harta Genel Direktörlüğünden : 

b d (330) üç yüz otuz kuruş olan (40.000) kırk 1 - Harta Gn. Drk. lük kıtası eratı ih-
eş lira (25) yirmi beş kuruş muka- bilinde her gün öğle en sonra M. M. bin adet kilim pazarlık suretiyle satın alı- tiy~cı için 18 kalem erzak açık eksiltmeye 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat tem.inat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko -
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden da-

bilinde M . M. V. satın alma komisyo- V. satın alma komisyonundan alınabi· nacaktır. konumuştur. 
nundan alınabilir. lir 2 - İhalesi 19 - Eylül • ~39 lilalı günü 2 - Eksiltme 4 - ilkteşrin - 939 çar -

· saat on dadır. şamba günü saat 10.30 da Cebeci Harta 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 3 - Kati temin.atı (15700) on beş bin Gn. Drk. lük binasında Sa. Al. Ko.da ya-

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad- yedi yüz liradır. pılacaktır. 
deJcrinde gösterilen vesaikle teminat delerinde gösterilen vesaikle teminat 4 - Evsaf ve ~artnameıi (660) altı yil:ı 3 - Muhammen bedeli tutarı 2637 lira 

altmış kuruş mukabilinde M.M.V. satın al- 62 kuruş, muvakkat teminatı 197 lira 85 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden ve teklif mektuplarını ihale saatinden ma komisyonundan alınabilir. kuruş olup banka mektubu veya maliye 1 - Muhtelif amyant ve klingerit 
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ğıtılacaktır. ( 4416) 
Liste 
No. Malzemenin ismi Miktarı 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Lira Lira 
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ANKARA BELEDlYESl 

Elbise ve kasket ahnatak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye odacıları için yaptı
rılacak olan 54 takım elbise ve kasket 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1080) lira-
dır. 

3 - Muvakkat teminat (81) liradır. 
4 - Nümune ve şartnamesini gör -

mek istiyenlerin her gün encümen ka· 
lemine ve isteklilerin de 22-9-939 cu· 
ma günü saat 10,30 da Belediye En· 
cümenine müracaatları. (4323) 14284 

Satıhk yer 

rabbaı yol fazlası on beş gün müddet
le açık arttırmıya konulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti (167,50) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (12,57) lira
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 29.9.939 cuma 
günü saat (10,30) da belediye enlüme-
nine müracaatları. (4472) 14433 

İn_şaat yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden ~ 

1 - Temizlik hanında yaptırılacak 
olan (29,973) lira (50) kurıısluk ilavei 
in~aat kapalı zarf usuliyle ;n beş gün 
muddetlı:: eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 29. 9. 939 cuma günü 
'Ankara Belediyesinden · saat 11 de belediye encümeninde yapı 

1 - Yenişehirde 1088 adanın 20 par lacaktır. 
selinde bulunan belediye malı 857 3 - Muvakkat teminat (2248,01) li-
metre murabbaı yer on beş gün müd- raclır. 
detle açık artırmaya konulmuştur. 4 - Şartname ve keşif ve krokisini 

2 - Muhammen bedeli (4285) lira- görmek istiyenlerin her gün encümen 
dır. kalemine ve isteklilerin de 29.9.939 

3 - Muvakkat teminat (321,38) li- cuma günü saat ona kadar teklif mek-
radır. tuplarını encümene vermeleri ilan o-

4 - Şartname ve krokisini görmek lunur. (4473) 14434 
istiyenlerin her gün encümen kalemi· 
ne ve isteklilerin de 22-9-939 cuma gü 
nü saat 10,30 da Belediye encümenine 
müracaatları. (4324) 14285 

Muhtelif malzeme alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

t - Su işleri idaresi için alınacak 
olan yirmi kalem muhtelif malzeme 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3470) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (260,25) li
radır. 

4 - Şartname ve malzeme listesini 
görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 22-9-939 
cuma günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (4325) 

14286 

15 kalem boya ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

l - Otobüs idaresi için ahnacak o
lunan 15 kalem boya on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2900,55) 

liradır. 
3 - Muvakkat teminat (218) lira -

dır. 
4 - Şartname ve liste ve nümunele

rini görmek istiyenlerin her gün en
cümen kalemine ve isteklilerin de 22-
9-939 cuma günü saat 10,30 da Bele
diye encümenine müracaatları. (4326) 

14287 

Satılık yer 
'.Ankara Belediyesinden : 

"1 - Yenişehirde 1088 adanın 19 par 
selinde bulunan Belediye malı 829 
metre murabbaı yer on beş gün müd
detle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4145) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (310,88) li
radır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemi· 
ne ve isteklilerin de 22-9-939 cuma gü 
nü saat 10,30 da Belediye encümenine 
müracaatları. ( 4327) 14288 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Çankırı caddesinde İmarın 764 
adasının 10 parselinde bulunan bele
diye malı (111) metre murabbaı yer 
on beş gün müddetle açık artırmıya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (555) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (41,63) li -
radır. 

4 - Şartname- ve krokisini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kale · 
mine ve isteklilerin de 22-9-939 cuma 
günü saat 10,30 da Belediye encüme
nine müracaatları. (4328) 14289 

89 kalem mütef enik malzeme 

ah nacak 
Ankara Belediyesinden 

1 - Su işleri için alınacak olan 89 
kalem müteferrik malzeme on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 2928 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 219,60 
4 - Şartname ve malzeme listesini 

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

14391 

Y'ol fazlası satılıyor 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Cebecide spor meydanında 
1530 adanın 11 numaralı parselinde 
bulunan belediyeye ait 67 metre mu-

Sömikok kömürü ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi için alınacak olan 
(120) ton sömikok kömürü 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (2856) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (214,20) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek isti yen -
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 29. 9. 939 cuma günü 
saat 10,30 da belediye encümenine mü· 
racaatları. (4474) 14435 

Çimento alınacak 
Ankara Be:ediyesinden : 

1 - Su işleri için alınacak olan 500 
torba Yunus marka çimento on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (685) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (51,38) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isti yen -
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 29.9.939 cuma günü sa
at 10,30 da belediye encümenine mü -
racaatları. (4475) 14436 

2 motosiklet alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Zabıtai belediye için alınacak 
olan biri sepetli ve diğeri sepetsiz iki 
adet motosıklet on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1700) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (127,50) li· 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 29. 9. 939 cuma günü sa
at 10,30 da belediye encümenine mü-
racaatları. (4476) 14437 

• 

HAVA KURUMU 

10.000 metre hassa kaput ve 

astar bezi ahnacak 
Türkku~u Genel Direktörlüğün· 

den: 
1 - Nümunelerine göre 4000. met

re aile hassası, 3000. metre kaput bezi 
ile 3000. metre astar bezi alınacaktır. 

2 - Hepsine tahmin edilen bedel, 
3570 muvakkat teminatı 267.75 liradır. 

3 - İhalesi 29. Eylül. 939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 16. da Türk 
Hava Kurumu Genel merkez binasın· 
da Türkkuşu Genel direktörlüğü sa· 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk 
nispetindeki teminat ve gerekli vesi
kalariyle ihale günü satınalma komis-
yonuna gelmeleri. 3423 

VAKIFLAR U. Md. 
--------~------~~--~------

Kaldırım inşası 
Vakıflar Umum Müdürlüğün

den: 
(3382) lira 34 kuruş bedeli keşifli 

ikinci vakıf apartıman piyade kaldırı
mının tamir ve ıslahı işi 11. 9. 939 pa
zartesi gününden itibaren on beş gün 
müddetle ve pazarlıkla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 26.9.1939 sah günü 
saat 15 te ikinci vakıf apartımanda 
''akıflar inşaat müdürlüğü dairesinde 
yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde 15 teminat para
lariyle birlikte müracaatları. ( 4459) 

14416 
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POLİS 

Kaput yaphrılacok 
Emniyet Umum Müdürlüğün

den: 
Elde mevcut nümunesi ve şartna -

mede yazılı vasıfları dairesinde zabı
ta memurları için azı (2000) çoğu 

(2500) adet kaput 22-9-939 tarihine 
müsadif cuma günü saat 15 de kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Beherine 13 lira fiyat tahmin edi· 
len bu kaputların nümunesini görmek 
ve şartnamesini almak istiyenlerin 
emniyet umum müdürlüğü levazım 

şubesine müracaatları. 

Münakasaya iştirak edeceklerin 
2437 lira 50 kuruşluk teminat makbu· 
zu veya banka mektubiyle 2490 sayı
lı kanunun dördüncü maddesinde ya
zılı belgelerle banka mektubiyle 2490 
sayılı kanunun dördüncü maddesin . 
de yazılı belgelerle birlikte zarfları 
münakasa günü saat 14 de kadar ko . 
misyona teslim etmeleri. (4289) 14280 

D. HAVA YOLLAR! 

Beton kaplama işleri 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğünden : 
1 - Yeşilköy meydanında, bina ö -

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

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

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

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

(4520) 14478 

FAKÜLTELER 

Ankara Dil· Tarihve 

Coğrafya Fakültesine 

talebe kayıdı 
Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya 

Fakültesinden : 
Fakültede bu sene Felsefe Enstitü

sü de tesis olunduğundan bir edebi
yat fakültesinde mevcut olması lazım 
gelen bütün ders zümreleri vardır. 
Bunlardan başka Alman, İngiliz, 
Fransız dil ve edebiyatları ayrı birer 
ders zümresi halindedir. 

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

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

Fazla izahat almak için Direktörlü
ğe müracaat edilmesi ilan olunur. 

(4443) 14425 

Muhasebeci aranıyor 
Stadyom ve Hipodrom Direktör

lüğünden : 
Muhasebe işlerine tamamen vakıf 

bir muhasebeciye ihtiyaç vardır. Üc
ret 100 liradır. Talip olanların Di-
rektörlüğe müracaatları. 3424 

Sahhk bağ ve bağhane 
Etlikte son durakta 6 oda ve kon

forlu ve sair müştemilatı havi Tl. 3563 
3394 

Yazı hane nakli 
Yazıhanemizi aşağıdaki adrese na· 

kil ettiğimizi sayın müşterilerimize 
bildiririz: Yenişehir, Meşrutiyet cad
desi, Konur sokak No. 3 Telefon: 
3357, Posta K. 1022, Giorgio Giras ve 
Osman Nebioğlu. 3397 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6510 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdiirü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürii: Naşit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

Türk fındığı en oesleyici maddeleri küçük bünyesine sığış

hrmış mükemmel bir gıdad1r. Ecnebilerin bilerek kapıştık

ları kalori ve vitamin kaynağı fındıklarımızı 

FINDIK TARIM SA TIS ..:. 

Kooperatifleri Birliği 
.Yurdun her tarafında, her zaman herkesin 

emrine hazır bulunacaktır. 

Okul kitapları 
Saman pazarındaki 

A r;{A Y 
Kitap evine tamamen geldi. 

Kırtasiyeyi Ankarada en ucuz 
oradan temiIT edebilirsiniz. T ale
beler! Oraya koşunuz. Tel: 3585 

3426 

Özel Işık okulu 
• 

Ana ve ilk 
Kayıtlara başlanmıştır. Her gün 

saat 8,30 dan 17 ye kadardır. 

32, 33 doğumlular birinci sınıfa ka-
yıt edilir. Telefon: 2459 3427 

Kiralık daireler 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. 

~ Talebe ahnacak ~ ------------ Türk Maarif Cemiyetinden : ------1 - Ankara kollejine yeniden yatılı 25 kız talebe alına- : 
: caktır. : - -- 2 - Cemiyet Ankara' da yüksek tahsile devam eden kız : 

talebelere bir yardım olmak üzere kız talebe pansiyonu aç- : 
: mıştır. Alınacak talebe mahduttur. Girecekler şimdiden : 
_ Türk Maarif Cemiyeti merkezine baş vurmaları. ( 4579) : 
: 14558 = 
,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;:' 

Halk maske eri 
Türkiye Kızılay C. Umumi merkezinden ·: 

Bütün zehirli gazlara karşı koruyan Halk Maskelerinin Yeni
şehirde Umumi Merkezimizd~ ve Karaoğlan caddesinde ( 48) 
No. lı Maden suyu mağazamızda satıldığı ilan olunur. 3425 

,..;;=~ Gar Gazinosu ~·=--
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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 

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

Röntgen malzemesi ahnacak 
Ankara Nümune Hastanesi Başhekimliğinden : Muhammen bedeli Muvaıtkat teminatı İhale tM"Al[ 

Cinsi ve miktarı 
1 ..:.. 200. Kv. tevettüre dayanan ağır ve sabit derin tedavı 
statifi ampul mahfazası yüksek tevettür ve şua nokta
sından tam derecede koruyan tertibatı haiz 6. metre 
kablo ayrıca ampul soğutucu tertibatı ile elektrikli süzgeç 
sigortası bulunacak ampul mahfazası son modern tedavi
lerde kullanılmağa başlanan yüksek mA. ile çalışmağa müsa
it olacak ve bütün tertibatı en son esaslara uygun olarak 
imal edilmiş tipte ve iyi çalışması iki sene garantili ola

caktır. ) 
2 - 200. Kv. asgari 15-20 mA'e dayanan derin tedavi am

pulü. ) 
3 - Dört adet tedavi tübüsleri: 

mesafeli 

20 X 24 ve 50 sm cilt mihr:ıkı-

6 x 8 " 40 ., 
9X 12 ,. 40 ,, 

10x15 ,, 40 ,, 

" .. 
" 

.. 
" 

" 
) 

4 - Altı adet muhtelif ağır ve hafif tedavi süzgeçleri 
(1-2· 3 Al, 0.3-0.5- 1 Cu) 
İşbu alat iki sene garantilidir. 

3500 Lira 62. lira, 50 kuruş. 18.9.93~ 

Pazartesi 
saat: 1~....,... 

1 - Hastaneye lüzumu olan, yukarda müfredatı yazı 1ı dört kalem Röntgen malzemesi açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Talipler ihale günü muvakkat teminatlariyle birlikte hastanede müteşekkil komisyona müracaatlar? 
3 - Şartnameler her gün Ankara Nümune hastanesinde görülebilir. (4216) 14219 

« ~ . . 
YENi s 1 N E M A L A R sus 

Bu Gece 
HALK ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR Bu Gece 

HAYDUTLAR ARASINDA ROBERTA 

GUNDÜZ İKİ FİLM TAMiRAT Gün.düz iki film 1 - ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR DOLA YISlYLE HAYDUTLAR ARASINDA 1 - Roberta 
2-DANSLAR DEVAM BiR MÜDDET KAP ALiDiR 2 - Tavsiye mektubu 

EDİYOR. Öğleden evci 
Seanslar HALK MATİNESİ 

10 ve 12 .de ucuz matine 12.15 de Ucuz halk matinesinde 

Öğleden sonra YENİ SİNEMADA ı - Fransa İhtilali 

14.45 - 16.45 - 18.45 Gece 21 de MADAM DU BARİ 2 - Ateş gecesi 

BUGECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 
Lorel - Hardi lsviçre' de 

Türkçe sözlü 
\. -!) 

1 GELMİ TİR TARIK EDİP Kitap evi 


