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Dikili' de zelzele dün de_ devam etti 
Milli Müdafaa . . 

ıçın 

Yirmi milyon lira 
tahsisat isteniyor 
Hükümet, evelki gün bir kanun projesi hazırlıyarak Büyük Mil. 

Jet Meclisine takdim etmiş ve bu proje ile Milli Müdafaa hizmet
leri için fevkalade menbalardan elde dilecek varidat ile karşılan
mak üzere 20.000.000 liralık tahsisat talep etmişti. 
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Proje bütçe encümeninde tetkik e-

k'I" • İki" f y k"J f' d dilmiş ve "Milli Müdafaa Vekaleti Başve ı ımız ısa e a e m e ihtiyaçlarına sarfedilmek ve revkaıcı. 

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam dün saat 
10 da İktisat _vekaleti.n; gelmiş 've yarım 
saat kadar İktısat Vekılı B. Hüsnü Çakır)a 
beraber meş~l. ol.~uştur. Yukarıdaki re • 
simde Başvekılımızı vekfi.letten çıkarken 
görüyorsunuz. 

Sulh 
• • 
ıçın 

tazyikler 
Falih Rıfkı ATAY 

de menbalardan hasıl olacak paralar
la karşılanmak üzere 3628 sayılı ka
nunla verilen tahsisata ilaveten daha 
yirmi milyon liralık fevkalade tahsi -
sat verilmesi ve karşılığının mezkur 

j kanunun 5 inci maddesine göre temi
ni maksadiyle sevkedildiği anlaşılan 
layiha alınan izahata göre yerinde gö
rülerek bazı ibare değişiklikleriyle 
aynen kabul" edilmiştir. 

Teklif edilen madde şudur: "3628 
sayılı kanunun beşinci maddesiyle ve
rilen salahiyete istinaden temin edi -
lecek karşılıklardan 20.000.000 liranın 
mezkur kanunla Milli Müdafaa Veka
leti bütçesinde (muhtelif müdafaa 
hizmetleri karşılığı) unvaniyle açılan 
hususi fasla ilaveten tahsisat kaydına 
mezuniyet verilmiştir." 

Kanun, neşri tarihinden muteber o
lacaktır. 

Nafıa Vekilimiz 
İstanbul' da 

Dahiliye Vekilimizin 
İstanbulda tetkikleri 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Nafıa 

Vekili General Ali Fuat Cebesoy bu 
sabahki trenle lstanbula geldi, istas
yonda vekalete bağlı müesseseler er
kanı tarafından karşılandı. 

Burada bulunmakta olan Dahiliye 
Vekilimiz, bu sabah vilayete giderek 
vali ve belediye reisiyle bir müddet 
görüşmüştür. Nafıa Vekilimiz de vi
layette Dahiliye Vekilimizi ziyaret 
etmiştir. Bundan sonra janqarma ge-

Çemberleyn ve Daladiye'nin nu· nel komutanı Korgeneral Cemil Ca -
tuklarından ve İngiliz istihbarat ne- hit vilayette Dahiliye Vekilimizi zi
zareti ile fransız istihbarat komi- yaret ederek kendisiyle bir müddet 
serliğinin ne§rİyatından anlatılıyor görüşmüştür. 
ki garp cephesinde müttefikler ta- Müteakiben Dahiliye Vekilimiz, va
rafından bir darbe harbi bekleme- li ve jandarma .genel komutanı İstan· 
mek lazımdır. Polon.y~ mukaveme - bul jandarma tabur komutanlığına gi
tini kolaylaştırmak .. •çın fedakarlık derek bir müddet meşgul olmuşlardır. 
yapmıya da artık luzum kalmamıt-" 
tır: müttefikler muharebeyi süratle 
bitirmeğe muhtaç değildirler. Se
ferberlikler tamamdır; Almanya 
denizlerden tecrit edilmittir; iktısat 
mücadelesi müttefikler lehine inki
şaf etmektedir. l?gilter~ ve~ Franaa 
üç sene sürecek bır harbın agır. mas
rafını timdiden hesap ve temın et. 
mitlerdir. 

Bir tahmine göre Almanya dahi 
garp cephesinde kati muharebelere 
esasen girişecek değildi. Eğer Po
lonya istilasından sonra sulh ~tme
ğe muvaffak olamazsa, b~lkı . Ka
radenize ve Balkanlara dogru ıne • 
cek ihtimal ltalya'yı Ege denizine 
doiru sevkedecek, mütte~ikler~ mü
temadi ihtilatlarla tazyık ettıkten 
batka, uzun bir mukavemet harbini 
besliyecek' petrol, ham madde ve 
gıda maddeleri tedarik etmeğe ça
lııacaktı. 

Daha baılangıçta yeni bir kıta 
harbinden hayırlı netice beklemiyen 
İtalyanlar, §İmdi bu harbe iştirak 
etmek değil, bilakis onu durdurmak 
zaruretine her zamandan fazla ka
ni görünmektedirler. Sovyet Rusya· 
nın Polonya'da işgal ettiği hat, Ro
manya, Macaristan ve Slovakya hu
dutları üzerinde kalın bir setir taba
kaıı tetkil etmektedir. Romanya'ya 
verilecek yeni bir ültimatom, artık 
hinterlandı 170 küsur milyonla mes· 

(Sonu 5. ıncı sayfada: 

NOT - Yarınki sayımızda: Urfa Mebusu 
Huseyin Sami'nin bir makalesini bulacak
sınız:. Makalenin ısmi "İthalat politikamız 
ve harp takası" dır. 

Hitler 
General Yon Bravıi~ 

Garp 
cephesinde 

Almanlar bazı yerlerde 
topçu ateşine kalktılar 

Paris, 23 a.a. - 23 eylül sabah tebliği: 
Sarre'ın şarkında fransızların zaptetmiş 

o.lduğu mevzilere karşı dün akşam üze -
rınt .~oğru, düşmanın yaptığı bir kaç te -
şebb~s tardedilmiştir. Geceleyin cephede 
ve bılhassa Sarre ile Zveibrükhen'in cenu
bu garbisindeki mıntaka arasında La Lau -
ter üzerinde büyük bir topçu faaliyeti ol
muştur. 

Harekat na1ıl olJu? 
Paris, 23 a.a. - Fransız cephesinde bir 

hafta devam eden sükünetten sonra dün 
öğleden sonra ve gectleyin alman kıtala -
rınıı:ı ~rtan bir faaliyeti kaydolunmuştur. 

Bu tun cephede ve bilhassa vasati Sarı e 
mecrasiyle Rhin arasında imtidat eden 
mıntakada oldukca kuvetli alman kc-tif kol
larının mevzii küçük hareketleri Cransız 
mevzilerine karşı şimdiye kadar olduğun -
dan d:ıha şiddetli bir topçu ateşi ve hatta 
La Blıes mıntakasındaki küçük ormana kar. 

(Sonu S. inci sayfada) 

Zelzelenin feci tafs·i lôtı . .. 

Ankaz alllndan 
<esefler cıkardı or 

----- 111111 

1 İzmir muhabirimiz Dikili ve ha valisif',de. 
ki zelzelenin tahribatına a:t ilk fotograf. 
!arı dün tavvare ile bize göndermiştir: yu. 
kardaki resimde 1zmir'de polis Kazımın 
yaralanmasına sebebiyet veren çôkiıntiıyü 
a-örüyorsunuz. Aşağıdaki resimde de İzmi
re cetirilen yaralılardan bazılarını İzmir 
memleket hastanesinde tedavide görüyor
sunuz. Diğer relen resimlerimiz 5 inci 
sayfamızdadır. 

Bir çok 
içinden 

yerlerde toprak yarıldı 
kaynar sular fışkırdı 

Varıova önünde 

General 
Fon Fritsch 

öldü 
Bertin, 23 a.a. - D. N. B. Hitler'in 

umumi karargahından bildiriyor: 
General Von Fritsch Varşova önün

deki muharebelerde ölmüştür. Hitler 
Generale milli cenaze merasimi yapıl
masını emretmiştir. .. ,. 

General Von Fritsch 4 ağustos 
1880 de Romanyada Benrath da doğ 
muştur. 

Babası da generaldi. 1898 de 25 
inci sahra topçu alaymda vazifeye 
başlamıf, 1913 de yüzbatı olmuı, u
mumi harpte genel kurmayda çalıt
mıı ve umumi harpten aonra V oa 
Fritach, Celm garnizonu topçu ku
mandanlığına bilahare de Reich
vehr nezareti büro tefliğine getiril· 
mittir. 

930 da tümgeneral, 932 de korge· 
neral olan Von Fritach 1934 de ordu 
kumandanlığı tefliğine getirilmit • 
ti. 1936 da da orgeneral olmuı ve 
o zamandanberi tekaüde aevkedil • 
mittir. Harbin başlangıcmda gene· 
rale tekrar vazife verilmiştir. 

General r'on Fritıch 

İsviçre üzerinde 
Alman tayyareleri 

. I 
Berne, 23 a.a. - Neue Zurcher Zei

tung gazetesine göre, dün alman tay
yareleri alçaktan ve büyük süratle 
Sshaffouse Kantonunun üzerinden uç 
muşlardır. 

İsviçre defi topları derhal faaliyete 
geçmiştir. 

Atfantik'teki 

Amerikan filosu 
Lizbon, 23 a.a. - Atlantik denizinde bu· 

lunan amerikan donanmasından müfrez bir 
filo amiral Courtuayın kumandasında ya -
kında Lizbona hareket edecektir. 

Filoda bilhassa Trenton ve Bagder ge • 
mileri bulunmaktadır. Amerikan harp ge
mileri Lizbon limanında bir kaç gün ka -
lacaklardır. Bu müddet zarfında amerikan 
donanmasının bir kaç cüzütamı gemilere 
iltihak edecektir, 

Felakete uğr1yanlara yardım yapıllyor 
Aldığımız haberlere nazaran 22 eylül sabahı yer sarsrntısı kay• 

dedilmiş olan mıntakalardan lzmir'de dün sabah saat 2.40, 4.30 
ve 7.35 te Alaçatıda 4.10 ve 7.23 te, Kebsut'ta 4.18 de, Akhisar• 
da 4.5 de yeniden hafif ve zararsız yer sarsınbları olmuttur. Diki· 
ti' de yer nrsıntıları devam etmektedir. 

Polonya harbinde Almanya'nın kan 

Varşova'nın yarısı 

Almanlara yarısı 
Sovyetlere kahyor 

En ideal hudut bu diyorlar ! 
Londra, 23 (Londra radyosu) - Berlin' den alınan malumata 

nazaran, Polonya'nın taksimi hususunda Almanya ile Sovyet Rus
ya arasında bir hat çizilmiştir. Bu hattın, ıimalde ıarki Prusya
nın hemen orta taraflarından başlayıp Narev nehri istikametinde 
indiği ve sonra Vistül imtidadrnca atağı inip Varıovadan geçerek 
Lübinin mühim bir kısmını Sovyet Rusya tarafında bırakıp aıağı 
kıvrıldığı bildirilmektedir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 
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Verilen malamata göre Polon ya üzerindeki alman - sovyet 
hududunu ıö•terir harita 

lzmir muhabirimizin vnJiği 
talsiUit 

İzmir, 23 (Hususi muhabirimiz te
lefonla bildiriyor) - Zelzeleye kur -
ban gidenlerden şimdiye kadar ceset
leri çıkarılanlar Dikilide 83, Kabakum 
köyünde 15, Bademli'de 3, Bergama
da 3, Ovacıkta 3, Kazıkbağlarında 2, 
Dikilitaş'ta 2 dir. Yaralılardan Nazif 
isminde bir genç ile 18 yaşında bir 
kız hastaneye getirilirken ölmüşler -
dir. Kabakum, Çomer köyleri fazla 
hasar görmüş, Dikilitaş, Çaltan köyle
ri kısmen hasara uğramıştır. Henüz 
bu köylerde kaybolanlar tamamiyle 
tesbit edilememiştir. Çomar köyünde 

(Sonu S. inci sayfada J 
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Dikili ve civarında zelzeleden muteessir 
olan yerleri gösterir harita 

İTALYA 

On iki adadan 
fazla ku velini 

geri ~ekiyor 
Londra, 23 a.a. - Deyli Ekspres gazete

sinin yazdıfına göre, İtalya hükümeti An. 
karaya muslihane fikirler beslediğini goı
termek ic;in on iki adadaki kuvetlerinin 
ıulh .zamanı kadrosundan fazla olan mev
cudunu geri almıya başlamıştır. 

Bu tedbirin mühim bir taviz teşkil etti • 
ğini yazan mezkflr gazete, İtalya balkan 
memleketleri tarafından Romaya karşı bes
lenen şüpheleri izaleye çahıılmakta oldu. 
ğunu ilive ediyor. ----

Musolinl harbin 
önüne ge~ilmesini 

tavsiye ediyor 
Roma, 23 a.a. - Musolini bua-ün Bolon

yada faşist liderlerine hitaben büyük bir 
nutuk söylemiştir. 

Muıolini şimdiki ihtilifı önlemek için 
İtalyanın sarfettiği gayretleri ve nihayet 
harbi durdurmak İcin yaptığı teşebbüsü 
anlattıktan sonra, İtalyanın ihtilif karşı
sındaki vaziyetinin tayin edilmiş bulundu
iunu ve bu siyasetin 1 e lul tarihli resmi 

(Sonu 4 üncü sayfada) 
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Harp - Ordu - Spor 

Mektep 
kitapları 

P. T. T. de 
tayinler 

Münakalat VekAleti Posta, Teleraf ve Te 
lefon müdürlüiünde yeni tayinler yapanı • 
tır : 
Erzurum P.T.T. Müd. Fazıl Baranın 70 lira Amerikalılara göre muharebe bir (Rugby) maçıdır Okutulacak kitapların 

listesi alakalılara gönderildi 
• maa,ıa Konya, Konya P.T.T. müdürü Mitat 

Medeni dünyanın her yanında sür
atle yayılan spor fikri harp sanatı Ü· 

zerinde de tesirini göstermiştir. Be· 
deni kuvet yani uzviyetin terbiyesine 
hadim olan ekzersizler sayesinde el· 
de edilen mukavemet, sürat ve adali 
meharet gibi vasıflar bugünün harp
lerinde eskiden olduğu gibi, hatta da
ha müessir bir surette zafere amil o
lacaktır. 

Tayyarelerin harp sahnesine girme
ai, motörlü silahların ateş yağdırma· 
aı orduları daima kuvetli, çevik; da
yanıklı, cesur ve uyanık bir halde bu· 
lunmağa mecbur etmiştir. 

Bugün artık erlerin ve subayların 
mesleki terbiyesinin yanında bu va • 
aıfları temin eden atletik kültür de 
liyik olduğu yeri almıştır. 

Bütün büyük milletlerin harp si -
]ahı olarak kullandıkları tüfekler, top 
lar, mitralyözler ve tanklar teknik ba
kımından hemen hemen aynı mükem
meliyet derecesindedir. Bunlardan 
btzılarının nispeten biraz daha sürat
li veya isabetli oluşu hiç bir ordu için 
ehemiyete değer bir faikiyet ifade et
mez. 

Bu üstünlüğü ancak teknik, fizik 
ve yiğitlik bakımından mükemmel ye
tipiı erler temin eder. Harp sanatı
nın hakiki temeli geçmişte olduğu gi
bi bugün de iyi hazırlanmış erlerdir. 

Muharebede cansız silahlardan çok 
bir ideale bağlı, heyecan ve enerji sa
hibi, vücudu kuvetli olanlar iş görür. 
Buna cihan harbinden yüzlerce delil 
gösterebiliriz. Çanakkalede iki tara· 
fın silahları aynı hatta muhacimlerin
ki daha faik olduğu halde türk aske
rinin akıllara sığmıyan şanlı, muvaf
fakiyetli mukavemeti bunu ispata ka
fidir. 

İngiliz amirah (Sir Cyprian Brid
te) bir yazısında şöyle diyor: 

"İki devletin donanmaları arasında 
mukayese yapılırken daima harp ge
milerinin adet üstünlüğü dikkate alı
nır. Halbuki bir bahri kuvetin tahmi
ninde kanaatimce erlerin şahsi mezi • 
yeti çok ehemiyetli bir amildir. Ma
alesef yıllardanberi bir donanmanın 
harp kıymeti hakkında mütalea yürü
tüldüğü zaman gemilerin sürati, zırh· 
larının kalınlığı toplarının çapı ileri 
sürülür ve asıl iı görecek, o vasıtaları 
kullanacak olan muhariplerden hiç 
bahsedilmez. İngiliz donanmasında 

geçen hayatımın uzun senelerinde ben 
daima şahsi kıymetlere büyük ehe
miyet verdim.,, 

Fena bir tüfek iyi bir avcının elin
de çok iş gördüğü halde, iyi bir tüfek 
fena bir avcının elinde hiç bir ite ya· 
ramaz. 

Yazan: Selim Sırrı T ARCAN 
"Vice • amiral rütbesinden aşağıda 

bulunan subayların her sene bu üç 
tecrübeden birinde muvaffak olmaları 

şarttır: 

1 - Yirmi dört saat zarfında yaya 
80 kilometre katetmek. 

2 - Yirmi dört saat zarfında at ü
zerinde 144 kilometre 800 metre kat-

etmek. 
3 - On beş saat zarfında bisikletle 

160 kilometre katetmek. 
Her tecrübeye tahsis edilen zaman 

yekdiğerini müteakip üç güne taksim 

Maarif V ckaleti, ilk, orta lise ve mesle
ki tedrisat mekteplerinde 939-940 ders yı
lında okutulacak kitapların listesini alaka
lılara bildirmiştir. Bütün kitaplar üzerin
de yazılı olan fiyattan fazlasına saula
mıyacaktır. Bir ders için bir kaç tane gös
t~rilcn kitaplardan muallimler baş mual -
lı!11 veya müdürlerle görüşerek bir tanesi
nı geçeceklerdir. Sec;ilen kitap talebenin 
o sene okuyacağı kitap olacak ve bir sene 
ortasında hiç bir suretle değiftirilerniye -
cektir. 

Bir dera yılında orta mekteplerin ikin· 
ci ve uçüncü sınıflarında aynı zamaooa o
kutulacak olan yurt bilgisi ve üçüncü sı -
nıfların tabiat bilgisi kitaplariyle liselerin 
birinci sınıf tarih, son sınıf fen ve edebi· 
yat kolu, cebir, fizik, jeoloji, fen kolu gco· 
metri kitapları ve orta mekteplerin ilk sı -

edilebilir. nıflarmın almanca ve fransızca derslerinde 
Her tecrübeden evel ve sonra subay takip edilecek kitaplar yeniden yazdırılarak 

1 b· r tıbbi muayeneye tab' t t 1 • bastırıl~ıli ol~ugundan bu ~erslerde geçen 
ar ı ı U u ur 1 sene takıp edılmekte olan kıtaplar artık o-

lar. kutulmıyacaktır. 

Böyle daimi bir imtihana tabi olan Maarif mtldürltlklcri mekteplerin açıl -
.. .. .. . .. dıkları gün bulundukları mahallin kitap -

subaylar en buyuk rutbelerd~ bıle vu· c;ılarında mektep kitaplamıın satıııa çıkarı-
cutlarının idmanını muhafaza eder - !ıp cıkarılmadıı: ını arıyac:ıkıardır. Her vi-
ler !betin bir ilk tedrisat mufettişi merkez 

· kazasının ve köylerinin, her orta derecede 
Amerika'da kara ve deniz erleri ve mektep miıdtlru kendi mektebinin, maarif 

subayları için spor yapmak, yemek iç- memurları kc ıdı Kaza!arır..ın kitap vaziyeti 
ni tetkık edeceklerdir. 

mek kadar tabii bir ihtiyaçtır. Orada Maarif Vekaleti, rnel: tep kitaplarının ta· 
boks yapmıyan, vücudunu işletmiyen . !ebenin eline vaktinde geçmesinin temini 
koşup atlamıyan ne bir er, ne bir su· için lüzumlu direktifleri te:;kilatına bildir· 

miştir. Veklilet bu direktifinde ezcümle 
bay vardır. şöyle demektedir : 

İşte bu spor terbiyesidir ki gerek "Okul kitaplarının yurdun en uzak 
'k k · ·ı · 1 • h yerlerindekı köy mekteplerine varınca:ı-a 

amerı ahları, gere ıngı ız erı aya • kadar he:- yere vaktinde citmesi ve tedri -
tın her türlü mUcadelesinde dayanık- satın bu ym:den sarsılmaması cnem.e ta . 
1ı ve becerikli bir hale koymuştur. kip edil eteıt bır vazifemizdir ... 

En çetin savaşları bu milletler gü • 
lerek yapıyor ve serin kanlılıklarını, 
itidallerini daima muhafaza ediyorlar. 
Muharebeyi bir kriket, bir bezbol bir 
rugby maçı telakki ediyorlar.,. 

1914 cihan harbinde Amerikadan 
Fransaya gelen gönüllü bir sporcu ka
filesinin reisi (Temps) gazetesi mu· 
harririne şu beyanatta bulunmuştu: 

"Biz Amerika gençleri demokrat 
devletlerin muhtelit ekipinde yer ala
rak bir ~ugby) maçına girmeğe gel
dik. Rakiplerimizin çetin olduğunu 
bildiğimiz için biz de ona göre hazır
landık. Memleketimizde yaptığımız 
ferdi ve cemi sporlar güçlükle müca
deleyi bizde bir zevk haline getirdi. 
Gireceğimiz harp bizim için bir maç
tan başka bir eşy değildir. Bunda da 
aynı heyecanı, aynı zevki duyuyoruz.,. 

(Eskrim) ve (Boks) gibi ferdi cidal 
sporları gençlerde nefse itimat, göz 
pekliği, cesaret, mukavemet, serin
kanlılık, atiklik, çeviklik, becerik
lilik, başarıcılık gibi hayat mücadele· 
sinde lazım olan evsaflara iktisabına 
yardım ettiği gibi hokey, futbol, rug
by maçları da birlik, ittihat, teavün, 
feragat gibi cemi meziyetlerin elde e
dilmesinin teminine medar olur. Yal
nız orduda spor terbiyesini talim ile 
mükellef olan subaylar sporun mahi
yetini iyi kavramış olmaları şarttır. 
Bilmek lazımdır ki spor iki yüzü kes
kin bir silahtır onu meharetle kullan· 
mak bir marifettir. 

Spor ilerlemek geçmek, muvaffak 
olmak arzusundan doğan şiddetli bir 
faaliyettir. Spor bir taraftan herkesin 
fevkinde olmak hırsı ile hissiyata, di
ğer taraftan bu muvaffakiyete amil o
lan teknik mesai ile akıl ve mantığa 
istinat eder. 

Spor irade kudretini azami hadde 
çıkarır. Eğer vücut önceden mutedil 
oyunlar ve cimnastiklerle hazırlanma
mıı ise irade kudretine dayanmıyan 
uzviyet sakatlanır. Spor öğretmenleri 
eğer tedrice riayet etmezlerse ve her 
bünyenin kudret ve kabiliyetini dik-

Demir fiyatlara üzerinde 
sipekülasyon yapılan 

Aldı"ımız bır mektupta demliyor ki : 
Bir kaç gün evel 11 kuruşa olan demir, 
Ankaradaki s tokcular tarafından saklanmış 
ve 18 kuruşa c;ıkmı§tır. Ben yalnız şahsen 
Ankara dcmircilerinden bklnde 250 tona 
yakın stok bulunduğunu biliyorum. Bu fi
yat tercffuu şaşkınca bir sipekülisyondan 
başka bir §ey değildir. ÇWlku memlekette 
demir mevcut olmasından başka türle fu
runu demir dökmiye baıilamıştır. Ve fab
rikanın ilk imal edeceği şeyler de potrel, 
çubuk ve ray gibi ilk mamullerdir. Se • 
bepsiz yere Ankara fehrinin ve Türkiye • 
nin ierek hususi gerek resmi inşaatını 
bu tarzda müşküllta ufratan stokcular hak
kında acil tedbirler alınması lazımdır. 
Gazeteniz vasıtasiyle allkadarların nazarı 
dikkatini celbetmenizi rica ederim. 

Acı bir kayıp 
İş Bankası İstanbul şubesi hukuk müşa

viri B. Fethi Başaran dün şehrimizde ini 
surette rahatsızlanmış yapılan btltiin te -
daviye rağmen kurtulanuyarak vefat etmiş
tir. 

Merhumun cenazesi dün Nümune hasta· 
nesinden kaldırılarak 17 treniyle aile kab
ristanına defnedilmek üzere !stanbula gön
derilmiştir. 

B. Fethi Başaran İstanbul hukukunu bi
tirdikten aoma avukathia bqlamıı ve ev
kaf umum müdürlüğü avukatlığı ile hukuk 
müıavirliiin.dc ve umum müdür muavin -
liğinde bulunmu:JtU. On &eneye yakın bir 
zamandanberi lı Bankasının İstanbul şu
besinde hukuk işleri servisini idare edi
yordu 

Merhum aynı zamanda gençlik iıleriyle
de yakından alakadardı. Bilhasn Türkiye 
idman cemiyetleri ittifakının kurulduğu 
tarihtenbcri bu tcşekküliin muhtelif heyet
lerinde, umumi merkez ve federasyonlar 
izalıklannda çah~mışu. Bir senedcnberi 
de beden terbiyesi umum müdürlüğünün 
İstanbul bölgesi asbaşkanlığını ifa ediyor
du. 

Çok halUlı:, dürüst, temiz bir zat olan ve 
kendi sahasında yurda fayddı hizmetler 
ifa eden Fethi Başaranın genç yaıında ö
lümü hakiki bir kayıptır. Ailesine, dostla. 
rına başsağıları dileriz. 

kate almazlarsa amiyane bir tabir ile 
kaş yapayım derken göz çıkarmış o
lurlar. Spor sayesinde elde edilecek 
ahlaki ve bedeni vasıfların temeli aı
hattir ve ancak aıhatten doğan kuvet 
makbuldür. 

Oltanın 70liramaaşla Sivas, Sivaıı P.T.T. 
mü.dürü Asaf Tanrıkutun 70 lira maaşla 
Aydın, Bilecik P.T.T. müdürü Ahmet Ero
lun 55 lira maaşla Erzurum, Ordu P.T.T. 
müdürü Hamit Tuncerin 55 lira maaşla Kü
tahya, İstanbul P.T.T. muhasebecisi Şakir 
Yenerin 45 lira maaşla Isparta, Edirne P. 
T.T. müdür muavini Hüsnü Atamerin 40 li
ra maaşla Urfa, Denizli P.T.T. müdürü İl· 
mail Hakkı Tartalın 40 lira maaşla Niğde, 
Yozgat P.T.T. müdürü Sabri Gültekinin 40 
lira maaşla Muğla, Muğla P.T.T. müdürü 
Rahmi Birekulun 35 lira maaş.la Denizli, A
masya P.T.T. miidjirü Rıza Oncülün 35 li
ra maaşla Yazgat, Ağrı P.T.T. müdürü Fah
ri Çağların 35 lira maaşla Çorum, Kütahya 
P.T.T. müdürü Nazif Erendağın 35 lira 
maaşla Ordu, Bitlis P.T.T. müdürü Nuri 
Güvemin 35 lira maaşla Siirt. Bursa P.T.T. 
müdür muavini Şükrü Seyhaninin 35 lira 
maaşla Bilecik. Aydın P.T.T. müdürü Os -
man Bingölün 30 liramaaşla Bitlis, Kasta -
monu P.T.T. müdür muavini Hasan Çörek
çioğlunun 30 lira maaşla Ağrı, Siirt P.T.T. 
müdürü Medeni Dilaveroğlunun 30 lira ma
aşla Amasya, Artvin merkez şefi Galip Er
kin ZS lira maaşla Çoruh P.T.T. müdürlük
lerine naklen ve terfian tayinlcrı tensip 
olunmuştur. 

Kültür severlik Ö( reği 
Ankara Hukuk Faku ıtcsi oc:.ıı:anı .- rofc • 

sör Bay Baha Kantar dün bize şu mektubu 
yollamıştır: 

''Fakültemiz profesörlerinden Burdur 
saylavı merhum Mustafa Şeref Özkanın 
(2000) ciltten mürekkep kıymetli hukuk 
kiıtüphanesi kardeşi tarafından fakültemi
ze verilmiştir. Ziyaının acısını daima duy
duğumuz merhumun ismini her glin yad -
ettirecek o!an bu hediyeden dolayı ailesine 
ve bu hususta ilk teşebbüsü almış olan kar
deşi Dr. Zekai Özlrana fakültemiz tcşek • 
ktlriinü arzetmeyi bir borç addeder ... 

Hususi idare 
Belediyelerin 

ve 

paralan 
Vekiller Heyeti, bütün hususi idare ve 

belediyelerin veznedarlığının, şubesi bulu· 
nan yerlerde İş Bankası, bulunmıyan yer
lerde Ziraat Bankası tarafından yapılma . 
sını kararlaştırmıştır. Ziraat Bankası şube
si bulunmıyan yerler de ise, hususi idare 
veznedarlığının malsandıklarmca ifasına 
devam olunacaktır. Bu gibi yerlerde bele -
diye veznedarlığı bulunacaktır. 

İş ve Ziraat bankalarına veznedarlık va
zifelerinin ifasıooan dolayı hiç bir masraf 
verilmiyecektir. 

H11.1ual idareler ve belediyeler tarafın -
dan Ziraat Bankasına verilen havaleler üc
rete tabi olacak ve bankanın merkez mü -
dürliliü ile İstanbul şubesi üç ay evci i • 
carlı paralardan bet bin liraya kadar ola.~ 
lardan yüzde 2,75, fazlasından Z,S, altı ay 
evel icarlı olanların beş bin liraya kadarın. 
dan 3.25, fazlasından Z,75; bir sene ve da
ha fazla vadeli ve icarlı olanların beı bin 
lirasına kadar olanından 3.5; fazlasından 
3.25; iki sene ve daha fazla vadeli ve icar
lı mevduatın bq bin liraya kadar olanm
dan yüzde 4, fazlasına 3.75 nisbetinde faiz 
verecek, diğer ,ubelerince mevduata faiz 
yürütU!miyeccktir. 

h bankasınca da havaleler için ücret ta
lep olu.nmıyacak ve 1 ilkkanun 939 dan i
tibaren vadesiz mevduata aenevt 1,25; altı 
ay vadeli mevduata senevi 1,50; bir sene ve 
daha fazla olana S,50 niabeti dahilinde faiz 
verilecektir. 

Halen banka şubeleriyle muamele yap • 
makta olan husuai idare ve belediyelerin 
mevduatı için kabul edilmit olan faiz mik
tarı mahfuz kalmak üzere aaıari yukarı • 
daki nisbetler dahilinde faiz verilecektir. 

Nafıada tayinler 
Yiibck mühendis mektebi müdürii B. 

Supbi Tanıi açık bulunan fen heyeti ba
lığına atmakta olduğu 100 lira maqliyle 
nakledilmiı, yerine 80 lira maaıh müderris 
B. Tevfik Taylan. yüz lira maatla naklen 
ve terfian tayin eClilmiıtir. 

Çağrı 
X Arzuhal Encümeni 25-a-1939 pazar -

teai günü Umumi Heyet içtimaından son
ra toplanacaktır. 

X Divanı Muhasebat Encümeni 25-ıx-
1939 pazartesi günü (10) da toplanacaktır. 

24 - 9 - 1939 

Demirspor - Gençlerbirliği 

Bugün C. H. P. şildi 
için maç yapacakla r 

Bugün saat 16 da Demirspor • Gençler 
birliği C.H.P. şild maçı için son maçlarını 
yapacaklardır. Bu maçın galibi Partimizin 
genclige armaganı olan ıildi bir sene için 
müzesinde muhafaza etmek şerefini kaza
nacaktır. 

Evelki gün güzel bir galibiyet kazanan 
Dcmirsporun ve geçen seneler talisiz ne • 
ticelerle oldukça sarsılan Gençlerbirliğinin 
bu maça çok büyük ehemiyct verdikleri 
görülmektedir. İki taraf da en kuvetli kad
r~iyle sahada yer alacaktır. Öğrendiğimi
ze göre, Demirspor : 

Hilmi 
Gazi Şevket 

İbrahim İbrahim Kamil 
Salih Arif Hakkı Orhan Zeki 

şeklindeki takım iyle oynıyacaktır. 
Bu takım gerek miıdafaa ve gerekse hü

cum bakımından aşağı yukarı kemalini bul
muş, aralarında anla§.IIllş oyunculardan mü
rekkep bir haldedir. 

Arif ve Orhan fırsatlardan istifade edi· 
yorlar. Hakk: agır olmakla beraber bazan 
yerini bulan ve tutulması müşkül olan şüt
ler çekiyorlar. 1ki asık gayretli oynadık
ları zaman üç ortaya mükemmel goller ha
zırlıyorlar. 

Haf hattında santrahaf İbrahim tam za
manında yaptığı m!.idahalelerle karıı tra
f ın hesaplı ini,Jerini daima bozabilmekte
dir. Maraton İbrahim tam minasiyle feda
l:ar b ir oyuncu, Kamil de top yerde olduk
ca ona hakim ve hücumları kesebilen bir 
futbolcudur. 

Gazi, Şevket ve Hilmi hattı Demirsporun 
en güvenilecek tarafıdır. Hatta bir çok de
falar galibiyetlerinin başlıca amilidir. 

Buna mukabil Gençlerbirliği ne yapacak? 
Eğer aldığımız haber doğru ise, Gençler
birliğinin : 

Rahim 
Ahmet Nuri 

Halid Hasan Münir 
Vahdet Selim Asım Ali Mustafa 

dan mürekkep bir takımla oynaması ih -
timali vardır. 

Bu takımın siklet merkezi haf hattıdır. 
Hasanın çok bilgili oyununa tecrübe ve 
enerjileriyle kuvet veren iki yan hah, bek
lenilen anlaşmayı gösterebilirlerse Demir
sporun hücumlarında çok sıkıntı çekeceği
ni kabul etmek lizımdır. 

Müdafaada Ahmet ve Nuri kolay qıla -
cak bir hat değildirler. Rahim de tecrübe 
ve enerjisiyle Ankaranın birinci sınıf ka -
lccilerindendir. 

Yalnız Gençlerbirliğinin hücum hattı va
zifesini başarabilecek mi? 
Oyuncuları teker teker ele aldığımız za

man kıymetleri hakkında kimsenin bir eli. 
yeceği kalmıyor. Fakat geçen yıl ferdi de
ğerler bir iıe yaramadı. Bu sene mütemadi 
ekscrsizleriyle iyi bir hale gelen bu fut -
bolcular gayretlerinin ilk semeresini belki 
bugün top!ıyacaklardır. 

Daha doğrusu Gençlerbirliğinin galibi -
yeti Alinin ustalıklı güzel oyununa tempo
larını uydurmaları lazım gelen forvert hat
tının oyununa bağlıdır. 

İki taluma da muvaffakiyet diler, bize 
epeydenberi hasret olduğumuz pul bir 
mac ıeyrettirmelerini temenni ederiz. 

Balkan olimpiyatlar1na 
gidilmiyecek 

Haber aldığımıza göre, her sene yapıl. 
makta olan balkan olimpiyadların& iıtirik 
edecek türk milli atletizm takımının aeya. 
hati geri kalmıştır. 

Bu maksatla İstanbulda açılan kamp ka
patılmıı ve atletler bölgelerine iade edil
mişlerdir. Kafile ile hareket edecek olan 
balkan atletizm kongresi delegeleri Bay 
Burhan Felek, Dr. Adnan Hiln de Atinaya 
&itmiyeceklerdir. 
Ö~rendi~mize göre, diier milletlerin o

limpiyadlara ittirMt etmemeleri kafilemi • 
zin de ittirlk etmemesine sebep olmuotur. 

Serbest güreş 

birincilikleri 
30 Eylülde Ankarada yapılacak olan Tür

kiye serbest güreı birinciliklerinin hazır
lıkları hayli ilerlemiştir. Federasyon aşa
ğıdaki tebliği ile hakemleri pazartesi gü
nü toplamıya karar vermiıtir. 

Bu toplantıda müsabakanın icra11 şekil
leri ve hakemlerin vazifeleri teabit oluna
caktır. Tebliğ ıudur : 

30 Eylül cumartesi ve ilk tctrinin birin· 
ci pazar ıünlerl 1 !I Mayıs stadyomunda ya
pılacak olan Türkiye serbest güreş birin. 
ciliklerinde vazife alacak aşağıdaki arka
daşlar~n ~al.~mat almak üzere 25 eylül pa
zartesı gunu aaat 17 .30 da ıtenel direktör-

lük binasında güreş federasyonu reisliğine 
müracaatları rica olunur. 

Tayyar Yalaz, Süleyman Kaptanogla. 
Necmi Tolunay, Şefik Yiginer, Necip Tu
lunay, Halil Sazlı, Enver Batısbaygil, Zih
ni Diı,ioğlu, Necdet Ulutan, Saim Seyme • 
ner, Doğan Erdinç. 

3000 liraya kadar 

olan miraslar 
Veraset ve intikal vergisi kanununa ps.ı 

re füruğ, karı, koca, ana ve babaya inti -
kal eden mallerdan her biri üç yüz lirayı 
geçmiyen mirasçı hisseleri veraset ve inti
kal vergisinden muaf tutulmuştur. Maliye 
Veki.leti bu hususta al!kalrlara bir tamim 
yaparak ölenin mirasçılarına bıraktıiı mal
lar arasındaki menkullerden her mirasçıya 
düşen hisse miktarı 300 lirayı ıeçae da
hi borç ve masrafların menkul ve iayri • 
menkul olarak intl.kal eden malların kıy -
metinden mütenasibcn dütüııülmeaini n 
intikal eden mallardan muafiyet dahilinde 
bulunan miktarlara da borçtan hia.e - • 
rilmesini bildirmiştir. • -

Hatay' da se~i"1 defterleri . 
askıya aslldı 

Ha.tay viliyetinden ıehrimize ıelen ma • 
Jümata göre, meb11.1 intihabı teftiı heyetle
ri intihap defterleri \JerindeJı:i tetkilrleri
ni bitirmi11lerdir. İntihap defterleri dün sa
bah askıya asılmıştır. Defterler 15 ıiiD 
askıda kalacaktır. 

Lise ve orta mektep müclürlen 
arasında tayinler 

Samsun lisesi mü.dürü B.B. Ömer hey • 
go Taksim orta mektep müdürlüiilne, Tak
sim orta mektep müdürü Halis Erıiner 
Beyoilu orta mektep müdilrlüiüne, Bey
oğlu orta mektep müdürü İbrahim Akdo • 
ğan Yenikapı orta mektep müdürlüiünc, 
Sacit Öncel Karııyaka orta mektep mü • 
dürlüğüne, Fazıl Aytelu Eyü_p orta mek
tep müdürlüğüne, Hüseyin Ulgen Cibali 
orta mektep müdürlüğüne, Ziya Karamuk 
Samsun liscai müdürlüğüne tayin edilmit • 
!erdir. -

Gümrük resim ve hadlerinde -
yapılacak değiıildik 

İatanbul, 23 (Telefonla) - G~ 
tarife kanunu resim ve hadleri üzerin
de bugünkü ihtiyaçlara göre yapd • 
ması muvafık görülen değitildik Ü..., 
rinde lstanbul'da yapılmakta olan te'
kik ve hazırlıklar bir hayli ilerlemit
tir. İstanbul' da bu itlerle İktıeat Ve. 
kaleti sanayi tetkik heyeti izaaıDdaa 
B. Hikmet Aruz'un da iştirik etıdCI 
bir komisyon meşgul olma.lı:tadlr. 

latanbul'da C.H.P. oca1' 
kongreleri bqladı 

İstanbul, 23 (Telefonla) - İstanbul 
C.H.P. Ocak kongreleri bugünden i
tibaren başladı. 

İzmir' de döwiı k~k~ıhlı 
yapan bir ıebeke yakalancll 
İzmir, 23 (Huausi) - İzmir'de 

mühim bir deniz kaçakçılığı meydana 
çıkarılmıştır. Bu şebekenin ıimdiye 
kadar yabancı memleketlere yarını 
milyon türk lirası döviz kaçırdıkları 
haber alınmıştır. Şebekeye mensup ol
dukları anlaşılanlardan bir komiayon
cu ve diğer suçlular hakkında kanwıl 
takibat yapılmaktadır. 

Konıervatuvarın çafqma 
programı 

Ateşli silahların icadından sonra 
vücudun kuvet ve mehareti eski kıy
metini kaybetmişti. Bunun üzerine -
dir ki cemi terbiyeye ehemiyet veril· 
mit ve ferdi terbiyeden vaz geçilmiş· 
ti. Ufacık bir çocuk bile bir kurşun
da bir hergülü yere serebilir. Bu se
beple erlere en az zamanda en çok a
teş yapmayı talim etmek kafidir, de· 
niliyordu. Yalnız unutuyorlardı ki 
düşmanla karşı karşıya gelmeden ön 
ce bir hayli yol yürümek, dağlara, ba· 
yırlara tırmanmak, hendeklerden di -
kenli tellerden aşmak, açlığa, susuz
luğa, her türlü mahrumiyete katlan· 
mak her devrin harplerinde bir zaru
rettir. Ve bu tarzda hazırlanmamış 

milletler savaş meydanlarında çok te
lefat verirler ve mağlubiyete uğrar
lar. 
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İstanbul, 23 (Telefonla) - İltan. 

bul konservatuvarının çalıtma progra
mı teabit edilerek bugün belediyeye 
verilmittir. Konservatuvar bu pazar
tesinden itibaren lstanbul'da talebe 
kaydına baılıyacaktır. 

On sekizinci ve on dokuzuncu asır· 

larda yapılan muharebelerde ordular
da aranan en b'üyük haslet en fena 
prtlar altında yorulmadan, düşkün -
lük göstermeden mesafe katetmekti. 
Napoleon'un şu sozu meıhurdur: 

Düımanı çizme ile döğmeli 1 
1293 rus ııcferinden son cihan har

bine kadar türk erlerinin birçok me
ziyetleri sırasında dikkate şayan olan 
her türlü mahrumiyete mutevekkila -
na katlanmasıdır. Gene Napoleon di · 
yor ki: Elem, acı, yoksulluk askerler 
için en büyük terbiyecilerdir. 

Çok yürüyen, iyi kopn, yüksek at
lıyan, yüce dağlara tırmanan boks ya
pan, futbol oynıyan, yüzen bir spor
cu elbette ki gözü pek, atılgan, kuvet
li, dayanıklı, yılmaz bir insandır ki 
icabında düşman taarruzuna göğsünü 
ıiper etmesini de bilir. 

Bu son on beş yıl içinde spor terbi· 
yesi ordularda yer buldu. Yalnız er· 
ler değil subaylar da en küçük rütbe
den en büyüğüne kadar vücut idman
larını bir gün ihmal etmemektedirler. 

Profesör G. Herbert, (Harp zabi
tinin bedeni vazifeleri) adlı eserinin 
68 inci sayfasında Amerika bahriye 
aubaylarının tiliın ve terbiycıinden 

Cephelerden haberler 
Evet, cephelerden haberler! Fakat 

bunlar, ne falan istihbarat nezare
tinin veya komiserliğinin, ne de fi
lan başkumandanlığın karargahın
dan çıkmış rapor ve tebliğler değil
dir: ideoloji, insanlık, döneklik, 
korkaklık ve cüret cephelerinden 
haberlerdir ki gene bunlara da son 
muharebe ve son siyasi sürprizler 
sebep oluyor: 

Polonya cepheıincle: 

Bundan bir müddet önce eski 
Kayzer ikinci Vilhelm'in kendi ya
veriyle B. Hitler'e bir mesaj gön
derdiğini gazeteler yazmıştı. Füh
rer tarafından kabul edilmiyen bu 
imparator yaverinin getirdiği me
sajda "bu seferki felaketin 1918 fe
laketinden çok daha büyük olaca
ğı,, yazılı olduğunu gazeteler bil
dirdiler. 

Son zamanlarda aldığı mesajlar
dan çoğunu cevapsız bırakmayı iti
yat edinen B. Hitler, doğrudan doğ
ruya almadığı bu mesajı da, tabii 
cevapsız bırakmıştı. 

Aradu hY bir müddet ge,tiktea 
••• · baber ~: 

Sabık Kayzer'in yeğenlerinden i
ki prens Polonya cephesinde mak
tül düşmüşlerdir! 

••• 
Nazilerin iktidar mevkiine geldi

ği günden sonra Almanya' da partay 
ile ordu şefleri arasında bir gergin
lik çıktığını biliyoruz. Hatta Nü
remberg kongresinde demir haçlı 
alman alay sancaklarını "çamura 
düşmüş bayraklar,, diye tezyif e
den mareşal Göring bunların yeri
ne Svastika (gamalı haç) Jı bayrak
lar getirileceğini bildiren bir nu
tuk söylerken orada bulunan ordu 
şeflerinin bembeyaz kesildiklerini 
bir İngiliz muharriri anlatmıştı. 

nel kurmay reiaz olan general 
Friç de ordudan uzaklaştırıldı. Bu 
ünlü kumandanın kendi villasında 
mecburi bir inziva içinde ya§Bdığı 
rivayet ediliyordu. 

Dün aldığımız bir ajans haberi 
Friç'in de Polonya cephesinde mak
tul düştüğDnü haber vermi§tİr. 

••• 
"M ein Kampl" 

Bir telgraf haberi, resmi alman 
kütüpanelerinde, artık "Mein Kampf 
= Mücadelem,, isimli kitabın da o
kunması yasak eaerler listesine ko
nulduğunu haber veriyor. 

Führer, vaktiyle Münih'te iştirak 
ettiği bir ayaklanma hareketinden 
sonra yakalanmı§, dokuz ay hapse 
mahkılm olmuı; orada zindan arka
dqı Hesre bir kitap dikte etmifti. 
ı .. 111"•••••r 

o gün bugü;ıdür, nasyonal sosyaliz
min incili gibi her yerde okunmak
ta idi. 

"Mücadelem,, isimli kitap, Al. 
manya'da herkes tarafından satın 

alındığı için en çok satılan kitap 
:liye meşhurdu. Alman devlet rei
si, hükümet hazinesinden maaı al
maz, bunun satışından gelen para 
ile geçinirdi. Şimdi bu kitap yasak 
edilince Führer de kendi memlek._ 
ti gibi, mali müşkülit içinde mi ka
lacaktır? 

Ne hazin şey! Ôteki Nazi şefleri
nin amerikan bankalarında milyon
ları bulunduğu haber verilirken .... 

••• 
Hitleri~'e Jairl 

Taymis gazetemnin muharrirle
rinden birisi yazıyor: 

"Clausewitz ( Almanya'nın meş
hur askeri dehası) "harp, başka va
sıtalarla yürütülen bir diplomasi
dir,, demişti. Bitler, bu vecizeyi te
pesi aşağı getirdi. Ona göre diplo
masi, başka vasıtalarla yürütülea 
bir buP., IWiıp ıeldi.,. 

Yurdun bazı yerlerine 
.dün yağmur yağdı 

Dün ıehrimizde hava ekseriyetle bulut
lu geçmiş, rüzgar garpten saniyede en çok 
7 metre kadar hızla esmi,tir. En yüksek ıı
ca~dık 26 dereceye ka.dar yükıelmittir. 
Yurtta hava, doğu Anadolu ile Karadeniz 
kıyılarında çok bulutlu ve mevzii yağı,h, ' 
diğer bölgelerde umumiyetle bulutlu ıeç· 
miştir. Dün sabah aaat 8 e kadar yurtta 
vaki yağışlar metre murabbaına Samsun
da 16. Rizede 12, Çarşambada 5, Ardahan
da 4, Tokatta ve Karata Z, ve diğer yağıı 
olan yerlerde 1 kiloıram su bırakmııtır. 
Rüzgarlar: Trakya, Akdeniz kıyıları ve do
iu bölıelerinde cenuptan Ep ve Karade • 
niz kıyılarında ıimalden. diier bölceler de 
iae prpten saniyede en çok 8 metre bdar 
hızla eaaıittir. Kn JÜ)ıSek aıcalı:lıklar ıto-
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1:-~. _o_ı ş __ P_o_L-İ T_i_K_A_·ı 
Almanya çıkmaz içinde 
Şark cephesinde askeri harekata 

·hayetlenmiş nazariyle bakılabilir. 
;~kat şarktaki vaziyetin inkişafı 
Almanya'yı büyük bir çıkmaz ıçıne 
tmı~tır. Çünkü Almanya, sovyet· 

~erle yaptığr anlatma ile ş~rkta el~~ 
kolunu bağlamış, kend• .. kendını 

ber içine almıştır. Bugun Varto· çem 
1 

. 
'ya kadar Polonya, sovyet enn va • . . Ce 

işgalleri altına gırmı~tır. nupta 
d sovyctler Almanya nm Romanya 
-1 a hudut komşusu olmalarına mani 
~~uşlardır. Bugünkü şartlar altın
da Almanya'nın Karadenize çıkma-

artık ihtimal kalmanuştır. 
sına . . f' . 

Garba gelince; gerçı sıg ırıt 

hattının arkasında İngiliz ve fransız 

t rruzlarından masundur. Fakat aa , 
b masunluk Almanya nın zorluk. 
la~ını halletmez. Asıl harp. denizler
de yapılmaktadır. A~~an .~ıc.~r.~t g.~· 

')eri denizlerden sılıp supurulmuş 
mı Almanya en şiddetli bir abluka 
ve B . l 
ltına alınmıştır. u vazıyette n-

a il tere ve Fransa, kendi majino hat· 
farının arkasında bekliyebilirler. 
Fakat Almanya s~g!i~t hattının .ge· 
risine çekilerek ıl&nihaye beklıye-

mez. 
lngiltere'nin ve Fransa'nm bu ta· 

biyeyi harp başl~mazdan evel dü-
ündüklerine debi olarak 22 ağus-

ş 1 ,. H' 1 ' tosta Çember eyn ın ıt er e yazdı· 
ğı mektuptanA da anlaşılmaktadır. 
Askeri harekata başlamaktan çe
kinmesini ve Polonya ile Almanya 
arasındaki ihtilafı müzakere yolu 
·ıe halletmesini Hitler'den rica et
;ikten sonra, İngiltere başvekili ay· 
nen şu sözleri yazmaktadır : 

"Bir defa harp başladıktan son
ra cephelerin herhangisinde kazanı
lacak seri zaferle harbin nihayetle· 
nebileceğine ihtimal verirseniz, teh· 
Jikeli bir hataya düşmüş olursu-

" nuz. 
Polonya'daki emrivaki karşısın· 

da Çemberleyn tarafından harp 
başlamazdan on gün evel yazılan 
bu sözlerin manası derinleşmekte • 
dir. Buna rağmen, sanki bu sözler 
aöylenmemİ§ gibi, Almanya ve ltal· 
ya, Polonya'daki harekat nihayet· 
Jendikten sonra büyük bir "sulh ta· 
arruzuna,, geçmişlerdir. Almanya'· 
nın Nazi dirijanlan tarafından içine 
6üriildendiği çıkmazdan kurtulmak 
için böyle bir taarruza geçtiği sarih
tir. ltalya'ya gelince; bu devletin 
de harbe sürüklenmesinden korktu
ğu cihetle sulhu iadeye çalıpnakta 
olduğu anlaşılmaktadır. Filhakika 
Polonya'daki askeri harekatın de
vamınca, yardımma ihtiyacı olını· 
yan Almanya, yeni tartlar altın· 
da ltalya'yı harbe girmek için taz • 
yik edebilir. Almanya Polonya'daki 
eınrivakiden sonra İngiltere ve 
f ran&a ile sulh yapabileceğini ümit 
ettiğinden harbin hududunu geniş· 
)etmemek istiyordu. Fakat muhasa
ra içine alınını§ ve uzun bir harp 
karşısında bırakılmış olan Alman· 
ya'nın İtalyan müttefikini birkaç ay 
evel imzalanan mukavelenin hü
kümlerini yerine getinneğe davet 
etmesi muhtemeldir. Bu vaziyette 
ltalya'nın son derece nazik bir vazi
yete düşeceğine şüphe yoktur. Çün
kü Almanya'nın davetini kabul et
mek, lngiltere'nin ve Fransa'nın 
müıterek taarruzlarına hedef olmak 
demektir. Diğer taraftan Avustur
ya'nm ortada~ k~l~masiyle hudut 
komşusu oldugu buyük devletin hu
sumetinı üzerine celbetmek de işine 
elvermez. Bu sebepledir ki İtalya, 
bir taraftan sulhun iadesine çalıı
makta, diğer taraftan her ihtimal 
için de hazırlanmaktadır. Arnavut
luk ile Yunanistan arasındaki hudut 
üzerinden askerlerini geri çekmesi 
de bu hazırlık cümlesindendir. Fil
hakika Alman • Sovyet anlaşması, 
§arki Avrupa vaziyetini temelinden 
değiıtirmiı ve binnetice bu değiıik
likten ltalya'nın Balkanlardaki va. 
ziyeti de müteessir olmuıtur. 

Acaba Almanya'nın tazyikine 
maruz kaldığı takdirde, İtalya na . 
sıl bir karar verecektir? Burası iyi
ce malum olmamakla beraber, ltal
ya'nın yunan hududundan çektiği 
askeri Brener'e göndermesi her hal
de manidardır. Belki de İtalya bir 
taraft.ıın sulh için çalışırken, diğer 
taraftan bu hareketiyle alman taz· 
yikin: önlemek İstemiştir. 

A. Ş. ESMER 

G .. ü~ ·:.'in gözdesinin 

evi yakıldı 
Bale, 23 a.a. - Prag' dan bil · 

diriliyor: 
Lydia Barrowa'nın Prag civa

rındaki köşkü yanmıştır. Polis bu 
nun bir suikast eseri olduğunu 
zannetmektedir. 
MalUnıdurki çek sinema yıldızı 

D .0 N Y A. H A' B E R L E R i ·. 
. ' ' . 

,. . . 

POLONY ANIN TAKSİMİNDEN SONRA 

Almanlann şarka doğru 
akın politikası iflôs etti 

Fransız gazetelerine göre 

Hitlerin gayri müsait taksimini kabul etmesinin 

sebebi garp tarafını takviye edebilmektir 
Paris, 23 a. a. - Bu sabahki gaze· " - Hitlerin bu kadar gayri mü-

te tefsirleri: Polonyanın Almany i- sait bir taksimi kabul f --esinin se· 
le sovyetler arasında taksimi hak- bebi, batı cephesindeki harekattan 
kında tefsiratta bulunan bu sabahki pek memnun kalmıyan Hitlerin bü· 
gazeteler Rusyanın hemen hemen bir tün kuvetlerini bizim cephemize 
tek kurşun atmadan bu kadar mü- ı sevk edebilmek için her şeye muva
him bir pay almasına hayret ediyor- fakat etmiş olmasıdır.,, 

~ d 
Gazeteler Hitlerin bu kadar uysal :A.lmanyanın maruz kal ığı 

olmasını batı devletleri tarafından tehlike 
yapılan ablokanın tevlit ettiği kor
kuya atfetmektedirler. Gazetelere 
nazaran, bu korku Führeri Danzing, 
Koridor, Poznan ve Silezya üze • 
rindeki emellerinden vaz geçmek
tense, sovyetleri Avrupanın göbeği
ne kadar sokmağa sevkeylemiştir. 

Şarka doğru akın ! 
Petit Parisien gazetesinde Lucien 

Bourgues yazıyor: 
" - "Şarka doğru akın,. bundan 

böyle ömrünü ikmal etmiştir. ve Sov
yet panslavizmi bütün balkanlara da 
ve Adiryatik kıyılarına kadar mev
ziler elde etmeğe çalışacaktır ... 

Hitler niçin razı oldu 
Epoque gazetesinde Bernard Le

vergne yazıyor: 

Ordre gazetesinde Pertinax yazı-

yor: 
" - Almanya kuvetli bir Rusya

nın ayakları altında ezilmek tehlike· 
sine maruzdur. Fakat hiç bir zaman 
hiç bir imparatorluk Stalin impara
torluğunun muvaffak olduğu şekil
de bir silah patlamadan genişlemeğe 

muvaffak olmamıtır.,. 
Oeuvre gazetesinde 

Tabouis yazıyor: 
Genevieve 

" - Almanya ve Rusya bır tamı.ıon 
devlet t<'sisinden vaz geçrr.ekle hata 
etmişlerdir. Almanyanın hissesi o ka
dar gayı i müsait değildir Zira ken
disine t.üyük leh endüstrileri isabet 
ediyvr. Bununla berab~r Rusya da 
hiç bir zaman bu derece Avn.panın 
göbeğine kadar ilerilemiştir .,. 

Almanlar Lwov kalesini 
aldılar Ruslara devir 

muamelesine başladılar 
Varşova mukavemet ediyor 

Şimdiye kadar Almanların verdikleri zayiat 

150.000 asker 400 tayyare ve 700 pilottur 
Berlin, 23 a.a. - Ordu başkumandanlığının tebliği: Lwow ka· 

lesi, çekilmeğe başlamış olan alman krtaatına teslim olmuştur. 
Müstahkem mevkiin şehrin şarkında bulunan Sovyet krtaatına 
devri muamelesine tevessül edilmiştir. 

21 eylülde Bzura şehri civarında yapılan temizlikte koridorda
ki Polonya kuvetleri kumandanı general Bortnovski bütün erkanı 
harbiyesiyle esir edilmiştir. 

Şiddetle mukavemet eden düşman 
ile çetin muharebelerden sonra alman 
kıtaatı dün Varşova ile Modlin ara
sında Vistül'ün cenubunu takiben yo
lu geçmeğe ve bu suretle bu iki mev
kii biribirinden tecride muvaffak ol
muştur. Bu münasebetle binlerce esir 
alınmıştır. 

Alman zayiatı 
Londra, 23 (Londra radyosu) 

Varşovanın haHi şiddetle kendisini 
müdafaa ettiğine dair haberler gel
mektedir. Varşova radyosu, şehrin na
sıl müdafaada bulunduğuna dair ge
niş tafsilat vermiştir. Bu tafsilata 
göre., Varşova milisleri tankların ve 
zırhlı otomobillerin bile üzerine hü • 
cum ederek bunların içindeki askerle
rin yerine geçmekte ve tankları almak 
tadırlar. 

Varşova belediye reisi Mayor Li
pinski radyoda verdiği bir mesajda, 
Londra belediye reisinin, Paris bele
diye reisinin, ve Brüksel belediye rei
si Adolf Maks'ın Varşova halkının 
kahramanlığını tebcil eden radyo me· 
sajlarına cevap vermiş ve teşekkür et
miştir. 
Varşova belediye reisinin verdiği 

malUmata göre şimdiye kadar Alman 
ordusunun zayiatı 150.000 askerdir. 
Ayrıca 400 alman tayyaresi düşürül
müş ve 700 alman pilotu telef olmuş· 
tur. 

Modlin ve Var§ova'da dünyanın 
en büyük muharebesi yapıldı 
Paris, a.a. - Albay Lipinski gece 

saat 23 de Varşova radyosunda şu 
beyanatta bulunmuştur. 

Halen Varşova ~e Modlin Polon· 
ya müdafaasının en :nühim merkezle 
rini teşkil eylemektedir. Leh kıtaatı 

çok faik hava kuvvetlerine ve mo
törlü kıtaata karşı mücadele etmek
tedir. Polonya kıtaatının temamen 
dağıtıldığı - büyük bir kısmının 

. •. . Alman ha· 

. 
Polonyada 

Sovyet 
ilerleyişi 

Moskova, 23 a.a. - Kızılordu erkinıhar
biyesinin 22 eylül tebliği : 

22 eylül tarihinde garbi beyaz Rusyada 
harekatta bulunan Kızılordu kıtaatı Bre • 
lostok Bresletovskiyi işgal etmiş ve Gro • 
dinonun ıimali garbisinde bulunan Ay • 
gustof ormanlarını Polonya ordusu dökün· 
tülerinden temizlemiye başlamıştır. 

Garbi Ukranyada Kızılordu kıtaatı Po
lonya ordusu döküntil'.erinin tasfiyesine de· 
vam etrni~ ve Sarny mmtakasıru bir c;ok 
Polonya subay gruplarından temizlemiıı • 
tir. 

General Lanıterin kumandası altındaki 
altı fırka ve iki alaydan mürekkep Po • 
lonya piyade kuveti Lvov mıntakasında 
Polonya mukavemetinin kırılması esnasm -
da sovyet kıtaatına teslim olmuştur. 

17 eylülden 21 eylüle kadar Polonya or· 
dusundan esir olarak 120 bin asker ve su
bay alınmıı ve 380 ton ile 1400 mitralyöz 
igtinam olunmuştur. 
Vilno Litvanya'ya mı verüiyor? 

Londra, 23 a.a. - Deyli Ekspres gue • 
tesinin Brüksel muhabiri, oraya dün ak · 
şam gelen haberlere istinaden Sovyetler 
Birliğinin Litvanyaya Vilnoyu iade et • 
miye karar vermiş olduğunu bildirmekte • 
dir. 
Baltık devletleri vaziyetten emin 

Riga, 23 a.a. - Letonya reisicümhuru 
Ulmanis, Amerika gazeteleri muhabirleri
ne yaptığı beyanatta Estonya limanlarının 
sovyetler tarafından abloka edildiği ve Le· 
tonvanın da tehdit altında bulunduğu hak
kındaki şayiaların doğru olmadığını söy
lemiş ve Baltık devletlerine karşı hic; bir 
tehlike mevcut bulunmadığını göstermiş · 
tir. 
..._, o 7 7 SJilJIJ(l)(WJO o 7 o o ... o 
berleri temamcn yanlıştır. Modlin ve 
Varşova bölgelerinde dW1yanın en 
büyük mı.harebesi vuku bulmuştur. 

Bt: bölgede mukavemete devam et· 
mck olan Lob kıtaatına cneral Bo-

Alman hava nezaretindE 

Suykast ! 
30 Kisi 

J 

yakalandı 

iki infilak daha ! 
Amsterdam, 23 a.a. - Bir Hollanda 

gazetesinin bildirdiğine göre Berlin'
de hava nezaretinde yapılan bir sui
kast neticesinde 3C kişi tevkif edil
miştir. Aynı zamanda biri polis mer
kez bürosunda diğeri gazhanede ol
mak üzere iki infilak vuku bulmuş

tur. Bu suikastlerin otto strasser ta
raftarlarının eseri olduğu zannedil
mektedir. 

Prag'da 
' 

Fransız 
dostluğu 

Bale, 23 a.a. - Prag' dan bilidi 
riliyor: 

Dün gece meçhul askerin me -
zarına bir fransız bayrağı konul
mı111 tur. Bur.dan başka Ernest De 
nis ·in hey!celi üzerind~ eh " ya
r;ecıın Frr-r.sa" kelimelf'' :~; ta:;ı -
Y'J. :_\ha buhmmu:t · ; . 

Amerikaıı 
bitarafhğı 

Paris, 23 a.a. - Ruzvelt'in nutku 
da bu sabahki matbuata mevzu teşkil 
etmektedir. 

Lö Jurnal gazetesinde Saint - Brice 
"Parasını ver, al " maddesine avdet 
meselesi hakkında şu satırları ya
zıyor : 

Reisicümhur Ruzvelt "mantığa dö
nelim" demiştir. Mantık her şeyi me.1 
edemediği dakikadan itibaren-her şe
ye müsaade edilmesini emretmektedir. 
Bu suretle Amerikalılar tamamen mü 
savi muameleye tabi tutulacak olan 
muharipler hakkında bitaraf hattı ha 
reket takip edeceklerdir. Buna muka
bil Amerikalılar muharebe bölgesine 
sürüklenmek ihtimallerinin haricinde 
kalabileceklerdir. 

ronovski kumanda ediyor. Rava - rus 
ka bölgesinde general Birnacki'nin 
mukavemet merkezini teşkil etmek
tedir. Varşova bu iki ordu ile tema
sını muhafaza etmektedir. 

Lipinski, sözlerini bitirdiği sırada 
Varşova radyo istasyonunu alman 
istasyonları karıştırmış ve bu istas· 
yontar biraz müzik verdikten sonra 
Polonyanın temamen alman işgali al· 
tında bulunduğunu bildiren haberler 
neşretmişlerdir. 

Varıova'Ja her ev bir kale! 

La haye, 23 a.a. - Varşova'da otu
ran bir hollandalının memleketine 
gönderdiği malumata göre, alman as
keri makamları Varşova, taarruzunu 
tacilde tereddüt etmekte ve sivil aha
linin ayrı ayrı her evde müdafaada 
israr ederek alınanların ağır zayiata 
uğramalarından korkmaktadırlar. 

Lehleri imha! 
Bern, 23 a.a. - Polonya müdafaası 

kahramanlarının çete muharebeleri 
yapmakta gösterdikleri celadet ve al
man kumandanının bu hareketi ez • 
mek için maiyetindeki kuvetlere ne 
kadar şiddetli emir verdiği alman is
tihbarat bürosunun aşağıdaki telgra • 
fından anlaşılmaktadır. Bu telgrafta 
şöyle denilmektedir. 

"Köylerin temizlenmesi işi Grau -
denz, Konitz, B-romberg ve Posen 
mıntakalarında bulunan piyade ve sü
vari polis kuvetlerine verilmiştir. Al
manları katledenler, layık oldukları 

akıbete uğramışlardır. Şarki yukarı 

Silezyada temizleme işi bilhassa bil • 
yük bir dikkat ve şiddetle yapılmak
tadır. Lodz'da alman polis kuvetleri 
asilerin ve damlardan ateş edenlerin 
hakkından gelmişlerdir." 

Alman istihbarat bürosu, mevzii çar 
pışmalar esnasında bu sözde "polis" 
lerden bir kaç tanesinin kahramanca 
öldüklerini itiraf cvncktedir. 

. I 

Varşova nın yarısı 
Almanlara yarısı 
Sovyetlere kahyor 

(Başı 1 inci sayfada) 1 çi kuvetli idi, fakat müzakerelerin 
Bu hat Romanya hududunu sarıp Karpat· böyle fevkatade bir netice vereceği i.ı· 

laraltı Ukr~nyası _hududundan geçip Slo • mit edilmemekte idi. 
vakya garbınde nıhayet bulmaktadır. Bu . . ~. . k" p 
ııuretle Varşovanın yansı da dahil olmak Sovyetler Bırlıgının şar ı rusya, 
üzere Polonyan~. dörtte üçü sovyetler ta· Macaristan ve Slovakya ile hemhudut 
rdında kalmaktadı.r. Evelce Karpa!laraltı, old ğ ve Almanya Romanyadan u-
Ukranyaı;ı vasıtasıyle hudutları hır olan u u • 
Macaristanın da şimdi Sovyet Rusya ile zakta kaldıgı hatırlatılmaktadır. Bu 
komşu .olmakta ve al!11a~}a~ın da. Pol?nya vaziyete nazaran Sovyetler Birliği 
vasıtasıyle Romanya ıle umıd ettıklerı hu· B lk 1 h~k· d'r Almanyanın Ka 
dut da tamamiyle kapanmaktadır. a an ara a ım ı · . . 

Almanlar bu hatta hayret radeniıe doğru genişleme tehdıdı ka· 

d . l ti olarak uzaklaştırılmıştır. 
e ıyor ar 1 B' r~· 

Bern, 23 a.a. - Polonyanın Rusya lehine Bundan başka, Sovyet er ı~ ıg~-
olarak taksimi ıeniş alman tabakalarını nin şimdi orta Avrupada kuvetlı hır 
hayrette bırakmıştır. vaziyeti vardır Almanya garba doğru 
Basler Nachirichten gazetesi Berlinden ' 
öğrendiğine &öre, selahiyettar alman ma · atılmıştır. . . 
hafili Rusya ile yapılan anlaşmayı siyasi Almanlar, şüphesiz sovyetlerın ık· 
ve a~keri icabatı ileri sürerek muhik gos- tısadi ve sınai yardımına güvenmek
termıye calışmakta.dır. 

Hatt · T · d A il l tedirler. Sovyetlerin hiç olmazsa u-
ın çızıl ,'k§~nl e am 0 an zun müddet bitaraf kalacaklarını tab-

ı ır er · k a· 1 B Al · mın etme te ır er. u, manya ya 
Stokholm, 23 a.a. - Almanya ile Sovyet· 

ler Birliği arasında dzilen hat fasılı tetkik karşı dostane bir bitaraflık olacaktır. 
evliyen Stockjholm Tidnegen bu hattın çi- Sovyet endüstrisini ve umumi 
zilmesinde üc esaslı noktanın, askeri, ırki • k • 
ve :ktiaadi mülahazaların h:.kim b ... ,undu • istihsalatı inlcİ§af ettirme ma&<• 
aunu mu5ahede etmektedir. sadiyle daha ıimdiden Moskova· 

ideal hal ya alman eksperleri gönderilmia· 

Kopenhacr 23 a.a. - Alman ve sovyet 
kıtaatı arasındaki hudut hakımıaa ıııutale
alarda bulunan Danimarka gazeteleri, bir· 
birleriyle iltisaki olan bir c;ok nehirlerin 
mecrasını bila fasıla ta şimalden cenuba 
kaadr takip eden bu hattın iki ordu ara· 
sında her türlü ihtilih bertaraf edecek i · 
deal bir hat olduğunu yazıyorlar. 
Almanlar Galiçya'yı petrol mın-

takalarını tahliye edecek! 
Amsterdam, 23 a.a. - Alman - sovyet 

hudut hattı bitaraf müşahitlerin hayreti • 
ni mucip olmaktadır. Müc;ahitler sovyetle· 
rin Bialystock - Lvov hattını tecavüz e • 
deceklerini zannetmekte idiler. Bu vaziye. 
te &ore alınanlar Galicvanın zengin petrol 
mıntakalariyle Kalucz'daki potos madenle
rini tahliye etmek mecburiyetinde kala • 
caklardır. Bununla beraber iki ordu ara -
sında çizilen hududun kati olduğu zanne
dilmemektedir. 

l§gal olunan yerlerde Sovyet 
propagandası 

Londra, 23 a.a. - Haber alındığına 
göre Almanyanın sağcı mahafili, Hit
lerle sovyetler arasındaki teşrikime· 
sai daha sıkı bir şeki lalmağa başlama
sı üzerine Almanya'nın müstakbel si
yaseti hakkında mütezayit bir endişe 
göstermektedir. 

"Deyli Ekspres" Kopenhag'dan bu 
sabah aldığı şu telgrafı neşrediyor : 

İşgal olunan Polonya mıntakala
rında sovyetle rtarafından yapılmak
ta olan komünist propagandası daha 
şimdiden alman askerleri arasında 

kendini hissettirmeğe başlamıştır. 
Her şeydenevel Rusya ile Almanya 
arasında müşterek bir hudut olması
nı istemiyen mutedil Nazi rüesası, 
sovyet manevrasın ıakim bıraktırmak 
için elinden geleni yapmasını Von 
Ribbentrop'tan rica etmişlerdir. 
Bir tampon devlet kurnlacak mı? 

Cernauti, 23. a.a - Bir polonya 
menbaindan verilen malUmata göre 
Sovyetler Birliği ile Almanya arasın
da bir tampon devlet kurulması mese
lesi Alman-Sovyet müzakerelerinin 
teşkil etmektedir . 

Polonya-nin garb mıntakalarının 

işgali neticesinde Almanya'da milli 
ekalliyetler nisbetinin iki misline çı
kacağı söylenmektedir. 

Almanların garbe döneceği 
umuluyor 

Bern, 23 a.a. - 1sviçrede bugün ye
niden emniyet tedbirleri alınmıştır. 

Filhakika burada tahmin edildiğine 
göre aralan payının Sovyetler Birli • 
ğine terkedilmesine ve Ukranya pet
rollerinden Almanyanın vaz geçmeğe 
mecbur olması dolayısiyle Alman mil
letinde hasıl olan fena intibaı izale et 
mek üzere Hitler'in garpte bir muvaf
fakiyet araması ihtimali mevcuttur. 
Diğer cihetten alman istihbarat bü

rosunun şu cümlelerle başlıyan tebli
ği hakkında burada tefsirlerde bulu
nulmaktadır. 

"iyi haber alan bir alman men
baından öğrenildiğine göre al· 
man • aovyet hudut hattı İcab et· 
tiği zaman istifade edilmek üze
re Polonya'ya karşı harb açılma· 
dan ve askeri hareki.ta ba,lama
da.n evvel tesbit edilmiştir." 

Bu tebliğin sarih bir itiraf 
teıkil ettiği Daladier'in 23 ağus· 
tos itilafı hakkında nutkunda 
söylediği sözleri teyit ettiği e· 
hemmiyetle tebarüz ettirilmekte· 
dir- Tebliğ, almanya'nın evvelce 
kararlattırılmış bir planla hare
ket ettiğini isbat etmektedir. 

Sovyetler büyük menlaatler 
elde ettiler 

Faris, 23 a.a. - Sovyetler Birliği 
ne aslan payı veren hudut hattı hak
kındaki Alman - Sovyet itiiafının im
zalandığına dair dün akşam neşredi -
len tebliğ, Moskovada büyük bir se
vinçl~ karşılanmıştır. 

.So!fetler Birli inin vui):eti ıcr· 

tir. 
Sovyetlerin büyük menfaatler 

elde ettiklerine §Üphe yoktur. 
Fakat yeni hudut hakkındaki iti· 
lafın alınanlara menfaat temin 
ettiği şüphelidir. Filhakika dün 
akpm neşredilen tebliğde Sov
yetler Birliğine dÜ§en payın Var· 
Şova'nın mahallelerine kadar U• 

zandığı ve yalnız Bialostock, 
Lvov, Lublin gibi şehirleri değil, 
şarki Caliçya'daki petrol mıntn
kasının da sovyetlerin eline geçti· 
ği kaydedilmektedir. 

Almanya'nın kendi eliyle 
sovyetlere verdiği yerler 

Paris, 23 a.a. - Üç hafta süren bir 
muharebeden sonra, sovyet kıtaatı hiç 
muharebesiz olarak Polonya'nın yarı
sından fazlasını kazanmış oluyor. 

Almanya, merkezi ve şarki Avrupa· 
da İngiltere ve Fransa kendisini ser
best bırakmadıkları için harbe başla
mıştır. Şimdi kendi eliyle şarki Av • 
rupa'yı ta Battıktan Romanya ve Slo-

vakya hudutlarına kadar Rusya'ya 
teslim eylemektedir. 

Hitler tamamiyle aovyetlere güve
nerek hareket etmişe benziyor. Fakat, 
Stalin'in belki de beklenilmedik daha 
başka ptanları vardır. 

Romanya' da 
idamlar 

Bükreş, 23 a.a. - Kalineskonun kat 
li neticesinde eyalet merkezinde vo 
Bükreşte bir çok kimseler idam edil
miştir. Şimdiye kadar kaç kişinin i
dam edildiği malum değildir. Cesetler 
bir kaç saat umumi meydanlarda teş
hir edilmiştir. Bunların boynunda şu 
ibareyi havi levhalar asılıdır. '"Katil
lerle vatan hainlerinin bundan sonra 
görecekleri ceza, budur.,, 

Rom.anya'da kabine değifikliği 
haberini evela kim verdi? 

Berne: 23 a.a. - Geçen cuma saba
hı, ingiliz Exchange Telegraph istih
barat ajansının enternasyonal vaziyet 
dolayısıle Romanyada bir kabine te
beddülü ihtimaline dair Bükreşte ba
zı şayiaların dolaştığı haberini vermit 
olması dikkati çekmektedir. 

Romanya kabinesinde değişiklikler 
olacağı hakkında son günlerde ve bil
hassa Kalinesko'nun öldürülmesinden 
birkaç saat eve! haber veren yalnız bu 
ingiliz kaynağı olmuştur. 

Tenkil hareketlerinin vüsati 

Bükreş, 23 a.a. - "Havas" Kalines
ko'nun katli üzerine yapılan tenkil 
hareketlerinin vüsati hakkında resmi 
hiç bir haber yoktur. 

Ancak öyle zannediliyor ki, Demir 
muhafız rüesasının mevkuf bulundu
ğu bazı kamplarda, katil haberi üzeri
ne isyan teşebbüsleri vuku bulmuş ve 
bu teşebbüsler bastırılmıştır. 
H~lk hükümetin tedbirlerini tama

miyle tasvip etmektedir. Kalinesko 
ötedenberi Fransa'nın ve İngilterenin 
dostu olmuş ve Demir muhafız teşki
latının faaliyetine nihayet verileli
denberi alınanların nefretini celbey. 
'emişti. 

Japon hariciye na11rhğı 
Toyo, 23 a.a. - Amiral Nomura 

hariciye nezaretine tayin cdilmittir. 
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Bir İngiliz bir Finlandiya 
vapuru torpillendi batırıldı 
Bergen, 23 a.a. - Bir alman tahtelbahiri Akenside isminde bir 

İngiliz vapurunu torpilliyerek batırmıştır. Vapurun mürettehab 
Bergen'e gelmiştir. Mürettebat tahtelbahirin eveli. vapura ihtarda 
bulunduğunu ve içindekilerin aandaUa·rı denize indirilmesine mü 
saade ettiğini fakat elbiselerin ve sair eşyanın götürülmesine mani 
olduğunu beyan etmittir. Akenside, 10 dakikada batmıştır. 

Bergen, 23 a.a. - Bergen civarında r--;; 
sahilden 10 mil kadar açıkta bir va -ıs~ h 
pur torpillenmiş ve iki dakika içinde o em ya 
batmıştır. Birçok Norveç vapuru he-
men hadise mahalline koşmuştur. Tor M 'd 
pillenen vapur Finlandiyanın 3800 ora vya a 
tonluk Ragnar vapurudur. 

Bu vapur bir alman denizaltısı ta
rafından yakalanmış ve mürettebat 
sandallarla denize inmesi emrolun -
duktan sora dinamitle atılmıştır. Bü. 
tün tayfa sahile çıkabilmiştir. 
Almanya'nrn tayyare gemileri 
Berlin, 23 a.a. - Bazı ecnebi kay • 

naklan açık denizde bir alman tay • 
yare gemisinin görüldüğü haberini 
vermişlerdir. 

Resmen bildirildiğine göre, Alman
ya'nın dört tayyare gemisinden üçü 
alınan limanlarında ve biri de bitaraf 
bir limanda bulunmaktadır. 

Londra, 23 a.a. - Bahriye nezaretinin 
bir teblifinde İngiliz Kittixwake devriye 
ge."Ilisinln Manı denizinde 20 eylülde bir 
torpile çarptığını, murettebatından be;inin 
kayboldugunu ve diğer ikisini.n de yara -
Jandığını bildirmektedir. 

Gemi tamir görmek uzere 1imana dön-

Var~ova'yı ni~in 

tekrar bombardıman 

etmeğe baılamadllar 
Londra, 23 a.a. - "New Chronicle" 

gazetesine Kopenhag'dan gelen bir 
habere göre, Val'§ova'nın bu sabah o
büslerle tahribi hakkında almanlar 
tarafından yapılmııı olan tehdit, bu
nun tatbikinin toplanDJJJ olan Ameri
ka parlamento unda tevlit edebilece
ği aksüUimeller dolayısiyle bugünlük 
yerine getirilmiyecektir. 

Gene aynı mülahaza iledir ki, de
nizaltı harbi tavsamış ve Almanyada 
o kadar methi yapılan 3000 bombardı
man tayyaresi havalanmamııtır. 

Amerikanın bir karar vermesine 
intizaren, Almanyanın Japonya, Rus
ya ve İtalyayı ihtiva eden bir ittifak 
"ücuda getirmeğe çalı muı muhte
n,eldir. 

Amerikada Nazırlar 
Vaıingtondan aynlmıyor 

Vaşington, 23 a.a. - Beyaz saray -
dan bildirildiğine göre. Ruzvelt, Los 
Angelestc bir nutuk söyliyecek olan 
adliye nazırı Murphy'e vaziyetin fev
kaladeliği dolayısiyle vaıingtondan 

ayrılmamasını tavıiye etmiştir. 

Vaşington, 23 a.a. - Ayan mecliııi
nin hariciye encümeni rei i Pittman, 
Havas ajansının muhabirine encüme
nin bugün değil gelecek pezartesi gü 
nü toplanacağını söylemi~tir. Muma
leyh içtima esnasında bazı tAdilatı 

ihtiva eden yeni bir "Cash and Car -
ry" kanunu projesi tevdi edileceğini 
b'"van etmiştir. 

vaziyet 
Cenevre, 23 a.a. - Katoliklerin or

gani olan "Courrier de Geneve" gaze 
tesinin verdiği bir habere göre, Al
man hükümeti, Bohcmya ve Mo -
ravyada karışıklar çıkacağını tehmin 
etmiş ve eylülün ilk günlerinde Ges
tapo polis teşkilatı bir çok kimseleri 
ve bilhassa siyasi şefleri, başlıca şe
hirlerin belediye reislerini, muhtar 
hükümetin yüksek memurlarmı so
kol ve orak kültür ve spor teşekkül
lerinin ileri gelenlerini ve bazı yük· 
sek mevki işgal eden papasları rehi
ne olarak kullanmak üzere tevkif et 
miştir. 

Papaya ~:zlir.e bir mektup gönderi 
lerek bu hadiseler bildirilmiştir. 

Mektup şu cümle ile nihayet bulmak 
ta idi: 

" - Bütün katolik alemine hitap 
ediyorum ve iman kardeşlerimizin 
!jek katolikleriyle mevkuf papazlar 
için dua etmelerini istiyorum.,, 

Pasil mukavemet 
Londra, 23 a.a. - Times gazetesine 

Budapcşte•den gelen haberlere naza -
ran Bohemya ve Moravya'da alınanla
ra karşı pasif mukavemet devam et -
mektedir. Çekler bu vasıtaya müraca
at ederek alınanlara boykot ediı • lar. 

Temerküz kampında 

yapılan suykasl 
Liubliyana, 23 a.a. - Gratz' -

dan bilidiriliyor: 
Çok meşhur Dachau temerküz. 

kampının eski kumandanı olan 
mevki kumandanı Lofzer dün bir 
suikaste maruz kalmııtır. 

Suikast failinin "Nazi partisi
nin eaki bir menıubu" olduğu bil
dirilmektedir. 

kütüphanelerde 
halka verilmiyor 

"Hitlerin mücadelesi,, 
Bale, 23 a.a. - Essenden bildirili 

yor: Alman - sovyet politikasının 

Almanya balkı üzerinde tesir ve a
kiılerinden korkan nazi makamları 
umumi kütüpanelerden anti bolşe -
vik kitapların verilmesini menetmiş 
tir. Bu karar üzerine Essen kütüpa· 
neleri Hitler'in "Mein Kampf" kitabı 
nın de verilmesi meneylenmiştir. 

HULASA 

B o 

solini harbin 
önüne geplmesini 

tavsiye ediyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

deklarasyondanberi degişmemiş olduğunu 
bildirmiş ve demiştir ki : 

"- Bu karan de{:iştırmek zarureti hasıl 
olduğu zaman bunu İtalyan millctmin ö • 
ıni.ınde izah edecegim ... 

Musolini şimdıki ihtilafın daha vahim 
bir şekil almasının önıine geçilmesi lıizu -
munda israr etmiştir. 

Fakat müttefiklerin vaz~eti 
tavazzuh etmiştir 

Paris, 23 a.a. - Havas Ajansı bildiri -
yor: 

Fransa hükümeti, Musolininin nutkunu 
ve bugunkü ihtilli.f kal'Şısındaki İtalyan 
hattı hareketi hakkında verdigi iııahatı a
llka ile karşılamı~tır. 

IMusolininin sulhu muhafaza husıusunda
ki faalıyeti ve hır eylulde tezahür eden ha
reketi Fransa hük-ümetince fevkalade tak
dir edilmiştir. Fransa hiıkümeti bu "takdirı· 
ni o zanıan italyan notasına verdiği cevap. 
la da göı;termh;tir. 

O zamandanberi hadis olan ve!cayi Avru
panın enternasyonal şartlannı alt üst et -
miştir. F'ıansız ve İngiliz htikümetleı:i. Po
lonya ile münakid anlaşmalar mucibince 
müttefik devletlerin aldığı vaziyet kati 
olarak ve en açık bir tarzda tayin etmiş 
bulunuyorlar. 

Maca istan 
Sovyet 
münasebetleri 

Almanya'nın i~inde 

bulunduğu 

müıkil ıartlar 

Fransız istihbarat umum 

komiserinin bir tebliği 
Paris 23 a.a. - İstihbarat umum ko· 

miseri radyo ile bugün neşrettiği bir 
tebliğde Almanyanın bugün askerlik, 
iktisat ve propaganda sahalarında 

açtığı üç harbi idare edenlerin Hitle
re ne gibi deliller gösterebileceklerini 
tahlil ederek şöyle demektedir: 

"Harbin ilk safhası Avusturya, Çek 
ve Slovak safhaları gibi yeni bir mil
letin, Polonyanın esareti ile nihayet 
bulmaktadır. Yalnız şu farkla ki Al
manyanın karşısında şimdi yalnız ta
hakkümü altına aldığı bir millet de -
ğil harbe devam eden bir memleket 
vardır ve bu memlekete de Almanya 
istediği gibi kumanda edememektedir 

İstihbarat nazırı Jiradu kendisi -
ni general Baruchitscg'in yerine ko -
yarak şöyle bir muhakeme yürütmek
tedir: 
"Polonyada elde edilen muzafferiyet 

Almanyaya hepsi müsademe kıtaları
na mensup olmak üzere 150.000 ölü ve 
yaralıya düşürülen veya tahrip edilen 
400 - 600 tayyareye, maktul düşen 

Budapeşte: 23 a.a. _ Resmen bil- 6.700 pilota mal olmuştur. Almanya 
dirildiğine göre, Macaristan ile Sov-1 bund~n. maada bir çok malzeme kay
yetler birliği arasında geçen harpten- b~tmı_ştı:'. H~sara uğra~.an qıa~zeme
beri kesik olan siyasi münasebetler nın tamın hır kaç ay surecektır. En 
tekrar tesis olunmuştur. 1 fena:;ı, P.olo~~·a zaferi~in Fransada 

Macaristan Varşova elçiliği müste- seferberlık ılanına manı olamaması -
şan Kristaffy'nin Moskova orta elçi- dır. Bu şerait :ltında Alm2n ~illetine 
liğine tayinine Sovyetler birliği mu- harp ~lm~yacagı hakkında temınat ver 
vafakat cevabı vermiştir. mek .ımkanı ~a.lmamıştu. Napolyon 

ık . k d l t d devrınden ben ılk defa harp, Alman-
ı omgu ev e arasın a .. 

B d t 23 R .1 M yanın kapılarına dayanmıştır. u apeş e, a.a. - usya ı e a-
caristan arasında siyasi münasebetle- Almanyanın müşkül vaziyeti 
rin tekrar tesisi, sovyet kıtaatının ma- İktisadi sahada da Almanya hakkın-
car hududuna varmaları üzerine iki da yürütülen muhakeme bu memleke
komşu devlet haline gelen bu iki mem tin aleyhindedir. 
leketin münasebetlerini kolaylaştıra- "Baltık hariç olmak üzere Alman-
caktır. yanın denizle irtibatı ke:.ilmiştir. Ti-

Filhakika aovyet kıtaatı Polonya - caret filosu atıl bir vaziyettdir. İhti
Macar hududunun San nehrine kadar yat altınların mikdarı sıfıra yaklaş -
olan kısmını işgal etmekle me~guldür. maktadır. Maden zenginliklerine ge-

Sovyet - Macar hududunda lince, Polonyanın işgali Sar üzerinde 
Budapeşte, 23 a.a. - Sovyet kıtala- ki Fransız tehdidini telafi etmemek

rının kısmı küllisi henüz Rutenya tedir. Göbcls de artık Hitler'i teskin 
hududuna gelmemiş ise de Sovyet ile- edecek deliller bulmakta aciz kala -
ri kıtalariyle macar kuvetleri arasın- cak ve şöyle diyecektir: ... 
da temasa başlamıştır. Bu arada bazı "Münibe kadar totaliter rejimin da
hadiselerin cereyan ettiği söylenmek- vasını şiddetle fakat mantıkla ylirütü
tedir. nüz, o zaman biz de yalnız bir tef de-

Kanadanın 
İngiltereye 
yardımı 

Londra, 23 a.a. - İstihbarat neza -
retinin bildirdiğine göre, Kanadanın 
kıymetli yardımı sayesinde lazım olan 
başlıca maddeleri tedarik etmek im
kanı hasıl olmuştur. Kanada endüst
risi lngilterenin emrine amfide bulun
durulmaktadır. Kanada vapurları ile 
hariçten mübayaatta bulunabilinecek
tir. Kanada donanma:.ı, şimdiden İngi 
liz donanması ile beraber çalışarak sa 

y o K A ş 

ğil bir gaye de vardı. Bir seneden be
ri bizzat siz Hitler, feda etmediğiniz 
Hitler prensipini bırakmadınız." 

Jirodu, netice olarak şöyle de • 
mektedir: 

"1914 de Kayzer millete taze ve neı
eli bir hapten bahsediyordu. Alman • 
yanın yeni şefleri. şimdi eski ve ışık
sız bir harpten başka bir şeyden bah
sedemezler." 

Hukuk fakültesi ikmal 
imtihan lan 

Ankara HukUk Fakültesinin ikmal im -
tihanları yarın başlıyacaktır. İmtihanlar 18 
ıün devam edecektir. 

hillerden uzak yerlerde sefer eden ge
mileri himaye etmekte ve mayn ara -
maktadır. Bir çok yardımcı Kanada 
gemileri faaliyette bulunmaktadır. 

K R o M A 

L. B~B~~!.?.~.~~~.:~· J 
Spor hıfzıssıhası 

Sihat ve içtimai muavenet vekaleti, son 
senelerde memleketimizde spor ve beden 
terbiyesine verilen allika ve bu hususun 
bir devlet işi olarak t~killitlandınlmasını 
göz önünde tutarak, tıp ilmi bakımından 
spor kiıtıiphanesini zenginleştirmek kararı
nı vermiştir. 

Bu kararın ilk fili neticelerin.den biri de 
tanınmış ve namlı yabancı mütehassıslar -
dan banları tarafından yazılmııı eserlerden 
bir kısmının dilimize tercüme edilmesi işi 
idi. Çünkü vekalet, cümhuriyet neslinin 
sporda üstünlüğunıj temin edecek trdhirle
ri alırken spor hıfzraıııhasınm mühim bir 
rol oynıyacağınr kabul etmiş bulunmakta · 
dır. 

Ilu eserlerden ilki olmak üzere, Dr. Fri
cdrich H. Lorentz'in spor hıfzıssıhası adlı 
kitabı türkçeye çevrilmiştir. Bıitıin şıhi teş
kilata ve müesseselerle diğer sporla ıılfıka -
.dar makamlara dagıtılan bu kıymetli eserı. 
vekalet bu sahada yazı ve makalelerle ve te
lif eserlerle calışmakta -bulunan decerli lıir 
mütehassıs Dr. Niyazi Er.cine tercüme et
tirmiştir. 

Vekaletin, umumi hıfzıssıhanın en ehemi
yetli bir mevzuunu teşkil eden spor hıbıs • 
sıhası hakkındaki bu eseri tercüme ettir • 
mek itin seçtiği kalemin, bu mevzude emek 
sadeden bir mütehassısa ait olması. kita • 
bın dilimize cevrllnıesi sır:ısında ekseriya 
bu gibi eserlerde göriilen yanlışlık!arrn va -
pılmadıgı hakkında bize kuı; etli iıır temınat 
vermektedı r. 

Sihat ve içtima imuaveııet vel·aletinirı hu 
işle muvazzaf organlarını ve .:serin mL•ter
cimi bize böyle bir eser kazan iırdıkları i
çin tebrik ederiz . 

Oğlum Ömer İlhan'a 

Öğütlerim 
Erzurum mebusu General Pertev Demir· 

han, yalnız oğluna degil her memleketin , 
her gence tekrar edilecek öğiıtlerıni yüz 
küçük sayfalık bir ufak broşür halinde ne!>· 
retmiştir. Bunların tabedılmiş olması bu 
maksada yarayacaksa <la eseri herkese du
yurmak, bu dar sutunlarda müderccatından 
kısaca olsun bahsetmek hır vazıfedır. 

Pertev Demirhan, orJumuzun de~erli bir 
unsuru olarak senelerce yuksck kumaıtı,la 
mevkilerinde bulunmuş, hu!Uk, nazik ve mü
nevver bir insan olarak da bilhassa yabancı 
memleketlerde turkü ~erefle teııısil etmiş
tir. Uzun hayatını fazilet ve vatanperVl.'r
likle doldurmıya muvaffak olan sayın Er
zurum mebusunun cigutlerınden bütun va -
tan çocukları hayatları için en faydalı ve 
doğru yolu bulmuş olurlar. 

Demirhan ogluna kendi soyunu anlattık
tan sonra şu bahise temas ediyor: "Yurd 
ve millet sevgisi, Tıirkıye devletinin ı:ıren -
sipleri, Uiiklik - din - Allahın birliği -
maneviyat ve ahlak, doğruiuk, iyilık, seci· 
ye kuveti, hak ve hakikat, adalet ve insaf, 
zulüm, samimiyet ve vefa, vazife, namus 
haysiyet, bı.iyük kalplilik, dost kazanmak, 
mahcubiyet ve tevazu, centilmen olmak, 
itaat, hıfzısı;ıha nezafet, neşe idman, çalış • 
malt, ve muvaffak olmak, izim ve irade, 
hırs ve kanaat, ikbal ve idbar, az ~öyleınek 
sırsaklamak, kısksnçhk, hiddet ve tecaviız, 
servet ve tasarruf, gıizel sanatlar ve bil
hassa mustki. 

Her bahiste mevzu açık bir dil ile anla
tılmış ve büyük mlitefekkirlerin fikirleri 
nakledilmiştir. General bııgiinkü gençligin 
anlamakta güçlük çekeceği bazı kelimeler 
için de o.erine ufak bir hlkat ilave etmiş -
tir. Değerli öğiıtler kitapçılarda 30 kuruşa 
satılmaktadır. 

ingilterede sanayi 
seferberliği 

Londra, 23. a.L - İngiltere'nin bü
tün endüstri menbalarını daha ziyade 
tekşif etmek maksadile memleket 13 
mıntakaya ayrılacaktır. Bu sayede iş
çilerin nakli kolaylaştırılmış, makine 
ve aletlerin imali artırılmış olacaktır. 
Kısa vadeli ihtiyacların temin edildi
ği §U sırada hükQmet harb istihsala
tını uzun vade ile seferber hale koy
mağa çalışmaktadır. 

İstihbarat nezareti tarafından neş
redilen bir tebliğde İngiltere ile mÜt· 
tefiklerinin zaferi elde etmek üzere 
geni' İngiliz menbalarına itimad ede
bilecekleri kaydedilmektedir. 

24 - 9 - 1939 

('--_R_A_D_Y_o_) 
TORKlYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyo:;ıt 

DALGA UZUNi..~GU 
1648 m. 182 Kcs.fl20 Kw 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T A. Q. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw T A l'. 

ANKARA 

PAZAR - 2'·9-1939 
12.30 Program ve memlc:'ıet s"' ~ ::: .. ~pr 
12.35 Tıiı k miızigi: (Tuna ec. .... J • .i'"L ı 

numuneler) 
Mesut Cemil idaresınde halk ttirkü c ı 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete • 
oroloji haberleri. 

13.15 Müzik (Kuçuk orkestra) Şef: Necıp 
Aşkın : 
ı - Willy Richartz - Kiıçük b:ılct süit: 
2 - Willy Richatz - İlkbaharda bir çift 

aşık - Uvertür. 
3- Wcbcr - Mozaik, No. I. 
4 -Ralph Bcnatzky - Bebekler perisi 

filminden Neşelivim şarkısı 
5- Frederik Hippmann - Ormanda bir 

cuce duruyor - halk §<lrkrsı üzerinde 
varyasyonlar 

6 - Leopold - İspanya melodileri - Pot-
puri 

15.15·14.30 Müzik (Dans müziği) 
18.30 Program ve memleket saat ayan 
18.35 Mi.izik (Pazar cayı • Pl.) 
19.05 Çocuk ı;aati 
19.35 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
20.10 Miızik (Dans müziği - Pl.) 
2'0.30 Memleket ııaat ayarı, ajans ve meite • 

oroloji haberleri. 
20.45 Türk müıigi (Yeni şarkılar - Halk 

tıirkiıleri) : 
Okuyan Radife Neydik, Melek Tokgöz 
Çalanlar: Vecihe Daryal, Ruııen Kam, 
Reşat Erer. 
1-Yesari Asım - Hüzzam şarkı • Sev

dalı eıa gözlerinin vurgunu oldum. 
2- Yesari Asım - Hüzzam şarkı - Sahile 

pek yakın b~r yuva kordum. 
3 - Sadettin Kaynak • Hüseyni prb • 

Kara bulutları kaldır aradan . 
4 - Ruşen Kam - Kcme.ıı.çe tabiırlt' 
5 - Sadettin Kaynak - Hicaz türk'4 (' 

Elfi gözlerine kurban olduğum 
6- Halk türküsü - Ay doğdu batmadımt 
7 - Acem Aşiran peşrevi 
8 - Faize - Acem aşiran şarttı • Kin... 

halim diyeyim , 
9 - Cevdet Çağla - Şev'.ltehıa ~.kı - H\o

ran gibi alemde 
10 - Udi Mehmet - Mubayyu şarla - Ka

nıma kaynak olsan. 
21.30 Müzik (Riyaseti Cilmhur bandotıa) 

Şef: İhsan Künçer : 
l -Albert Vaulet: Marche Cort6g.e Ar· 

tem is. 
2- Ant. Dvorak - Slavische Tame, Nb. 

4. 
3-Melldelssohn - Ouverture pour

siqe d' Haı:monie. 
4 - Gabricl Pierne - Bouton d' Or. 

22.20 Miızik (Cazband • Pl.) 
22.4S-23 Son ajans hab«lefl. 'll'C l'Qruıltl 

program. 

ŞAPKALAR 
Paris'te bulunan Bn. AFİFE kışlık 

model §apkalariyle Ankaraya dönmüş 
tür. Koleksiyonunu 28 eylül perıembe 
gününden itibaren sayın müşterileri -
ne Yenişehirdeki atölyesinde göster-
miye başlıyacaktır. 3561 

ASKERLİK İŞLERİ 

Bedelli erahn nazan dikkatine 
Ankara Askerlik Şubeainden : 

Bedelinin bir taksitini veren be
del erleri talim için kıtaya girdikleri 
tarihten itibaren altı ay zarfında di
ğer taksitini vermeleri lazımdır. 

Altı ayını dolduran ve iki taksitini 
veren bedel erleri vaziyet düzelir ve 
bir terhis vuku bulursa terhis edile
ceklerdir. 

Kanuni müddet zarfında ikinci tak
sitini vermemiş bedel erleri bu hak
dan istifade etmemekle beraber son 
yoklamada ayrılmış oldukları aınıf
ları mürettebatına verilerek o sınıfın 
muvazzaflık hizmetini tamamlamak 
mecburiyetinde kalacakları ilan olu-
nu.( 4758) 14698 

kat bir türlü açıp bakmnyı akıl edememişti. Bunun 
Müsı;e'nin şiirleri olduğunu biliyordu. Sayf.aları 
çevirdi ve tesadüfen birkaç mısra okudu. Sonra Mk 
sayfada babaaının el yazısiyle birıkaç ıkclime göc .. 
dü: "Manuf'al" Bunun altında bir tarih varde Bu 
tarih belki de annesiyle babasının evlendikleri &e• 

neye aitti. 

N 1 

C Bilyük h•rpten ıonrı ilk pukalye ıeceıf. be, genç, 
Antuvan, kardeşi Jilber. arkadaıı Dominik Heriyö, 
Marlyan ve Solanj Scnkler isminde iki genç kızla be· 
rıbcr 11kıntılı bir suareden kıı;ıyorlır ve geceyi kırlar 
içinde kaybolınu• bir otelde geçiriyorlar. Antuvaıı, 
Marlyan'la. Dominlk de Solanj'la beraber eğleniyorlar. 
N!lnyet Sotanj, Oominik'le detil Jilber'le, Antuvan da 
Marlyan'la evleniyor. Fakıt Antuvın'lı Mariyan evli • 
lik bayatından memnun değildirler. Antuvım kansının 
kız kardeşi Evıın•ıe sev1$1yor ve Evlin bu aşk yüzün -
den intihar ediyor. Fakat Antuvan dalma Evtin'i aa • 
yıklamaktadır. Marlyanla da Oominik arumda hafif 
bir sevgı başlamıştır. Şimdi Antuvanın annesi hastalan. 
mıştır. Midesinde, ülser vardır. Hastanede hizmet~lsi 
Jozeflnle konu~uyor.} Yazan: I rene N emirovski - 73- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

"Manuf!" diye düşündü! Babasının ölü~n 
mırıldandığı birkaç kelime aklına gelmitti: demek 
Manuş annesi idi! Aca ip? Halbuki o, ann~erini 
hiç bir zaman ve kendilerinin yanında böyle ça. 
ğınnazdı. insanlar bize hazan ne kadar da ıaban
cı, esrarengi~ ve gizli ltalıyorlarf Bununla ~aber 
eğer başkalarının esrarlarını istediğimiz g~ mü
§&hede bile etsek, öyle mahluklar vardır ki...on a· 
ra kendimizden sadık bir hayal afılamak i.ateri:;o:. 
Bunlar bizim çocuklarımızdır. Fakat onlar de. bizi 
asla mernk etmezler, yalnız alelade görünü~lcri· 

mizle iktifa edip dururlar. 

Jozefin cevap vermeyince, sinirleniyor, gözle-
rini tevekkülle kapıyor, diyordu ki : 

- Bu kız da budala mıdır, nedir, bilmem ki ... 
Ve susuyordu. 
Hepııi aynı saatte serbest olan üç erkek kar

def, öğle yemeğinden :w>nra annelerini ziyaret edi· 
yorlardı. Bir gün, Antuvan geç kaldı ve mutat za· 
mandan çok ııonra annesini görmefe gitti. Lamba· 
lar yanmıştı; o timdiye kadar bu odayı sade gÜn· 
düz ıfığında gönnüıtü. Anneııinin yüzünün deği~
mit olmasını evela bu ziyaya hamletti. Her zaman· 
kinden daha bitaptı. içeri ırirdiği zaman ~orlukla 
göz kapaklarını açabilmiıti; halbuki her zaman 
onu ,öyle yarım bir gülümseme ile karşılar sonra 
gene somurtur ve hemen hemen §Öyle münasebet
t.iz bir cümle ııöylerdi : • 

- Ya gir, ya çık! Odayı dondurdun. 
Ve yahut : 
- Sen mi geldin? Uyuyacaktım! derdi. 
Li.mbanın üzerine bir örtü örtmüılerdi; yuzu 

gölgede kalmııtı. Bazan ellerini göğsünde kavuş -
turuyor, bazan içini çekerek kollan.nı vücudunun 

iki tarafına seriyordu. O kadar hareketsizdi ki An
tuvan onu eörünce "galiba gidiyor!" diye düşün
dü. Fakat yatağın kenarına oturmu§ olan Jozefin 
ve hasta bakıcı hiç bir heyecan ve endiıe hissetme· 
den alçak sesle konuıuyorlardı. 

Antuvan'ı görür görmez ikisi de ayağ kalk
tılar. Jozefin yatağın yanına bir koltuk çekti. 
Antuvan f ıııldıyarak sordu 

- Uyuyor mu? 
- Dalmak üzere .•• 
- Bugün naıııl? 
- Her günkü gibi. Hiç değiımedi. 
- Kalbi ? 
- Kalbi kuvetli bereket versin. 

Kadıncağız kımıldamıyordu. Haııta bakıcı ya· 
vafça kapıyı açtı ve yandaki tuvalet odaıına çe· 
kildi. Arkasından da Jozefin çıktı. 

Antuvan'ı ağır bir keder kaplamı§h. Bir telı 
ses, hatta ihtiyar kadının nefesi bile İ§itilmiyordu . 

Onu §İmdiye kadar hiç bir vakit bu kadar aakin 
eörmem.iıti. Antuvan eltafıpa baktı. Aya}l; UCllP• 

daki maııanm Üzerinde duran ilaç fİtelerini gözden 
geçirdi. Etiketlerini okudu. Sonra Malerb bulva
nndaki evlerinde anneıinin yatak odaıımda gör
düğü bazı §ahai efyalan birer birer eline aldı. Ka
dıncağız haıtaneye 1relirken bunların hepsini ge
tirmitti: gümü, bir çerçeve: annesinin gençlik res
mi. Oç çocuğu da kucaiında oturuyor; kendiıi 
sonda geliyor. Annesinin Üzerinde genit siyah ku
maştan su taşılı bir entari var. O da dizine dayan
mıt duruyor. 

"Bu elbiııeyi hahrlıyorumf,. diye diitündü. 
"Annem bunu ekseriya kadife bir manto ile bera
ber giyerdi!" 

Bu kadifeyi parmaklannın altında hisseder 
gibi oldu. Biraz sertçe olan kordonlarını hep tır
naklariyle sökerdi! 

"O zaman da muzipmİ§İm.... Tıpkı Fransuva 
gibi!" diye mınldandı. 

Bir köıede kapalı bir yelpaze, onun yanında 
bat afrm ilaçlan duruyordu. Sonra mavi ciltli bir 

~P. Hı9ii· ~ kitabı otkis}u ~ 90.k 1,~üt, fa. 

Hala kitabı elinde tutuyordu. Bu esnada ma

dam Karmontel gözlerini açtı ve kendisine ~tı. 
O kadar korkunç bir şekilde değifmİşti ~ bunu 
insanların sözlerine tercüme etmenin imkô.~ yol.;. 

tu. Hasta bakıcıyı çağırmak ~çin bir hareket yap
tı. Fakat o zaten orada idi. ihtiyar kadına bir en
jeksiyon yapıldı. Duymadı bile. Etrafında ••!ırap
h bir ifade ile bir dua, bir §ey arıyor gibiydi. 

Antuvan sıra ile hem hasta bakıcıya, hem de 
Jozefin'e sordu: 

- Ne istiyor? Ne İstiyor? 
Bu esnada onun bir tek anusu vardı: iı;t ' i_i

ui anla~ ve bu son isteği yerine gctirmekl 

(Sonu tHll") 
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HAYAT VE SIHAT i 
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Bır e büyük gazeteci .. . 
p0Jony~'dan bizim yurdumuza 

hicret etmıı olanlar arasmda -Pol • 
nez köyün~n güzel k~zlarmdan ba~
ka- değerlı ~a.zetecıler de vardı. 
Tarik gazetcsının Cleğerli muharr· _ 

V
. . 

1 
ır 

terinden ızınta Efendi onlardan 
biridir, sanıyorum. Fakat Polony 
muhacirlerinin arasında en me•h a 

1 
. ~ ur 

den sonra Paris'teki Kommün ile 
Versay'daki hükümet arasında kav· 
ga çıktığı vakıt Paris'in teslim oldu
ğunu bildiren beyaz bayrağı herkes
ten Önce görerek gazetesine haber 
vermişti. 

Bu Polonyah'nın hafızasına bir 
misal : Başvekil, sonra Fransa cüm
hurreisi Tiyer saatlarca süren nu -adam ve.~~. ~ş, geçm~ı gazetecile • 

rin, en buyugu T aymıs gazetesin. 
p ris muhabiri De Bloviç ld _ın tuklarından birini söyledikten sonra 

.~ hesizdir. 0 ugu yorulur ve prova tashihlerine baka-
§UP d ~ d k . 

Bu mefhur adamın hayatı tecrü • ma ~g~nb.an ~ut un resmıbgazetede 
bclerle doludur. Memleketinden A neırını ır g.un sonraya ıraktırır. 

·ka'ya hicret ederken F , • Fakat Taymıs nutku hemen neşre -
men ransa da d B k'l · · · 
piposu kırılır. Onun tamirini bekler- her .. ~~v\.' ~~zetecıyı .~.et.ırterek 
ken Fransa hoşuna gider, orada ka • ankgı.. atı ın ıyaknet cttıgını anla • 

1 E
kmek parası verecek b. . ma uzerc onu sı ı§brır. Fakat ga-

ır. • ır ış arar . k d' l k b . - . 
k 

bir lisede ıngilizce h 
1 

_ zetecı nut u ın er en ez erledıgı • 
en oca ıgının · ·· 1 k ·· l · · k k olduğunu haber alır H' • . nı soy eyere goz erını apayıp tek-

açı · ıç ıngı l B k'l r ce bilmezken bir taraft .. - - rar ayınca aşve l şaşırır ••• 
I~ bir taraftan da ög· reti· ana·ogre - Siz de bu yazıyı tekmil okuyacak 

nır, r. ır kah k d b · · b · de Taymis gazetesinin p . , . : a ar .sn rettınızse; unun hekım -
ve habiri ile ahbap olur b arıs tekı l likle münasebeti olmadığına belki 
mu . • u zat ga- F k b · · 

t d
en bir ay ıçin izin al • §aşarsınız. n at enım buradakı 

ze e • acagı vakıt · · d h k. ı·k d ··1 b' d 
k d

isine vekalet etmesi · hb ışım sa ece e ım ı egı , ıraz a 
en nı a abm Tk · B.. .. d.. d k' 

dan rica eder. O da, TaYmis gazete. gazet·eıcı .ı tır. b'~t~kn .. unyda al ı gDa-
. ·n 

0 
vakıtn kadar yüz·· .. .. • zetecı erın en uyu usta ı o an e 

sını unu gorme Bl . ,. p l ' k k 'T 1 mişken muhabir vekili olur. Bir a; d ~'1rçbı o odnya nın pke a1 tu ıteb? • 
ra asıl muhabirin izni b" . ugu u sıra a genç o ur arıma ır· 

.son , . ıtınce ga k · d. ş k d k' b te ona kcndısinden pek .. .. . - az tanıtma ıste ım. u a ar ı e· 
zek.1 bulduğundan dola ustun hır nim hafızam onun hafızasından pek 
ve ı Yl teşekkür d - d k 

d r 
ve ••• ayağm1 kayd k çok kısa ol ugun an kırk yıla ya ın 

e e ırara ve • b" ·· f d k kili yerine ahr •• : ır_zama~ once, onu~ ve atm a o u· 
Gazetelerde hala pek h . . dugum kıtaplardan ve gazetelerden 

t 
tulan inter'1İew ( mülake te)mıy~t~~ hatırımda kalan ancak bukadardır. 

u a usulu D h · · d - · · ·· ·· • adıdır. Onun ··ı·k a a ıyı tanıtama ıgım ıçın ozur 
onun ıc mu a at etmek d'l · c. A 
· ·p de &Öyletemed·~ · k' ı erım. ... • 
ısteyı . _ ıgı ımse ol • 
manuıtır • • • Bı~gun Sultan Hamid'le 
mülakat etmeyı .aklına koyar, lstan
bul'a kadar gelır. O zama M . b 1 d _ n ısır 
meselesı u un ugundan in ilt 

. t d"w• g ere 
.sefareti ıs e _ıgı mülakata delalet 
edemez. Sadrazam Said Paua b r- aşın· 

dan şavar. Saray adamlar d b" . • . ın an ırı 

bu hizm~t !.çın fazla Para İster. Ni
hayet, b~Y~~ .~a.~eteci itinin kendi 
batına du§tugunu anlar. Sultan Ha -
ınid'in cuma selamlığına · d k 

Y
olu üzerinde bo§ bir ev buglı er Ee~ 

Sel
• 1 k ur. vı 

k iralar. am ı zamanrnd b" . an ıraz 

önce, boş evın pençerelerinden bi -
rinden ba':"kl~rını dı,an sarkıtarak 
bir elinde ıçensinde makin b 1 • f ası u un-
ınıyan bır otogr~f kutusu olduğu 

halde oturur. Şekılcede aca • 
b

. d yıp, yos-
yuvarlak .. . ~r .'!' am • • Çalyaka ka -
rakola gotururler, orada k' Id . ed·~ mı o u -
ğunu ve ne ıat ı.gini anlatır. Padi. 
!ah'a haber verırler. Selamlıktan 
sonra şarayda huzuruna çağırtır. 

Sunu ken~isi "( o vakıtki) Tür
kiye'nirı Yedı yarası ,, adıyle çıkar
dığı kitabında, Sultan Ham· d'd 
ldıgı· ınülakat ile birlikte ı l ten a .

1
. l • an a ır. 

Orada jngı ız enn Mısır'a · l , gırme e. 
rinde kabahat Sultan Hamid" 1 _ 

k 
d. . .. 

1 
ın o 

duğunU en ısıne soy ediği vakıt ce-

p vermemesinden dolayı k. va ze ı a. 

dam olduğunu söyler. " Öyle l 
h 

.. oma -
saydı, kaba atını ortmek için bir ba
hane bulur, ce'1ap '1erirdi ,, diye ila-

ve e<Ier • • • 
Ruslar'la 1878 deki muharebe -

ınizden sonr.a, ~erlin Konferansı'n • 
da sazetecılenn muvaffakıyetleri 
dillerde destan olmuştur. Müzake -
reye gelen heyetl~r~en birinin ( bi-
"mk"ı değil ) katıplerinden b' · · zı ırını 

kandırır. K~tip -~er~.ünkü ınüzake • 
releri ince bır kagıt uzerine yazarak 
uzun ıapkasının İçerisine yerleştirir. 
"k•am lokantada gazeteci ile k" t" 

,... y d w • •• l a ıp 
kalarını egıştınr er ve T . şap .. .. aymıs 

gazetesi hergun muzakereleri er • 
kenden Juı.ber verir •• Sonunda mua
hede yazıldığı vakıt onun suretini de 
alır. fakat gazeteye nasıl gönder • 
meli 7 Ortadan kaybolup gitse, Bis
mark farkına vararak yolda tuttu • 
racak •• Kalkar, Başvekil'in karşısı
na gider ve ondan muahedenin bir 
suretini ister. Bismark bukadar tek 
lifsizliğe tabii öfkelenir. imzada~ 
sonra bütün gazetelere verildiği 
k t kendisine verileceğini .söyler vBa-

1 • " fk ı . . u 
efer gazetecı o e enır : s b . - O :zaman enım gazetem •• 

1 
onu 

yazmaya tcnezzu etmez .•• 
diye Rusya hududuna doğru . . l' b. gı -

der. fakat emnıyet ı ır adamı ince 
kağıtları ceketi~le astarı arasında 
saklayarak Belçıka'ya götürür, ora. 
dan telgrafle ~ndra'ya verir ve 
Taymis gazeteııı, nıu~~e~e henüz 
imza ediln1cden, tekmılını yazar. 

Bunları, ancak büyük gazeteci öl
e ükten sonra fransızca Tan gazetesi 
ifş~ etmişti. 

Fransa imparatoru 111. üncü Na _ 
poleon esir düştüğü vakıt onu her • 
kesten önce haber alarak gazetesine 
yetiıtirdi. fakat Londra'nın batka 
gazeteleri alamadan Taymis ilave • 
sini çıkarabilsin diye -o zaman Pa _ 
ris'le Londra arasında tek olan tel • 
graf telini tutmak üzere 1 e&1rat say. 

Hitler garp 
cephesinde 

(Başı 1 inci sayfada) 
şı müteveccih küçük bir taarruz vuku bul· 
muştur. 

Almanlar oldukları yerde 
çivilendiler 

Almanlar fransız topçu ve otomatik si· 
}ahlarının a'teşlcdyle oldukları yerlere çi· 
vilenmişlerdir. . 

Diğer taraftan şunu da kay~etmek .ıc:al? 
eder ki alman kıtaatınrn yenı faalıyetı 
şimdiye' kadar pek ehemiyetsiz ve hatti 
hiç bir harekete sahne olmamış olan mm· 
takalarda da vuku bulmuştur. 

Zveibruok'un cenubu şarkisi ve La Lan
ter mıntakalan bu mıntakalardandır. Cep • 
henin bu kısmı fransız ve alman müstah • 
kem hatlarının biribirine en yakın bulun-
duğu yerdir. 

Hitler ve Bcqkumandan 
garp cephesinde 

Alman kıtaatının bu yeni faaliyetinin Hit 
ler ile başkumandan Von Brauc:hitc:h'in 
garp cephesine gelmelerine tesadüf etti • 
ği şayanı dikkattir. 

Halil topçu faaliyeti 
Bertin, 23 a.a. - Ordu başkumandanlığı

nın tebliğinde garp cephesi harekatı hak -
kında şöyle denilmektedir : 

Garp cephesinde bir çok noktalarda ha· 
fif topçu faaliyeti olmuştur. . 

Sarbrük civarında bir fransız tayYaresı 
dafi topların ateşi ile yere inmiye mecbur 
edilmiş ve mürettebatı esir alınmıştır. 

Bir hava muharebesinde bir alman tay • 
yaresi düşmÜ$tUr. 

Fransızların akşam tebliği 
Paris, 23 a.a. - 23 eylül akşam teb-

liği : 
Temas halinde bulunan unsurlarla 

topçunun mevzii faaliyetleri olmuş-
tur. 

Alman harekatının ıebebi 
Faris, 23 a.a. - Fransız cephesin

de alman kıtaatı dün akşam başladık
ları faaliyete bugün de devam etmiş
tir. Sigfirit hattı müdafilerinin faali
yeti dün akşam ve gece birçok keşif 
kolları hareketleriyle tüfek ve mit
ralyöz ateşleriyle tezahür etmiştir. 
Fransız ileri kolları buna mukabele 
etmişlerdir. 

Cephenin heyetiumumiyesinde 
kayda değer bir değişiklik olmamış
tır. Esasen alman faaliyeti bugün 
dünkü kadar olmamış ve ileri fransız 
kollarını heyecanda bırakmak, zemini 
denemek ve fransız kıtaatının muka· 
belesini davet ederek malfimat elde 
eylemek hedeflerini takip eylemiştir. 

lngiltere hava kuvetleri 
karargahı 

Londra, 23 a.a. - İstihbarat neza
reti, İngiltere hava kuvetleri karar· 
gfihının Fransaya nakledilmiş oldu· 
ğunu bildirmektedir. 

Efradın maneviyatı mükemmeldir. 

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
Üç Film birden 

1 - Beyaz Melek 
2 - Pranga 
3- Miki 

Seans saatleri: 

2,30 - 3,45 • 5,15 - 6,30 

gece saat 9 da 
Beyaz Melek - Miki ve Jurnal 

Her akşam ajans haberle ri 

ULUS 

Zelzelenin feci tafsi lötı 

Ankaz alhnd n 
cesetler cıkarıllyor 

.. . ( Başı 1. inci sayla.da ) 
olenlerın ve kaybolanların miktarı 

belli değildir. 28 den fazla kayıp var
dır. Dikili ile Kabak:um arasındaki 

arazide yarıklar meydana gelmiş ve 
birçok yerlerde sıcak ı;ular fışkırmış, 
yer altından gürültüler gelmiştir. Gü
rültüler devam etmektedir. Kalealtı 

mevkiinde de büyük bir yarık açılmış 
tır. Nafıa amelesi ve askeri kuvetle
rimiz enkazı kaldırmağa devam etmek 
tedir. Enkaz altından elan cesetler çık 
maktadır. Daha birçok ailelerin öldük 
leri söylenmektedir. Bilhassa Çarşı 
mahallesi sabahçı kahvelerinde kalan 
ziraat amelesinin akıbetleri belli de
ğildir. 

Dünkü zelzeleler 
Bugün sabahleyin saat 8 ile 10 ara

sında Dikilide ikisi şiddetli olmak ü
zere 5 zelzele daha kaydedilmiştir. 

Bu zelzele şehrimizde ve bazı kazalar 
da hissedilmiştir. Alakalılara verilen 
resmi bir raporda İzmir ve havalisin
de 44 olarak bildirilen ölü miktarı sa
dece facia gecesinin sabahına aittir 
Halbuki dün öğleyin ve akşam üzeri 
tekerrür eden zelzele, ölü ve yaralı

ların miktarını arttırmıştır. 

reterliğinden 500 lira, Cümhuriyet 
Merkez Bankasından 500 lira, Kızıl
ay merkezinden 3000 lira bir yardım 
yapılmıştır. Eskişehirden yola çıkarıl 
dığı bildirilen 300 çadır beklenmekte
dir. Çadıra ihtiyaç fazladır. Açıkta 
kalan 3500 kişi geceyi yarı çıplak bir 
halde dışarlarda geçirmekteJir. Dün 
İzmir'de açılan iane defterine birkaç 
saat zarfında 700 lira toplanmıştır. 
Bugün öğleye kadar teberrualc.r de -
vam etmiş ve teberru miktarı 2300 li
rayı bulmuştur. Ayvalık Altınova ha
valisindeki halk zelzele korkusundan 
geceleri şehri boşaltmakta ve açıkta 
yatmaktadır. • 

Ôlenlerin isimleri 

Facia kurbanlarından isimleri tes
bit edilebilenler şunlardır: 

Hü.seyin. oğlu Rüstem, oğlu 4 yaşında 
K~drı, Edıp oğlu İzzet, oğlu Şaban, kızı 
Zubey<le, damadı Yusuf, Ali kuı Ferhun· 
de, Dikili meclisi umumi 5.za,sı kızları Mün 
teha ve Fevziye ile oglu Sumer ve Mün • 
tehanın 9 aylık çocuğu, kainbiraderi Rıza 
bakkal Kemal, refikası ve 2 yaşındaki oğlu' 
kahveci Ali Kemal, 6 aylık çocuğu ve ka: 
rısı. komiser Avni Subaşı, giimrük muha· 
f~:ı.a başçavuşu Ahmet, aşçı Talip ve Ta· 
lıbın amcazadesi Halil, kahveci Fahri Ay
valıklı derki Mustafa oğlu Abdurrahman 
S.~iı> zadenin annesi Ayşe, reşadiycli A : 
bıd~n: Hacı Balabanın refikası Havva, 
Abıdı? c;ıglu . Recep, Deliktaş köy mektebi 
muallımı Alı Rıza, H idayet oğlu Fethi 
Bergamadan Rahman oğlu Mehmet, Amu: 
ca Mustafa . ve a~esi Lfıtfiye, Ahmet oğlu 
Mehmet Alı, Çaghyan karısı Hatice, oğul
ları Ahmet ve Ali, Ahmet oğlu İbrahim 
k.~rısı Muhsine, oğlu Hüseyin ve kızı Gül~ 
sum, kunduracı Hüseyin ve karısı Adile 
oğ.!u N ectlet, kızı Nazire, İbrahim oğl~ 
Husnü. 

Harabeye dönen evlerinden öteberi 
eşyasını toplamağa çalışan halk bu i
kinci ve müteakip zelzelelerde bina
ların altında kalmıştır. Dikilide açık
ta kalanların ekmek ihtiyacını karşı· 
lamak üzere bir fırın yaptırılmakta 

dır. İzmirden gönderilen belediye me
murları halka yardım etmektedir. A
ğır yaralılar İzmire ve Balıkesire nak
lolunmakta, hafif yaralılar çadırlarda 
tedavi edilmektedir. 

Bunlardan başka facia günü İstan· 
buldan gelen ve hüviyeti tesbit edile
miyen bir saatçi de Şahin otelinin en

Sek - kazı altından çıkarılmıştır. 
Yapılan yardımlar 

Şimdiye kadar C.H.P. Genel 

ııııııııııııııııııııiııı 

Zarar tesbit edildi 
.. Alakalı. dairelere gelen maliimata 

gore f zmır ve Balıkesir vilayetlerin
den gayri vilayetlerde zelzele hiç bir 
hasar yapmamıştır. Dikili ve civarın-
daki zelzelede evelki gün akşam gece 
yarısına kadar tesbit olunan resmi ra-
kamlara göre ölenler 42, ağır yaralı • 
]ar 16, hafif yaralılar 58 dir. Tamamen 
yıkılan binalar 366, kısmen yıkılan bi
nalar 132, oturulamıyacak kadar ha. 
rap olan binalar ise 20 dir. Tamiri 
mümkün şekilde çatlaklıklar bulunan 
binaların dört yüze yakın olduğu tah-
min edilmektedir .. Zelzelede 9 hayvan 
da telef olmuştur. 

Zelzele na•ıl haber alındı 

Alakalı dairelere gelen malUmata 
göre zelzeleden bütün telgraf ve tele
fon telleri harap olduğundan Berga
maya otomobille malfımat verilmiş ve 
zelzeleden bu suretle haber alınabil • 

n:1iştir. Bergama kaymakamı keyfiye
tı yıldırım telgrafiyle İzmir valisi B. 
Ethem Aykut'a bildirmiş ve akabin -
de beraberine Bergama jandarma ku-
mandanını, hükümet tabibi ile kasa· 
ba'da bulunan diğer tabipleri, sıbat 

?1emurlarını, belediye itfaiyesi sıhi 
ımdat heyetini ve 20 kişilik bir jan -
darma kuveti alarak Dikiliye hareket 
etmiş ve bu yardım heyetinin Dikili
ye varmasını müteakip balta, kazma 
ve kürekle mücehhez yüz neferlik bir 

as~e~i müfrezemiz de Dikiliye yetiş
~ıştır. Yardım heyeti ilk iş olarak a
gır yaralıların tedavilerini yapmış ve 
enkaz altında kalması muhtemel ya_ 
tandaşlarımız bulunup bulunmadığını 
araştırmıştır. 

İzmir valisi B. Ethem Aykut tel . 
grafı alır almaz derhal Dikili'ye ha
reket etmiştir. İzmirden üç sıhi im. 
dat otomobili, 40 amele ve kafi mik • 
tarda kazma kürek 33 çadır Dikiliye 

gönderilmiştir. Dikilide derhal sıhi 
tcşkilfit kurulmuş ve ağır yaralılar 
İzmir memleket hastanesine nakledil 
miştir. 

İzmir valiliğinden son gelen bir ra
pora göre İzmir merkezi ile mülhaka
tında zarar ve ziyan o kadar ehemiyet 
1i olmamakla beraber vaziyetin tah
kik ve tesbit ettirilmekte olduğu bil· 
dirilmekte ve Dikili merkez olmak ü
zere Bcrgamaya doğru zelzelenin şid
detli olduğu anlatılmaktır. 

Bergamadan ilk yardım olarak gön· 
derilen 600 kilo ekmek ve süt halka 
tevzi edilmiş, bir taraftan tamamen 
yıkılan Dikili fırınlarının tamirine 
başlanmakla beraber balkın ekmek ih
tiyacının Bergamadan temini için lü
zumlu tedbirler alınmıştır. 

Zelzelenin yaptığı zararlar 
Zelzelenin yurdumuzun bu köşe -

sinde yaptığı zararları resmi malfıma
ta dayanarak sırasiyle yazıyoruz: 

lzmir merkezinde 

Merkezde yalnız polis memuru Ka· 
zımın evi yıkılmış ve memur hafif su
rette ayağından yaralanmıştır. Mülha 
katta zarar ve ziyan olduğu hakkında 
henüz bir malumat gelmemiştir. 

Bergama kazasında 

Bergamanın Kazık bağları mevki
inde bir ölü ve Hacı Riza çiftliğinde 
de iki ölü olduğu hiç bir yaralı bulun
madığı tesbit edilmiştir. Yıkılan veya 
harap olan ev bulunup bulunmadığı 
tahkik edilmektedir. 

Dikili kazasında 

Dikili kaza merkezinde 24 ölü, 13 
ağır ve 50 hafif yaralı, Kabakum kö
yünde 13 ölü 3 ağır ve 4 hafif yaralı 
bulunduğu anlaşılmıştır. Ölüler ara -
sında kaza polis komiseri Avni Suba
§ı, bir gedikli başçavuş, bir muallim, 

.. 

lzmir'de polis Kazımın mesut bir 
tesadüf eseri olarak kurtulan 

yavruları 
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Yere yatan Dikili 
Beş - altı ay evci orada idim. Menemen 

ovasının ve Gediz c;ayının üstünden geçen 
yol, Midilli adasının karşısında bir şeyler 
aranır g ibi denize uzanmış bir toprak par
çasından sonra. "A liaca çiftliği" adındaki 
k öyden geçiyordu. Deniz küçük tepelerin 
ardında bir ikinci ova gibi kalıp, kaybol • 
muştu .. Gcdizi bir daha bir daha geçm i ş -
t ik .. Yolumuz ikiye ayrılmıştı .• 

Yol, sağdan toprağa, Bergamaya, soldan 
denize, Dikiliye gidiyordu. Kendimizin ol· 
duktan sonra suya da toprak kadar aşıktık; 
Kerem gibi "Ben bu yolun kangisine gi -
deyim,, diye sızlanarak: D ikiliye yollan • 
dık .. 
Ovanın ortasında, yerden şimdi çıkmış 

hissini veren tepeleri meydana getiren sed 
sed ta$1ar kale harabelerini andırıyordu. 
Midillinin kocaman bir gemi gibi soldan 
gittikçe yanaşır görundüğü geniş ve degir
mi bir körfezin kenarında, denizi çerçcve
liyen yassı ve yaygın tepelerin eteğinde, 
suya bağrını açmış şirin bir kasaba idi. 

Sağdaki uzak tepelerin ardında Bergama, 
daha ilerideki mavi ufkun aııkasında Ay -
valık var dediler .. 

'l'ütiın, bakla, buğday ve palamut yeti$· 
tirip satan, kücük tepelerle arızalanan yeşil 
düzlüklerinde koyun sürülerine sık sık rast 
lanan kazançlı ve çalışkan bir kasaba .. 
Geniı körfez a çık havaların akşamında 

bir yakut havuzu andırıyordu . M idillinin 
bu yüzdeki bir yokuşlu caddesinden sıra 
sıra ışıklar birbir denize dökülmiye hazır 
görünüyorlardı. 

Dikilililer deniz kadar ovanın da hakkı· 
nı vermesini biliyorlardı: civarda en iyi 
yüzen ve en ıyi cirit oyruyan çok defa on
lardan çıkıyordu. Bir tenis kortu, bir e ·
lektrik santralı, bir rasat dairesi, 30-40 ye
ni göçmen evi, 50·60 damda anten, gen.çler
birliğinin canlandırmakta olduğu çalışkan 
ve hareketli bir halkevi. tabii ve sevimli 
plijlar .. D ikili, yiıze gülen yeni ruhlu bir 
kasaba olarak gelişmekteydi .•• 

Türk azmi, yeni Dikiliyi Egenin bir kil· 
çük incisi olarak asi tabiatın bağrına dik
mesini bilecek. Aşağıdaki eski evler, tepe
deki beyaz ve düzğün göçmen evlerine ha
setten c;atladılar .. $imdi hepsi beyaz, düz· 
giin, ve Ege kıyısına yaraşır olacak ... 

B. K. Ç. 
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Sulh 
• • 
ıçın 

tazyikler 
(Başı 1 inci sayfada) 

kWı bulunan aovyet seddini aşmali 
zaruretindedir. 

Bu sırada alman radyoları sık sdi 
Marseyyez çalarak, yahut, Sigfirit 
hattı üzerinde büyük elektrik lev• 
haları ile, fransızları kendileri için 
hiç bir gayesi olmıyan bu harpten 
vazgeçmeğe ikna etmek için uğra• 
şıp duruyor. Roma gazetelerinden 
biri de, Ruı;ya dahi mağlup edilme
dikçe eski Polonya'yı diriltmeli 
mümkün olmıyacağı için, harbi dur· 
durmak lazımgeldiğini yazıyor. Da
ladiye ise nutkunda Alsas • Loren'· 
den bahsediyor! Fransız dü§üncesi• 
ne göre harp duracak olsa, ~erefini 
ve rejimini kurtaran, demokrasilere 
bir daha boyun -eğdiren Almanya, 
1939 ağustosu sonunda olduğundan 
daha bunaltıcı bir zindan içinde 
mahpus kalmıya tahammül edecek 
midir? Almanya hayat sahasını 
ne tarafta arıyacaktır? Karadeniz 
ve Balkanlar yolu üzerinde Sovyet 
Rusya, Adriyatik yolu üzerinde 
ltalya, ve garpta da, veraseti nice 
zengin sömürgeler vadeden Fransa 
var. Tekrar bütün hızı ile hazırla
nacağına şüphe olmıyan Almanya 
acaba gelecek sene bu vakitler, 
Sovyet Rusya'nın mı, yoksa bu 
defa İngiliz seferberliğine de va• 
kit bırakmaksızın ve belki İtalya 
ile birlikte Fransa'nın üstüne mi 
atılıp hakiki mukadderat harbini 
yapmak mecburiyetinde kalacaktır?, 
Almanya'nın bir cephede, en kuvet• 
li kara devletlerine kar§ı sağlam 
mukavemet imkanlarını ne kadar 
kolaylıkla temin ederek, diğer 
cepheye hücum için serbest kal· 
dığı bu defaki tecrübede dahi 
görülmüttür. Umumi telakkiye göre 
böyle §artlar içinde bir sulh dahi 
ancak bir mütareke, her tarafı, tek· 
mil iktısat ve inta faaliyetlerini ta. 
til ederek, yalnız ailahlanmıya ceb
reden bir mütareke, bir yeni Müni~ 
mütarekesi olabilir. Fransa ve İngil· 
tere'nin yeni sulh gayesi, malW:n ol• 
duğu üzere, Avrupa kıtasmda ku· 
vet tahakkümünü ve harp tehdidini 
t:ımamen bertaraf eden teminatlar 
Üzerine müstenit bir sulh nizamıdır~ 
Bu nizam kurulaltilirsc, Avrupa kı· 
tası içinde hiç bir devlet, eski Mil .. 
letler Cemiyetine kartı olduğu gibi, 
bu yeni nizama karşı mücadele e
der vaziyette bırakılamaz. O vakit 
şantaj ve spekülasyon devrine veda 
edilmek lazımgelecektir. 

O OtJiCUJilJIJOttJIJIJ O&JlOU aJW Vaziyet güçtür, karıtıktır. Fakat 

yaralılar arasında kaymakam ve aile
si, hükümet tabibi, belediye kabilesi 
ziraat memuru, inhisarlar müfettişi 
bulunmaktadır. Merkezde 4, Kabakum 
köyünde 5 hayvan telef olmuştur. 

Harap olan binalar 
Dikili kaza merkezinde hükümet da

iresinin adliye kısmı, iskan dairesi, 
polis dairesi, hükümet tabipliği, güm
rük binası, gümrük muhafaza kuman 
danlığı dairesi, elektrik santralı, sı
hiye dairesi, inhisarlar binası, ilk mek 
tep, hususi muhasebe dairesi, sinema, 
C.H.P. ve Halkevi binaları, P .T.T. ve 
ihracatı kontrol binaları jandarma da
iresi, 28 buğday ve palamc.t deposu, 1 
yağ fabrikası, 4 otel, 1 han, 1 cami, 7 
lokanta ve aşçı dükkanı 6 gazino, 46 
dükkan ve 250 ev tamamen, 200 ev de 
kısmen yıkılmıştır. 

Dikili'nin diğer köylerinde 
Dikilide bulunan İzmir valisinden 

son gelen bir telgrafa göre de Dikili 
merkeziyle Kabakum köyü hariç ol
mak üzere Dikili kazasına 11 kilomet
re mesafe dahilindeki köylerde evle
rin yıkıldığı, yalnız bir kadının yara
landığı bir çocuğun öldüğü, Bademli 
köyünde de bir evin çökerek 80 yaşın
da bir kadının öldüğü anlaşılmakta -
dır. 

Menemen kazasında 

Merkezde hükümet binasında bazı 
çatlaklıklar olmuş, bir evin duvarın . 
dan düşen kerpiçlerden bir çocuk ya
ralanmıştır. Kazaya bağlı Aliağa na. 
biyesi hükUmet binasının cephe ça· 
tısı ve iki evin duvarları yıkılmıştır. 
Köylerden şimdiye kadar bir zarar 
olduğuna dair malfımat gelmemiştir. 

Diğer kazalarda 
Diğer kazalarda da bazı evlerin du· 

varları çatlamış bir iki ev yıkılmış. 
başkaca bir hasar olmamıştır. 

Balıke•ir vilayetinde 
Zelzele Dikiliye nispetle hafif ol • 

makta beraber Edremit, Ayvalık ve 
Burhaniye kazalarında oldukça şid -
detli olmuştur. Bilhassa Burhaniye ka 
zasında birçok evler yıkılmıştır. Vi • 
layet merkezinde hiç bir hasar yoktur. 

Burhaniye kaumnda 
Zelzele Burhaniye iskelesi, liman 

ve gümrük daireleriyle birkaç evin du 

kati bir hal tarzına vanlmaksızın 
yüzüstü ter,kedilecek bir vaziyet ol
maktan da, galiba dönülmiyecek 
kadar uzaklapnıttır. 

.... Falih Rıfkı ATAY 

mi ve yeni hükümet binasında çatlak
lar, Gömeç nahiyesinde 40, Osmaniye 
nahiyesine bağlı Yaya köyünde 52, 
Hacıosmanlar köyünde 23, Kurudere
de 3, Ballıca'da 4, Kurşunluda 2 ev kıs 
men yıkılmıştır. 

Edremit kazaıında 

Bu kazada bazı evlerin cam ve kire· 
mitleri kırılmış ve bir iki duvar çök
mesi olmuştur. Zarar şimdiye kadar 
başka bir hasar kaydedilmemiştir. 

Ayvalık kazaıında 

Bu kazada da bazı çatlaklıklar ve 
duvar çökmeleri olmuştur. Altınova 
jandarma karakol binasının merdiven 
ve duvarı kısmen yıkılmış, bir jan. 
darmamız başından yaralanmıştır. Baş 

kaca bir hasar olmamıştır. 

Diğer vilayetlerde 
Alakalı dairelere gelen malt1mata 

göre Kırklareli, Manisa, Aydın, Edir
ne vilayetlerinde hiç bir hasar kayde· 
dilmemiştir. Yalnız Çanakkale vilayet 
merkezinde bazı evlerin camları kırıl· 
mış, bazı binalarda da ufak tefek r at-
lakhklar kaydedilmiştir. • 

K ,1.ılay'ın Felaketzedelere 
yardımı 

Yer sarsıntısı yüzünden Dikili ve 
havalisi halkının maruz kaldığı fela
ket dolayısiyle Kızılay Cemiyeti fe
laketzedelere yapılacak ilk yardımlar 
için dün derhal İzmi:- vilayetine 1000 
lira ve 300 çadır gönderdiği gibi bu
gün de ayrıca 2000 liralık bir para yar 
dımında bulunmuştur. 

lstanbul'Ja hissedilen 
zelzeleler 

. İstanbul, 23 a.n. - Kandilli rasathane • 
sınden : 

. Bugiln 7 yi 35 dakika S saniye geçe hafif 
hır zelzele kaydedilmiştir. 

falarını telgrafla yazdıran gazeteci 
yine odur. Bu işi gazetecilikte adeta 

~!!!~ur~ ... ~be • 
, 

~:::::::::::::::::::::::==~~~~~İi~~~'-"~llllli.i!l~4!!!!!!!~~~~~:::::!: .. ..!~v:ar~lar::ı,:.!k~aaamerkezindeki büyük ca-

Bundan başka 4 fi 26 dakika geçe bir zel
zele daha kaydedilmişse de bu çok hafif • 
tir. Her ikisin in de merkez ussiı rasatha
neden 308 kilometre uzakta oldu~u tahmin 
edilmiıtir. 
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ANKARA V ALILICI 

Alô kadarla ra 
Ankara Valiliğinden : 

isteklilerin de 29. 9. 939 cuma günü 
saat 10,30 da belediye encümenine mü-
racaatları. (4474) 14435 

Çimento ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

şubelerine alınacak talebenin duhul 
imtihanları teşrinievvelin ikinci pazar 
tesi günü saat dokuzda Yıldızdaki o
kul binasında yapılacaktır. (7549-4816) 

14753 

Etimesut yatı okulunun yatılı tale
be kadrosunda münhal almadığı için 
bu okul'a yeniden ve parasız hiç bir 
suretle yatılı talebe alınmıyacaktır. 

Bu husus için beyhude muracaat edil-

1- Su işleri için alınacak olan 500 ____ M_A_H_K_E_M_E_L_E_R ___ _ 
torba Yunus marka çimento on beş--------------

memesi. (4659) 14601 

Tômirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

- - Açık eksiltmeye konan iş. 
Kalecik Merkez okullarının mev

cut keşif ve şartnamesi dahilinde ta
miratıdır. 

2 - Bu temiratın bedeli keşif 1026 
lira 63 kuruş olup muvkkat teminatı 

80 lira 76 kuruştur. 
3 - Şartnamesi haftanın tatil günle 

rinden gayri her gün Maarif Memur
luğunda görülebilinir. 

4 - Açık eksiltmenin zammı 9-X-
1939 pazartesi günü saat 14.30 olup 
eksiltmeye girebilmek için bu saattan 
evel muvakkat teminatı yatırmış ol-
mak lazımdır. · 

5 - Açık eksiltme 2490 sayılı kanu
nun hükümleri dahilinde Kaymakam
lıkta müteşekkil bu işe mahsus komis
yon tarafından yapılacaktır. (4811) 

14767 

tômirat yaptınlaçak 

gün müddetle açık eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (685) lira· 
dır. 

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

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

2 motosiklet alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

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

2 - Muhammen bedeli ( 1700) lira· 
dır. 

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

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

Ankaz satışı 
Ankara Valiliğinden : Ankara Belediyesi imar Müdür-

ı Keşif bedeli 1565 lira 99 kuruş O· lüğünden : 
lan Ayaş kazası hususi idare dispan- Dutepede kadastronun 258 inci a
ser binasının tamiratı pazarlıkla yap- dasının 37 parselindeki binanın en
tırılacakdır. kazı şartnamesi mucibince açık müza-

2 - Pazarlığı 9-10-939 pazartesi gü- deye konmuştur. İhalesi 29/ 9/ 939 Cu-
nü saat 15 te yapılacaktır. ma günü saat on beşte yapılacaktır. 

3 - Kat'i teminatı 234 lira 90 kuruş Taliplerin teminatlariyle birlikte İ-
dur. mar Müdürlüğüne müracaatları ilan 

Ankara 3. cü Sulh Hukuk Mah. 
kemesinden : 

D!vanı muhasebat mürakiplcrindcn Ali 
Nurı Kaba.dayı 18-9-1939 tarihinde ölmiış 
ve t~rckcsınc mahkemece vaziyet edilmiş 
oldugundan kefaleti hesabiyle alacaklı o
lanlar da dahil olduğu halde bilcümle ala
caklı. ve .borçluların ve mirasçının vesaiki 
~c~_mı~c ıle beraber bir ay zarfında Ankara 
ucuncu sulh hukuk mahkemesine müraca • 
at!arı ve alacaklarını vaktiyle kayıt cttir
mıycnlerin mirasc;ıyı ne şahsen ve ne de 
terekeye izafeten takip cdemiyeceklcri lü
zumu ilan olunur. 3546 

Çiçekdağı Sulh Hukuk Hakimli
ğinden : 

Akdemce; Yerköy nahiye müdürü karısı 
Bchi>'.~nin ?1czkur mahallin Sapaburun 
mevkıınde ınşa ettiği hanenin tczcili hak
kındaki dava temyizden bozuk gelmiş ve 
b~- de~a haz.inci maliyece chya edilmiş 
muddeı Behıyc namına gönderilen davcti
rc ika~eti. belli olmadığından bila tebliğ 
ıadc cdılmııs olduğundan ilanen tcbliğat i
fasına ve duruşmanın 13-10-939 cuma gü
nunc talik .c~ilmiş olduğundan mezkur gün
de gclmedığı veya bir vekil göndermediği 
takdirde dunış'l'nanın gıyabında devam c -
dileceği ilan olunur. 3559 

VİLAYETLER 

Bir baytar aranıyor 
Trabzon Belediye Riyasetinden: 

Belediyemizin halen (125) lira ücrct!ı 
:nazbaha baytarlığı münhaldir. Kanuni ev· 
safı haiz isteklilerin diploma fotograf ve. 
sair evrakı müsbitcleriylc bclckiyc riya • 
yasetinc müracaatları ilan olunur. 

(4566) 14538 

$ose inıası ve smai imalat 
4 - Pazarlığa gireceklerin kanuni olunur. (4538) 14499 

teminat ve 2490 sayılı kanununun 2,3 Zonguldak Nafıa Müdiirlüğün-
maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi- Muhtelif inşaat den: 
bi işlerle i_ştiğal ettiklerine dair Tica Mukaddema kapalı zarf usuliyle ek-
ret odasından alacakları vesikalarla Ankara Belediyesinden : siltmeye çıkarılıp da talip çıkmıyan 
birlikde muayyen gün ve saatta Vila- 1 - Cumhuriyet bayramında Hiporl ZONGULDAK - KİLİMLİ yolunda 
yet daimi encümenine ve şartnameyi romda yapılacak olan tribün, peyke, yapılacak 70347 lira 61 kuruş keşif 
ve keşifnameyi görmek üzere vilayet Bayrak sütünü vesair inşaatın işçili- bedelli yeni şose ve sınai imalat in-
Sıhhat Müdürlüğüne müracaatları. ği ile adi ve tutkallı badana ve yağlı şaatı işi 2 Teşrinievel 1939 pazartesı 

(
4826

) 
14771 

boya ve Nakliye işleri on beş gün saat 11 de ihale edilmek üzere kapa-
müddetle açık eksiltmeye konulmuş- 1ı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış-
dur. tır. 

ANKARA DEFTERDARLICI 2 - Muhammen bedeli (4800) lira· Muvakkat teminat 4767 liradır. 
dır. Eksiltmeye iştirak etmek is.tiyenle-

Açık arttırma ilônı 3 - Muvakkat teminat 360, -ı rin ihale gününden en az sekiz gün 
4 - Keşif defteri ve şartnamesini eve! bir istida ile Zonguldak vilaye-

Ankara Defterdarlığından: . göremek isteyenlerin her gün Encü- tine müracaatla vilayet kaleminden 
Manyas gölü civarındaki tuzla bi • men.kalemine ve isteklilerin de 11-10- alacakları müteahhitlik ehliyet vesi

nası dahil olmak üzere gölün otuz bin 939 çarşamba günü saat on buçukda kasını ve ticaret odasından bu yıl i
lira bedel muhammenli balık av resmi Belediye encümenine müracaatları. çinde alınmış vesika ve muvakkat te· 
ve avlamak hakkı haziran 939 tarihin- (4827) 14749 minatlariyle birlikte teklif mektupla-
den itibaren 3 sene müddetle açık ar· K t 1 k rını ihale saatinden bir saat evveline 
tırma suretiyle müzayedeye konul. eres e a ınaca kadar hükümet konağı içinde vilayet 
muştur. Ankara Belediyesinden : daimi encümen reisliğine vermeleri 

28 eylül 939 perşembe günü saat 15 1 _ Cumhuriyet bayramında Hipod ilan olunur. (7347-4679) 14604 
te ihalesi yapılacaktır. romda yaptırılacak olan 5620 lira be- M f t k 

Muvakkat teminat bedel muhamme- deli keşifli tribün vesair inşaat ıçın e rUŞO mÜnO OSOSI 
ninin yedi buçuğudur. noksan kereste ve nakliyesi on beş 

Talip olanların Bandırma Maliye • gün müddetle kapalı zarf usulile 
sinden müteşekkil komisyona müra • eksiltmeye konulmuştur. 
caat etmeleri ilan olunur. (4542) 2 - İhalesi 11·10·939 çarşamba günü 
__________ 14_5_o_ı ____ saat 11 de yapılacakdır. 

3 - Muvakkat teminat (421,50) lira 
dır. 

4 - Keşif defteri ve şartnamesini ANKARA BELEDiYESi 

Y 1 f 1 1 
görmek isteyenlerin her gün encümen 

o az ası satı ıyor kalemine ve isteklilerinde 11-10-939 
çarşamba günü saat 10 kadar teklif 

Ankara Belediyesinden : mektuplarını encümene vermeleri ilan 
1 - Cebecide spor meydanında olunur. 4828) 14750 

Elbise ve palto ahnacak 

latanbul Belediyesinden : 
Taksim Belediye gazinosunun mef

ruşatı işi kapalı zarf eksiltmesine ko
nulmuştur. İhale 4/10/ 939 çarşamba 
günü saat 15 de İstanbul belediyesi 
daimi encümeninde yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 26473 lira 92 kuruş ve 
ilk teminatı 1985 lira 55 kuruştur. Şart 
name 133 kuruş mukabilinde İstanbul 
İmar Müdürlüğünden alınabilir. Talip 
lerin ihaleden 8 gün evel İmar Müdür 
lüğünden alacakları fenni ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odası vesikaları 

ve ilk teminat makbuz veya mektup
ları ile 2490 numaralı kanuna göre 

1530 adanın 11 numaralı parselinde 
bulunan belediyeye ait 67 metre mu
rabbaı yol fazlası on beş gün müddet
le açık arttırmıya konulmuştur. 

Ankara Belediyesinden : hazırlayacakları kapalı zrflarını ihale 
1 - Otobüs İdaresi mü<>tahdemini günü saat 14 e kadar İstanbul belediye

için yaptırılacak 6600 lira kiymeti mu si daimi encümenine vermeleri. 
2 - Muhammen kıymeti (167,50) 

liradır. 
3 - Muvakkat teminat (12,57) lira· 

dır. 
4 - Şartname ve krokisini görmek 

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

İnşaat yaptınlacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik hanında yaptırılacak 
olan (29,973) lira (50) kurıışluk ilavei 
inşaat kapalı zarf usuliyle on beş gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 29. 9. 939 cuma günü 
saat 11 de belediye encümeninde yapı 
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (2248,01) li
radır. 

4 - Şartname ve keşif ve krokisini 
görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 29.9.939 

hammeneli 200 takım elbise ile kasket (7375/ 4683) 14630 
ve 200 adet palto on beş gün müddet- H 1 
le kapalı zarf usulile eksiltmeye konul arta yaptlra ocak 
muşdur. 

2 - İhalesi 13-10-939 cuma günü sa
at 11 de belediye Encümeninde yapı· 
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı (595) lira
dır. 

4 - Şartname ve numunesini gör· 
mek isteyenlerin hergün encümen ka
lemine ve isteklilerin de ihale günü o
lan 13-10-939 cuma günü saat ona ka· 
dar teklif mektuplarını encümene ver-
meleri ilan olunur. (4782) 14765 

OKULLAR 

2 tezgôh allnacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu Di

rektörlüğünden : 

Mardin Belediyesinden : 
Mardin kasabasının meskOn ve 

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

İşin maktu keşif bedeli (8000) lira
dır. 

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

Muvakkat teminat (600) liradır. 
Eksiltmeye iştirak edenlerin vak

tinde belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden i~ ' irak vesikaları almaları 
ve bunu teklif mektuplarına koymala
rı lazımdır. 

lik kısmın esaslı tamiridir. 
İnşaatın keşif bedeli "19800'' lira 

"60" kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 

şunlardır: 

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

namesi 
D - Tesviyei türabiye ve şose kar

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

veli, metraj cetveli, grafik vesair ev
rak. İstiyenler bu şartname ve evrakı 
bedelsiz olarak Niğde Nafıa Müdür
lüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 9-10-939 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
teklilerin "1486" lira muvakkat temi
nat vermesi lazımdır. 

6 - İsteklilerin eksiltme gününden 
en geç sekiz gün eve! Niğde Vilaye
tine müracaat ederek ibraz edecekle
ri mali ve fenni referans mukabili 
Niğde vilayeti ehliyet vesikası komis
yonundan alacakları eksiltmeye işti
rak vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı saatten bir saat evveline kadar 
Niğde Daimi encümen odasında en -
cümen Reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile gönderile • 
cek mektupların nihayet 3 üncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(7559-4817) 14773 

Okul binaSI yaptmlacak 
Ordu Valiliğinden : 

ll/ıx/939 tarihinde ihalesi yapıl · 
mak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılan ordu merkezinde yapı
lacak 22729 lira 88 kuruş bedeli keşif
li beş dershaneli okul inşaatına istek
li çıkmadığından ll/ıx/939 tarihinden 
itibaren 2490 numaralı kanunun hü -
kümleri dahilinde bir ay müddetle pa
zarlık suretiyle ihalesi yapılacağın

dan mezkur tarihe kadar isteklilerin 
encümeni vilayete müracaatları ilan 
olunur. (7309-4793) 14756 

Şosa inşaatı 
Gaziantep Nafıa Müdürlüğün· 

den: 

1 - Gaziantep - Nizip yol.unun 
18+ 800 • 45+ 458 inci kilometreleri a
rasında yeniden yapılacak (70641) li
ra (9) kuruş bedeli keşifli temelli şo
se inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Bedeli keşfin (45) bin lirası 

939 ve bakiyesi 940 bütçesinden tes
viye edilecektir. 

3 - Şartname, proje ve buna bağlı 
diğer evrak (3) lira (53) kuruş mu. 
kabilinde Gaziantep Nafıa Müdürlü
ğünden alınacaktır. 

4 - Eksiltmeye 12-10-939 perşembe 
günü saat 10 da vilayet encümeninde 
başlanacaktır. 

5 - Taliplerin muvakkat teminat 
olan (5298) lira (8) kuruşu Gaziantep 
idarei hususiyesi hesabına İş Banka -
sına yatırarak makbuzunu veya banka 
mektubunu teklif mektubiyle birlikte 
ihale saatinden bir saat evvele kadar 
komisyona ibraz etmiş olmaları la -
zımdır. 

6 - Bu işe girebilmek için ihale 
gününden en aşağı sekiz gün evvel 
mahalli Nafıa Müdürlüğünden bir ve
sika alınmalıdır. 

7 - Postada vuku bulacak gecik-
meler kabul edilmez. 14775 

KAZALAR 

Elektrik tesisatı 
Zile Belediyesinden : 

cuma günü saat ona kadar teklif mek · Tahmin edilen bedeli 2950 lira olan 
tuplarını encümene vermeleri ilan o-
lunur. (4473) 14434 

Sömikok kömilr~ ahnacak 

bir hassas mekaniker torna ile bir a-
det dik başlı freze tezgahı açık eksilt· 
me ıle okullar satın alma komisyonu 
tarafından 25. 9. 939 pazartesi günü 

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

Belediyece 47748 lira 60 kuruş be
deli keşifli elektirik tesisatı ve sant
ral binası inşaatı kapalı zarf usulile 
münakasaya vaz edilmişsede talip çık 
madığından kanunun 40 maddesi muci 
hince 15/ 9/ 939 tarihinden itibaren bir 
ay temdit ve pazarlığa bırakılmıştır. 
Tanliplerin toptan veya ayrı ayrı tek
lifleri kabul edilecektir. 

İdari ve fenni şartnamesini Ankara 
da belediyeler İmar heyetinden ve !s
tanbulda ay yıldız palas 3 numarada 
Mühendis Hasan Halet Işıkpınardan Ankara Belediyesinden : saat 15 te satın alınacaktır. Taliple· 

ı - Su idaresi için alınacak olan rin muvakkat teminatları olan 222 
(120) ton sömikok kömürü 15 gün lirayı okullar sağışmanlığına yatırma 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş- !arını ve şartnameyi görmek üzere 
tur. her gün okul direktörlüğüne müraca· 

2 - Muhammen bedeli (2856) lira· atları . (4442) 14389 
dır. 

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

4 - Şartrrnm•.;ini görmı·k istiyen -
lerın her gun encumen kalemıne ve 

Talebe ah nacak 
Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

Mühendis kısmı makine ve inşaat 

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

Yol tômir ettirilecek 
Niğde Valiliğinden : 

1 - Eksiltmeye konan iş: "Bor · 
Aksaray" yoluPıun 85 000 - 92 ı OOC 
kilometreleri arasındaki 4:f-OOO Km. l 

görebilirler. (7432) /4715 14685 

Su tesisatı 
Çemİ§gezek Belediyesinden : 

1 - Çemizgezek kasabasının su isa 
le ve tevziat işi kapalı zarf usuliyle 

iltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen keşif bedeli 

T. C. ZİRAAT BANKA S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

.. 

·ı.- '•1.::rui~trF;~· 

~~·::·~~~r,J1,.ı.·1~ç,..:.~--: ... '.~ q ~ r 
"',._"·"~ .. ~· • 'fY ~ ~ 

•• 

~ara b·riktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara :.enede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
dakı plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 
120 
160 

.. 
.. 
.. 

50 
40 
20 

.. .. .. 
5.000 
4.800 
3.200 

.. 
.. .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Iİ· 
radan aşağı düşmivenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 
fa.,.1a1'iv1e verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 
ı H :> ,;İran tarihlerinde cekilecektir 

1 Birincikanun, 1 Mart ve 

PLASTİK SANATLAR ATEL VESİ 
(Resim • Heykel • Dekorasyon) 
NURETTİN ERGÜVEN 

Yakında talebe kaynına başlanacaktır. Yeni şehir - İsmet İnönü caddesi No. 45 3447 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- = --TÜRK --- KURUMU HAVA --- -- -------- Büyük Piyangosu -------- -----~ Büyük ikramiye 200.000 lira ---- ---- Alhncr keıide 11 İlkteırin 939 dadır -
-------

Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000 liralık ikramiye

lerle 200.000 ve 50.000 liralık iki adet mükafat vardır ..• 

---
----.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

(20530) liradır . ı maateferrüat kolye de priz ve iki a-
3 - Şartname, keşif, plan, mudel, det boru delme füeti, talibi çıkmı!<lı. 

Elazıg'da Tunceli Nafıa müdürlüğü ğından pazarlığa bırakılmıştır. Pa _ 
ile Çemişgezek belediyesinde görüle- zarlık müddeti on beş gündür. Mu
bilir. hammen bedeli 9986 lira ve muvakkat 

4 - İhale 25.9.939 tarihine tesadüf teminatı 748 lira olan bu malzemeyi 
eden pazartesi günü saat 14 te Çemiş- satmak istiyenlerin teminatiyle bir. 
gezek belediyesi encümeni tarafından likte pazarlık yapmak üzere 2 ilkteş· 
yapılacaktır. rin 939 tarihine rastlıyan pazartesi 
5 - Muvakkat teminat miktarı (1539) günü saat 15 te Adapazarı belediye 

lira 75 kuruştur. encümenine müracaat etmeleri ilan o-
6 - İsteklilerin Tunceli Nafıa Mü- lunur. (7539-4792) 14774 

dürlüğünden bu işi yapabileceklerine 
dair bir vesik~ ile arttırma ve eksilt
me kanununun üçüncü maddesindeki 
vesikaları ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Teklif mektupları 25.9.939 pa
zartesi günü saat 13 e kadar Çemişge
zek belediyesi encümenine bildiril
melidir. 

8 -Postada gecikecek mektuplar 
dan encümen mesuliyet kabul etmez 
gazete ilan bedelleri, mukavele, ve sa
ir masraf müteahhide aittir. 14754 

Muhtelif alôt olanacak 
Adapazarı Belediyesinden 

p 60 
p 80 
s> 90 

- 231 adet 
- 600 ., 
- 305 " 

p 100 - 242 .. 
p 125 - 93 
p 150 - 35 .. 
p 175 - 19 " 
p 200 - 10 

Okul kitapları 
Saman pazarındaki 

AKAY 
Kitap evine tamamen geldi. 

Kırtasiyeyi Ankarada en ucuz 
oradan temin edebilirsiniz. Tale
beler! Oraya koşunuz. Tel: 3585 

3426 

Kirahk daireler 
Beş oda bir salon muşambalı ve üç 

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

Kiralık büyük ev 

Kapalı 

konulan 

p 225 - 27 " 
s> 250 - 24 .. 
p 275 - 18 " 
p 300 - 32 " 12 oda, kalorifer, 2 banyo, parke dÖo 

şeme. Geniş bahçe. Garaj. Kocatepedl 
son otobüs durağında İsmet İnö~ 

zarf usuliyle münakasaya I caddesi 65. Müracaat: Telefon t58L 
yukarda müfredatı yazılı 354S 

1636 



MiLLi MÜDAFAA 

AOJO adet iı elbisesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

ınisyonıından . : 
1 _ Mütea~ıt na_mı !ıesabına alınacak 
· n 4000 adet ış elbısesıne muayyen gün

<' • tıliP ıuhur etmediğinden yeniden 10 
' ·, Jlliddetle .pazarlıia c;ıkarılmııtır. Muf ınen bedelı 12.800 lira olup ilk teminat 

tarı 950 liradır. 
ı . _ pa:ı:arlığı 26-9-1939 sah günü aaat 

de vekilet satın alma komiayonunda 
1~cıktır. :> _ şartname ve evsaf her gün komis -

-'ıdaD alınabilir. 
l 4 _ hteklilerin muayyen gün ve sa
.. e ilk teminat mektupları veya makbuz. 

1
1
; ·.yle komisyonda bulunmaları. 
_rı (4633) 14592 

4 pres, 1 sa~ makinesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

• 1yoııundan : 
r: 

1 
4 adet presle bir adet saç kıvırnı:ı 

:;eai p:zarlıkla eksiltmeye konulmuş. 
r 'Muhammen bedeli 10.000 lira olup ilk 
t · · ·natı 750 liradır. 
t .~ı- pazarlığı 6-10-939 cuma ~unu aaat 

1~ de vekilet satın alma komısyonunda 
ılıcaktır. 

7aj _ Fenni ve id~r~ prtnameai her cün 
•

11 
ondan alınabılır. 

1ıo;'~ 1ateklilerin ~anun~n .2. 3 ~ü madde. 

1 
. de yaıılı vesaıkle bırlıkte ılk temi • 

en~ektuplarını muayven saatta komisy0 • 

:t ırıuracaatları (4673) 14623 

Bir pres alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko-

111iı1oaundan : . 
1 

_ Bir adet profıl yapma presi pazar. 
1 kl eksiltmeye konulnuıştur. Muhammen 
~ed!u 7500 lira olup ilk teminatı 563 lira-

dıi _ pazarlığı 6·10-939 cuma günü saat 

11 de vekilet aatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 _ Fenni ve id~r! tartnamesi her gün 
komisyondan ' lah!'ab~lır. 2 

4 - bteklı erın ~nun~ , 3 ncü mad • 
delerinde yazılı veatlıkle bırlikte ilk temi
nat ınektuplannı muayyen saatte Jcomia -
yona nıüracaatlan (4674) 14624 

Arap sabunu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

lllİ•JOnundan : 
ı - Bdıer kilosuna tahmin edilen fiyatı 

'27 yirmi yedi kurut olan 3000 kilo arap aa· 
bunu mlitc&.1!hit nam v.e .h~abma açık ek
• ' itme auretıyle ıo · bırıncı teş. - 939 sah 

nü saat ıo da satın alınacaktır 
a..ı2 - Şarınarnesi h~r gün Ko.d~ ıörülür 

3 _ Ekailtm~Y~ gırecc~ler 61 liralık te
minatlıriylc bırlıkte eksıltme gün ve saa
unda Jl.Jl.V. satm alma Ko. da bulun -
maları. (4I06) 14668 

Saç makinesi ahnaçak 
y. M. Vekaleti Satın Alma Ko

lllİ•JO•undan : 
ı - Bir adet Profil uç kesme ve delme 

usa]ıtinffİ pazarlıkla eksiltmeye konulmut
~ur. J4~men bedeli (lOOG) lira olup 
ilk terıunatı (75) liradır. 

2 - Pazarlık 13-10-939 cama sünü saat 
ıs de •ekilet &atın alma komisyonunda ya-
pılacaktır. . 

3 - Fenni ve ıdari tartn&nıeler her ıü.n 
kominondan alınabilir. 

4 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü 
ınaddelerinde yazı}ı veaaikle birlikte ilk 
teıninat rn~.ktuplar~le muayyen saatte ko
arıiayollı& ırıuracaatları. (4667) 14758 

Piri~ döküm ocağı ahnacak 
M. .ı. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan =. . 
• 1 - Bir adet pırınç döküm ocaiı puar· 

hkla ekailtmeY~ konu~uttur. Muhammen 
bedeli (1500) !ıra olup ılk teminatı (112) 
• (50) kuruştur. 
lır; - pazarlık 14-10-9~9 lilnil. saat 11 de 
vekllet satın alına komısyonunda yapıla • 

cır_: Fenni ve idaı:f tartn&nıeleri her ciin 
kc ml.87onda~ lalı.na~ılir. 

4 _ bteklı erın "!'unun 2 ve 3. cü mad-
delerinde yaıı~ı vesaıkle biTlikte ilk temi
nat ınettuplarıYle muayyen saatte komis
>'onı nıüracaatlan (4665) 14759 

3 mıkk•P tezaihı ıhnacak 
M. M. Vekaleti Satnı Alma Ko

misyonundan : 
1 - t}ç adet rnakkap tezıihı pazarlıkla 

' Jtnıeye konplmu.ttur .. ~ubarnmen bede. rlr(2ooo> lira olup ılk temınatı (150) !ira-

dı~_ pazarlık 13.10-1939 cuma ıtilnü aut 
(11) ele vekllet satın alma komisyonun • 
da pılacaktır. 

3~ Fenni ve ida~t. 1&rtnameler her rün 
. dan 1trnabılır. 

kom~0İ.tekli!erin kanunun ~inci ve ti • 
u!ce maddesınde ya~ılı veaaıkle birlikte fur teaıin•t mettuplarıyle muayyen. saatte 

]romiayona mııracaatları ( 4666) 14760 

- HARiTA UMUM Md. 

2 nevi yiyecek ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
_ ffartl Gn. Drk. ~ilk. kıtası eratının 

1 ıs 940 sonuna tada~ ihtıyacı olan s.ooo 
~ay tıteı ve 5.000 kılo kuru sovan açık 
kıl~ pa ' le 111uvakeleye bağlanacaktır 
ekıııltmE~ıUtmesi 3 birinci teşrin 939° aa-

2 .:-11 aaat 14.30 da Cebecide Harta Gn. 
b ıu1~.k binasında SA. AL. KO. da yapı. 
Drk. u 
Jara~Patates ve ~ru sovanın muhammen 

3 bedeli 650 !ıra. muvakkat teminatı 
tuta~ 75 tunıı olup banka mektubu ve 
48 lir•

1 
e makbuzu kabul olunur. 

ya ~ ~aliplerin yazılı ~n ve saatte te
.4 ti riyle beraber komısyona celmeleri. 

nunıı, 4;10) 14489 

9 kalem muytabiye 
. 

ahnaçak malzemesı 

H rt 
Genel Direktörlüiünden: 

a a l"'- k rtı Gn. Drk. ~ ıtuı hayvanatı 
1 - ffk a kalem milytabıye açık eksiltme. 

için do uz 
k lırıuıtur. 

ye onEk ·ıtme 10-10-1939 salı günü saat 
2 - c~i Hartı Gn. Drk.lük binasında 

11 de da yapılacaktır. 
Sa. Al. K!'haınrnen tutar bedeli 506 lira 25 

3 - M vakkat teminatı 37 lira 97 kuruı 
kurut. ınnku mektubu veya maliye maktnı.ıu 
olup ba 1 

kabul ~~·':ı~rtn yazılı cün ve aaatte temi
--~'~ • .- İ,erabcr Jronıiıyona ıelmel•ri. 
_., e (4197) 14757 

• 

ULUS 

LEVAZIM AMIRLICl 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erz.~ncan garnizonunun 11. teşrin ba 

şından eylul ?40 sonuna kadar ihtiyacı o -
lan 640.000 kılo arpa kapalı zarfla eksilt . 
meye konulmuştur. 

.2 - Muhammen bedeli 38.4-00 lira ilk te· 
mınatı 2880 liradır. 

.. 3 :-- Eksiltmeai 27 ~yJüJ 939 çarşamba 
gunu saat 16 da Er.ı: ; ncanda askeri satın . 
alma komisyonunda v1oı :acaktır. 

ASKERi FABRiKALAR 

Tornacı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğünden : 
Fabrikalarımıza tornacı alınacaktır. la

teklilerden 1stanbulda bulunanların Zey • 
tinburnu fabrikasına, İzmirde bulunanların 
Halkapınar fabrikasına ve Ankaradakile -
rin de umum müdürlüğe müracaattan. 

(4600) 14647 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Demir kepenk 

yaptırılacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet V eka

leti Hudut ve Sahiller Sıhat Umum 
Müdürlüiünden : 

Umum Müdürlük binası ile müşte
milatına pazıı:rlıkla demir kepenk rap 
tırılacaktır. Keıif bedeli 6865 lira mu
vakkat teminat miktarı 514 lira 88 ku-.4 - Şartname ve evsah kolordunun tek· 

mı! garnizonlarında rnevruttur ve aynıdır. 
~er yer~e her gün goriıl c bilir. İstiyenlere 
ır adedı 192 kuruş muklbilinde komisyo

numuzdan gcinderilebilir. 

ruştur. 

Evsafı aıağıda yazılı 45 ton kum İhale 25- eylül -1939 pazartesi günü 

. 5 - İstekli ler teklif nektuplarmı ek · 
sıltme saatinden bir saat evci komisyon 
baı~an~ığına verilmi, veya posta ile gön
derılmıs bulunmalıdır. (4431) 14393 

alınacak. aaat 14 de Ankara Umum Müdürlük 

Si ol 
Alı Oa 

Kırmızı mercimek 
Fe2 O, 
Ca o 
Mg 

alınaçak Kı o 

takı i '..cn 

" ,, 
,, 

" 
" 

90,5 
7,5 
0,5 
0,3 
0,2 
0,5 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

satın alma komisyonunce yapılacak

tır. 

Şartnamesini parasız olarak gör
mek isteyenlerin Ayniyat Muhasibi 
Mesullüğüne müracaatları. (4829) 

14672 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Hararete mukavemeti: Seger ----------------

1 - Ankara garnizon birlik ve müesse -
seleri için 52000 kilo kırmızı mercimek ka
palı zar~~ eksiltmesi 12.10.939 saat ıs de 
Ankara levazım !mirliği aatm alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5720 lira ilk te
minatı 429 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. 
İçinde kanuni vesikalar da bulunan tek· 

lif mektupları saat 14 de kadar kabul olu
nur. İsteklilerin eksiltme ic;in belli vakitte 
komisyonda bulunmaları. (4769) 14761 

Lavamarin kömürü alinacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ellzıi merkez birliklerinin ihtiyacı 

için eksiltme usuliyle 500 ton lavemarin 
maden kömürü 1atın alınacaktır. Tahmin 
edilen bodeli 16000 liradır. 

2 - Şartnamesi Elizığ askeri ı;atın al · 
ma komiı;yonunda her gün mesai dahilinde 
görülebilecektir. 

3 - Eksiltme 10-10-939 salı günü saat 
l 1 de tümen binasında bulunan askeri sa
tın alma komisyonunda olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ola -
caktır. 

5 - Muvakkat teminatı 1200 liradır. 

mahrutu takriben 33 olacaktır. 

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

Tahmin edilen bedeli (2925) lira olan 
evsafı yukarıda yazılı 45 ton kum as.keri 
fabrikalar umıım müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 9-10.1939 pazartesi &Ü
nü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
.,artname parasız olnrcık komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(219) lira (38) kuruş ve 2490 numara:ı 
kanunun 2. vı: 3 maddelerindeki vesaiklc 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle a
lakaaar tüccardan olrlukların:ı dair ticaret 
odası vesikasiyle mezkür gıin ve aaatte 
komisyona müracaatları. ( 4783) 14718 

Mütaahhit nam ve hesabma 
1 O ton bohçahk sa~ ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

ADLiYE VEKALETi 

Kirahk kahvehane yeri 
Adliye V eki.letinden : 

Temyiz mahkemesinin zemin katın 
da bulunan bir odanın kahvc::hane ola
rak kullanılmak üzere mevcut şartna
mesi dairesinde arttırma suretile iha
leye çıkarılmış isede talip zuhur et
mediğinden pazarlıkla kiraya veril
mesine karar verilmiş olduğundan is
teklilerin 26-9-939 tarihine kadar Ve
kfi.let Levazım ve daire Müdürlüğüne 

müracaatları. (4831) 14752 

MAARiF VEKALETi 

Müsabaka imtihanı 
Maarif Vekilliğinden : 

6 - Teklif mektupları 10-10·939 sah gü
nü saat 10 a kadar satın alma komisyonu 
reisliğine verilmiş olacaktır ve bu saatten 
sonra mektuplar kabul edilmiyecektir. 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan 
müt •• hhit nam ve hesabına 10 ton bohçalık 
saç askeri fabrikalar umum fnüdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 9-10-939 1 - Ankara Kız Meslek Ö~retmen 

7 - İstekliler görülmesine lüzum hasıl 
olan vesaiki resmiyesini muvakkat temina
tının konulduğu zarf içersine konulmuş o
lacaktır. ( 4772) 14762 

pazartesi giınü saat 15.30 da pazarlıkla iha· okulunun müsabaka imtihanlarına 29. 
le edilecektir. Şartnamesi parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat Eylül. 1939 cuma günü saat dokuzda 
teminat olan (750} lira ve 2490 numaralı başlanacaktır. Okullarca namzet gös
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veııaikle terilenler Ankara, İzmir, Bursa, Trab 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ali - İ Ü 

Odun ahnacak kadar tüccardan olduklarına dair ticaret zon, Elazığ, Edirne ve stanbul'da s 
odası vesikasiyle mezkilr giin ft saatte ko- küdar, Kadıköy, Selçuk Kız Enstitü
misyona müracaatları. (4784) 147l9 ]eri Direktörlüklerine bu tarihten e-

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 13 kalem kocum malzemesi vel müracaat etmelidirler. 

1 - Elizıi merkez birlikleri ihtiyacı i- f 2 -Bunlardan namzet gösterildiği 
çin 1650 ton odıın ekailtıne suretiyle sa • I k okuldan başka bir okulda imtihana gir 
tın alınacaktır. Tahmin edilen bodeli 33000 1 101(1 mek isteyenler hüviyetlerini tevsik 
liradır. 

2 - Şartnamesi Elazığdaki askeri satın Askeri Fabrikalar Umum Mü- etmek prtiyle yukarıda yazılı mer-
alına komisyonunda her gün mesai dahilin- dürlüiü Merkez Satm Alma Ko- lı:eslerden İ•tedilrlerine müracaat ede-
de görülebilecektir • bilirler (4802) 14770 

3 - Ekaıltme 11 10-1939 c;arıamba giinü miayonundan : • 
saat 10 da tüm binasında bulunan askeri sa· Tahmin odilen bedeli (4500) lira olan 13 ----------------
tın alma komisyonunda olacaktır. kalem koşwn malzemesi ıuıkeri fabrikalar 

4 - Eksiltıne kapalı zarf usuliyle ola · umum müdürlüğü merkez satın alma ko -
caktır. misyonunca 9-10-939 pazartesi &ünü saat 

5 - Muvakkat teminatı Z475 liradır. 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna· 
6 - Teklif mektupları 11.10.939 çar,am- mesi parasız olarak komisyondan verilir. 

günü aaat 9 a kadar satın alma komia10 - Taliplerin muvakkat teminat olan (337) 
nu reisliıiine vermiı olacak ve bu saatten lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
aonra m~ktuplar kabul edilmiyecektir. 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon-

7 - htekliler iÖrülmcsine lüzum hasıl cu olmadıklarına ve bu iıle alakadar tüc -
olan vesaikı reemiyeai!1i m~vakkat temina - cardan olduklarına dair ticaret odası veai
tmın konulduğu zarf ıçersıne konulmu' 0 - kasiyle mezkur gün ve satte komisyona 
acaktır. (4773) 14763 müracaatları. (4830) 14751 

Sade yağı ahnacak Yedikalembezvekolanahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : Askeri Fabrikalar Umum Mü-
1 - Sivaı garnizonu senelik 21000 kilo dürlüiü Merkez Satm Alına Ko

erimit sade yaiı kapalı :ıarfla eksiltmeye misyonundan : 
konulmuştur. Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan 

2 - M~mmen bedeli. (2100) ve mu • yedi kalem bez ve kolan askeri fabrikalar 
vakkat temınatı da 1575 lıradır. umum müdürlüğü merkez satın alma ko -

3 - İhale 11-10-939 çar$amba sün~ saat misyonunca 11-10-1939 çarşamba giinü aut 
16. da tümen komutanlık binaaındakı ko • 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
mııyonda yapılaca.ktır. .. . name parasız olarak komisyondan verilir. 

4 - Şartnamesı her gun komısyonda T 1. . . ) .. "l b'l ' t krl k 2 3 üncü a ıplerın muvakkat temınat olan (750 
goru e ı !r. ııte 1 er 31nunun . · . lira ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 maddele-
mad.delerınde yazılı v~sıkalarla ılk temına~ rindeki vesaikle komisyoncu olmadmklan
makbuzlarını ve tcklıf mektupl~rın.! havı na ve bu işle alakadar tüccardan olduklan
olan ~arfı ~ene kanunun.J:ı ve 33 U!'cu mad- na dair ticaret odası vesikasiyle mezkilr 
~elerındekı aaraha~ dahılınde tertıp !derek 1 giln ve saatte komisyona müracaatları. 
ıhale saatından bır saat evci komı~yona (4786) 14764 
vermiı bulunacaklardır. Poıtada geçıkme-
1er ınuecet kabul etmeı. (4812) 14766 -----·-------------

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satm Alma Komisyonundan 

1 - Tümen birlikleri bir senelik ihtiyacı olan apğıda cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı 
ve ilk teminatı ya:sılı olan yulaf kapalızar fla satın alınacaktır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 2 • l inci teşrin - 939 paıartesi gi1nil aaat 16 da b
mitte tümen aatm alma komisyonunda 11 pılaca.ktır. 

3 - Şartnamesi her giin İstanbul, Ankara, Eakişehir levazım imirlikleri satın alma 
komisyonunda ve lzmitte tümen satın alma komisyonunda ırörülebilir. 

4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayn müteahhitlere de ihale edilebilir. Ve teminat· 
lan da ayn ayn alınabilecektir. • 

5 - lıteklilerin belli iÜn ve saatinden bir saat eve! ilk inaçlarmı ihtiva eden ka • 
pah zarflarını İzmitte tümen satın alma komisyonuna veımeleri • 
Mevkii Miktan Fiyatı Tutarı 

Kilo Kr. St. Lr. Kr. ----
İzmit 115eoo 5 00 5780 00 
Ada 98000 5 00 4900 00 
Bolu 98000 5 00 4900 00 
Tuzla 680000 5 25 35700 00 
Gebze 21000 5 30 11130 00 

1209000 62411 
(4534) 

Bulgur ah nacak 

İlk inancaaı 
Lira Kuru, 

433 50 
367 50 
367 50 

2677 50 
834 75 

4680 75 
14495 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiayor. 1an ı 
1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda cinai, mikta ı ı fiyatt. tutarı 

ve ilk inancaaı yuılı olan bulgur kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 2 - ı in1:i teırin • 939 pazartesi ıünü saat 17 de iz· 

mitte tümen aatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

k 
3 :- Şartnamesi her sün İstanbul, Ankara, Eskişehir levazım Amirlikleri satın alm. 
omıayonunda ve bmitte tümen satın alma komisyonunda görülebilir. 

1 
4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. Ve teminat 

arı da ayrı ayn alınabilecektir. 

ı 5 :- İııtekliler1n belli ııün ve uati:ıde ilk inanc;lannı ihtiva eden kapalı zarfları 
zmıtte tümen satın alma komisyonuna vermeleri lüzumu ilan olunur. 

Mevki Miktan Fiyatı Tutan İlk inancaaı 
kilo Kr. St. Lir.. Kr. Lira Kurus ' - -----

İzmit 35000 12 50 4375 328 12 
Ada 30000 12 50 3750 281 25 
Bolu 30000 12 50 3750 281 25 
Tuzla 10000 12 50 1250 93 75 
_,.bae 12700 12 50 1S87 50 119 58 

11770f 50 1103 96 

P. T. VE T. MODüRLOCO 

Pamuk iplili ve kuqunlu kabla 
ıhnarak 

P. T. T. Umum Müdürlüfünden: 

1) İdare ihtiyacı için 5000 metre 
pamuk ipliği ile tecrit edilmit kur
ıunlu kablo açık eksiltmeye çıkarıl
mıttır. 

2) Muhammen bedel (3500), Mu -
vakkat teminat (262,5) lira olup ek -
siltmesi, 10 ikinciteşrin 939 cuma gü
nü saat (16) Ankarada P.T.T. Umum 
Müdürlük binaıındaki aatınalma ko-
misyonunda yapılacaktır. 

3) İatekliler, Muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu -
biyle kanuni vesikalarını. hamilen 
mezklir gün ve saatte o komisyona 
müracaat edeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara P.T.T. le
vazım, İatanbul'da P. T. T. levazım 
ayniyat tubesi Müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. (4774) 

14769 

D. DEMIRYOLLARI 

Tahmil ve tahliye 
işleri 

D. D. Y o ilan ikinci lıletme Art
tırma ve Ek•iltme Komiayonundan: 

Çatalağzı deposuna 1939 mali yılı 
sonuna kadar gelecek takriben 18.000 
ton maden kömürünün vagonlardan 
stok yerlerine boşaltılması ve stok 
yerlerinden makinalara yükletilmeıi 

ve depo ile civarının temizlenmesi iti 
28.9.939 tarihine rastlayan Perşembe 
günü saat 16. da Ankara ıatasyonunda 
ikinci İtletme binasında toplanacak 
komiıyon tarafından yapılmak üzere 
açık eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Muhammen bedeli 2880 liradır. Bu 
ite girmek isteyenlerin 216 liralık mu 
vakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplarile, kanunun tayin ettiği 
vesaiki hamilen muayyen gün ve aa
atta Komiıyonda hazır bulunmaları 
lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri i

kinci lıtetme komiıyon kaleminde ve 
Çatalağn lltaayo"•ında pansız veril-
.ukttdir. ((4477) 14438 

-7-

İnşaat ve tômirat 
lnbU.rlar Umum Müdürlüğün den : 

· % 7 ,5 muvakkat 
Muhammen bedeli teminatı EksiJtrı-• 

şe .li saati İşin Nevi Lira Kr. Lira Kr. 

Düzce Bakımevi 
inşaatı 258.147,58 14157.37 pazarlık 14 
Kabataş Başmüdürlük 
binası tamiratı 20.027.15 1502.02 15 

1 - Keşif, şartname ve planları mucibince 5, 11 ' IX 939 tarihlerin d e 
ihale olunamıyan yukarda yazılı her iki inşaat yeniden pazarlık la eksilt

meye konmuştur. 
il - Keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizaların-

da yazılıdır. 
111 - 27/ IX/ 939 çarpmba günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube· 

sindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Düzce Bakımevi şartnamesi 1291 ve Başmüdürlüğü binası tamiratı

na ait şartname 100 kuruş mukabilinde her gün Levazım Şubesi veznesinden 
ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinde.n ve Düzce Memurluğundan alına -
bilir. 

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

reraküm havuzlar1 yaphnla<ak 
Ankara inhisarlar BaımüdürlÜ· 

ğünden : 

1 - Coğul tuzlasında dört teraküm 
havuzu inşaatı işinin kapalı zarf usu· 

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 

liyle yapılan eksiltmesine talip çık· ı---------------
GÜMRÜK madığından bermucibi kanun bir ay 

müddetle açık pazarlığa konulmuş

tur. 
2 - Açık pazarlık ve ihale 12-10-

1939 ·tarihinde saat 16 da Ankara'da 
Bankalar caddesinde kain İnhisarlar 
idaresi binasında ve Başmüdür oda
sında toplanacak komisyonda yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedel 42789 lira 70 
kuruş ve muvakkat teminat 3209 lira 
23 kuruştur. 

4 - İsteklilerin diplomalı Yüksek 
Mühendis veya Yüksek Mimar olma
ları, olmadıkları takdirde aynı evsafı 
haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna 
kadar daimi olarak iş başında bulun
duracaklarını noterlikten musaddak 
bir teahhüt kağıdı ile ilk evvel temin 
etmeleri ve en az otuz bin liralık in
şaat işlerini muvaffakiyetle yapmış 
olduklarına dair veaika ibraz etmele
ri lizımdır. 

5 - Yukarda yazılı vesaik uıllariy
le birer ıuretlerini açık pazarlık ve 
ihale gününden sekiz gün evveline 
kadar Ankara lnhiurlar Ba§müdür
lüğüne ve yahut İıtanbulda İnhiıar
Jar Umum .Mildürliliü Tw: fen fUbe
ıine bizzat veya bilvasıta tevdi etmek 
ıuretiyle ayrıca fenni bir ehliyet ve
sikası almaları lazımdır. 

6 - Bu işe ait ketif, proje, fenni 
ve idari ıartnameleri İıtanbul'da Ka
bataş'da İnhisarlar Umum Müdürlü -
ğü levazım Müdürlüğünde ve Anka · 
rada inhisarlar Batmüdürlüğü Tu.z 
Fen ıubesinde bulunmakta ve istekli
lere 214 kurut bedel mukabilinde ve-
rilmektedir. (4608) 14648 

İnşaat münakasası 
inhisarlar Umwn Müdürlüiün-

MUHAFAZA 

Elbise yaphnlacak 
Gümrük Muhafaza Genel ICo

mutanlıiı İstanbul Levazım Amirli
ği Satın Alma Komisyonundan ı 

ı - Gümrük muhafaza memurları 

için yaptırılacak kasketleriyle bera • 
ber 1152 takım elbisemin kapalı .zarf
la eksiltmesi 9-10-939 pazartesi günü 
saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Bunların tahmin edilen bedeli 
19584 lira ve ilk teminatı da 1470 li
radır. 

3 - Şartname evsaf ve nümuneleri 
komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
ahkamına göre hazırlanmış kanuni ve
sikalarla teminat makbuzu ve teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını 
muayyen zamanından bir saat evveli
ne kadar komisyona tevdi etmeleri. 

(7342-4685) 14632 

JANDARMA 

Astarlık bez alınacak 
Taksim Ayaspafada lstanbul 

Jandarma Satm Alma Komisyonun. 
dan: 

1 - Seksen dörtbin metre astarlık 
ve çamaşırlık beyaz ve on bin beş yüz 
metre astarlık kurşuni yerli bez kapa
lı zarf eksiltmesiyle satın alınacak ve 
ekailtmeıi 5 birinci teşrin 939 tarihine 
rastlıyan perıembe günü saat on bet· 
te Taksim - Ayaspaşada on sekizinci 
jandarma mıntakası komutanlığı bina 
ıındaki komisyonumuzda yapılacak -
tır. 

• 

den : 2 - Her iki cinsin bir istekliye iha-
Keıifname, prtname ve planı muci lesi mukarrer olan bu bezlerin mu • 

bince 7 /lx/939 tarihinde kapalı zarfla hammen bedeli yirmi üç bin doku~ 
yapılan münakasada talip zuhur etm~- yüz kırk ve ilk teminatı bin yedi yüz 
diğinden Diyarbakır Bqmüdürlük doksan beş lira elli kuruştur. 
binası inpatı iti yeniden pazarlıkla 3 - Şart kağıdı her gün komisyon-
ekıilteye konmuttur. da görülebilir. Veya parasız alınabi • 
II- Muhammen bedeli 34235.79 lira lir. 

muvakkat teminatı 2567.63 liradır. 4 _ İsteklilerin İstanbul levazım 
111 - Pazarlık 27 /IX/939 çar'8Jllba amirliği muhasebeciliği veznesine ya

günü saat 16 da Kabatqta Levazım ve tıracakları ilk teminat makbuzu veya 
Mubayaat Şubeıindeki alım komiıyo- banka kefalet mektubu ve tart kağı -
nunda yapılacaktır. dında yazılı sair belgeleri de ihtiva e-
IV-Şartnameler her gün Levazım şu decek olan teklif mektuplarını eksilt· 

besi veznesinden ve lnnir, Ankara. me saatinden bir saat eveline kadar 
Diyarıbalnr Bapnüdilrlüklerinden 171 I komisyonumuzda bulundurmaları li· 

_J zımdır. (7308-4647) 14653 

4 kalem yiyecek ahnacak 
ikinci S.nar Jandarma Taburu Satın Alma Komisyonu Batkanh. 

imd.a: 
Tahmin Muvakkat 

Miktarı bedeli teminat 
Erzak cinıi Kilo Lira Li. Kr. Eksiltme usulli ihale gün ve saat 

Un 120000 16500 1237 50 Kapalı zarf perşembe 12-10-939 13 

Sığır eti 30000 5400 405 00 ,, .. " " 14 
Arpa 300000 16860 1264 50 ,, ,, " ,, 15 
Kuru ot 200000 9240 693 00 ,, .. 16 " 

1 - Tunceli viliyetiNazımiye kazasında bulunan 2. seyyar jandarma 

taburunun bir senelik ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle utln alınacak dört 
kalem iaşe ve yem maddelerinin cin• ve miktarları ile diğer malumat yuka-

nya yazılmııtır. 
2 - Tahmin bedelleriyle yüzde yedi buçuk teminat miktarları hizaların-

da göıterilmiıtir. 
3 _ Erzaka ait prtnameler tabur satın alma komisyonunda her zaman 

görülebilir. 
4 - Kapalı zarf uıuliyle ekıiltmesi yapılacak dört kalem erzakın ihale 

gün ve saat hizalarında gösterilmittir. 
5 - İıteklilerin her kalem için tayin olunan gün ve saatlerde Nazımi

yedeki aatınalma komi'ıyonunda hazır bulunmaları lazımdır. 
6 - Ekıiltmeye girmek için kanunda yazılı şartları haiz olmak beledi

ye veya ticaret odalarından musaddak müteahhitlik vesikasını ibraz etmek 

mecburidir. 
7 - Muvakkat teminat makbuzlariyle teklif mektuplarının ihale zama-

nından bir aaat evvel makbuz mukabilinde komisyon:- ver·ı ... · H\ nıdır. 
(4823) 14755 
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Sat.ilk : 
Satılık hisse - Yapılan küçük ev 

ı~rden. D. tipi 4 odalı bir hisse devri 
Atatürk bulvarı Tel: 2181 3304 

Satılık büyük iratlı apartman -
Yenişehirin en merkez yerinde ayda 
730 lira iratlı büyük apartman Tel : 
2181 3305 

Satılık arsa - Harici kapıda sine -
ına karşısında 50 metre cepheli çok 
l: esaplı fiyat Tel : 2181 Atatürk bul-
varı. 3306 

Satılık Piyano - Yeni bir alman 
piyanosu acele satılıktır. Tl: 3936 No. 
ya müracaat. 3475 

Satılık - Az kullanılmış sağlam 
bir Zonguldak sobası acele satılıktır. 

Necatibey caddesi No. 11 Yenişehir. 
3483 

Devren satılık bakkal dükkanı -
İsmet paşa M. Uzun yolda Uğur bak
lcaliycıinc müracaat. Tl: 2147 3492 

Satılık bağ ve Villa - Etlik otobüs 
son durak 6 oda banyo mutbak ve te-
f .!rruatı. Tl: 3563 3493 

Satılık - Fırınlı gaz ocağı ve büfe 
acele satılıktır. Yeni şehir eczanesi ar
kasında Ali Nazmi Ap. 5 No. ya mü-
racaat. 3506 

inşaat yaptıranlara - Kereste, 6 ve 
12 lik demir ile inşaat malzemesi çok 
ucuz satılıktır. Yenişehir İçel sokak 
No. 23 M. Ataman apartmanı kapıcı-
sına müracaat. 3468 

Satılık apartn1jın - Yeni§ehir bul
varı üzerinde yedi daireli konforlu 
480 lira iradlı okaziyon tel 2406 bay-
ram caddesi No. 1. 3531 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
istimlak haricinde imarca parsellen
miş inşaata hazır metresi iki liradır 
:I'el 2406 bayram caddesi No. ı. 3532 

Satılık apartman - Cebecide yedi 
daire iki dükkanlı 350 lira icarlı be
delinin % kırkı borç tel 2406 bayram 
caddesi No. 1 3533 

Satılık apartman - Şehrin merke
zinde en işlek yerde beş kat dört dai
reli bedelinin % kırkı borç 220 lira 
iratlı tel 2406 bayram caddesi No. 1 

3534 

Satılık - Ehven fiatla satılık tık 
bir çocuk arabası telefon "3411" de 
Hüsnü İnal'a müracaat edilmesi. 

3536 
Satılık iratlı apartman - Atatürk 

bulvarında ayda (1200) lira icar geti
rir bir apartman satılıktır. 

Sanayi cad. No. 82 Tel: 1953 3554 

Satılık bina - Havuzbaşında Mali
ye şubesi binası (800) metre arsasiy
le satılıktır. Yüzde kırkı peşin üst ta
rafı taksitle ödenecektir. Sanayi cad. 
No. 82 Tl. 1953 3555 

Satılık otomobil - 939 modeli 8 
silindirli spor dekopokll Buik az kul
lanılmış. Hiç kusursuz. Müracaat ya-
zı ile: N. B. "Ulus" gaze!csi. 3558 

Kira ilk : 
Satılık - İçcebecide, mülkiyenin üs 

tünde köylüler sokağında 3 katlı, 100 
lira iratlı Raşidin kargır apartmanı 
içindeki sahibine müracaat 3311 

Kiralık Ap. - 4 oda hol Maltepe 
Yaltrık caddesi asfalt köprünün ba -
§ında 37 No. görmek için içindekile
re, görüşmek Tel No. 1616 3366 

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

Kiralık - Konforlu 4 geniş oda hol 
ofis banyo su elektrik havagazı Mal
tepe Uludağ sokak sayı 7 1 ci kat Mal
tepe bakkalı Abdullaha müracaat. 

3437 

Kiralık - Bahçe içinde müstakil 
ev. İki oda bir hol, su dahil 37 lira. 
Yeni~ehir son durak Adakale cadde-
si 18/ 1 Telefon 3753 3438 

Kiralık Daireler - Bakanlıklar kar 
şısında Karanfil ve Bilge sokağı kö
şesindeki apartmanda her türlü kon· 
foru havi daireler. Kapıcıya müraca-
at. 3440 

Kiralık - Yenişehir Kazım Özalp 
caddesi Onovluk sokak No. 12 dört o
da müstakil ev Telefon 2546 3441 

Kiralık daire - Yenişehir İsmet 
İnönü caddesi son otobüs durak 28 
numaralı Sunel Apartmanında beş 
büyük ve bir hizmetçi odası, kalorifer 
yaz kış daimi sıcak su her tarafı par
ke döşeli tam konforlu daireden maa
da iki garaj kiralıktır. Kapıı:ıya mü-
racaat. 3469 

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

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

3471 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad -
desi 1/ 2 No. lı Kuğu apartmanında 3 
oda 2 hol. Aynı apartmanda 8 No. ya 
müracaat. 34i3 

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

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

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

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

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

Kiralık ev - Kızılay - Emniyet a
bidesi civarı üst · kat, üç oda bir hol, 
muşamba döşeli ayrıca hizmetçi oda
sı. Balkonlu, su, havagazı, elektrik 
Havuzbaşı İzmir cad. No. 28 Tl. 2260 

3480 

Kiralık kaloriferli daire - Yenişe· 
bir, İzmir caddesi No. 10; 5 oda, ay
rıca büyük hol, hizmetçi ve sandık 
odaları ve ofis; kapıcıya mür. 3481 

Kiralık - Konforlu dört oda bir 
hol kiralıktır. Maltepe son durak a -
kıncılar No. 3 Tl. 3441-67 3482 

Kiralık - Kovakhderede Güven 
Kooperatifi evlerinden çarşı yanında 
ve otobüa durağında 15 No. hanenin 
alt katı dört oda müştemilatı ile kira
lıktır. İçindekilere müracaat. Tele -
fon: 644 7 3484 

Kiralık - Beş odalı, garajlı, kon -
forlu daire. Yenişehir, Mimar Kemal 
mektebi karşısında Onovluk sokak, 
No. 11 ikinci kat. Birinci kata müra-
caat. 3485 

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

Kiralık Daireler ·- Ersoy apart- Kiralık - Mobilyasız güzel bir o-
manlarında Yenişehir otobüs garajı da kiralıktır. Yenişehir İsmet İnönü 
karşısı Bankalar caddesi No. 25 Nu- caddesi Lozan alanı Emciler sokak 
rettin Baki Ersoy müracaat Telefon: . numara 71 e müracaat. 3488 
3654, 3710 3405 Kiralık - 3 oda 1 hol kalorifer ve 

Kiralık - Yenişehir Türe sokak müştemilat. Yenişehir Özen Pasta sa-
Şenyuva apartmımanında kiralık da- lonu arkası No. 4 3489 
ire ve tek odalar, Kapıcıya müracaat. 

3408 
Kiralık - Y. şehir Havuzbaşında 

aile nezdinde mobilyalı, konforlu 1 
oda. Ulus gazetesi İlan memurluğu· 
na müracaat. 3410 

Kiralık - Yenişehir İnkılap cad. 
No. 11 birinci kat 3 oda 1 küçük oda 
hol, banyo, mutbak konfor, Tl. 2651 

3413 
Kiralık - Dahiliye Vekaleti karşı· 

sında tepede Kızılırmak S. No. 4 ge
niş 4 odalı tam konforlu fevkalade ne
zaretli apartman. Tel. 6046 

3434 
Kiralık kahve ocağı - Ulus mey -

canında Koçak hanının kahve ocağı 
kiralıktır. İsteklilerin kapıcıya müra-
caatları. 3435 

Kiralık - Dahiliye Vekaleti kar
şısındaki tepede Kızılırmak sokak 
No. 4 iki oda hol banyo mutbah ve ge· 
nis dolaplardan mürekkep çatı katı 

f n 6 3436 

Kiralık - 4 oda, hol ve müştemila
tı olan daire. Dikmen - Zeyrek asfalt 
caddesi üzerinde Işık Apartmanı. Te-
lefon: 31 i6. 3507 

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

Kiralık - Mobilyalı oda Yenişehir 
İnkılap sok. N. 4 alt katı, birinci kapı. 

3509 

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

3510 

Kiralık - KaYaklıdere Güven ev
leri No. 31 6 oda 2 hol müstakil kon
forlu ev kiralıktır. Tel: 5031 - 204 

3511 

Kiralık daire - Maltepe, Uludağ 
sokak No. 14 de 3 oda bir hol mutbak 
banyo havagazı üst kattakil• re müra-
caat. 3512 

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

Kaloriferli daireler - Yenişehirde 
Lozan meydanı yakınında İsmet İn -
önü caddesi üstünde 27 numaralı a
partmanın beşer oda ve birer holü ha
vi birinci ve ikinci katları kiralıktır. 
Kapıcıya ve 2698 telefon numarasına 
müracaat. 3514 

Kiralık - İsmetpaşa mahallesi pa
zar yeri civarında Tinli sokak No. 18 
3 oda, hol. Banyo, su elektrik üst ka-
ta müracaat. 3516 

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

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

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

Kiralık - Yenişehir, Mimar Kemal 
Mektebi civarında, Okula sokağı No. 
18 de konforlu (5) oda bir hol. Tel : 
6721 3528 

Kiralık daire - Yenişehir Bakan -
lıklar karşısı Konur sokak No. 9 orta 
kat müstakil 5 oda 1 salon konforlu 65 
lira. Telefon 1265 3529 

Kiralık - Kazım Özalp Cad. de 
bahçe içinde kalorifer ve mobilyalı 
sab.k İspanya sefaret binası kiralık -
tır. İzmir Cd. si 24/ 2 ye müracaat. 

3530 
Kiralık - 2 daire ehven fiat, Yeni

şehir Mimar Kemal mektebi üstünde 
Türe S. 6 No. apartmanda 3 er oda ve 
saire. 3538 

Kiralık - Fiat müsait yer merkez 
çarşı içi daire teşkilatı fevkalade -
Kızılay karşısında emciler caddesinde 
PAŞAKA Y apartmanına müracaat. 

3541 

Kiralık - Ankaranın en güzel ye
rinde Kızılay karşısında emciler cad
desinde P AŞAKA Y apartmanında ki-
ralık daireler. 3542 

Kiralık odalar - Aile yanında yal
nız Bayan için Bakanlıklara yakın 

yerde - Kızılay karşısında emciler cad 
desinde: 8 Telefon: 3997. 3543 

Kiralık - 3 oda suyu dahil 43 lira 
tuna cad. Yiğit Koşun sok. No. 15 i 
kinci kat. 3549 

Kiralık daire - Halkevi karşısın -
daki apartmanda beş odalı bir daire 
kiralıktır. Kalorifer ve sıcak suyu 

döşelidir. 

3551 
vardır. Yerler Linoleum 
Telefon: 1915. 

Kiralık - Güven evleri civarında 

asfalta yakın elektrik ve suyu olan 
yağlı boyalı evin birinci katı. Dahili
ye Vekaleti mutemedi Ahmet Yağcı
ya veya Güven bakkaliyesine müraca-
a~ 3552 

Kiralık - Belediye civarında kon
forlu bir apartmanın bir odası bir Ba
yana ucuz fiyatla kiralıktır. Atatürk 
İlkokulunda Bn. Nimete müracaat. 

3556 
Kiralık apartman - Yenişehirde 

Atatürk bulvarında Tuna apartmanın
da beşer oda birer holü muhtevi iki 
daire. Kaloriferli ve vebolitten geç
miş sıcak sulu. Dairelere, şirektlere 

büro için de verilebilir. 3557 

iş arayanlar: 

TECRÜBELİ yüksek Mühendis 
(Su. Yol. Demiryolu. Köprü) iş arı

yor. Her nevi hesapları, projeleri ya
par. İstanbul B<.yoğlu, Alp Otelinde 
Mühendis WOLF. 5089 

lş arıyor - Lise talebesi bir Bayan 
gündüzleri, her gün saat 14 ten itiba
ren bir müessesede çalışmak üzere iş 
arıyor. Ulus'ta U. t. rumuzuna müra-
caat. 3472 

lş arıyor - Ciddi ve kültürlü bir 
alman bayan çocuklara bakmak üzere 
veya büroda bir iş aramaktadır. 

Ulusta Bayan T. A. adresine müra· 
caat olunması 3560 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6518 

İmtiyaz Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naıit ULUÔ 

ULUS Baımıevi ANKARA 

-• YENlŞEHlRDEKl 

Okul (ocuklar1na müjde 
İlk - Orta - Lise kitaplarınızı 

ve bütün mektep ihtiyaçlarınızı 
Atatürk Bulvarı AND apartmanı 
altında (S a r g u t Ticaret Evi) 
nden temin edebilirsiniz. Güzel 
hediyeler de veriliyor. Telefon : 
3997 3544 

DlŞ TABİBİ 

Daniyal Tuna 
Kooperatif arkası Ali Nazmi Apart-

manı Telefon. 1239 3553 

Aranıyor : 
Ortak aranıyor - Matbaacılıktan 

anlar biraz sermayeli ortak aranıyor. 

Yıldız matbaasına müracaat. 3414 

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

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

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• 
Memleketimizin en büyük sanayi müessesesi 

olan KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları-

nın çıkardığı ve Alman kokları kadar kuv

vetli teshin KOK KÖMÜRLERİNİ müesse

selerimiz tarafından satışa arzediyoruz. 

Bilumum istasyonlarda vaaonlarda, ve

yahut depolarımızda sayın müşterilerimi

zin emirlerine amadedir. 

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

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

HER ŞEHİR İ(İN sipariı kabul ederiz § 
----- . -

Aranıyor - Yazısı güzel, hesabı 

kuvetli bir bayan aranıyor. Müracaat 
Anafartalar caddesinde Kambiyo bor
sasında Borsa acentası Fuat Telefon: 
1547 3527 

Daktilo aranıyor - Mesai zamanı, 
saat 2 den akşam 6 a kadar olup ıaa · 
kal bir sene kadar çalışmak şarttır 

Ücret şimdilik 20-30 lira olup ecnebi 
lisanı bilenler için 40-50 liradır. Mü
racaat zamanı sabah saat 10 kadar ak
şam 4-6 kadardır. 

Kızılay karşısında Ünyazıcı apart-

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

--
Ankara Memurlar Kooperatifi, ------

ANKARA Telefon 1428 -------------VEHBİ KOÇ TİC. EVİ, ANKARA. ---
Telefon : 3450 -1 - 2. --

--
manı No. 4 AVNİ 3535 

Bir Bayan tezgahtar aranıyor -
Bankalar caddesi Yıldız Kırtasiye 

mağazasına müracaat. Tl: 2242 353i 

-":illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111~ 
o k maskeleri 

ZAYILER Türkiye Kızılay C. Umumi merkezinden : 
Zayi - 332 senesinde İmalatı Har

biye sanayi mektebi nazari kısmından 
aldığım şehadetnameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

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

462 apulet numaralı Sefer oğlu 

Mehmet Ali Selçuk. 3539 

Zayi - Ankara birinci orta oku
lundan aldığım 19.3.939 tarih ve Ü55 
numaralı tasdiknamemi zayi ettim. 
Yenisini çıkartacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Bala Feyzi Selek 3550 • 

En nefis bisküvi, çikolata ve tekerlemeler 

B E s L E R 
Fabrikasının Ankara'da yeni açılan satış şubesinde bulunur 

Adrea: Ankara Anafartalar caddesi Orman Çiftliği satış mağazası 

karşısı. 

Reklam fiyatlarından istifade ediniz. 3540 

~======================== ESKi FEYZlA Tl 

Yatıh BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasında, kız ve erkek kısımları ayrı 

dairelerde olmak üzere lise ve orta okul. 
.~RNA V~TKOYONDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARDA 

Kayıt ıçın her gun saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

• 
l 

lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 5062 1J 

Cihanın seve seve 
dolu 

yediği kalori 
Türk fındığını 

ve vitamin 

FINDIK TARIM SATIŞ 
KOOPERATİFLERİ BiRLiGİ 
Türk vatanında her köşesine yayacak, herkese arz edecektir. . 
Birlik, kuru yemişlerin her bakımdan en mükemmel Türk fın· 

dığını herkesin alabileceği tarzda vatandaşlara sunmağo 

hazırlanıyor 

YENİ SİNEMALAR sus 
BU GECE 

Uç AHBAP ÇAVUŞLAR 
Harbe gidiyor 

Gündüz iki film birden 
1 - ATE$ 
2 - Uç Ahbap Çavuşlar 

Harbe gidiyor 
SEANSLAR 

14.45 - 16.45 • 18.45 - Gece 21 de 
Öğleden evel 

10 ve 12 de ucuz matineler 

BUGECE CEBECİ 

HALK 
BU GECE 
İki Film 

1 - KAHRAMAN KÖPEK 
2 - ŞEREF DARBESİ 

Gündüz ve öğleden evelki matinelerde 
HUDUT ATEŞLER İÇİNDE 

30 kısım birden 
Gündüz ıeanıları : 13 - 16.30 

Açık Hava Sinema11nda 

BU GECE 
GİZLİ VESİKA 

Gündüz İki Film 
1 - GİZLİ VESİKA 
2 - NEŞE YAGMURU 

Seanslar 
10 ve 12 de UCUZ MATİNE 

Öğleden sonra 
14 - 16 - 18 . Gece 20.30 da 

Mihracenin Gözdesi 
Türkçe sözlü 


