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SKURUŞ ADiMi% ANCIMl'%DIR. 

M. Şevki Yazman 
ikinci aJfamızcla sünün asker• 
lik hidiıelerini tahlil eden yeni 
hir sütun açtık. ilk yazıyı bqün 
ikinci ayfamızcla balac••mız. 

8. Saraçoğlu Moskova'ya hareket etti 
Hari<iye Vekilimiz 

pazar günü 
oskova' da ola<ak 

B. Saraçotlu dün Ankara gannda 
&ıfVekilimiz, Vekillerimiz kor diplomatik 

11e halk tarafından hararetle uprlandı 

Hujcı7e Veiilımu Allhr• ~uıad• 
lngll11ı Bii;yiii Elçisi7le ionuıu:ror 

Bütçe Encümeni içtimaı 
Bütçe encümeni riyasetinden: En· 

cümen bugün on bette içtima edece • 
ğinden sayın baların tep'ifleri rica 
olunur. 

Daladiye diyor ki: 

Ya hüriyet ya ölüm ! 
'' Almanyanın taıkın ihtirası,, 
''üç senedenberi Avrupayı,, 
''bir gün rahat yaıatmadı,, F raıua Btlfflelıili Dola4i79 

Pariı, 21 a.a. - Daladiye bu alqam radyoda mühim hir nutuk 
sCiylemiıtir. Bu nutkun hqlıca kııımlannı aıaiıYa naklediyoruz: HER 1 Y O D 1 YOR K 1 : 
"- 20 pndenberi harpte bulunuyoruz. Her akpm aize hitap 

ederek askeri vaziyetin naııl olduğunu .aylemek ve itimadımın -
------------------------sebeplerini bildirmek isterdim. 

Motkon hükümetinin daveti herine Sovyet Ruaya'yı ziyaret 
eclecek olan Hariciye Vekilimi• B. Şükrü Saraçoilu dün alqam 
eilprese bağlanan huaual vagonla saat 19.25 te Ankara'dan ha
reket etmittir. 

Hariciye Vekilimize Vekllet Umu· 
mi kitip muavini B. Cevat Açıkalın, 
Birinci Daire Reisi B. Feridun Ce· 
mal ve Hususi Kalem Müdürii B. Ab
dullah Zeki Polar refakat etmektedir. 
Sovyet Rusya'nın Ankara Büyük El· 
çisi B. Terentiyef de aynı trenle ve 
Hariciye Vekilimizle birlikte Mosko
va'ya gitmittir. 

Romanya Başvekili 
8. Kalinesku dün 

Bükreşte katledildi 

Çünkü ıizleri daima dütiinüyo
rum: ıiz, barp eden ıençler, ço
cujunu, kocasını, nipnhaau ak
lından çıkarmıyan endifeli ve 
fakat kahraman franaız kadmla
n, hep hep ıizleri dilfünüyorum. 

Hür insanlarctan mürekkep bir mil· 
leti, insanlık duyplan tapyan aulh· 
çu bir milleti idare etmek vuifeıinde 
bulunuyorum ve bu afır vuifeyi ya· 
parken de insan olarak kalıyorum. 

Ceplae7i ziyaret 
Birkaç gün evel cephemizi ziyaret 

Bugün Avrupadı 
öldürii<ii bir <lnnel 

havası esiyor 1 

Medeıiyet kelimesiılı 11111 
etili her llY tellllkelledlr 

Hariciye Vekilimiz latasyonda coı
kun tezahürlerle uğurlanmııtır. Bil· 
yük Millet Meclisi Reiıi B. Abdal • 
halik Renda. Bqvekllimiz Dr. Refik 
Saydam, bütün veldllerimis, Hariciye 
Umumi Kltibi B. Numan Menemenci· 
otlu. Ciimhurreiıliği Umumi Kltibl 
B. Kemal Gedeleç, Seryaver B. Celil 

"-Bbli Bl~iaiyle A:oaaıUJ'or Uner, Hususi Kalem Müdürü B. Sil· 

Katiller yakalandı 
Sabık Harbiye Nazın general Argeeeaııu 

yeni Romanya kabinesini tetkil etti 

ettim. Alman topraklanna birçok ki· Pari1, 21 a.a. - Havas bilclbbor ı 
1 tr 1 il 1 mi 1 bi L..tamı Prauu mebaun aaecliai reili B. H.,,S. 
ome e er er e 1 o an r IU • 10, Amerikan kulflbilniln aylık öil• s17if .. 
zın mevziini dolqtım. Son harbin tec- tillıte bir mtt1lk IÖJ'lemtftk • 
riibelerinden ibret almıı olan ve ıuur- B. HernJO. Pol0Jl7IDD1 kabramaablm 
ıuz ve kanlı taarruzlardan i,.tinap ey• l'ftllÜt ve bu asil millet :ra1171c:aktlr, a. 

ıı dikten IOIU'a IÖzlerine IÖJ'l• dnam etmit-
lemetini bilen ylbek kumanda heye- tir : 
timisin kıymetini takdir ettim. Aa- Fransa ve lnsiltere, bacilnki mtlc:achl8" 
kerlerimisin nuıl ıflldlnetli bir c:eaa hiç bır hırslan, hıç bır ıltill ve fetih ni -

• yetleri olmadan, ud abJK bnanlanm bil
retle ve naaıl ıürllkleyici ve kuvetle riyet mefhumlanm ve d ter milletleria 

.,._._...._ ________ __, reyya Andraman, mebuslarımız, fran· l ıı:r:, ingiliz, alman büyük elçileri ve 

t korcllplomatik'e menıup diler Hftt· 
la garı dolduran ytlslerce halk B. 
Şilkrii Saraçoğlu'nu uğurlamağa gel· 

mücehhez olduklarını gördüm. Ben ~8tildllinde kendi lMikWlerini mldafaa 
Bükr 21 R • t bl"i d" ıçin harbe cırmıı balun~rlar Pnn-ef, a.a. - e>oıanya aJann e J e ıyor: onlann uker .pbeyiai kendimi ara• 11 ve lnciltere faillC11111 tebicİı etttil 
Batyeldl KaliwJro 21eJ1ii1stinUaaat14 de evinin civarında larmda hiuettim ve anaMbbetJe w fnt ~ ....._ timdi. tamami7-

alçakça 1rat1edilmiftlr. Elld "Demir maham,, tefldlatma ..,..... ıurmıa cıa1ara wm.. •· 1s1a ....., tr.:·c:.uy : .. -:-ı.ı::: 
olan katiller yakalanmıftıt. ettikJerfnl biliyorlar. Harp ecllyorlar, bir a.t.m Jrartısmct.ıır. ırra~ ve tnıfJ. 

muvaffak 
olabilir mi? 

mitlerdi. Trenin hareketinde orada 
bulunanlar Hariciye Vekilimizi iyi 
seyahatler temenniıiyle alkıtlamıılar· 

Yeni bqvekil akpm üzeri yemin edecek ve hemen bmıun ake- ç~~=1:'ı!! ~ ~ :· ::e-.:ı .::.=:: ::":ur~":u.S:b= 
binde kabine toplanacaktır. ti er. .,.. yanın -,..n· • için bittin vautalan milracaat eylemit .. 

dır. 
Bütün memlekette tam bir uayİf ve aük4net vardır. (Somı J. aaca •y/•d•) (Somı S. iacl aylada) 

Hariciye Vekilimiz yarın akpm aa- ... 
at 22 de btanbul'dan vapurla hareket Bqvekil Kalineaku'ya yapılan ıuy· 

Fllllila Rılln ATAY edecekler, 22 saatlik bir yolculuktan kut tam Dombovitza k8prüıilnfln ba· 
......_ ,.. IHlp'İ)'Ma aacbk ka· aonra. cumartesi günü saat 20 de Ode- tında olmuıtur. 

-... N4h ıri takip etmekte clnam aa'ya muvualat edecek ve seyahetle • Suykaıt en ince teferruatına kadar 
....... rine tahılı edilen huıuıi trenle derhal f mükemmel ıurette teabit edilmittir. 

8 'llwi a.,.... Z-eitana auete- Moakova'ya geçecektir. Pazar gtinil Uç otomobil, bir k8ylB arabalı ve kal· il.,_ W ı ~._ Dauis'cle al· Moakova'da bulunacak olan Hariciye dırımı timir eden bir iKİ gnıpu auy• 
- Mrp Weflelini tahdit etmif- Vekilimizin Pa:r:erteıti ıtıntı Moakova kute ittirik eylemiıtir. Bir otoa;aobil 
tir. ...... lraiu ptmek iaı-iJo. hilldlmetiyle temulanna bılflıyacağı Bapekilin otomobiline kuten çarpar 
..... ile ~ 118 Fraua',.a kar- tahmin edilmektedir. (Sonıı S. lacı aylada) 

fi~ Wr harp laedefimia ,.oktur. O ---------------~-----
iaalde llİçİa ......._7,, 

Popolo eli .._ " M.......,o 
au...a.i. almua CUetelİDİD müll· 
huuma f1I illftde balunQ'Ol'lart 
~ PoloQa ....._ orclulan· 
.. _.. ...... edem·miıtir .. Ol'ta· 
tlq Wlmufbr· O halele aaraati •• 
n'tı•al• IMftaa ela ka•.-"mqtır. 
Fllww prp .. cemap la.ctatlanm 
... kati tellldü ettiiiae ... laarbia 
d..,.. etmetiade ae ..a.. Yar?., 

.. ..... .... .. -.•c1aa 
....... llttqıır .. ,,..,...,,. cle-
......... erİD lriikümet ..-..-ı .. 
,..-1eri İM t.u saale, tek bir P•• 

t*np •el'İ70l'İarı "Na..l • ....,_kadar harp!,, Bir Paria sa· 
_.... diyar kiı "Almanya'nm bise 
-.. harp laeclefleri yokla, biaba 
ıA.~·,.. brp harp hecleflm
- ...,....,., Bu hedefler fÖYl• ~ 
Wt aılD-üttirı PoloaJ'•'J'J iatiliclaa 
.. A"11Pa milletlerini daimi teca-
- JehclWiwl- kartannakf 

Ba tartlar isinde Poloaya emri
:,6iini kaW ettinaek iatiyen bir 
l1llla ta.........._ 1 .,.uu mütareke 
t!tnuatmaclaa daha fasla _...ffak 
olmak ihtimali olclaiu pek de san• 
...W...z. iki Wi,.ük imparatorluk, 

bdar •in' bir karar yermek 
Wrkaç .... lriltGa aabırllılau 

....... .,... Milletler c..ı,.etinia 
ifld etmeaiae, whedelerin J1l'b • 

z..=w:~ .... lrirbç ....... rok aİlaaJ'et keneli edebiyatla-
n İçinde bile amet kelimesb'le ta•
Iİf ohmaa Müaih ~etiae 
~ her teJ'İ ka'hal ettiler. Çekler 

lnarhaa nn1cliklwi umen, 
laem -.., h- ele .u&lalanm 

-lllllllUtftl&dddan içia ~ Ye ta. C•• ı. lııdl•1f..aa) 

Varşova dayanıyor 
M es 

l 

V arıooa plarini glWerir 6ir lwırifa 
(Pr•ı• mahallesi bilhuu arar glSrea yerler araındadır.) 

(Varıova ıiddetli hücumlara ve bombardımanlara raim• hlll 
mukavemet etmektedir. VarfOY& mildafauma dair ıelea baher· 
leri 5 inci aa7f amızda bulacakıımz.] 

• 

Oldüriilen, Romanya Baıuekili 
B. Arman Kalinalaı 

Dahiliye Vekili 
lstanbul'da 

Clllll nzlyeft YI iltlrll 

•blel• ...... gaıetedlere 
.. , ..... bulandl 

lıtanbul, 21 (Telefonla) - Dahili· 
ye Vekili B. Faik Öztrak bu sabahki 
trenle Anbra'dan latanbu1a ıelmit • 
tir. Vekil ölledeıı aonra belediyeye 
pderek B. Lutfi 1'ırdar'dan iAhat al
maı n bazı direktifler vermiıtlr. 

Dahiliye Velrili kendiaiyle eki· 
leD psetecilere son ıiyut vulyet 
hakkında clemittlr ki: 
"- l>Onyanın bu buhranlı amanın• 

da hlkibnet, bllttln hlcllub eheadyet 
ve allb ile takip ediyor. Halkımızın 
yerinde olan hauaaiyetinl hilkilmet 
takdir ettili için alınan tedbirlerden 
icabettlkçe efktnumumiye haberdar 
ediliyor. B~ dünya vaziyetinin 
ne olacafı hakkında btl hiktimler 

(So• .. "* UJ.lad•) 

Sovyetler Lemberg'i aldı lor 
• 

Kızdordu Karpatlaraltı 

Ukranyası hududunda 
Berlin mahfillerinin Sovyetlerin ilerleyİIİnden 

ciddi endite duyduldan haber veriliyor 
Berlin, 21 a.a. -D. N. B. bildiriyor: Rus kıt.alan ile evelce lelbit .. 

dilmiı hat üzerinde muhtelif noktalarda temu vukua gelmİftİr. 
T .6ll etlilen laat ifpl olmwla 

Berlin, 21 a.a. - Yan remni Deubcher Dieet pzeteainin bildinQine 
göre Almanyamn prk orduıu alman ve eovyet hükiımetleri tarafmdan 
teabit edilen hatb itaal etmektedir. Bununla beraber bu gazete, mezkGr 
hattın Fon Ribbentrop ile Molotof arumda yapdan aorufDleler esna • 
amc:la teabit edilen hat mı, yoka eovyet lutalammı ileri hareketleri ne • 
ticeainde hud olan tabit hat mı oJcluiunu tasrih etmemektedir. 

Voroşilof 
Berlin'e 
gidiyor 

Son eGnter ~ Bertin'4e !'eti

mi smatm bu hat hakkında beyanat
ta bulunmaktan imtina ettikleri ve 
1917 tarihli BreatlltoWlk muahedeltil
de teabit edilen "8tta telmihlerde 1-
lunımkla iktifa eyledikleri bu mtına
lebetle batarlııablmaktadır. 

Sovyet katalanıun bu hattın çok i
leriain4ekl mıntablan itpl ettlkJerl 
Benı'cle .Sylenmektedir. 

IAırther. "'""'' Amaterdam, 21 a.a. - Tele - Jlolllova. 21 a.a. - Kısılordu Km· 
araf pzetMinin Berlinden öi • amy teblill. 
rendiğine aöre. Sovyet Milli Mil- • eyJllcle Kınlordu lnwetleri Po
dafM Komileri Marapl Vorq .. loaya kıtalannı pilakürterek ,,._ 
fİ)of, alman uked rüeea ile ,P.. _. Beyas Ruaya'nın tfmal batmın
rüpnek üzere 30 eylülde S... fa Grodno tehri w bab Ulam,_.a 
gidecektir. cenubunda da Kowel ve Leaaberk 

(Lwow) tehrini ip etmlflerclk 
D6rf "'-_..,. Kınlordu lmwtleri 17 eyı•• » 

'llulco'IH/78 Pftİ eyUlle bdU Gç leh piyade ,.,._. ~ 
Moeko.a, 21 a.a. - Poloaya~nm it- iki ıtmri alayını w birçok lllslk 

pllnden mtıtenmt mnelelerl 18rilf· puplan ıillhtan tecrit ~ 
mek llzere dart elman ıubayı bur'aya Yuvarlak hesap &O binden fUte lela 
gelmlftlr. asker n ıubayı ea r l\IDl 

C Soau Ş ıllf:I uyladaJ 



Günün askerlik hadiseleri : 

Yıldırım harbine 
uğrıyan 

Önümde üç haftadır üstüne kırmı
zı ve mavi oklar çizdiğim Polonya 
hartası, kafamın içinde dokuz gün 
Polonya'da bomba yağmuru altında 
ve kahramanlık sahnelerinin ortasın
da yaşamış bir arkadaşın anlattıkları, 
yeni inki_şaf eden vaziyeti tetkik edi
yorum 

Kahramanca _çarpışmasına rağmen 
her an mukadder akıbete bir miktar 
daha yaklaşacağını bildiğim bu ordu 
hakkında her gün bir kara haber ver
mekten ve yahut okuyucuları sudan 
bahanelerle teselli etmekten kurtul
mak için şimdiye kadar Polonya ha
rekatı üzerine yazı yazmadım. Fakat 
ordu dağıldıktan ve Polonya parça
landıktan sonra daha enteresan vazi
yet alan bu harp sahnesi hakkında 
§imdi daha çok şeyler söylenebilir. 

Eveıa burada alman ve italyanla
rın senelerdenberi ileri sürdükleri bir 
yıldırım harbi cereyan etmiştir. Bunu 
bütün teferruat ve avami liyle tahlil 
etmek milli müdafaasiyle meşgul her 
memleket için şarttır. Sonra ortadan 
kalkan nisbcten küçük Polonya ordu
su yerine bu sahnede dünyanın mev
cutça en büyük ordusu, kızılordu yer 
almıştır ve orta Avrupa'nın göbeğine 
gelmiştir. Bizzat Almanya bakımın· 

dan da eski bütün müvazeneleri boz
muştur. O halde sahnede beliren bu 
yeni kuvet unsuru bakımından da 
şark cephesinin tetkiki faydalıdır. 

Biz evela Polonya ordusunun bü
tün kahramanlığına rağmen neden 
bu kadar çabuk ortadan kalkmış bu-
1 unduğunu araştıracağız : 

Ya.zan: M. Şevki YAZMAN 

Prusya'dan mesafesi ancak 100 kilo
metre idi. 

Bir dereceye kadar mühim maniler 
teşkil eden nelıirler memleketin çok 
içerisinde, sanayi ve maden mıntaka

larının gerisinde bulunuyordu. Hep
sinden daha fenası Polonya uzun se -
neler taarruzu garp komşusundan de
ğil, şark komşusundan beklemişti. 
Mahdut tahkimatını da şark hududu 
boyunca yapmıştı. Garp, şimal ve ce
nup hudutları (alınanlar tarafından 

sarılmış olan hudutlar) tabii maniler 
gibi tahkimattan da mahrumdu. Buna 
taarruz inisiyatifinin basımda bulun
duğunu, yani Polonya'nın bu sarıl
mış, açık ve düz hudutta nereden ge
leceğini bilemediği taarruza karşı 
bizzarur hududun bütün mıntakasın
da dağılmış ve binaenaleyh her taraf
ta zayıf kalmış bulunduğunu da he
saba katınca bu bakımdan Polonya or
dusunun ne kadar kötü vaziyette har
bi kabul edeceğini anlarsınız. Filvaki 
Polonya ordusu bu yüzden hiç bir ta
rafta icabmda taarruza geçecek has
mın yarma hareketlerine darbe vura
cak bir sıklet merkezi yapamadan di
zi halinde yayılmak mecburiyetinde 
kalmıştı. Polonya'nın en çok 100 tü
men çıkarıp hudutlarına yığabildiği
ni kabul etsek, hudut hattının her ta
raftan taarruza müsait olması dolayı
siyle bir tümene yirmi kilometrelik 
cephe düşerdi ki çok zayıftı. Bu se· 
hepten Napolyon'un dediği gibi her 
yerde kuvetli olmıya çalışan hiç bir 
yerde bu maksadını elde etmeğe mu
vaffak olamıyacağı için Polonya or
dusu da harbin ilk gününde ve Kori
dorun alt ağzından yüklenen birkaç 
yüz tanklık yarma kuveti karşısında 
çözüldü ve yarın izah edilecek se
beplerden kendisini bir türlü toplıya· 

madı. 

Suriyede yapılacak ticari 
tetkik] er 

Ticaret VekUeti, lskenderiye ticaret a
ıaşemiz B. Naci Adayın Suriye içinde bir 
tetkik seyahati yapmasını kararlaştırmış -
tır. 

1 ,... ... Gü~ü·~ .... ·;;;ı~d~~ .. I 
.................................................... 

Bir derdimiz .. , 
İstanbul hukuk mahkemeleri ta• 

pu dairesinin alt katında çabf~ak
tadırlar. Yeni adliye sarayı yapılm
cıya kadar, mahkemelerin münasip 
binalarda vazife görmeleri zaruri 
görülmüştür. 

Fakat hukuk mahkemelerinin, 
tapu dairesinin alt katında çah§
maın, ortaya bir hukuki mesele çı-
karmıştır: hukuk mahkemeleri 

• t 
gayrımenkul davalarına bakarlar-
ken, bunların vaziyetlerini posta ile 
tapu dairesinden aormıya kanunen 
mecburdurlar. Son günlerde lstan
bul hukuk mahkemesinde böyle bir 
formalitenin yerine getirilmesi lü
zumlu bir davaya bakılmıştır. Da
vacı, şöyle düşünmüş: "- Tapu 
dairesi, mahkemenin üst katında
dır. Onun için, bir posta parası ver
meğe lüzum yok .. " Ve mahkemenin 
(posta parası verilecektir) şeklin
deki eski kararını yerine getirme
mittir. Duruşma yapılmış, mahke· 
me bu para yatırılmadığı için dava
yı talik etmiştir. 

Bunun üzerine davacı, posta pa
rasını mahkeme veznesine yatırmış
tır. Şimdi mahkeme bir tezkere ya
zacak, bu tezkere tapu dairesinin 
alt katında olan mahkemeden yeni 
postaneye gönderilecek, oradan ta
pu dairesine gidecek, tapu dairesi 
tezkerenin cevabını yazacak, yeni 
postaneye gönderecek ve yeni pos
taneden de tapu dairesinin alt ka
tında olan hukuk mahkemesine ge
lecektir. 

Şimdi alakadarlar hu vaziyetin 
kanuna uyup uymadığını tetkik et
mektedirler. 

Bu haber bize bir eski hadiseyi 
hatırlattı: lsmetpaşa kız enstitüsü· 
nün içinde hazineye ait birkaç oda 
vardır. Geçen sene defterdarlık bir 
ilan vererek bunların kiraya verile
ceğini bildirmişti. O zaman, bir ya
bancının bu ilana dayanarak bura
sını kiralamak isterse vaziyetin ne 
olacağını sormuştuk. Öğrenmiştik 
ki, bir kanuni formalite yerine geti
rilmektedir. 

Şüphesiz ki bütün bu kanunlar, 
muamelelerin selameti için çıkanı. 
mıştır ve gayeleri, halk hizmetleri
nin vuzuh ve intizamını temin et
mektir. Fakat, bir binanın alt ve üst 
katlarında çalışan iki devlet daire
sine evrakın kendilerinden epey u
zak olan posta vasıtasiyle gidip gel
mesini, yadırgamaz mı ve acaba ha

tırına bürokrasi ile mücadele faali· 
yetinin neticeleri gelmez mi? 

Günlük işlerimiz dikkatle tetkik 

edilirse, insana, bu gibi sualleri sor

mak imkanını verecek epeyce hadi
selerin mevcut olduğu kanaati geli

yor. Bazı garp memleketlerinde kır
tasiyecilik ile mücadele için alman 

tedbirlerde resmi daire kağıtlarının 
boylarının da'hi müsavi olmasına 

kadar varan bir tipleştirme prensi· 
binin hakim olduğunu biliyoruz. 

Halbuki bizde, evraka atılan numa

raların, gelen ve giden (varide, ıa
dire) defterlerinin çeşitleri bile mu

hakkak ki bir düzineden fazladır. 

İ§lerin, selamet ve intizamını hiç 

bozmadan bunlar üzerinde muame· 
leleri basitle§tirici ve bürokrasiden 

kurtancı tedbirler almak, bize mad

di ve manevi çok §eyler kazandıra· 
bilir. 

KUTAY 

Sümerbank ve 
Elibank'ın 

birle~tirilmesi 
Bir İstanbul gazetesi Sümerbank 

ve Etibank'ın birleştirileceği hakkın
da projenin hazırlandığını haber ver· 
miştir. Yaptığımız tahkikata göre, bu 
haber, İktısat Vekilimizin Sümerbank 
ve Etibank'ın lağvi şayiaları dolayı -
siyle vaki olan beyanatında tasrih ıt
tiği vaziyetten galattır. 

İktısat Vekaleti; Stimerbank ve Eti 
bank'ın idare tarzları hakkında bir 
kanun layihası hazırlamaktadır. Bu 
layihaya göre, devlet endüstri ve ma
den işletmeleri, finans ve işletme kı
sımlarını ihtiva etmek üzere iki ana 
kola ayrılmaktadır. Mali işleri gene 
bir banka temin edecek ve kuvetli bir 
ihtimale göre bu bankanın adı gene 
"Sümerbank" olacaktır. Fakat işlet
meler, yeniden teşkil edilecek olan 
devlet sanayi işletmeleri umum mü -
dürlüğünün idaresinde olacaktır. Ye
niden kurulacak olan endüstri ve ma
den tesisleri bu şekilde faaliyete ge
tirilecektir. 

• 

ihtikara karıı 
Ticaret Vekaleti iç ticaret dairesi ihti -

kara karşr hazırlanan kanun projesinin ü
zerindeki çalışmalarına devam etmekte . 
dir. Bu dairede teşkil olunan komisyon 
her gün toplanmakta ve taslak halinde ha
zırlanan proje üzerinde çahşmaktadır. 

Kayseri Belediye Reisliği 
Kayserı belediye re:sliğine seçilen B. 

Necmettin Feyzioğlunun intihabt fcra Ve
kille. i heyetince kabul edilmiştir. 

Bir izah 
Man;sa Mebusu B. Faik Kurdoğlun'dan 

~u mektubu aldık : 
"İstanbulda, İstanbul postası adh yeni 

bir gazete için dağıtılan ve bir nüsha.at sırf 
bir tesadıif mahsulü olarak elime geçen 
el ildnlarmda, adımm bu gazetenin baş -
muharrirleri arasında sayılmakta olduğunu 
büyük hayretle gördüm. 

Ne tesis ve ne idaresinde biç bir g\lna a
lakam olmıyan bu gazete ile böyle bir ra
bıtam da bulunmadığından krymetli gaze
tenizle tavzihini saygılanmla dilerim.,. 

\l-IAVA 

~~ 
İskenderun'da 36 
derece sıcak var ! 

Şehrimizde hava bulutlu geçmiş, 
rüzgar garpten saniyede 3 metre ka
dar hızla esmiştir. Günün en yüksek 
sıcaklığı 29 derece olarak kaydedil -
miştir. 

Yurdda hava orta Anadolu'nun garp 

kısmında bulutlu ve mevzii yağışlı 

Akdeniz kıyılarında açık, diğer böl

gelerde umumiyetle bulutlu geçmiş
tir. Rüzgarlar Trakya, Kocaeli, Kara

deniz kıyılariyle kısmen Ege ve orta 

Anadolu bölgelerinde şimalden, di -
ğer yerlerde yer yer cenup ve garp is

tikametinden saniyede en çok 7 met
re kadar hızla esmiştir. 

En yüksek sıcaklıklar Af yon ve 

Antalyada 30, Malatyada 31, Balıke

sirde 32, İzmirde 33, Adanada 34, ıs· 
!abiyede 35, hkenderunda 36 derece

dir. 

. 
lzmir Fuan kapanırken 

Dr. Behcet Uz basarılan 
.:> .:> 

işlerin bilônçosunu yoptl 
Proğram dokuz senelikti 

Üç sene içinde 560 hektar murabbaı 

yangın yeri, mamur bir saha halini aldı 
İzmir, 21 a.a. - Dokuzuncu enter·ı ve türk kültürünün izahını yapacak 

nasyonal fuarının dün akşam kapanı- olan bu iki müessese birden vücut bu
şı, fuarda büyük tezahürata vesile !urken, bir taraftan da bunların etra
olmuştur. ~~ kapa~ış merasimin~e fında 130 hektarlık moloz yığınları 
bulunmak ıçın 50 bınden fazla hır ve bataklıklar üzerinde modern İzmir 
halk kditleDsi f~larb~l~ tok~lafnmış hl ulu- meydana geliyordu. Bugün artık lz-
nuyor u. enı e ı ır ı, uar açı ışın- . . . . 
danberi bu gece, en müstesna bir mırın bır yangın yerı davası kalmadı· 
akşamını yaşamıtır. ğını iddia edebiliriz. 

Fuar kapanışı münasebetile fuar İzmiri bu kadar süratli bir imara 
komitesi ve belediye reisi Dr. Behçet ve aynı zamanda da refaha kavuttu· 
Uz tarafından Ada gazinosunda ve- ran bu iki eserin tamamlanmuında 
rilen ziyafet çok parlak olmuş ve bu hükümetimizden gördüğümüz ywdtm 
ziyafette İzmir valisi Etem Aykut lan ve sizlerin gösterdiğiniz ~ 
ile ordu müfettişi İzzettin Çalı§lar, her zaman şükranla anacağız. 
parti müfettişi ve mebuslar, korgene- Muhterem yurddaşlarım. t.mhJml.. 
ral Rasim Aktoğu, general Mahmut, zin imarına ve kalkalkınm.aaına hW. 
general Avni, general Hakkı, vilayet 
erkanı ile yüksek rütbeli subaylar met eden bu fuar aynı zamanda her 
vilayet umumi ve şehir meclisleri a- sene inkılapçı Türkiyede muıhtelif .-. 
zaları, parti reisi ve parti teşekkül- halarda başarılan işleri de toplu bir 
leri, konsoloslar, ataşekomersialler halde göstermektedir. Köhne bir im
ile fuara iştirak eden yerli ve ecnebi peratorluğun enkazı üzerinde "6cut 
mümessiller ve ekspozanlar hazır bu· bulan bütün bu eserler türk miJJeıtıinin 
lunmuşlardır. benliğinde mevcut ve fakat asırlarca 

Dr. Behçet Uz'un nutku ihmal edilmiş ve işlenmemit ~-
Bütün fuarı saran bir şehirayin den ve malzemeden yapılmı§tır. 

dekoru içinde büyük bir neşe ile Ebedi Şel'e ve Milli Şel'e saygı 
geçen bu ziyafetin sonuna doğru be- Bu cevheri ke§fcden dahi, türk va· 
lediye reisi Dr. Behçet Uz, fuarı dol~ tanının kurtarıcısı ve türk cumhtıri
duran on binlerce halk tarafından yetinin banisi aziz Atatürk'tür. 
hoparlörler önünde dinlenen ve sık Bugün büyük adını kalbimiz ...,,_ 
sık sürekli alkışlarla karşılanan bir 
nutuk söylemiştir. yarak, gözlerimit yaşlanarak hü.rmet-

Doktor Behçet Uz bu nutkunda, le ve minnetle andığımız büyük Ata
dokuzuncu enternasyonal İzmir fua. mızın ..>ize emanet ettiği en bttytllk ft 
rırun fevkalade olması için earfedilen ölmez eseri de türk millt birliği&. 
mesaide Başvekil Doktor Refik Say- Vatanımızın geçirdiği CD buıbranh 
dam'dan mazhar olduğu liltufkir hi· günlerde Atatürk'ün etrafında onun 
maye ve yardımı şükranla kaydede· en mümtaz arkadaıı sevgili lnön4l ...... 
rek fuarın bir tarihçesini yapmış ve ta olmak üzere itimad, iman w heye
demiştir ki : can ile bir araya toplanmıı olan Tilrk 

Hep bildiğiniz gibi İzmirin yangın milleti bir çelik kitle halinde bagUn 
harabesinden kültür park ve fuar yap- de vazifeye hazır bulunuyor. Bqımız 
mak üzere ayırdığımız 430 bin metre da vatanımıza en bilyük hizmetleri i
murabbalık sahanın ihata dıvarları te- fa etmiş milletimizin tam bir itimad 

ve muhabbetini kazanmıı İamet İnönü meleni atıp ilk molozlarını dikmek su 
gibi kudretli bir Reisin, bir Cümhur-

retiyle 1936 senesi başında işe başla- reisimizin bulunutu bizim için bir ni· 
mıştık. met ve saadet olduğu kadar bundan 

Bu geni§ yangın ıahaaının tama - sonraki çalışmalarımız için de büyük 
men temizlenmesi ve kültür park i- kuvet menbaımızı teşkil ctmektedia 
le fuarın bütün müesseleriyle burada 600 bin kümr ziyaret~ 
kurulması dokuz senelik bir progra- Dr. Behçet Uz, açılmasına tekaddt:m 
ma bağlanmıştı. Fakat daha ilk sene eden ve devamı sırasında husule ge • 
100 bin metre murabbalık bir kısım len vaziyetlere ve çok fena şartlara 
\:-:erinde bizzat aziz Milli Şefimiz İn· rağmen 1939 fuarının muvaffak oldu
önü tarafından açılan fuarın kazandı- ğunu, 11 devletin ittirak eylemekte 
ğı rağbet ve muvaffakiyet bize bu işi bulunduğu fuarı son dakikasına ka • 
daha çabuk bitirmek azim ve heyaca- dar 600 bin küsur kişinin ziyaret eylc
nını aşıladı. Türk tarihinin ve cum- diğini söyliyerek gelecek yıllar için 
huriyet devrinin en büyük ve en mu- ümit ve şevk verici bu neticeyi mem· 
vaffak idarecisi İnönü'nün Başvekil nuniyetle işaret eylemiı ve ıözlcrine 

devam ederek "Ecnebi devletlerin it
sıfatiyle 1936 da fuarımızı açtıkları tiraklerini temin ·hususunda hizmetle 
sırada söyledikleri teşvikkar sözler- ri sepkeden bu devletlerin Türkiye 
den ve yaptıkları yardımdan aldığı- sefirlerine ve İzmir konsoloslarına bu 
mız kuvetle dokuz senelik işi üç se- münasebetle ve hararetle teıekküra
nede tamamlamağa muvaffak olduk. tımı sunmağı bir vazife bilirim.,, de--

Bu üç senelik mesai sonunda mey- miştir. 

dana gelen eser memnuniyetle söyle· İzmir Belediye Reisi, bu seneki fu .. 
meliyim ki, yalnız kültür park ve en- ara vekılletlerin, büyük endüstri mU
ternasyonal fuar değildir. Yangın ha- esseselerinin, milli firmaların genit 
rabelerinin ortasındaki 430 metremu- mikyasta iştirak eylemit olmalarını 
rabbalık sahada türk ekonomisinin da zikreylemiş ve bütün bu tezahürat 

ve yardımlarından aldığımız kuvetle 

Polonya ordusundan senelerce müd 
det alman ordusunu tutup işgal et
mesi tabit beklenemezdi, çünkü her 
şeyden evci alman ordusunun yarısı 
kadar dahi kuvet çıkaramazdı. Fakat 
yirmi senedir milyarlar sarfiyle vücu
da gelen modern, bol malzemeli, ce
sur, vatansever bir ordunun on beş 
günde parçalanıp ortadan kalkmasını 
da tabii kimse beklemiyordu. Bu seri 
parçalanmada şarktan yürüyen kızıl
ordunun da hemen hemen hiç tesiri 
olmadığını zikredelim. Filhakika rus
lar son dakikaya kadar beklemişler 
ve Polonya ordusunun tamamen dağı
lıp, yer yer muhasara ve esir edilme
si safhasına girmesinden sonradır ki 
ş:ırktan yürümüşlerdir. Dayanan ve 
direnen Polonya müdafaa kuvetleri 
üzerine bugün dahi ruslar tazyik yap
mamakta ve alınanlarla başbaşa bıra
karak beklemektedirler. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
İzmir Enternasyonal fuarını 1940 da 
daha iyi daha güzel ve mlitek1mil bir 
halde takdim etmeğe çalııacağız de
miştir. 

O halde bu seri dağılışın sebepleri 
nelerdir? Bunun cevabını şöyle ı:;ıra-

1 yabiliriz: 
1 - Düşmanı tarafından şimal. garp 

ve cenuptan tamamen sarılmış ve yıl
c~ ırım harbine (yani motörlü vasıta ve 
si15.hlardan istifade ederek harbi sü
ratle ilerletmek) en müsait düz, 
geniş ve maniastz bir arazi ve hudut, 

2 - Askerlik icaplarından ziyade 
hissiyata ve politikaya göre hareket 
eden bir sevk ve idare, 

3 - Bunların hepsinden istifadeyi 
bilen ve bu çeşit muazzam hareketle
ri başarmayı bir anane haiine getir
miş olan bir düşman. 

Evela arazi unsurunu gözden ge
çirelim: Polonya üç taraftan sarılmış 
ve takriben 2000 kilometrelik bir hu
duda malikti. Bu hududun hemen hiç 
bir mıntakası düşman taarruzuna bir 
mani teşkil edecek, hatta bu taarruzu 
t~dit edecek, onu bazı istikametler
de inkişafa icbar edecek manialardan 
dahi mahrumdu. Buna karşılık mem
leket merkezinin, Varşova'nın şarki 

Ölen Almanlar 1:.!1.!~a levhaya! 

lngiltere Başvekili B. Çember
leyıı, B. Hitler'in Danzig nutkun
dan sonra Avam Kamarasında söy
lediği sözlerde alman devlet reisi
nin nutkunda, Polonya istilasında 
ölen vatandaşlara bir şükran ve min
net ifade eden bir iki sözü, boş ye
re aramış, fakat bulamamış olduğu
nu bildiriyordu. 

Belki de ölenler, yüzde yüz ken
di arzulariyle bu işe girişmemiş ol
dukları için Führer kendilerine te
şekkürü lüzumsuz saymıştır. 

T erıim yanlışı! 

Tashih hatası, Mla, gazetelerimi
zin kurtulamadığı dcrdlerden biri
sidir. Geçen sene bir tanıdığım, bir 
gazetede birçok tertip ve tashih 
yanlışları bularak içerlemiş: 

- Biradar, demişti, şu gazeteleri, 
bari, Hindistanda olduğu gibi elle 
yazdırıp taş basmasiyle bastırsalar! 

Evelki günkü lstanbul gazetele
rinden birisini gördünüzse, bu tanı
dığımın söylediği çarenin de bu 
derdi ortadan kaldzramıyacağını 

.3 n/amışsınızd ır. 

Bu gazetede bir Lehistan haritası 
ve haritanın altında ressamın eliyle 
yazılmış şu izah vardı: 
"Almanların taaru istikameti 
"Sovye kuvvetleri,, 

Ressamın dalgınlığı yüzünden o
lacak, yazıdaki eksik harfleri gö
rüyorsunuz. Ôyle yanlışlar ki dü· 
zeltilmesine de imkan bulunamaz. 
Yanlışın bu türlüsüne ne tertip, ne 
tashih yanlışı diyemeyiz; olsa ol
sa "tersim yanlışı,, adını verebiliriz. 

*** 
Verıay! 

Alman şefi son nutkunda Versay
ın bir daha katiyen dirilmiyeceği
ni söylüyor. 

Dirilmemesi mümkündür. Bu se
forki mağlfibiyet neticesinde müt
tefikler, Versay.'da değil de, başka 

bı'r yerde bir muahede imzalarlar. 

••• 
Hitler'in nutku ve Ruzvelt 

B. Hitler'in Danzig nutkundan 
bahseden bir Nevyork radyo habe
ri, şöyle diyor: 

"Amerika Reislcümhuru B. Ruz
velt, B. Hitler'in nutkunu dinlemek 
arzuaiyle radyosunu açmış bulunu· 
yordu. Tam bu sırada bir iki misa
firi geldiğinden radyoyu kapatma
ğa ve misafirleriyle konuşmağa 

mecbur olmuştur.,, 
Her nedense, alman devlet reisi

nin meşhur nutuklarını dinlemek 
amerikan devlet reisine nasip ola -
mıyor. 

Hatırlarsınız, bundan bir müddet 
önce de B. Hitler'in nutku, B. Ruz
velt'in uykuda bulunduğu zamana 
tesadüf etmişti! 

Fransızların Majino hattını uzun 
uzadıya gezen bir ingiliz generali 

ya;dığı bir yazıda diyor ki: 
"Bir noktada almanlar gamalı 

Dr. Behçet Uz, İzmir fuarının mem 
leket hacminde milli iktiaadiyatımıs 
için olan büyük ehemmiyetini ve bu 
fuarın İzmir'in imar ve inki§afındaki 
yaratıcı tesirlerini izah ettikten sonra 

haçlı bayrağın kan rengi zemini ü- fuarı ziyaret için gelmi§ olanlara ve 
zerine şu: 

"Ein Volk, Ein Reich, Ein Füh-

bütün Türkiye halkına İzmirin sevgi
lerini bildirerek nutkunu §U cümle
lerle bitirmiştir: 

"Sevgili ve kudretli Climhurreisl
miz aziz İsmet !nönü'ye olan derin 
tazimlerimizi ve bağlılık duygularımı 

kelimeleri yazılı kocaman bir lev- zı tekrarlar ve kadehimiTtirk milleti 

rer,, 

(Bir millet, bir devlet, bir şef) 

ha asmışlardı. Fransızlar hemen bu- nin refah ve saadetinin temadisine kal 
na mavi zemin üzerine beyaz harf
lerle yazılmış şu levhayı takarak 

mukabele ettiler: 

Liberte, Egalite, Fraternite" 
(Hüriyet, müsavat, uhuvvet) 

Zamanımızın harbi silah ailaha, 
radyo radyoya olduğu gibi, demek 
levha levhaya da oluyor. Alman cep
hesi ilerliyebilirse, yukarıki levha
yı da önünde götürecek, fransız 

cephesi ilerlediği zaman da kendi 
levhasını geride, ağırlıkta bırakmı
yacaktır. 

dırırım." 

Dr. Behçet Uz'u takiben İzmir Şe 
hir Meclisi adına avukat Baha Nasuh 
Halk Partisi adına Atıf Man, ve Ekı
pozanlar adına Turgut Türkoğlu bi • 
r'er nutuk irad ederek fuarın memle • 
ket iç ve dışında topladığı takdir ve 
hayranlığı ve milli iktisadiyatımızın 
inkişafındaki büyük değerini tebarüz 
ettirmişler ve bu· eserin muvaffak ol
ması için Behçet Uz tarafından sarfe
dilen mesaiyi şükranla kaydeylemiı -
!erdir. 

Dokuzuncu İzmir Enternasyonal fu 
arı, bu güzel hava içinde saat 24 de ka 
panmıştır. 



22 - 9 - 1939 

Bir tavassut 
muv ffak 

• • • ? Bir Alman 
ı ırmı. ''H"'I"' 

gazetesi soruyor : 

niçin harbediyoruz ? ,, 
Almanlara göre 

(Başı 1 inci sayfada) a a 170.000 Leh 
l :r e<lihJilerse, garp demokrasileri 
c:e sı•lh uğruna emrivakileri kabul 
t. :ik:eri için hem şemsiye alayına 
t u!uldu lar; hem de ihtiyarlık ve 
t c-rcddi ile ittiham edildiler. İngilte
re ııibi, ı;on senelere kadar, bir daha 
l nrp etmiyeceğine adeta yemin ha
r n de bulunan bir memleketi, yeni
d en var kuvetiyle silahlanınıya, 
mecburi askerlik tesis etmeğe, ni
hayet müttefiki ve bütün imparator
luk azası ile birlikte harp ilan et-
mcğe icbar eden politika hatası, hiç 
~üphesiz, Leh ordusunun, Hitler'in 
nutkunda tenkit olunan yüksek ku
manda hatasından daha hafif olma
mı~tır. Romanya petrollerini arar· 
ken Galiçya kuyularına düşen bir 
hayal, uzun bir yıpratma harbinin, 
müsbet olsa dahi, neticelerinden bi
hakkin şüphe edebilir. Şimdiye ka
dar işittiğimiz yeni harp hazırlığı e
debiyatına göre, ilk bomba sesi ile, 
garp cephesinin şarkından zafer ve 
garbından mukavemet sesleri gele
ceğini zannediyorduk. Halbuki mu
kavemet kelimesi Danzig'den ve 
zafer kelimesi Paris'ten işitiliyor. 
Acaba bir echo hatası içinde miyiz? 

Pasif korunma, gene şimdiye ka
dar bildiğimiz ve işittiğimize göre, 
Hitlerizmin harp davası ile tama
men tezat halindedir. 

Gerçi amerikan ayanınm bita
raflık kanununun tadili hakkında 
nasıl bir karar vereceğini bilmiyo
ruz. Fakat, tesiri kati olmasa 
bile, eğer karar müsbet olursa, 
i'· i müttefik, kaybolan Polonya 
yerine, üçüncü yeni müttefik olarak 
amerikan sanayiini bulacaklardır. 
Hı:ı. tırlnrdadır ki Avrupa devletleri 
a skeri seferberlik yaparken, ameri
kalı1ar sanayi seferberliği yapmış· 
]ardır. Bugünkü harbin adının da 
san;ıyi harbi olduğu, bu münasebet
le akla geliyor. 

Hakikaten bu dünya, beynelmi
lel tesanüt ve collaboration usulle
ri i!e, üstünde yaşıyan milletleri 
beslemek ve mesut etmek imkinla
rın~an mahrum mudur? Büyük 

devletlerin nıenf aatleri ile milli 
hüriyetlerin muhafazası arasında 
bir a henk tesis etmek çaresi yok 
mudur? Versay bir cinayet olsa bi
le, kısasa kısas, yahut, hatadan ha· 
ta ile intikam almak yerine, onu 
yirminci asrın şerefine, medeniyet 
ve kültür seviyesine daha uygun bir 
hak ve hakikat mücadelesi ile tas • 
hih etmek daha doğru olmaz mıydı? 
Şimdi bu faydasız mülahazaları bı
rakalım. 

Hiç bir gönül kan dökülmesinden 
zevk duymaz. Bir sulh lazım. Mil • 
lctlere sükun ve say emniyeti veren, 
anaları rahat uyutan, vicdanlara 
huzur veren, yeniden ahlak, ahit, 
ve itimat teminatları kuran bir sulh 
lazım. Hitler evelki gün, 1914 har· 
binin herke:; için faydasız olmuş ol· 
duğunu hatırlatmakta ne kadar 
hnklı idi. 1939 harbinin zararları 
dah a feci olacağına şüphe yok. Fa
kat Polonya'nın müttefiklerinden, 
bu zararın sadece Polonya hesabı
na kaydedilmesine muvafakat ede
celderini zannelmcğe haberler mü
saade etmiyor. 

Falih Rıfkı ATAY 

İsviçre hududunda 

istihkômlara 
asker yerleştirildi 
Bern, 21 a.a. - Bu ha~t": ~anevralarda 

bulunan ve talım d~vreı;ını . ı~mal eden 
kıtaatın huduttaki n:udafaa ıs~ıhkaml~rın~ 
işgal ettiklerini hvıçre .erkaı:ı~harb~yesı 
bildirmektedir. Erlr.ı nıharbıye dıf?e~ cı.l.1et• 
ten ordunun vaziyetinin vehametı~ı mud -
rik bulunduğunu ilave eyleme~tedır. 

Son giınlerde askere çok mıktaTda mo
dern techizat verilmiştir. 

İsvicre cümhurreisi Etter, bu sa.balı ak. 
tedi len. milli federal meclisin içtımaında 
beyanatta bulunarak demiştir ~i : 

"- Kuvetli bir orduya mahk bulunma· 
lıyız. !<uveti bir millet taarruza daha az 
maruzdur. , 

Etter, fsviçre yalnız bitaraf kal~akla 
iktifa etmeyip bitaraflığına riayet cttırmc· 
si lazım gcldıc inl söylemiştir. 

Polonya alhnlart 
L nndra, 21 a.a. - Polonya bankası · 

nın altın mevcudu paytahata nakle -
l e<l ilm i şt ir. 

P olonya paytahtı, Alman ordula 
nnın tehdidine maruz bulunduğu sı -
ralarda hazine, 8 eylıilde Romanyaya 
g onderilmis ve Köstence limanında 

bir İngiliz petrol gemisine yüklen -
mişti. Bu gemi 14 eyllılde İskenderiye 
ye ve evelki günde Londraya vasıl ol· 
muştur. 

i ngili~ ve Fransız gazeteleri cevap veriyorlar : 

Avrupa'daki Alman tecavüz 
tehdidini kaldırmak İçin ! 

(emberleynin nutku nasıl kar~lland ! 
Berlin, 21 a.a. - Alman ajansı bil

diriyor : 
Berliner Börsen Zeitug, "hala ne 

için harp ediliyor" başlığı altında 

neşrettiği bir makalede, Führer'in 
Danzig'de söylediği nutukla Alman 
harp hedeflerini tahdit etmesinin 
düşmanın harp propagandasını en 
gözde delilinden mahrum bıraktığını 
bildiriyor ve diyor ki : 

"Ural"a kadar gitmek istemiyoruz. 
Alman-Sovyet patkile sabit olan bu 
keyfiyet bütün dünyaya aşikardır. 

Führer'in söylediği gibi, ne lngilte
reye, ne de Fransaya karşı hiçbir 
harp hedefimiz yoktur. Bu söz, Po
lonyanın hezimetinden sonra, Alman
ya bütün kuvvetlerini garp cephesine 

nakledecek bir vaziyette bulunduğu 

bir anda söylenmiştir. O halde hala 
niçin harp etmeli? İşte bütün dün
yanın önüne çıkan ve B. Çemberleyn
in dünkü müphem beyanatı ile yap
tığı gibi Londra'nın ilelebet ehem-

miyet vermemesine imkan olmıyan 
sual işte budur. Şu vakıa inkar edile
mez: Leh yangınının tamamen tasfi
yesinden sonra, Paris'in gözü karar
mış bir zümresının müzaharetine 
mazhar olan İngiltere harbı arzu et
medikleri takdirde dünya barışa ka
vuşabilir. Londra, gayri mesul bir 
tarzda oyuna bütün mevcudiyetini 
sürüyor ve hasmının bütün mevcudu
nu istiyor. Şimdi de, Polonya mille
tini sefalete sürüklediği tarzda, he
saplarının felaketli neticeleri gizlen
sin diye, başka milletleri ateşe sevk
etmek istiyor. 

giliz hükumeti, istihbarat nazırı vası
tasiyle neşrettiği bir deklarasyonda 
olup biten hiç bir şeyin bütün mille
tin Polonyaya karşı taahhütlerini ifa 
ve nihai zafere kadar mücadele husu
sundaki azmini d:-ğiştirmiyeceğini te· 
yit eylemiş bulunmaktadır. 

lngiltere'de : 

Hitler'in nutku ile Çemberleyn
in nutku arasındaki fark 

Lontlra, 21 a.a. - İngiliz matbuatı, baş
makalelerinin bıiyuk bir kısmım Çember -
leyn'in nutkuna tahsis etmekte ve başveki· 
tin tahtelbahirlere karşı açılan mücadeleye 
ı;iddetle devam edileceğine dair beyanatını 
memnuniyetle karşılamaktadır. 

Deyli Ekspres gazetesi, bu hususta di· 
yor ki : 

"İngiliz donanması, pençelerini Al -
manyanın göğsüne geçirmiştir. Bu işte ge
çen hafta tesis ettiğimiz rekorlan kırdı. 
İngiliz ablukası, Hitleri aza kanaat etmi· 
ye mecbur edecektir . ., 

Deyli Herald yazıyor : 
"Tahtelbahirlere karşı açılan mücadele, 

bilhassa memnuniyete şayandır.,, 
Çemberleyn'in nutku etrafında 

tefsirler 
Diğer cihetten gazeteler, Çemberleyin 

nutku ile Hitlerin nutku arasında bir mu
kayese yapmaktadırlar. 

Deyli Ekspres şciyle diyor : 
"Arada ne büyük bir fark var, Hitleri 

dinliyen bir adam, hatibin ifadesine ve ya. 
lancı delillerine aldanabilir. Aynı dinleyi. 
ci, Çemberleynin ifadesinde daha az bir gu. 
rur olduğunu müşahede edebilir. Fakat biz 
lngilterede Çemberleynin usulünü biliyo . 
ruz. Bu sakin sözlerin ifade ettiği kuvet, 
ve azimden kimse şüphe edemez." 

Deyli Telegraf yazıyor : 
"Çemberleynin nutku Hitlere bir cevap 

teşkil etmesine rağmen, başvekilin sözle -
rinde nazilerin nutuklarındaki şiddetten e
ser yoktur. Fakat bu sözlerdeki vekar ve 
ölçü, daha büyük bir teııir husule getire -
cektir. Çemberleyıı, Danzig hatibine ver
diği bir cevapta, parlamento ifadesinden 
ayrılmadan şiddetli bir lisan kullanmasını 
bilmiştrr_. Başvekil, İngiltere imparatorlu
ğunun karan ve hedefi hakkında hiç bir 
şüphe bırakmamıştır . ., 

esiri alındı 
• 

Cenuutaki mühim Leh 
ordusu teslim oldu 

Berlin: 21. a.a. - teliğ: 

Vistül önündeki muharebenin neti
cesi henüz kati olarak tesbit edileme
mektedir. 20 eylül öğle sonuna kadar 
esir adedi 170.000 e baliğ olmakta idi 
ve buadet mütemadiyen artmaktadır. 

Muharebeye iştirak eden iki alman or
dusundan biri tarafından alınan gani 
met şimdiye kadar 320 top ve 40 hü
cum arabasıdır. Şimdiye kadar dokuz 
Polonya fırkasının ve üç suvari alayı
nın bu muharebeye iştirak ettiği tes
bit edilmektedir. 

Cenup mıntakasındaki vaziyet 
Cenubta, Zomosz ve Tomaszow ya

kinindeki şiddetli muharebelerde mü
him Leh kuvetleri teslim olmuştur. E
sirler arasında ccnub ordusu kuman
danı da vardır. 10 eylüldenberi bura
da 60.000 esir aldık, 108 hafif ve 22 a
ğır top aldık. 
Polonyalılar Var!'.ova, Gorja Kalvar

ja "Varşovanın dogu cenubu" ve Hel 
yarım adasında miidafaa devam edi
yorla:. 

Alman Ba~ kumandanlığı bu günler 
de Polonya harbı hakkında bir tebliğ 
neşredecc ~{tir . 

Almrmlar Ho 1landa hudncluncla 
çok miktarda balon dizdiler 
Amsterdam, 21 a.a. - Alman - Hol

landa hududundan bildirildiğine göre 
Alman makamları hudut boyuna çok 
mikdarda balon dizmişlerdir. 

Berlinden bildirildiğine göre, Po · 
lonya kıtaları çekilirken terkettikleri 
mıntakalarda açlık husule getirmek ü
midiyle erzak anbarlarını tahrip et -
mektedirler. 

ilk yaralı treni geleli 
Zürich, 21 a.a. - Leipzigde çıkan 

"son haberler" gazetesi, ilk yaralı tre 
ninin bu şehre muvasalatını bildir -
mektedir. Trende ekserisi Lodz önün
de yaralanmış 550 asker vardır. 

Ayni gazete, tayyareci yüzbaşı Ba
ron Volfram Von Richtoffenin bir 
hava muharebesi esnasında öldüğünü 
haber vermektedir. 

Bizi yalnıŞ anlasınlar .. Almanyanın 
garpte muharebe yedi sekiz sene de
vam etse dahi, korkusu ~oktur. Bunu 
Polonya muharebesinin kısa haftaları 
isbat eylemiştir. Fakat İngiltere, Mu
kadderata meydan okumakta devam 
ederse, bu harp seneleri içinde geçe
cek her gün tacından bir taş düşeceği 
ni göz önünde tutmalıdır. İngiliz Mil 
Jetine bu teenniyi tavsiye edenler 
Compiegne parlamentoları değil, Kut
no imha muharebesinin galipleridir. 

Rc..zveft Amerika
1

nın 
dışında kalmasını 

harbin 
fal<at 

fransa'da 
Nihai. zaferi elde eclinciye 

kadar harp 

Paris, 21 a.a.- Yazısına "Paris ve 
Londra da nihai zafere kadar harbe de-
vam için mutabıktırlar" başlığını ko
yan Petit J ournal bu sabah matbua
tın fikrine tercüman olmaktadır. 

Dün "Haklı tamirat ve tazminatını 
müşterek zaferde bulacak olan" Po
lonyayı selamlayan Nazırlar Mec -
!isinin tebliği harbe nihai zafere 
kadar devam azmini ve Fransanın bu 

maksatla her gün daha ziyade kuv
vetlenen tesanüdünü teyit ederken 
Çemberleyn'da avam kamarasında 
aynı fikri teşrih etmiş ve iki hükume
tin tam bir görüş iştirakini teyit ey
lemiştir. Demokrat hükumetler haki
ki efkarı umumiyeleri temsil etmekte 
olduğuna göre, bu iştirak, İngiliz ve 
Fransız milletlerinin görüş iştira
kidir. 

Petit Parisien diyor ki: 
Fransız nazırlar meclisi Hitler'in 

nutkuna, bu nutkun istediği tipik ceva 
bı doğrudan doğruya vermiştir. Uzun 
tefsirata lüzum yoktur. Bu cevabın 
manasının tebarüz etmesi için, esaslı 
her unsurunu ortaya koymak, kafidir. 
Bir kaç saat sonra Çemberleyn'in A
vam kamarasındaki sözleri daha az 
kati değildi. 

Führer'in bizimle barış yapmak tek
lifi bizim için çolr manidardır. "Fran
sa ve İngiltere hakkında hiç bir harp 
hedefim yoktur." Fakat bütün fenalık 
işte buradadır. Eğer bize karşı harp 
hedefleri yoksa, bizim ona karşı sarih 
harp hedeflerimiz vardır. 
Fransız Nazırlar Meclisinin tebliği 

hakkında tefsiratta blunan "Ere Nou
velle" gazetesi diyor ki: 

Bu suretle iki dost hükumet vahim 
hadiseler önünde adaletin yerini bu
lacağı güne kadar muharebeye devam 
hakkındaki müşterek karar ve azimle
rini iki gün fasıla ile resmen ve ale· 
nen bildirmijlerdir. Salı .i::Ünü İngi -

Silahlara konan ambargonun 
da kaldırılmasını istiyor 

Vaşington, 21 a.a. - Parlamento

nun fevkalade içtimaı bugün saat 17 
de hem mebusan meclisinde, hem de 
ayanda reisicümhur Ruzvelt'in bir 
beyannamesiyle açılmıştır. 

Reisicümhur Ruzvelt parlamento
ya beyannamesinde silah ambargosu
nun kaldırılmasını istemiştir. 

Ambargo hükümlerinin, Amerika
nın bitaraflığına, emniyetine ve sul -
huna büyük bir tehlike teşkil ettiğini 

söyliyen Ruzvelt bütün dünyayı kap
lıyan karanlığın süratle geçeceği hu· 
susunda hiç bir ümit bulunmadığını 

kaydetmiş ve demiştir ki : 
Bugünkü bitaraflık kanunu, Ame

rikanın ananevi harici siyasetini o ka
dar işkal ediyor ki, cümhuriyetin ec
nebi devletler ile olan münasebetleri
ni bozuyor. 

Londra raclyosunun verdiği 
malUmat 

Londra radyosu Ruzvelt'in teklif
leri hakkında şu malUmatı vermiştir : 

Ruzvelt Vaşington'da toplanan a
merikan kongresinde söylediği nu
tukta yabancı memleketlerle tesisi la
zımgelen yeni münasebetlere bir veç
he vermek lazımgeldiğinden dolayı 
kongrenin toplandığını beyan etmiş, 
alınacak kararların amerikan bitaraf
lığını, selamet ve emniyetini koruya
cak mahiyette olması lazım geldiğini, 
Amerika'nın harp haricinde kalması 
gerektiğini söylemiş ve burada şid
detle alkışlanmıştır. 

Amerika reisicümhuru bundan son
ra Amerikanın başka millet ve mem
leketlerle olan münasebetlerinin bey
nelmilel vaziyete bağlı olduğunu te
barüz ettirerek bitaraflık kanununun 
bugünkü şeklinin değiştirilmesine lü
zum göstermiş, bu kanunu bundan ön
ce kongrenin kabul ve kendisinin im-

za ettiğine esef ettiğini bildirmiştir. 
B. Ruzvelt'in bu nutkunda ileri sür

düğü delillere göre yapılacak tadil 
ile bugünkü Amerikanın emniyet ve 
huzuru artacaktır; Amerikanın yeni 
programı bir emniyet ve selamet pro
gramı olmalı, Birleşik Amerika badi
renin dışında kalmalıdır. 

Reisicümhur, kongrenin karar ve
rirken her türlü partizanlık hisleri
nin fevkinde bir düşünce ile hareke
tini, amerikan milletinin bir kararda 
ve bir fikirde bulunduğunu göster
mesını tavsiye etmiştir. 

B. Ruzvelt bu nutkunda dört mad
deyi ileriye sürmüştür : 

1) Silahlara konulan ambargonun 
kaldırılması, 

2) Harp mıntakalarının tahdidi ile 
amerika~ vatandaşlarının ve gemile -
rinin buralardan uzak kalmaları, 

3) Harp edenlerin kendilerine lü
zumlu maddeleri kendi vasıtalariyle 
temin etmeleri, 

4) Muhariplere krediler açılması-

mn meni. 
Müzakerelerde bulunmak üzere iki 

büyük parti şefi Vaşington'da kala
caklardır. B. Ruzvelt fevkalade haller 
icap ettirirse, bu defa yalnız bu me -
sele hakkında karar verecek olan kon
grenin bir defa daha fevkalade top
lantıya çağrılacağını söylemiştir. 

Avam Kamarası 

26 eylulde toplanacak 
Londra, 21 a.a. - Avam ve Lordlar 

.{amarası 26 eylülde toplanacaktır. 
Çemberleyn vaziyet hakkında yeni i
zahat verecektir. 

Maliye nazırı John Simon harbiye 
::ıütçesini çarşamba günü Avam Ka -
marasına tevdi edecektir. 
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Daladiye diyor ki • 
• 

Ya hüriy 1 
(Başı 1 inci sayfada) 

tirası üç senedenberi Avrupaya tek 
bir emniyet günü yaşatmadı. 

Fransız askeri, bir sene içinde üç 
defa kuvetlerimizi seferber ettiren, 
köylüyü toprağından ayıran, iktısadi 
hayatımızı felce uğratan, ocakları bo
zan, daimi tehdit ve tehlike usulüne 
artık bir nihayet vermek için harp e
diyor. Evet harp ediyorlar, çünkü da
ha şimdiden aldatılan ve kurban edi
len birçok milletlerin üzerinde Hitler 
tahakkümünün tethiş rejimi altında 
Fransa'nın da ezilmesini istemiyor -
lar. Bu tethiş rejimi senelerdenberi 
Almanyada hüküm sürüyor. Bu tethiş 
rejimi Avusturya'nın, Çekoslovakya
nın üzerine de çöktü. Şimdi de Po -
lonya'nın üzerine :cöküyor. 

Polonya'nın imhası 
Sulhu kurtarmak için sebatla yaptı

ğımız bütün gayretler Avrupa'nın ve 
Amerika'nın yüksek siyaset ve ahlak 
otoritelerinin faaliyeti, İngiltere'nin 
gayretleri, İtalyan hükümetinin te -
şebbüsleri, bütün bunlar akim kaldı. 
Çünkıi, Polonyanın imhası evelden 
gizlice kararlaştırılmıştı. Polonya'nıı-. 
bu imhası hem silah ile hem de mü -
zakere ediyor gözükerek başka taraf
tan gizli muahedelerle hazırlanmıştı. 
İstenilen saatte, bazı cinayet ortakla
rı temin edildikten sonra Polonya'nın 
üzerine bir demir ve ateş kasırgası 

yağdırıldı. Fakat asi1 Polonya bize 
kurbanlığının bir misalini vermekle 
kalmıyor buna kahramanlığının der -
sini de ilave ediyor. 

İlk mağlfıbiyetiı'lden sonra - çünkü 
Polonya düşman boğazına sarıldığı 

vakit henüz seferberliğini bitirmemiş 
ti - adetçe ve harp levazımı itibariyle 
yüksek kuvetler karşısında adım adım 
geri çekildikten sonra Polonya asker
leri vatanın toprağına sarıldı, kaldı -
lar. Daha az geniş bir cephe üzerinde 
tutunmıya başlıyorlardı. Fakat, Kut
no'da alman zırhlı fırkalarına karşı 

piyade ve süvari harp ederken veya 
Lwow önünde düşman öncüleri dur
durulurken Burg'da bütün alman hü
cumları emsalsiz bir kahramanlıkla 
kırılırken Kızılordu gizli muahede 
ahkamı mucibince Polonyaya giriyor
du. 

Hakikat şudur ki, daha 23 ağustos
ta Almanya ile Sovyetler Birliği ara
sında Polonya'nın parçalanması için 
anlaşma aktedilmiş bulunuyordu. Hit 
ler yalnız Danzig'i, Koridor'da bir 
plebisit yapılmasını ve bir otomobil 
yolu istediğini söylüyordu, elinde da
ha canlı bir memleketi Almanya ile 
Rusya'nın paylaştıklarına dair kıy
metli mukaveleyi tutarken de gene bu 
teminatı tekrar ediyordu. Boğazları
na kadar kana bulanmış oldukları hal
de bugün tatmin edildik diyenlerin 
sözüne bu dünyada artık namuslu hiç 
bir adam inanabilir mi? Senelerden
beri bütün teahhütleri ihlal edilmiş ve 
bütün imzalar yırtılmış iken bugün
ün vaidlerine hangi fransız itimat e
debilir? 

T utulmıyan sözler 
Hitler, 17 mart 1934 de, alman hü-

Garp cephesinde 
sükunet var 

Ke~if uçu~lan yapırdı 
Paris, 21 a.a. - 21 / 9 sabah tebliği: 

Temas halinde bulunan kıtaat mevzii 
faaliyette bulunmuşlardır. !ki t araf 
top~usunun faaliyeti kaydedilmi5t ir. 

Akşam tebliği 
Paris, 21 a.a. - 21 eylül akşam teb

liği: 
Heyetiumumiyesi itibariyle bu~i.itl. 

kü gün sükunetle geçmiştir. 
Düşman Sarrebruck'un cenubunda 

topçu faaliyeti göstermiştir. 
Keşif hareketlerimiz havanın fe· 

nalığına ve düşmanın ateşine rağ aen 
yapılmıştır. 

Almanlara göre 
Polonyadaki askeri harekattan bıh

seden alman tebliğinin nihayetinde 
de, garp cephesindeki harekat için 
şöyle denilmektedir : 

Garp cephesinde, düşmanın üç ba
lonu ve sekiz tayyaresi düşürülmüş -
tür. Başkaca kayda değer bir şey yok
tur. 

~ sros aJli1IJi ~ 

kümetinin Lokarno muahedesini tanı
makta olduğunu söylemişti. 7 mart 
1936 da bu muahedeyi yırtıyor ve 
Rhin havzasını tekrar askerleştiriyor
du. Ne Tse denildi. Nihayet Rhin hav
zası bir alman memleketidir. 

Hitler, 28 mayıs 1935 te Rayştag

daki beyanatında Almanyanın Avus -
turya'nın dahili işlerine karışmak ve 
onu ilhak etmek fikrinde olr.-ıadığını 
söylemişti. 

Halbuki, Avusturya bu beyanattan 
az bir müddet sonra istila edildi ve 
Almanyaya ilhak olundu. Yine ne ise 
denildi, nihayet Avusturya ırk ve kül
tür itibariyle bir alman memleketidir. 
Aynı teminat Çekoslovakya hak -

kında da tekrar olundu. Münih'te 
Hitler bizzat bana en kati teminatı 

verdi. Fakat, bu teminat Bohemya ve 
Moravya'nın istila edilmesine ve esa
ret altına alınmasına mani olmadı. 
· Almanya'nın iki yüzlülüğünün bu 
birçok delillerini sayan Daladiye gü
nün birinde gene sözünden dönerek 
Alsas ve Loren hakkında da talepler
de bulunacağını söylemiş ve demiştir 
ki: 
"- Almanya, Fransa ile İngiltere

nin arasını açmak için beyhude yere 
çalışıyor. Fransızlar düşmanların;n 
"bu harp İngiJterenin harbidir,, de
diğini duyunca buna "hayır bu harp 
Hitler'in harbidir., cevabını veriyor. 
lar. Bütün Fransa ayağa kalkmıştır. 
Bizde vatan haini yoktur. Bizde 
müttehit, cesur ve azimkar bir millet 
vardır. O millet bayrağının üzerine 
şu iki kelimeyi yazmıştır: "Ya hüri
yet, ya ölüm,,. 

Bundan sonra radyo Marseyyez'i 
çalmıştır. 

"COU RAGEOUS,, FACİASININ TAFSİLATI 

1282 kisilik kadrodan 
..:> 

595 kisi kurtulamadı 
..:> 

Londra, 21 a.a. - Çörçil, Avam Kamara- ı Durmadan geçenlere top atılarak dur
sında beyanatta bulunara!t .demiştiı- ki : . malan ihtar olunmaktadır. Vapurlar 

"- Courageous'u torpıllıyen tahtclbahır . . . . k · t f d 
derhal refakat gemilerinden birinin taaı- - bır ıngılız omısyonu ara ın an mu-
ruzuna uğramıştır. Tahtelbahirin tahrip ayene edilmektedir. Pazartesi günü 
edildiğine muhakkak nazariyle bakılabilir. c b 1 .. t k r d 83 b't f 
Couı-agcous'un mürettebatı tam kadrodan e e ut arı ımanın a ı ara va-
biraz noksan olarak 1282 kişiden ibaret i- pur durn:ıuştur. 
di. Bunun sebebi gemide mahdut miktarda 
tayyare bulunması idi. Sağ kalanların bü-
yiik bir kısmı torpido muhripleri ve tica· 
ret gemileri tarafından kurtarılmıştır. 687 
kişi kurtarılmıştır. 

Courageous'un kumandanı, vazifesinden 
ayrılmamış ve gemisi ile beraber sulara 
dalmıştır. Courageous, ilk inşa edilen dört 
tayyare gemisinden biri idi ve 1917 de in
şa edilmiş bir kruvazördü. Harpten sonra 
tayyare gemisi haline ifrağ edilmişti. Ma· 
ruz kaldığımız zıyaın ehemiyetini küçü\t
miye ça!ışmıyacağım. 

Harbin başladığı gündenberi, Coura -
geous, ticaret gemilerini himaye etmek 
suretiyle büyük hizmetlerde bulunmuştu. 
Tahtelbahirlere karşı da muvaffakiyetli 
hareketlerde bulunmuştur. Hükümet ve a· 
mirallik namına vatan için canlarını feda 
eden denizcilere keder ve takdir hisleı-imi 
ifade etmek isterim . ., 

Bir İngiliz gemisi daha 
taarruza uğradı 

Londra, 21 a.a. - İstihbarat Nezaretinin 
bildirdiğine göre isminin bildirilmesi mu · 
vafık görülmiyen bir İngiliz gemisi bir al
man tahtelbahrinin taarruzuna uğramış ise 
de kurtulıruya muvaffak olmuştur. 
Bütün vapurlar Cebelüttarık'ta 

cluracaklar 
Cebelüttarık, 21 a.a. - Cebelütta -

rık'~::o ·1 geçen hnt•in bitaraf vapurlar 
tevai<kuf etmek mecburiyetindedir. 

iki den iz tayyaresi 

batan vapurun 

tayfalarını kurtardı 
Londra, 21 a .a. - İngiliz hava ku

vetleri bugün henüz kaydedilmemi~ 
bir kurtarış işini başarmıştır. 

İki askeri deniz tayyaresi Atlantik 
üzerinde devriye gezerken bir a~man 
denizaltısı tarafından torpillenen ın 

giliz Kensington Courti vapurundan 
verilen ımdat işaretleri almıştır. Tay

yareler hadise mahalline vardıkları 
zaman mezkur vapurun batmakta ve 
34 kişinin bir tahlisiye sandalına bin
miş veya kenarlarına yapışmış bulun
makta olduklarını görmüştür. Tayya
relerden biri havada dolaşarak devri
ye yaparken diğeri denize inıni§ ve 
14 tayfayı .;ı.lmıştır. Sonra o havalan
mış diğeri denize inmiş ve o da geri 
kalan 20 kişiyi kurtarmıştır. 
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Bugünkü 'llOÇ 

AS. FB. gücü Demirsporla 
karıılaşacak 

Pazar günü As. Fa. Gücü ile Demirspor 
geçen yıldan kalan C.H .P. şildi ı_naçının 
domifinali için karşılaşmışlardı. lkı tara -
fın sonsuz gayretleriyle 4-4 berabere biten 
bu miısabakanın tekrarı lazım geliyordu. 
Dun toplanan bölge lik heyeti, 30 eyltilde 
başlıyacak olan birincilik maçları progra -
mmın bozulmaması ve şild müsabakası ne
ticesini bir an evci almak için Güç ve De
mirspor maçını !Jugun yapmıya karar ver
miştir. 

B ıgiin kazanan takım finalde fırsat bek
liyen Crençlerlıilil!i ile p:uar gunü oyna 
yacak ve bu suretle geçen seneye ait bir 
faaliyetin neticesi alınmış olacaktır. 

Milli K!imcde şampiyonluk vaziyetine 
kadar gelen Demirsporla gene Milli Kiline
de bcilgemize çok şerefli galibiyetler ka
zandıran Giicun bu miısabakası Ankarada 
bıiyuk bir aliika uyandırmıştır. 

Birinci müsabaka beraberlikle bittikten 
sonra bu alaka genişlemiş ve heyecan u -
yandırıcı bir mahiyet almıştır. Bu sebep
le bugiınkiı maç cumaya rast geldiği halde 
de 19 Mayıs stadyomu seyirci ile dola -
caktır. 

Demirspor geçen hafta emektar Ahmetli 
kaleye koyarak nisbeten zayıf çıkmıştı An
teremansızlıkları da pek fazla göze çarpı
yordu. Bugün çok kuvetli bir kadro ile oy
nıyacaklarr söylenmektedır. 

As. Fa. Gücü de bir kaç kuvetli elema
nını kaybettiği bu devreye genç unsurla -
rıvle başlamış bulunuyor. Fakat onların da 
ta-kımlarını takviye ettikleri haber verili-

1 Dış ticaret;miz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın: 

dan alınan hesap hiılasalarına gore 16-9-
1939 tarihindeki kliring hesaplan baki -
yeleri ; 

CETVEL: 1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın

daki kliring hesapları boı!>lu bakiyeleri : 
Memleket Miktar TL 

Almanya 
A hesaplarındaki 
borcumuz 
Almanya 
B hesaplarındaki 
alacağımız 
Belçika 
Ceko-Slovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsvec 
D. Hesaplarındaki 
borcumuz 
İsvec 
A. hesaplarındaki 
alacağımız 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.t. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

2.754.800 

679.800 

3.153.700 

22.700 

CETVEL: 2 

2.075 000 
827.800 

3.309.000 
666.700 

3.016.600 
695.900 

11 i63.900 
276.100 

3.131.000 
807 .000 

2.655.600 
182.500 

1.861.800 
653.200 
117.200 
886.600 
505.900 
278.900 

Köy vakıflarının 
idare işleri 

Dahiliye Vekaleti koy vakıflarının mev
zu hükümler dışında satılması gayrimesul 
ellerindeki bu gıbi vakıfların koy medisle
rince idare olunması ve intifa hakkı sa
hiplerine istihkaklarının verilmesi hakkın
da valiliklere yeni bir emrini göndermiş
tir. Bu emrimle Dahiliye Vekaleti ezcilin
le şöyle demektedir : 

"M<ıhalli koy idareleri masraf bütçeleri
nin tedricen köy hükmi şahsiyetine ait 
olarak edinilmesi bildirilen tarla, bahçe 
mertebe az az sa ima salırıması veya bu sal
manın zamanla t:ııııamiyle kal:ıırılması 
vekaletin ess hedeflerinden biri olmasına 
binaen gerek mahalli vakıf idareleri ve ge
rekse koy idareleri tarafından satıhga çı
karılacak koy vakıflarının satı~ına, mevzu 
hıikümler dı ın.<la mu~afakat olu:ımaması. 
ve gavri me ul şahıslar ve heyetleı- eliıı
de buluran koy vakıflariyle bu vakıflara 
ait arazi, akar ve diger malların köy ida
relerınce idare olunması esbabının temini 
icap eder. Koy idarelerine denedilen va
loflar üzerinde intifa h:ıkları bulunan şa · 
hı~lar bu idarelere ibraz e lecekleri mah
keme iliimlnrı ve saire gıbi resmi vesika
larla bu haklarıııı ısbat ettikleri takdirde. 
koy ihtiy r meclislerinin bu haklara teka
bül eden tahsisatı koy bıitçelerine koyarak 
istihkak erbabına ödemeleri için lüzumlu 
tedbirlerin alıım 'l ı lazımdır . ., 

Eğitmen kurslan için 

mütedavil sermaye 

yor. 
Buna nazaran bugünkü maç seyretmiye Muhtelif memleketlerin Merkez Banka-

d •. er bir ehemıyt!tedir. larında tutulan kliring hesaplarındaki ala -
caklanmız : 

Ögretmen yetiştırmek u:ı:ere Maarif Ve
killigınce koylerde açılmış ve açrlacak og
retmen okullarıyle Maarif ve Zıraat ve -
kılliklerınce koy egitmeni yetiştirilmek 
maksadıyle 3238 sayılı kanuna göre açılan 
egıtmeıı kursları ihtiyaçlarına kifayet e -
decek miktarda Maarıf Vekilinin talebi ü
zerine tahsis edılecek devlete ait tarla, 
çıftlik, bag ve bahçe ve saire gibi arazi 
Vekiller Heyetince kararlaştırılacak esas
lar daiı-esinde tefrık ve tesbit olunacak -
tır. 

Şild maçlanna bugün 

devam olunacak 
'Bölge Furbol ajanlığından: 
ı - Geçen hafta ikmal edilememiş 

olan şilt maçlarına bugün saa 16 da 

l 9 Mayıs Stadyomunda Ankara Gücü
Demir Sopr kulüpleri arasında devam 

edilecektir. Maçın hakemi Ömer Örel
dir. Y~n hakemlerini hakem seçecek

tir. 
2 - Bu müsabakaların finali 24/9 

/939 pazar günü saat (15,30) da De

mir Sopor • Ankara Gücü maçının ga 
libi ile Gençler Birliği arasında yapı

lacaktır. 

3u maçın hakemliğine de Ömer Ö

rel seçilmiştir. 

3 - Yan hakemlerini hakem seçe
cektir. 

4 - Maçlar muayyen müddeti 
fında bitmediği takdirde umumi 

kümlere göre temdit olunacaktır. 

zar-
hü-

Sallıa arıedilen 

buğdaylar ahnıyor 
Toprak mahsulleri ofisi umum müdür -

li.ıgu mevsim dolayısiyle köylümüzün sa -
tışa arzetmekte bulunduğu buğdaylarr mü
bayaaya devam etmektedir. Ofis memle -
ketin muhtelif yerlerinde yeniden 8 adet 
buğday anbarı yaptrrmıya karar vermiştir. 
Anbarlardan yedisinin ihalesi yapılmış, 
birinın de inşası münakasaya koomuştur. 

Konya mebuslarının 

yaphklan temaslar 
Konya: 21. a.a. - Dün Halkevinde 

yapılan bir toplantıda Vilayetimiz 

mebusları mıntaka ticaret ve sanyi er

babı ile görüsmelerde bıılunmuş ve 
bunların dileklerini tespit eylemiştir. 

Parti ve Belediye Başkanlarının da 

iştirak ,eyeledikleri bu toplantıda ti

caret Müdürü de vilayetin ihtiyaçla -

rını izah eylemiştir. 

Memleket 

Estonya 
Letonya 
İtalya B. hesaı.,. 

Miktar TJ... 

9.700 
19.500 

125.700 
Köy öğretmen okullariyle eğitmen kurs· 

larınm her biri için Maarif Vekaleti biit • 
çesin<len Z0.000 lira ka.dar mütedaviıl ser-

M h 1 • 'd 1 f • ( • maye verilecektir. Bu iş için icap eden a a h 1 are er mü ethı en vasıtalar l'a bıı sert ıayedcn temin edilecek
tir. Bu ogtetınen ol·ullarıyle egitnıen kurs-

i(in hazrrlanan talimatname larının müteclavul sermayeden yapacakları 
alım ve s tım işleri 2490 sayılı arttırma, 
eksiltmeve ihale kanunu lıiıkıimlerınc ta-

Dahiliye Vekaleti, vilayet hususi idare- bi olmadı ı gibi, Uhanı l'ıTulıasebatm vize
leriyle belediyelerin ve köylerin ve bun- sin<len de muaf bulıınmaktadır. 
!ara ait müesseselerin hesap işlerini devam- Köy ogretrnen okullarıyle egitmen kurs
lı ve müessir bir şekilde teftiş ve kontrol tarından Zıraat Vek letıne ait iaşe ve iba
etmek maksadiyle, ihdas olunan mahalli teye müteallik her turlu e ya "e malıeme 
idareler m!ifettişlerinin tayin şekilleri ile ile ziraat i !erinde ı-uıı nı "" lıavvıın. alet 
vazife ve salahiyetleri hakkında bir tali - ve her tur!· ıraat va ıteları Mn rif Ve
matname hazırlamı§tır. Ta1ımatııamenin ka etme dev r ve mevcut kıymet er "i e 
ihtiva ettigi esaslara göre mahalli idare • mıktaıı s m yeye il .. we cdıleccktı:-. 
ler müfettişliklerine tayin olunacakların 
memurin kanununun dordüncü maddesinde 
vasıf ve şe1rtları haiz olmaları, ayııca me
sut muhasiplik yapmış veya diğer mali mü
esseselerde bu vazifelere muadil mcmuri· 
yetlerde bulunmuş ~ .. taları şart olacaktır. 
Lise mezunları ile maliye meslek mektebi 
mezunları müfettişliklere tercihan tayin o
lunacaklardır. Müfettişler, hususi muhase
be müdürlerinin imzası ve valilerin tas
vibiyle tayin olunacaklardır. 

Müfettişler en az iki senede bir defa 
hususi idarelerle belediyeler ve köylerin 
hesap muamelelerini teftiş edecekler ve 
müfttişler vazifeleri için hiç kimseyi tev
kil edemiyeceklerdir. Müfettişlerin terfile
rinde kıdem sırası esa" tutulmakla beraber 
verecekleri raporlardaki isabet ve çalış -
kanlıkların.daki muvaffakiyet ve ehemiyet 
de göz önüne alınacaktır. Müfettişler vi
layet merkezi dışında vazife gördükleri 
müddetçe seyahat yevmiyesi ile zaruri yol 
m:ıcr.:ıfbnnı alacaklardır. 

Avrupa' da tahsilde 
olan talebelerimiz 

Maarif Veklleti Avrupa memleketlerin
de okumakta olan talebemiz için lüzumlu 
tetkikler yapmaktadır. Bu tetkiklerden 
sonra kati bir netice alınacak ve talebemi -
zin tahsillerine devam edip etmiyeceği ka· 
rarlaşacaktır. 
Diğer taraftan vekalet, Avrupadan şeh -

rimize avdet etmiş olan talebemizin hangi 
mekteplere devam edebileceklerini tesbit 
için İstanbul üniversitesin.de bir komisyon 
teşkil etmiştir. Komisyon. Avrupadan ge
len talebemizin vesikalarıyle birlikte vaki 
miıracaatlarını tetkik etmekte ve hangi 
mekteplere girebileceklerini bu talebeye 
bildirmektedir. 

-= 

Yeni tifüs aşısı 
Sihat ve lctimai Muavenet Vekaleti, 

son zamanlarda keııfolıınarak iyi netice -
ler vermiş olan yeni tifııs aşısı üzerinde 
tetkikler yapmak uzere muhteriinin bu -
lunduğu Tunustaki Pastör enstitüsıine An
kara Merkez Hıfzıssıha Enstitüsünden 
Dr. Ali Mustafa Menteşeoğlunu gönder -
miye karar vernıi!jtir. 

Tapu ve kadastroda yeni 
tayinler 

Açık bulunan tapu ve kadastro umum 
müdürh.iğü fen müşavirliğine İstanbul ka
dastro müdürlüğiı fen amiri B. V chbi Oron 
terfian ve tapu, kadastro müfettişliğine 
tzm:r kadastro müdürü fen amiri Refik 
Halid Erören nakleıı, tapu kadastro umum 
müdürlı.iğü fen müşavirliğine şehircilik 
mütehassısı Mithat Yenen tayin edilmiş
lerdir. 

Selanik ve Belgrat panayırlanna 
iştirak ediyoruz 

Bu yılm sonbaharında Belgrad ve Sel9.
nikte açılacak olan beynelmilel panayırlar
daki pavyonlarımızın memurları tayin edil
miştir. 10 eyliılde açılacak iken 24 eylüle 
bırakılan beynelmilel Selanik panayırı 
komiserliı;ine Ticaret Vekaleti dış ticaret 
dairesi mütehassıs müşavirlerinden B. Ze
ki Dogan 7 eyliılde açılacak ilen 30 eylü
le kalan Belgrad panayırı turk pavyonu 
komiserliğine de Ticaret Vekaleti sergi ve 
panayırlar servisi müşaviri B. Matlfun Ata
man tayin edilmiştir. Belgrad sergimizin 
işleriyle meşgul olmak üzere Ticaret Ve
kaleti dış ticaret dairesi memurlarndan Re
cai Başaran tayin edilmiştir. Her iki pana
yırdaki panayırlarımızın dekorasyon işle
riyle de panayırlar servisi raportörlerin -
<len B. Hakkı Arınan tzyin edilmiştir. Me
murlarımız pavyonlarımızın tanzimi ve de
korasyon işleriyle meşgul olmaktadırlar. 

HULASA 

B o y Ü K A ş 

Belediye Meclisinin 
dünkü. foplanlısı 

Şoförler için yaş haddi 
18 olarak ipkaedildi 

Nakil iılerinde 
belediyelere verilen 

iılelme haklar1 
Dahiliye Vekaleti, belediye hudut

ları içindeki nakil vasıtalarında bele
diyelerin aelahiyetleri hakkında bir 

Belediye meclisi diin reis vekili B. !b. tamim yapmıştır. Belediye hudutları 
rahim Rauf Ayaşlı'nın reisliginde toplana- dahilinde bazı mıntakalar arasında 
rak ruznameye d 1lıil işlen birer birer gô - b 
rüşerek neticelendirmiştir. yolcu nakil vasıtası olarak oto iis, 

Ruz.naaıenın başında yer alan belediye omnibus, otokar, tünel, trolep, fünikü
zabıtası talimatnamesınin şoför yaşları ler işletmek ve mezbahalaı da kesilen 
hakkında olan 131 inci maddesinde deği -
şiklik yapılmasına liizum olnıadıgı hakkın- etleri belediye meclisince tayin ve da-
da tarife ve kavanin encumenınin mazba - biliye vekfıletince tasdik edilecek iıc
tası müzakere edilnııştır. Encumen, maz- ret mukabilinde satış yerlerine nak
batasmda verdigi bu kararın mucıp sebep-
lerını geniş tarzda ızah ederek muhtelif }etmenin 3666 numaralı kanun muci
bakımlardan böyle bır degısikliğe liızum bince yalnızca belediyelerin hakkı ol
gormedıgini izah eyledigınden mazbatada 
serdedılen mutalealar yerinde gôrulmüş ve duğu bildirilmektedir. 
ıttifakla kabul olunmu5tur. Bu karara göre Bunların, beledıyelerin <le iştirak 
18 yaşmı tanıaml:ımış vatandaşlar şimdi ol- edecekleri sirketler vasıtasiyle yapıl
dugu gibi şoforliık ehliyetnamesi alabile -
ceklerdir. ması ve işletilmesi, veya icara verilme 

Viclaııj ücretleri hakkında gene aynı en- si ve yahut imtiyazların devri, İcra 
cüınenin tanzım eyledigi mazbata gorüşül- Vekilleri heyeti k<ırarına bağlı bu -
müş ve hazırlanan yeni usul ve tarifenin 
şelırin ihtiyacıııa ve şehirlilerin menfaat- lunmaktadır. Belediyeler dilerse in -
lerine uygun ol<lul:u g~rülmüştı.ir: Beledi- hisarı tazammun etmemek şartiyle 
ye ıııeclısınce kabul e<lılen bu yenı esasları b 1 'şletilme"İne hsat dahi ve-
aynen yıızıy{)ruz : j un arın ı ., ı u 

1 - Alelwnum mesken ve icarhanelere rebilect:klerdir. 
ait çukuı !arın temizlenmesi için her mes- Husuc:i mahiyette elektrik tesisatı 
ken sahibi tarafından çukurun büytiklügüne . . . . . 
ve ınuteaddıt olup olmadıgına ı;ore beledi- gıbı ışlerın yapılmasına ve 11m11ma aıt 
ye veznesine peşıncn asgarı beş veya on lı- suların ihtiyaçtan fazlasının husıısi 
ra yatırıl~ak suretiyle mııkab l'nde 5 ve- istihsalatta kullanılmasına ve bdedi-
ya 10 ar lıralık kuponluk varakalaı alı 1a- _ . 
cak ve behcı- kupon arabaların çııkuriarı yenin muayyen mevkılerı arasında 
her boşaltma seferi 50 lmıuş hesabiyle bır yük başına ücret alan nakil vasıtaları-
sefer ıçin mutelıer olunacaktır. · l ·1 · · 1 

2 - Resmi dairelere ve hususi müesse- nın ış etı mesıne, ın 1isarı tazammun 
sel ere ait binaJarla bu devair ve mü esse - etmemek üzere belediyeler selahiyetl i 
satın kira ile işgalleri altında bulunan bi- olmaktadırlar. 
na çukurlarının bo§a ltılması için de keza-
lik çukurun vüsat ve adedi na:tarı itibare 
alınarak belediye veznesine peşinen yap. 
tırılacak asgari 10 ve 20 lira mukabilinde 
10 ar ve 20 şer liralık kuponlu vara';:alar 
alınacıık ve beher kupon arabaların boşalt 
ma seferleri bir liıa itibariyle bir sefer 
için nıııteber olacaktır. 

3 - 1lk defa t\lınan kuponlar sefer iti -
bariyle çukurların boşaltılma:;ına kafi gel
meclıgi tak.dııde çukurun ait oldu~u bına
nın ev ve ıcarhane resmi veya hususi da
ıre olduguna gcire birincı Vt! ikıııcı mad
delerde yazılı oldugu veçhile munzam 
kuponlar alınmak surctıyle temizleme i;ii
ne devam olunac.kt~r. 

4 - A 'man kuponlar yukarda ki madde
leıde tasrıh edıltlici ıi:ı:eıe seferi 50 veya 
100 kuruş ıtıbariyle temızlenıe işinden faz
la oldugu tak<lırde kalaıı kuponların iadesi 
ve bedelinin istirdadı, verılecek paranın 
miktarı haddi asgariye indirıldiği cihetle 
mevzuubahs olmayrp; eshabı tarafından 
lüzumu halinde istımal olunabilecektir. 

5 - Elde kalan kuponların bila müddet 
istimal edılmesi caizdir. 

Bundan sonra muhtelif münakaleler hak
kında butçe encümenın.den gelen mazbata
lar görüşülerek kabul olunmuş ve belediye 
ihtisas mevkilerine ayrılan memuriyetler 
hakkında daimi encümenden gelen teklifin 
bütçe ve >tarife ve lı:avanin encümenlerinden 
ku:-.ılacak müşterek bir encümende tetkiki 
karar altına alınmıştır. 

Askeri muayeneler ic,in belediye meclisi 
azasından üç zat secilerek celseye nihayet 
verilmiştir. Meclis fevkalade toplantısımn 
ücüncü içtimarru önümüzdeki pazartesi gü
nü aktedecektir. 

X Belediye meclisi bütçe encümeni ba
rem kanunu mucibince hazrrlanan yeni teş. 
kilat kadrosu üzerinde tetkiklerini diin ta
mamlamıştır, 

Şehrimizde inşa 

edilen sığınaklar 

Hava hücumuna karşı pasif müdafaa ka
nunu hükümlerine gcire şehrimizde inşa e
dilecek olan umumi sığınaklar için bir pro
gram haurlanmaktadır. Evela, siper sığı -
naklar inşa edilecektir. Programın hazırlan 
ınasını temin maksadiyle şehirde nufus ke
safeti mm.takaları, binalar vaziyeti, lıi -
zumu halinde şehrin tahliyesi imkanları 
gibi unsurlar tetkik edilmektedir. 

Yeni Bi.ıyük Millet Meclisi binasında in
şa edilecek olan sığınağın yapılması da bir 
müddet tehir edilmiştir. 

Orman koi uma 

teskila ının 
.> 

Orman koruma umum kumandanlığı mer
kez ve taşra koruma kıtalarııım ormana a
it vazife ve sellihiyetlcriyle bir bakımdan 
örman umum müdıirlüı;iı ve te.,kılatiyle ;ı. 
!ikalı münasebetlerine dair bir nizamname 

hazırlamı:ıtır. 
Orman koruma teşkilatı, esas itibariyle 

şu vazifeleri yapacaklar~lır : 
Ormn uımı.m müdürHigü veya tc~kilitı 

tarafından tebliğ edilen yazılı müsaade ol
madrkca yaş ve kuru ağaç kesmiye: odun, 
kok ve orman mahsul5tı, toprak, kum, tas, 
tohum toplamıya ve çıkarmıya manı ol -
mak, maden ve taş ocagı açtırmamak ve 
işlettirmemek, bina, ağıl ve hayvan barın
masına müsait yer in~sına meydan verme
mek, orman sınırlarına dot't kilometrelik 
saha dahilinde hic bir fabrika yaptırmamak 
hayvan sokmamak ve avculuğa mani ol -
mak, daimi ihtiyaç için verilen kereste 
ve mahrukatın başkasına satılmasına mey
dan vermemek, zabıtanın ta.lep edeceği 
muaveneti yapmak, orman içinde görülen 
suçluları ve hüviyetleri anlaştlamıyan, hal 
ve vaziyetleri şiiphe uyandıran El!.İr kimse
leri en yakın köy muhtarına veya ihtiyar 
heyetine veya ıabıta merkezine teslim et
mek, damgasız ve ruhsatiyesiz agaç, tom
ruk mamulatı işletmemek ve taşıtmamJk. 

Ziraat Vekaleti ve orman umum mü -
dürlügü müfettişleri teftııı ettikleri mın
takaJarı koruma bakımından da tetkik ede
ceklerdir. 

Şehrimizde bir tarife müzesi 
kuruluyor 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, gtimrük
lerimizden geçen bütün eşyanın gurnruk ta
rifemizin tasniflerine göre tatbik edilecegi 
pozisyonları gösterebilecek şekilde numu
neler toplayıp bir tarifeler müzesi vücuda 
getirmiye karar vermiştir. Müze şimdilik 
şehrimizde gi.imruk ve inhisarlar vekaleti 
tarifeler mürhirlügün<le vücuda getirile -
cektir. Veklllet gümrükler"e alınacak bü -
tün nümunelerin bu mı.izeye gönderilmesi. 
ni alikalılarn tebliğ etmi~ ve ayn bir de 
tarife müzeleri talimatnamesi hazırlanmış
tır. 

( RADYO ) 
TÜRKlYE 

Radyo Dıfuzyon Postaları 
TURKIYE Radyosu - ANKARA Radyo:;ıJ 

DALGA UZUNLUGU 
1648 m 182 Kes. 120 Kw 

19.74 rn. 15195 Kes./ 20 l{v. T A. Q. 
31.70 ın 9465 Kes./ 20 Kw T. A. l'. 

ANKARA 

CUMA - 22.9.939 
12 30 I rogı m ve mem ek<;t sJat <yar< 
12.30: Tuık nıuzıt:ı - Pi. 
13.00 Memleket saat .. yarı, aJans ve rııc:e -

orolojı haberlerı. 
13 15-14 Muz'k (l{arışık program - Pl.) 
19 00 Program ve mcmle et saat ayarı. 
190'i Miızik tDans mı.zıgi - P .) 
19.30 Turk muzigi (Fasıl heyeti) 
20 15 Konuşma 
20 30 fi eml .et saat ayan, ajans ve n 

orolojı haberleri. 
20. O Turk miızigi : 

Okuyan: Necmi Rıza Afııskan 
alan ar: Fahire 1"ers:ın, Refik Fers.u.., 
Eş ef Kadri. 
1-Nıhavendi kebir peşrevi 
2- 1 ·nail Hakkı - Nihavend yürük s.?

nı i - Feryad ile y:ıdeyleriken 
3-Arif bey - Nihavend şarkı - Beıı bu

yi vefa bcklerikeıı 
4 - Nuri Halı! Poyraz - Nihavend §ar• 

kı - Bir goncei terdir. 
5 'l'aııbur taksimi - Refik Feraan 
6 -Tanburi Cemil - Kürdilihicazlr.ar şar .. 

kı - Defi naleş edelim. 
7 - Refik bey - Kürdilihicazkftr aa.z H-~ 

nıaısi. 
Turk muziği devam : 
Okuyan : Semahat Özdenses 
Çalanlar: Zı.ihtü Bardakoglu, Eşref Kad
ri, Kemııl Niyazi Seyhun. 
l - Refik Fersan • Hicaz şarkı - Cl'lıan

da biricık ~evdiğim sensin. 
2 -.Refık Fersan - Hicaz ;jnrkı - Ey be-o 

nim gonca gülüm. 
3 - Şemsettin Ziya - Hicaz şarkı - Kim 

gurse seni 
4 - Udi M ehınet - Şehnaz !}arkı - Suphı.ı 

bulsam sinci safında 
21.30 Konuşma (Arıcık ve balcılık) 
21 45 Miızık (Senfonik müzik - P1.) 
22.00 Müzik (Radyo orkestrası) Şef: Dr. 

R. Praetorius : 
1 - Moıart • Sihirli füliit operasmın ü

vertiirü. 
2 - Beethoven - 4 üncü senfoni 
3 - Wagner . Der flie,gende Hollander • 

Operasının üvertüriı. 
2'3.00 Son a "ans haberleri, ziraat, esham, 

tahvilat. kambiyo • nukut bors:ısı (Fi)'at) 
23.20 Muzık (Cazband - Pl.) 
23.55-24 Yarınki program 

Yeni normal seri pullittımıı 
İcra Vekılleri heyeti, posta, telgraf, te

lefon umum mudürlugü tarafın.dan bastın -
lacak olan 19 kıymette yeni nor -
mal pul sı:risinc 1, ·26 ve 29 kuruşluk kıy. 
metlerden ÜI: adet pul daha illivesiyle se• 
rinin 22 kıymete ib1aı.:mı kabul etmiştir. 
İcra VekilJerİ heyeti ayrıca l(}{) kuruşluk 
pullardan bir kısmının da blok olarak bas
tırılmasını kararlaştrrmı3tır. Yeni normal 
seri pullarımızın nefis olmasını teminen, 
pulların İngiliz pul bas cı yerlerinden biri
sine pazarlık suretiyle ihale edilmesi mu
vafık gorulmi.ı~tıir. Seriye ilave olunan ı, 
26 ve 29 kuru§luk pullar önümüzdeki ay 
içinde başhracak olan adli tebliğatın posta 
ile yapılması işinde kullanılacaktır. 

İngiltere ile yapılmakla o!an 

lica~et müzakereleri 
Şehrimize gelen malilmata göre Londra-. 

da ticaret heyetimizle İngiliz heyeti ara • 
sında müzakereler müsait bir hava içerı.h1-
de devanı etmektedir. Haber verildiğine 
göre İngiltere hük'imetiyle yapılmakta o • 
lan bu mi.ızakereler son nfhaya g~lmiştir. 
Anlaşmanın ı;ok y:ıkın bir zamandtı. paıafe 
edileceği nnlaşılmııktadır. 

lhtikôr kanununa 

hazırllk 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Yakında çı • 

kacak olan ihtik5.rla mi.ıcadele kanunu :nu
n2sebetiyle burnd~ki alil.kah makam aı
kanun mcriyet mevkiine girer girmez faa
liyete geçebilmek üzere tertibat almal:ta
dırlar. Bu meyanda biitün muesseselerde."l 
fiyat toplanmakta ve stok m'ktarları tes
IJit edilmektedir. Bunlara bil"hare kanım 
mttcilıince ıılrnacak beyannameler muhte -
viyatı ile karşılnştırılacaktır. 

Öpi.işmediler, hatta biribil"lerinin ellerini bile sık
madılar. Yalnız kalabalık içinde biribirlcrfoe uzun 
uzun baktılar. Sanki biı;birlerinin yüzlerini, gtİ• 
lü,lerini en ince hatlarına kadnr teshil etmek isti
yorlardı. Mariyan'ın hatırasında kalan şu idi: za
yıf, biraz öne doğru eğik bir vücut; sıcak bir eks
presiyon. İnce dudaklarının kenarında hafif bir 
çizgi. 

K R o M A N 1 

( Biiyük harpten sonra ilk paskalye gecesi. be'l genç, 
Antuvan kardeşı lilber. arkadaşı Domınık Heriyö. 
Marıyan ve Solani Senkler ısminde iki gene; lu.zla be
raber sıkıntılı bır suareden kaçıyorlar ve geceyı kırlar 
içinde kaybolmu~ bır otelde geçiriyorlar. A?tuvan, 
Mariyan'la Domınık de Solanj'la beraber eğlenıyorlar. 
Nıhıyet Solanj. Dominik'le değil filber'le, Antuvan da 
Mariyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli • 
lık hayatından memnun değildirleı. Antuvan karısının 
kız kardeşı Evlin'le sevışiyor ve Evlin bu aşk yüzün • 
den ıntıhar ediyor. Fakat Antuvan daıma Evlin'i sa. -
yıklamaktadır. Mariyanla da Dominik arasında hafıf 
bir sevgı başlamıştır. Fakat Antuvan müthiş bir azap 
icinderlir. A ,J,.ta Evlin'in hastası olmustur. Marivan'la· 
da Dominik buluşmuşlardır. Bu yaz gidecekleri sayfi
yenin nerede olduğunu anlatmaktadır.) 

Yazan: frene Nemirovıki -71- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Dominik'in hatırasında ise, arkaya doğru atıl
mı§ siyah şapkanın altında dağınık saçlar, lüzum• 
suz itiraflarda ve şikayette bulunmamak için du· 
daklarını kenarlarından hafifce çim<likl~n ince 
yanaklar kalmıştı. 

- Land'larda, en vahıi bir köıede. Ne yapa-
yım öyle istedi. 

Dorninik alçak bir sesle sordu: 
- Ya ben? .•• 
- Sonbaharda gelirim. Siz daha burarf111~ınız 

değil mi? Bir yere gitmiyorsunuz değil mi? Hem 
aiz serbestsiniz ... Aceleniz yok ki .... 

Şüphesiz ondan bir cevap, bir ses, bir §ey, hiç 
olmazsa, Antuvan'ın söylediklerine benzer bir söz 
bekliyordu; fakat Dominik'le aralarında, ancak 
kendisinin genç kızlık zamanında Antuvan'la olan 
miinasebetlerini, o zanıan duyduğu hisleri andırır 
bir şey vardı. Evlilik seneleri bu hisleri öldürmüş 
tiı, ve şimdi bunları bir ba~aaı için duyuyordu .•. 

Gurur, kuvetli görünmek arzusu, ve hatta şu 
sağır kine varıncıya kadar her §ey hazan a&kın 
içinde bile uyanır. 

Dominik sustu • 
O zaman hiç bir kertme söylemeden, artık bi

rtbirlerini bir daha tıpkı lakayt İn&anlar gibi gÖ· 
receklerini anladılar • 

Garson onların sustuğunu gorunce yanlarına 

yaklaştı ve kadehlerini doldurmak istedı. 
Mariyan : 
- Hayır, dedi, gidiyoruz. 

Dominik hesabı istedi. O parayı verirken, Ma
tiyan büyük bir aynanın önünde caketinin yakası· 
m düzeltiyordu. Zaten burada koyu duvarlar, kır
mızı kadifeli koltuklar içinde beyaz tavanla bera· 
ber tek aydınlık yer bu idi. 

Hafif bir kahve, çilek, eski ve nefis ıarapların 
kokusu eski a g~ ır ve karanlık perdelerin renkleri , ' 
farkına varılmıyan bir ısrarla hatırasına nakşolu-
nuyordu. Bu hatıralar, diğerleri gibi kaçmıyorlar, 
kaymıyorlar, kimse, hiç bir şey onlara ilişemiyor
du. Adeta geçerken diyorlardı ki: "Bana iyi bak, 
sen beni muhafaza edeceksin. Ben geçer geçmez 
tekrar elde edilemiyen nadir dakikalardannn ! 
iyi hesap et. Biz böyle çok kalabalık değiliz. Biz, 
daha henüz birkaç saniye evel senin çocuklu
ğuna hakimdik: o sakin paskl\lya sabahı, sen ote
lin penceresinden akan &ulan seyrederken, daha 

sonra, karlı bir gün küçük parkta beyhude yere 
beklerken, hep biz oralarda idik. Daha sayayım 
mı? Ve nihayet yeni doğan çocukların sesleri de 
var! Ben daima mesut hatıraları anlatıyorum. Ö· 
tekil eri? Onlar kendi kendilerini hatırl~tırlar. 
Onlardan sıyrılamaz sın! Saadet anları, ve ya
hut saadeti ümitsizliğe kan§hran, tatlı heye
canlar, o kadar nadirdir ki... Onlara iyi bak
mak, onları iyi hatırlamak li.zıındır. Bu gül renkli 
ıı>tor, son yenen çilekler ve nihayet ben giyinirken 
bana yardım eden Dominik'in elleri ... ,, 

Mariyan dÜ§ÜnÜyordu, bu esnada kendisine 
caketini tutan ve kollarmı giymesine yardım eden 
Dominik'in ellerinin ensesinde hareket ettiğini ve 
titrediğini hissediyordu. Ona haktı ve gülümsedi. 

- Şimdi nereye gidiyoruz? 
- Bize. 
Ba§mı eğdi, fakat heyhat bu hiç bir §eyi değİ§· 

tirecek değildi. 
Akşam, aynlacaklan zaman, Dominik Mari

yan'm oturduğu köıeye kadar ona refakat etti. 

Mariyan birdenbire onun yanından ayrıldı. 
XXXIll 

Şimdi yalnız Karmonlel İsmini taşıyan firmanın 
ıtı gayet iyi gidiyordu. Fakat gene ihtimam gos

termek, ihtiyatla, basiretle hareket etmek lazım 'ı. 
Sonbaharda Antuvan tekrar Paris'e döndüğü 21\• 

man, işlerin biraz bozulduğunu, ufak tefek aks k
hklar olduğunu gördü. Fakat bu her i~te bulunur
du. Onları düzeltmeğe çalıştı. 

1926 da, sterlingin yükselmesi sonra birdenbi
re düşmesi İ§i fazla müleeı;sir etti. Yeni yeni b:n ç• 

)ara girdi. Bu yüzden evinde bile tasarrufa ri •et 
etmek mecburiyetini hissetmi~ti. Otomobili sat
mak, dadıyı savmak lüzumu hasıl oldu. Mari~ an 
şimdiye kadar hiç para sıkıntısı çekmemişti. Fn at 
onun şimdiye kadar çektiklerine ve yahut ç.c · e
ceklerine nazaran bu, çok daha ehemiyetsiz.di. 
Evden taşmmağı düşündüler. Aparlımanları paha· 
h idi. İkisi de bundan müteessirdiler. Çünkü bu e• 
ve, sanki bir insana bağlanır gibi bağlanmışl rdı. 

(Sonu var) . 



22 - 9 - 1939 ULUS 

Romanya Ba.şve • • Sovyetler Lemberg'i aldı lor 
1 

B. Kalinesku 
eş e kate • di 1 

(Başı 1 inci sayfada) 

kf'n. k yliı ara ası oförun yoluna de
vam etmesine mani olmak için yolu 
enine olarak ke miş ve diger iki oto
mobllden ellerinde ruvelverler olan 
şahıslar aşağıya inerek derhal ateşe 

başlamışlardır. 
Başvekile refakat eden emniyet me

muru ölmüş, şoför ağır surette yara
lanmış ve Başvekili on bir kurşun de
lık deşik etmiştir. Kurşunların üçü 
yüzıine isabet eylemiştir. Oradan ge
çenler korkuya kapılarak kaçmışlar -
dır. 

Polisler yetiştiği vakit 
yalnız katiUerden birini 
lardır. 

mahallinde 
yakalamış-

Diğerleri otomobillerle radyo istas
yonuna gelerek kapıcıyı yaralamışlar 
ve stüdyoya çıkarak Başvekilin De. 
mir muhafızlara mensup bir grup ta
rafından öldürüldü yünü radyo ile i
Hin etmişlerdir. Bu çılgınları yakala
mak için on dakika uğraşılmıştır. Bun 
dan sonra radyonun spikeri programa 
devam edileceğini bildirmiştir. 

ffükümetin aldığı emniyet 
tedbirleri 

Gerek hükümet merkezinde gerek 
memleketin her tarafında derhal ter
tib t alınmıştır. Bükreş telefonları 20 
dakika kesilmiştir. Hariçle de mulıa
berat inkıtaa uğramıştır. 

Romanya emniyet te kilatı ile ge -
nel kurmay memleketin nsayişini mu
baf za etmek ve demir muhafız ocak
larını ve en ziyade patırdıcı ckalli· 
yetleri hareketsiz bırakmak için icap 
eden tedbirleri almışlardır. 

Nazırlar derhal kıralın riyaseti al
tında toplanmışlardır. 

Suykast esnasında civarda muhtelif 
iki noktada bombalar atılmıştır. Hal
kı korkutmağı ve şehirde heyecan u
yandırmağı istihdaf eden bu bomba -
lar gayelerinde muvaffak olamamış -
tır. 

Bükreş'te tam bir sükunet hüküm 
sürmektedir. 

Katiller yakalandılar. 
Yeni romen kabinesi ilk Miron 

Kristea kabinesinde harbiye nazırı o
lan general Argeseanu'nun riyasetin
de teşekkiıl etmiştir. 

Kalinesku'ya yapılan suykastın re
isi ile cinayet ortaklarından altısı ya
kalanmışlardır. 

Suykast reisi geçenlerde Karpat 
Uk anyasından gelen avukat Dimit
reskudur. Digerlcri genç tıp fakiiltesi 
talebesi olup ferdi hareket ettiklerini 
soylemi !erdir. Bunlar demir muhafız 
te ilatı şefi Kodreanu'nun tevkifa
neden kaçarken öldürüldüğü sırada 
mevcut olduğu bildirilen "ölüm şö
valyeleri" kıtasına mensup oldukları 
söylenmektedir. 

Katillerden ikisi takip edilerek 
girdikleri binada kendilerini öldür
mu !erdir. 

Paris'te nefret 

Ölen Başvekilin 
biyografisi 

HERİYO DİYOR l<İ 

Bu ün A r 'da 
öldürücü bir cinnet 

havası esi or ! 
( B şı 1. ıncı sayfada ) 

lcrdır. Fakat bunların hıç bırisi kar et -
mcmi tir. 

Hart y bakınız. Butlin Avrupad bldıi -
rücu bir cınnct h v ı e yor . 

Zaten sız, Amerıka Bırle ık Devlctleı i 
vatanda 1 n, ılerı urdu um bu h kikatle
rin en yuksek şahıdine, en hıt raf ve sc -
Hih yetlı h kemıne m 1 k de ıl m nızl Rc
ısınız, ınsanların h y tını kurt r bılmek 
azm'yle birıbırı ardına mute dd t hıt be. 
!erde bulunmamı mı idı 1 Bı !er, bu hı -
tapl!ınn hep ne hurmetkar bır tahalıikle 
cevap verdıl·. F kat bu hıt r, kar ı ta
raf ta gec;ıln ez bır sedde çarpıp kırılmadı
mı? B. Ruzvelt hıç bır teklıftc eri dur-

Paris, 21 a a. - Romanya başvekili- madı. H tta, h3rp ılan ed dıktcn so rn 
ne yapılan suykast Pariste derin bir bile. sivıl h lkı mud faa içın de te cbbus

lerde bulunmadı mı 1 
nefret uyandırmıştır. Burada top! nmış bulundu ıımuz bu da-

Fransada talı ilini yapan ve dok- k'k a ın anlar ıstırap çekıyorl r ve- olıi
torluk unvanını alan Kalinesku Fran- yorfor. 

İnsaniyet. tarıh'nin kati bir donum nok· 
sada çok sevilen bir ııahsıyetti. ta ına vasıl olmu tur. İkıyu ulu , bugun 

Kalinesku'yu de eski başvekil Du- geçer kanund r. Jlıç bir m llet, ı tikba -
ka'yı öldürenlerin öldürmüş olması 1 '.lden emııı ldı . Med . et mesi-

• · Ih kt d" Eld d' ı n n ıf de ettı ı her ey tehlıked d r.,. 
dil.katı ce etme e ır. e e ılen B. Hcrriyo. sozle ını oylc b t r i tır : 
malumat henuz bugunkiı suykastın "Amerıka Birle k Devletlerı halkının, 
b'rkar müteassıbın işi mı yoksa Kali- c? z yade sevd klcrı pr~n ·pıere, hak ve hu-

ı :s .. •• rıyete kar ı yapılan çır ın s y t hak • 
ne ku'nun şahsında rc1ınıe mutevec- kınd ki hu :mıınu ıt matla be lıyo :.m.,, 
cih derin bır manası olan bir suykast 
mı oldugunu anlamı ya müsait degil -
di 

Katiller dün akşam 

kurşuna dizildi 
Bükre§, 21 a.a. - Ba§vekil 

Kalinesko'nun katilleri suykas
dın yaaıldığı yerde bu akşnm sa
at 22 de kur§una dizilmişlerdir. 
IS:.ınlar dokuz ki§idir. Öğleden 
sonra ölen iki kişi de ilave edilir
se on bir ki§i bugün yaptıkları ci
nayetin cezasını bulmuş oluyor. 

Dersiibret olsun diye cesetler 
24 saat yerde bırakılacaktır. 

Hadisenin hariçle hiç bir 
alakası yok 

Bu kreş. 21 a a. - Bu akşam, neşro
lu n resmi bir tebli ·de katillerin es
ki demir muhafız tcskilatına mensup 
old ıkları ve bu teşkilatın ötedenberi 
ga esinin Kalinesko'yu öldurmek idi· 
gi 1 ildirılmektedir. Bu, münhasıran 
dahıli bir siya et meselesi olup ha
ricle hiç bir alakası yoktur. 

Katil1erin de ifadesiyle sabit oldu
ğu üzere bir in '1< m m ...:uubahistir 
V a hiç b.r te ir bot üı mez. (D. 
N. B.) 

Alman ajansı Çekya 

isyanını tekzip ediyor 
Berlin, 21 a.n. - D. N. B. bildiri

yor : 
Son günlerde .Havas ve Royter a· 

jansları, Bohemya ve Moravya hima
ye idaresi arazisinde karısıklıklar 

çıktıgını bildirmektedır. Tamamiyle 
asıl ız olan bu haberler, alman aleyh
tarı propagnndn manevrasından başka 
bir ey de ildir. 

Himaye idare i matbuat dairesi şe
fi, dı.in ak am Berlinde yabancı gaze
tecilere bu hususta beyanatta bulun -
muş ve demi tır ki : 

Bidayette her türlü bozgunculuk 
hareketinin onüne geçmek için Be
ne "in dostları arasından birçok kişı 
tevkif olundu. Bizzat Beneş, Londra· 
dan radyo i1e söyledigi nutuklarda 
milletleri isyana teşvik ettiği için bu 
tedbirin lüzumunu isbat eylemiş bu
lunmaktadır. 

Himaye idaresi matbuat şefi, Bo
hemya ve Moravyada tam bir sükun 
hüküm sürdüğiınıi söylemiş ve gaze-

. ve id ar ı ini ziya 
ı c.: ....... w. et eylemiştir. 

Kızıl9rdu Karpatlaralh 
Ukranyası hudu unda 

BerJin mahfillerinin Sovyetlerin ilerleyişinden 

ciddi endişe duydukları haber veriliyor 
(Başı 1. inci sayfada) 1 ade edilmesine intizar edilebilecği be-

na, Baranoviç ve Sarnynin işgali es- ı yan olunmaktadır. Yalnız bunların 
nasında topçu teçhizatı ve mühimmat Cernauti memurları tarafından veril
saglam bir şekilde ele geçirilmiştir. miş pasaportları hamil olmaları şart -
Çok mühim olan mühimmat meyanın- tır. Her mülteci ancak 300 zloti'ye mu 
da 280 top 120 tayyare vardır. kabil romen parası alabilecektir. 

Berlin'de endişe var Deyli Herald gazetesine göre 
Stokholm, 21 a.a. - "Havas" Büyük Ruslarla almanlar arasındaki 

İsveç gazetelerinin Beri in muhabirle- 1• .. / k k d · · . .. :-.: er pe o a ar ıyı 
rı, rusların mustakbel plfinlarının Al- "t l d" 

'd d' 1 y • gı meme ~te ır manya a en ışe er uyandırdıgını bıl- . 
dirmektcdir. Londra, 21 a.a. - Daıly Heralt ga-

Sovyet kıtaları evelce tesis edilmiş zetesinin diplimatik muhabiri bil~iri
olan hattı geçmişe benzemektedir. Bir yor: Ruslarla alınanlar arasında ışler 
taraftan rusların Lemberg üzerindeki pek o kadar iyi ı;ıtmemektedır. Ya
iddiaları, Almanya tarafından istenen kında ihtilaflar zuhur etmesi ihtimal 
petrol kuyuları meselesini ortaya ko- haricinde de~ildir. Berlin ile Mosko
yarken, diğer taraftan Vilno'nun işga- va, Polonyayı taksim için esasta mu
li de ayrıca hususi endişeleri mucip tabık kalmışlardır. Fakat vakayi, sü
olmaktan geri kalmamaktadır. ratle ilerlemektedir. Ve kimse, yeni 
Bazı mahfillerin fikrine göre, rus- hudutların tahdidinden evel neler o

ların niyetleri tamamiyle anlaşılma • lacağını keşf ve tahmin edemez. Sü
mış olmakla beraber, ruslar Vilno'ya ratle karar verilmiş olan taksim mese
bilhassa pazarlık bahsinde bir kıymet 
vermektedir. lesine, iki pehJivan gibi toptan karar 

verilmiştır. 
Bütün Lehistan - Ro.manya Almanya iJe Sovyet Rusya'nın Po-

hududu i§gal edildi lonyada yekdigerini ikmal edecek 
Bükreş, 21 a.a. - Kızılordu, dün yerde, yekdigcrine karşı gelen hare

bütün Lehistan - Romanya hududu ketlerini gözden gcçiı en Daily He-
hattını işgal eylemistir Bükreş'te son . .. . • • · ralt, pek yakında bır cidal vukua ge-
gunlerdekı resmı beyanatlarında al- y. . . . . 
man ricalı' · Al .1 R lecegı fıkrınde degıldır. 

nın manya ı e omanya . A • 

arasında müşterek bir hudut bulun- Yalnız bu gazete şunu ılave edıyor; 
masının Almanya için faydalı olacağı 1 "- Fakat istikbalde bir takım ci-
noktasında ısrar etmi olmaları karşı- daller zuhur edı::ceği ve daimi ihtilaf
sında bu vaziyetin Almanya için bir ların bas göstereceği muhakkaktır. 

hayal inkisarı olduğu söylenmekte, Bu cida11erin ve bu ihtilafların harbin 
alman politikasının muvaffakiyetsiz- hitamından çok evel lıüyümesi muh-
ligi olarak gösterilmektedir. temeldir. 

Dikkate şayan lıaşka bir hadise: Sovyet filosunun Estonya liman-
sovyetler, şimdiye kadar alman propa- larını abluka ettiği haberi 
gandasının nasyonal • sosyalist pren-
sipleri neşretmiş olduğu aşağı Kar- doğru değil 

k ı l · Tallin. 21 a.a. - Sovyct filosunun Eston· 
pat u ranya ı an ıle temas tesis etmiş ya limanını abloka hına aldı ına dair vc-
lerdir. Budnpeştcde sovyetlerin Lov- rılcn haberi, Telgraf ajansı resmen teksip 
dee'ye dogru ilerlemelerinin Macaris- ctmektedır. 

Molotofun Mo kovadakı Estonya scfıri
tanı Sovyet Rusya ile Almanya arasın ne sovyct fılosunun Fınlandıya korfezin -
da koymuş olduğu mütaleasının ser - de alman tahtclbahırlerını takıp cdeceğıni 
dinden meninefs edilememektedir. soylcmekle ıktıfa ettıı:ı haber verımekte -

dır. 
Bühreşteki kanaat Estonya donanması Ta11in limanından 

lmçnn Polonya tahtelbahir:ni faalıyetle a
ramaktdır. Fazla olarak Bükreşte Slovak mın

takaları ile Bohemya ve Moravya'nın 
kızılordunun ileri hareketinin tesiri 
altında kalacağı mütaleası ileri sürül
mektedir. 

Sovyetler Litvanya hududunda 
Kaunns, 21 a.a. - Lıtvanya hududunun 

bir kısm nda sovyet kıtaatıyle tem s ha ıl 
olmu tur. 

Rus subayları Litvanya postasını Poraj 
Bu s.on günlerde vukua gelen kı- civarında sel mi ı !ardır. Bu ilk temas 

yamların Gestapo tarafından merha· çok samımı olmu tur. 
metsizce tenkili, bu mıntaka ahalisi- Sovyetler ve Baltık devletleri 
nin alman boyunduruğunu sarsmak hu Londra, 21 a.a. - Deyli Heralt ga
susundaki arımlarını teşdit edeceği zetesi, Baltık devletlerine karşı bir 
süphesizdir. sovyet tehdidi görüyor ve dıyor ki : 

Umumiyetle Bükreşte serdedilen "S · · · .. 
1 

. ovyet hükiımetının, Estonya lı-
muta ea_.. şu merkez~edır: Almanya manlarından bir Polonya uenizaltısı
merkezı Avrupaya bır takım kuvetler nın kaçması hadi esiyle alakadar ol
s~ldı:nııştır. Bunları kontrol etme- mak ı.izerc Estonya hükümetine yap -
sıne ımkan y~ktur. ":' e bu .. kuvetler, tığı ihtar Baltık devletleı ınde teluş 
alman men~fıı aleyhıne mucadele et-, uyandırmıştır. 
mekten halı kalmıyacaktır. Ma!Um oldugu üzere, Alman _ Sov 

Diğer taraftan sovyet i§gal ku- yet anla ması Litvanyayı alman nü
vetlerinin geçen martta Macaris· fuzuna ve Finlandiya, Estonya ve Le
tan'a terkedilen karpatlaraltı tonyayı aa sovyet nufuzuna tabi tut
Ukranyası ile temas tesis eyleme- maktadır. Sovyetlerin bu bahane ile 
si, çok mühim neticeler dofurabi- işe Estonyadan başhyacağınclan kor
lecek bir hadisedir. Şimdiye ka- kulmaktadır. 
dar alman ajanları tarafından 
kullanılan Ukranya nasyonalist
leri bundan böyle artık sovyet 
propagandası altına girecektir. 

Karpatlaraltı U kranyasında 
Cernauti, 21 a.a - Emin bir men 

badan bildirildiğne göre sovyet kıta

ları dün gece karpatlaraltı ukranya -
sında kain Kryznizwa'da polonya - ma 
caristan hudut hattına vasıl olmuşlar
dır. 

Hudut iki taraftan da kapatıldı 
Cernauti, 21 a.a -Sovyet kıtaları 

ile romen hudut muhafızları arasında 
vukua gelen ilk temastan sonra hudut 
tekrar iki taraftan da kapatılmıştır. 

Havas ajansı muhabiri, dün Dinyes
ter iizerinde kain Zaleziki'de hududu 
geçmek istediği zaman hududun kapa 
1ı olduğunu görmüştür. 

Sovyetler, işgal etmiş ''.oldukları 

arazide polonyalı memurları azletmek 
te ve ukranyalılarla beyaz rus köylü· 
!erinden mürekkep mahalli sovyetler 
hükümeti teşkil etmektedirler, Polon
ya'ya sadık kalmış olan birçok polon
yalının idam edilmiş olduğu söylen -
mektedir. 

Hududun tekrar açılması için Sov
yet rusya ile Romanya arasında müza
kereler yapılması beklenilmektedir. 
Diğer taraftan Cernauti'de neşredil -
miş olan r .. -"lli bir tebliğde askerler 
müstesna ,._ı .,k üzere bütün polonya
lı mülte 'terin ve polonya hükümeti 

'-A rı•r co;im ~Herle veya diğer vesa 
'._ı.,; Romanya'yı terkctmeleıine miisa 

Dahiliye Vekili 
İstanbul' da 

Cihan vaziyeti ve ihtikarla 
mücadele hakkmda gazetecilere 

beyanatta bulundu 
( Başı 1. incı sayfada ) 

vermek imkanı yoktur. Bütün istih
barat vasıtalarını gazetelere serbest 
bıraktık. Hiç biri ini tahdit etmedik. 
Görüyorsunuz, duyuyorsunuz, yazı

yorsunuz. Sükun içinde hadisatın sey 
rini takip ediyoruz.,, 

Dahiliye Vekili bundan sonra ihti
kar kanunu hakkında da şunları söy
lemiştir: 

"-Bu iş hakkında Ticaret Vekale
tinde toplanan komisyona Dahiliye 
Vekaletinden de bir murahhas gön -
derdik. Komisyon bir kanun Hiyihası 
hazırladı. Layiha şimdi heyeti veki
lcdedir. Bununla hükümet ihtikar 
yapmak istiyenlere karşı tedbir al -
mak üzere meclisten selfıhiyet iste -
-nektedir. Dünyanın karışıklığından 
'stifade ederek vatandaşları ızrar e
tecekler'n bu hareketlerini men için 
ıHk'imet icabcden selahiycti alacak
Lir.,, 
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Varıova müdafaa kumandamnm tebliğine gene 

Varşova müdafileri yeni 
muvaffakiyetler e e etti 
Bükreş, 21 a.a. - Polonya kaynağından alınan haberlere göre, 

son günlerde iki polonya generali harp sahasında kıtalarının ha • 
§ında ölmü~tür. Bunlar general Skotnicki ve general Mond' dır. 

Var~ova' da vaz.iyet 
Varşova, 21 a.a. - Vorşova müdafaa 

kumandanının saat 22,55 de radyo ile 
verilen tebliğ: 

Garpta Varşovanın hemen civarında 
ve şimal bölgesinde bir süngü muha
rebesinden sonra mevzilerimızi tnk -
viye ettik. 

Süvari kıtalarımız hücum ederek 
bazı alman motörlü müfrezelerinin 
esir edilmesini kolaylaştırmıştır. 

Ochota banliyosünde kıtaatımız 

düşmanı püskürtmüş ve beş on mitral 
yöz zapctmiştir. 

Kıtaatımızın maneviyatı mükelmel
dir. 
Düşman tayyareleri şeliri iıç defa 

Lombardıman ederek kırnliyet şatosu
nu. milli müzeyi, beden terbiyesi aka
demisini ve merkezde bir çok evleri 
tahrip etmiştir. 

Kadınlar ve çocuklardan b "rçol~ 
ölü var 

Varşova, 21 a.a. - Şehrin dün ma
ruz kaldığı bombardımandan bahse · 
den radyo, bilhassa kadınlar ve çocuk 
lar arasında bir çok ölü ve yaralı oldu 
ğunu bildirmektedir. Praganın dış 

mahallelerinde muharebeler devam 
etmektedir. 

Almanlar, insanca znyiata uğramış 
ve bir çok malzeme kaybedmişlerdir. 

Polonyalı kadınlar büyük bir cesaret 
göstererek ilk hatlara kadar askerlere 
yiyecek taşımışlardır. 

Radyonun spikeri alınanlara ne ka
dar şiddetli olursa olsun Varşovanın 
mukavemet edeceğini bildirmektedir. 

Miralay Lipsinski, Radyoda lıcya -
natta bulunarak vaziyette bir değişik
lik olmadığını söylemiş ve demiştir -
ki: 

- Manevi kuvet ve azim tanklar -
dan ve alevlerden daha kuvetlidir.,, 

Leh mültecileri Macaristan'a 
akın ediyorlar 

Budapeşte, 21 a.a. - Polonyalı mül
tecileri hamil bulunan yeni bir tren, 
gece geç vcı.kit Polonya - Macaristan 
hududuna gelmiştir. Lokomotifi bir 
asker idare ediyordu. Çünkü maki
nist, seyahat esnasında bir kurşunla 
öldürülmuştü. Yolcular, zırhh alman 
otomobillerinin demiryolunun kena
rından trene ateş etmiş olduklarını 

söylemektedirler. Birçok mülteci ya
ralanmıştır. 

Dün 400 otomobil ve sayısız mülte
ci hududu geçmiştir. Bu mültecilerin 
hepsi de alınanların açık şehirleri 
bombardıman etmelerinin sivil ahali 
arasında dehşet salmış olduğunu be
yan etmektedirler. 

Dün iki leh askeri tayyaresi, Nagy
berenze'da yere inmiştir. 

Romanya' daki Polonya 
mültecileri 

Bükreş, 21 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor: 

Resmi bir tebliğ Polonya mültecile 
rinin hükumet azası ve her sınıfa men 
sup efrat ve subaylar müstesna olmak 
üzere yabancı memleketlere seyahat 
için muteber vesikaları hamil bulun
dukları takdirde, tren ve otomobille 
Romanyadan ayrılmağa mezun olduk 
larını bildirmektedir. 

iki leh a•hert tayyaresi 
Bulgaristan'a indi 

Sofya, 21 a a. - İki Leh askeri tay 
yaresi Bulgaristanın şimalinde karaya 
inmiş, içindekiler tevkif ve tayyareler 
müsadere edilmiştir. ? 

Püskürtülen alman hücumları 
Varşova, 21 (Hususi) - Alman kı

talnrının Vistül nehrinin sağ sahilin
deki Varşova mahallelerine ve Lud
vo mezarlığına karşı yaptıkları taar
ruzlar püskiırtülmı.iştür. Varşova'nın 
muhtelif müdafaa hatlarını zorlamak 
için yapıian teşebbüsler de akim bı
rakılmıştır. Leh askerlerinin manevi
yatı iyi olmakta berdevamdır. 
Varşova yeniden alman tayyareleri 

tarafından bombardıman edilmiştir. 

Büyük çapta bir bomba Sovyet sefa
rethanesine düşerek yangın çıkması
na sebep olmuş ve ateş belediye itfai
yesi tarafından söndürülmüştür. Bir
kaç hastane ve bu arada, damına kızıl
haç bayrağı sermiş olan beynelmilel 
kızılhaç hastanesi de bombardıman -
dan müteessir olmuştur. 
Varşova müdafaa kumandanlığının 

bildirdiğine göre, Varşova sivil halkı 
şehrin müdafaası için yapılan çarpış
malara iştirak etmemektedir. Şehrin 

müdafaası yalnız siHihlı muntazam 
kıtaat tarafından temin edilmektedir. 

General Rumel şehrin civarını müda
faa etmekte, general Ozuma ise asıl 
şehrin müdafaası ile meşgul olmaga 
devam eylemektedir. 

Lord Hali/aks leh kahramanlı
ğını tebcil ediyor 

Londra, 21 a.a. - Bugün ogledcn 
sonra lortlar kamarasında beyanatta 
bulunan hariciye nazırı Lort Halifak. 
alkışlar arasında demiştir r.i : 

"- Kendini mudafaa eden kalır • 
man millete doğrudan dogruya yar
dım edemeden o milletin yere seril
mesine şahit olduk. Bu çok feci bir ha 
di edir. Fakat harbimizin esaslı hede
fıni göz önünden kacırmıyalım: ara
dıgımız ... afere ula mak.,, 

Dr. Göb2ls'in sesi 

nihayet duyuldu : 

/alman h~kiimeti 

Belçika ve 
Lüksemburg 

bitarafhğmı bozmuyor 
Berlin, 21 a.a. - D. N. B. bildiri• 

yor: 
Alman propaganda nazırı Dr. Gö

bels, yabancı matbuat muhabirleri ile 
yaptıgı görüşmede, alman hukı.imeti
nin ve alman ba kumandanlığının Bel 
çikanın "c Holandanın bitaraflığını ih 
lal etmek niyetinde bulunduğu hak
kında yabancı gazetelerin neşriyatını 
tenkit etmiş ve demiştir ki: 

"- Bu haberleri, tam ve kati bir su
rette tekzip etmege mezunum. Alman 
hükümeti, Holandanın ve Belçikanın 
bitaraflığını ihHil etmek niyetinde ne 
evelce bulunmuştur, ne şimdi bulun
maktadır, ne de istikbalde bulunacak -
tır .,, 

Göbel• kendi hakkındaki 
rivayetlere cevap veriyor 

Bir gazetecinin sualine cevaben dok 
tor Göbels, bu beyanatının aynen 
Li.ıksemburg için de dogru olduğunu 
bildirmiştir. 

Doktor Göbels, Renanyanın Ahen 
ile Sarbrük arasında sivil halktan tah
liye edildiği hakkında İngiliz menba
larından verilen haberleri de yalanla
mış ve kendi vaziyeti h;ıkkındaki ha
berler bahsinde de şunları söylemiş· 
tir: 
"- Yabancı gazetelerde, öldüruldü

ğiımü, yahut azledildiğimi ve yahut 
Führer'in ve alman hükümetinin harp 
hedefleri ile aynı fikirde bulunmadı
ğımı memnuniyetle haber aldım. Bu 
icatlar o derece gülünç ve ahmakça
dır ki bunlara cevap vermek bile li.ı

zumsuzdur. 

Amer:kanın d~~ 

politikasında birlik 
Vaşington, 21 a.a. - Beyaz sarayda 

yapılan siyasi şefler konferansı, ha
zır bulunan azanın icra kuvetiyle 
teşrii kuvet arasında miımkiın olan en 
sıkı mesainin idamesi suretiyle, ya
bancı memleketlere Amerikanın dış 

politikası hakkında bir birliksizlik 
mevcut intibamı verebılecck her tur
lü tezahürden içtinap edilmesi husu -
sundaki kati arzulnrını meydana koy
muştur. 

BUGÜN 

SİNEMASINDA 
Üç Film birden 

1 - Beyaz Melek 
2 - Pranga 
3- Miki 

Seans saatleri: 

2,30 - 3,45 - 5,15 - 6,30 

gece saat 9 da 
Beyaz Melek - Miki ve Jurnal 

Her akşam ajans haberle ri 

Tel: 2193 
, 
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B. BLİYOGRAFYA 

Havacılık ve spor 
Türk Hava Kurumunun her nüsha

sında bir kalite ve tabı yüksekliği gös 
tererek neşrettiği bu güzel derginin 
lS eylül sayısı çıkmıştır. Havacılık 

haftasına ait seçkin resim ve yazıla:ı 
toplıyan mecmuanın kapağı, deniz 
ve hava devri hakimiyetini gösteren 
renkli bir resim süslemektedir. 

1 

1 e 'si 

u a 
le 

Arazi vergis hakkındaki 1833 sa
yılı kanunun ikinci maddesine bir 
fıkra ilavesine dair kanun layihası, 
millet meclisi encümenlerinden ge
çerek ruznameye alınmıştır. 

U L U <; 

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

(7166/ 4516) 1447S 

POLİS 

. 
lfalyanca öğretmeni aramyor 

Polis Kolleji Müdürlüğünden : 
Ankara polis kolleji İtalyanca der

si için bir İtalyanca öğretmeni aran -
maktadır. Taliplerin hemen müdüri
yete müracaatları rica olunur. 

(4700) 146S8 

TAPU VE KADASTRO 
İçinde, bilhassa son hadiselerin ak ANKARA V ALILJGI 

tüel kıymeti arttırdığı yazıları ve ye- Bu kanunun üçüncü maddesinin 
ni harbin ilk gunünden mecmuanın ikinci fıkrası mucibince, cümhuriyet 
çıkış gününe kadar havacılığa ait iti- hiikümeti ile sivasi münasebetlerde Parke kaldırım yaphrllacak 
na ile ve emek sarfedilerek yapılmış bul~m~n y~bancı devletlerin mcmle -

Ankara Mıntakası Kadastro Mü
dürlüğünden : 

Kadastrosu yapılmakta olan Çanka
ya'da Reisicümhurluk yüksek maka
mına mahsus köşk ve bahçesiyle buna 
bitişik olan yerlerde ve orta Ayrancı 
ile kadastrosu evelce yapılmış olan 
Keçiören, Etlik, Atıfbey, Mecidiye, 
Aktepe, Sarıkışla, Deliktaş, Daniş
ment, iki kale, toklu Kubbeli, Seyran, 
Türközü, Delilertepesi, Lakafos ve 
Cebeci nam mahalle ve mevkilerde 
Kadastro işi tamamlanmamış ve bu 
defa ve tamamlanacak olan gayri men
kul malların ilfin tarihinden on beş 
gün sonra her hafta çarşamba ve cu
ma günleri Anafartalar caddesinde 
Memurlar Kooperatif binasının ikin
ci dairesinde bulunan kadastro komis
yonu tarafından tasarruf tetkikleri 
yapılacaktır. Sözü geçen yerlerdeki 
gayrimenkul mallarda aynı hakları 
bulunanların vesikalariyle birlikte 
komisyona müracaatları, miiracaat e
dilmediği takdirde kadastro işi gecik 
tirilmeyip komisyonca hasıl olacak 
kanaata göre aynı hakların kayıt ve 
tescili yapılacağı il5.n olunur. 

bir kronolojisi bulunan dergiyi tav- 1 k~tımızdekı s::aret ~: konsolosl~k Ankara Valiliğinden 
siye ederiz. bınalarının mutekabılıyet şartı ıle 

--- vergiden muafiyetleri kabul edilmi;? Ankara • İstanbul yolunun !>!> f- 000 
olduğu halde sefarethane veya konso- ıncı kilometresinde ve Aya~ kasabası 
loshane yapılmak üzere parasız teffiz dahilinde yapılacak parke kaldırım 
olunan veya bu maksatla ~atın alınan işi 9-10-939 pazartesi günü saat ıs te 
arazi ve arsalarla yanan ve yıkılan se- ihalesi yapılmak üzere açık eksiltme
farethane ve konsoloshane arsaları ye konulmuştur. anla~ması üzerine verilen 

boıanma kararl~rı 
'Adliye Vekaleti, karı ve kocanın 

müşterek arzuları üzerine mahkeme
lerce verilen boşanma kararları hak
kında cümhuriyet müddeiumumilik
Jerine bir tamim yapmıştır. Mühim 
gördüğümüz bu tamimi yazıyoruz: 

"Karı kocruıın ayrılmak hususun 
daki müşterek arzuları üzerine açılan 
boşanma davalarının aynı günde ika· 
me ve şahitlerin istimaiyle hükme 
raptedildiği ve hazan da noterlerin 
yardımiyle karı namına koca tarafın
dan ihzar olunan avukata vekaletna • 
me verilerek istihsal olunan boşanma 
kararlarının tamiri kabil olmıyan ne
ticeler tevlit ettiği ve bazı hakimlerin 
tedarik olunan hasta raporu üzerine 
evde hatta yazıhanede şahit istima e • 
derek boşanma kararları verdikleri 
vaki olan şikayet ve ihbarlardan öğre. 
nilmektedir. 

Davaların süratle intacı matlup ve 
her zaman temenniye şayan ise de bu 
maksadın temini için kanunen mevzu 
şekillerin imha ve müddetlerin ihmal 
edilmesi katiyen tecviz edilemez. Ka
nunu medeniye, tarafların rızası üze
rine boşanma hükümlerinin vazı he -
nüz mevzuubahis değildir. 

Binaenaleyh bugünkü mevzuatımı

za göre münhasıran hakimin takdiri
ne bırakılan ve intizamı ammeye taal· 

litku itibariyle tarafların rızaları mü

essir bulunmıyan boşanma davaların
da kanunun vazeylediği şekil ve müd

detlere riayet mecburidir. Bu cümle

den olarak Hiyiha teatisine tabi olan 

asliye davalarında müddeaaleyh ce -
vap vermiyeceğini beyan etmek sure

tiyle kanunun kendisine verdiği 10 

günlük müddeti istimal etmemiş olsa 
bile hukuk usulü muhakemeleri ka 

nununun 215 inci maddesine nazaran 
müstacel olmıyan hallerde hakimin da 

vanın ikamesini müteakip ispatı vü -
cut etmeleri için iki tarafa vereceği 

r ühlet 10 günden az olamaz. Nihavet 

l kim şahit dinlemeğe karar verdiği 
t kdirde usuliın 258 inci maddesi mu

c "bince şahitleri davetiye ile çağırma 

• o,;e mahkeme gününden lfiakal iki 
r n evet tebligat ifası icabeder. Bun· 

ı n başka h. ki.n. keşif ve tesbiti de-
.ı gibi kanunen mesağ bulunan hal

r haricinde yazıhanede katiyen şa· 

1 "t istima edemez. Taraflardan biri 
r ı veya şahidin hasta bulunması se 

' -~iyle evde şahit istimaına münhasır 

l 'malıdır. Bu vesile ile diğer şahit · 

le .. in de evde dinlenmesı kanuna mu 

hali ftir.,, 

r Ankoro-~orsosı 
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vergi miıkellefiyetinden istisna edil- Keşif bedeli (9783) lira (60) kuruş-
memiştir. Ecnebi konsoloshane ve se- tur. 
fareth.anelerinin tasarrufunda bulu- Muvakkat temiantı 733 lira 77 ku-
nan bin lara tanınmış olan vergi mü- ruştur. 

kellefiyetinin mütekabiliyet şartiyle İsteklilerin muvakkat teminat mek
bu sefaret ve konsolosluklara ait bu tup veya makbuz, ticaret odası vesi
gibi arazi ve arsalara da teşmili tabii 1 kası ile Nafıa Müdürlüğünden bu işe 
görülmüştür. ait alacakları fenni ehliyet vesikalariy 

le birlikte yukarda adı geçen gün ve 
Teklif edilen madde şudur: "Ya- saatte vilayet binası dahilinde encü -

hancı devletler tarafından sefaretha- meni daimi reisliğine gelmeleri. 
ne veya konsoloshane yapılmak üzere 

parasız verilen veya bu maksatla sa
tın alınan arsalarla yanan veya yıkı
lan sefarethane veya konsoloshane bi-
nalarına ait arsalar, mütekabiliyet 
şartiyle vergiden muaftırlar.,. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebile -
cekleri. (4138) 14702 

Yağh boya işleri 
Ankara Valiliğinden : 

(4787) 14717 

Keşif bedeli (3997) lira (47) kuruş- ,-------------

P. T. VE T. MÜDÜRLÜGÜ 

Kurşunlu kablo ahnocak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için on dokuz ka
lemde kurşunlu kablo kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (90.000) mu -
vakkat teminat (5750) lira olup eksilt
mesi 7 lkinciteşrin 939 salı günü saat 
(16) da Ankara'da P.T.T. Umum Mü
dürlük binasındaki satınalma komis
yonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu -
biyle kanuni vesaiki ve teklifi muh
tevi kapalı zarflarını o gün saat (15) 
şe kadar mezk\ir komisyona verecek
lerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım, !stanbulda P.T.T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden 4SO 
kuruş mukabilinde verilecektir. 

(4736) 14701 

D. DEMlRYOLLARI 

Pafta Ma uz saire ahnacah 
D. D. Yolları Satın Alma Komis· 

yonundnn : 

Muhammen bedeli 61.SOO İira olan 
pafta klavuz ve saire 2-11-1939 per • 
şembe giinü saat lS,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da İdare binasında 
satın alın'1caktır. 

Bu i e girmek istiyenlerin 432S li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayın ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı giın saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 308 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde ıatılmakta-

dır. (4Sl7) 14608 

~~~--~~~~~~~~~~~ 

JANDARMA 

Buz mıhı alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satın Alma Komisyonun· 
dan : 

1 - Bir tanesine otuz beş santim 
kıymet takdir edilen çeşitli yediyüz 
yirmı beş bin 5di ve bir tanesine alt
mış .:;antim kıymet takdir edilen kırk 
bin hayvan buz mıhı açık eksiltme u
sulü ile 9-10-939 pazartesi günü saat 
onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alı'i11tbilecek olan bu eksiltmeye 
Jirmek i2tiyenlerin iki yüz dokuz li

r ralık ilk teminat makbuz veya banka 
me-ktubu ile şartnamede yazılı belge

' terle birlikte belli gün saat onda ko · 
"TIİsvon\la bulunmaları. (4741) 14703 

Ekmek alınacak 
Ovncık Seyyar J. T. Satın Alma 

'<omisyonundan : 

T ..ıL~ •• uı ~-.ı. .. lık ılıtı.> acı için 140.000 

dan ibaret bulunan Hipodrom demir 
tiribünlerle korkuluklarının yağlı bo
ya ile tclvin işi 9/ 10/ 939 perşembe gü
nü saat on beşte Vilayet Daimi Encü
meninde ihalesi yapılmak üzere eksilt 
meye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (299) lira 81 ku
ruştur. 

isteklilerin teminat mektubu veya 
makbuzu, ticaret odası vesikasile iha
le gününden en az 8 gün evel Vilayete 
istida ile müracaat ederek alacakları 

ehliyet vesikalarile birlikte sözü ge
çen gün ve saatta daimi encümene gel
meleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebilecek 
leri. (4761) 14710 

ANKARA BELEDiYESİ 

SATILIK AN KAZ 
Belediye imar Müdürlüğünden: 

Kapı 

No: Adası Parsel No: 

24 
30/ 32 

28! 
.. 
" 

2S 
27 

2 

Muhammen 
bedeli 

15 Lira 

80 " 
ıs .. 

Duatepede, yukarda ada ve parsel
leri yazılı hanelerin şartnamesi muci
bince enkazı on beş gün müddetle a
çık müzayedeye konmuştur. İhalesi 
4-10-939 tarihinde yapılacağından ta
liplerin bu müddet içinde teminatla
riyle İmar Müdürlüğüne müracaatla· 
rı ilan olunur. (4658) 14622 

Yulaf ve kuru ot alınacak 
Anltara Belediyesinden : 

1 - Temizlik ve sıhhat işleri hay
vanatının bir senelik yem ihtiyacı için 
alınacak olan (67S2S) kilo yulaf ile 
54.020 kilo kuru yemlik ot on beş gün 
müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Yulafın muhammen bedeli 
4389,12 lira ve teminatı 329,18 liradır. 

3 - Otun muhammen bedeli 2701 
lira ve teminatı 202,S8 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isti yen -
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 10-10-939 salı günü sa
at on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (4702) 14699 

Yol inşası 
Ankara Belediyesinden 

1- Yeni Büyük Millet Meclisi bina 
sına giden ve Çankaya caddesine il
tisak veren (50682) lira bedeli keşif
li yolun ikmali inşaatı ve teferruatının 
yapılmasına talip çıkmadığından bir 
ay içinde pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Teminatı (7568) lira (20) kuruş 
dur. 

MAHKEMELER 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Ankara idarei hususiyecle tahakkuk kıs
mında yoklama memuru bahkesirlı Ser • 
med Evrene: Balıkpazarında terzi Salım 
diger vekili avukat Mustafa Tüzün tara -
fından aleyhinize açılan davadan dolayı 
ıkametgahıruzın rneçhuliyetine mebni illi • 
nen davetiye ve gıyap kararı tebligi su -
retiyle gıyabınızda yapılan duruşma so • 
nunda: 

Yirmi sekiz buçuk liranın "blO avukatlık 
ücreti ve masarifi mahkeme ile birlikte 
tahsiline 4.S-939 tarihinde kabili temyiz 
olmak üzere karar verilmi5 olduğu ilanen 
tebliğ olunur. 2500 

Ankara Asliye 4. Üncü Hukuk 
Mahkemesinden : 

Tarsusun Yamkkışla köyü öğretmeni 
iken halen nerede olduğu bilinmiyen Mu-
hittin Yücele : • 

Ziraat Bankası vekili tarafından aleyhi· 
nize açılan 575 lira alacak davasının. tem
yiz mahkemesinin tayini merci karan üze· 
rine mahkememizde yapılmakta olan du · 
ruşmasmda: son adresinize gönderilen da
vetiye ora.da bulunmadığınızdan ve ikamet 
glihınızın meçhul oldugundan bahsiyl.e biHi 
tebliğ iade edilmiş ve mahkemece ıllinen 
tebliğat yapılmasına, on beş gün mlıddetle 
ilanına karar verilerek muhakeme 18-10· 
939 carşamba günü saat 9 za bırakılmış • 
ur. O giın ve saatte mahkemeye gelmeniz 
veya kanuni bir vekil göndermeniz lüzumu 
ve aksi tak:iirde duruşmaya gıyabınızda 
devam olunacar,ı tebliğ makamına kaim ol • 
mak üzere usuliın 142 maddesi mucibince 
ilim olunur. (4770) 14713 

VİLAYETLER 

Çam ağacı satışı 
Samsun Orman Çevirge Müdür -

lüğünden : 

ı - Samsun vilayetine bağlı Ve -
zirköprü kazasının Soğucak devlet or
manından çürük dahil 991 dokuz yiiz 
doksan bir metre mikap dikili çam a
ğacı bir sene zarfında ormandan ke
silip çıkarılmak üzere 6.9.939 tarihin
den itibaren 6.10.939 tarihine kadar 
bir ay müddet ve açık artırma usu · 
liyle satışa çıkarılmıştır. 

2 - İlk ihalesi 6.10.939 tarihine rast 
lıyan cuma günü saat 14 de Samsun
da orman çevirge müdürlüğü binasın
da orman satış kom~- .. -~nu marifetiy· 
le yapılacaktır. 

3 - Artırma muamelatı 2490 sayı
lı kanun hükümleri dairesinde ecre -
yan eder. 

4- Dikili çam ağacının beher met
re mikap muhammen bedeli orman ta
rife bedeli oh:n dört liradır. 

5 - % 7,S hesabiyle muvakkat temi
nat 297 lira 30 kuruştur. 

6 - İstekliler bu husustaki şartna
me ile mukavelename formülünü her 
gün orman çevirge müdürlüğüne mü
racaatla görebilirler. 

7 - Alıcıların belli gün ve saatte 
artırmaya iştirak etmek üzere muvak
kat teminata ait Ziraat Bankası mak
buziyle komisyonda hazır bulunma . 
tarı lüzumu ilan olunur. 144Sl 

Mobilya ahnacak 
3 - Şartname ve keşif vesairesini Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün-

görmek isteyenlerin her gün encü- den : 
men kalemine ve isteklilerin de 13/10/ 1 - Açık eksiltmeye 
939 cuma günü saat 10.30 kadar her 5241.56 lira keşif bedelli 
salı ve cuma günleri keza saat 10.30 müfettişlik binaları için 
kadar belediye encümenine müracaat dilecek mobilya. 

konulan iş: 
B. Umumi 

mübayaa e-

eylemeleri. (4743), 14704 2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 

Scıyın abonelerimize : 
Ankara Elektrik T. A. Şirketinden : 

Makinelerimizi temizliyebilmek için eleldrik sarfiyatııı- ' 
da tasarrufa riayet edilmesi hakkındaki ilanımıza sa:y n 
abonelerimizin gösterdiği alaka ve yardıma teşekkür eder 
ve bu mühim vazife başarıldığından bugünden itib ren 
diledikleri şekilde hareket edebileceklerini bildiririz. 3496 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele proje ve resimler 
C - Ek hususi ve fenni şartname

leri 
D - Bu evraklar Nafıa dairesinde 

görülebilir. 
S - Bu işin ihalesi S/ B. Teşrin/939 

perşembe günü saat 10 da Nafıa dai
resinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
393.12 liralık muvakkat teminat ver-

Müşeddide merkezi 

eksiltmesi 
Kocneli P. T. T. Müdürlüğün

den: 

1 - Adapazarında telefon müşed

dide merkezi açık eksil tmeye konul
muştur. 

2 - Yapılacak işin bedeli keşfi 7Sl8 
mek, aşağıdaki vesikaları ibraz etmek 
lazımdır. lira 72 kuruştur. 

A - Bu işin eksiltmesine girebil -
mek için ehliyet vesikası 

B - 939 mali yılına ait ticaret oda
sı vesikası 

S - Taliplerin 5-10-939 perşembe 

günü ihale saatinden bir saat önce 
komisyon reisliğine müracaatları la -
zımdır. Posta gecikmeleri kabul edil
mez. 

6 -4 üncü maddenin (A) fıkrasın
dal:i ehliyet vesikası eksiltmeye çıka
rılmış olan hangi iş için istenildiği 
açıkça yazılmak suretiyle eksiltme -
nin yapılacağı gününden en az sekiz 
gün evel bir istida ile vilayetten iste
nilecek ve bu zaman zarfında vesika 
talebinde bulunmıyacakların eksilt -
meye giremiycceklcri. (7340-4650) 

14620 

Açık eksiltme ilanı 
Edime N nfıa Müdürlüğünden : 

5038 lira 14 kuruş bedeli keşifli U
zunköprü hükümet konağı elektrik te
sisatı yirmi gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

Bu işe ait keşif ve şartname her gün 
Edirne Nafıa Müdürlüğünde görülüp 
okunabilir. İsteklilerin musaddak eh
liyetnameleriyle Edirne Valiliğine 

müracaatla vesika almaları ve 939 se
nesine ait ticaret odasında kayıtlı ol
duğuna dair kağıtları ve yüzde yedi
buçuk nispetinde 377 lira 86 kuruşluk 
teminat akçeleriyle ihale günü olan 
4-10-939 çarşamba günü saat on beşte 
Nafıa müdürlüğündeki komisyona mü 
racaatları. 

Gazete ilan bedelleri mukavele ve 
sair masrafları müteahhide 'il.ittir. 

(73Ş0-4689) 14633 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Edime Nafıa Müdürlüğünden : 

11004 lira 42 kuruş bedeli keşifli 

Uzunköprü Hükümet konağı ikmal 
inşaatı 4-10-939 çarşamba günü saat 
on beşte ihale edilmek üzere yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İstekliler inşaata ait resim, ke~if ka 
ğıtlariyle şartname ve mukavelename 
kağıtlarını Edirne Nafıa Müdürlüğün 
den 100 kuruş mukabilinde alabilir
ler. Muvakkat teminat akçesi 82S.33 
kuruştur. Eksiltmeye girmek için ta
liplerin Edirne Valiliğine müracaat 
ederek vesika almaları lazımdır. 

Ayrıca 939 senesine ait Ticaret O
dasında kayıtlı olduğuna dair vesika 
ibraz edeceklerdir. Teklif ıpektupları 
ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Edirne Nafıa Müdürlüğünde ek
siltme komisyonu başkanlığına tevdi 
etmeleri şarttır. Postada gecikecek 
mektuplardan komisyon mesuliyet ka 
bul etmez. Gazete ilan bedelleri mu
kavele ve sair masraflar müteahhide 
aittir. (7382-4690) 14634 

Harta yaphnlacak 
Mardin Belediyesinden : 
Mardin kasabasının meskun ve 

gayrimeskun olmak üzere 250 hektar· 
lık bir sahanın halihazır hartaları ile 
bqnu çevreleyen lSO hektar ile 400 
hektara varan arazinin 1/ 4000 mik· 
yaslı Takeometrik münhanili harta
smın 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) liradır. 
Eksiltmeye iştirak edenlerin vak

tinde belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden iştirak vesikaları almaları 

ve bunu teklif mektuplarına koymala 
rı lfizımdır. 

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 Hiz·,..,, 
dır. (7423/.4711), 14662 

3 - Bu işe ait evrak' 
A - Projeler ve binanın vaziyet 

plfını 

B - Keşif huHisa cetveli, ölçU cot
ve li 

C - Nafıa VekUletinin genel ve 
fenni şartnameleriyle binaya ait hu
susi fenni şartname. 

D - Mukavelename müsveddesi vp 
açık eksiltme şartnamesi olup istiyen
ler bu evrakı her gün İzmit P.T.T. 
Müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme 9-10-939 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 10 da İzmit 
P.T.T. Müdürlüğünde teşekkül eden 
eksiltme komisyonu huzurunda yapı
lacaktır. 

S - İsteklilerin bu işe ait S63 lira 

90 kuruş muvakkat teminatı Kocaeli 
P.T.T. Müdürlüğü veznestne yatır

dıklarına dair makbuz veya şayanı ka

bul banka mektubu ile ihaleden en az 
sekiz gün evci ve en aşağı 6000 liralık 
yapı işini bir defada başardıklarına 

dair referanslariyle Kocaeli valiliği -
ne müracaatla alacakları ehliyet vesi
kası ve ticaret odası vesikalarını 2490 
No. lu kanunun tarifleri dairesinde 
hazırlıyarak eksiltme komisyonuna 
müracaatları ilfin olunur. (4771) 

14714 

KAZALAR 

ektrik tesisatı 
Senirkent Belediyesinden • 

Senirkent kasabasının Nafıa Vekft
leti şirket ve müesseseler heyeti fen
niyesinden tasdikli elektrik tesisatı· 
nın "16862 lira 10 kuruşluk" kısmı ka
palı zarf usuliyle eksiltmesinde talip 
zuhur etmediğinden pazarlığa bırakıl
mıştır. 

Tesisatın Durbi, rağlatör, alterna· 
tör, tevzi tablosu, şebekeye ait hat ve 
direkler ve bilumum malzeme sif İz
mir teslim ve yahut Keçiborlu istas
yon teslimi ve yahut iş yeri olan Se
nirkent kasabası teslimi olarak bir kıs 
mı inşaat ve tesisatı ayrıca bir kısım 
olarak malzeme ve inşaatın birlikte 
isteklilerin teklifte bulunmak üzere 
1-9-939 dan 30-9-939 cumartesi güniı
ne kadar bir ay müddetle pazarlığı 
ilfin olunur. (7282-4629) 14576 

Şebeke su tesisatı 

Senirkent Belediyesinden : 

"26126 lira 10 kuru:,:" bedeli keşifli 
ve sular heyeti fenniyesinden tasdikli 
şebeke su tesisatının kapalı zarf usu
liyle eksiltme müddetinde talip zuhur 
etmediğinden boru armatör britli ve 
britsiz parçaların ve bilumum malze
me projtde bağlı fenni şartname ve 
evsafları dahilinde sif İzmir teslimi 
olarak ayrı bir kısın~. İnşaat ve mon
taj ve tesisatın tam i~çiliği ayrı ola
rak bir kısmı. Ve yine bütün malzeme 
ve tesisatın in§aatı tesisatı birlikte o
larak isteklilerin teklifte bulunmak 
üzere 1-9-939 tarihinden 30-9-939 cu
martesi gününe kadar bir. ay müddet
le pazarlığa bırakıldığı ifan olunur. 

(7281-4630) 14S7'l 

Esnaf Cemiyetleri Umumi Ku
tipliğindcn : 

. Deı;ıirci, elektrikçi, su tesis:ıtçı ı , kalo
rıfercı, bakırcı, tenekeci, v kalav ılar ce
miyetinin 1939 yı.ı sene k genel toplantı 
ve idare heyeti intılıabı 24 eylul 1939 ı . 
zar günü saat onda S1manpa ;ırın ~,ki es
naf cemiyetleri binasında v ı ıl c ınd n 
me7.kur cemiyete mensup kayıtlı ız:ıları., 
muayyen giln ve s:mtte cemiyet bin:ı 'i ır • 
gelmeleri rica olunur. 34 

Kayıp 
Gri bir mahfaza içinde 2 otomohil 

anahtarı Yenişehir ile Ankara Palas 

arasında kaybolmuştur. Bu1an mezkur 

otel kapıcısına h•.-aktığı Hı1'dirde 

memııun edilccekur. 3502 
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BAŞVEKALET 

Kontrol cihazı alınacak 
Başvekalet Devlet Meteoroloji 

İtleri Umum Müdürlüğünden: 
1: - Umum Müdürlügtlmüz ihtiya

cı için (5) a d et ahize ve (6) adet llim
ba kontr ol cıhazı satın alınacaktır. 

2: - Ek iltmesi 4/ 10 939 çarşamba 
günü ""'"t 14 de Yenişehir Kızılırmak 
sokak No. 30 ela D evlet metoroloji İş· 
leri Umum Müdürlüğünde toplana· 
cak satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3: - Muhammen bedeli (4600) dört 
bin altı yüır. lira olup ilk teminatı 
(345) üç yüz kırk beş liradır. 

4: - İlk teminat Banka mektubun
dan gayri nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat olduğu taktirde bunlar 
komisyonca kabul edilmiyeceğinden 
eksiltmeden evet Merkez muhasebe
sine ve mal sandıklarına yatırılarak 

alınacak makbuzun ibrazı. 
5: - Mezkur cıhazlara ait şartna

me bedelsiz olarak Levazım Şubesi mü 
dürlüğünden temin edilebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 numa
ralı kanunun 2-3 uncü maddelerinde 
yazılı belge1erile birlikte o gün ve sa
atte mezkur komisyona muracaatları. 
(4708) 14646 

MiLLi MÜDAFAA 

Tômirat işleri 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Keşif bedeli 567 lira 60 kuruş olan 
Sarıkışla civarındaki hayvan hastanesinde 
yapılacak tamirat işleri pazarhkla y:ı..,tırı-
lacaktrr. • 

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

3 - Kıı.ti tem.inat 85 lira 14 kuruş olup 
liartnamcsı komısyonda görillür. 

4 - Pazarlıga gireceklerin kanuni teml
n~t ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. madde

! cr!nde ya~ıh ~elgeler ve bu gibi işlerle 
ıştıgal ettıklerıne dair ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte muayyc:ı 
gun ve saatte M.M.V. satın alma komisyo
nunda bulunmaları. (4371) 14353 

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

misyonundan : 
. l - Hepsine tahmin edilen fiyatı 3750 

!kıra olan 10 adet redresör açık eksiltmeye 
onmuş tur. 

d 
2 .- Eksiltme 26.9.939 ıalı günü ıaat 11 
edır. 
3 - İlk teminatı 281 lira 25 kuruş olup 

tartnamcsl komisyonda görülür. 
.4 - Eksiltmeye gireceklerin kanunr te

mınat ve 2490 sayıh kanunun 2, 3. ınadde
!er!nde yazılı belgeler ve bu gibi itlerle 
ı~tıgal ettiklerine dair ticaret odasından 
a acaklarr vesikalarla birlikte muayyen gün 
le aaatte M. M. V. satın alma Ko. da bu-
unmaları. (4407) 14376 

4 kalem muhabere malzemesi 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1. - (90 ağır kablo arka tezkeresi. 100 

c;evırecek kol, 800 ağır kablo dolabı ve 100 
kablo askı tertibatından ibaret) 4 kalem 
muhabere malzcmeai kapalı zarfla eksilt -
meye konmuştur. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 11699 
lira olup ılk t~mlna~ı 877 lira 45 kuruş -
tur. Şartna'!'esı k~mısyonda görülür. 

3 - Eksıltmesı 29-9-939 cuma günü aa
at 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 3 madde
!erinde yazılı belgeler ve bu gİbi işlerle 
ırtigal ettiklerine dair ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte zarflarrr.ı {. 
hale aaatinden bchemahal bir aaat evcline 
kadar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. ( 4495) 14463 

Gliserin yağı allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - On bin: on beş bin kilo rıliserin ya

ir kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur • 
2 - Eksiltmesi 29.9.939 cuma rünü aa

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

klloıuna 120 kurus fıyat tahmin edilmiı . 
tir. Şartnamesi komisyonda görulür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3, madde. 
!er.inde yazılr belgeler ve bu gibi itlerle 
ıştıgal ettiklerine dair ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte :ı:arflarını 
ihale ıaatındnn behemahnl bir saat eveline 
kdar M M.V. Satın alma komisyonuna vcr
me1•ri (4523) 14480 

Muhtelif yağlar 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alına Ko· 
misyonundan : 

1 - 250 : 350 kilo kemik (ııaatçı) yağı, 
600 : 900 kılo mahlOt, 400 : 700 kilo dinamo. 
350 : 550 kilo kostana. 450 : 650 kilo galip· 
soı yağlarile 3000 : 5000 kilo arap sabunu 
~Yrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. Bun
b~r ayı: ayrı taliplere ihale edileceği gibi 
ır talıbe de ihale edilebilir. 

t 2 - Beher kilosuna: kemik (saatçı) ya· 
dının 200 kurus. mahlih yasın 40 kuru~. 

6~n~mo yağının 60 kuruş, konstans ya(:ıntn 
urus. galipsol yağının 55 kuruş, arap 

:~!>ununun 25 kuruı fiyat tahmin edilmiş· 
ır. 

3 - Pazarlıkları: 29-9-1939 cuma günü 12at 1 l dedir. 
ta 4 - 11.k teminat: mahlüt. dinamo, kos . 
nıl:· galıpsol yagları icln: 19 ar lira. kc· 
b~n <.s~atcı) raıiı ic;in 37,5 lira, arap sa
d u ıc;ın 60 lıradır. Şartnamesi komisyon. 

a Vorulür. 
rn·S - Pazarlığa gireceklerin kanuni te . 
de'J°at ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad . 
ııu•erlnde vazıh belıtcler ve bu gibi işlerle 
al ıraı ettiklerine dair ticaret odasından 
ıÜcakları vesikalarla birlikte muayyen 
11~ ... ~e saatte M.M.V. satın alma komisyo-

--~-----b_u;,:.lu=n=m:;:a::.:1:.:a.:..:rı:.:....:. ( 4524) 14481 

Vazelin saire ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 3000 ili 4000 kilo vazelin, 7000 : 

10000 kilo gr~s. 4000 - 6000 kilo degre, 
8000 : 12000 kılo maden yağı ayrı ayrı a· 
çık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Beher kilosuna: Vazelinin 60 kuruş 
gresin 35 kuruş, degr~nin 50 kuruş, ma ~ 
den yağının 30 kuruı fıyat tahmin edilmiı· 
tir. 

3 - Eksiltmesi 29-9-1939 cuma günü sa
at 11 dedir. Bu yağlar ayrı ayrı müteah • 
bitlere iade edilebileceği gibi bir mıitcah· 
bide de ihale olunabilir. 

4 7 . İlk tem~nat: vazelin için 150 lira. 
gres ıc;ın !8_7.5 !ıra, dcğre ic;in 150 lira, ma
de.n yağı ıc;ın 187,5 liradır. Sartnamesi ko
mısyonda görülür. 

.5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te· 
mıı;at ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. madde -
!er;ınde yazıh belgeler ve bu gibi işlerle 
ıştıgal ettiklerine dair ticaret odasından 
a~~cııklarr vesikalarla birlikte muayyen 
gun ve saatte M.M.V. ıatın alma komis -
yonunda bulunmaları. (4525) 14482 

Sekiz kalem kim\·evi ecza 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat (250) 
iki yüz ~:li lira olan sekiz kalem kimyevi 
ecza puarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 25-9-939 pazartesi günü 
ııaat 11 de yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı (37) lira 50 kuruştur. 
Sartnamesi her ıı:tln M.M.V. satın alma ko· 
misyonunda görülebilir. 

4 - Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin 
yukarıda yazılı pazarlık gün ve saatında 
M.M. V. satın alma komisyonunda hazır 
bulunmalan. (4543) 14502 

Tômirat yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 382 lira 65 kuruş olan 

Genel Kurmay telsiz istaayonu binasının 
tamiratı pazarlıkla yptırılacaktır. 

2 - Pazarliı 25-9-939 pazartesi günü sa· 
at 11 dedir. 

3 - Kati teminatı 57 lira 40 kurue olup 
ııartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Pazarlıca gireceklerin kanuni temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddele • 
rinde yazılı belgeler ve bu gibi İli· 
Jerle iştigal ettiklerine dair Ticaret oda· 
sından alacakları vesikalarla birlikte mu
ayyen gün ve vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko.da 
bulunmaları. ( 4727) 14688 

1 adet pik eritme ocağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir adet pik eritme ocağı pazarlık

la eksiltme konulmuotur. Tahmin bedeli 
( 1800) lira olup ilk teminatı 135 liradır. 

2 - Pazarlık 11 - 10 - 1939 çarpmba gü. 
nU aaat 11 de vekllet aatın alma komiıyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Fenni ve idari ııartnamesi her gün 
komisyondan alrnabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü mad
delerinde yazılı vcaaikle birlikte ilk te
minat mektupları ile muayyen saatte ko
misyona müracaatları. (4675) 14712 

5000 balta alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepıine tahmin edilen fiyatı 10500 

lira olan 5000 adet balta kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuııtur. 

2 - İlk teminatı 787 Ura 50 kuruştur. 
3 - Eksiltmesi 9-10-939 pazartesi günü 

saat 11 dedir. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanunt te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde· 
)erinde yazılr belreler ve bu ribi iılerle iş
tiral ettiklerine dair ticaret odaaından a
lacakları vesikalarla birlikte zarflarını i
hale satından behcmahat bir saat evetine 
kadar M.M.V. Sa. Al. Ko.na vermeleri. 

(4776) 14715 

Bakraç ve karavana 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 200 bakraç ve 200 karavana pazar -

Irkla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1350 lira olup teminatı 203 liradır. 

2 - Pazarlık 25.9.939 günü aaat (15) de 
vek&.let satın alma komiıyonunda yapıla • 
caktır. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 Unc!i 
maddelerinde yazılı vesailı:le birlikte temi
nat mektuplariyle muayyen saatte komia • 
yona miira'°aatları. (4777) 147115 

LEY AZIM AMlRLlGl 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alnıa Komisyonundan : 
1 - Karakösedcki topcu birliklerinin 

940 Yrlı eylül nihayetine kaadr ihtiyacr O· 
lan 460000 kilo arpası kapalı zarfla ekıilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Tahmin bedeli 27600 lira ve ilk temi 
natı 2070 liradır. 

3 - İhalesi 28-9-939 perıcmbe günü ıaat 
16 da Karakösede satın alma komisyonun
da yapılacak teklif mektuplarının saat on 
beşe kadar teılim edilmeıi şarttır • 

4 - Şartname ve evsaf kolordunun tek· 
mil garnizonlarında mevcut ve aynıdır 138 
kuruı mukabilinde rörülebilir · 

(4481) • 14442 

500 fon arpa ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

\.ima Komiayonundan : 
1 - Kaiizman ıüvari ıurubunun 940 yı

lı eylül nihayetine kadar ihtiyacı olan 500 
ton arpası kapalı zarfla ekıiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 30000 lira ve 
ilk teminatı 2250 liradır . 

3 - 1haleıi 28-!1-93!1 perıembc günü aaat 
11 de Karaköıede aatın alma komisyonu 
binasında yapılacaktır. Teklif mektupları -
nın saat 1 Oda teslimi ıırttrr. 

4 - Şartname ve evıaf kolordunun tek
mil garnizonlarında mevcut ve aynıdır. 
Yüz elli kuru!! mukabilinde görülebilir. 

(448-4) 14+45 

ULUS 

600 ton arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karakösc ııüvari birlikleri 940 yılı 

eylül nihayetine kadar ihtiyacı olan 600 
ton arpası kapalı zarfla eksiltmeye çıka
rılmı§tır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 34500 lira ve 
ilk teminatı 2587 liradır. 

3 - İhalesi 28-9-939 perşembe günü sa
at onda Karakose satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Teklif mektupları saat do
kuza kadar kabul edilir. 

4 - Evsaf ve şartnamesi kolordunun 
tekmil rarnizonlarında mevcut ve aynı -
dır. Yuz yetmiş beş kuruş mukabilinde gö 
rülebilir. (4~5) 144446 

500 ton arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kağızman garnizonunun 940 yılı 

eylül nihayetine !:adar ihtiyacı olan 500 
ton arpası kapalı zarfla eksiltmeye çıka • 
rılmıştır. 

2 - Tahmin edılen bedeli 30.000 lira 
ve ilk teminatı 2250 liradır . 

3 - İhalesi 28.9.939 perşembe günu sa· 
at on beşte Knrakosede satın alma komis
yonunda yaprlacaktır. Teklif mektupları 
saat on dörde kadar verilmiş olacak . 

4 - Şartname ve evsaf kolordunun tek . 
mil garnizonlıırmda yüz elli kuruş muka • 
bilinde gorülebilir. (4486) 14447 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Mugla, Marmaris. Milis, Küllük, 

Bodrum garnizonları ihtiyacı olan 350 bin 
kilo yulafa talip çıkmadığından tekrar ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 2 • teışrinievel - 939 pazar • 
tcsi saat 16 da yapı lacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 21 bin lira olup 
muvakkat teminatı 1575 liradır. 

4 - Sartnamelcr komisyondadır. 
5 - Kanuni ve aiki haiz olan isteklile

rin komutanlık satın alma komisyonuna 
müracaatları ilin olunur. 

(4655) 14598 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Edremit ve Ayvalık garnizonu bir

liklerinin senelik ihtiyaçları olan 550 ton 
yulafa talip çıkmaclıgından tekrar kapah 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (24750) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1836) lira 25 

kururıtur. 
4 - İhalesi 5-10-1939 perljembe günü sa

at 10 da Edremit tum satın alma komiıyo
nu binasında yapılacaktır. Teklif mektup
ları saat 10 da komisyona teslim edilmiı 
olacaktır. 

5 - Şartnameyi görmek ve okumak isti
yenler her gün iş saatında komisyona mü
racaat etsinler. (4652) 14621 

Bir canavar düdüğü ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Konya seferberlik müdürlüfünün 
ihtiyacı için bir adet Simens marka Caml· 

var düdillli pazarlık suretiyle alınacaktır. 
2 - Hususi şartları Ankara, İstanbul, 

Konya levazım amirlikleri satın alma ko
misyonlarındadır. İstekliler okuyabilirler. 

3 - Muhammen bedeli (600) liradır. 
4 - İlk teminatı 45 liradır. 
5 - Pazarlığı 26 - Eylıil - 939 günü ıa

at 10 dadır. İstekliler Konya Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda hazır bulunmala-
rı. <4749) 14705 

Benzin ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı ic;in pazarlıkla 175000 

litre benzin satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 25.9.939 J?azarteııi ıünü ıaat 

15 de lzmirde Kııılada Izmir L V. imirliği 
ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Benzin ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için pazarlrkla 175000 

litre benzin satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 25 - Eyi. - 939 par.artesi ıü

niı saat 15.30 da İzmirde Kışlada LV. amir
liği satrn alma komisyonunda yapılacak · 
tır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 27002 lira 50 
kuruştur. 

3 - Teminatı katiye akçesi 4050 lira 38 
kuruştur. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda gö
rulebilir. 

6 - Pazarlığa iııtirak edecekler 2490 sa
yılı kanunun iki ve ı.içuncu maddelerinde 
yazrlı vesikaları ve teminatı katiyeleriyle 
birlikte ihale saatından evci komisyona 
müracaatları. (4751) 14707 

Galvenizli bidon aimacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için pazarlık sure · 

tiyle 1000 adet galvanizli bidon satın a
lınacaktır. 

2 - İhalesi 25 • Eylıil - 939 pazartesi 
giınü saat 10 da İzmirde kışlada Izmir le
vazım Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 8000 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçesi 1200 liradır. 
5 - Şartnamesi her giın komisyonda go-

rıilebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika gostermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sa
yılı kanunun iki ve uçüncü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve te -
minatı katiyelcriyle birlikte ihale saatın
dan eve! komisyona müracaatları. 

(4752) 14708 

Makine yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için pazarlık ııuretiyle 

25.500 kilo makine yaiı 7665 kilo gres yaı;ı 
satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 25 - Eylül • 939 fazartesi 
günü saat 16 da İzmirde kışlada zmir Jc. 
vazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 13944 
lira 8 kuruştur. 

4 - Teminatı katiye akçesi 2091 lira 75 
kuruştur. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir .. 

6 - İstekliler ticaret oduına kayıtlı ol· 
duklarına dair vesika göstermek mecburi
yetindedirler. İştirak edecekler 2490 sayılı 
kanunun iki ve üçtincü maddelerin.de ve 
ııartnamcsinde yazılı vesikaların ve temi -
natı katiyeleriyle birlikte ihale saatından 
evci komisyona miıracaatlarr. 

(4753) 14709 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara ıarnizon birlik ve müesse -

ıelcri için 150.000 kilo bulrur kapalı zarfla 
eksiltmesi 10-10-939 saat ıs de Ankara Lv. 
imirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira ilk te . 
minatı 1125 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda cörülür. İçinde kanunt vesika
lar da bulunan teklif mektupları saat 14 
de kadar kabul olunur. Eksiltme için belli 
vakitte komisyonda bulunmaları. 

(4767) 14711 

ASKERi FABRiKALAR 

İşçi aranıyor 
Aakeri Fabrikalardan : 

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

14570 

Tornacı ahnacak 3 - Tahmin edilen tutarı 27002 lira 50 
kuruştur. 

4 - Teminatı katiye akçesi 4050 lira 30 Aakeri Fabrikalar Umum Mü-
kuruştur. dürlüğünden : 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda gö- b · İ 
rülebilir. F~ rıkalarımın tornacı alrnacaktır. s-

6 - Pazarlığa iotirak edecekler 2490 teklılerden İstanbulda bu.lunanların z ey • 
aayılı kanunun iki ve üçilncü maddelerinde tlnburnu fabrlka~ına, tzmırde bulunan~arın 
ve ııartnamcsindc yazılı vesikaları ve te - ~alkapınar fabr~~a~ı~a ve ~aradakıle • 
minatı katiyeleriyle birlikte ihale saatın • ı rın de umum mudurluğc muracaatları. 
dan evci komisyona müracaatları. (4600) 14647 

(4750) 1470ö ~----------------

Kuru ot ve odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Cinsi Miktarı Muh. B. Muv. Te. Hangi Bir. Eksilt. Ta. G. S. 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. ait olduiu Şekli 

Odun 770000 16940 1270 50 Merkez bir- K. zarf 28-9-939 
tiklerine Pcr,embe 

Saat 11 
Kuru ot 310000 17050 1278 75 - - - 29-9-!139 

Cuma 
Saat 9 

1 - Eksiltmeye konulan odun ve kuru otun miktarları, muhammen bedelleri, mu -
vakkat teminatları, eksiltmelerinin şekli ve icraaı tarih ve ıaatları yukarıda yarıl · 
er.ıştır. 

2 - Evaaf ve teslim ıartlarını gösteren prtnamcainl her gün Urfada tilmen satın 
~ima komisyonunda okuyabilir ve komiı yondan parasız alınabilir. 

3 - Eksiltmeler Uriada t!imen satın alma komiıyonunda yukarıda yazıh ıekil tuih 
ve Hatlarda yapılaı:aktır. 

4 - Teklif mektupları eksiltmenin yukarıda yazılı açma saatrndan bir saat ev eline 
\tadar &atın alma komisyonu rcisl;ğine makbuz mukabilin.de verilmlı bulunacaktır. 
Bu saattan ıonra mektuplar kabul edilmez, 2490 sayılı kanunun 34. ünc•ı maddesine 
1.1yıun •ekilde posta ile gönderilecek teklif mektupları kıbul edilir. $artnarnesinin 
J üncü madde inde istenilen vesikalar muvakkat temin.atın konulduğu zarf ic;~rsine 
konulacaktır. (4414) 14365 

Beş pavyon yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 

1 - Çanakkale müstahkem mevki bölgesinde in5a ettirilecek (5) adet pavyon kapa 
ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 29-9-939 cuma gunü saat 11 de Çanakkalede müstahkem mevki aatın 
!ma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Her pavyon keşfi ve muvakkat teminatları aşağıda yazılrdrr. Her pavyona ay· 

ı ayn teklif yapılabilir. 
4 - İsteklilerin muayyen tarihte 2490 aayılı kanunun 2, 3. maddelerinde yazılı 

esaiklc 939 ticaret odası vesikalariyle birlikte ihale saatinden bir saat evci kapalı 
adları makbuz mukabilinde komisyona vermeleri için dört defa ilin ettirilmesini 
ıc ilS.n sonunda keşif evrakının geriye gön derilmeıini dilerim. 

5 - Pavyonlara ait keeif. plan hususi ve fenni şartnameleri İ&tanbul Ankara leva
ıım Amirliği satın alma komisyonlariyle Çanakkale müıtahkcm mevki satın alma ko· 
ni11yonun.d11 görülür. 
Cintıi Miktarı 

Pavyon Bir 
(4489) 

Ketif 
Lira 

23999 

Bedeli 
Kuruş 

45 

Teminatı 
Lira 

1799 

Muvaklcateıi 
Kuruı 

g6 
14486 

İnşaat ve tômirat 
inhisarlar Umum Müdürlüğün den : 

% 7 ,S muvakkat 
Muhammen bedeli teminatı 

İşin Nevı Lira Kr. Lira Kr. 

Düzce Bakımevi 
inşaatı 258.147,58 14157.37 pazarlı 
Kabataş Başmüdürlük 

binası tamiratı 20.027,15 1502.02 
1 - Keşif, şartname ve planları mucibince 5, 11 IX 939 tarih! 

ihale olunamıyan yukarda yazılı her iki inş::ıat yeniden pazarlıkla 

meye konmuştur. 

il - Keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hi 

da yazılıdır. 

III - 27 / IX/939 çarşamba günü Kaba taşta Levazım ve Mübayaa 

sindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Düzce Bakımevi şartnamesi 1291 ve Başmüdürlüğü binası t 

na ait şartname 100 kuruş mukabilinde her gün Levazım Şubesi vezn 

ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden ve Düzce Memurluğundan 
bilir. 

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

1 nsaat m Ü na kasası 1 için asgari 60,000 azamr 80. 

inhisarlar Umum Müdürlüğün- arpa açık eksiltmeye konulm\ 
den : 2 - Tahmin edilen bedeli 

radır. 
Ke ·ifname, şartname ve planı muci 

3 - Muvakkat teminatı ( 
hince 7 / Ix 939 tarihinde kapalı zarfla 

olup Banka mektubu veya vezt 
yapılan münakasada talip zuhur etme

buz ve hazine tahvili temina 
diğinden Diyarbakır Başmüdürlük kabul edilir. Yalnız tahviller 
binası inşaatı işi yeniden pazarlıkla 

buz mukabili hazineye 
eksilteye konmuştur. cektir. 
II- Muhammen bedeli 34235.79 lira 4 _ İhalesi 6-l0-939 cuma 

muvakkat teminatı 2567.63 liradır. 
at 15 tedir. Buna ait fQrtna 

III - Pazarlık 27 /IX/ 939 çarşamba sese direktörlüğünden bedels 
günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve rak verilir. 
Mubayaat Şubesindeki alım komisyo-
nunda yapılacaktır. 5 - 2490 sayılı kanunda ya 

ları haiz olan isteklilerin mu 
iV-Şartnameler her gün Levazım şu 

lan gün ve saatte Ziraat Veka 
besi veznesinden ve İzmir, Ankara, 
Diyarıbakır Başmüdürltiklerinden 171 hasebe müdürlüğünde müteşe 

tın alma komisyonuna müraca 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

1 
V - Münakasaya girecekler pazar-

leri. (4604) 14587 

lık için tayin olunan gün ve ~~,i:===========~ 
% 7,5 güvenme paralariyle birlikte 

NAFIA VEKAO:Tj mezktir komisyona gelmeleri ("7458" 
/4717) 14700 

S ton Dilenilürelan ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Yapı işleri ilôn 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - İstekli çıkmamıı olan 
gençlik parkı ikinci kısım in 
rar kapalı zarf usuliyle ve ayn 
larla eksiltmeye çıkanlmışşt 

Keıif bedeli 211.499 lira 93 
tur. 

2 - Eksiltme 2.10.1939 paz 
nü aaat 15 de Nafia vekaleti 
imar itleri eksiltme komisyo 
da yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli (25.750) lira olan 
5 ton difenlllirctan Aıkerl fabrikalar u • 
mum mudürlüğıi merkez aatın alma ko -
miayonunca 5-10-1939 pcrııcrnbe clinü sut 
14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
me (1) lira (29) kuruı mukabilinde ko -
miıyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (1931) lira (25) kuruı ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vcııaikle komlıyoncu olmadıklarına ve bu 3 - Eksiltme şartnamesi 
iıle alikadar tuccardan olduklarına dair müteferri evrak 10 lira 58 kur 
ticaret odası veılkaaiyle meıkQr gün ve k b 
saatte komisyona müracaatları. mu a ilinde yapı ve imar işl 

(4661) 14654 liğinden alınabilir. 

• • .. 4 - Eksiltmeye girebil 
.. ~s~en Fabnkalar Umwn Mu- isteklilerin 11825 (on bir bin 

d~rluiu Merkez Satm Alına Ko- yirmi bCş) liralık muvakkat 
mısyonundan : vermeleri ve nafıa vekaletind 

Evsafı ataiıda yazılı 45 ton kum ıe girebileceklerine dair alın 
alınacak. ka ibraz etmeleri muktazidir. 

Si Oı takriben 90,5 % 
Alı o. ,, 

7,5 % 
Fe2 03 

,, 
0,5 % 

Ca o ,, 
0,3 % 

Mg ,, 
0,2 % 

Kı o ,, 
0,5 % 

Hararete mukavemeti: Seger 
mahrutu takriben 33 olacaktır. 

Dane büyüklüğü ı 
% 75: 0,1 -0,3 mm. 
% 25 : O, 1 mm.den aıaiı 

Tahmin edilen bedeli (2~5) lira olan 
evsafı yukarıda yazılı 45 ton kum askeri 
fabrikalar umum miidürlüiil merkez aatm 
alma komisyonunca 9-10-1Q39 pazarteıi riı· 
niı ıaat 16 da pa:ı:arlıkla ihale edilecektir. 
Şartname paraaız olar:ık komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(219) lira (38) kuru, ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3 maddelerindeki vualkle 
komisyoncu 4'1lmadıklanna ve bu iıle a-
15.kaaa r tuccardan olduklarına dair ticaret 
odasr vesikaaiyle mezkQr giln ve saatte 
komisyona müracaatları. (4783) 14718 

Müfaahhif nam Ye hesabına 

1 O ton bo~ahk sa~ alınacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan 
müt •• lıhit nam ve hesabına 10 ton bohçalık 
saç askeri fabrikalar urnum miidürllitü 
merkez satın alma komisyonunca 9-10-!139 
pazartcai günü saat 15.30 da pazarhkla iha· 
le edilecektir. Şartnamesi paraaız olarak 
komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (750) lira ve 24!10 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu fıle ali -
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odaaı vcalkaılyle mezktır rün ve 1a&tte ko
miıyona müracaatları. (4714) 14719 

ZiRAAT VEKALETi 

80.000 kilo ırpa ıh111e1k 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Seroloji Müe ..... ai Direktörlü
iünden: 

ı - Müe11esenin aerom hayvanatı 

Bu vesika için eksiltemin 
lacağı günden en az sekiz 
bir istida ile isteklilerin nafı 
Jetine müracaatleri ve milra 
ıimdiye kadar yaptıkları be 
re ait işi yaptırmış idarelerd 
ları vesikaları raptetmeleri 
Bu müddet zarfında vesika 
bulunmıyanlar eksiltmeye g 
ceklerdir. 

5 - İstekliler teklif me 
ihale günü olan 2.10.1939 paz 
nü ıaat on dörde kadar eksi 
misyonu reisliğine mekbuz 
tinde teslim edeceklerdir. 

Poıtada olacak gecikme 
edilmez. (4532) 

ORMAN ÇEVlRGE 1 

Kereste, kömür saire 
Ankara Vilayet Orma 

Müdürlüiünden : 

Orman idaresi depolarındı 
terde bulunan 931 adede 
metre mikip 907 desimetre 
mul çam kerestelerinin beh 
mikabı 15-25 liradan ve 254 
rışık kömürün beher kilosu 
tan 1040 kilo çıranın bebe 
kuruştan ve 50 adet çam 
beher adedi 2 kuru§tan ol 
17-9-939 tarihinden 4-10-939 
kadar açık artırmaya konul 

1 - Artırma 4-10·939 tarı 
sadif çarşamba günü saat 1 

2 - Emvalin rnecmuunun 
minat bedeli 45 lira 92 kur 

3 - Artırma Ankara vila 
çevirge müdürlüğü binasın 
kül edecek komisyon tarafı 
lacaktır. 

Taliplerin yevmi mezkur 
akçeleri makbuzlariyle 1C 

müracaat etmeleri ve satış 
&örmek ve öğrenmek istiy 
man müdürli'~;ine müraca 
olunur. (4657) 
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Memleketim;zin en büyük sanayi müessesesi 

olan KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikalar1· 

nın çıkardığı ve Alman koklar. kadar kuv· 

vetli teshin KOK KÖMÜRLERiNi müesse· 

§ seferimiz tarafından satışa arzediyoruz. -----§ Bilumum istasyonlarda vagonlarda, ve· --§ yahut depolar1mızda sayın müşterilerimi---§ zin emirlerine amadedir. ----
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§VEHBİ KOÇ TİC. EVİ, ANKARA.§ - -- -- -5 trelefon : 3450 · 1 - 2. 5 - -- -- -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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- caktır -- -- . -5 2 - Cemiyet Ankara' da yübek tahıile de'ftlll eden km E 
5 talebelere bir yardım olmak üzere kız talebe panaiyonu aç· E - -: mıtbr. A.lmacak talebe mahduttur. Girecekler ıimdiden : - -5 Türk Maarif Cemiyeti merkezine bat wrmalan. (4579) : = 14558 = - -.,,,,,, ........................................................................... ,.. 

Halk maskeleri 
Türkiye Kızılay C. Umumi merkezinden ! 

Bütün uhirli ıazlara kartı koruyan Halk Mukelerinin Yeni
ıehirde Umumi Merkezimizde Ye Karaoilan caddeaiııde (48) 
No. b Maden IUJU mapzamızda aatddıiı ilin olUDUI'. 3425 

Hali Tufiyede bulunan 

lsll..W " Traqı Şeker F•iulir1 T. A. $. 
T uf iye Hey' etinden 

Hali tasfiyede bulunan İıtanbul ve-frakya Şeker Fabrikaları Türk A· 
nonim Şirketi Hiuedarları Heyeti UmUmiyeainin 9 birinci teırin 1939 ta
rihine tesadüf eden Puarteai günü akdi içtima etmek UZ'ere daveti karar
Jqtınlmıı oldutundan, Şirket Hinedarlarının mukQr ıünde aut 11 de 
Şirketin İıtanbul'da Bahçe Kapıda Taıhandaki MerkeZ'ini tereflendirme
Jeri ve hine ıenetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını mUıpit veaaiki 
içtima gününe tekaddüm eden bir hafta evvel Türkiye İt veya Ziraat Ban
kalanna veya Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Merkuinde veya 
İıtanbul'da Bahçe Kapıda Tqhanda bulunan Şirket taıfive memurlarına 
teTdi ile duhuliye varakaıı almaları rica olunur. 

RUZNAME 
ı. - Tufiye memurlarının tasfiye muamelitı hakkındaki flt>orlannın 

01nımna11. 

2. - İıtifa e!len tasfiye memurunun yerine bir diierinin intihabı. 

Umumi heyet toplantısı 
~ra Örnek evler yapı kooperatifi ortaklanna 
Kooperatifimbin eaaı mubvelenameıinin 61 inci maddeıi mucibince 

Adi ıurette umumi heyet toplantııını 8-10-939 puar gtlntl aaat 14 de Anka
ra Haltrevi aalonunda yapacaiından mukQr günde aaym ortaklanmıZ'ın 
tewrifleri rica olunur. 

MUVAKKAT İDARE HEYETİ 

GarilfUlecek itler: ı - idare heyeti aeçiml, 2 - Milraldplerin seçimi, 
3 - Ana seçim heyetinin seçilmesi, 4 - Sermaye hakkında buı ortak1ann 
teklifi. 3458 

ULU' 22 - 9. 1939 

D. HAVA YOLLARI 

Beton kaplama işleri 
Devlet Hava Yollan Umum Mü· 

dürlü;ünden : 
1 - Yeşilköy meydanında, bina ö • 

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

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

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

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

(4520) 14478 

iLAN 
Emniyet sandığı müdürlüğün

den: 

Bay Saracettin Saraç. 
5/9 /939 tarihinde sandığımıza bı

raktığı para için verilen -38307- nu· 
maralı bonoyu kaybettiğini söylemiş
tir. 

Yenisi verileceğinden eskisinin 
hükmü olmayacağı ilan olunur. 3521 

Okul kitapları 
Saman pazarındaki 

AKAY 
Kitap evine tamamen geldi. 

Kırtasiyeyi Ankarada en ucuz 
oradan temin edebilirsiniz. Tale
beler! Oraya koıunuz. 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. 3456 

Kiralık daireler 
Bet oda bir salon muşambalı ve üç 

oda bir hol olan bahçe içinde ve 1 teş· 
rinden itibaren Yenişehir meşrutiyet 
caddeıi Konur sokak 21 No. 3457 

Kirahk • Satıhk 
Kavaklıderede Güven Kooperatifi 

evlerinden 17 No. lu hane devir edile· 
cektir. Yedi odalı, kıt bahçeli garaj
lıdır. Otobüs durağına çarşıya pek ya· 
kındır. Kısmen mobilyalı olarak kira· 
ya da verilir. Her gün saat 16 dan iti· 
baren görülebilir. İçindekilere müra-
caat Tl: 1738 3442 

ZAYILER 

Zayi - Deniz Ticaret mektebinden 
aldığım tasdiknamemi kaybettim. Ye
niıini alacağımdan hükmü yoktur. 

Hayrettin Köylüoğlu 
3499 

Zayi - Inönü tehir yatı oku~undan 
almıı olduğum ıehadetnameyi kay
betim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Hüseyin Girişmen 
3501 

Zayi - Ankara 1 inci orta okulun
dan 10, 9, 937 tarihinde almış oldu
ium 525 numaralı diplomamı zayi et
tim. Yeniıini çıkaracağımdan eskisi
nin hillmıil yoktur. 

İsmail Bilgiç 3503 

Zayi - Ankara Nüfus Müdürlüğün 
den almıı olduğum nüfus tezkeremle 
askeri vesikamı zayi ettim. Yenisini 
çıkaracaiımdan eskilerinin hükmü 
olmadığı ilin olunur. 

Süleyman oğlu Tevfik Tuncay 
3504 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6516 

lmtiyu Sahibi 
lakader Artan 

Umumi Netrlyatı idare Eden 
Yuı İtleri MUdtlrtı 

Mümtaz Faik FENiK 
111 .. ese Mlldllrih Naılt ULUG 

UWS BaumeYi AlfKARA 

Sahhk : 
Kiralık - Dahiliye Vekaleti karşı

sında tepede Kızılırmak S. No. 4 ge
niş 4 odalı tam konforlu fevkalade ne

Satılık hisse - Yapılan küçük ev zaretli apartman. Tel: 5023 den 119 
]erden. D. tipi 4 odalı bir hisse devri 3434 
Atatürk bulvarı Tel: 2181 3304 Kiralık kahve ocağı - Ulus mey-

Satılık büyük iratlı ap:ırtman - danında Koçak hanının kahve ocağı 
Yenişehirin en merkez yerinde ayda kiralıktır. İsteklilerin kapıcıya müra· 
730 lira iratlı büyük apartman Tel : caatları. 3435 
2181 3305 Kiralık - Dahiliye Vekaleti kar-

Satılık arsa - Harici kapıda sine • şııındaki tepede Kızılırmak sokak 
ma karşısında 50 metre cepheli çok No. 4 iki oda hol banyo mutbah ve ge· 
hesaplı fiyat Tel: 2181 Atatürk bul· niş dolaplardan mürekkep çatı katı 
varı. 3306. dairesi Telefon 6046 3436 

Satılık Piyano - Yeni bir alman Kiralık - Konforlu 4 geniş oda hol 
piyanosu acele satılıktır. Tl: 3936 No. ofis banyo su elektrik havagazı Mal· 
ya müracaat. 3475 tepe Uludağ sokak sayı 7 1 ci kat Mal

Satılık _ Az kullanılmış sağlam tepe bakkalı Abdullaha müracaat. 
bir Zonguldak sobası acele satılıktır. 3437 
Necatibey caddesi No. 11 Yenişehir. Kiralık - Bahçe içinde müstakil 

3483 ev. İki eda bir hol, su dahil 37 lira. 
Satılık Mobilya _ Birinci cins ma· Yenişehir son durak Adakale cadde· 

si 18 1 Telefon 3753 3438 ondan mamul ve bir yatak ve somya-
sı ve iki komC'dinosu, bir gardrop Kiralık Daireler - Bakanlıklar kar 
aynalı ve bir tuvalet aynasından mü· şısında Karanfil ve Bilge sokağı kö
rekkep bir yatak odası takımı. Ceviz şesindeki apartmanda her türlü kon
kaplama üstü mermer ve aynalı bir foru havi daireler. Kapıcıya müraca-
büfe ucuz fiyata satılıktır'. Görmek at. 3440 
için belediye müzayede salonuna mü- Kiralık - Yenişehir Kazım Özalp 
racaat. 3487 caddesi Onovluk sokak No. 12 dört o-

Devren satılık bakkal dükkanı - da müstakil ev Telefon 2546 3441 

İsmet paşa M. Uzun yolda Uğur bak· Kiralık Apartman - Sıhhiye Veka
kaliyesine müracaat. Tl: 2147 3492 leti karşısında Cagatay cad. No. ı 

Satılık bağ ve Villa - Etlik otobüs Eğriboz Ap. zemin kat, kalorifer sı
son durak 6 oda banyo mutbak ve te· cak su 3 oda bir salon bir hol, Tel. 
ferruatı. Tl: 3563 3493 1301 3467 

Satılık - Fırınlı gaz ocağı ve büfe inşaat yaptıranlara - Kereste, 6 ve 
acele satılıktır. Yenişehir eczanesi ar- 12 lik demir ile inşaat malzemesi ço'; 
kasında Ali Nazmi Ap. 5 No. ya mü- ucuz satılıktır. Yenişehir İçel sokak 
racaat. 3506 No. 23 M. Ataman apartmanı kapıcı· 

Kirahk : 
Kiralık - 3 oda 1 hol kalorifer ve 

müştemilat. Yenişehir Özen Pasta sa-
lonu arkası No. 4 3489 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde· 
si, Özenli sokak. lcöşe başı, kardeşler 
apartmanı, nezaretli beşer odalı birin
ci ve ikinci kat. Telefon: 2935. 3375 . 
Kiralık daireler - Mükemmel kon· 

for ve manzara dört odalı, 50 ve 45 li
raya. Demirtepe karşısında Ayla so • 
kak Ruşeni Bey apartmanı. 3279 

Satılık - İçcebecide, mülkiyenin üs 
tünde köylüler sokağında 3 katlı, 100 
lira iradı Ratidin kargır aJ>artmanı 
içindeki sahibine müracaat 3311 

Kiralık .A.p. - 4 oda hol Maltepe 
Yaltrık caddesi asfalt köprünün ha· 
ıında 37 No. görmek için içindekile
re, görüşmek Tel No. 1616 3366 

Kiralık Daireler - Ersoy apart· 
manlarında Yenişehir otobüs garajı 
karşısı Bankalar caddesi No. 25 Nu
rettin Baki Ersoy müracaat Telefon: 
3654, 3710 3405 

Kiralık - Yeni§ehir Türe sokak 
Şenyuva apartmımanında kiralık da
ire ve tek odalar, Kapıcıya müracaat. 

3408 

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

Kiralık - Y. gehir Havuzbaşında 
aile nezdinde mobilyalı, konforlu 1 
oda. Ulus gazetesi İlan memurluğu-
na müracaat. 3410 

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

Kiralık Köılc - Y. 1ehir İsmet İn
önü cad. No. 37 de 2 alton 4 oda 2 hiz
metçi odası kalorifer, garaj Tl: 1900. 
saat 3-5 gezilir. 3412 

Kiralık - Yenigehir inkılap cad. 
N o. 11 birinci kat 3 oda 1 küçük oda 
hol, banyo, mutbak konfor, Ti. 2651 

3413 

Kiralık - Saflık Bakanlığı karşı· 
sında gayet ferah 3 odalı bir daire Ça-
ğatay sok. 22. 3415 

Kiralık - Sağlık Bakanlığı kartı · 
aında İlkiz sok. en nihayette elektrik 
tirketi tarafında yeni Ap. gayet fe -
rah 3 oda 1 salonlu daireler. 3416 

sına müracaat. 3468 

Kiralık daire - Yenişehir İsmet 
İnönü caddesi son otobüs durak 28 
numaralı Sunel Apartmanında beş 

büyük ve bir hizmetçi odası, kalorifer 
yaz kıt daimi sıcak su her tarafı par
ke döşeli tam konforlu daireden maa
da iki garaj kiralıktır. Kapıcıya mü-
racaat. 3469 

Kiralık Ucuz Daireler - Malte
pede 5, 2 ve 1 oda ve hollü 2 küçük 1 
büyük daire. Görmek için Maltepede 
Bakkal Rüştüye fiat için Tl: 1440 

3471 

Kiralık - İsmet İnönü caddesi No. 
74 Ap. orta ve zemin katlarda üçer o
da, tam konforlu iki daire. 1-10-39 da 
Ust kata müracaat. Tl: 2731 3470 

Kiralık Daireler - Yenişehir, Dik
men cad. Yit aokak 16 No. da 3 büyük 
oda, hol, havagazı, her konforu haiz 
2 daire. Aynı Ap. da 1 inci kata mü-
racaat. 34 72 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad. 
desi 1/2 No. lı Kuğu apartmanında 3 
oda 2 hol. Aynı apartmanda 8 No. ya 
müracaat. 3473 

Kiralık Büyük Ev - 11 oda, 2 ban
yo, parke dö,eme, garaj, güzel bahçe. 
İsmet İnönü caddesi No. 65 Telefon: 
1589 3474 

Kiralık hane - Alman sefareti ar
kasında dört oda bir mutfak ve geniş 
arazi ve kuyuıu vardır. Karşısında 196 
numaralı haneye müracaat. 3476 

Kiralık - Kalorifer, sıcak su 4 oda
lı bir daire. Atatürk bulvarı Kalaç a· 
partmanı No. 8 Görmek için kapıcıya 
müracaat. Tl: 1477 3477 

Ucuz kiralık - 4 oda 1 hol banyolu 
daire. Yeniıehir, Kbım Özalp cad. 
Ataç sok. Özenç Ap. dükkanlar üstü-
ne müracaat. Tl. 3319 3478 

Kiralık - Yeniıehir Selanik cad. 
desi No. 51 5 oda balkon hizmetçi o
dası banyo konforlu bahçeli daire Tl. 
2953. 3479 

Kiralık ev - Kızılay - Emniyet a
bidesi civarı üst kat, üç oda bir hol, 
muıamba döteli ayrıca hizmetçi oda
sı. Balkonlu, ıu, havagazı, elektrik 
Havu.ıbaıı İzmir cad. No. 28 Tl. 2260 

3480 

Kiralık kaloriferli daire - Yeniıe· 
bir, İ.zmir caddesi No. 10; S oda, ay· 
rıca büyük hol, hizmetçi ve sandık 
odaları ve ofis; kapıcıya mür. 3481 
Kiralık - Konforlu dört oda bir 

hol kiralıktır . .Maltepe son durak a -
kıncılar No. 3 Tl. 3441-67 3482 

Kiralık - Kovaklıderede Güven 
Kooperatifi evlerinden çarşı yanında 
ve otobüs durağında 15 No. hanenin 
alt katı dört oda muştemiiatı ile kira
lıktır. İçindekilere müraca:ıt. Tele -
fon : 644 7 348# 

Kiralık - Beş odalı, garajlı, kon -
forlu daire. Yenişehir, Mimar Kem·! 
mektebi karşısında Onovluk soka:, 
No. 11 ikinci kat. Birinci kata mür~· 
caat. 3485 

Kiralık mobilyalı oda - Aile nez
dinde büyük mobilyalı oda. Tam kon· 
for, müsta'cil. Bayan tercih olunur. 
Her gün 6-8 arası. Tl: 3091 3486 

Kiralık - Mobilyasız güzel bir o
da kiralıktır. Yenişehir İsmet İnönü 
caddesi Lozan alanı Emciler soka.k 
numara 71 e müracaat. 3488 

Kiralık - 4 oda, hol ve müştemila
tı olan daire. Dıkmen - Zeyrek asfalt 
caddesi üzerinde Işık Apartmanı. Te-
lefon: 3176. 3507 

Kiralık - Bir mobilyalı kaloriferli 
oda Havuzbaşı, Soysal Ap. Kapı 1. 
daire 4, Tel. 2315. 3508 
Kiralık - Mobilyalı oda Yenişehir 

tnkıl~p sok. N. 4 alt katı, birinci kapı. 
3509 

l{iralık daire - Yenişehir su depo
su civarı vekaletlere yakın su ve elek
trikli üç oda bir hol 35 liraya iş saat
lerinde Tel. 6099 dan 23 müracaat.. 

3510 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ev
leri No. 31 6 oda 2 hol müstakil kon
forlu ev kiralıktır. Tel: 5031 - 2~ 

3511 
Kiralık daire - Maltepe, Uludağ 

soka'' No. 14 de 3 oda bir hol mutbak 
banyo havagazı üst kattakilere müra-
caa~ 3512 

Kiralık oda - Aile nezdinde bir 
banyan için kaloriferli sıcak suıJ müs 
takil bir oda. Her gün 10-12 - 3-6 ara-
sı Telefon: 1963 3513 

K Joriferli d iteler - Yenişehirde 

Lozan meydanı yakınında İsmet İn -
önü caddesi üstünde 27 numaralı a
partmanın beşer oda ve birer holü ha
vi birinci ve ikinci katları kiralıktır. 
Kapıcıya ve 2598 telefon numarasına 
müracaat. 3514 

Kiralık - İsmetpaşa mahallesi pa
zar yeri civarında Tinli sokak No. 18 
3 oda, hol. Banyo, su elektrik üst ka-
ta müracaat. 351(, 

Kiralık - Yenişehir Tuna Cad. Yi
ğit Koşun sokak No. 5 Ap. 4 der oda 
birer hol iki daire. Tuna Cad. No. 
40. a müracaat. Tl: 2617 3517 

Kiralık daireler - Yenişehir De
mirtepe Urunç sokak No. 2/1 apart
manda 4 er oda altlı üstlü büro olarak 
da kullanılabilir. Her zaman görülür. 
Tel: 1348 3518 

Kiralık - İsmet İnönü caddesi 37 
müstakil villa - muntazam ağaçlı bah
çe içinde iki büyük salon bir büro üç 
yatak odası iki hizmetçi odası sandık 
odası çamaşırlık kömürlük - garaj -
lüks tarzı inşa - kalorifer, şömine -
parke - büyük çift pencereler - zil -
Telefon - anten bilcümle sair konfor 
Tl: 1900 3519 

iş arayanlar: 

TECRÜBELİ yüksek Mübendiı 
(Su. Yol. Demiryolu. ·Köprü) iş an
yor. Her nevi hesapları, projeleri ya
par. İstanbul Beyoğlu, Alp Otelinde 
Mühendis WOLF. 508~ 

lı .Arıyor - Bir Macar Bayan ço
cuk bakım işleri aramaktadır. Ulus 
M. C. rumuzuna mektupla müracaat. 

3491 

lş arıyor - Lise talebesiyim. 
Gündüzleri, her gün saat 14 ten iti
baren bir müessesede çalışmak üze
re iş arıyorum. Ulus'ta U. 1. rumuzu-
na mektupla müracaat. 3472 

Aranıyor : 

Ortak aranıyor - Matbaacılıktan 
anlar biraz sermayeli ortak aranıyor. 
Yıldız matbaasına ı:püracaat. 3414 

Hizmetçi aranıyor - Bir Bayan biz 
metçiye ihtiyaç vardır. İstiklal fırını 
sahibi Mustafa Temizel'e müracaat. 
Tl: .1893 3490 

.Aranıyor - Dantel ve saire için ib
rişim makine ile sarmak üzere birkaç 
bayana ihtiyaç var. M. Galip terziha
nesi Uzerinde Uğur Levazımat depo. 
ıuna müracaat. 3515 

~==============================:==========================~~ 

YENİ SİNEMALAR sus 
BU GECE 

OÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 
Harbe aidiyor 

Gündüz iki film birden 
1-ATEŞ 
2 - Uç Ahbap Çavutlar 

Harbe ııidiyor 
SEANSLAR 

14.45 • 16.45 - 18.45 - Gec:e 21 de 
HALK MATİNESİ 12.15 de 
BEYAZ KADIN TİCARETİ 

BUGECE CEBECİ 

HALK 
BU GON BU GECE 

Hudut Atetler içinde 
Bii7tik macera filmi 30 kııun birden 

SEANSLAR 
13 • 16.30 • Gece 20 de 

Açık HaTa Sinemaamda 

Bu Gun Bu Gece 

İki film birden 

1 - MEŞUM KADIN 

2 - ERKEK HALA 

GECE SEANSI 

20.30 dadır 

Mihracenin Gözdesi 
Türkçe sözlü 


