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lngiltere'nin vaziyetine ve F ran
sız kabinesinin bugünkü toplan
b11na ait haberler 3. sayfadadır. 

H . . v k·ı· . . . arıcıye eı_ımızın grupta ı lan 
B. Saraçoğlu son naftanın siyasi vaziyetlerinI bi lairai 

lnailtere ve Fransa ile vaatlan 
nihai anlasma görüşmeleri 

sayanımemnuniyet tarzdadır 

Führer'in 
Danzig 
nutku 

Falih Rıllıı ATAY 

Hariciye Vekili bugünlerde 
yapacağı Moskova seyahatı 
hakkında malômat verdi 

Ankara, 19 a.a. -C. H. Partisi Meclis Grupu bugün 19/9/1939 
öğleden sonra saat 15 te Reis Vekili Seyhan Mebusu Hilmi Uran
ın riyasetinde toplandı: 

ilk defa aöz alan Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, son hafta • 
nm ıiyaıi vaziyetini bildirmit ve bu meyanda lngiltere ve Fransa 
ile müzakere edilmekte olan nihai muahedenin görüımelerinin 
ıayanı memnuniyet bir tarzda ilerlemit oldujunu anlatmıı, bu • 
günlerde yapacağı Moakova ziyareti hakkında da maltimat ver
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Doy'e lllü•trayte Saytung İ•mincleki alman mecmucuının nqrettifi bir haritaya eöre Polon~ 
ru• elıalliyetini ııö•terir harita; yukarda ince tcıranmlf ln.amlar, Beyaz. Radarın bulandufa 
takayı, Gfafulaki nlc ue ııölgeli taranmlf yer Şar/ri Ulıranya';yı ue buradaki ullranyalı elealli 
ııö.termekteJir. 

Alman devlet reisinin Danzis'de 
aö,.liyeceii nutuk merakla beklen• 
melde idi. Öyle tahmin ediliyordu 
ki Führer kendisi ve Almanya için 
artık hiç bir meaele kalmadığını 
aö,ıi,.ecek •e sarp demokrasileri 
ile ...ıha hasır oldufunu ilin ede-
cekti. 

mit ve vekilin beyanatı grupun umumi tasvibine iktiran ebnittir. -----------------. 

ALMAN GAZETELERİ. Edebiyat dekorundan tecrit edil· Bundan sonra bütçe encümeni rei-ı ce'nin bugünün icaplarına göre idare
ıi Isparta mebusu Mükerrem Unsal de bazı tedbirler alınması hakkındaki 
söz alarak dünkü meclis ruznamesine şümullü teklifinin daha evel grup ida· 
dahil iken encümen namına kendi re heyetince teşkil edilecek bir ko
yaptığt teklif He celecek celseye te- misyonda müzakeresi tasvip olunmut 
bir edilmit olan ve Büyük Millet ve Konya mebusu Dr. Osman Şnkl 
Meclisi binasında bir sığınak inpsı Uludağ'ın hava tehlikelerine karıı 
için batka bir tahsisattan münakale halkın korunması tarzına müteallik 
icrasına dair bulunan maddenin daha alınacak tedbirler hakkındaki sualine 
evel Partide müzakere edilmesi mü- de Dahiliye Vekili Faik Öztrak tara· 
sadiyle tehiri istenilmi! olduğunu ~- fından cevap verilmi! ve bu cevap 
latmıı ve bu bapta cereyan eden mu- t h . . 1 zakere sonunda timdilik meclis bina· grup umum eyetınce taavıp 0 un-
sında sığınak yapılmaaı için münaka· muıtur. 
le yapılmaması kararlaıtırılmıştır.. Ruznamede müzakere edilecek 

Grup ruznamesinde dahil diğer iki batka madde olmadığından riyasetçe 
takrirden Manisa mebusu Refik İn· celseye nihayet verilmittir. 

4i1i Hm•n, nutuk birkaç cümlede 
•mu. olunabilir: hayat ve devam 
kabiliyeti olmıyan Veraay Polonya· 
• taafi7e edilmittir; oe- 7erine ta• 
hii bir Lehiatan ricada selecektir. 
ldclia edildiği aibi, hudutauz ihti· 
rular petinde değiliz. Menfaatleri· 
miz pek mahduttur. Ne Franaa, ne 
Laailtere'den bir t•Y istemiyoruz. 
Dost ltalya'nm aulh tavuautunu 
Fransa ve Almanya kabul etmitler· 
eli. laıiltere'nin inadı yiizünden 
lıarp çıkmıftır. Polonya'nm yeniden 
tanzimi davaamda aavyetlerle mu· 
tabılus ve onlarla biç bir zaman 
çarpqmak safletinde bulunmıyaca· 
fız. laailtere ve Fransa harpte ıa
rar ederlerse, bilainler ki ula tea. -------------------------
Hm obmyacaiız; aonuna kadar dö
iüfecefiz. 

Bu hüliaanm da hülU..ı ıudur: 
"Polonya mağlup olmuttur. Siz de 
Almanya'ya harp ilin ederek teref 
.özünüzü ,.erine setirmiı bulunu· 
JOllUDUS· Bqka bir tecavüz ni,.e
tim olmadıima emin olunuz. Emri· 
yaJdi kabul ederseniz, meaeleJi bu· 
rada bırakabiliriz!" 

Bu nutka kartı taraf fU iki ce
TaptaD birini •erecektir: l - Hak
lmua var, ailihlarmusı bırakalım. 
2 - E•eli 31 aiustoa huclatlarma 
celdlinis, IODI'& ıöriifeliml 

Bİl'İDİD minaaı tealimiyet, cliieri· 
DÜa m&n911 harptir. Bugünkü 'l'W• 
~t• pre bu harpte Almaıa7a, iki 
cl9IDOkraai7e kartı yalnız bulma
maktadır. Savyet Ruaya emniyet 
N.beamı elde etmiftir Ye demokra
ailerle aulh halindedir. Almanya'nm 
toprak bütünlüiü Savyet Ruaya•nm 
saraatisi altmda bulunmadıiı için, 
•ier harp cle•am edene, Almanya 
Lehiataa'dan aldıiım değil, Çekia
taD'ı " Avuaturya'yı dahi ancak 
sarp cepheaincle kazanacağı zafer
le müafaza edebilir. 

lnıiltere •e Franaa'nm bu nutka 
verec:eii cev•ba tekaddüm edeme • 
)'ia. Fakat ahval öyle söateriyor ki 
Lonclra ve Paria'in cevabı, Führer'i 
hayal sukutuna utratabilir. 

Kartı taraftan timdiye kadar 
dinleditimize röre, Almanya 'nın 
elde eltili harp sayeleri kadar, ln
ıilten ve Franu'nm elde etmekte 
arar ettikleri aulb sayeleri •ardır. 
Daasiı meaeleai, yalnız sirişilen bir 
taahhüt yerine setirilmek için de
lil, bu sayeler elde edilmek için 
harbe veaile olmuıtur. Müttefikler 
Bu atrr meauliyeti üzerlerine almak 
için, ıüpheaiz alman ordulannm 
Polonya tarafından matlup edilece
tine p-.enmemiılerdi. Bilikis ı.. 
hiataD mukavemeti erıeç kmldık· 

(Sonu 4 iiacii sayfada) 

Hitler Danzig'de bir 

devlet adamlar1na 

i ngiliz 

dedi ki : 
nutuk verdi ve 

hücum ederek 

Almanya'nın gayeleri 
menfaatleri mahduttur! 
Hitler'e göre Polonya artık yoktur 

Ne Almanya ne Rusya garp demokrasileri 
uğrunda bir tek adam feda etmiyecekler 

Hitler natlıumla aivil laallıın bor. ba:clımar. et1·ımedifi(li aöy
lemiftir. Yakandaki reaimde Varıc vti la b{ .nb rclıman edilen 
aiuil laallıı görüyormmıs. 

(Hitler'in Danziı'dc sö7lcdiii nutuk betlnci aa:rfamudachrJ 

Bükreı Büyük 
El~lmlı bugün 

Ankara'ya geliyor 

Sovyetlerin Polonyadak 
yeni hududunu çiziyorla 

Varıova Büyük Elçimiz 
Romanya'da bulunuyor 

Moskova, 19 a.a. - Kızıl ordu ge • 
nel kurmayının tebliği: 

18 Eyhllde kızıl ordu kıtaları, Polon 
ya ordusu kıtalarını geri atmağa de • 
vam etmitltr ve a1qam üzeri apğıda
ki mevkileri iıg:tl eylemiılerdir. 

Şimalde, garbt Bieloruayada Swien 
ciang ıehri, Lida demiryolu iltisak 
noktası, Novorudek tehri, Nilmen Ü· 
zerinde Orlicaa köyü, Slonim, Volko 
Vysk tehirleri, Minsk - Brestlitovak 
demiryolu üzerinde Jaglewiczi istaı 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Bükret 
büyük elçimiz B. Suphi Tanrıöver, 
bugün Romanya vapuriyle Köatence
den lstanbula geldi. Büyük elçimiz 
rıhtımda Romanyanın latanbul ha§· 
konsolosu, yakınları ve dostları tara· 
fından karıılandı ve akpm treniyle 
Ankaraya gitti. yonu, 

B S h
. T .. d v Cenupta garbt Ukranyada. Sarny 

ay up ı anrıover, sor ugum d . . • L 
muht l"f 11 

k d emıryolu ıltısak noktası, uck, Stan· 
e ı sua ere cevap verere e • . . 

di ki : wo"!", Halıcz, Karsne, Buc.zacz tehır· 
•• G 1 i 'ğ. habe 1 lerı. azete er n neırettı ı r er . . 

vaziyeti kafi derecede tenvir ediyor· Kız~l ordunun ılerı kollan Lwow 
lar. Benim bunlara illve edecek bir ve Wılnoya ~aklatmıtl~rdır. 
sözüm olamıyacağını teslim edeniniz. Brut • ~ıtou~k Vilno .auyet 
Varıova elçimiz B. Cemal Hüsnü, se- . 11galı altımla 
faret erkinı ve memurlar Romanya·- Mubtelıf mahreçlerden gelen ha-
nın Cennoviç kasabasında bulunmak· berlere göre, aovyet kıtaları pazarte· 
tadırlar. Diğer ecnebi sefaret erkinı si günü aaat 21 den itibaren Vilno'ya 
da oradadırlar." girmeğe bqlamıt ve Polonya uker-

Bay Suphi Tannöver, Ankara'da leri ile sokak muharebeleri yapmıttır. 

Şafaktan itibaren binlerce Polo 
askeri Litvanya topraklarına iltica 
meğe ba§lamıı ve orada silihların 
tecrit olunmuttur. Sabahleyin ıeh 
ıovyet askerleri tarafından itıali 
mamlanmııtır. Silahtan tecrit edi 
Leh aakerleri evlerine dönmekte 
Şehrin civar mahallelerinde but 
gınlar vuku bulmuttur. Dün akfam 
bu sabah erkenden milaademeler 
yağmalar kaydedilmi1tir. 

Sovyet askerlerinin Brest • Lit 
ka girdiklerine dair verdiğimiz ha 
Anadolu Ajansının ıu telgrafi 
teyit olunmaktadır : 

Amaterdam, 19 a.a. - Westp 
ehe Landes Zeitung, rua kıtaatı 

Brestlitovak'ta alman kıtaatiyle 
aa geldiğini yazıyor. 

Souyet llıtaları Roman,. 
hududwula 

Bükreı, 19 a. a. - Sovyet tankl 
nın dün sabah Kuty ile Vicneceo aı 
ıında Romanyaya giden kliprüyil ı• 
tikleri huduttan bildirilmektedir. 

(Sonu 4 tiacti sayfada 

Hariciye Vekilimizle görü§tükten son -------------------------
ra tekrar Bilkrqe dönecektir. 
• 

Garp 
cephesinde 

Alman taarruzu 
geri pOskürtüldü 

-
Mühim bir 

hareket yok 
Paris, 19 a.a. - 19 eylül sabah teb

liği : 
Sarre'ın prk mıntakaaında dllpıaı\ 

nuı &eceleyin yaptığı kısmi bir taar· 
!Samı f iizıclJ sayjada) 

Havas ajansının bir haberi 
----~-----------------------------

Çekya'da Almanlara 
karşı isyan başladı 

Yüzlerce kiıi tevkif edildi 
Kopenhaı, 19 a.a. - Havas: Gelen bazı haberlere göre, S1 

vakya ve Bohemya'cla tethit bqlamqtır. Skoda fabrikalarm 
itçiıi arumda vuku bulan iıJ&D üzerine Geıtapo yüzlerce kiti tt 
kif ve bazı kiımeleri idam etmittir. 

C. H. P. Umumi 

idare heyetinde 
C. H. P. Umumi idare Heyeti 

dün matacl haftalık toplantıımı 
yapmıf ve Partiyi ilıilendiren 
itleri ıörütmüftiir· 

1 
İdam edilenlerin ailelerinin matc 

tutmaları menedilmiıtir. ldam ceza. 
rının amelenin çıkarmıt olduğu kı 
gaphkların aotı derece tiddetle tcı 
kil edilmi1 olduğu Brno'de icra olu 
duğu tahmin edilmektedir. 

Slovakya'da slovak memurlarına ) 
pılan tevkifat hakkında olsun hat 
verilmeden birçok idamlar icra ed 
mittir. Yalnız Slidzilina makamatı 

(Sonu 4 ilaca say/ada) 
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arp ve Birleşik Amerika iki hakikat ... 

BAZI NOJLAR: Ziraat Bankası 

Çukurova'da pamuk 
almağa başladı 

Türkiye serbest 

güreı birincilikleri 

Boıanma davalaranda 

sulh teıebbüsü 
·. ... ,, ol , • ' 

,. , , , 
Kemal ONAL. 

Andre Maurois, fransız akademi
sinin en yeni bası, bu yılın şubatı 
yarısında başlayıp mayıs sonlarında 
bitirdiği bir Amerika seyahatinin 
notlarını "Etats • Unis 39" adiyle ya· 
kında neşretti. Tarih sırasiyle yazı
lan bu notlarda muharrir günün en
teresan ve ümoristik hfidiselerini 
toplamış, Birleşik Am~rika'nın i_ş, 
ilim ve siyaset adamlarıyle . yaptıgı 
konuşmaları en cazip taraflarıyle tes
bit etmiştir. Maurois iki mevzuda çok 
durmuştur : . 

1 - Bir Avrupa harbınde Ameri-
ka'nın vaziyeti. 

2 - Ruzvelt tecrübesi • 
Muharrir her iki mesele için de 

lehte ve aleyhte söylenenleri dinli -
yor ve Avrupa'ya ait bahislerde, bir 
fransu: olarak, münakaşalara gırıyor. 

Notların yazıldığ ısırada ne zaman 
çıkacağı tahmin edilemiyen harp, on 
beş gUndenberi feci bir vakıadır ve 
başladığı günün akşamı olmadan A
merika'ya giden bir gemi batırıldı. 
T":ni aşan masum arasındaki iki yüz
(..,,,;n fazla amerikalı hayatını güç kur
tardı. Ancak haber Birleşik Ameri
ka'yı dehşetler içinde bıraktı. Devam 
eden her deniz hadisesi Atlasın öbür 
yanındaki heyecanı arttırıyor. Açık 
şehirlere yangın ve ölüm bombaları 
atılması da her yerde olduğu gibi o
rada da asabiyet ve nefretle karşıla -
nıyor. 

Nihayet bu teheyyüç cümhurreisini 
kongreyi davete sevketti. Muhariple
re mühimmat ve silah satışını mene
den bitaraflık kanununun tadili iate· 
niyor. Ruzvelt bu teşebbüsü siyasi 
buhranın arttığı son aylarda yapmış, 
muvaffak olamamıgtı. Acaba kongre, 
harp çıktıktan sonra da eski kanaa
tinde ısrar edecek mi? Bu mevzuda 
amerikan efkarıumumiyesi ne düşü· 
nüyor ve kongreye ne kadar müessir 
olabilecek? Bunun cevabını Andre 
Maurois'nın notlarında aramak yerin
de bir şey olur. 

Meşhur muharririn kitabında gö -
rüyoruz ki Amerika'da kimse facia
nın bu kadar yakın olacağını tahmin 
etmiyor. Yalnız 16 martta Hitler Po
lonya'ya ilk notayı verdiği tarihte 
Nevyork bir harp haberiyle çalk~ı: 
yor. Maurois Paris'e soruyor ve ıyı 
cevaplar alarak seyahatine devam e
diyor. Bunun dıtında herkes sakin ve 
müsterihtir. 

Bir harp çıkarsa, Amerika nihaye 
ona iştirak edecektir. Fakat şimdilik 
bu iştiraki takaydane hatta soğuk 
kar_şıhyor. Ancak az çok kati olan bir 
şey varsa demokrasilere harp malze
mesi vereceklerdir. 

Büyük endüstri sahiplerinden bir 
amerikal\, muharrire diyor ki: "Av
rupa'da bir harp çıkarsa ne yapacağı
mızı öğrenmek istiyorsunuz? Pek a
ta, size onu söyliyeyim. Top mu isti
yorsunuz? .. Peki, tayyare mi? .. Peki. 
Para mı? .. (gülerek ve biraz tereddüt 
ederek) bunları ödemiyeceğinizi bile
rek ona da peki... Amerikalı asker 
mi? .. Asla!,, Andre Maurois diyor ki 
bu küçük nutuk, kongrenin noktaina
zarını değil, fakat halkın derin hissi
ni ifade ediyordu. İş fileminin, cüm
hurreisi aleyhindeki şiddetli husume
ti matbuata da tesir ederek şimdilik 
halkın hislerinin serbestçe ifadesine 
manidir. Fakat harp başlarsa birçok 
amiller müdahaleyi takviye edecek
tir. Muharririn saydığı bu amilleri 
şöyle hülba edebiliriz: 

a - Bir harp oluncıya kadar cüm
hurreisliği intihabı yapılarak mesele 
hallolunmuş bulunacak ve bilhassa 
Ruzvelt tecrübesi ikinci plana geçe· 
cektir. (*). 

b - Amerikan halkı çok heyecana 
müstaittir. Muhariplerin yapacağı ilk 
tahrip hareketi onları kızdıracaktır. 

c - Aralarında sathi birçok his ay
rılıkları bulunmasına rağmen Ameri
ka lngiltere'ye çok bağlıdır. Fransız 
muharriri burada diyor ki: "Müfrit 
müdahale aleyhtarı olup . kendisiyle 
çetin münakaşa yaptığım büyük ame
rikan şairi bile, ingiliz donanmasının 
mahvolacağı tehlikesini görürse der
hal müdahaleci olacağını söylüyor-
du.,, 

d - Amerikalılar tehlikenin ken • 
dilerine yaklaştığını göreceklerdir. 
Çünkü harpler birçok keşiflerin hızı· 
nı arttırıyor. Belki de yeni harp doğ
rudan doğruya Amerika toprağını de
ğilse bile yeni vasıtalarla Amerika 
ticaretini perişan edebilecektir. Bu 
da bir harbe iştiraki mecburi kılan bir 
sebep olacaktır. 

Andre Maurois, az çok şu hüküm
lerle mevzuu nihayetlendiriyor: "Ben 
Amerika ayanının ne düşüneceğine 
ve nasıl rey vereceğine bakmıyorum. 
Hadiselerin kuveti: ergeç bütün mu
kavemetleri, hisleri, acele ve yanlış 
kanaatleri süpürüp götürecektir.,, Bir Avrupa harbinde Amerika n.e 

yapmalıdır? Maurois'ya ~öre ~.erı-
kalıların bir kısmı bunu ıç polıtıka- (*) Bu düşünUı harbin ne kadar uzak 

t Cümh. urreı· tahmin edilditini gösterir. 
nın bir unsuru yapmış ır. · 
si Ruzvelt müdahale taraftarıdır. Bu
nu nutuklarında söyler, vakit vakit 
Avrupa'ya mesajlar göndererek ihti· 
lafları yatıştırmak ister. 

Ruzvelt'in muhalifleri, yalnız kar
şı partinin ıpensubu olanlar değil.dir. 
Bangerler ve iş adamları, onun pıya
salara müdahalesini hO§ görmüyor. 
Büyük sanayiciler ziraat lehine yap
tığı takyitlerden şika~etçi: ~ğır ~ergi 
verenler Ruzvelt tecrubesının mukel
lefe pahalıya mal olduğunu, işsizle
rin değil, liyakatsizlerin doyuruldu-
ğunu söylüyor. ,. 

Bütün bu zümreler Ruzvelt ı ten· 
"kit ederken onun iltizam ettiği Avru
pa işlerine müdahale fikrini de ÇÜ· 

rütmek isterler. Bunlardan bazıları 
muharrire ıu intıbaı vermiştir: eğer 
Ruzvelt müdahale aleyhinde olsaydı 
karşısındakiler mutlaka lehte bulu-
nacaklardı. . 

Basm Birliği Genel Merkezi 
bngün toplana(ak 

Türk Basın Birliği Umumi Re
isliğinden: 

Genel Merkez idare Heyeti 
bugün on altıda Ulus Basımevin
deki birlik merkezinde toplana • 
cağından sayın azanın tetrifleri 
rica olunur. 

Kız Enstitülerine alınacak 
parasız yatılı talebe 

Maarif Vekaleti bu yıl kız enstitü
lerine parasız yatılı olarak alınacak 
talebe için hazırlıklarına devam et -
mektedir. Alınacak talebe için önü
müzdeki günlerde müsabaka imtihanı 
açılacaktır. 

Milletler arasındaki anlafIDaZ· 
lıkları sulh yoluyla halletmek gaye· 
siyle kurulmuı 'olan Milletler Cemi· 
yeti konseyine, Türkiye, bundan beı 
yıl önce dün iıza olarak girmigti: 
milli kurtuluıun tamamlandığı gün
den bu yana hangi sulh hareketi 
vana, Türkiye'yi bu teşebbüsün ön
cülerinden biri ola1'ak bulununuz. 
Biz, ıu on beı yıl iç.inde, baıkaları
nm hüriyet ve haklannı tanıyan, ve 
dünyanın huzur ve sükununu ku
vetlendiren anlaımaları en çok yap· 
mıı olan milletiz. Bugün, kırka ya· 
kın hükümetle a1'amızda, politika, 
iktıaat, ticaret, adliye, kültür ve 
aoayal mevzulara ait yüzleri aşan 
anlaşma vardır ve onların hepsine, 
baıından sonuna kadar sadık kal • 
mışızdır. . 

Fakat bizim bu enternasyonal ış 
birliği siyasetimizin yanı baıında 
bir de, bütün sürprizlere ve bekle • 
nilmiyen hadiselere karıı hazır bu
lunma itiyndımız vardır. Yeni Tür -
kiye devletinin banileri, onun hak
kı olan tarih boyunca devam ve ba
kasını temin edecek bütün temelle
rin in§asında örnek bir titizlik gÖs· 
tennişlerdir. Bugünkü .kuvetli Tür· 
kiye bu cehdin mah&ulüdür. 

Burada, bizim milli karakterimiz 
haline gelen §U iki hakikatin, çok 
salahiyetli bir ağızdan veciz bir ifa
de&ini veriyoruz: tesadüflerin Mil -
letler Cemiyeti konseyine giriıimi
zin ikinci yddönümüne rastlattığı 
bir günde, Afyon'da At.ıtürk zafer 
anıtını açan Milli Şef lnönü, o za· 
mantarda buhranlı, karı§ık ve bu
gün patlamı§ olan harbin o günler
de bir baıka taraftan vaki olacağı
nın tahmin edildiği o günde, Türki-

Adana ı9 a.a. - Beynelmilel vaziyet do
layısiyte' Çuk~r~va pamuk rek.?lt~aini~ 
satmnda çiftçının karoılaştılı guçluklerı 
göz "önüne alan hükümetlmiz, çiftçi elin -
deki pamukların Ziraat Bankası tarafından 
normal bir fiyatla mUbayaasına kırar ver
mlıı ve milbayaa vaziyetini tesbit etmek 
üzere Ziraat B.ıınka111 umum mUdUr mua
vini Hulki Ahsbah Adanaya gelmiştir. 

Ziraat Bankası dünden itibaren mübayaa 
ya başlamış ve ilk hamlede 82.000 kilo pa
muk mübayaa eylemiıtir. Muhtelif kalite
lerden olmak üzere pamuklar otuz bir ile 
otuz beş kuru& arasında milbayaa edil -
mektedir. 

Çiftcim.iz, hükümetimizin bu büyük yardı 
mmdan dolayı minnettardır. 

Dil • Tarih Fakültesi 
talebelerinden bir 

grupun tetkik gezisi 
Kastamonu, 19 a.a. - Bir tetkik aeyaha· 

tına çıkan Dil, Tarih, Coirafyı Fakültesi 
talebelerinden yirmi klşlllk bir talebe mı· 
pu başlannda doçentlerden Cemal Alagöz 
ve Niyazi Çıtakoğlu olduğu halde dün ak
şam buraya gelmiştir. 

Kafile Ankaradan ayın sekizinci günü 
hareket etmiş ve Sungurlu, İskilip, Os • 
mancık, Merzifon, Amasya, Samsun, Si
nop ve Boyabattan geçerek buraya gel· 
miştir. 

Talebe rrupu bu~n tneboluya gitmiş -
t ir. Yarın tekrar Kastamonuya avdetle 
Çankırı yolu ile Ankaraya dönecektir. 

Hatay'da mebus sc(imi 
i\in ha11rhklar 

Şehrimize gelen malQmata gö~e •. Hatay 
vilayetinde, yapılacak mebus seçımı hazır
lıkları devam etmektedir. Seçim esas def
terleri teşkil eden teftiş heyetlerine ve -
rilmiştir. Heyetler 22 eyliilde esas defter
lerin tetkikini bitirecekler ve 23 eylülde 
seçim esas defterleri ıs gün müddetle as
kıya asılacaktır. 

ye'nin ıerefli bir sulh ve zaruri bir Yen Jen iki orta okul açılıyor 
harp telakkilerini aıağıdaki cümle-
lerle anlatmı§tı. Bir millet nasıl bir 
ıulhu kabul eder? Ne zamanlar 
harbe girer? Hayat ve ıerefini han
gi ıartlarla, hangi tedbirlerle ko
rur? Ve nihayet dünyanın huzur ve 
sükunu hangi yoldan temin edilir? 

ismet lnönü, 936 da, belki dün -
yanın bir büyük parçasını kan ve a
teı içinde bırakan bir boğuımayı 
kauederek diyo:cdu ki .: 

" ... Dünyanın ufukları yeniden 
çok bulutlu olmuştur. Bu kar!1nlık· 
lar içinde hiç olmaz~a bu. neaı~ h~ : 
yatı için barı§ ve iyı geçım umıdı 
çıkacak mı? Bunu yakın günler~e 
göreceğiz. Yeni Türk~ye doğd~~u 
gündenberi milletlerın barı§ı ıçm 
çalıştı. Dün kahramanca vuruşt~ğ~ 
milletlerle bugün yakın ve samımı 
dostluklar kurdu. Bu örnek dünya· 
nın diğer bölgelerinde çok görül
müyor. Bugünlcü beynelmilel kay
gılar bize hemen yakından temas 
etmez. Fakat insanlığın düşünüş ve 
geçim tarzına yakın zaman~a yeni 
bir istikamet bulunmazsa, ınsanlı-

Maarif Şurasınca tesbit edilen esular 
dahilinde açılmaı;ı kararlaşan mektepler -
den elmdilik birincisi LUleburgaıda, ikin. 
cisi de Zonguldak Ereclisinde açılacaktır. 
Bu iki kasabamızda açılacak orta mektep-

r önümüzdeki de."\; yılından itibaren ted
.. ata baııhyacaklardır. 

Eğe' de ihracat için 

alınan tedbirler 
İzmir, 19 (Hususi) - İh cat, pi -

yasa kredileri için Ankara'ya giden 
heyet dönmüştür. Hükümet bütün·ko
laylıkları göstermiştir. Banka ve ko
operatiflere emtia üzerine avans yap
maları için geniş yardım yapmıştır. 
Mahsulün değerinden aıağı satılma -
masını, icabında bizzat piyasaya gire
ceğini bildirmi§tir. Halkımızın, heye
can göstererek malını rastgele elden 
çıkarmamasını istemiştir. 

Kredi, harp sigortası meseleleri 
halledilmiştir. 
Alınan tedbirler, Ege piyasasında 

ve ihracatında faydalı tesirler yapa-
ğm talihi yaman olacaktır. . . caktır. 

Türkiye serbest güreş birincilikle
ri 27 bölgenin iştirakiyle 30 eylülde 
Ankarada 19 mayıs stadyomunda ya
pılacaktır. Bu 27 bölge 6 grupta top
lanmıştır. Bunlardan birinci grupu 
teıkil eden Ankara, Çorum, Edirne, 
İstanbul, Kastamonu bölgeleri birin
cileri doğrudan doğruya müsabakala
ra iştirak edeceklerdir. 

İkinci grup; Samsun, Ordu, Trab
zon, Amasya bölgeleri Samsunda; 

Üçüncü grup : Sıvas, Yozgat, Kay
seri, Erzurum, Tokat bölgeleri Sı-
vas'ta; 

DördüncU grup; Kocaeli, Bolu, Es
kişehir, Bursa bölgeleri İzmitte: 

Beşinci grup; Konya, Burdur, An
talya, Mersin, Afyon bölgeleri Kon
ya'da; 

Altıncı grup; İzmir, Balıkesir, Ma· 
nisa, Denizli bölgeleri İzmir'de grup 
birinciliklerini bu hafta zarfında ya
pacaklardır. 

Müı>abakalara her siklet sımfından 
bir müsabık iştidk edeceğine nazaran 
Ankara'da bu suretle iki yüz küsur 
güreşçi toplanmış olacaktır. 

Federasyon müsabakaların munta· 
zam bir surette cereyanını temin için 
her türlli hazırlığını bitirmiştir. Gü
reşler iki minder üzerinde yapılacak 
ve mümkün mertebe vakit kaybedil
memesine çalışacaktır. İstanbul'dan 
tanınmış güreş idarecisi ve hakem 
BB. Ahmet Fetgeri, Vehbi Emre, Sa
dullah ve Seyfi Ankaraya davet e -
dilmiılerdir. 

İstanbul Belediyesi 

varidatı 
İstanbul, 19 (Telefonla) - İstanbul 

belediyesi varidatında ehemiyetli mik 
tarda artmalar göze çarpmaktadır. Be
lediyenin son ilç aylık varidatı geçen 
senenin aynı aylarına nazaran yarım 
milyon liraya yakın bir fazlalıkla 

2.988.000 lirayı bulmuıtur. 

Kaymakamlar arasında 
Dahiliye Vekaleti, açık bulunan ve 

vekaletle idare edilen kazalara kay • 
makamlar tayin edecektir. Bu arada· 
bazı kaymakamlar arasında da değiıik 
likler yapılacaktır. Vekalet yeni ta· 
yin ve nakil listesinin hazırlığına bat 
lamııtır. 

ll-IAVA 

fM.:~ 
Yurdun ıimal kısımlarına 
· mevzii yağıılar oldu Şimdi türk milletinin iradesını 

bir daha söylemek için bu toplantı· 
ı. • • M'll t Dün ıehrimizde hava umumiyetle bulııt-

dan istifade etmen;. ısterım. ı e • Çağrı lu geçmİ$, rilzg!r garp istikametinden U· 

ler araıında emniyet, her millet için niyede en c;ok 3 metre kadar hızla esmiş -
ve umumi sulh için mÜ§terek ve a • x Milli Müdafaa Encümeni 20 . ıx _ 1939 tir. Günün en yüksek sıcakhiı ı9 dereceye 
me1•1 olmalıdır. Mu"mku"n olduğu ka- .. U ıs d t 1 kt r kadar yükselmiııtir. Yurtta, Egenin cenup çarşamba gun saat e op anaca 1 

·.. taraflarında hava açık, Marmara havzasın-
dar geni' ölçüde ve mümkün olduğu x Gümrük İnhisarlar Encümeni b~un da çok bulutlu, diğer yerlerde bulutlu geç-

b .. saat 10 da toplanacaktır. · · d ı d • Ana.d kadar geni§ saha için anf ve gu- mıştır. 24 saat için e ya nız oı;u o-

venll.k tedb.ırler·ı bulmıya çalı•alnn. !unun şimal kısımlarındaki mevzii yağışla-
Y rın metre murabbaın& bıraktığı ıu mikta-

Yokaa büyük bir sahayı yangına tan müdafaasını kadın ve çocuk rı Sarıkamışta 7, Karsta S kilorramdır. 
maruz bırakıp birkaç parça evi kur- bütün millete ait bir vazife olarak Rüzg5.rlar, Karadeniz kıyılarında ııimal, 

,, diğer bölgelerde cenup ve garp istikamet-
tarmıya çalıpnak bo§ bir hülyadır. kabul edeceğiz! !erinden saniyede en çok 5 metre kadar 

Eğer bu insani ideallerimize rağ· Baka ve emniyetinin icap ettir • hızla eamiştir. Yurtta en yüksek sıcaklık-
men bu genig türk vatanı yer.iden diği bütün tartlara karıı hazır ve !Da~: Kırşehdird3e330B, Blukraa.dad 313,41zNmir.dll~ 32, 

·· k · •ıA 1 a. ı· b' t b" l k ul ıyarbakır: a , ı ı esır e , azı ı ve bir tehlikeye uğrarsa, tur ~s~ı ası· ·n;.uvet ı ır va an oy e ur ur... , tskenderunda 3S, Adana ve Manisada 36 
nın ilk gjinlerinde olduğu gıbı, va· KUTAY derecedir. Andre Maurois'ya Amerika'nın b~ · 

yük bir şairi şunları söylü_ro_r: "Bır 
kere Avrupa harbine asil ıştırlk et· 
miycceğiz. 1914 harbinin sonunda '?"" 
tanıtacak derecede · aldatıldık. Bız 
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§.trayher l 
Göbels'e dair 

adil bir sulh için çarpıgmııtık. Ne a- Konuşuyorlardı: 

ne netice veriyor! 
Adliye VekAleti, boşanma dfi.vala -

rında sulh mahkemelerince yapılan 
sulh teJebbilılerinden ka~ının barış -
ma ile neticelendiği ve kaçının teşeb
büsün akametiyle sona erdiğini tesb:
te karar vermiş ve cümhuriyet müd
deiumumiliklerinden bu hususta m<:.
lUmat istemişti. İstenilen bu malumat 
gelmiş ve neticesi tesbit edilmiştir. 
Alınan neticeye göre 1936, 1937 ve 939 
seneleri zarfında bilumum sulh mah
kemelerine 21.236 adet sulh teşebbüsü 
davası ikame edilmiıitir. Bunlardan 
20.472 adedi sulh teşebbüsünün aka -
metiyle ve ancak 764 adedi tarafların 
barışmalariyle neticelenmiştir. 

Sulh teşebbüsüniln akametine ka
rar verilenlerden 9287 si boşanma da
vası ikame etmiı ve bunlardan 7771 i 
boşanma ile neticelenmiştir. Geri ka
lanlardan 908 i reddedilmiş ve 608 de 
takip edilmediğinden müracaata bı
rakılmıştır. Sulh teşebbüsü davası a
çanlardan boşanma için müracaat e
denlerin nispeti yüzde 43,27 dir. 

Adliye Vekaleti alınan bu netice 
üzerine lüzumlu kanunların değişti -
rilmesi etrafında tetkiklerine batla· 
mıştır. 

Malatya bez ve 
iplik fabrikası 

Malatya bez ve iplik fabrikaları 
türk anonim girketi merkezini Malat
yaya nakle karar vermiştir. Umum 
Müdürlük ve şubeleri ay başına kadar 
şehrimizden ayrılmış bulunacaktır. 

Mekteplere alınacak parasız 
yatılı talebe 

Maarif VekUeti, lise ve orta mek -
teplere, muallim mekteplerine ltıfUt 
usta ve sanat mekteplerine alınacak 
parasız yatılı talebe için açılan müu
baka imtihanına girenlerin evrakları
nı tetkike devam etmektedir. İmtihan 
neticeleri eylül ayı sonuna doğru bel
li olacak ve imtihanda kazananların 
jsimleri g~etelerle i1~!1 ~dilec:elrtiı: .. 

ilk mektep muallimleri nakilleri 
listesi çıktı 

Maarif Vekaleti, bir viliyettocı cli
ğer bir viliyete verilecek ilk mektep 
muallimlerinin listelerini huırlamıı 
ve listeleri Maarif Müdilrlilkleriıne 
göndermigtir. Listelerde isimleri ol
mıyanlar mheretleri kabul edflme
miJ ve yerlerinde bırakılım§ olan 
muallimlerdir. Maarif Müdürleri yeni 
listelere göre viliyetler içinde nakil 
ve tayinleri yapacaklardır •. 

İstihkak dôvalar1nın 

üç senelik neticesi 
Adliye Vekileti 936, 5137 ve 938 senele

rinde ikame olunan istihkak divaları ye : 
k1lnu 9890 ı bulmu~tur. Bunlardan 4431 ı 
dlvıcı lehine. 2823 adedi de divacı aley
hine neticelenmiştir. Geri kalan 2636 dava 
henüz neticelenmemiııtir. Yüzde itibariyle 
yüıde 45 üçüncü oahıs lehine, ylUde 29 a
lacaklı lehine neticelenmitt.ir. • 

Gül hane harici 

muallim muavinliği 
Cebeci askeri hastanesi miltehassıs· 

larından ve Ankara'nın tanınmış ope
ratörlerinden Dr. Ahmet Kimil So • 
kollu Gülhane hastanesi birinci hari· 
ciye muallim muavinliğine tayin edil· 
miştir. Genç ve değerli doktorumuza 
yeni vazifesinde muvaffakiyetler di • 
leriz. 

dalet ne de sulh temin edildi,,. Fran· Şimdi ingiliz harp kabinesinin ğ 
' - Ştrayher tevkif olundu una sız muharriri hiddetlenerek büyük Bahriye Lordu olan Vinston Çörçil d J B 

harpten sonra aldatılmıı biri vana bir makalesinde: gore Naziler artık yahudi düşman- Bele iye er ankası 
Fransa olduğunu söylüyor ve bunu "Bu sözlerinden dolayı Bay Gö- lığından vaz geçtiler, demek.tir. 
şöyle ispat ediyor: mil~onlarla gen· bels'i demokrasi cephesinin en bü- - ôyle zannederim, çünkü başka senelik umumi 
cin hayatına mal olan hır zafer ~aza· yük yardımcı/arı arasında tebcil et- yel değirmenleri buldular. 
nılmıştı. Harpte Fransa çok tahnp e- meliyiz.,, demişti. ' "": . '· miş ve Fröhlih'i kurtarmıştır. Fakat daha mühim olan Ward toplantısı yapıldı 
dilmişti. Bir daha aynı felakete uğra- *** Price'in yazısında işaret ettiği ge- .,.,,, 
mamak için askeri şefler Ren'in sol Bir zaman alman şefleriyle pek ••ıJ çimsizliktir. Şimdi harp ba§Iayınca Belediyeler bankası senelik umll 
sahilinin tahkim ettirilmesini söyle- içli dışlı ahbaplık eden, şimdi de Dünkü gazeteye Amsterdamdan ihtimal ki yeni vesika yemeklerin- Bir ıizJen, bir bizJ~ mi merkez binasında yapmıştır. 
mişlerdi. Eğer amerikalılarla ingiliz- orada sulh zamanında gördüklerini gelen haberler, Almanya'nın zayıf, den Göbels, bir kat daha zayıflamış, Bankanın kanunu mahsusuna tev • 

F ' ı serbest bırak- kuru, bog·azzndski "Hazreti Adem ,. 
ler 0 zaman ransa Y ortaya vuran yazılar yazan İngiliz fakat Maret:a/ Goring'in nüfuz ve Yahudi düşmanı Ştrayher ın tev- fikan divanı muhasebat reisinin riya· 

1 d b t n tatbiki de mümkün- elması,. rıkık, Nordik ve alman ari .. 
sa ar ı u ıar 1 muharrirlerinden G. Ward Price ::ı kudreti bir kat daha artmı~tır. kilini ve Göbels'in susturulmasını seti altında şurayı devlet ve divanı 
d.. F kat onlar yenı' sulh esaslarının lig-i icapları hil§fına sar/arı siyah 

u. a ' k de geçenlerde diyordu ki: ::ı yazan gaı:eteler, diyordu ki: muhasebat daire reislerinden ve dahi-
bu gibi tedbirlere lüzum bıra mıya- "Göring'in ba§lıca antipatisi bir ve burnu uzun olan propaganda na- Hazır kudret elde ve Führer cep- liye vekaleti müsteşariyle mahalli i . 
cağını ve kendi ittifaklariyle "Millet- Göbels'e, bir de Himler'e karşıdır. zırının sustuğunu, yahut da sustu- bede iken, çok mümkündür ki hoş- "En kuvetli tahmine göre daima dareler umum müdürü dahilye vekil-
ler Cemiyeti" gibi bir müessesenin · rulduğunu bildiriyordu. !anmadığı bu sesi susturmuı olsun. bolşevizme karşı bağırmıı olan Gö- b k d 

• d ~· · ·· 1 · t' Propaganda nazırı Gobels filmlerı Acaba bizim "tozdan, dumandan leti hukuk müıavirinden ve an a a -
her şeyi temın e ecegını soy emıı ı. ı d k ı t k h k b ı k d'l.ğ' d beis, ~trayher ile birlikte Nazilerle h' 1 · · b t" ·· he .. Halbuki Amerika Ayanı ilk hamlede ve tiyatro arı a ontro e me a - ferman okunmuyor,, sözümüze mu- Hoş, belki, Gö e s, en ı ı ın en Y ki i§tirlk ıase en nıs e ıne gore • 
sulhu irnzalamanııf, Milletler Cemi. kından istifade ederek bu kontrolu kabil, alman/ar da "toptan, bomba- de susmuş olabilir. Artık ne söyli· bolıevikler arasındaki yeni yaklaı· sene sıra ile davet olunan on belediyi! 
yetine de girmemişti. Muharrir diyor en fazla güzel aktrislere karıı gös- dan nutuk söylenmiyor., mu diyor- yebilecek? ma siyasetine kurban edilmişlerdir. reisinden müteıekkil olarak toplanan 
ki: "Bu sözlerime kimse cevap ver· terirdi. HattA siman sinemasının lar? - Kahrolsun Bolşevizm! Bu, Sovyetler tarafından Litvinof- umumt heyeti bankanın bu altıncı he-

k akı d mühim şahsiyetlerinden olan Fröh- dese, Lehistan'da Sovyetlerle na- sap devresine ait idare meclisi ve mü-
medi, çUn U h ıy ım.,, · 1 d b' hi Herhalde yakın vakte kadar "sa- un siyasetten uzaklaıtırılmasına Al- . 1 b'l kA 

Maurois 19 mayısta Nonnandie va- lih Çek karısı ıle ara arın a ır - ziler sarmaş dolaş olmuşlardır. rakipler raporlarıy e ı anço ve ar ve 
d . f - · F öhl'h zz hibinin sesi" vazifesini gören bu manya tarafından verilen cevaptır., h 1 t tk'k e tasdik ile puriyle dönUyor. Büyük transatlin- ıse gesmes uzerıne r ı na - - Kahrolsun yahudiler ! zarar esap arını e ı v 

tı'kte fransu; muharrirlerinden Jules ra çıkışmış, Göbel• de aktörü tevkif nazırın tam rejimin mürüvvetini Bu izah, Arnavudun meşhur: idare meclisini ibra etmişitir. 
· k k ı d b' · · tt r gördüg~ü sırada susmaya mecbur ol- diye haykıraa yahudilerle müca- . . . b' b' d 1 Romains, Alfred Fabre. Luce, Henry ettırere amp ar an ırısıne a z - delenı·n amansız elebaoısı Yulyus - Morı, bzr sızden, ır ız en. Umumi heyet bankanın 1939 maH 

ı maaını, yeni ingiliz bahriye lordu :r 
Malherbe de vardı. Muharrir onlara mıştı. demokratlar nam ve hesabına bir Ştrayher Mare§al Göring'ia emriy_· hika~e_sjr;! b:t!.!_lat_.!~!· yılı için mürakipliğe tüccardan B. Ad-
konuıtuğunu aşağı Y.,ukarı şöyle bü. Bu hadiseyi Görifng 'hlaber ~lınca kaY.ıp olarak kaydetmiştir. - le tevkif olunmu~tur. - ~ ~.... - T. 1. qan Talay'ı seçmiştir. . - ~ 
l!sa ediyor: --· -- - -- ------~-~p:~~u~s!~~~1!~a~.ş~y~e_~k-il_i_s~ı-a_t_ı'-_1_e_e_mı __ r_v_e_r_-____________ ~~~~~~~~~----------------~----.....ı."""-...___.. __ ;:;;....:ıı.&..:ı..:~-:..::...!~ıılıL......ı;,.....!DiiD:.,;.....,..U...ı... ... .-..-.... ıii.ı.ııııııı1ı11ı1ı1 .................. .. 



IG. 9. 1939 

1. DIŞ POLiTiKA! DÜNYA HABERLERİ 
Denizaltı harbi 

19 uncu asır zarfmdaki muhare
belere nazaran, gerek 1914 harbin· 
de ve gerek bugünkü harpte lngil
tere'nin vaziyeti iki noktadan de • 
iitmittir: 1 - Denizaltı gemileri· 
nin bir mücadele vautau olarak ica• 
dı 2 - Tayyarenin tekemmül ve 
harpte kullandmuı. Denizlere ha· 
kim olduiu için düpnan taarruzun· 
dan masun kalan lngiltere, biri de
niz altından, diieri de havadan ge
len bu iki tehlike ile kartı karııya 
gelmiıtir. 

lngiltere havadan gelecek tehli· 
k97e kartı bir taraftan müdafaa 
tedbirleri almıtt diier taraftan da 
büyük tayyare filoları inta etmittir. 
Harbin baılangıcmdanberi Alman• 
ya'nm garp cephesinde havadan bit 
tetebbüate bulunmadıjma bakıla· 
cak oluraa, lngiltere ve Franaa, bu 
noktadan Almanya'ya kartı faiki· 
yet temin etmit olmalıdırlar. Bina· 
enaleyh denizlerin aathmda olduiu 
pbi, havada da demokrat devletler, 
Almanya'ya kartı kuvetli vaziyet
tedirler. Fakat denizlerin altı baıka 
bir meseledir. Denizaltı gemileri 
sizli hareket ettiklerinden ve bek· 
lenmedik bir zamanda beklenme
dik yerlerden denizin aatbma çıkıp 
İngiliz harp ve ticaret gemilerini 
batmbldarmdan bu ailahm bütün 
tehlikeleri bertaraf edilmit deiil
clir. Bugüne kadar almanlar tara· 
fmdan giritilen denizaltı harbinin 
en ehemiyetli muvaff akiyeti, Cou
rageoua namındaki ingiliz tayyare 
ıemiainin batınlmasıcbr. Bu gemi· 
nin hatınlmaamda yalnız İngiliz 
donanma•• değil, aynı zamanda in
pliz hava kuvetleri de büyük zayi· 
ata ujramıtlardır. 

Bununla beraber, lngiltere için 
denizaltı harbinin tehlikeai donan· 
madan ziyade ticaret gemileri için· 
dir. Donanma her halde denizaltı 
semilerine kartı kendini müdafaa 
edecektir. Ara aıra bir geminin \a. 
tınlmuı ela vaziyeti deiittirmez. 
Fakat ticaret gemileri için vaziyet 
öyle delildir. lqiltere, hem harbi 
idame, hem de halkı iate etmek için 
ticaret yollannı açık ve emniyet al· 
tmda bulundurmak mecburiyetin• 
dedir. Yüzlerce geminin her gün 
inailiz limanlarına girip çıkmalan 
l»ahia menuudur. Halbuki birkaç 
denizaltı g....&i ... ticaret s-n.n
ni batırabilir. 

İngiltere ve 
Fransa'nın 
vaziyeti 

Çemberleyn bugün 
bir nutuk söyliyecek 
Londra, 19 a.a. - Preu Aasociati

onun diplomatik muharririnin bildir
diğine göre. B. Çemberleyn, yarın A
vam kamarasında bir nutuk söyliye -
cek ve ezcümle, rus tecavüzü netice -
sinde vücuda gelen yeni vaziyeti izah 
edecektir. 

Diplomatik muharrir, bu haberi ve
rirken, B. Çemberleyn'in lngilterenin 
hedeflerine varıncıya kadar harbe de
vam azmini bir kere daha teyit edece
ğine §Üphe yoktur demektedir. 

F ran•ız kabine.i bugün 
toplanıyor 

Paris, 19 a.a. - (Havas) Nazırlar 
meclisi yarın toplanacaktır. Bu top · 
lantıdan önce bir kabine meclisinin 
toplanmaması keyfiyeti umumi olarak 
hükümetçe müzakere olunan kararna
melerin B. Lebrun'un imzasına arzo
lunmıyacağı ve B. Daladiye'nin top -
Jantı esnasında B. Lebrun'la nazırları, 
diplomatik ve askeri hadiselerden ma
IWrıattar edeceği teklinde tefsir olun 
maktadır. 

Polonya'nın bir kısmının rus ordu
su tarafından iıgal olunması tam bir 
teianüt halinde hareket eden iki bü
yük demokrasinin ittihaz ettiği hattı 
hareketi hiç bit suretle haleldar et
miyecektir. Nazırlar meclisi, hem bu
nu müıahede edecek hem de İngilte
re ile tam bir ahenk dairesinde takip 
olunacak harp siyasetini bir kere da
ha ittifakla tasvip eyliyecektir. 

Belgrad'da 

Hükumete tam 

selahlyet verildi 
Denizaltı gemilerinin aerheat fa· 

aliyetlerine en büyük engel, devlet· Belgrad, 19 a.a. - Bu sabah neıro-
1• hıakukunan kaicleleridir. Bu ka• lu~ bir kararnam~ il~ h~kilJnete tam 
ldelere göre, bir ticaret •eya yolcu aelihıyetler bahtedılmııtır. . . 

"sini batınnak için içindeki yol· Hükümet, bu kararname mucıbınce, 
::;:... ve tayf alann canlarım em· bundan böyle kanun lan tadil ve ica
niyet altma almak lazımdır. Demek bında yeni kanunlar neıredebilecek -
olu,or ki denizaltı ıemiainin, ken· tir. Bu selihiyyetler,. yeni parllme?to
diainİ batıracajmdan ticaret semi· nun toplanacagı tarıhe kadar mer t o
IİDİ haberdar etmeai lazımdır. Bun· lacaktır. 
elan haberdar olan gemi, ekMriya, 
gysall•la denizaltı ıemiaine t .. lim 
olnuyacaimclan, kendini müdafaa 
etmeie te19bbüa eder •e binaen&· 
Jeyh denizaltı gemiai ele tehlikeye 
dütmiif olur. Bu sebeple denizaltı 
semileri, haber Yermekaizin ticaret 
semilerini hatırmıtlardır. 

Büyük harp içinde bu denizaltı 
llarbi bir taraftan Almanya, diler 
taraftan da lngiltere •e bitaraf dev
letler araamcla ehemiyetli ihtilaf 
mevzuu olmuı •e nihayet Amerika· 
11111 harbe aüriildenmeaine de sebep 
tetkil etmittir. Amerika gibi bitaraf 
devletlerin noktainazarlan ıu idi: 

ı - Almanya, bitaraf de•let ge
milerini, haber venneluizin hatırı· 
JW• Devletler hukulnma ıöre buaa 
aallhiyeti yoktur. 

2 - Almanya muharip devlet 
semilerini batırarak bu gemilere 
ltinen bitaraf devlet •atandqlan
am canlannı tehlikeye koymakta-

dır. 
Almanya lnıiltere'ye kartı sirit

tili mücadeleyi batka yollarla ka
samnanm bir çaresi mevcut oldu· 
tuna gördükçe, Amerika'nm tazyİ· 
kı kartıamda denizaltı harbini yap
maktan çekimnifti. Fakat 1917 M • 
nesinin batlangıcmda batka ümidi 

Japon - Amerikan 

münasebetleri 
Tokyo, 19 a.a. - Bucünkü bütün Japon 

ıazeteleri Japonya ile Amerika arasında -
ki münasebetlerden bahsetmektedir. 

Resmi Japon mahfillerinin mütaleuma 
ıöre, bu münasebetler biç de nikbinlik ve
recek mahiyette deiildir. 

Matbuat Amerikanın Japonyaya lı:arp 
aldıiı vaziyetin basmane oldutunu yasa • 
ralı: ıu izahatı vermektedir : 

Amerika usalı: ıarlı:talıi yeni nsiyeti ta
mamlamakta ve Çindeki balı: ve menfaat
lerini 9 devlet muahedesi esası üı:erine 
müdafaa etmekte iarar ediyor. Amerika 
ıimdiye kadar Çindelı:i menfaatlerinin 
zarar cördiliii iddiasiyle 600 bldiseyi pro. 
tnto etmiıtir. Avrupa harbinin baımdan 
beri - ki incili• ve franeız nüfuzu ıerile
ıniı oldutundan - Amerilı:a Çindelı:i faali -
yetini bir lı:at daha arttırdı. Öyle lı:i Ja -
ponya ile Amerilı:a arasmd&lı:i ıercinlik 
artmııtır. 
Kolnımin Şimbun pzetesi .Amerikanm 

Japonya aleyhinde aldıiı bütün iktisadi 
siyasi ve askeri tedbirleri sayarak bu ted
birlerin iki devlet arasındaki bir harp teh
likesi yaratıp yaratmadıiını soruyor ve di
yor ki : 

"Eier Amerilı:a ılmdilik siyasetine de • 
vam edecek olursa Japonya bayati men • 
faatlerini müdafaaya mecbur lı:alacaktır . ., 

Sovyet baltlk filosu 
Ballıkla gizlenen denlzaltılara ka111 

tedbirler almaktadır 
Eatonya makamlannın bu denimltı 

gemilerine müaamahalanndan bahsediliyor 
Moskova, 19 a.a. - Tas ajansı bildiriyor: Leninırat'tan gelen 

emniyet edilir haberlere ıöre, bazı Polonya denizalb ıemileri, bir 
takım hükümet erkamnın gizli müzaharetine dayanarak baltık 
devletleri limanlarında gizlenmektedir. 

Gene bu haberlere &öre, bu Polon
ya denizaltı gemilerinden ba~a, bu 
limanlarda diğer bazı devletlere ait 
denizaltılar da ıizlidir. Evelce Tanin 
limanına iltica Fderek orada alıkonu
lan Polonya denizaltı g~milerinden 
birisi, 18 eylül tarihinde, meçhul bir 
semte kaçmıı ve kaybolmuştur. Sanıl 
dığına göre, bu vaka, Eatonya makam
larının müsamahası ile vukua gelmiş
tir. 

Sovyet Baltık filosu kumandanlı· 
ğı, Baltık sularında gizlenen deniz
altı gemilerinin muhtemel t:.arekatına 
kartı tedbir almaktadır. 

E•tonycula korku yok 1 
Tallin, 19 a.a. - Sovyet kıtalarının 

Polonyaya girmeleri ve bilhassa Sov
yet - Estonya hududunda Sovyet mo
törlü kıtalarının tahşidi dolayısiyle 
Eıtonyada korku hüküm sürdüğüne 
dair Stokholm radyosu tarafından e
velki gece verilen haberler, Estonya 
makamları tarafından katiyetle tekzip 
edilmektedir. 

Taninde biç bir korku eseri olma -
dıtı aöylenmekte ve hududda normal 
tartlar dahilinde hayatın devam etti
ği il&ve edilmektedir. 

Litoanytltla ilatiyat tetlbirleri 
Kaunu, 19 a.a. - Yarı reunl Letu

vos Aidas gazetesi, Litvanyanın mü
dafaa kuvetlerini takviye için yeni
den bazı ihtiyatları sillh altına çağır
dıtını yazıyor. Hükümet, çekilmekte 
olan yabancı kıtaat Litvanya toprak
larına doğru geldikleri takdirde bun
ları aiWıtan tecrit ve hududu ıeçme
lerlne mümanaat edebilecek vasiyet· 
te bulunmak istiyor. 

Kaunaa'taki 10vyet elçisi, yarım 
saat kadar Litvanya hariciye nuırı 

ile görüpnilftür. 
Kopenhaı. 19 LL - Berlinake Ti

dende ıueteıinin Rigadaki muhabiri, 
Polonya ile Litvanya arasındaki bü
tün nakil vasıtalarının inkıtaa utra • 
dığını bildiriyor. 

Keza bu muhabir, marepl Voroti· 
lorun Polonyadaki rua kıtaatının ku
mandasını deruhte ettilini bildirmek
tedir. 

ltJJ10C O O P SJOIJOISLMbiltCO O Atfl 

Litvanya hu~udunda 

Sovyet öncü 

müfrezeleri 
Kaunaa, 19 a.a. - Vilno ile 

telefon muhaberesi kesilmiştir. 
Mültecilerin yerleıtirilmeaine 

devam olunmaktadır. Bunlar 
memleketin merkezinde mütead
dit temerküz kamplanna gönde
rileceklerdir. 

Hudutlann yakmmda kızılor
dunun bazı öncü müfrezelerinin 
görüldüiü bildirilmitH de bunlar 
litvanyalılarla temaaa henüz sir
memiılerdir. 

sa o aru o ~ &sOWIJJl1lttlYl 

Japonya ve 
Sovyetler ! 
Mütarekeyi ademitecawüı 

paktı takip edecek deiil 
Tokyo, 19 a.a. - Hariciye nezareti 

namına ıöz alSylemefe eallbiyettar o· 
lan bir .at. Japon - Ruı mütarekesi 
hakkında beyanatta bulunarak bu mü
tarekeyi hiç bir ademitecavüz misakı
nın takip etmiyeceğini beyan etmit • 
tir. . 

İki memleket arasında aktedilmit 
olan ıimdiki itillfın Avrupanın vazi
yetiyle hiç bir al&kası yoktur. Japon
yanın Avrupa harbine müdahalede bu 
lunmata hiç de niyeti yoktur. Yegi
ne pyeai, bütün vesaitini, bütün ener 
jisini Çin meselesinin halli için tek
sif etmektedir. Bu maksatla Japonya 
beynelmilel münasebetlerine müteal • 
lik bütün meselelerin halli için bütün 

Alman basınının tefsirleri , 1 ecnebi 'devletlerle itillflar akdine &
midedir. 

Berlin ve 
Moskova 

el ele verince .. : 
lngiltere'nin bütün 

hesapları suya düıecek 
Berlio, 11 a ... - Alına matbuu bilbU· 

sa sov7et btaaoıoıo Polo117a7a 6İrip ile 
m-.6Ul olmalıtadır. 

Gueteler almao Ye •O'lf7et lriiJriimetJ•ri 
taralıodao oeıredileo miifterel teblil üze
rinde duraralı bu ilıi memlelıetio çarp11a
calı11a dair demolırat memlelıetlerde belı • 
leoeo ümitlere bir olbayet verdilioi, Al • 
maoya il• Rua7a1JnJ ıarlıl Avrupada yem 
bir nizam lıurmalı iıioi üaerlerioe aldılıla
rıoı tebarüz ettiri70rlu. 

AllfYll ınatbuaoı Veru7m ıarb ait olao 
lıüJdimlerioin tamameo ortadao blltılını 
mifalıctde etmelıte, •araoti ctdilen devl.ı 
ortadao blltılıtao aoora 6•raoti7i idame
ıdo 11e7e yar17jcafı111 sormalıta Ye bu 6•· 
raotioio Alma117a7a Jıerp hrbetmelı içio 
lo6iltere Ye Trama7a eaaeo bir bdaıt• 
teılıil etmiı olduluııu b7fi'7l•meltedir. 

Gazeteler ııı 1101ta71 da b7ffedi70r lıi 
Polo117ao111 bir bç a7 maiaYemet ctdece • 
liıd talunin etmelıte olu 1111iltueıd11 bi· 
tiiıı bezapları •u.,. diipniiftiir. Ve dil•r 
bütiio lıeupları da 6d• alim hlacalıur. 
Huui7le lıi fimdi AlllWl78 Ye So"7eder 
Birlili elele Yermiı brıluııU)'Orlu. 

İngllterenln k1rı lislesi• 
giren embl flnnll• 

••• 
Vatincton. 10 a.a. D. N. B .• : 
Hariciye Nazırı B. Hull,, buciinlrii mat

buat toplantısında demiıtir ki : 
"- Amerilı:a bülı:ümeti, aovyet kıta&tr -

nm Polonyaya ıirmesine karıı llka:rt ka
lamaz. Ambarıonun Rusya hakkında da 
tatbiki nazan itibare almmııtır. 

Nevyorlı:, 19 a.a. - Nevyorlı: Herald Tri
bün ıazetesi, Vqinctondan istihbar edi -
yor: 

Bir mal ve cevabı 
Hariciye N esareti mabafili Amerika n 

Sovyet Ruaya arasmdald ticaret muahede
sinin ilp edilmesinin Rmyanın Avrupada 
faal bir siyaset takip etmesinin neticni o
labileceii miltaleasını serdetmektedir. lıte 
Amerilı:anm ambarıo:ru Rua:raya tetmil e
dip etıniyeceii auretinde sorulan suale Ye
rilen cevap budur. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

x Budapeete - Son ilı:i cün içinde macar 
poliai yalan ve heyecanlı haberler itu e -
den 30 kiti teYkif etmittir. 

X Liubliana - Havas: Gratzdan bildi
riSdiiine cöre, Karintiya Sloven ekalliye
tine menaup bazı lideri.er ~e arada Sloven 
kültür birliii sekreteri ile bir muallim. 
harbin illnından sonra Gesapo tarafmdan 
tevkif edilmiılerdif. 

x Roma - Draç limanı seyriaefaine tek
rar açılmııtır. 

x Melbum - Avuaturalya miidafauma 
mabau kuvetlerle Avrupaya cönderilecelr 
kıtaat mevcudunun yansı lı:aydedilıniıtir. 

x Budapeete - Naip Horty, Tokyoda 
bir tlçililı: ihdasına mezuniyet Yerıniı Ye 
eski Vaıincton lronaolon Georcn Ehika
:rı bu sefarete tayin eylemiftir. Baron 
Wettstien Macarimnm Bedin elçiliiine 
tayin edilmiıtir. 

kalmadılmı görünce, Amerika'ya huaale getircliii heyecanı görür 
ratmen, denizaltı harbine haıladL glnnes, )'aptıjı itin tehlikeaini an
Ve ba da A.merika'nm harbe ittir&· lıyarak, derhal vapurun dmizaltı 
kine sebep tetldl etti. Denis harbi • ıemiai tarafmclan batmldılmı tek· 
nin neticeai hakkında almanlann zip etti, Tabiidir ki bu tekzibe A· 
bealedikleri ümit tahakkuk etmedi• merika'da ldmae P..nmamqtır. Ve 
Gerçi ilk aylar zarfında birçok ıe- Amerika efkln, bir müddet Liizi· 
miler batırdılar. Fakat İngilizler bir tanya vapunmun hattıiı U11Mnki 
taraftan müdafaa tedbirlerini te- atmoafer içine atıldL Almanya on • 
k-ül ettirdiler. Diler taraftan dan aonra daha bü,.ük itina göater
da hatmlan gemilerin yerine yeni mektedir. 
ıemil• infa ederek zayiatlarmı te- Denizaltı harbinin bugünkü tek· Londra, 19 LL - Eveninı News p 
lafi ettil•. li, lnıiltere için bü,.ük tehlike tet· sete1inin yudıiına ıCSre, düpnta 

x Atina - Be)'Delmilel Selinilr fuan 
resmen 24 eylülde .;ılacakıtır. Yabancı 
pavyonların hazırlıkları cumartesi eününe 
Jı:a4ar ikmal edilecektir. Almanya, büyük harpten aldıiı kil etmes. Çünkü görülüyor ld bir ticaret kanunu hillriimlerlne pren ve 

acı denten istifade ettiii için bugün taraftan büyük harbin tecrübesi 278 phıı ve firma iıimlerlne ait neı
denizaltı harbini kayıtaız, tartaız o- karfumda Almanya ihtirazlı dav• redilen karar listede Danimarka, Bel 
(arak yapmamaktadır. E•ela bita • ranmaktadır. Diier taraftan da ay- çika, Hollanda, İsviçre ve Bulpriıtan 
raf pmileri batırmıyor. Yolcu laf&· nı harpt• hatka türlü dersi• alan a ait onar, Yunanistan'• ait ıs. Roman 
)'an s..Were de taarruz etmekten lngiltere denizaltı gemilerinin ta- ya, Yuıoalavya ve Litvanyaya ait al
pkiniyor. Yalms harbin Ntl&DR- arruzlarma kart• müdafaa tedbir- tıpr, Norveç'e ait 14, Pinladiya. Por
lumda bir Athenia gemisini hatır· lerilli t.ek-.ül ettinniftir. teme ait 10, İ1Veçe ait 8 ve Japonya-
_.... Fakat ..._ Am9rika'da A. Ş. ESMER ya ait 15 ieim vardır. 

x Bureoa - CebeUittanktan bildiril • 
diiine ıöre. inciliz makamatı, Endaht tec
rübelerini itkll etmemek için "Şark sahili , 
denilen aabilden 4000 yarda uzakta butun'. 
malannı balıkçılara ihtar etmiıtir • 

X Roma - Hariciye müateean B. Gbı
seppe Bastianini Londra büyü elçililine 
tayin edilıniıtir. 

X Londra - lnciliz miiaik hollerinin he
men ekserisi, dün akpm 7eniıden 9'l1mıl -
tır. 
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( D u N K u ) 

ISTANBUL Gazeteleri 
SON POSTA 

lnsilterenin mütkülü 
Bay Muhiddin Bırcen Sonpostadaki 

bapnalı:aleaiıı'ie lnıilterenin baıında bıi 
yük mutlı:ülaıt olduiundan bahsederek 
töyle diyor~ 

Hi' ıüphe yoktur ki lncilterenin ba
ımda bijyülı: müılriilit var. Bu müıkü-

lltın derecesini a_nlamalı: ve bugün inıil
terenin sırtına y\ıkselmiı olon yükıi ölç
mek için ıunlara dikkat etmek kafidir: 
l!H<t te dıinyanın bütün büyiık lı:uvetle
ri ve hata birçok ufaktan da inciltere 
ile birlikte Almanyayı kırıı harbediyor
lardı. Halbuki, bu defa, bunların, Fran
aadan maada, hepsi de muharebenin ha
ricindedirler. Hattl büyülı: bir askeri 
lı:uvet olan rusyı, lehiatana eirmiı bulu
nuyor. Şimdiki halde yükün en büyük 
k11mı, inciltere ile fransanın sırtına 
yüklenmiıtir. Avrupayı nisqetle vazi
yet böyle olduiu eibi, asyaya ni&betle 
de inciltere rahat deiildir. Rusya ile an 

laemıı olan japonva, hiç olmazsa çin sa
hasında, ıimdi iııciltere ile daha sert ko-

nuıma imkinlarına sahiptir. tnıiliı fi
losunun büyuk bir kısmı avrupadan ay
nlmu. Bu halin ne kadar devam ede
ceıi de malüın delildir. Japonya, uzak-
11rkta serbest lı:almıı aayılbilir. 

Zannedersek lnciltere, bütün son i
ki asırlık tarihinde hiçbir zaman bu ka-

dar mıııkul bir vaziyet içinde bulun
muı deıildi. Harbi uza.tmak, onun en ku 
vetli bir sillhıdır. Fakat, bu silih bu
eün iki tarafı da keser bir silih halini 
almıı ıörıinüyor: Harbi uzatmak, bü
yıik ihtilllleri yaklaıtırmak manasını 
_da ifade eder. Bunun için, harbi uzatmak 

bır dert, uzatmamalı: da baılı:a bir derttir. 
Ve bu dertlerin icinden nasıl çıkıla

cak ? İnciltere, en ziyade kendisine tev
cih ediliniı olan düşmanlıklara karıı 
~s~l ıöiiıs ıerecek Bu. öyle l:!ir m~ele 

dır kı onun hallini, bizim bu lı:üçülı: aklımız 
temin edemez" 

Dedikten sonra tôyle devam ediyor : 
lnciltere müıkülden korkmaz· onun 

sırtı çok yülı: taıımıya elbet müteham -
mild?r. Falı:at, bu memleketin bu defa hal. 
letmıye mecbur olduiu müıkül 914 te
ki müılriilden çok farklıdır. O k~dar fark
lıdır ki bu yiıke omuz verme cesareti 
ancalı: 1nıiltere cibi bir memlekette bu
lunabilir. 

Ben Almanyanın askert kuvetini ci -
han harbinde çok iyi ıördüm. Bunun 
çok yıilı:selı: bir kuvet olducuna inanırım. · 
Fakat, lncilterenin, medeni kuvetine de 
çolı: inananlardanım. lnıiliz politikası 
son senelerde çok yanlıı yürümüı, çok 
aldanmıı olmakla beraber, lnciltere ne 
mütemadiyen bata eder, ne de hatada ia
r~r. etmesini sever. Dönüp dolaııp, lı:en
dısıne ya harple, yahut da sulhle bir çı
kacak yol bulur. 

CUMHURİYEl ____ ... _ 
iki türlü hayat telikkiıi 

Bay Nadir Nadi, C:liınhuriyet pzete· 
sinde yazdıiı (İki til~ü bayat tellldtiai) 
lıqlddı .......... 1 .. 1n .. diia)'acla, llaat&
lılr. clarhlr. ulantı b. ... J'U'llUDdan .. 
min adamlarla, ui7et: i'inde yapyan, 
muvaffakiyet utrwıda tehlikelere cö • 
lüs sermesini bilen ve ufalı: arızalan 
du".ftUyan adamlar mevcut olduiumı te
barüz ettirerek ferdler için doiru olan 
bu ıörüıün milletler için de aynen varid 
old~u hatırlatarak töyle diyor : 
Dünyayı dolduran insan toplulukları 

aruında öylelerine rutlıyoruz ki tarih 
boyunca köıninde oturmq, maqı tı
kınnda ciden bir kalem memuru cibi et
liye ıütliiye kanemadan buit bir bayat 
ya~amııtır. MiimeY)'iz vuıflarını ferd • 
lemle de •tılıyaıı bu kütlelere "memur 
milletler., demekte bata yoktur zannedi
yorum. Bütün korkuları, rp.batlarmm 

kaçmamaıındadır. 
Si:raaet dlinyaamm ceçirdiii her fır • 

tına bunları zıqır zıncır titretir. Urlı:elı: 
nazarlarla etrafa bakarlar. Uzak, yalı:m 
lromp.ı1ara hitaben, "Aman bana dokunma 
da, ne yaparsan yap!,, cibilerden baiır
dılı:larmı duyanmız. 
. Sosy~l hlcliaelerin de tıpkı meteorolo

Jı.lı: hldıaelerde olduiu cibi bir takım i
~ıler, c;ıkıılar yani hareketler ıöstere
bıleceiine bir türlü inanmalı: istemezler. 

Onlara sorarsanız rüzglr da, fırtına 
da, sıca~lılı: ve soiukluk da pyritabii bi
rer hldıse sayılmalıdır. Çünkü kendileri 
zahmetsiz bir hayata alıpnıılardır ma-
aıla ıeeinmelrtedirler. ' 

Bu ıibi milletlerle, elı:meiini taıtan 
ç!_lı:aran ~i.lletler arasmdalı:i fark büyük
tur. Jlu ıkınciler, en uzalı: devirlerden • 
beri binbir badire atlatarak tarih fırı
nında adamakıllı piemiıterdir. Millet 0 • 
l~rak atıldıkları bayat mücadelesinde teh
lılı:eden korkmamayı iyi bilirler. Deniz-

de bora olduiu cibi aiyaset dünyasında 

da zaman zam:.."! büyük küçük fırtına -
lar çıkmasını yadırgamazlar. 

Avrupada on sekiz cündenberi dört 
milleti saran ateıe, öteki milletlerin 
banıi nazarla baktıklannı tetkik eder -
ken yukarıki müphedeye varmamak 
miımkiın olmuyor. 
Ateıin yakınında veya uzağmda dü

zinelerle millet var. Yakında bunlardan 
bir kaçının veya bir çoğunun ateı tara
fından sarılması tehlikesi her zaman mev
cuttur. 

lıte, bu tehlike kal"$ısmda, seyırcı 
milletlerin hali harp <.ıienlerinkinden 
daha aı entresan olmuyor. 
Yanıını soiukkanlılıkla önlemiye ça

lııanlara karıı ic;imizde sonsuz bir iti· 
mat beslemekte haklıyız. Çiınkü ateşin 
ic;ine ıirseler bile, onlar cene muzaffer 
olacaklardır. 

VAKİl 
Alman medeniyeti bu mudur? 

B. Asım Us, Vakit cazetesinde yazdı
iı bu batlık altındaki başmakalesinde, 
leblilerin meyusane fakat kahramanca 
müdafaalarını yaparken alman hava ku-

vetlerinin zavallı Lehistanın açık şehir
lerindeki sili.hsız kadın ve çocuklar Ü· 
zerine olıim ve ateş yaimurları yaidır
makta devam ettiklerini söyliyerek ma
kalesine $Öyle devam ediyor : 

"Almanlar bu hareketlerini medeniyet 
llemine kaf1ı ,dya haklı cösterebilmek 
için lehlilerin c;ete harbi 7aptıklırını 
sebep olarak ileriye sürdüler: yani al
man iıcıli altına ceçen yerlerde bir ta
kım batı bozuk !ehliler sili.hlanıyor, al
man ukerleri üzerine ateı açıyorlar • 
mıı 1 

Bir kere bu iddianın ne dereceye ka
dar doiru olduiu belli değildir; doğru
luiu kabul edilse bile böyle bir vaziyet 
acık tehirlerin ve köylerin bombardıman 
edilmesini mazur cöıtermez. Alman 
ordusunun elinde kendi iıcali altındaki 
yerlerde zuhur edecek çete hareketleri
ni, iıyanları bastırmak için her tiırlil 
vasıta ve imkinlar vardır. Bu vasıta ve 
imklnları kullanacak yerde henüz i11al 
altma ıeçmemiı olan cephe ileraindeki 
müdafaasız zavallılar üzerine havadan •· 
teı açılması adalet hisleriyle ve kaide
leriyle nasıl telif edilebilir ? 
lsıtal altına ceçen yerlerde çete ha

reketleri oluyorsa alman ordusu bu çe
telere yataklık eden köylüler ve ıehirli
ler hakkında en ıiddetli inzibat tedbir
leri alabilirdi: bu türlü inzibat tedbirle
rinden dolayı kimsenin bir söz söylemek 
de hatırına celmezdi. 
H~lbuki almanlır cephe ıeriainde 

lehh çeteler var diye cephe ilerainde on
larla hiç bir münasebeti olmıyan mil
yanlarca masum inunı topyeklin ölü • 
me ve en acır iıkenceye mahldbn edi • 

yorlır 1 Adalet tarihinde cörülmeıniı bir 
adaletaizlilı: misali veriyorlar 1 

TAi 
Almanya iktıaaden bu harbi 
bqaramaz 

Ba7 .il. Zelreri71 Sertel, bu batlık al
tında :rudıiı· batmakalede mqbur inci• 
liz askeri mütelıuaısı Liddel Hart'm 
söylediii : 

"Bucünkü harpte söz sahibi ya1ıus 
el"klnıhırbiyeler ve kumandanlar delil
dir. Harbin mukadderatını askerler de
iil, milletlerin iıc:tisadi vaziyetleri tayin 
eder. Binaenaleyh bir milletin urp ka
biliyetini ölçerken askerine ve 9uıiıan • 
danlarına deiil, ekonomik kabiliyetine 
bakılır.,. 

Sözlerde buciin bütün askerlerin de 
müttefik oldutunu tebarüz ettirdikten 
sonra, diyor ve ilive ediyor : 

. "Alman balkı bueünden sıkıntı içind .. 
dır. Senelerdeııberi harp ekonomisi için
de yaııyan Almanlar, halkını sıkı bir per
hize tlbi tutmuıiur. Şimdi bu perhiz &
zami haddine varmııtır. Açlılı: ıimdiden 
kendisini hiuettirmiye baılamıştır. Harp 
ilerledikçe bu sıkıntı artacaktır. Al • 
manya dahili istThsalltı ile balkın cıda
sını temin edemez. Gıda maddelerini ha
riçten ıetirmiye mecburdur. Tuna ve bal
kan memleketleri Almanyanın erzak an
bandır. Fakat b'!\ memleketler de yarım 
seferberlik halindedir. Bir çolı: cıda mad· 
delerinin ihracını menetmiılerdir. Za • 
ten c;oiu Almanyadan alacaklı vaziyette
dir. 

İktisadi vaziyeti böyle bozuk oldufu 
içindir ki Almanya uzun bir harbe da
yanamaz. Harp uzadıkça prp devletle
rinin lehine inlı:iıaf eder. Çünkü onlarm 
arkalarında nihayetsiz iktisadi kaynaklar 
vardır. Gün ııeçtikçe bu kaynaklardan is
tifade imkinları çoğalır. Almanya fa • 
lı:irlettik'e onlar zencinleşir. Onun için 
de lnciltere ve Fransa harbin uzamasına 
taraftardırlar. 

Nümuiıe hastahanesinde pasif korunma 

Sade Türiüye'nin delil, belki bütün medeni memleketlerin en ıno
dena uhat mü .... ..&erinden biri olan Ankara Nümune haataneainde 
ha•a telılikeaindea paaif korunma için de lazım gelen bütün tedbirler 
almmqtır. Hutanenin kıymetli sertabibi Doktor Rüttü Çapçı bu mak
~tla hHt~~ ~angın aöndünne, caz temizleme ve tedavi ekipleri 
~~a .•~til'. H~anenin puif korunmaaı için bütün hazırllldar 
bitirilmiftir. Yukanclald reaimcle pasif korunmada vazife alan hasta
ne aertaWbi B. Riiftü ÇaHJ, doktorlar, idarecil• ve hasta balucdar 
gaa mukeleriyle göriibpekteclir. 
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İngiliz Filoları 
an denizaltı arına 

harbe basladılar lcarsı 
~ 

"Courageous,, gemisinden kurtulanlar 

başlarından geçen faciayı anlatıyorlar 
Paris, 19 a.a. - ''Havas": Fransız devriye gemileri alman de

niza:tılarma karşı İngiliz filosu ile faal bir surette teşriki mesai 
etmektedir ve şimdiye kadar dört veya beş alman denizaltısının 
fransız harp gemileri tarafından tahrip edildiği söylenebilir. 
Bu itıbarla denizaltı harbi mükem- ,----

mel emarelerle başlamış addedilmek -

te~~!Um olduğu üzere. İngiltere gibi Alm~n gazeteleri 
Fransa da tahsisen denizaltı gemileri 
ile mücadele etmek üzere "ihtiyat" is
mi verilen bir filo teşkil eylemiştir. 

ıs günde iki hadiıe 
Bu filo hafif gemilerden ve teslih 

edilmiş birçok altı düz küçük vapur
lardan müteşekkildir. Bu küçük va -
purlara, su içinde bulunan kısımları 
pek az olduğu için, torpil atılması 
fevkalade zordur. Zira torpilin bun -
ların altlarından geçmesi çok müm . 
kündür. 

Deniz harbinin ilk on beş ·günü zar· 
fında kaydedilen hadiseler ingiliz tay 
yare gemisi Courageous'un ziyaı ve 
fransız torpil gemisi Pluton'un liman 
da demirli iken kazaya uğramasıdır. 
Buna binaen müttefik donanma bu 
ilk on beş giın zarfında 25 sene evel
ki denizaltı haı binin başlangıcında 

olduğu kadar çok ve mühim ziyaa ma
ruz kalmamıştır. 
Courageouı'tan kurtulanların 

anlattıkları 
Londra, 19 a.a. - Courageous mü

rettebatından 400 kişi torpido muhri
bi ılc limana getirilmiş bulunmakta
dirlcr. Mikdarı daha fazla olan diğer 
mürettebat ta ticaret vapurları ile gc 
tirilmiştir. Couragcous'da iOO kişi bu 
lunmakta idi. 

Kurtulanlardan biri diyor ki: 
Courageous, derhal yana yattı. 5 da 

kika sonra kumandan gemiyi terketme 
emri::ıi verdi. Geminin baş tarafı ba
ta·· "1 kıç tarafı da dim dik havaya 
ka • ordu. Torpillenmesinden 15 ila 
30 dakika sonra denizin dibine doğru 
sapl:ınmağa başladı. İhtimal bir sani
ye fasıla ile iki kuvetli ve bir birinden 
ayrı infilak vukua geldi. Tlili bir ta
kım infilaklar vukua gelmiş olduğu
nu da tahmin ediyorum. 

Gemi batarken .•. 
Courageous battığı zaman bir çok 

tayfa henüz güvertede bulunmakta i
di. Bir çok bahriye efradı denize at
lamışlardı. Yüzmek bilmiyen tahta en
kaza ve tahlisiye simitlerine sarıldı· 
lar. Torpido muhripleri ile ticaret ge· 
mileri vaka mahalline pek çabuk gel
diler. Bunların mürettebattan ekseri
sini kurtarmış oldukları tahmin edil
mektedir. Bir Hollanda gemisi ile bir 
Amerikan Kargosu da fel8ketzedele
rin imdadına koşmuşlardır. 

Kurtulanlardan bir başkası macera
yı şu suretle hikaye ediyor: 

"75 dakika suda kaldım. Bir ticaret 
gemisi tarafından kurtarıldım. ve bir 
torpido muhribine götürüldüm. Neş· 
emizi hiç kaybetmemiştik. Yüzerken
de şarkı söyliyo., şakalaşıyorduk. Co
urageous, torpillendiği zaman gemide 
ki bütün ışıklar södürülmüştü. Ge
mi yana yattığı zaman bütün tabak 
çanak büyük bir gürültü ile kırıldı. 
Gemide bulunanların hepsi de soğuk 
kanlılıklarını muhafaza etmişti. Hatta 
suda yüzenler tahlis edilmelerine in· 
tizaren aralarında 15tife ediyorlardı. 

Kumandan jones'un ne olduğu ma
ll'ım değildir. 

Batırılan Belçika vapurunun 
tayfaları Ostarıd' da 

Brüksel, 19 a.a. - Manş denizinde 
batan Belçikalı "Alex von Opstal" 
vapurunun mürettebatı dün akşam 
Ostand'a gelmiştir. Vapur kaptanı ile 
4 kişi tedavi edilmek üzere İngiltere· 
de kalmıştır. Bütün mürettebatın be· 
yanatına göre, vapur ingiliz haberleri 
hilafına olarak bir alman denizaltı ta· 
rafından torpillenmemiş, fakat mayna 
çarparak batmıştır. 

Bir vapur hasara uğradı 
Londra, 19 a.a. - Ellerman seyrise

fain kumpanyasının City of Paris a· 
dındaki 10 902 tonluk İskoç \'apuru, 
cum3rtesi gecesi hasara uğramış, ro -
morkör ile çekilmesine mecburiyet 
haıııl olmuştur. 

ı 38 kişiden ibaret olan mürettclt.ıtı. 
kurtarılmıştır. Tayfadan birisi tahli· 
siye sandallarını denize indireceği sı
rada telef olmuştur. 

Bu geminin torpillenmek suretiy
le hasara uğradığı öğrenilmiştir. 
Tayyare ge.miıinde ıağ kalanlar 

Londra, 19 a.a. - Bahriye nezareti
nin Courag.:ous tavyare gemisi hak· 
1 ında aldığı malümata tıöre. mürette· 
battan sağ oıcl.,k!arı ralen malOm O· 

}anların adrc'li 681 dir. Mürettebat ye· 
kunu 1260 idi. 

Sovyellerin 

Polonya' daki yeni 

hududunu ~iziyorlar 
(Başı 1 inci sa.vlada) 

men kumandanı bu tanklara <1 -nala
rını söylemiştir. Bu kola kun . la e
den sovyet miralayı özür dilcmi~ ve 
tankları geri döndürmüştür. 

Polonyadaki Fransa sefiri Bükreşe 
hareket etmiştir. 

Sovyetler Macar hırdudunda 

Belgrat, 19 a.a. - Yugoslav radyo
su, sovyet kıtaatının macar hududuna 
varmış ve orada macarların şehir kı
taatiyle selamlaşmış olduklarını bil
dirmektedir. 

Alman gazeteleri Sovyetlerin 
Polonyadaki yeni hudut 

hatlarını çiziyorlar 

Amterdam, 19 a.a. - Almanyada 
intişar eden gazetelerin bu sabahki 
nüshaları, Sovyet Rusyanın yeni hu
dut hattını, kızıl ordunun ileri hare
keti neticesinde meydana gelecek o -
lan hududu çizmektedirler. Amster
damdaki müşahitler. bazı alman gaze
telerinin halihazırda alman işgali al
tında bulunan bazı araziyi sovyet Rus 
ya hududu dahiline sokmalarından do 
layı hayret izhar etmektedirler. Ez -
cümle Dusseldorfer Nachrihten, her 
ikisi de Alman işgali altında bulunan 
Grodno ve Bialystok'un Villo'nun ve 
civarındaki petrol mıntakasının Sov
yet Rusya tarafından ilhak edilece
ğini tahmin etmektedir. 

Bu gazete Rus tevessüünün cenuba 
doğru daha uzaklara gidebileceğini 
ve Lubline varabileceğini ilave etmek 
tedir. 

His; şüphesiz Alman rıza ve muva· 
fakatı ile neşredilmiş olan bu ma!U · 
mata göre Sovyet Rusya ile Almanya 
arasında Rusyanın Vilnoya kadar va 
racak ve Grodno, Bialystock'dan ve 
Lublin'in bir az şarkından geçecek su 
rette Polonya arazisini işgal etmesine 
müsaade eden bir itiJSf mevcuttur. 

Sovyet Ruıyada mitingler 

Moskova, 19 a.a. - Memleketin her 
tarafında Ukranya ve beyaz Rusya hu 
dudunu geçmek yolunda hükümetin 
verdiği kararı hararetle selamlıyan 
kalabalık mitingler akdedilmekte ve 
bu hususta Moskovaya yığınla telgraf 
lar gelmektedir. 

Sovyet ilerleyişi 

Cernauti, 19 a.a. - Emin bir Po 
lonya menbaından buraya gelen bir 
haber, aovyetlerin Polonyadaki ileri 
hareketinin şayanıdikkat bir safhası
na işaret etmektedir : 

Cephenin muhtelif noktalarında 
sovyet zabitleri Polonya kıtalarına: 
.. _ Size yardım etmeğe geliyoruz. A
te§ etmeyiniz. Birlikte Lvova' yürü· 
yelim." diye bağırmışlardır. 

Diğer cihetten Polonya umumi ka
rargahına gelen haberler, sovyet kıta 
larının Polonya ahalisine karşı haa· 
mane hareketlerde bulunmadıklarını 
teyit etmektedirler. 

Macar hududuna geçenler 
Bertin, 19 a.a. - Alman kıtaatı 

Lvov'un batı cenubundaki Drohobycz 
petrol arazisini işgal etmiştir. 

Bu mıntakada bulunan Polonya kı· 
taatı, yani bir piyade alayı ile bir sü
vari alayı ve bir motörlü müfreze ma· 
car hududuna geçmittir. 

Mısır parlementosu 

yakında toplanıyor 
Kahire, 19 a.a. - Başvekil Ali Ma

hir Paşa, Radyada söylediği bir nutuk 
ta Örfi idare tesis eden kararname 5C 

bebiyle parrnmentonun pek yakında 

fevkalade bir içtimaa çağırılaeağını 

bildirmiıtir. 

ULUS 

1 Garp cephesinde 
(Ba~ı J inci say! ada) 

ruz tardedilmiştir. 

Bu taarruzun mahiyeti 

Paris ,19 a.a. - Fransız kıtaatının 
ileri hareketinden sonra 48 saatten
beri batı cephesinde hüküm süren sü
kunet dün gece Sar'ın doğu bölgesin
de vuku bulan bir alman taarruzu ile 
bozulmuştur. Düşmanın topçu ateşi -
ne rağmen bu alman taarruzu, zapte
dilen mevzilere sağlam bir şekilde 
yerleşmiş olan fransız kıtaatı tarafın
dan püskürtülmüştür. 

Doğrusu, bu sabah salahiyettar 
fransız askeri mahfillerinde bu alman 
mukabelesine büyük bir ehemiyet at
fedilmemektedir. Gece karanlıkta ya
pılan alman hücumu mahdut kıtaatla 
yapılmıştır ve görünüşe bakılırsa, 
herhangi bir taktik netice aramaktan 
ziyade kıtaatı harbe alıştırmak mev
zuu bahistir. 

Aynı mahfillerde, şimdiye kadar 
cereyan eden fransız harekatının hiç 
bir suretle büyük mikyasta bir hare -
ket olmadığı kaydedilmektedir. 
Fransızlar henüz kati netice vere -

cek bir harekete geçmemişlerdir. 

Alman resmi tebliği 

Berlin, 19 a.a. - Alman umumi 
karargahı dünkü resmi tebliğinde 

garp cephesine dair şunları kaydet
mektedir : 

Garp cephesinde : 
Sarrebrück mıntakasında birçok 

noktalarda hafif topçu ve devriye 
kolları faaliyeti olmuştur. · 

Düşmanın birçok sahra tahkimatı 
işlerine giriştiği müşahede edilmiş· 
tir. 

Hiç bir hava muharebesi olmamış· 
tır. 

İngiliz "Courageous" tayyare gemi 
sinin batırıldığı hakkındaki ingiliz a
miralhğının haberi mezkur gemiyi ba
tıran alman denizaltısının raporu ile 
de teeyyüt etmiştir. 

Fransız akşam tebliği 

Paris, 19 a.a. - 19 eylül akşam ta
rihli fransız tebliği : 

Labliesin şarkında mevzii bir rlüş· 
man hücumu geri püskürtülmüştür. 

Aynı mıntakada düşman hava kuvet· 
leri faaliyeti olmuştur. 

Çekya' da Almanlara 

karıı isyan 
(Başı 1 inci sayfada) 

Gestapo'nun alman ordusuna karşı ya
pılacak her türlü hareketi men için 
icabeden tedbirleri ittihaz etmiş oldu
ğu bildirilmiştir. Muhtelif menbalar
dan teyit edildiğine göre "ihtiyaten,, 
yapılan idamlar, kütle halinde icra e
dilmiş olduğundan halkın alınanlara 
karşı kini gittikçe artmaktadır. 

Brno'da da bir kaç isyan hareketi 
kaydedilmiş ve orada da idamlar ya -
pılmıştır. Eski başvekil Rudolph Ber
ne tevkif edilmişştir. 

Slovakya'da da, slovak makamları 
haberdar edilmeden bazı idamlar vuku 
bulmuştur. Bunların ihtiyati eczalar 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Çekler de harp vergiıi verecek 
Amsterdam, 19 a.a. - Telgraf ga

zetesinin prag muhabiri bildiriyor. 
Fon Neurath, tütün, bira ve ispirto 

gibi istihlak maddeleri üzerine husu
si şekilde konulan harp vergisinin al· 
manya lehine olarak himaye altındaki 
memleketlerde de tatbikini emreyle -
miştir. Bu maddelerin fiyatları yüzde 
yirmi beş artacaktır. 
Berlin'de gıda maddeıi azalıyor 

Brüksel, 19 a.a. - Brükselden ge -
len haberlere göre Berlinde bu hafta 
gıda maddeleri hakkında yeniden ba
zı tedbirler alınması beklenilmekte· 
dir. 

Haftalık et sarfiyatı şimdiden adam 
başına yarım kiloya, tereyağı 100 
gramdan aşağı indirilmiştir.Ekmek de 
vesikaya tabi tutulmaktadır. Arabaları 
nı kullanmalarına müsaade edilen O· 

tomobil sahipleri plaka numaralarının 
üstüne kırmızı bir numara ilave etme 
ğ~ mecbur tutulmuşlardır ışık sön -
durme mecburiyeti bir çok kazaları 
mucip olmaktadır. 

Hükömet gençlere ve kadınlara 
memlekette hasıl olan tiddctli ihtiyaç 
dolaytsiylc mümkün olduğu kadar "ok 
bez biriktirmelerini tavsiye etmek _ 
tedir. 

Afina sefirimiz dün 
it imal namesini f akdim elli 
Atina, 19 a.a. - Kıral bu sabah 

Türkiye büyük elçisi Enis Akayken'i 
kabul etmiştir. Büyük elçi, kırala, 
itimatnamesini takdim eylemiştir. 
Mutat merasimle yapılan bu törende 
başvekil B. Metaksaı da hazır bulun· 
muştur. 

Varşova müdafaa ediyor ! 

Smigly Rydz Polonyada mı 
Romanyaya geçti mi ? 

550 Leh tayyaresi de Romanya'da mevkuf 
Londra, 19 a.a. - İtimada şayan bir menbadan bildirildiğine 

göre, Polonya Hükumeti, Polonya arazisinde kain Kutydedir. Po
lonya Hükumeti, neşretmiş olduğu bir beyannamede Polonya or
dusunun harp etmekte olduğunu ve Alman kuvetlerinin adet iti -
bariyle ezici faikiyetine rağmen muharebeye devam edeceği·ni 
bildirmektedir. 

VarfoVa müdafaa ediyor 1 dusuna ait 200 tank ile mühim mik -
Zürich, 19 a.a. - Alman radyosu, darda harp malzemesi vardır. 

hiç bir Polonya müzakerecisi alman Cernautideki Polonya konsolosu ta 
kumandanlığına müracaat etmediği rafından verilen malumata göre asker 
cihetle', Varşova önünde muharebenin ve sivil olmak üzere 30.000 polonyalı 
tekrar başladığını bildiriyor, Şehir dün Romanyaya geçmiştir. 
müdafaaya devam etmektedir. 

Diğer cihetten, alman radyosu 
sovyet kıtaatının Lvov'a vardığını 

Mültecilerin tahliyesi için 
tedbirler 

bildiriyor. Bu hususta şurası kayda Cernauti, 19 a.a. - Polonya radyo 
layıktır ki, alman radyosu bu şehrin servisleri burada olduğu için, leh rad
sovyet kıtaatı tarafından işgal edildi- yosu dündenberi faaliyetini tatil et-
ğini daha dünden bildirmişti. miştir. Romen makamları, polonyalı-

londra radyosunun verdiği !arın şehirde ikametine müsaade et -
mütemmim malumat mcmekte, fakat mültecilerin tahliye -

Londra radyosu ,dün geceki neşri -
1 

sini kolaylaştırmak için leh makam
yatı esnasında Varşova radyosunun, lariyle teşriki mesai etmektedir. 
Varşova şehrinin bütün bombardı- Fransız askeri heyeti bu sabah bu-
manlara rağmen şiddetle mukavemet radan Bükreş'c hareket etmiştir. 
ettiğini bildirdiğini haber vermekte- Bu sabah saat 9 da Kızılordunun 
dir. her an Kuty'ye muvasalatı beklen -

Evelki akşam Londra radyosu, mekte idi. 
Varşova kumandanına hitaben neşri· 
yat yapmış, ve bu neşriyatında Var -
şova müdafaasının tarihe hüriyet san
cağının gönderi olarak geçeceği
ni, fransız ve İngiliz kuvetlerinin dai
ma lehlilerle beraber olduğunu söy
lemiştir. 

Varşova kumandanı buna gene 
Varşova radyosu vasıtasiyle cevap ver 
miştir. Bu cevapta kumandan Varşo
va'nın son ferdine kadar müdafaada 
devam edeceğini bildirmiştir. 

Bu ma!Umatı veren Londra radyo
su, Varşova'nın Praga mahallesine te· 
cavüz eden alınanların 15.000 ölü ve 
yaralı verdiklerini, lehlilerin de bir
çok motörlü kuvetler esir aldıklarını 
bildirmiştir. 

Londra radyosuna göre mareşal 
Smigly Ridz hala Polonyada bulun
maktadır. Ve mütearrızlara karşı şid
detle karşı kaymağa devam etmekte -
di~ , 

Polonyalılar, Silezya'yı terkeder -
ken buradaki kömür madeni kuyula
rına civardaki suları scvketmitler ve 
kuyuları sele boğmuşlardır. 

Halbuki Londra radyosunun bu 
haberlerinden çok evel dün şöyle bir 
havadis gelmiştir : 

Cernauti, 19 a.a. - Mare§al Smig
Jy - Rydz'in dün sabah saat l de Ge
neral Slowoj Skladkowskiyi takiben 
Romanya hududunu geçtiği ve bir kaç 
saat &onra da otomobille Cernautiye 
geldiği teyit edilmektedir. 
Mare~al bitkin bir halde bulunuyor

du. 
Diğer cihetten dolaşan bir şayiaya 

göre mareşal Pilsudskinin eski erka
nı harbiye reisi general Şosenkowsky 
mareşal Smigly - Ryd:r.in azimetinden 
sonra Polonya kuvetlcrinin kumandan 
lığrnı deruhte etmiştir. 

Romanya'ya gelen mülteciler 
Bükreş, 19 a.a. - Rador ajansı bil· 

diriyor: Polon yadan Romanya ya aşa· 
ğıdaki miktarlarda mülteci gelmiştir: 
sivil 4.500, çocuk 400, subay ve er 10 
bin. 

Subaylar ve erler silahtan tecrit e
dilmiş ve tahşit olunmuştur. Ekserisi 
hasara uğramış olmak üzere 100 kadar 
da tayyare Romanyaya geçmiştir. 

Misafirperverlik kaidelerine tevfi
kan hükümet, Polonya hükümeti rica
line mecburi ikametgah göstermiştir. 
Bu meyanda Polonya Reisicumhuru 
B. Moscicki Moldavyada Bicazda, Ma 
reşal Smigly Rydz Craiovada ve diğer 
siyasi yüksek memurlar Moldavyada 
Slanicde ikamet cyliyeceklerdir. 

Macari.tana iltica edenler 
Budapeşte, 19 a.a. - Dün bütün gün 

müteaddit polonyalı mülteci gurup
ları macar hududuna gelmiştir. Bun
ların ekserisi kadın ve çocuktur. Ay
nı zamanda bazı ufak Polonya kıtala
rı da hududa gelmiştir. Kıtalar derhal 
silahtan tecrit edilerek kamplara gön· 
derilmiştir. 

letonyaya iltica eden tayyareler 
Riga, 19 a.a. - Letonyaya itica 

eden Polonya tayyarelerinin adedi 82 
ye çıkmııtır. Bunların ekserisi Vihıo 
havacılık mektebinin tayyarelcridir. 
ve silahla mücehhez değildir. 

30.000 Polonyalı Romanyada 
Bükreş, 19 a.a. - 550 Polonya tay

yaresi Romanyada mevkuf bulundu -
rulmaktadır. Ekserisi fevkalade ha -
sara uğramıı olan bu tayyareler Bük
reıte bulunmaktadır. Romanya top • 
raklannda bundan maada Polonya or· 

• 

Polonya kıtaatının alman kıtaatına 
karşı mukavemetine gelince öğrenil -
diğine göre, Polonya kıtaatı, biri şi
malde Bug bölgesinde, diğeri Varşo
va civarında ve üc;i.incüsü de Lvov'un 
garbinde olmak üzere üç yerde müca
delesine devam etmektedir. 

Polonya radyolarının tatil edildiği
ne dair yukarda neşrettiğimiz haberi 
de kaydı ihtiyatla karşılamak liizım
dır. Filhakika Polonya radyolarının 

tatil edildiğini dün gece 2 de yapı -
lan fransız radyosu neşriyatı da teyit 
etmiştir. Fakat Londra radyosu da 
Varşova radyosunun neşriyatından 

bahsetmektedir. 
Fakat biz her iki istasyonu dinle

dikten sonra bizzat Varşova radyosu
nu açtık. Ve bu istasyonun saat 2,50 
de eskisi gibi neşriyat yaptığını gör
dük, binaenaleyh Smigly Ridz'in Ro
manya'ya geçtiğini de ihtiyatla kay
dedelim. 

V arşova' J aki amerikalılar 
Cernauti, 19 a.a. - Vorşovadaki A

merika Ataşemiliteri bugün tekrar po 
lonyaya dönmeğe ve kendileriyle te
ması kaybettiğı iki amerikalıyı bulma
ğa çalışacaktır. Bunlar Amerikanın 

Varşova konsolosu Morton ile Chica
go Daily gazetesi muhabiri Mourer 
dir. 

Alman reımi tebliği 
Berlin, 19 a.a. - Alman ordusu baş

kumandanlığının tebliği: 

Şark cephesinde: 
Polonya ordusunun dağnık veya 

muhasara altında bulunan bekayası -
nın teslim olması süratle devam edi
yor. 

Buzra nehri yanındaki muharebe 
bitmiştir. Şimdiye kadar 50 bin esir 
topladık. Ve sayısız ganimet ele ge
çirdik. Kati rakamların tesbiti henüz 
mümkün değildir. 

Varfova önünde harp bagladı 
Daha küçük bir düşman grupu Lem

berg'in şimalinde imha edilmiştir. 10 
bin esir aldık. Lemberg şehri teslim 
olmağa davet edilmiştir. 

Var§ova önünde, polonyalı me
mur gelmediği için harekata tekrar 
başlanmıştır. Polonyalılar §ehrin bir 
milyondan fazla olan halkını hesa
ba katmaksızın §ehri müdafaa edi -
yorlar. 

Hava ordusu dün de bazı hücumlar 
yapmıştır. Umumiyet itibariyle hava 
ordusuı=ıun artık şark cephesinde kul
lanılmasına lüzum kalmamıştır. 

İnkılap bi~ki yurdunda 
İnkılap biçki yurdunun müessis ve mü· 

dürü Bayan Naciye Onalın geçırdiği bir 
rahatsızlık kendisine yüksek rağbet ve 
sevgileriyle bağlanan talebelerine pek de
rin bir tesir bırakmıştır. 

Bir aydır İıtanbulda bulunan Bayan Na
ciyenin sihatini tamamen kazanmış olarak 
dün Ankaraya avdetini haber alan talebe
leri bir kütle haliBde Ankara istasyonuna 
giderek taşkın sevinçle hocalannı karşıla· 
mışlardır. 

On bir ıene evel Avrupada tahsilini ik
mal etmiş olan, her sene gene Avnıpaya 
bir tetkik seyahati yapan Bayan Naciye 
O'nal sahibi bulunduğu inkılap biçki yur -
dunu Avrupadaki mümasil miiesseselerin 
teşkilit ve calıema tarzlarına uygun bir ha. 
le getirmesi ve ciddiyet dunistlüğü ile 
gene talebeleri üzeri:ıe ayrıca ahlaki te -
sirler bırakması cidden şayanı iftihar bir 
hadisedir. 

Dün talebelerinden mürekkep kalabalık 
bir grup matbaamızı ziyaret ederek hoca
larına kavu,maktan mütevellid sevinçleri. 
ni izhar etmiılerdir • 

--uc1'\J-. ··-~·~· ITTı rp_ılacaımr. 
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TURKlYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKiYE Radyosu - ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUÔU 
1648 m. 182 Kcs.1120 Kw. 

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

ANKARA 

ÇARŞAMBA - 20-9-1939 
12.30 Program ve memleket saat ayarı 
12.35 Turk mi.ıziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete

oroloji haberleri 
13.15-14 Müzik (Riyaseti cümhur bandosu) 
Şef: Ihsan Künçer. 
1-Blankenburg - Marş 
2-Waldteufel - Walzer les Sirenea 
3 - J erigho Poeme Symphonique · M. 

Bemay 
4-Leo Elibcs - Antazi Lalcm6 
S - E. Grieg - Norwegiennes No. 1 Dans 

19.00 Program ve memleket saat ayarı 
19.0S Müzik (Hnfif orkestra müziği - Pl.) 
19.30 Türk müziği (İnce saz faslı) 
20.15 Konuşma (Dııı politika hlidiseleri) 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve mete-

oroloji haberleri 
20.SO Türk müziği : 

Okuyan: Müzeyyen Senar 
Çalanlar: Cevdet Kozan, Refik Fcrsan, 
Kemal Niyazi Seyhun. · 
1 - Karciğar peşrevi 
2 - Udi Ahmet - Karciğar prkı - Tiri 

çeşmaı~nla saydeyledin . 
3 -Arif bey - Karciğar şarkı - Gönül 

bezmi harap abadı gaındır. 
4 - Şükrü - Karciğlir ııarkı - Haata bir 

. ümit ile. 
5 - Cevdet Kozan - Ud taksimi 
6 -Tanburi Ali efendi - Karciğar şar

kı - Bir taraftan aşılı:ı derdi gam 
7 - Mahmut Ceiatettln paşa - Karciğar 

şarkı - Vah meyusu visalindir ıtönül 
8- Karciğar ıaz semaisi 
9- Selahattin Pınar - Muhayyer türkü -

Gükler perisi gibi Emine . 
10 - Halk türküsü - hafa fincan kaydum. 

21.30 Haftalık posta kutusu 
21.45 Müzik (Romans vesaire) 
22.00 Müzik (Küçük orkestra) Şef: Necip 
Aşkın : 
1 - Kutı;ch - Marş 
2-]. Strauss . Yarasa operetinden pot

puri. 
3 - Bela Volg'raf - Kalbim aıtkla doldu -

Ağır vals. 
4 - Sylverster Schider • Dinle keman ne 

söylüyor. 
23.00 Gon auns haberleri, ziraat, esham, 

tahvilat, kambiyo - nukut borsau (fiyat) 
23.20 Miızik (Cazband - Pi.) 
23.55-24 Yannki prog'ram 

Füh.rer'in 
Danzig 
nutku 

(Ba§I 1 inci saylada) 
tan sonra, muharebenin garp cep• 
hesine intikal edeceğine kani idiler. 
Hatta bu harpte Almanya ile yalnız 
baılanna kalmamak ihtimalini da
hi düıünmüılerdi. 

Hitler'in nutku Fransa'yı okıu
yor; hücı'.imlar bilhassa bazı İngiliz 
devlet adamlanna tevcih edilmiştir. 
Tehditler de gene lngiltere'ye kar
şıdır. Bu ııırar Führer'in "Mücade
lem" eserindeki sözünü hatırlatı
yor: "İngiliz milleti dünyanın en 
kıymetli müttefiki olmakta devam 
ediyor!" 

Bu sırada fransız gazeteleri ın
gilizlerin Franııa'daki muharebeye 
müessir iştiraki hakkında rakamlar 
neırediyorlar. 1914 - 1918 harbin· 
de yalnız İngiltere adalannda 
4,936,000 asker ııef erber edilmiıti. 
lngilizler Fransa'da 1,089,000 ölü 
bırakmıılardır. Bugün ise mütema
diyen fransız topraklarına naklo
lunmak Üzere 700 bin asker toplan
mıştır. Bütün bu hazırlıklar bir ıe
ref sözü için sembolik bir müdaha
le olmak hududunu çok aııyor. 

Nutkun akislerini bekliyelim. 
Çünkü bu akisler, Polonya mukave
meti kırıldıktan sonraki vaziyete 
vuzuh verecek ve büyük mukadde
rat mücadelesinin kati inkiıaf isti
kameti anlaşılacaktır. 

Falih Rıfkı ATAt' 

Ankara Borsası 

19 Eylül 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılı' F. Kapanıı F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varsova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.21 
128.96 

2.9425 

29.1875 
68.3725 

22.0775 

S.2125 
129.6025 

2.96 

29.5175 
69.0075 

22.36 

ESHAM VE T AHVltAT 
1933 Türk 
Borcu I. 19.- 19.-
1933 Tiırk 
Borcu II. 19.- 19.-
1933 Türk 
Borcu III. 19.- 1!1.-
1933 İkramiyeli 
Ergani 19.- 19.-
1938 '"'c 5 
ikramiyeli 19.- 19.-
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Hitler bir nutuk verdi Sehrimizde gaz 
kurslar1 a~ıhyor 

BUGON 

ULUS SİllEMASINDA 

Poatada olacak gecikmeler kabul e .. 
dilmez. (7179) 14535 

Muhtelif inşaat 
Danzig, 19 a.a. - Bugün öğle üzeri Führer Danzig arazısıne 

ge.miştir. B. Hitler Danzig'in sedakati ve kahramanca müdafaa
sından dolayı Gauleiter'e heyecanlı bir ifade ile teşekkürlerini 
bildirmiştir. 

"fitler, Danzig'de zengin bir şekilde donatılmış olan büyük pa
Z?r meydanında, heyecanlı bir halk kütlesi önünde büyük bir nu
tuk vermiştir. 

Hitler söze söyle başlamıştır: 

tecrübeleri kafidir. Çok iyi bili
yuruz ki biribirimizi takiben garp 
demokrasilerinin idealleri ıçın 
çarpışmak şerefine mazhar ola· 
caktrk. Şimdi kendi menfaatleri
mizi bizzat ele almak niyetinde
yiz ve iki en büyiik milJet arala. 
nnda anlaştıklan takdirde bu 
menfaatleri en iyi bir §ekilde ele 

2 Film birde1t 

1. Atka Tapan Kadın 
(Zaralı Leander) " • 2. T arzanın Kızı 

Seans saatleri : 
2.30 - 3.30 - 5,30 - 6,4~ 

Gece saat 9. da 

lstanbul Belediyesinden : 
Eminönü meydanında imar planı 

mucibince yaptırılacak asfalt, granit, 
parke ve bitum, beton ve sair yollar 
inşaatı kapalı zarf eksiltmesine konul 

"- Bugün ilk defa olarak söz söy
lediğim bu yer, bugün Nevyork hü
kümetini teşkil eden araziye ilk be
yazların yerleşmesi anından yarım a
sır önce alman müstemlekeciler~ tara 
fından alınmıstır. O zamandanberi bu 
toprak alma~ olmuştur, alman kal
maktadır ve hepimiz buna kani olabi
liriz. Alman olarak kalacaktır.., 

---• v.o;oıs ro:r., 110 row alabileceğimizi anladık. 
Bu şu bakımdan daha ziyade kolay 

olacaktır: çünkü alman harici siyase
tinin hedeflerinin hudutsuz oldukları 
hakkındaki ingiJiz iddiası bir yalan
dan ibarettir. İngiliz devlet adamla -
rının bu yalanlarının aksini filiyatla 
ispat edebildiğimden dolayı çok 
memnunum. Almanya'nın Ural'a ka
dar Avrupa'ya hakim olmak niyetinde 
olduğunu iddia edip duranlar, alman 
siyasetinin hedeflerinin hududunu 
nihayet öğrenmekle bahtiyar olacak
lardır. Bu suretle bir harp sebebini 

Gaz genel komutanlığı, şimdi şeh
rimizde gaz kursları açmağa karar 
vermiştir. Kurslar 23 birinci teşrinde 
tedrisata başlıyacak ve tedrisat 28 bi
rinci teşrinde bitecektir. Bu kursta 
Pasif korunma teşkilatı şefleri ile pa
sif korunma muallimleri yetiştirile
cektir. Vekalet dairelerinden gaz ara
ma ve temizleme teşkillerinde şeflik 
ve muallimlik yapacak vasıfları haiz 
olanlardan birer, yalnız Ankara şehri 
içinde bulunup vekaletlere bağlı da
ire ve müesseselerden birer, her vila
yetten birer kişi, sahil vilayetlerinin 
her birinden birer liman reis veya bi
rer liman gaz müdürü veya bir liman 
gaz memuru ve yahut liman mıntaka 
gaz memuru kurslara iştirak edecek -
tir. Kursa iştirak edecekler, kurs gü
nünde muhakkak şehrimizde buluna-

Aşka Tapan Kadın ve Jurnal 

ı muştur. İhale 5-10-939 çarşamba günü 
saat 15 te İstanbul belediyesi daimi 
encümeninde yapılacaktır. Muham -
men bedel 97939 lira 20 kuruş ve ilk 
teminat 6146 lira 96 kuruştur. Şart
name 490 kuruş mukabilinde fen iş
leri müdürlüğünde alınabilir. Talip
lerin ihaleden 8 gün evel şartname 

veçhile alacakları fenni ehliyet vesi
kaları ve ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile 2490 numaralı kanuna 
göre hazırlıyacakları kapalı zarfları
nı ihale günü saat 14 de kadar İstan
bul belediyesi daimi encümenine ver-Hitler şunları ilave etmiştir: 

- Harpten sonra bu şehrin mukad
deratı, bütün Almanya'nın mukadde
ratını teşkil etmiştir. Bütün devirle
rin en manasız harbi olan cihan har -
binin kurbanları arasında bu memle -
ket ve bu şehir de bulunmaktadır. 

V ersay sulhu 
Hitler, tekrar Versay muahedesi

nin aleyhinde bulunmuş ve zorla ka
bul ettirilen bu sulhun hiç bir mesele
yi halletmediğini, bilakis birçok yeni 
meseleler yarattığını tebarüz ettirmiş 
tir. 

Hitler ,82 milyon almanın hayat ~a
hasına muhtaç olduğunu kaydetmiş 
ve Versay sulhunu yapanların bunu 
hiç nazarıitibara almadıklarını söyle-

miştir. 
- Bu 82 milyon alman, diye bağır-

mıştır, yaşamak istiyor ve yaşıyacak
tır. 

Hitler, Versay sulhunu yapanların, 
hayat sahalarının tarihi tekamülleri 
hakkında hiç malCimatları olmadığı. 
nı, bunların her türlü ekonomik anla
yıştan mahrum bulunduklarını söyle
miş ve şunları ilave etmiştir: 

Hitler'e göre Polonya devleti 
_ Polonya devleti, bir mantıksızlı

ğın mahsulüdür. O zaman Polonya'ya 
ilhak edilen bütün bu mıntakalar te
kamüllerini yalnız ve yalnız alman e
nerjisine, alman yaratıcılığına borç
ludur; kültürün ehemiyetlerini, yal -
nız alınan milletine borçludur. Bu Po
lonya devleti, alman müstemlekeciliği 
nin zararına alarak genişlemiştir. Po
lonyalılar, bizzat kendilerinin tesis 
etmedikleri bu kültürU idame edemez
lerdi. Elli sene daha geçseydi, alman
ların barbarlıktan kurtardıkları bu 
topraklar, gene barbarlığa avdet ede
ceklerdi. 

Hitler bundan sonra Polonya'nın, 
tıpkı eski Avusturya gibi, birçok mil
letlerden mürekkep bir memleket ol
duğunu ve bir tazyik rejiminin hü
küm sürdüğü bu yerde alınanların 20 
senedir fena muameleye maruz kal
<!ıklarını söylemiştir. 

_ Buna rağmen, demiştir, her işte 
olduğu gibi bunda da adilane bir tes
viye sureti bulmıya çalıştım. Mareşal 
Pilsudski ile anlaşmağa, iki memle
ket arasında sulhçu bir anlaşmaya yol 
açabilecek bir itilafa varmağa muvaf
fak olmuştum. Öyle bir itilaf ki, Ver
say muahedesinin yarattığı şeyleri 
peşinen tasvip etmiyor, bilakis bu mu
ahedeyi bir tarafa bırakarak makul ve 
tahammülü kabil bir komşuluğun e
saslarını vazediyordu. Fakat mareşal 
Pilsudski'nin ölümünden sonra, Al
manya'ya karşı korkunç bir mücadele 

başladı." . . . . 
Hitler bilhassa ıkı vazıyetın ta-

hammülfersa olduğunu tebarüz ettir
miştir: Almanya'nın haricind~ kalan 
Danzig bir koridorla A:lmanya dan ay
rılmış olan bir eyalettır ... 
Polonya ile yapılan nıuzakerel.er 

Führer bundan sonra Pol~nya !1C: 
yapılan müzakerelerin bir tarıhçesı~ı 

"rok mütevazı" diye tavsıf 
yapmış, ~ . 
ettiği kendi tekliflerinden bahset~ış 
ve Polonya'nın seferberlikle, tethışle 

d. ~ · · B k'in de Ber-buna cevap ver ıgını, ec . . ~. 
lin'e gelecek yerde Londra'ya gı~tı~ı
ni söylemiş ve şunları ilave etmıştır: 

.. _Alman milletinin daima, Polon
ya kadar gülünç bir devletin oyun~a-
ğı olabileceği zannedildi . ., . ,. 

Hitler bundan sonra Churchıll .ın: 
Eden'in, Duff Cooper'in isinılerını 
zikrederek • ingiliz devlet adamları
na hücum etmiş ve: 

_ Bunlar. demiştir, harbe teşvik 
ediyorlardı ve onlar için Polonya sa
dece bir bahane idi. 

".ıngiliz garantisi ve harp tahrikçi-
lerinin kin mücadelesi olmasaydı", a
ğustosun son günlerinde sulhçu bir 
tesviye sureti bulmak kabil olacağını 
te'ıarüz ettiren Hitler: 

'" - Fakat, demiştir, !ehliler Ber
lin'e gelmediler ve son teklifleri ka -
huJ ::tmediler. 

ltalya'nın teşebbüsi 
Hitler sözünün bu noktasında "dost 

1.aıua., tarafından yapılan sulh tekli
fine- işaret etmiş: 
"- Bunu ben de kabul ettim, fakat 

İngiltere reddetti ve alman milletine, 
""' ·· • nsız teklifleri havi iki sa-

Fransız ajansına göre 

Hiller kendini 
mazur gôslermeğe 
uğr aımakladır 

Paris, 19 a.a. - Havas bildiriyor : 
Sovyetlerın ihanetine borçlu olduğu ve 

gurıiltıiıii b.ır tarzda istismar etti~i mu -
vaffakiyetin ertesi günü, Hitler, alman 
efkarı üzerinde te:iir icra etmek hedefini 
güden çirkin bir müdafaaname irad etmiş
:i.r. Hitler, korkunç bir haileye sürükledi
gı alman milleti huzurunda kendisini ma
zur göstermek mecburiyetini hisseylemiş 
bulunmaktadır. 

Führer, daha fazla artmış bir bayahkla 
alman propagandasının mahut pHikım bir 
kere daha çevirmişti•. Bu nutukta, ne Po
lonya tecavüzleri ve gaddarlıkları hakkm
daki yalanlar, ne de Versay muahedesi 
hakkında mutad teraneler, ne de Fransa 
ile İngilterenin arasını açmak hususun -
daki ananevi manevralar, ne mütemadi kor
kutmalar, ne hasma ne tahkirler, bunların 
hiç biri eksik değildir. Führer, harbin se
bebini İngilterenin Polonyaya verdiği ga. 
rantide bulmakta, fakat 1.ıu ingiliz garanti
sinin, bizzat Hitlerin sözünü inkar etme
sinin, giriştiği teahhütleri ihlal eyleme
sinin ve Avusturyadan sonra Çekoslovak
yayı da çiğnemesinin tabii bir neticesi ol
duğunu alman milletinden gizlemektedir. 

Hitler Polonyanın maruz kaldığı teca
vüzıi de Daıuigi geri almak lüzumu ile i
zah etmektedir. Halbuki !{ene Hitler biraz 
sonra Polonyamn yeni.den dirilmesine ka
tiyen müsaade etmiyeceğini de bildiriyor. 
Demek ki Danzig ancak bir bahanedir. Ha
kikatte Hitlerin emeli, Polonyayı yok et
mek ve Avrupayı hakimiyeti altına almak 
yolunda yeni bir merhaleyi daha tesis et
mekti. 

Hitler, Polonya hükümetinin alman e
kalliyetine karşı yaptığını iddia ettiği fe
na muameleden nefretini bildiriyor. 

Bu südet hikayesinin yeniden tekran -
dır. Fakat Hitler, Polonyada sivil halkın 
maruz kaldığı korkunç fedakarlıklardan 
hiç bahsetmiyor. O gaddarlıklar ki bun
lara karşı hatta Ruzvelt itimada şayan 
vasikalara istinaden protestoda bulunmuş
tur. 
.....-.0001J.t.Jt:t1li.JI ... 

cüretinde bulundu ... demiş ve şunları 
ilave etmiştir: 

- İngilizler aldandılar. Bugünkü 
Almanya'ya ültimatom gönderilemez. 
Bunun üzerine, tahrik ve icbar edilen 
Polonya harbi intihap etti; o harp ki 
onu istiyenler için en büyük marifet 
değil, en büyük sukutu hayal olacak
tır. 

Hitler bundan sonra Reich ordusu-
nun ve alman askerinin büyük mezi -
yetlerini medih ve sena etmiştir. 

Hitler, Polonya'nın yok olduğunu, 
alman kıtalarının Brest - Lemberg 
hattını tutmakta olduklarını, alman 
kollarının bu sabah Kutno'da 70.000 
esir aldıklarını, Brest - Lemberg hat
tının garbinde bulunan leh ordusu be
kayasının da birkaç gün içinde teslim 
olacağını, veya silahlarını bırakacağı
nı ve yahut da mahvedileceğini söy
lemiştir. 

Esirler 
Hitler şimdiye kadar 300.000 as?te -

rin, tahminen 2.000 subayın ve birçok 
generallerin esir edildiğini de söyle
miş, leh askerinin kahramanlığını ka
bul ederek, yüksek kumandanlığını 
tenkit etmiş, sonra da uzun uzadıya, 
Polonyalılar tarafından yapılan gad
darca hareketlerden bahsetmiştir. 

Hitler bundan sonra demiştir ki : 
- Polonya'da vaziyeti, bu milletin 

mümessilleriyle belki de makuliyet 
ve sükunet dairesinde müzakereye gi
rişmeğe imkan verecek şekilde idare 
ettik. Bir taraftan da Rusya, Polon
yadaki beyaz Rusya ve Ukranya etnik 
gruplarının menfaatlerini him,aye için 
müdahale mecburiyetinde kaldı. Fran 
se ve İngiltere şimdi Alman - Rus an
laşmasını korkunç bir cinayet telakki 
etmektedirler. Bir ingiliz bunun iki 
yüzlülük olduğunu söylemiştir; ingi
lizler bunu daha iyi bilirler. Ben öy
le zannediyorum ki İngiltere, bolşe · 
vik Rusya ile demokrat İngiltere ara
sında anlaşmanın imkansızlığına mu
kabil nasyonal sosyalist Almanya ile 
Bolşevik Rusya arasında bir anlaşma 
yapılmasına muvaffakiyet elvermiş 
bulunması keyfiyetini iki yüzlülük 
telakki etmektedir. 

Almanya - Rusya 
Hitler, şunları ilave etmiştir 

onların elinden aldığımızı zannediyo
rum. Çünkü onlar harbi, hudutsuz 
harp gayeleri besliyen şimdiki alman 
rejimine karşı yaptıklarını söylüyor
lar. 

Almanya'nın gayeleri 
İngiliz veya dünya imparatorluğu

na mensup efendiler 1 Almanya'nın 

gayeleri çok mahduttur. Biz ruslarla 
bu gayeler hakkında konuştuk ve on
lar, alakadar en yakın komşulardır. 
İngilizler bu yüzden ruslarla, bir ih
tiHifa gireceğimizi düşünüyordu. Fa
kat biz bunu yapmıyacağız. Alman -
Rus anlaşması, ~imdiki alman rejimi
nin dünyaya hakim olma arzusu yü
zünden uyku uyuyamıyan ingiliz dev
let adamlarının bu kabusunu bertaraf 
etmiştir: Almanya'nın Ukranya'yı 

fethetmek istediğinin doğru olmadı
ğını öğrenince sükunet bulacaksınız. 
Bizim çok mahdut menfaatlerimiz 
var. Bununla beraber, bu menfaatleri, 
nereden gelirse gelsin, her türlü teh
likeye karşı müdafaaya karar verdik. 

Geçen on sekiz gün, bizim kendi -
mizi şunun bunun eline bırakmak ni -
yetinde olmadığımızı bütün dünyaya 
anlatmıya kafi gelmiştir. Bu geniş a
razideki nihai ha1 tarzı ne olacak? 
Bu, her şeyden önce, burada müdafaa 
edilecek en mühim menfaatlere sahip 
bulunan iki memleketin bileceği me
seledir. 

Almanya mahdut, fakat sarsılmaz 
ve değişmez talepler ileriye sürmüş
tür ve bunları şu veya bu suretle ta
hakkuk ettirecektir. Almanya ve Rus
ya bu tefessüh merkezinin yerine, fe
rahlık telakki edilebilecek bir vaziyet 
ikame edeceklerdir. 
Eğer garp, bu hiç bir zaman olamaz 

ve biz ise ve bilhassa İngiltere buna 
üç, dört ve hatta sekiz sene sürecek 
bir harple mukavemete azmetmiş bu
lunduğunu söylerse, buııa şu cevabı 

vereceğim: 

lngiltere ve Fransclya harp 
için gayem yoktur 

Almanya, kendi imparatorluğunun 

garp ve cenubunda, büyük fedakarlık 
lar yaparak kati hudutlar kabul etti. 
Almanya, bu fedakarlıklarla kati bir 
sulha varmak arzusunda bulunuyordu. 
Eğer bazı harp istiyenler Avrupa sul
hunu muhakkak bozmak istemeseler
di buna muvaffak oluyorduk. İngilte
re'ye ve yahut Fransa'ya karşı harp 
için hiç bir gayem yoktur. Alman mil 
Jetinin de bu hususta herhangi bir 
gayesi mevcut değildir. 

İktidar mevkiine geldiğimdenberi, 

umumi harpteki eski muhasımlarımız
la yavaş yavaş itimatlı münasebetler 
tesisine çalıştım. 

Vaktiyle Almanya ile İtalya arasın
da mevcut bütün gerg!nlikleri izale
ye gayret ettim ve şurasını memnu -
niyetle müşahede ederim ki Musolini 
ile şahsi münasebetler sayesinde bu 
mümkün olmuştur. 

Fransa ile de aynı şeyi yapmayı tec
rübe ettim. Saar meselesinin tasfiye
sinden sonra derhal, garpte her türlü 
hudut tadilinden resmen vaz geçtim. 
Bütün propaganda servisini, bu fikrin 
üzerine tevcih ettim ve Fransa'yı 
kuşkulandıracak her şeyi ortadan kal
dırdım. 

İngiltereye karşı yaptığım teklif -
!er malCımdur. Ben, ingiliz milleti ile 
samimi bir dostluk istiyordum. 

İngiltere bütün bunları reddetti ve 
şimdi Alman yaya harp yapmak fik -
rindedir. Buna şu cevabı vereceğim: 

Polonya, Versailles şekli ile kati -
yen bir kere daha dirilmiyecektir. 

caklardır. - · -, 

Ankara Halkevinde 
Halkevi Başkanlığından: 

Hava müsait olduğu takdirde evimiz ö
nündeki meyda,.'ıkta bugün 20.30 da hal
kımıza Karagöz ve Hataya ait filmler 
gösterilecektir. 

Toprak mahsulleri ofisinde 
Toprak Mahsulleri Ofisi müdürlüğüne 

600 lira ücretle aynı ofis idare meclisi re
isi B. Raşit Bigat tayin e<lilmiştir. 

tehirim. Eğer bunlar, alman milleti
ni benden soğutmak istiyorlarsa, ya 
bu milleti karaktersiz yahut kendile
ri kadar aptal telakki ediyorlar. Nas
yonal sosyalist alman devletinin bir
liği, sarsılmaz bir sadakatle teessüs 
etmiştir. Bu efendiler şundan emin 
olsunıar ki, gülünç bir propaganda ile 
alman milletini mağlfıbiyete götüre
miyeceklerdir. Bu propaganda komed 
yenleri, eveıa bize gelerek propagan
da dersi alsınlar. 

Bu harbin üç sene süreceğini söy
liyorlar. Sebebini bilmediği halde çar 
pışan fransız neferine acırım. Eğer 
harp üç sene sürecekse bu biraz da 
bize bağlıdır. Teslim kelimesi, ne ü
çüncü senenin sonunda, ne dördüncü 
senenin he de yedinci senenin sonun
da söylenmiyecektir. Alman milleti, 
bu mücadelenin mağlı1bu olmıyacak 

ve daima daha ziyade kuvetlenecek -
tir. Eğer bir bozukluk çıkarsa bu, 
plutokrat memleketlerde, milletler ü
zerine hakimiyet esasına dayanan 
dünya imparatorluklarında çıkacaktır. 

Bir şeyden eminim: O da, bize mey 
dan okuyanlara cevap vereceğiz ve 
muhasımlara, kendilerinin kullandık
ları aynı usullerle mukabele edeceğiz. 
Eğer ingilizler deniz üzerinde kendi
lerini mağlUp edilmez sanıyorlarsa, 

bizim de mağh'.lp edilmez vaziyette 
bulunduğumuz yer silahı kullanma -
mız zamanının pek yakında gelebil -
mesi muhtemeldir. O zaman birden -
bire insaniyet düşüncelerinin ortaya 
atılmıyacağını ümit ederim . ., 

Hitler, alman hava kuvetlerinin si
villere karşı harp etmemek emrini al
dığını ve sivillere karşı harp etmemiş 
bulunduğunu söylemiş fakat eğer İn
giltere enternasyonal hukuka tetabuk 
etmiyen şeklinde ablokaya devam e -
derse Almanya da kendi hattı hare -
ketini ona göre değiştirecektir, diye 
ilave eylemiştir. 

Hitler netice olarak demiştir ki: 

Almanya teslim olmıyacaktır 
İngilterenin gayesi bir rejimle mü-

cadele etmek değil, alman milletine 
karşı mücadeledir. Aksülamel gecik -
miyecektir. Almanya teslim olmıya
caktır. Almanyanın akıbeti ne olaca
ğını çok iyi biliyoruz. King Hall bu
nu bize haber verdi. Birincisinden 
daha beter bir Versai11es muahedesi.. 
Son haftalar zarfında alman milleti 

Sayın müşterilerimize: 

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

Tel: 2193 

VİLAYETLER --------- ---------
Sos e inşası 

Niğde Valiliğinden: 

1 - Eksiltmeye konan iş: (Niğde· 
Kayseri hududu) yolunun 37+000 -
44 + 000 Km. leri arasında ceman 3800 
metrelik şose inşaatıdır. 

İnşaatın keşif bedeli (27358) lira 
(10) kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık i~leri genel şart

namesi 
D - Tesviyei turabiye ve şose kar· 

gir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli metraj cetveli grafik ve sair ev
rak. 

İstiyenler bu şartname ve evrakı be
delsiz olarak Niğde Nafıa Müdürlü · 
ğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 29-9-939 tarihinde sa
at (15) de Niğde hükümet binası da
hilinde Niğde daimi encümeninde ya
pılacaktır. 

~ - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin (2052) lira muvakkat teminat 
vermesi lazımdır. 

6 - İsteklilerin eksiltme gününden 
en az sekiz gün evel Niğde vilayeti -
ne müracaat ederek ibraz edecekleri 
mali ve fenni referans mukabili (Niğ
de vil~yeti ehliyet vesikası komisyo
nundan alacakları eksiltmeye iştirak 
vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı saatten bir saat evveline kadar 
Niğde daimi encümen odasında encü
men reisliğine makbuz mukabiliDde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması Hl -
zımdır. Postada olacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. (7200) 4561 14508 

Cocuk bah(eleri yaphrllıcak 

meleri. (7403/4687) 14656 

Harta yaphralaca'k.'-,, 
Mardin Belediyesinden : 
Mardin kasabasının meskun v .. 

gayrimeskun olmak üzere 250 hektar
lık bir sahanın halihazır hartaları ile 
bunu çevreleyen 150 hektar ile 400 
hektara varan arazinin 1/ 4000 mik .. 
yaslı Takeometrik münhanili harta
sının işi eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu keşif bedeli (8000) lira .. 
dır. 

Eksiltme 27. 9. 939 çarşamba günü 
saat 15 te Mardin belediye dairesinde 
toplanacak eksiltme komisyonu tara
fından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (600) liraciıı. 
Eksiltmeye iştirak edenlerin vak

tinde belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden iştirak vesikaları almaları 
ve bunu teklif mektuplarına koymala
rı lazımdır. 

Şartnameler Mardin belediyesin .. 
den ve belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden parasız olarak verilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde sa
at 14 e kadar Mardin belediye reisli
ğine verilmesi ve yahut posta ile bu 
saate kadar gönderilmiş olması lazım-
dır. (7423/4711) 14662 

Hastane binası yaptr11lacak 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün

den 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulan iş Çanakkale vilayeti Ezine 
kazası dahilinde yeniden yapılacak 
hastane binası inşatı olup bedeli keş
fi 72823 lira 2 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlacdu: 
A - Plan 
B - Eksiltme şartnamesi 
C - Hususi ve fenni şartname 
D - Fiyat bordrosu mesaha cetve .. 

li, keşif hülasası 
E .....: Mukavele projesi 
F - Bayındırlık işleri genel şart .. 

namesi 
L - Tesviyei türabiye ve kargir iP 

şaata ait fenni şartname 
İ - Dahili elektrik tesisatı ile sıhl 

tesisata ait umumi şartname 
3 - İhale 9. 10. 939 tarihine rasth -

İstanbul Belediyesinden : K . f b . . yan pazartesi günü saat 15 de nafıa 
eşı . edelı 29,893 lıra 90 kuruş müdürlüğü binası içinde toplanacak 

olan yal~ kon~ğı caddesi ve Şişhane komisyon huzurunda yapılacaktır. 
mevkılerındekı çocuk bahçeleri inaat 4 Ek ·1tm · b"l k · · t . - sı eye gıre ı me ıçın a-
ve tesısatı kapalı zarf eksiltmesine liplerin en az 40000 liralık bir bina 
konulmuştur. İlk teminat 2242 lira 5 yaptığına dair vesika ile (4896) lira 
k~ruştur. İhale 2.10.939 pazartesi gü - 95 kuruşluk muvakkat teminat ve iha
?u. saat .~s de. İstanbul ebelediyesi da- le gününden 8 gün evel Çanakkale vi
ımı encumenınde yapılacaktır. Şart - !ayet makamına müracaatla alacakları 
name 150 kuruş mukabilinde İstanbul ehliyet vesikalarını ve ticaret odası 
beledi!7si fen. işle~i müdürlüğünden vesikası komisyona verilmesi lazım • 
alınabılır. Talıplerın 39 yılına ait ti- dır. 

~are~ od~sı .. ve .. iv~~leden 8 gün evel fen 5 _ İnşaat müddeti işe başlama ta. 
ış,lerı _mudurl~gunden ~lacakl~rı fen- rihinden itibaren 270 iş günüdür. 
nı ehlıyet vesı~aları ve ılk temınat ve- 6 _ Teklif mektupları yukarıda ya
y~ mektupları ıle 2490 N. lu kanuna zılı gün ve saatten bir saat eveline ka
gore hazırlıyacakları kapalı zarfları- dar makbuz mukabilinde komisyona 
nı ihale günü saat 14 e kadar İstanbul vermeleri lazımdır. 
bel~diyesi daimi encümenine verme - 7 _ Posta ile gönderilecek mektup-
lerı. (7161/4468) 14516 ların ihale günü saat 14 de kadar ko-

Kapah zarf usuliyle mis~ona _gelmiş olması ş~rttır. Posta
dakı gecıkmeler kabul edılmez. 

eksiltme ilam (7225/ 4713} 14663 

yalnız vahdetini değil maneviyatının Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: Hukumet konağı inıaah 
cesurane olduğunu da ispat etmiştir. 1 - Eksiltmeye konulan iş: Mal - Mardin Vilayeti Midyat Kazası 
Alman milleti 1914 dekinden çok faz- kara - Keşan yolunun 62+462 - 12+ Malmüdürlüğünden : 
la şevkli ve heyecanlıdır. Hepimiz bir 500 ncü kilometreleri arasında şose e- A - Eksiltmeye konulan iş: Mar -
harbin bütün fecaatlerini biliyoruz, saslı tamiratıdır. Keşif bedeli (104085) din viiayeti Midyat kazası hükümet 
fakat bu harbi kazanmağa karar ver - lira (53) kuruştur. konağı ikmali inşaatı olup muhammen 
dik, artık ok yaydan çıkmıştır.,, 2 - Eksiltme 2/10/939 tarihinde bedeli keşfi mucibince 37500 liradır. 

Führer son olarak alınanların bir pazartesi günü saat (16) da Tekirdağ B - Bu inşaatın proje keşifname 
tek arzusu olduğunu ve bunun, yal· nafıa müdürlüğünde eksiltme komis- şartname mukavelenamesi inşaat fen
nız birkaç şahsın istediği bir harbin yonu odasında kapalı zarf usuliyle ni şartnamesi keşif fiyatı cetvelleri ve 
lüzumsuzluğunu başkalarının da an - yapılacaktır. müteallikatı Mardin nafıa müdürlü -
lamaları olduğunu söylemiş ve nut - 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna günde ve Midyat malmüdürlüğlinde 
kunu bitirirken Danziglilere şöyle hi- müteferri diğer evrak iki lira 60 ku - görülebilir. 
tap etmiştir: ruş bedeli mukabilinde nafıa müdür - C - Bu inşaat 18. 9. 939 tarihinden 

Gelecek aylar ve gelecek yıllar zar- lüğünden alınabilir. itibaren on beş gün müddetle kapalı 
Eğer buna rağmen, İngiltere daha 

şimdiden harp gayelerini değiştirmek 
ve hakiki emelinin bugün Almanya -
da mevcut rejime karşı harp yapmalı 
olduğunu söylemek isterse, buna da 
şu cevabı vereceğim~ 

fında her almanın katlanacağı güç - 4 - Eksiltmeye girebilmek için ta- eksiltmeye konulmuş..ı olup ihalesi 4. 
tükler ne olursa olsun biz milletin ay- tiplerin (6454) lira (28) kuruşluk mu- 10. 939 çarşamba günü saat on beşte 
rılmaz bütünlüğünü müdrik bulunur- vakkat teminat vermesi ve ihale gü - Mardin vilayeti Midyat malıniidürlü
sak bu güçlüklere daha kolay taham- nünden en az (8) gün evel tekirdağ ğlinde yapılacaktır. 

- Şimdi size bazı izahat ver -
meliyim: Rusya ne ise odur ve 
Almanya da ne ise öylece kal
maktadır. Fakat alman ve rus 
hükümetlerinin bildikleri bir şey 
var: ne Almanya, ne de Rusya 
garp demokrasilerinin menfaati 
uğruna bir tek adam feda ehni -
yeceklerilir. Devletlew- ve millet-

Eğer bir alman rejimi, Churchill, 
Duffcooper, Eden efendilerin tasvi -
bine iktiran ederse, bunların parası i
le yaşıyan bu rejim, Almanya için ta
hammül edilmez bir rejim olur. Düş
manlarımız tarafından tasvip edilme
mekle gurur duyuyoruz. Ben, onların 

mül edeceğiz. Sizi de bir daha bırak- valiliğine müracaatla alacakları (Eh- D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle-
mamağa azmetmiş olduğum halde, bu liyet vesikasiyle beraber 939 yılına a- dit. 
bütünlük içine alıyorum. Danzig al - it ticaret odası vesikasını ibraz etme- E - Muvakkat teminat miktarı 
mantarı, alman kalmıştır ve uğrunda leri Iazımdır.) 2812 lira 50 kuruştur. 
ölüme kadar mücadeleye azmetmiş İsteklilerin teklif mektuplarını 2. F - İsteklilerden 939 yılı ticaret 
bulunduğumuz bir alman milleti ve nci maddede yazılı saatten bir saat e- odası vesikası nafıa müdürlüğünden 
bir alman Reichi mevcut olduğu müd- veline kadar korrı:c;yon reisli~ine mak bu iş ;~;n ehliye+ \'C::.~kası almaları 15.-
d t e alqwı olarak kil a tır .-xi'\- .>ıbw: m abilindc vermeleri şarttır. ıundır. (4726) 14671 - adı- 1 ı müf.-
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ANKARA VALİLlCI Keşif bedeli (161940) lira (44) ku-ZIRAA T VEKALET! 

Hayvan pancan alınacak 
ruştur. 

Okul binası yaptırılacak Muvakkat teminatı (9347) lira co3) 
kuruştur. 

İnşaat ve tômirat 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün den : 

Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 
ve Seroloji Müessesesi Direktörlü· 
ğünden : 

Ankara Valiliğinden : İ 
Keşif bedeli (38304) lira (90) ku • steklil~rin teminat mektup veya 

1 makbuz, tıcaret odası vesikasile bu iş 
ruştan ibaret bulunan Bahçeli ev er için Nafia Müd''rl"' . .. 

Muhammen bedeli 
% 7,5 muvakkat 
teminatı 

Lira Kr. 
Eksiltme 

şekli saati İşin Nevi Lira Kr. 

1 - Müessesede mevcut tecrlibe 
hayvanları için asgari 60,000 azami 
80,000 kilo hayvan pancarı açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 4000 li· 

mahllesinde yapılacak beş sınılı . . u. ugunden alacakları 
ilk okul inşaatı 21.9.939 perşembe fennı eh.lıyet vesıkasile birlikte her 
be günü saat on beşte vilayet daimi pazartes~ ~e perş~mbe günleri saat on 
encümeninde ihalesi yapılmak üzere beşde. Vılayet daımi Encümenine gel
kapalı zarf usutiyle eksiltmeye konul m~erı. . 
muştur. .. una ~ıt keşif ve şartnameyi her-

Düzce Bakımevi 
inşaatı 258.147,58 14157.37 pazarlık 14 
Kabataş Başmüdürlük 
binası tamiratı 20.027,ı5 1502.02 .. 15 

radır. Muvakkat teminatı (2872 lira (87) gun ~afıa Müdürlüğünde görebile-
kuruştur. ceklerı. 14513 3 - Muvakkat teminatı 300 lira o

lup banka mektubu veya vezne mak
buzu ve hazine tahvili teminat ola· 
rak alınır. Yalnız tahvillerin de mak
buz mukabili hazineye teslimi şart -

İstekliJerin teklif mektupları, mu • Köprü f · 
vakkat teminat mektubu veya makbu- ve men ez ınşası 
zu ticaret odası vesikası ve eksiltme- Ankara Valiliğinden : 
nin yapılacağı günden en az (8) gün Keşif bedeli (49059) lira (93) ku-
evel vilayet makamına istida ile mü • ruştan ibaret bulunan Ankara - İstan
racaat ederek alacaktarı• fenni ehli . bul yolunun 150+000-ı52 +696 ıncı ki
yet vesikalariyle birlikte sözü geçen lometreleri arasındaki köprü ve men
günde saat on dörde kadar daimi en . fez inşaatı kapalı zarf usulile eksilt
cümen reisliğine vermeleri buna ait meğe konulmuş isede talip çıkmadı
ve şartnameyi her gün nafıa müdür . ğından 2490 sayılı kanunun 40 inci 

tır. 

4 - İhalesi 2-10-939 pazartesi gü -
nü saat on beştedir. Buna ait şartna
me müessese Direktörlüğünden be · 
delsiz olarak verilir. 

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

lüğünde görebilecekleri. madesine tevfikan 8/ 9/ 939 tarihinden 
(4267) ı4234 itibaren bir ay müddetle pazarlığa 

• konulmuştur. 

Okul bması yaptırılacak Muvakkat teminatı (3679) lira so 
leri. (460ı) 14551 Ankara Valiliğinden : kuruştur. 

Keşif bedeli (32248) lira (ll) ku _ İsteklilerin teminat mektup veya 
Muhtelif kimyevi 
maddeler alınacak 

Etlik Baytan Distofajin Müdür
lüğünden : 

ruştan ibaret bulunan Etlikte yapıla . makbuz, ticaret odası vasikasile bu iş 
cak beş sınıflı ilk okul inşaatı 2ı. 9. için Nafıa Müdürlüğünden alacakla-
939 perşembe günü sat on beşte vila . rı fenni ehliyet vesikasile birlikte her 
yet daimi encümeninde ihalesi yapıl _ Pazartesi ve perşembe saat 15 de 
mak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt- daimi Encümenine gelmeleri. 
meğe konulmuştur. Buna ait keşif ve şartnameyi her-

2000 kilo karbon tetreklörür, 2000 
kilo jelatin 500 kilo gliserin, 50 kilo 
badem yağı 9-10-939 pazartesi günU 
saat ıs te kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Muvakkat temi 
nat 573 lira 63 kuruştur. Eksiltmeye 
girebilmek için 2490 numaralı kanun 
vasıflarını haiz olması şarttır. Şartna
meler müessesede parasız verilir. 

Muvakkat teminatı (2418) lira (61) gün Nafia Müdürlüğünde görebile-
kuruştur. cekleri. (4574 ı4514 

İsteklilerin teklif mektupları, mu - Tômirat yaptırılacak 
vakkat teminat mektubu veya makbu -

(4641) ı4555 

Yulaf ah nacak 

zu ticaret odası vesikası ve eksiltme -
nin yapılacağı gününden en az (8) 
gün evel vilayet makamına istida ile 
müracaat ederek alacakları fenni eh • 
liyet vesikalariyle birlikte sözü geçen 
günde saat on dörde kadar daimi en -
cümen reisliğine vermeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek-

Etlikte Veteriner Bakteriyoloji }eri. ( 4268) 14235 
ve Seroloji Müessesesi Direktörlü- D ıva r . 
ğünden : 1 nşası 

ı - Müessesede mevcut serum hay- Ankara Valiliğinden : 
vanatı için asgari 60,000 azami 80,000 Keşif bedeli (1994) lira (66) kuruş-
kilo yulaf kapalı zarf usuliyle eksilt· tan ibaret bulunan Hipodromda yapı
meye konulmuştur. lacak duvar inşaatı ile demir tribün-

2 - Tahmin edilen bedeli (5600) Ji. tere ait kereste işinin müstaceliyeti-
radır. ne binaen 21-9-939 perşembe günü sa· 

3 - İlk teminat 420 lira olup ban- at ıs ihalesi yapılmak üzere sekiz gün 
ka mektubu veya vezne makbuzu ve müddetle pazarlığa konulmuştur. 
hazine tahvili teminat olarak kabul e- Muvakkat teminatı (149) lira (60) 
dilir. Tahvillerin de hazineye teslimi kuruştur. 
§arttır. İsteklilerin teminat mektubu veya 

4 - İhalesi ı2. 10. 939 perşembe gü- makbuzu, ticaret odası vesikasiyle 
nü saat on beştedir. Şartnamesi mü- Nafıa Müdürlüğünden bu işe ait ala
essese direktörlüğünden bedelsiz ola- cakları fenni ehliyet vesikalariyle 
rak verilir. birlikte sözü geçen gün ve saatte da-

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şart- 11imi e~cümene gelmel~r~. .. 
ıarı haiz olan isteklilerin muayyen 0 _ Keş.~f .~e .~,:ı:tname~ını .her gun. Na-
lan gün ve saatten bir saat evel tek- fıa Mudurlugunde gorebıleceklerı. 
lif mektuplarını Ziraat Vekaleti mu- (4570) ı4510 
hasebe müdü:iyetinde müteşekkil sa- Okul binası yaptmlacak 
tın alma komısyonuna makbuz muka· 
bili tevdi etmeleri. (4725) 

14670 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Benzin alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel Ko

mutanlığı latanbul Levazım Amir
liği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Satın alınacak 100 ton birinci 
benzinin ı2. 9. 939 salı günü saat 15 
deki kapalı zarfla eksiltmesine istekli 
çıkmadığından 9. 10. 939 pazartesi ~Ü· 
nü saat 15 te yeniden kapalı zarfla ek
ıiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 26500 li • 
ra ve ilk teminatı 1988 liradır. 

3 - Fenni evsafı ve şartnamesi ko
misyondadır. Görülebilir. 

Ankara Valiliğinden : 
Mamakta yapılacak üç sınıflı ilk 

okul inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuş ise de talip çıkmamasın
dan dolayı 2490 sayılı kanunun 40 ın
cı maddesine tevfikan 5-9-939 tarihin
den itibaren bir ay müddetle pazarlı
ğa konulmuştur. 

Keşif bedeli (ı4454) lira (87) ku -
ruştur. 

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

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

Şose ve sınai imalôt 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara Valiliğinden : 
536 lira muhammen bedelle mer

kez Albayrak, İstiklal ilkokullarının 
tamiri açık eksiltmeye konulmuş ve 
vakti muayyeninde encümende hiç 
bir talip zuhur etmediğinden bir ay 
müddetle 4/ IX / 1939 tarihinden iti 
haren pazarlığa konulmuştur İstekli· 
!erin her pazartesi ve perşembe günle
ri saat 15 de Vilayet Daimi encüme
nine ve teminat akçelerini Hususi 
muhasebe müdürlüğü veznesine ya-
tırmaları , (4539) ı4523 

Tômirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

945 lira 2 kuruş muhammen bedel
le İsmet İnönü ve ulus ilkokullarının 
tamiri açık eksiltmeye konulmuş ve 
vakti muayyeninde encümende hiç bir 
talih zuhur etmediğinden bir ay müd
detle 4/IX/ı939 tarihinden itibaren 
pazarlığa konulmuştur. İsteklilerin 
her pazartesi ve perşmebe günleri sa
at 15 de Vilayet daimi encümenine ve 
teminat akçelerini hususi muhasebe 
müdürlüğü veznesine yatırmaları. 

(4540) 14524 

Alôkadarlara 
Ankara Vilayetinden : 

Irmak Fidanlığı arazisine iıtimla -
ken ilhak edilecek araziye konulan 
kıymet 17 / 19, 21/ 939 tarihlerinde U· 
lus gazetesiyle ve 19, 2ı, 23/ 939 ta -
rihlerinde Başvekalet resmi gazete -
siyle ilan edilmiştir. Arazi sahiplerin
den yalnız Seniha Kavaklı konulan 
kıymete itiraz ettiğinden belediye en 
cümenince C, B harfleriyle işaret e
dilen arazinin metre murabbaına yir
mi para zam yapmıştır. Seniha Kavak
lının iti razı dolayısiyle bedeli istim
lak yüzde yirmi fazlasiyle bankaya 
yatırıldığınden ve diğer arazi sahip
leri ise itiraz etmediklerinden ve bu
güne kadar hiç bir müracaatta bulun
madıklarından konulan kıymet istim
lak kararanmesi mucibince kespika. 
tiyet etmiş olduğundan bunlara ait 
bedeli istimlak bankaya yatırılmıştır. 
İstimlak edilen araziye vaziyet edil
diğinden mal sahiplerinin itirazları 
olup olmadıklarını son on beş gün zar 
fında bildirmeleri için ikinci defa teb
ligat makamına kaim olmak üzere i· 
lan olunur. (4599) 14550 

I - Keşif, şartname ve planları mucibince 5, 1 ı/IX/939 tarihlerinde 
ihale olunamıyan yukarda yazılı her iki inşaat . yeniden pazarlıkla eksilt
meye konmuştur. 

II - Keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizaların
da yazılıdır. 

III - 27/ IX/ 939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube -
sindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Düzce Bakımevi şartnamesi 1291 ve Başmüdürlüğü binası tamiratı
na ait şartname 100 kuruş mukabilinde her gün Levazım Şubesi veznesinden 
ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden ve Düzce Memurluğundan alına -
bilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler şartnamenin F fıkrasındaki vesaik 
ve % 7,5 güvenme parasiyle birlikte eksiltme için tayin olunan gün ve sa-
atlerde mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. (7387-4688) 14657 

suretle yatılı talebe alınmıyacaktır. I Teraküm havuzlan yaptmlacak 
Bu husus için beyhude müracaat ed Ankara İnhisarlar Baımüdürlü-
memesi. ( 4659) 1460 ğünden : 

il-
1 

M tb 1 1 - Coğul tuzlasında dört teraküm a a a c 1 ara havuzu inşaatı işinin kapalı zarf usu-
Ankara Valiliğinden : liyle yapılan eksiltmesine talip çık-

ı - At yarışlarında istimal ed madığından bermucibi kanun bir ay il-
mek üzere bastırılmasına lüzum g müddetle açık pazarlığa konulmuş· 
rülen bahsi müşterek ve duhuliye b tur. 

ö-
i-

Jetleri pazarlıkla yaptırılacaktır. 2 - Açık pazarlık ve ihale 12-10-
2 - İhalesi 28. 9. 939 perşembe g 1939 tarihinde saat 16 da Ankara'da 

nü saat 15 te vilayet daimi encüm Bankalar caddesinde kain İnhisarlar 
ninde yapılacaktır. idaresi binasında ve Başmüdür oda-

ü-
e· 

3 - Muhammen bedeli 4910 lira sında toplanacak komisyonda yapıla-ve 
muvakkat teminatı 368 liradır. caktır. 

4 - Talipler şartnameyi her giı 3 - Muhammen bedel 42789 lira 70 
vilayet daimi encümeninde görebil kuruş ve muvakkat teminat 3209 lira 

n 
ir-

ler. İhale günü şartname ile istenil 23 kuruştur. en 
vesaiki hamilen ve teminatlariyle bı 4 - İsteklilerin diplomalı Yüksek r-
tikte daimi encümene müracaatla Mühendis veya Yüksek Mimar olma-rı 

ilan olunur. (4701) ı4664 !arı, olmadıkları takdirde aynı evsafı 
haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna 
kadar daimi olarak iş başında bulun
duracaklarını noterlikten musaddak 
bir teahhüt kağıdı ile ilk evvel temin 

HARiCiYE VEKALETi 

Kok kömürü alınacak etmeleri ve en az otuz bin liralık in
şaat işlerini muvaffakiyetle yapmış 

Hariciye Vekaletinden : olduklarına dair vesika ibraz etmele-
1 - Satın alınacak 190 ton kok kô ri lazımdır. -

mürü kapalı zarfla münakasaya ko 5 - Yukarda yazılı vesaik asıllariy-
nulmuştur. e birer suretlerini açık pazarlık ve - ı 

2 - Tahmin edilen bedeli 5035 lir hale gününden sekiz gün evveline 
ve muvakkat teminat 377 lira 63 kuru kadar Ankara İnhisarlar Başmüdür

i 
a 
ş 

tur. 
3 - Münakasa 2-ı0-939 pazartes 

günü saat 16 da Ankarada Vekalet sa 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

i 

-
4 - Taliplerin teminatlariyle tek 

lif mektuplarını mezkur tarihte ko 
misyona tevdi etmeleri ve şartnamey 
almak istiyenlerin vekalet levazım 

müdürlüğüne müracaatları (4582) 

-
-
i 

14542 

JANDARMA 

Sömikok ve mazot ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığ 

Ankara Satm Alma Komisyonun 
1 

-
dan: 

ı - Tonuna iki bin beş yüz elli ku 
ruş kıymet biçilen (300) ton sömikok 
ile bir tenekesine iki yüz on iki bu 
çuk kıymet biçilen beş teneke mazo 
kapalı zarf usulü ile 27-9-939 çarşam 
ba günü saat onda satın alınacaktır. 

-
. 
t 

-
2 - Şartnamesi parasız komisyon 

dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin 574 lira 55 kuruş 
luk ilk teminat banka mektubu veya 
ıandık makbuzu ile şartnamede yazı 
h belgeleri muhtevi teklif mektubu 
nu en geç belli gün saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları. (4427) 

. 

-

-
-

ı4392 

Astarlık bez alınacak 

1 üğüne ve yahut İstanbulda İnhisar-
l ar Umum Müdürlüğü Tuz fen şube
sine bizzat veya bilvasıta tevdi etmek 
suretiyle ayrıca fenni bir ehliyet ve
sikası almaları lazımdır. 

6 - Bu işe ait keşif, proje, fenni 
ve idari şartnameleri İstanbul'da Ka
bataş'da İnhisarlar Umum Müdürlü -
ğü levazım Müdürlüğünde ve Anka. 
ada İnhisarlar Başmüdürlüğü Tuz 

Fen şubesinde bulunmakta ve istekli
ere 214 kuruş bedel mukabilinde ve-

r 

1 
r ilmektedir. (4608) 14648 

ANKARA BELEDiYESi 

Yol fazlası satılıyor 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Cebecide spor meydanında 
ı 530 adanın 11 numaralı parselinde 
ulunan belediyeye ait 67 metre mu
abbaı yol fazlası on beş gün müddet
e açık arttırmıya konulmuştur. 

b 
r 
l 

ı 
2 - Muhammen kıymeti (167,50) 

iradır. 

d 
3 - Muvakkat teminat {ı2,57) lira

ır. 

i 
4 - Şartname ve krokisini görmek 

stiyenlerin her gün encümen kalemi
e ve isteklilerin de 29.9.939 cuma 
ünü saat (ı0,30) da belediye enlüme-

n 
g 
n ine müracaatları. (4472) 14433 

İnşaat yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 

4 - İsteklilerin belli gün ve saat -
ten bir saat eveline kadar 2490 sayılı 

kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakla
rı teklif mektuplarını Galata rıhtım 
caddesi Veli Alemdar han ikinci kat· 
taki komisyona vermeleri 

Ankara - Çerikli Sungurlu yolunun 
8 + 500 - ı3 + 000 inci kilometreleri a
rasındaki (24170) lira (58) kuruş ke· 
şif bedetli şose ve sınai imalat inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konul 
muş ise de; talip çıkmadığından 2490 
sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tev
fikan 8-9-939 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

Hükumet konağı inşaat. 
Ankara Valiliğinden : 

Taksim Ayaspafada İstanbul 
Jandarma Satın Alma Komisyonun . o 

i 

1 - Temizlik hanında yaptırılacak 
lan (29,973) lira (50) kuruşluk ilavei 
nşaat kapalı zarf usuliyle on beş gün 

müddetle eksiltmeye konulmuştur. (7302/4646) ı4652 

NAFIA VEKALETi 

Alôkadarlara 
Nafıa Vekaletinden : 

3611 numaralı kanunun muvakkat I. 
inci maddesi mucibince mülga ··nafıa 
fen mektebi" mezunu olup halen bilO
mum devlet devairi belediyeler veya 
bunlara bağlı müesseselerde maaş ve
ya ücretle müstahdem bulunanlarla 
serbest çalışanlara dahi 12.12.936 tari
hinde "40" yaşını ikmal etmemiş ol -
mak ve mühendislik tahsiline kabili -

Muvakkat teminatı (ı812) lira (80) 
kuruştur. İsteklilerin teminat mak -
buz veya mektubu, ticaret odası vesi
kası, ve bu işe ait olmak üzere Nafıa 
Müdürlüğünden alacakları fenni eh -
liyet vesikalariyle birlikte her pazar
tesi ve perşembe günleri saat on beş
te daimi encümenine gelmeleri buna 
mahsus keşif ve şartnameyi her gün 
Nafıa Müdürlüğünde görebilecekleri. 

(4572) 14512 

Şoşe ve menfez inşası 
yetli görülmek şartiyle teknik oku - Ankara Valiliğinden : 
Junda açllmış olan mühendislik kurs- Ankara • Gerede yolunun 103+800 
]arına devam hakkı bahş olduğuna na· 126+ 800 ikinci kilometreleri arasın
zaran alakadarların bu haktan istifade da yapılacak şose ve menfez inşaatı 
edebilmeleri için gene mezkur madde- kapalı zarf usulile eksiltmeğe konul
nin sarahati veçhiyle 31.12.939 tarihi· muı isede vakti muayyeninde talip 
ne kadar nafıa vekaletine yazı ile mü- çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 
racaat etmeleri aksi takdirde kursa de- 40 ıncı maddesine tevfikan 8/ 9/939 
vam haklarının zail olacağı ilan olu l tarihinden itibaren bir ay müddetle 
nur. ~2503) 13130 pazarlığa konmuştur. 

Polatlı hükümet konağı üçüncü kı
sım inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konmuş ise de talip çıkmamasın· 
dan dolayı 2490 sayılı kanunun 40 cı 
maddesine tevfikan 12-9-939 tarihin • 
den itibaren bir ay müddetle pazarlı· 
ğa konulmuştur. 

Keşif bedeli (ı0693) lira (32) ku. 
ruştur. 

Muvakkat teminatı (802) lira (ıO) 
kuruştur. 

İstekliler teminat mektup veya mak 
buzu, ticaret odası vesikası ve Nafıa 
Müdürlüğünden bu iş için alacakları 
fenni ehliyet vesika1ariyle birlikte pa
zartesi ve perşembe günleri saat on 
beşte vilayet Nafıa komisyonuna gel
meleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebile· 
cekleri. (4606) 14551 

Alôkadarlara 
Ankara Valiliğinden : 

Etimesut yatı okulunun yatılı tale
be kadrosunda münhal almadığı için 
bu okul'a yeniden ve parasız his bir 

dan: 
ı ....:. Seksen dörtbin metre astarlık 

ve çamaşırlık beyaz ve on bin beş yüz 
metre astarlık kurşuni yerli bez kapa 
h zarf eksiltmesiyle satın alınacak ve 
eksiltmesi 5 birinci teşrin 939 tarihine 
rasthyan perşembe günü saat on beş 
te Taksim - Ayaspaşada on sekizine 
jandarma mıntakası komutanlığı bina 
sındaki komisyonumuzda yapılacak -

-

-
i 

tır. 

2 - Her iki cinsin bir istekliye iha
lesi mukarrer olan bu bezlerin mu -
hammen bedeli yirmi üç bin doku.ı: 
yüz kırk ve ilk teminatı bin yedi yüz 
doksan beş lira elli kuruştur. 

3 - Şart kağıdı her gün komisyon
da görülebilir. Veya parasız alınabi • 
lir. 

4 - İsteklilerin İstanbul levazım 
amirliği muhasebeciliği veznesine ya-

2 - İhalesi 29. 9. 939 cuma günU 
aat 11 de belediye encümeninde yapı 
acaktır. 

s 
1 

r 
3 - Muvakkat teminat (2248,0ı) H

adır. 

g 
4 - Şartname ve keşif ve krokisini 

örmek istiyenlerin her gün encümen 
alemine ve isteklilerin de 29.9.939 
uma günü saat ona kadar teklif mek
uplarını encümene vermeleri ilan o-

k 
c 
t 
lu nur. (4473) 14434 

Sömikok kömürü ahna<ak 
Ankara Belediyesinden : 

(1 
1 - Su idaresi için alınacak olan 
20) ton sömikok kömürü 15 gün 
üddetle açık eksiltmeye konulmuşm 

t ur. 
2 - Muhammen bedeli {2856) lira-
r. 

tıracakları ilk teminat makbuzu veya 3 _ Muvakkat teminat (2ı4,20) li-
banka kefalet mektubu ve şart kağı - dır. 

dı 

ra 
dında yazılı sai: belgeleri de ihtiv~ e- 4 - Şartnamesini görmek isti yen_ 
decek olan teklıf mektuplarını eksılt- rin her gün encümen kalemine 

. d b' . ve 
me •.aatın en ır saat evelıne kad~r teklilerin de 29. 9. 939 cuma günü 
komısyonumuzda bulundurmaları la· , saat ı0,30 da belediye encümenine mü-
zımdır. (7308-4647) 14653 racaatları. (4474) 14435 

le 
is 

Çimento ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

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

2 - Muhammen bedeli (685) lira
dır. 

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

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

2 motosiklet alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

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

2 - Muhammen bedeli (1700) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (127,50) Ji. 
radır. 

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

Bir kamyonet allnacak 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Temizlik işleri için alınacak o
lan bir adet 112 pus dingil mesafeli 
picup tipi kamyonet on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2750) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (206,25) lira• 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isti yen -
lerin her gün Encümen kalemine ve 
isteklilerin de 3 / 10/ 939 salı günü sa
at ı0,30 da Belediye Encümenine mü· 
racaatıarı. (4558) ı4584 

Bilya ve dişli alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Otobüs İdaresi için alınacak o
lan bilya ve dişli on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuşrlur .. 

2 - Muhammen bedeli (3215) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (241,ı2,5 lira 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenle· 
rin her gün Encümen kalemine ve is
teklilerinde 6/ 10/ 939 cuma günü saat 
10,30 da Belediye encümenine müra· 
caatları. ( 4596) 14586 

Saldık eski otobüs lastikleri 
Ankara Belediyesinden ı 

Adet 

310 Bezi çıkmamış dış lastik 
210 Bezi çıkmış dış lastik 
108 Tamam iç lastik 
150 Kilo parça iç lastik 
1 - Yukarıda yazılı dört kalem is

timale gayri salih otobüs lastiğine 
talip çıkmamasına binaen pazarlıkla 
satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (4465) ııra· 
dır. 

3 - Teminat (669,75) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti yen. 

lerin her gün encümen kalemine ve 
lastikleri görmek için de otobüs işle
ri müdürlüğüne ve isteklilerin de 
26. 9. 939 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. 

(4703) 1455g 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde Selanik caddesin
de ı088 adanın 26 parselinde beledi -
yeye ait 70 metre murabbaı yol fazla
siyle (ı9,75) metre murabbaı ada faz. 
lası ki ceman (89,75) metre murabbaı 
yer satılmak üzere on beş gün müd
detle açık arttırmıya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (448,75) li. 
radır. 

3 - Muvakkat teminat {33,67) li
radır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 6. 10. 939 cuma 
günü saat on buçukta belediye encü
menine müracaatları. (4704) 14660 

Otobüs bekleme yerleri 
yaphnla<ak 

Ankara Belediyesinden : 
ı - Ulus meydanı ve Keçiören 

Tepebaşı mevkilerine yaptırılacak o
lan iki adet otobüs bekleme mahalli 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3942,30) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (295,67) li· 
radır. 

4 - Şartname ve keşif ve krokisini 
görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 6.10.939 
cuma günü saat (10,30) da belediye 
encümenine müracaatları. (4705) 

14661 
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MlLLI MÜDAFAA 

Ecza a1al ve edevat ahnacak 
M. M .Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

4&.'iO lira olan 252 kalem muhtelif cins 
ve miktarl<:rda ecza. aıat ve edevat a
<;• k eksiltme suretiyle 12 T. evci 939 
perşembe günü saat 10 da satın alı

nacaktır. 
2 - İlk teminatı 363 lira 75 kuruş 

olup liste ve şartnamesi her gün öğ
leden sonra M. M. V. satın alma KO. 
da görülür ve istiyenlcr tarafından 
kopyası alınabilir. 

3 _ Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 r~yılı kanunun 2 ve 3· 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te eksiltme gün ve saatında KO da 
bulunmaları. (4029) ı4o34) 

Pamuk (Orap ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : . 
1 - Beher kilosuna tahmın edilen 

fiyatı (l50) yüz el_li kuruş olan 
(52.000) elli iki bin kılo pam~k çorap 
ipliği kapalı zarf usuliyle munakasa-

ya konulmuştur. .. 
2 _ İhalesi 22 . cylul · 939 cuma 

günü saat ıs dedir. . .. 
3 _ İlk teminatı (5150) beş bın yuz 

elli liradır. 
4 _ Evsaf ve şartnamesi (390) üç 

yüz doksan kuruş mukabilinde M.M. 
V. satın alma komisyonundan alına -

bilir. 
5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin • 
den behemahal bir saat evetine kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver
meleri. (4275) 14270 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyomındnn : 
ı _ Beher metresine tahmin edi -

len fiyatı (525) beş yüz yirmi beş ku
ruş olan (15000) on beş bin metre kur
şuni kaputluk kumaş kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulnıu§tur. 

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

3 - llk teminatı (5187) beş bin yüz 
seksen yedi lira (50) elli kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi ( 400) dört 
r,üz kuruş mukabilinde M.M.V. satın 

'alma komisyonundan alınabilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın -
dan bchemahal bir saat eveline kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver
meleri. (4276) 14271 

Yün (orap ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı _ Beher kilosuna tahmin edilen 

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

2 _ !halesi 25. Eylül 939 pazartesi 
günü saat on altıdadır. 

3 _ tık teminatı (8300) sekiz bin 
üç yüz liradır. 

4 _ Evsaf ve şartnamesi (705) ye -
di yüz beş kuruş mukabilinde M. M. 
v. satın alma komisyonundan alına 

bilir. 
5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun i~inci ve ~çüncü ~d
delerinde gösterılen vesaıkle temınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. v. satın alma komisyonuna verme-
leri. (4277) 14273 

Bir otomobil alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : . 
1 - Bır adet binek otomobllı açık ek -

siltme ıuretiylc satın atmac~ktır. M,u • 
hammcn bedeli 3200 lira olup ılk temınat 
miktarı 240 liradır. b 

2 - Açık eksiltmesi 27-9-939 çarıam. 8 

gUnll saat 15 de vckilet satın alma komı&-
yonunda yapılacaktır. • d · 

3 _ Şartnamesi her gı1n komısyon a go-
rü lcbillr. . 

4 - hteklllcrin muayyen uatta ılk tc -
minat mcktuplariylc komisyonda bulu;,.ı;;Ö 
ları. ( 4453) 

4000 Termus ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

miıyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen fiy.~tı 

(850) ıekız yüz cllı kuru, olan (~O) do~t 
bin adet tcrmüs kapalı zarf usulıylc mu· 
nakasaya konulmustur... ~ .. 

2 - İhalesi 29 - eylul • 939 cuma gunu 
saat on birdedir • 

3 _ İlk teminatı (2SSO) iki bin beş yüz 
cll i liradır. • 

4 _ Evsaf ve şartnameıı 070) yüz yet-
miş kuruş mukabilinde her ı\!n öğleden 
sonra M.M.V. satın alma lı:omısyonundan 
alınabilir. • • 

5 _ Eksiltmeye 1;1reccklcrın 2490 sayılı 
l.anunun ikinci ve UçU.ncll madd.clerindc 
ııösterilcn vesaiklc tcmınat ve t~klıf ~ek -
tuplarını :• le satından bchcmaııal bır sa
at cvcline kadar M.M.V. ıatın alma ko • 
misyonuna vermcclri. (4420 14408 

Rüzgôr elbisesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

lll.iıyonundan : 
l - Beher takımını tahmt:n e= f~~: 

alan rt · ·t.'!:"' 

gar elbisesi kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 28 • eylül - 939 per§embe 
günli saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (3000) üç bin liradır. 
4 - Evsaf ve şnrtnomesi her gün öğle

den sonra M.M.V. satın alma komisyonun
dan (200) iki yüz kuruş mukabilinde ah -
nabilir • 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif mek -
tuplarını ihale satından behcmahal bir sa
at evclinc kadar M.M.V. satın alma ko • 
misyonuna vermeleri. (4425) 144409 

Tımar fırçası ol.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen fiyatı 

f~lO) yüz on kuruş olan 25000 yirmi beş 
bın adet tımar fırçası kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur . 

2 - İhalesi 27 - cyllil - 939 çarşamba 
günü saat on altıdadır. 

3 - İlk teminatı (2062) iki bin altrm& 
iki lira SO kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (138) yüz o· 
tuz sekiz kr. mukabilinde her gün öğleden 
sonra M.M. V, satın alma komisyonundan 
alınabilir . 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
göıtcrilcn vcsaiklc tcminııt ve teklif mek -
tuplarını ihale satından bchcmahal bir sa
at evelinc kadar M.M..V. satın alma ko • 
mlsvonuna vermeleri. ( 4426) 14-410 

Yular ba;hğı ollnocak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine iki lira fiyat tah· 

min edilen 1000 bin tane hayvan yular baş
lığı açık cl:siltmc suretiyle 2 • birincitcş
rin • 939 pazartesi glıııiı ı;:ıat 10 da M M. 
V. satın olma Ko. da &atın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 150 lira olup nümunc 
ve sartnamcsi her gün Ko.da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni temi
nat ve belgeleriyle birlikte eksiltme giın 
ve saatında Aııkarada M.M.V. satın alma 
Ko. r1~ hıılunmaları. (4551) 14S32 

Kazma tômiri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsinin tamirine tahmin edilen 

fiyatı 2500 lira olnn 9000 adet kazma tamın 
açık eksiltmeye konmuştur. Kazmalar her 
gün Ankara istihkam malzeme deposunda 
ıörülür. 

2 - Ekniltmcsi 2-10-939 pazartesi giınu 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 187,5 lira olup şartna
mesi Ko. da göriiliır. 

4 - Eksiltmeye ıireccklerin kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde· 
lerin<lo yazılı belgeler ve bu gibi işlerle 
iştigal ettiklerine <lair ticaret odasından a
lacakları vesikalarla birlikte M.M.V. Sn. 
Al. Ko. da bulunmaları. (4586) 14546 

Elektrik tesisatı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
-ı - KcşU becieli-3790 lira 60 kuruş olan 
Muhafız Alayı kışlası ile ahırlar arasında 
yapılacak yeraltı klıblosu elektrik tesisatı 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 2 - 10 • 939 pazartesi 
ııilnil saat 14 dedir. 

3 - İlk teminatı 284 lira 30 kuruş olup 
şartnamesi ko.da ~örUlür. 

4 - Eksiltmeye ıircceklcrin ilk temi -
nat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddele -
rinde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle iş~ 
tigal ettiklerine dair ticaret odasında.n a -
Jacakları vesikalarla birlikte muayyen ııün 
ve saatte M. M. V. satın alma ko.da bu -
lunmalaıı. ( 4611) 14568 

Kupi makinesi ol ınacok 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - İki adet Kupi makinesi pazarlıkta 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bede
li (3SOO) lira olup ilk teminatı 247 lira 50 
kuruştur. • .... 

2 - Pazarlık 9-10-939 pazartcsı gunu 
saat (11) de vekalet satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. . 

3 - Fenni ve idari şartnamclcrı her 
gün komisyonda görülebilir. . 

4 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3. eti mad
delerinde yazılı vcaaiklc birlikte ilk te -
minat mektupları ile muayyen aaatta ko
misyona müracaatları. (4664) 14655 

LEVAZIM AMIRLIGI 

Dekovil yolu inşası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Eskişehir garnizonunda hava birlikleri· 

ne ait dekovil yolu in:ıası kapalı zarfla ek-
siltmeye konmuştur. ' 

Keşif bedeli 26398 lira 68 kuruştur. Mu
vat teminat 1980 liradır. İstekliler bu ise 
ait hususi ıartnamcsini kcliif ve projeleri 
bayındırlık ıcnel sartnamcsini İstanbul, 
Ankara, Eıkitchir LV. i.mirliklcri satın al
ma komisyonunda ııörcbilirlcr. 
Kapalı zarf usulile eksiltmesi 22-9-1939 

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

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Denizli kıtaatının senelik ihtiyacı 

olan 84000 kilo sığır eti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur • 

2 - Şartnamesi lspartada tümen satın 
alma komisyonunda ve İstanbul Ankara 
L V. amirlikler iııatın alma komi~yonunda
dır. İstekliler Gartnameyi komisyonda o -
kuyabilirler. 

3 - hbu 84.000 kilo sığır etinin muham· 
men tutarı 16800 liradır. 

4 - Şartnamcıindekl yüzde yirmi beli 
miktar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 1260 liradır. 

5 - Eksiltme 22.9.9351 tarihine tesadüf 
eden cuma ııünü saat 11 de İ&parta tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 22-9-939 cuma günü saat 
10 a kadar teklif mektuplarını İsparta tü
men satın alma komisyonu baıkanlığına 
verecek veyahut ıöndcrcceklerdir. Bu sa
attan sonra verilen veyahut gönderilen 
mektuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı tü -
men daire aaatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hüklimlerine 
ve bilbasaa 32. maddesine UY&Wt olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak 
ettiril.Qıiyecektir, (4376) 14320 

ULUS • 
Arpa ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

l - Erzincan garnizonunun 11. teşrin ba 
şından eylül 940 sonuna kadar ihtiyacı o -
lan 640.000 kilo arpa kapalı ;ı;arfla eksilt • 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 38.400 lira ilkte
minatı 2880 liraı.lır. 

3 - Eksiltmesi 27 eylül 939 çarşamba 
günti saat 16 da Euıncanda askeri satın -
alma komisyonunda V"loılscaktır. 

4 - Şartname ve cvsah kolordunun tek
mil garnizorılarında ıuevcuttur ve aynıdır. 
Her yerde her gün görf.llebilir. İstiycnlcrc 
bir adedi 192 kuruş mukabilinde komisyo
numuzdan gbndcrilebilir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ek • 
siltmc saatinden bir saat evci komisyon 
başkanlığına verilmiş veya posta ile gön
derilmiş bulunmalıdır. (4431) 14393 

Sığır eti olanacak 
Ankara Levnzım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Edremit ve Ayvalık garnizonları 

birliklerinin senelik ihtiyaçları olan 75000 
kilo sıgır etine talip zuhur etmediğinden 
tchrar eksiltmeye konulmuştur. 
~ - Tahmın edilen bedeli 16975 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 132S lira 65,S 

kuruştu?. 
4 - Eksiltme karıalı zarf usuliylc 30 - 9 

• 939 cumartesi gunü saat 8 de Edremit 
tiım satın alma komisyonu binasında yapı
lacaktır. Tekli 1 mektupları saat 8 de ko -
misyona teslim etmi<1 olacaklardır. 

Saat ayarı tllmen daire 111ati7l• )'&Pıl&· 
caktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine 
ve bilhaısa 32 maddeıine uyaun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye İlitirak 
etirilmiyeccktir. (4653) HS96 

6 kalem eşya satılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulunda mevcut ve terkini 

kaydedilen aıağıda cins ve miktan yazılı 
altı kalem C$yaya 18-9-939 pazarlığında 
teklif edilen fiyatlar düşük ıörüldüğünden 
tekrar pazarlıkla arttırması 22-9-939 saat 
15 de Ankara LV. lmirlili satın alma ko
misyonunda yap1laeaktır. 

2 - İsteklilerin eşyayı görmek üzere 
harp okulu levazım müdürlüğüne ve pazar
lık için belli saatte komisyona müracaat -
ları (4719) 14665 
667 Çift Okur terliği 

3027 Çift Er kundurası 
97 Çift Çizme 

100 Çift Dahili fotin 
339 Çift Harici fotin 

8 Çift Yemeni 

Muhtelif tesisat 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
Bedeli keşfi '-1uvakkat teminatı 
Lira Kr. Lira Kuruş 

766'27 ss 5031 39 

Buğday ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiiyonundan : 
1 - Kapalı zarf uauliyle Edime için 

1200000 kilo sert ve yumupk buğday sa-
tın alınacaktır. lı 

2 - Eksiltmesi 13-10-39 cuma günü saat 
11 dedir. 

3 - İlle teminatı 4050 liradır. 
4 - Bir kilosunun fiyatı muhammene -

si 4 kuruş 40 santltndir. 
5 - Şartname ve evsafını ııörmck isti

ycnler her ııun Edimcdeki askeri ıatın al
ma komisyonunda görebilirler. 

6 - Eksiltmeye girecekler ilk pey pa
rasına ait makbuzla belli giın ve saattan 
evci Edimcdcki satın alma komisyo • 
nunda bulunmaları llzımdır. 

( 4732) 14672 

İnşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 
malzeme aıkeri fabrikalar umum miidür
lüiti merkez satın alma 'komisyonunca 
29-9-1939 cuma giınü ıaat 15 30 da paaar -
!ıkla ihale edilecektir. Şartname parasıı 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (94) lira (88) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mıd -
delcrindeki vcsaiklc komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alikadar tuccardan ol -
duklarına dair ticaret odası vcsikasiy c 
mezkür gün ve saatte komisyona mıiraca~ ·
)arı. ( 4527) 144~! . 

işçi aranıyor 
Askeri Fabrikalardan : 

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

14570 

Ecıayı tıbbiye ahnacak 
Askeri Fabrikalar Tekaüt ve 

Muavenet Sandığından ı 

5 - Şartnamcvi gormek istiycnler her 
giın iş saatındıı komisyona müracaat et • 
sin1cr. 

1 - Çatalcada bir top hanıarı ile tavla 
yaptırılacagırıdan kapalı zarfla ihalesi 11 -
Birincitc:irın • 939 çarşamba ıUnil saat 10 
da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
20"285 lira 9 kurustur. İlk teminatı 1521 
lira 38 kuruştur. Şartnamesi ve keşif cet
veli inşaat şubesince bedeli mukabilinde 
verilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu 
veya mektuplariy)c kanuni vcslliklc ihale 
guniınd n 8 &un evci vilii.yct nafıa mü -
dürlüklcrınden alacaktan vesikalariyle be
raber belli gun ve saatten bir saat evcline 
kadar teklif mc!..tup:arının Fırnlıklıda ko

Afyon dcmiryol tamirat deposu için Yll· ı fnutanlık satın alma komisyonuna vcrme
karda kc, f ve muvakkat teminatı y:ızılı teri. 
bir hangar ile buna aıt su, elektrik tcsisa- 2 - Bu ilinm Ulus ıazctcsiyle dört de-

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. 

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

f' - Te:ıhhiıde iştir;ik edecekler ticaret 
odası l~ k,.v tlı olmalorı şarttır. 

tı kapalı zarfla ihaleleri 6-10-939 cuma fa ilan ettirilerek telle bildirilmesi. 
giinü saat 10 da yapılacaktır. Yapılacak (4.733) 14673 

(4~26) 14483 

Kuru fasulye alınacak 
hangar ve tesisatın proje ve keşfini görmek 
istiycnlcr her gün ve talip olanların ihale- Kışla ta" m 1• r·ı den bir saat cvcl teminatlı teklif mektup-

Tornacı ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğünden : Anktu·n Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Maııiı;a tume.ı birliklerınin ihtiya1:ı 
olan 144600 kılo kuru fasulye şerait ve ev
saf dahilin.de satın alınacaktır. 

Kapalı zarfla iha'ewi 16 - I. tcş. - 939 pa
zartesı günü saat 11 dedir. Hepsinin tuta· 
rı 20244 liradır. 

İlk teminatı 10519 liradır. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mcktuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2. 3. rruıddclcrinde ya
zı1ı vesikalariylc beraber ihale gün ve ihale 
&aatından bir saat evclinc kadar teklif mek
tuplarını Man'sa tum satın alma komis • 
yomır:ı ..,e-mclcrı. (4568) 14539 

Un a ınacak 
Ank:ıra Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elmalıdaki kıtaatın senelik ihtiyacı 

olan 270.000 kilo un kapalı zarf usuliy • 
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şıırtnanıcsi İı;partada tümen Sa. Al. 
Ko.da ve İstanbul, Ankara levazım amir
likleri satın alma komisyonundadır İstek
liler ıartnamcyi komisyonlarda okuyabi -
lirler. 

3 - işbu (270.000) kilo unun muhammen 
tutarı (31050) liradır. 

4 - Şartnamedeki yüzde yirmi beş mik -
tar fazlası da dahil oldugu halde ilk temi· 
natı (2328) lira 75 kuruştur. 

5 - Eksiltme 2 - 10 • 939 tarihine te -
sadüf eden pazartesi giıniı saat 16 da la
partada tümen satın alma komisyonund• 
yapılacaktır. 

6 - İstekliler 2-10-939 pazartesi gunu 
saat 15 e kadar teklif mektuplarını İspar
ta tümen satın alma komisyonu başkanlı
ğına verecek ve yahut göndereceklerdir. 
Bu tarihten sonra verilen ve yahut gön
derilen mektuplar alınmıyacaktır. 

larını 2490 sayılı kanunun 32, 33 üncü mad
desinin tarifatı dahilinde Afyon kor satın 
alma komi&Jonuna vermeleri. 

(4720) 14666 

5 kalem yiyecek 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı beş 

kalem iaıc maddesinin pazarlıkla eksilt· 
mcsi 20.9.1939 saat 15.30 da Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - İsteklilerin evsaf ve şeraiti görmek 
üzere ek~iltmc zamanına kadar ve pazar
lık ic;in belli vakitte komısyonda bulun -
malan. (4721) 14667 
Cinsi Miktarı 

Nohut 
Kırmızı mc~ 

Bulgur 
Çay 
Kuru üzilm 

1000 Liralık. 
5000 Kilo 
1000 Liralık 
1000 Liralık 
2000 Kilo 

Saman allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - 861300 kilo samanm pazarhiına ta· 

lip çıkmadığından ikinci pazarlığı 2$-9-939 
pazartesi günü saat lS de İstanbul Topha
nede LV. lmirliii satın alma ~omisyonun
da yapılacaktır. Tehmin bedeli 17226 lira 
ilk teminatı 1291 lira 9S kuruıtur. 

2 - Şartnamesi komisyonda görülür. ls
tekllıcrin kanuni veslkalariylc beraber bel
li aaatta komisyona gelmeleri • 

(4723) 14669 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan 

Midyat kıtaatının bir senelik ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı iaıe madde
sine hizasında yuılı ııekllde ve tarihlerde eksiltmeye konmuljtur. İsteklilerin şartları 
görmek iızcrc iş saatlarında bulundukları yerlerin sa. al. komiıyonuna ve eksiltmeye 
gireceklerin yazılı teminatları mczkUr gün ve &aatta alay aa. al. ko. nuı:ıa müracaatları. 
Cinsi Miktarı İlk tem. 

Kilo Lira Kr. İhale gUn uat İhale sekli 

Un 195000 
(4352) 

1462 50 25-9-1939 Pazarteıi 9 

Yulaf ahnacak 
Ankara l.evazım Amirliği Satm Alma Komiıyonundan ı 

K. zarf 
14311 

1 - Aşağıda teslim yeri, tutarı, miktarı, M. teminatı, ihale tarihi, ihale saat ve şek
li yazılı olan tümen birliklerine kışlık yulaf satın alınacaktır. 5-9-939 günü talip 
çıkmadıgından eksiltmesi aşağıda görüleceii üzere 211-9-939 ııünline bırakılmıttır. 

Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenlcrin Vizede tlimen aatm alma komisyonunda 
mesai giin1erindc görebilecekleri. 

3 - Talip olanların belli gUn ve aaattan bir saat evci mektuplarını mezk<lr komis
yona vermeleri illln olunur • 
Teslim yeri Tutarı 

Lira 

Pınarhisar 43500 
(4482) 

Muhtelif 

Miktarı 
Ton 

870 '. 

M. Tem. 
Lira 

3263 

İhale 
tarihi 

29 - 9. 39 

İhale 
ıaati 

16.30 

inşaat ve tesisat 
Ankara Levazım Amiı liği Satm Alma Komiayonundan ı 

Cinıi Lira K. 

iki pavyon ke:ifi 116293 38 
Mut fak keşfi 6923 79 
Tavla keşfi 6701 84 
Alay karargahı keşfi 31329 62 
~lcktrik tesisatı keııfi 2453 70 
Su tesisatı kc~Ei 17571 53 

İhale 
şekli 

K. :ı:arf 
14443 

Muvakkat 
teminatı 

7064 67 
519 29 
502 64 

2349 72 
184 08 

1317 86 

181273 86 11938 21 
1 - Afyonda yaptırılacak yapı, elektrik, su tesisatlarının cinai ve her birerlerinin 

keşif bedelleriyle muvakkat teminatları yukarda yazılmııtır. 
2 - Gerek yapıların ve gerekse tesisatın heyeti umumiye1fnin bir talibe ihaleleri 

esastır. Bu inşaat ve tesisatın her bir kııı.:nına ayrı ayr'.ı talip çıktıgı takdirde bedel i
halenin heyeti umumiycsiylc muhtelif taliplerin verdikleri fiyatlar mukayese edilerek 
hazine menfaati olan cihet tercih edilecektir. 

3 - İnsaat ve tesisatın eksiltmelcri kapalı zarfla 6 • I. Teı. • !139 cuma ıüııü saat 
ıs de Kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin verecekleri teklif mektuplarında yapı ve tcslaatm heyeti ıımumiyesl
.,c veya her hangi bir kısmına ait olduğu tasrih edilecek ve teminatlarını o kısma göre 
vereceklerdir. İnşaatın bir kısmına talip çıkar ve bir kısmına talip çıkmazu verilen 
•ckliflcr hiçe sayılacaktır. 

S - Yapı ve tcıisatın keıif ve projeleri her ıün Afyonı#a kor satın alma komiıyo • 
ıunda r,örülebilir. 

6 - fstcklilerln eksiltme günü ihaleden bir saat evci 2490 sayılı kanunun 32. 33 ün
cü maddelerinin tarifat• d;>J.ıilinde teklif mektuplarını konıisvona vermi& olacaklar -
dır. ( 4569) • • "40 

• 
etı al.nacak 

Ankarl\ J evınım Amirliği Satm Alma Komisyonur 1 ııı.n: 
l - Midyat kıtaatının bir senelik ihtiyacı için cinı ve miktarları yazılı iase maddesi 

hizasında yazılı Gckll ve tarihte eksiltmeye konmuştur. lstekiilerin tartları ıtörmck ü
:ı:cre iş anatlarında bulundukları yerlerin satın alma komlıyonuna ve eksiltmeye gi -
rcccklcrin yazılı tcminatlariylc mezkUr ıün ve saatta alay satın alma komisyonuna 
müracaatları. ( 4722) 14668 
Cinsi Miktarı tık teminatı :thale tarihi Saat Şekli 

Kilo Lr. Kr. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alına Komisyonundan : 

1 - Se.imiyc l:ıı;:lasının :iCr:ıit ve keşif 
cetveli mucibince tamiri yaptırılacaktır. 
İhalesi kapalı zarfla 11 • birincitetrin -
939 carşamba günü ıaat ıs de yapılacak
tır. Muhammen keşif cetveli 40000 lira -
dır. İlk teminatı 3000 liradır. Şartnamesi 
ve ke~if cetveli inşaat ıubesince bedeli 
mukabilinde verilebilir. 

2 - lsteklilcrin ilk teminat makbuzu ve 
mcktuplariylc kanuni vesaikiyle ihaJ., &Ü· 
nünden 8 gün evci vilayet n:ıfıa fen miı -
düdüklerinden alacakları vesikalariylc be
raber belli gün ve saattan bir sııat evetine 
kadar teklif mektup'arını Fındıklıda ko -
:nutanlık satın alma komisyonuna vermc!c
rl. (4734) 14674 

HARiTA UMUM Md. 

Sade yağı olanacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta Gn. Drk.lilk kıta&ı eratı ihtİ· 
)'acı için 900 kilo sade yaiı açık eksilt• 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 4 - birincite$rin • 939 çar· 
$8mba günü saat 10 da Cebeci Harta Gn. 
Drk. lük binaıında Sa. Al. Ko.da 7apıla • 
caktır. 

3 - Muhammen bedeli 900 Ura, mavak· 
kat teminatı 67 llı;ıa 50 kun&1 olap ~ 
mektubu 'Yeya ma1\ye makbwıu kabul o
lunur. 

4 - Taliplerin yazılı gtin •• ... tte te
mlnatlariyle beraber komiıyona ıelmeleri. 

(4512) 14518 

Kiremit tebdili ve inşaat 
Harta Genel Direktörlüi\inden: 

1 - Harta Gn. Drk. lüğü mektep pavyo
nu kiremitlerinin değiştirilmesi iıi ile bazı 
müteferrik inljaat işi pazarlıia konulmuı· 
tur. 

2 - Pazarlık 4-10-939 çarşamba gilnil sa
at ıs de Cebecide Harta On. Drlı:. lülı: bi
nasın:4a Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen keşif tutarı 1958 lira 53 
kuruı olup muvakitat tcminab 146 lira 92 
kuruıtur. Eanlı:a mektubu veya maliye mak
buzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı giln ve saatte tcml
natlariylc beraber komisyon& ıelmeleri. 

(4584) 14544 

ASKERi FABRiKALAR 
3500 Kg. gal9anizli demir aaç 

(0,7 • 1 m/m kalmhğmda) 
750 Kg. galvanizli demir tel 

2,5 m/m -
400 Kg. galvanizli demir tel 

2 m/m t6 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
miıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1265) lin olan 
yukarıda cinı ve miktan yazılı üç kalem 

Fabrikalarımıza tornacı alınacaktır. İs· 
teklilerden İstanbulda bulunanların Zcy • 
tinburnu fabrikauna, İzmirde bulunanların 
Halkapınar fabrikasına ve Ankaradakile -
rin de umum müdürlüğe müracaatları. 

(4600) 14647 

S lon Dilenilürelan ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (25.750) lira olan 
s ton difeni!Uretan Aıkcri fabrikalar u -
mum mudilrluııil merkez satın alma ko -
misyonunca S-10-1939 perıembe ~ saat 
14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna· 
me (1) lira (29) kuruı mukabilinde ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
ttrt1inat olan (1931) lira (25) kuru• ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaiklc komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alikadar tüccardarı olduklarına dair 
ticaret od&11 vesikuiyle mezkiir ıtlln ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(4661) 14654 

POLiS 

Kaput yaptırdacak 
Emniyet Umum Müdürlüfün· 

den: 
Elde mevcut nümunesi ve şartna • 

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

(2500) adet kaput 22-9-939 tarihine 
mUsadif cuma günil saat 15 de kaP.ah 
zarf usuliyle aatın alınacaktır. 

Beherine 13 lira fiyat tahmin edi· 
len bu kaputların nümuneıini görmek 
ve prtnameıini almak istiyenlerin 
emniyet umum müdürlülü levazım 

ıubesine müracaatları. • 
Münakasaya iştirak edeceklerin 

2437 lira 50 kuruıluk teminat makbu· 
zu veya banka mektubiyle 2490 aayı· 
lı kanunun dördüncü maddesinde ya
zılı belgelerle banka mektublyle 2490 
sayılı kanunun dördilncU maddesin -
de yazılı belgelerle birlikte :r:arfları 
münakasa günil saat 14 de kadar ko • 
misyona teslim etmeleri. (4289) 14280 

İtalyanca öğretmeni •ımyor 
Polis Kolleji Müdürlüğünden : 

Ankara polis kolleji italyanca der-9 
si için bir italyanca öğretmeni aran· 
maktadır. Taliplerin hemen mUdl~k 
yete müracaatları rica olunur. 

(4700) 14656 

Muhtelif inşaat 
Kütahya gamizonu Satın Alma Komisyonundan : 

A) Kütıhyada tayyare prnizonunda aşağıda cins ve miktarı gösterilen pavyon, 
cephanelik ve istinat duvuı yaptırılacaktır. 

B) Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan, eksiltme ııckli ve saatları hieala
rında ııöstcrllmlştlr. 

C) Eksiltme 10 • Birinciteırin • 939 salı günü Kütahyada merkca komutanlığı bina
sındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

D) Şartname, plan ve keıifnamelcr her gün komisyonumuzda görülebilir. 
E) Pavyonların eJrsiltmuine (irccek olanlar teklif me~tuplarını kanuni vesaikle 

ıüvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ıbtiva edecek kapalı zarfla
rını ihale saatından bir ıaat evci komisyon baıkanlıiına makbuz mukabilinde verme
leri, diğer ckailtmclere ıPrecekler de vesaik ve teminat mcktuplariylc ihale saatların-
da komisyonda bulunmaları ilan olunur. 14677 
Cinsi Miktarı Muhammenlı:etif Muvakkat Eksiltme 

bedeli teminat $ekli Saati 
Lira Kuruı Lira Kuruş 

-- -- - --- ----------
Pavyon 2 53611 46 3930 58 Kapalı 11 

zarf 
Cephanelik 2 6423 92 481 80 Açık 14 
Cephanelik istinat Eksiltme 
duvarı 2 2608 56 195 65 " 

ıs 

Et ve un ah nacak 
Bayramiç Aakeri Satm Alma Komisyonu Batkanhğından: 

Cinsi Kil09U Tutarı 
Lira 

Muvakkat teminat 
Lira 

İhalenin günü, pkli 

Sığır eti 105000 29400 2205 28-9-939 perıembe saat 
Ekmeklik un 15 de açık cksiltll':: 
"'Birinci ~vi" 520000 67600 5070 ,. .. " .. 

1 - Bayramiçte bulunan kıtaların yiyeceklerini temin için yukanda yazılı (105000) 
kilo 11iır eti Ue (520000) kilo elcmelı:lik birinci nevi un 2490 aayılı kanunun 40 mcı 
madde1ine ıöre temdit edilıaittir: · 

2 - Komisyon 28-9-939 perıcmbe ııünü saat 15 de &1kert pzin09unda toplanaea~r. 
S - Talipkr kanunmı 2 • 3. cü maddeled JIUlCi~ince miiraçu&Jaıı ilia olwıar. 

1 
.... 

5 - , , - ..._,. - ,.,, 1 
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 16 Eylül 1939 vaziyeti 
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ıT alebe alınacak 
---

A K T i F . - -l P A S i E : 
1' asa : Lira Lira Sermaye : . Lira 

l.ira 

15.000.000,-

---------- Türk Maarif Cemiyetinden : 
Altm : Safi kilogram 15.500,355 21.802.488,77 1htiyat akçesi : 
Banknot 8.849.222,50 

-= • 
- 1 - Ankara kollejine yeniden yatılı 25 kız talebe alına-Ufaklık 1.471.889,11 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 
Turk lirası 

1 Iariçteki Muhabirler : 

...._ 678,111 

Altın safi kilogram : 10 010 238 
A !tına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dovizler ve borçlu klirinP 
bakiyeleri : 

1 lazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılı&ı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev· 
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

!:enedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Gham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhte edilen evrakı nakdiyen!n 

A- )karşılığı Esham ve Tahvilat (İti· 
(bari kıymetle) 

B - Serbest csharr ve tahvilat 

'!-. ·ıanslar : 
Hazir.eye kısa vadeli a'lllllnı 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif :. 

953.816,81 
335.648,13 

14.080.200,14 
5.494,55 

3.228.630.03 

158.74S.563,

l 7.228.027 .-

184.553.197.62 

47.909.924,97 
7.559.768,56 

8.764.000,-
11.888.59 

7.837.421.66 

,Yekun : 

32.123.600,38 

1.Z89.464,94 

17.314.324,72 

141.520.536,-

184.553. 197 ,62 

55.169.693,53 

16 613 310,25 

4.500.000,-

16.445.357 ,95 

469 829.485,42 

Adi ve fevkalade 
Hususl 

[{ edavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev

fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilavo 
ten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz T aahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı klirin~ 
bakiyeleri 

Muhtelif : 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17 .228.027 .-

141.520. 536,-

17.000.000,-

121.000.000,-

2.784,?4 

38.398.s.40,13 

Yaktın : 

10.217.134,25 

279.520.536,-

29.143.570,30 

38.401.3.24,37 

97 .546.920,50 

- 469.82~~485,42 

= caktır. -E 2 - Cemiyet Ankara' da yüksek tahsile devam eden kız 
: talebelere bir yardım olmak üzere kız talebe pansiyonu aç .. 
: mııtır. Alınacak talebe mahduttur. Girecekler timdiden 
: Türk Maarif Cemiyeti merkezine hat vurma lan. ( 4579) = 14558 
.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Halk maskeleri 
Türkiye Kızılay C. Umumi merkezinden : 

Bütün zehirli gazlara kartı koruyan Halk Maskelerinin Y 
ıehirde Umumi Merkezimizde ve Karaoğlan caddesinde ( 
No. lı Maden suyu mağazamızda satıldığı ilan olunur. 342! 

Toplantıya dôvet 
Bor .. .. zurra ve tüçc;ar Bankasından : 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : Iskonto haddi o/o4 Altın üzerine avans 'fo3 

Ticaret Vekaletinin emir ve müsaadesiyle aşağıdaki yazılı §ir
ket nizamnamesindeki maddelerin tadili için 4-8-939 cuma günü ve 
4-9-939 pazartesi günü yapılan toplantılarda kanuni ekseriyet bulu
namamt§ olduğundan üçüncü defa olarak 4 birinci teşrin 939 çar
şamba günü saat 14 de Bor Halkevi salonunda toplanılacağından a
lakadaranın bizzat gelmeleri mümkün olmadığı surette vekil gön
dermeleri lüzumu ilan olunur. 

P. T. VE T. MÜDÜRLÜGÜ 

70 Adet bisiklet ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için (70) adet bi
.. iklte açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedeli (4620), mu
vakkat teminat (346,5) lira olup ek -
siltmesi, 16 teşrini evet 939 pazartesi 
günü saat (16) da Ankarada P. T. T. 
umum müdürlük binasındaki satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu
biyle kanunt vesikalarının hamilen 
mezkur gün ve saatte o komisyona 
müracaat edeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İıtanbul'da P. T. T. levazım 
ayniyat §Ubesi müdürlüklerinden bc
delıiz olarak verilecektir. (4109) 

14111 

Hük bandı ahnacak 
P. i'. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için 100.000 adet 
bük bandı kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (7SOO), muvak
lfat teminat (562,5) lira olup eksilt· 
mesi, 26 birinciteşrin 939 perşembe 
günü saat (16) da Ankarada P. T. T. 
umum müdürlük binasındaki satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler muvakkat teminat mak 
buz veya banka teminat mektubiyle 
kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi ka
palı zarflarını o gün saat (ı5) e kadar 
mezkQr komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, lstanbulda P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be· 
delsiz olarak verilecektir. 

(4374) 14370 

Dıvar izolasyon ve tamir iıi 

D. DEMlRYOLLARI 

Tahmil ve tahliye 
işleri 

D. D. Yollan ikinci ltletme Art
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Çatalağzı deposuna 1939 mali yılı 
sonuna kadar gelecek takriben 18.000 
ton maden kömürünün vagonlardan 
stok yerlerine bo§altılması ve stok 
yerlerinden makinalara yükletilmesi 
ve depo ile civarının temizlenmesi i§i 
28.9.939 tarihine rastlayan Perşembe 
günü saat 16. da Ankara ıstasyonunda 
ikinci İşletme binasında toplanacak 
komisyon tarafından yapılmak üzere 
açık eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Muhammen bedeli 2880 liradır. Bu 
işe girmek isteyenlerin 216 liralık mu 
vakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplarile, kanunun tayin ettiği 
vesaiki hamilen muayyen gün ve sa· 
atta Komisyonda hazır bulunmaları 

lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri i

kinci İşletme komisyon kaleminde ve 
Çatalağzı istasyonunda parasız veril-
mektedir. ((4477) 14438 

Oksijen ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
Muhammen bedeli 15000 lira olan 

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

Bu işe girmek istiyenlerin (1112S) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka 

rada Malzeme dairesinden. Haydarpa· 
şada Tesellüm ve sevk şefliğinden da 
ğıtılacaktır. (4439) 14453 

Otomobil lastikleri ahnacak 
O. D. Yolları Satın Alma Ko 

misyonundan : 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: Muhammen bedeli 17.400 lira olan 

kamyon ve otobüs için 200 adet, iç, 
Ankara P. T. T. binasının duvar 200 adet dış lastik 28-9-939 perşembe 

izolasyon ve tamir işine istekli çık- günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü 
madığından eksiltme 29. 9. 939 T. de ile Ankarada idare binasında satın a
cuma günü saat ıs te aynı binada mil· tınacaktır. 
dürlük odasında toplanan komisyon· Bu işe girmek istiyenlerin (130S} 
da yapılacaktır. liralık muvakkat teminat ile kanunun 

Keşif bedeli 7180 lira olup muvak tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
kat teminatı S28,50 liradır. aynı gün saat 14,30 a kadar komisyol'I 

İsteklilerin gösterilen gün ve saat- reisliğine vermeleri lazımdır. 
te kanuni vesikalariyle beraber ko- Şartnameler parasız olarak Ankara 
misyon riyasetine müracaat etmeleri ı da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
ilSn olunur. (4735) 14675 ----·---- ----

Tefe~on makinesi ahnacak 
P. T. T. Levazım 

Adet Nevi 

2SO 
so 

100 

400 

Masa telefonu 
Duvar 
Seyyar 

" 

Mudürlüğün den : 
Muhammen bedeli Muvakkat teminat pazarlık 

) 
) 
) 

lira lira saati 

12.000 900 15 

ı) Nevi ve miktarı yukarıda yazılı telefon makinaları 4 eylul 1939 ta 
r"l 'nde yapılan eksiltmede ihale edilmediğinden pazarlıkla alınacaktır. 

2) Pa·arlık 3 teşrinievel 1939 salı günü yukarıda gösterılen ııaatte An· 
lnı ada P T. T. umumi müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3) Taliplerin ıartları öğrenmek üzere her gün ve pazarlığa iştir~k et
mek için 3 teırinievel 939 tarihinde mezkur aaattc o komisyona mürac~t-

1 da Tesellüm ve sevk şefliğinden da - j 2 tezgah allnacak 
1 - Şirket nizamnamesinin Bankalar kanununa göre tadili. 

ğıtılacaktır. (4449) 144SS 

Pafta klavuz saire ahnacak Ankara Bölge Sanat Okulu Di
rektörlüğünden : 

2 - Nizamnamenin S7 maddesinde zikrolunan bedeli tamamen 
tediye olunmuş sermayeye verilmesi Iazımgelen % 5 faiz miktarını 
% 3 e tenzili suretiyle tadili. 33357 

D. D. Yolları Satm Alma Komis
yonundan : 

.:!1111 A M E R i K A N -
TALAS 

OKULU KAYSERİ 
Muhammen bedeli 61.SOO lira olan 

pafta klavuz ve saire 2-11-1939 per • 
şembe günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 29SO lira olan 
bir hassas mekaniker torna ile bir a
det dik başlı freze tezgahı açık eksilt
me ile okullar satın alma komisyonu 
tarafından 25. 9. 939 pazartesi günü 
saat ıs te satın alınacaktır. Taliple -
rin muvakkat teminatları olan 222 
lirayı okullar sağışmanlığına yatırma 
larını ve şartnameyi görmek üzere 
her gün okul direktörlüğüne müraca-

-_ 4 sınıflı ORTA derecede HA YAT mektebi. Tedrisat 27 Eylülde 
: Leyli (yemek yatmak v. s.) 1 inci derece 195, 2 nci derece 95 lira. 

Bu işe girmek istiyenlerin 432S li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

: lNGlLlZCE - SANAT 3417 
• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Şartnameler 308 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde ıatılmakta-
dır. (4S77) 14608 

Sömikok ahnacak 
Ankara Ceza Evi Direktörlüğün 

den: 
Ankara ceza evinin 939 mali yılı ih

tiyacı olan 110 ton simikok yerli kö· 
mürün 30-9-939 cumartesi saat 11 de 
yapılan açık eksiltme suretiyle ihale 
edileceğinden taliplerin % 7,S mu -
vakkat teminat akçesi olan 210 lira 38 
kuruşluk banka mektubu veya o mik· 
tarda paranın Ankara defterdarlık 
veznesine yatırıldığına dair makbuz
lariyle birlikte yevmi ihale olan 30-9· 
939 tarihine rastlıyan cumartesi saat 
11 de Ankara Cümhuriyet müddeiu· 
mumiliğinde müteşekkil komisyona 

atları. (4442) 14389 

Okul kitapları 
Saman pazarındaki 

AKAY 
Kitap evine tamamen geldi. 

Kırtasiyeyi Ankarada en ucuz 
oradan temin edebilirsiniz. T ale
beler! Oraya kot unuz. Tel: 3585 

3426 

Kiralık mobilyalı 

Ev aranıyor 
Yenişehirde 3 - 4 odalı mobilyalı ve 

tercihan kaloriferli bir ev veya apart
man dairesi aranıyor. Ulus Cemal 
Kutay'a müracaat. 34S6 

HAVA KURUMU 

10.000 met re hassa kaput ve 
aslar bezi ahnacak 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün
den: ı 

1 - Nümunelerine göre 4000. met
re aile hassası, 3000. metre kaput bezi 
ile 3000. metre astar bezi alınacaktır. 

2 - Hepsine tahmin edilen bedel, 
3S70 muvakkat teminatı 267.7S liradır. 

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

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

müracaat etmeleri ve şartnameyi gör· .,,Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllh .. 
mek ve fazla izahat almak istiyenle . : : ANKARA DEFTERDARLICI 
rin Cebecide cezaevi direktörlüğüne : ilk • Orta • Lise : 
müracaat etmeleri nan olunur. : : Açık arttırma ilônı 

<4382
) 

143s4 E Mektep kitaplan ~ Ankara Defterdarlığından: 
Irak Sefaretinden : : H E Manyas gölü civarındaki tuzla bi · 
Şimdiye kadar askerlik çağları ge- = aşet = nası dahil olmak üzere gölün otuz bin 

lip dairci aidelerine müracaat etme- § Kitap Evinde satılmaktadır : lira bedel muhammenli balık av resmi 
miş olan Irak tebaasının 16. 8. 939 ta- - 3443 - ve avlamak hakkı haziran 939 tarihin-
rihinden itibaren altı ay zarfında tabi : ,: den itibaren 3 sene müddetle açık ar-
oldukları askeri kıtalara iltihak ettik- 'ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' tırma suretiyle müzayedeye konul. 
leri takdirde hizmeti muvazzafadan muştur. 
ve bilcümle cezalardan affedilecekle· Kiralık • Satlllk 28 eylül 939 perşembe günü saat 15 
ri ve bunun ilk ve son defa olarak ya· Kavakhderede Güven Kooperatifi te ihalesi yapılacaktır. 
pılacağı ve bu müd ~!tin hitamında evlerinden 17 No. lu hane devir edile- Muvakkat teminat bedel muhamme-
ı939 senesi mill imüJ.ıfaa kanununun cektir. Yedi odalı, kış bahçeli garaj· ıinin yedi buçuğudur. 
ahkamında mevcut cezaların tatbiki· lıdır. Otobüs durağına çarşıya pek ya- Talip olanların Bandırma Maliye -
ne derhal başlanacağı ehemiyetle ilan kındır. Kısmen mobilyalı olarak kira- sinden müteşekkil komisyona müra. 
olunur. (4739) 14676 ya da verilir. Her gün saat 16 dan iti- caat etmeleri ilan olunur. (4542) 

Kirahk katlar 
Yenişehir Yüksel Caddesi Özenli 

:.okak köşe başı kardeşler Ap. nı ne
zaretli beşer odalı 1. ci ve 2. ci kat ve 
nezaretli konforlu 3 oda Tl: 2935 

34SS 

Zayi - 326 senesinde mülkiye 
mektebinden almış olduğum şahadet
namemi zayi ettim. Yenisini çıkaraca 
ğımdan eskisinin hükmü olmadığını 
beyan ederim. Mukbil Sezginer 34S3 

haren görülebilir. İçindekilere müra- 14S01 
caat Tl: 6317 - 1737 3442 

Satılık otomobil 
Ankara Elektrik Şirketinden: 

Şirketimizin 1934 modeli mer
sedes markalı binek otomobili 
pefin para ile satılıktır. Teklifle
rin 23. Eylül. tarihine kadar tir
ket müdürlüğüne verilmesi en 
fazla teklif edene otomobilin sa-
tılacağı ilan olunur. 3454 

KAZALAR 

Harta yaptlnlacak 
Gediz Belediyesinden : 

ı - Gediz kasabasının 100 hektar -
lık meskun ve 100 hektarlık gayri . 
meskun kısmının hali hazır haritası 
alınacaktır. Muhammen bedel (3500) 
liradır. Muvakkat teminatı (262 lira 
(50) kuruştur. 

2 - İhale müddeti 7-9-939 tarihin-

den itibaren kırk beş gündür. 
3 - İhale 23-10-939 pazartesi 

dür. Taliplerin teklif mektubunu 
leden bir saat evvel vermiJ olmal~ 
zımdır. 

4 - Şeraiti görmek iıtiyenlerin 
gün belediyeye müracaatları ilan 
nur. 14403 

HükOmef konalı inıaSJ-
Borçka Malmüdürlüğünden 
Ulus gazetesinin 18, 22, 26, 3 

ğustos 939 ve Cümhuriyet eazete 
17, 21, 2S, 29 tarihli nüshalarında 
939 da ihalesi yapılacağı ilan e 
26700 lira 14 kuruş bedeli k 
Borçka hükümet konağının in 
ait teklifler haddilayık görülmed 
den bu işin 27. 9. 939 çarşamba 
saat 14 te kapalı zarf usuliyle B 
malmüdürlüğü odasında tegekk 
decek komisyonda yapılacağı 

2490 numaralı kanunun 32, 33 ve ~ 
maddeleri mucibince taliplerin 
için ehliyet vesikalariyle ticaret 
sı vesikalarının yevmi muayy 
ihale tarihinden bir saat evel t 
mektuplarının komisyona veri 
ve postada olacak gecikmelerin • 
edilmiyecektir. (72S8/4628) 1 

Harta yaptırılaca 
Develi Belediye Reisliğinde 

Develi kazasının 170 bek 
meskun ve gayrimeskun sahasını 
1i hazır hartalariyle bunu çevre 
60 hektarlık arazi ile 230 hektar 
ran sahanın 1/4000 mikyaslı mün 
li takeometrik hartasının alı 

pazarlığa konmuştur. 

İşin maktu bedeli 4600 !iradı 

Pazarlık ıs eylül 939 tarih 
itibaren bir ay zarfında Develi 
ye encümenine müracaat edile 
Muvakkat teminat 34S liradır. 

Pazarlığa igtirak edeceklerin 
tinde belediyeler imar heyetind 
tirak veaikası almaları lazımdır. 

Şartnameler Develi belediyes 
ve Ankarada Belediyeler imar 
tinden parasız olarak alınabilir. 

Taliplerin ilan tarihinin son 
16 birinciteşrin pazartesi günü 
dar Develi belediyesine gelmeler; 
olunur. (7307 /4643) 1 

Bu Gece 

ROSALİE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
Bu Gün Bu Gece 

İki film birden ... 
U L U S - 20. inci yıl. - No: 6514 

İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdilril 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Mildürü: Naılt ULUO 

ULUS Basrmevi ANKARA 

Gündüz iki film birden 
1 - MÜCRİM 
2 - ROSALİE 

SEANSLAR 
14.45 • 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

HALK MATİNESİ 12.15 de 
BEYAZ KADIN TİCARETİ 

BUGECE CEBECİ 

Bu Gece 

TAM SAAT 20 DE 
Mevsimin en kuvetli macera ve 
sergüzeşt filmiyle kış mevsimine 

giriyor. İlk program 

1 - MEŞUM KADIN 

2 - ERKEK HALA 

SEANSLAR 
Hudut Atetler İçinde 

12 • 14 - 16 - 18 • Gece 20.30 da 30 kısım birden 

Açık Hava Sinemasında _,Mihracenin Gözdesi 
Türkçe sözlü 

,' /' 
.. 


