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Dikili' de çok feci bir zelzele oldu 
Moskova yolunda 
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Dik il in in 
köyünün 

dörtte üçü, Kabakum 
tamamı harap oldu ! 

.Hariciye Vekilimizin beyanat ı 

MEMLEKETLERİMİZ ARASINDA 
Dostluk ve emniyet hissi arzu 
edileceği kadar sağlamdır 

50 den lazla ölen var ! 
Bir çok vatandaşlar yara land ı 

~ 

Size Sovyet memleketinden iyi 
havadisler geti receğimi umuyorum 

3500 kişi a(ıkla ! 
İstanbul, 22 a.a. - Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ekspre-ı 

se bağlanan hususi vagonla saat 8,50 de Ankara'dan şehrimize 
gelmiştir. 1 

Hariciye Vekilimizin refakatinde sovyetlerin büyük elçisi 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü 
Saraçoğlu 

Baı Vekilimiz 

Hükumet ve Kızılay felôketzedelere 
yardım. için esaslı tedbirler aldı 

B. Terentief bulunmakta idi. Hariciye Vekilimiz Haydarpaşa 
istasyonunda vali, emniyet direktörü, şehrimizdeki elçiler, me-
buslar ve matbuat erkanı tarafından karşılanmıştır. Hariciye Vekôleti 

( İzmir muhabirimiz facianın bütün tafsilatını veriyor J 

,.,. •••••...................•••••....•...• __ -
İnönü'nün fahri yaveri 

Emir Nayif dün 
Ankara'dan ayrıldı 
Reisicümhurumuzun fahr1 ya

veri olarak ordumuzda stajını 
ikmal etmekte bulunan Maverayı 
Ürdün Emiri Hazretlerinin mah
dumu Emir Nayif stajını bitir
miş olduğu cihetle refakatinde 
yaveri olduğu halde dün akşam 
Toros ekspresiyle memleketine • 
müteveccihen hareket etmiş ve 
istasyonda Reisicümhur Hazret· 
lerinin mahdumlariyle Riyaseti
cümhur Umumi Katibi, Başyave
ri ve Hususi Kalem Müdürü, B. 
M. Meclisi Reisi ve Eaşvekil 
namlarına Kalemi Mahsus Mü
dürleri, Mim Müdafaa Vekili 
namına yaveri ve stajda arkadaş
lık ettiği türk subayları tarafın
dan uğurlanmıştır. (a.a.) 

---················· ············ ········ ·--

Hariciye 
Vekilimiz 
Moskova'da 

Falih Rıfkı ATA Y 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa
raçoğlu dün İstanbul' dan Mosko
va'ya hareket etmiştir. Bu seya
hatten maksat, Sovyet Hariciye 
Komiser Muavini Potemkin Yol
daş'rn geçen mayıs Ankara ziya
retini iade etmek, ve hiç şüphe
siz, bu münasebetle, iki komşu 
ve dost devleti alakadar eden 
meseleler hakkında fikir teati
sinde bulunmaktır: Hariciye Ve
kilimizin lstanbuldaki beyanatı 
dahi bu fikrimizi teyit eder: 

''-Orada iki memleketi ala
kadar eden meseleleri konuşaca
ğım. Her şeyden evel türk efkô.rı 
umumiyesine tavzih etmek iste· 
rim ki, memeleketlerimiz arasın· 
da dostluk ve emniyet hissi, arzu 
edileceği kadar sağlamdır. Son 
:zam.anların beynelmilel karışık 
hadiseleri aramızdaki emniyet 
ve menfaat birliği vaziyetini 
sarsmak şöyle dursun, biliikis 
ta 'ıviye etmiştir.,, 

Savyet Rusya ile 1921 denbe
ri dostuz. 18 sene içinde bin tür
lü tecrübe ve imtihandan geçen 
bu dostluğun, artık anane halini 
alan iki düsturu vardır: biri biri-

(Sonu 5. inci say.fada) 

Dün öğleye doğru şehrimizde, lzmir ve ha valisinde şiddetli bir J 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğ- iclerİnİ tedvir edecek zelzele vukubulduğuna dair bir haber dolaşmağa başlamııt ve zel-
lu, bu sabah saat 10,30 da Perapalasta !! 1 ld -ı: 
gazetecileri kabul ederek aşağıdaki ze enin o ukça geniş tahribat yaptığı şayiaları üzerine lzmir ve 
beyanatta bulunmuştur : Hariciye vekilimiz B. Saraç- civariyle alakadar birçok kimseler ailelerinden, dostlarından ma-
"- B. Potemkin'in ziyaretini iade oğlunun Moskovadan avdetine lumat almak için telefon ve telgrafla haber almağa çalışmışlardır. 

için Moskovaya gidiyorum. kadar Hariciye Vekaleti işleri Resmi makamların teyit ettiği bu müessif hadise biraz sonra 
Orada iki memleketi alakadar eden Başvekilimiz Dr. Refik Saydam bütün yurda yayılmıştır. İzmir hususi muhabirimizin hu hususta 

meseleleri konuşacağım. Her ~eyden tarafından tedvir ed ilecektir. telefonla verdiği malilmatı sırasiyle kaydediyoruz : 
eve/ türk efkarı umumiyesine tavzih ------------------------------.. 
etmek isterim ki, memleket/erimiz 1 İzmir, 22 (Telefonla)' - Evelki 
arasında dostluk ve emniyet hissi, ar- • gece yansından sonra, herkesin en de-

zu edileceği kadar sağlamdır. Son za- 1 hl' k A 1 •• d 1 rin uykuda bulunduğu bir sırada ilk 
manların beynelmilel karışık hadise- 1 ar a m uca e e defa ve en şiddetli sarsıntısı ile ken-
/eri aramızdaki emniyet ve meni aat (Sonu 5. inci sayfada) 

birliği vaziyetini sarsmak şöyle dur- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
sun, bilakis takviye etmiştir. Size 
sovyet memleketinden iyi havadisler 
getireceğimi ümit ediyorum. 

Türk milletinden sovyet milletleri
ne dostluk hisleri götüreceğim. Bu 
hareketle memleketin samimi arzula
rına terceman olacağıma eminim.,, 

Moskova'ya hareket 

Hariciye Vekilimiz, bugün saat 15 
te Kadeş vapuriyle Odesa'ya hareket 
etmiştir. 

Sovyetler büyük elçisi B. Terenti
ef Hariciye Vekilimize refakat et· 
mektedir. 

Şükrü Saraçoğlu rıhtımda topla
nan büyük bir halk kütlesinin canlı 
sevgi tezahürleriyle uğurlanmıştır, 

Hariciye Vekilimiz vapurda Dahi
liye Vekili Faik Öztrak, vali, general 
Halis Bıyıktay, İstanbul parti müfet
tişi Fikret Sılay, üniversite rektörü 

(Sonu 5. inci sayfada.) 

-Fiyatları sebepsiz 
yükseltenler şiddetle 

ceza landırdıyor 
Ankara Belediyesi, bir taraftan kendi teşkilatı vasıtasiyle tesbit ettiği, 

diğer taraftan İktısat müdürlüğü faaliyet ve tetkikleriyle meydana çıkan 

bazı ihtikar hareketleriyle şiddetle mücadele etmektedir. 
MalUm olduğu üzere, belediyemize kanun, talimat ve kararlarla verilen 

selahiyetler, (havayici zaruriye) tabiri altında toplanan ve günlük hayatı
mız için çok lüzumlu olan bazı yiyecek, içecek ve yakacak maddelerinin 
fiyat teşekkülleri ve satışlarını yakından kontrol ve satış hadleri tesbit se
Iahiyet ve vazifesini vermektedir. Aralarında un, ekmek, et, sebze ve mey
va, mayi ve madeni mahrukat, odun ve odun kömürü gibi maddeler bulunan 
bu kısım eşyanın, satışları, şimdiye kadar olduğu gibi, çok sıkı bir şekilde 
murakabe edilmektedir. 

1 Dün, belediyenin koymuş olduğu 

P 1 d A 1 S . ı. 1 narktan yukarı satış yapan bir un ta-

0 On Ya a m a n - ovye t c~ri içi~ d~rhal bir z~~ıt varakası tan-
zım edılm1ş ve kendısıne yıldırım ce-
zası tatbik edilmiştir. İaşe kararname-

h d d d •. • • ı d • sinin 9 uncu maddesinin verdiği sela· u u u u n c 1z1 1 h.iyete istinad:n bu ~ibi har7ket:er 
-> şıddetle menedılecektır. Beledıye ık-

Petrol kuyuları Sovyetlerde kalacak 
Almanlar tarafından işletilecek 

1 Moskova, 22 a.a. - 22 eylül tari
hinde aşağıdaki Alman - Sovyet teb
liği neşrolunmuştur : 

Alman ve sovyet hükümetleri, al
man ve sovyet orduları arasında aşa
ğıdaki hattı çizmişlerdir : 

Nissa nehri boyunca Narev nehrine 
kadar, Narev boyunca Bug nehrine 
kadar, Bug boyunca Vistül nehrine 
kadar, Vistül boyunca San nehrine 
kadar, San boyunca bu nehrin kay· 
naklarına kadar. 

A lman ajansı teyit ediyor 
Berlin, 22 a.a. - D. N .B. ajansı 

Alman - Rus hududunun Pissa, Na· 
rev, Vistül ve San nehirleri mecrasın
ca imtidatettiğini teyit eylemektedir. 

tısat mildürlüğü, kendisine vaki olan 
(Sonu S. inci sayfada) 

İtalyan gazetelerinin tefsirleri 

Polonya'nın dirilmesi 
icin ileri sürdükleri 

.> 

bazı noktalar ! 
Milan, 22 a.a. - "Popolo d'İtalia" 

gazetesi, bu sabah neşrettiği siyası 
makalede, demokrat memleketler ga
zetelerinde intişar eden komanterle
rin Polonyadaki rus ordularının mü
dahalesini ihmal edilebilir bir hadise 
imiş gibi üzerinde fazla ısrar etme -
den geçtiklerini kaydetmekte ve bu 
hadisenin ve kati büyük bir ehemiye
ti haiz yeni bir vaka olduğunu ve ha
kikati gizliyen sahte dekorların yır· 
tılması icabettiğini yazmaktadır. 

Bu gazete diyor ki: 

B. Ruzvelt'in Amerikan kongresinde yaptt· 
ğı beyan.at İngiltere'de nikbinlikle karşılan
mıştır (Haberi 3 üncü sayfada) 

Dahiliye Vekilimizin 
• 

lslanbul'da 
yapflğı tetkikler 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Bura· 
da bulunmakta bulunan Dahiliye Ve
kilimiz B. Faik Öztrak bugün öğle
den sonra İstanbul emniyet direktör· 
lüğüne giderek müdür B. Muzaffer • 
den emniyet işleri hakkında izab4'~ 

aldı. 
Vekil öğleden sonra vali ve beledi

ye reisi Dr. Liitfi Kırdar'la birlikte 
belediyeye giderek bir müddet meş
gul olmuş ve bu arada kendisini jan
darma umum komutanı korgeneral 
Cemil Cahit ziyaret etmiştir. Faik 
Öztrak akşam üzeri yanında vali bu
lunduğu halde elektrik ve tramvay 
dairesi müdürü B. Mustafa Hulki'yi 
de alarak Siliihtarağa elektrik fabrika 
sına gitmiş ve burada pasif korunma 
hazırlıkları için yapılan bazı recrübe
leri görmüştür. 

B. Cezmi Er~in' e 
B. Hüsnü Cakır 
vekalet edecek 

Birkaç gündenberi rahatsız bulu
nan Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Er
çin'e istirahatle geçirecekleri günler 
zarfında İktısat Vekilimiz B. Hüsnü 
Çakırın vekalet etmesi kararlaştırıl

mıştır. B. Hüsnü Çakır dünden itiba
ren Ticaret Vekaleti işleriyle meşgul 
olmağa başlamıştır. 

Fransız - İngiliz yüksek meclisi dün Lon • 
dra'da B. Çemberleyn ve diğer alakalı ze· 
vatın iştirakiyle toplanarak müzakerelerde 
bulunmuştur. (Yazısı 5 inci sayfada) 

Diğer taraftan yarı resmi bir men· 
hadan bildirildiğine göre hu hat, Po· 
lonyaya karşı mukabil tedbirler alın
masına zaruret hasıl olduğu takdirde 
daha bu harekat başlamadan evel te· 

( Sonu 5. inci say_f ada) 

"Versay muahedesiyle meydana gel 
miş olan ve bugün ortadan kalkan 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Yeni romen kabinesi bir beyanname neşrederek, son ~uykaste rağme'l , Rotnanyanın tıı. 
taraflık ve sulhçuluk siyasetine devam edeceğini bildirmi ~ tir. Daire · nde yeni baliVC
kil General Argeseanu görülmektedir. (Haberimiz 3 ünciı sayfadadıı) 



-~ -

Günün askerlik hadiseleri : 
------------------~--------

ve 
Polonya ordusunun sevk 
idare bakımından vaziyeti 

< 
t. 
-' 
< 

Yazan M. Şevki YAZMAN 

-·-·-·-................. Polony•lılann taarruzu. kabu..I eftı"klen hat 
Taarruzu kabu.l etmelert ıc-a heden ~t: . 

Yirmi senelik bir anane bugü • 
nün komutanlarını yetiştirmeğe kafi 
gelir mi? Ben bunda pek şüpheliyim. 
Çünkü bugünün komutanında umumi, 
iktısadi, içtimai, siyasi tam ve kamıl 
bilgiden başka kemiklerine kadar iş

lemiş bir askerlik hassa ve meziyeti 
ve bilgisi bulunması ve bütün ordu
nun yüksek komuta kadrosunun bu 
çeşit komutanlarla dolmuş bulunması 
gerektir. Leh ordusunu bilmem ama 
tesadüfen tanışmak fırsatını evelce 
elde ettiğim çek ordusunda bu komu
tanlar maalesef yoktu. Hatta küçük 
rütbeli subay bu şekle yakın bir tarz
da yetiştiriliyordu da yüksek kadro 
bundan mahrum bulunuyordu. Avus
turya ordusunda yetiştiği için (ki 
bunların ekserisinin aslı alman ırkın· 
dandı) bir tarafa atılanları istisna e
dersek birçok çek komutanlarının ye
tişme tarzı şöyle idi: 

1915 te bizim istiklal savaşına işti
rak eden Elmas pehlivan gibi milis 
yüzbaşı olarak orduya girmiş ve gös
terdiği yararlıklarla 1918 de albay ol
muş. Bir aene Paris'te akademi tah
sili (bunlardan bazıları iyi fransızca 
konuşamıyordu) sonra boş olan kad
ralarda general. Alt tarafı da daha zi
yade politik beceriktiğe bağlı. 

Bu insanlar çok vatanperver, cesur, 
anlayışlı idiler. Fakat siz de kabul e
dersiniz ki çekirdekten yetişme fran
sız veya alman komutanına benziye
mezlerdi. Bu düşünce leh ordusu hak
kında da varittir. Bu kadar kahraman
ca çarpışan kıtalara karşılık çok ba -
sit sevk ve idare hatalarının bulunuşu 
ancak bunu isbat eder. 

Maamafih insaflı olmak için Leh 
yüksek sevk ve idare makamlarını 
mazur bırakan bazı hissi veya iktısadi 
sebepleri de zikretmek lazım : 

Mesela alman ordusu gibi daima 
büyük manevra kudreti göstermiş ve 
son zamanlarda alabildiğine motörle~
tirilmiş bir orduya karşı çok geniş ve 
tabii manilerden, tahkimattan mah· 
rum bir hudut üzerinde muharebe ver
menin çok sarih bir hata olduğu her
kesin mallımu bulunduğuna nazaran 

tan tecerrüt ederek polonyalı değil, 
kumandan olmak gerekti. Kangren o
lacağını gördüğü için henüz sağlam 
görünen kolu kesen doktor insafsız 
ôeğil tam doktordur. 

Yukarıda sayılan sebepler dolayı
siyle bidayetten itibaren yığınak Vis
tül'ün gerisinde yapılamadığına göre 
ordu eveıa ileride muharebeyi kabul 
eder ve sonra Vistül gerisine çekile
bilirdi. Fakat bunun için de 1914 te 
Marn'a kadar alınanların yaptıkları a
mansız harekattan alınmış dersleri u
nutmamak lazımdı. Alman ordusu o 
zaman da yığınağı bitirmeden ileride 
ve hududa yakın muharebeye girişmiş 
düşmanın ensesine öyle yapışmıştı 

ki; bizzat alman başkumandanlığı bir 
hata yapıp sağ yanını açık bırakmasa 
ve fransızlar bu hatayı derhal görüp 
ondan istifade etmemiş olsalardı Juf
r'un ricat eden kıtalarını nerede dur
duracağı hakikaten şüpheli idi. Al
manlar bu tozda dumanda Marn'ı da
hi geçmiş bulunuyorlardı. O halde 
Polonya başkumandanlığı da hiç de· 
ğiJse bundan ders alarak ileride tut
tuğu orduyu sıkı bir muharebe tema
sına sokmadan Vistül gerisine nasıl 
çekeceğini hesaplamış bulunmak ge
rekti. Aksi takdirde ve hakikatte ol
duğu gibi Polonya ordusu daha Vis
tül'e çekilmeğe vakit bulunmadan, 
hatta büyük kısmı Vistül'e çekilmek 
emrini almadan Koridoru ikiye bölen 
ve alman yarma hareketini yapan mo
törlü kıtalar Kulm cenubunda Vistüle 
vardılar ve aynı gün bu nehri de kar
şıya geçerek bu biricik müdafaa hat
tını ve imkanını da polonyalılardan 
aldılar. Adetçe ve malzemece alınan
lardan aşağıda olan Polonya ordusu, 
müdafaanın bahşedebileceği bütün a
vantajları da kaybetti. Bunların hc
yetiumumiyesinin de Polonya başku
mandanlığının aevk ve idaresindeki 
hataya racı olduğu meydandadır. 
Stratejinin yaptığı hatayı ise taktik 
düzeltemez. Bu sebepten de Polonya 
kıtalarının. er ve subaylarının göster
diği kahramanlık, neticesini göstere
medi. 

ULUS .... - ti - 1939 

Müstahsile yardım . 

Hükumet yeni 
tedbirler alacak 

Son hadiseler dolayısiyle ihracı 
menedilen bazı maddelerden müstah
silin elinde mühim miktarda bulunan· 
lar için Ziraat Vekaleti tetkikler yap
maktadır. Bu maddelerin mühim bir 
kısmı, zaten hükümet tarafından sa
tın alınmakta idi. Bu arada buğday 
mübayaatı faaliyetle devam etmekte
dir. Yeni istasyonlarda da alım satım 
başlamıştır. Toprak mahsulleri ofisi
ne gelen haberlere göre, fiyatlar asla 
düşmüş değildir ve müstahsilin hiç 
bir kayıbı yoktur. 
Diğer taraftan Çukurova'da da, pa

muk alımı çok iyi neticeler vermiştir. 
Ziraat Bankasının aldıklarından baş· 
ka bugünlerde devlet endüstrisinin 
Parti halinde satın almaları muhte
meldir. 

Polis Enstitüsü ve 

kolleji derslere başlıyor 
İki senedenberi faaliyette bulunan 

ve emniyet teşkilatımıza mensup o -
lan polis memur ve amirlerinin mes
leki bilgilerini artırmak ve kuvetlen -
dirmek maksadiyle açılan polis ens· 
titüsü önümüzdeki ayın ikinci günün
den itibaren yeni yıl tedrisatına baş· 
lıyacaktır. Öğrendiğimize göre bu 
sene enstitünün talebe kadrosu 175 
dir. Yüksek ihtisas kısmını 12 başko
miser ve 4 hukuk mezunu memur, 
yüksek tahsil kısmına 16 başkomiser 
3 lise mezunu memur, orta ihtisas kıs
mına 40 komiser ve memur, orta tah
sil kısmına 100 memur gelmektedir. 

Geçen yıl açılan ve talebesine lise 
derecesinde tahsil vermekte olan po
lis kolejinin bu sene ikinci sınıfı da 
teşekkül etmiştir. Birinci sınıfa 50 ta
lebe alınmıştır, Bu talebe vilayetler
de açılan yazıh imtihanlardan sonra, 
kolejde yapılan sözlü ve sıkı bir im
tihanla seçilmiştir. 

11-1 A V.A. 

~:21 
Dün bazı yerlerde yağmur düıtü 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
bulutlu geçmiş, rüzgar garp istikame
tinden saniyede en çok beş metre ka
dar hızla esmiştir. Günün en yüksek 
sıcaklığı 28 derece olarak tesbit edil
miştir. 

Yurdda doğu Anadolu bölgesiyle 
Karadeniz kıyılarında hava çok bu • 
lutlu ve mevzii yağmurlu, diğer böl
gelerde bulutlu ve yer yer kapalı geç
miştir. 24 saat içinde yağan yağmur
ların metremurabbaına bıraktıkları su 
miktarı Pınarhisarda 5, Kırklareli, 
Eskişehir, Afyon, Tosya ve Tokat'ta 
birer kilogramdır. 

Riizgarlar Karadeniz kıyılarında şi
malden, diğer bölgelerde garp, cenup 
garbi istikametlerinden saniyede en 
çok 7 metre kadar hızla esmiştir. 

Yurdda en yüksek sıcaklıklar Ada
na ve Malatya'da 30, Siirt'te 31, İz
mir'de 32, İskenderunda 33, Nazilli -
de 34, Urfa ve rnyarbakır'da 35 dere
cedir. 

.................................................... , 
Günün peıinden İnsan ve kültür: 

İki harp arasında 1 
1914 te Almanya 2 ağustosta 

fransız hududuna girdi ve harp baş
lıyahdan 22 gün sonra alman süva
rileri Paris'i gördüler. 

Nereye doğru?, 

Bu yirmi iki gün içinde destana 
benzer birçok kahramanlıklar ol
muştur: o zamanki gazete koleksi
yonları, insana masal tesiri yapan 
bu hadiseleri, müsbet menfi tema· 
yüllere rağmen, takdirle kaydeden 
satırlarla doludurlar: bütün imkan
sızlıklara ve nevmit edici tartlara 
rağmen, günlerce kendini müdafaa 
eden Liyej'in bir ufak §ehir kadar 
büyük iki mahallesinin istila kuvet
leri tarafından neden yıkıldığını ve
ya yakıldığını hatırlıyanlar için 
Varşova, Vesterplatte müdafaaları 
milletleri tarihe şeref veren kahra: 
manlık destanları bakımından iki 
harp arasındaki tek benzerliği te
barüz ettiriyor: Liyej, günlerce da
yanmıştı, düşman harp planlarını 

tahakkuk ettirmek için burayı al
mak mecburiyetinde idi, bütün tah
rip vasıtalarını kullandı ve Liyej, 
kendini ev ev müdafaa ederek düş
tü. Şehrin kenar semtine düşen iki 
mahallede ihtiyarlar, kadınlar ve 
çocuklar bulunuyoı·du, ev e§yaalrın· 
dan barikatlar kuran müdafiler, 
kendilerini tam bir gün müdafaa et
tiler ve düşman burayı almak için 
yangın çıkarımya mecbur kaldı: is
tila bayrağı bu harabenin üzerine 
kadın ve çocuk cesetleri çiğnenerek 
çekildi. 

Fransız parll\mentosu o gün Li
yej'e Lejiyon donör nı§anının büyük 
rütbesini vermiştir. 

Bugün de yeni harbin yirmi ikin
ci günüdür ve Liyej'in yaptığını 
Va.ı:-şova yapıyor. 1ki harp arasın· 
daki fark, coğrafya bölgelerinin ve 
memleketlerin değişmesinden baıka 
bir ıey değildir: kahramanlık ve 
yurtseverlik her zaman, her cenkte 
bir destan yaratabiliyor. Bugün için 
bu ıeref, Polonya'nın hükümet mer
keziyle bir küçük tepesindedir. is
tilacı kuvetlere kar~ı varını yoğunu 
ortaya koyarak kahramanca döğüı
menin büyük değerini, tarihinde; 
Plevne, Çanakkale, Sakarya gibi sa
yısız destanlar olan bir millet ço
cuklan kadar kim takdir edebilir? 

Rol ve hakikat: 

T anınını§ amerikan sinema fir
malarından biri, Polonya istilasını 
filme almıya karar vermİ§, senaryo 
hazırlanmış, her ıey tamamlanmıı, 
fakat iş tanınmış iki artiste vazife • 
leri verilmiye kalınca arada anla§· 
mazhk çıkmış: bu artistlerden biri
si, aşkını da unutarak bütün hakla
rı ezmek pahasına hedefine varan 
istila ordusunun bir unsuru olmak 
rolünü yapmak istememiş: çünkü 
mevzuda, bu adam, sevdiği fakat 
sevilmediği bir polonyalı genç kıza, 
yalnız kahramanlık vasıflarına aıık 
olduğu polonyalı bir esir zabiti öl
dürtmektedir. 

Polonya ortada iken, Almanya, tıpkı B. Hitler'in dediği gibi, etrafını 
yokluyarak ve tıpkı tehlikelerinin kendi üzerinde tekasüf etmesini kol
layarak bir takım hareketlere girişti. Anschlus'u yaptı, südetleri kur -
tardı, Çekoslovakya'yı ilhak etti. 

Fakat bunun, aynı istikamette bir adım daha ilerisi, kendi menfaat W! 

menfaat hesaplan ile beraber ihtilafı da şarkı cenubiye yani balkanlara 
nakletmesi idi. Bundan dolayı, bu istikametteki zorlamalarını durdur~ 
du ve yüzünü Danzig ve Polonyaya çevirdi. Ve burada, bugünkü harbi 
doğurmuş olan sebepler harekete getirilmi§ oldu. 

Ancak, Polonyamn ortadan kalkmasiyle, nazi Almanyasını bolşevik 
Rusyadan ayıran duvar kalktığı gibi, asırlardanberi cerrnen ve slav çar
pışmalarına sahne olan orta Avrupanın bazı mmtakalan da, yeniden, 
bu iki camianın ya anlaşmasına veya çarpışmasına mevzu kılınmış oldu. 
Bütün tarih boyunca, cermen ve slav davalarım kabil olduğu kadar te~ 
life yarıyan Avusturya imparatorluğu ise, çoktan tarihe karı§mış bulun
maktadır. 

Şu halde, Bay Hitlerin Polonya .seferi, her şeyden önce şununla neti
celenmiştir: Panslavist hareketi kendi pangerrnanist hareketinin kar -
şısma dikmek ! ~ 

Bu suretle, Polonya üzerindeki alman iddialariyle bunların kuveden 
fiile çıkarılması teşebbüsü, daha ilk adımda, karşımıza yapyeni, beklen
medik ve umulmadık 'uir hadise çıkarmıştır. 

Ve harp, şimdilik bu safhasında devam eylemektedir. Avrupadan 
gelen haberlere nazaran ve bunların hemen hepsinin tandanslı oldukla
rı kabul edilmekle beraber, şurası muhakkak ki, öniimüzdeki muamma
nın ikinci perdesi, Almanya üzerinde açılacaktır. Yani, önümüzdeki ay
larda, Almanyada görülecek bazı hadiseler, Almanyanın, şark ile garp 
arasındaki hakiki vaziyetini tayin eyliyecektir. Burhan BELGE 

• 

lngiltere ile ticaretimiz 
esaslı surette genişliyor 

Vekiller Heyeti anlaımayı kabul elti 
Ticaret mübadelelerinin tevsi im- ğı hususu gözönünde tutulmaktadır. 

kanını temin için, İngiltere hükümeti Madde 3 - Bu itibarla işbu notala· 
ile aramızda mevcut 27 mayıs 1938 ta- rın teatisi tarihinden itibaren muteber 
rihli munzam anlaşma ile tadil edilen olmak ve yukarıdaki fıkrada zikredi-
2 eylül 936 tarihli ticaret ve klering len munzam anlaşmanın akdine kadar 
anlaşmasına merbut hususi takasa mer'iyet kalmak üzere aşağıdaki muta 
mevzu teşkil eden türk mallarını gös- vassıt tesviye tarzını teklif eylemekle 
teren 4 numaralı listeye, 27 mayıs 938 mübahi bulunmaktayım: 
tarihli munzam anlaşmanın 4 üncü (1) 2 eylül 1936 tarihinde Londra'da 
maddesinin ikinci fıkrasının on bi • /imzalanmış olan ticaret ve kliring iti
rinci paragrafında tasrih edilmiş olup lafına merbut ve muahhar itilaflarla 
bedelleri Türkiye - İngiltere Kommo· tadil edilmiş bulunan dördüncü liste· 
tidies Limited şirketine tesviye olu. ye, 27 mayıs 1938 tarihli munzam iti· 
nacak eşya müstesna olmak üzere bil- lafın dördüncü maddesinin 2 nci fıkra 
tün emtiamızın ithalini temin için sında tadad edilen ve bedelleri İngil
İngiltere büyük elçiliği ile Hariciye tere - Türkiye Commodities Limited 
Vekaleti arasında teati edilen notala- Şirketine tediye kılınacak olan eşya ha 
r~ İcra Vekilleri heyeti tasdik etmiş- riç olmak üzere, bilcümle Türk emti• 
tır. ası idhal kılınacaktır. 

. Bu no~~l~:dan h~~~.metimizin İn- (2) Takas muamelatı dolayısile Müt 
gılt~re bu~uk elçılıgıne verdiği ve tehid Kırallığa idhal edilen Türk em
İngıltere'nın ayne t d'k tt·~· . n as ı e ıgı an- tiasının satışından tahassül eden ingi· 
la~ayı ızah ede.? n.ota ş~d~r: . liz lirası mebaliğ yukarıda sözü geçen 

adde 1 - Turkıye hukumetı, ya- 2 eylül tarihli anlaşmanın 27 mayıs 
kınd~ b~şlıyacak olan türk ihracat 1938 munzam anla§maının.beşinci md
me~sımı dolayısiyle takas rejimine desi tadil edilen dokuzuncu maddesi 
tabı olan türk • ingiliz ticari mübade- ahkamına tevfik~n tevzi edilecektir. 
lele:i hacmi~i mümkün olan süratle (3) Türkiye Hükılmeti, işbu nota 
~e~ışlet~ey: arzu etm~kt: ve. bu t:.k- teatisine mevzu teşkil eden tesviye 

Bu haberi veren dünkü İstanbul- lıfı~ netıcesı olarak Tu:kı.ye ~le ~ut- suretinin devamı müddetince, yukarı~ 
lu arkada~larımızdan birisi, soru- tehıd kırallık_ a_rası~dakı. ~ıcar.ı muba- ki iki numaralı tali paragrafda der -
yor: deleler hac~ın~n. ~ısscdılır bır ~uret- piş edildiği şekilde Takas esasına isti-
"- Rolde bile olsa, insan, seyir- te artacağı umıdını beslemcktedır. naden yapılacak idhalattan mütevellid 

ciler tarafından kendisinin kötü ta· Madde 2 - Türkiye Hükumeti ya· ve B tali hesabına yatırılacak mebali
kında Londra'da müzake:esine b~şl~· ğin % 33 1/3 üncü Türkiye Cümhuri· 
nılacak ol~p. elyevm ahkamı mer ı t~- yeti Merkez Bankası namına açılacak 
caret ve klırıng anlaşmalarını tadıl bir ingiliz lirası hesabına nakledekcek 
eyliyecek olan munzam bir itilafın ak tiı. 

nmmasmı istemiyor.,, 
Para ve şöhret olan beyaz perde

de rol halinde bile beğenilmek ve 
takdir edilmek istiyen normal tefek
kür tarzına karşı, adı tarihe geçer
ken dahi bunu dütünmiyenler dün
yayı kan ve ateş içinde bıraktılar. 

> ? , KUTAY 

dine intizaren Müttehid Kırallık Hü- . . A • • .. 

k A t" · T k tAb" ··b d IAtt Türkıye Hükumetıle İngıltere Hu-ume ının, a asa a ı mu a e a an . . 
··te ll"d t ·ı· l'rala k['. kl\metı arasında ışbu notanın ikinci mu ve ı ngı ız ı rını mez ur . . .. A • 

't"lAfl d t "h d•l k"ld ' fıkrasında zıkredılen ıtılafın akdıne 
ı ı a ar a asrı e ı en şe ı en gayrı . . . . . 
bir surette tevzie salahiyettar olmadı- ıntızaren bu hesabtan hıç hır tedıyat 

yapılmıyacaktır. Bu hesabda toplanan 
Leh ordusunun daha bidayette ve hat- ------ mebaliğin istimal tarzına müteallik ah 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı kam munzam itilafda gösterilecek • ta yarı seferber bulunduğu ağustos a
yının ikinci yarısında toplantısını 

çok geride, kısa bir !?atta, yani Vistül 
kenarlarında yapması lazımdı. Halbu
ki bu takdirde Polonya daha ilk da
kikadan şunları kaybedecekti. 

1 - Harp sebebi olan Danzig'den 
ve Koridor'dan elini kolunu sallıya
rak çıkıp gitmesi icap ediyordu. 

2 - Alman azlıklarının bulunduğu 
ve eskiden Almanya'ya ait olup belli 
başlı sanayi ve maden mıntakası olan 
yukarı Silezya'nın alınanlara terki ge
rekiyordu. 

3 - Bu takdirde alınanlar hiç bir 
ciddi harbe girişmeden emellerine 
vasıl olmuş bulunacaklardı. 

Muhtemeldir ki bu düşünceler Leh 
başkumandanlığını harp kaidelerine 
uygun olmıyan ve fakat siyasi sebep
lerden dolayı zaruri olan bir hatta 
muharebeyi kabule sevketmiştir. He
le asıl harp sebebini teşkil ettiği için 
polonyalıların sonuna kadar müdafaa 
ettikleri Koridorun vaziyeti o kadar 
berbattı ki 24 saat zarfında alınanlar 
iki taraftan yaptıkları zorlama ile bu 
dar şeridin alt ağzını kapadılar ve da
ha ilk günden Polonya ordusunun bir 
kısmını ana parçadan ayırdılar. Bu

. in ük-

Dalgınlık, 

ve 
unutkonhk 

tarih! 
Meşhur İngiliz muharrirlerinden 

G. Ward Price, geçenlerde Londra 
radyosunda. alman/ara hitap ede
rek söylediği sözleri, iki gün son
ra Daily Mail gazetesinde ingilizce 
olarak neşretti. 
Almanya'nın bugünkü durumu 

ve Führer'in Danzig nutku etrafın~ 
da mütalealar yürütüldüğü bu 
sırada güzel ya.zılmı§ olan bu 
sözler arasında bu sütunun okurla
rını parça parça ilgilendirecek gü • 
zel taraflar buldum. Dinler misi
niz? 

"Führer'le birçok defalar konu
şurken o, bana daima harbi önle
mek arzusunda bulunduğundan bah
sederdi. Bununla beraber kendisi, 
1934 ikincik§nununda bir saldırmaz
lık paktı yaptığı barışçıl komşusu 

Polonya'ya birdenbire saldırmak

tan geri durmamıştır. 
Hı'tler, bana bu garantiyi birçok 

defalar, kendisinin alman olmıyan 

mişti. Son defa Avusturya ile anş
lus ı'lan ettiği zaman da aynı şeyi 
söylemişti: 

Linz'de Vayzinger'in salonunda 
ot~r~yorduk. Matbuat şefi doktor 
Dıtrıh ve Hitler'in yaveri Şavb da 
orada idi. Filhrer dedi ki: 
"- fetzt kommt eine Verdaunung 

Pausel 

Şimdi hazım için dinlenmek za
manı geldi. Bu müddet zarfında 
Çekoslovakya südetler hakkında ka 
bule şayan şartlarla bana yaklaşa
bilir. 
Eğer bunlar, Almanya'nın komşu 

larına karşı barışçıl davrandığı 
hakkında bir delil isterlerse onlara 
Polonya ile akdettiğim on yıllıb. 
saldırmazlık paktını gösterebilirim. 

33,000,000 leh milletinin denizde 

Almanya için böyle bir mahrecin 
tamamiyle alman/arla meskfin bir 
koridordan geçen yolla Polonyaya 
bağlanması ağır bir şeydir; fakat 
ben vaziyeti kabul etmiş bulunuyo
rum ve Polonya ile iyi ve barışçıl 
münasebetlerde bulunmak kararın
dayım. 

Bunlar bana 1938 senesı' martın
la söylenmişti. Aradan 18 ay geç
ikten sonra Bitler Polonya'yı is
•iJi etmiştir .... ,, 
Arapların bir sözü vardır: "Ge

e aöylenen sözü gündüz imha e
'er !,, derler. 

Demek ki bunu almancanın Nazi 
hçesine çevirmek J§zımgelirse 

. öyle olacak: 
"Bir mevsimde söylenen sözü, 

ıerilen vadi ertesi mevsim ortadan 

ken 18 ay önce söylenmiş olan yu
karıki cümleleri de hatırlayınız. 

Bazı büyük adamlar gibi belki 
Führer de unutkan ve dalgındır. 
Fakat ne yapalım ki, bütün dünya
nın dalgın ve tarihin unutkan ol
masına imkan bulunamaz. --,,, 

*** 
Orman yangını 

Gene Ward Price bu hitabesinde 
harpte İngiliz milletinin durumunu 
şöyle anlatıyor: 

"Erkekli, kadınlı bütün İngiliz 
milleti bugünkü vaziyetleriyle bü
yük ve umum1 bir tehlikenin, me
sel§ müthiş bir orman yangınının 

kaqısında onu ön/emeğe ve söndür
meğe canla başla çalışan bir millet 
manzarasını arzediyor.,, 

Lehistan ormanlarının çoğunu 

yakan bu yangın, herhalde beriki 
tarafta duracaktır. Orman yangın
larını önlemek için bazen karşısın
da yangın çıkarmak l§zımgeldiğini 

tir.,, 

Hollanda El(isinin eıinin 

cenazesi İstanbul' a gönderildi 
18 Eylülde tedavi edilmekte bulunduğu 

Ankara Nümune hastanesinde vefat eyledi
ğini teessürle haber verdiğimiz Holanda 
Hükümetinin Ankara Orta Elçisinin eşi Ba. 
yan Vifer'in cenazesi dün törenle istasyona 
nakledilmiş ve 17 de hareket eden trene 
bağlanan hususi vagonla İstanbula gönde -
rilmiştir. Cenaze oradan Holandaya gön -
derilecektir. 

Törende Hariciye Vekaletimizi temsil e
den memurlarla kordiplomatiğe mensup bir 
çok zevat hazır bulunmuştur. 

Müessif bir ölüm 
Uzun müddet muhtelif okullarda orh 

mektep muallimliği yaparak bulwuluğu yer
lerde herkesin hürmet ve muhabbetini ka -
zanan zeka ve çalışkanlığı ile kendisini ta
nıtmış ve sevdirmiş olan ve ah iren vilayet 
nafıa direktörlüğü muhasebeciliğini muvaf
fakiyetle başa•an ve hukuk fakültesini pe'{ 
iyi derece ile ikmal eden B. Avni Gökmen 
son zamanlarda müptela olduğu zatülcenp 
hastalığından Ntimune hastanesi sayın mü • 
tehassıslannın candan ihtimamlarına rağ -
men maalesef kurtulamıyarak perşembe ge-

. ~ · tir Cenazesi bugün 
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1 DIŞ POLİTİKA f 
Amerika'nın bitaraflığı/ 

Amerika cümhurreisi Ruzve)t, 
"bitaraflık" kanununun tadili için 
kongreyi fevkalide içtimaa çağır .. 
LHştır. Evelki gündenberi içtima 
1':aıinde bulunan kongrenin, hu me
s ·ie Üzerinde bir karar verip ver
ı .ediği henüz malU.m değildir. Fa· 
1 ı.t Amerika kongresinin verecegı 
karar, Avrupa harbi Üzerine büyük 
ö!çüde müessir olacaktır. 

BÜKREŞ CİNAYETİNDEN SONRA 

Yeni Romen kabinesi 
bir beyanname neşretti 

Romanya 
politikasına 

sulh 
gene 

ve bitaraflık 
devam edecek 

/ Varşova şehri 
müdafaaya 

devam ediyor 
Varşova, 22 a.a. - Varşovanın şi

mali garbi mıntakasında gorunen 
alman zırhlı kıtaatı iki polonya sü 
vari livasının hücumiyle geri püskür 
tülmüştür. 

Fransız Ajansının yarı resmi mütaleaları 

H itler ne istiyordu? 
Neyi elde edebildi? 
Paris mahfillerine göre Almanya 

büyük bir müşki 1 içindedir! Kongrenin tetkik ettiği bitaraf .. 
lık kanunu, bilindiği gibi, muharip 
devletlere silih ve harp malzemesi 
satılmasını menetmektedir. Gerek 
Almanya ve gerek demokrat devlet
ler bu kanunun hükümlerine tabi 
olmakla beraber, hakikatte kanun, 
lngiltere'nin ve müttefiklerinin a
leyhine netice vermektedir. Çünkü 
İngiltere ve müttefikleri denizlere 
hakim bulunduklarmdan, Amerika
dan satın alabilecekleri silah ve 
harp malzemesini kendi memleket
lerine taııyabilecekleri halde Al
manya bunu yapamaz. Devletler 
hukukunun ahkamı, bitaraf kalan 
memleketlerin muhariplere sili.h ve 
harp malzemesi satabilmelerine mü
saade ettiği halde, Amerika, kendi
sine mahsus bir takım sebeplerle, 
bu devletler hukukunun bu pren
siplerine tamamiyle makiis olarak 
bu nevi efyanın satdmasını bitaraf
lık kanunlariyle menetmiştir. İtte 
§İmdi bu kanunların tadili bahis 
mevzuudur. 

Bükreş, 22 a.a. - ""Havas" diploma- !ık siyaseti takip etmiş olduğunu bil
tik mahafillerde Kalinesko'nun şahsi diriyorlar. Menfur cinayetin tamamen 
enerjisi ile Roman yanın üzerinden de dahili olan mahiyeti bizzat tahkikatla, 
mir muhafızlar tehlikesini uzaklaştır- suikast faillerinin beyanatlariyle ve 
dığı bir saatte uful ettiği beyan edil- bunların eski demir muhafaza teşki

mektedir. Memuriyet hayatında mem· !atı azasından bulunmalariyle sabit 
lekete nizam ve 3.sayişi temin etmeği olmaktadır. 

kendisi için bir vazife telakki etmiş· j S "k tt · ·1 · • 

Bombardımanların korkunç tahri
batı devam etmektedir. 

Polonya kıralının teuton şövalye
lerini mağliıp ettiği Grünwald muha
rebesini temsil eden büyük tarihi tab 
!o kurtarılmıştır. 

Romanya sefarthanesi ve il3hiyat 
akademisi de hasara uğramıştır. 

Gene b:ı mahfillerin !<anaaline göre Kalinesku'nun 

katli Almanya'nın teıebbüsünden baıka bir ıey değildir 
Paris, 22 a. a. - Havas, aşağrdaki yarı resmi mütaleatı neşretmektedir : 
"Buna artık bir nihayet vermeli,, formülü, müttefiklerin düsturu haline celmi~tir. S.:~ 

günlerin en csash h.idisesi, Polonyaya karşı tecavüz harbinin ba,langıcındanbcri alman 
propoa:andasının ileri sürdüğü meşhur "sulh taarruzu"nun tam muvaffakiyetsizliğe ug
ramasıdır. 

Bu ana kadar asa:ari 7 alman denizaltısı ba• 
Eter Hitler, 19 Eylülde Danzigde nut· ı tirılmiştir. ı k3nunusani 1939 tarihinde Al

kunu_ söylerken h.ili efkirr ~~umiy_eyi manyanın serviste bulunan denizaltı &em_:. 
tehyıç etmek ve garp devletlerının azım- leri, resmen 43 tane idi. Bundan başka bır 
leri~i sarsmak arzusun~a bulu~.uyc::ı_r ~dise_, ı hafta içir~de beş yüz bin ina:iliz liralık kıy
bugun her halde bu bahıste butun umıtlerı mette ı 10 bin ton eşya mıisadere olunmuş .. 
kırılmıştır. Paris ile Londranın arasını aç- tur. 

Vaıington'dan bildirildiğine gö -
re, sekiz kadar tadil teklifi vardır. 
Bunlar araıunda cümhurreisinin tek ... 
lifi ıu dört prensibe dayanmaktadır: 

1 - Silahlara konulan memnu
iyetin kaldırılması. 

2 - Harp mmtakalannın tahdi
di, amerikan vatandaılarının ve ge
m.ilerinin buradan uzak kalmaları. 

3 - Harp edenlerin kendilerine 
lüzumlu olan maddeleri kendi vası· 
talariyle temin etmeleri. 

4 - Muhariplere kredi açılması
nın meni. 

Bu dört prensibin bilhassa birin
cisi ve dördüncüsü ehemiyetlidir. 
Ve bugünkü §artlar altında bunla
rın kabulü, lngiltere'ye ve mütte
fittlerine yardım edecektir. Birinci 
prensibin hangi noktadan yardımı 
olacağı meydandadır. Almanya, 
memnuiyetin kalkmasına rağmen, 
na.kledemiyeceği cihetle Amerika.'
dan aili.h ve harp malzemesi satın 

ı alamıyacaktır. Muhariplere kredi a
çılmaması meselesine gelince; bu
nun hangi noktadan İngiltere'ye ve 
Fransa'ya yardımı olacağını anla .. 
mak için, bitaraflık kanunlarından 
ba§ka Amerika'ya borcu olan dev -
!etlerin Amerika piyasasmdan borç 
para tedarik etmelerini meneden 
Johnson kanunu vardır. Amerika'
nın büyük harpten sonra İngiltere 
ve Fransa'dan külliyetli miktarda a· 
lacağı kalmıttı. Bu devletler, Al
manya'dan tamirat borcu namı al
tında para alırlar ve borçlarını A
merika'ya tediye ederlerdi. Alman
ya 1931 senesinde tamirat borcu 
namı altmda tediyatta bulunmıya
cağını bildirince, İngiltere ve Fran
sa da Amerika'ya borçlarını ödeme· 
diler. Ve Amerika hükümeti bu 
borçlar ödenmedikçe, bu devletle -
rin Amerika piyasalarından borç
lanmalarını meneden bir kanun 
yapmııtır. Gariptir ki bu kanun ile 
İngiltere ve Fransa, Amerika'dan 
para borçlanamazken, Almanya o 
tertip borçları tediye etmiyen dev
let olmamak hasebiyle, istikraz ya
pabilir. Johnson kanununun ilgası 
§İmdilik bahis mevzuu olmadığın· 
dan Amerika cümhurreisi, bitaraf· 
Irk kanuniyle bu mınenuiyeti teyit 
etmeğe teıebbüs etmiştir. 

lngiltere'de ve Fransa'da bol pa
ra mevcut olduğundan eğer bitaraf· 
lık kanunlarınm yalnız silah ve harp 
malzemesi satılmasını memnuiyet 
altına alan hükümleri ilga edilecek 
olursa, bu devletler, Almanya'ya 
kar§ı büyük bir fa.ikiyet elde etmiş 
olacaklardır. 

Bitaraflık kanununun tadili, ln
giltere ve Fransa için yalnız mad
deten deg" il manen de büyük ka· 

' A . zanç teşkil edecektir. Çünkü merı-
ka kongresi bu karariyle demokrat 
devletlerin divaaına kar~ı sempati· 
sini ilin etmiı olacaktır. Bu sebep· 
ledir ki kongrenin kararı büyük a
laka ile beklenmektedir. 

A. Ş. ESMER 

İngiliz kırahnın 

topladığı meclis 
Londra, 22 a.a. - Kıra! bir meclis 

akdetmiştir. Bu mecliste Lord Stan -
hope, Lord Cramford, Lord Buthcha
ffe, ve milli müdafaa umurunu tan -
zim nazırı Lord Chatfield hazır bulun 
muştur. 

· D · h f b uı as e ıngı ız parmagı tı. emır mu a ızlara ve unların şe- / 
fi olan Kodreano'ya karşı açttığı şah· I . varml§. . . 
si mücadelede büyük cesaret göster- Berlın, 22 a.a. - Alman aıansı bıl-

Alman tayyarelerinin ve topçu 
kuvetlerinin mütemadi bombardıma· 
nına rağmen hayat aşağı yukarı nor
mal bir şekilde devam etmektedir. 
Münakalat otobüslerle temin edil
mektedir. 

mak bahsindeki çocukça gayret, hemen kim- Hitler, evclce, "Y ihracat yapmalı. ya
senin nazarı dikkatini bile celbetmemiştir. hut ölmeli,, diyordu. Harbi patlatmakla, 
Fransız ve İngiliz hükümetleri buna, daha Hit:er, ihracat ve ith3li.t yapmak imkinla • 
20 eyiülde, Pariste Hore • Belisha'nın ve rından da mahrum kalmıştır. İhracat ve it
Lord Han.."lcey'in iştirak ettiği bir askeri hali.U, olsa olsa Rusya ile yapabilir. Haibu· 
konferansla cevap vermiştir. "Antante Cor- ki Rusyanın ihraç edilecek fazla malı, or
dial., Yalnız sapsa&lam durmakla kalmamak dularının muazzam istihli.ki L bir kat da
ta, fakat aynı zamanda ne yapacağını ve bu- ha fazlalaşmış olan alman açığın pamıya 
nu nasıl yapırcağını da cayet iyi bilmekte · ki.fi miktrda değildir. 

mişti. diriyor: 
Kalinesko, bir kaç kere tehdit edil- Alman matbuatı, Romanya Başve -

miş ve bir kaç kere suikaste uğramış· kili Kalinesko'ya karşı yapılan sui -
tı. kastin lngilterenin eseri olduğunu bil 

Kodreano tevkif ettirdiği ve bir diriyor. 
demir muhafız şefinin Vicesko ile bir Berliner Börsen Zeitung, diyor ki: 
likte kaçmağa teşebbüs ederken öldü- "'Kalinesko'yu bitaraflığından çe -
rüldüğü zamandan beri büyük bir teh virmck ve İngiliz siyasetine çekmek 
like içinde bulunduğunu biliyordu. için büyük gayretler sarfedilmiştir. 

Bu hadise Kıra! Karol'un Londra se- Romanya, Polonya ile birlikte, !ngil
yahati esnasınd~ vuku bulmuştur. terc'nin çemberleme siyasetinin teme 

Kalinesko'nun vahim karışıklıklara !ini teşkil edecekti. Londra, Faris ve 
mani olduğu ve harbten evci Roman- Varşova bunun için harpten evci Ro
yada büyük bir 'ükunet hüküm sür - manyayı kazanmak maksadiyle büyük 
düğü bütün mahfellerde söylenmek - gayretler sarfetmiştir. Kalinesko bu 
tedir. hususta Polonya ile büyük münaka -

Pek tabii olarak bir kaç haftadan şalarda bulunmuştur. Harp haftaları 
beri Alman ekalliyetini temsil eden zarfında da Romanyaya ingiliz ajan
demir muhafızlar memlekette bir kar ları giderek vaziyet üzerinde Londra 
gaşalık çıkarmak için her fırsattan politikası istikametinde müessir ol -
istifade etmekte idiler. Demir muha· mağa çalışmışlardır. İngilizler, ingi _ 
fızların hedefi başlıca düşmanlarıları liz metotlarına uygun olarak, karışık
olan Kalinesko'yu ortadan kaldırmak !ık çıkarmak ve Romanya politikası 
tı. üzerinde müessir olmak için her ça· 

Yeni kabine reye başvurmuşlar ve demir muhafa-
Bükreş, 22 a.a. - Kıral Karol'un za teşkilatının hoşnutsuzluğundan is

Kalineskonya halef olmak üzere tayin tifade ederek bu muhalif unsura yak
ettiği Başvekil ile arkadaşları şunlar- !aşmışlardır.,, 
dır. 

Başvekil General Argescanu, 
Dahiliye Nazırı Gebay Marinescu, 
Mili! Müdafaa Nazırı General İleus 

Bu üç nezaretin üçü de şimdiye kadar 
Kalineskonun uhdesinde idi. 

Yeni Nazırlar 21 30 da kıralın hu -
zurunda tahlif edilmişlerdir. Saat 22 
30 da ilk kabine içtimaı aktedilmiş ve 
bu içtimaın sonunda general Agres -
eanu, 9 katilin idamında hazır bulun
muştur. 

Kalinesko pazar günü gömülecek 
Bükreş, 22 a.a. - Kalinesko pazar 

günü Cureta de Argeste gömülecek
tir. Mütevaffanın vasiyeti mucibince 
tabutu 12 öküz tarafından çekilecek 
bir araba ile mezara nakledilecektir. 

Hükümetin beyannamesi 
Bükreş, 22 a.a. - Yeni kabine şu 

beyannameyi neşretmiştir : 
B. Kalinesko, vazife başında, vata

nın saadet ve refahı ve müdafaası i
çin çalışmakta olduğu bir sırada öl -
dürülmil§tür. Hükfimet ve millet, o
nun hatırasını tebcil etmeğe azmetmiş 
tir. Mütevaffa hayatını vatanı uğru . 
na feda etmiştir. Nizamın muhafazası 
ve tedhiş hareketinin tenkili için hü
kumet tarafından kati tedbirler alın -
mıştır. 

Romanya komşulariyle anlaşmayı 
ve itimadı daha ziyade takviye etme
ğe çalışmakla beraber sulh siyasetini 
idame etmeğe azmeylemiştir. Şimdiki 
ihtiliifta bitaraflığını muhafaza ede
cektir. 

Kalinesko'nun vasiyetnamesi 
Bükreş, 22 a.a. - Kalinesko son ar 

zularını bildiren kısa bir vasiyetna -
me bırakmıştır. Müteveffa, oğluna a
ilenin şerefini muhafaza etmesini, as
ker ve memur olmasını, vatana ve kı
rala ihlas ve sedakatle hizmet etmesi
ni tavsiye etmektedir. 

Müteveffa, ailesi efradının medfun 
bulunduğu Curteu de Acegis'e gömül 
mesini istemektedir. Bu vasiyetname
nin tarihi, 21 temmuzdur. 

Suikast tahkikatı 
Bükreş, 22 a.a. - Rador ajansı bil

diriyor: 

Kalineskonun katli üzerine yapılan 
tahkikat demir muhafız teşkilatının 
so~ unsurları tarafından yapılmış bir 
suıkast mevzuu bahis olduğnu ve ne 
hariçte kolları olan ne de her hangi 
bir beynelmilel mohiyet ve manada bir 
hareketin asla mevzuu bahis bulunma
dığını göstermiştir. Demir muhafız 
azanın bu bakiyesi ölen başvekilin ni
zamın tesisi hususundaki icraatına 
karşı intikam almak arzusu ile hare
ket ettikleri anlaşılamktadır. Roman. 
ya siyasi mahfilleri cinayetin her 
hangi bir beynelmilel mahiyette tef
sırıne imkan olmadığını zira eski 
başvekilin tam ve dürüst bir bitaraf-

Cinayet Romanya'yı bitaraflık -
tan çıkarmak için İ§lenmİf 

Amsterdam, 22 a.a. - Kalinesku'
nun katli hakkındaki alman propagan
dasının parolası bu sabah, propaganda 
dahili matbuat servisi. Şubesi şefi. B. 
Hans Fritahe tarafından verilmiştir. 
Nazi hatibi şu beyanatta bulunmuş -
tur: 

- İngiltere tarafından irtikab edil
memiş ise bu cinayetin hiç bir manası 
yoktur.n 

Bu propagandacıya göre İngiltere, 
Romanya'yı bitaraflık vaziyetinden 
çıkmağa icbar etmek için Kalinesku'
yu öldürtmüştür. 

Bu tezvire burada bilakis alınanla
rın mücrim oldukları zımnen itiraf ma 
hiyetinde telakki edilmektedir. Bu 
münasebetle B. Duca'nın ölümü ve Na 
zilerle demir muhafızlar arasındaki 
müsademeler hatırlatılmaktadır. 

Yunanistan' da teessür 
Atina. 22 a.a. - Romanya başveki

li Kalinesko"nun katli haberinin yu
nan efkirıumumiyesinde uyandırdığı 
derin teessüre tercüman olan gazete
ler, yunan milletinin dost ve mütte -
fik romen milletinin acısına içten iş
tirak ettiğini yazmakta ve Kalines
konun şahsında Romanyanın en iyi 
ve cesur siyaset adamlarından birini 
kaybettiğini tebarüz ettirmektedir. 

Ruzvelt'in nutku 
Londra mahfillerinde 

nikbinlik uyandırdl 
Londra, 22 a.a. - Bu sabah Lonra'

daki siyasi mahafilde nikbinlik hü
küm sürmekte idi. Bu mahafilde B. 
Roosevelt'in nutku çok müsait bir te
sir hasıl etmiştir. Bilhassa Amerika 
Reisicümhurunun söylemiş olduğu 
nutukta şimdiki bitaraflık kanunu
nun tecavüze maruz kalan tarafa her 
türlü muavenette bulunmaktan imti
na eylemekle mütecavize yardımda 

bulunmak gibi garip bir netice tevlit 
etmekte olduğundan bahis olan kısma 
işaret edilmektedir. 

Burada Amerika Reisicümhurunun 
müdafaa etmekte olduğu notai naza
rın kongrede galip gelceği ümit edil
mektedir. 

Gazeteler nutku tefsir ediyorlar 
Nevyork, 22 a.a. - Gazeteler, Ruz

velt'in mesajını tasvip etmekte ve 
mantıki olan programının kabili ta
hakkuk olduğunu bildirmektdirler. 

Reisicümhur Ruzvelt bugün riya· 
seticümhur sarayında Amerika donan 
ması kumandanı amiral Stark'ı kabul 
etmiştir. 

V arşovanın kahramanlığı 

Varşova. 22 a.a. - Albay Lipinski 
radyoda Varşova'mn yapmakta ol
duğu mukavemetin gittikçe şiddet
lenmekte olduğunu söylemiştir. Pa-
yıtahta karşı iki gündenberi yapıl
makta olan bütün taarruzlar, püskür
tülmüştür. Polonya askerlerinin gös
termekte oldukları kahramanlık, hu
dutsuzdur. Bu askerler, duşmanın 

tanklarına karşı saldırmakta, zırhlı 

otomobillerin üzerine sıçramakta ve 
içindekilerin silahlarını ellerinden 
almaktadırlar. Varşovalıların tesanü
dü, onlar için en kıymetli bir yardım
dır. 

dir. Nihayet Avrupada ve Avrupa haricinde 
Polonynın kahramanca mukavemeti, fran- muhtelif bitaraf büyük memleketlerde, 

sız seferberliğini, ilk ina:iliz kıtalarının diplomatik vaziyet, iyileşme yolundadır. 
Fransaya gecirilmesinin ve Almanyanın Fakat bu noktada Fra.nsa ve İna:iltere Ke
harp cephesinde istenerek mahdut olmakla tum davranmaktadır. Bir kere bunların :n
beraber çok mühim hareki.tın tam muvaffa kişafı bittabı a&:ır olmaktadır. Saniyen ku· 
kiyetinin, mutli.k bir sükün içinde yapılıp vetlerin bugunkü muvazenesi, İnciltcrc v: 
başarılmasını mümkün kılmıştır. Fransaya, mütecavizin ken-:ii kendisini m3h 

iki leh denizaltısı lsveç' e 
iltica etmiş 

Bern, 22 a.a. - Emin bir menbadan 
öğrenildiğine göre "Rys" ve "Sep" 
isimlerinde iki leh tahtelbahiri bir İs
veç limanına iltica etmiştir. Bu ge
milerden birinin 66 ve diğerinin de 
56 kişiden ibaret olan mürettebatı İs
veç makamları tarafından tevkif edil
miştir. Tahtelbahirlerin silahları alın
mıştır. 

Almanlar zayiata uğradılar 

Varşova, 22 (Hususi) - Bugün al
man taarruzları bilhassa Vistül'ün 
sağ sahiline ve Praga mahallesine kar
şı yapılmıştır. Varşovanın garbında 

müdafaa kuvetleri ile Alman kıtaları 
arasında şiddetli çarpışmalar olmuş 

almanlar 2 ağır mitralyöz ve 40 ölü 
vermişlerdir. 

Hava defi bataryaları 2 alman tay
yaresini düşürmüştür. 

General Botzkowsky ve general 
Kutszeka kumandasındaki Polonya 
kıtaları, büyük fedakarlıklar ve zayi
at pahasına düşman cephesini yarmış
lar ve Modlin istihkamında bulunan 
Leh kıtalariyle irtibatı temine muvaf
fak olmuşlardır. 

Bremen vapuru 
zaptedilmedi ! 

Londra, 22 a.a. - Bir çok saffı harp 
gemilerinin ve bilhassa Hood, Re -
nown ve Repluse kruvazörlerinin ba· 
tırılmış olduğuna dair olan haberler 
yalandır, ve asıl ve esastan aridir. Bu 
tekzibi yapan amirallik dairesi ilave 
ediyor: 

Bremen vapurunun zaptedilmiş ol
duğuna dair olan şayiaların da asıl ve 
esası yoktur. 

lngilizlerin tevkil ettiği vapurlar 

Londra, 22 a.a. - "İstihbarat neza
reti bildiriyor:,, İngiliz amirallığı· 
nın harbın başlangıçındanberi 520 
vapuru hamuleleriyle birlikte müsa
dere ettiği Popolo d' İtalia gazetesi
nin Londra muhabiri tarafından be -
yan edildiğini, geçen çarşamba günü 
alman radyosu bildirmiştir. Hakikat
te hamuleleri tetkik edilmek üzere 
tevkif edilen bitaraf devletre ait va
purlar geçen çarşamba günü iki yüzü 
geçmekte idi. Halbu ki, o gündenberi 
bu vapurların 80 tanesine hamuleleriy 
le birlikte yollarına devam etmelerine 
müsaade edilmiştfr. 

Nufus sayımına hazırlık 

Müttefiklerin askeri 
mekanizması 

Müttefiklerin askeri makanizması, tam 
ayarlı ve kurulmuş bir vaziyettedir. Bu me· 
kani.zma nasıl harekete geçecek? bu, Alman.
yaya bağlıdır. 

Almanya, bunaltıcı bir muamma karşı • 
sında bulunuyor. Mitlerin bütün nutku, bu 
muammanın etrafında dönmektedir. 

Bu muammanın iki şıkkı vardır ve 
şunlardır : Ya "Şarka do(cru" hareketine 
devam etmek ve yahut bühin kuvetleri a:ar
be çevirmek. 

Führerin nutku dikkatli bir surette oku
nursa, kolay anlaııhr bir müşkül karşısında 
bulunduf:unu gösteriyor. Hitler, bun.dan altı 
ay eve! Almanya - Polonya anlaşmazhiı 
bitmiştir dediği aynı ton He bua:ün de Jngil· 
tere ve Fransadan hiç bir talebi olmadıjını 
tekrar eylerken, aleyhte stratejik serait al
tında fransız - ingiliz cephesine doğrudan 
doiruya karşı koymaktan ne derece çekin· 
mekte olduj:unu znnnen itiraf etmektedir. 
Danıia: hatibi, gayet müphem ve ııktlıan 
kelimelerle Almanyanm t-arki Avrupada İS· 
tihdaf ettiii "Çok mahdut gayeler,. den 
bahsederken, bizzat ker.di doktrinini tekzip 
eylemekte ve alman - aovyet paktının paha
lı ve .ıayıf mahiyetini müıahede ve kabul 
etmektedir. 

Umumi İntiba 

Filhakika umumi intiba, Polonya naşının 
taksimi hakkındaki Bertin • Moskova an
la~maıının 3imdiye kadar alman emellerinin 
aleyhine işlenmiş olduiu merkezindedir. 
Almanyanın niyeti, ısimalde tampon devlet 
halinde Litvanyayı takviye için Vilnoy..ı. 
bu memlekete geri vermek, kendi petrol 
yoksuılui;unun kısmen önüne geçebilmek 
niyetiyle Galiçya petrollerinin heyeti umu
miyesine el atmak ve nihayet, cermanizmin 
Avrupa - Asya yolu boyunca ananevi iler
lemesine devam için bilhassa bir alınan -
Romanya müşterek hududu kurmaktı. Bu 
üç noktada da, Stalin Hitlere süratçe galip 
gelmi~tir. 

$talin rejiminin emperyalizme doiru in
kişahnt, Hitler, belki de büyük Almanyayı 
bolıevizm bulaşmasından iri kılacak bir 
mahiyette görmektedir. Fakat bu tehlike
den kurtulurken, Hitler, ikinci bir tcbli -
keye düşmektedir. Filhakika, rus askerle -
rinin a:arbe doğru ilerlemesi, Hitler Al • 
manyası tarafından ezilmiş ve yahut ezil • 
mek tehdidi altında bulunmuj milletlerin 
panslavizmini uyandırmaktadır. 

Sovyet · alman münasebetleri 

Sovyet nüfuzu altına geçmiş bir cenubu 
şarki Avrupasından veyahut rakip iki hır
ım çarpışmasından dojacak bir sovyet - al
man anlışmazlı&ından bahsetmek için va
kit henüz erkendir. Fakat muhakkak olan 
bir şey varsa o da Hitler, daha şimdiden 
kendi hikimiyeti altından çıkmış olan biı 
kuveti serbest bırakmıştır. Paristeki inti .. 
baa göre, Calinesko'nun katli, doirudan 
doğruya yalu Kııılordunun ilerlemesi ile 
kapatılmış olan Romanya petrolünü ve bui· 
dayını dahilden elde etmek için Almanya -
nın yapttiı bir teşebbüsten ba~a bir şey 
deiildir. 

Garbe dönecek mi? 

Bu vaziyette, Almanya, &arbe doğru a 
caba dönecek mi 1 Eğer Almanya kendi fır
kalartnı, alman ııenel kurmayının ıeçilmez 
mahiyetini bildiii Maginot hattına doiru 
sürer ise, bu taktiii bir nevi intihar de -
mek olacaktır. Eğer Maa:inot'nun arkasına 
düşmek için Belçikarun ve lngiltereye kar· 
şı tayyare ve denizaltı üsleri teşkil için 
Hollandanın bitaraflıklarını ihli.l edcrıe, 
Almanyarun enternasyonal hukuka karşı ya
pacağı bu yeni ıuykast de, müttefikleri &"i
fil avlamıyacaktır. Bir kere Brüksel ve La· 
haye, kendi bitaraflıklarını müdafaaya 
azmetmiş bulunmaktadır. Bundan başka, 
İngiltere ve Fransa da, bu ihtimal için kati 
tedbirlerini §İmdiden almışlardır. Fransa -
nın bütün cepbelı!ri, başka baika vasıtalar
la da olsa, tamamiyle aynı kuvette müdafaa 
edilmektedir. Müşterek müdafaa için lngil
terenin asker ve malzeme yardımı da &"ittik
çe daha ziyade fazlalaımaktadır. 

Fena vaziyet 

Demek: oluyor ki Hitler, hem şarka doğ
ru ilerlemek, hem de ıarbe doiru geniş 
mikyasta bir hareket yapmak için fena bir 
vaziyette bulwımaktadır. Umumi nüfus sayımı üzerinde hazırlık -

lar devam etmektedir. Önümüzdeki aylar 
içinde tecrübe sayılarının yapılması muh • 
temeldir. Yeni sayım için lü.ıumlu olan 
matbu evrakın hazırlatılmasına başlanmış • 
tır. Yeni nüfus sayımı, ilk: iki sayımdan 
daha ıı;eniı olacaktır, 

Fakat buna mukabil, Polonya müdafaası 
ile tedafüi vaziyetleri takviye edilmiş olan 
müttefikler, kendileri için çok müsait bu
lunan sahada taarruzda bulunmaktan hali 
kalmamaktadır. Abloka, denizlere hikim 
devletlerin elinde gittikçe kıymeti artan 
bir ıilih oluak kendi'Sini gö&termck:tochr, 

kılm ettiği bir mevzi ve yıpratma harb : .~e 
itimatla bakmak imkinlarıru vermekte -
dir . ., 

Yunan basını müşterek 

İtalyan - Elen resmi 

tebliğinden memnun 
Ati na. 22. a.a - Havas ajansından: 
Yunan gazeteleri, bu ayın 20 sinde 

neşredilen ve Yunanistan - Arnavut
luk hududunda bulunan iki memleket 
kuvetlerinin geri çekileceğine dair o
lan müşterek tebliği memnuniyetle kar 
şılamaktadırlar, 

Gazeteler, bu teşebbüste B. Musso
lini'nin önayak olmuş olduğunu yaz
makta ve bu hareketin İtalya'nın sulh
çu niyetlerini isbata kafi bulduğunu 
ilave etmektedir. 

Gazeteler, hiç kimsenin Yunanis
tan'ın sulh arzusundan şüphe edemiye· 
ceğini yazmakta ve netice olarak bu 
memleketin bütün komşuları ile iyi 
münasebetler idame etmek arzusunda 
bulunduğunu kaydetmektedir. 

ltalyan gazetelerinin tefsirleri 
RomD., 22 a.a. - İtalya ve yunan 

hükümetlerinin Yunan - Arnavut hu
dudundaki kuvetlerini geri çekmeli 
hususunda verdikleri kararı bahis 
mevzuu eden İtalya matbuatı, İtalya·
nın faşist siyasetini tebarüz ettirerek 
İtalyan hükümetinin Balkan memle
ketleriyle iyi komşuluk münasebetle
ri idame eylemek ve şarki Akdenizde 
her türlü karışıklıkları uzaklaştırmak 
arzusunda bulunduğunu yazmaktadır. 

Yunan hükumeti Bulgar 

bitaraflığından memnun 
Atina, 22 a.a. - Yunan hükümeti, 

Bulgaristanın Atina orta elçisi Şiş
manof'tan Balkan sulhunun muhafa
zasiyle esaslı bir surette hidim olan 
bulgar bitaraflığı hakkındaki dekla
rasyonundan dolayı yunan hükümeti
nin duyduğu derin memnuniyeti Sof. 
ya hükümetine bildirmesini rica et 
miştir. 

Bu bitaraflığı bahis mevzuu ede 
gazeteler, yunan milletinin bunu ço 
müsait bir tarzda karşıladığını ve gr;. 

çen sene imzalanan Selfinik paktını 
Bulgaristanca takip olunan kiyaseti 
harici siyasetin bir delili olduğun 
yazmaktadır. 

Gazeteler, Balkan sulhunun tars• 
nine h3dim olmak şerefinin mezk{'; 
siyasetin banisi olan Köseivanof'a ai 
bulunduğunu ilave ediyorlar. 

Nazi liderlerinin 
paralan Amerrkan 

bankalarında 
Nevyork, 22 a. a. - Amerikan 

ham ve tahvilat borsası mahfillerin 
göre, Göbbels ve diğer nazi liderler 
nin amerikan bankalarında mühi 
mevduatları bulunduğundan veya s 
raflarda amerikan eshamı olarak ... :o

mayeleri mevcut olduğu söylenme 
tedir. Bu sermayelerin yekCınu 10 j 

55 milyon dolar tahmin edilmektedi 
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Fransız Başvekilinin nutku etrafında Yugoslavyada askere 

alınan lora yardım 
( __ R_A_o_v_o __ )_ 

''Daladiye tarih huzurundaki Belgrat, 22 a.a. - Nazırlar meclisi, 
manevralara çağırılmış olan askerle
rin muhtaç ailelerine zaruri olan yar· 
dımı yapmağa karar vermiştir 

TÜRKİYE 

Radyo Dıfüzyon Post:ılan 
TÜRKİYE Radyo:ı.u - ANKARA Radyosa 

DALGA UZUNi.~GU mesulü tayin • • 
etmıştır,, 

Nazırlar meclisi, aynı zamanda as
keri lüzuma binaen hayvanları müsa
dere edilecek olan bütün çiftçilere 
tazminat verilmesini de karar altına 

almıştır. 

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

Nutuk Amerikan 
memnuniyetle 

mahfillerinde 
karşılandı 

ANKA~A 

CUMARTESI - 23 - 9 - 939 
13.30 Program ve saat ayarı 
13.35 Türk mıi:ı:iği : 

Halk türküleri : Sadi Yaver ATAMAN: 
14.00 Memleket saat ayarı, ajans ve meteo· 

roloji haberleri . 

Demİr•por'un birinci golü 

Demirspor As. Fa. ya 
sıfıra karşı 4 le galip 

Yarın final macını 
'" 

Gençler B. •ile yapacak 
Dün tatil günü olmasına rağmen 

futbol meraklılarını stadyoma çeken 
bir müsabaka yapıldı. As. Fa. Gücü 
ile Demirspor, geçen pazar iıç defa 
uzatıldıktan sonra, 4-4 berabere biten 
C.n.P. şildi maçlarını tekrar ettiler. 
l)emrispor, bu müsabakayı 4-0 kaza
narak finale kaldı. 

Tribünlerde birkaç yüz seyirci var
dı. Stadyomun mevsim dolayısiyle boş 
kaldığı günlerde tamir ve ıslcl.hı biti
ri lemi yen birinci mevki tribünler ge
ne kapalı idi. Burada yalnız maçlarla 
çok yakından alakalı zevat bulunuyor 
lardı. 

Maçın hakemi B. Ömer Öreldi idi. 
İki takım da finale kalmak için ka

ti galibiyet elde edebilmek hevesiyle 
oyuna başladılar. Fakat, nedense bu 
gı.izcl başlıyan oyun dakikalar ilerle
dikçe canlılığını ve yüksekliğini kay
betmeğe başladı. Bu haller daha ziya
de As. Fa. Gücünde görülüyordu. 

Riızgar ve güneı. lehinde olduğu 
halde oldukça hakim bir oyun göste
ren Demirspor ilk devreyi yaptığı 2 
aayı ile ve galip olarak bitirdi. 

İkinci devrede rüzgarı lehine almı§ 
bulunan gücün bu vaziyetten kurutu· 
la.cağı ümidi kuvetli idi. Fakat bu hu
susta yürütülen tahminler boıa çıktı. 
Demirspor ilk devredeki üstünlüğü· 
nü bu haftayımda da muhafaza ede
rek güç kalesini arasıra ziyarete bat· 
ladı ve bu hücumların müessiriyeti de 
yaptığı üçüncii golle tezahür etti. 

As. Fa. Gücünün dünkü gayri mü
tecanis ve bilhassa forvet hattının bi
ribirlerini bozacak kadar beceriksiz 
oyunu kendilerine bir türlü sayı yap
mak imkanını vermiyordu. Diğer ta· 
raftan bu bozuk oyunu fırsat bilen 
Demirsporlular yaptıkları bir hücum· 
la dördüncü gollerini de çıkardılar. 

Oyunun sonları, daha ziyade gücün 
işe yaramıyan zahiri bir canlılığı al
tında golsüz olarak geçtiğinden De· 
mirspor sahadan 4-0 gibi bir galibi • 
yetle çekildi. 

Yarınki maç 
Demirspor bu suretle finale kalmış

tır. Yarın kendisi gibi evelce finale 
kalan gençlerbirliği ile karşılaşacak -
tır. 

Demirspor kalecisinin bulunmadı • 
ğ ve antrenmansız bulunduğu bir 

, 

Demirspor kalecisi kurtarıyor 

günde güç karşısında 4-4 beraberlik
le kendisini mağlfıbiyetten zorla kur
tardıktan sonra vaziyetini kurtardığı· 
nı gösteren bir oyunla gene nazarı 

dikkati üzerine toplamıştır. 
Gençlerbirliğine gelince, bu takı

mın bu yılki kuveti ve vaziyeti henüz 
malüpı değildir. Fakat söylenenlere 
inanmak Iazımgelirse Gençlerbirliği 

oldukça kuvetlenmiştir. Takım birkaç 
yıl önceki şöhretini yaşatacak hale 
gelmiştir. 

Eğer bu rivayet doğru ise, yarın 19 
mayıs stadyomunda muhakkak seyri 
lazımgelen çok güzel bir futbol ma
çı oynanacaktır. 

İzmit'te faaliyete 
geçen selektörler 

İzmit: 22. a.a. - Ziraat Vekaletin
ce Vilayetimize göndermiş olan altı a
det seleır;tor, hububat mıntakalarında 

tesbit edilen tohum temizleme merkez 
lerine gönderilmiş ve faaliyete geçiril 
miştir. 

Bu suretle Vilayette köylünün tek
mil tohumluğunun bu sene temiz -
lenip ilaçlanması temin edilmiş olacak 
tır. lier sene pas sürme ve rastık gibi 
hububat hastalıklarından bir çok zarar 
lar gören köylü hükumetin bu yardı
mına sevinmi~tir. 

İzmir' de lise ve orta okullara 
kaydolunanlar 

İzmir. 22 a.a. - Bu sene ~ehrimiz orta o
kullarına S.507 ve liselere 2.583 talebe kay
dedilmiştir. 

HULASA 
( Büyük harpten sonra illı paskılye gecesi, beş renç, 
Antı.ıvan, kardcşı ltlber, arkada5ı Domınık Herıyo, 
Marıyon ve Solanl Senkler 11minde ıki genç kızla be
raber sıkıntılı bır ıuareden kaçıyorlar ve geceyı kırlar 
icınde kaybolmuş bir otelde geçirıyorlar. A~tuvan, 
Marıyan'la Domınik de Solanj'la beraber eglenıyorlar. 
Nıhıyet Solanj, Dominik'le değil Jilber'le, Antuvan da 
Marıyon'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli • 
lık hayatından memnun değildirler. Antuvan karısının 
kız kardeşı Evlin'le sevisiyor ve Evlin bu a,k yuziın • 
den ıntıhıır edıyor. Fakat Antuvan daıma Evlin'i sa -

B o 

Paris, 22 a.a. - Sabah gazeteleri al 
man tahakkümüne karşı memeleketin 
istiklali ve emniyeti için harbe devam 
etmek lüzumunu isbat eden Daladye
yi tasvip etmektedirler. 

Victoire gazetesinde Herve, bu feci 
saatlerde memleketin idaresi kendisi
ne teslim edilmiş olan zatın vatan için 
kan dökecek olanlara ve bu büyük im 
tihanı kahramanca kabul eden Fran
sız kadınlarına, Fransanın ne için çar 
pıştığını izah etmesi faydalı olduğu· 
nu yazmaktadır. Gazetelerin umu
miyetle mütaleası, vaziyetin değişme
miş olduğu merkezindedir. Fransa ile 
İngiltere, nazizmin tamamiyle imha· 

1 sıı:ıa kadar harp etmeğe azmetmiş bu
lunuyorlar. Figaro gazetesinde B. d' 
Ormesson, Fransanın İngiltere nam ve 
hesabına harp etmekte olduğu suretin 
deki alman propagandasına B. Dala
dier':ıin vermiş olduğu cevabı teba
rüz ettirmektedir. 

Daladier, verdiği cevapta, bu har
bin Hitledn çıkarmış olduğu bir harp 
olduğunu söylemi~tir. 

Le Jur gazetesi, mizahi bir eda ile 
şöyle diyor: Bu harbin bir hususiyeti 
var. Kıtaat, top ve tüfenkle, siyasi şef 
ler de nutuklarla muharebe ediyorlar. 

İ htikôrla mücadele 

Devlet f abrikalan 
piyasada nazım 

vazifesi görüyorlar 
Hükümetimiz ihtikarıa mücadele 

işinde devlet fabrikalarının bir nazım 
vazifesi görmesine karar vermiştir. 
Devlet fabrikaları mamulat ve masnu
atının Piyasada hususi müessese ve 
ticarethanelerde yüksek fiyatla satıl
masının önlenmesi için harekete ge -
çilmiştir. Verilen karara göre, bu şe
kildeki şikayetler derhal nazarıdik
kate alınarak o müesseseye bir daha 
mal verilmiyecektir. Hükümetimiz ay
nı zamanda ihracı menedilen ve yahut 
da lisansa tabi olan maddelerin başka 
memleketlere giden türk ve ecnebi 
vapurlarına ihtiyaç nisbetinde yeril
mesine müsaade etmiş ve bu karar li
manlarımızdaki alakalılara tebliğ e
dilmiştir. 

Bir Yuanan vapuru 

fırt.nadan zarar gördü 
İzmir, 22 a.a. - Kalastan limanımıza mü

him miktarda kereste yükü ile gelen yunan 
bandrah Pipi vapurunun kaptanı ticaret 
mahkemesine müracaatla vapur yükünün 
yolda fırtınadan zarar görduğünü ileri sü -
rerek bir kaza raporu istemiştir. 

y Ü K A ş 

Danzing nutkuna cevap veren Dala
dier, tarih huzurunda mesuliyetin 
kimlere raci olduğunu tayin etmiştir. 

Amerika' da memnuniyet 
Vaşington, 22 a.a. - Daladier'in hi

tabesi, Hitler'in nutkundan sonra 
Fransa'nın hattı hareketi hakkında 
beyanat bekleyen diplomatik mahfel
lerde ve efkarı umumiyetle memnuni
yetle karşılanmıştır. Bu mahfellerde 
Daladier tarafından teyit edilen 
Fransa'nın karan ve azmi ziyadesile 
takdir edilmekte ve başvekilin harbin 
ne maksatla yapıldığına dair beyanatı 
umumiyetle tasvip olunmaktadır. Bu 
hitabe tam zamanında irad edilmiştir. 
Çünkü Boralı gibi bazı infiratçılar 

Fransanın ve İngilterenin harbe de -
va edeceklerinden şüphe etmekte ve 
Daladiyenin işaret ettiği Alman pro
pagandasına alet olarak yakında sulh 
akdedileceği için bitaraflık kanunun· 
da değişiklik yapmanın lüzumsuz ol -
duğunu ileri sürmekte idiler. 

Dün kongrede söyledi~i nutukta 
harbin çetin olacağı ve gayri muayyen 
bir zamana kadar devam edeceği ka· 
naatini izhar eden Roosevelt'in Fran
sız başvekilinin mutaleasına iştirak 
ettiği ehemmiyetle kaydedilmektedir. 

Romenlerle ticaret 

müzakereleri başlıyor 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Muhte
lif sebepler dolayısiyle geri kalan 
Türk - Romen ticaret anlasması mü-

1 zakereleri önümüzdeki haf ta İstan
bul da başlıyacaktır. 

Öğrendiğimize göre, Romanya hü
kümeti namına müzakerelere istirak 
edecek olan heyet bugünlerde fstan -
bula gelmiş olacaktır. Ticaret Veka
leti dış ticaret dairesi reisi B. Burhan 
Zihni Sanur'un reisliği altındaki he
yetimiz de bugünlerde İstanbula ha
reket edecektir. 

Ticaret Vekaleti dış ticaret dairesi 
romen masası şefi bu müzakereler 
için İstanbula gitmiş ve hazırlıklara 
başlamıştır. 

Ü( kiıiyi öldüren 
katilin idamı istendi 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Çatal
cada Öğünnü köyünde kendisine ait 
olmadığı halde 15 senedenberi sürdü
ğü tarlanın hükümet tarafından mu

hacirlere verilmesinden muğber ola

rak mavzerle Uç kişiyi öldürmekten 

suçlu Hüseyin adındaki katil hakkında 

ki davaya bugUn de ağır ceza mahke

mesinde devam edilmiş ve müddeiu

mumi Hüseyinin idamını istemiştir. 

Muhakeme karar için başka bir güne 

bı rakı lmı t tır. 

K R o M A 

KAZALAR 

Harta yaptınlacak 
Develi Belediye Reisliğinden : 
Develi kazasının 170 hektarlık 

meskun ve gayrimeskun sahasının ha· 
1i hazır hartalariyle bunu çevreliyen 
60 hektarlık arazi ile 230 hektara va
ran sahanın 1/ 4000 mikyaslı münhani
li takeometrik hartasının alımı işi 

pazarlığa konmuştur. 
İşin maktu bedeli 4600 liradır. 
Pazarlık 15 eylül 939 tarihinden 

itibaren bir ay zarfında Develi beledi· 
ye encümenine müracaat edilecektir. 
Muvakkat teminat 345 liradır. 

Paıarlığa iştirak edeceklerin vak
tinde belediyeler imar heyetinden iş· 
tirak vesikası almaları lfızımdır. 

Şartnameler Develi beledıyesinden 
ve Ankarada Belediyeler imar heye· 
tinden parasız olarak alınabilir. 

Taliplerin ilan tarihinin sonu olan 
16 birinc iteşrin pazartesi gününe ka· 
dar Develi belediyesine gelmeleri ilan 
olunur. (7307/ 4643) 14650 

Tômirat yaptırılacak 
Çankaya Kaymakamlığından : 

Keşif bedeli (349) lira 52 kuruştan 
ibaret bulunan Gölbaşı J. Karakolu 
tamiratı 28-9-939 perşembe günü saat 
15 te kaymakamlıkta müte§ekkil ko
misyonda ihale yapılmak üzere açık 

eksiltmeye konmuştur. Muvakkat te
minat miktarı (26) lira 21 kuruştur. 
İstekliJerin teminat makbuzu veya 
mektubu ticaret odası vesikalariyle 
sözü geçen gün ve saatte komisyona 
gelmeleri buna ait keşif ve şartname 
her gün kaza jandarma komutanlığın-
da görülebilir. (4795) 14742 

Tômirat ve tadilat 
Beden Terbiyesi Genel Direktör· 

lüğü Satın Alma Komisyonundan • : 
Dikmendeki Kayak evinde yapılacak 

1572 lira 4 kuruş muhammen bedelli 
tadilat ve temirat işi pazarlık usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

28-9-1939 tarihinde saat dörtte ihalesi 
icra kılınacaktır. Talip olanların., şerai 
ti anlamak üzere komisyon Reisliğine 
müracaat etmeleri ve aynı saatte pazar
lık icrası için komisyon nezdinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 14748 

Kirahk 

14.10-15 Müzik (Dans müziği - Pl) 
15.15.30 Müzik ($en oda müziği) lbrablm 

Özgür ve Ateş İfocekleri. 
18.30 Program ve memleket saat ayan 
18.35 Müzik (Küçük Orkestra) Şef: Necip 
Askın: 
1 - Güstav Lindner • Şarap ilahı Ba.küa 

şerefin e dans 
2- Christian Ryming - Entcrme.zzo 
3 - Leopold - Yeni dünyanın eski ıarm· 

lan. 
4 - Rio Gebhardt - Maskarade koneor 

valsi. 
19.10 Türk müziği: İncesar faslı - Sa~o 
Tokayın iştirakiyle Celil Tokses. 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref Kadd, 
Hasan Gür, Basri Üfler, Hamdi T~ 

20.00 Memleket saat ayan 
20,00 Müzik (J. Strauss'un Yarasa operMf.); 
20.40 Ajans ve meteoroloji haberleri 
21.00 Türk müziği : 

Okuyanlar: Mefharet Sağnak, Sadi Ho~ 
ses. 
Çalanlar: Vecihe Daryal, Reşat Erer, :ı: .. 
mal Niyazi Seyhun. 
1 - Hüzzam peşrevi. 
2 - Leyli hanım • Hüzzam şarkı - Ey ...

bahı hüsnü :ın 
3 - Leyli hanım Hüzzam ııarkı - Harabı 

intizar oldum 
4 - Salahattin Pınar • Hüzzam şarkı • 

Aşkınla sürünsem 
5 - Selihattin Pınar - Hüzzam şarkı • 

Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm 
6 - Vecihe Daryal - Kanun t .ksimi 
7 Tanburi Cemil - Şehnaz sarkı - Feryat

ki fery;r1.11a imdat edecek yok 
8 - Zeki Arif - Şehnaz şarkı - Senden 

ayrı geceler. 
9- Dede ·Şehnaz şarkı - Gönül durmas 

su gibi çağlar. 
10 - Rahmi bey • Şehnaz şarkı • Ey dil· 

beri işvebaz. 
21.40 Konuşma 
21.55 Müzik (Neşeli plaklar) 
22.00 Ecnebi dillerde konuşma 
22.301 Müzik (Dans müziği . Pl.) 
23.00 ı?on ajans haberleri, ziraat, esham, talı 

vililt, kambiyo · nukut borsası (fiyau 
23.20 Müzı k (Cazband - Pl.) 
23.55-24 Yarın.ki program 

Bir simitcinin 

işlediği cinayet " 1 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Bugün 

burada bir cinayet olmuştur. Mehmet 
adındaki seyyar simitçi ötedenberl a
ralarında geçimsizlik bulunan Ytık

sek kaldırımda şarapçı Muizin dük

kanına giderek kavgaya başlamı§tır. 

Bu kavga esnasında Mehmet bıçağını 

çekerek Muiz'i muhtelif yerler·inden 
yaralamıştır. Muiz kaldırıldığı hasta

nede ölmüş ve Mehmet de yakalan

mıştır. 

Ankara ikinci Sulh Hukuk Ha-

Yenişehir Yüksek caddeai Özenli kimliğinden : 
sokak köşe başı Kardeşler Apartma· Işıklar caddesinde Yaltraklı sokak 17 

N o. lu apartmanda Rasim Hayriye. 
nı, nezaretli ve konforlu, beşer oda 
birer hol müştemilatı havi birinci ve 
ikinci kat: Telefon: 2935 

Kiralık kahve ocağı 
Ulus meydanında Koçak hanında 

kahve ocağı kiralıktır. İsteklilerin 
kapıcıya müracaatları. 

Ankara belediyesi su işleri müdürlüğü 
vekili avukat H. Feyzi tarafından aleyhi· 
nize açılan 109 lira 89 kuruşluk alacak da· 
vası üzerine ikametgfilıınızın meçhuliyeti· 
ne mebni davetiye ve dava arzuhali il§.nen 
tebliğ edildiği halde mahkemeye gelmedi
ğinizden gıyap kararı tebliğine karar ve
rilmi5 ve 16-10-939 saat 9 a talik cdilm::1-
tir. Mezkur tarihte mahkemeye gelmeniz 
aksi takdirde davayı kabul etmiıı sayılarak 
mahkemeye kabul edilmiyeceğiniz lüzumu 
gıyap kararı yerine kaim olmak iizerc ilŞ.
nen tebliğ olunur. !521 

51 
güne zayıflıyordu; fakat ihtiyar kalbi kendisini 
terketmiyor, doktorları hayrette bırakan bir cesa• 
retle mütemadiyen mücadelede devam ediyordu. 

N 1 yıklamaktadır. Mariyanla da Dominik arasında hafıf 
bır sevgı başlamıştır. Fakat Antuvan muthıı bir a;zap 
içindedir, Adeta Evlin'in hastası olmu5tur. Mariyan'la
da Dominik lıuluşmuşlardır) Yazan: I rene N emirovık. -72- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Madam Karmontel 1927 yılının ıon günlerinde 
hastaneye nakledilmişti. Noel gününü, yılbatmı o• 
rada geçirdi. ikinci kanunun sonunda gene orada 
idi. Fakat vaziyetinde esaslı hiç bir değişiklik ol· 
mamıştı. He111en ekseri zamanlar .uyuyor, sonra 
birdenbire uyanıyor, ya hasta bakıcıya ve yahut 
doktora tahammül edemiyor, sinirleniyor ve tek· 
rar rehavete, uykuya dalıyordu. Bazan acı acı di· 
yordu ki : 

Öyle bir yaşa gelmişlerdi ki insan bu yafta hayat· 
ta yalnız yürüyemez, her taraftan önüne bir aürü 
hayaletler çıkar. insan bunları iter ve hayattaki
ler arasında ihtirasla kendi arkadaşlarını arar •• 
Fakat hayaletleri, gölgeleri de hesaba katmak la
zımdır. Çünkü bir gün gelecek ve yalnız onlarla 
başbaşa kalacaktır. 

Antuvan'la Mariyan, bazı hatıraların aldığı 

kuvet ve büyüyen çocuklardakı değişiklikle, geçen 
zamanı hesap edebiliyorlardı. Çünkü bunlardan 
biri beş, diğeri üç yaşını bulmuştu. 

Çocuklar güzeldi ve sıhatleri de yerinde idi. 
Jizel penbe yanaklr ve kuvetli idi; Fransuva daha 
sinirli, daha hassa& görünüyordu. Bacakları çok 
zayıftı, fakat hiç de yorulmak bilmiyordu. Her iki· 
sı de gürültücü ve kavgacı idiler. Mariyan'm dadı
larını savdığı gündenberi hep anneleriyle beraber 
düşüp kalkıyorlardı. Her dakika onlara bakmak, 
mukayyet olmak lazımdı. Çocuklar Mariyan'ı her 
gün daha f a:ıla meşgul ediyordu, Baz an onların 
bu küçücük elleriyle, acele ile, ihtirasla 

ların, bu zıphyan bacakların alıp götürdükleri bir· 
kaç tatlı ve kıymetli dakikanın arkasından koıup 
duruyordu. 

"insanı diri diri yiyorlar, gene de onlan sevi• 
yonım ! ,, diye dü§ÜnÜyordu. 

Zaten onlara minnettardı. Çünkü beklemek, 
aıkılmak için kendisine boı :&aman bırakmıyorlar· 

dı! 

Nitekim aklına gelen doğru çıkmı§. 1926 da 
Pariı'e döndüğü zaman Dominik'i bulamamıştı. 
Ertesi sene, Antuvan'm annesi hastalandı. Bütün 
hayatını hastalıktan ıikilyetle geçiren zavallı ka • 
dm, daima midesinin iyi itlediğini aöylemekle ÖvÜ· 
nür ve bunu muntazam yemek yemesine borçlu 
olduğunu anlatırdı. Filhakika yemekleri gayet he· 
saplı idi. Her gün aynı saatte sofraya oturur, bütün 
kalorileri, vitaminleri inceden inceye tetkik edil
mit yemekler yerdi. Kırk üç &enedenberi her taraf
tan tehdit altmda bulunan vücudunda. ne garip 
ki, onu yatağa yatıran bu midesi oldu. Evela mide-

bir ülaer ba§langıcı oldu ve ameliyat lazımgeldi. 
Ameliyata karar verdikleri zaman meseleyi 

Antuvan'a haber verdiler. Epeyce müddettenberi 
karde§lerine ve ann~ine kartı, melankolik bir la
kaydiden batka bir fey hissetmiyordu. Kininin se
beplerini bile zorlukla hatırlıyabiliyordu. O :&a· 
mandan beri neler olmu§, neler olmuştu! 

Doktorlar, Jilber'e, Paskal'a ve Antuvan'a ka· 
dıncağızın ameliyattan sonra yafıyabilmesinin çok 
aıı ihtimal dahilinde olduğunu söylediler. Uzviyet 
son haddine kadar yıpranmıştı. Ameliyat sayesin
de çektiği ıstırapları tahfif etmek imkanı vardı. 
Fakat kurtulsa bile belki ancak birkaç 6.y veya bir 
sene yafıyabilirdi. Ameliyattan sonra zavallı kadı· 
nui ölümle burun buruna olduğu ve hastanedeP
sağ salim çıkmıyacağı anla§ıldı. 

Antuvan ekseriya annesini ziyarete giderdi. 
Onu kaybedeceğinden dolayı pek fazla müteessir 
değilcli. Fa.kat ölüm ihtimali, tıpkı eskiden babası· 
nm ölümünde hissettiği gibi, etra.fmda her teYİ 

- Göreceksiniz, buradan ancak mezarlığa git• 
mek için çıkacağım. 

Fakat buna kendirinin de inanmadığı belli idi. 
Jojefin daima yanında kalıyordu. Bazan içini çe· 
kerek yalnız ona düşüncelerini açckça söylüyordu: 

- Eve bir dönsek artık. o kadar istiyonun ki 
kızım .•• 

Sonra ~irret ve şikayetçi bir lisanla: 
- Herkes, her gün daha iyi olduğumu söylü • 

yor, diyordu, fakat ben bir· şey anlamıyorum. Gün· 
den güne zayıflıyorum. Bunu kendim de hisaedi· 
yorum. Öyle değil mi Jozefin ? 

o zaman Jozefin onun sısıka, adeta yorganın 
ağırlığına bile tahammül edemiyen vücuduna ba· 
kıyor: 

- Yok efendim, ne münasebet? diyordu. 
Madam Karmontel hafifçe omuzlarmı silki· 

yor : 
- Ne ne münasebet? Ne ne münasebet? diye 

söyleniyordu. Sana aenin fikrini soruyorum. Doi· 
ruyu söylesene açıkça 1 
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Dikilinin dörtte üçü, Kaba kum 
köyünün tamamı harap oldu ' • 

50 den lazla ölen var ! 
(Ba§Z 1 inci sayfada) d~ kay~ettiği için facia haberini bele-/ "-;- İzmir ve mülhakatındaki zelze-

a· .. h' . 1 le 2 37 de başla- dıye reıs vekili sabaha karşı otomo- le hakkında telefonla İzmir valisi ile 
ısını ;sset;re~ ze :\ sa~t 6.10 a ka· bi~le Bergama ya gitmek suretiyle İz· görüşerek ittihaz olunan tedbirler 

dmış vde ası a ar. a ~a a mıre bildire bilmiştir. Anlatılan vazi· hakkında ma!Umat aldım. Kendilerine 
ar evam etmıştır. y t .. kl . 1 k k d f . d . . . . 
Z 1 1 

• k "ni Dikili teşkil ı ~ . yure erı parça ıyaca a ar e • ıcabe en emırlerı verdım. Kezalık An 
e ze enın mer ezı cıd 3500 k. · · k k ld • b"l k ·ı d ·· ·· · · . . t . ,. 125 kilometre şima- . ~r. ışının açı ta a ıgı ı • ara ı e e goruşerek yardım ıçın e-

etmıştır. zmır ın dırılmekt d" · 1 d" d · · 
linde ve Midilli adasının karşısında e ır. .nır er ver ım.,, emıştır. 

ufak bir koya sığınmış bulunan bu u- Kabakum köyünde Ankara'da ve yurdun muhtelil 
fak kasaba, amansız tabiatın hücumiy- köıelerinde yer aar•ıntııı oldu 
le bir anda yerinden oynamıştır. Zel- Facianın diğer bir sahnesi Kabakum 
zele aynı zamanda ta Ayvalıktan İz- köyünde geçmiştir. Köy tamamiyle 
mire kadar geniş bir mıntakada ken- harap olmuştur. Bu civarda toprak 
dini hissettirmiştir. çatlaması görülmektedir. Dikilinin 

Fakat, Dikili ve civarındaki Kum- Yazyolu caddesinden sıcak sular fış-
d b. kırmaktadır. Dikili kaymakamı B. kaya köyünü harap e en, ırçok ocak-

ları söndüren bu afetin tesiri diğer Abdurrahman, eşi ve kızı enkaz altın-

yerlerde nisbeten mahdut kalmıştır. dan yaralı olarak çıkarılanlar arasın
dadır. 

Hükümetimiz ve Kızılay felaketin İzmir vilayet meclisi Dikili azası 
haber alındığı günün en erken saatle- B. Necatinin yeğeni, kızı Münteha 
rinden itibaren derhal vaziyetle ya- ve iki çocuğu İskele oteli sahibi Fahri 
kından alaka tesis ederek icap eden de enkaz altında kalmışlardır. 
tedbirleri ittihaz etmek emrini ver- Bugün Dikili'de gündüz saat 12.30 
mişlerdir. Başta vali olduğu halde da gene şiddetli bir zelzele olmuş sa
mahalli hükümet erkanı, Kızılay, C hilden itibaren 150 metre derinlikte 
H. P. teşkilatı dün geç vakte kadar ayakta kalmış diğer bütün binalar da 
zelzele sahasındaki tetkiklerini ve al- yıkılmış. bu vaziyet ikinci bir panik 
dıkları tedbirleri hükümet merkezi· doğurmuştur. Askeri kıtalarımız facia 
mize bildirmişlerdir. mahallinde kurtarma hareketlerine 

Hükümet ve Kızılay felaketzede· iştirak etmektedirler. 
lere acil yardımlarda bulunmak kara- Zelzele esnasında bir aile reisi ÇO· 

nnı derhal tatbik mevkiine geçirmiş- tuğunu ve zevcesini pencereden so -
}erdir. Zelzele sahasına çadır ve diğer kağa çıkarmış, fakat kendisi enkaz 
lüzumlu şeyler gönderilmiştir. altında kalmış ve ölmüştür. Gelen yol 
ilk •araıntı 15 •aniye devam etti cular facianın daha geniş mikyasta ol-

Dün sabah 2.30'da şehrimizde hafif 
bir hareketiarz olmuştur. 

Diğer tarafdan memleketimizin 
muhtelif yerlerinden aldığımız tel
graflara nazaran Kocaeli'de 2.30' da, 
Edremit'de 2.35'de Bursa'da 2.40'da, 
Eskişehirde 2.30 ve 4.30'da oldukça şid 
detli, Edirne'de 2.20, de Tekirdağın
da 2.40' da, kuş Adasında 2.26, da, Ak
hisarda 2.37 de, Aydın'da 2.40 da, Ma
nisa'da 2.35 de olmak üzere birer, Gey
ve'de 2.29 ile 6.41 arasında beş, Ala
çay'da 2.25 ile 6.10 arasında sekiz ve 
lzmir'de 2.37 ile 6.10 arasında beşer de 
fa yer sarsıntıları hissedilmiştir. 

İzmir'deki yer sarsıntılarından biri 
bazı duvarları çatlatacak kadar şiddet 
li idi. 

Bergama'da da saat 2.40 da şiddetli 
bir yer sarsıntısı olmuş ve bunun ne
ticesi evler yıkılmış ve bazı zararlar 
vukua gelmiştir. 

Dikili'de maddi zararlar 

Dikili'de hükümet dairesi, adliye, 
iskan, polis gümrük ve gümrük mu -
hafaza, sıhiye, inhisarlar, hususi mu
hasebe, jandarma, posta telgraf daire
leriyle parti, halkevi binaları, elek -

Meteoroloji rasat merkezinden a. duğunu bildirmektedirler. Alakadar 
Jınan malfimata göre sabah 2_37, 6.ıo a teşekküller her türlü yardımı yapmak 
kadar birçok defa zelzele hissedilmiş- tadırlar. Ölen Komiser B. Avni Suba
tir. Bunlardan şiddetlisi birinci sar_ şının cenazesi yarın İzmire getirile -
sıntı olup 15 saniye devam etmiştir. cektir. trik santıralı bir mektep, bir cami, bir 

Yaralılardan Ebe Makbule. oğlu 
Sarsıntıdan rasat merkezinin aletleri han, dört otel, bir fabrika, yirmi se-

Ferit ve kızı Ferdane uyurken şid -
karmakarışık olmu•tur. Şehirde bir· 

3' detti sadmelerle uyandıklarını söyle-
çok duvarlar çatlamış ve bir ev yıkıl-

kiz depo, yedi lokanta, altı gazino, 
kırk beş dükkan ve iki yüz ev yıkıl
mıttır. İki yüz elli ev de oturulmaz 
hale gelmiştir. 

mıştır. 

Zelzelenin en büyük tahribatı Di
kili'de olmuştur. Bu kasabanın üçte 
ikisi enkaz haline gelmiştir. Kayma. 
kam ve ailesi enkaz altında kalmışsa 
da bitıihare kurtarılmışlardır. Dikili 
mülhakatında da çok zarar vardır. Ö
lü ve yaralıların çok olduğu anlaşıl
maktadır. Vali, emniyet ve sıhat mü
dürleriyle Kızılay yardım teşkilatını 
hcraberine alarak Dikiliye gitmiştir. 

Halka dağıtılmak üzere yiyecek ve 
içecek gönderilmittir. 

Zel%ele Ayvalık'ta da laiııedilcli 

Ayvalıktan alınan malfımata naza
ran sabah saat 2,35 te merkeze pek ya
kın olan kuvetli bir yer sarsıntısı kay
dedilmiştir. Gecenin geç vaktinde bü· 
tün memleket korku ve heyecan için· 
de sokaklara fırlamış bulunuyordu. 
Birçok duvarlar yıkılmış ve binaların 
kısmıizamı çatlamış bulunuyor, in
sanca zayiat yoktur. Sarsıntı fasıla
larla devam ediyor. 

Dikiliden buraya gelen haberlere 
nazaran sarsıntı orada kuvetli olmuş, 
felaket ve facialar doğurmuştur. 

lzmir ve Dikili'de zelzelenin 
tahribatı 

tzmir, 22 (Hususi muhabirimizden 
telefonla) - Evelki gece saat 2.37 de 
lzmirde vuku bulan zelzele aynı za· 
man içerisinde vilayetin muhtelif 
yerlerinde de hissedilmiş ve mu!ıitte 
umumi bir korku ve heyec:ın uy,mdır-
mıştır. 

1zmirdeki .zelzele on beş saniye 
ıUrmüştür. Halk, korku ve telaşla so
kaklara fırlamış, sabahı sokaklarda 
ve açık yerlerde beklemiştir. Saat 
6 10 a kadar 7 .zelzele kaydedilmiştir. 
, k"kt k" 1 

Bugün yapılan tet -~ ~ -~~ ı .. ~a~ı 
evlerin duvarlarının çoktugu, huku-
met konağında muhtelif dai.rel~rde, 
Hisar ve Şadırvanaltı camılerınde 
çatlaklar ve ııva dökülmesi olduğu 
görUlmüştür. Kahramanla~ mahalle: 
ıınde polis memuru B. Kazımın evı 
çökmüş ve B. Kizım yaralanmış, ço
cukları kurtulmuştur. 

Zelzelenin merkezi Dikili'dir. Bu 
kasaba ile Kabakum köyü mahvolmu.1 
tur. Vali ,emniyet ve sıhat müdürlerı, 
kızılay ve verem mücadele cemiyetle· 
rinden bir heyet ve C. H. P. reisi bu· 
gün Dikiliye gitmişlerdir. Dikili'de 
yalnız tepe Uzerınde inşa edilen yenı 
goçmen evleriyle hükümet binasının 
bir kısmı ve fener dairesi kalmıştır. 

Akşam saat on dokuza kadar yalnız 
İzmir Memleket hastanesine 24 yaralı 
getirilmiştir. Gümrük muhafaza baş· 
çavuşu B. Mehmet, ikinci polis ko
miseri B .Avni de dahil olmak üzere 
Dikili'de 25 kiti ölmüı, 13 kişi a&ır, 
50 kişi hafif yaralanmıştır. Kabakum 
köyünde 13 ölü, 7 yaralı vardır. Diki
lide 250 ev tamamen, 200 ev oturulabi· 
lir 'ekilde, bütlin resmi ve yarı reıml 
binalar tamamiyle yıkılmıttır. Çarıı· 
dan eser kllmam19tır. Kaub11 felikete 

mekte ve hadisenin feci tablosunu can 
landırdıktan sonra karşılarındaki evde 
oturan kahveci Kemalle karısı Fahri
ye ve 6 aylık çocuklarının enkaz al
tında kaldıklarını anlatmaktadırlar. 

Zelzeleye uğrayan diğer yerlerden 
şu maliımat alınmıştır: 

Dikili köylerinden yalnız bir kadın 
yaralı ve bir çocuk ölü vardır. Berga
mada bir çocuk, iki erkek olmak üzere 
üç kiiji ölmüıtür. 

Bergama - Dikili yolu üzerinde bir 
ölü bulunmuştur. Ovacık'ta bet ölü i
ki yaralı, Kazıkbağı'nda bir ölü, keza 
Bergama köylerinde de diğer bir ölü 
tesbit edilmiştir. 

Açıkta kalanlar 3500 kiıi 
İzmir, 22 (Hususi muhabirimizden te

lefonla) - Vilayet merkezine gelen 
mütemmim malftmata göre, zelzele bü
tün kazalarda hissedilmiştir. Fakat 
hasarat azdır. Telefat yoktur. Riva -
yete göre, zelzele esnasında İzmir a-

fakında şimalden cenuba doğru şim
şek gibi gezen bir ziya huzmesi gö
rülmüştür. Hükümet ve alakalılar fa. 
cia mahallindeki yardımı tevsie karar 
vermişlerdir. İstanbulda bulunan Da
hiliye Vekilimizle temas muhafaza e-
dilmektedir. Sabahleyin vali ile bera
ber Dikiliye giden vilayet C.H.P. re· 
isi Atıf İnan'la konuştum. Verdiği 

cevapta, felaketin derecesinin tahmin 
edildiğinden daha feci olduğunu Di • 
kilinin mühim bir kısmının tamamen 
enkaz haline geldiğini, yalnız merkez 
de kadın, erkek ve çocuk olmak üzere, 
şimdilik 45 hasta çıkarıldığını 3500 
kişinin açıkta kaldığını, ölülerden bir 
kısmının defnedildiğini, ağır yaralı· 
ların İzmir'e gönderildiğini, enkaz al 
tından daha birkaç ceset çıkarılabile
ceğini, Kabakum köyünün tamamen 
harap olduğunu, söylemiştir. 

Kızılay'dan müstacelen 500 çadır 
istenmiştir. Kızılay Kurumu yardım 
listesini açmıştır. Diğer bir habere 
göre, Dikili'de sahil otelinin enkaz al· 
altından 9 ölü çıkarılmıştır. Müşteri
lerden ancak bir kişi kurtarılabilmiş 
tir. Bergama kaymakamı ile ailesi ef
radının zelzele esnasında balkona sı· 
ğınmak suretiyle yaralanarak mu· 
hakkak bir ölümü atlattıkları haber 
alınmıştır. Ayvalıkta da zelzelenin bi
nalar üzerinde tesiri olmuştur. Vali 
ve İzmir' den giden heyetler bu ak -
şam şehrimize dönmüşlerdir. Şu da
kikaya kadar (saat 24) başka hiç bir 
haber alınmamıştır. 

Dahiliye Vekilimiz İzmir 
valisiyle konuıtu 

İtalya gazetelerinin 

tefsirleri 
(Ba~z 1 inci Hyiada) 

Polonya'nın müdafaası için Almanya
ya karşı ileri sürülen deliller aynı za
manda Rusya hakkında da varittir. 

Yalnız Almanya'yı mağlup 
etmek yetmez 

Versay Polonyasını diriltmek için 
muharebe meydanlarında birkaç mil
yon ölü bırakmak suretiyle Almanya
yı mağlup etmek kafi değildir. Bun
dan başka Rusya'ya karşı yeni bir har
be girmek ve onu kazanmak lazımdır. 
Polonyayı eskiden olduğu gibi yeni· 
den ihya etmek hususunda ve metin 
bir ifade ile ileri sürülen iddialar, sa· 
dece gülünçtür.,, 

Bundan sonra gazete, demokrasiler, 
için bugün ortaya çıkan güçlükleri 
kaydederek bunların Polonya'ya ta -
arruzdan dolayı Almanya'yı suçlu o
larak mahkum ettikleri gibi, Rusya'yı 
da aynı şekilde mahkum etmeleri ica
bettiğini yazmaktadır. 

Ruıya ile harp edilmiyecekıe ••. 

Bundan başka gazete, eğer Rusya· 
ya karşı muharebe yapılmıyacaksa, 

Almanya'ya karşı da muharebe yap• 
manın muhik olmadığını yazmakta ve 
şu satırları ilave etmektedir: 
"Eğer Rusya, evciden kendisine ait 

olan toprakları yeniden zapt için ha
rekete geçmeği muvafık görmüşse Al
manya da mukadder alman olan top· 
rakları yeniden ele geçirmek için ile
ri atılmıştır. Bunu milletlerin aklıse
limi faydasız bir muharebe olduğunu 
kabul etmektedir. Fakat ikinci bir 
faydasız muharebeyi, Avrupa'da ida
me etmek keyfiyeti de gayriinsani 
bir harekettir. 

Hitler'in metin ve ölçülü nutku, 
alman askerleri için değil, fakat aşıl
maz sedlere karşı atılmak mecburiye
tinde olan askerlere hitap etmektedir. 

Menıe 19hadetnamesinden 
muaf olan ena 

Kıymeti elli türk lirası veya muadil ec· 
nebi parasını ıeçmiyen pasta paketleri, paa
ta §İmendifer Ue yapılan iraallt ve hava yo· 
lu ile cönderilen ve sikleti be, kilocram ve 
daha az olan paketler gibi ticaret mukavele
nameleri hlikilmlerlne tevfikan menşe p
hadetnametl ibrazı mecburiyetinden muaf 
tutulan 50 liraya kadar olan bütün eıya ile: 

Dahiliye Vekilimiz bu sabah tele · kıymetleri eaaıcn cüzi olan alelumum türk 
fonla İzmirden zelzele felaketi hak kitapları ve matbualariyle inhisarlar idare· 
kında izahat alm•, yaralıların tedavi since hususi ıiparif üzerine ve zati istihll-

3' ke mahsus oldu&undan tenzilitlı fiyatla kil· 
ıi ve diler icabeden tedbirlerin alın· çiilc paketler halinde ihraç olunan inhiıar 
muı emrini vermittir. B. Faik öztrak mamtUltı, kıymet hududu ile mukayyit ol-

l!IJbcm:•~~~t~ta!.,!bul~~S~~ma~b~ıslmll!mleneelllİ pbadetnameai almaktan 

Hariciye 
Vekilimiz 
Moskova'da 

(Başı 1 inci sayfada) 

mize kartı sıkı ve sarsılmaz bir 
itimat, beynelmilel münasebetle
rimizde barıı ve emniyet dava -
11nı müdafaa! 

Ayrı ayrı veya mü,terek 
hareket ve tedbirlerimiz, emni
yetlerimizin biribirini tamamla
makta olduğu fikri ile hiç kimse
ye kartı tecavüz kaıtinde bulun
mamak, bilakis hür ve hakim 
milletler arasında uzla,ma ve 
collaboration usullerinin tesis e
dilmesine hizmet etmek esasın
dan mülhem olmuştur. Savyet
ler - Türkiye dostluğunun 18 se
nelik tarihi kadar, Milletler Ce
miyetinde, muhtelif beynelmilel 
konferanslarda takip ettiğimiz 
açık siyaset iddiamızı ispat et
meğe kafi gelir. 

Hariciye Vekilimizin çoktan 
tekarrür eden seyahati, kıtamızm 
bir kısmında harbin başladığı 
zamana tesadüf ediyor. Yeni ve 
vahim ihtilatları ve sirayetleri 
önlemeğe çalışmak iç.in iki dev
letin, pek nazik olan Akdeniz ve 
Karadeniz emniyetleri üzerinde
ki vazife ve mesuliyetlerinin ehe
miyeti söz götürmez. Türkiye 
cümhuriyetinin kendi hissesine 
düten emniyet sahasında sulh ve 
nizamı korumak için almış oldu
ğu müdafaa tertip ve teahhütle
ri komıumuzca malumdur. Bu 
tertip ve teahhütleri·n, harbin 
mahdut kalması hususunda, da
ha ilan edildikleri günden itiba
ren müessir bir yardım teşkil et
miş olduklarını da herkes bili
yor. Bir gün kıtamız ve belki bü
tün cihan için, müşterek ideali -
miz olan sağlam ve hakiki bir ba
rış ve emniyet ahengi kurulabi • 
leceğinden ümit kesmiyerek, va
zife ve hizmetlerimize devam et
memiz, milli menfaatlerimiz ka
dar, inkılaplarımızın insani ga • 
yeleri·ne de en uygun hareket tar
zı olduğuna fÜphe edilemez. 

Muhterem Saraçoğlu'na hayır
lı yolculuk temenni ederiz. 

Falih Rıfkı AT AY 

İhtikarla mücadele 
(Başı 1 inci sayfada) 

şikayetleri tetkik ederek, hakikaten 
fiyatları yükseltmiş olanları cezalan
dırmaktadır. 
Şimdiye kadar vaki olan şikayetler, 

bilhassa, kösele, kalay, inşaat malze
mesi ve bu arada dışardan ithal edi • 
len inşaat maddeleri üzerindedir. 
Bunlardan şehirde mevcut olan stok
lar ve bunların eski fiyatlariyle bu· 
günkü fiyatları tesbit edilecektir. 

Belediye iktısat müdürlüğü, muh
telif maddeler üzerinde i~ gören top
tancı tacirleri toplıyarak kendilerine 
en ufak sebepsiz bir fiyat zammının 
derhal cezalandırılacağını ve hadise
nin adli makamlara tevdi edileceğini 
bildirmiştir. Un ve ekmek fiyatların
dan sonra birkaç güne kadar bütün 
yakacak maddeleri fiyatları da tesbit 
ve ilan edilecektir. Bu sene kok ve 
sömikok fiyatlarında esaslı sayılacak 
bir ucu:dama vardır. Et, ve ekmek fi. 
yatları da geçen seneki aynı zamana 
göre daha ucuzdur. 

lhtikarla mücadele kanunu 
üz.erinde çalıımalar: 

Diğer taraftan haber aldığımıza 
göre ihtikarla mücadele kanunu üze -
rinde çalı§mak gayesiyle teşkil edil. 
miş olan Ticaret Vekaletindeki ko -
misyon mesaisine devam etmektedir. 

Memlekette, bütün maddeler üze
rinde ihtikarı önleyici tedbirleri ih
tiva etmek üzere evela iki kanun pro
jesi hazırlanması düşünülmüşse de, 
bilahare tatbikatta kolaylık olmak Ü· 
zere hükümler birleştirilerek bir ka -
nunun çıkarılması daha faydalı gö
rülmüştür. 

Yeni kanun, kendisini tatbikte mü
kellef olan makamlara çok geniş sala
hiyetler vermekte ve yeni müeyyide
ler vazetmektedir. Henüz kati şeklini 
almamış olmakla beraber, proje, bü
tün istihlfik maddelerine tatbik edile
cek ve bugüne kadar muhtelif kanun
larda muhtelif şekillerde bulunan hU
kümleri bir araya toplıyacaktır. 

Yeni kanunların bariz hususiyetle
rinden birisi, ihtikar maznunlarını, 
meşhut suçlar kanunu çerçevesine gi
ren hareketler gibi, seri muhakeme u
sulUne tabi tutarak cezaların temyizi 
olmıyacaktır. Bu cezalar, hapis ve pa
ra cezası, ticaretten men ve malın mü
aadcrai gibi ıekillcrdedir. 

• 

-S-

İngiliz -Fransız yüksek 
Meclisi dün toplandı 

Harbi müessir kılmak için alınacak 

teClbirler üzerinde mutabakat var 

Garp cephesinde vaziyet sakin 
Paris, 22 a.a. - İngiliz - fransız 

yüksek meclisi bugün İngiltere'de, 
Fransa namına Daladiye, general 
Gamelin ve amiral Darlan, İngiltere 
namına da Çemberleyn, Lord Hali
faka ve Lord Chatfield'in iştirakiyle 
toplanmıştır. Biri sabah ve diğeri öğ
leden sonra olmak üzere iki içtima 
aktedilmiştir. 

Meclis, 14 eylülde toplantısından

beri hadis olan vekayii ve bunların 
neticelerini tetkik eylemiştir. Mütte· 
fiklerin ptanlarını tamamiyle müessir 
kılmak üzere alınacak tedbirler husu
sunda tam bir mutabakat hasıl olmuş
tur. 

Meclis, silah ve mühimmat imalatı 
meselesini de tetkik eylemiş ve iki 
hükümetin gayretlerini artırmak ve 
ahenkleştirmek üzere takip edilecek 
usuller hakkında mutabık kalmıştır. 

Topçu faaliyeti 
Paris, 22 a.a. - Tebliğ: Sarbrük 

bölgesinde temas kıtalarımızın ve bü
tün cephe üzerinde de iki taraf top
çusunun faaliyeti kaydedilmiştir. 

Deği§iklik yok 
Paris, 22 a.a. - Garp cephesindeki hare-

kata dair bugün neşredilen kısa bır .te~l~g • 
de vaziyette dağişiklik olmadığı .bıldırıl -
mektedir. Her iki tarafta da keşıf kolları 
faaliyeti olmuştur. 

Akıam tebliği 

Paris, 22 a.a. - 22 Eylül akşam tebliğ~: 
Cephenin heyeti umumiyesinde bugun 

sükunetle geçmiştir. 
Deniz kuvetlcri vapur kafilelerinin hi:';11a

yesini müessir bir tarzda temine ve duş -
man dcnizaltlarını takibe devam etmiştir. 

Yeni bir torpil tarlaıı vücucla 
getirildi 

Londra, 22 a.a. - Bahriye nezareti, şimal 
garbi istikıımetinde, Newcastel ile Hu11 a • 
rasında sahil boyunca yeni bir mayn tar -
lası tesis edildigini bildirmektedir • 
Bir alman tayyareai düıürülclü 

Londra, 22 a.a. - İstihbarat nezaretinin 
bir tebliğine gore, :Fransadaki İngiliz hava 
kuvetleri 20 eylülde l"ransada bir alınan 
harp tayyaresini düşürmüştür. 

Topçu faaliyetinden ıonra 
Paris, Z2 a.a. - Dün gece fransız cep • 

hei.inde Ren nehrinden Moselle'e varın • 
caya kadar her iki tarafta topçu faaliyeti 
artmış ve sahasını Sarbrükiln cenubundan 
Lalblier'in sol sahili mıntakasma kadar 
genişletmiş ise de umumi vaziyette bir de
gieik:ik yoktur. 

Her iki taraf da kendi mevzileri önlerin
de bazı keşif kolu hareketlerinde bulun -
makla iktifa eylemiştir. 

Polonyada Alman -Sovyet 
hududu dün çizildi 

( Başı 1. incı sayfada ) 
karrür etmişti. Alman ordusu için llza 
mi vüsatte toprak işgal etmek değil, 
Polonya ordusunu imha eylemek ba· 
his mevzuu idi. Bu maksat da hasıl ol
muıtur. 

Petrol kuyularını Almanya 
iıletecek 

Bern, 22 a.a. - Almanya ile Sov
yetler Birliği arasında çizilmiş hudut 
hakkında alınan mütemmim malCıma
ta göre, Rusya tarafında kalmakta o
lan garbt Ukranya'daki petrol kay
nakları, işletme hususunda Almanya
ya ait olacaktır. 

Sovyet tebliği 
Moskova, 22 a.a. - Gazeteler kızıl 

ordu erkanı harbiyesinin aşağıdi~i 

tebliğini neşretmektedirler: 

Sovyet kıtaatı, dün ve evelki gün 
varmış oldukları hattı tarsin etmişler 
ve işgal etmiş oldukları arazide bulu
nan düşman yuvalarını tathir eylemiş 
lerdir. 
Dün saat 19 da sovyet kıtaatı, Pinsk'i 

işgal etmişler ve Lwow ve Sarny'ye 
doğru ilerlemişlerdir. Rovno ile Dub
no ıaptedilmişttir. Muvakkat ve ma
hallt idareler tesis edilmiştir. Mektep 
ler açılmak üzeredir. Sinemalarda Sov 
yet filmleri gösterilmektedir. Gizli o-

Hariciye 
Moskova 

vekilimiz 
yolunda 

(Ba§ı J inci sayfada) 

Cemil Bilıel, şehrimizdeki ecnebi se
firleriyle, mezun elçilerimiz, mebus. 
lar, mUeasesat direktörleri, yerli ve 
yabancı matbuat erkanı tarafından 
hararetle teşyi edilmiştir. 

Türk milletinin selamları 
Hariciye Vekilimiz, Moskova'ya 

hareketinden evel Tas ajansının mu
habirine beyanatta bulunarak demiJ· 
tir ki : 

" - Moskova'ya hareket edeceğim 
şu sırada Tas ajansı vasıtasiyle tlirk 
milletinin sovyet milletlerine samimi 
selamlarını göndermekle ba!Jtiyarım. 
İki memleket arasında mevcut samimi 
emniyet bağlarını takviye ederek se
yahatimden döneceğimden emin bu
lunuyorum.,, 

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
Uç Film birden 

1 - Beyaz Melek 
2-Pranga 
3-Miki 

Seans saatleri: 

2,30 - 3,45 - s.ıs - 6,30 

gece ıaat 9 da 
Beyaz Melek - Miki ve Jurnal 

Her akpm ajans haberle ri 

Telı 2193 

larak Ukranyada ve Beyaz Rusyada 
yaşamakta olan komünistler, hududu 
geçerek Sovyet Rusyaya gitmektedir
ler. 

Vilno'da •ükiin var 
Kaunas, 22 a.a. - Sovyet kıtaatı 

tarafından işgal edilen Vilno şehrin
de sükunet vardır. 

Sovyet makamları yakacak macıae
leriyle seyrüseferin tanzimine ait ba
zı kararnameler neşretmişlerdir. 

Sovyet kumandanı Litvanyadan 
gelen beyaz rus ekalliyetlerine men
sup bazı heyetleri ka~ul etmiştir. 

Bir leh pren.i tevkil edildi 
Moskova, 22 a.a. - Polonya'nın en 

eski ve en :ı:cngin ailelerinden birinin 
reisi olan prens Radziwill, isyan çı
karmak üzere gittiği Rovno civarında 
tevkif edilmiştir. 

Eıtonya - Ruıya ticaret 
mukaveleai 

Tallin, 22 a.a. - Estonya hariciye 
nazırı Selter, sovyetlerle yeni ticaret 
mukavelesini imzalamak üzere sovyet 
hükümetinin daveti üzerine bugün 
Moskovaya hareket etmiştir. 

Bu mukaveleye ait müzakereler 
geçen haftalar moskovada yapılmış
tır. 

KÜÇÜK Dl~ HABERLER 

X Meksika "Havas" - Hükümet. 
Avrupa'ya mesajlar yayan bir radyo 
postasını aramaktadır. Bu postanın 
alman casusluk hizmetinde bir ajan 
tarafından idare edildiği zannedili • 
yor. 

X Paris - Dahiliye nezareti tara
fından neşredilen bir kararname mu-
cibince her ne milletten olursa olsun 
Fransa'da oturan ecnebiler pasaport
larını vize ettirmeğe mecbur tutulmuş 
!ardır. 

X Roma - Resmen bildirildiğine 

göre bir arnavut faşist milisi ihdas 
edilmiştir. Yeni milisin zabitleri ital
yan ve arnavut olacak ve Duçe'nin 
yüksek otoritesi altında bulunacaktır. 

X Londra - Taksi şoförleri cemi
yeti mühimmat ve iaşe nezaretine bir 
muhtıra tevdi ederek taksi şoförleri-

ne tesbit edilen miktardan fazla ben
zin verilmesini istemişler, aksi takdir
de 5.000 şoförün işsiz kalacağını bil
dirmişlerdir. 

X Londra - "'Times" gazetesinin 
Meksiko muhabiri Karaip denizinde 
bir alman tahtelbahiri görüldüğüne 
dair verilen haberi tekzip etmektedir. 

X Tokyo - Domei ajansı, amiral 
Kichiıaburo Nemura'nın yakında Ha
riciye nezaretine tayin edileceğini ha
ber vermektedir. Vaktiyle Vaşington
da ataşenavalhk etmiş olan amiral. 
Japonya ile Amerika arasındaki mü
nasebetleri tanzime müteallik olan 
müzakereleri idare için pek tabii bir 
namaet telikki edilmektedir. 
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MALİYE VEKALETİ 

Elbise yaptırılacak 
Maliye Vekaletinden : 

1 - Vekalet müstahdemleri için 
kumaşı Vekaletten verilmek ve yerli 
dikiş levazımı müteahhide ait olmak 
üzere 146 takım ceket, Yelek, pan~o
lon, kasketten ibaret erkek elbisesi 
dokuz takım ceket, eteklik, bereden 
ibaret kadın elbisesi ve 61 adet palto
nun dikişi toptan açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli erkek ve ka
dın elbiseleri 7 liradan ve paltolar 5 
lira 50 kuruştan 1420 lira 50 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı 106 lira 54 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi levazım müdürlü · 
ğünde görülebilir. 

5 - Eksiltme 30-9-939 cumartesi 
günü saat 10 da Vekalet levazım mü
dürlüğünde müteşekkil eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 
inci ve 3 üncü maddelerindeki belge
ler ve muvakkat teminat makbuzu ve
ya Banka kefalet mektubiyle birlikte 
belli gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (4585) 14545 

Daktiloluk imtihanı 
Maliye Vekaletinden : 

Vekalet merkez dairelerinde mün
hal daktiloluklara alınacakların inti
habı için 16/ 1. ci teşrin / 939 pazartesi 
günü bir musabaka imtihanı açılacak
tır. Müsabakaya öğleden sonra sa
at on dötte başlanacaktır. 

Bu musabakaya kabul olunabilmek 
için memurin kanununun 5.ci madde
sinde şeraiti haiz olmak kafidir. 

Tevdii icabeden vesikalar: 
1 - Fotoğraflı nufus tezkeresi veya 

tasdikli sureti. 
2 - Memurin kanununun S.ci mad

desinde yazılı olduğu vcçhile makf.imi
yeti olmadığına dair mütemekkin ol
duğu mahal Cümhuriyet Müddei umu 
miliğinden alınını§ vesika, 

3 - Aynı mahal Belediyesinden a
lınmış hüsnüal kağıdı. 

4 - Mevcut olduğu takdirde tahsil 
derecesini gösterir vesika, 

Taliplerin bu vesikaları nihayet 14/ 
10 / 939 tarihinde müsadif cumartesi 
günü çalışma saati sonuna kadar Veka 
let müracaat kalemine vererek birer 
numara almaları lazımdır. Vesikaları
nı muayyen vakta kadar tamamen ver
miyenlerin kayıtlarının yapılmıyaca -
ğı ve musabaka imtihanına alınmıya-

cakları ilan olunur. (4796) 14743 

TiCARET VEKALETi 

Kömür ahnacak 
Ticaret Vekaletinden : 

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

2 - Beher ton için (25,5) lira fiyat 
tahmin edilmiş olup muvaltkat temi · 
nat akçesi (191) lira (2S) kuruştur. 

3 - Eksiltme 25. 9. 939 pazartesi 
günü saat (14) te yapılacaktır. İstek
lilerin bu günden evel muvakkat te
minatlarını yatırmaları ve muayyen 
olan saatte Vekalet zat işl'!ri ve leva
zım müdürlüğünde toplanacak satın 
alma komisyonunda hazır bulunmala
rı ilan olunur. 

4 - Şartnameler her gün vekalet 
zat işleri ve levazım kaleminde görü-
lebilir. (4409) 14377 

DAH1L1YE VEKALETi 

Sıcak hava lesisah yaptınlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Vekalet Arşif dairesinde yaptı
rılacak klime (sıcak hava) tesisatı işi 
açık eksiltmeye• konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (9000) lira
dır. 

3 - Eksiltme 12/10/939 cuma günü 
saat 15 de Vekalet binasında toplana
cak satın alma komi .. ··onunda yapıla

caktır. 

4 - Muvakkat t.- ~inat 675 liradır. 
5 - !steklikc uu işe ait keşif, şart -

name, mukavelename ve projeyi 45 ku
ruş mukabilinde Vekalet Levazım Mü· 
dürlüğünden alabilirler. 

6 - İstekliler eksiltmeye girebil
mek için eksiltme gününden en az se -
kiz gün evel Nafia Vekaletine müra
caatla bu eksiltmeye girebileceklerine 
dair ehliyet vesikası almaları lazım

dır. 

7 - İstekliler muvakkat teminat ve
ya mektubu ile ehliyet vesikası, artır
ma ve eksiltme kanununun ikinci ve 
ünçüncü maddesinde yazılı diğer ve
saik ile birlikte aynı gün ve saatte 
mezkfır komisyonda hazır bulunma-
ları lazımdır. (4639) 14625 

NAFIA VEKALETi 

ULUS 

de malzeme müdürlüğü odasında top-, 
!anan malzeme eksiltme komisyonun
da ceman (18.000) lira muhammen be
delli İstanbul'da Yüksek Mühendis 
mektebindeki depoya teslim şartiyle 
800 ton sömikok kömürünün talibi 
çıkmadığından kapalı zarf usulü ile 
yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

Sığır eti ah nacak 
Marmara Ossübahri K. Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi 

Sığır eti 
Sığır eti 

Kilosu 

94900 İzmit 
73000 Darıca 

167900 

Tahmin fiyatı 
Kuruş Sn. 

27 
27 

50 
50 

İlk teminatı 
Lira Kuruş 

1957 
1505 

32 
62 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 1350 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 
10 a kadar makbuz mukabilinde ko
misyona vermeleri lazımdır. ( 4 724) 

14723 

ZiRAAT VEKALETi 

Kuru ot ahnacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Seroloji Müessesesi Direktörlü· 
ğünden : 

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

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

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

4 - İhalesi 9-10-939 pazartesi günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi müessese di
rektörlüğünden bedelsiz olarak veri
lir. 

S - 2490 sayılı kanunda yazılı şart
ları haiz olan isteklilerin muayyen o
lan gün ve saatte Ziraat Vekaleti mu
hasebe Müdürlüğünde müteşekkil sa
tınalma komisyonuna müracaat etme-
leri. (4602) 14611 

ANKARA V ALILICt 

Telefon alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

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

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

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

(4387) 14342 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden : 

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

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

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden : 

1 - At yarışlarında istimal edil
mek üzere bastırılmasına lüzum gö
rülen bahsi müşterek ve duhuliye bi
letleri pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - İhalesi 28. 9. 939 perşembe gü
nü saat ıs te vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4910 lira ve 
muvakkat teminatı 368 liradır. 

4 - Talipler şartnameyi her gün 
vilayet daimi encümeninde görebilir
ler. İhale günü şartname ile istenilen 
vesaiki hamilen ve teminatJariyle bir
likte daimi encümene müracaatları 
ilan olunur. (4701) 14664 

500 sandalya yaphnlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli 1550 liradan ibaret Stad 
yum birinci sınıf tribünleri için yap
tırılacak SOO adet sandalye 9/ teşrini
evel 939 pazartesi günü saat 15 te Dai
mi encümende ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 116 lira 2S kuruş
tur. 

İstekliler teminat mektup veya mak 
buzu Ticaret odası vesikasıyla sözü 
geçen gün ve saatta daimi encümene 
gelmeleri ve buna ait şartnameyi her 
gün Nafia Müdürlüğünde görebilecek 
leri. 4800) 14746 

HAVA KURUMU 

Eksiltme tehiri 

1 - Komutanlık kara birliklerinin ihtiyacından olup yukarıda miktarı yazılı sığır eti 
bir şartnamede ve kapalı zar;f usuliyle eksi tmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 9 - 1. teşrin - 939 pazartesi günü saat 16 da İzmitte tersane kapısın
daki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi, Ankarada levazım daire si reisliğinden, İstanbulda Kasımpaşada Dz. 
Lv. satın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan 2'31 kuruş mukabilinde alınabilir. 
Bu miktar et, bir ve yahut ayrı ayrı iki ta libe ihale edilebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun, bu işle alakadar ol -
duklarına dair istediği ticaret vesikalarını ve yukarda hizalt.rında gösterilen ilk temi
natlariyle birlikte mezkur kanunun tarifatı veçhile tanzim edeceklerini teklif mek -
tuplarını muayyen gün ve saatten tam bir saat eveline kadar komisyon başkanlığına 
vermeleri. (7465 - 4766) 14733 

len (150.000) cilt tutkallı makbuz ile ı cuma günü saat (10,30) da belediye 
(50) cilt kıymetsiz eşya irsaliyesine encümenine müracaatları. (4705) 
tahmin edilen bedel 4500. liraya, ve 14661 

~?r!~m~~~ı:~n müddet de 60. güne çı- Şoför ah nacak 
2 - Bu ihale, 29 eylül 939 cuma gü- Ankara Belediye Reisliğinden: 

nü saat 16. da yapılacaktır. Otobüs idaresi için 70 lira ücretli 
3 - İstekli1erin ihale gününde % birkaç şoför alınacaktır. 

de 7,5 teminat ve icabeden vesikala - İsteklilerin Belediye Reisliğine is-
riyle birlikte Türk Hava Kurumu Ge- tida ile müracaat eylemeleri. (4794) 
nel merkez binasında satın alma ko - 14741 
misyonunda bulunmaları. 3524 

Bina tamir ve felvin ettirilecek vlLA YETLER 

danT~rk Hava Kurumu Başkanlığın Soğuk hava tesisatı ve sair inıaal 
1 - Keşif bedeli 864 lira olan Türk 

Hava Kurumu Genelmerkez binası ça
tısının bitümen amintal ile boyanması 
ve teneke aksamının tamir işi pazar
lıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlığı 9 birinci teşrin 939 
pazartesi günü saat 1 S de Türk hava 
kurumu genelmerkez binasında müte
şekkil satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3) Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4) Pazarlığa girmek isteyenlerin 65. 
Liralık te'minat ve lüzumlu '1esikala
riyle birlikte muayyen gün ve saat ko-
misyonda bulunmaları. 3525 

ANKARA BELEDiYESi 

Bir kamyonet alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

İstanbul Belediyesinden : 
Cerrahpaşa hastanesi soğuk hava 

tesisatiyle mutfak ve çamaşırlığının 
dahili inşaatının ikmali işi kapalı 

zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 
28. 9. 939 perşembe günü saat 15 te 
İstanbul daimi encümeninde yapıla
caktır. Muhammen bedeli 56,529 lira 
ve ilk teminatı 4076 lira 45 kuruştur. 
Şartname 283 kuruş mukabilinde fen 
işleri müdürlüğünden alınabilir. Ta
liplerin 939 yılına ait ticaret odası ve 
ihaleden sekiz gün evel İstanbul bele
diyesi fen işleri müdürlüğüne müra
caatla alacakları fenni ehliyet vesi
kaları ve ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile 2490 numaralı kanuna 
göre hazırlıyacakları kapalı zarfları
nın ihale günü saat 14 e kadar İstan
bul belediyesi daimi encümenine ver-
meleri. (6616/4099) 14102 

Hükumet konağı in11aı ilanı 
Bingöl Vilayeti Defterdarlığın· 

1 - Temizlik işleri için alınacak o- dan : 
lan bir adet 112 pus dingil mesafeli A - Eksiltmeye konulan iş: Bin
picup tipi kamyonet on beş gün müd- göl vilayeti merkez hükümet konağı 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. inşaatı olup muhammen bedeli keşif 

2 - Muhammen bedeli (2750) lira- mucibince (134657) lira (87) kuruş -
dır. tur. Bu inşaat bedelinin (25000) lira-

3 - Muvakkat teminat (206,25) lira- sı 939 mali yılı (55000) lirası 940 ma-
dır. Ii yılı ve (54657) lira (87) kuruşu da 

4 - Şartnamesini görmek istiyen - 941 mail yılı bütçelerinden tediye o
lerin her gün Encümen kalemine ve lunacaktır. 
isteklilerin de 3/10/939 salı günü sa
at 10,30 da Belediye Encümenıne mü-
racaatları. ( 4SS8) 14584 

Bilya ve dişli alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

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

2 - Muhammen bedeli (3215) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (241,12,5 lira 
dır. 

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

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde Selanik caddesin
de 1088 adanın 26 parselinde beledi· 
yeye ait 70 metre murabbaı yol fazla
siyle (19,75) metre murabbaı ada faz. 
lası ki ceman (89,75) metre murabbaı 
yer satılmak üzere on beş gün müd
detle açık arttırmıya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (448,75) 1i -
radır. 

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

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

Otobüs bekleme yerleri 
yaphrdacak 

Ankara Belediyesinden ı 

ı - Ulus meydanı ve Keçiören 
Tepebaşı mevkilerine yaptırılacak o
lan iki adet otobüs bekleme mahalli 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3942,30) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (295,67) li-

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

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

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle· 
dir. 

E - Muvakkat teminat miktarı 
(7983) liradır. 

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

K - Bedel teklif mektubiyle mu -
vakkat teminata ait malsandığı mak
buzu veya banka teminat mektubu ve
ya malsandığı lehine gayrimenkul ipo 
tek senedini 2 birinci teşrin 939 pazar
tesi günü saat 14 de kadar defterdar
lık eksiltme komisyon reisliğine veri
lerek mukabilinde makbuz alınmış ol
ması lazımdır. Posta ile yapılacak 

tekliflerdeki gecikmeler muteb~r de· 
ğildir. (4385) 14355 

Parke kaldnım in11si 
Adana Belediye Riyasetinden: 

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

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

diyesi fen işleri müdürlüğünden 76 
kuruş mukabilinde alınır. 

2 - Muvakkat teminatı 1148,86 li
radır. 

3 - Taliplerin lrer salı ve cuma 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Mameki Seyyar Jandarma Piyade Alayı Satın Alma Komisyonun

dan : 
Miktarı Tahmin %7,S muvakat İhale İhale 

Kilo bedeli teminat tarihi günü saati Usulü Cinsi 

250000 32500 2437,50 29-9-939 Cuma 9 Kapalı z:ırf ile El~meklili 
un 

60000 13800 1035 ., ,. 10 .. Et 
10000 9500 712,50 ,. ., ı 1 •. Sade 

300000 9000 675 ,, ,, 14 .. Saman 
300000 12000 900 ,, ,. 15 .. .t{uru Ot 
450000 20250 1Sl8,50 ,. ,. 15,30 ., Arpa 

1 - Mamekide Jandarma Birlikleri ihtiyacı için kapalı ttarf usuliyle ek
siltmeye konulan altı kalem iaşe ve yem maddelerinin cins ve miktarları 
diğer malUmat yukarıya yazılmıştır. 

2 - Tahmin bedelleri ve % 7,5 muvakkat teminat miktarları hizaların
da gösterilmiştir. 

3 - Şartnameler Kalanda Alay Levazım Müdürlüğünde her zaman görlt
lebilir. 

4 - Kapalı zarf usuliyle yapılacak olan bu eksiltmeler 29-9-939 cuma 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kışla binasında yapılacaktır. 

5 - Teklif mektupları mezkfir günde her kalemin hizasında yazılı sa
atten bir saat evveline kadar satınalma komisyonluğu Başkanlığına veril
miş olacaktır. 

6 - Bu saatlerden sonra gelen teklif mektupları kahnt edilmez. Posta
da vaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 

7 - İsteklilerin Ticaret odalarında musaddak müteahhitlik vesikası ile 
muvakkat teminat makbuzlarının kanunen tertibatı 
koymaları lazımdır. (7420-4710) 

dairesinde zarf içine 
1~683 

Şose inşası 
Niğde Valiliğinden: 

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

İnşaatın keşif bedeli (273S8) lira 
(10) kuruştur. 

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

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

namesi 
D - Tesviyei turabiye ve şose kar

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

veli metraj cetveli grafik ve sair ev
rak. 

!stiyenler bu şartname ve evrakı be
delsiz olarak Niğde Nafıa Müdürlü -
ğünde görebilirler. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

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

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

vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 
7 - Teklif mektupları yukarda ya

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

Hükumet konağı inıaafl 
Mardin Vilayeti Midyat Kazası 

Malmüdürlüğünden : 
A - Eksiltmeye konulan iş: Mar -

din vilayeti Midyat kazası hükümet 
konağı ikmali inşaatı olup muhammen 
bedeli keşfi mucibince 37500 liradır. 

B - Bu inşaatın proje keşifname 
şartname mukavelenamesi inşaat fen
ni şartnamesi keşif fiyatı cetvelleri ve 
müteallikatı Mardin nafıa müdürlü -
günde ve Midyat malmüdürlüğünde 
görülebilir. 

C - Bu inşaat 18. 9. 939 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle kapalı 
eksiltmeye konulmuş. olup ihalesi 4. 
10. 939 çarşamba günü saat on beşte 
Mardin vilayeti Midyat malmüdürlü
ğünde yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

E - Muvakkat teminat miktarı 
2812 lira 50 kuruştu~ 

F - İsteklilerden 939 yılı ticaret 
odası vesikası nafıa müdürlüğünden 

bu iş için ehliyet vesikası almaları la-
zımdır. (4726) 14671 

iCRA VE iFLAS 

Ankara icra Dairesi Gayrimen· 
kul Satış Memurluğundan : 

İzaleyi şuyudan dolayı satılmasına karar 
verilen Yalçınkaya mahallesinde Dibekönü 
sokağında 636 ada 20 parsel numaralı ev ve 
Etlik Kurtini mevkiinde 1768 ada parsel 
numaralı bağ aşaiıda yazılı şartlar dahilin
de açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. 
EVSAF VE MÜŞTEMİLATI : 

EV: 12 numrayı taşıyan sokak kapısı 
bahçesinin solunda bir önü açık koridor ü
zerinde tavanlı tabanlı bir oda ve bitişiğin
de tavansız ve tabansız bir kiler merdiven 

· "' a • '° 

tabanlı iki oda altı bulgurlama tavansız bir 
oda ve bir mutfak ve mutfaktan geçilir di
ğer bir odası vardır. Bahçesi içinde bir fu
run bir helası vardır. 209 metre murabbaı • 
dır. 5590 lira kıymet takdir edilmiştir. 

BAG: Bir odalı üstü kiremit örtülü bir bi
na ile 33 badem 15 kayısı 2 karaağaç 6 dut 
5 üvez 10 armut ağacı vardır. 2138 lira kıy
met takdir edilmiştir. 
SATIŞ ŞARTLARI : 

1 - Satış peşin para ile 26-10-939 tarl • 
hine müsadif perşembe günü saat (10 - 12) 
ye kadar icra dairesi gayri menkul satış me
murluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukarı
daki muhammen kıymetin %7,5 nisbetinde 
pey akcesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul 
edilen hazine tahvilleri göstereceklerdir. 

3 - Satış günü arttırma bedeli takdir e
dilen kıymetin %75 ini bulduktan ve üç defa 
n.idadan sonra mezkur günün 12 inci saatın
da en çok arttıran talibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihteki arttırma teklif edi -
len bedeli muhammen kıymetin %75 şini 
bulduğu takdirde 10-11-939 tarihine müsa • 
dif cuma günü saat 10 - 12 ye kadar yapı. 
lacak ikinci arttırmada en çok arttrrana i. 
hale edilecektir. 

5 - Birinci ve ikinci arttırmalarda ihale 
bedeli ihaleyi müteakip verilmediği takdir -
de üzerine ihale edilen talibin talebi üzeri .. 
ne ihale tarihindeıı itibaren kendisine be • 
deli ihaleyi teslimi vezne etmesi için y<edi 
gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet 
zarfında ihale bedeli yatırılmadığı takdir
de ihale bozulacak ve bu tarihten eve! en 
yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veç• 
hile almıya razı olup olmadığı ıooruldııktan 
sonra teklif veçhile almıya razı ise ihalo 
farkı bu talipten tahsil edilmek üzere ,]?ıı 
talibe ihale edilecektir. Teklifi veçbile al-ı 
mıya razı olmazsa gayri menkul 15 günlük 
ikinci arttırmaya çıkarılacak en çok artıtı• 
ran talibe ihale edilecektir. 

6 - Her iki arttırmada gayri menkul ta
libine ihale edildikte tapu harcı müşteriye 
ihale tarihine kadar olan müterakim vergi 
ve dallaliye resmi satış bedelinden ödene -
cektir. Alakadarların gayri menkul üzerin• 
deki haklan ve hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarım evrakı müsbiteleri ile 
20 gün içinde dairemize bildirmeleri lazım
dım. Aksi takdirde haklan tapu sicili ilo 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma • 
smdan hariç tutulacaklardır. 

7 - Arttırmaya iştirak edecekler 10.10. 
939 dan itibaren 939 - 59 numaralı daire -
mizde yerinde herkese açık bulunan şartna
mesini okuyabilirler. 

3522 

Ankara icra Dairesi Gayrimen· 
kul Satı~ Memurluğundan : 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen 
Mamakta Köyönü mevkiinde şarken mukad
dema Hark elyevm Mustafa tarlası garben 
mukaddema Uzun ağa ve Abdullah ve el -
yevm demir yolu, şimalen yol, cenuben Ab
dullah tarlası ile çevrili mart 341 tarih ve 
227 tapu numara! ıkaydeın beş dönüm mik
tarındaki tarla aşağıda yazılı şartlar dahi -
!inde açık arttırma ile satışa c;ıkrılmıştır. 
EVSAFI : 

Halen bahçedir. Derununda 300 muhtelif 
ağaç vardır. !ki bin lira kıymet takdir c ... 
dilmiştir. 
SATIŞ ŞARTLARI : 

1 - Satış peşin para ile 26-10-939 tarl 4 

hine müsadif perşembe günü saat (10 - 12) 
ye kadar icra dairesi gayri menkul satış me
murluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukarı
daki muhammen krymetin %7,5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul 
edilen hazine tahvilleri göstereceklerdir. 

3 - Satış günü arttırma bedeli takdir e
dilen kıymetin %75 ini bulduktan ve üç defa 
nidadan sonra mezkur günün 12 inci saatın
da en c;_ok arttıran talibine ihale olunur. 

4 - işbu tarihteki arttırmada teklif edi
len bedeli muhammen kıymetin o/c75 şini 
bulmadığı takdirde 10-11-939 tarihine müsa
dif cuma günü saat 10 - 12 ye kadar yapı
lacak ikinci arttırmada en çok arttırana i
hale edilecektir. 

5 - Birinci ve ikinci arttırmalarda ihale 
bedeli ihaleyi müteakip verilmediği takdir -
de üzerine ihale edilen talibin talebi üzeri
ne ihale tarihinden itibaren ken.disine be -
deli ihaleyi teslimi vezne etmesi için yedi 
gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet 
zarfında ihale bedeli yatırılmadığı takdir
de ihale bozulacak ve bu tarihten evel e:ı 
yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veç
hile almıya razı olup olmadığı sorulduktan 
sonra teklif veçhile almıya razı ise ihale 
farkı bu talipten tahsil edilmek üzere bıı 
talibe ihale edilecektir. Teklifi veçhile al
mıya razr olmazsa gayri menkul 15 günlük 
ikinci arttırmaya cıkarılacak en çok arttı
ran talibe ihale edilecektir. 

6 - Her iki arttırmada gayri menkul ta
libine ihale edildikte tapu harcı müşteriye 
ihale tarihine kadar olan müterakim vergi 
ve dallaliye resmi satış bedelinden ödene -
cektir. Alakadarların gayri menkul üzerin
deki hakları ve hususiyle faiz ve masrata 
dair olan iddialarım evrakı müsbiteleri ile 
20 gün için.de dairemize bildirmeleri Iazım
dım. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma -
sından hariç tutulacaklardır. 

'7 - A~·--- - :~•;r~ı.. •"ecekler 10.10. 
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MiLLi MÜDAFAA 

Kar başlığı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alm& Ko-

1nisyonundan : 
1 - Beheı adedine tahmin edilen fiyatı 

(90) kuruş olan 4.000 adet kar başlığı açık 
eksiltme usul'ylc munakasaya konmuştur. 

2 - İhale ı 28-9-939 perşembe gunu saat 
ıs dedir. 

3 - İlk temınatı (270) liradır. 
4 - Evs t ve şartnameliii her ~ün öğle

den sonra M.M.V. satın alma komisyonun· 
dan bede sız olarak alınııbilir. 

S - E sıltmeye ı: rc:ceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikınci ve üçüncu mııddelcri:ıde 
ıosterilen vesaik ve temınat ile birlikte i
hale saatrnda M.M.V. sntın alma komisyu
ııuna gelemeleri. (4'420) 14381 

Fotin üstlüğü alınacak 
M. M. Vekaleti Satın A..lm.s Ko

miayonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 

(150) kuruş olan 4.000 çift fotın üstlüğu 
kapalı zarf usulu ile munakıı.saya konmuı· 
tur. 

2 - !halesi 26-9-939 sah günü saat on 
birdedir. 

3 - İlk teminatı (450) liradır. 
'4 - Evsaf ve ısartnamesi her gün öğle -

den sonra M.M.V. satın alma komisyonun
dan bedelsiz olarak alınabilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve ucuncu maddelerinde 
ıdsterilen ves:ıikle teminat ve teklif mek
tuplarını ihale saııtından behemahal bir sa
at evclıne kadar M.M.Vekileti satın alm1 
komisyonuna vermeleri. (4421) 14382 

Kar eldiveni alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma K<>

misyonundan : 

2 Tabip ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Müstetar· 

lrğmdan : 
Ücreti barem kanununa göre verilmek 

üzere Eskişehir llava okullarına iki tabip 
alınacaktır. Taliplerin evrakları ile havıı 
müsteşarhgına müracaatları. (4765) 14732 

İnşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

l - Ke~if bedeli 45276 lira 22 kuruı o
lan Cebecı hastanesindeki fiziyoterapi bi
nasının ikmali inşaatı pazarlıkla yapılacak
tır. 

2 - Pazarlığı 26.9.939 salt giınü s3at 11 
dedir. 

3 - K:.~i teminatı 6791 lira 45 kuruştur. 
Sartnamesı 227 kuruıı mukabilinde komis • 
yondan alınır. 

4 - Pazarlığa gireceklerin kanuni temi
nat. ve 2490 sayılı kenunun 2, 3. madde -
lerınde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle i!l· 
tigal ettiklerine daır t ı ret odasından 
a~~cakları vesılcal3rla bırlikte muayyen 
gun ve saatte M.M. V. Sa. Al. Ko. da bu
lunmaları. (4775) 14735 

71 kalem ila~ ~hnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 71 kalem ilaç ve sıhi malzeme pa · 

zarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 5550 lira olup teminatı 832 lir:ı 
50 kuruşutr. 

2 - Pazarlık 28-9-939 perşembe gunii sa
at 11 de vekalet satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - isteklilerin kanunun 2. ve 3. madde· 
!erinde yazılı vesaikle ve teminat mektup
ları ile birlikte muayyen saatte komisyo -
na "1liracaatları ( 4778) '4736 

Pamuk altnacak 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiyatr 

(180) kuruş olan 4.000 çift kar eldiveni M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
kapalı zarf usuliylc münakaşaya konmuş - nıisyo .undan : 
tur. ı - Bin ldlo atılmış pamuk pazarlıkla 

2 - İhalesi 27-9-939 çarşamba günü saat eksiltmeye konulmuştur. Muhammen be -
ıs dedır. deli (700) lira olup teminatı (105) lıradrr. 

3 - 1lk teminatı (S40) liradır. 2 - Pazarlık 25-9-939 giınü saat 10 da 
'4 - Evsaf ve şartnamesi her gün öf • vekalet satın alma komisyonunda yapıla • 

leden sonra M. M. V. satın alma komis • caktır. 
yonundan bedelsiz olarak alınabilir. 3 - lstcklilerin kanunun 2 ve 3 üncıi maıl 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı delerindc yazılı vcsaikle birlikte teminat 
kanununun ikıncı v,. u~unrü mııddt-lerın · mektuplariylc muayyen snatta komisyona 
de gösterilen vcsaiklc teminat ve teklif milracaııtları. (4779) 14737 
mektuplarını ih:dc saatından bchcmahal bir 
saat evclinc kadar M. M. VckAlcti satın 
alma komısyonuna vermeleri. 

(4<422) 14383 

Kar gözlüğü alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

nıiayonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen fiyatı 

(40) kuruş olan (4000) adet kar gözlüğü 
ac;ık eksiltme ıuretiyle münakasaya ko -
nulmuıtur. 

2 - İhalesi 29 • eylül • 939 cuma gıinü 
uat ıs dedir. 

3 - llk teminatı (120) liradır. 
4 - Evsaf ve ıartnamesi her ~n öile • 

den sonra M.M. V. satın alma komisyonun
dan bedelsiz olarak alınabilir. 

Kı~hk e.bhe'ik Ye kaputh.ll 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hava rengi 700 metre kıılık elbise
lik 698 motre de kaputluk kwnaş pazarlık
la eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 4323 lira 40 kuruş olup teminatı 
648 lira Sl kuruştur • 

2 - Pazarlık 26-9-939 salı ıuniı saat 14 
de vckıilet satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Nümunesi komisyonda mevcut olup 
iıtiyenlcr her gün görebilir. 

4 - lateklilerin kanunun 2 ve 3 iıncü m.ad 
delerinde yazılı vesaikle birlikte teminat 
mektuplariyle muayyen saatte komisyona 
müracaatları (4180) 14738 

ULUS 
at 11 de tümen satın alma komis7onuııda 
kapalı zarfla aatın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 22SO liradır. 
3 - Evsaf ve teraiti her gün mezkBr ko

misyonda gönilebilir. 
4 - İsteklilerin belli saatından bir saat 

cveline kadar kanuni tekilde teklif mek • 
tuplarını komisyona vermiıı olmalan şart
tır. 

(4400) 14358 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kaızman garnizon ihtiyacı için mü

nakasaya cıkarılıp 1.9.939 da ihalesi yapı
acak olan 600 ton kuru ota istekli çıkma
mış ve yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
cıkanlmıştır. 

2 - Tahmin edilen bedeli lOSOO lira ve 
ilk teminatı 1125 liradır. 

3 - İhalesi Karakösede 25 Eyl. 939 pa
zartesi gıinii ııaat 15 de satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları saat ona kadar 
teslim edilmiş olacaktır. 

5 - Evsaf ve şartnamesi kolordunun 
tekmil garni7.onlarında mevcut ve aynidir. 
Her yerde ~örülebilir. ( 4358) 14363 

Ahır inşası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konyadaki alay hayvanlarının ihti

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

2 - Şartnamesi: Ankara. İstanbul ,Kon
ya LV. imırlikleri satın alma komiı;yon -
larmdadır. İstekliler çalıqma saatlarında 
okuyab'lirler. 

3 - Keşıf bedeli 16450 lira 28 kuruştur. 
4 - İlk temınatı 1233 lira 75 kuruştur. 

S - Eksıltme 29 - Eyi. • 939 cuma güniı 
saat 16 da Konya L V. Amirliği satın alma 
komisyorıunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 29 - Eyi. • 939 cuma günu 
sat 15 e k::dar teklif mektupların ımezkür 
satın alma komısyonuna vereceklerdir. 

(4479) 14440 

Ahır İnşası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Antalyadaki taburun hayvanatı için 

bir tavla ahır ıinşası kapalı :zarf usuliyle 
eksiltme konmuştur. 

2 - Şartnamesi: Ankara, İstanbul, Kon
ya L V. amirlikleri satın alma komisyonla
riylc: Antalyada alay satın alma komisyon
larınd:ıdır. İstekliler çalışma saa+.larmda 
o~uyabilirler. 

3 - Ke~ıf bedeli 16343 lira 96 kuruştur. 
4 - İlk tem n-tı IZ2S lira 80 kuruştur. 
5 - Eksiltme 29 - Eyi. - 939 cuma gıınü 

saat 11 de Korryada ı.v. amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacııktır. 

6 - İstekliler 29 - Eylul - 939 cuma gıi
nu saat 10 a kadar teklif mektuplarını mez
kür satın alma komisyonuna verecekler -
dir. (4480) 144'41 

Ekmeklik un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karakösenin 300 ve Kaızmanın 240 

ve Sürbehanın 370 ve İğdırın 350 ton ek • 
meklik unu ayrı ayrı ve kapalı zarfla ekıilt 
meye çıkarılmıştır. 

2 - Karakösc ununa tahmin edilen be
deli '45750 lira ve ilk teminatı 3+41 lira 25 
kuruıtur. 

64750 lira ve ilk teminatı 4487 lira 50 ku
ruştur. 

S - Iğdmn ununa tahnün edilen bedel 
61250 lira ve ilk teminatı 4312 lira SO ku
ru~tur. 

6 - İhalesi Karaköscnin 3-0 • Eyl. ' . 939 
cumartesi saat 9 da, Kağızman 30 • Eyi. -
939 cumartesi günü saat 10 da, Siırbahanın 
3-0 - Ey!. - 939 cumartesi günü saat 11 de, 
lğdırın 3-0 - Ey!. - 939 cumartesi (Ünii sa
at 12 de Karaköse ııatın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. Teklif mektupları bu 
ııaatlardan bir saat eveline kadar teslim e
dilmiı olacaktır. 

7 - Şartname evsafı kolardunun her ye
rinde mevcut ve aynıdır. Karaköıe için 230 
Kaızman için 280, Sıirbehan için 125 ve 
lğıdır için 307 kuruı mukabilintle gi:ırüle -
bilir. (4491) 14'461 

Su tesisatı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Eskişehir garnizonunda ana depo -

dan hava birliklerine yapılacak kalabak &u
yu tesisatı kapalı zarf usulıyle eksiltmeye 
konulmuştur. Bu i~e ait keşif, eartname, 
tahlil fiyatiyle vaziyet planı Ankara, Is -
lar.tı. ". J..sıdş..:s>:ı le•ıazım amirlikleri ı:a
tın alma komisyonunda gorıilebllir. 

2 - Kapalı zarf usuliylc eksiltmesı 2 -
1 ci teş. - 939 gtinü saat 16 da Eskişe -
hir levazım amirliği satın alma komısyo • 
nunda yapılacaktır. Keşif bedeli ( 42056) 
liradır. Muvakkat teminatı (3154) lira 20 
kuruştur. 

3 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2. 3 
mnddelerinde yazılı vesıkalarla tC'm rat 
makbuzlarını havi teklif mektuplarının 
mezkür gıinıle saat 15 e kadar kom.syon 
riyasetine vermiş bulunacaklardır. 

462S) 14S73 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Edremit ve Bergama gami:ı:onları

nın ununa talip zuhur etmedi iııden tek
rar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Edremit unu 510 ton muhammen be
deli 57375 lira-dır. Muvakkııt teminatı 4304 
liradır. Bergama unu 400 ton muhıımmcn 
bedeli 48.000 liradır. Muvakkat teminatı 
3600 liradır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc Ed • 
remitte tıım satın alma komisyonu bina -
sıncla 6-10-939 cuma gunu saat 10 da ya
pılacaktır. Teklif mektupları saat 10 da 
komisyona teslim etmis olacaklardır. 

4 - Eksiltmeye işt' ' edecck1erin tica 
ret odasına kayıtlı o'n aları ı;;.-ırttır. 

5 - Sartnameyi ıtôrmck ve okumak is
tiyenler her gun iıı saatında komısyona mu
racaat etmeleri ilan olunur. 

(4697) 14641 

linyit maden kömürü ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sarıkamış garnizonunun kışlık ih

tiyacı için 800 ton Balkaya liııyıt maden 
komürıi alınacaktır. Tahmin bedeli 16000 
liradır. llk teminatı 1200 liradır. Kars gar
nizonu ihtiyacı için 1200 ton alınacaktır. 
Tahmin bedeli 21600 liradır. İlk teminatı 
1620 liradır. 

2 - Kömürün evaah ve şartnamesi Mint. 
LV. dedir. Bu kömürleri mıntıka LV. min 
alacağı evsaf ve ıerait dahilinde teahhiıt 
eden zata vermeyi Etibank teahhiıt ctmie

yonunda yapılacaktır. İsteklilerin muay -
yen saatten bir saat evel teklif mektupla. 
rını vermiş olacaldardır. (475'4) 14725 

150 ton un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
Sarıkamıı ıamizonunun bir aylık ihti

yacı için 150 ton un alınacaktır. Tahmin 
fiyatı 19500 liradır. İlk teminatı 1463 li
radır. İhalesi 9-10-939 pazartesi ıünü sa 
at 10 da Sarıkamış mıntaka satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Teklif mektupla· 
rı muayyen saattan bir saat evci verilmiş 
olacaktır. Sartname ve evsaflar tekmil 
garnizonlarda mevcut ve aynıdır. Her ı:un 
her yerde goriılebilir. (4755) 14726 

Bir hamam yaph11lacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

• 

Çay ahn 
Harta Genel Din 

1 - Harta Gn. Drk. 1 
tiyacı için 938 liralık ç 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28 - ey 
gunü saat 11 de Cebec 
lugu bınasmda Sa. Al. 
tır. 

3 - Miktarı cksiltm 
bit edilecek olan bu uç 
liralık çayın muvakkat 
ra olup banka mektubu 
buzu k bul olunur. 

4 - Taliplerin y ılı 
minatlariyle beraber k 
ri. (4503) 

Elbise ve 

1 - Eskişehir gamızonunda ha•a okul
larında yaptırılacak bir hamama istekli 
cıkmnmasından 18-9-939 dan 18-10·939 gu- Harta Genel Di 
nune kad3r bir ay zarfında pazarlıkla yap- ı - Harta Gn. Drk. l 
tırı'acaktır. ls•ekliler bu işe aıt şartname-

1
200 adet kaput, 100 takı 

Ei Ankara, İstanbul ve Eskişehir ievazım takım çamaşır açık eks 
amirliklerinde gbrebilirier. nacaktır. 

2 - Keşif bedeli (27564) lira 98 kuruş - 2 - Eksıltme ıs . E 
tur. Mu\•akkat teminatı (2068) lıradır. Is- günü saat 14 de· An 
teklilerin kanunun 2 • 3 maddelerinde ya- Gn. Drk. luk binasında 
zıh vesaıkle ve teminat makbuzlarıylc ko- pılacaktır. 
misyona gelmeleri. (4756) 14727 3 - Muhammen tut 

Tahmil ve tahliye işi 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma 1'omisyonundan : 
1 - Ankara yollama memurlu •u ve dı

ğer birlik ve m sese!er namına ıstasyona 
ge ccek 6000 ton malzemenin vagonlardan 
indirme bindirme h:ımaliye işinin açık ek
siltmesı 9-10-939 saat ıs de Ankara leva
zım amirli. i satın alma komisyonunda ya
Pl ıacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2'00 lira ilk te
miıutı 180 liradır. Sartnnmesi her gun ko
m syonda goruliır. İsteklilerin kanuni ve
sika ve tcmınatlariylc belli vakitte kom's
yonda bulunmaları. (476S) 14734 

l'uru soğan ahnMak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesse

seleri için 75 ton kuru soğanın 21.9.939 
açık eksiltmesinde talip c;ıkmadıgından 
pazarlıkla cksıltmcsi 25-9-939 saat ıs de 
Ankara LV. imirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3450 lira ilk te
m :ı.atı 2SS lira 75 kuru:ştur. Şartnamesi her 
ll'Un kom ıyonda gorulur. İsteklilerin kn
nuni vesika ve teminatla belli vakitte ko
mısyonda bulunmaları. (4798) 1-4744 

3 kalem eşya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Cebeci hastanesinde açılacak hasta 

bakıcı okulu ic;in aşağıda cins ve miktarı 
yazılı 3 kalem malzeme pazarlıiı 25.9.939 
saat 14 de Ankara L V. amir ligi satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İzahat almak ve nümuneleri görmek 
istiyenlerin hastane levazım mlidiırlüğune 
ve pazarlık içın belli vakitte komilY>"~ 
müracaatları. 
Adet 

muvakkat teminatı 299 
tubu veya maliye makb 

4 - Talıplerin yazıl 
minat13rıyle bırlikte ko 

(4504) 

Kuru fasulye ve 
Harta Genel D" 

1 - Harta Gn. Drk. 
tıyacı için 2000 liralık 
lıralık nohut, açık ek 
nacaktır. 

2 - Eksiltme 28-9 
saat 10.30 da Cebec de 
binasınd Sa. Al. Ko. d 

3 - Mikt3rları ek 
tesbit edilecek olan bu 
fasulye ve 100 lırahk n 
mın.atı 225 lıra olup b 
maliye m:ıkbuzu kabul 

Talıplerin yazılı gu 
lariyle beraber komisy 

(450S) 

Tire (Orap 
Harta Genel D 

1 - Harta Gn. Drk 
2400 çıft tire corap a 
nulmuştuı. 

2 - Eksiltme 28·9-
saat 14.30 da Ankara: 
Drk. liık binasında Sa. 
caktır. 

3 - Muhammen tu 
muvakkat teminatı 39 
banka mektubu vc;ya d 
bul olunur. 

4 - Taliplerin yazı 
minatlarlyle beraber 
ri. (4S06 ) 

Kilim batta 

alın 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerin • 
de ıösterilcn vesaikle ve teminatiyle bir -
likte ihale saatında M.M.V. satın alına ko
misyonuna gelmeleri. (4423) 14384 

Elektrik tesisatı 
Yatak kıhfhk bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

3 - Kaızmamn ununa tahmin edilen be
deli 37200 lira ve ilk teminatı 2700 lira • 
dır. 

tir. Beher tonunun yerindeki maliyet fi. 3 
yatı azami 5S5 kuruştur. g 

3 - Eksiltmesi 10-10-939 ıah ıünü saat 45 
10 da Sarıkamııs mıntaka satın alma komis-

Saç mutbak masası 
Gardrop Harta Genel D 

l - Harta Gn. Drk. 
yatak kılıfı. 400 yastı 
kilim, 50 yun battaniy 
100 elemek torbaııı, 1 
eksiltme suretiyle ah 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
aniayonundan : 

1 - Keşif bedeli 3790 lira 60 kuruı olan 
Muhafı~ Alayı kıılası ile ahırlar arasında 
yapılacak yeraltı kablosu elektrik tesisatı 
açık eksiltmeye konmuştur. 

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

3 - İlk teminatı 284 lira 3-0 kuruı olup 
ıartnamesi ko.da görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk temi • 
nat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddele • 
rinde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle iş
tigal ettiklerine dair ticaret odasından a • 
lacaklan vesikalarla birlikte muayyen gün 
ve saatte M. M. V. satın alma ko.da bu • 
lunmala • (4611) 14568 

Tav ocağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

1nisyonundan : 
1 - Bir adet tav ocağı pazarlıkla ek • 

ıiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
(4500) lira olup ı~t tcminau 337 lira (50) 
kuru1tur. 

2 - Pazarlık 12-10-939 perıembe ıünü 
saat ıs de vekilct satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Fenni ve idari şartnameleri her (Ün 
komisyondan alınabilir. 

-4 - lsteklilerin kanunun 2. ve 3. cü mad
delerinde yazılı vcsaikle tirlikte ilk temi
nat mektupları ile muayyen saatte komis
yona muracaatları. (4669) 14720 

Sulama ocağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

nıiayonundan : 
1 - Bir adet ıulama ocağı pazarlıkla 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen ~ede· 
li 6000 lira olup ilk teminatı (450) lıra • 
~~ . .. 

2 - Paz:arhk 12-10-939 perşembe gunu 
aaat 11 de vekalet satın alma komisyonun-
da yapılacaktır. .. 

3 - Fenni ve idari 13rtnameleri her ~n 
komisyondan alınabilir. 

4-- İııteklilerin kanunun 2. ve 3. cü mad
delerinde yazılı vesaikle ilk teminat me~
tuplan ile muayyen ıaatte komisyona mu
racaatları. (4670) 14721 

Nevresim ve yashk yüzü ah nacak 
• 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
nıisyonundan : 

ı - 12.000 adet nevresim ile 12.600 adet 
yaatık yıizü pazarlık suretiyle satın alına
caktır. 

2 - Nevresimin beher adedi (315) üç yüz 
on beı kuruş ve yastık yiızliiğünıin beher 
adedi (45) kırk beş kuruş fiyat tahmin e
dilmiıtır. 

3 - İli lesi 25-9-939 pazartesi ~ü saat 
11 dedir. 

4 - Kati teminatı (6520) altı bin beş 
)'Uz yirmi lira 50 kuruştur. 

S - Evsaf ve eartnamcsi (220) iki yüz 
71nni kuruş mukabilinde M.M.V. satın al
ına komisyonundan alınabilir. 

5 - Pazarlıia gireceklerin 2490 aayılı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
costerilen vcsaiile ve yukarıda yazılı kati . . 

1 - 10.000 metre yatak kılıflık bez pa
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. Muhammen 
bedeli 4000 lira olup teminatı 600 liradH". 

2 - Pazarlık 27-9-939 çarşamba günü 
saat 11 de satın alına komisyonunda ya · 
pılacaktır. 

3 - Nümune ve evsafı komisyonda mev
cut olup her (Ün ıorillebilir. 

4 - isteklilerin kanunun 2 ve 3. cü mad
delerinde yazılı veaaikle birlikte muayyen 
ıaatte komiıyona müracaatları. 

(4781) 14739 

DENİZ LEVAZIM 

Zeylin danesi ahnacak 
M. M, V. Deniz Levazım Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (17096) lira 

olan (80000) kilo zeytin lanesi 3 • 1. teşrin 
• 939 tarihine rastlıyan salı günü saat 14.30 
da kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı (1282) lira (20) kuruıı
olup şartnamesi her gün komisyondan pa
rasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını en ıeç belli gün ve sa
atten bir saat eveline kadar Kasımpaşada 
bulunan komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri (7331 • 4645) 

14619 

Kuru fasulya allnacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın Al 

ma Komisyonundan : 
1 - Tehmin edilen bedeli (22.400) lira 

olan (160.000) kilo kuru fasulye 10 - 1. 
teşrin • 939 tarihine rastlıyan sah günü 
saat 14.30 da kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - lllt teminatı (1680) lira olup ııart
namesi her gun komisyonda görülüp ve alı
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını en ıcc belli gün ve sa
atten bir saat eveline kadar Kaaımpaş.ada 
bulunan komisyon baıskanlığına makbuz mu
kabilinde vermeleri. (7'404 • 4604) 14722 

LEVAZIM AMIRLICI 

Sığır' eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Bursa ıarnizonuna ait ıenelik 

100.000 kilo sığır eti 25-9-939 pazartesi sa-

4 - Sürbehaıun ununa tahmin edilen 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cinsi, miktarı muhammen bedeli ve muvakkat teminatları ile ihale 
gün ve saatleri goıterilmiı on dort kalem erzak eksiltmeye konmuştur. 

2. - Şartnameleri komisyonda mevcut olup her gün gorlılebılir. 
3 - Kapalı :zarflar 2490 sııyıh kanunun tarıfau dahilinde ihaleden bir saat evci 

komisyona verilmiıı olacaktır. Postada gecikmeler kabul edilmez. 
4 - İstekliler hizalarında gösterilen gun ve saatlerde komisyona muracaatları i-

lin olunur. (4415) 
Cinsi miktarı mu ham. Be. Muvakkat teminat İhale günü S3at 

L. K. L. K. 
Bulgur Açık 32.000 3.680 00 276 00 2!i.9.939 9 
Patates Açık 32.000 1.600 00 120 00 25.9.939 11 
Nohut Açık 11.500 1.035 00 77 60,5 25.9.939 14 
Odun Açık 2so.ooo 2.250 00 168 75 25.9.939 16 
K. fasulya Açık 21.000 2.520 00 189 00 26.9.939 9 
K. sor.an Açık 10.000 soo 00 37 50 26.9.939 11 
Yağ Kapalı 10.000 11.000 00 825 00 26.9.939 14 
Fındık Ka. Aç. 100.000 875 00 6!i 62,S 26.9.939 16 
Sabun Acık 8 000 2.680 00 201 00 27.9.939 9 
Arpa Acık 84.000 4.200 00 31S 00 29.9.939 9 
Ot Açık 52.000 2.600 00 195 00 29.9.939 11 
Ozüm Açık 3.990 750 00 56 25 29.9.939 14 
Et Kopalı 70.000 lS.750 00 1.181 26 30.9.939 10 
Saman Aı,ık 26.000 1.040 00 78 00 30.9.939 14 

14378 

Ekmeklik un ah nacak 
Ankara Leva2:ım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Cinsı Miktarı Muhamemen bedeli İlk temirA•• 
Kilo Lira Kr. 

Ekmeklik un 31S.OOO 33.07S 2480 63 
1 - Adanadaki birliklerin ihtiyacı olan 31S.OOO k11o ekmeklik un kapalı zarfla ek· 

siltmeye konulmuıtur. Bu unun muhammen bedeli ve ilk teminatı yukarıda gösteril 
miştir. İhalesi 29-9-939 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Eksiltme Adar..a tüm karargahı binasında yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi İstanbul, Ankara L V. imirlikleriyle Kayıeride kor ve Adanada 

tıim BBtın alma komisyonunda her gün ıörü lebilir. 
4 - İstekliler kanunun 2. 3. ci maddelerindeki eeraiti haiz olmak ve ticaret oda 

sm<la mukayyit olduğuna dair vesikası bulunmak üzere tayin edilen günde en ı~ç 
ihale saatından bir saat evetine kadar teklif mektuplarının verilmiı bulunmaları la· 
zımdır. (4482) 1446? 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlik !eri ihtiyacı için aıağıda garnizonları hi • 
zalarında miktar, ihale ıekli ve tarihi ve muvakkat teminatlan yazılı ııiır etleri ka • 
pah zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatlerden bir saat evel muvakkat teminat akçaları. 
2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte komiıyona müracaatları. 
Garnizon Miktarı M. Tem. M. bedeli Tutan ihale ~n ve ıekl• 

Çanakkale 
Eren köy 
Ece bat 

110 Ton 
119 Ton 

95,S Ton 
(4S37) 

Lr. Kr. Kr. St. Lr. Kr. 

2081 2S 27 75 277SO 00 
2173 24 24 35 28976 so 
1890 90 26 40 2S212 00 

l-9-39 10 K. zarf 
30-9-39 11 K. zarf 
30-9·39 12 K. zarf 

14498 

4 kalem yiyecek ah nacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan : 

1 - Mersin garnizonundaki lntaatın ihtiyacı olan yukarıda cins, miktar, muhammen bedel ve ilk teminatlariyle eksiltme gün 
ve saatları yazılı iaıe maddeleri kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Eksiltme Mersinde askerlik 1Ubcsi binasının üst katında askeri mahfclde askeri satın alma konüsyonu tarafından yapıla
caktır. 

3 - Zarflar aynı gün açıhs saatından bir saat eveline kadar kabul edilir. 
4 - Fazla bilci edinmek istiycn istekliler Mersin satın alma komisyoııunda mevcut şartnameleri her zaman ıörebilirler. 

Mu. Bedel İlk Te. (4696) 1'4640 
Cinai Kilo Lira Kr. Lira Kr. İhale günil Saat Şekil 

Yemek sandalyası. (4799) 1474S 

HARiTA UMUM Md. 

Saman ve kuru ol ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

l - Harta Gn. Drk. tük lntaaı hayvana
tı için 40 ton kuru ot, 35 ton saman açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29-9-939 cuma günü saat 
l 1 de Cebecide Harta Gn. Drk. liik bina • 
sında Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

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

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

(4SOO) 14'465 

Yem tuzu ahnacak 
Harta Genel Direktörlüiünden: 

1 - Harta Gn. Drk. ilik kıtası hayvanatı 
için 70 ton yulaf, 3SO kilo yem tuzu açık 
ekııltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 29 • Eylül • 939 cuma gü
nü saat 10 da Cebecide Hart!I Gn. Drk. luk 
binasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

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

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te
minatlariyle beraber komisyona ıelmele-
ri. (4501) 14466 

Pirinç ahnacak 

2 - Eksiltme 28 -
giınıi saat 15 de Anka 
Drk. luk binasında Sa 
lacaktır. 

3 - Muhammen tu 
muvakkat teminatı 21 
banka mektubu veya 
bul olunur. 

4 - Taliplerin ya:ı: 
minatlariyle beraber k 

• (4S08) ı 

ASKERi F 

hükümsüzlü 
Askeri Fabri 

dürlüğü Merkez 
misyonur.dan f 

29-9-1939 cuma gun 
lıkla ihale edilecegi 1 
tarıhlerinde neşredıle 
h3mmcn bedeli arttırı 
dilecefinden mczkllr 
kum hakkındakı ılanl 

(4660) 

200 adet boJ 

Harta Genel Direktörlüğünden: Askeri Fahri 
ı - Harta Gn. Drk. lügıi kıtası eratı i • dürlüğü Merkez 

in 2000 liralık pirinç açık eksiltme sureti- yonundan : 
le alınacaktır. Tahmin edılen be 

2 - Eksiltme 28-9-939 perşembe günii 200 adet bot ispırto 
saat 10 da Cebecide Harta Gn. Drk. lük lar umum müdurlug 
binasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. komisyonunca 3.10-ı 

3 - Miktarı eksiltme neticesinde tesbit de pazarlıkla ihale 
edilecek olan bu iki bin liralık pirincin parasız olarak komis 
muvakkat teminatı.yüz elli lira olup banka lerin muvakkat temi 
mektubu veya malıye makbuzu kabul olu- ( 75) kurus ve 2490 
nur. • ve 3. maddelerindeki 

.4 - 1:alıplcrin yazılı g~n ve saatte te: olmadıklarına ve bu 
mınatlarıyle beraber komısyona ıelmclerı. , dan olduklarına dair 

(4502) 14467 siyle mezkur gun ve 
racaatları. ( 4694) 

2000 adet 3 
150 ,, ., 

1500 ,, ,, 
2000 ,, ,, 

500 paket 2 
200 H 3 

8000 adet 40 
700 adet 40 

katlı haki aaraç ipliği 25 No: 

" beyaz " " 25 No: 
,, ıri " " 25 No: 
" aan çiritli saraç ipliği 18 
" keten aaraç ipliği 

" " " ,, 

No: aiyah ve haki makara (914 
No: beyaz zincirli makara. 

Aakeri Fabrikalar Umum tftütlü"'üğü Merkez 

yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira olan ı teminat olan (375) 1 
cins ve milı:tan yulı:an~a yazılı iplik ve kanunun 2 ve 3. m 
makaralar Askeri Fabrıkalar umum mu • • 

5'40,000 621,00 00 4355 00 4-10-939 Çarpmba 10 K. zarf dilrluiü merkez Sa. Al. komisyonunca 11 - komıayoncu olmadık 
48,000 110,40 00 828 00 ~10-939 Çarıamba 11 K. zarf ıo.1939 çarpmba ıün6 Hat 14 de pazarlıklı kadar tlic.car~an o 

Un 

·------~--..... --~--------~----------...... --~-'L .. 4.Ai ..... ___ Q,.. ____ ....ı_-11"-.:1&1._...u·~ı.e_edilc.c:ek ir araaız olarak odası vesıkasıyle 
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~1111111111111111111111111111111111 Saraçhane bqmda. Horhor caddesinde 1111111111111111111111111111111111~ 1 ------ Yatılı 
Yatısız HA YRiYE LİSESİ Kız 

Erkek 

------------: Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlanmııtır. Ecnebi Lisanı ilk sınıflardan itibaren § 
başlar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususi : 

E otobüs servisi vardır. İsti yenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 .: 
., ••••••••••••••••••• ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııll"" 

Şemsülmekitip: OKULLAR GONEŞI 

YUVA - İLK - ORTA - ERKEK - KIZ - Gündüzlü - Yatıh 
Ellinci yılını idrak eden Okullar Güneşi talebe kaydına başlamıştır. En ciddi ve feyizli bir özel o

kuldur. İlk kısım 4-5 inci sınıflardan itibaren ecnebi lisanları okutmaktadır. İstiyenlt'\re tarifname gön
derilir. 

Adres: Beıiktat Yıldız. 5069 

Yatı mekteplerine gelecek çocuklarınızın 

Yatak, yorgan, battaniye, çarşaf ve çamaşırlarını 

BURSA PAZARI: HASAN HÜSNÜ 
Mağazalarından arayınız 

İstanbul Sultanhamam caddesi 4, Tel: 20625 Beyoğlu, istiklal caddesi 376. Tel: 40007 5063 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -- -
§ Halk maskeleri satıı yerleri ------- -
§Türkiye kızılay cemiyeti umumi merkezinden~ 
== == E Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı herhangi bir teh- =: 
E like anında zehirli gazlara kartı korumak için yaptırılan =: 
E Halk Maskeleri, Ankara' da umumi merkezimizle lstanbul- =: 
=: da satıf depomuzda. İzmir, Adana, Afyon, Antalya, Aydın,§ 
:= Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Kocaeli, Konya, = = Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon merkezleri· = 
:= mizde satılmaktadır. =: 
:= Diğer Kızılay merkez ve şubelerine de müracaat edildi- = 
:= ği takdirde baş ölçüsü alınarak derhal istenilen maskelerin =: 
:= siparişi kabul edilir. := 
:= Her maske ayrı kutu içinde ve mu haf aza ve kullanma ta· := 
:= rifnamesi vardır. Fiatı her yerde (6.-) liradır. 3228 := 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Umumi heyet toplantısı 
~nkara Örnek evler yapı kooperatifi ortaklarına 

Kooperatifimizin esas mukavelenamesinin 61 inci maddesi mucibince 
idi ıurette umumi heyet toplantısını 8-10-939 pazar günü saat 14 de Anka
ra Halkevi salonunda yapacağından mezkur günde sayın ortaklarımızın 

tetrifleri rica olunur. 
MUVAKKAT İDARE HEYETİ 

Görüşülecek işler: 1 - İdare heyeti seçimi, 2 - Mürakiplerin seçimi, 
3 - Arsa seçim heyetinin seçilmesi, 4 - Sermaye hakkında bazı ortakların 
teklifi. 3458 

PWTİK SANATLAR ATELYESİ 
(Resim - Heykel - Dekorasyon) 

NURETTiN ERGÜVEN 
Yakında talebe kaydına başlanacaktır. Yeni şehir • İsmet İnönü caddesi No. 45 

_.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. 

- = 5 Dökümcü ahnacaktır § -- -- -5 Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müeıaeseıi Müdür- 5 
5 lüğünden: : 

- = - -: Müessesemiz Boru Fabrikası için Döküm işçileri alınacaktır. : - ~ -: Taliplerin Karabük'te kain Müessesemize acele müracaatları ilCln : - -: olunur. 3452 : - -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııll"" 

Hali tasfiyede bulunan 
Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi Tas fi ye Heyetinden: 

GÜMRÜK VE iNHİSARLAR V. 

İnşaat münakasası 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 

Keşifname, şartname ve planı muci 
'hince 7 / Ix 939 tarihinde kapalı zarfla 
yapılan münakasada talip zuhur etme
diğinden Diyarbakır Başmüdürlük 

binası inşaatı işi yeniden pazarlıkla 

cksilteye konmuştur. 
II- Muhammen bedeli 34235.i9 lira 

muvakkat teminatı 2567.63 liradır. 
III - Pazarlık 27 / IX 939 çarşamba 

günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 
iV-Şartnameler her gün Levazım şu 

besi veznesinden ve İzmir, Ankara, 
Diyarıbakır Başmüdürlüklerinden 171 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler pazar
lık için tayin olunan gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralariyle birlikte 
mezkur komisyona gelmeleri ("7458" 
/ 4717) 14700 

VAKIFLAR U. Md. 

Karabük kok kömürü ahnacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğün

den : 
1 - Ankarada ikinci vakıf apart -

man için (600) ton Karabük kok kö
mürü alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher ton 
(24) lira (75) kuruştan (14850) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminat (1114) lira 
olup nakit veya banka mektubu ola
caktır. 

4 - Şartname vakıflar levazım me
murluğundan parasız olarak verilecek 
tir. 

5 - İhale 3-10-939 tarihine müsadif 
salı günü saat (15) te ikinci vakıf a
partmanda inşaat müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 

6 - Taliplerin tayin edilen günde 
nihayet saat 14 de kadar teklif mek
tuplarını 5 inci fıkradaki komisyona 
vermeleri lazımdır. Bundan ıonra ve
rilecek mektuplar kabul edilmiyecek-
tir. (4691) 14635 

Müsabaka imtihanı 

Yüksek Mühendis Mektebi Di· 
rektörlüğünden : 

P. T. VE T. MODORLOCO 

Tôlik halkası 
alınacak 

P. T. T. Umum Müdürlüğün· 
den : 

1 - İdare ihtiyacı için yüz bin 
(100.000) adet talik halkası açık ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (üç bin), mu
vakkat teminat (225) lira olup eksilt
mesi 9 teşrinievel 939 pazartesi günü 
saat (16) da Ankarada P.T.T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu
biyle kanuni vesikalarını ve teklifle
rini hamilen mezkur gün ve saatte o 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P.T.T. 
levazım, İstanbulda P.T.T, levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be
delsiz verilecektir. (3884) 13917 

Tôlik teli alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1) İdare ihtiyacı için 120.000 metre 

talik teli kapalı zarfla eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2) Muhammen bedel (9600), muvak
kat teminat (720) lira olup eksiltmesi 
1 ikinciteşrin 939 çarşamba günü saat 
(16) da Ankarada P. T. T. umum mü
dürlük binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubu 
ile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi 
kapalı zarflarını o gün saat (15) e ka 
dar mezkur komisyona vereceklerdir. 

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

(4433) 14423 

Te!efon ıebeke malzemesi 
ahna<ak 

P. T. T. Levazım Müdürlüğün-

den: 
Mıktar Nevi 

100 Kilo Açık renkte izole mayii 
25 ,. Siyah ,, ,, ,, 

1300 adet Açevele kancası 
1000 ,, Ek borusu 
157 ,, Tespit topuğu 
650 ,, ,, halkası 

1) Nevi ve miktarı yukarda yazılı 

telefon şebeke malzemesine temdit 
müddeti zarfında talip çıkmadığın

dan pazarlıkla mübayaa edil~~ektir. 
2) Muhammen bedel (1132,80) lira 

muvakkat teminat (84,96) liradır. 
3) Pazarlık 17 Teşrinievel 939 salı 

günü saat on beşte Ankarada P. T. T. 
umumi müdürlük binasındaki satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4) Taliplerin şartları görmek üzere 
her gün, ve pazarlığa iştirak etmek i
çin mezkur gün ve saatte o komisyo-
na müracaatları. (4742) 14724 

Varnon pil kadehi ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için 5000 adet 
vamon pil kadehi açık eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2) Muhammen bedel (2500) muvak
kat teminat (187,5) lira olup eksilt -
mesi 8 İkinciteşrin 939 çarşamba günü 
saat (16) Ankarada P.T.T. Umum 
Müdürlük binasındaki satınalma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, Muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu
bu ile kanuni vesikalarını hamilen 
mezkür gün ve saatte o komisyona 
müracaat edeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
Levazım, İstanbul'da P.T.T. levazım 
ayniyat şubesi Müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. (4759) 

14728 

Hali Tasfiyede bulunan Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi His
sedarları Heyeti umumiyesinin, 12 birinci teşrin 1939 tarihine tesadüf eden 
Perşembe günü akdi içtima etmek üzere daveti kararlaştırılmış olduğun
dan. tirket hissedarlarının mezkur günde saat 11 de Şirketin Ankara'da 
Yentıehirde Karanfil sokağında bulunan Merkezini ıereflendirmeleri ve 
hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını müspit vesaiki içtima 
gününe tekaddüm eden bir hafta evvel Ankarada Şirket merkezine, İş, Zi
raat Bankalarına veya Sümer Bank'a tevdi ederek birer duhuliye varakası 
almaları rica olunur. 

1 - 939 - 940 Ders yılı için mektebe ..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
girmeğe talip olanlar arasında yapıla- : : 

Ruzname 
ı. - İstifa eden tasfiye memurunun yerine bir diğerinin intihabı. 3526 

A Yrupada tahsillerine de yam 

edemi en taleb~?er ha~kında 

Askerlik işleri 
Ankara Askerlik Şubesi Reisli

ğinden : 

cak müsabaka imtihanları eylül~n 2~ § ilk • Orta • Lise § 
ve 29 uncu perşembe ve cuma gunlerı : : 
saat 9,00 da başlayacaktır. : M kt k•t 1 : 

2 - Bu hususta fazla malıimat al- = e ep I ap Qfl 5 
mak isteyenlerin tatil günleri hariç oı- : Hacet : 
mak üzere her gün saat 9 - 16 ya ka- 5 "!I : 
dar mektep İdaresine müracaatlarıi : Kitap Evinde aablmaktadır. 5 

(4648) "7309" 14593 = 3443 = 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

23 - 9- 1939 

• 
işleri Harita ve • 

proıe 

Türkiye Demir 

müdürlüğünden : 

ve (elik f abrikalar1 
.. 1 

muessesesı 

Karabük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi ta
rafından kurulmakta olan ıehire su isalesi ile şehir şebekesi tesisine 
ait harita alınması ve proje, keşif ve şartname tanzimi işi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait şartname Ankara' da Sümer Bank muamelat şubesin -
den, İstanbul'da Sümer Bank Şubesinden, ve Karabük'te Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak alı
nabilir. 

Eksiltme 29.9.1939 cuma günü saat 16 da Karabük'te Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 3398 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:ı 

~Y. mühendis, Y. mimar ve~ = = 
~ fen memuru aranıyor i 
:: Toprak mahsulleri ofisinden : § 
§ s = Merkezde teknik büroda çalışmak üzere beton arme he- = 
=: sabatında ve her türlü proje işlerinde tecrübeli iki inıaat S 
=: mühendisiyle, bir mimar ve iki fen memuru alınacaktır. :! = Bunlara kadı-oları mucibince mütehassıs ücreti verile- § = cektir. = := İsteklilerin yazı ile Ofise müracaatlan ve vesikalannı ~ 

~ 1~~~tı;;~;;;;;1;:;ı~1 ~
1

1~~~;i il~~~; 11111111111111111: ~;~ ;111111111 r.1 

TÜRKİYE 

VE CAM FABRİKALARI 
Anonim sosyetesinden : 

Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikamız, bilıimum fişe ve züccaciye 
fiatlarında herhangi bir zam yapmış bulunmadığından piyasada bu 
mamullerimize ait fiatların tereffü ettiğine dair verilecek haberle
rin Fabrikamızın Galata Perşembepazarı İş hanındaki İstanbul Bü-
rosında ehemmiyetle nazarı itibara alınacağı ilan olunur. 5090 

1 
Satıhk otomobil ve saire 

Ankara Defterdarlıimdan : 
Cinsi Markuı 

Muhammen bedeli 
L. K. 

M. Teminat 
L K. 

Otomobil Fort 300 22 50 
,, ,, Pakkart 400 30 00 

Konpirmepires makinesi During 100 • 7 50 
Motorbisiklet Benve 40 3 00 

1 

1 - Yukarda evsafı yazılı Otomobillerle, Kinin kompirme makinesi 
motörbisikletin ayrı ayrı ihaleleri yapılmak üzere açık artırma usuliyle sa 
tışa konulmuştur. 

2 - İhale 9-10-939 tarihine müsadif pazartesi günU saat 14 de defterd 
lıkta toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - bteklilerin adı geçen günde komisyona gelmeleri ve bundan e 
ıartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık Milli Emla~ 
Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (4763) 14730 

151 kalem ilac salllacak 
Ankara Defterdarlığından : 

1 - Muhammen bedeli 197 lira 50 
kuruştan ibaret olan 153 kalem muh
telif cins ilaçlar satılacaktır. 

2 - İhale 9-10-939 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15 te defterdar -

lıkta toplanacak komisyonda açık arı 
tırma usuliyle yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 15 liralık muvak 
kat teminat makbuzu ve eczacı olduk] 
larına dair vesaik ile adı geçen gündı 
komsiyona gelmeleri ve ilaçların lis, 
tesini görmek üzere defterdarlık mil 
ti emlak müdürlüğüne müracaatla 
iliin olunur. (4764) 14731 

Muhtelif malzeme ahnack 
D. D. Yollan Satm Alma Komisyonundan 

Muhammen bedelleri aşağıda yazılı üç liste muhteviyatı malzeme 6-11.ı 
1939 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulil ile Ankara'da idare bil 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin miktarı aşağıda yazılı muvakkat teminat il~ 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadu 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydarpa-ı 
ıa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (4642) 

No. İsmi 

1 Perçin çivileri 63 kalem 
2 Vida, rondela ve gupilyalar 

(65 kalem) 
3 Muhtelif boru ve manıonlar 

(8 kalem) 
14679 

Muhammen bedel Muvakkat temin 
Lira 

12088 
6000 

6440 

Lira K. 

906 60 
450 00 

483 00 

Üniversite Rektörlüğünden : 
l - 335 doiumlu ve bunlarla muamele

ye tlbi eratın son yoklamaları 1:1~-939 ta
rihinde başlıyarak 31-10-939 tarıhınde so
na erecektir. 

YENİ SİNEMALAR sus 
Halihazır sebebiyle Avrupada tah

sillerine devam edemiyen talebenin 
tahsil vaziyetlerini tesbit etmek üze 
re üniversite rektörlüğünde bir büro 
teşkil edilmiştir. lstanbulda bulunan
ların bizzat ve taırada bulunanların 

yazı ile ve vesikalariyle müracaat et
meleri. 

Yüksek mühendis mektebiyle Nafıa 
teknik okuluna girmek istiyenler doğ 
rudan doğruya bu mektep direktörlü
ğüne müracaat edebilirler. 

(7333-4649) 14594 

2 - Öileden evel yerli ve öğleden sonra 
da Ankarada bulunan yabancıların yokla
maları yapılacaktır. Bu illn her mükellef 
icin namına c;ıkarılmıı davetiye mahiyetin
de olup giinünde yoklamaya celmiyenleı 
hakkında yoklama kaçağı muamelesi tat
bik olunarak kanuni takibat yapılacağı ilin 
olunur. (4746) 14694 

Kirahk daireler 
Bet oda bir salon mupmbalı ve üç 

oda bir hol olan bahçe içinde ve 1 tet
rinden itibaren Yeni!Chir meırutivet 
caddesi Konur ıııokak 21 No. 3457 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6517 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri MüdilrU 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Mildllrlh Naılt ULUG 

ULUS Baaonevi ANKARA 

BU GECE 
Uç AHBAP ÇA VUSLAR 

Harbe gidiyor 

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

Harbe cidiyor 
SEANSLAR 

14.45 - 16.45 - 18.45 • Gece 21 de 
Öğleden evel 

10 ve 12 de ucuz matineler 

BUGECE CEBECİ 

HALK 
BU GUN BU GECE 

Hudut Ateıler içinde 
Büyük macera filmi 30 kııım birden 

SEANSLAR 
13 - 16.30 - Gece 20 de 

Öileden evel 
Ucuz Halk Matinesi 

Açık Hava Sinenıumda 

BU GECE 
NEŞE YAÖMURU 

Gündüz İki Film 

1-GİZLİ VESİKA 
2 - NEŞE YAÖMURU 

Öğleden evel iki film 
1 - MEŞUM KADIN 
2 - ERKEK HALA 

Mihracenin Gözdesi 
Türkçe sözlü 

.... JZLu.: 


