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Hariciye V kilimiz evelki 
. ~' . - -

~,- • I 

akşam Odesa' dan ge(li 
B. Saraçoğlu'nun . ' 

aJansına beyanatı Tas 

lki memleket aynı yüksek hararetini 
muhafaza etmiş dostlukla dolu 
ellerini birbirine uzatmaktadır 

Hariciye Veki -: 
Jimiz B. Şükrü: 
Saraçoğlu'nun : 

Sovyet Büyük: 
Elçisi B. Teren-: 
ticl'Je görüşür-: 

ken alınmış : 
resmi : . 

••••••••••••••••••••• 

Odesa, 24 a.a. - Tas: Türki
ye Hariciye Vekili Şükrü Saraç
oğlu, refakatinde hariciye yük
sek erkanı ve Sovyetler Birliği
nin Ankara Büyük Elçisi Teren
tief olduğu halde, dün akşam 
Kadeş vapuriyle buraya gelmiş
tir. 

Sovyetler Birliğinin misafir
leri, rıhtımda Odesa sovyeti re
isi Savçenko, hariciye halk ko
miserliği mümessili N ovikov ve 
Odesa makamatı mümessilleri 
tarafından selamlanmıştır. 

Dünkü f ırllna 

Ufak hasarlar var 
Dün saat 13,40 da §ehrimizde toz 

fırtınası, gök gürültüsü ve yağmur i
le başlıyan bir fır\ına olmuştur. Garp
tan esen ve saniyede 20 metreyi bulan 
rüzgar tam 14,45 e kadar 65 dakika de
vam etmiş ve halkımıza bir hayli he -
yecan geçirtmiştir. Fırtına esnasında 
Altındağ mahallesinde iki evin teneke 

Hariciye Vekilimiz kendisini uğurlamağa gelenlerle bir arada 

Hariciye Vekili Şükrü Saraç
oğlu , Tass ajansının Odesa mu-

(Sonu S. inci sayfada) 

damı uçmuş, bir evin üzerinde bulu
nan taşlar düşmüştür. Şehrimizin bir 
çok yerlerinde ağaçlar yıkılmış, bir
çok ağaçların datları kırılmış, bazı 

yerlerde elektrik telleri kopmuş, dük
kan perdelerinden birçoğu yırtılmış, 

bası dükkanların da sıvaları ve saçak 
demirleri uçmuştur. Resmi daireler
dan aldığımız malCımata göre şehri
mizdeki bu fırtınanın başkaca bir za
rarı olmamıştır. 

İtimat 
"" ve say 
Falih Rıfkı ATAY 

jürkiyemiz y ı · ~· . a nız harbın dıfın· 
·.:ıa degıldır: harbin y·· k. · o , ur ıye emnı-
yet sahasına sirayet t k "ht" ı· . ..___ e me ı ıma ı 

dahi gıttı .. ~ azalmaktadır. Vaziye
tin, ..,elev .hır tnüddet, böyle tekar-
ru .. r etmesınde bizim h t•• l"" 

I ·~· er uru mace• 
a Perest ıgı reddede d.. .. b r . . n urust ve a· 
·retli polıtıkamızm h" . b.. '"k sı ızmetı uyu 
0Jrnuı~ur. O siyuet ki yalnız bu 
xnilletın menfaatlerine istinat et
mek, "'e bu rnenfaatleri içinde yaşa
dığıınız Balkanlara ve y akın§ark 
-ı--inin barı• ve h "h · ı a .,... .. uzur ı tıyaç arı 

ile ahen.ktar kıhnaktan baıka bir 
gaye takıp etmez Ne t .. b • ecavuze o--er ne d yun eg • . ~ ona yardım ederiz. 
Bugün .. h~hpı?1ız, rneçhul istikbale 

· bütun ı tıyatk• ı -aıt ar ıgımızı muha-
faza . etmekle beraber, iki yüksek 
d. ·ptın etrafında t l 

ısı . . op anmalıyız: e-
l• kendımıze d. . . ve ıı, • avamıza hızı ve 

da'l/aınızı taınanıen t ·1 d . "k. emsı e en 
üınhurıyet ı tıdarına •t• t• O -c • ı ıma . n 

dan sonra say! Tarlad f b .k d • 
1
• a, a rı a a, 

ı·ııı f aa ıyet şubeler·ı · h b" . ın . . . . nın er ınn-

de eskısının ıki rni•lı" 1 k . .. ça ışına , ıs-

t"hsal etmek, Yeni ..... _ ı y·· k" 
ı . . ......... an ar ur ı-

yesinın ın§asına devanı etmek! 
Şa•ırtıcı telk" . ,. ~ ın ve rıvayetlere 

en saglam ·1· h kar§• . sı a , dinlememek· 
"ıbarethr K k 1 • ten · or an ar var tela• 
l r '·ar h" • .. eden c • ve ıınleri yerinden oy· 

namı§ olanlahr var, dostlar ve dü•· 
l r ..,ar · '" ınan a • epsı var. Herkes kendi 

• f na hastalıgw ına . za ı ' veya menf aatıne 
··re istikbal kahinlig~i d" d k 

go F k t b e ıp urma -
tadır. ~. ~ unların hepsinin üs-
.. de butun uyanıkl ~ . . h tun ' . . ıgı, tıtız ve as· 

S dikkati ıle Türkiye•n· k d sa .. .. . ın mu a -
d ratı ustune tıtriyen _ 1 . 1 · 

c O l •uesu reıs en-
ıniz .,ar. • n a~ı? vazifesini ancak 
·u· .... at -ve say dısıplinleri ·1 k l 
ı ... .1. · E- ı e o ay-
)a§tırabı ırız. ger onlar bu memle-
kette kıtlık . ve darlık ihtimali yok 
diyorlarsa: ınanalım. Eğer onlar bu 

-teketın faydası her tu·· ı·· . t•h meu• r u ısı -
l'n artmasında oldug-un .. 1 .. sa ı d - u soy u-

yorsa, bun"?1 .ogru olduğunda te-
ddüt etrnıyelım. Harbe b" b 1 re . . _,_ ız at a-
d k bıtırec- olan da b" d -· rna ı • h . ız egı-

Jiz. Eğer bu a~ bır ıün türk milli 
··dafaasını alakadar edecek "ht" 

nıu ti .. ı ı-

1
• ·•e siraye er gosterirse b" . h .. 
ıı.t " • ızı u-

k ··-etin tam zamanında ika... d 
U••· .. h . .. e e-
-· den §UP e etmıyelinı 

cenın h • 0 oa-. kısa, ya ut çok uzun .. 
n •r d" aure-

.1. lktısa ıyatnnız Yava• 
bı ır. .. " Yavaı 

.. kÜ rnustesna tartlara . t bak bugun B . .b ın ı 

d ktir. u ıntı aka ve e ece . . onun 
leket ıçın mesut netice) . 

mern k t b. • . enne, 

1 Alman topçusu Varşova'yı 
şiddetle bombardıman etti 

Öldürülen Romanya Ba§Vekili 
B. Kalinesko 

B. Kalinesko'nun 

cenaze töreni 
dün yapıldı 

Bükreş, 24 a.a. - Kalinesko'nun ce
nazesi bu sabah Kıra) Karol ile Veli
aht, kırahn müşavirleri, hükümet ve 
kordiplomatik azası, sivil ve askeri 
erkan ve Kalinesko'nun ailesi hazır ol 
duğu halde milli merasimle kaldırıl
mıştır. 

Dini merasimden sonra patrik ve 
Başvekil, mebusan ve ayan reisleri ö
lünün hatırasını tebcil ve gördüğü iş
leri sena eden birer nutuk söylemişler 

(Sonu 5. inci sayfada) 

1000 kişi öldü ! 
Hastahanelere bombalar düştü 

bir çok yerlerde yangın çıktı 

Alman piyadeleri bir Polonya kasabasında bellerine kadar 
çamur içinde ilerlemeğe çalışıyorlar 

Cernauti, 24 a.a. - Varşova belediye reisi B. Starzynski, telsiz. 
de yeni bir nutuk söyliyerek Varşova halkını mukavemete azimle 
devam eylemiye davet etmiştir. 

Starzynski, alman tayyareleri tarafından atılan "kötü bir lehçe ile,, 
yazılmış beyannamelerden bahsederek demiştir ki : 
"- Bu beyannameler almanlann kendilerine bir çok' zayiata ve mü

him malzemeye mal olan bir mukavemete bir an evel nihayet vermek 
ihtiyacında olduklarını göstermektedir.,, 

1000 kişi öldü 

Dİ Ki Li FELAKETZEDELERİ İÇİN 
/ Londra, 24 (Radyo) - Alman top
çusu Varşovayı 24 saat müddetle bom 
bardıman etmiştir. Ateş çok şiddetli 
olmuş, 1000 kişi ölmüş, müteaddit 
hastaneler harap olmuş ve şehrin bir
çok yerlerinde yangınlar çıkmıştır. 
Bombardımanın şiddetine rağmen hal 
kın maneviyatı mükemmeldir. 

İzmir'de toplanan iane 
10.236 lirayı buldu Vistül'ün sağ sahilinde alman kıta

ları yaptıkları taarruz püskürtülmüş
tür. 

Kızılay umumi merkezi Dikili 'ye Modlin yakınında da şiddetli harp-
ler olmuştur. Gerek Varşova, gerek 

Yeni.den J•kl• yu·· z çadır gönderdi Modlin sonuna kadar mukavemete az-
metmiş bulunmaktadır. 

ı Bir alman tebliğinde de alman pi
fzmir, 24 (Hususi muh3:biri~izden) - zmir ve civarı~da ~ı- yadelerinin bir keşif hareketinden 

. . anca am ır ıhnıat . . d 
bızı, . • d • ıçın e 
yüksek bır say erecesı kavuştura. l 

caklll'• 

'a fasılalatla ve gayet hafıf hır sarsrntı devam etmektedır. Dun sonra çekilmeğe mecbur kaldıkları 
sabah saat 7.30 da şiddetli bir zelzele daha olmuştur. Fakat be- kabul olunmaktadır. Keşif müfrezesi· 
reket versin telefat vuku bulmamıştır. . . J ne kumanda eden alman subayı yara-

(Sonu S. ıncı say/ ada) (Sonu S. inci sayfada) 

Sovyet kurmayının tebliğine göre 

Kızdordu kllaları 
Sovyet ve Alman hükümellerinin teshil etliği 

hududa ilerliyor 
Berlin, 24 a.a.- Tebliğ: Şark cephesinde alman kıtaatmın Polon yada 

tesbit edilen hudut hattına doğru hareketi normal bir surette devam et
mektedir. Çevrilen Praga ve Modlin şehirlerinden gelen leh mültecile
rinin adedi son günlerde artmıştır. 

Deniz kuvetlerimiz, Hela yarımadasındaki leh mevzilerini tekrar ate.1. 
altına almıştır. 

Moskova, 24 a.a. - Bu sabahki sovyet kurmay tebliği: Kmlordu kı
taatı, sovyet ve alman hükümetleri tarafından tesbit edilen hudut hat -
tına doğru ilerlemiyc başlamıştır. 

Bu kıtaat Gorodok ve Stryj'i işgal eylemiş ve Bialistok, Brestlitovsk, 
Kovel, Vladimir, Volinski ve Lvov hattının garbine vnrmışlardır. 

Sovyetler gayet yaVCJ§ ve 1 
ihtiyatla ilerliyorlar 1 r--~.,...-,--~~~ 

Cernauti, 24 a.a. - Sovyet kıtaatı, 

büyük ~ehirleri işgal ettiktten sonra 
gayet yavaş ve ihtiyatla ilerlemekte 
olduklarından Almanlarla Sovyetler 
arasında çizilmiş olan hattan henüz 
çok uzak bulunuyorlar. Almanlar Rus 
lar geldikçe mezkur hatta doğru çe -
kilmektedir. 

Şimal mıntakalarında Ruslar geri • 
lerde çete harbi yapan kuvetli müfre
zelerleri henüz temizlemekle meşgul
dür. Ukranya mıntakasında ise Sarny' 
de bataklık arazide Sovyet ve Polonya 
kuvetleri arasında muharebeler devam 
etmektedir. 
Diğer taraftan Varşova şiddetli mu-

kavemet göstermekte ve Almanlara a- Londra-'da ôten meşhur ruhiyat 
ğır zayiat verdirmektedir. Varşova ö- alimi Freud 
nündeki alman topçusuna kumanda e· 
den general Von Fristchin ölümü gös- f • d 
teri.yor. k.i. Pol~nya ~op~usu düş~anın Pro Lıgm un 
gerılerını de şıddetlı dovecek bır va - • 
ziyettedir. Yegane karanlık nokta Var 
şova müdafilerinin erzak ve mühim _ Freud 0 .. ldu·· 
mat l!leselesidir. 

Çin'de yeni bir Japon 

taarruzu başladı 
Tokyo, 24 a.a. - Domei ajansı, Mu

ha bölgesinde geçen seneki harekat 
şiddet ve ehemiyetinde büyük bir ja
pon taarruzunun başladığını bildiri
yor. Domei'nin telgrafına göre, mu
hasamat 250 kilometrelik bir cephe ü
zerinde yapılmaktadır. Japon ajansı, 
japonların şimdiden büyük zayiat ver 
diği iddia olunan mühim Çin kuvetle
rini takip etmekte olduğunu bildiri
yor. 

"F .d. Londra, 24 a.a. - reu ı-

ıın., ismindeki mezhebi kuran 
meşhur psikanaliz mütehassısı 
viyanalı Prof. Sigmund Freud, 
son zamanlarda ailesiyle birlikte 
oturmakta olduğu Londra'nın 
Hampstead mahallesinde bu ge
ce ölmüştür. 

*** 
Sigmund Freud 1856 da Avusturya. 

da Moravya'nın Freiberg kasabasın • 
da doğmuştur. 
Zamanımızın en büyük fikir adam • 

(Sonu S. inci sayfada) 

Garp cephesinde 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ateş hattının uzunluğu 

yetmiş kilometreyi geçti 

Fransızlar Sarbrük'e 
doğru iki koldan 

ve Zvaybrük'e 
ile rl iyorla r 

Paris, 24 a.a. - Genel Kurmay tebliği: Almanların geceleyin 
Sar mıntakasında ve Vissenburg'un şimalindeki ileri hatlarımıza 
yaptığı birçok mevzii hücumlar püskürtülmü~tür. 

Ate§ hattr geni§liyor 
Paris, 24 a.a. - Petit Parisien ga

zetesinde, garp cephesindeki faaliyet
ten bahseden B. Charlcs Morice, cu
ma günündenberi başlıca cephenin 
şarka do;:ru hissedilir derecede ge
nişlediğini ve bugün Hornbach ile 
Lauterburg'un şimali garbi rnıntaka
sı arasındaki bütün sahayı ihtiva et
mekte olduğunu yazmaktadır. 

Bu suretle ateş hattı 70 kilometre
den fazla uzundur. Cumartesi gece:>i 
Lauter nehri boyunca ve bilhassa Vis· 
senburg mıntakasında şiddetli topçu 
muharebesi olmuştur. 

Ciddi harpler 
Sarre'da Blies ve Horn mıntakasın

daki muharebeler, bu cephede şim
diye kadar olan muharebelerin hep
sinden daha ciddi bir mahiyet arzet -
miştir. Düşmanın bütün hücumları 

Pariı'teki polis memurları artık püskürtülmüştür. Bu iki mıntakadaki 
miğfer de t.;;Qıyorlar (Sonu .s. ıncı ::.aylada) 



"'t p_rogramımı.z Yakında paıH 

korunma gece 
lalbikalı yapılacak 

Son yazımızda: "Her ihraç etti
ğimiz mal ve mahsul bedelinin mu
kabilinde, muhakkak vatana, "ihti
yacımız olan mnl, malzeme ve tesi
aatın gelmesi ıarttır.,, demiştik. Bu 
eaaslı prensip üzerinde tevakkuf et
melde fayda vardır. Harp konjonk
türü, her memleketi kendi ithalat 
programlarını dikkat ve itina ile 
tanzim etmeğe aevkediyor. Yalnız 
ihracata değil fakat ithalat politi
kasına da, her §eyden önce milli 
müdafaa mülahazaları, milli yük
sek menfaatlerin korunması kaygı
sı ha.kim oluyor. Bu itibarla, umumi 
ve zaruri ihtiyaçlarımızın müfredat 
cetvellerini mümkün olduğu kadar 
aıhat ve iaabetle tesbit etmek, gü
nün ilk §İleri arasındadır. Hususi ti
caret erbabı tarafından vaki olan 
ve istikbalde vaki olacak bütün it -
halat taleplerini bu zaviyelerden 
ve yukarıki cetvellere göre, müsta
celiyet ve ehemiyet dereceleriyle, 
sıraya koymak iktıza eder. Bugün
kü tartlar içinde, lüzumsuz ve fay
dasız telakki edilebilecek eşyanın 
da ayrıca bir listesi hazırlanmalıdır. 
Kabul etmeli ki bu mahiyette mal
lann ithaline ve dolayıaiyle türk ih
racatı ile ödenmesine müsaade olu
namaz. Dıı ticaretimizin hem ihra
cat ve hem de ithalat safhalarını 
aynı zamanda murakabe etmeğe 
mecburuz. 

ister devlet nam ve hesabma, is
ter hususi ihtiyaçları karıılamak 
makaadiyle vuku bulaun, her nevi 
ithalata ait muamelelerin kordinas· 
yonu bir zarurettir. Harp ekonomi
sinin ortaya koyduğu milli mevzu· 
)ar, aıağı yukarı, her memleket için 
aynıdır: 

1 - tktısadi faaliyetlerin ahenk
leıtirilmesi, bilhassa yabancı mem
leketlerden yapılacak bütün müba
yaat ve ithali.tın tanzimi, il - İh
racatın, ithalat imkanlarına göre, 
iatikametlendirilmesi, 111 - İptidai 
ve gıdai maddeler istihsalinin tezyi
di, mümkün değilııe tedariki, iV -
Sanayi istihsalinin mümkün olduğu 
kadar arttınlması, V - İ§çi mevcu· 
dunun ihtiyaca göre vazifelendiril
mesi, VI - lı müddetlerinin uzatıl
ması, Vll - icap eden harp sanayi 
ıubelerinin yeniden kurulma,• veya 
tamamlanması, VIII - Altın stoku
nun muhafazası ve imkan oldukça 
tezyidi, IX - Bu maksatla ticaret 
müvazenesının korunması ve ihra
catın teşviki, X - Bilhassa, lüzum· 
suz istihl&.kahn ve ithalatın azaltıl· 
maaı, muharip, gayrimuharip, her 
memleket harp iktısadiyatının icap 
ettirdiği tempoya ayak uydurmak 
iztırarmdadır. 

ve harp takası 
Yazan: Hüseyin SAMI 

Urfa Mebusu 

hıveri§ edelim, sonra hesaplaşalım,, 1 medir. Bununla beraber, demek is
ta~ı~daki bir teklife harp ekono-ı temiyoruz ki, altın mukabili mal sa
mısının tartlan müsait değildir. Bu tılmıyacaktır. Satılacaktır. Fakat, 
mevzuda, hüsnüniyet veya suiniyet asıl ehemiyet verdiğimiz: (teslime 
akla gelemez. Öyle mücbir sebep· hazır mal, malzeme ve tesisat) tır. 
ler tehaddüs eder ki mal teslim o· Bu mülahazaya, ihracatımızın da 
lunamaz. işte bu ihtimali önlemek meniyet ve süratle nakli şartı ve 
lazımdır. ihracat lisansları, müm- imkanı ilave olunmak gerektir. 
künse mütekaddim, değilse hiç ol- Hülnsa olarak, diyebiliriz ki ti
mazsa aynchronique bir ithal mua- cari mübadelcmizde: deniz nakli -
melesine bağlanmalıdır. Merkezi- yatına hususi bir ehcmiyet atfet
siklet, eskiden olduğu gibi, yalnız mekteyiz. Deniz n§ırı mahreçlere 
ihracat Üzerinde değildir. Şimdi, it- husus ibir kıymet veriyoruz. 
halat da mahiyeti vcnevi bakımın- İthnliitın tcmerl·üz ettirilmesi ve 
dan ehemiyeti haizdir. mümltün olduğu kadar bir elden 

Uzun ve mesut sulh devrelerinin yani devlet elinden idaresi geçen u
uzun vadeli ve klnsik tipteki ticaret mumi harp tecrübelerinin ~n liberal 
muahedeleri nasıl yerlerini, ilttısadi memleketlere bile kabul ettirdiği 
buhran devresinin kısa vadeli azami bir zaruret olarak telô.kli:i olunmalı
bir yıllık ticaret anlnşmalanna terk dır. 
etmi§lerse, burrünkü §artlar içinde 1 Bugün navlun meselelerini mı • 
kısa ~ad~l~ ti;aret anle.§mnları d~ kil vasıtnİarı işini, bizzat dcvİetlc.· 
mevkılerını bırer haftalık muayyen nraJarmda görüşeceklerdir. Miıhiı •• 
takas anla!malnnna bırakmıya mec 1 muharip memlcketlorden bir kısmı-

Bugünlerde şehrimizde pasif ko
runma gece tatbikatı yapılacaktır. 

Tecrübenin yapılacağı anda şehrin ta
mamiyle karanlık bir halde maskelen
mesini temin için elektrik santralın
dan umumi.cereyan kesilecektir. Gün
düz tatbikatında olduğu gibi halkın 

telaşa düşmeden sığınaklara gitmesi 
ve bütün ışıkları söndürmesi lazım -
dır. Evlerinde mum lamba yakmak 
mecburiyetinde kalanlar pencereleri -
ni, ve diğer ışık sızması muhtemel o
lan yerleri baştan başa tamamiyle ka
pıı.tacaklardır, tecrübe zamanı üç daki
ka devam eden alarm işaretiyle ilan 
edil~cı!ktir. 

Gaz, yanğın ve tahrip bombalarına 
karşı resmi dairelerde, umumi ve hu
susi bütün binalarda sokaklarda ve 
her nerede olursa olsun h:ılk tamamiy 
le gündüz tatbikatında olduğu gibi ter 
tibat alacak ve aynı suretle hareket e
decektir. 

~urd~l~~· Harbin, milletler arası' nın "ticaretibahriyc., filclarile harp 
tı~rı munasebetlerdeki ilk tecellisi filoları artık bir scnlc:ı:: haline ı;.... 'U.~: C • ·~a "tf;kaH[~ m~;ca~e'c 
boyle olmaktndır. miştir. 1 

Bununla beraber bu temayülün Herhnn ... i zav· d t tk.k d.. Trab 'On, 24 a.a. - Vali Osm:ın A· • . • • ıyc en c ı e ı d 1, . . d 1 k . 
uıtısnaı vakaları da olmaz değildir. lirse ,edil&in, yabn ıcı memleketler- ı. a. ı~ rııaı::etın e top ~nnn. ·.c.mrny.on 
F~knt, bunun için, akitler arasında- de:n yapılacnk mübayant ,,.e ith&.la- ıhtı.lrnr Y~~mak teşebbiıs.lerını vakt\n
kı menfant iştirakleri o kadar sıkr tın devlet tarafından murakabe ve de onleyı~ı faydalı tedbırlcr almıştır. 
ve ?.1Ütcnevvi olmalıdır ki kar§ıhk- tanzim edilmesi icap eder. Devlet 
lı yuks.ck m«:.nf ~atlcrin perçinlediği bu vazifeyi kısmen, doğrudnn doğ • 
gnrantıler mucbır sebeplere rağmen .ruya, lusm~n de (ticari birlikler) 
sarsılmasın .... Mübadele müstakar ı teşkil ettirmek ve onlarla el birliği 
ve devamlı bır tarzda cereyan ede- yapma ksurctiyle ba~ar~bilir 
bilsin... Her hnldc, ~urası muhakkaktır 

• Harp takasında, takas mühleti- ki, muharip olıılım, gayrimuharip 
nın çok kısa olması lüzumunu, ge- kalalım, temayülümüz devlet taka
çen umumi harbin misalleri de teyit ıuna doğru teveccüh edecektir. Hü
etmektedir. Mesela, 1916 senesi ba- kümet reisimizin, bu kümeli müba
şından itibaren lstnnbula gelen haf- yaatı rasyonel bir tarzda ve emni • 
tada vasati 14 vagonluk kömür yet veri=i şel:ilde yürütmek lıararı. 1 

t~en~~=~~i~, hemen avdetle neler gÖ· nr. verdi~ini ve hattn harekete geç- ı 
turdugunu hatırlarsak, harp takası· m.~ o!dugunu büyük bir inşirahla 
nın uzunca bir müddete, tahammü- ölrrendik. Milletin en sarsılmaz gü-

1 

lü olmadığı ko!ayhklıı anlaşılır. ven kaynağı olan sevgili Milli Şefi. 
Şurasını dıı iliıve edelim ki, ta- mizin fazilet timsali olan mümtaz 

kasa mevzu olabilecek mütenevvi ve yüksek §thaiyetleri ise, memlcke
ihracat mallarımız arasında, hiç bir timizin geçen umumi harpte olduğu 
madde veya mahsul tasavvur oluna- gibi, yürekleri sızlatan, ıümullü bir 
maz ki: (lüx) telakki olunabilsin. (fazilet ve ahlak buhranı) geçirmi
Mazide, çok yüksek fiyatlarla sa· yeceği hakkında en kuvetli temi
hldığı devrede, üzüm, incir ve fın- nathr. Bu manevi teminat, gerek iç
dıklanmız, i§tİra kudreti yüksek ol- timai tesanüt bakımından, ve gerek 
mıyan memleketlerce belki, lüx milli müdafaa kudreti zaviyesinden 
addedilebilirdi. Fakat son seneler. paha biçilmez bir nimettir. 
deki müstehlike elveritli satı§ fiyat-
lanmız nazarıitibara alınırsa türk 
üzüm, incir, fındığı kadar harcıa· Üsküdar - Beykoz yolu 
lem ve o nisbette kuvetli gıda mad-
desi az bulunur... · 

Ticaret politikamızın bugünkü 
istikametlerine gelince: hiç §Üphe 
yok ki ithalat programlarımızı tan· 
zim ederken, müphem ihtiyaçlan
mızı hangi memleketlerden, emni
yet ve süratle, vcmüsait tediye §art
lan ile temin edebileceğimizi düşü
nüruz. 

Mallarımıza mÜ§teri çıkanlarm: 
yalnı zaltın ile ve pe§in tediyta yap
mağı teklif etmeleri memleketimizi 
tamamen tatmin etmez. Çünkü: al
tının: mübadeledeki kıymet ve ehe
miyetini muhafaza edebilmesi için: 
mukabilinde onunla ihtiyacımız 0 • 

lan mal, malzeme ve tesisatı teda
rik edebilmemiz lazımdır. Burada: 
( münnltalat) mevzuu birinci dere
cede ehemiyeti haizdir. Şunu da u· 
nutmamah ki, bize altından ziyade: 
itimize yarar hazır mal ve malze-

İstanbul belediyesi Üsküdar - Bey
koz yolu başlangıcını teşkil eden Üs
küdar iskele meydanının açılması ve 
tanzimi için istimlak edilecek yerler 
hakkında menafii umumiye kararı ve
rilmesini Dahiliye Vekaletinden iste
miştir. Bu istek Vekaletı;e tetkik e
dilmektedir. 

Toprak mahsulleri ofisinde 
Toprak mahsulleri ofisi idare mec· 

lisi reisliğine azadan B. Mahmut Ce· 
lal, onun yerine de eski Kütahya me
busu B. Mahmut Humer tayin edil -
miştir. 

Çağrı 
X Arzuhal Enciimeni bugun Umumi he

yet ic;timaından sonra toplanacaktır. 
X Divanı Muhasebat Encümeni bugün 

saat (10) da toplanacaktır. 

Trabzon, 24 a.a. - 23 eylüle kadar 
lima.ıımızdan muhtelif ecnebi liman
lara 13346 çuval iç fındık ve 532 çuval 
kabuklu fındık ihraç edilmiştir. 

Dün öğleden sonra 
ıiddetli f ırtma o!du 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
çok bulutlu ve yağışlı geçmiş rüzgar 
garpten saniyede 3 metre kadar niz -
la esmiştir. Öğleden sonra saat 13.40 
da başhyan ve 5 dakika devam eden 
kuvetli fırtına ile birlikte sağnaklı 

yağmur olmuş bu esnada garpten e -
sen rüzgarın saniyedeki hızı 20 met -
reyi bulmuştur. Günün en yüksek sı -
caklığı 27 derece olarak tesbit edilmiş 
tir. Yurtta hava: Trakya, Kocaeli ile 
orta Anadolu ve Karadeniz kıyıların -
da kapalı ve yağışlı diğer bölgelerde 
bulutlu geçmiştir. Yirmi dört saat i
çindeki yağışların metre murabbaına 
bıraktıkları su miktarlar Trabzon'da 
4, Rize'de 15, Giresun'da 10, Edirne -
de 9 Kırklareli ve Elazığ'da 6, Pınar -
hisar'da 4, Ardahan'da 3, diğer yağış 
gören yerlerde 1 ile 2 kilogram ara -
sındadır. Rüzgarlar Trakya'da şimal
den, diğer bölgelerde yer yer cenup is 
tikametinden saniyede en çok 11 met
re kadar hızla esmiş ve Kocaeli, Ege, 
orta Anadolu bölgelerinde yer yer vu
kubulan fırtınaların saniyede hızı 20 
metreyi bulmuştur. En yüksek sıcak
lıklar: Bursa ve Siirt'e 30, İzmir ve 
Adana'da 31, Diyarbakır'da 32, İsken· 
derun'da 33, Urfa'da 34 derecedir. 

• 

imtihan usulleri 
Orta mektep ve liseler İçin 

yeni şekiller kabul edildi 
Maarif Şurasının mühim kararlarını tatbik mevkiinde olan Maarif Ve -

kaletimiz bu ders yılından itibaren yürürlüğe girmek üzere orta mektep "e 
liselerin imtihan tlilimatnamelerini hazırlamış ve teşkilatına tebliğ etm:z -

tir. 

İmtihan talimatnamesi tamamiyle 
yeni esaslara göre hazırlanmıştır. Fa
kat halen tatbik edilmekte bulunan 
çok bir farkı yoktur. 

Talimatname hazırlanırken talebe -
yi yormaksızın çalıştıracak ve onları 
kısa müddet hafızada kalıp meleke 
haline gelmeden uçup giden muvak
kat bilgilerle bırnkmıyacak bir tarz 
bulmağa gayret olunmuştur. 

Göz önünde tutulacall noktalar 
İmtihan talimatnamesi tatbik olu -

nurken mektep idareleri ve muallim
ler u noktalara riayet edeceklerdir: 

a) Yeni tulimatname orta mektep 
ve liselerin birinci ve ikinci sınıfla -
rında öğretmenin kanaatina pek mü
him bir yer vermiştir. Bundan mak -
sat talebenin mesaisini sene sonuna 
teksif etmemesidir. Talebeye dersleri
ni tedrici bir surette hazırlamak itiya
dı verilecektir. Muallim de talebeye 
not verirken takdirini muayyen bir 
imtihana değil, talebenin bir senelik 
durumuna istinat ettirecektir. 

b) Muallim talebenin devamını 

kontrol edecek ve kanaat notunu ve
rirken onları iyi tanımış olacaktır. 

c) Muallim kanaat notu verirken 
yoklamalarına imtihan süsü vermiye
cektir. Ve talebenin ders senesi de -
vamınca gösterdiği dikkat ve sarfet
tiği cehdi göz önünde tutacaktır. Ta
lebe herhalde sene sonunda bir ileri 
sınıfı takip etme kudretine sahip o -
hıcal:tır. 

ç) Muallim bu tarzda not vermenin 
ehemiyetini talebesine daima anlata
caktır. 

d) Verilen bütün notların hangi me 
ziyet ve hatalara istinat ettiği, müna
kaşa mevzuu olmaksızın talebeye ik -
na edici bir tarzda söylenecektir. 

e) Devlet olgunluk imtihanında, ta
lebeden ders müfredatı üzerinde sa
dece bilgi aranmıyacaktır. Orta mek
tep ve lisede 6 sene okuduğu bir ders
ten edindiği fikri terbiye yoklanacak
tır. Tahlil ve terkip kabiliyeti ile be
raber muayyen bir meselenin düzgün 
bir ifade ve mantıki bir insicam ile ve 
bir neticeye götürülmesi talebenin 
başlıca vasıflarından olacaktır. 

f) Lise umumi kültür veren bir mü
essese olduğuna göre son sınıftaki 

edebiyat ve fen kolları umumi kültü
rün aynı derecede ehemiyetli iki cep
hesi sayılacaktır. Bu itibarla devlet 
olgunluk imtihanı herhangi bir ihti
sasın şartlarına bağlı kalmıyacağı i -
çin edebiyat koluna fen derslerinin, 
fen koluna da edebiyat ve felsefe ders 
!erinin imtihanları ilave edilecektir. 

Yeni talimatname 

Yeni imtihan talimatnamesi orta 
mektep ve liselerin sınıf geçme, dev
let orta mektep, lise bitirme ve devlet 
olgunluk imtihanlarında tatbik edi
lecektir. 

92 maddelik talimatname muhtelif 
fasıllara ayrılmıştır. Umumi hüküm -
lere nazaran orta mektep ve liselerin 
birinci ve ikinci sınıflarında talebe 
kanaat notlariyle sınıf geçeceklerdir. 
Üçüncü sınıflarda ise kanaat notlariy 
le orta mektep ve lise bitirme imti. 

hanlarına girme haklarını kazanacıı1<
lardır. Devlet olgunluk imtihanına c.a 
lise bitirme imtihanında muvaffak o
lanlar girebileceklerdir. 

Kanaat notu: znman tayin edilme
den yapılan umumi ve yazılı yokla -
malarda, dersteki müzakerelerde, ve
rilen iş ve vazifelerde talebe:ıin ba~:ı.
rn;ına göre verilecektir. 

imtihan, §ehilleri 
Bütünleme ve engel imtihanları, 

devlet orta mektep imtihanı, lise bi
tirme imtihanı, devlet olgunluk imti
hanı olmak üzere dört çeşit imtihan 
vardır. Yazılı ve sözlü olan bu imti
hanların şekilleri ikisinden farksız -
dır. Notlarda (10) esasına göredir. 
Öğleden eve! ve sonra devam mec

buri olduğundan ders yılı sonunda 
öğleden cvel ve öğleden sonra ayrı ay
rı üçte iki müddet devam etmiycnle
rin kanaat notları ne olursa olsun mu
vaffak olamamış sayılacaklardır. 

Mektebe devam ederken çalıpala -
rın velileri mektebe gelerek talebenin 
vaziyetini tetkik edeceklerdir. Bu gi
bi talebeler öğleden aonra devam mec
buriyetinde değildirler. Ve devam va
ziyetlerinin hesabında öğleden sonra 
hesaba katılmıyacaktır. 

Yatakta tedavi veya ameliyat icap 
ettirmiş bulunan bir hastalıktan dola
yı devam müddetini doldunnıyan ta
lebe, hal ve hareket notu kırılmamış 
olmak, kanaat notları sınıf geçeceği
ni göstermek, hastalığını raporla is. 
pat etmek, ileri sınıfı geçeceğine ka
naat getirilmek, şartiyle devam etmiş 
gibi sayılacaktır. 

Bir sene sınıfta kalan talebeden er
tesi sene hastalığı dolayısiyle üste i
ki devam edemiyenler sınıf geçme 
hususunda devam müddetini doldu.: 
ranlar gibi muamele göreceklerctmc:' 

Devreler 
Kanaat notları için ders yılı iç dev

reye ayrılmıştır: 
1 - Ders yılı başından 10 bYiDci • 

kanuna kadar. 
2 - 11 birincikinundaıı 1ıO 11181'1& 

kadar. 
3 - ı 1 marttan den yw sonuaa -.. 

dar. 
Orta meketep ve liselerin birinci 

ve ikinci sınıflarında sınıf geçmek 
için her derae verilen kanaat notları
nın vasatisi en az beş olacaktır. 

İlk iki kanaat notu iyi de olaa ü
çüncü devrede devamsız ve iyi not al
mıyan talebelere sınıf geçirHmiyec:ek
tir. 

Birisi türkçe ve edebiyat iae üç 
dersten, değilse dört dersten notu 
beşten az olan talebe sınıfta kalacak
tır. Ancak bu derslerden biri veya 
birkaçı jimnastik, resim, musiki, biç
ki • dikiş, ev idaresi, çocuk bakımı 
ise talebenin vaziyeti muallimler mec
lisinde bir karara bağlanacaktır. 

Biri türkçe veya edebiyat ise iki 
dersten, değilse üç dersten betten a
şağı not alanlar bütünlemeye bırakı -
lacaklardır. Bütünlemelerde bir ders
ten de olsa beşten az not almıt ~ 
be sınıfta bırakılacaktır. 

Kanaatimce: günün en özlü iktı· 
aadi mevzuu ıudur: ihraç edeceği· 
miz madde, mal ve mahsullerin, 
harp ekonomisi, harp konjonktürü 
ıartlanna göre, hakiki ve tam kar· 
§ılığı ile takaslanması ihracatımız 

ile ithalatımız arasında, bu bakım· 
dan mutlak bir kıymet taa.dülü ara· 
mak hakkımızdır. Şurasını tavzih e· 
delim ki, bu taadülde aramlacak 
kıstaslar, harp konjonktürü kıstas
larıdır. Evelce ithalini terviç edebil
diğimiz birçok mallar vardır ki, bu
gün bunları memlekete sokamayız. 
Sokarsak, bedellerini türk ihracat 
mallan ile tesviye etmi~ oluruz. 
Hangi mal ve mahsul mukabilinde 
hangi cins mal, malzeme ve tesisat 
mübayaa edilebileceğini, her halde 
devlet kararlaştırmı§tır. Hangi nevi 
ihracat e§yaları ile hangi cins ithal 
e§yaları ödenebilir. Her halde bu 
cihetler tesbit edilmi§tir. Çünkü, 
memleketler arasındaki mübadele, 
artık, umumi bir takas çerçevesi İ· 
çinde cereyan edemez. Bugünün 
tatbikini zaruri kıldığı sistem: 
harp takasıdır. Eski takas usulü de
ğildir. Eaki takas usulünde; evelİl 
ihracat yapılır. Yapılan ihracatın 
bedeli ihraç sırasında alakadar res
mi makamlara takdir ettirilir. Ve o 
kıymette memlekete mal ithali hak
kı elde eiiilirdi. Halbuki harp eko • 
nomisi: evela: memleketin en ziya
de ihtiyacı bulunduğu mal, malze
me ve tesisatın gelmesini ve ondan 
sonra ihracatın yapılmasını icap et
tiriyor. Eğer bu mümkün olmazsa; 
ithalat ve ihracatın aynı zamana 
tesadüf ettirilmesini istilzam edi
yor. Eğer bu da gayrimümkün ise: 
takas müddet ve mühletinin azami 
olarak eıyanın nakil müddetine in
hisar etmesini istiyor. Hesabıcari 
teklinde mübadeleyi tanzim edip 
muayyen bir müddet .Önra hesap -
laımıya imkan kalmamı§lır. En cüzi 
bir hesap bakiyesi bile kati bir ta
kas açığı teklinde tecelli edebilir. 
"Mua17en bir müddet zarfında&• 
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Lise ve orta mekteplerin bir.inci ve 
üçüncı.ı sınıflarında iki yıl üst üste 
sınıfta kalanlar kendilerine bir vesi
ka verilerek mektepten çıkarılacak
lardır. 

Yeni ders yıh ve Türk(e 
Bugün orta mekteplerle liseler -

de derse başlanıyor. Öğretmenlere 
de, mekteplere de 1939 - 1940 ders 
yılım, bu vesile ile, kutlamak iste -
riz. 

Topladığı neşriyat kongresi, Ma
arif Şurası ile, tercüme ve telif gay· 
retimiz için hazırladığı esaslı plan
lar ve programlarla Maarif hayatı -
mıza mesut bir inkişaf vadeden 
genç Maarif Vekilimizin bu sene, 
kendi eliyle başlattığı ilk ders yılı
dır. 

Bundan üç, dört gün önce bütün 
orta mekteplerle liselerde toplanan 
öğretmen kurulları öğretmenlik. kür
süsünden vekalet sandalyesine yük
selen Vekillerinin kendilerine hi • 
tap eden bir tamimini, türk çocuğu
nun terbiye, tecziye ve taltifi husu
sunda tutulacak yeni yollar hakkın
da talimatını, sınavların (imtihanla
rın) ne yolda yapılacağını gösteren 
direktiflerini dinleyip üzerinde ko
nuştular. 

Yeni ders yılına, derslerin geçen 
senelerden bir saat önce başlayıp 
öğleye kadar bütün derslerin ta -
mamlanması gibi yeni bir esasla da 
b;q/alUllalctadır. Bu esasa göre öğ-

leden sonra mektepli, öğretmenle • 
rin nezareti altında mektepte çalış
mak, hazırlanmak imkanını bulaca -
ğı gibi, aile vaziyeti icabı, dışarıda 
çalışmak zorunda olan çocuklar da 
bu serbest öğle sonundan faydala • 
nabileceklerdir. 

Bütün bıi güzel ve faydalı yeni -
likler arasında üzerinde takdirle 
duracağımız bir tanesi şudur: ken
disini öğretmen ve terbiyeci oldu -
ğu kadar edip ve şair olarak tanıdığı· 
mız Maarif Vekili, orta mektepler
le liselerde türkçe ve türk edebiya
tı dersine değeri olan büyük ehemi
yeti veriyor. 
Aldığı kanaat notlarına göre se -

ne sonunda öteki derslerden en a
§Bğı dört tanesinde muvaffak ola -
mıyan çocuk döndüğü halde, eğer 

bu derslerden birisi türkçe veyahut 
edebiyat ise o zaman üç dersten mu
vaff akiy_etsizlik sınıfı geçmir.e ~a-

ni olacaktır. 
1939 - 1940 ders yılı büj!ik fikir

lerimizi, yüksek heyecanlarımızı, 
geniş düşüncelerimizi ifade için e
limizdeki eşsiz vasıtaya, güzel 
Türkçemize böylelikle yeni bir de
ğer ve hız vermiş oluyor. 

Bu yıldan sonra mekteplerden ve 
liselerden daha güzel Türkçe yazan, 
daha güzel Türkçe söyliyen ve da -
ha güzel türkçe düşünen çocuklar 
devşireceğiz. 

Ecnebi dillerinde yazılmış fenni 
yazıların bile kendisine göre bir üs
/(ıba sahip olduğuna dikkat etmiş 

olanlar, bu kararın sadece, edip ve 
şair yetiştirmek gayesini değil, her 
meslekten vatan gençlerinin kalem 
denilen medeni vasıtayı ustaca kul
lanması ülküsünü de gütmekte ol -
duğuna şüphe edemezler. 

Yıllardan beri, yalnız edebiyat ve 
§/ir M,/pA.sJDda delil, iea ve telınik 

alemimizde de yazılmış eserlerde 
sağlam bir dile seyrek tesadüf et -
mek, ağırımıza gitmiyor muydu ? 

1939 - 1940 ders yılından, haklı 
bir intizar ile, faydalı ve hayırlı ba
şarılar bekliyoruz. 

Çiçek bahçelerine zerzevat! 

Bir lsviçre gazetesi Almanya'da
ki çiçek bahçelerine zerzevat ekil
mesi hakkında emir verildiğini ya
zıyor. 

Havuzları, ağaçları, parmaklıkla

rı ve •edleriyle güzelim bir çiçek 
bahçesini gözünüzün önüne getiri
niz. 

Burada gülleri söküp yerine pra
sa, çimenleri bertaraf edip yerine 
maydanoz, menekşeleri kaldırıp ye
rine şalgam, şekayikleri belleyip 
yerine lahana dikeceksiniz. 

Ondan sonra tayyare hücumu ol
mıyacağından emin olduğunuz bir 
gecede de sevgilinize giderken ora
dan bir demet turp, birkaç yaprak 
lahana, bir iki sap prasadan bir de
met yapacaksınız. 

Sonra bu canım bahçede dolaşır
kea burauauaa leylak ve y_aserma 

Bunlar, hususi mekteplerde bir llC• 

ne daha okuyabilecekler ve tekrar bir 
maarif mektebinde imtihana girebile
ceklerdir. Muvaffak olanlar tekrar 
hususi veya resmi mektebe devam edo
bileceklerdir. Bunlar için bütünleme 
imtihanı yoktur. Ve muvaffak ola
mazlarsa hiç bir mektebe devam edo
miyeceklerdir. 

Devlet imtihanlan 
Resmi veya hususi orta mektepler

de üı;üncü sınıfta aldıkları kanaat 
notları beşten aşağı olmıyanlar ve 
hariçten imtihana girecekler tenunuz 
ayı içinde vekalete müracaat ederek 
devlet imtihanı geçireceklerdir. 

Devlet orta mektep imtihanları (e· 
leme) ve (sözlü) olmak üzere iki kı
sımdır ve biri türkçeden olmak üzere 
üç dersten yapılacaktır. Vasatileri 
beşten aşağı düşmiyerek bu imtihan
da muvaffak olanlar sözlü imtihana 
tabi olacaklardır. Muvaffak olamıyan 
talebeler bir sene daha üçüncü sını
fa devam edebileceklerdir. 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

kokusu yerine soğan 
kokusu dolacaktır. 

Ah bu saldırganlık/ 

ve sarmı$ak 

7'. L 
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l DIŞ POLiTiKA ı 
Polonya 

DÜNYA HABERLER~ 
;-=-ı ( DUNKU ) 

iSTANBUL Gazel 
Geçen ay Oalo konferansına ge • 

len bir Polon)'a mebusu, aovyetlerin 
sulh cephesine ittiriklerini temin 
etmek için Moakova'da yapılmakta 
o lan üç taraflı görüımeler hakkın
da demitti ki : 

- Polonya aovyetlerin askeri 
yardrmlarmı asli kabul edemez. 
Alman askerlerinin dütman olarak 
gelmelerini, aovyet askerlerinin dost 
olarak gelmelerine tercih ederiz. 

Polonya hükümeti, almanlarm 
düpnatı ofarak gelmelerine mani ol
mak için, aovyetler dost olarak da 
gelmesinler diye uğraşırken, hem al
manlar ,hem de aovyetler memleke
ti i11alleri altına almışlardır. Geçen 
ay Moskova görüpneleri hakkında
ki fikrini beyan eden Polonya me
busu ve galiba Polonya hükümeti 
böyle bir .ihtimali asli düıünmemiş
lerdi. 

Ablukadan sonra 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Alman ticaret filosu ôtd kaldı 

Almanya'nın münakale yolları 

kesildi ve ihracatı yüzde 50 eksildi 

Almanya ablukaya kanaatkar olmak 
suretile mukabele edeceğini bildiriyor 

Londra, 24 a.a. - istihbarat nezareti, Almanyanm ecnebi memle -
ketlerden mal almasına mani olmak için İngiltere tarafından ittihaz o
lunan bahri tedbirlerin almanlann iddiası hilafına olarak enternasyonal 
kaideleri katiyen ihlal etmediğini izah eylemektedir. 

Hlllerin ıahsına 

ait kahveler 
musadere edildi 

Londra, 24 a.a. - Kaçak komitesi, 
Aden'de, Hamburg•a gitmek üzere 
yüklenl"n ve Hitler'in phsi adresine 
olan yirmi torba kahvenin müsadere· 
sini em.r~tmiştir. 

Press Association bu münasebetle 
yazdığı bir yazıda, istihzalı bir suret
te diyor ki: "Nazi Şefinin' ekseri al
manın menfaatine olarak vaz geçmek 
mecbı..riyetinde bulunduğu bir madde 
hakkındaki bu ihtiyatlı hareketi anla
§tlır br ıeydir." 

CUMHURİYET 

Hidiaelerin akıtı 
"Sovyet Ruaya ile Alma yl' arnında 

esallı bir anlaıma yapxldıgı .a daır or
tada ciddi emareler ııorunmedııi ic;in 
Almanyanın demokrasiler karıııında 
yalnız baıına harbedeceııni ve netice
de mutlak maılup olacagını soyliyen
ler, hükumlerinde biraz fazla aceleci 
ve kati davranmışa benziyorlar . ., 

B. Yunuı Nadi, Cümhuriyet ııazete
ıinde yazdığı baımakaleye bu satırlar
baıhyarak tarihin zikzaklı ve iatikrar
ıız bir devrinde yaşadığımızı. ne hadi· 
ıelerin ııundelik seyrini takip etmekle, 
ne de c;arpıpn kuvetlerin esas istika
metlerini arayıp onlardan mlna c;ıkar
maia uğraşmakla hakikate varmıı ola
mıyacıagımızı tebaniz ettiriyor ve ma
kalesine eoylece devm ediyor: 

"Almanya, dahili iıtikıarını bulmak 
ve iktıaadi emel.I': rini tahakkuk ettire
bilmek için iki yoldan gıdebilirdi: 

Polonya'nm aovyetler ve alman
lar tarafmdan iıgali artık bir emri
vakidir. Bu taksimde aovyetler, ara
lan paymı almakta ve Almanya'nm 
Romanya'ya doğru ilerlemesine ma
ni olmaktadırlar. Bugünkü manza· 
raya bakılacak olursa, Almanya'nm 
"tarka doğru,, politikası iflia etmit· 
tir. Fakat acaba Polonya'nm mu· 
kadderatı ne olacak? Almanya ile 
90'9Yetler araamda yapılan taksim 

---ı Kaçak eıyayı tevkif etmek hakkı 
ı~.1:ı 1 ötedenberi muhariplere tanınmıttır ve londra - Paris 

1 - Tamamen milli bir politika ta
kip ederek komıu devletlerle lıcarıılılı:
h emniyet prensipleri dahilinde anlaı
mak, bilhassa aynı derdlerin 11tırabmı 
çeken küc;iılıc milletlerle arkı ve samimi 
iıbirliii yapmak. onların muzaharetini 
kazanmak. 

Gıpta edilen kuıur 

Bilarafhk kanununun lidıl daima harp halinde tatbik edilegelmek 

ednmemesini lemin i~in 

Almanya' dan 
nihai mi? Yoksa askeri harekitm 1 • 
devamı müddetince urar1a,m•ı bir Amerikan senatör erıne 

tedir. Yiyeceği de kaçak olarak addet
mek hakkı keza mahkemelerce teyit 
edilmittir. 

Bir muharibin atıl kalarak düşmanı
nı harbe devam ettirecek eşyayı ser
bestçe tedarik etmesine f"" .. ::ı.de eyle
mesi beklenemez. 

Ablukanın Almanya'ya verdiği 
zararlar 

hava sel erleri 
Londra, 24 a.a. - Londra ile Paris 

arasında gündelik hava seferleri yeni
den batlamııtır. 

2 - Emperyalist emeller peşinde koı
malı:. Toprak ve nı.ifus divaıı ııutmek. 

Nazi hulıcumeti, bu iki :roldan her iki
sini de avrı ayn kullaı:mıya çalıştı. 
Çok muhtemeldir ki, bu&Un içinde bo
caladığımız müphem ve karanlık vazi
yet, bu iki yı.izlu POiitikanın doğurdu
ğu • almanlann tlbiriyle ıöyJüyorum -
ıoysuz bir eserden baıka bir ıey de· 
fildir.,, 

YENİ SABAH 

B. Aıım Uı, Vakit'te 
lılı:lı batmakaleaınde: " 
lı:ilı Sarac;oıılu Şukru 
da riderken cumhurı 
denberi tlirk - ruı ~~U'Dm 
te uyandırdriı teıırl 
eoyle hatırlatmak fa 
baılıyarak devam edı 

"Turkiye cumhurıy 
dutu cün ıozlerini et 
c;inde açtı; tnil i mu ele 
hep bu doıtluk ic;iode nkitaf 
kiye ile prp devletleri ~n-dl. 
dilen Lozan ılllhu yı 
de tahakkuk etti. Tusıı!Kaln"• 
gerek Türkiye, aerek vaziyettir de iki devlet bir veya di

ier tekilde Polonya'yı ihya mı ede
ceklerdir? Filhakika Avrupa'da bü
yük bir harbin devamı aırasmda as· 

mektup yağıyor ! ---
Paria, 24 a.a. - Bailby, Echo de Pa

riı gazetesinde Almanya'ya tatbik e
dilen abluka ve neticeleri hakkında 
yazdığı makalede diyor ki : 

Paristen alınan mallımata göre, Air 
France kumpanyası uzakprk sefer
lerine batlanacağını bildirmektedir. 
Bu karar, Sulh zamanında Afrika'ya 
Amerika'ya ve Asya'ya yapılan sefer
lerin tekrar baılıyacağının bir delili 
addedilmektedir. Harp niçin devam ediyor? 

cm hiç bir- zaman -.!lll\'llll.i1' 
miyen ve istikamet-· ,...... .., ...... _ 
ıiyaıettır.,, 

keri inal altına almmıt olan bir Vatington, 24 a. a. - Resmi mah· 
memleketin mukadderatı hakkmda filler, ambargonun muhafazasını ta
aöz söylenemez. Ve bu noktadan lep için ayan azasına gönderilen .t~l
Polonya'nm vaziyeti bilhassa kan- grafların fazlalığını alman sefaretının 
tıktır. Almanya ve Fransa, evela bir manevrası olarak telakki etmekte
Polonya'nm istiklalini korumak ve dirler. 
saniyen Avrupa'yı Nazi tahakıkü- Amerika hükümeti, bitaraflık kanu
nıünden kurtarmak için silaha sanl- nunun tadili aleyhinde propaganda 
mıılardır. ilk hafta zarfında Al- yapmaları için Berlin ve M~~kov~ın 
nıanya'nın mağlubiyeti ile her iki Amerikadaki memurlarına gonderdik· 
sayenin de elde edilebileceği zanne· leri bir çok pıektupları ele geçirmit· 
diliyordu. Bugün, Avrupa'nm Nazi · 

L-'-•- tır. 
ta'-"ÜIDÜnden kurtuluıu ile Po- Amerikan ayan azisına gelen yevmi 
lonya'nm iatildali gibi bir tatla iki mektup adedi, iki günde 40 binden 150 
kut vurulması mümkün değildir. bine çıkmı§tır. 
Almanya mağlup olur. Fakat Po-
lonya'nm mukadderatmı tayin et- Kanun layihcın 
mek için aovyetlerin muvafakatleri- Vatington, 24 a.a. - Ayandan Pit-
~ almak lizımgelecektir. Sovyetle- man pazartesi günü ayan encüme
na de harp aonraaı Polonyaamm ih- nin: vereceği bitaraflık kanunu llyi
Y&ama razı olacaktan ıüpheliclir. hası hakkında dün ayan mecliainin 
Polonya devlet adamları, tarihte ai- 14 demokrat biaiyle müzakerede bu
yaai becerikaizlikleriyle methurdur· lunmuıtur. Kanun projesinde silüı-
1~. Bu )'iizdendir ki Polonya, 18 in- lara konulan ambargonun lağvedildiği 

"Almanya'nın Baltık sahası müstes
na olmak üzere diğer bütün münaka
le yolan kesilmittir. Ticaret filosu da 
hareketsiz kalmıt. ihracatı yüzde 50 
eksilmittir. Maden istihsalatı itibarile 
bugün Almanya'nın elinde kalacak o
lan Polonya arazisindeki istihllfllit ha 
lihuırda Franaız toplarının ateti al -
tında bulunan Sar havzası istihsalatı· 
nın yarıaına tekabül edemez. Burada
ki baflıca aanayi merkezleri Franaız 
ve İngiliz tayyarelerinin tehdidi al • 
tında bulunmaktadır. Halbuki 1914 
aenesinde birkaç haftalık muharebe • 
den sonra Fransa'nın bilhassa demir, 
çelik, kömür, yün, pamuk ve teker is
tibu.lltı gayet ağır bir darbeye uğra -
mıtb. Bugün bu iatibaalit, biç bir au
retle münkati değildir. Bu auretle a
radaki fark, müf&hade edilmektedir. 

ca asırda üç defa takaime uğramıı kaydolunacaktır. 
ve nihayet hartadan ailinmitti. Harp Berlin, 24 a.a. - late nuın Backe 
aonra.aı Polonyaaı da müstakil dev• Amerika &yanında hitarallıia yazdığı bir makalede diyor ki: 
let hayatına hatalı politika ile bat- kaç kifi taraf tardır 1 " - Almanyayı açlıkla mağlQp et
ladı. Riıa muahedesiyle ıark budu· Vaıington, 24 a.a. - Ayin mecliıi- ınek yolunda lngilterenin teıebbü•Ü· 
CI!' çizilif.ken, aovyetlerin o zamanki ni tetkil eden 96 hanın bitaraflık ka- ne Almanyanın cevabı ıu olmuıtur: 
zifmdan İstifade edilerek bu hudut- k. tal 1 ·· 1 1 - Bütün ekonomik kuvetlerini 
ı nunu hakkında ı mu ea arı IOY e 
ar çok senit tutuldu. Ger,.i bir za- •.ı seferber etmek, 

---1 7 tesbit etmittıı-: · • • ·b•-'-: -.ar. , Polon•a kıraltıgv mm hudu- 2 - Yiyecek maddelermın ıaü &AA&· d D J 35 aza ambargonun kaldınlmaaına 

Ma<arislanda bir aaıele 
dört gün kapallldı 

Budapeıte, 24 a. a. - Memleketin 
beynelmilel menfaatlerine zarar veren 
bir makale, netrettiğinden dolayı "Li
berçt Esti Kurjer" gazetesi, 4 gün müd 
detle dahiliye nezaretince tatil edil
mittir. ( 

' 

1 ngiliz sanayi 

sergisi açılmıyocok 
Londra, 24 a.a. - Ticaret nezareti 

ıelecek sene Londra ve Birminghamda 
küpdı milteuvver icıpliz unayi aer
gilerinin tehir olunduiwıu bildirmek
tedir. 

Göring cepheyi 
ziyaret eHi 

Berlin, 24 LL - Marefal Göring'in 
dün Vartovanın timalinde hava ordu
su cepheaini ziyaret ettiğini, D.N.B. 
ajansı bildirmektedir. 

d
u nıyeper nehrine ve Ki•ef'e k.a- R 1 ,. mak ni tamim eylemek. 

d J muarız ve 45 i ise uzve t ı tut • . ·· t ar. •Yanmakta idi. Fakat Dinye- Bu da ingiliz aiyuetçilerıne ıoa e-
per ile Bua nehirlerinin arası haki- tadır. Diğer on beti Ruzvelt'le müaait recektir ki, busünkü Almanya 1934 Panamerı·kan 
L-tt p olmak1a beraber henüz kati bir vui • ll'ı.ld 'tiba -
8

. e olonya deiil, Ukranya'dır. Almanyuı delildir. 23 ey u en 1 • 

ar zamanlar müstakil devlet olan yet alamamıştır. haren meriyete girecek olan iqe reji- konferansı 
ın__ Ruzvelt tarafdarlarının aonunda mu d ..., ____ .. t.....A_ ve fa 

bana"..-.ıl ~a, Riaa muahedesiyle iki môuE' \U ur' -~ -
Vaffak olacaklarına itimatları vardır. k bi · ayrdıyor. Büyük kıamı aov· kat n sürece r ıqe. d ld 

Ylonetlerde kalarak. bir kısmı da Po- Ancak bir busuk ay tiddetli bir müca Dü bizim iatibaal vaziy~~~ ÜO aÇI 1 
J'• taraf-..ıı dele yapılmasını bekliyorlar. li 1 k. b' d 0 vuıyetını 

Bö. l -an ilhak ediliyordu. bi yor nası ı ız e nun Panama, 24 a.a. - Panamerikan kon 
'1 • bir hal t b" ··k t ve ancak dahilde yiyeceğinin .. n.Ae k . arzı uyu aovye , __ feransı dün aaat 17,25 de Amerikanın 

OIDfaai'Jle Polon d de k 1 • d - di • yirmi betini iatibsal edebildiiini ve "anılı 1,- ya arasm a • tere'yi çe mese esın e sucen l'llUf 21 cümburiyetinin ittirakiyle açılmıt· 
S 

1 
t ~ anl&flna yapılmasma en· olan bir Polonya, hiç bir millet tari- diğer yüzde yetmit betini dıpndan t 

e . ~l .•bnittir Sonra Polonya bir hinde ıörülmemit bir aiyaai yalnız· gemileriyle. ~e!irmek mecburiyetinde ırPanama Reiaicümhuru irad ettiği 
;:;'~ ... ~~ ~ilna tehrini itıal ede· Irk içine atılmıı bulunuyordu. Al· olduğu~u b_ılınz. _ . .. • açılıt nutkunda Amerika cümhuriyet
nun hak'-~ükt:_~ z~yıf .koHmtusdu- manya fınatı kaçırmak istemeyince Eğer ıngılizler. dq~urle~ anlar lerinin bütün dünyaya yalnız coğrafi 

Hleın& -vuz etti em e p l k d" ·nı· lngiltere'nin kol lar ~ bucUnkü tqe matemı ıle • ki Milletler Cemi . • o onya en ısı • ktan lh mınının birlik değil, ayni zamanda fikri bir • 
okudu. G yeüne karşı meydan lan uasma attı. Bir Polonya darbı· ekmek v~ un mı au za uadÜ lik modeli vermeleri icabettiğini aöy-

~nlere kadar devam e- meseli: "Allah çok yiikaekteclir. vuatl 11tiblak mıktanna m 
den bu Vılna ihtilifmm, Almanya'- Fransa da çok uzaktadır" dennit- dir .• Almanya çok uzun teneler daya· lemit ve Amerika cümhurlyetleri ro-
n?'. seçen ay Polon.,a'ya tevdi ettiği Polonyalılar Almanya ile 1934 pak. nabilir . ., lünün inaanlık için manevi kıymetleri 
aıbı, P.olonya tarafından Utvanya- _L • • ve garp kültürünü kurtarmak oldufu-

l b tının imzasını haldı ıöatermaa ıçau eı.-:ı.-.- 1..• _ıl·~ ·ıa 1 · • 
~;d~eri.ı ~ iri ültimatom ile halle- bu darbımeseli ikide bir ileri aürer· B "..,. ....... vifarıu '"IJ& H n~ ~e 'y emıttır. . 

1 • ı tır ardadır. lerdi. Fakat Polonya için lnailtere'· iJati7'1Pan on eranaın hedefine gelince, Reı-
Fak.at Polonya'nın b-yiik. h t aicümbur batlıca hedeflerden birinin 

1934 senesinde f u . a a~ı, nin Franaa'dan bile daha uzakta lo- Brük1el, 24 LL - Belçika hilkihne- Amerikanın bitaraflığını muhafa ol. 
• ranaız emnıyet aıa- • •• ..ı. ti, memleketin iktiaadt bakımdan bita· 

termnden ayrılması ve h tt'' d h dutunu unuttular. Bu vazıyette ru• . • . . f duğunu ve bu bitaraflığın Amerika 
büyük hatası, aynldaktan aao:ra a .~ ve garp k.omıulan Polonya üzerin· raflık vaziyetını taraın etmek ve ıp . ı- milletlerihin liberal hiuiyatiyle telif 
naan Nazi politikaamm peyki olma- de anlattılar. Bununla beraber, Po- dat rqdde ve erzak ihtiyaçlarını temın kabul etmiyen her ıeye kartı korun
aıdır., Alma!'y.a, 1934 aeneainde Av· lonya milletinin bu felaketi karp- eylemek üzere hazırladığı bir plln ü- mağa matuf bulunduiunu bildirmit
rupa ya hakim olmak • . . zerinde Almanya, İngiltere ve Fran- tir 
çizd'ii h programını smcla her vicdan aahıbi ınaanm acı aa ve Amerika ile milzakerelere girit- • 

1 
, zaman er teyden evel, Po- • .. ol ---------------lon.,a ıle on aene için bir kt. duymamasma imkan yoktur. P OD• mittir. 

laJD&k liizumunu hiaaetti~a Bu ım:; ya'nm geçen ay aonunda alman taz· Almanya ile müzakereler Brüksel- ıulünü teaia edecektir. 
:rapıbn d P • b" de cereV11 .. etmektedir Ve daha timdi- Habe ·1d·ğ· ö b tna • 

1 
ua:r ı, Almanya, 1934 sene- yik.ı kartıamda boyun efmemeat ar ~.... r verı ı ıne g re, ru aa • 

sıy • 1939 aeneai dak' 1 den memnuniyet verid neticeler alın- meler, bütün Amerika ~leketleri, 
raının. . araun ı pros- kahramanlıkbr. Ve R kahramanı- t 
. .. tatbık. edemezdi. Almanya il p 

1 
A , N • ta mıt ır. Mıaır, Japonya ve Çin de dahil oldu-

aıllhJanctıtı zama .. - p 1__ iı e 0 onya wupa YI azı • FranaısJarla miizakerelere önümüz- iu halde hemen bütün Aaya memle -
nun L_l .., o._ya mmn- h L1-"!.-" 1 d- k kurtar--. dL Ren nehrinin boylarım aaaumu a tına UflD9 ten deki haftalarda bqlanacaktır. ketleri için fevkalide kolaylıkla ve • 
aalcen191tircliii vakit Polonya'nm mııtır. Çünkü eier PolonJ'&, alman Belçika hükümeti, Amerika ile ui· rilecektir. 
Y~r~u;u- mazhar oldu. Polonya tazyikı karııamda kendini müdafaa lam eaaalara dayanan ekonomik müna- Bitaraf memI'eketler için verilecek 
~ et er cemiyetine kartı vaziyet etmeyip teslim olsaydı, Nazi Al· aebetler teaia için eaki bapekil Tbeu· olan ihraç ruhaatnamelerinde mal mik 
a ı. ~YUaturya'nm ilhakmda Al· manyas Th tmaclan büyük bir niai Vqingtona göndermiıtir. tarının normal zamanda bu memle -
;na.n~a J'I haldı sördü. Südet meae- h ~ aı a a 

1 
cakt B be İngiltere ile de henüz milz&keteler ketlere ihraç olunan mal miktarını 

de.~'; e ~halınanya ile beraber yiirü- )-~ zamnıt 0 a 1
• u " P- batlamamıttır. tecavüz etmeme.ine dikkat edilecek • 

u. e na :ret zavallı Çekoslovak- .Wr ki bütün Anupa ve bilhaaaa tir. 
ya'~m .P~'""••ında Almanya i- f&l'ki Avrupa milletleri Polon:ra Ruhatname amlii Ruh.atname aiıtemine miltealllk o-
!e ~f bır:;:; Y•P~ Çekoslovakya or- bakkmda ancak fiikran hiaai beali· Simla 24 a.a. - Batlıca gıda mad - lup, normal ihracaat hatlannın kon • 
b~.~ Al kmaaiyle Polonya artık yebilirler. Ve bu felaket içincl .. delerinin bitaraf memleketler kana - trolünU temin eden liatede, Mm veya 
~yle ihan:°!;ilm~::.dan tama· müstakil ..,. nmk•dcleratma hildm liyle d~ eliiıe ceçmeaine mAni ol- yan lflenmit yiln ve pamuk, deriler, 

Hıtler'in ııuete11 o.an VoelkilCber 
Beobahter aazeteaınin: 

"Biiyulıc Britanya ile Fransa hlll ne
den dolayı Almanyaya karıı harp edi
yorlar? Tarihe karıı mesuliyetleri on
ları vazıh bir vaziyet almaia ve Reich'a 
lıcarıı harp halini idame etmek için ban
ai sebeplere iatinat ettiklerini aciyle
mete mecbur bırakır.,, gibi eözlerine 
Jıcarır tu fikirleri ileri ıı.iruyor: 

Almanlar insan cemaatleri yani dev
letler arumda öyle bir münasebet 
premipi ilin ve tatbik ediJ'()rlar ki bu
&im bunlarm bbulfi beferiyetin büJik 
kıammca hürmet edilen llb1lJı: ve •ic
dan kaideleriyle telif kabul etmu. İn
san 90eyeteleri anamda ,.Jau llPet 

İngiltere ve 

Muharrir makale.itıi~,. .. tlllr.. 
tiriyor: 

"Falıcat itin Pnıbetl 
Türk - Ruı dostlupn 
ır bır kwıur ıtbi ~ 
ketler de timdi kendilerind 
kusur bulunmamaaına teea 
başlamıılardır 1 

Muhterem Saracotl•'mm 
bi Türk - Ru. d .rtlat-ı 
v..Eı b&diaeler Jı:arllUllda 
mıı, bil.iki• daha kuntl 
dır. Tlrtc;emisde "'t~ c1o9t 
ele belli ..... dire 1*- ... 
Bis ba 16 .. t1' ~ 
l...S. WR .._ t«r1' •ı 
lııiliris.. 

nasıl kazanabilirler 
Bir İngiliz muharririne 

Almanya 
uzatılarak 

ancak muharebe 
mağlup edilebi 

Londra, 24 a.a. - Scnıtator, Sunday 
Tımea pseteainde: "lltıbarebe7i llMll 
kuanmah?" batlıiı altındaki yudıiı bq
mat.alede, Franaa ve İnciltere için prp 
cephesinde alellde her türlü taarnısdan 
tevakki lüzumunu iaah etmekte. bununla 
beraber palif bir müdfuya çekilmeleri 
lhımceldiiini lıcaydetmektedir. 

Muharrir, Alman,ya'am müdafuda kala 
ralı: ve incilislerle franaulan hucuma zor
lıyarak muharebeyi bitirmek arzusunda 
ohtuiunu yazdıktan sonra tunlan IÖylu· 
:ror: 

"Seri bir zafer !imi.eli, miittefiklerin ar
zusuna muvafık olmakla beraber, aıılebi
ihtimal bu, takıp edilecek hattı hareketin 
en tehlikeliıi olacaktır. lıJudafaada Maji
no hattı, aec;en cihan harbinde iqilizler
le fran.ızlarm tuttukları herhangi bir hat
tan çok daha elnriılidir.., 

Diier taraftan 1914 • 1918 senelerinde· 
ki sıkıntılar, mı.ittefiklerin mevsimsiz ola 
rak hücuma seçmek iıtemelerinden doi
muttur. Bu itibarla pahalıya malolan cep
he hücumlarına giripnek hususundaki ar
zulara kapılmamalıdır. 

Denizlerde matlalı hakimiyet 
Zafer, a1111 zamanda denizlere mutlak 

ıurette blkimiyet esa.aı uzerinde mueues
dir. Denizleri alman denizaltı aemilerin
den temiJEliyecelı: olan incili• donanmuı
na tamamiyle itimat edilebilir. Falıcat bu 
denisaltı aemilerinin sayısı, eski cihan 
harbindeki aayıdan fazladır. O vakitler 
&imanlar tarafından iılenmiı olan en bü
,,UJı: hatalardan biri, Amerilıca hiılriimetinin 
cephe müdafaaıma sebebiyet verdikten 
eonra sefere c;ıkardıklan denizaltı aemile
rinin adedini ualtmıı olmalanchr." 

Muharrir, yenmek için dilpnaııa mühim 
zayiat •erdirmekten ziyade ona zaferi lıca
zananuyacatına inandırmalr hususundaki 
prensip üzerinde ıarar etmektedir. 

Nad bir tabiye lnıllanmalı1 
Scrutator, bundan sonra diJ'Or ki: 
"Almanlar, büyük bir muharebeyi ka -

zanamrncaklanna yuzde 50 inanmıtlar· 
dır . ., 

Muharrir, bundan batka ba tabiyenin 
reçen muharebede Focb'un tabiyesinden 
siyade maretal Peten'in tabiyesi oldıllu
na hatırlatmakta ve töyle devun etmek
tedir: 

"llaref&) Peten. bu suretle ukerleri • 
nin hayatını muhafazaya itina ettiiinden 
dolayı lrı)'llletinden hiç bir ıesr ka)'beUne
miıtir. Hiç ıüphesia ki, ba tabiye, dütma
nm sayıf noktalarım lı:etfetmelı: husuun
da talı:ip edilecek en iyi hattı harekettir. 

Fraıuulann elde ettikleri 
mavallalıiyetler 

Pramıslar bacüne bdar uprl SQl&t 
ile takdire deler lruançlar elde etmitler 
.... ambarel»Qi alman tıopralma aakletmlt 
l«dir. 

isPanya 50.0 
kiıiyi terhis edl 
Burgos,, 24 a.a. - Nazır~ 

dün ak§&lllki toplantıaında •37 
fını yani 50.000 kifiyi terbii 
karar vermittir. Bu auretle iki 
ve 1940 aınıfı ail altında sa-.:u 

Hüviyeti 
bir denizaltı 

Mckaiko, 24 a.a. - Vera. E 
bildiriliyor: 

Arturo vapuru Puntadelıato 
larında hangi memlekete menaup 
ğu bilinmemit bir denisaltı 
görmüttür. 

Alvardo ve Coatzcoalea li11MımJı.al 
na da ayni mahiyette haberler ce 
tir. 

Tek" dağ ıorap 
fabrikasında 

Tekirdat. 24 a.a. - Tekirdat 
fabribal dün Amerikan çubu 
teala edibnit olan kendi haf 
toplaclılı tirimle f&t&P İmaline 
mııtır· Fabrika dünden itibaraa 
cıJUmudan kilosu 4 im 

Şarktaki büyük kOlllf1lai:.-=. bir Poloa)'a'aa dojmeamı dil_._. = !~~\~~~~~ ~· .::::,•· reçinaYatı, 
Mbetleri ıwaiaı fRMa'7I cı e eze --w o u • ••• 



ULUS 25- 9. 1,9.W 



25 - 9 - 1 (':"!'.) urus -7-

Dİ Ki Li FELAKETZEDELERİ İÇİN 

İzmi 'de oplana iane 
10.236 lirayı buldu 

Prof. Ligmund 
Freud öldü 

Garp cephesinde Musolini'nin nu 
vaziyeti değiştirmfi~'!:·~~ 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

ileri mevzilerimiz, kıtalarımız tarafın 
dan takviye edilmiş olup askerlerimiz 
bu mevziler arasındaki küçük orman
lar içinde derece derece ilerlemekte
dirler. Londra mahfillerinin 

u 

kanaat· 
Kızı ay umumi merkezi Dikili'ye 

yeniden iki yüz çadır gönder i 

(Başı 1 inci sayfada) 

!arından birisi olan marazi ruhiyat 
profesörü Freud, hekimlik tahsilini 
Viyana'da parlak bir surette ikmal et
tikten sonra kendisini laburatuvar tec 
rübelcrine vermiştir. E. Bruche'un 15.
buratuvarında yaptığı tetkikler neti -
cesinde kokainin hissi iptal eden, ve 
sızıları dindiren hassasını keşfetmiş
tir. Doktor Kollcr, Freud'un bu keş -
finden istifade ederek onun tecrübe 
neticelerini göz hastalıklarında tatbik 

Kıtalarımız, bugünlerde başlıca iki 
istikamette, biri Sarrebruck i&tikame
tinde şimale doğru, diğeri Zweibruc
ken'e doğru ilerlemektedirler. Bu son 
istikametteki kıtalarımız Saargemünd 
ile Zweibruchen tepeleri üzerindeki 
küçük ormana vasıl olmuşlardır. 

Avr pa 
tecav··z 

e 
atın 

(Başı 1 inci sayfada) 
Devam eden zelzele felaketinin 

aptığı zarar ve ziyan hakkında he
~üz kati bir rakam tesbit edilmemiş
tir. Bununla beraber zelzele mıntaka
sında ölenlerin sayısı yüzü geçmekte 
ve yaralılar da epey yekun tutmakta-

dır. 
Bugün vilayet nafıa amelesi tara. 

!ından şehir sokaklarında ve mahalle
lerde enkaz arasında taharriyat ve 
hafriyata devam edilmiş, bazı hayvan 
cesetleri çıkarılmıştır. Çarşı içinde he 
nüz faaliyete geçilememiştir. Halbuki 
çarşı içinden ağır bir ceset kokusu 
geJınektedir. Burada kazılar yapılırsa 
birçok insan ve hayvan cesetleri çıka
rılacağı tahmin edilmektedir. 

Kızılay cemiyeti şehir dahilinde, 
şehir parkında bir aş evi kurmuş, bu
günden itibaren muavenete muhtaç 
ailelere sıcak yemek dağıtmıya başla
mıştır. 

Dikili felaketinin muhitte uyan
dırdığı hassasiyet genişliyerek de
vam etmektedi~. Zelzele feliiketine uğ 
rayıp kurtulabılen binlerce kişiye yi
yecek ve yatacak yer temini için hum
malı bir şekilde çalışılmaktadır. İz
mir ve havalisinden kamyonlarla ek
mek gönderilmektedir. Halk gece ve 
gündüzlerini tamamiyle açıkta geçir
mektedir. Ktzılayın Etimesğuttan 
gönderdiği çadır~ar h~nüz gelmemiş
tir. Buradan temın edılen ve ailelerin 
kilimlerden yaptıkları derme çatma 

Harıdye Vekilimiz 
Odesa' dan ge~fi 

çadırlarla idareimaslahat 
dir. 

edilmekte-

Vali bugün akşam üzeri tekrar Di
kili'ye gitmiştir. 

C. H. Partisi vilayet başkanı bir 
beyanname neşrederek yurttaşları fe
laketzedelere yardıma davet etmiştir. 
İane listesinin dünkü yekunu Parti, 
Kızılay ve Cümhuriyet Merkez Ban
kasının yüksek miktardaki yardımla
riyle birlikte 10.263 liraya baliğ ol
muştur. Burada bulunan mebuslar Di
kili'ye giderek feHiket mıntakasını 
gezmişler ve müşahedeleri hakkında 
merkeze rnalUmat vermişlerdir. 

etmeğe başladı. , 

" Paris'te 

Freud, biiahare Paris'e geldi. Pa -
ris'te Salpetrier'de sinir hastalıkları 

mütehassısı meşhşur doktor Charcot 
nun kurslarına 1886 da devam etmeğe 
başlıyarak bu dersleri bir yıl takip et
ti. 

Fransız doktoru Charcot'nun Nev -
roseslerin, yani akıl ve ruh hastalıkla
rının, bilhassa isteri hastalığnın, hiç 
bir uzvi 5.rıza olmaksızın ruhi bir has
talık olduğuna kanaati vardı. Freud, 
Fransız doktorunun bu fikrini kabul 

Resmi daireler faaliyetlerini tatil 
etmişlerdir. Yalnız kaymakamlık da
iresi bir çadırda kurulmuş, zabıta iş
leri de gene bir çadırda tedvire baş
lanmıştır. 

etti. Nevrosesler üzerinde tetkikler O. R. 
yapmağa başladı. 

Kızılay 200 çadır daha gönderdi Nansi de, Liebault ilt: Bernheim de 
Haber aldığımıza göre Kızılay u- aynı hastalıklar üzerinde araştırmalar 

mumi merkezi, Dikili feliiketzedeleri- yapıyor, bu hastalıkların mahiyeti hak 
ne yaptığı ilk para yardımlariyle bir- kında uzun uzadıya tetkikler ve tec -
likte göndermiş olduğu 300 çadıra ilii· rübeler yapıyorlardı. Freud, bunların 
veten yeniden 200 ~adır daha gönder- yaptığı tecrübeleri de gördükten son-
miştir. ra kanaatini artık büsbütün teyit etti. 

Felaketzedelerin iskun ve iaşeleri Freud, 30 yaşında iken Viyana üni-
ve acil ihtiyaçları ile yakından a15.ka: versitesinde ders vermeğe başladı. 
dar bu~unmakta olan kızılay umu.ı:nı ı Daha sonra, 1902 de üniversiteye nö -
merkezı, yer sarsıntısından zarar gor- roloji profesörü tayin edildi. 
müş bulunan vatandaşlarımızın diğer 

Freudizm'in doğu§~ 

Düşman sevkulceyşi kıymetinden 
dolayı bu ormanlara şiddetle sahip ol
mak istemektedir. 

Fransa'daki İngiliz a•kerleri 
memnun 

Londra, 24 a.a. - Fransa'dan bildi-
riliyor : . 

İngiliz sefer kıtalarının iskan ve i
aşesi için Fransa'da yapılan geniş ha
zırlıklar süratle ilerlemektedir. İngi -
liz askerine kendi erzakından mada 
bulunduğu yerdeki fransız mahsulle -
rinden verilmekte ve her er günde el
li sigara almaktaçlır. 

Bir asker şöyl~ demiştir 
"- lngiltereye evlerimize hakika -

ten şikayet edecek hiç bir tarafımız 

olmadığını söyleyiniz . ., 
Bu ifade İngiliz kıtaatının umumi 

hissiyatına terceman olabilir. 
Diğer taraftan kıtaatın çok muğlak 

olan nakil makanizması da fevkalade 
mükemmel bir tarzda işlemekte ve 
fransız makamlarının teşriki mes:ıisi 

hayranlıkla takdire değer bulunmak -
tadır. 

Almanlara göre 

Polonya cephelerindeki harekattan 
bahseden alman resmi tebliğinin so -
nunda garp cephesindeki harekat için 
şöyle denilmektedir : 

Garp cephesinde topçu faaliyeti ol
her türlü ihtiyaçlarınıp temini için de 
icap eden müteakip yardımlarda bulu
nacaktır. (a.a.) Freud, ruh hastalıkları üzerinde muştur. Düşman hücumları tardedil • 

yaptığı tetkikler ve tecrübelerle meş- mıştır. 

B. Kalinesko'nun 
bur olmuştur. Tetkiklerini, yazdığı Almanya' da ölen ingiliz pilotları 
maruf eserlerle izah eder. Freud, da -
ha otuz yaşında iken ve ilk defa ola _ Wilhelmshaven, 24 a.a. - Alman a-
rak Viyana'da Brener ile çalışırken jan~ı bildiri~o.r : •. 

r r 
1 

e 
im r

.ıc kır. 
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Paris, 24 a.a. _ Musolininin. nutku ı mizmasının ~ahkfım et~iği•' syon 
hakkında Narcel Pays Excelsıor ga- Polony;ısın~ ıhya teşebbusuri lar 
zetesinde şunları yazıyor : men batıl hır şey olduğunu · lmc 

"Duçe bir eylül tarihli bitaraflık miştir. 14 
' 

deklarasyonunu idame etmekle bcra - Londra mahfillerinellata. 
ber "Pvlonya tasfiye ediımiş,. ve Av- Londra, 24 (Radyo)-M\- · S 
rupa da henüz kollektif bir şekil.de söylediği nutukta, İtalyan gı ~ın 
harpte bulunmadığı için Polonya ıh- kalacağını teyit etmiş, ital riye tnr:ı
tilafının hala "mevzii" birakılabilece- tinin ı eyHil tar ihli nutk pı;m k -
ği zannındadır. edildiğini bildirmiştir. ?ıt kuru h. 
Şüphesiz Almanyanın arzusu budur. harbin, sade Avrupaya 4 9 kur~tD : 

Fakat Avusturya ve Çekoslovnkyada ı talara bile sirayet cde~ce~ı ın a.at 
acı tecrübelerden sonra ihtilaflann lemiştir. Musolini'nin ıc1at1 tur. 
"mevzii bırakılması" nın ne demek "lrbı mevzileştirınek ve YÜ\ E !h"ar: 
olduğu malUmdur. Bu kuvetli bir dev- tın önüne geçmek lazım · ll 
Jet için küçük devletleri birbiri ar - cin de zaman vardır. n· ve 
dınca, büyük pasifik devletlerin gö- Çünkü Polonya tasfi edil.tıl e-
zü önünde imha imkanı demektir. Diğer taraftan ordularır.kı ı • t t -

Fransa, Romanın geçen ağustos a - si de henüz esaslı bir t~8a. ~ka-
yının son günlerinde yaptığı alicena- miştir. Onun için büyuk!ıarp ft k -
hane teşebbüslerden dolayı 1talyaya tini önlemek mümkündü! Eaa.se e • 
karşı minnettardır. Bu minnettarlık, giltere ve Fransa Sovyet ~Uli}>aY'f eartİ 
fransız hükümeti tarafından eylül ta- şı bir harekete geçmemi~erdir. 
rihinde 1talyaya gönderilen notada Musolini'nin yukarda Yı<.llsa e kt;~ 
resmen ifade edilmiş bulunmaktadır. nutkunu tetkik eden siyasi ~ah 
Bu tarihte; beri beynelmilel vaziyeti bunu taktir etmekle beraber• sayı
esasından değişti.ren hadiseler vuku - umumi vaziyete yeni bir şey ~ Y!~1.~ 
bulmuştur. Almanya'nın seferberlik mediğini söylemektedirler. İiı'veline 
halinde gafil avlanan Polonyaya karşı nin vaziyeti ve Fransanın hatfrı. k 
tamamen haksız ve sebepsiz taarruzu keti bir çok defalar tekrar ed em~ : 
Fransa ile İngiltereyi kendilerini AI- Bu da nihai zafere kadar ıt ost da 
manya ile harp halinde teiakki mec - vam etmek, ve Avrupayı te f:~~~· 
buriyetinde bırakmıştır. alınan tecavüzıinü ortadan kc;ı::=::::: 

Almanların mütaleaları tır. 
Berlin, 24 a.a. - D. N. B. bildiri - Yugoslav ve Bulgar te 

yor: Roma, 24 a.a. - Stefani a 
Völkischer Beobahter gazetesi, Mu- diriyor : 

1 
K 

solini'nin nutku hakkında şunları ya- Duçe'nin dün söylediği n .~ .0 -

(Ba~ı 1 inci sayfada) ı 
babirine aşağıdaki beyanatta bu- ı 
ıunınuştur : 

cenaze töreni 

dün yaplldı 
( Başı 1. inci sayfada ) 

isterik bir kadını ipnotize etti ve ka- Şımal denızı .. sahı~ın~ rapılan taa~ -
dını uyuttu. Bu uyku esnasında kadı- ruz esnasında olen ıngılız tayyarecı -
na ruhunda birikmiş olan heyecanla- !erinden dokuzuncusu bugün askeri 
rı ·~öyletti. Bu da, kadının tahteşşuu- m:ra~.imle bahriye mezarlığına gömül 
ra gömülmüş temayüllerini ve heye - muştur. • • 
canlarını şuurlu bir hale getirerek, ya- Bır fransız tayyaren 
ni kadına o, kendisinin de bilmediği Lüksemburg üzerinde 
fakat şuurunun altında yatan heyecan 
larını kendisine hissettirerek hastalı -
ğı tedavi etti. 

zıyor : ya siyasi mahfillerinde :müh ır ~ır-
Musolini'nin kati sözünü söyleme- tiba hasıl etmiştir. Bu ınahfı· İt .' . 

den sükutu terketmesinin bir sebebi ya'nın şimdiki ihtilafta tak .tt n~~ 
vardır: İtalyan Milleti dünya inkişa- hattı hareketi büyük bir al 1 ekli 
fını dikkatle takip etmektedir. Buna kip ediyorlar. tevt giı
binaen faşist İtalya işlerin seyrindeki Keza Yugoslav matbuatı rflıı ek
aUikasını asla kesmemiştir, bilakis sa- ka ehemiyetle işaret ederek f .,_ Sovyetler Birliği milletle

rine türk milletinin dostluk his
siyatını getiriyorum. Memleke
tiniz arazisinde ilk dakikalarım 
esnasında bunu sizin vasıtanızla 
bildirmekten çok bahtiyarım. 
Sovyet vatandaşlarının şen ve 
mütebessim çehreledni gördü
ğümden dolayı ço~ ı;:~mnunum. 
Bu Sovyetler Bırlıgı milletle
riyİe ~türk mi.~leti . arasındaki 
dostlugu te~a~uz .. et.~ırmektedir. 
Bu dostluk .. ıkı buyuk milletin 
kurtuluş mucadeleleri yaptığı 
zamanda başlamıştır. Bu iki 
memleke~, .bu~ün :de, her zaman 
olduğu gıbı, şı1?~ıye kadar aynı 

üksek hararetını muhafaza et
~iş dostlukla dolu ellerini biri
birine uzatmaktadır.,, 

Türkiye J:iariciye Vekilini ve 
refakatincJ.ekı zevatı hamil hulu

an hususi tren saat 20 de Mos
~ova'ya doğru Odesa'dan hare
ket etmiştir. ----

Filistinde 
sükun var 

Londra. 24 a.a. - İstihbarat neza _ 
. ilistin'de çaçrpışmalar vuku _ 

retı, d k' h b 1 • 
ğ hakkın a ı a er erın uy • 

bul u b'ld' k . 
ıdugvunu ı ırme tedır 

durma o · 

Bilakis. askeri ~mandan 21 eylfilde 

h ve eşraf ıle temas etmiş ve mu tar .. ah 
b 1 hükumete muz aret ede _ un arın . . 

ki . . b'ıldirmıştır. ce erını 

Heyetin 
~areketlerin 
miştir. 

sözcüsü bu vaitleri fili 
takip edeceğinı vadeyle-

r; ,lgaristan ve Sovyetler 

[:caret itilôfıyapacaklar 
24 (Radyo) - Moskova ile 

Londra, da ihdas olunacak muntazam 
r >fya apısıt:ri hakkında ı:örüşmelerde bu. 
hava ke ,er re albay Vasi! Boydcf Moı;ko
lunma uckze t edecektir. 
, 3 ·yn har e 

haber verildiğine gore yakında 
Ayn~at n'la Soı yeder Birliği arasında 

B.ulg~rı~e~ muahedesi aktolunacıık ve 11im. 
b•r ucad Alm· vaya y ,.. ' - n bulgar ih 

~a ar . ıl 

ve müteakiben cenaze alayı şimal ga
rına doğru ilerlemiştir. Cenazeyi gü
zergahta yığılan kesif halk kütlesi se
hlmlaınış ve bu esnada askeri müfre
zeler ihtiram merasimi yaparken ce
naze alayı üzerinden tayyareler uç -
muştur. Tabutu hamil bulunan tren 
öğle vakti gardan Curtea'ya hareket 
etmiştir. Defin merasimi orada yapıl
mıştır. Veliaht cenazeyi gara kadar 
takip eylemiştir. 

Kıral Karol müteveffa Başvekil Ka
linesko'ya Romanya'nın en büyük ni
şanı olitn birinci Karo) Kordon nişa
nının vefattan sonra verilPn rütbesi
ni tevcih etmiştir. 

Argeseanu kabinesi 
muvakkat mi? 

Bükreş, 24 a.a. - Havas bildiriyor: 
General Argeseanu kabinesi, bir çok 

siyasi şahıslar ve gazeteciler tarafın
dan, Kalineskonun cenaze merasimi 
ve lüzumlu olan tenkil hareketi müd
detince asayiş ve nizamı temine me -
mur muvakkat bir hükümet olarak te
lakki edilmektedir. 
Romanya' da üç demir muhafız 

öldürüldü 
Cernauti, 24 a a. - Kalinesko'nun 

katli üzerine, üç dem~r mulıdız öldü· 
rülmüş ve cesetleri Cernauti - Cutul
mare yolu üze::ine bırakılmıştır. 

Polis ve Jandarma şüpheli bir çok 
kimseleri tevkif etmiştir. Polis, şehir 
ve ch·arl:ırını şüpheli kimselerden te
mizlemektedir. 

Kalinesko'nun katli ve lngiltere 

Londra, 24 a.a. - Romanya Başve
kili Kalineskonun katlinden İngilte
renin mesut olduğuna dair alınanların 
ic1cliası tekzip edilmektedir. 

Macar Ba§vckilinin taziye•i 

Budapeşte, 24 a.a. - Macar başve -
kili, Kalinesku'nun ölümü dolayısile, 
Romanya hükümetine bir taziY.et tel -
grafı göndermiştir. 

İsveç bandıralı bir 

vapur batırıldı 

Londra, 24 (Radyo) - 1500 tonluk ve 
İ5veç bandıralı Gertrud Brat şilebi Nor
ves sahilleri açıklarında batırıl~ıştır. 
Murettcbat vapurun flikalarına binerek 
Norveç sahillerine ı;.ıkmışlardır. 

Finlandiya'nın protestosu 
.Lon?r31, 24 (Radyo) - Finlandiya hil· 

~umetının Berlin elçisi, iki Finlandiya 
apurunun alman denizaltıları tarafından 

batınlması keyfihtini alman hükilmeti 

Lüksemburg, 24 a.a. - Alınan ajan
sı bildiriyor : 

İşte bu tecrübeden ve tedaviden, 
profesörün ismine izafeten bir meslek 
doğdu: Freudizm Freud meslekinin 
en esaslı bir vasıtası "Psychnnalyse,, 
yani tahlili ruhiyattır. Bu ruhiyat 
ta):ılilinden maksat, hastanın bilmedi -
ği, ruhunun derinliklerinde ve karan
lıklarında kalan hisleri, o hastayı ko
nu§turarak, sualler sorarak harice, 
şuur alemine çıkarmaktır. Freud, bu 
usulü kullanarak uzun tecrübeler yap

Bir Fransız keşif tayyaresi dün sa
nt 14.30 da 100 metre alçaktan Lük -
semburg arazisi üzerinde uçmuştur. 

atine intizaren teyakkuz halinde bu - müsalemetperverane maksat 500 1i _ 
lunmaktadır. Bu saat, iki garp devle- yit etmesini memnuniyetle k .. 
ti Duçe'nin kendilerine söylediğini mekte ve bunun Balkan rnemle · k 

• 1 0-
dinlediği takdirde, barış saati olabile- için büyük bir ehemıyeti haiz ol 
cektir. Duçe "tarihin ve milletler dina nu bildirmektedir. 

Lord Halilaks Sovyet sefiriyle 
konuştu · 

Londra, 24 a.a. - Halifaks, Sovyet
ler büyük elçisi Maiski ile uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. 

at • ___________________________ _,yılı 

Alman topç s arşo ;.a~~~!: 
Bu mii15kata büyük bir ehemiyet at

fedilmektedir. 

· kat• 
şiddetle bomba dı an ttı 

tı. Tetkiklerde bulundu. Nihayet tam --------------
manasiyle Freudizm mektebi meyda - na gelen bir insanda yoktur. Bu meyil 

na geldi. . . .. ta doğuştanberi çocukta mevcuttur. 1000 • 
1 • Fakat, P~ıkanalı~- usulu, yalnız tet- Cinsiyet meyli, en küçük yaştaki ço -

kık ve teşhıste degıl, aynı zamanda cuklarda bile belli belirsiz olarak mev 
Freud tarafından tedavide kullanıldı cuttur. Freud, bu hale (Libido) adını (Başı 1 inci sayfada) 

lanmıştır. 
Freudizm nazariyesinin esası vermiştir. Al d P l a'd 

Profesör, bütün fikirlerini kitaplar- man or usunun o ony a 
Freud bu usulü tatbik ederek bir la ve "Psikanalis,, adındaki mecmua- aldığı esirler 

çok ruhi hastalıklara muhtelif neviler siyle neşretmiştir. Filezof doktorun Berlin, 24 a.a - D. N. B. ajansı Po-
den bir çok cinsi hislerin ve ihtirasla- kitapları bütün Avrupa dillerine çev- Ionya harbinin neticeleri hakkında neş 
rın sebep olduğunu meydana çıkardı. rilmiştir. Bu meslek etrafında dünya- rettiği bir tepliğde, bütün sınıflara 
Onca bütün ruhi faaliyetlerimiz esas nın pek çok memleketlerinde sayısız mensup bUtün kıtaatın baş kumandan
itibariyle cinsiyet meylinden çıkmış- neşriyat yapılmıştır. Onun içindir ki, lıkça kendilerine verilen vazifeyi ta
tır. Freud'e nazaran rüyalar, hareket- profesörün ismi bütün dünyada büyük mamiyle ifa etmiş olduklarını yazmak 
ler, dini ve artistik temayüller ru - bir şöhret kazanmıştır. tadır. 
hi ve cinsi tesirattan ve aynı zamanda Alman kıtaatı şimdiye kadar 450 
tahteşşura gömülmüş olan idelerden Tenkitler binden fazla esir almıştır. Bunların 
doğar. Bazıları onun tezinde çok ifrat bu- 300 binini Vistülün garbinde üç mın-

Freud, gizli cinsi temayüllerimizi lunduğunu, bütün ruhi hayatı cinsi - tak~da teslim olanlar teşkil eylemek
meydana çıkarmıyan, ona engel olan yet meyline istinat ettirmek telakkisi- tedır. 
bir kudretimiz olduğunu tasavvur ede nin gerek hekimlik, gerek ruhiyat ve Ele geçen sayısız harp levazımı he
rek bu maniaya sansör adını vermiş - felsefe noktalarından tehlikeli oldu - nüz tesbit edilınemiştir. Yalnız şimdi-
tir İçimizde öyle temayüller vardır ki ğunu iddia ederler. ye kadar 200 top sayılmıştır. 
ruhumuzun bu sansörüne uğrar ve ha- Hatta bazıları, her şeyi cinsiyet Alman ordusu, son sistem silahları 
rice, şuur sahasına çıkmaz, ruhun de- ve §ehvet meyline istinat ettirmenin sayesinde, elde ettiği neticeye nisbet
rinliklerindc. kalır. İşte Freud, bu ha- de mnazi bir hal olduğunu ileri süre- le az zayiat vermiştir. Bu zayiat mik-

tarı kati olarak tesbit edilir edilmez le Repoulcmant, yani itme, gömme a- rek Freud'i şiddetle tenkit ederler. 
dını vermiştir. Bununla beraber Freudizm denen neşrolunacaktır. 

Freud diyor kı, içimizde öyle tema- meslek etraflı bir meslek haliı.e gel - Almanlar zehirli gaz .mı 
yüller, öyle istekler vardır ki, biz bun miş, taraftarlar kazanmıştır. kullanacaklar? 
lan tatmin etmemişizdir. Gönlümüz - Vakıa Freud meslekinde bazı ifrat- Bern, 24 a.a. _Polonya sefaretinin 
den geçirmişiz, fakat ne istediğimizi lar ve hatalar vardır. Fakat bir takım bildirdiğine göre, alman ordusunun 
tamamen bilmeyiz, yani meydana çık- tıakikatları kuvetle ifade ve izah da gazlı bombalar kimyevi maddeler ihti
mamıştır. Şuurumuzun derinliklerinde etmiştir. va eden bombalar ve bazı harp malze
kalmıştır: sıkı bir yere hapsolup ka - Freud bir çok eserler yazmıştır. mesi beklediği için Varşovaya hiicum 
lan bir hava gibi. Fakat bu hisler ve Bunların başlıcaları Psikanalize met- etmediği Cernautiden emin bir men-
ihtiraslar birgün gayri tabii bir şekil- hal, rüyaların izahı, her günkü haya - hadan öğrenilmiştir. Al~~nl.ar~~ Var- ı 
de patlak verir. İşte bir çok ruh has - tıınızın psikolojisi, cinsiyet hakkın - şovaya taarruz edeceklerı ıkı gun evel 
talıkları böyle tatmin edilmiyen ihti - da üç tecrübe, Tabu ve Totemdir. bildirilmişti. Alman matbuat~, bu .. bom-
rasların patlak vermesinden doğmuş- Freud, yahudi olan bir aileden doğ- baların kullanılmasını muhık goster-
tur. muştu. Avusturya Almanya'ya ilhak mek maksadiyle .polonyalıla~ın gaz 

edilir edilmez, gerek yahudiliğe men- kullandıklarına daır haberler ışaa et
Cinsi temayüllerin ehemiyeti sup olması, gerekse nazariyelerinden mektedir. 

Freud, bütün hayatı boyunca cinsi- dolayı nasyonal sosyalistlerin kara Macaristan'a gelen mültecilerin 
yet nazariyesi, tahteşşuura gömülmüş listesine katıldı. Avusturya'nın ilha - qyası 
ideler nazariyesi ve heyecan nazariye- kından sonra o da Viyana'yı terkede- Budapeşte, 24 a.a. - Macar bükü -
si üzerinde tetkikler yapmıştır. rek lngiltere'ye geçti. İngiliz bükü - meti, hududu geçen mültecilere ait. 

Freud'un ortaya attığı ve isbat etti· metinin misa{ıri oldu. Ve İngiliz va - mühimmat, harp malzemesi, at, katır, 
ği fikirlerden birisi de şudur : tandaşlığına kabul edildi. boynozlu hayvan ve araba veya oto-

lnız er enlik a ı- 83 ında idi, <ııobillerfo. C§has tarafından satın alın 

• 
• 

masını yasak etmiştir. Bu yasağın 
Jiifına hareket edenler iki ay hapıs _ 
800 pengö para cezasına çarptırılacJ· 
ve satın aldıkları eşya müsadere er 
lecektir. n 

Alman tebliği 
Berlit•, 24 a.a. - Tebliğ : BUt~ 

şark cephesinde alman kıtaatının te~ 
bit edilen hudut hattı Uzerindc harr 
keti muntazam bir surette devam ef 
miştir. Tomaszow • Zamosc • Rudc 
arasında, cenuba doğru hattımızı 
mak istiyen düşmanla muharebe cerc. 
yan etmektedir. Düşmanın bir JctStllı 
Zaınosc'un batı cenubunda muhasara 
edilmiş, diğer bir kısım da halen so". 
yet kıtaatının bulunduğu şark tarafı
na doğru çekilmektedir. 

Sovyet sefareti erkiinında11 
haber yok 

Moskova, 24 a.a. - Alman aja 
bildiriyor : Sovyet hUkümeti Polorı 
daki eski sefaret ve konsolosluk 
murları hakkında heni.ız bir habe t 
lamamıştır. Yalnız eski Varşov r 
yük elçisi ile ataşemiliter Ru a : 

• syar 
dönmüşlerdır. 

.__ 

ULUS 
BUGÜN 

SİNEMASINDA 
3. Film birden 

1 - Kalbin sesi 
(Benjamino Gigli) 

2 - Yeraltı e.-.rar1 
3-Miki 

Seans saatleri: 2.30 _ 3.
45 

_ 

5.15 - 6.30 Gece saat 9 da 

KALBİN SESt 
Miki ve Jurnal 

:r,.ı: ?.1 ~ 
/ıO 



-2-

1. -~t---------------------------U L US---------------------------· 2F 'l - 192J 
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!!:11SARLAR v. P. T. VE T. MÜDÜRLÜGÜ HARİTA UMUM Md. 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna Muhteıı·f yı·yecek alınacak 

--------------- müteferri diğer evrak iki lira 60 ku -.· 1 k ruş bedeli mukabilinde nafıa müdür· Mameki Seyyar Jandarma Piyade Alayı Satın Alma Komis.vonun• 

\l ~n~üd:~:·, İDli!il ye lidilıil yaptırılacak H::~~.~:ğ~ir~~::~~:.~ , lüğtnde~k~~1~::';~~-gfrcbilmek için ta- ~~~t~rı Tahmin %7.S muvakat ihale ihale 
Ankara P. T. T. Müdürlüğün- 1 - Harta Gn. Drk.lük kıtası eratı ihti- !iplerin (6454) lira (28) kuruşluk mu- Kilo bedeli teminat tarihi günü saati Usulü Cin~i 

den : yacı için 900 kilo sade yağı açık eksilt· vakkat teminat vermesi ve ihale gü -
meye konulmuştur. nünden en az (8) gün evel tekirdağ 

---- --- --- ----- --
1 - Etimesgut P. T. T. binasında 2 - Eksiltme 4 • birinciteşrin . 939 çar-ı..,,.,. .- tıame ve planı muci 

lx 939 tarihinde kapalı zarfla 
250000 32500 2437,50 29-9-939 Cuma 9 Kapalı zarr ue El:ı~ 

u 
an ınunakasada talip zuhur etme

i:ıden Diyarbakır Başmüdürlük 
~ı inşaatı işi yeniden pazarlıkla 
yar lf kopmuştur. 

tadilat ve inşaatı açık eksiltmeye çı- şamba günü saat 10 da Cebeci Harta Gn. valiliğine müracaatla alacakları (Eh 
karılmıştır. Drk. lük binasında Sa. Al. Ko.da yapıla · liyet vesikasiyle beraber 939 yılına a-

2 K 'f caktır. it ticaret odası vesikasını ibraz etme-
60000 13800 1035 " " 10 

- eşı bedeli 1515 lira 04 kuruş 3 - Muhammen bedeli 900 lira, muvak- 10000 9500 712,50 ,, ,, 11 Sa. ! 

aatı 1'1Iuhaınmen bedeli 34235.79 lira 
esaicat teıninatı 2567.63 liradır. 
me_ Pazarlık 27 /IX/939 çarşamba 
tü· saat 16 da Kabataşta Levazım ve 
pr~aat ııbesindeki alım komisyo-

olup muvakkat teminatı 113 lira 63 kat teminatı 67 lira 50 kuruş olup banka leri lazımdır.) 
kuruştur. mektubu veya maliye makbuzu kabul o- İsteklilerin teklif mektuplarını 2. 

3 Ek 'lt 25 lunur. nci maddede yazılı saatten bir saat e-

300000 9000 675 ,, ,, 14 Sar. ı 

300000 12000 900 ,, ,, 15 Kuru \ t 

- sı me • 9. 939 tarihinde 4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te-
pazartesi günü saat 15 te Ankara p minatlariyle beraber komisyona gelmeleri. veline kadar komisyon reisliğine mak 
T. T. müdürlük odasında müteşekkil (4512) 14518 buz mukabilinde vermeleri şarttır. 

450000 20250 1518,50 ,, 15,30 Arpa 
1 - Mamekide Jandarma Birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf usuliyk ek

siltmeye konulan altı kalem iaşe ve yem maddelerinin cins ve miktarları 
diğer malUmat yukarıya yazılmıştır. komisyon huzuriyle yapılacaktır. Kiremit tebdili ve inc.aat Postada olacak gecikmeler kabul e -

4 p · · ~ dilmez. (7179) 14535 
tan f.ktır. 
ihra, ler her gün Levazım şu 

nam~i 3~0J:~~ua;::k!~~l~~~re v:e;~~~- Harta Genel Direktörlüğünden: Açık eksı·ıtme ··la" nı 
t · 1 - Harta Gn. Drk. lüğü mektep pavyo. 

5 - steklilerin 2490 numaralı art· nu kiremitlerinin değiştirilmesi işi ile bazı 
kasın e ve İzmir, Ankara, 
müdav ~a~ üdiirlüklerinden 171 

tırma eksiltme ve ihale kanununda müteferrik inşaat işi pazarlığa konulmuş- Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 
yazılı vesikalardan baska Nafta mü- tur. 5038 lira 14 kuruş bedeli keşüli U-

~ 2 - Pazarhk 4-10-939 çarşamba günü sa- 'k &ek n~ il~y alınabilir. " 
aı h~ "il girecekler pazar. 
ve za~f .. e 'in gün ve saatte 
cetvelt go~ tti. c\ Qralariyle birlikte 

dürlüğünden bu iş için alınmış vesi- at 15 de Cebecide Harta Gn. Drk. lük bi- zunköprü hükümet konağı elektrı te-
kanın tayin edilen gün ve saatte ko- nasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. sisatı yirmi gün müddetle açık eksilt-

h t O\\ . _..ı • ar a v <piw. gelmelerı ("7458" 
nün ille tt s\y7 14700 
caret ~~ ...... 

. 'k aa ..... ve ıstı 1\ \'ni 
halat ı ~t ~e\ki. ~N İŞ. 
ve yukr~~{-----------
celiy J 

ı ın 

töknar tomruğu 
()tll1an lıletmesi Karabük 
frJifİnden : 

istasyonda revir önünde is 
ut (455) adet muadili (379) 
~p (488) desimetre mikap 

ı.ığu açık arttırma ile satı-

i s \\ 
saı.~ Obrukların ayrıca baş kesme >; vcut ve kabukları soyulmuş 

D
' nı~ı::ırorta kutur üzerinden he

e 1 
şanl 1!'P 
tarı 3 uklara ait satış şartname
r urı: Al 0 nnan umum müdürlü -

ir da" Jnct.rabükte devlet orman iş -
et f'{aP:rnf(" aınirliğinde görülebilir. 
iı> ük4 Jukların muhamen bedeli 
eseleJ) ıb kuruştur. 

lo çaiS -lıilerin % 7 ,5 muvakkat 
yFor ı • aUe 2. 10. 939 günü saat (11) 
ra ğ'Je Ka!ki revir merkezine müra-
ist>a\eaatıatı569/4819) 14791 

~~~ 
Sa f'ı ).DEM1RYOLLARI 
kad -

!:~i, \. 1klavuı saire ah nacak 
mabaıl, V:~ <$<- uı Satın Alma Komiı-
şu e e• ~ 

tama•~ . 
nun (j../. fo bedeli 61.500 lira olan 
tezy;1'ıtıaŞuz ve saire 2-11-1939 per -
müve günü saat 15,30 da kapalı zarf 
catıı ile Ankara'da İdare binasında 
suz istihfcaktır. 
nıaaı, m·,sirmek istiyenlerin 4325 li
memlel<.~akkat teminat ile kanunun 
et;ird.!hiği vesikaları ve tekliflerini 
i m gün saat 14,30 a kadar komisyon 

iğine vermeleri lazımdır. 
s trtnameler 308 kuruşa Ankara ve 
n iarpaşa veznelerinde >atılınakta-
h ~4577) 14608 
ş 

~ f'ııakn izole tel ahnacak 
. Y; b. Yollan Satm Alma Komis· 

lln : 

en bedeli 2050 lira olan a • 
. lhiktar e ebadı yazılı 3 kalem 
ı~ıe teller 10. 10. 1939 salt gü -

at 15,30 da açık eksiltme usulü 
nkara'da idare binasında satın a

caktır. 

.u işe girmek isteyenlerin 153,7 5 li
. o;ı.uvakkat teminat ile kanunun ta 

·~ettiği vesikaları hamil~n eksi~~me 
ne kadar komisyonda ısbat vucut 
Ieri lazımdır. 
tname Ankara'da malzeme daire-
görülebilir (4773) 

'tsmi Miktarı Met. 

· izole tel 1,5 m /m 

. • 3 - Muhammen keşif tutan 1958 lira 53 k l t 
mısyona ıbraz etmeleri ilan olunur. kuruş olup muvakkat teminatı 146 lira 92 meye onu muş ur. 

(4448) 14415 kuruştur. Banka mektubu veya maliye mak- Bu işe ait keşif ve şartname her gün 

Tevzi kutusu alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için 800 adet onlu 
tevzi kutusu. Kapalı zarfla eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (7200) muvak
kat teminat (540) lira olup eksiltme
si 30 eylül 939 cumartesi günü saat 11 
de Ankarada P.T.T. umum müdürlük 
binasındaki satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu -
biyle kanuni vesaiki ve teklifi muhte
vi kapalı zarflarını o gün saat (10) a 
kadar mezkur komisyona verecekler
dir. 

4) Şartnameler, Ankarada P.T.T 
Levazım, İstanbulda P.T.T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. (4457) 14458 . 

ANKARA V ALlLlGl 

Tômirat yaptırılacak 

buzu kabul olunur. Edirne Nafıa Müdürlüğünde görülüp 
4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte temi- okunabilir. İsteklilerin musaddak eh

natlariyle beraber komisyona gelmeleri. 
(4584) 14544 liyetnameleriyle Edirne Valiliğine 

HAVA KURUMU 

10.000 metre hassa kaput ve 

asi ar bezi almacak 
Türk.kuşu Genel Direktörlüğün· 

den: 

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

2 - Hepsine tahmin edilen bedel, 
3570 muvakkat teminatı 267.75 liradır. 

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

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

Eksiltme tehiri 
Türk Hava Kurumu Genel Mer

kez Ba~kanlığmdan : 

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

Gazete ilan bedelleri mukavele ve 
sair masrafları müteahhide aittir. 

(7380-4689) 14633 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 

11004 lira 42 kuruş bedeli keşifli 

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

Ankara Valiliğinden : 1 - 22 eylül 939 cuma günü saat 
15 de ihale edileceği evelce ilan edi -

İstekliler inşaata ait resim, keşif ka 
ğıtlariyle şartname ve mukavelename 
kağıtlarını Edirne Nafıa Müdürlüğün 
den 100 kuruş mukabilinde alabilir· 
ler. Muvakkat teminat akçesi 825.33 
kuruştur. Eksiltmeye girmek için ta
liplerin Edirne Valiliğine müracaat 
ederek vesika almaları lazımdır. 
Ayrıca 939 senesine ait Ticaret O

dasında kayıtlı olduğuna dair vesika 
ibraz edeceklerdir. Teklif mektupları 
ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Edirne Nafıa Müdürlüğünde ek
siltme komisyonu başkanlığına tevdi 
etmeleri şarttır. Postada gecikecek 
mektuplardan komisyon mesuliyet ka 
bul etmez. Gazete ilan bedelleri mu
kavele ve sair masraflar müteahhide 

Bala kazası ilk okulunun (754) li- len (150.000) cilt tutkallı makbuz ile 
ra (84) kuruştan ibaret olan tamiratı (50) cilt kıymetsiz eşya irsaliyesine 
1 eylül 1939 gününden itibaren (30) tahmin edilen bedel 4500. liraya, ve 
gün müddetle açık eksiltmeye konul- tayin olunan müddet de 60. güne çı
muştur. İhale 30 eylül 1939 cumartesi karılmıştır. 
günü saat (15) te Bala kazası kayma- 2 - Bu ihale, 29 eylül 939 cuma gü-
kamlık makamında teşekkül edecek nü saat 16. da yapılacaktır. 
komisyon huzurunda yapılacaktır. Ta 3 - İsteklilerin ihale gününde % 
lip olanların ihale saatinden evel % de 7,5 teminat ve icabeden vesikala • 
7,5 muvakkat teminat olan (57) lirayı riyle birlikte Türk Hava Kurumu Ge
malsandığına yatırmaları ve bilumum nel merkez binasında satın alma ko -

aittir. (7382-4690) 14634 

Hastane binası yapflrllacak şeraiti öğrenmek üzere Ankara nafıa misyonunda bulunmaları. 3524 
müdürlüğüne, Bala kazasında maarif --------------
memurluğuna müracaat etmeleri ilan 
olunur. (4432) 14387 

Alôkadarlara 
Ankara Vilayetinden : 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğün
den 

VlLA YETLER 1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulan iş Çanakkale vilayeti Ezine 

Kurıunlu kablo ahnacak kazası dahilinde yeniden yapılacak 
İstanbul Telefon Müdürlüğün- hastane binası inşatı olup bedeli keş-

den : fi 72823 lira 2 kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 

Muhtelif eb'adda 16 kalem kurşun- A _ Plan 
lu kara kablosu kapalı zarfla eksilt -
meye çıkarılmıştır. Muhammen bedel B - Eksiltme şartnamesi 

C - Hususi ve fenni şartname 
(26016) muvakkat teminat (1951.20) D _ Fiyat bordrosu mesaha cetve _ 
lira olup eksiltmesi 27-10-939 cuma 

li, keşif hülasası 
günü saat 15 de müdürlük binasında 
yapılacaktır. İstekliler muvakkat mak E - Mukavele projesi 
buz veya banka teminat mektubu ile F - Bayındırlık işleri genel şart • 

namesi 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarf-
larını 0 gün saat 14 de kadar komis- L - Tesviyei türabiye ve kargir in 

şaata ait fenni şartname 
yona vermelidirler. Şartnamesi her 1 - Dahili elektrik tesisatı ile sıhi 
gün levazım amirliğimizde görülebi-
1' (70 tesisata ait umumi şartname 
ır. l

9
-
44o8) l4398 3 - İhale 9. 10. 939 tarihine rastlı · 

(ocuk bah~eleri yaphrllacak yan pazartesi günü saat 15 de nafıa 
müdürlüğü binası içinde toplanacak 

İstanbul Belediyesinden : komisyon huzurunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 29,893 lira 90 kuruş 4 - Eksiltmeye girebilmek için ta. 

olan Vali konağı caddesi ve Şişhane !iplerin en az 40000 liralık bir bina 
mevkilerindeki çocuk bahçeleri inaat yaptığına dair vesika ile (4896) lira 
ve tesisatı kapalı zarf eksiltmesine 95 kuruşluk muvakkat teminat ve iha· 
konulmuştur. İlk teminat 2242 lira 5 le gününden 8 gün evel Çanakkale vi
kuruştur. İhale 2.10.939 pazartesi gü- Jayet makamına müracaatla alacakları 
nü saat 15 de İstanbul ebelediyesi da- ehliyet vesikalarını ve ticaret odası 
imi encümeninde yapılacaktır. Şart • vesikası komisyona verilmesi lazım. 

" " 2,5 " 
ı .. " 6 " 14778 

20.000 
7.000 
4.000 

Irmak Fidanlığı arazisine istimla -

ken ilhak edilecek araziye konulan 

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

ı 13.n olunur. (4599) 14550 

name 150 kuruş mukabilinde İstanbul dır. 

belediyesi fen işleri müdürlüğünden 5 - İnşaat müddeti işe başlama ta -
alınabilir. Taliplerin 39 yılına ait ti· rihinden itibaren 270 iş günüdür. 
caret odası ve ihaleden 8 gün evel fen 6 - Teklif mektupları yukarıda ya
işleri müdürlüğünden alacakları fen- zıh gün ve saatten bir saat eveline ka
ni ehliyet vesikaları ve ilk teminat ve- dar makbuz mukabilinde komisyona Muhtelif malzeme ahnack 

D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

lıaınmen bedelleri aşağıda yazılı üç Jiste muhteviyatı malzeme 6-11-
.ıartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare bi-
1 Batın alınacaktır. 

\ı işe girmek istiyenlerin miktarı aşağıda yazılı muvakkat teminat ile 
un tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 

syon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
tnaıneler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydarpa· 
" eseUüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (4642) 

n çivileri 63 kalem 
rondela ve gupilyalar 

dem) 
elif boru ve manşonlar 
em) 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira Lira K. 

12088 
6000 

644-0 

906 60 
450 00 

483 00 

ya mektupları ile 2490 N. lu kanuna vermeleri lazımdır. 
göre hazırhyacakları kapalı zarfları- 7 - Posta ile gönderilecek mektup· 
nı ihale günü saat 14 e kadar İstanbul ların ihale günü saat 14 de kadar ko· 
belediyesi daimi encümenine verme - misyona gelmiş olması şarttır. Posta· 
leri. (7161/4468) 14516 daki gecikmeler kabul edilmez. 

Kapall zarf usuliyle (722514713
) 

14663 

İn~at ve tamirat yapflnlacak 
eksiltme İlam Erzincan Müstakil Vakıflar Me-

Tekirdağ Nafia Müdürlüğünden: murluğundan : 
l - Eksiltmeye konulan iş: Mal - 1 - Erzincan' da Hacı İzzetpaşa ca-

kara - Keşan yolunun 62+462 - 72+ miinin "15668" lira 12 kuruş bedeli 
500 ncü kilometreleri arasında şose e- keşifli inşaat ve tamiri kapalı zarfla 
saslı tamiratıdır. Keşif bedeli (104085) eksiltmeye konulmuştur. 
lira (53) kuruştur. 2 - İstekliler eksiltme ve keşif ev-

2 - Eksiltme 2/10/939 tarihinde rakını bedelsiz olarak Erzincan va -
pazartesi günü saat (16) da Tekirdağ kıflar idaresinden alabilirler eksiltme 
nafıa müdürlüğünde eksiltme komis- 6-10- 939 cuma günü saat 15 te Vakıf
yonu odasında kapalı zarf usuliyle l~r İdaresi binasında yapılacaktır. 
,~apılacaktır. i a - Eksiltmeye girebilmek için 

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

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

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

5 - Teklif mektuplan mezkur günde her kalemin hizasında yazıh sa
atten bir saat evveline kadar satınalma komisyonluğu Başkanlığına -yeril
miş olacaktır. 

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

7 - İsteklilerin Ticaret odalarında musaddak müteahhitlik vesikası ile 
muvakkat teminat makbuzlarının kanunen tertibatı dairesinde zarf içine 
koymaları lazımdır. (7420-4710) 14f>83 

Muhtelif inşaat 
Kütahya garnizonu Satın Alma Komisyonundan : 

A) Kütahyada tayyare garnizonunda aşağıda cins ve miktarı gösterilen pa.v,ıon, 
cephanelik ve istinat duvarı yaptırılacaktır. 

B) Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları, eksiltme şekli ve saatları bi..ıa
nnda gösterilmiştir. 

C) Eksiltme 10 - Birinciteşrin - 939 salı günü Kütahyada merkez komutanlığı bina~ 
sındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

D) Şartname, plan ve keşifnameler her gün komisyonumuz.da görülebilir. 
E) Pavyonların eksiltmesine girecek olanlar teklif mektuplarını kanuni vesaikle 

güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfla
rını ihale saatmdan bir saat eve! komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme
leri, diğer eksiltmelere girecekler de vesaik ve teminat mektuplariyle ihale saatlann-
da komisyonda bulunmaları ilan olunur. 14677 
Cinsı Miktarı Muhammen keşif Muvakkat Eksiltme 

bedeli teminat Şekli Saati 
Lira Kuruş Lira Kuru!j 

----- ----------
Pavyon 2 53611 46 3930 58 Kap ah 11 

zarf 
Cephanelik 2 6423 92 431 80 Açık 14 
Cephanelik istinat Eksiltme 
duvarı 2 2608 56 195 65 ıs 

Sade yağı ve fasulya ahnacak 
Bayramiç Askeri Satm Alma Komisyonu Başkanlığından ı 

Muvakkat 

Cinsi Kilosu 
Tutarı 

Lira 
teminatı 
Lira İhalenin gijnü saati ~ 

Kuru fasuly~ 60000 9600 720 29-9-939 cuma 15 açık ebiltmeı, 
Sade yağx 
(birinci nevi) 20000 19000 1425 2-10-939 pazartesi 15 ., 

1 - Bayramiç'te bulunan kıtaların yiyeceklerinin temini için 2490 sayrh laut.ı.n 
mucibince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan (60000) kilo kuru fa.sulye ile 
(20000) kilo sade yağ kanunun 4-0 ıncı maddesine göre bir ay içinde pazarlıkla mim~ 
masına ve komisyonun yukarıda yazılı günlerde açık eksiltme usuliyle toplanmasına 
karar vermiştir. 

2 - Taliplerin yukarda yazılı gijnlerde ve kanunun 2-3 üncü maddelerindolııi 'le-< 
sikalarla komisyona müracaatlarx illin olunur. (7424~4712) 147"6 ~ 

55000 kilo bulgur ahnacak 
Bayramiç Askeri Satın Alma Komisyonu Ba~kanlığmdan • 

Muvakkat 

Cinsi Kilosu Lira 
teminatı 
Lira Kr. İhalenin günü şekli 
---------

Bulgur 55000 8250 618 75 6-10-939 cuma günü saat 15 de 
açık eksiltme 

1 - Yukarda yazdı "55000" kilo bulgur 2490 saydr kanunun 40. ıncr maddesine 
göre temdit edilmiştir. 

2 - Komisyon 6-9-939 cuma gijnü saat 15 te tekrar toplanacaktır. 
3 - Taliplerin kanunun 2-3. üncü maddelerindeki şartlar dairesinde müracaatları 

ilan olunur. (7502-4790) 14780 

Kirahk taş ocaklara 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

3 senelik Muhammen 
No. Mevkii Hektar Resim nisbiyesi Teminatı 

8 Ayayorgi 20 3.000 225 Lira 
66 Mandıra 25 1.500 113 ,.. 

Büyük maymun 11 9.000 675 •• 
10. 8. 939 tarihinde ihaleleri yapılacak iken talipleri çıkmıyan Erdek ka· 

zasında; bulundukları mevkileri yukarıda yazılı üç parça granit taş ocağı 
üç sene müddetle işletilmek üzere yeniden açık artırmı~a konulduğun~an 
2. 10. 939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat (15) de pazarlık suretıyle 
ihaleleri icra kılınacağı ilan olunur. (7603/4820) 1479Z 

"1175" lira 10 kuruşluk muvakkat te- ı yon teslimi ve yahut iş yeri olan Se
minat ve ticaret odası vesikası ve nirkent kasabası teslimi olarak bir kıs 
20000 liralık benzeri iş yapmış oldu- mı inşaat ve tesisatı ayrıca bir kısım 
ğuna dair vesaiki ihaleden sekiz gün olarak malzeme ve inşaatın birlikte 
evet vakıflar idaresine ibraz etmeleri isteklilerin teklifte bulunmak üzere 
lazımdır. 1-9-939 dan 30-9-939 cumartesi günü-

4 - Teklif mektuplan 6-10-939 gü- ne kadar bir ay müddetle paz-lığı 
nü saat 15 e kadar komisyon reisliği- ilan olunur. (7282-4629) 1~76 
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Postada vuku bulan gecikmeler ka- Şebeke SU teSİSOtl 
bul edilmez. (7427-4714) 14684 

KAZALAR 

Elektrik tesisatı 
Senirkent Belediyesinden : 

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

Tesisatın Durbi, rağlatör, alterna
tör, tevzi tablosu, şebekeye ait hat ve 
direkler ve bilumum malzeme sif İz
mir te!iJkn vç l"..;,.qut ~e~~4' i~~-

Senirkent Belediyesinden :· 

"26126 lira 10 kuruş" bedeli keşifli 

ve sular heyeti fenniyesinden tasdikli 

şebeke su tesisatının kapalı zarf usu

liyle eksiltme müddetinde talip zuhur 

etmediğinden boru armatör britli ve 
britsiz parçaların ve bilumum malze
me projede bağlı fenni şartname ve 
evsafları dahilinde şif İzmir teslimi 
olarak ayrı bir kısma. İnşaat ve mon
taj ve tesisatın tam işçiliği ayrı ola
rak bir kısmı. Ve yine bütün malzeme 
ve tesisatın inşaatı tesisatı birlikte o
larak isteklilerin teklifte bulunmak 
üzere 1-9-939 tarihinden 30-9-939 cu
martesi gününe kadar bir ay müddet
le pazarlığa bırakıldığı ilan olunur. 

.(7~61.·1Q30) 14611 



MiLLi MÜDAFAA 

Bir otomobil al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
. 1 - Bır adet bınek otomobili açık ek • 

sıltme au~ctıyle satın alınacaktır. Mu • 
hammcn bedeli 3200 !ıra olup ilk teminat 
rr. 1'tarı 240 liradır. 

2 -:-- Açık eksiltmesi 2~-9-939 çarşamba 
r nu saat 15 de vel alet satın alma komis
yoııunda va•,ılacaktır. 

3 - Sartnamesı her gün komisyonda go· 
riı cbilır. 

4 - İsteklilerin muayyen saatta ılk te -
mınat mektuplariylc komisyonda bulunma· 
forı. (4453) 14400 

4000 Termos ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

nıisyonundan : 

1 - Beher .aded!ne tahmin edilen fiyatı 
(~50) sekız yu~ ellı kuruş olan (4-000) dört 
bın adet temıus kapalı zarf usuliyle mu
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 29 • eylül • 939 cuma günu 
saat .on birdedir . 

~ -;- İlk teminatı (2550) iki bin beş yüz 
ellı lırndır. 

_4 - Evsaf ve şartnamesi (170) yüz yet· 
mış kuruş mukabilinde her gün Öğleden 
so
1
nra .~.M.V. satın alma komisyonundan 

a ınabılır. 

k S - Ek.si~trı:eye gireceklerin 2490 sayılı 
~ııwı~n ıkıncı ve üçüncü maddelerinde 

ıı:osterılen vesaikle teminat ve teklif mek . 
tuplannr ·ı 1 t d b h ' . at ev . e sa ın an e emaııal bır sa-
m· elıne kadar M.M.V. satın alma ko 
ısyonuna vermeelri. (4424) 14408 

Rüzgôr elbisesi alınaca~ 
_M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

nuayonundan : 

tı ~lO) ~.ehcr takımına tahmin edilen fiya
&ir clbi ır~ olan 4000 dört bin takrm rüz
Ya ko s1esı kapalı zarf usuliylc münakasa-

nu muştur. 
.. 2 .- İhalesi 28 • lül" &unu saat on bird .ey • 939 perşembe 
3 - İlk . edır. 
4 _ Evs:fmınatı (3000) üç bin liradır. 

den sonra M ve şartnamesi her gün öğle
dan (200) ·ı.:M.y. satın alma komisyonun
r.abilir ı,..ı Yuz kuruş mukabilinde alı · 

5 - Eksiıt 
kanunun ik' rı:eye ~!rcceklerin 2490 sayılı 
J<tÖsterilen ~ncı. ve uçüncü maddelerinde 
tup!arınr ih e1saıkle teminat ve teklif mek · 
c:t eveline : d satından behemahal bir sa
nı"syonuna a ar M.M.V. satın alma ko • 

Vermeleri. ( 442S) 144409 

!•mor fı.rçası alınacak 
ın·M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
ısyonundan • 

<ı~o) ~eher adedine tahmin ednen fiyatı 
bin a.det ~ on kuruş olan 25000 yirmi beş 
ırıünakasa ımakr fırçası kapalı zarf usuliyle 

2 İ Ya onulmuctur 
- hal · .. · 

&Ünü saat esı 27 • eylül - 939 çarşamba 
3 _ İ on a~tıdadır. 

iki lira l~ ~emınatı (2062) iki bin altmış 
4 _. E uruştur. 

tuz ıekiz vk:f ve şartnamesi (138) yüz o
IOnra MM V mukabilinde her gün öğleden 
alınabil" · · · satın alma komisyonundan 

ır . 
5 - Eksilt . . 

ununun iki n:cye g_~r~_ce~.lerın 2490 s~yılı 
aösterilen .., ncı. ve uçuncu maddelennde 
tuplannı ih:i8°ılde teminat ve teklif melı: • 
at eveline k d satından behemahal bir sa
nıisyonuna a ar M.M.V. satın alma ko • 
• vermeleri. (4426) 14410 

inşaat münakasası 
nı· M. M. Veküeti Sabn Alma Ko· 
ıayonundan : 
1 - Eski h. d a17e1ı liind şe 1~ e yapılacak inşaata mu· 

niden kap le tıUıp zuhur etmediğinden ye
tur. Keşif a ı za:fla eksiltmeye konulmuş
İlk ternina:cd~klı 74.426 lira 41 kuru' olup 

2 K mı tan ( 4987 liradır ) 
- apal · pazartesi gilıı'~ zarfla eksiltmesi 2.10.939 

nıa komisyo u ~at 15 de vekalet satın al-
3 - Şartr:!un a yapılacaktır. 

lruruı ınukab·~elroje ve keııif evrakı 375 
4 _ İhaleı ın ~ alınabilir. 

hava rnusteş/f ğgırecekler bir hafta evci 
la Vesika al:a: ı altıncı şubeyo müracaat. 

5 - İstekl'l a~ lbrmdır. 
m ddelerinde 1 erın kanunun iki ve üçüncü 
te:ninat ve te~~~fh vesaikle birlikte ilk 
saattaıı bir 1 mektuplarım muayyen 
Verıııeleri la ıaatd evetine kadar komisyona 

zım ır. (4522) 14491 

Yular başlığı alınacak 
_M. M. Vekaleti Satın Alma ll'o-

nıuıyonundan : <-· 
1 - Beher tanesin iki ı· 

min edilen ıooo b' e ıra fiyat tah· 
hir açık eksiltme1~ tan~ hayvan yular haş
rin • 939 pazartesi u~.et.~yle 2 · birinciteı
V. saun alma Ko dgunu saat 10 da M.M. 

2 İ · a satın alınacakt 
- lk teminatı ı so lira .. rr. 

ve ııartnamesi ht.r .. K olup numune 
3 - Ek · · g.un o.da görülür. 

nat v sıltmeye gırecekler kanuni temi-
ve sa!t!~~ge,,terıyle birlikte eksiltme gün 
Ko. •fa bulu"-nklarada( SM.M.V. satın alma 
. .....a arı. 4 Sl) 14S32 

Kazma tamiri 
M. M. Vekil • S · eü atm Alma Ko-

mıayonundan. : 
1 - Hepsinin ta · . 

fiyatı 2500 lira ol mınne tahmin edilen 
açık eksiltmeye :ıı 9ooo adet kazma tamiri 
&iin Ankara istihk.nnıuştur. Kazmalar her 
görülür. anı malzeme deposunda 

2 - Eksiltmesi 2 10 aaat 11 dedir. · .g3g pazartesi gunu 
3 - İlk temınatı 187 5 . 

mesi Ko. da görülür. • lıra olup şartna-
4 - Eksiltmeye gire kl . 

minat ve 2490 sayılı k ce erın kanuni te. 
!erinde yazılı belgele:nunun 2, 3. madde
iştigal ettiklerine daır t've bu cibi işlerle 
ı kl . ıcaret oda dan 
aca an vesıkalar)a birlikte M sın •· 

Al. Ko. da bulunmaları (4586) .M.V. Sa. 
. 14546 

2 adet tezgôh alınacak 
. M. M • Vekaleti Satın Alma K 

mısyonundan : o-
l - İki adet elektrikli taşlar:ıa 

pa •arlıkla eks~ltmeye konulmuştur. tei,:ibı 
hammen bedelı (fiOO) lira olup ilk t · u • 
C 42) liradır. emınatı 

2 - Pazarlık 7-10-1939 cumartesi .... 
saat (10) da vekalet satın alına ko ~u 
nun.da yapılacaktır. mısyo. 

3 -;- Fenni ve idari şartnamesi h .. 

Bir makine alınacak 
M. M • Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Bir adet bantdan soğuk profil çekme 

makinesi pazarlıkla eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli (10000) lira olup 
ilk teminatı (750) liradır. 

2 - Pazarlık 7-10-1939 cumartesi günü 
saat (12) de vekalet satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

3 -:-- Fenni ve idari şartnamesi her gün 
komısyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3. cü mad
delerinde yazılı vesaikle birlikte ilk tem.i
nat mektuplariyle muayyen saatte kcmis
yona müracaatları. (4672) 14627 

Elektrik tesisatı· 

yaphrılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 7125 lira 11 kuruş olan 

gaz okulu ve gaz kışlasmın dahili elektrik 
tesisatının, elektrik şebekesine raptı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6-10-1939 cüma günü sa
at 11 dedir. 

3 - tık teminatı S34 lira 4-0 kuruş olup 
şartnamesi 18 kurus mukabilinde komis · 
yondan alınır. 

4 - Eksiltmeye gıreceklt"ri11 kanunı te· 
nın'lt ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddc
lı:rincle va,ııl; belgeler vt: bu gilıi ,ı,,:rı~ 
iştigal ettiklerine dair Ticaret odasından 
alacakları veaıkalarıa bitlikte M.M.V ~.;ı 
Al. Ko.da bulunmaları (4728) 1<-68Q 

Su tesisatı yaphnla<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 26311 lira 32 kuruş olan 

Ankarada gaz okulu harici su tesisatı ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 7-10-1939 cumartesi gümi 
saat 11 dedir . 

3 - İlk teminatı 1937 lira 35 kuruş olup 
şartnamesi 132 kuruş mukabilinde komis · 
yondan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te· 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. madde · 
!erinde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle İ$· 
tigal ettiklerine dair Ticaret odasmdan 
alacakları vesikalarla birlikte ıarflarım 
ihale saatınclan behemahal bir saat eveline 
kadar M.M.V. Sa. Al. K.na vermeleri. 

(4729) 14690 

ffayaga11 tesisah yaphrilatak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
Keşif bedeli 451S lira OS kuruş olan gaz 

okulu harici havagazr tesisatı açık eksilt
meye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6.10.939 cuma günü saat 
11 dedir. 

3 - İlk teminatı 338 lira 65 kuruş olup 
şartnamesi 13 kuruş mukabilinde komis • 
yondan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te· 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde
lerinde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle 
iştigal ettiklerine dair ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte M.M.V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. 

(4?30) 14691 

2 Tabip ah nacak 
M. M. Vekaleti Hava Müsteşar· 

.lığından : 
Ücreti barem kanununa göre verilmek 

üzere Eskişehir hava okullarına iki tabip 
:.lınacaktır. Taliplerin evrakları ile hava 
müsteşarlığına müracaatları. ( 476S) 14732 

İnşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 4S276 lira 22 kuruş o

lan Cebeci hastanesindeki fiziyoterapi bi
nasının ikmali inşaatı pazarlıkla yapılacak· 
tır. 

2 - Pazarhiı 26.9.939 salı günü saat 11 
dedir. 

3 - Kati teminatı 15791 lira 4S kuruştur. 
Şartnamesi 227 kuruş mukabilinde komis • 
yondan alınır. • . 

4 - Pazarlıia gireceklerin kanum temı
nat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde • 
!erinde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle İŞ· 
tigal ettiklerine dair tir,ıret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte muayyen 
gün ve saatte M.M. V. Sa. Al. Ko. da bu
lunınaları. (477S) 1473S 

Serum şişeleri alınacak 
M. M. V eki.leti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 147S 

lira olan 90 : 100 adet beş kiloluk ve .90: 
100 adet on kiloluk, 4-0 : 50 adet 2'~ kılo: 
luk yena camından mamul serom şışelerı 
29 eylül 939 cuma günü saat 10 da pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Liste ve şartnamesi her gün Ko. da 
görülür. . S 

3 - Pazarlığa girecekler 221 lıra 2 
kuru,ıuk kati teminatları ile birlikte pa
zarlık gün ve saatte Ankarada M.M.V. sa· 
tın alma Ko. da bulunmaları. ( 4803) 

14781 

Veteriner sarğı bezi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 22SO 
lira olan 25000 veteriner sargı bezi 29 ey· 
lül 939 cwna günü saat 10 da pazarlıkla 
aatın "'lınacaktır. 

2 - Bez nümuneai ve şartname her gün 
Ko. da görülür. 

3 - Pazarlığa girecekler kanuni temi
nat olan 337 lira 50 kwutluk teminatları 
ile biılikte pazarlık gün ve saatinde M.M. 
V. satrnalma Ko. da bulunmaları. (4804) 

14782 

Veteriner sandığı ahnacak 

ULUS 

29 kalem tıbbi ecza 

alınacak 
M. M. V ckaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 73SO 

lira olan yirmi dokuz kalem tıbbi alit ve 
malzeme 2 birinci teşrin 939 pazartesi gü
nü saat 10 da Ankarada M.M.V. satınal
ma Ko. da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Liste ve şartname her gün Ko. da 
görülür. 

3 - Pazarlığa girecekler 1102 lira 50 
kuruşluk kanuni teminat ve belgeleriyle 
birlikte pazarlık ıkün ve saatinde Ankara
da M. M. V. satınalma Ko. da bulunma-
ları. (4807) 14784 

45 kalem tıbbi ecza 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 1S900 on
beş bin dokuz yüz lira olan 45 kalem tıb
bi ecza pazarlıkla 3 birinci teşrin 939 sa
h giınü saat onda satın alınacaktır. 

Liste ve şartnamesi her gün Ko. da gö
rülür. 

Pazarlığa giren•kler 238S iki bin üç yüz 
seksen beş liralık kanuni teminat ve bel· 
ge!eriyle birlikte pazarlık gün ve saatinde 
Ankarada M.M.V. satın alma Ko. da bu-
lunmaları. ( 4808) 

Veteriner sandığı ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 

Eğer takımı alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 200 : 400 adet ahşap iskeletli eğer 

takımı pazarlıkla satın alınacaktır. Bebe· 
rine yüz lira fiyat tahmin edilmiştir. 

Z - Pazarlığı 28-9-939 perşembe günü 
saat 11 dedir. 

3 - Kati teminat üç bin lira olup şart· 
namesi komisyonda görülür. 

4 - Pazarlığa gireceklerin kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. madde· 
!erinde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle 
iştigal ettiklerine dair Ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. da muayyen gün ve saatte bu-
lunmaları (.4810) 14787 

LEVAZIM AM1RL1C1 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Manisa tümen birliklerinin ihtiyacı 

olan 144600 kilo kuru fasulye şerait ve ev
saf .dahilin.de satın alınacaktır. 

Kapalı zarfla ihalesi 16 - I. teş. - 939 pa
zartesi günü saat 11 dedir. Hepsinin tuta
rı 20244 liradır. 

İlk teminatı 10519 liradır. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2. 3. maddelerinde ya. 
zıh vesikalariyle beraber ihale gün ve ihale 
saatından bir saat eveline kadar teklif mek
tuplarını Manisa tüm satın alma komis · 
yonuna vermeleri. (4568) 14539 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 1 - Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 

100 lira olan on bir çift boş veteriner Alma Komisyonundan : 
Bakteriyoloji laboratuvar sandığı 29 ey- 1 - Elmalıdaki kıtaatın senelik ihtiyacı 
iül 939 cuma günü saat 11 de pazarlıkla olan 270.000 kilo un kapalı zarf usuliy -
satın alınacaktır. le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi her gün Ko. da görülür. 2 - Şartnamesi İspartada tümen Sa. Al. 
3 - l'a:c:arlığa girecekler 165 liralık ka- Ko.da ve İstanbul, Ankara levazım amir

nurü teminatları ile birlikte pazarlık gün 

1 

likleri satın alma komisyonundadır lstek
ve saatinde Ankarada .M.M.V. satın alma liler şartnameyi komisyonlari:la okuyabi • 
Ko. da bulunmaları. (4809} 14786 lirler. 

3 - İşbu (270.000) kilo unun muhammen 

tAuhtelif inşaat ve tesisat 
An1~ara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Muvakkat 
Cinsi Lira K. teminatı 

İki pavy~n keşi i 116293 38 7064 67 
ll'Iutfak keşfi 6923 79 519 29 
Tavla keşfi 6701 84 502 64 
Alay karargahı kesfi 31329 62 2349 72 
Elektrik tcds~tı ke!ifi 24S3 70 184 08 
Su te&isa tı keşfi 17S71 S3 1317 86 

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

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

esastır. Bu inşaat ve tesisatın her bir krSöllına ayrı ayrı talip çıktığı takdirde bedel i
halenin heyeti umumiyesiyle muhtelif taliplerin verdikleri fiyatlar mukayese edilerek 
hazine menfaati olan cihet tercih edilecektir. .. 

3 - İnşaat ve tesisatın eksiltmeleri kapalı zarfla 15 • I. Teş .• 939 cuma günü saat 
ıs de Kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin verecekleri teklif mektuplarında yapı ve tesiııatm heyeti umumiyesi
ne veya her hangi bir kısmına ait okluğu tasrih edilecek ve teminatlarını o kısma göre 
vereceklerdir. İnşaatın bir kısmına talip çıkar ve bir kısmına talip çıkmazsa verilen 
teklifler hiçe sayılacaktır. 

5 - Yapı ve tesisatın keşif ve projeleri her gün Afyonlla kor satın alma komisyo • 
nunda görülebilir. 

6 - İsteklilerin ekıiltme günü ihaleden bir saat evel 2490 sayılı kanunun 3.2. 33 ün
cü maddelerinin t&rifatı abilinde telı:lılf mektuplarım komisyona vemıiı olacaklar • 
dır. (4S69) 14540 

Sığır eti ve odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı ve ihale günleri muvakkat teminat miktar • 
larr yazılı erzak ve saire kapalı ve açık olarak eksiltmeye konulmuştur. İstekliler şart
nameleri komisyondan bedelsiz alabilirler. İstekliler belli gün ve saattan bir saat evci 
olbaptaki kanun tarifatr dairesinde teminat mektuplariyle teminatı muvakkatalarım 
Kastamonu satın alma komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

M. Teminat Tah. edi. be. 
Cinsi miktarı İhale günleri Lira Kr. Lira Kr. 

---------· 
Sığır eti 104-000 4 • 1. ci teş. 2038 00 

Saat 8.30 da 
Odun 137000 4 • 1. ci teş. 1798 13 

Saat 8.30 da 
(4656) 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

2704-0 

23975 

14599 

1 - Midyat kıtaatının bir senelik ihtiyacı için cins ve miktarları yazılı ia,e maddesi 
hizasında yazılı şekli ve tarihte eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin şartları görmek Ü· 
zere iş saatlannda bulundukları yerlerin satın alma komisyonuna ve eksiltmeye gi • 
receklerin yazılı teminatıftPiyle mezkilr gün ve saatta alay aatm alma komisyonuna 
müracaatları. ( 47Z2) 1466~ 
Cinsi Miktarı İlk teminatı İhale tarihi Saat Şeklı 

Kilo Lr. Kr. 

Sığır eti 50.000 67S 00 6-11-939 Pazartesi 9 K. zarf 

Benzin ve sair yağlar ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale Müstahkem Mevki İnşaat Komisyonunun ihtiyacı için apğıda 
cins ve miktarları yazılı Benzin ve yağlara lS-9-939 pazarlık tarihinde talip çıkmadı· 
ğı oihetle 2490 sayılı kanunun 4-0 er maddesine göre uzatılarak pazarhia bırakrlmrı • 
tır. 

2 - Pazarlığı 28-9-939 perşembe günü hizalarında gösterilen saatlerde müstahkem 
mevki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik, teminat akçelerile birlikte ko
misyona müracaatları (4731) 

M. bedeli M. Temi 
Cinf Kilo kuruş Lira K. 

----·-
Benzin 200,000 23 3450 00 
Vakum yaiı 20,000 35 
Valvalin S,000 35 6S6 25 

Sade "' yagı 

Tutarı 
Lira K. 

16000 00 
7000 00 
1750 00 ---
87SO OP 

Pazarlık T. s. 

28-9-939 9,5 .. .. .. .. .. 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

147'17 

1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan 65 ton sade yağının kapalı zarf
la eksiltmesi 12-9-939 günü yapılmıştır. İzmit mevkiinin yaiına istekli çıkmış ve iha
le edilmiştir. 

2 - Aşağıda miktarı tasarlanan Hatları ve ilk inancalan yazılı sade yağlarına 
istekli çıkmamıştır. Bir ~Y müddetle pazarlıia konulmuştur. İlk pazarlığı 20.9.939 
günü yapılacağı ilin edildi. İstekli ç.ıkmadı. 

3 - İkinci pazarlığı 27-9-9391!'arşamba günü saat ıs de İzmit'te tümen aatm alma 
komisyonunda ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 

M. M. V eki.leti Satm Alma Ko· 
misyonundan ı 

4 - Şartnamesi her gün İstanbul; Ankara Eskiıehir Lv. Sa. Alma komiıyonun
da görülebilir. 

S - İsteklilerin belli gün ve aaatinde ilk inancaları ile birlikte tümen satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

Mlktari Fiatı Tutarı İnancası 1 - Behor çiftine tahmin edilen fiyatı 
fiO lira olan elli çift veteriner seyyar ec
za sandığı 29 eylül 939 cuma günii saat 
10,30 da pazarlıkla satm almacaktır. 

6 - Mevkii 

Adapazarı 
Bolu 

KiloGr. Lira Kr. Lira Kr. 

1S600 96 1497S 
1S600 96 1497S ko 1 syonda görülebilir, er ııun 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 U 
maddelerinde yazılı veaaikle bi~likt t c 
minat mek~uplan ile muayyen aaat~ k: : 
mısyona muracaatlan. ( 41571~ 14626 

2 - Şartnamesi her l'ÜD Ko. da ıı;örü
lür. 

3 - PaHrbia girecelcler 450 liralık 
kanuni teminatları ile birlikte pazarlık 
ıı;iin ve aaatinde Ankarada M.M.V. aatın 
alma Ko. da buJunm•lan. ( 4'05) 147U 

Tuzla 6SOO 
Gebzo 7800 

96 524-0 
96 7488 

---
62400 

1123 
1123 
468 
SfiO 

3275 
(4813) 14788 

_,_ 
tutarı (310SO) liradır. miktar fazlası da dahil oldugu halde ilk 

4 - Şartnamedeki yüzde yirmi beş mik - teminatı 2S61 lira 24 kuruştur. 
tar fazlası da dahil olduğu halde ilk temi- S - Eksiltme 9-10-939 tarihine tesac1 'f 
natı (23Z8) lira 7S kuruştur. eden pazartesi günü saat 16 da İ.,parta -

S - Eksiltme 2 • ıo . 939 tarihine te • men satın alma komisyonunda yapılaca 
sadüf eden pazartesi günü saat 16 da İs· tır. 
partada tümen satın alma komi 5yonunda 6 - İstekliler 9-10-939 pazartesi gun.i 
yapılacaktır. saat ıs e kadar teklif 11_1ektuplarını ls arta 

6 - İstek!' , 2-10-939 pazartesi gunu tümen satın alına ~omısyonu ba kanlı ı a 
saat ıs e k teklif mektuplarını İspar- verecek veyahut. gondcrecekle dır: Bu a-
ta tümen .ı alma komisyonu başkanlı· attan sonra vcrılen veyahut eomicrı en 
ğına verecek ve yahut göndereceklerdir. mektuplar alınmıyacaktır. S at ayarı tli • 
Bu tarihten sonra verilen ve yahut gön- ı men daire saatıyle yapılaca 't.ır. 
derilen mektuplar a!ınmıyacaktır. 7 - 2-490 sayılı kanunun hukumlerıne ~ e 

Saat ayarı tümen daire saatiyle yapıla- bilhassa 32 ınadd7:sıne uygun olmıxan n • 
caktır. tupların sahiplen cksıltmeye \~tırak e t • 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine rilmiyecektir. (47-48) 14 .. J5 
ve bilhassa 32 maddesine uygun oınuyan Yu"n 1 a'ak 
mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak ~orap a m ~ 
etirilmiyecektir. (4653) 14596 

Muhtelif tesisat 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Kcmisyonun.:Ian: 
Bedeli ke~ıı 1 • ..ıval:kat teminatı 
Lira l~r. Lira Kuruş 

75627 83 5031 39 
Afyon• de ' ryol t mirat deposu için yu. 

karda keşif v .ıı:. ~.ı • •• at teminatı yazılı 
bir hangnr ile hı.na <it su, elektrik tesisa
tı kaptı ı zart a ihale"eri 6-10-939 cuma 
günü saat 10 da yapıl:ı.caktır. Yapılacak 
hangar v;, tesisatın proje ve keşfini görmek 
istiyenlcr her gün ve talip olanlarm iha!c
den bir saat eve! temınatlı teklif mektup
larını 2490 sayılı kanunun 32, 33 ünciı mad
desinin tarifatı dahilinde Afyon kor satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(4720) 14666 

Buğday ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kapalı zarf usuliyle Edirne ıcın 

1200000 kilo sert ve yumuşak buğday sa
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 13-10-39 .::uma günü saat 
11 dedir. 

3 - İlk teminatı 40SO liraıl•r. 
4 - Bir kilosunun fiyatı muhammene 

si 4 kuruş 40 santill'..dir. 
5 - Şartname ve evsafını "örmek isti

yenler her gün EdirncdeKi askeri satın al
ma komisyonunda görebilirler. 

6 - Eksiltmeye gireceklf'r ııı: pey pa
rasına ait makbuzla belli ı:( 
evel Edirnedeki satın a' 
nunda bulunmaları liizınıdı •. 

(4732) 

• 

aattan 
ı .. yo · 

14672 

inşaat münakasası 
Ankara Lev.azım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çatalcada bir top hangarı ile tavla 

yaptın la cağından kapalı zarfla ihalesi 11 • 
Birinciteşrin • 939 çarşamba günü saat 10 
da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
20285 lira 9 kuruştur. İlk teminatı 1521 
lira 38 kuruştur. Şartnamesi ve keşif cet
veli inşaat şubesince bedeli mukabilinde 
verilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu 
veya mektuplariyle kanuni vesaikle ihale 
gününden 8 gün evci viliyet nafıa mü • 
dürlüklerinden alacakları veıikalariyle be
raber belli gün ve saatten bir ııaat eveline 
kadar teklif mektuplarının Fındıklıda ko· 
mutanlık satın alma komisyonuna verme
leri. 

(4733) 14673 

Kışla tômiri 
Ankara Levaznp Amirliği Satm 

Alına Komiıyonuıl\lan : 
1 - Selimiye kışlasmın şerait ve keşif 

cetveli mucibince tamiri yaptırılacaktır. 
İhalesi kapalı zarfla 11 • birinciteşrin • 
939 çarşamba günü ııaat 15 de yapılacak· 
tır. Muhammen keşif cetveli 400M lira • 
dır. İlk teminatı 3000 liradır. Şartnamesi 
ve keşif cetveli inşaat ııubcsince bedeli 
mukabilin.de verilebilir. 

2 - İsteklilerin ilk teminat makbuzu ve 
mektuplariyle kanuni vcsaikiylc ihale gü
nünden 8 gün evel vilayet nafıa fen miı • 
dürlüklerinden alacakları vesikalariyle be
raber belli gün ve saattan bir saat evetine 
kadar teklif mektuplarım Fındıklıda ko • 
mutanlrk satın alma komisyonuna vermele
ri. (4734) 14674 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir müstahkem mevki askeri has

tanesinin 48,000 kilo kesilmiş koyun eti 
ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 6 • 1. ci teş. • 939 cuma günü 
saat 16 da İzmirde Krtlada İzmir LV. a
mirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktı~ ' 

3 - Tahmin edilen tutan 20640 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 1S48 

liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda gö

rülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mec • 
buriyetindedirler. 

Ankara Le\lazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - 44 300 çı.t y 1 çoı p alınacaktır. 
Kapalı za~fla eksiltmesine tal p çrkm _.,. 
gından pazarlıgr 28 eylul 939 perşembe 
gunıi saat 14 de Tonh~nede ev'\zım am r
liı;i satın:ıln.a komısyo u;ı<ia 

0
} pı aca.l.tır. 

Tahmın bedeli 19935 !ıra ılk temın tı 
149S lira 12 kuruştur. 

2 - $artI':atr.e ve numun.esi ko:-ıısyonda 
goriilür isteklilerin k nu~ı ves kalan : 
Lıe:aber belli saatte komısyon.:ı gelme ı 

(4757) 14719 

Muhtelif inıaat yaphrılatak 
Ankara Levazım Amirliği Sa.ın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kuşadasında cıhetı a keriye tar:ı

fından gostcrılecek ma!ıa.lde yapı mak u
zerc bedeli keşfi 88319 !ıra 59 kuruşluk 
iki adet pavyon ile 15217 lira S9 kuru&luK 
bır ahır 5824 !ıra 66 kuruşluk bir mutb .ıc 
ki ceman 109361 lira 6S kuruşluk iıı aat 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 16 birinciteşrin 1939 pazar
tesi güniı saat 11 de İunir Bornova'da s
keri satmalma komisyonunda yapılacak -
tır. • f • 

3 - Bu inşaata ait resim pl .. n ennı ve 
hususi şartnameler her gun Bo~n?v~ as e
ri satınalma komisyonunda gorulur, tet-
kik edile:>ilir. • 

4 - Bu işe istekli olanlar N!lf!a Vcka· 
Jetinden alınmış yapı mutemetlığı vcs ka· 
sı göstermesi veya bizzat yiıksek mühen
dis veya mimar olması .ve yahut ~u şart: 
lan haiz olmadığı takdırdc bu tliın fe nı 
mesuliyetini iızerine alacak bir m\ıhcn· 
dis veya mimarı inşaatın devamı m~dde
tince istihdam edeceğine daır noterlıkten 
tasdikli senet vermesi şarttır. 

5 - Eksiltmesine girecekler 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazı
lı tarifat dairesinde teklif ve teminat mck 
tupları ihale saatinden bir saat evveline 
kadar adı geçen komisyona vermeleri. 

6 - Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının yukarda bildirilen vaktine ka -
dar komisyona gelmesi lazımdır. Postada 
vaki olacak teahhür kabul edilmiyecektir. 

{483S) 147g4 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Benzin ah nacak 
Gümrük Muhafaza Genel Ko

mutanlığı lstanbul Levazım Amir· 
liği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Satın alınacak 100 ton birinci 
benzinin 12. 9. 939 salı günü saat 15 
deki kapalı zarfla eksiltmesine istekli 
çıkmadığından 9. 10. 939 pazartesi gii
nü saat ıs te yeniden kapalı zarfla ek· 
siltmesi yapılacaktır. 

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

3 - Fenni evsafı ve şartnamesi ko
misyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saat -
ten bir saat eveline kadar 2490 sayılı 
kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakla
rı teklif mektuplarını Galata rıhtım 
caddesi Veli Alemdar han ikinci kat
taki komisyona vermeleri 

(7302/4646) 1465 

ASKERi FABRiKALAR 

200 adet boJ ispirto Yarili 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis

yonundan : 
Tahmin edilen bedeli (2650) lira olan 

200 adet boş ispirto varili Askeri Fabrika
lar umur.; müdtitfüiü merkez .. satın alma 
komisyonunca 3.10-193~ sah ~nü saat 14 
de pazarlıkla ihale. edılecektır .. ~artnaı;ne 
parasız olarak komısyondan verılır. Tal~p
lerin muvakkat teminat olan (198) lıra 
(75) kuruş ve 2490. num~rah kan?nun 2. 
ve 3 maddelerindekı vesaıkle komısyoncıı 
ol~dıklarına ve bu işle al kadar tüccar· 
dan olduklarına dair ticare od~sr vesik~
siyle mezkur gün ve saatte foomııyona mu
racaatlan. (4694) 1cr;~3 

5 fon Dif eniliiRlan al 1naca~ 

7 - Eksiltmeye i•tirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve üçüncü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesih,larla temi
nat ve teklif mektuplarmı ihale saatından 
en az bir saat evel komisyona vermiş bu
lunacaklıırdır. (4747) 1469S 

Un alınacak Askeri Fabrikalar Umum Mü. 

dürlüiü Merkez Satın Alma Ko· 

Ankara Levazım Amirliği Satın misyonundan : 
Alma Komisyonundan : Tahmin .edilen bedeli (25.7SO) lira <>nın 

5 ton difenilüretan Askeri fabrikalar u • 
1 - Elmalıdaki krtaatın senelik ihtiyacı mum müdürhiiü merkeı satın alma ko • 

olan 270000 kilo ununun kapalı zarf usulü misyonunca s-10-1939 perşembe günü saat 
ile eksiltmeye konulmuştur. 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna-

2 - Şartnamesi İspartada tümen satın me (1) lira (29) kuruş mukabilinde ko -
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara misyon.dan verilir. Taliplerin muvakkat 
LV. lmirlikleri satın alma komisyonunda· teminat olan (1931) lira (25) kuruş ve 2490 
dır .. İ.stekliler şartnameyi komisyonda oku· numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
yabılırler. vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 

3 - İşbu ~70000 kilo unun muhammen i•le alikadar tüccardan olduklanna dair 
tutarı 33750 !ıradı~. . _ . . ı ticaret odası vesik~_:ıiyle meıkO.r gün ve 

4 - Şartnamesındekı yuzde yırrnı bel saatte komisyona muracaatları. 
(4661) 14654 

2000 adet 3 
150 ,, ., 

1500 " " 
2000 " ,, 

katlı haki saraç ipliği 25 No: 

" beyaz " 
,, gri ,, 
,, 
" 
" 

san çiritli 
keten saraç ,, " 

" 25 No: 
" 25 No: 

araç ipliii 18 No: 

ipli fi 
" 

500 paket 2 
200 ,, 3 

8000 adet 4-0 No: aiyah ve haki makara (914 metrelik) 

700 adet 40 No: beyaz zincirli makara. 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satm Alma 

yonundan: 

Komis· 

Tahmin edilen bedeli (5000) .liı:' olan 1 teminat olan (37S) lira ve 2490 numaralı 
cins ve miktan yukarıda ya.zıh ıplık ve kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa kle 
makaralar Aıkeri Fabrikala~ umum mü • kooıWoncu olmadıklanna ve bu i3le a i· 
dürlüğü merkez Sa. Al. komııyonunca 11 • . 
10.1939 çarpmba günü saat 14 de pazarlıkla kadar tüc.car~an olduklarına .. daır t ca et 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak odası veııkasıyle mezk\lr gun ve saatte 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat komiıyona o:ı.iir~&arı. (4?85) 14740 
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MALiYE VEKALETi 

Daktiloluk imtihanı 
Maliye Vekil etinden : 

Vekalet merkez dairelerinde mün
h al daktiloluklara alınacakların inti
habı için 16/ L ci teşrin / 939 pazartesi 
günü bir musabaka imtihanı açılacak
tır Müsabakaya öğleden sonra sa
<ıt on dötte başlanacaktır. 

Bu musabakaya kabul olunabilmek 
irin memurin kanununun 5.ci madde
s .. nde şeraiti haiz olmak kafidir. 

Tevdii icabeden vesikalar: 
' 1 - Fotoğraflı nufus tezkeresi veya 
tasdikli sureti. 

2 - Memurin kanununun 5.ci mad
desinde yazılı olduğu veçhile makiımi
yeti olmadığına dair mütemekkin ol
duğu mahal Cümburiyet Müddei umu 
miliğinden alınmış vesika, 

3 - Aynı mahal Belediyesinden a
lınmış hüsnüal kağıdı. 

4 - Mevcut olduğu takdirde tahsil 
derecesini gösterir vesika, 

Taliplerin bu vesikaları nihayet 14/ 
10/ 939 tarihinde müsadif cumartesi 
günü çalışma saati sonuna kadar Veka 
let müracaat kalemine vererek birer 
numara almaları lazımdır. Vesikaları
nı muayyen vakta kadar tamamen ver
miyenlerin kayıtlarının yapılmıyaca -
ğı ve musabaka imtihanına alınmıya-
cakları ilan olunur. (4796) 14743 

NAFIA VEKALETi 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

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

Keşif bedeli 211.499 lira 93 kuruş

tur. 
2 - Eksiltme 2.10.1939 pazartesi gü

nü saat 15 de Nafia vekaleti yapı ve 
imar işleri eksiltme komisyonu odasn
da yapılacaktır. 

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

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

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

5 - İstekliler teklif mektuplamı 
ihale günü olan 2.10.1939 pazertesi gü
nü saat on dörde kadar eksiltme ko 
misyonu reisliğine mekbuz mukabi · 
tinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (4532) 14521 

HARlClYE VEKALETi 

Kok kömürü alınacak 
Hariciye Vekaletinden : 

1 - Satın alınacak 190 ton kok kö
mürü kapalı zarfla münakasaya ko · 
nulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 5035 lira 
ve muvakkat teminat 377 lira 63 kuruş 
tur. 

3 - Münakasa 2-10-939 pazartesi 
günü saat 16 da Ankarada Vekalet sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin teminatlariyle tek· 
lif mektuplarını mezkur tarihte ko · 
misyona tevdi etmeleri ve şartnameyi 
almak istiyenlerin vekalet levazım 
müdürlüğüne müracaatları (4582) 

. 14542 

MAARiF VEKALETi 

Müsabaka imtihanı 
Maarif Vekilliğinden : 

1 - Ankara Kız Meslek Öğretmen 
o!..ılunun müsabaka imtihanlarına 29 
Eylül. 1939 cuma günü saat dokuzda 
baslanacaktır. Okullarca namzet gös
t::ı.ilenler Ankara, İzmir, Bursa, Trab 
zon, Elazığ, Edirne ve İstanbul'da Üs 
küdar, Kadıköy, Selçuk Kız Enstitü
leri Direktörlüklerine bu tarihten e
vel müracaat etmelidirler. 

2 -Bunlardan namzet gösterildiği 
okuldan ba§ka bir okulda imtihana gir 
rnek isteyenler hüviyetlerini tevsik 
etmek şartiyle yukarıda yazılı mer
kezlerden istediklerine müracaat ede 
bilirler. (4802) 14770 

hayvanları için asgari 60,000 azami 
80,000 kilo hayvan pancarı açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 4000 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 300 lira o
lup banka mektubu veya vezne mak
buzu ve hazine tahvili teminat ola -
rak alınır. Yalnız tahvillerin de mak-' 
buz mukabili hazineye teslimi şart -
tır. 

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

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şart· 
Jarı haiz olan isteklilerin muayyen o
lan gün ve saatte Ziraat Vekaleti Mu
hasebe Müdürlüğünde müteşekkil sa
tınalma komisyonuna müracaat etme-
leri. (4601) 14551 

Muhtelif kimyevi 
maddeler alınacak 

Etlik Baytari Distofajin Müdür
lüğünden : 

2000 kilo karbon tetreklörür, 2000 
kilo jelatin 500 kilo gliserin, 50 kilo 
badem yağı 9-10-939 pazartesi günü 
saat 15 te kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Muvakkat temi . 
nat 573 lira 63 kuruştur. Eksiltmeye 
girebilmek için 2490 numaralı kanun 
vasıflarını haiz olması şarttır. Şartna· 
meler müessesede parasız verilir. 

(4641) 14555 

Yulaf ahnacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Seroloji Müessesesi Direktörlü
ğünden : 

1 - Müessesede mevcut serum hay
vanatı için asgari 60,000 azami 80.000 
kilo yulaf kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (5600) li· 
radır. 

3 - İlk teminat 420 lira olup b3n
ka mektubu veya vezne makbuzu ve 
hazine tahvili teminat olarak kabul e
dilir. Tahvillerin de hazineye teslimi 
şarttu. 

4 - İhalesi 12. 10. 939 perşembe gü
nü saat on beştedir. Şartnamesi mü
essese direktörlüğünden bedelsiz ola
rak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şart
ları haiz olan isteklilerin muayyen o
lan gün ve saatten bir saat evel tek
lif mektuplarını Ziraat Vekaleti mu
hasebe müdüriyetinde müteşekkil sa
tın alma komisyonuna makbuz muka· 
bili tevdi etmeleri. (4725) 

14670 

VAKIFLAR U. Md. 

Kaldırım İnşası 
Vakıflar Umum Müdürlüğün-

den : • 

ULUS 

50 lirahk 
Bir Elbiseyi 
fer Mahvede· 
bilir. 
Terin ıslattığı 
elbise klsa 
bir zamanda 
harap olmağa 
mahkumdur. 
Terkibindeki 
tuzlu madde· 
lerden dolayı 
ter, bilhassa 
:pekli kumaş
ları bozar, 
Elbise ve iç 
çamaşırlarınızı 

tere karşı muhafaza etmek için 

SUDORONO 
PERTEV 
Kullanınız. 

i"······nritı{P.'f':"~:s~a~~~·~~··p~;t·~~·~ .. t~~r·k~~;;;~~:···ı 
ı sadece mecrasını değiştirir. Bundan dolayı vü-

....... ~~.~.~-~:!~ .. ~.i.~.;.~~~1.:~:.r.~.~:.~.~: ..... '""'',,, .~~~~."'' J 

t;===~ Gar Gazinosu <==~'\\ 

············································~ 
Yataklı Vagonlar Türkiye Mümessilliği: 

Sosyetemiz tarafından işletilmesi deruhte edilen Devi~ ; Demir
yolları Ankara Gar Gazinosunun 1. Eylül. 1939 tarihinden itibaren 
açılmış olduğunu ve pazar günleri 12,30 dan 14,30 a ve 18 den 24 e 
kadar diğer günlerde 18 den 24 e kadar gazinomuzda Orkestranın 

faaliyette bulunduğunu muhterem müşterilerimize arzederiz. 3265 

"=============:====================================~ 

...................................... , .............................................. , ................... ı 

i a· b • . : i 1r ta e fôcı araniyor ~ 
~ . : ; 
i Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları .l\füe~ ::;~~ ~ : 
i lüğünden : i f 3 li raya kadar yevmiye ile bir tabelacı alınacaktır. j 
i Karabük'te müessesemize müracaat olunması ilan o1unu~-. 3562 i 
i .............. ~ .................................................................................... i 

Tômirat ve tadilôt 
Beden Terbiyesi Genel Direktör

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
Dikmendeki Kayak evinde yapılacak 

1572 lira 4 kuruş muhammen bedelli 
tadilat ve temirat işi pazarlık usulile 
eksiltmeye konmuştur. 
28-9-1939 tarihinde saat dörtte ihalesi 

icra kılınacaktır. Talip olanların şerai 
ti anlamak üzere komisyon Reisliğine 
müracaat etmeleri ve aynı saatte pazar
lık icrası için komisyon nezdinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 14748 

Askerlik işleri 

ANKARA BELEDiYESi 

Yulaf ve kuru ot alınacak 
Ankara Belediyesinden 

1 - Temizlik ve sıhhat işleri hay
vanatının bir senelik yem ihtiyacı için 
alınacak olan (67525) kilo yulaf ile 
54.020 kilo kuru yemlik _ot on beş gün 
müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

3 - Otun muhammen bedeli 2701 
lira ve teminatı 202,58 liradır. 

(3382) lira 34 kuruş bedeli keşifli 
ıkinci vakıf apartıman piyade kaldırı
mının tamir ve ıslahı işi 11. 9. 939 pa· 
zartesi gününden itibaren on beş gün Ankara Askerlik Şubesi Reisli-
müddetle ve pazarlıkla eksiltmeye ko- ğinden : b 

1 1 1 

4 - Şartnamesini görmek isti yen -

!erin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 10-10-939 salı günü sa
at on buçukta Belediye encümenine 

t . .. .. 1 - 335 doğumlu ve un ar a muame e· 
nulmuştur. halesı 26.9.1939 salı gunu ye tabi eratın son yoklamaları 1-10-939 ta-
saat 15 te ikinci vakıf aµartıınanda 1 rihinde ba~hyarak 31-10-939 tarihinde so
vakıflar inşaat müdürlüğü dairesinde 1 na erecektır. 

2 - Öğleden evel yerli ve öğleden sonra 
yapılacaktır. da Ankarada bulunan yabancıların yokla· 

Taliplerin yüzde 15 teminat para- malan yapılacaktır. Bu ilan her mükellef 
lariyle birlikte müracaatları. (4459) ı icin namına c;ıkanlmış davetiye mahiyetin

de olup gününde yoklamaya gelmiycnler 
14416 hakkında yoklama kaçağı muamelesi tat· 

:=::::::==::::::::::::;::::::::::::::::=:;:=:;:=:;::::::= bik olunarak kanuni takibat yapılacağı ilan 

ADLiYE VEKALETi 

Bir memur alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

olunur. (4746) 14694 

- YENlŞEHlRDEKl 

Okul çocuklarma müjde 

müracaatları. (4702) 14699 

Sof ör 
-> 

ah nacak 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

Otobüs idaresi için 70 lira ücretli 
birkaç şoför alınacaktır. 

İsteklilerin Belediye Reisliğine is
tida ile müracaat eylemeleri. (4794) 

14741 

25 - 9 -1939 

Peşin para ve açık arttırma ile. 
satıhk emlôk 

Emlôk ve Eytam Bankasından : 
Mukadder I~ . Depozitosu 

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

574 

681 

683 

716 

717 

756 

Doğanbey M. Arısoy S. Kadastronun 161 ada 
8 parselinde kayıtlı 3 hissede 2 hisse..ev. tama
mı 163 M2. olan arsanın bir kısmı üzerindedir). 
Mezbaha civarında Kazlık içi mevkii sebze 
bahçeleri Kadastronun 1606 ada 15 parselin
de kayıtlı 8010 M2. tarla (Bu tarla Mezbaha
nın gün doğusu cihetindedir.) 
Ankara, Ceteci mevkiinde, Kadastronun 
1853 ada 34 parselinde kayıtlı 9.995 M2. bos 

arsa 
Ankara, Cebeci mevkiinde, Kadastronun 185~ 
ada 108 parselinde kayıtlı 3497 M2. arsa (bu 
arsanın üzerinde Nuri Kızılırmak tarafından 
yapılmış fuzuli bir ev var.) 
Ankara, Cebeci mevkiinde, Kadastronun 1853 
ada lll parselinde kayıtlı 2843 M2. arsa (İşbu 
arsa boş tarla halindedir.) 
Keçiören, Çoraklık mevkii, Kadastronun 
1717 ada 1 parselinde kayıtlı 8962 M2. tarla: 
Şarkan Cevizlikır yolu ve kısmen Halil karısı 
Ayşe bağı, garben Cebeci oğlu Halit bağı, ce
nuben Raufiye ve Asaf bağı ve sair bağlar 
ve kısmen odacı Ali bağı, şimalen Emine VO, 

saire b3ğ1arı ve kısmen Halil karısı Ayşe 

l .000.- - 200.· 

401 

pOO. 100.-

420.- 84.-

284.- S6,8Q 

bağları ile mahdut. • 'l.075.- 215.-
ı. - Yukarda mevki ve mesalıaları yazılı Emlak peşin para ve açık ar• 

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

hürlerini Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında teklif edilen 
bedel. mukadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nispet 
daires;n~e tezyid eylemeleri lazımdır. 

3. - İhale, 25-9-1939 pazartesi günü saat onda Bankamız satış komis•ın

nund1 yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve 

iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak Servisine müracaatları. 

Harita 
Türkive Demir 

müdürlüğünden : 

ve • pro1e işleri 

ve (elik fabrikaları 
.. . 

muessesesı 

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

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

Eksiltme 29.9.1939 cun1a günü saat 16 da Karabük'te Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 3398 

TÜRKİYE 

VE CAM FABRİKALARI 
Anonim sosyetesinden : j 

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

Hukuk İşleri U. Müdürlüğü kale
minde açık bulunan 20 lira maaşlı ka
tipliğe imtihanla bir memur alınacak

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: 

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

tır. 

Memurin kanununun 4 üncü mad
desinde yazılı vasıf ve şartları haiz o
lan taliplerin 28/ 939 perşembe günü 
saat ona kadar evrakı müsbitelerile 3997 3544 
beraber sözü geçen Müdürlüğe müra- il••••••••ı•••••mll 
caatları ilan olunur.(4740) · 14692 

Bir kamyonet alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

İstanbul'da adli tıp işleri umum mü 
dürlüğü için şartnamede evsafı yazılı 
ölü ve deli nakline mahsusu bir adet 
kamyonetin açık eksiltme suretiyle 
mübayaasına karar verilmiş ise de ta
lip zuhur etmediğinden 8. 9. 939 tari
hinden itibaren bir ay içinde alınma · 
sına karar verildiğinden taliplerin 8. 
10. 939 tarihine kadar Ankara Yenişe
hirde Vekalet levazım ve daire mü -
düdüğüne müracaatları 

(4832) 14789 

Müsabaka imtihanı 
Yüksek Mühendis Mektebi Di

rektörlüğünden : 

Kiralık büyük ev 
12 oda, kalorifer, 2 banyo, parke dö

şeme. Geniş bahçe. Garaj. Kocatepede 
son otobüs durağında İsmet İnönü 
caddesi 65. Müracaat: Telefon. 1589. 

3548 

l
····--·-p;~~~·:s:b:i ................. , 

Jorj Milton 
: .................................................... . 

Yaıtıh 
Yatısız IŞIK LİSESİ Kız 

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

Şemsülmekatip: OKULLAR GÜNEŞİ 

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

kuldur_ İlk kısım 4-5 inci sınıflardan itibaren ecnebi lisanları okutmaktadır. lstiyenlere tarifname gön
derilir. 

Adres: Beşiktaş Y ddı2 5069 

• 

«==========================================================~ 

YENİ 
BU GECE 

ŞAHANE TANGO 

SİNEMALAR 
HALK 

BU GÜ'N BU GECE 
İki film birden 

sus 
BU GECE 

NEŞE YAÖMURU 

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

---Z-lR_A_A_T_V_E_K_A--LE-T~I-- cak müsabaka imtihanları eylülün 28 
ve 29 uncu perşembe ve cuma günleri 
saat 9,00 da başlayacaktır. 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6519 

İmtiyaz Sahibi 

İskender Artun 

Gün.düz iki film 

1 - Üç Ahbap Çavuşlar 
2 - ATEŞ 

1 - KAHRAMAN KÖPEK 
2 - ŞEREF DARBESİ 

Seamılar: 

Gündüz İki Film 
1 - GİZLİ VESİKA 
2 - NEŞE YAôMURU 

, 

Hayvan pancarı ahnacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Seroloji Müessesesi Direktörlü
ğiinden : 

ı - Mut;~~~::;ede mevcut tecrübe 

2 - Bu hususta fazla malfımat al
mak isteyenlerin tatil günleri hariç ol
mak üzere her gün saat 9 • 16 ya ka
dar mektep İdaresine müracaatlarıi 

(4648). "7309" 14593 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

SEANSLAR 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

14,30 - 16,30 - 18,30 • Gece 21 de 
Halk matinesi 12,15 de 

PER GÜNT 

Harbe gidiyor Seanslar: 

12 - 14 • 16 - 18 - Gece 20,30 d:ı 

Hint Mezarı 
Açık Hava Sinemasında Türkçe sözlü 

~:~~=:;;;:::=;;:=;i=:::==::i!~:::::i~~~~~:;;;::=;;m~~;;;:;;;;;;;:::;::=::~ 
BUGECE CEBECİ 


