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Pasif müdafaa 
·tecrübesi için herşey hazır 

Her an alôrm işaretini bekliyebiliriz 

Maliye memurları 
arasında yapılan 

tôyin, terfi ve nakiller 

Haııı;;,a hücumlarını temsilen şehri -
mizde yapılacağını bir müddettenbe -
ri halkımıza haber verdiğimiz tecrü -
be günü pek yakınlaşmış olmakla be
raber zamanı henüz muayyen değil -
dir. Biz de, okuyucularımızla birlikte 
her an alarm işaretine intizar etmek
teyiz. Hükümet merkezimizin, tayya
re hücumlarına karşı aktif ve pasif 
müdafaa tertibatı en mükemmel bir 
şekilde alınmış bulunmaktadır. Mel -
huz tayyare hücumunu temsilen ya· 
pılacak olan tecrübe eımasında mille
tin ne suretle hareket ederek tehlike· 
yi def edeceği beyanamelerle ilan o· 
!unmuş bulunmaktadır. Ankara'nın 
pasif korunma komisyonu müdafaa 
ve temizleme ekiplerini vücuda getir
miş ve kendilerine vazifelerini dağıt
mıştır. Resmi müesseseler, kendi iç -
!erinde hususi ekipler vücuda getir -
mi§ ve teşkilatlanmıştır. Her tarafa 
tayyare hücumu zamanında takip e
dilmesi lazımgelen hattı hareket hak
kında afişler yapıştırılmış, yollar gös 
terilmiştir. Hücum esnasında cadde
lerde, sokaklarda ve meydanlarda bu
lunacak halkın iltica etmesi için ıe
hirde mahfuz mahaller tesbit edilmiş 
ve bu yerler "Sığınak,, işaretiyle hal
ka gösterilmiştir. Alarm işaretini alır 
almaz dışarda bulunan halk en yakın 
bulunan mahfuz mahalle iltica etmeli 
ve tehlikenin geçtiğini haber verecek 
olan i1arete kadar orada kalmalıdır
lar. 

hava hücumu yapacak olan tayyare • 
lere karşı her tarafta olduğu gibi An
karamızda da aktif müdafaa tedbirle
ri alınmıştır ve bir defa tayyarelerin 
Ankaraya yaklaştırılıp yaklaştırılmı
yacağı bir meseledir. Ankara üstüne 
gelebilen tayyarenin şehre bomba ata
bileceği bir an için kabul edilmiş ol
sa bile bu bombalar nihayet düştükle
ri yerlerde mahdut bir tesir hassası 
taşırlar ve manasız propagandalarla 
bu işin aslını bilmiyen halkın zihnin
de yaratılan mübalegalı fikirlerin ye
ri yoktur. 

Maliye Vekaleti, merkez ve taşra memurları arasında yeniden bazı ta -
yin, terfi ve nakiJler yapmış ve bu arada bazı memurlarımı. yeni barem ka
nunu kadrosuna göre maaşlandırmıştır. Bunları sırasiyle yazıyoruz: 

İstanbul Adliyesi. 
eski Şu rayı devlet 

binasını kullanacak 
İstanbul 17 (Telofonla) - Yeni 

münf erid sulh hakimli mahkemelerin 

Terli edenler: 
Beşiri malmiıdıirü Hamit İlgaz, Güm -

rük ve inhisarlar vekaleti muhasebe müdür 
muavini Hükmü Haymer, Gıimrük inhisar
lar vekaleti muhasebe müdür muavini A -
sım Kurdoğlu, İstanbul muhasebe kontrol 
memuru Tahsin Bilğin, Eyüp Ş. tahakkuk 
şefi Cevat Barlas, İstanbul muhasebe Ko. 
memuru Hamdi Barıg, Çorum deftardarı 
Salih Kuşkucu, Denizli defterdarı İsmail 
Hakkı Ayaı;lıo{:lu, Kayseri deftercları Rem
zi Korukluoflu, Levazım müdürlüğü dak
tiloı;u Mustafa Akın, Evrak müdürlüğü 
daktilosu Halil Başaran, Bitlii tahsil Ko. 
memuru Hüseyin Erba$, 9 uncu tümen 
muhasebe veznedarı Hakkı Aksoy, Leva -
zım M. lst. matbu evrak anhan memuru 
Tevfik Gündiız, Bütçe ve mali Ko. U. Müd. 
memuru Saffet Cansun, Bergama hazine a
vukatı Ali Galip Ergin, M.M.V. hava mu
hasebe Müd. ikinci mümeyyizi İbrahim 
Somçelik, İktisat V. muhasebe Müd. bi -
rfnci mıimeyyizi İsmail Sertkayıı., Orhan -
eli malmüdürü Şukni Yüccltckin, Dahili
ye muhasebe Müd. muavini Cemil Beril, 
Hariciye muhasebe l. ci mumcyyizi Nihat 
Bingöl, Ticaret muhıısebe müdür muavini 
Sadullııh Ertem, İktisat V. muhasebe Müd. 
muavini A. Riza Anayurt, Maliye muha

teşkili üzerine, mahkeme adedi çoğal-ı sebe Müd. ikinci mumeyyizi Basan Dik -
. • . . . man, Askeri fnbrik:ılar mutemedi Süreyya 

mış ve bunlar şımdıkı Adlıye bınası- Ege, Dilhillye vek:Ueti muhasebe memuru 
na ı.;ığmadığı cihetle asliye hukuk mah I Reşat Emek, Askeri fabrikalar muhasebe 

' Müu. muavini Sabri Tan, Denizli tahsilat 
kemelerinden onu Tapu dairesinin al- Ko. memuru A. Rıza Çevlker, Milli Müda· 

k kl d
'l . . faa Vekaleti deniz muhasebe Müd. birinci 

tında ayrılan ısma na e ı mıştl. Ad- mümeyyizi Abdülkadir Özl:. Mill! Mü<la-
liye Vekili B. Fethi Okyar üç gün e- faa Vekfilcti muhasebe Miıd. ikinci mü · 

' meyyizi İhsan User, Varidat muhasibi M. 
vel Adliyeye gelerek yaptığı teftiş ve Ali Doğu, Adliye Veklleti muhasebe Mü.d. 
tedkik neticesinde halen Postane bi- ikinci mümeyyizi Ali Uslu, Milli M. V. 

deniz muhasebe Müd. memuru Remzi Po-
nasında bulunan sekiz asliye ceza, iki lat, Maarif Vekileti muhasebe Müd. bi -

rinci mümeyyizi Nuri Tunacan. Maliye 
hukuk ve dört ticaret mahkemesile muhasebe bırinci mümeyyizi EEmin Aka· 

Tayyare bombaları hakkında halka 
bir fikir vermiş olmak için pasif ko • 
runma komisyonu tarafından temin 
olunan bomba nümunelerinin şehrin 
üç dört yerinde halka teşhir olundu
ğunu dün haber vermiştik. Bombalar 
dün de etraflarında biriken kalabalık 
~arafından seyredilmişlerdir. 

sulh ceza ve diğer kalemlerin bu bina
ya sığamadıklarını ve bu yuzden müş
külat çekildiğini görmüştür. Bu va-

Ancak bu münasebetle bir nokta ü
zerinde durmak istiyoruz:: iki gün -
denberi hükümet merkezimizde, hal • 
kın kesif bulunduğu meydanlarda teş 
bir edilen boş bombaların yanında bi
riken halkın kendi aralarındaki ko -
nutmalarından ve bombalar hakkında 
yürüttükleri mütalealardan şunu an
lıyoruz ki asri harp silahları arasında 
adı geçen tayyare bombaları hakkın
da çok yanlış ve mübaleğalı fikirler 
taşımaktayız. Üzerlerinde 1000 kilo 
oldukları işaret olunan bu bombalar 
hakkında "düştüğü yeri harabeye çe
virir, taş üstünde taş bırakmaz,. gibi 
yanlıf ve dediğimiz gibi mübalcgalı 
bir korkuya kapılmanın manası yok -
tur. Bunlar, bir gebre hücum eden tay 
yareler tarafından şehrin muhtelif 
yerlerine atılabilirler. Fakat tesir hu
dut ve gümulleri halkımızın gözünü 
korkuttuğu gekilde geniş değildir ve 
bunlara kartı alınacak olan tedbirler 
sayesinde ideta hiçe indirilebilirler. 

Daha önce ıunu söylemek lbım ki 

Hatay mıntıka f icar el müdürlüğü 
Yeniden ihdas edilen Hatay mınta

ka ticaret mlidilrlUğüne, Ticaret Ve
kaleti dış ticaret dairesi raportöril 
Sami Cemal Sayrun tayin edilmiıtir. 
Çalıgkanlığı ve dürUstlüğil ile tanı· 
nan arkadaşımıza yeni vazifesinde de 
muvaffakiyetler dileriz. 

Urfa'da sıcakhk 
37 derecedir 

Dün şehrimizde hava kısmen bu
lutlu geçmif, rilzgar şimalden saniye
de 2 metre kadar hızla esmiştir. Yurt
ta hava orta Anadolunun garp kısım
lariyle, Egede açık, Karadeniz sahil· 
!erinde çok bulutlu, şarki Anadoluda 
yağışlı, diğer rnıntakalarda bulutlu 
geçmiştir. Rüzgarlar Trakya, ıarki 
Anadolu mıntakalariyle, Akdeniz: sa
hillerinde cenuptan diğer mıntakalar 
da timalden saniyede en çok 7 metre 
kadar hızla esmiştir. Dün sabah saat 
sekize kadar orta Anadolunun ıimal 
kısımlariyle, Karadeniz sahilleri ve 
şarki Anadolu mıntakasındaki yağış
ların karemetreye bıraktıklan su mik 
tarları Şebinkarabisarda 2, Kars, Or
du ve Tokat'ta bir kilogram, diğer 

yağışlı yerlerde ise bir kilogramdan 
azdır. Yurtta en yüksek ısı Konyada 
28, Islahiyede 30, Edirnede 32, Diyar 
bakırda 34, Urfada 37 derecedir. 

ziyet karşısında mahkemelerden bir 
kısmının daha, diğer bir binaya nakli-

ne zaruret hasıl olmuştur. 
Yapılan ilk tedkiklerde vilayetin ar

ka tarafında bulunan eski Şurayı dev-
let binasından istifade edilmesi düşü

nülmüştür. Bunun için binada keşif 

yapılmasına karar verilmiştir. Tedki
kat neticesinde Adliyenin bu binadan 
istifadesine imkan görülürse binada 
lazımgelen tamir ve tadilat yapılarak 
mahkemelerden bir kısmı da buraya 
yerleştirilecektir. 

Bina müsait görilldilğü takdirde tim 
di Tapu dairesinin alt katında bulu-
nan on hukuk mahkemesi de buraya 
yerleştirilecek, bu suretle Adliye da
irelerinin fazla dağılmaaının önü alı

nacaktır. 

Karaburun'un kurtulut 
bayramı 

Karaburun : 17 a.a. - 16 eylill kur
tulut gününü karaburun'lular içten ge 
len coşgunluk ve emsalsiz tezahürat
la kutlanmıştır. 

Balat'ta bir sinemada 
yangın çıktı 

İıtanbul, 17 (Telefonla) - Buıün aaat 
17.15 de Balatta iki kath Haaan Tahıin 
ıineması yanmıetır. Yanrın eenasında ıine
mada bulunan 20 • 25 klel derhal dııarıya 
çıJcmııtır. Yanımın etrafa ıirayeti önlen· 
miıtir. 

Çağrı 
X Arzuhal Encümeni buııün Umumi He

yet içtimaından sonra toplanacaktır. 
X Divanı Muhasebat Encümeni bugün 

saat 10 da toplanacaktır. 

- Açık :ıchirleri bombardıman 
etmiyeceğizl 

- Peki " ..... " §ehri açık oldu
ğu halde neden bombalandı? Ne
den yüzlerce kadın ve çocuk; yüz
lerce sivil ve ihtiyar patlıyan tay
yare bombalariyle ya mezara, ya
hut hast(lneye sürüklenmi~ir? 

- Siz o şehri açık mı 8anıyorsu
nuz? Onun bütün taşında topra
ğında saldıracak bir düşmana kar
şı istihkam kesilmek dileği vardı. 

Çocukları bizim aleyhimizde 
marşlar söylediler; kadınları ninni
lerinde bize düşmanlık telkin etti· 
ler. Siviller silah atmasını bilir ve 
ihtiyarlar, bizim emniyetimizi ih-
1§1 edecek masallar söylerler. 

Hepsinı"n ağzında hiç sıkılma
dan, hiç utanmadan şu söz dolaşır: 

-Ôlünciye kadar, son ferdimi
zin kanı dökülünciye kadar vatanı
mızı müdafaa edeceğiz / 

" •••• " !jehrinin her kayası giz
lenmiş bir istihkrun, orada otursa 

lın, İktisat Vekileti muhasebe Müd. ikin
ci mümeyyizi Şevket Tamer. Adliye Vel:l.
leti muhasebe Müd. i!ıncl mümeyyizi A. 
Hamdi Snncay, Vergiler temyiz komis -
yonu birinci daire reısi M. l{lizım Gtlrkay, 
Gümrük ve İnhisarlar muhasebe müdür 
muavini Ruhi Pekiner, Milli Müdafaa V. 
deniz muhasebe müdürlüğü memuru Faik 
Akar, Gümrük ve inhisarlar muhasebe me
muru İbrahim Akar, Gükrük ve inhisarlar 
muhasebe Müd. ikinci mümeyyizi Tevfik 
PökU, Gümrük ve inhisarlar muhasebesi 
veznedar muavini Hüsnli Çalışa!, Gümrük 
ve inhisarlar Muh. Müd. ikinci mümeyyizi 
Asaf Azan, Maarif veklletl muhasebe mü
dür muavini M. Ali Gürten, 37 inci tümen 
muhasebecisi Sezai Ağabeyoğlu, Hariciye 
muhasebe Müd. l. ci mümeyyizi S. Sırrı 
Tekiner, Maliye muhasebe memuru Muı -
tafa Günenç Gümrük ve inhisarlar muha
sebe Müd. ikinci mümeyyizi .Hamdi Ay • 
yıldız, Gilmrük ve inhisarlar muhasebe 
MUd. 2. ci mümeyyizi Kazım Arslantüre. 
İzmir gümrükler baş Müd. muhasebecisi 
Remzi Göksoy, Aydın defterdarı Süley -
man Ertok, Konya defterdarı Fehmi Bir -
ğit, Manavğat malmlldürü Mehdi Otyam, 
Trabzon defterdarı Reşit Taşar, Kurtalan 
malmüdürü Mazhar Acar, Sivas defterdarı 
Celil Enfln, Seyhan defterdarı Cevdet Şe
nol, Mu~ tahsilat şefi Alaeddin Yorgancı· 
oğlu, Eıkiecbir defterdarı Nusret Tuncay, 
Glimüşnne defterdarı Muharrem Sayın, 
Gaziantep defterdarı Salim Seçfin, 

Nakil ve tayinler: 

Bina temyiz Ko. raportörlüfünden a -
çıkta M. Siyami Mocan Vergiler temyiz 
Kor raportörlügüne, Bina temyiz Ko. ra
portörlüğünden açıkta E. Fehdi Haznedar
oğlu Vergiler temyiz Ko. raportörlüğüne, 
2. S. temyiz Ko. raportör açıkta Remzi A
kersoy Vergiler temyiz ko. raportörlüğüne, 
İst. 2. Nu. lu. teıkiki itiraz Ko. raportör
lüğünden açıkta A. Talat Ertan İstanbul 2 
numaralı tetkiki itiraz komisyonu rapor -
törlüğüne. Vekilet emrinde Nuri Gill.sin 
7 inci tümen muhasebeciliğine, Muğla 2 
sayılı temyiz Ko. balığından ac;ıkta A. 
Naci Aksan vergiler temyiz Ko. raportör
lüğııne, Siyasal bilgiler okulu mezunu Meh 
met Karabacak Bütçe ve mali kontrol U. 
M. memurluğuna, Siyasal bilgiler okulu 
mezunu Şinasi Tokgöz Bütc;e ve ınali kon
trol Umum M. memurluğuna, İlk mektep 
mezunu Faika Akçukur Varidat U. Müd. 
daktiloluğuna, Vergiler temyiz Ko. 1. ci 
milmeyyizl ac;ıkta Enver Öder Vergiler 
temyiz Ko. raportörlilğüne, Kepn C. Müd· 
deiumumisi Hikmet Öuleli İstanbul muha
kemat Müd. muavinlifine, Lise mezunların. 
dan Mustafa Ercan D.D.Y. İşletme U. 
Müd. maliye ve Muh. dairesi $. 2 memur 
stajiyerliğine, Orta mektep mezunlarından 
Ömer Sayın D.D.Y. İşletme U. Müd. mali
ye ve Muh. dairesi memur namzetliğine, 
Liıe mezunlarından B. Samih Duransoy 

her sivil kıyafet değiştirmiş birei 
askerdir. 

Orada her yumruk, bize diş oı/i
yen birer bomba, her kol bir maki
neli tüf ek, her bacak bir dB.fi top
tur. 

lşte onun içindir ki " ..•• " şehri 
açık şehir değildir; işte onun için
dir ki orayı bombalamaktan çekia
medik ve çekinmiyeceğiz. 

Yoksa gerçekten açık şehir ol 
saydı, bombardıman eder miydik? 

Bunu sizin bize hatırlatmanız~ 
lüzum yok; biz zaten sefere çıkar· 
ken başkumandanımızdan ancak as· 
kcrl hedeflere hücum emrini al
mıştık. Sivillerle, çocuklarla, ka
dınlarla ve ihtiyarlarla bir alı§.ımız, 
veriş_imiz r_oktur. ' 

D.D.Y. tııletme U. Müd. Sirkeci muhasebe
si S. l. memurluğuna, Lise mezurllarmdan 
Ekrem Yıldız Muhasebat U. Müd. memur 
namzetliğine, Açıktan (Adliye meslek mek
tebi mezunu) B. Sıtkı Yayğın Gümüşhacı
köy hazine vekilliğine, Muğla 1 sayıh tem
yiz Ko. katipliğinden ac;ıkta Y. Ziya Gök
soy Vergiler temyiz Ko. ikinci mümey -
yizliğine, Muğla l S. temyiz Ko. kitipli -
ğinden ac;ıkta Mustafa Yermen Vergiler 
temyiz komisyonu memurluğu namzetli -
ğine, Muğla temyiz Ko. katipliğinden açık
ta Cevdet Topcu Vergiler temyiz Ko. me
murluğu namzetliğine, I. sayılı temyiz Ko. 
raportörlüğünden açıkta L. Fikri Bayrak 
Vergiler temyiz komisyonu raportörlüğü -
ne, 2 sayılı temyiz Ko. raportörlüğünden 
açıkta A. Zühtü Gülaç Vergiler temyiz 
Ko. raportörlüğüne, I. S. temyiz Ko. rapor· 
törlüğünden acıkta A. İffet Mercimekoğlu, 
2 sar~lr temyiz komisyonu raportörlliğün -
den O. Hıfzı Kutlu Vergiler temyiz ko . 
misyonu raportörlüğüne, 2 sayılı temyiz 
Ko. raportörlüğünden açıkta Ali Yalın 
Vergiler temyiz Ko. raportörlüği: .. c, I. sa
yılı temyiz ko~isyonu raportörlüğünden 
acıkta Enver Oder Vergiler temyiz Ko. 
birinci mümeyyizliğine. 
Maaşları tahvil olunanlarla yeni barem 

kanununa uydurulan memurların isim1erini 
de yarınki &ayımızda yazac{;ız. 

Yeni B. M. Meclisi için 

sığınak yapılıyor 
Yenişehirde Bakanlıkların arkasında ya· 

pılacak olan Büyük Millet Mecliııine ait 
olan tahsisatın 350 bin liranı, münakale su
retiyle ayrılmıe ve bir sığınak inıasına tah
ılı olunmuıtur. 

Bu hususta hazırlanan bir kanun projesi 
meclis encümenlerinden ıec;migtir. Umumi 
heyetin yakın toplı t larından birinde cö
rü~üleceii anlasrlmaktadır. 

Belediyelerin ıeıkilat 
kadrolart 

nasll hazırlanacak 
Dahiliye Vekaleti, belediyelerin ye

ni barem kanununa göre hazırlıyarak 
ikinci teşrinde 1cra Vekilleri heyeti
ne vermek mecburiyetinde bulunduk
ları teşkilat kadrolarını ne şekilde 
yapacaklarını valiliklere bildirmiştir. 

Belediyeler, maaşlı ve daimi ücret
li memurlarının bugünkü dereceleri
ni belediyenin bugünkü mali vaziyeti 
göz önünde bulundurarak yeni bare
min derecelerine intibak ettirecekler
dir. Yalnız İcra Vekilleri Heyetince 
varidatları müsait bulunmıyan bele -
diyeler, hazırlıyacakları teşkilat kad
rolarında barem derecelerinden daha 
aşağı dereceler ihdas edebilecekler -
dir. Odacı, korucu, bekçi, evrak mü
vezzii, daktilo ve benzeri itleri ya
panlar kadroya alınmıyacak, bunlar 
her yıl bütçeye eklenecek bir cetvel
le gösterilecektir. Belediye bütçesin
den verilecek bütün maaş ve ücretler 
tutarının belediye bütçesinin yüzde 
otuzunu geçemiyeceği kadroların tan
ziminde göz önünde bulundurulacak
tır. Yalnız görülen ihtiyaç ve mücbir 
sebepler dolayısiyle yüzde otuz nis
peti tecavüz ettirildiği takdirde veka
letin milsaadeıi alınacaktır. 

Belediye tetkil4tında kadroların 
tanzimi dolayısiyle yeniden memuri
yetler ihdas olunmıyacak, unvanlar 
deği§tirilmiyecek ve unvan değiştir -
mek suretiyle bir kııım memurların 

maaı ve ücretlerinin tezyidi cihetine 
gidilemiyecektir. 

-Pelci s1zce bomTiaraıman edil
memesi lazımgelen "açık §ehir>, 
hangisidir/ 

- Bizim gelmekte olduğumuzu 
ve yahut geleceğimizi duyunca ka· 
pılarını ardına kadar açan şehir/ 

"Böyle bir muhavere olmamııtır; 
fakat olsa başka türlii k')nuıulmaz-
dı.,, . • -

••• 
., ~male _eren medeniyet! 

Avrupa hidiseleri mailim ... ma
lum dedimse, şimdiye kadar olan, 
biten kısmı malOm. Bundan sonra 
olacakların ise hemen birçoğu kat
merli surette meçhuldür. 

Her aey_se, malOmu ile, mefhulü 
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C. H. P. Şild maçında 

·As. FA. gücü 
o·emirspor 4 - 4 ber 

Dün Ankara'da mevsimin ilk futbol maçı oynandı. As. Fa. Gücü ile De
mirspor C. H. P. şildi için 19 mayıs stadyomunda karşılaştılar. Bir buçuk 
saatlik iki devrede 4 - 4 berabere neticelenen maç, yarım saat daha uzatıldı. 
İki taraf bu zaman içinde de gol çıkaramadılar. Son on beş dakikalık bir 
temdit yapıldı. Bu müddet zarfında da gol olmadı ve oyun gelecek hafta 
oynanmak üzere tatil edildi. ,,, 

19 mayıs stadyomunun birinci mev
ki tribünleri arasında bulunan locaıa~ 
kaldırılıyordu. Bu sebeple birinci 
mevki seyircileri maraton kulesi al -
tındaki yerlere ahnmııtı. Yakıcı sı
cak dolayısiyle biraz daha , gölgelik 
olan ikinci mevki tribünler daha çok 
müşteri toplamıştı. 

Epeydenberi futbol maçı görmiyen 
Ankara halkı müsabakalara oldukça 
ragbet göstermişti. Şeref tribününde 
Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Saraç
oğlu ve bazı mebuslarımız bulunuyor
lardı. 

Maç tam 15 te başladı. Hakem Ö -
mer Orel, yan hakemleri Gençlerbir • 
!iği kalecisi Rahim, Demirsporlu at
let Nuri idiler. 

As. Fa. Gücü: 
Keler - Kartal, Salih - Abdül, Mus

tafa, lsmail - Hamdi, Fikret, Ali Rı
za, Namık, Seyfi. 

den mürekkep bir takım çıkarmıştı. 
Bu takımda geçen seneki kadroya na
zaran Vahap, solaçık Hamdi, santrhaf 
Semih, Demirspora geçen Fahri gibi 
tanınmış oyuncular görünmüyordu. 

Demirspor: 
Ahmet • Gazi, Şevket • Ali, lbra -

him, Kamil - Salih, Arif, Hakkı, Or
han, Mustafa. 

Bu takım da Demirsporun geçen 
seneki kadrosuna nazaran ufak bir 
değişiklik arzediyordu. 

Oyun çok seri ba!Jladı ve hemen 
birinci devre imtidadınca böyle de -
vam etti. Güçlüler ilk altı dakika zar
fında iki gol atarak vaziyeti lehleri
ne inkişaf ettirdiler. 

Fakat dakikalar ilerledikçe daha 
kombine oynıyan Demirsporlular ağır 
basmağa başladılar ve nihayet ilk gol
lerini attıktan sonra güç kalesini ~
deta muhasara altına aldılar. 

Devrenin son on beşinci dakikası i
çinde idik. Kalelerini cansiparane mil 
dafaaya çalışan güç müdafilerinden 
biri kalecinin topu tutmak için ileri 
fırladığı bir sırada kendi kalesine bir 
gol yaptı. 

Bu gol Demirıporu daha ziyade ha
rekete getirdi. Fakat yeni bir gol kay
dedilmeden devre 2-2 beraberlikle bit
ti. 

ikinci devre 
İkinci devrede ilk dakikalar De -

mirspor gene Ustiinlüğü ele almıştı. 
Bunun neticesi iki golle galip vazi. 
yete geldi. Fakat saat ilerledikçe yor
gunluk alfimetleri belirdi ve oyun bir 
müdafaa sistemine döküldü. Bundan 
daha enerjik görünen güçlüler fayda
landılar ve attıkları iki golle beraber
liği temin ettiler. 

İşte bundan sonra da oyunun birin
ci devresindeki zevk ve heyecan kal
madı. Demirspor iki iç muhacimini 
geriye yardım ettirerek beraberliği 
kabul etmiş bir tekilde oynamağa 
başladı. GUçlüler de müdafaayı yara
rak gol çıkaramadılar. Maç 4-4 bera
berlikle sona erdi. 

ile Avrupa ve yahut dünya, en buh
ranlı günlerini yaşamakta, medeni
yet kabuslar geçirmektedir. 

Tam bu sırada bir lstanbul gaze
teai, yazdığı bir fıkraya ıu başlığı 
koyuyor: 

"Medeniyet kemale eriyor, 
Acaba bu kemale eriı, bir armu

dun, bir incirin kemale erişi gibi 
midir? 

Muharrir, yakında dalından ko
pup dü§eceğine mi işaret etmek is
tiy,or?., 

-..·y' ••• 
Mütecavizi tô.ril ! . 

Dünya hadiselerinin çok garip 
şekil aldığı şu hengamede bir mu
harrir dostumuz, bili, lstanbulda 
"mütecavizi tiril" başlıklı fıkralar 
yazıyor. 

Hangi tarif dostum? Tecavüz a
yaklandı, yürüyor; tarifi arkasın

dan gelec.ektirl 

T.1. 

Yarım saat daha 
Maç beraberlikle neticelendiği için 

evelce verilen karara uyularak iki ta
kım on beşer dakikalık iki devre maç
larına başladılar. 

Esasen normal oyun esnasında çok 
yorulan iki takım bUtün gayretlerine 
rağmen neticeyi değiştiremediler. Bu 
yarım saatlik maç da golsüz bitti. 

Son on beş dakika 
Şimdi atılacak herhangi bir golle 

nihayet bulilcak son on beş dakikalık 
bir maça başlandı. Top bezgin ve is
teksiz koşuşan 22 kişi arasında hedef
siz bir şekilde dolaştı, durdu ve neti
cede takımlar beraberlikle sahadan ay, 
rıldılar. 

Bu vaziyet üzerine maçın önümüz
deki haf ta tekrar edilmesi lazımgel
mektedir. 

Bu neticeden iki taraf da memnu -
niyet beyan etmektedirler. Çünkü ö
nümüzdeki hafta takımlarının daha 
kuvetli bir şekilde çıkacağı ümidin -
dedirler. 

Nasıl oynadılar? 
Dünkü maçta her iki takım da an

trenmansızlıktan çabuk yoruldu. 
Fert itibariyle dün güçten Fikret 

en muvaffak oyuncu idi. Sonra De
mirapordan Hakkı, İbrahim, Şevket 
ve gene güçten Kefer, İsmail ve Sa
lih vazifelerini ifa ettiler. 

Çok güzel bir antrenman yerine ge
çen dünkü maçtan sonra gelecek haf
ta maçın çok çetin olacağı, her iki ta
rafın da kazanmak için çok uğraşa
cakları anlaşılmaktadır. 

Hakem Ömerden kendisine ~İ..!!!
vurlar takınmıyan oyunculara kar~ı 
otoritesini kullanmasını beklerc}_ik. 
Her zaman oldukça koştuğu halde, 
dün oyunu yakından takip edemedi. 
Anlaşılan hakemler de oyuncular Jfi· 
bi antrenmana muhtaç oluyorlar .. 

Ha!kevi köycülült ~o esi 
köy gezilerine aı!adı 

Halkevimizin köycülük kolu üye. 
teri ilk köy gezisini yapmı~lardır. Bu 
geziye cumartesi 'saat 9 da başlanmış 
ve Bağlıca, Yapracık, Bdhlyurtçu, 
Ziryurtçu, Balkuyumcu, Şehitali, 
Kutugün, Susuz, Bitik, Halkavun, E
mirgazi ve Kazan köyleri gezilmiştir. 

KöycUler uğranılan köylerde öte
denbcri devam ettikleri programları 
mucibince köylülerimize faydalı ol
mıya çalıştıkları gibi günlük mesele
ler etrafında hasbıhaller yapmışlar 

ve aynı zamanda mevsim icabı dört el 
ile işine ve ekimine sarılmış olan ça
lışkan köylülerimizin birçoklarını iş
leri ve tarlaları başında ziyaret ede -
rek hatırlarını ve dileklerini sormuş
lar, müşkülleri hakkında iıo:ahat ver -
mişler; her tarafta sevinçle kc:.rşılan
mışlar ve köylülerimiz, hiç bir dert ve 
endişeleri olmadığını Milli Şeflerine 
ve büyüklerine bağlılıklarını tebarüz 
ettirerek tarlalarımızda ç~lışıyoruz. 

Var olsun Milli Şefimiz demişlerdir. 

İslanbul' da 
korunma 

• yem pasn 

tedbirferi 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Pasif 

korunma talimatnamesile teşkil edi
len yangın söndürme ekiplerine tevzi 
edilmek üzere 70 yangın söndürme tu
lumabası mübayaasına karar verilmiş
tir. Bunun için belediye bütçesinde 50 
bin liralık bir münakale yapılacaktır. 

İstanbul Beledi esi Olobüs 

safin alacak 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Tram

vay itletmesi tarafından otobüs müL..1-
yaaıı için hazırlanan şartname bitmiş
tir. Şimdilik 40 otobüs nlıııacal tır. 

Şartname bugünlerde münakasaya ko
nulacaktır. Talip çıkmadıg ıt:?k<lirde 
şimdiye kadar vaki olan hu usi tetkik 
edilerek makul görüldüğü tnkdirde 
teklifleri yapan firmalardan birisine 
sipariş edilecektir. 
--4.·a..-....:• ....................... .__ _______ ._ 
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Japon-Sovyet anlaşması 
Moskova'dan verilen habere gÖ· 

re, Mançurya • Mongolistan hudu
dunda uzun zamandanberi devam 
eden müsademelere nihayet vermek 
için mütareke imzalanmı§tır. Man· 
çurya malUın olduğu Üzere, resmen 
Çin'in bir eyaleti olmakla beraber, 
Japonya'nm istilası altındadır. Mon· 
goliııtan da resmen Çin'in diğer bir 
eyaleti olmakla beraber, sovyetlerin 
1-.imayesi altında bir devlettir. Mü
tareke bir taraftan Mançu, diğer ta
raftan da Mongol kuvetleri arasın
da imza edilmiJ olmakla beraber, 
hakikatte bu, bir Japon • Sovyet 
mütarekesidir. Esasen hudutlarda 
ç.arpııan kıtalar da bu Ha devlete ait 
kıtal ardı. 

Japon - Sovyet anlapnası, Al
man - Sovyet anla§maıımdan doğan 
vaziyetin neticesidir. Filhakika bu 
neticeye bakılacak olursa, Japonya
nm, antikomintern paktın meri ol
duğu zamanlarda temin edemediği 
menfaati, bu paktın ortadan kalk • 
maaiyle temin etmİJ olduğuna hük
metmek icap eder. 

Hatırlardadır ki Alman • Sovyet 
paktı imza edilir edilmez, antiko· 
mintern pakt politikasını kendine 
mal edinmiş olan Hiranuma hükü
meti, pakhn imzaundan dolayı Al
nıanya'yı protesto ettikten sonra ik
tidardan çekildi. Bunun Üzerine ik· 
tidara gelen general Abe, teıkil et· 
tiği hükümetin politikasını §U söz • 
)erle izah etmitti : 

-Japonya'nm bundan böyle Av
rupa devletlerinden hiç birinin po
Iitikaaiyle ala.kası olmJyacaktrr. Ja
ponya bütün mesaisini Çin mesele
sinin halli noktasına tahsis edecek· 
tir. Kendi emellerine kar§ı iyi niyet 
gösterenlerle it birliği yapmıya ha· 
zır olduğu gibi, emellerine engel ol
mıya çabıanlara karıı da mücadele 
edecektir. 

Yeni japon baıvekilinin bu söz
lerinde Japonya ile iyi geçinmenin 
§artı beyan edildiği gibi, bu §arta 
uygun hareket etmek istemiyen 
devletler iç.in de büyiik bir tehdit 
manası vardı. Avrupa'daki harp do· 
layrsiyle hiç bir devlet bu tehdide 
karıı göğüs germek cesaretini ken
dinde görememiıtir. Filhakika bir
kaç gün sonra İngiltere'nin, aylar· 
danberi büyiik ihtilaf mevzuu te§kil 
eden dört mevkuf çinliyi japonlara 
teslim ettiği haber verildi. Esasen 
paktın imzası üzerine, Almanya'yı 
ihanetle itham eden japon efkirı
umumiyesi lngiltere'ye doğru tema
yül etmİJti. Bir taraftan efkarıumu
miyedeki bu temayül, diğer taraf -
tan da İngiltere hükümetinin göster· 
diği bu uysallık, sovyetleri, uzak 
ıarkta "japon emellerine karıı en -
gel" olan yegane devlet vaziyetinde 
bırakabileceğinden sovyetler de an
latmak mecburiyetinde kalmr§lar
dır. Bu anlaşma ile lngiltereden 

·sonra a.ovyetler de Japonya'ya Çin· 
de hareket serbestisi \rermİ§ oluyor
lar. Bu meselede Almanya'nm her
hangi bir rol oynadığını farzetmek, 
Alman -Sovyet paktmm imzasından 
sonra Japonyada bu devlet ve Nazi 
zimamdarlarına karıı beslenmekte 
olan husumet hislerinin derecesini 
takdir etmemekten ileri gelmekte
dir. Almanya'nm "ihaneti" yüzün
den büyük hayal sukutuna uğnyan 
Japonya, uzak §arkta müstakil ha
reket ederek kendi meselesini ken· 
di baıma halletmeğe karar venniı· 
tir. Ve garip tecellidir ki Japonya, 
anti!<omintern tirketi faaliyette i
ken temin edemediği kan, bu tirke· 
tin tasfiyesinden sonra temin etme· 
ğe muvaffak olmuştur. 

A. Ş. ESMER 

Bir Cümhuriyef(İ senalor 
B. Ruıvell'i tenkil ediyor 

Vaşington, 17 a.a. - 1940 senesi i

çin cümhuriyetçilerin Reisicumhuı 
namzedi olan B. Vandenberg, radyo 
ile bir nutuk söyliyere.k muhariplere 
gönderilmek istenilen silahlara konu -
lan ambargonun kaldırılmasına muha
lefet etmiş ve Avrupada harp patlıya
lıdanberi ilk defa olarak B. Ruzvelt'in 
idaresine şiddetle hücum etmek sure· 
tiyle siyasi mütarekeyi bozmuştur. 

B. Vandenberg, bundan sonra hü · 
kümeti bütçe açığından ve amerikan 
vatandaşlarını asker yapmak için sar· 
!etmekte olduğu mesaiden dolayı ten
kit etmiştir. 

Lindberg'in nutku eh'alında 

Vaşington, 17 a.a. - İyi malumat 
almakta olan mahafil, Lindberg, bir 
çok kimselerde infial tevlit etmiş o
lan nutkunun efkarı umumi e üzerin-
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Sovyet -Japon anlaşması 
etrafında tefsirler 

UZAKŞARK 

MÜTAREKESİ 

Japonlar birleşik devletlerin sahneye 
Japonlar Birleşik Devletlerin sahneye 

Japonya - Sovyeller arasındaki 

münasebatı düzeltecek mi ! 
Tokyo, 17 a.a. - (Royter) Japon 

gazeteleri, Mançukov hududundaki 
mütarekenin mutlaka Rus - J opon mü 
nasebetlerinin ıslahına müncer olaca
ğına itimat etmemeRtedirler. 

Roma, 17, a.a. - İtalyan gazeteleri, Japon-Sovyet itilafı hakkında kısa 
mutalealar serdetmekte ve bu itilafın iki esaslı bariz vasfına işaret eyle
mektedir. Bunlardan birincisi, dünyanın Çin-Japon harbinin haricinde 
daha bir takım siyası ihtilatlara ve askeri ihtilaflara sahne olması bekle
nilen bir kısmında sulhu tesis etmiş olmasıdır. İkincisi de bu itilUın Ja
ponya ile Sovyet Rusya arasında daha geniş ve daha sıkı anlaşmalara mu- • 
kaddime teşkil edebilmesidir. 

Kokuminşimbun gazetesi, Sovyet -
ler Birliğinin balen Çankayşek'in re
jimi idaresinde kalan Çin'in bütün 
bölgelerini bolşevikleştirmiye çalış -
masından ve buna binaen Sovyet - J a
pon münasebetlerinin daha gergin 
bir hal almasından endişe etmektedir. 

Japon - Sovyet itilafını alman ,-
gazeteleri sevinçle karşıladılar ı B .. 1 Belcika vapuru 

Bertin, 17 a. a. - Alman istihbarat a an , Yomiurişimbun gazetesi de diyor 
ki : bürosu, Japon - Sovyet itilafının ak

tinden dolayı gazetelerin izhar etmek 
te oldukları memnuniyet tebarüz et
tirilmektedir. Deutsch Allegemeine 
Zeitung, bu itilafa ne kadar fazla e
hemiyet verilirse verilsin mubale
ğa edilmemiş olacağı mütaleasında

dır. 

Mamburger Fermdenblatt, bu itila
fın akdi hususunun Avrupa ihtilafının 
başlangıcındanberi vukua gelen hadi
selerin en mühimmi olduğunu ve akdi 
tarihinin bu vesikanın kıymetini art
tırmakta bulunduğunu yazmaktadır. 

Fransız gazetelerine göre 

Paris : 17 a.a. - Ordre gazetesin
de Pertinaks şu satırları yazıyor: 

"Garpte başımıza gelenlerden cesaret 
alan Japonya Şanghayda daha itilaf
giriz davranarak ingiliz ve fransızları 
dostane fikirlerini kabul etmeleri ve 
Çinden asker ve gemilerini çekmeleri 
için gittikce daha ziyade tazyik etmek
tedir. Bununla beraber japonlar Ame
rikanın sahneye çıkmasına mani ol
mak için ihtiyatlı bir surette hareket 
ediyorlar. Bütün mesele Vaşington'a 

bağlı görülüyor . ., 

Aube Gazetesinde Bid yazıyor : 
"Uzun bir harbin başlangıcında bu

lunuyoruz. Bir Moskova darbesi im
kansız deyildir. Bir ihanet vuku bul· 
duğu takdirde bunun son ihanet olmı
yacağını düşünecek derecede cesur ve 
soğuk kanlı olalım. Emin olan bir şey 
varsa o da sonunda bizim muzaffer ola 
cağımızdır .,, 

Almanlar 
Bir Hollanda f ayyaresine 
tecavüz ettiler 

Amsterdam, 17, a.a. - Hollanda mat
buat ajansı tebliğ ediyor : 

Bir kaç gün evel bir alman tayyare
sinin taarruzuna uğramış olan Hollan
da tayyaresi, bu alman tayyaresinin 
bulunduğu yeri keşif, hüviyetini tah
kik etmek için ona yaklaşmıştı. 
Hollanda tayyaresi, ecnebi tayyare
nin ~iman tayyaresi olduğunu öğren
dikten sonra vazifesini yapmış adde
derek geri dönmüş ise de alman tayya
resi, birdenbire elli metre mesafeden 
ateş etmiştir. Alman pilotları, sonra
dan Hollanda tayyaresini ingiliz tay
yaresi zannetmiş olduklarını beyan et· 
mişlerdir. Hollanda tayyaresi, maruz 
kaldığı ateş üzerine yere inmeğe mec 
bur olmuş alman tayyaresi de derhal 
inmiş, alman pilotlardan biri elinde 
rovelver olduğu halde tayyarenin ka
natlarından biri üzerinde ilerliyerek 
"ingiliz misiniz?" diye sormuştur. Ni
hayet karşısındakilerin Hollanda'lı 
olduklarını anlamıştır. Alman tayyare 
si, Hollanda'lı tayyarecileri alıp şi
male doğru götürmüştür. Çünkü Hol· 
landa'lıların tayyaresi hasara uğra · 
mıştı •. 

Bir Alman amiralı 

Roma'ya geldi 
Roma, 17 a.a. - Alman amirali Foe 

gster, hususi bir vazife ile Romaya 
gelmiştir. Amiralin uzak şark işlerin
de mütehassıs olduğu ve kendisinin 
Romaya muvasalatının Amiral Tevan 
Osumii'nin riyasetindeki Japon as -
keri heyetinin Romada bulunması ile 
alakadar bulunduğu beyan edilmek. 
tedir. 

Amiral Osumi'nin riyaseti altında 

bulunan japon bahriye heyeti, Japon· 
a' a itmek üzere dün ak am Hako-

bir mayne ~arpmı~ 
Brüksel, 17, a.a. - Manş denizinde 

batmış olan Alexhvan Opsal vapuru 
1937 senesinde inşa edilmiş olup 8136 
ton hacminde idi. Gemi, her onbeş 
günde bir N ev-York ile Anvers ara
sında yampakta olduğu mutad seferi
ni icra ediyordu. Şimdiye kadar tele
fat vukuuna dair hiç bir haber yoktur. 
Yalnız mürettebattan altıkişi yaralan-
miştir. 

Anvers'in deniz mahafilinde gemi
nin sabih bir mayine çarpmış olduğu 
binaenaleyh bir torpillenme mevzuu
bahs olamiyacağı söylenmektedir. 

lnverlilfey vapuru nasıl battı? 
Londra, 17 a.a. - Geçenlerde bir alınan 

tahtelbahiri tarafından batırılmış olan İn
verliffey vapurunun üçüncü zabiti Albert 
Lang, İngiltereye gelmiştir. Mumaileyh, 
şu beyanatta bulunmuştur : 
"- Tahtelbahir, suyun yüzüne çıktı ve 

bir top atarak bize ihtarda bulundu. Kaç. 
mıya teşebbüs ettik, fakat obüsler etrafı • 
mızda yağmur gibi yağıyordu, işin sarl?a 
saracağını görerek gemimizi terketmemı.z 
üzerine geminin tam ortasından ateş ettı
ler. Beş ile altı yüz kadem boyun.da alev 
ve duman sütunu yükseldi ve bir ateş du • 
varı henüz gemiden pek uzakta olmıyan 
sandallarımu:a doğru ilerlemiye başladı. 
U zaklaşm.ak için !türeklere sarıldık. İnver
liff ey, yan yattı, daldı ve gözden kaybol
du. 

Tahtelbahir, bir kaza vukuunda bizi hi
maye etmek üzere beraberimizde geliyor -
du. Nihayet tap ve tüvanımız kesildi, kü
rek çekmemiye başladık, tahtelbahir bizi 
arkasına takarak en yakın sahile götürmiye 
başladı. Fakat tahtelbahirin kumandanı bi
ze şayet bir İngiliz harp gemisi ortaya çı
kacak olursa tahtelbahirin süratle denize 
dalacağını ve sandalların kapaklanacağı -
nı söyledi. Biraz sonra sahilden pek uzak 
olmadığımızı gören tahtelbahir bizi ter • 
ketti. Bu sırada StcwaTt vapuru geçerek 
bizi aldı. ,. 

Geçen sene Çanglufeng hadisesin
den sonra yapılan mütarekeye rağ

men hudutların tahdidi henüz başla
mamıştır ve bu hal Japonya ile Sov -
yetler Birliği arasında normal müna
sebetler için zamanın henüz müsait ol
madığı fikrini vermektedir. 

Almanya' daki hali lngiliz 
Konsoloslarmdan hiç bir 

haber yok 
Londra, 17 a.a. - Sunday express 

gazetesine göre harp ilan edildiği sı
rada Almanya'da bulunmakta olan o
tuz ingiliz konsolosunun bir kısmın -
dan hiç bir haber alınamamıştır. Ha -
lihazırda Almanya'da bulunmakta o
lan ingiliz konsoloshaneleri memurla
rından on kişinin memleketlerine av
det etmelerini temin için bitaraflar 
vasıtasiyle müzakereler yapılmakta -
dır. 

Romen ekonomisi 

sefesber edildi 
Bükreş, 17 aa. - . Bugün neşredilen 

bir emirname ile Romanya ekonomisi 
seferber edilmiştir. 

Bundan böyle ihracat kati olarak 
ithalat ile tevazün edecektir. Hükü -
met gerek ithalatı gerek ihracatı a -
zaltabilecektir. 

Keza hükümet, milli müdafaa için 
lüzumlu olan her türlü maddenin ih
racını meneyliyecektir. 

Garp cephesinde topçu 
faaliyeti devam ediyor 

(Başı ı inci sayfada) . ı cep~esindeki askeri harekatı mev~uu 
bir kaç gün evel verilen haberı bahıs ederek bu sahada elde edılen 
t 't tmekt d" muvaffakiyetleri kaydederek 1939 
eyı e e ır. fransız askerinin 1914 - 1918 fransız 

. Topçu düellosu.. . ~ askeri kadar kıymetli olduğunu yazı-
Parıs, 17 a.a. - Resmı teblıg: yor. 
Bütün cephede her iki tarafın Makale sahibi, mukabil alman ta-

hüyük topçu faaliyeti görülmüş • arruzlarının akarnetini ve düşmanın 
tür. llerlemiş olan krtaatın da fa- ricatini tebarüz ettirdikten sonra, cu~ 
aliyeti müşahede edilmiştir. ma günündenberi alınanların aldığı ye 
Düşman, mütemadiyen takvi- n.i vaziyetin Sarre ve ~alatinat ceP.h~ 

k t tı l kt d B. çok sınde pek yakında şıddetlenecegını 
ye ı aa ama a ır. ır .. d·~· .. 1 ~ a· 

kt 1 d d .. k·ı· k goster ıgını ı ave e ıyor. 
no a ar a uşman, çe ı ır en 8 Dal J • h d 

k . ~. k b 1 h . t • acııye cep e e 
ter ettı~ı asa a arı ta rıp e • Paris, 17 a.a. - Daladiye dün saat 
mektedır. 13,30 da Sar önündeki ordular cephe-
/ki alman taarruzu püskürtüldü sini ziyaret etmek üzere milli müda-

Paris, 17 a.a. - Erkanıharbiyenin faa nezaretinden hareket etmiş ve bu 
tebliği: akşam saat 20 de mezkur nezarete dön 

Dün akşam, düşmanın biri Moselle müştür. 
vadisinin şarkında ve diğeri Sarre ile BO§altılan §ehirler 
Voges'lar arasındaki cephenin merke- Brüksel, ı 7 a.a. - Eupenden ge -
zine doğru icra etmiş olduğu iki ta- len bazı haberlere göre, yeniden ka -
arruzun ikisi de püskürtülmüştür. dın, ihtiyar ve çocukların tahliY.esi em 

Son haberlere göre birçok alman ri verilmiştir. 
cüzütamları Polonyadan geri çağırıl
mıştır. Bu cüzütamlar, garp cephesi
ne vasıl olmuşlardır. 

Ak§am tebliği 
Paris, 17 a.a. - 17. 9. akşam tebliği: 
Kayda değer bir faaliyet vaki ol

mamıştır. 

Tayyare faaliyeti de hava vaziyeti 
dolayısiyle mahdut olmuştur. 

Almanlara göre 
Polonyadaki askeri harekat hak

kında neşrolunan alman tebliğinin 
nihayetinde, garp cephesindeki vazi
yet hakkında şöyle denilmektedir : 

Garp cephesinde, düşman Zveib
rucken civarında mevzii bazı hare
ketlere teşebbüs etmiş ve ağır zayia
ta uğramıştır. Düşmanın bir sabit ha· 
lonu düşürülmüştür. 

Alman topraklarına hava hücumla· 
rı olmamıştır. 

**"' 
Londra radyosunun bildirdiğine 

göre Ekslaşapel (Ahen) şehrinin bo
şaltılmasına faaliyetle devam edilmek 
tedir. İhtiyarlar ve aliller otomobil 
ve tren gibi nakil vasıtalariyle, 12 ya
şından büyük çocuklar, kadınlar ve 
diğer halk da yaya olarak şehri terk
etmektedirler. Adam başına herkesin 
17 kilo eşya götürmek hakkı vardır. 
Alman hükümeti Holanda veya Betçi~ 
kaya iltica etmeğe teşebbüs edenlerin 
şiddetle cezalandırılacağını ilan et· 
miştir. 

Fransız harp gemilerinden 
birinin torpillendiği doğru değil 

Paris, ı 7 a.a. - Fransız filosu cü
zütamlarından birinin torpillenmiş ol 
duğuna dair olan haber, salahiyettar 
bir menba tarafından tekzip edilmek
tedir. Bu husus hakkında ecnebi mem 
leketlerde muıoırrane b · 

D U N K tt 

ISTANBUL Gaze 
CUMHURİYET 

Yeni anlaşmalar, yeni 
sürprizler 

Cümhuriyette bu başlıkla yazdığı bir 
başmakalesinde B. Yunus Nadi alman -
rus ademitecavüz paktının tarihçesini 
yapmakta, japon - rus anlaşmasını izah 
etmekte ve ezcümle şoyle demektedir: 

Sovyetler Cumhuriyeti şüphesiz sulhu 
iltizam eden ve bunun için yıllarca kol 
lektif emniyetin tesis ve takviyesine me
sai sarfetmiş bulunan bir devlettir. 
Bu kollektif emniyet tesis edilememiş 
olunca Sovyetler Cumhuriyeti kendi men 
faatlerini kendi kuvetlerinin ve icabın· 
da müşterek menfaatlerden doğacak an
laşmaların teminatına istinad zarureti
ni bir bedahet olarak takdır etmiş görü
nüyor. 

Alman devlet ve hükumet şefinin 
(Mücadelem) ünvanlı kitabında Alman
yanın ideal bir siyaset o:arak İngiltere 
ile anlaşıp Rusyayı parçalamak yolunda 
yurüyebileceği fikri üzerinde çok israr 
edilmiş, bu olmazsa Rusya ile anlaşıp 
İngiltereyi yıkmağa çalışmak siyase\ine 
meyil gcisterilmiştir. 

Bugünlerde Lehistanın Almanya ile 
Rusya arası.:da taksiminden bahsolun
maktadır. Bu büyük sürprizin Sovyet
ler Cumhuriyetince Almanya ile müşte
reken büyük mikyash bir sergüzeşt si
yasetine mukaddime veya delil teşkil e
deceğine biz kolay kolay inanamayız. 
Her ha!de şimdilik Lehistana ve belki 
Baltık sahillerine taalluk eden bu Al
man • Rus müşterek siyasetinin bu sa
hadan bir parça ayrı ı r ayrılmaz ademi 
tecavüz paktrnda (ist:şare - Consulta
tion) kelimesile ifade olunan çok şid
detli ihtilaflarla kar$ılaşacağı bizce he
men muhakkak gibidir. Sürprizlerin da
ha büyüklerini daha sonra göreceğimizi 
san~yoruz. Maamafih olup biten şeylerin 
hazın tarafları cok galib olduğunu ka
bul ve teslim etmemek elde değildir .. , 

VAKİT 

İngilizler ve fransızlar niçin 
ağır alıyorlar 

B. Asım Us bu başlıkla yazdığı bir 
yazıda ezcümle şöyle demektedir : 

Harbin son safhasında Sovyet Rus
yanın aldığı vaziyet dikkate alınacak 
bir istikamettedir: Uzak şarkta Japon. 
ya ile mütareke aktcden Moskova hü
kumeti ile Almanya arasında Lehista
mn taksimi esasına göre bir anlaşma 
ihtimalleri beliriyor. Pravda gazetesi
nin, Lchista.nda dokuz milyon Ukrayna. 
h ve üç milyon Rus bulunduğundan ba
his ile yaptığı neşriyat bu noktadan 
manalıdır • 

Sovyet Rusyac.l.a 4 milyondan fazla 
askerin sili.h altına alındığı haberleri 
geliyor: Oradaki bu hazırlık ihtiyati 
bir hareket midir? Yoksa icabında rus
lar fiilen harbe iştirak edecekler mi 
dir? Almanya ile Sovyet Rusya arasın
da bir anlaşma kar§ısmda İf"J.lya ne ya
pacaktır? 

Her halde Lehistarun mukavemeti kı
nldıktan sonra İngiltere ve Fransanın 
harbe devam azminde israr edeceği ve
yahut Almanya ile anlasma yoluna gire
ceği belli değildir. Dünya hadiselerinin 
yann alacağı istikamet bu noktanın an
laşılmasına bağlıdır. Acaba şimdiye ka
dar İn~ltere ve Fransa tarafından garp 
cephesınde olduğu a-ibi denizlerde da. 
hi esaslı bir hareket görülmemesi bu 
devletlerin bazı mülahazalarla ihtiyatlı 
hareket ctmiye liizum görmelerinden 
midir ?,, 

Orta A'vnıpa ve Balkanlar 
tehlikededir 

TAN -
Tanda B. Zekeriya Sertel bu başlıkla 

yazdığı başyazısında harbin bugiinkü va
ziyetini ve balkanlarla olan yakın alaka
sını izah etmekte ve : 

"Almanya - Polonya harbi bittikten 
sonra artacak alman kuvetlerini Majino 
hattına sevkedip imha etmekteıuıe, orta 
Avrupa ve balkanları istila etmek ve bu 
suretle Alınanyanın iktisadi temelini 

Bir İtalyan vapuru 

Amerika'ya gitti 
Ceneve, 17 a.a. - İtalyanların Au

gustos adındaki motörlü gemileri, ta
mamiyle yolcu ile dolu olduğu halde 
dün öğleden sonra Barselon'a ve ce
nubi Amerika limanlarına mütevecci
hen hareket etmiştir. 

Yolcular arasında İtalyanın Şili'
deki sefiri B. Boscarelli, Brezilyada
ki alman sefiri B. Buffer, Montevide
o'daki alman sefiri ve İtalya ve Fran
sada hususi kurslara devam etmiş o
lan Paraguaylı on dört zabit de var
·lır. 

Şanghay civarında 

Bir çin taarruzu 
Honkong, 17 a.a. - Chekiai ajar. 

sından: Çin kuvetleri, Şanghay'ın ce 
nubu garbisinde Taihu gölü mıntaka

sında tahassun etmiş olan japonların 
mevkilerine karşı şiddetli bir muka -
bil taarruzda bulunmuşlardır. Düş
man, 500 maktül bırakarak şark isti
kametine doğru ricat etmiştir. 

Shansi eyaletinin cenubu şarkisin
de kain Tchang - Tche, Li - Tcheng 
ve Hu Kwan ehir erinde cer 

sağlamlamak daha 
Hatta uzun bir har 
riyeti Almanyayı, o 
memleketlerini elin 
bur edebilir. Bu tak 
biter bitmez Alman 
Avrupa ve balkanla 
mek lazım gelir. 

Zaten bugünden 
manya üzerinde taz 
lonya harbi bitince 
na şüphe yoktur. 

Fakat Polonyada 
tır. Polonyalılai' a 
işgal edebileceklerd 
fmda balkan devlet 
hatta Macaristaru d 
blok teşkil etmeleri 
faatleri icabıdır. Za 
son fırsattır. Tuna 
leri kücük kaprisle 
menin yolunu aram 

Almanya'nın h 
B. Muhittin Birg 

dığı bir yazıda eze· 
"Bu kadar mühi 

eden bir siyaset in 
ki.im vermekte acel 
rin daha çok sürpri 
Şu işaret ettiğimiz 
inkişaf çok mümkün 
aksine sürprizler d 
cinde değil. Hitleri 
aldanıp aldanmadığı 
sonraki inkişafları 
tir. Şimdilik işler o 
mahenk bir istikam 
bunların alametleri 
bu gidiş böylece de 
nu, ancak önümüzd 
göreceğiz.,, 

Almanya mağl 
ll .. .Iuseyin Canıt 

ya..ı:dıt:r yazısında şö 
"Nasyonal - Sos 

prensibi tecavüzdıir, 
it.dır. Dünyaya haki 
!etler arasmda az ç 
şimdiye kadar bu c 
nın önüne nisbete 
alman galibiyeti bü 
rak en vahşi, en hodg 
kitabiilerin saltanat 
Buna dünva taham 
yecektir. Almanya 
olacak, etrafa zarar 
sokulacaktır.,, _, 

Macaristan da 
geçiyor 
Akşamda B. Ne 

demektedir : 
"Romanya ile M 

ekalliyet davasının, 
nm Polonyada muv 
rı iddia olunduğu b. 
ortaya atılınası, tes 
değildir. Bir hesaba 
akla yc:.kındır. Ma 
ve sırf kendi hesabı 
ralık mesele çıkar 
mesi mantığa pek sı 
da harbin ikinci bir 
re olduğu hissi ken 
yor. Öyl~ saruhr ki 
zamanda tamamen is 
taraf edilirse bazı 
dört haftadan fazla 
bin başka cepheler 
gösterdiğine şahit o 

Bütün bunlar şim 
minlerden ibarettiT. 
yan harbin birdenbi 
gibi, inkişaf tarzı ve 
bir çok siyasi ve as 
~ırtmıştır. Harbin 
imil olacak bazı m· 
birer istifham işar 
beraber hadiseler.de 
netice şudur: Hiç 
ğe kapılmamak, uya 
etmek ... 

Macaristanda beli 
manya hesabına olu 
temayülün Romanya 
husule aetireceği ak 

Polonya c 

askeri 
Taymis gazetesi 

riri Polonyadaki as 
ederken kara ordus· 
hareket eden alman 
oynadığı rolü bilha 
mektedir. Yalnız 
nun üsleri ve muh 
rip edilmekle kalm 
da mütearrız nisbi 
de bulunmaktadır. I 
va kuvetleri üstün ı 

di bir tehlikeye maı 
virme taarruzları is 
diği gibi sevkedebil 
zayıf ordunun mukı 
ayırdığı kıtaların y• 
fedilir ve mukabil 
rnkua gelmeden eve 

Muharrir Polony; 
yük bir asker ırkın: 
gun olarak savaştığ 
Almanların karşılaş 

küçük görmüyor. A 
kadar seri bir ilerle 
ri ile münakale mü 
dır. Tahrip edilen t 

k laz 
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Moskova, garbi Ukranya ve beyaz Rusya halkına 

yardım etmeği kendisi için vazife biliyor 
Almanlar Varsova'nın 

teslimini istediler 
(,_R_A _o v_o_) 

T'ORıtlYE 

Bütün Leh· Sovyet hududu 
boyun<a muharebe oluyor 

(Bqı 1 inci sayfada) dur. 
nizonun kwnandaniyle ıörüpnek ta· Bilhaua Lwow mıntakasında leh 
lehinde bulunmuıtur. Kumandan mü- hücumları ve ona kartı birleşerek mu 
kileme memurunu kabul etmediği gi- harebeyi kabulde tereddüt etmiyen 
bi, teslim olmak teklifini de reddet· leh tayyarecilerinin kahramanca faa
mittir. Bu ikinci alman teklifinde, ak· liyeti kaydedilmektedir. 
pm saat altıya kadar mühlet verilmiı Varıova tiddetle müdafuda berde· 
bulunuyordu. Ancak alman tayyarele vamdır. 
ri mühletin bitmffini beklemeden Polonya'dan Romanya'ya 

.Radyo Dıfilzyt>n Postaları 
TURYCtYE Radyosu - ANKARA Radyos .. 

OALOA UZUNLUGU 
1641 m. 182 Kc;a./120 Kw 

19.74' m. 1519.S Kes./ 20 Kw T A. \J. 
31.70 m. 946S Kes./ 20 Kw. •r A. P. 

ANKARA 

PAZA~ESf - 18.9.1939 
12.30 Prbgram ve memleket saat a1arı 
13.35 Tü;eıc miıziııi • P. 
13.00 Meın.Joket aaat ayarı, ajans ve mete· 

orolojl bPberleri. 
13.IS-14 N'izllr (Karııık prosram • Pi.) 
19.00 ProıMDl ve memleket aaa.t a7an 
19.05 Miızik\ (Oda milz:h;I - PL) 

(Başı 1 inci sayfada) 
r teYe mebzul surette maliktir. Mo
tof iaıe işlerinde bazı tahdidat ya· 
lacağı pyialarını tekzip etmekte -

BitcuallJı teminah 
Bu sabah Polonya aefirine okun

uı olan notanın birer nüahaaı, bütün 
plomasi heyetlerine tevdi edilmı!if 
bu heyetlere Rusyanın bitaraf kat

ta olduğu hakkında teminat veriJ 
·ıtir. 

Duvarlara t&lik edilmit birçok a
itler, balkı hükümete ve fırkaya mü
aharette bulunmıya, vazifesini yap. 

ya ve bu suretle kızıl orduya yar
m etmeğe davet eylemektedir. 

ileri hareketi bütiin laudut 
üzerinde yapdacak 

Jloskova, 17 a.a. - D.N.B. Ajansı 
ildiriyor: Cumartesi - pazar gecesi 

vyet hükümeti Polonya Büyük El
"ıine bir nota tevdi ettirerek Rusya
ın menfaatlerini korumak ve şarki 
olonyada yaııyan Ukranyalı ekalli • 
tleri muhafaza etmek için Kızıl or

uya pazar aababı Moıkova saati ile 
6 da Polonya Sovyet hududunu 

z etmek emrini verdiltni teb-
1 etmittir. 
Sovyet orduaunun ileri hareketi ti· 

de Polozk ile cenupta Kamenez • 
odoleg arasındaki bütün hudut im
dadınca aynı zamanda vaki olacak· 
r. 
Sovyet hükilmetinin bu tedbiri bu· 

harpteki Sovyet bitaraflığına 
ç bir auretle halel iru edemez. Sov· 
t hükümetinin noktai nazarına göre 
elce aktedilmi' olan muahedeler 
,Un ortada yoktur. Çünkü artık 

olonya hükümeti mevcut değildir. 
yet notaa metni nqredllecelı 

Henüz metni malUnı olmıyan ruı 

tut Moekova'da bulunan bütün ce
bi tefaretlere tevdi edilecek ve bu· 
müteakip guetelerle ve radyo ile 
lunacaktır. 

Sovyet hükümeti prkt Polonyada. 
olonya devletinin inhilAH ve Polon

hükümetinin firari neticesi olarak 
yevm hiç bir suretle pranti altında 
Junmıyan intizam ve aaayifi teniin 

diyle hareket etmektedir. Sov· 
hükümeti bu auretle prkt Polon

'claki ukranyalı ve beyu rusyalı e· 
iyetlerin tabii surette himayesini 

etmektedir. 
Sou1et notcuunn metni 

lloüova, 17 a.a. - So.yet htilriime
n. Sovyet kıtalannın prkt Polon· 

ya dühulil hakkında ,.abancı mem
tler hükümetlerine verdilt nota. 
metni ıudur: 

"Polonya - Almanya harbi. Polon
devJetinin tutabilmesi ihtimalleri· 
pyrimevcut olduğunu göstermit-

• On ,un süren harek&t esnasında 
onya bütün endUatri mıntakalarını 
JrilltUr merkezlerini kaybetmittir. 

va. artık Polonya hükümetinin 
kezi değildir. HükUmet inkıraz 

indedir ve hiç bir hayat e.eri gös-

termemektedir. Bunun mlnuı, Polon 
ya devletinin ve hükümetinin, filiyat
ta, mevcut olmaktan kalkdıfıdır. Po
lonya ile Sovyetler Birliii arasında 
mevcut muahedeler, bu sebepten kıy· 
metlerini kaybetmit bulunmaktadır. 

"Souyetler artıi 6itaral 
kalamazlar!,, 

Batı bot ve idaresiz bırakılmıt O· 

lan Polonya. Sovyetler Birliği için 
bir tehdit tetkil edebilecek her türlü 
hidiselere ve sürprizler için kolay bir 
saba olmuıtur. Şimdiye kadar bitaraf 
kalmıı olan Sovyet hükümeti, buna 
binaen. bu hidiaeler karıısında bita· 
raf kalamaz. aynı zamanda, Sovyet 
hükiimeti, Polonya aruiıinde yatı • 
yan ve bugün keyft muameleye tabi 
kalını§ olan kendisine kan rabıtaları 
ile bağlı bulunan ukranyalıların ve 
beyaz rusyahların himayesiz bir hal
de bulunmaları kartısında kayıtsız 
da kalamaz. 

Bu vaziyet karıısında Sovyet hükü
meti, hududu ıeçerek garbi Ukranya 
ve beyaz Rusya halkının can ve mal
larını himayeleri altına almalarının 
kıtaata tebli&ini Kızıl ordu kuman· 
danlığına emretmittir. 
Aynı zamanda Sovyet hükümeti, 

betbaht Polonya milletini tuursuz i· 
darecilerinin sürüklediği betbaht 
harpten kurtaracak ve ona aükunet i
çinde tekrar yatamak imkanını vere· 
cek her türlü tedbirleri de almak fik· 
rindedir.11 

Polonya miri souyet notcuını 
almatlı '"' protato etti 

Moakova, 17 a.a. - Moskova'daki 
Polonya büyük elçiıi dün akf&ID Me>
lotof tarafından çaiınlmııtır. Büyük 
elçi aovyet kıtalarının Polonya ara· 
ziaine dUhulünil bildiren ve kendisi
ne tevdi edilen aovyet notasını almak· 
tan imtina etmiftir. ... -

Bern, 17 a.a. - Pat ajanaının bir 
teblifine göre, B. Potemkin, Polonya 
aefiri B. Grzybowaki'yi çacırmıı ve 
kendisine Molotof tarafından lrma e
dilmit olan notayı okumuı ve Sa.yet 
kıtaatına Polonya hududunu ıeçmele
ri emrinin verilmit oldutunu ıöyle -
mittir. 

Bu harekti izah için ileri ıtırillen 
sebepler, Polonya sefirinin notayı 

kabulden imtina ve nota muhteviya • 
tını tiddetle protesto etmelini intaç 
edecek mahiyette idi. 

Lela • ıouyet harbi 6a,ladı 
Londra, 17 a.a. - MoakOYa· 

dan Ro;rter aJamma ltilclirildiii
ne göre, Moakna raclıoau ~·t 
lutaatmm Polonya laacladana 
.. tini Wldİl'IDİftil'. 

••• 
Paria, 17 a.a." - Polonya 1efa

ntl, 10YJet lataatmm ha .. bala 
MoWena pkmmcla haclwlu 
aeçaıılf ow.klarmı '" derhal po
lonyab lutaatm mulca......tİlle 
marul kaldddanm habw ftl'• 
mektecliı'. 

HULASA 
( 811,Ulr harpten sonra ilk paskalye •eceal, bet ıeaç. 
Aatuvaıı, kardcıı Jilber. arkadqı Domuuk Herıyo, 
Jıl anyaa ve Sol&oJ lenkler ıamiade iki sene imla be
raber aduntıh bıe suareden kaça1orlar •e ıece:ri kırlar 
lı;ıade •aybolmıai bir otelde seçiri1orlar. Alltuvarı. 
Marı1an'la, DomınJk de Solaaj'la beraber etleni70rlaı. 
Nih11et Solanj, Dominik'le detil Jilber'le, Antann dlı 
Man:ran'la evlenıyor. Paklt Antavaa'la Msri:raa evli • 
lak bayatından aıemnllD detildirleı. Alltuvan karllllUll 
kız kardeıı &vlin'le aevl1i7or .,. Evlin bG atk )'ibün • 
den lntiber ediyor. Fakat Aııtuvan dlıima &vlin'I aa • B o 

Loedra, 17 a.a. - ~ Ju
talan timalden cenuba kadar bü
tün Polonya hududu bo:runc:a ha
rekete ıeçmi°tlerdir. Polonya ka
Htleri mukavemet etmektedir. 

••• 
Stokholm, 17 a.a. - lı•eç kay· 

naklanndan bilclirildiiine aıöre, 
Polonya kıtaatı her tara ha. aov • 
yet kıtaatı ile muharebe etmek -
teclir. 

••• 

ıehri tiddetle bombardımana batla· ilticalar bcqlaJı 
mıtlardır. Varıova radyosu almanla- Cernauti, 17 a.a. - Henüz teyidi 
rın yaptıkları tekliften bah.etmekai- mümkün olmıyan bazı haberlere göre, 
zin halin mukavemete teıvike devaıg bütün Polonya hariciye nezareti Ro-
etmittir. manya toprağına iltica etmiştir. 
Bir lela del-.esi ıönJerilecelunİf Bugün öğleye doğru burada 55 u

Berlin, 17 a.a. - D. N. B. ajansının keri leh tayyareai karaya inmiştir. 
bir telgrafına göre, dün bir alman İçlerinde hiç bir aiyasi §ahaiyet yok -
delegesini kabulden imtina eden Var· tu. Bu tayyareler derhal tecrid edil -
ıova kumandanı bugün alman başku- miştir. Bunlardan bazılarının Roman· 
mandanlığına müracaat ederek bir 1 ya arazisinin 10 kilometre içersinde 
Polonya deleıeainin kabulünü iste· bulunan Lujeni koyüne kadar alman 
miştir. Alman başkumandanlığı bu ta avcu tayyareleri tarnfından takip e-

Riga, 17 a.a. - Letonya Polonya- lebi kabul eylemittir. dildiği haber verilmektedir. 
Rusya hududunun birle~tigi no.c .. t· Ordunun ue laallnn 1"cİneviyoh Diger taraftan verilen malfımata gö-
dan verilen malumata göre, bu nokta· mükemmel re, Zelezcki demiryolu köprUsli alman 
da Sovy~t kıtaatının Polonya hududu Zaleczyki, 17 a.a. - Vartovadan tayyareler itarafından tahrip edilmiş· 
nu geçmekte oldugu gonilmü~tür. gelen haberlere göre !ehliler düıman tir. Bu köprü Polonya topraklarını, 

Lehliler ıiddetle mukavemet akınlarını muvaffakiyetle defetmek - alman bombaları diışen Mi3nitza kö-
ediyorlar tedir. Bugün 60 çocuk ölmüttür. yüne bağlıyordu. 

Londra. 17 a.a. - Polonyanın Lon· Poznan hala polonyalıların elinde- Sefaretler de Romanya'ya 
dra büyük elçiliğinden bildirilmiıtir: dir. ıeçiyorlar 

Bugün saat 4 te aovyet kıtaları Po· Polonya kaynağından alınan habc- Cernauti, 1 I a.a. - Rus kıtaatının 
lonya hududunu muhtelif nı>ktalardan re göre, Grodek • Jagiellonski bölge-, hududu geçmesi ve Romanya hududu 
geçmiı ve derhal Polonya milli ordu· .sindeki taarruz muvaffakiyetle neti· boyunca leh topraklarının 'e eczum
larının çok şiddetli müdafaaaiyle kar celenmiş ve 12 bin esirle 100 tank a · le Zaleczekinin bombardıman edilme-
ıılanmıılardır. lınmıştır. si üzerine, henüz Polonyada bulunan 

Polonya hükümeti, bu hareketi için Praemysl bili lehlilerin elindedir. yabancı sefaretler Romanyaya iltica 
tasni ederek gösterdiği sebepleri mü- Bazı motörlü alman kıtaatı Brest · etmişlerdir. İngiltere büyiık elçisi bu-
nakapya yanaşamazdı. Polonya hü- Litocık'a doğru ilerlemişlerse de al- raya gelmiştir. Franııız büyük elçisi
kümeti cilmhurreisi ile mütesanittir man piyadesi henüz Bug • Viııtuül • de beklenmektedir. 
ve kanuni şekilde müntahap milli par San hattı üzerine girmemiştir. . Romanya hükümeti, halen burada 
limentosu Polonya toprağında faali - Bugün Varıova'dan gelen Amerıka bulunan kordiplomatik azasına şehri 
yettedir. Bu hi.ıki.ımet ve parlamento sefaret erkanından biri, Polonya kı- tcrkctmelerinı tavsiye eylemiştir. 
bütün vasıtalıula alman mutearrızlara aat ve haıikının maneviyatının mükem Bu akşam B. Beck'in muvasalatı 
karşı harbi idue e mektedir. mel oldugunu ve Varşova'da tam bir beklenmektedir. Nazır, kordiploma • 

Sovyet hilkümeti, bu sabahki doğ- ıükılnet hüküm ıürdügünü bildirmek- tiğe ve ecnebi matbuata mühim beya· 
.ıdan do&ruya vaki taarruz hareke. tedir. Hükumet merkezi tiddetle mu· natta bulunacaktır. 

tiyle 25. 7. 932 tarihinde Moskovada kavemet etmektedir. Romanya hududunu emniyet altı· 
aktedilen Polonya • Sovyetler Birli· Almanlar miilaim sayiat na almak için askeri tedbirler takviye 
ği ademitecavüz paktını nakzeylemiı· veriyorlar edilecektir. 
tir. Bu pakt Moskovada imza edilmiş Varıova, 17, a.a. - Pat Ajansı bil- B. Bek romen topraklarında 
olan 5. S. 1g34 tarihli bir protokolla diriyor. Roma, 18 (Sabaha karıı radyo ile) 
31. 12. 1945 .t~ihine kadar uutılmıt Leh kıtaatı her tarrafta fiddetle _ Polonya Hariciye Nuırı B. Bek 
bulunmakta ıdı. mücadele etmekte ve düpwun adetçe Romanya topraklarına iltica etmlttir. 

Büyük elçilik kesa taarruzun tari- faikkiyetine rafmen mevdlerini mu· Almanlar romen arazisine yanlıtlıkla 
fi hakkında 3 .1: 933 tar.ihinde akte~i- hafua eylemektedir. Leh kıtauı al· dört bomba dütürmUılerdir. 10 kadar 
len mukaveleyı de zıkr~~ktedır. manian çok mühim zayiat verdirmek- aıü ve yaralı vardır. Polonya kabine· 
Polonya ve ~vyetler Birlıfı bu mu- tediı. .~ ıi hariçte de olu ıene icrayı hükü
kavele i~ ne sıyut, ne. de uk~~t wya Hel ve Kepa müdafaaya devam met edecektir. Ancak Romanya bita. 
ekono~k .ve yahut ~ığer mülahaza ediyorlar. raflı tını ilin ettilinden n leh phsi
ve ve~lelerın herhangı bir taarruz ~- Vaııova mileuir bir sur~tte mDda- yetlerinin siyasi faaliyetlerde bulun
re.ketınde bulunmamalı taahhUt etmit fu etmekte ve dilpnanın ııddetli taa· malarına rıza göstermiyeceğini bildir-
bulunuyorl.ardı. . ruzlannı pUıkürtmektedir. . diğinden, Polonya ricalinin İngiltere 

Buna bınaen Sovyet hllkümetı bu Doğu timalinde Kutno-Luwıe.z· veya Franaa'ya gitmeleri muhtemel • 
açık ~rr~. hareketlyl~ beyn~lmilel Skiemievice bölgesindeki polonya kı· dir. 
taahhutlerını nakzeylemıı ve mılletler taatı prupu çetin muharebelere de- • ... • 
ce~iyet~ne kabul edildifi t.arihtenberi vam etmekte ve almanlan bu bötıe· T .lelon mula~6ı;relerı tatil 
barıct ııyaeetlnl istinat ettırditlni ld- de muharebeden kuvetlerini arttır edlldı 
dia eylediği bütün manevi prensiple- ta mecbur eylemektedir. Bükrcf, 17 LL - Bu akpmdan iti-
re muhalif hareket eylemiı bulunmak Alman .nrblıları Annapol-Rawa baren Romanya ile hususi beynelmi-
tadır. Ruska hattının timallnde hiç bir mu· lel telefon görüşmeleri titil edilmiş· 

Lela •eliri notanın metnini vaffakiyet kuanamamıtlar, fakat tir. Yalnız resmi ve müsaadeli matbu· 
laülıibnctine bildirdi Wlodzimierz civarında Bug nehrine at görüfllleleri yapılabilecektir. 

Moskova. 17 La. - Polonya bUyük 
elçisi bucfln inıili• büyük elçisini d
yaret etmiftir. Frana maalahatgtlza
n u Polonya ve İngiltere bilyiik el
çilerini ziyaret eylemittir. 

Polonya elçiıi, Sovyet notasını 
reddetmekle beraber bu notanın met
nini Romanya hududu yakınında bu
lunan hüldlmetine telırafla bildirmit
tir. 

vamuıtar4ir. VUno iiarine 400 bomba atıldı 
Alman taarru.zlannı pDs1riirtmekte 20 ölii 100 yaralı uar 

olan Lwow'un cenubunda ve daha ce- Vorıova.17 a.a. - Pat ajansının bu-
nupta muharebeler devamediyor. gün bildirdiiine ıöre, Vilno üzerine 
Lela malıaoemeti tlaJam eJi70" üç bava hücumu esnasında ıehrin mer 

Cernauti, 17 LL - Buıün Polonya· kezine 400 bomba atılmııtır. Siviller 
dan gelen yabancıların verdikleri ma· arasında 20 ölü ve 100 yaralı vardır. 
lOmata göre leh kıtaatı alman kıtaa • Radyo istasyonu hasara uğramıftır. 
tına karıl mukavemete devam etmek· Çoi getin garpqmalar oluyor 
tedir. Mukavemet cephesi Lublin • Cernautzi, (Leh - Romen hududu), 
Breat - Lltovak ve Vaııova - Lowow 17 - 70 fırka, mühim miktarda mal· 

19.30 Müzik \(Fasıl heyeti) 
20.lS Konuıma (Çocuk terbiyesi) 
20.30 Memleket saat ayan, ajana ve mete

oroloji baburleri. 
20.50 Ttlrk mlklci : 

Okuyanlar: Rılııdife "Neydik, Safiye Toll&y 
Ç'llanlar: Rosd Erer, Ruıcn Kam. Ccv· 
det Kozan. 
1 - Numan ağı.a • Bestenigar pefl'eri 
2 - Bimcn Şen • Bestenigir tMln (Her 

zaman serde havai zülfü canan eaer) 
3- İshak Varan • BHtenislr .. rkı (06-

nül una çoktan ben«M) 
4 - Dede • Beııtıeniııir ıarkı (Ben .-i 

sevdim aevel'i.) 
5-Cevdet Kozaıt • Ut talııaimi 
6 - Hı km et bey • Şevkcba tarla (Bm 

esirihandenim:) 
7 - Şevki bey • Şelkefza pr:lu (Y•)'ll • 

mı• yareler) 
8 - Hamdi Tokay • JC\irdilihicuklr pr

kı (Aşkı,nla dolmı sineme el airme) 
9 - Hamdi Tok:ıy • '.Bay~i ..,.ıu (Şaha

ne gözlere gôniıl bailadım) 
10 - Hamdi Tokay - Ba7atl .. rkı (Yar 

bağında üzüm var) 
11 - Hamdi Tokay • Hku IU'lu (i9 .. 

lar ulu daglar). 
21.30 Konuşma (Doktorun U&tl) 
21.45 Müzik (Melodiler) Pi. 
22.00 Milzilı: (Kliçlilı: orke.tra) Şef: KMlf 
A~ın: 
1 - Humphriea • Plyeroınun vedaı 
2 - Emmericb Kalman - Kont .. lılvica 

operetinden potpW'i 
3 - Amadei - İnvano serenad 
4 - Moıu:kovki • lapanyol dana 
5-Schmalatich • Ormanda aılr 
6- Leopold - Hunfarya (Macar fanta

ziai) 
7 - Kari Komzalı: • Viyana aıkı potpuri 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat, ellbam. 
tahvillt, kambiyo • nukut boraau (fi:rat) 

23.20 Müzik (Caaband • PL) 
23.55-24 Yarınki proıram 

zeme, tayyare. motarlll kıtalar ve ha
va kuvetleriyle Polonyada harekAt 
yapmakta olan alman kıtalannın ka -
bir faikiyetine rağmen bütün apbc
lerde çok çetin harpler olmaktadır. 

Almanlar tarafından tatbik edilen 
çok şiddetli harp metodlarına. açık 
tehirlerin, köylerin ve demiryollan • 
nın bombardıman edilmesine ralmen 
leh orduaunun mukavemeti zayıfla· 
mamaktadır. 

Bu keyfiyet de, koaliıyon harbinin 
zaferle bitecek olan neticesi tı.zerinde 
tesir yapmaktan geri durmamaktadır. 
Ordunun mtneviyatı ve htlldlmetle 
halkın takındıkları ta-.ur en ufak mlk 
yasta bile deği1mit değildir ve eonmaa 
kadar aynı olarak kalacaktır. 

Sofya, 17 a.a. - Polonya'dan met 
etmiş olan bir bulgar talebesi, yap • 
mış olduğu .eyahatin tüyler Urpectl
ci hikiyesini Mir gazetesine anlatmıt
tır. Bu talebenin binmJı olduğu tren, 
Varıova ile Lvov arasında alman tay· 
yareleri tarafından bombardıman edil 
miıtir. Trende 1500 kadın ve çocuk 
bulunuyordu. 
Bombardıman üzerine tren, durmuı 

yolcular civardaki ormana dolru ka
çıımağa batlamıılardır. Bu eınada u. 
zerlerine yağmur gibi bomba yapyor· 
du. 

Bu talebe, trenin Varpa ile Pos. 
nan araaında da bombardıman edilmit 
olduğunu söylemektedir. 

Talebe, huta bakıcılann. yarat ... 
rın yardımına ko1tuklan arada al • 
man tayyarelerinin onları da mitral· 
yöz ateıine tutmuf olduklarım llhe 
etmektedir. 

Antuvan bofuk bir aeale : 

y o K A K R o M A N 1 

.- Ah, diye inledi; demek onlar da Jakl 
Soma Mariyan'm ,.anından aJ'ftldı, Kanape

llİla Ü.erine uzmadı ve yüzünü duvardan tarafa çe
'tİl'di. 

Mari,.an ı 

- Ne oldu? Ne var, dİJ'e ~leniyorda. 

rıklamaktadır • .llari7anla dlı Domialk arasında hafif 
:>ir aevcı baılamııtır. Fakat Alltuvan llltitbiı bir kap 
içindedır. Adetl Evlin'in batası olmuttur.) Y aan: irin• Nhnirou•lıi -69- Çeoiren: lliimta Failı FENiK. 

Fakat ondan tarafa bir adım bile atmıyontat 

kenclieinde beyhude yere bir iyilik bUeini u,...dur 
IDIJ'• çalıımııtı. Çünkü dütünceainde bir bafkaaı 
vardı J " battan bap ibtiraa Ye arzu halinde icli. 

Antuvan, ferdia artık keneli kmclUİ7le allka • 
4ar olmadıiı bu ltıldnabk noıktuma aelmifti. 8o • 
,._. ölümü t .. emü ecli:ror, ODU bekliyor, onu ça· 
jmyonlu. 

Bir sün Mariyan Olla oclaaaun kapru öniaae 
sördü; Aatu•an rayet 1'01'11Dl Ye kuru ltir ...ae 
birkaç kelime söyledi; Mariyan'ı odada bırakta, 
birdenbire .. ıona ıinli. Mariyan aıkaamdaa bakı
yordu. Antu•an kaaape7e J'•bmf usalUlllfb. Bir 
1Dücldet öyle kaldı. Sonra .... ltirdeDbire dojrql. 
du ve baiınlL 

- Mariyan 1 
Mariyaa enap ........-L A7akta apanm anGa· 

de idi. Şapkaıma Ye eldi'Yenl.UU riıaitt1. Sokafa 
;akaeakb. O z ..... AntuYan ayala kalktı, oaa 
::loiru ilerledi, Ye oaua ritmek bere olduluaa sör
Ul •e sordu ı 

- Nereye rid°ıyar .... aa? 
Mariyaıa ıeliti ..... Wr c...., ftftli ı _ ...... ,~--........ 
(Hallı lıl Dn hA'I ) 

mak için kendilincle hiç ltir k1l'Nt 11r.m,on1u. 
Deria bir •tırapla, aefil mr ümitle oaa Mktı. S... 
ki. yabuz ondan im.tat itekliyordu. 

Sonra J'&Y&f Wt aeale, 
- Ne olur, benienı. beraber kalam! Mdi. 

r.ı.u. w.m.,,.,....,.. 
- tuam J'Okl Beldi,.ı.r. 
- Bu it ba kadar ehtmi,..tli mi Mari7an? 
- Ehemiyet mi7 Yok canım.-
Soma bird-wn hiddeti--- 1 

- Bll'alun .,_. .ı..clia. Gitleeeiiml tli7e .. • 
f arclL 

AatuYan ltmnm .a .. - enl ... mqt' • 
- Citmez1enis, clecli, cın..,_. '* llbrap 

vermesaiaial Kaim,,_ .. ,. Mraberl 
Kapmm önüne PPDİf, ,.&m kapanufb. lıla

ri7an koca1111m ita 1talini .... .,.. bclat hiç p 
--.lfti. 

- ...... Hal! Hap-, .w-ıw.ı ..... ..... 

Som. ODU hem• ı....._ kiaJe left itti. 
Bu eanacla ona k&l'fı hiç bir ,..._ Yeya mer· 
h.met bu.i d..,....,...da. O, timdi kencliainia ar
nlanna -..ı olan alel&de bir kocadaa iMretti. 
O- kapıma &lüaclen çekebilmek ~ kollannclaa 
tatta, fakat elİDİ uzatırken içiacle uki hir hatıra 
canJamyenli: henüz ıeaç lusken, eTleriain 7&1UD• 
cWd ldiçiik parkta AntuYu'ı ltubnı,.a aittiii aüa· 
lerclen --. ....ı aaele ile kapalı bir çelanece 
rö•iinl &ÇMtıen pannatm1 7araladıtmı difündü. 
Halbalııi ...... kmdiainio taw.tm. hiç de 7ekq. 
IDJ1'U kör Wt ...... Wllwnu .. ihtiraa, na1ı--
derinliiinde ...... ...,..t ltahıyord• • 

O um.a•lar, AlataY&n'a lrotmelr için, elini ka· 
palı röze 'YUl'mUf çiriitmlftti.- E..t, ona kopeak 
için. .. Celmi,.._ NYpiye kOflDÜ için. Halbuki bu 
elleri., timdi :rohma ... adama öldüreWlirdil 

AablYaa çela1di. F.ılrat tam Mari,_ ..,_. ça
lıianp ..... tear tlltta w W'41a ı 

_,,, 'Jmr ! 

- Neniz Tar? Hiç olmem aö7leJia banal 
Huta mısınız? Bir 19ye mi ululdmıs? Betbaht ... 
ama, neniz -.ar? Ha? 

- Hiç..... ' 
Sonra birihirine 1'•Plflllll dudaldanam ........ 

elan birkaç kelime dökilclii: 

- Yalnız ••• sizi bu aktun yananda ıörmek İa· 
tiyonlam. itte o kadar! ••• 

Kelimeleri hüyüık ~r saynde aö7liyebilcliii 
Mili idi. F aıkat Mariyan'm hiddeti lıila aeçmemiı· 
ti 1 

- Gene mi ba? diye 1taiırcb. Sise aö7leclim ki 
haJll', aideceiiml 

Fakat ita hayır, kelimeainin aizmdan Çlkblma 
du,.duia zaman kendisi de titredi. Ve Y••&f hir 
...ıe ill•e etti : 

- Kalamam! Kalmak i.temiyorum • 
A--.. ............ _ altma .. 

~~ ... 
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Polonya'da başluyan Sovyet hareketi 

Londra ve Paris'te sürpriz uyandırmadı 

·ngilte e ve I ransa nın 

s una a 
a arı deği 

a 
• eğil mıs 
~ 

(Başı 1 inci sayfada) 
tikbal üzerine olan tesir ve neticele
ri derpiş edilebilmek için, bu vaziye· 
tin çok ciddi bir surette tetkik edil • 
mcsi icabedeccği Londra resmi mah· 
fillerinde bildirilmektedir. 

Bununla beraber, esasen kahir ku
vetlere karşı kahramanca mücadele e
den leh kıtaatının omuzlarına yeni 
bir yük atıldığı şüphesizdir. 

Sovyetlerin bir darbe hazırlamakta 
olduğu birkaç gündenberi oldukça a· 
~iklir bir surette görülmekte idi. 

Hariciye nezaretine gelen 
raporlar tetkik ediliyor 

Press Association'un parlamento 
muharriri öğleden sonra şu maluma
tı veriyor: 

Hariciye nezareti yeni Polonya hıl
diseleri hakkındaki raporları itina i
le tetkik etmektedir. Moskova'da ve 
diğer hükümet merkezindeki ingiliz 
elçilerinin verecekleri tam ve sarih 
malumat bekleniyor. 

Muharrir, Sovyet müdahalesinin 
hiç bir suretle ingiliz ve fransız hü -
kümetlerini gafil bir vaziyette yaka
lamış olmadığını ilave etmektedir. 
/ngiliz i çi partiıinin vaziyeti 

(Royter) İşçi partisinin lider mua
vini Grienvut şu beyanatta bulunmuş· 
tur : 

" - Dünya, sovyetlerin Polonyayı 
işgal ettiklerini öğrenmekle derin bir 
sadmeye uğrıyacaktır. Bunun akis ve 
tesiri ne olacağı derpiş edilemez ve 
tahminler de faydasızdır. Muhakkak 
olan bir şey varsa o da İngilterenin 
Polonyaya karşı taahhütlerini, ne zu
hur ederse etsin ifa edeceğidir.,, 

Sonuna kadar harp karan 
dcğiımedi 

Faris, 17 a.a. - Bu sabah salahiyet
li mahfillerde ısrarla bildirildiğine 
göre, Sovyctlerin Polonyadaki müda
haleleri Fransa ile lngilterenin sonu
na kadar şiddetle muharebe hakkın· 
do.ki kararlarını deği§tirmemektedir. 
Almanların bu sovyet müdahalesini 
de, Alman • Sovyet ademitecavüz pak 
tında yaptıkları gibi, Fransa ile İngil 
tereyi bu anlaşmazlıkta aldıkları va· 
ziyetten vazgeçmeğe ikna için kulla· 
nacakları zannedilmektedir. Bu hu
sustaki alman tabiyesi harbin bida
yetindenberi değişmemiştir ve bu iti
barla Almanyanın, Polonya vaziyeti
ni kendi istediği şekilde tasfiye edil
diği takdirde, barış mukaddimeleri 
yapması hala muhtemel bulunmakta
dır. 

Muntazar olan bu tekliflere BB. 

yanı başında harbe girdiğini gösteren 
hiç bir emare mevcut değildir. 

Hadiselerin Moskova ve Berlindeki 
tefsir tarzları arasındaki fark, bu 
mahfillere göre, pek dikkate değer. 
Sovyetler Birliği hedeflerinin mah • 
dut olduğunu ve şimdiki ihtiUifta bi
taraf kalmak istediklerini teyit eyle
mcktcdirler. 

Almanya' da 

Brüksel, 17 a.a. - BerJinden Bclga 
ajansına bildiriliyor : 

Polonyamn sovyet kıtaatı tarafın -
dan işgali hakkında alman mahfille • 
rinde hiç bir tcfsiratta bulunulmamak 
ta, almanlarla rusların daimi ve sıkı 
bir temas halinde bulundukları ve a
demitecavüz paktının Almanyaya ma
lumat verildiğini kafi surette isbat ey
lediği bildirilmekle iktifa edilmekte
dir. 

Salahiyetli mahfiller, Litvanya ve 
Almanya hükümetleri arasında mev -
cut temaslar hakkında suallere cevap 
vermemişlerdir. ,. 

ltalya'da 

Roma, 17 a.a. Sovyetlerin Polonya
ya tecavüzü, hiç değilse hükümet ma
hafili haricinde, ancak öğleden sonra 
resmen ma!Um olmuştur. 

Bu haber, pek bariz olarak efkarı • 
umumiyede şiddetli bir tesir yapmış
tır. 

Yan resmi mahfiller şimdiye kadar 
kati bir ketumiyet muhafaza etmekte 
ise de sovyet hareketinin hiç derpi:; 
edilmiyecek neticeler doğurabileceği-
ni ihdas eylemektedir. • 

Belçika' da 

Brüksel, 17 a.a. - Sovyet kıtaa
tının Polonyaya girişi hakkında si
yasi mahfillerdeki ilk intiba pek muh 
tcrizdir. 

Öyle anlaşılıyor ki, Belçika, bu ha
reketin pek yakın atide tevlid ede -
bileceği siyasi inkişaflar hakkında 
bir vaziyet almak için Polonya ve Ra· 
manya ile muahede veya mukaveleleri 
olan devletlerin hattı hareketini öğ -
rcnmek istemektedir. 

/ ' • 
lsviçre'de 

Bern, 17 a.a. - Havas: Polonyanın 
Sovyetler Birliği tarafından istiliisı, 
şimdiki harbin başlangıcındanberi İs
viçre efkarı umumiyesini en ziyade 
müteessir eden hadise olmuştur. 

Almanlara göre 

Brest Litovsk 
kalesi düstü _, 

Lemherg şehri üç 

koldan kuşatıldı 
Berlin, 17 a.a. - Umumi alman karar • 

gahının teblif i : 
Şarki Galiçyanın temizlcnmeı;i 16 eylül

de de devam etmiştir. 
Lemberg !iİmıli üc; taraftan ihata edilmiş 

bulunmaktadır. Cenubu şarki İ&tikametin -
de Polonya kıtaatının ricati Lemberıt ile 
Prsmizl arasında kesilmiş bulunuyor. 

San nehrinin mansabı şimalinde, alman 
kıtaatı Lublin istikametinde ileri yürüyıi· 
şiine devam etmektedir. Deblln mınta kası 
işgal edilmiş ve yepyeni 100 tayyare eti
mize geçmiştir. 

Brest - Litvoskun cenubunda, Wladowa 
civarında şarki Prusyıda~ yukarı Silezya· 
dan ve Slovakyadan gelen kıtaatın öncü -
eri birlesmiştir. 
Kutno önündeki muharebeler 

Kutno'nun zaptı için yapılmakta olan mu
harebe normal bir tarzda devam etmekte -
d ir. Kıtaatımız şehre garp taraftan gir • 
miştir. 

Bzura nehri şimal istikametinde geçil -
miş ve Varşova sıkı sıkı ihata olunmuş • 
tur. Polonya hükumeti merkezi halkını 
muharebenin müstakbel acılarından kur -
tarmak ic;in alman ordusu Varşova askeri 
kumandanını mukavemetinin fayduızlıiı · 
na iknaa c;ahşnmıtır. Fakat Varı;ova askeri 
kumandanı alınan subayı kabul etmekten 
imtina eylemiştir. 

Hava kuvetlerinin faaliyeti 
Polonya mlifrezelerinin Siedlce yolu ile 

cenup şarki istikametinde kurtulmak te • 
şebbüslcri fıkim bıraktırılmış ve mühim 
ganimet ele ge~lrilmiştir. Bunların ara • 
&1nda 60 top, 6 hücum arabası, 11 tayyare 
vardır. Bundan başka alman kıtaatı 12000 
esir almıştır. 
Havaların mütemadiyen fena gitmesine 

rağmen, hava kuvetlerimiz bilhassa Vis • 
tülün şarkında faaliyetlerine devam ederek 
düşman kıtaatının tecemmularını ve yü -
rüyüş halinde bulunan kollarını bombardı -
man etmek suretiyle ricat eden düşmanın 
bu rkate bir intizam vermesine mini ol
muştur. 

Br~t • Litovsk kalesi düştü 
Berlin, 17 a.a. - D.N.B. ajansı, Brest -

Litovsk kaleıinin alman kıtaatı tarafın
dan zapteditdiğini bildirmektedir. Polon • 
yalılardan altı yüz esir alınmıştır. 
Almanya Polonya hükümetini 

tanımıyor 
Kaunas, 17 a.a. - Berlinin ııalihiyetli 

mahfillerinde beyan olunduğuna göre, al
man hlikıimeti artık Polonya bükü.metini 
tanımamaktadır. Bunun iı;in de sebep ola
rak Polonya hükümetinin Polonya toprak
larından c;ıktıGı ve binaenaleyh memleketi 
temsil etmek hakkını kaybettiği iddia edİ· 
liyor. Polonya hükümeti azası bundan böy
le bir muhacir olarak telikki edilmekte -
dir. 
Birlin'de ıiddetli bir infilak oldu 

Amsterdam, 17 a.a. - Telegraph 
gazetesinin Kopenhagdan istihbarına 
göre dün akşam saat 20 de Berlin'in 
merkezinde çok şiddetli bir infilak 
vukua gelmiştir. 

Politiken gazetesinin muhabirine 
göre hava işleri nezaretinin methalle
rinden birisi harap olmuştur. 

Nezaret binasının bütün camları ile 
Lcipziger Strasse'deki büyük mağa • 
zaların camları kırılarak parçaları ha
vada uçmuştur. Yoldan geçmekte olan 
birisi yaralanmı§tır. 

Haber teyit ediliyor 
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1 KÜÇÜK Dl~ HABERLER 

p 
X VAŞİNGTON - Amerika ordusu 

olonyadaki harpten alınmış olan derslere 
öre nıotörhi bir çok fırkaları ihtiva ede· 
ek surette yeniden tensik edilecektir. 

g 
c 

n 
x BARSELON - Fırka umumt katibi ge
eral Munozun kumandanı bulunduğu fa
nj milislerini tensik etmek üzere oldu • 

u haher verilmektedır. 
la 
ğ 

v 
X GERONE - Katalonya müzelerine 

e koleksiyoncularına ait sanat hazinelerini 
ransadan memlekete getiren hususi bir 
en Gcroneye gelmiştir. 

F 
tr 

d 
X STOKHOLM - Almanların İsveç 

emiri yuklü olan Gratia vapuru. Karls -
ona limanından çıkarken tehlikeli surette 
araya oturmuştur. 

r 
k 

g 
~ A1'1NA - Nazırlar meclisi lüks si

aralar.ı paket başına bir d:-ahmi ve kib· 
te de kutu başına elli santim taksi ko • 
ulmasını tasvip etmiştır. Bu hafta içinde 
eııe yalnız vaktihali y,rinde olanları alfi
arlar edecek difer tedbirler alınacaktır. 

ri 
n 
{! 

k 
X DELGRAD - Novatz şehrinde bcy

clmilel hayvan yctıştirme sergisinin kil· 
at resmi yapılmıştır. 

ll 
ş 

B 
X PARlS - Paristeki bulgar sefiri, 
ulgaristanın Avrupanın halihazırdaki va. 
yet inde bitarnflıgını muhafaza edeceği -zi 

ni Fransa hükumetine bildirmiştir. 

h 
X PORT - AU - PRİNCE - Haiti eüm

uriyeti, bitaraflığını illin etmiştir. 
X BERN - Alman sefiri, 1 alman tayya 

r esi tarafından İsvic;re hududunun aşılmış 
masından dolayı İsviçre hükümetine al
an hiıkumetin in teessürlerini bildi rmiş -
r. 

ol 
rn 
t i 

ti 
X BELGRAD - Belgrad Sismoloji ens
tüsünıin cihazları şiddetli bir zelzele baş. 
ngıcı kaydetmişlerdi r. Bu zelzelelerin 
erkezı üssıi Belgradın 1080 kilometre 

enubu şarkisinde bulunmaktadır. 

la 
m 
c 

s 
X PARIS - Ha riciye müsteşarı öğleden 

onra Amerika büyük elc;isini, Daladiye'
n hususi kabine direktörü de P olonya 
ı.iyilk elçisini knbul eylemiştir. 

ni 
b ' 

'Y 
x STOKHOLM - Başvekil ile harici

e nazırı Kopenhai'a hareket etmişlerdir. 
rada şimal memleketleri başvekil ve ha
ciye nazırlarının toplantısında hazır bu
nacaklardır. 

o 
ri 
Ju 

gi 
b 

X LONDRA - İstihbarat nezareti, in
liz kac;ak kontrolu limanlarında diln 33. 

ugUn de 25 ki ceman 58 bitaraf vapurun 
ulunduğunu bildirmektedir. Bu tebliğ, 
ıin 170 vapurdan bahseden alman propa· 
andasına cevaptır. 

b 
d' 
g 

Yugoslav kabinesinde tesanüt 

k 
Belgrad, 17 a.a. - Gazeteler Başve

il muavini B. Matchek'in Zağreb'de 
azetelere yapmış olduğu beyanatı 
eşretmektedirler. Mumaleyh, bu be
anatında demi tir ki: 

g 
n 
y 

m 
Kabine erkanı arasında tam bir iti
at ve samimiyet havası hüküm ısür
ektcdir. m 

d 
k 

Bilhassa B. Svetkovitch ile aramız
aki mUnasebetler giln geçtikçe sı • 
ılaşmaktadır. 

, BUGÜN 

ULUS SİNEMASI NDA , 

1. 

2. 

2 Film birden 

A§ka Tapan Ka dın 
(Zaralı Leander) 

T arzanın Kızı 

Seans saatleri: 
2.30 - 3.30 • 5,30 • 6,45 

Gece saat 9. da 

Aşka Tapan Kadın ve Jurnal 

Sayın müşterilerimize: 

:-

~ 

'·' 

ı No. lu kanunun hükUmlcrine göre 
(517) lira (10) kuruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve ihaleden sekiz gün 
evet ehliyet vesikası almak üzere Ay
dın vilayetine müracaat etmiş olmala
rı şarttır. 

Teklif mektupları eksiltme günün
de tesbit edilen saatten bir saat evci 
su iıılerindc müteşekkil komisyona 
verilmiş olması lazımdır. 14141 

Hükumet konağı inıaaı ilam 
Bingöl Vitayeti Defterdarlığın· 

dan: 
A - Eksiltmeye konulan iş: Bin

göl vilayeti merkez hükümet konağı 
inşaatı olup muhammen bedeli keşif 
mucibince (134657) lira (87) kuruş· 
tur. Bu inşaat bedelinin (25000) lira· 
sı 939 mali yılı (55000) lirası 940 ma· 
li yılı ve (54657) lira (87) kuruşu da 
941 mali yılı bütçelerinden tediye o· 
Iunacaktır. 

B - Bu inşaatın proje, keşifname, 
şartname, mukaveltmamesi, bayındır
lık işleri genel şartnamesi, inşaat fen· 
ni şartnamesi, keşif fiyat metraj cet· 
velleri ve müteallikatı (6) lira (75) 
kuruş mukabilinde Bingöl Elazığ ve 
Ankara Nafıa Müdürlüklerinden alı· 
nabilir. 

C - Bu inşaat 1-9-939 tarihinden i· 
tibaren 30 gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuş olup ihalesi 2 birinci 
teşrin 939 pazartesi günü saat 15 de 
Bingöl vilayeti defterdarlığı odasın
da yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle· 
dir. 

E - Muvakkat teminat miktarı 
(7983) liradır. 

F - İsteklilerden 939 yılı ticaret 
odası vesikası Nafıa Vekaletinden 
bu iş için alınmış ehliyet vesikası ve 
bu işe benzer bir kalemde (50000) li· 
ralık iş yaptığına ve bu işin dairesin· 
ce iyi bir surette kabul edilmiıı oldu· 
ğuna dair vesika istenecektir. 

K - Bedel teklif mektubiyle mu. 
vakkat teminata ait mal&andığı mak· 
buzu veya banka teminat mektubu ve
ya malsandığı lehine gayrimenkul ipo 
tek senedini 2 birinci teşrin 939 pazar
tesi günü saat 14 de kadar defterdar· 
lık eksiltme komisyon reisliğine veri
lerek mukalıilindc makbuz alınmış ol· 
ması lfizımdır. Posta ile yapılacak 
tekliflerdeki gecikmeler muteber de· 
ğildir. (4385) 14355 

Paı e a1d1rım inıası 
Adana Belediye Riyasetinden: 

29-8-939 tarihinde ihalesi yapılaca
ğı cvelce ilan edilen Taşköprü - yaz· 
lık sinema arası parke kaldırım inşaa· 
tı için mezkOr tarihte kapalı zarf u
suliylc icra kılınan münakasada vu . 
kubulan tekliflerin Hiyık hadde gö . 
rülmediğinden bir ay zarfında pazar
lıkla yaptırılacaktır. 

1 - Keşif bedeli 15318,14 liradır. 
Bu işe ait keşif evrakı Adana bele

diyesi fen işleri müdürlUğünden 76 
kuruş mukabilinde alınır. 

2 - Muvakkat teminatı 1148,86 ti· 
radır. 

3 - Taliplerin her salı ve cuma 
günleri saat onda toplanan daimi en· 
climene müracaatları iUin olunur. 

(4411) 14362 

Bir baytar aranıyor 
Trabzon Belediye Riyagctinden: 

Belediyemizin halen (125) lira ücretli 
mazbaha baytarlı~ı mUnhaldir . Kanuni ev, 
sah haiz isteklilerin d iploma fotograf ve• 
sair evrakı mUsbiteleriyle belekiye riya • 
yasetine müracaatları ilan olunur. 

(4566) 1453S . 
lnsaa ... mü na ası 
İzmir Belediyesinden : 

Çocuk hastanesine ait bir kısım in
şaat başmühendislikten 180 kuruş 

mukabilinde tedarik edilecek keşif, 
proje, vahidi fiat cetveliyle şartname
si veçhile kapalı zarflı eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Muhammen bedeli otuz al
tı bin kırk altı lira on bir kuruş olup 
ihalesi 30-10-939 pazartesi günü saat 
17 dedir. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlanmış teklif mektup· 
lan ihale günü azami saat 16 ya kadar 
encümende riyasete verilir. Muvak • 
kat teminatı iki bin yedi yüz üç lira 
kırk altı kuruştur. (3388-4640) 14618 

Mobilya ahnacak 
Diyarbakır Nııfıa Müdürlüğün· 

den : 
1 - Açık eksiltmeye konulan iş: 

5241.56 lira keşif bedelli B. Umumi 
müfettişlik binaları için mübayaa e
dilecek mobilya. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. • 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele proje ve resimler . 
C - Ek hususi ve fenni şartname• 

teri 
D - Bu evraklar Nafıa dairesinde 

görülebilir. 
5 - Bu işin ihalesi 5/ B. Tcşrin/939 

per§embe günü saat 10 da Nafıa dai
resi~de yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
393.12 liralık muvakkat teminat ver
mek, aşağıdaki vesikaları ibraz etme.k 
lazımdır. 

A - Bu işin eksiltmesine gire bil .. 
mek için ehliyet vesikasf 

B - 939 mali yılına ait ticaret oda· 
sı vesikası 

5 - Taliplerin 5-10-939 perşembe 
günü ihale saatinden bir saat önce 
komisyon reisliğine müracaatları uı .. 
zımdır. Posta gecikmeleri kabul edil
mez. 

6 -4 üncü maddenin (A) fıkrasın
daki ehliyet vesikası eksiltmeye çıka· 
rılmış olan hangi iş için istenildiği 

açıkça yazılmak suretiyle eksiltme· 
nin yapılacağı gününden en az sekiz 
gün evel bir istida ile vilayetten iste
nilecek ve bu zaman zarfında vesika 
talebinde bulunmıyacakların eksilt .. 
meye giremiyecekleri. (7340-4650) 

14620 

KAZALAR 

Dahiliye mütehassısı 

alınacak 
Turhal Belediyesinden 

Daladiye ve Çemberleyn hiç bir te
reddüde mahal bırakmıyacak cevapla
rını daha evel vermişlerdir. Fakat 
Rusyanın bitaraflıktan ayrılması ve 
bu suretle kuvetler arasında muvaze
nede değişiklik husule getirmesi, Al
manyayı Fransa ile İngiltere'nin hat
tıhareketlerini değiştireceği zehabına 
sevkedebilir. 

Halkın sempatisi müttehit bir su • 
rette mazlUm Polonyaya müteveccih
tir. Zira İsviçre siyasi mahfilleri Rus
yayı daima şüpheli tellikki etmişler • 
dir. Efkarıumumiyenin nefret ve infi
alini tasavvur etmek kolaydır. Res
mi aksuıameller hakkında ise henüz 
hiç bir malUmat mevcut değildir. 

Brüksel : 17 a.a. - Berlinde belga 
ajansına verilen malumat hava naza
retinin karıısındaki infilakı teyit ey
lemektedir. Alman makamları, müseb
bibinin pek yakında yakalanacağını 

bildiriyorlar. İnfilakın ehemmiyetı 
hakkında bir hüküm vermek mümkün 
deyildir. Zira polis vaka mahallinden 

ı Saat 8,30 ve 11 de verilen ajans 
haberlerinin sinemamızda dinle· 
nilmesi temin edilmiştir 

Kalörifer tômiratı 

Belediyemize (150) lira aylık ücret 
le bir dahiliye mütehassısı doktor alı
nacaktır. İsteklilerin doğumlariyle 
şimdiye kadar bulunduktan vazifeleri 
gösterir vesika ve bir kıta fotografla
rının bir dilekçeye bağlanarak bele • 
diyemize müracaat etmeleri ilan olu-

Çabuk suya dü§ecek bir ümit 

Ahnanya'nın bu ümidi çabuk suya 
düşecektir. Fransa ve Ingıltere, Po. 
lonyanın tahrik edilmeden bir taarru
za maruz kaldığı zaman müdahaleyi 
lüzumlu gördüklerine göre, tahrik e
dilmeden vaki ikinci bir taarruzun bu 
memlekete karşı yapılmış olması fran 
sız ingiliz kararını ancak takviye ede-

' bilir. Nazilerle bolşevikler arasındaki 
temas şimdi filen bir taarruz ittifakı 
haline gelmekte ve fransız - ingiliz ic
racaatına daha ehemiyetli bir mahiyet 
vermektedir. Sovyet müdahalesinin 
Polonyanın vaziyetini daha ziyade 
muğlak bir hale koyduğu teslim edil
mekle beraber Polonya hükümetinin 
ve bilhassa sovyet notasını kati suret
te reddeden Polonyanın Moskovada· 
ki büyük elçinin hattı hareketi hay· 
ranlıkla takdir edılmektedir. 

Romanya' da 

Bükreş, ı 7 a.a. - Sovyetlerin Polon 
yaya müdahalesi henüz resmen ilan 
edilmemiştir. 

Siyasi mahfiller, sovyet ilcrleyi • 
şinden derin endişeler duymakta ise 
de sovyetlerin bitaraf kalacaklarına 
dair teminatlarını tcyid etmiş olduk • 
ları kaydedilmektedir. Mamafi Ro • 
manyadaki ukranyalı ekalliyetlerin ha 
rekete geçmelerinden korkulmakta · 
dır. 

Litvanya'da '. 

Kaunas, 17 a.a. - Sovyet kıtaatının 
Polonyaya girişi Litvanyada büyük 
bir heyecan uyandırmıştır. 

Hariciye nezaretinde müstacelen 
bir toplantı yapılmıştır. 

Hollanda' da 

Amsterdam, 17 a.a. - Sovyet kıta· 
atının Polonyaya girişi ve sovyet no
tası hakkındaki haberleri gazeteler 
hususi nüshalarla neşretmişlerdir. 
Bunlar burada büyük bir heyecan u • 
yandırmıştır. · 

Yugoslavya' da 

geçmeyi yasak etmiştir. 

Belcika' da silah 
~ 

altına alınanlar 
Bruksel : 17 a.a. - Milli mudafaa 

nazareti bildiriyor : 
Bazı inşaat ameliyelerinin ifası mak 

sadile munhasıran istihkam kıta.atile 
muavin kıtaatına mensub bazı efradın 
silah altına celbi kararlaşmştır. 

Sovyetler Slovakya 
Cümhuriyetini filen 
ve hukukan t anrdı 

. 

-
i 

Presburg : 17 a.a. D.N.B. - Sovyet 
!erin Berlin elçisi, sovyetler birliğinin 
Slovakya Cumhuriyetini filen ve hu 
kukan tanıdığını bugün Berlindek 
Slovak elçisine teblig eylemiştir. 

olan derin dehııet hissiyatı arasında 
kalmıştır. 
· Masun kalan bir şey var ki o da -dava 

Belgrad : 17 a.a. - Havas ajansı bil· sı bütün küçük devletlerin davası olan 
diriyor : demokrasilere merbutiyettir. 

, __ _ 
Tel: 2193 

İ z m i r Eni ernasyonal 
Fuannı ziyaret ediniz 
20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 

VİLAYETLER 

Eksiltme ilônı 

Zonguldak Defterdarlığmdan: 
Zonguldak Vilayeti Hükümet ko· 

nağında yapılacak (12500) lira mu
hammen keşif bedeli kalorifer 
tamirat iııine 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 Ü.zere müteahhit tatbi· 
kat projesi ihzar ve hesabatı yapacak 
ve montaja baıılamadan evel Nafıa Ve 
kaleti kalorifer mütehassıslarından 
birini getirip harcirah vesair masraf· 
tarı kendisi vermek şartilc bu tatbi

Aydın Su İ§leri 4. üncü Şube Mü kat projesini yerinde kontrol ve tat-
h endialiğinden : bik ettirecektir. 

A) Eksiltmeye konulan iş : 2 - Projeye halihazır tesisatın işe 

n 
Aydın bataklığı kurutma kanalı - yarayan ve yaramayan kısımlarına 
ın 1 + 330 - 5 + 600 üncü kilomet- ait bir liste bağlanacak ve tastik ctti
elerinde iki adet betonarme köy yo- rilecektir. r 

1 u köprüsünün inşası. 3 - Bu işler için ihale bedelinden 

m 
B) - Köprülerin beherinin muham başka müteahhide bir bedel verilmeye 
en keşif bedeli (3447) lira (9) kuruş cektir (Muvakkat teminat 937 lira 

an (6894) lira (18) kuruştan ibaret 50 kuruştur) t 

nur. (13893) 

Elektrik tesisatı 
Bulancık Belediyesinden : 

1 - Bulancak kaza merkezinde ya· 
pılacak elektrik tesisatı ve santral 
binası inşaatı kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Bulancak belediye 
dairesinde 16 teşrinievel pazartesi gü
nü saat 11 teşckkUl edecek ihale ka. 
misyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu inşaat ve tesisatın keşif be· 
deli (27394) lira 72 kuruştur. Muvak
kat teminatı (2054) lira 60 kuruştur. 

4 - İ&tekliler birinci zarfın içeri
sine ticaret odası vesikasını ve Nafıa 
Vekaleitnden veya Giresun nafıa mü
dürlüğünden sekiz önce alınmış mü
teahhitlik vesikasını ve inşaatın fen
ni mcsuliyetini kabul etmiş bir elek
trik mühendisinin noterlikçe tasdikli 
bir teahhUtnamesini ihtiva edecektir. 
İkinci zarfın içinde muvakkat temi· 
nat mektubu ile teklif mektubu bulu
nacaktır. İstekliler fazla malfunat al
mak için her gün Bulancak belediye
sinden proje ve planı 1 lira 80 kuruş 
bedel mukabilinde alabilir. (4365) 

14351 - J.I 

İskele f amir ve tevsii 
o lup vahidi fiyat üzerinden ihalesi ya Eksiltmeye girmek isteyenlerin i- K. Deniz Ereğli Belediye Reisli· 

Deniliyor ki. Polonya henüz kendi
sini mağlup olmuş addetmekten uzak
tır ve hukukan, düşmanın icraatı na· 
zarı itibare alınmaksızın, kendi ara
zisinde bütün hukukunu muhafaza ey 
)emektedir. Rusyanın Polonyaya karşı taarruzu Uzun müddetberi tam bir ketu - p ılacaktır. hale günUnden 8 gün cvel bir istida ğindcn : 

Yukoslav efkarı umumiyesini büyük miyet cari olan resmi mahfillerde ise C) Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya ile Zonguldak Vilayetine müracaat 19, 22, 25 ve 28 tarihli Ulus 17, 22, 
Pariı mahfilleri hayrette deg"il f bir hayret ve utura dü~ürmüş ve tıb- tefsirattan artık büsbütün kaçınılmak - p ılacaktır. la vilayet makamından alacakları mü- 25 ve 28 tarihli Cümhuriyet gazetele· 
Paris, 17 a.a. - (Royter) Sovyet kı 22 ağustosta sovyet · alman paktının tadır. 

kıtalarının Polonyaya girmesi siyasi ani ilanında olduğu gibi şaşırtmıştır. Şurası zannedilmektedir ki, Sov· 
mahfillerde hakiki hiç bir sürpriz teş- Millet ve bilhassa Nikola Rusyası i- yetler Birli~inin sahneye çıkması ilk 
kil etmemiştir. le bugünkü Stalin rusyası arasında tesiri yı· ,;c:1av ricalini birkaç gUn e-

Alman propagandasının gayretleri- fark gözetmiyen sırp köylüsü, ifrat vcl resmen ilan edilen bitaraflığın 
ne rağmen, bu sovyet icraatının Al derecedeki rus dostluğu hissiyatı ile mümkün olduğu kadar muhafazası 
manya ile mutabık olarak yapıldığını Hitlcrizme karşı duyduğu ve buna hususundaki arzularında takviye et
v ti' "'•vetlcr BirliiHnin .Alman~ .. ,..: vardım edenlere dç sı,raması ı;ek \abil Q!ek ~lacAAtır. 

r; c l ıı:-)'e ı.:onmU<?tw• • I "upaşa "~ vKı.: 1 '- ,. .,, • 
Ar ••" hr,...rn": "r• ;J 1 U tt ,., in:ı ı .'IJUi.Jfra nl nµ " • {j610) ,,. 146r.: • 

-~--..:~ "'"' •'- nı ,. } t u<Uı l!ıflU UC ~ttlje naaet 

b 
D) Eksiltme 28. Eylül 939 perşem- teahhitlik ehliyet vesikası ile ticaret riyle itan edilen 5478 lira keşif bedel

e günü saat (15) de Aydın su işleri odasından bu yıl içinde alınmış vesi- 1i Ereğli belediyesi iskelesinin tamir 
üncü şube mühendisliğinde yapıla- kanın ve muvakkat teminatlarını muh ve tevsii için talip çıkmadığından 4 

c aktır. tevi teklif mektuplarını yukarda ya- 22.9.939 tarihine müsadif cuma günü 

e 
E) İstekliler şartname, proje vesair zılı günde ihale saatinden bir saat eve saat l!i te ihale edilmek üzere yeniden 

vrakları su işleri mühendisliğinde gö line kadar makbuz mukabilinde ek- kapalı zarf usuliyle ve aynı şartlarla 
: bilirler. siltme Komisyonu reisliğine verilme· ,ksiltmeyc konulmuştur. (7.201) 
F) Eksiltuıe~c g,ire~ilmek iç_in 2i_9Q ~i ilan olunur. ;(7109) L4450 14426 1 (4420) · 14385 
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HARlT A UMUM Md. 

Saman ve kuru ot alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drkr lük kıtası hayvana
tı için 40 ton kuru ot, 35 ton saman açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme z9.9.939 cuma günü saat 
11 de Cebecide Harta Gn. Drk. lük bina • 
sında Sa. Al. Ko.tla yapılacaktır. 

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

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

(4500) 14465 

Yem tuzu ah nacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lük kıtası hayvanat1 
1,.in 70 ton yulaf, 350 kilo yem tuzu açık 
eksiltmeye koııulmu~tur. 

2 - Eksiltme 29 • Eylül - 939 cuma gü
nu saat 10 da Cebecide Harta Gn. Drk. liık 
binasında Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 

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

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te· 
IT'inatlariyle beraber komisyona gelmele
ri. (4501) 14466 

Pirinç ah nacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lüğü kıtası eratı i -
.;in 2000 liralık pirinç açık eksiltme sureti
le alınacaktır. 

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

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

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

(4502) 14467 

Çay ahnacok 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lüğü kıtası eratı ih
tiyacı için 938 liralık çay açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28 - eylül - 939 perşembe 
günü saat 11 de Cebecide Harta Gn. Drk. 
lüğ!i binasında Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Miktarı eksiltme neticesinde tes • 
bit edilecek olan bu üç yüz doksan sekiz 
lira !ık çayrn muvakkat teminatı altmış lİ· 
ra olup banka mektubu veya maliye mak
buzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazıh gün ve saatte te
minatlariyle beraber komisyona gelmele
ri. (4503) 14468 

Elbise ve çamaşır 

alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lük kıtası eratı için 
200 adet kaput, 100 takım kışlık elbise, 500 
takım çamaşır açık eksiltme suretiyle alı
nacaktır. 

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

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

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

(4452) 14428 

50 ton yonga sahlacak 
Askeri Fabrikalar Umum 

dürlüğü Merkez Satm Alma 
misyonundan : 

Mü
Ko-

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

3500 

750 

400 

Kg. galvanizli demir saç 
(o. 7 - 1 m/m kalmhğında) 
Kg. galvanizli demir tel 
2,5 m / m d 
Kg. galvanizli demir tel 
2 m i m o 

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

Tahmin edilen bedeli (1265) lira olan 
yukarrda cins ve miktarı yazılı üç kalem 
malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lügii merkez satın alma komisyonunca 
29-9-1939 cuma günü saat 15.30 da pazar -
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (94) lira (88) kuruş 
ve 2490 numaralr kanunun 2. ve 3. mad -
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu İ§le alakadar tuccardan ol -
duklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaat
ları. ( 4527) 14492 . 

işçi aranıyor 
Askeri Fabrikalardan : 

Az çok dikiş makinesinden anlar 
100 kadın veya kız çocuğu ile 150 er
kek işçinin nüfus ve askerlik vesika
larile birlikte Ankara askeri Fabri-
kalara müracaat edilmesi. (4621) 

ı4570 

Eczayı hbbiye al ma<ak 

ULUS 

3 kalem malzeme alınacak 
lnhi&arlar Umum Müdürlüğün den : 

Muhammen B. % 7 ,5 teminatı 
Lira kuruş 

Eksiltme 
Şekli saati Cinsi Miktarı Lira kuruş 

ıoo lık tuz 
çuvalı azami 

50 " " " 
Düz beyaz 

600.000 adet 288.000,-
200.000 " 58.000,-

21.600,-
4.350,-

Kapalı zarf 14 

" 
ı5 

kanaviçe 100.000 met. 15.400,- 1.155,- ,, 
" 

16 
1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem 

malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hi· 

zalarında gösterilmiştir. 

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

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

V - Çuval işine girmek istiyenler "ilan olunan miktarın 1/ 4 ünden az 
olmamak şartiyle" daha az miktarda çuval teklif ettikleri takdirde verebi· 
lecekleri miktar üzerinden teminat yatırırlar. 

Vl - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik· 
le % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunun ihtiva 
edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden bir saat evveline kadar mezkur 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (6853) 

, . (4285) 14277 

Sa~ılık eşya 
Gümrük ve inhisarlar Vekale

tinden : 

1 - Vekillikde lüzumsuz olan bir 
kısım eşya mezat usulile satılığa çıka
rılmıştıı:. 

2 - Bu eşyanın tahmin bedeli (98) 
lira (50) kuruştur. 

3 - Satış 20/ 9/ 939 çarşamba günü 
saat 14 de vekillik binasının önünde 
yapılacağından isteklilerin bu saatte 
alım satım Komisyonunda hazır bulun 
mal arı. 

4 - Eşyanın müfredatını öğrenmek 

ve izahat almak isteyenlerin Vekalet 
Levazımına müracaatları. (4677) 

ı4605 

ZtRAA T VEKALETİ 

Kuru ot al.nacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Scroloji Müessesesi Direktörlü
ğünden : 

1 - Müessesede mevcut serom 
hayvanatı için asgar1 60,000 azami 
80,000 kilo kuru ot açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 4000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (300) lira 

olup banka mektubu ve~ a vezne mak· 
buzu ve hazine tahvili teminat ola -
rak kabul edilir. Tahvillerde makbuz 
mukabili hazineye teslim edilecektir. 

4 - İhalesi 9-10-939 pazartesi günü 
saat ı5 tedir. Şartnamesi müessese di
rektörlüğünden bedelsiz olarak veri
lir. 

sı ibraz etmeleri lazımdır. Bu vesika 
eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evel isteklilerin bir istida 

ve ile Nafıa Vekliletine müracaatları 
muktazidir. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 

Fabrikalar Tekaüt Askeri 
Muavenet Sandığından : 

Askeri Fabrikalar tekaüt ve mua
venet sandığı ihtiyacı için pazarlıkla 

eczayı tibbiye alınacaktır. Bu hususa 
dair izahat almak ve şertnameyi gör
mek istiyenler hergün öğleden sonra 
Askeri Fabrikalar tekaüt ve muave
net sandığına muracaat edebilirler. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şart
ları haiz olan isteklilerin muayyen o
lan gün ve saatte Ziraat Vekaleti mu· 
hasebe Müdürlüğünde müteşekkil sa
tınalma komisyonuna müracaat etme-

Pazarlık 21 eylül 939 perşembe gü
nü saat (15) de yapılacaktır. 14607 

NAFIA VEKALETi 

giremiyeceklerdir. (4461) 14418 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 

1 - İstekli çıkmamış olan Ankara 
gençlik parkı ikinci kısım inşaatı tek
rar kapalı zarf usuliyle ve ayni şart -
larla eksiltmeye çıkarılmışştr. 

leri. ( 4602) 14611 

P. T. VE T. MÜDÜRLOGO. 

500.000 metre tel 

ah nacak 

Levaum, İstanbul P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müd~irlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. 

(4347) ı4330 

ANKARA V ALILlGl 

Telefon alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayet telefon tesisatı için lüzum 
görülen muhtel on adet santral ile 
17 masa telefonu ve 13 sahra telefonu 
ve 10000 metre kalın kablo telefonu 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 4717 lira 50 ku
ruş ve muvakkat teminatı 354 liradır. 

İhale 25.9.939 pazartesi günü saat 
15 de vilayet daimi encümeninde ya
pılacaktır: Taliplerin her gün şartna· 
meyi görmek üzere encümen kalemi
ne ve ihale günü de teminatları ile 
birlikte viiayet daimi encümen kale
mine müracaatları ilfuı olunur. 

(4387) ı4342 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden : 

Hususi idare ihtiyacı için 4000 cilt 
tahsildar makbuzu açık eksiltme ile 
bastırılacaktır. Muhammen bedeli 
2000 lira ve muvakkat teminatı 150 li
radır. 

İsteklilerin şartnamesini daimi en· 
cümenden her gün görebilecekleri ve 
ihalesi 25.9.939 pazartesi günü saat 
15 de vilayet daimi encümeninde ya· 
pılacağından taliplerin ihale günü te
minatlariyle birlikte müracaatları i· 
lan olunur. (4388) 14343 

ANKARA BELEDiYESi 

Benzin ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye servisleriyle otobüs 
idaresi için bir senelik ihtiyaç olan 
(1000 - 1200) ton benzin pazarlıkla a
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (288000) li
radır. 

3 - Teminat (30540) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen· 

lerin encümen kalemine ve istekli -
lerin de 19-9-939 salı günü saat on bu
çukta Ankarada Belediye encümeni-
ne müracaatları. (465) 14595 

SATILIK AN KAZ 
Belediye İınar Müdürlüğünden: 

D. DEMIRYOLLARI 

Demir ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Ko

misyonundan : 

Muhammen bedeli 85.000 lira olan 
100166 kilo vagon ve estekat inşaatına 
mahsus demir 26/10/ 1939 Perşembe 

günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (5500) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve teklifleri ay
nı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 425 kuruşa Ankara ..e 

Haydarpaşa veznelerinde satılma.kur 
dır. (4360) 14'KI , 

Oksijen ahnacolC 
D. D. Yolları Satm Alma lllıo

misyonundan : 

Muhammen bedeli 15000 Uca olalı 
30.000 metre mikabı oksijen 28-9-9Q8 
perşembe günü saat ıs te kapah ...ı 
usulü ile Ankarada İdare bi~ 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin '(11'111lf}1 
liralık muvakkat teminat ile kanwlmn 
tayin ettiği vesikaları -vıe tdı:lifleriılııi 
aynı gün saat ı4 de kadar k~ 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Azllıa • 

rada Malzeme dairesinden, Haydarpa
şada Tesellüm ve sevi: ıefliğind9. daw 
ğıtılacaktır. (4439) 14453 

Otomobil lastikleri alma<ak 
D. D. Yollan Satın Alma 

misyonundan : 
Ko-

Muhammen bedeli 17.400 lira olan 
kamyon ve otobüs için 200 adet, iç, 
200 adet dış lastik 28-9-939 perşembe 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın a-
lınacaktır. • 

Bu işe girmek istiyenlerin '(ı.30-5) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar k~oa 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak A~a

da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa. 
da Tesellüm ve seTk şefliğinden dıa..
ğıtılacaktır. (4449) 144~ \ 

Pafla klavuı saire alınkik 

D. D. Yolları Satın Alına ıc--.. 
Kapı Muhammen yonundan : 
No: Adası Parsel No: bedeli 

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

(4504) 14469 Muhtelif inıaat Ye smai imalil 
Keşif bedeli 211.499 lira 93 kuruş

tur. P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 24 285 25 
27 

2 

ıs Lira 
80 ,, 

Muhammen bedeli 61.500 lira olan 
pafta klavuz ve saire 2-11-1939 por. 
şembe günü saat 15,30 da kapah aarf 
usulü ile Ankara'da İdare binasıada Kuru fasulye ve nohut alma<ak 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. lük kıtası eratı ih

tiyacı için 2000 liralık kuru fasulye, 1000 
liralık nohut, ~ık eksiltme suretiyle alı
nacaktır. 

2 - Eksiltme 28-9-939 perşembe günü 
&aat 10.30 da Cebecide Harta Gn. Drk.lük 
binasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Miktarları eksiltme neticesinde 
tesbit edilecek olan bu iki bin liralık kuru 
fasulye ve 100 liı:alık nohutun muvakkat te· 
minatr 225 lira olup banka mektubu veya 
maliye makbuzu kabul olunur. 

Taliplerin yazılı gün ve saatte teminat
lariyle beraber komisyona gelmeleri. 

(4505) 14470 

Tire ~orap al macak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lük kıtası eratı için 
2400 çift tire çorap açık eksiltmeya ko • 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 28-9-939 perşembe günü 
saat 14.30 da Ankara: Cebeci Harta Gn. 
Drk. liik binasında Sa. Al. Ko. da yapıla -
caktır. 

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

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te· 
minatlariyle beraber komisyona gelmele
ri. (4506 ) 14471 

Kilim battaniye 
allnacok 

. 
saıre 

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

yatak kılıfı, 400 1·astık kıhfı, 150 beylik 
kilim, 50 yıin bö.ttaniye. 100 arka çantası, 
100 ekmek torbam, 100 aılet matra açık 
eksiltme suretiyle alınacaktir. 

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

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

4 - Taliplerin yazılr gün ve saatte te
minatlariyle beraber komisyona gelıneleri-

( 4508) 14473 

ASKERi FABRiKALAR 

500 ~~et boş yağ tenekesi 
ıahlacak 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Seyhan sağ sahil sulama ve de· 

şarj şebekesiyle sınai imalatı ve işlet
me binaları inşaatı keşif bedeli 
2.400.000 liradır. 

2 - Eksiltme 28-9-1939 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 15 te 
Nafıa Vekaleti su işleri reisliği su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri 50 lira mukabilinde su işle
ri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 85.750 liralık muvakkat te· 
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla
cağı günden en az sekiz gün evel el
lerinde bulunan vesikalarla birlikte 
bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine mü
racaat ederek bu işe mahsus olmak Ü· 

zere vesika almaları ve bu vesikayı ib
raz etmeleri şarttır. Bu müddet için
de vesika talebinde bulunamıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler. · 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Su İşleri Reisliği· 
ne makbuz mukabilinde vermeleri la· 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
dilmez. (4078) 14100 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
rada Akköprü ile Orman çiftliği yolu 
üzerinde ve Orman çiftliği arazisi da· 
hilinde tohum ıslah istasyonu ve müş
temilatı binalarının ikmali inşaatıdır. 

Keşif bedeli 9039 lira 97 kuruştur. 
2 - Eksiltme 26. 9. 939 salı günü 

saat ı5 tc Nafı3. Veklileti yapı ve i
mar işleri eksiltme odasında açık ek
siltme usuliyle yapılacaktır. 

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

reisliğinden alınabilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- 4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
dürlüğü Merkez Satın ı\lma Ko- teklilerin (678) altı yüz yetmiş sekiz 
misyonundan : liralık muvakkat teminat vermeleri 

Tahmin edilen bedeli (25) lira olan ve Nafıa Vekaletinden bu işe girebile 
oo os a" teneke~i. Askeri Fab' cekle. ~ne dair alınını ehl~ .:t vesika 

2 - Eksiltme 2.10.1939 pazartesi gü
nü saat 15 de Nafia vekaleti yapı ve 
imar işleri eksiltme komisyonu odasn
da yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 10 lira 58 kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar işleri reis -
liğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 11825 (on bir bin sekiz yüz 
yirmi beş) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve nafıa vekaletinden bu i -
şe girebileceklerıtte dair alınmış vesi -
ka ibraz etmeleri muktazidir. 

Bu vesika için eksilteminin yapı -
lacağı günden en az sekiz gün evel 
bir istida ile isteklilerin nafıa veka -
letine müracaatleri ve müracaatlarına 
şimdiye kadar yaptıkları benzeri işle
re ait işi yaptırmış idarelerden aldık
ları vesikaları raptetmeleri lazımdır. 
Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye -
ceklerdir. 

S - İstekliler teklif mektuplarnı 
ihale günü olan 2.10.1939 pazertesi gü
nü saat on dörde kadar eksiltme ko -
misyonu reisliğine mekbuz mukabi -
linde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (4532) 14521 

TiCARET VEKALET! 

Kömür ahnacak 
Ticaret Vekaletinden : 

ı - Vekalet kaloriferleri için (100) 
ton sömikok açık eksiltme suretiyle 
alınacaktır. 

2 - Beher ton için (25,5) lira fiyat 
tahmin edilmiş olup muvakkat temi 
nat akçesi (ı9ı) lira (25) kuruştur. 

3 - Eksiltme 25. 9. 939 pazartesi 
günü saat (14) te yapılacaktır. İstek
lilerin bu günden evet muvakkat te
minatlarını yatırmaları ve muayyen 
olan saatte Veka.Jet zat işleri ve leva
zım müdürlüğünde toplanacak satın 
alma komisyonunda hazır bulunmala
rı ilan olunur. 

4 - Şartnameler her gün vek~let 
zat işleri ve levazım kalemir , ~ görü 
le bilir. ( 4409) 14377 

1) İdare ihtiyacı için 500.000 beş 30/32 
yüz bin metre çift nakilli lastikli .. 15 ,, 

satın alınacaktır. 
bronz tel kapalı zarfla eksiltmeye çı
karılmıştır. 
2) Muhammen bedel (50.000), muvak 

kat teminat (3750) lira olup eksiltme
si, 2 Teşrinevel 939 pazartesi günü sa
at (16) da Ankarada P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko · 
misyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat mak 
buz veya banka mektubiyle kanuni 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat (15) e kadar mezkur komis-
yona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbulda P. T. T. levazım 
aynıyat şubesi müdürlüklerinden (250 
kuruş mukabilinde verilecektir. 

(3673) 13751 

Tômirat yaptınlacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğün

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

izola ve tamir işi açık olarak ek -
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşfi bedeli 7180 lira olup mu
vakkat teminat 538 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltme ı8.9.Ç..)9 tarihinde pa· 
zartesi günü saat 15 de Ankara P. T. 
T. müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

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

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

Çinko alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için 20 ton Amal
game çinko kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (10.000) mu -
vakkat teminat (7 50) lira olup eksilt· 
mesi, 23 birinci teşrin 939 pazartesi 
günü saat (16) da Ankara'da P.T.T. 
Umum Müdürlük binasındaki satın -
llma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, Muvakkat teminat 
ınakbuz veya banka teminat mektubiy 
le kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi 
kapalı zarflarını o gün saat (15) ka
.:ı~r mezktlr komisyona vereceHerdir. 

4) Şartnameler, An a'da P.T,T. 

Duatepede, yukarda ada ve parsel-
leri yazılı hanelerin şartnamesi muci- Bu işe girmek istiyenlerin 4325 )İw 

ralık muvakkat teminat ile kanunun hince enkazı on beş gün müddetle a-
çık müzayedeye konmuştur. İhalesi tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
4-10-939 tarihinde yapılacağından ta· aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
liplerin bu müddet içinde teminatla· reisliğine vermeleri lazımdır. 
riy.ıı:_ İmar Müdürlüğüne müracaatla- ı Şartnameler 308 kuruşa Ankara ve 
rı ılan olunur. (4658) 14622 Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-

dır. (4577) ~ ı4608 

Muhtelif malzeme ol.nacak 
Devlet Demiryol1arı Satın Alma Komisyonundan 

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

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar k:o • 
misyon reisliğine vermeleri llizımdır. 

Şartnameler ı40 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak
tadır. ( 4390) 

Miktarı Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. Ton İsmi Lira Lira 

ı 600 Sürşoför yağı ı8o.ooo 10.250 
2 2000 Rezidü yağı 240.000 13.250 
3 400 Mazot 28.000 2.100 
4 (400 Petrol 69.500 4.725 

(150 Pis gaz 
5 200 Benzin 41.600 3.120 

ı4405 

Muhtelif malzeme alınacak 
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. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat ı4 de kadar ko · 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. ( 4416) 
Liste 
N o. Malzemenin ismi 

ı - Muhtelif amyant ve klingerit 
malzemesi. 

2 - Mu§amba ve linoleum, 

Miktarı 

1450 
2700 

~-ç; 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Lira Lirı 

-- -
Kg. 6198 464,85 
Metre 9610 720,71 

14422 
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5 Torna leıgahı allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 5 adet Torna tezgahı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu -
~men bedeli (22.000) lira olup ilk 
temınat mıl.tarı 1650 liradır. 

2 - Ka ah zarfla eksiltmesi 20. 9. 
939 çar amba günü saat 15 de vekalet 
aatın alma komısyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
dan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve ü • 
Ç.lincli. madelerinde yazılı vesaikle bir 
lık~e ılk teminat ve teklif mektuplan 
~ı ıhale saatinden en geç bir saat eve 
lınc kadar komisyona vermeleri la -
.ımıdır. 3501) 13469 

Karıkkare Gedikli usta 
hazarlama okulu birinci 
smıftna f a1ebe ahmyor 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
llÜsyonundan : 

1 - Yatılı ve parasız olan Kırıkka
le Askeri sanat lisesindeki Gedikli us 
ta hazırlama okulu birinci sınıfına a
§ağıdaki şartlara göre talebe kaydü
bbulüne başlanmıştır. 

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

lllak. 
b) Vücudunun teşekkülatı dilzgün. 

ahenkli, sıhatı yerinde olmak. 
c) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ah 

lik ve ıeciyc sahibi olamk. 
d) Terki tahsil müddeti iki sene -

den fazla olmamak. 
e) 14 - 17 yaşında olmak ve bu ya19 

tara ait boy ve agırlık hadlerine uy • 
gun olmak. 

f) Evelce gördüğü tahsil derecesini 
gösterir şahadetname veya tasdikna 
meyi haiz bulunmak. 

g) Geldiği okuldan ders, vukuat, 
sağlık durumlarından çıkarılmış olma 
nıak. 

h) Köy veya nahiyeli olmak ve nll
fus hüviyet cüzdanında doğduğu köy 
veya nahiye yazılı olmak; yahut köy 
ve nahiyeden farklı olmıyan ve orta 
okulu bulunmıyan kaza merkezlerin -
de doğmuş bulunmak ve bunlardan tah 
•il için kaza ve şehirlere gelmiş ol 
inak. 

l - Bu şartlan haiz olanlar aıker • 
lik 1t1belerine müracaat ederek fazla 
izahat alırlar. 

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

500 bidon ahna<ak 
M. M. Vek&leti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

11000 lira olan 250 :300 litrelik 500 
adet bidon kapalı zarfla ekailtmeye 
konmuştur. 

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

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

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

(4309) 14282 

1 O adet redresör ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
• 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 3750 

hra olan 10 adet redresör açık ekıiltmeye 
konnıuıtur. 

2 - Eksiltme 26.9.939 salı ıtilnü saat 11 
dedir. 

3 - İ k teminatı 281 lira 25 kurut olup 
tartnamesi komisyonda ıtörülür. 
~ - Eksiltmeye ıtireceklerin kanuni te

nıınat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde
!er.inde yazılı belıeler ve bu gibi itlerle 
ı1tıpl ettiklerine dair ticaret oda11ndan 
alacaklan vesikalarla birlikte muayyen gün 
~e saatte M. M. V. satın alma Ko. da bu-
unmalan. (4407) 14376 

4 kalem muhabere malzemesi 
ıhnacık 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
lllisyonundan : 

1 - (90 agır kablo arka tezkeresi, 100 

lra
çevirecek kol, 800 aiır kablo dolabı ve 100 

blo askı tertibatından ibaret) 4 kalem 
lnuhabere malzemesi kapalı zarfla eksilt -
ıneye ko mu tur. 
il 2 - He s"ne tahmin edilen fiyatı 11699 

ra olup ılk tem"natı 877 lira 45 kurut -
tur. Şartn mesı komisyonda ıörülllr. 

3 - Eksiltmesi 29-9-939 cuına ıünü sa
at 11 dedir. 

4 - Eksıltmeye gireceklerin kanuni te-f11 at ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 madde
er nde Yazılı belıeler ve bu ıibi itlerle 

1 t ıal ettiklerıne dair ticaret odasından 
~acaklan vesikalarla birlikte zarflanm i· 
luı~e aaatinden behemahal bir saat evellne 
v ar M. M V. satın alma komisyonuna 
ır eleri. (4495) 14463 

Gliserin yağı alınacak 
M. M. Vekaleti S.tm Alma K. 
~lamadan ı 

..._•,a:.;. - .-.. ·~---.. ~....-. .. _.,. ............. - ----· - -

lTalebe alınacak 
Yüksesek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 

askeri kısmının kayıt ve kabül şartlan 
M. M. Vekaletinden ı 

1 - Ankara Askeri Veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli liseler 

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

İsteklilerin aşağıdaki vasıf ve şartları haiz olması lazımdır: 
a) Türkiye CUmhuriyeti tebaasından ve Tiirk ır' • ıdan olmak, 
b) Yaşı 18 • 21 olmak, 

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

d) Tavır ve hareketı, ahlAkı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 

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

2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların ba2lanması lazım· 
dır: 

a) Nüfus cüzdanı veya musaddak suretı 
b) Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri · a t"nc raporu ve aşı kağıdı 
c) Lise mezuniyet \·e olgunluk şehadetnamesı veya tasdikli sureti. 

d) Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları kabul et· 
tiği hakkında velisinirı ve kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt senedi. 

e) Sar'alı. uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela olma 
dığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhütn1mesi. (Bu gibi has· 

talıklardan biri ile okula girmezden eve! malUI oldukları sonradan anlaşı· 
lanlar okuldan çıkarılır ve bu müddete ait hükümet m.tsrafları velilerine 
ödettirilir.) 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile 
müracaat edecekler ve şubelerince ıkinci maddede bildiriln evrakı ikmal 

ettikten sonra, Ankara'da yüksek ziraat Enstitüsü Veteriner fakültesi aske· 
ri talebe amirliğine gönderilecektir. 

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

S - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şehadetname derecelerine 

ve müracaat sıraıına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt itleri ka. 

panır ve kabul edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile tebligat 
yapılır. (3931) 13884 

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

kiloıuna 120 kurut fiyat tahmin edilmit · 
tir. Şartnamesi komisyonda ıörülür. 

4 - Ekıiltmeye ıireceklerin kanuni te· 
minıt ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. madde
lerinde yazılı belıreler ve bu ıibi i•lerle 
lttigıl ettiklerine dair ticaret odasından 
alaca!'.'lan vesikalarla birlikte zarflarını 
ihale saatmdan behemahal bir saat eveline 
kdar M.M.V. Satın alma komiıyonuna ver
meleri. (4523) 14480 

Muhtelif yağlar 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - 250 : 350 kilo kemik (saatçı) yağı, 
600 : 900 kilo mahH\t, 400 : 700 kilo dinamo, 
350 : 5.ıO kilo koıtanı, 450 : 650 kilo plip.. 
ıol yaflarile 3000 : 5000 kilo arap sabunu 
ayrı ayrı pazarlıkla aatm alınacaktır. Bun
lar ayn ayn taliplere ihale edileceii ıibi 
bir talibe de ihale edilebilir. 

2 - Beher kiloıuna: kemik (saatçı) ya
fmm 200 kuruı, mahU\t :vaim 40 kuruı, 
dinamo :vatının 60 kuruı, konıtanı yatının 
65 kurut. ıalipıol yaiımn 55 kurut, arap 
sabununun 25 kurut fiyat tahmin edilmit
tir. 

3 - Pazarlıkları: 29-9-1939 cuma pnü 
saat 11 dedir. 

4 - İlk teminat: mahltt. dinamo, koı -
tanı, plipaol :vaiları için: 19 ar lira, ke
mik (aaatçı) yalı için 37,5 lira, arap sa
bunu lc;in 60 liradır. Sartnameai komisyon
da ıörlillir. 

5 - Pazarhla gireceklerin kanuni te -
mlnat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad -
delerinde yazılı belıeler ve bu ıtibi itlerle 
iıtiıal ettiklerine dair ticaret odasından 
alacaktan vesikalarla birlikte mua,..,.en 
ıün ve saatte M.M,V. satın alına komisyo
nunda bulunmalan. (4524) 14481 

Vazelin saire ahnacık 
M. M. V ekileti Saba Alına Ko

mityonunclan ı 
1 - 3000 ili 4000 kilo vazelin, 7000 : 

10000 kilo ıres, 4000 - 6000 kilo deıtre, 
8000 : 12000 kilo maden yatı ayrı ayn a
c;ık eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Beher kilosuna: Vuellnin 60 kuruı, 
ırcain 35 kuruı, deırenin 50 kurut. ma • 
den yatının 30 kuruı fiyat tahmin edilmit
tir. 

3 - Eksiltmesi 29-9-1939 cuma dnfl sa
at 11 dedir. Bu yailar ayn ayn.milteah -
bitlere iade edllebileceli gibi bir mliteah
hide de ihale olunabilir. 

4 - İlk teminat: vazelin için 150 lira, 
ıres için 187.5 lira, delre için 150 Ura, ma
den :vatı için 187,5 liradır. Şartnamesi ko
miıyonda ıörülilr. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde -
terinde yazılı belıeler ve bu ıibi itlerle 
iıtigal ettiklerine dair ticaret odaımdan 
alacaktan vesikalarla birlikte muaJ'Yen 
ıün ve saatte M.M.V. satın alma komiı -
yonunda bulunmalan. (4525) 14482 

Sekiz kalem klmyeYI eaa 
ıh111cak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan ı 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat (250) 
iki ylb elli lira olan nldz kalem kimyevi 
ecza pazarlıkla satın almacaktır. 

2 - Pazarlıtı 25-9-939 pazartesi günü 
saat 11 de yapılacaktu. 

3 - İlk teminatı (37) lira 50 kuruttur 
Şartnamesi her ıriin M.11.V. aatm alma ko· 
misyonunda ıörüleblllr. 

4 - Puarlıta iıtirak etmek iıtiyenlerln 
yukarıda yazılı pazarlık ıün ve aaatında 
M.M. V. satın alma komiıyonunda hazır 
bulunmaları. (4543) 14502 

Tenelre kutu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Am.. Ko· 

misyonundan ı 
1 - Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 

60 kunıı olan 1000 tane bilytlk ve beher 
tanesine tahmin edilen fiyatı 40 kuruı 
olan 1600 tane küçük teneke kutu pazarlık 
nretiyle 21 - eylül - 939 pertembe siinil 
saat 10 da Ankarada 11.M.V. l&tm alma 
Ko. da aatm almacaktır. 

- ...... telUaa ~~Har-

ne ve ıartnamesi her giın Koda ('lriılür. 
4 - Eksiltmeye girecekler 186 liralık 

kati teminat ve kanuni belgeleriyle bir -
tikte pazarlık gıin ve aaatrnda Ankarada 
M.M.V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(4550) 14531 

Ecıa sandığı ahna<ak 
M. M. Vekaleti S.tm Alma Ko

miı;ronunclan ı 

1 - Beher taneıine tahmin edilen 
fiyatı bet lira olan 300 tane demir çen 
bcrli veteriner ceza ambalaj sandığı 

pazarlık suretiyle 22/eylül/939 cuma 
günü saat 10 da satın alınacaktır. 

2 - Kati teminat 225 lira olup nü
mune ve prtnamesi her gün Ko.da gö 
rülUr. 

3 - Pazarlıla gireceklerin kanuni 
225 liralık teminat ve belgeleriyle bir
likte puarlık gUn ve saatinde M.M.V. 
aatın alma Ko. da bulunmalan. (4552) 

14533 

İnşaat münakasası 
M. M. Vekaleti S.tm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 36858 lira 24 kuruı o

lan Ankara askeri hastanesinde Fiııyo trapi 
binasının ikmali inpatı pazarlıkla 1aptı
nlacaktır. 

2 - Pazarlıiı 20-9-1939 çarpmba ıünil 
saat 11 dedir. 

3 - Kati teminatı 5528 lira 74 lcuruı o
lup ıartnamesi (185) kuruı mukabilinde 
komisyondan alınır. 

4 - Pazarlıga ıireceklerin kanuni temi· 
nat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddele -
rinde yazılı belıeler ve bu ıibi itlerle it· 
tiıal ettiklerine dair ticaret odasından a· 
lacakları vesikalarla birlikte muayyen 
din ve saatte 11.M.V. aatm alman komis
yonunda bulunmaları. (4618) 14569 

Ustunç kıhfı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilea fi • 

yatı bet lira olan elli adet Uıtunc; kılıfı 
pazarlıkla 20 - E1lül - 939 çarpmba ıünil 
uat 10 da M.M.V. satın alma Ko.da satın 
alınacaktır. 

2 - Kati teminat 37 Un 50 kurut olup 
nfimune ve prtnamesi her ıün Ko.da IÖ· 
riililr. 

3 - Pazarlıta sirecelder kanuni temi
natlariyle birlikte paııarhk ıUn ve aaatın. 
de Ankarada 11.11.V. utm alına ko.da bu
lunmalan. (4616) 14588 

Emniyet i§nesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

mi.yonandan ı 
1 - Nilmuneıl gibi bir milyon tane em

niyet iğnesi pazarlık suretiyle satın alma· 
caktır. Beher tanesine tahmin edilen fiya· 
tı 50 elli santimdir. 

2 - Kati teminatı 750 lira olup niimunt 
ve taı'tnamesl her ıtbı M.M.V. satın alma 
Ko.da ıöriılür. 

S - Pazarlıia ıirecelder kanuni temi -
natlariyle birlikte pazarlık ıünil olan 23 • 
Eylül • 939 cumartesi ıünfi saat 10 da An· 
karada M.M.V. satın alma Ko.da bulun • 
.,, ,.,rı (4617) 1458 

lnjaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko 
İıyonundan : 
ı - Keıif bedeli 67280 lira 42 kuruı o

lan Ankarada hasta bakıcı bina11 yapısı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Ekılltmeıl 4-10-939 çarpmba ıünü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 4614 lira 2 kurut olup 
artnameai 337 kuruı mukabilinde Ko.dan 
alınır. 

4 - Ekıiltmeye ıireceklerin kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde
lerinde yazılı belceler ve bu ıibl itlerle 
iıtiıal ettilderlae dair ticaret odasmdan 
alacaktan ftllkalarla birlikte aarflanm i· 
hale aatmdaD behemalial titr ... t evelbıe 

Balye (emberi ahnacak 
M. M. V eki.leli Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edılen fiyatı 

(30) otuz kuruı olan 22.000 kilo balya çem
beri pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 20 - Eylül • 939 perıembe 
günü saat on birdedir. 

3 - Kati teminatı (990) dokuz yüz dok
san liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün ögle • 
den sonra M.M.V. satın alma komiıyonun· 
dan bedelsiz olarak alınabilir. 

5 - Pazarlığa gıreceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve uçuncu maddelerinde 
ıtöıterılen vesaikle ve yukarıda yazılı kati 
teminatiyle birlikte ihale aaatında M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(4634) 14613 

LEY AZIM AMIRLICI 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazan Amirlili Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Karaköıenin 300 ve Kaııımanm 240 
ve Sürbehının 370 ve İidırın 350 ton ek • 
meklik unu ayn ayrı ve kapalı zarfla ekıilt 
meye çıkanlmıttır. 

2 - Karaköae ununa tahmin edilen be
deli 45750 lira ve ilk teminatı 3441 lira 25 
kuruıtur. 

3 - Kaızmanın ununa tahmin edilen be· 
deli 37200 lira ve ilk teminatı 2790 lira -
dır. 

4 - Sürbehanın ununa tahmin edilen 
64750 lira ve ilk teminatı 4487 lira 50 ku· 

2000 battaniye 

alınacak 
Ankara Levazım Amirligi S 

Alma Komisyonundan : 
2000 adet battaniye alınacaktır. Be 

nin agırhğı iki buçuk kilo, ıtenı liği 
aantım ve boyu 220 gantimden olma 
zere 21-9-1939 perşembe gunu s at 1 
Tophanede İstanbul L V. imırlıgı tı 
ma komısyonunda pazarlıkla eksıl 
yapıfacaktır. 

Beher parti 500 adet olmak uzere 
ayrı da ihale edilebilır. Taliplerın katı 
minatlariyle belli aaatte komıayona i 
meleri. ( 4594) 1 

Yulaf ahnacak 
Ç b t k 1 k ruştur. en er o ası a ınaca 5 - Jğdırın ununa tahmin edilen bedel 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 61250 lira ve ilk teminatı 4312 lira 50 ku· 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komiayonundan : 
misyonundan : 

1 - Echer adedıne tahmin edılen fiyatı 
(40) kırk santim olan 15.000 adet ha ya 
çember tokası pazarlıkla satın alınacak · 
tır. 

2 - İhalesi 20 • Eylul - 939 çarşamba 
ıunıi saat on b ştedir. 

3 - Kati temınatı (90) doksan lıradır. 
4 - Evsaf ve şartnamcsi her gun ÖK· 

leden sonra M.M.V. satın alma komisyo 
nundan bedelsiz olarak alınabilır. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2 90 53yılı 
kanunun ikinci ve iıcıin.cü maddeler nd 
ıöıterilen vesaikle ve yukarıda yazılı l·,.tl 
teminat yle b rhktc ihale uatında M.:ı .V 
satın alma komısyonuna gelmeleri. 

(4635) 1'614 

Balye ipi vekmnap ahnar ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
l - 4000 kılo balya ipi ile l300 kılo 

kınnap pazarlık suretiyle satın ılınacak • 
tır. 

2 - Balya ipinin beher kilosu (70) yet· 
miş kuruş ve kınnapın beher kılo u ( 100) 
kuruş fi)•at tahmin ed"Jmiştir. 

3 İhalesı 20 9-1939 çarş ba U"' sa 
at on altıdadır. 

4 - Kati tcmınatı (615) altı yuz on be 
liradır. 

5 - Evsaf ve tartnamesi b le's'r. o1a 
rak M.M.V. satın alma kom. yonunda11 
alınabınr. 

6 - Pazarlıı;:a gireceklerin 24 O sayılı 
kanunun ikinci ve uçüncu m d elerinde 
göaterilen vesaikle ve yukand:ı ılı katı 
teminatiyle birlikte ihale saatında M.M.V. 
satın alma komısyonıına gclmelcrı. 

(4636) 14615 

20,000 ~iff yemeni a ma1ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 

(190) yuk doksan kurut olan (20 000) yir
mi bin' çift yemeni pazarlık suretiyle ıa· 
tın alınacaktır. 

2 - İhalesi 20 - Eylül - 939 çartamba 
ıı:Uniı saat on birdedir. 

3 - Kati teminatı (5700) beı bin yedi 
yüz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (190) yüz dok
san kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınabilir. 

5 - Pazarhga gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci n üçüncü maddelerinde 
ıöıterilen vesaikle ve yukanda yazılı kati 
teminatiyle ihale saatınıda M.M.V. satın 
alma komisyonuna ıtelmeleri. 

(4637) 14616 

Kanaviçe alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher mctreıine tahmin edilen fiya

tı (20) yirmi kuruı olan 92.000 metre ka. 
naviı;e paz:ırtrlı. ı;uretıyle satın alınacak -
tır. 

2 - İhaleı;i 20 - Ryl:il . 939 ,artamba 
ıünü saat on birdedir. 

3 - Kati teminatı (2760) iki bin yedi 
:rllz altmı4 liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her rüıı öiie· 
den sonra M.M.V. satın alma komisyo • 
nundan bedelsiz o1arak alınabıllr. 

5 - Pasarlıia ıireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve uçüncü maddelerinde 
ıöıterilcn veaaikle ve yukarıda yazılı kati 
teminatiyle hlrlilcte ihale saatmda M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelemeleri • 

(4639) 14617 

' pres, 1 sac makinesi ıhnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - 4 adet presle bir adet saç kıvırma 

makinesi pazarlıkla eksiltmeye konulmuı
tur. Muhammen bedeli 10.000 lira olup ilk 
teminatı 750 lir~br. 

2 - Pazarhlı 6-10-939 cuma giinD saat 
15 de vekilet 11tın alma komisyonunda 
ppılacaktır. 

3 - Fenni ve ldart prtnamesi her gün 
komiıyondan alınabilir. 

4 - İıteldilerin kanunun 2, 3 cü madde
lerinde yazılı vuaikle birlikte ilk temi -
nat mektuplarını mua)"'en aaatta komisyo
na müracaattan (4673) 14623 

Bir pres alınacak 
M. M. vekaleti Satın Alma Ko

ıniıyonundan ı 
1 - Bır adet profil yapma presi pazar. 

lıkla ekaıltmeye konulmuıtur. Muhammen 
bedelı 7500 lira olup ılk temınatı 563 lira
dır. 

2 - Pazarlılı 6-10-939 cuma iünll saat 
11 de vekalet satın alına komıayonunda 
yapılacaktır. 

3 - Fenni ve idari prtııamesi her ıün 
lı:omiıyondaıı alınabılir. 

4 - İsteklılerın kanunun 2, 3 ncü mad -
delerinde yazılı veaaıkle birlılrte ılk temi· 
nat mektuplarını muayyen saatte komiı -
yona muracaatları (4674) 14624 

DENiZ LEVAZIM 

Zeytin danesi ahnacak 
M. M. V. Deniz Levaaım Satm 

ima Komityonundan : 
1 - • Tahmin edilen bedeh (17096) lira 

olan (80000) kilo zeytin tanesi 3 • 1. teırin 
- 939 tarihine raatlıyan sah günü saat 14.30 
da ka .. lı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı (1282) lira (20) kuruı· 
olup prtnamesl her ılln komisyondan pa
rasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 aayıh kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplanm en ıeç belli sün ve •
atten biı' saat oveline kadar Kaıımpa .. da 
bulanan komisyon baıkanhiına makbuz 

~ . (7131. 4145) 
1~1 

ruştur. 

6 - İhalesi Karakösenin 30 - Eyi. · 939 
cumartesı saat 9 da, Kagızman 30 • Eyi. -
!>39 cumartesi giinü saat 10 da, Sürbahanın 
30 • Eyl. - 939 cumartesi rünu ıaat 11 de, 
İgdırın 30 - Eyi. - 939 cumartesi (flinü sa
at 12 de Karakôse utın alma komiıyo • 
nun<la yapılacaktır. Teklif mektııplan bu 
ssatlardan bir saat eveline kadar teslim e· 
dılmıı olacaktır. 

7 - Sartname evsafı kolardıınun her ye
rinde mevcut ve ııynıdır. Karalröae ic;in 230 
Kaı man İ<'ın 280. Sürbehan için 125 ve 
l dır icin 307 kuruş mukabilinde ıörüle • 
bilir. ( 4491) 14461 

1 - Edremit ve Ayvalık garnizonu 
liklerinin ıenelık ıhtiyaçlan olan 550 
yulafa talip çıkmadıiınıdan tekrar k 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

:ı - Muhammen bedeli (24750) lirad 
3 - Muvakkat teminatı (1836) 1ı 

kuruıtur. 
4 - İhalesi S-10-1939 perıembe ıün 

at 10 da Edremit tüm satın alma komi 
nu binHında yapılıcaktrr. Teklif m 
lan saat 10 da komisyona teslim edı 
olacaktır. 

5 - Şartnameyi ıörmek ve okumak 
yenler her &"UJl i, saaıında komııyona 
racaat etsinler. (4652) 1 

Arpa ve yulaf ahnaco 
Ankara Levazım Amirliti Satm Alma Komis;ronundan : 

Aşağıda cina ve miktarlariyle muhammen bedelleri ve teminat 
ları ~österilen arpa ve yulaf kapalı zarfla 23-8-939 da ihaleye konmuş 
ya talip çıkmamıt ve yulafa da teklif edilen fiyat gali görülmüştür. Ar 

m;ı ve ke"i itme kanununun 40 ıncı maddesi mucibince yeniden açılı: ek 

meve konmııştur 

r1 ul a :nmen bedelleri ve teminat miktarları gö•terilen arpa ve yul 
h•1a'a ınrla'd saatlerde Polatlıda alay aatınalma komisyonunca satın a 
c kt r t.,. k 1ilerin şartnameyi görmek istiyenlerin Polatlıda alay sat 
mcı k • ,, >nuna müracaatları ilin olunur. 

Cin i 
Miktarı 

Kilo 

Muvakkat 
Muhammen teminatı 

Bedeli 
ihale günü 

----- -------- ----------- ----------- 7 56 19-9-939 perıembe saat 1 
Arpa 
Yu1af 

224.000 
260.000 

10080 
14300 

1072,50 19-9-93g " ıaat 1 
(4307) 

Muhtejif yiyecek ve yakacak ahnac 
Ankara l.eYuna Amirliii S.tm Alma Komiayonundan : 

1 - Ataiıda cinai, miktan muhammen bedeli ve muvakkat teminatlan ile 
sün Ye saatleri ıöaterilmit on dört kalem erzak eksiltmeye konmuıtur. 

2. - Şartnameleri komlıyonda mevcut olup her ıün ıCSrülobilir. 
3 - Kapalı zarflar 2490 saJ'llı kanunwı tarifatı dahilinde ihaleden bir saat 

komisyona verilmiı olacaktır. Postada gecikmeler kabul edilmez. 
4 - İstekliler hizalannda ıöıterilen etin ve saatlerde komiıyona müracaat 

lin ohuı.ur. (4415) 
Cinai miktarı muham. Be. Muvakkat teminat İhale ıünU 

L. K. L. K. 
Bulpr Açık 11.000 S.llO : 171 00 25.9.939 
Patat• Ac;dı: 11.000 1.100 120 00 25.9.939 
Nohut Acılı: 11.500 1.0IS 00 77 60,5 25.9.939 
Odun Ac;ık 150.000 2.250 00 168 75 25.9.939 
K. faautya Ac;ık 21.000 2.520 00 119 00 26.9.939 
K. ıoian Açdr 10.000 500 00 37 50 26.9.939 
Yai Kapalı 10.000 11.000 00 125 00 26.9.939 
Fındık Ka. Aç. 100.000 175 00 65 62,5 26.9.939 
Sabun Açık 8.000 2.680 00 201 00 27.9.939 
Arpa Açık 84.000 4.200 00 315 00 29.9.939 
Ot Açık '2.000 2.600 00 195 00 29.9.939 
Uzibn Ac;ık uoo 750 00 56 25 29.9.939 
Et Kapalı 70.000 15.750 00 1.181 26 30.9.939 
Saman A!iık 26.000 1.040 00 78 00 30.9.939 

1437• 

Beş pavyon yaptırılacak 
Ankara Levazan Amirliii Satm Alma Komiıyonundan 

1 - Çanakble mlltabkem mevki böls•ahule lnea ettirilecek (5) adet paV)"on 
lı zarfla eksiltmeye lronulqıuıtar. 

2 - lhalesi 29-9-939 cama sttnll aut 11 de Çanaklralede mtlıtahkem mefti 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Her pavyon keıfi ve muvakkat teminatları aptıda yazıbdu. Her pavyo 
rı ayrı teklif yapılabilir. 

4 - İsteklilerin maa17• tarihte 2490 sayılı kanmwn 2, 3. maddelerinde 
veaaikle 939 ticaret odası v•ikalariyle bir ilkte ihale saatinden bir saat ev el k 
zarfları makbuz mukabilinde komisyona vermeleri için dort defa ilin ettirı 
ve ilin aonmıda keıif evrakının seriye sön derilmesi.n.i dilerim. 

5 - Pa,,,,onlara alt 1ı: .. 11. plln huaal ve fenni ıartnamcleri İatanbu1 Ankara 
zım imlrliii satm alma koınis7oalariyle Çanakkale müatahkem mevki satın alm 
misyonunda ıöriililr. 
CU.i MlJı:tar7 

PaVJ'Oll Bir 
(4419) 

Ketlf 
Lira 

Bedeli 
Kurut 

41 

Yulaf ahnacak 

Teminatı 
Lira 

1799 

Ankara Lnum Amirlitl Saba Alma Komİlyoaundan ı 
1 - Tümen birlikleri bir senelik ihtiyacı olan aaacıda cinıi, mıktan. fiyatı, 

ve ilk teminatı nııh olan yalaf lrapahsar fla utm almacalrtır. 
2 - Kapalı sarfla ebiltm..ı 2 • 1 inci tetrin - 939 pazartesi ıiuni saat 16 

mitte tümen satın alma komiıJ'OllUDCla ya pıfacütır. 
3 - Şartnamesl her sin İltabal. Ankara. Beldtebir levazım lmirliklerı satın 

komiayonımda ve İsmitte timm utm alına komisyonunda ırbrulebilir. 
4 - Her mevlıriin ihtiyacı a7?1 •7" ml1teabbltlere de ihale edilebilir. Ve tem 

lan da ayn am alınabilecektir. 
5 - İsteklilerin belli sün ve aaatiDden bir uat evel ilk inaçlarmı ihtiva ede 

pah sarflannı tsmitte tim• utm alma komisyonuna vermeleri • 
Mevkii llllrtan Pintı Tutarı İlk i 

Kilo Kr. SL Lr. Kr. Lıra ---- -İzmit 115600 5 00 5780 00 433 
Ada 9IOOO 5 00 4900 00 367 
Bolu 98000 5 00 4000 00 367 
Tula 6IOOOO 5 25 35700 00 _1677 
Gebze 21000 5 30 11130 00 834 

1209000 62410 4680 
(4614) 

Bulgur ah nacak 
Ankara le•a•- Amirlili Satm Alma KomİaJonundan 

1 - Tilmm birlilduinba bir aeaelik lhti7acı olan ataiıda cinai, mıktan. fiyatı 
ve ilk inancaıı yuılı olan bulpr kapalı sarfta utm alınacaktır. 

2 - Kapalı sarfla ekailtmesi 2 - 1 incit81rin - 939 pazartesi ıünü saat 17 
mitte ttimen aatm alma komiayonanda ,. pılacaktır. 

3 - Şartnameai her ıUn tıtanbal. An1ra ra. Eıldtehir levasmı &mirlikleri aatm 
komlıyomanda ve bmltte tim• uta alma koaıis7onunda rorülebilir. • 

4 - Her mevklin ihti,.CI qn a~ mllteabhitlere de ihale edilebilir. Ve tem 
lan da ayn ayn almabllecoktlr. 

5 - İatekUler1a beW da ve ... ttade ilk inançlarım ihtiva eden kapalı ııa 
İzmltte tümen Alin alma komllyon1111a vermeleri lüzumu ilin olunur. 
Mevki lliktan Fiyatı Tutarı 

kilo Kr. St. Lira Kr. -----
İzmit 35000 12 50 4375 321 12 
Ada 30000 12 50 S750 21J %5 
Bolu 30000 12 50 3750 281 25 
Tula 10000 ıa 50 1250 93 75 
Gebze 12700 11 • 1517 50 119 58 --117M 14711 50 1103 116 

14491 



• 

• 

-8- ULUS 18 - 9 - 1939 

• 

sf al Lisesi Direktörlüğünden 
1 - Bütün Sınıflar için yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - lstiyenlere Mektebin kayıt §artlarını bildiren tarifnameden bir nüsha gönderilir. 

/,dres : İstanbul Şehzadebaşı Polis karakolu arkası 
, , 

YUVA - İLK 

Telefon: 22534 5071 

Şemsülmekatip: OKULLAR GÜNEŞi 

ORTA - ERKEK - KIZ - Gündüzlü - Yatıh 

\ 

Ellinci yılını idrak eden Okullar Güneşi talebe kaydına başlamıştır. En ciddi ve feyizli bir özel o
kuldur. İlk kısım 4-5 inci sınıflardan itibaren ecnebi lisanları okutmaktadır. İstiyenlere tarifname gön-
derilir. 

Adres: Beşikta§ Yıldız. 5069 

============== Nişan taşında eski Feyziye============== 

Yaıtıh 
Yatısız IŞIK LİSESİ 

Kız 

Erkek 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. Kayıd için her gün 
mektebe müracaat edilebilir. İsti yenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 44039 (5055) 

HAVA KURUMU 

Yüz elli bin cilt tutkalla 
makbuz baslmlacak 

Türk Hava Kurumu Genel Mer
kez Ba~kanhğından" : 

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

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

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

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

İnşaat i lô nı 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -- -----

!DiKKAT KOMUR 1 - -= = = 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ::: - -- -- -- -§ Memleketimizin en büyük sanayi müessesesi ~ 

~ olan KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları·~ 
: E 
§§ nın çıkardığı ve Alman kokları kadar kuv· § - -- -
§ vetli teshin KOK KÖMÜRLERİNİ müesse· ~ - -~ selerimiz tarafından sataşa arzediyoruz. ~ 
- -- --- -~ Bilumum istasyonlarda vagonlarda, ve- §§ 
-
~yahut depolarımızda sayın müşterilerimi- ------

Sümer Banktan lnıaat ilanı: = zin emirlerine amadedir. 
Sümer Bank merkez binası sığınağı _ 

---

HER ~EHİR itiN sipariı kabul ederiz 
na ait 1680 lira keşifli hafriyat duvar, = 
beton ve sair işler vahidi fiat üzerin- := 
den pazarlıkla yaptırılacaktır. Talip- := 
lerin yaptıkları işlere ait vesikalarını = 
ve 350 liralık teminat mektuplarını := 
yanlarına alarak 21.9.1939 perşembe =: 
günü saat 15 te Sümer Bank İnşaat Şü = Ankara Memurlar Kooperatifi, 

-------------------besine gelmeleri ilan olunur. = 
---------------------------------- Her gün öğleden sonra tafailat al· - ANKARA Telefon.· 

1428 
=: 

ESKİ FEYZİATI l mak üzere aynı yere müracaat edile- = =: 
bilir. (4662) 14603 =: = 

B O G A Z İ Ç İ L İ S E L E R İ Y at3s1z - . = 
Kirallk bakkal dükkônı §VEHBİ KOÇ TİC. EVi, ANKARA.~ 

Yatılı 
Ana sınıf 1 ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasında, kız ve erkek kısımları ayrı 

dairelerde olmak üzere lise ve orta okul. 
ARNA VUTKÖYÜNDE TRAMVAY CADDESİNDE ÇlFTE SARAYLARDA .. 

Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebılırler. / 

~===== İstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 5062 

Türk' fındığ.ı en ·besleyici maddeleri küçük bünyesine sığış

Jırmış mükemmel bir gıdadır. Ecnebilerin bilerek kapıştık

ları kalori ve vitamin kaynağı fındıklarımızı 

FINDIK TARIM SATIŞ 
Kooperatifleri Birliği 

Yurdun her tarafında, her zaman herkesin 
' 

emrine hazır bulunacaktır. 

Halk maskeleri 
Türkiye Kızılay C. Umumi merkezinden ·:· 

Bütün zehirli gazlara karşı koruyan Halk Maskelerinin Yeni

fehirde Umumi Merkezimizde ve Karaoğlan caddesinde ( 48) 
No. lı Maden suyu mağazamızda satıldığı ilan olunur. 3425 

rıc=.==~ Gar Gazinosu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 

Yataklı Vagonlar Türkiye Mümessilliği: 
Sosyetemiz tarafından işletilmesi deruhte edilen Devlet Demir

yolları Ankara Gar Gazinosunun ı. 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 g~zin~~uzda Ork~stranın 
faaliyette bulunduğunu muhterem müşterılerımıze arzederız. 3265 

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 

Kolayı ık-Şık~ ık 
H" f•yd•n ••••I kol•ylıfı ••

''" ıpor mır•ldıı• Bıyınfar, onl•r 
için J•pılm•7 oı .. lıu Hnlür-kG · 
loll•rı 9ıyerek flklt§ı da temin el · 
mil olurlar Hululu inceltir \10 
cudun ten .. ObOnO dQıolllr •• •• 
••dld h .. •~•tlerd• b ıl e kat'iyyen 
k•ymu 

Fiyatı ı 7 ıı 2 lira den ltlbuen 

Satıt yeri yalnız ı 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Yüksek Ziraat Enstitüsünde bulu
nan bakkaliye dükkanının 11-9-939 ta
rihinde ihalede istekli çıkmadığından 
10 gün müddetle arttırma uzatılmış -
tır. Son ihale 21-9-939 perşembe günü 
saat 11 de rektörlük binasında müte
şekkil komisyon tarafından açık ar
tırma usuliyle ihalesi yapılacağı bir 
defa daha itan olunur. (4595) 14610 

Kiralık daireler 

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

Okul kitapları 
Saman pazarındaki 

AKAY 
Kitap evine tamamen geldi. 

Kırtasiyeyi Ankarada en ucuz 
oradan temin edebiJirsiniz. T ale
beler ! Oraya koşunuz. Tel: 3585 

3426 

Devren kirahk 
3 oda bir hol. Meşrutiyet caddesi 

Konur sokak Abat apartmanı No. 4. 
Azimet dolayısiyle içinde eşya hur-

da fiyatına satılıktır. 3445 

------
r elefon : 3450 -1 -2. 

------·----~ 1111111111111111111111111111IJ1111111111111111111111111111111111111111111111 ırr 

_Peşin para ve açık arttırma il~ 
satıhk emlôk 

Emlôk ve Eytam Bankasından .. 
Mukadder K. Depoıitow 

Esas No. Mevkii ve Nev'i T.L. T.L. 

574 

681 

683 

716 

71? 

756 

Doğanbey M. Arısoy S. Kadastronun 161 ada 
8 parselinde kayıtlı 3 hissede 2 hisse ev. tama
mı 163 M2. olan arsanın bir kısmı üzerindedir). 
Mezbaha civarında Kazlık içi mevkii sebzo 
bahçeleri Kadastronun 1606 ada 15 parselin-
de kayıtlı 8010 M2. tarla (Bu tarla Mezbaha 
nın gün doğusu cihetindedir.) 
Ankara, Cebeci mevkiinde, Kadastronun 
1853 ada 34 parselinde kayıtlı 9.995 M2. boş 
arsa 
Ankara, Cebeci mevkiinde, Kadastronun 1853 
ada 108 parselinde kayıtlı 3497 M2. arsa (bu 
arsanın üzerinde Nuri Kızılırmak tarafından 
yapılmıj fuzuli bir ev var.) 
Ankara, Cebeci mevkiinde, Kadastronun 185~ 
ada 111 parselinde kayıtlı 2843 M2. arsa (İ§b" 
arsa boş tarla halindedir.) 
Keçiören, Çoraklık mevkii, Kadastronun 
1717 ada 1 parselinde kayıtlı 8962 M2. tarla: 
Şarkan Cevizlikır yolu ve kısmen Halil karısı 
Ayşe bağı, garben Cebeci oğlu Halit bağı, ce
nuben Raufiye ve Asaf bağı ve sair bağlar 
ve kısmen odacı Ali bağı, şimalen Emine ve 
saire bağları ve kısmen Halil karısı Ayşe 

1.000.- 200.-· 

~0,20 

500.~ 100.-

420.- i~.-

284.- 56,80 

bağları ile mahdut. I.075.- 215.-
1. - Yukarda mevki ve mesahaları yazılı Emlak peşin para ve açık ar

tırma ile satılıktır. 
2. - Arttırmaya iştirak edecekler arasında mühür kullananların mil

hürlerini Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında teklif edilen 
bedel,·mukadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nispet 
dairesinde tezyid eylemeleri lazımdır. 

3. - İhale, 25-9-1939 pazartesi günü saat onda Bankamız satış komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak Servisine müracaatları. 

Kiralık daire aranıyor ~1111 A M E R İ KAN K:_AY~~~İ O K U L U 1111~ -: 4 sınıflı ORTA derecede HAYAT mektebi. Tedrisat 27 Eylülde : 1-10-1939 tarihinden itibaren 4 veya 
5 odalı kaloriferli bir daire aranıyor. 
Yenişehir Post Resant B. Julius ad-

._.-._.....:;_.._ __ _,;_ _ _,, resine müracaat. 3433 

: Leyli (yemek yatmak v. s.) 1 inci derece 195, 2 nci derece 95 lira. : 

: İNGILIZCE - SANAT 3417 : 
::111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, 

-------------------------------------

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 ba§ vurmaları. (4579) : 

14558 :: 
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U L US - 20. inci yıl. - No: 6512 

İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Müessese Müdürü: Nauit ULUÔ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

. -
. 

.YENi 
BU GECE 
ROSALİE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

ROBERTA 
Gündüz iki film 

1 - Danslar devam ediyor 
2 - Üç ahbap çavuşlar 

Haydutlar arasında 
Seanslar : 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 
12.15 de Halk Matinesi 
BEYAZ KADIN TİCARETİ 

BUGECE CEBECİ 

PEK YAKINDA 

SEÇME FİLMLERLE 

KIŞ MEVSİMİNE 

GİRECEKTİR 

Açık Hava Sinemasında 

Gündilz 
İki film birden 
1 - Roberta 
2 - Tavsiye mektubu 
Seanslar : 

12 - 14 - 16 - 18 - Gece 20.30 ıfa 

Mihracenin Gözdesi 
Türkçe sözl:\ 

MEKTEP KİTAPLARI GELMİŞTİR TARIK EDİP . , 

Kitap evi 
Bankalpr caddesi 

•' 

.. 


