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TELEFON 
Müessese Müdürü 1144 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İşleri Müdürü 1061 
Yazı İşleri 1062 
t d a r e 1064 

Evelki gece Fransız tayyareleri Konstans 

Büyük Millet Meclisi dün Milli 
Müdafaaya 20 milyon lira mun
zam tahsisat verilmesini kabul 
etmiştir. Büyük Millet Meclisi 
müzakerelerine dair tafsilatı bu
gün ikinci sayfada bulacaksınız. 

........................................................................................................................................................................................................................... 

Zeplin limanını bombardıman etti 

saat devam etli 
i.. ı . . . . . . , 

İsveç sahillerinden de şiddetli 
bir top ateşi İşitilmiştır 

Bir deniz harbi baıladığı zannolunuyor 
Londra, 25 (Radyo) - Fransız tayyareleri dün akşam saat 

20,30 la 11 arasında Alman - İsviçre hududunda Konstans gölü -
nün Almanya tarafındaki Friedrichshafen Zeplin ha•ngarlarına 
ve Zeplin fabrikalarına üç defa hücum etmişlerdir. lsviçre'nin 
Bern şehrine hususi menbalardan gelen haberlere nazaran bom
bardımanlar saat 20,30 da başlamıştır. 

( Bombardımanlar gece yarısına ka-

B S ..., ı -_ 1 dar o civardaki İsviçre şehirlerinden 

ara cog u işitilmiştir . .. ~sv~_çrelilerden birçoğu 
• . Konstans goh.nun kenarlarından ha-

Moskova'da 
Moskova, 25 a.a. - Türkiye 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ
Lu saat 21,30 da buraya gelmiş 
DA ; ......... :"~'4.fl.. h:ıT:icive komiseri. 
aşmuavını .t'otemınn, narıcıye 
komiserliği erkanı, Türkiye, Af
ganistan ve Balkan memleketle
ri elçileri tarafından karşılan
tnıştrr. 

Kayıp 
ve kazanç 
arasında 

Falih Rıfkı ATAY 

va dafi toplarının attığı mermilerin 
gök yüzünde patlayışlarını ve alman 
projektörlerinin semada mütemadi
yen tayyare aradıklarını seyretmişler
dir. Hele bu gölün karşı yakasındaki 
Arbon şehrinden hava hücumlarının 
seyri mükemmelen takip olunmuştur. 

li'.-""""'"' hnmh:ırqımanının ttıüessiri
yeti hakkında henüz transız kararga-
hı bir tebliğ neşretmemiştir. İsviçre
den de bu hususta bir malfımat sızma
mıştır. Yalnız Friedrichshafen'in 
Konstans gölü kenarında Almanyanın 
mühim bir hava limanı olduğu ve 
zeplinlerin burada bulunduğu ve ge
ne burada Yunkers tayyare fabrika
larının bulunduğunu hesaba katmak 
lazımdır. 

Garp cephesindeki 
bombardıman 

Diğer taraftan alınan malfunata gö
re fransız topçusu garp cephesinde 
Vojlarla Sarbrük arasındaki Sigfrid 

(Sonu 5. inci sayfada) 

30 ağustos 1939 da orta Avrupa 
ve Balk d 1 tl . . b"" ük' b" ••11a ... c•aıı11T111a .. r111ur111a111T .. Cllallll•llCllallllTllla•7-ııllllls ... a111a111r .. 011w" 
k an ev e erının uy ır 

1 
ısnıı, Almanya'nm nüfuz, müdaha- C h . . • r• 

le veya tehdidi altında idi. Bu mem- Üm urreısımız IR 
b~~etlerden bazıları ile iktisadi ta-
~Yet mahiyeti arzeden ticaret mu- izmirlilere iltifatlar& 

a. ~deleri yapılmıştır. Alman hayat İzmir, 25 a.a. - Cümhurreisi İnö-

1 eylülde, harbin başladığı andaki Avrupa haritası 

Bugün, alman· sovyet orduları arasında çizilen hattan sonra 
Avrupa haritası 

Sovyet nehir filosu 
Dnieper'de ilerliyor 

İtalyan gazetelerine göre 

Şarki Galiçya'nın Sovyetlerce işgali 

Macaristan'da endişeler uyandırdı 
~;. ası Politikasının ilk parolası §U nü fuarın kapanışı münasebetiyle be
~ 1~ garp demokrasileri Avrupa'nm lediye reisi Dr. Uz tarafından gönde
d a.r bı.nda, hlerkezinde ve Balkanlar- rilen telgrafa karşılık olarak şu tel
h~ b~e kar§ı ne siyasi, ne iktısadi grafı göndermişlerdir • 
hl ç ır rekabet hareketinde bulun- Fuarın kapanması münasebetiyle Moskova, 25 a.a. -Tass: Kızılordu Genel Kunnaymm tebliği : 
g~;:c~~ar~ır. Alman ~dazetel1erin1 e hakkımda izhar olunan duygulardan 24 Eylül pazar günü, tahdit edilen hatta doğru ilerliyen Krzılordu kı-
h • d se a Romanya an a tına dolayı teşekkür ve gayrimüsait hal ve taları, Seiny, Avgustov ve Grubeşev şehirlerini almışlar, Brestlitovskun 
n u8: ay Yahut petrol satın almak bir şartlara rag-men fuarın kazandıg-ı mu- 40 k"l · ı· b" · d A K h" B · k R 
8 
eyı dü§nıanlık telakki edilecekti. ı ometre şıma ı gar ısın e vgustov - uyc ıne - nans - assno 

k:ı~ nıenıleketler, istiklilleri hak- vaffakıyetten dolayı fuar komitesini hattını tutmuşlar, Brestlitovsk'un 20 kilometre cenubu garbisinde 
ra fa.herhangi bir büyük devlet ga- tebrik ederim. iSMET lNôNü Pichtchats'ı, Luibomil'i, Grubeşov'u, Cunouv'u ve Lwow'un 20 kilo -
le~~sıni kabul edemiyecek kadar metre şimali garbisinde Yanouv'u geçmişlerdir. 
ai e _t al~ında. idiler. Times gazete- u:aa ooıooa:wı.TiCP"JTDillilS L-.S d Lwow'un cenubu garbisinde, Komama, Dragobytch ve Boryslav 
ka' gder ~ ikbaadi tibüye~erln ~- ~~~~~--~~~~~~~---~-~~-~~~~~~~. sın a aıy • 1 . j alınmıştır. 

;;~~!n~:.~::~-~~~~~::~:.:Ji: ~'ij"Y~·~~~·j~~"~'~f i'~i~'j'"k~'b·;ı-~tt'i"j ya~r~0~~~;;u::cı::~;;~b~~~aan: 
:1;;nıa eden ba§makaleler bile yaz- İ 1 non (Sonu 5. inci sayfada) 

. ır. 
Südetler dav . d'l k Reisicümhur İs-

doğrudan doğru ası ~esıleh.~ 1 ~rel ınet İnönü dün saat 
trna alınan ç kYal aman u mu a - 16.30 da Yugoslav· 
r D . e os ovakya'dan son- .. a, anz:ıg ve K . . . d ya elçısı olup bu se 
istifad d" ondor vesılesın en fer b"" .. k 1 .1 . • • e e ılerek p 1 , d uyu e çı ıge 
ıtaat Ye tabiiyeti t 

0
• onya n:; k a tayin edilmiş bulu -

sonra, nıeydan h enun olun u .tan nan B. Sumenko . "' 
olun.nuyan son'hu~Yattl sahasınmd ıfşa viç'i mutat mera - • 
Iab'Id··· u arına ka ara- . 1 k b . 

ı ıgıne açılrnış b l . sım e a ul etmış - ~ 
olacaktı. H b . ve ser est emış tir B. Sumenko -

arp u ıler· ·· ·· ·· ·· · 
garp denıokrasiler· . . ı yuruyuşun, 11iç, Reisi.cümhura 
likeli addolunan ~ 'i~n en ~azla theh- büyük elçi sıfatiy -
etmiştir. a asm a zu ur le itimatnamesini 

Dikili' de zelzele 
devam ediyor 

Bazı evler yı k·ı ıd ·ı ! 

Felakete uğrıyanlara hükumet 

Fransız kllaları 
Alman mevzilerini 

tazyik ediyorlar 
Ren boyunca şiddetli topçu ateşi var 

Fransız tayyareleri kendilerinden 
üstün Alman f ilolariyle çarpıştılar 
Paris, 25 a.a. - Büyük Erkanıhar-~ 

biye'nin tebliği: 
Mevzilerimizi ıslah ettik. Düşman 

topçusu Zweibrück'ün cenubu şarki

sinde faaliyette bulunmaktadır. 

Ak§am tebliği 
Paris, 25 a.a. - 25 eylül ak~ teb

(Sonu 5. inci sayfada) 

Maarif Vekilimiz 
Erkek Lisesinde 

Dün her yerde liseler ve 

orta mektepler açı\dı 
Maarif Vekilimiz B. Hasan • Ali Polonya' da ölen general Fon F~ 

Yücel orta mektep ve liselerin dersle
re baş1aması münasebetiyle dün mek
teplerde tetkikler yapmıştır. Maarif 
Vekilimiz dün sabah yanında orta ted 
risat umum müdürü B. Hayri olduğu 
halde Ankara erkek lisesine gelerek 
yeni ders programı tatbikatı ve lise -
nin orta kısmındaki çift tedrisat vazi
yeti etrafında tetkikatta bulunmuş -
tur. 

Dün Türkiye'nin her tarafında ol -
duğu gibi şehrimizdeki orta mektep 
ve liselerde de derslere başlanmıştır. 

General 
Fon Fric 

~ 

Ordu da nefer 
olarak hizmet 
ediyormuş 

Bütün mekteplerde ders programları . . ,. 
ve sınıfların vaziyeti yeni tedris prog- Be~lın, .. 25 a.a. - Vo~ ~rıç ın. c~ " 
ramına göre hazırlanmıştır. Vekaletin nazesı, dun akşam Berlın e getırıl -
hazırladığı y,eni tedris programı, çift miştir. Cenaze merasimi, ~arı~ ~evl~t 
tedrisat tatbik edilen orta mekteplere hesabına meçhul asker abıdesının <>-
teşmil edilmiyecektir. (Sonu 5. inci sayfada) 

Bombardımandan sonra 

Varşova harabeye döndü 

Şehirde 
kurban 

hasara uğramamış veya 
vermem.iş bina kalmadı 

Yakınlarda İngilt 'd l takdim eylemiştir. na "M ere e neşro u-
n avi kitab" m d H d Kabul esnasında 

aon'I H" l a en er• k"l h .. a ıt er arasındaki .. 1 ~ başve ı ve arıcı · 
ve Kztlay yardım yapıyor Vaşington, 25 a.a. - Vaziyet do- rette alman ağır topçusunun öldürll-

layısiyle gecikmiştir - cü ateşi altında bulunmaktadır. Var-
kat} h son mu a- - . k"l" 

.. ar akkında verdig··ı t f ·ı•t ye vekaletı ve ı ı gor F .. h a sı a a . S 
e, u rer son temas saatlerinde Doktor Refık ay-

dam hazır bulun· 
(Soııu 5• ıncı say_iada) muştur. (a.a.), 

Yugoslavya'nın Ankara Büyük Elçiliğine tayin 
edilen Sumenkoviç'in Cümhurreismi:z:e 
itimatnameıini takdim etme mercaiminden 

bir görünü§ 

İzmir, 25 (Telefonla) - Dikilide 24 eylül pazar akşamı saat 22,30 da şovada, hasara uğramamış ve kurban 
üç on beşten beş buçuğa kadar beşer neşredilen Varşova müdafaa kuman- vermemiş bina yoktur. Birçok evler, 
saniy:elik yedi zelzele, 8,50 de altı sa- danlığı tebliği: . .. ~ ezcümle bütün re_s~ daireler, harabe 

(Sonu 5 inci say.fada) Varşova ve Modlın, mutemadı su- (Sonu 5. ıncı sayfada) 
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İnsan ve kültür : Günün peıinden Avrupa'da tallSUde Milli Müdafaaya 

Sükunun arkasınd·a .. Bir yıldönümü 

dolayısile .•. 

/ bulunan talebeler Yirmi milyon lira· 
Dünyada, şimdi bütün insanlar, Fakat o zaman, bir harp değil Gelecek ve kalabilecek iki buud'un arasına sıkışmııtır. Bun- cih&D§iimul bir aiatem ve matemler 

tahsisat olanlar hangileridir? 
lardan biri, harp, diğeri de kendi mücadelesi ıkarııamdayrz; bundan Bugün, ilk dil kurulıaymıızm 
egoizmleridir. Günler ,aylar ve yıl- 5 - 21 yıl evel kitaplarda müna.ka- toplanışmın yedinci yıldönümüdürı 
lar, gizli parmaklariyle, bu iki şa edilen ve daha sonralan sokak- bir Atatürk eserinin bir yaş daha 
buud'u korcahyacak ve inaarılarla larda ve parlamentolarda döğüten ahımı kutluyoruz. Öz, temiz ve aa- Maarif Vekaletinden bildirildiğine 

munzam 
cemiyetlerin mukadderatı, buna gö- ve en sonralan da, mihver, müsel- de dil, Ebedi Şefin ömrünün soo yıl- göre : 
re, yerinden oynıyacaktrr. lea gibi ortaya bir takun hendesi lannı büyük bir cömertlikle harca- 1. - Almanya ve Franaa'da rea - Büyük Millet Meclisinde dışardan getirilecek 

anasonlar icin İnhisarlar Vekili izahat verdi 
Polonya gibi bir memlekette, kudret tekilleri koYan davalar ile dığı mevzudu. m1 ve husuııi surette tahsilde bulunan 

harbe mahsus olan büyÜk buud ile kal'frlafllllt bulunuyoruz demektir. Alfabemizin ve dilimizin kurtu- talebelerimizin yurda dönmeleri, 

~ 
fertlerin egoizmlerini tayin eden iş ebada yükselince Maginot ve luşunu müjdeliyen Sarayburnu nut- 2. - İsviçre, İtalya, İngiltere ve 
küçük buud, aon ha.sılalarmı ver- Siegfried hatları ile Vistül boyun- ku üzerinden on bir yıl geçmittir: Belçika'daki devlet talebelerinden fen 
mittir. Harp gelip geçmiş ve ferdin daki anlaşmalar, birer barikad öl- harf inkılabı, tarih inkılabı ve dil şubelerinde ve teknik sahada tahsil Büyük Millet Meclisi, dün doktor indirilmeeine karar v«rilaıiştir. Heye-

. · · ı ak ·7 ·· 1 · tah ·11 · d vamları Mazhar Germen'ın· reı·sıı·g~ın· de toplan- ti Vekilece verilen kaı:ar 938 MDO&ine egoızmım, ya canını a ar , ya aile- çüsüne inmez mı inkılabı; biribirini tamamlıyan üç goren erın sı erıne e • 
aini alıp götürerek, yahut, ocağını Ve hatta denizler ve bunlara temel halinde Kemalist kültüre vü- 3. - Amerika'da bulunan devlet ta- mıştır. Hariciye Vekaleti teşkilat ka- aittir. Ve şu şeki:We ımıkayyett.V. 
yıkarak en yüksek ihtizaz noktası- mahaua olmak üzere iki asırdanberi cut verdi. Her birinin belli başlı ha- lebesinin hangi şubede olursa olsun nununa ek kanun layihası ile subay ve Memlekette meveut bütöın anason mti
na çıkarmııtrr. düıünülmüt olan kontrol vasıtaları diselerinin yıldönüınlerinde ne ka _ tahsillerine devamları. · askeri memurların aylıkları hakkında bayaa edildikten sonra gene ihtiyaç 

Fakat, diğer insanlar için, yıl- ile ticaret mevzuatı, bu cihan~ümul dar yol aldığnnızı tesbiti itiyat edi- 4. - İsviçre, İngiltere, Belçika ve ki 1453 ve 2702 sayılı kanunların bazı hasıl olursa dışardan gümrük rOlllDİ 
Clızlar, henüz auama.ktadır. Onlar çarpıtmanın, pek yakında, bir ba- nelim: çünkü onlarm gayesine eriş- İtalya'da bulunan fenni ve teknik ma- maddelerinin tadili hakkındaki layi- verilerek memlekete sokulabilir w bu 
ne olacaktır? Onlar iç.in "harp" ne kımdan mevzuu ve bir diğer bakun- tiğimiz gün, cümhuriyet kültürünün hiyette olmıyan şubelerde tahsildeki ha ile bir ölüm mazbatasının tasdiki kararname sadece 936 senesi içineı:. 
getirecektir. dan nazımı olmaz mı? en büyük davalarmı halletmiş ola- devlet talebesinin yurda dönmeleri. hakkındaki tezkere, hükümetin tale- Kararname B. lıl. MeclMiain ta&dilli-

Ve zaten, mevzuubahis olan, a- Yani, bu harp, acaba sadece Ma- cağız. Dilini ve tarihini, bu iki var- 5. - Fransa ve Almanya'dan gayri bi üzerine iade edildi. ne arzedilmek özen SeTkedilmit w 
caba harp midir? ginot ve Siegfried hatlarının muka- lığmm icaplanna göre hazırlanmıf memleketlerde kendi hesaplarına oku- Milli müdafaaya yirmi müyon: bug~ne kadac encömenler~ kaMm§. 

Harp, çünkü, çöldeki gazveden, vemetlerini mi gösterecektir yoksa alfabesiyle konuşan, yazan ve anlı- yan talebenin ailelerinin, yoksa kendi Söz alan Maliye Vekilimiz, gelen bugun de huaruouıııa gekrıi§ baı.a. 
modern zamanlara kadar uzanan ve uıl, İngiliz deniz hi.kimiyetinin yan bir nesil, kültürünün milli cep- lerinin arzu ve muvafakatleriyle bu evrak arasında bulunan ve 58.917.000 yor. Bu kararname mucfülnce 988 -
bildiğimiz muntazam ve fenni çar- kıtalar üzerindeki müessiriyetini mi besini tamamlamış demektir. memleketlerde tahsillerine devamları liralık fevkalade tahsisata ilave ola - nesinde hariçten getirilen aDMOR lllllk 
pıfDMLlara kadar, ya bir kazanç için ortaya koyacaktır? Acaba karala- Son zamanlarda hele gazetele- kararlaştırılmıştır. rak Milli Müdafaaya yirmi milyon li- tacı 20, 25 ton kadardı~. Aouoa .,.._ 
yahut düşmanm böyle bir kastına rnı anarşisi bir vuzuha doğru inkipf runıze dikkat ediyor musunuz? 6. - Tahsillerini devlet veya dev - ra daha tahsisat verilmesi hakkındaki naz İnhisaclar idaresinin fhtiy--. 
kartııkoymak için yapıhrdı. Ya iati- ederek denizlerin yaaaaını mı aar- Yazılar arasına fikirlere kuvet ve lete bağlı müesseseler hesabına Al - kanun layihasının Milli M;\dafaa ihti- karşılıyan bir madde değildir. H-
la harbi, ya istiklal harbi yapılırdı. sacak, yoksa denizlerin yasası, ka- hak verdirmek iç.in divanlardan ya ve Fransa'da fen şubelerinde ve yaçlarına temas e~ dolayısiyle si rakı imiHeri ile b-dan befka .._ 
Bugün karşımıza dikilen hi.diaenin raların anarıisini mi tasfiye ede- mısralar seçip koymak, terkipler teknik sahada yapmakta iken yurda ruznameye alınarak tercibtııD. ve müs- yiyecek maddelerine nt.e.i dolarıei7 
belki birinci perdesine yani Alman- cek? Ve hava silahları, karalardan kullanmak, tam türkçe kartılıldan celbedilmiş olan talebeden tahsilleri - tacelen müzakeresini taJr p otti. Bu ta- ko: eşhas tarafından da möbayaa .._ 
ya • Polonya harbine böyle bir mi- yana mı yoksa denizlerden mi yana varken arapça ve farsça kelimeleri ni hayli ileri götürmüş olanların İs - lep kabul edilerek layi.ıt ıuıı maddele- mektedir. 
na ~rebiliriz ama, bundan sonraki çıkacak? sıralamak yadırganmadan yapıl- viçre, İngiltere ve Belçika' da tahsil ri görüşüldü ve re,..a lııonularak mev- B• &ene medek.etkı aaaBOD. .._. 

perdeleri için aynı tarifi tatbik et- Bir yanda karalar, denizler ve maktadır: Arap harflerini ve os- sahalarına göre hangi fakülte veya cudun ittifakiyle kabul edildi. inhitıarların bU' seoeltk lhtiyaeaaa to-
meğe imkan yoktur. havalar ve bir yanda, bunlarm or- manlrcayı bilmiyen cümhuriyet ço - yüksek mekteplerde tahsillerini ik - Sefarethane ve konsolosluklar arsa- miıı. edecek he.lde bulunmaktadır. 0-

Bir arkadaşm dediğine göre taamda yaşryan ufacık insan egoiz- cuklarmm bu sene liaeyi bitinniş ol- mal edebileceklerinin tayiniyle Maa - larının karşılıklı olmak şartiyle vergi- nun için dıprdaıı ıeeeon &etireoek de 
1914/18 harbinin ayağa kaldınmı mi! Bu iki buud'un haaılaamdan çı· duklarmı unutmıyalmı. Onlar, bu rif vekaletine bildirilmesi İstanbul ü- den muaf olması, mazbut vakıfların ta- ğiliz. Anaaonu ınemlelr.ette yetiştir -
olduiu davalar, bir türlü Yerine o- kacak hüküm, ne fÜphe ki yeni bir laübalilikten yalnız hayrette değil, niversitesinde müteşekkil komisyona miri için 150 bin lira verilmesi hakkın meyi teşvik için. İohisarlac idaresi bu 
tur.amamqtD'. Bu harp, ba yüzden im.anbğm yeni mukadderatmı ta- müteessirdirler de... havale edilmiştir. (a.a.) daki projelerden sonra, bu seneye mah ziraatle ıne§gUl olanlara avana ve tıe-
patlak •ermittir. Bu izahm güzel yin etmek peıindeclir. Sade ve temiz türkçe, çok çetin sus olmak üzere dışardan getirilecek hum dağımıaktadır_ 
tarafı ,kıanlığıdrr. Fakat, acaba bi- Maginot ile Siegfried arasmda, bir cehdin eseridir: hür türk dili, İstanbulda bir eroin fabrikası anasonların gümrük resimlerinin indi- Bundan BODl'a vekil. anason fiyat-
zi tatmin eder mi? hafif topçu faaliyeti; Vistül boyun- türk devlet ve iatildali gibi Atatürk rilmesi hakkındaki projenin miime- larınaa. inhiear idereaitıc.e göetedlen 

Bir diğerine göre demokrat ve da önceden anlafDUYa yahut sonra- azim ve enerjisiyle kazanılmııtır. d ld resine başlandı. ali&a Ye tepi~ 8ıOIW8 ~ llİt 
kapitalist alem, kendi varlığım ilık dan anlapnrya müstenit bir temas; Ona kartı en ufak bir kayıtsızlık mey ana ~lklrl 1 Söz alan Sami Erkmen (Tunceli), rakamlar verdi. 
hamlede müdafaa, ikinci bam.lede bir temas ki, iki ırkın iki sathı ara- yaparkan, bir inkılap eserine el u- Türkiye'de on sene evet birçok yer- Emiıı. Sa.ak (Eekitehir) - B11 te-
de tepnil mücadelesine gİri§Jniıtir'. arndadır; denizlerde abluka ve de- zatmış olmanm azabını duyalım. İstanbul, 25 (Telefonla) - Bugün lerde anason ekilirken İnhisarlar ida- kildeki alıJlacda gtlmrü.k teazMJ-'ır-
Bu izah da fena deiil; fakat o za- nizalb takibatı; ve uzak fark'ta, Belki bu bir kanun suçu değildir a- Beyoğlunda bir eroin fabrikası mey - resinin yalnı~ Çeşı:ne'den satın alma- le malt muhuebenin lüzumıı;uz }'Ol'e 
llUUI, demokrat ve kapitalist cep- aanlarm kavgası ! ma, bir rejim eaerine saygısızlık o - dana çıkarıldı; üç kaçakçı yakalandı. sı dolayısiyle halen burada ekildiğini, bir kanun haline pldlfiDe itmet -. 
henin kart1Smda, kenclm kadar Bütün bu dinamitli kımıldanma- larak milli vicdana ıstırap verir. Zabıta, bu uhususta yaptığı tetkikler- şimdi de dışardan getirtilmek isten_ ti. 
vahdetli bir mukabil cephe aramak larm haricinde de, Amerika'nm bi - Tek taralldar: . digw ine i .. aret etti. Hasan Fehmi At.aç (Gtılmifane) -
1• B · b ·· k V h ta flık k 'I it l ' b de, Bulgar tabasından Kostantin Dı - ır 
azan. u IH, enuz yo tur. e e- ra anunu ı e aya nm arıt latanbul ticaret oduı, baılrca it- Melunet Aldemir (İzmir) İnhisar- Bundan altı yedi &ene eıvel, •ı ıaıtt 

nüz davanm adı, Polonyan'm yeni- mütalealan ! bal maddeleri üzerinde sebepsiz fi- mitriyef ve kardeşi Vasil Dimitriyef lar idaresinin yalnız Çetmeden değil, buhcan başladığı zaman ımHI n ıh 111-
den cliriltilmeai ve Avrupa'nm naa- itte bu aükUnun arkaamda, dün- yat arttıran tacirlerin adlarmr tea· ile Yani adında üç kişinin Beyoğlun- bütün memleketteki anason malundü- ler için almacak alratli w W ı....-
yonal aoayalizmden temizlenmesi- yanm ve inaanhim mukadderatı da bir evde eroin fabrikası tesis ettik- --L larda bu··kü·-..te verı"lmi• nl\%1.a~r · ı k ed' K d ki h bit etmektedil". Bu haberi veren ar· nü al'"'*"' ta olduğunu söyledi, valnız -... 11 .l! ıriiıı dir. &"iZ enme t ır. artımız a · a - ·--···--·- ~· ..... •;-· uu ..... u ... vudı"LU.clıu -- ::.-- --·-·- ~ ....... ,.,.yı 1 

• ı.. ... .ı-~·-, .:.ı......:ı.c...- ,7'4 ....... ı .. ı-~& .&.&n,,.::, - t.--:-: ...... ~-- -----3 -- ı... ... ~c:ı•· ., L-
Bu ikinci izah.ta bahmanl&i'a gG-o dlae, ~ lıcırD·e öenzeınelitecıır. ta- kı · lüzumundan bahsetti. lendirilmit olduğuna aöylıedi " - a-

b h dana çıkarılanların isimlerini neşre- baskın yapmıştır. Bu bas n netıce -
re, mukabil cephe, merhale merhale kat, acaba ir arp midir? Ziya Gevher Etili cr ....... _~kalo) Bu naeon alınması hueueundaki kar'8nMl-

diyora bunlardan hemen hemen sinde et:oincilerin bütün malze~ ve a ....--- ._1_ 
tetelrkül etmek mevkünc:leclir. Bıuhan BELGE kadar lüzumlu bir maddeden neden Jııll meyi de buna misal om-ak ~ 

dörtte ÜÇÜ tiirk değildir. Bazı ma.d- letleri ele geçirilmi§ ve kendileri ya- su.mu kadar stok yapılmadıpm BOa"- hitkömetten böyle kacamamcloz:, Jl&Dİ 
d

0
eleri dııand~ get:ü-tn;ıekte rakip. katanarak: adliyeye tealim olunmuı • du. muvakkat kanaırılar nopindeo. Nl'fma.. 

aız olan bu mueaeeeelerm fiyat ar- Hl' etmesini rica etti. 
tD'l·1an, bü..::.. ---'e~te o __ ... tar. Gii "L - m· L!--•ar --~ıml 

~ L'UU lllaDI -. ....... mruR .,.~ ngr.ın .wn&ı - Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 'Ya-
deler üzerinde bir balının yapmak- zin izahları : ziyettcn anlqddtğına g6re İnhhlarlar 
tadır. 61İ k "f ft" 1 • Bunun üzerine Gümrük ve İnhisar- idaresinin anaeon atolm bulundumıa-

Belediye meclisi dün reiı vekille • Bu isimlere, böyle fiyat artıJla· "mrü mU 8 il efl lar Vekilimiz B. Raif Karadeniz şu makta olduğunu halbuki idarenin ih-
rinden B. Rauf Ayelllı'nın reisliğinde rmda, buhranlarda, ihtikarda; ya- izahlarda bulundu: 

nd 1 f"( tiyacı olan ilk maddelerin 2-S 1ıe11elik 
toplannuı ve encümenlerden gelen ni sebeps.iz ve kolay, müstehlik za- IJISI i er 1 ef "- Anason ekilmesi yalnız Çeşme- stoklarının bulundurulması zarureti_ 
muhtelif mazbatalar görüşülmüştür. ranna para kazanmak bahislerinde ye hasredilmiş degıV"ldir. Bu ziraat aer 

d • 1 G ni tebarüz ettirdi. Hatip, böyle karar-
Belediyenin yeni teşkilat kadrosunu aıma rut anır. önül aynı adla- Gümrük ve inhisarlar veWeti, mü- besttir. Memleketin her tanfında is-
tasvip eden ve bu kadronun tatbiki i- ra; fiyat indirmeleri, ucuzluk, nor- fetti-..Ierinin yeni barem kanuna göre tiyerı, i&tediği miktarda anason zira- namele~ neşri h119U8Unda .stl;::an 
Çı·n icap eden tahsisatın bütçeye ilive- mal kazanç te-bbüalerinde de raat- -s Fehmi taç'ın mütaleasına Jıt et-

,..- k d 1 tan • t i tir Bu mü ati yapabilir. Memleketin muhtelif t" b d b" k ·· ı B ı 
Havalar serinliyor 

Belediye Me<lisinde 

Sı·ne dair bütçe encümeni mazbatası lamayı Al'<":t.ı' ediyor... . a ro arını zım em ş . - ı ve u ara a ır aç gun eve u rıa-
B .. h · · d h k al . f · 1 f" kısımlarında Kütahya, Aydın, Bur- · tan'dan 200 000 t 1 köm'" ugıın şe rımız e ava ap ı ve a- kabul olunduktan sonra ı"cra makamı KUTA y nasebetle bır kısım mü etti§ er ter ı rıs . on manga u-

1 · ü ~ dur, İzmir, Bursa, Denizli, Tekirdağı rü i ·1 k ·· bi k · ralıklı yağıı ı geçmış, r zgcır gar.pte. n tarafından hazırlanın belediye mecli - etmi-..lerdir. Bunları yazıyorw: : get rtı n:ıe uzere r ararnameyı 
· d 5 k d h 1 t :r ve daha başka vilayetlerde bu mahıul il k d v • t d k 

aanıye e me~.re a ar ız: esmış ır. sine tevdi edilen ihtisas cetveli hak - Mesleki tedrisat müdürlen· BB. Kazım Koral, Hamit Tiğrel, 60 t' ti'rllm ktedı"r acı e 0 u uguna ışare e ere ' or -
Günün en yuksek sıcaklıgı 20 dere- ye ış e · mantarda dallar çürürken hala buı:ı.la-

.. . . H b .. Un 00.1 kında mü•terek encümenin mazbatası d l d ~· 'kl"kl d 70 li E · K F · mah ıh "k ceye yukselmıştır. ava ut ge- d f:rk .. Ul il f kal~de arasın a yapı an egıtı ı er lira an raya, nıs ansu, en - Fakat bu su er sene aynı mı - rın damgalanmamış olduğunu hatır-
w 1 a muva ı gor m Ş ve ev 4 Konya akşam kız sanat okulu müdürü d T k F ı o c · Şa tarda istihsal edilmemekte, bazı sene 

le~d~ kapalı ve. ~er ye.r yavgış ı geç - toplantıya nihayet verilmiştir. Bn. Bn. Hayriye Onan İzmir akgam kıs un o ay, azı ray, ezmı - lattı ve Ziraat Vekilinden izahat iate-
mıştır. 24 saat ıçındekı yagışların met sanat okulu müdürlüğüne, Sıvas akşam hin Giray, 55 den 60 ıa Medeni İnceoğ havalar anason istihsaline müsait git- di. 
re murabbaına bıraktığı su miktarı kız sanat oulu müdürü Kadriye Şahin lu, Şadan Dinçer, Alunet Esinkara, Re miyor az oluyor, bazı seneler iyi gidi- Stok rJardır : 

Konya akşam kız sanat okulu müdürlü- • B ş k B 1 daha f 1 · "h 1 dT Ceyban'da 75, İnönün'de 35, Manisa - latanbul konservatuvarı talebe ğüne, İstanbul Selçuk kız enstitüsü mü- şat Kirişmen, Baarı ora, ev et u - yor o zaman aza ıstı sa e ı ı- Gümrük ve İnhisarlar Vektlimiz 
da 30, Bilecik'te 23, Bergama'da 22, kaydına b••ladı dürü Halide Demirtaş Sıvas kxz enstitüsü ger, Kemalettin Arıkan, Cavit Güro - yor. Taediki talep olunan kararname tekrar söz alarak fU izahlarda bulun-
Sandıklı ve Zonguldak'ta 21, Lülebur- _,. müdürlüğüne, İstanbul akşam kız sanat o- cak, 45 den 50 liraya Baha Sezdirmez, 938 senesinde memlekette yeti§en ana du .. 

t t kulu müdür muavini Mücella İncekaya "k • · k 
gaz, Sabanca ve Kemalpaşa'da 20, Kil- ıtanbul, 25 (Telefonla) - ıtanbul İstanbul akşam kız sanat okulu müdürlü- Salt Arar. 40 dan 50 liraya Fettah Ba- son mı tarı ıhtıyacı arşılamıyacağı "- Arkadaşımız İnhisarlann atok 
tahya'da 17, Pınarhisar ve Eskitehir • konıervatuvarn bugünden itibaren im ğüne, Afyon akşam kız sanat okulu mü- nn, Şahap Yenen, Rüknettin Birce, düşünülmüş ve bundan dolayı Heyeti bulundurması meselesine temas buyur 
de 16, diğer yağışlı yerlerde de 1 ile tihanla talebe kaydına bqladı. Bugün ::u ~zed!:eatc~=o~~~"i;n~ 35 liradan 40 lira asit maetaı alınmıt- Vek.ileee anasonun kilosundan alın- dular. İnhisarlar idareai mümkün ol-
15 kilogram arasındadır. imtihana 40 kiti girdi. edilmişlerdir. tardır. makta olan 54 kııruş reemin 10 kurup duğu kadar ve bu müertaeeecıin i!li:re-

Rüzgarlar, Trakya, Kocaeli ve Ege bilmesi için lizım olduğu kadar etole 

bölgeleriyle Karadeniz kıyılarında l l l l lll l llllllllllll l il il l lll l l l l lllll l l l l llllll l l l lllllllllllllll l lll il llllll il l llllllllllll l lllll lllll lll lllll lllllllHllllltllllllllll llllll l llll lll l llll l l l il il l l l il ll l I bulundurmağa azaınl derecede dikkat 
şimalden, diğer bölgelerde gaprten etmektedir. İnhisarlar idarelli i•'et-

la · \' • Di okuyup yalnız kendi radyolarını ~ 
en çok saniyede 9 metre hız esmıt - erın ':"QVa'a'ıı'ıara .f mekte bulundugvu tütün ve sairenin - dialemek mecburiyetinde bulunan 
t"r. bir memleket için değil ama, öteki mevaddı iptidaiyesinin bazıları bir, 

Yurtta en yüksek sıcaklıklar, Bod • Şair Tevfik Filcret'ı"n •• ı bazıları için iki sene ve mevadch ma-
Ad memleketler için hakikatle ya anı 

rum, Antalya ve Menin'de 29• ana- "Harabı zelzele bir köy .•• " d k mulesi için üç ay ihtiyacına ye ........ k: 
ı d d. bfribirinden ayırt etmek ol u 9a .. r"_ 

da 30, skenderun'da 3l erece ır. diye bacı/ıyan '"Verin savallılara'" kadar elinde stok bulundurmaktadır. 
:s mtiıkttl bir §eydir. 

Parah talebe ile parasız 
talebe arasında hic bir 

fark göıetilmiyecek 
Bazı mekteplerde parasız talebenin 

paralı yatılı talebeden ayırt edilerek 
daha az müsait yerlerde yatrıldığı ge
ne böyle yerlerde yemek yedirildiği 
ve buna benzer bir takım ayn muame
lelere tabi tutulduğu görülmÜ!ftÜr. 
Maarif vekaleti, paralı ve parasıı. ya
tılı talebe arasında fark gözetilmeme
sini, parasız yatılı talebenin paraları
nın Maarif Vekaletince verilmekte bu
lunduğunu ve bu talebenin devlet ta
lebesi bulunduğunu alakalılara bildir
miıtir. 

Kontrato pulları 

İzmir belediyesi kontrato 

ıiiri Balıkeair'de o saman vıılcua Bereket versin JU "OiJre" gelime- Eğer bu miktar st-0k az görülüyorsa 
gelmiı bir zelzele dolayısiyle yası/- ılne: nihayet bu para meseleeidir, İnhieer-
mı,ıı. "Alman tebliğine göre", "Polon- lar idaresinin elindeki mütedavil aer-
Aynı ıairin, oğluna bitap ederek sü, harabelerin karşısında zelzeleye büyük harp patlak verdiği zaman- ya tebliğine göre", "Fransız tebliği- mayeyi artırmak lazım gelir. Fakat 

yazdığı ve : uğrıyan bir toprak parçası gibi sar- da imparatorluğunusun veliahti • göre'', '"lngiliz istihbarat neza- bu kadar stok da yaşıyan bir mftease-
Bin üç yüz ondu • henüz dün bu ısı/maktadır. "Friacher, fröhiscber Krie'' (ae- retinin bir tebliğine göre,. gibi. se için kafi gelmektedir. Çünkü, sem-

köhne izbeye sen Onların elemi ve matemi, hepi- ~eli ve parlak bir barpl) demişti. Bu '"giJre" sayesinde okuduğu- pati öyle bir şeydir ki rica ile istih-
Misalir olmuştum..... mizin elemi ve matemimizdir. Top- Aynı zamanda, !Jİmcli Doora'da nuz haberin ne dereceye kadar doğ- sal edilmez, bunun kendiliğinden ha-
diye başlıyan şiirine de gene Is- rağın pllrtızana insan elindeld kaz- menfi yqıyaa babası Kay..r de nı olduğallll tahmin etmek eliniz- Ml olan bir şey olduğunu biliyoruz. 

tanbul'da 1310 ulzelesinden ilham ma .kilrek ve bel dflzeltir. Topra- kendi aakerlerine 1914 senesi .sıoa- dedir/ Eğer arkadaşım benim ricam üzerine 
almı,ıı. ğın cinayetinden ileri gelen zarar- baharında daha yapraklar dllpne- •• sempati gösteriyorlarsa yanılıyorlar. 

Halk arasında "h~reket,, diye a- /arı, matem ve ıatırapları da gidere- den memleketlerine diJneceklerim Biz layiksek sempati gösterirler; de-
nı/an zelzele için edebiyatımızın cek vasıta, hamiyet ve şefkat kese- temin etmi~i .... ,. f..elik kal.pi ğilsek göstermezler. 
başlıca mahsulleri, galiba, bunlar- !linin içindeki paralardır. Varlıklı Yapraklar düşmeden! Hey gidi 
dır. vatandaşlar, '"Verin zavallılara!" Kayzer/ Halbuki dlJrt sene içinde 

Bu iki manzumenin başını Diki- ... 0 zavallı ashrler gis yaprakları• 
1i ve civarındaki son zelzele dola- dan daba melnlul dlJldJlmediler m1,... 
yısiyle hatulıyorum. Yddınm harbi! eli! 

Bana zelzele, sinirleri bozulmuş 
toprağın zaman zaman, ihtilioı gibi Ward Prioe alman/ara şu mahud Dalgınlık N uautlranlık, tarihin 
gelir • "yıldırım barbr' nden de bahsedi- yakın derslerini de imanlara unut-

turmalı mıdır1 O zaman toprak da ber siniri b~ yor: 
zulan, her şuuru kaybolan gibi mer- "Liderleriniz size •ık sık "Blitz ''Göre" kelimesi ! 
bamtt ve şefkati unutuyor; aileleri Krieg" (Yıldırım harbi) nden, böy-
söndürüyor, çocukları babalarından, lece süratli ve ucuz bir zafer kaza- Bir tara/ böyle söylerse, ikelıi ı.-

vrularından a ırı or. nacak/arından tla bahsettiler. raf onun tam zıddını söylüyor . .Al-

"Şu bilinmez insan" isiriıli eserin 
miJellifi olan meşhur fransız heki
mi Dr. Aleıccis Carrele fransız Sıbat 
Neareti tarafından hususi bir vazi
fe verildiğim telgraflardan öğreni-
7orus. 

Bu doktorun uzun müddettenbe
ri çelikten kalp yapmağa uğraştığı 
maltimdur. Şimdi de A vrupada har
bin facialarına dayanabilecek çe
ltlı. kalpl« yapsa da hepimiz birer 
taDe, zebJM 60 llWlllesi ıibi, tıa-

Bu izahlardan sonra layiha kabul e
dildi. 

Büyük Millet Meclisi, önümüzdeki 
pazarteai günü saat 011. beşte toplana
caktır. 

Çağrı 
x Dwaru M.ubaıı.ebat Encümeni 2'1-ıx

ll*I ~ aünii lıfl cia q>lanacü:.tır. 
Baıctlım-.w ~ _,_ ..... , • 



26 9- 1939 

[ Ôış POLiTI K~.:J .. " 

Harp nasıl başladı ? 
Harp çıktıktan sonra devletler, 

kendi noktainazarlarını müdafaa 
etmek için renkli renkli kitaplar 
neşrederler. Bu defa lngiltere tara· 
fnıdan biri "Beyaz", diğeri de "Ma· 
vi" adım ta§ıyan iki kitap ne§redil· 
tniştir. Mavi kitabı görmedik. Yal· 
nız Londra radyosu bir hülasasmı 
vermiştir. Fakat beyaz kitabın bir 
nüshası elimize geçti. Hemen söyli· 
Yelim ki bu kitap, harbin sebep ve 
ıtıenşeleri hakkındaki İngiliz görü
şünü müdafaa etmiyor. Harpten e· 
ve) İngiltere ile Almanya arasında
ki mektuplar, bir kelime ilave edil
rneksizin neşredilmektedir. Binaen
aleyh hem bugünün muharriri, hem 
Yarının tarihçisi, bu mektuplardan 
1939 harbinin mesuliyetini ait oldu
ğu yere yükletmek vaziyetindedir. 

Beyaz kitaptaki mektupların 
ınütaleasmdan sonra okuyucu üze
rinde husule gelen ilk intiba, harp· 
ten kaçınmıya ne kadar yakın ge
lindiğidir. Fakat buna inanılmama
lıdır. Hakikat şudur ki alman mek
tuplariyle tebarüz eden zihniyet, 
harbi bugün değilse, yarın doğura
caktı. Her harbin sebebi daima böy. 
le ehemiyetsiz gibi görünen bir nok
ta etrafında toplanır. Bununla bera
ber, bu defaki harp sebebi o derece 
ehemiyetsiz de değildir. Teati edi
len mektuplara bakarak vaz~yeti 
izah edelim : 

İngiltere, Alman • Sovyet paktı 
imza edilir edilmez, 22 ağustos ta
rihli bir mektupla, Polonya'ya kar§ı 
giriştiği taahhüde sadık kalacağını 
bildirir. Almanya 23 ağustosta ce
vap vererek Polonya'ya verilen ga. 
rantiden tikayet eder ve ihtil8.fm 
halledilmesini ısrarla ister. 

Birkaç defa daha mektup teati 
edildikten ve İngiliz sefiri Hitler'le 
görüttükten sonra nihayet İngilte
re, ihtilafın Polonya ile Almanya a
rasında hususi müzakere ile halle _ 
dilmesini teklif eder. 

Almanya 29 ağustosta bu teklifi 
kabul eder. Ancak §U şartla: 

. 1 - 30 ağustos akşamına kaıdar 
bır1:olonya murahhası Berlin'e gel
me ı. 

. 2 -:- ~u murahhu yalnız mesele
yı muza •• .!reye değil, İntaç ebneğe 
'Ve ~ukaveleyi imzalamıya aali.hi
....... 1ln ""'rt:'" '· 
h be ~ı tere keyfiyetten .t'oıonya·yı 

ı a r ar eder. Aynı zamanda Po-
onya murahhasınm bu k d -• I a ar su-

rat e Berlin'e gelmesinin ümkün 
ohnıya v fi · r:ıı h ~gıru se rı vasıtasıyle al-
r:nh .~kn_. u .ümetine bildirir. Polonya 

U WDeti d ·· k • . . e muza ereyi prensip 
ıtı~a~yle kabul ederek Berlin'deki 
se ınne Alman hüküıneti 1 t et • . .. 

1 
ye emas 

~~sını .~0Y .~r. Fakat i§ itten geç
~§.tır. ~unku 29 ağustosta tam sa.-
lahıyetli bir nıurahhasm l 
lryordu ki Beck•in gelnıe~be~:~: 
Yordu - gelmediğini gören Al
tnanya, a~keri harekata geçmiye 
karar verır. Gariptir ki Al 
tekliflerinden ne Polonya' nıanyda, 
l ·1 ' • h yı, ne e 
n.gı .tere yı enüz haberdar etme-
mışti. ~n.giliz s~firi vaziyeti öğren
mek ıçın harıciye nazın Riben
trop'a müracaat ttiv• d" · e gı zaman, ken-
ı~ıne, Polonya nıurahhasının tayin 

;ıdılen v8;_kitte gelmediği cihetle &r• 

d ~ .~skerı harekatın başlıyacağı bil
. ı_n ır. Ve davayı halle yanyacağı 
ıçın değil, nıaliinıatı olmak • . 

it dd . ıçın on 
~-~ ma elik teklif hariciye vekili 
t ık~;t~op tarafmdan okunur. Bu 
e ı uç prensibe dayanır : 

1 - Daıızig Ahnanya'ya .lhak 
dilecek. 1 e-

2 - Koridor'un mukadd t b. era ı, 
_ır. sene ~onra yapılacak bir plebi -

aıt ıle tayın edilecek. 
3 - Plebisit neticesinde Koridor 

~ol?nya'da kalsa dahi Almanya'ya 
ımtıyazh bir geçit verilecek. 

Bu §artlar pek ağır görünmüyor 
Fak t b. · a ır noktaya işaret ebnek la. 
zımdır: Almanya, martta Polonya'
~a yaptığı teklifte yalnız Danzig'in 
ıı.~akı~ı .ve Koridor'dan bir geçit ve
rı mesını talep etmişti. Polonya bu 
Şartlan kabul e._ kt k" d" v. • • • • u11e en çe m ıgı 

ıçındır kı İngiltere ile ittifak imza-
Jan~ı~tı. Hitler şimdi Koridor'da 
;lebısıt ,Yapılmasını ileri sürmekle 

olonya yı, lngiltere ·ı .. b 
t · . •v• ı e munase e· 
e gırıştıgı cihetle c 1 d k 

istermi ibi b" . eza an ırma 
ş g ır vazıyet alıyordu. 

Bununla beraber, bu nokt d d 
r h • 1. a a o e-
ece e emıyet ı değildir. Şüpheli ol-
nıakla beraber, ctenileb't• ki .. .. ı ır go-
ru~me neticesinde Hitler b d 
vazgeçer<li. Asıl eheıniy ti" un lan 
n 1 t ff 1 ,. e ı o an 
ot a, ıt er ın Jo~ kısa bir mühlet 

vererek tam aalahıyetli bir p l 
murahhasınm Berlin'e gelmo ~nyda 
1 • esın e 
srar etmesı ve murahhas gel- . 

ce k . •ueyın
D' as erı harekata başlamasıdır 
~nzig ihtilafı aylardanberi d • 

edı . •v• evanı 
P gıttıgıne göre Hitler'in m 

leyi · . d"" ' ese. . yınnı ort saatte halletmekte 
ıstı ı ·· ca gostermesinin makul sebebi 
Yoktur. 

. ~akikat §udur ki Hitler Beck'
m yırnı.i dört aaat içinde ta~ &alahi-
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Almanlar gene bir İngiliz 
batırdılar 

.... . . . 
gemısını 

Tayfalardan 12 kişi öldü 
Bir geminin 33 saat denizde kaldıktan 

sonra kurtulan mürettebatının anlattıkları 
. D;ıblin, 25 a.a. - Kazelside lngi
lız tıcaret gemisi, bir alman deniz -
altı gemisi tarafından batırılmıştır. 

Geminin mürettebatından 22 ki
şi, sandalları ile karaya çıkmışlar -
dır. Yaralı bulunan kaptan ve tel -
sizci hastaneye yatırılmıştır. Sanıl
dığına göre geminin mürettebatın -
dan 12 kişi ölmüştür. 

Kaptanın anlattıkları 
Londra, 25 a.a. - Bir denizaltı gemisi 

tarafından batırılan "Kazelside" adındaki 
İngiliz gemisi mürettebatından 12 kişi 
kaybolmuştur. Telsiz memuru da dahil ol
mak üzere büyük bir kısmı kurtarılmış o
lan gemi mürettebatı aşağıdaki beyanat
ta bulunmuşlardır: 

"- Denizaltı gemisi haber vermeden 
ateş açmıştır. Top ateşi ile mürettebatın
dan iki kişi ölmüş ve iki tahlisiye sanda
lı. hasara uğramıştır. Bunun üzerine eli
mızdeki son sandalı denize indirdik. Nor
mal olarak 7 kişi istiap eden bu sandala 
15 kişi bindi. Arkadaşlardan yedisi de a
lelacele vücuda ietirdikleri bir sala bin
diler . ., 

Yarım saat müsaade! 
Stokholm, 25 a.a. - Bir alman tahtel

bahiri tarafından batırılan Gertrud Brad 
ismindeki İsveç gemisinin kaptanı, hükü
met makamlarına ve matbuata beyanatta 
buluanrak tahtelbahir kumandanının ge
minin mürettebtına uzaklaşmak için yarım 
saat müsaade verdiğini söylemiştir. 

33 saat denizde kal.dıktan sonra 
kurtulanlar 

Londra, 25 a.a. - Bir alman denizaltı 
gemisi tarafından batırılan Truro adında· 
ki ingiliz gemisi zabitleri aşağıdaki beya
natta bulunmuşlardır: 

"- Truro battığı zaman denizaltı ge
misi, mürettebatı ile beraber içinde bu
lunduğumuz tahlisiye sandalını yedeğe al
<h. Denizaltı kumandam, bütiln zabitleri 
gemisine davet etti ve kendilerine muha
rebenin sonuna kadar denizde vazife al· 
mamağ-ı v9.detmelerini, aksi takdirde de
nizaltı gemisine alıp Almanya'ya çıkara
cağını söyledi. Biz, birinci talebi reddet
tik. Bunun üzerine kumandan sandahmızı 
deniz üzerinde kendi haline bıraktı. 33 
tiil\affi?ı.Ylt,~ir Belcika ıreınisi tarafmdan 

Finlandiya protestotrUna 
Almanytr'nın cevabı 

Kaunas, 25 a.a. - Emin bir menbadan 

Kalinesku'nun 
cenaze töreni 

Romen milli tesanüdünün 
lebarüzüne vesile oldu 

Bükreş, 25 a.a. - Kalinesku'nun ce
naze merasimi, milli tesanüdü göste
ren büyük tezahürlere vesile teşkil 
eylemiştir. Toplantılarda bütün Ro -
men teşekküllerinin ve milli ekalli • 
yetlerin mümessilleri nutuklar söyle
mişler ve Romen devletine karşı sa -
dakat ve bağlılıklarını tebarüz ettir -
mişlerdir. 

Pazar günü öğleden sonra matem 
münasebetiyle memleketin her tara -
fında bütün sinema ve tiyatrolar tatil 
edilmiştir. 

Memlekette tam bir sük\ln ve nizam 
hükum sürmekte ve hük\lmet, müte -
vaffa başvekilin eserine ikdamla de
vam eylemektedir. 

Kalinesku'nun rahu için 
Londrtr'da bir ayin yapıldı 

Londra, 25 a.a. - Kalinesku'nun is
tirahatı ruhu için dün Londra'daki 
Rus Ortodoks klisesinde bir dini ayin 
yapılmıştır. B. Çemberleyn ve Lord 
Halifaks bu ayine hususi kalem direk
törlerini göndermişlerdir. 

yetle huzuruna çrkmasını talep et
mekle, Şuınig ve Haha hakkında e· 
velce tatbik ettiği muameleyi Po· 
lonya dıı bakam hakkmda da tat
~i~ ettnek istemiştir. İngiltere ile 
ıttifak iınzalamıya cesaret eden a
dam Führer'in ayağına kadar gide
cek afiv diliyecekti. Daha evel, 
Çemberleyn'ler, Şu§nig'ler, Haha'
lar ~itmemiş mi:v.di? Bir devlet ya 
§erefıyle Yatar. Y":hut da hiç yafa· 
maz. Avusturya ve Çekoslovakya 
bu noktada kon&esiyon yapmıya 
tetebhüa eden bir devletin akıbeti 
için iki rönektir. Polonya buna mu· 
vafakat etmemiıtir. Muvafakat et
seydi, Çekoalova.kya'nm vaziyetine 
dü§ecekti. Ondan sonra da kim bi
lir sıra kime gelecekti? Harp Dan• 
~ig ihtilafı, Koridor meaeleai gibl 
ı§ler yüzünden çakmamııtrr. Bunlar 
ha'lledilebilirdi. Sulh Hitler'in gu
nıruna kurban edilmi§tİr. 

A. Ş. ESMER 

ô~renildiğine göre Finlandiya'run Bertin 
s.sliri, Finlandiya şileplerinin alman tah
telbahirleri tarafından torpillenmcsini 
von Ribbentrop nezdinde protesto etmiş
tir. 

Von Ribbentrop cevaben sellüloz nak
leden vapurların torpillenmesi harp zama 
nında tabii olduğunu ve bunun İngiltere· 
ye eşya taşıyan bitaraf gemiler için bir 
ihtar te:ıkil etmesi lazımgeldiğini söyle
miştir. 

lsveç'te heyecan devam ediyor 
Stokholm, 25 a.a. - İsveç gazeteleri, 

sellüloz hamulesi bulWJan iki Finlandiya 
gemisinin torpilleıımcuinden dolayı müte
heyyiç gözükmekte ve endişe izhar etmek 
tedir. 
İsveç gazeteleri, müttefikan, alman de· 

niza!tı harbinin 1svec menfaatlerini halel
dar ettiğini bildirmektedir. İsveç gaz~
leri sellüloz'un harp kaçağı addedilmiye
ceği hakkındaki Finlan<liya ve Norveç te
zine tamamiyle iştirak etmektedir. 

Almanlar bir lransız gemisini de 
batırdılar 

Londra, 25 a.a. - Bir alman deniz
altısı Manş denizinde hiç bir ihtarda 
bulunmaksızın 2660 tonluk Fransız 

Phryn'e kömür vapurunu batırmıştır. 
Bir İngiliz sahil tahlisiye kayığı mü 

rettebattan sağ kalan 24 kişiyi kurtar
mıştır. Bunlardan ikisi yaralıdır. 

Denizaltının 54 ki§i mürettebatı 
var 

Stokholm, 25 a.a. - İsveçe iltica· e
den ve tevkif olunan Zbik adındaki 

Polonya denizaltısı bir alman deniz -
alısı tarafından torpillenmiş idi. Fa -
kat ciddi hasara uğramamıştır. Müret
tebatı 54 kişidir. 

Bir lsveç vapuru daha batırddı 
Stokholm, 25 a.a. Esgothemborgdan 

İngiltereye odun yüklü olarak gitmek 
te olan 2850 tonilatoluk İsveç Silezya 
vapuru Stavanger açıkl~rında bugün 
ltc;.1 ... .,ı __ ..,. ___ .,.. ı...;r ~lm~n A • .,.;_. aJtu~1 

tarafından batırılmıştır. 19 kişilik mü
rettebatı diğer bir isveç gemisi tara -
fından kurtarılmıştır. 

Amerika'nın 

bitarafhğı 

Yeni bir kanun projesi 

tanzim olundu 
Vaşington, 25 a.a. - Pittman, dün 

akşam ambargonun kaldırılmasına ta 
raftar olan 8 ayan azasını hususi su
rette içtimaa davet ederek kongrenin 
geçen içtima devresinde mebusan mec 
tisinin kabul ettiği kanunun yerini 
tutmak üzere bugün hariciye encü
menine tevdi edeceği umumi bitaraf
lık kanunu layihasını tanzim etmiş
tir. 

Yeni layiha dört noktayı ihtiva et
mektedir : 

1 - Silahlardan ambargonun kal
dırılması. 

2 - "Cash and Carry" planı, 
3 - Kanuna muhalif hareketler i

çin derpiş edilen cezaların arttırılma-
sı , 

4 - Muhariplere açılacak ticari 
krediler hakkında bazı esaslar. 

Şimdiki kanunun en sonuncu nok
ta hakkındaki hükümlerinin değişti
rilmesine birçok kimseler itiraz et
mektedirler. Şimdiki kanun normal 
ticaret kredileri açılmasına müsaade 
etmektedir. 

Ruzvelt, hususi trenle Hydepark'
tan Vaşington'a hareket etmiştir. 

AmerikalılaT ve bitaraflık 

N evyork, 25 a.a. - Amerikan ef • 
karı umumiye enstitüsünün yaptığı 
ref er an dom neticesine göre amerika
lıların yüzde 57 si Fransa ile f ngilte
reye silah ve mühimmat satılmasına 
taraftardır. Bundan başka efkarı u
mumiyenin yüzde 90 ı bu satışın peşin 
para ile yapılmasını, yüzde 94 ü de 
satılan malların İngiliz ve fransızlar 
tarafından kendi vapurları üzerinde 
nakledilmesini talep etmektedirler. 

Hariciye encümeni layihayı 
kabııl etti 

Vafington, 25 a.a. - Ayan 
mecliıô hariciye encümeni, mü
zakere esas olarak, ambargo· 
D\ID kaldırılmaeı, peıin para ile 

Halifaks - Maiski 
görüşmeleri 

Sovyetlerin müstakbel 
hattı hareketi ne olatak ! 
Londra, 25 a.a. - Lord Halifaks ile 

Sovyetlerin Londra büyük elçisi B. 
Maiski, dünkü görüşmeleri esnasında, 
vaziyetin son inkişafların uzun uza -
dıya tetkik etmişlerdir. 

Deyli Meyl gazetesinin diplomatik 
muharririne göre, sovyet büyük elçi • 
si derhal hükümeti ile temasa geçe -
rek Sovyetlerin müstakbel hattı baret
leri hakkında lord Halifaks'a müm -
kün olduğu kadar çabuk cevap verme
yi vadeylemiştir. 

Paris'te resmi temaslar 
Paris, 25 a.a. - Hariciye müsteşarı 

Champetier de Ribes bugün öğleden 
evel Sovyet büyük elçisini kabul et -
miştir. 

Bir Alman çikolata 

fabrikasında infilôk 
Kanunas. 25 a.a. - Berlin'den gelen ha

berlere göre Tempelhof'da bir çikolata 
fabrikasında bir infilak vuku.bulmuş ve ar· 
kasından yangın çıkmıştır. Bu hadise bir 
kaç gün içinde vukubulan "Kaza" ların dör 
düncüsüdür. 

Hükumet makaınfarı bu suikat!tdlerin 
bir teşkilat tarafından tertib edildiğini 
zannetmektedirler. 

Çin' de şiddettli 
harpler oluyor 

Çunking, 25 a.a. - Çin ajansının 
bir tebliğine göre, Hunan'ın şimal 
uphesinde bütün gün muharebe bü
tün şiddetiyle devam etmiştir. 

Japonlar Tuntign gölünün garp 
sahiline on defa asker çıkarmıya te
şebbüs etmişlerse de muvaffak olama 
,.,..,,sı..,r~n· tı.-1 gilnlHl<- muharebede 
japon kıtaatı 5000 kişi kaybetmiştir. 

Kiangi cephesinde Kaoandan gar
be doğru ilerliyen japon kuvetleri 
J ehşeng mıntaktsında Çin kuvetleri 
ile harbe tutuşmuştur. Burası hareket 
merkezi olmuştur. 

Estonya Hariciye 

Nazırı Moskova' da 
Moskova, 25 a.a. - Estonya harici

ye nazırı Selter, dün sat 16.45 de Le
ningrada gelmiştir. Nazır. hariciye 
komiser muavini Lozovski, ticaret 
komiser muavini Stepanof ve bir çok 
sovyet ricali tarafından karşılanmış
tır. 

Selterin Moskovada iki gün kalacağı 

zannedilmektedir. Resmi bir menba -
dan bildirildiğine göre nazır, bir ti -

caret itilafı imza etmek üzere Mosko
vaya gelmiştir. l<'akat diğer cihetten 

öğrenildiğine göre, bir Polonya tah
telbahirinin Tallinden kaçması hadi -
sesi üzerine Selter - Molotof mülaka -
tı esnasında diğer bazı meseleler de 
görüşülecektir. 

Nazırın •eliihiyetleri 
Bern, 25 a.a. - National Zeitung'un 

Moskova'dan alarak verdiği bir tel -
grafta deniliyor ki : 

Moskova'ya ancak ticaret anlaşma -
sını imzalamak üzere gelen Estonya 
hariciye nazırı siyasete ve arazi işle • 
rine müteallik meseleleri de görüşmek 
salahiyetini haizdir. 

Nazır ansızın Moskova'dan 
ayrıldı 

Riga, 25 a.a. - Estonya hari
ciye nazırı Seltcr ansızın Mosko· 
vadan dönmÜ§ ve bugün Riga' • 
dan geçmİ§tir. Hiç bir beyanatta 
bulumnamı~tır. 

Letonya hükümet merkezin
deki ecnebi mahafil Selter'in bu 
ansızın dönÜ§ÜnÜ bedbin bir Ml• 

rette mütalea eylemektedir. 

mübayaat yapılması gibi husu.sa
tı ihtiva eden Pittaman layihası
nı ittifakla kabul etmittir. 

Normal olarak encümenin mü
zakere esa!lı olarak, geç.en içti· 
ma devresinde ambargonuıı ip· 
kası hakkında ınebusan mecli· 
since verilen kar•n eJ.e alınaaı 
la:aun gelirdi. 

" 
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Norveç sefiri Ebedi Şel'in muvakkat kabriRe çelenk koymagtur 

Alman -Sovyet paktının musoddak 

nüshaları Berlin'de teati olundu 

Hiler 30 milyon Slavı 
temsile uğraşacak 

Buna mukabil Sovyetler bütün stratejik 

noktalara, nehirleri ve yolları ele geçirdiler 
Berlin 25 a.a. - Alman istihbarat bürosu bildiriyor: 
Berlin:deki Sovyetler Birliği elçisi ile von Wiezbacker, dün~ 

redildiği tarihten itibaren muteber olan 25 ağustoa 1~? tanhh 
alman - sovyet ademi tecavüz misakının musaddak nushalarını 
teati etmişlerdir. 

''Polonya'mn taksimi Sovyetlere Hudut ne şekü al.acak? 
ad Zürih, 25 a.a. - Alman matbuatı. yar ı,, d . ·1 al 

Londra, 25 a.a. - Pazar gazeteleri, Polonya'da halihazır a çıı:ı en man-
Sovyetler birliğinin Polonyadaki ge - sovyet hudut hattının sadece askeri 
niş hareketlerinin uyandırdığı hay - ihtiyaçlara tekabül ettiğini ve bu hu
retten bahsetmekte ve bu hareketin dudun bundan sonra ne şekil alacağı 
vaziyet üzerine bırakacağı akisler bak malfım olmadığını iddiaya devam ete -

kında tefsirlerde bulunmaktadırlar. mektedit · 
Observer gazetesihde Garvin, Po - Stuttgart gazetesi bu hususta diyor 

lonya'nın dördüncü defa olarak Sov - ki : 
yetler birliği lehinde taksim edildiği- "- Sovyet kıtalan Polonya'yn ~r-
ni yazmakta ve bu memleketin şimdi- mek emrini aldıkları zaman hudut hat 
ki hudutlarının şimalde ve cenupta tı haltkında esasen bir itilaf mevcut 
eski hudutlarından 150 mil ilerde bu- bulunyordu. Harekat p~rlak bir şe~il-
1 d v t b ·· t" •ktedı"r Sov de başarılmıştır. Hatta Lemberg de un ugunu e aruz e ınn... . • 
yetler, Baltık devletleri ile Karpatlar muhasara edilmiş olan Polonyalıların 
arasında eskiden olduğu kadar şimdi karşısında bulunan alman kıtalaı:ı yer
de meşhur olan bütün sevkülceyş nok- lerini sovyet kıtalarına terketmışler • 
talarını, nehirleri, yolları. şimenifer- dir •• 
hatlarını ve ırki sebepler dolayıaiyle Cermen - Slav miicadelea 
paylaşılmıyan bütün mıntakaları elle- yeni safhada 
rine geçirmişlerdir. Parlş, 25 a.a. - Fransız matbuatı. 

Hitler'in üzerine aldığı "Sovyetlerin yenWen Avrupa'ya du-
nankör q hulü" mevzuu ile meşgul olmaktadır. 

Hitler, Karpatlardaki petrol kuyu - Gazeteler, Panslavizmin lıu yeni a-
larmı kaybetmiş ve imparatorluğuna kını ile yeni iki meselenin ortaya çık
temsil kabiliyeti olmıyan 30.000.000 tığını tebarüz ettirmektedir. Bu iki 
Slav'ı sokmak gibi nankör bir işitüz.e· mesele, Akdeniz meselesi ile Balkan
rine almıştır. Zaman geçtikçe bu Slav lar meselesinin gösterdiği vaziyette 
lar, Hitler sistemi için öldürücü bir değişiklik hasıl olması ve. ~mıa -
yara olacaklardır. Moskova Almanya'- nizm ile Slavizm arasındakı mucade -
ya lazım olan maddeleri verecektir. nin yeni bir safhaya girmiş bulunma
Fakat nazilerin istediği miktarda de- sıdır. 
ğil. Çünkü Sovyetler, kendi hesaplan Jurnal gazetesinde Saint - Bric" 'iti-
na çalışıyorlar. Bu itibarla Gorçakof'- yor ki: 
un şu nasihatini tutmaları ihtimali de "- Bu meselede en karakteristik 
vardır : vaziyet, Bulgarların hattı hareketidir. 

"Prusya kıralı için çalışma.,, Bulgarlar Rusya ve Almanyanın po 
/t.alyan müıahitleri enJifede lonyadaki xnüşteı:ek hareketlerini ve-

sile ittihaz ederek Dobruça üzerin -
Roma 25 a.a. - Polonya'nın süratle 

deki taleblerini ileri sürmektedir. şu
Sovyetleştirilmesi, İtalyan müşahitle· 

rasını da unutmamalıdır ki Balkan 
rini endişeye sevketmektedir. k 

Antantı, bu tadilci proğrama arşı ku 
İtalyan gazetelerinin başmakaleleri 

ve hususi muhabirleri tarafından ve - rulmuştur. 
rilen haberler, bunu teyit etmekte - Sovyet oyunu 
dir. Jurnal gazetesi, baş makalesinde 

Stampa gatesi, Sovyetlerin program de ayni mevzua temas eylemekte ve 
larını ve arazi taleplerini terketme - şöyle demektedir : 
diklerini bildirmektedir. Sovyetler Epey zamandanberi Almanya ta -
hep gittikleri yerde büyük bir süratle rafından açıkça tehdit edilmekte olan 
sovyet teşkilatı vücude getirmekte • Yugoslavya, yeni vaziyeti o derece i
dirler. yi görüyor ki sanıldığına göre, yakın-

Hiç beklemedikleri bir anda taşı _ da Moskova hükOmetini tanıyacak ve 
dıkları fikirlere dini adetlerine rağ • Sovyetler Birliği ile diplomatik mü • 
men Stalin rejimi altına giren Polon- nasebat tesis eyliyecektir. 
yalı binlerce ailelerin akibeti kolayca Şurasını hatırlayalım ki 1914 harbi 
gözönüne getirilebilir. Fakat italyan Rusyanın Balkanlardaki kendi men
gazetecilerinin ancak dikkatlerini cel- faatleri namına fakat ayni zamanda 
beden cihet, Almanların bir Polonya da Slavizm adına Sırlıistan'ı müdafaa
arazisini Sovyetlerc tcrkcttikleri za - ya koyulması ile patlamıştır. Bizler, 
man görülen manzaradır. o zaman, Rusya'nın müttefiki olarak 

yeni idareyi müfrit sovyetler ve vc:rdiğimiz sözü tutmak için harbe 
kuruyorlar girmiştik. Fakat asıl anlaşmazlık, Vi-

AJmanJar, terkettikleri mıntakadan yana ile Petresburg arasında, Slav -
lar ile Cermenler arasında idi. 

henüz tamamiyle ayrılmadan evel Sov-
yetler bu araziye girerek o mıntaka - Acaba, bugün, proleter çehreler ye-
run adll ve siyasi idaresini eline ala - ni bir Panslavizm ilerleme halinde de 
cak olan mahalli sovyet meclisini kur- ğil midir? Ve Almanyanın tazyiki al
maktadırlar. tında bir çok Slav milletleri mevcut 

Sovyet meclisleri müfrit Sovyetler değil midir?" 
tarafından kurulmaktadır. Bunlar, ma Excelsior gazetesi diyor ki: 
lfun olan sovyet ihtilal metodları ile ·:- Sovyetlerin oyunu sarihtir. Son 
işe girişmektedirler. Stampa'nın öğ • yirmi sene zarfında, Sovyetler, Al • 
rendiğine göre Galiçya'da Sovyotle - manların elin~en mümkün ~~duğu ka
rin ilk iti derhal ziraat kanununu tat- dar ~.ey almaga fakat ne muttefik ne 
bik etmek olmuştur. Bu gazete, gimdi de duşman olarak Almanya ile yalnız 
hemhudut bulunan Sovyetler birliği i- başına karşı karşıya kalmaınağa ça
le Macaristan arasında bir ihtilaf çı- lışmışlardır. 
kacağını zannetmekte ve evelcc hem- Excelsior, makalesini şöyle bitiri -
hudut olmadıkları zaman bık bu iki yor: 
memleketin anlaşamadıklarım hatırlat Panalvizm•in bir tek tehlikeli düş· 
,mak~dır. mant vardır ve o da Prusyadır.'" 
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ı Gaziantep'te ihtikôrla 
mücadele tedbirleri / Sa=~d2~ ~ve!:::~ v5:a~~ ( RADYO 

Almanya'da havagazı'da 
vesika ile dağıtılıyor ! 

Cephelerde 

matem 
ölenlerin aile 1 eri 

giyemiyecekler elbisesi 
Zürih, 25 a.a. - Alman ev kadınla

rına bundan sonra havagazı vesika ile 
verilecektir. Tevziat ihtiyaçlara göre 
temin edilecek veya kaldırılacaktır. 

Avusturyalı askerler kaçıyorlar 

~az.iantep : ~S &.il. - Son eünlerde Vila 
yet~mızde demır, kalay, boya ve diğer ba
z.ı ıth~Iat eşyaları fiaUarında gayri tabii 
fıat yuks.eltmeleri görüldüğünden icabe
d.e~ tetkı~atın yapılması, intikir deı-ece
sı~ın,. tesbı.ti, fiat yükseltilmelerine karşı 
~ımı ~akıbata &'CÇilmesi için Viliyetçe 
z!aat, tıcaret ve sanayi odaları Reisi Em
nıyet müdürü ve Belediye ~isinden mü
re.kkep bLr komisyon teşkil edilmiştir. Ko
~ısYon derhal faaliyete S"eçerek ihtikirı 
onlemek için ciddi tedbirler almıştır. 

Yeni S. S. C. B. pulları 
Muharrir Saltyko - Stchedrine'in {18Z6 

- 1889) ölümü.nün ellinci yılı vesilesiyle 
dört puldan ibaret bir seri pul çıkarılmak
tadır. Bu pulların birinci ve üç.üncü kıy -
metlerinde muharririo gençliğine, ikinci 
ve dördüncü kıymetlerinde de son zaman
larına ait resimleri bulunmaktadır. Kıy~ 
metleri şöyledir: 

tarafından tertip olunan 1,500 lica 
mükafatlı tay ve taylı lasraldar ser -
gisi dün Çarşambada vali velıili Oran 
Güvenç tarafından ve on bine yakın 
halk huzurunda açmıştır. Bu &erginin 
açılması ötedenberi iyi cine atlar ye -
tiştiren bu mıntakada hayvan yetiş -
tiricilere büyük bir teşvik vesilesi ol
muştur. Hükümet tarafın<lan sergide 
yirmi bin liralık hayvan mübayaa e
dilmiştir. 

TURK1Y.li: 

Radyo Oifüzyon Postaları 
T0RK1YE R•dyosu - ANKARA Rs~ı· , 

DALGA UZUNi.UGU 
16M m. 182Kce.;120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kcı.t 20 Kw. T. A V 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw T. A .. 

ANKARA 

SALI - 26-9·1939 

Halk sokaklarda sıra bekliyor 

Amsterdam, 25 a.a. - Telgraf gaze
tesi, Almanya'daki hayat hakkında 

bazı garip malumat neşretmektedir. 

Bu gazetenin bildirdiğine göre halk 
yiyecek almak için sokaklarda bekle -
mektedir. Fazla olarak da vesikahrda 
yazılı yiyecek miktarı gün geçtikçe a
zdtılmaktadır. 

Klagenfurt, 25 a.a. - Mensup ol -
dukları alay, Polonya cephesine hare
ket ettiği zaman mahalli garnizonla -
rından firar etmiş olan bir kaç Avus. 
turya askeri kurşuna dizilmiştir. Bu 
gibi firar hadisleri, hakiki bir isyan 
mahiyetini almıştır. Kısmıiizamı kato
lik olan firarilerin başında Anton Döl 
lnigg isminde bir adam bulunmakta i
di. 

Musadere edilen radyolar 

Amsterdam, 25 a.a - .Niewes Van
den Dag gazetesinin Berlin,dcn bildir 
diğine göre yahudilerde bulunan rad
yolar, Almanya'nın her tarafında ve 
alman işgali altında bulunan mıntaka
lrda hükümet makamları tarafındn 
müsadere edilmiştir. 

Garbi Anadolu 
güreş müsabakaları 

İzmir, 25 a.a. - Garbi Anadolu gü
reş birincilikleri dün Denizli, Manisa 
ve İzmir bölgeleri güreşçilerinin işti
rakiyle yapıldı. Büyük bir alaka ile 
takip edilen güreşlerde kuvetli ele -
manlara malik olan Denizli bölgesi 
dört, İzmir bölgesi iki, ve Manisa böl
gesi de bir birincilik aldılar. 

Esvablık kumaşlar da bazı takyida
ta tabi tutulmuştur. Yakında halk yal
nız muayyen bazı kumaşları satın ala
bilecektir. 

Ölenler için matem elbiuısi 
giymek yasak 

Gratz, 25 a.a. - Alman-leh harbi es
nasında Galiçya'da ölen Avusturyalı 

askerlerin ailelerinin matem elbisesi 
giymeleri yasak edilmiştir. Lwow ile 
Karpatlar arasındaki mıntakada aske
ri harekata iştirak eden Gratz alayı 

söylendiğine göre tamamiyle imha e -
cliJmiştir. 

Bu alay, Schuschnigg hükümetinin 
en şiddetli düşmanlar olan Avusturya 
lı nazilerden teşkil edilmiştir. 

İzmit'teki güreş 
müsabakaları 

neticelendi 
İzmit, 25 a.a. - Dört bölge güretÇile· 

ri arasında şehrimizde yapılan Türk.iye 
ıerbest güreş crup birinciliii miisabakala 
rı şu auretle neticelenmi1tir: 

56 kiloda Kocaeliden İbrahim birinci, 
Bun.a'dan HaHt ikinci, 61 kiloda. Kocae
liden Niyazi birinci, Bursadan Hümii i
kinci, 66 kiloda Kocacliden Yıldırım bi
rinci, Eskişehirden Halit ikinci, 

72 kiloda Kocaeliden İsmail birinci, 
Bohııdan Esat ikinci, 79 kiloda Kocael-i
den Enver birinci, Bursadan Recep ikin
ci, 87 kiloda. Kocaeliden Ahmet birinci, 
Boludan Hasan ikinci, 

Aiırda da Kocaeliden Osman birinci, 
Boludan Ha$İm ikinci, olmuşlardır. 

Bu müsabakalar büyük bir alika ile ta
kip edilmi$ ve celen takımlar içinde mun
tazam kıyafetleriyle Burıalı ıüreıçiler 
nazarı dikkati celbetmiştir. 

Takımlar itibariyle Kocaeli birinci, Bo
lu ikinci, Bursa üçüncü ve Eskiıehir dör
düncü olmuslardır. 

Serbest &'Ürcş Kocaeli grupu birinciH
iini ka%ana·n Kocaelili güreşçile~ ~nkara
da yapılacak olan müsabakalara ışttrlk et. 
mek üzere 28 eylülde Ankra.ya hareket e
deceklerdir. 

Trabzon'da fındık ihracatı 
Trabzon, 25 a.a. - Ağustosun son -i 

ki haftasında dış memleketlere gön -
derilen iç fındıklar 40 - 45 kuruıtan 
satılmıştır. 

Bugün liman!mızdan kalkacak olan 
vapura yüklenen iç fındıklar fop 30 ve 
31 kuruştan ve yüzde elli iç veren ka
buklu fındıklar da borsada 13 kuruı
tan muamele görmüştür. 

Bir çek albayı öldürtüldü 

Bale, 25 a.a. - Buraya gelen haber
lere göre, Çekoslovakya'nın sabık Pa
ris ataşemiliteri albay Drac, Prag'da 
Gestapo tarafından öldürülmüştür. 

Albay Drgac, casuslukla mücadele 
servisinin şefi idi ve bu suretle bir 
çok alman ajanlarını meydana çıkar -
mıştı. 1938 eylül buhranı esnasında da 
istihbarat nezaretinde servis şefliği 
yapmıştır. 

HABERLERi 
)( Londra - Yeni Zelanda hükUmeti

nin Avrupa'da barb etmek üzere tam mev
cutlu bir fırka göndcreceiini İngiltere hü
kfimetine bildirdiği haber verilmektedir. 

x Londra - Daily express gazetesinin 
bildirdiiine göre Irlanda makamları İngil
tere'den çıkarrlm!$ olan dört tehlikeli ted
hişçinin 1ten.e lngilterc'ye döndüklerini 
Londra hükUmetine haber vermişlerdir. 
X Brüksel - İndependance Belge gazetesi, 
askeri masrafların kapatılabilmesi için bü
kü.metin yakında istikraz tahvilleri çıkara 
cağını yazmaktadır. Bu haber, şimdiye ka
dar resmen tcyid edilmemiştir. 

Nevyork, - Sinema endüstrisinin ilk bü
yük müessisierinden Cari Laemmle dün 
a.\uia-m. ka\b e-c-ktt1rlndcn. 1'-ulif~n:nicı'd-. L• 
verly • Hills'de vefat etmiştir. Laemmle. 
12 yaşında idi. 

Londra, - Amiral Binham S8 yaşında 
olduğu halde dün vefat etmiştir. Binham, 
Jutland deniz muharebesinde Ne-:tor torpi
do muhabirine kumanda etmi11 ve bu harpte 
büyük miıvaf(akiyetli hareketler yapmıştı. 
X Stokholm İsveç Maliye Nazırı umumi bir 
toplantı esnasında Milli Müdafaanın tak
viyesi lüzumu dolayısiyle kabul edilen ye
ni masrafların 500 milyoni baliğ olduğu 
ve bunlann vergileri iki misli arttırılmak 
suretile temin edileceğini ve bu yüzden 
memleketin bugünkü yaşama ıeviyesinde 
bir tenezzül vukua geleceiini beyan etmiı
tir-

(in, Japonya ile sulh yapmak 
niyetinde değil 

Hong-Kong:. 25 a.a. - Chekiai ajansı,. 
bildiriyor : 

Birçok Çin ıeflerinin ve bu arada Ko
mintanc mümessillerinin Çin'de yeni bir 
hükUmet teşkil etmeie ve Japonlarla ıulh 
akdetmeğe ara verdiklerine dair japonlar 
tarafından işaa edilen beberler, yarı res
mi mahfellerde katiyetler takzib edilmek
tedir. 

Bu haberler, hiçbir esasa istinad etme
mektedir. 

HULASA 

Üçok • Altay beşer 
golle berabere kaldı 
İzmir, 25 a.a. - Dün, Üçok - Altay 

takımları arasında yapılan hususi bir 
maçta iki takım da yaptıkları beşer 
golle berabere kalmışlardır. 

Sıhi olmıyan müesseselerin 
yanına mesken yapılmıyacak 
Kanun! hükme uygun olarak mes -

kenlerden uzak yerlerde açılmasına 

müsaade edilen gayri sıhi müessese .. 
lerin civarlarına bazı yerlerde sonra -
dan evler veya insanların ikametine 
mahsus binalar yapıldığı anlaşılmış -
tır. Sıhat ve İçtimaı muavenet veka -
!eti halkın sıhatı noktasından bundan 
böyle bu gibi gayri sıh! müessesele -
rin civarlarına mesken inşa ettirilme
mesini alakalılara bildirmiştir. 

D. D. Y. memurlarının kazanç 
vergilerinin belediye hisseleri 
Devlet demiryolları ve limanları u

mum müdürlüğü memur ve müstah -
demlerinden kesilen kazanç vergile -
rinden ayrılan belediye hisselerinin 
Ankara belediyesine tevdi edilmeme
si kararlaştırılmıştır. Belediye hisse
leri malmüdürlükleri tarafından bele
diyeler bankasına verilecek ve banka 
bu parayı belediyelere tevdi edecek -
Tir. 

Ankara Borsası 
25 eylül 1939 fiyatlan 

ÇEKLER 
Açılış F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyorlr: 
Pariı 
Milino 
Cenevre 
Amsterdttm 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sol ya 
Prag 
Madrid 
Varsova 
Budape§t~ 
Bükreı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.24 
129.7025 

2.96 

29.4375 
68.9475 

22.0175 

31.005 

5.24 
130.3475 

2.9775 

29.7725 
69.8675 

22.2975 

31.3775 

B o y Ü K A ş 

ıs K., 30 K., 45 K. ve 60 K ... 
Bugün mevcut ve kullanılmakta olan 

pullara ilaveten dört puldan ibaret bir ta
kını pul çıkarılacaktır. 5 K. işçi tipi, 15 K 
piyade neferi; 30 K. tayyareci ve 60 K 
S.S.C.B. arması. 

( Berat gecesi) 
Diyanet lıleri Reisliğinden : 

12.30 Program ve memleket saat ayarı 
1'2.35 Türk. muzi&:i : 

Okuyan : Semahat Ö:ıdenses 
Çalanlar : .Fahire Fersan, Refik Fer5an., 
Cevdet Koı:an 
1 """".'" Segih peşrevi 

18 aıiustos S.S.C.B. nin hava gün.üdür. 
Bu vesile ile bu sene 1938 de çıkarılan 
(~ovyet havacılııiının zaferi) pulları ye
n~ renklerle tabettirilerek ve üzerine (18 
agustoa S. S. C. B. nin hava günü) rusça 
ibaresi surşarjı vurularak satışa çıkarıl
mıştır. 10 K. kırmızı; 30 K. mavi; 40 K 
yeşilimsi mavi; 50 K. mor; 1 r, brön. 

1939 senesi eylülünün 28 inci per -
şembe günü Şabanı şerifin 14 düne te
sadüf etmekle perşembe akşamı (Cu -
ma gecesi) Leylei Berat olduğu ilan 

2- Bimıen Şen - Segih ıarin - Sunda iç 
sin yar elinden. 

3 -Arif bey - Segih ıarkı - Olmaz ili..; 
sinci satpareme 

4-Arif bey - Hüzzam prk.ı - Meftu;1 
olalı 

5 - Bimen Sen • Hüzzam tark.ı - Sükü.1 
da geçen ömrüm olunur. (4833) 14793 

. Ağust05 1939 . basında açılan rus 
MAHKEMELER 

6 -Refik Fergan - Hüzzam saz semais 
13.00 Memleket saat ayarı, ajana Ye mete 

oroloji haberleri 
zıraat sergısı münasebetiyle çıkarılan 
on puldan ibaret seri muhtelif resim
ler taşımaktadır: 10 K. kırmızımsı penbe, 
temsili sütcülük; 15 K. br()n.. hasat; 20 K 
kurşuni siyah, çoban ve koyun, 30 K. ko
yu mor, sergi binaları; 30 K. portakal kır
mızısı, sergi methalindeki heykel· -45 K 
gri - yeşil, hasat, 50 K. esmer kır~ızt at 
cinsinin islah numunesi: 60 K. mor h~sat 
dönüşü sevinç; 80 K. koyu mor pan~ar zi
raati; l r. mavi, avculuk... ' C.S 

Ankara Asliye 4 Üncü 
Mahkemesinden : 

Hukuk 

13.15.ı•.oo Müzik (Karışık pro~ram) 
19.00 Program ve memleket saat ayarı. 
19.0S Müzik (Hafif müzik - PL) 

Cümhuriyel bayrcamı 
hazırhklar1 ba~ladı 

Ankarada Yenişehirde Mimar Sinan. 
caddesinde 3 numarada rnukim Fen meınu
ru Semih. 
Nafıa Vekileti vekili tarafından aleyhi

nize açılan okutma ma~rahndan alac.ak 
d.ivsı için duruşma günü tayin oluna!'} 
13-4-939 perşembe saat 10 da mahkemeye 
gelmeniz hakkın.da çıkarılan davetiye, a<l
resinizde bulunamadığınızdan ve halen 
ikametgahınız meçhul olduğundan bahis
le bi15.tebliğ- iade ediimi',Jtir. 

Mahkemece iliincn davetiye tebliı{ine 
ve duruşmanın 27-10-939 cuma günü saat 
9 a talikine karar vcrilmi!~tir. O gün ve 
saatte mahkemeye gelmeniz veya bir ve
kil göndermeniz lüzumu, aksi takdirde 
hakkınızda gıyap kararı verileceği tebliğ 

Önümüzdeki cümhuriyet bayramın- makamına kaim olmak üzere ilin olunur. 
da yapılacak büyük geçit resmine iş - 3564 

tirak edecek izcilerin hazırlık talimle- Ankara Asliye Birinci Hukuk 
rine başlamaları alakalılara bildiri! - Mahkemesinden : 
miştir. Maarif Vek§leti bu hususta teş Ankara'.da müneccim yokuşunda Mah-
ki13.tına bir tamim yapmıştır. mutpaşa BeJestant inşaat kontrolörü Ce

lil Karaçicek karısı Ayten tarafından ve-
Büyük geçit resmine iştirak edecek rilip mahkememizin 939/1855 sayısına ge

izcilerle, bulundukları yerlerdeki ge- çirilen ad değiştirme d.ivasrnın yapılan 
çit resmine iştirak ettirilecek izciler duruşması sonunda: 
h ' Aygül adının (Ayten) olarak değiştiril

er gün son dersten sonra bir saat ge- mesine ve bu suretle nüfusa tescil ve ili
çit resmine hazırlık talimi yapacak - nına 8-7-939 tarihinde karar verildiği ilin 
lardır. Talimlerde kusursuz esas vazi- olunur. 3568 
yeti, dönüşler, resmi tazimler ve ta _ lmroz Sulh Hukuk Mahkeme-
kım cephesiyle geçit resmi yürüyüşü sinden : 
kusursuz bir şekilde yapılıncıya ka İmroz merkez kasabasının Çınarlı ma. 

- hallesinden ölü Nikola oğlu Mihalaki Fa-
dar öğretilecektir. naryot ile kardeşleri aynı mahalleden Ata-

Nerelerden ne miktar izci geleceği naş ve Yani ve Meropi Nikola Fanaryot 
Maarif Vekalet"nc b"l"h kt - arasında İmroz sulh hukuk mahkemesin-

ı e 1 a are me ep de açık olarak yapılan iki tane vasiyet 
Iere bildirilecektir. Bu sene de kız iz- açma davasında: Mirasçılardan ölünün 
ciler yalnız Ankara mekteplerinden ogulları Atanaş ve Yani ile kızı Meropi
. · k d k nin ecnebi memleketlerinde olup ikamet -
ıştıra e ece yurdun diğer yerlerin- gihları meçhul olduğu anlaşıldığından di-
den getirilmiyecektir. Yurdun muhte- vacının isteğiyle hukuk usulü muhakemc
l!!'. 1 .. :.·~ .. ı .... ı •• .,, ..... o-t - ... h ._ .......... -- .... 1nahd"e1err·gereilriCe nan~tafihind'eii 'iifba"'! 
rinci teşrin pazartesi günü Ankara'da ren mahkemece tayin edilen bir ay müd
bulunacak ve Ankara izcileri tarafın- detle 19 eylül 939 sah günü saat 11 için 
dan karşılanacaklardır. Yurdun muh- il1nen davetiye tebliğ edildiği halde tayin 

olunan gün ve saatte müddeaaleyhimadan 
telif kö§clerinden gelecek izcilerin hiç biriei g~lm~dikleri gibi bir müdafi da
Ankara'yı hiç görmemiş olanlar ara • hi göndermedikleri anlaşılmıt ve divacı· 

nın istejiyle gıyap kararı verilerek hukuk 
sından seçilmesine dikkat edilecektir usulü muhakemeleri kanununun 144 üncü 

Hususi liselerden bayrama i11tirak maddesi gere~ince mahkemece tayin olu. 
etmek isteyenler paralariyle gelecek - nan bir ay müddetle Ankara Ulll!I gazete

sHe ilanen tebliğ edilmesine ve muhakeme 
!er, yalnız şehrimizde yiyecekleri ve nin 3.11.939 cuma günü saa1 ıı re talikine 
yatacakları yer temin edilecektir. karar verilmiş olduğundan mezkilr gün ve 

M ·f V k,l · 1 k · ·ı · · saatte itiraz etmedikleri ve bizzat veya 
aarı e a etı, ge ece ızcı erın ı- tayin edecekleri bir müdafilerinin gelme-

aşe ve ibateleri için bir heyet teşkil diği takdirde hutllk usulü muhakemeleri 
etmiştir. Heyet şimdiden hazırlıkları- kan\\Jlunun 402 inci maddesi gereğince bir 

daha muhakemeye kabul edilmiyecekleri 
na başlamıştır. Bütiln izciler aynı el - bilinmek üzere mezkQr kanunun 405 inci 
biseyi 10.bis olacaklar ve elbiselerde en maddesine tevfikan ili.nen tebliğ olunur. 
küçük bir değişiklik dahi yapılamıya- (4840) 14800 

caktır.,, 

Ankara hukuk fakültesi ikmal 
imtihan lan 

Ankara hukuk fakültesinin ikmal 
imtihanları 5 birinci teşrin perşembe 
günü başlıyacaktır. İmtihanlar 31 bi -
rinei teşrin sah gününe kadar devam 
edecektir. 

Talebe alınacak 
Teknik Okulu Müdürlüğünden: 

Mühendis kısmı makine ve inşaat 

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

14753 

19.30 Türk müziği (Batlama He oywı ha 
vaları: Sadi Yaver Ataman) (FU'll he 
yeti) 

20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayan. Ajaoa •• m.te 

oroloji haberleri. 
20.50 Müzik (Klasik Pr<>6nt.m ) 

Ankara Radyosu Küme •e iu Heıreti 
İdare eden : Mesut CemiL 
l -Kürdilihicaı:kir peşrevi 
2- Arif bey - Kürdilihicazkir prlu 

Muntazır teşrifine hazır kayık 
3 -Arif bey - Kürdilihicaı:kir l*t'kı -

Gidelim Göksuya 
4-Arif bey - Kürdilibicazklr şarkı • 

Niçin terkeyleyip gittin a salim. 
5-Mcsut Cemil - Lavta taksimi 
6- Rifat bey - Kürdilihicaz'kAr p.rlu .. 

Bu şeb recayi dil oldil. 
7 - Rahmi bey - Kürdilihic.llldr p.rlo .. 

Sana ey canımın canı efendim 
8 - Rahmi bey - Kürdilihicazkir tarkı .. 

Ey mıtrıbı nazende edi 
9-Arif bey - Kürdilihica.zkir prkı .. 

Kanlar döküyor. 
10 -Kürdilihicazkar su semaisi 

21.30 Konuşma 
21.45 Müzik (Solistler - Pi.) 
22.00 Müzik (Radyo ockestraaı - Şef: Dr. 

E. Praetorius : 
Konser takdimi: Halil Bedii Yön.etgen : 
1- Beethoven - "Prometbeus" uvertürü 
Z-Pierne - "Ramuntcho., siliti 
3 - R. Strauss - "Rosenkavalier" ope -

rasının valsleri 
4- Snıetana - "Sarka" (Senfonik parça) 
5- Rossini - "Guillaume TeJl" operau

n.rn üvertürü 
23.00 Son ajanı haberleri, ziraat, esham 

tahvilat, kambiyo - nukut borsa&1 (fiyat) 
23.ZO Müzik (Cazband - Pi.) 
23.5$44 Yarınki program 

ASKERLiK 1ŞLER1 

Bedelli eratın nazarı dikkatine 
A_,,,ır ....... 4',.1 .. _ _.ı:L c:" 1 - · - .ı 

Beaelınin bır taksitini veren be--
del erleri talim için kıtaya girdikleri 
tarihten itibaren altı ay zarfında di. 
ğer taksitini vermeleri 14zımdır. 

Altı ayını dolduran ve iki taksitini 
veren bedel erleri vaziyet dlbelir ve 
bir terhis vuku bulursa temle edilo
ceklerdir. 

Kanuni müddet zarfında liıılDol tak
sitini vermemiş bodel ecled ba hak, 
dan istifade etmemekle beraber eon 
yoklamada ayrılmış olduklan sınıf
ları mürettebatına verilerek o sınıfın 
muvazzaflık hizmetini tamamlamak 
mecburiyetinde kalııukları ll!n olu-
na.(4758) 14698 

Tüıtı:iy• it Bank- Memurları 
Tekaüt Sandığı Taıfiya Heyetin• 
dea: 

Zl-9-939 perşembe ııünü Anlıarado. Tür
kiye lı Banka• binasında top)a:nan San -
dı.k mnumi heyeti sandığın fesih ve tasfi
yesine karar vermiş v« bu feaih kararı da 
Ankara Asliye mahkemesi dördüncü hu
kuk hakimlijiinin 23-9-1939 tarih ...., 1939/ 
&47 eaı Te 84 karar nmnaralı illm.iyle taı 
dik ve mahkemedeki kaydı t-erklıı edilmiş 
olduğundan keyfıyet ılll.n olunur. 3472 

ııevinçlerinden ve kederlerinde.n uzak ya9ıyonla. 

K R o M A N 1 

Mariyan : 

" lıte bunun için onUDla beraber bulundufwn 
zaman canon sıkılıyor, diye dütfuıüyordu- lbtiyar 
kadınların yanında bulunduğum zaman da böyle 
olurum! Çünkü onlarla benim aramda biç bir 
mütterek nokta yoktur. Halbuki meııeli. ıu nefret 
ettiğim Rayınond bile başka. later onunla, ister 
baıka dostlarımla, aramızda biribirimize benzedi· 
ğimiz ditilik tarafları Tardır: yatak, -~ amıe• 
lilc !" 

( Büyük harpten ıonra ilk paskalye geces~ •. beş 1"~~' 
Antuvan, kardeşi Jilber, arkadaıı Domınık Herıyo, 
.Mariyan ve Solanj Senkler isminde iki geııç k~la be .. 
raber ııkıntıh bir suareden kaçıyorlar ve geceyı kırlar 
içinde kaybolmuı bir otelde ıeçiriyorlar. Antuvan, 
Mariyan'la. Dominik de Solanj'la beraber eıileniyorlar. 
Nlhıyet Solanj, Dominik'le değil jilber'le, Antuvan ?• 
Mariyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evlı • 
lik hayatmdan memnun değildirler. Antuvan kansının 
kız karde$İ Evlin'lc sevişiyor ve Evlin bu aşk yüzün -
den intihar ediyor. Şimdi Antuvan'm annesi ölmil$, ve 
o eıkiden biraz kin duyduğu kardeşlerini ille defa ziya
rete gitmi~tir. Fakat Jilber'in kansı Solanj daima haa
tadıc.) 

Antuvan hala kendi kendiıine diyordu ki: 
Yazan: lrene Nemirovsk\ -75- Çeuiren: Mümtaz Faik FENiK Sözü eveli. Solanj açtı ı 

''Bu macera, onun hayatında bir facia olacak .. 
tı. Fakat demek aldanmı§ım. Mesut da görünü

ror!" 
Jilber içini çekti : , 
- Bereket versin, dedi, kendini avutacak bir 

meıgale buluyor. Yokıa, daima haıta, daima ço
cuksuz, anne olmak ümidinden uzak bir halde bu 

ıssız yerde ne yapardı? 
Sonra birdenbire ıesini alçaltarak Te kapalı 

camlı kapıya bakarak ili.ve etti : 
- Benim hayatrmı bilmezsin dostum! Endite! 

Ebedi bir endiıe içindeyim ••• 
Antuvan : 
- Daima hasta olanlar, ötekilerden daha mu

kavemetlidir, dedi. Annemi bilinin- Kaç defa öldü 
ölecek zannettik. Ben doğdum doğalı hasta idi. 
Otuz dört sene bu! Dile kolay. Dütün bir defa! 

- Fakat annem muhayyel bir hasta idi. Hal· 
bul<i Solanj bitip tükenmek bilmiyen bir ihtizar ha· 
linde. Zaten ıenin Solanj'la annem araımda bul
duğun bu müpbehet benim de aklıma gelmemiş 

değildir. Ben kendi mukadderallJDlı kendi i.kıbeti• 

mi bile kaç kere babamınkine benzetmiıimd.irl O
na ne kadar çok acırdnn! Bunun mi.naamı ıimdi 
anlıyorum: kadıncağız hasta! •• Fakat o "kadınca
ğız hasta!" derken biz buna hiç kulak asmazdık. 
Hatırlar mısın? Bunu adeti. gayet tabii bulurduk. 
Babam ihtiyardı değil mi? Varım o da ıstll'&p çek
sin! Fakat timdi düşünüyorum da hayret ediyo
rum. Sen doğduğun zaman, yani o hastalandığı 
zaman, babam benden çok daha gençti. O zaman 
bir bilsen kar detim 1 Ona ne ihtimam ederdi; ne 
kadar bakardı. Yemeği yalnız yerdi. Hizmetçiyi 
hatırlarım. Ayaklarının ucuna basarak yürürdü; 
sanki yukarıki odada cenaze yatıyordu. 

Ne yapayım ben de bir insanım. Evet biliyorum 
bu söylediklerime belki isyan edeceksin, belki kı
zacaksın! Fakat daha dayanamıyacağnn. içime 
öyle geliyor ki, ben yaııyorum ve bir ölüye bağh

fDn. işte bu korkunç bir feY• 
Paskal kadehine içki doldurarak : 
-lyileıir intalli.h dedi- Daha ıençtirl 

Fakat Jilber baımı aalladı : 

- Hayır, hayır, dedi. Aııtık ümidim de ~•lnl•· 

dı. Altı hafta, iki ay iyi ıidiyor. Tekrar hayata 
baılıyonız. Sonra her f"Y birdenbire tekrar deği
fiyor. Ne aeyahat edebiliyorum, ne bir yere gide· 
biliyonım, ne kiınseyi çağırabiliyorum. Sana, bu· 
nun iılerimin Üzernde bile ne fena bir tesir yap
tığından bahsedecek değilim; anlarım! Hele Pas
kal daha iyi bilir_ Aktam eve döneceğimi dü§ündü
ğüm zaman tekrar beni bir kederdir alıyor. 

Bu esnada Raymond kapıda göründü. Koca11-
na bakmıya gelmioti. Çünkü çocukları yarın sabah 
erkenden mektebe gideceklerdi. Geç kalmak iste
miyordu. Jilber'le Antuvan yalnız kaldılar ve 
Lui Verker'le, Karre'nin iflasına dair uzun uzun 
konuttular, 

Halbuki aalonda Mariyan'la Solanj konuıaeak 
lakırdı bulamıyorlardı. Son aeneler zarfında biri
birlerini çok nadir görmüılerdi. Mariyan arkada
ıınm kendi sıhatini, kuvetini, çocuklarını kıs.kan
dığmı biliyordu. Hastalık, Solanj'm ıüzelliğini 

bozmamııtı. Fa.kat rengi o kadar solgıuı, vücudu 
o kadar zayıftı ki bir kadına güçlükle benziyordu. 
Zaten çoktanberi1 kadmlarm muhitinden, onların 

' ' 1 " .. , 

- Dominik'ten haber alıyor muaun? di~ oor<fu. 
Mariyan'a değil aade önüne, pencera<len t&ra• 

fa bakıyordu
Mariyan : 
- Hayır, dedi. 
- Biribirinize 

rum ..•• 

- Evet, hazan. 

rutıeliyormuıunuz 1 biliy ... 

- Gelecek ay evleniyormuı, biliyor tmltlUD 7 
- Hayır. Kimi alıyormUf7 

• - Londra'da tanıdığı bir kadını. Fran11zmı§. 
Alelade bir kadm olacak zannederim. 

Mariyan, belki :ııalim bir tecessüole, ve yahut 
belki de ona fenalık yapmak sıra.11 kendiıine gel
diği için sordu : 

- Solanj, dedi, hala onu dütünüyor muaun? 
Solanj : 
- Evet, dedi, bilinin, ben diğer kadmlar gibi 

yaııyamam. Gündüzler uzun, ve geceler bitip tÜ• 
kenmek bilmiyor. Belki e&ki hatıralara IP.zıım.ıreldi
ğinden ııok fazla kı)'IDet veriyorum. 

(S- -~ 



26- 9. 1939 ULUS 

Fransız kllaları Kayıp Sovyet nehir filosu 
ve kazanç Af man mevzilerinf 

/ ara~!!!,~~yfad•) 1 D ~.ş~ ~c~~>r' d ~dni ~.~~ !!Yı~~ · ı z ik ediyorlar pek sıkmtılı imiş: "-Yirmi sene smı temizlemekte olan K.ızılordu mensup bazı memurların akıbetleri 
sizinle dost olmıya uğraştnn.Yardnn kuvetleri, Brestlitovsk'un cenubu anlaşılıncıya kadar rehine olarak 
etmediniz. Nihayet beni §U sovyet şarkisindeki Polonya kıtalan gru • Sovyetler Birliğinde alıkonulacaktır. 

(Başı ı inci sayfada) 
Iiği: 

Sarr'm şarkında piyade ileri müf
rezelerimizin faaliyeti. 
Aynı mıntakada şiddetli düşman 

topçu ateşi. 
24 eylül günü cephede yapılan hava 

muharebelerinde avcı tayyarelerimiz 
iki defa adetçe faik düşman hava ku
vetleriyle çarpışmıştır. Müteaddit al· 
man avcı tayyaresi düşürülmüştür. 
Bunlardan ikisi topraklarımıza düş
ınüşttir. 

Almanlara göre 
Polonya cephelerindeki askeri ha

rekattan bahseden alman resmi tebli
ğinde, garp cephesindeki harekat için 
föyle denilmektedir: 

Garpte iki taraftan mahalli topçu • 
\'e keşif faaliyeti olmuştur. Bir hava 
muharebesinde sekiz fransız tayyare· 
si düşürülmüştür. 

Bir Alman denizaltı gemisi bir tor
pido muhribini batırmıştır. 

Ekonomik harpte de büyük muvaf
fakkiyetler elde edilmiştir. 

Bir lransız tayyaresi lsviçre 
üzerinde 

Berne, 25 a.a. - İsviçre telgraf a
]ansı bir fransız bombardıman tayya
resinin Bale civarında Allschbill de 
İsviçre üzerinden 500 metre yüksek
likte uçmuş olduğunu bildirmektedir. 

Paris, 25 a.a. -Alman kıtaları fran
sız ileri mevzilerine karşı mevzii taar
ruzlar yapmıya devam etmektedirler. 
Almanlar garp _cephesinde muhase _ 
matın bidayetindenberi kullandıkları 
tabiyeyi umumileştirerek muhtelif 
noktalara birbirini takip eden ufak 
mikyasta hücu~ar yapmakta ve her 
defasında küçük kıtalarla harekete 
geçmektedirler. 

Dün mitralyöz ve tüfek ateşine baş
lıyan alınanlar, fransız ileri karakol
larının mukavemet derecesini anla • 
mak üzere _keşif kollarını faaliyete ge· 
çirmişlerdır. 

Zirfrid hattı mevzilerinin müdafi
leri görünüşe göre bu hattın ileri kı
sımlarını fransız ileri hareketine kar
şı mfunkün olduğu kadar uzun bir 
zaman müdafaa etmek ve işgal altın
da bulunan noktalara karşı mukabil 
taarruzlara geçerek franızlan izac et
mek gayesini takip etmektedirler. 
Ren~en M~zele. kadar uzanan cep

hedekı harekat bır kale muharebesi 
§eklinde devam etmektedir. 

Atmanların bütün mukabil taarruz
Ian fransız ileri karakolları ve atış -
Ianndaki sürat ve isabetleri mal11m 
olan fransız sahra bataryaları tarafın
dan geri püskürtülmüştür. 
Ren boyunca uzun ve §iddetli 

topçu ateşi 
paris, 2~ a.a. .- (Havas) Almanla· 

rın şiddetlı faalıyetinden sonra dün 
yapılan askeri .. harekat, şark mevzile
rinde bazı duzeltme ilerleyişlerini 
mümkün kılmıştır. 

Askeri mahfillerin tebarüz ettir
diğine göre, bunlar geniş ilerlemeler 
olmakla beraber bilhassa enteresan
dır. Çünkü. mahdut olmakla beraber, 
ezcümle Biıes ve Hardt nnntakaların 
da bazı müşahede mevkilerinin ele 
geçirilmes! n.~ neticelenmiştir. 

Son ikı gun zarfında vukua gelen 
alman harekatına fransız kıtalarının 
cevabı basrnı şaşırtmış gibidir. Al
manla; her türlü faaliyetten tevakki 
eylemekte ve "iki kö~rü" nün cenubu 
şarkisinde topçu ateşı açmakla iktifa 

etmektedir. 
Şimdiye kadar Ren nehrinin iki 

sahili arasında pek mahdut miktarda 
topçu güllesi teati edilmiştir. Bugün 
'Ren nehri boyunca birçok noktada u
ıun ve şiddetli topçu ateşi açılmış
tır. 

f:' ra:nsızlar alman mevzilerini 
tazyik ediyorlar 

(} ~aris 25 .ı.a. - Almanlar tarafın
!~ ilti ~ündenberi gösterilen büyük 

~ ~C' 11~~ti müteakip fransızlar alman 
~{ıı~rıni yeniden tazyik etmiye 

!i ~ışlardır. 
,. . Almanlar tarafından gösterilen bu 
faaliyetin garpte m~stahkem hattı 
ıiyareti beklenen Hıtlere karşı bir 
nümayiş olarak mı, yo~sa Sigfirit 
hattı ile hudut arasındakı kaybedilen 
arazinin istirdadı için mi yapıldığı 
henüz malilm değildir. 

Bu ikinci ihtimal doğru ise al
lllan hücum kıtalarının müşkül bir i
§e giriştiklerini kabul etmek lazım
dır. Çünkü fransızlar burada cephe 
te~kil ettikleri bir haftadanberi istih 
kamlar vücuda getirm~şler, mevzile
rini tahkim etmişler, sıpe~ '!e tel ör
güler vasıtasiyle bu arazıyı emniyet 
altına almı;ılardır. 

Hava muharebeleri 
Paris, 25 a.a. - (Havas) Dün öğle

den sonra garp cephesinde alman hat· 
ları üz7rinde vukua gelen hava muha 
rebelen, fransız tayyarecilerinin mu
vaffakiyeti ile neticelenmiştir. 

B~ ~uharebeler, yalnız avcı tayya 
reler~nın değil, fakat düşman tayya· 
relerıne faikiyet gösteren bombardı· 
~~n tayyarelerinin de sağlamlık ve 
surat. kalitelerini isbat eylemiştir. 

İkı tarafın zayiatına gelince, iyi 
haber alan askeri mahfillerde söylen
di~ine göre, düşmanın zayiatı, en a. 
şagı fransız zayiatına müsavidir. 

paktını yapmıya mecbur ettinizl" punun tasfiyesi esnasında on bin -
demiş. Bu son cümleyi söyleııken, den fazla er ve subay ve Grubeşov
yüzünde hiç sevmediği bir işi yap· un cenubu şarkisindeki grupun tas• 
mak mecburiyetinde kalanlara mah- fiyesinde de bir piyade alayı ve bir 
sus bir ikrah ifadesi varmış. Eğer l 1 motör Ü ivayı esir almışlardır. 
şarki Avrupa ve Balkanlar hartası· 
nın bugünkü vaziyeti karşısında Al· Sovyet nehir filosu Dinyeper 
manya'nın mevkii düşünülecek o· üzerinde ilerliyor 
lursa, alman devlet reisinin, başına Moskova, 25 a.a. - Dinyeper neh-
gelebilecek olanı pek de tahmin et- ri üzerindeki sovyet nehir filosu Po
mediği zannedileınez. Unutmamak lonyadan mukavemet görmeden iler • 
lazımdır ki Savyet Rusya seneler- !emektedir. Bu filolar dün Punitsev 
denberi Baltık ve Ukranya üzerin· - Sarwy şimendifer köprüsüne kadar 
de sallanan alman tehlikesi altm- gelmiştir. 
da, varını yoğunu milli müdafaa Dinyeper nehri üzerinde bir kaç 

Alman hatlarına düşen masraflarına hasretmek zanıretin· ınayn keşfedilmiştir. Polonyalılar sov 
tayyareler de kalmıştır. yet filosunun muvasalatından evel bir 

Muharebe alman hatları üzerinde Şimdi alman tehdidine istinat e- kaçı silah ve mufıimmat yüklü bir çok 
yapıldığından, fransız kumandanlığı den macar tekliflerinin dahi vahi.m gemileri nehirde batırmışlardır. 

Moskova'daki leh elçisi rehine 
olarak alıkonacak 

Moskova, 25 a.a - (Havas) Sanıl
dığına göre, Moskovadaki Polonya 
büyük elçisi, şimdiye kadar kendile
rinden haber alınmamış bulunan sov-

Macaristan endişede 

Roma, 25 a.a. - Şarki Galiçya ile 
Ukranyanın sovyet kıtaatı tarafından 
işgali Macaristanda derin endişeler 
uyandırmıştır. 

Bu endişeleri aksettiren italyan 
matbuatının Budapeşte muhabirleri, 
Macaristan ile sovyetler arasında si
yasi münasebat tesisinin Almanya
Sovyet anlaşmasının bir neticesi ol· 
duğunu tebarüz ettirmekle beraber 
hiç de emniyet verici bir şey telakki 
edilmediğini yazıyorlar. 

Litvanya' da bazı sınıflar 
terhis edildi 

Kaunas, 25 a.a - Yüksek asker! 
kumandanlık, ordunun kısmen terhi
sini emretmiştir. Bundan vaziyetin 
aydınlandığı ve Lituania için yakın 
bir tehlike mevcut olmadığı manası 

çıkarılmaktadır. 

Henüz silah altında bırakılan ih -
tiyatlara, rekolteyi toplıyabilmeleri 

için beşer gün izin v~rilmiştir. 

prensipine sadık kalarak yalnız fran- ihtilatlar doğurabilmesi endişesinin 
sız topraklarına düşen alman tayya - uyandığı günlerden bir hafta, fa. 
relerini zayiat olarak göstermiştir. kat §artlardan bir hayli uzakta bu· 
Fakat birçok alman tayyarelerinin lunuyoruz. Bir Londra telgrafı, eğer 
hudut ötesinde yere düştükleri ve düs doğru ise, Bulgaristan'la Savyetler 
tükleri yerde yangın çıktığı görül~ arasında aktedilecek bir mukavele 
1:1üştür. Bu tayyarelerin harap oldu- ile, Almanya'ya olan bulgar ihraca
gu muhakkak bulunmakla beraber tının Savyetler Birliğine yapılacağı· 
kayıpları hakkında maddi ve kati bür nı bildirmektedir. Romanya'nm ti
han mevcut olmadığından fransız ku caret ve sah§ hususunda normal e· 
mandanlığı bunları tebliğinde bahis saslardan ayrdmağa kendini artık 
mevzuu etmemiştir. mecbur görmiyeceği de tahmin olu-

Bombardımandan sonra 
nabilir. 

Tayyarelerle mücadele için yeni Bir memleket, hiç bir hesaba ve 
bir silah hiç bir istikbal düşüncesine taham-

VarŞova harabeye döndü 
Roma, 25 a.a. - Almanya'nın garp mülü olmryan şeref ve namus mese· 

cephesinde bulunan italyan gazeteci- leleri kar§ısmda kaldığı zaman, bü
leri alınanların düşman tayyarelerine tün kuvetlerini gözü kapalı ortaya 
karşı içleri patlayıcı maddelerle dolu atmakta haklıdır. Çünkü böyle bir 
küçük balonlar kullandıklarını bildir mücadelenin neticesinde feda ede
mektedirler. İstendiği zaman infilak ceği menfaatler, şeref ve namus 
eden bu balo'nlar, civarda dolaşan kaybından asla daha ağır değildir
tayyareler için tehlikeli birer silah - ler. Esasen §eref ve namus davasm-

(Başı 1 inci sayfada) 
halindedir. Sivil halktan ölenlerin 
miktarı pek yüksektir. Halkın mane
viyatı yüksektir. Müdafaa devam et
mektedir. 

Kilisede dua edenler ve 
hastanede bulunanlar öldü 

tır. daki tevekkül ve teslimiyetlerin ni-
Varşova, 25 a.a. - Dünkü bombar. 

dıman esnasında Sonvenir kilisesine 
bir bomba isabet etmiş ve o aralık dua 
etmekte bulunan bir çok kimseler öl
müş ve yaralanmıştır. 

Almanlar Ahen'de büyük hayet, şu veya bu auretle, bir gün 
tah§idat yapıyorlar • aynı fedakarlıklara varacağı mu-

Londra, 25 a.a. - Manchester Gu- kadderdir. Vahim olan mesele, şeref 
ardian gazetesinin diplomatik muha· ve namus davasının, onun neticesin· 
birinin bildirdiğine göre, halen al- de ıir.i~ilecek mücadelenin 8.kıbet· 
manlar, Ahen mıntakasında büyük as leri hesap edilmeksizin, bizzat bu 
keri tahşidat yapmaktadır. Bütün köy memleketi idare edenler tarafın· 
ler askerle doludur ve yollar kamyon dan ıicat ve ika edilmesidir. Birkaç 
lardan ve kıtalardan geçilmemekte. senedenberi kazandığı hudutsuz 
dir. Halk, tahliyeye hazır olmak em- muvaffakiyetlerin bilançosunu elde 
rini almıştır. Gerginlik o derecededir bulundU1'an Almanya, Danzig ve 
ki halk tamamen şaşkın gibidir. A- Koridor ~htilafmda, bir hayat me· 
hen mıntakasında yiyecek gittikçe mat m~cadelesinin vesilesini aramı
kötüleşmekte ve fiyatlar da gittikçe ya gahba muhtaç değildi. Ta ki is· 
yükselmektedir. tikbal için bizim gibi basit düşünen-

Diğer bir bombardıman esnasında 
U jazdon hastanesinin iki katı ha 
rap olmuş ve bu binalarda bulunan ka
dınlar, çocuklar ve yaralı askerlerin 
büyük bir kısmı ölmüştür. Hastaneye 
Kızılhaç işaretleri konulmuştu. 

Mühendis mektebi ile Zoliborz is -
mindeki yeni mahallenin bir çok bi • 
nalan yanmaktadır. 

. • • • • lerin aklından ve hayalinden geç-
/ ngılız tayyarelerının ke§ıf uçuşu miyen hesap ve planları olsun 1 

Bir Polonya denizaltısı daha 
Stokholmde 

Londra, 25 a.a. - Dün akşam ingi· 
liz tayyareleri garbı Almanya üze
rinde bir keşif uçuşu yapmışlar ve 
beyannameler atmışlardır. 

Almanya Belçika ııe Hollanda'ya 
tecavüz etmiyecek 

Falih Rıfkı ATAY 

Dikili' de zelzele 
devam ediyor 

Stokholm, 25 a.a. - Üçüncü bir 
Polonya tahtelbahiri Stokholm lima
nına iltica etmiştir. Denizaltı müsa
dere edilmiş ve mürettebatı diğer iki 
denizaltının mürettebatı gibi tevkif 
edilmiştir. 

Bertin, 25 a.a. - Almanya'nın garp 
cephesinde büyük kuvetler tahşit et- (Başı 1 inci sayfada) 
mekte olduğuna ve bunun Holanda- niyelik bir zelze oldu. Tamiri müm -
ya karşı bir tecavüz yapılması ihti- kün bazı evlerle, inşaatı ikmal edilen 
mallerini derpiş ettirebileceğine dair ve bugün ekmek çıkaracak olan fırın 
bir Londra haberini mevzuubahis e- yıkıldı. Dün geceki şiddetli yağmur 
den D. N. B .ajansı, Almanya'nın bi- Dikili'de hafif geçti. Mamafih açıkta· 

Almanlara mukavemet için 
polonyalılar gidi tqekküller 

kurdular 

Bern, 25 a.a. - Geçen cumartesi 
glinü Polonya harbinin nihayet bul -
duğunu kaydeden alman tebligatının 

tarafhklara kati yen riayet etmek ka- kilerden ıslananlar oldu. boğucu havayı fasılasız şimşek ve gök 1 
rarını müteaddit defalar yazmakta ve Kızılayın Ankara'dan gönderdiği gürültüleriyle karışık şiddetli bir yağ 
bu İngiliz haberinin belki de Holanda 500 çadır bugün akşam üzeri Somaya mur takip etmiştir. 
ve Belçikanın bitaraflık meselesini geldi. Dikili'ye kamyonlarla nakledil- Yağmurdan evel zuhur eden sert bir 
ortaya atmak suretiyle bu memleket- mektedir. Kızılayın halka yardım ve bora bazı ağaçları kırmış yağmadığı i
lerin fransız ve ingiliz kuvetleri ta- sıcak yemek tevzii devam etmektedir. çin kurak kalan topraklar moloz hali
rafından melhuz istilasını hazırlama- Bugün sat 19,30 da İzmirde de bir sa- ne aşağı caddelere indiğinden tramvay 
yı istihdaf eylediğini kaydetmekte- niye devam eden oldukça şiddetli bir münakalatı bir müddet durmuştur. 
dir. zelzele hissedildi. Bugün hava açmıştır. 

Fransa ve lngiltere'nin de 
böyle bir niyetleri yok 

Paris, 25 a.a. - D. N. B. ajansı 
Fransa ve İngiltereyi Holanda ve Bel 
çikanın bitaraflığına karşı fena fikir 
beslemek ve bunu tatbika koymak i -
çin de bahane aramakla ittiham et
mektedir. 

. _Bu ittihamlara karşı şurası kayde
dılıyor ki, Almanya, Fransa ve İngil
terenin iyi niyetini şüpheye düşüre
~e~ makbul ve muteber hiç bir esasa 
ıstınat edemez. Halbuki bütün dünya 
a~m~n. teminatından şüphe etmek i
çın ıkı mühim esasa maliktir. Bun· 
l~rdan biri bu teminatın 1914 te Bel
çı~ayı istila eden memleketten gel
~!ş ol_ması ve ikincisi de bu teminatı 
sozlerı hakkında katA b" f"k. d" 'l . ı ır ı ır e ını • 
mış olan Hitıerin vermiş olmasıdır. 

• 
Adana' da ehli hayvan sergisi 

açılıyor 

Adana, (Hust11i) - Adana li h" h" d 
romunda önümüzdeki ilkteşrı'nı'e bı~ · •P? .: 

·· b' "EhlA h n ırıncı gu 
nu ır ~ ay:'anlar sergisi,, açılacak • 
tır. Bu sergıye aıt hazırlıklar nı·ha t b 1 

k .. d' S . ye u -
ma uze;e ır. ervı için hazırlanan pro· 
gram dagıtılmıştır. On sekiz eylülden iti
b.aren hayvanların sergiye kayıt muamele
sın~ baş.lanacaktır. Sergi komitesi, hayvan 
sti~hıplerıne dolgun ikramiyeler verecek • 

r, . 

Dikili ve Balıkesir'den gelen *** 
res:mi malUmat İzmir, 25 a.a. - Dnü gece 20,50 de 

Şehrimize gelen malumata göre Di- ş~hri~izde şim~den cenuba doğru ba
kili felaketzedelerine peynir ve sıcak fıf hır zelzele hıssedilmiştir. 
çorba verilmesine devam olunmakta - Yunanistan' da teessür 
dır. Evleri yıkılan ve felaketten sağ Atina 25 At" · b. · k k • a.a. - ına aJansı ıldı-

urtulan halk en az altından eşyaları- riyor : 
nı çıkarmağa başlamışlardır. Pazar gü Bu""tu"'n At. t 1 · t · 

Ü 
• b" ına gaze e erı, zmır zel • 

n enkaz altından yemden ır ceset zelesı· dol · 1 t" k ·11 · · k k . ayısıy e ur mı etinın e _ 
çı arılmıştır. Cesedın Amca Mustafa derine b"t" El ·11 · • · • d d b" . ld v l 1 C u un en mı etının ıştırak 
a ın a ırı o ugu an aşı mıştır. u- etmekte ld v k d 1 k . 
martesi günkü zelzelede 4 ev daha yı- E t• d~ ugk~nu ay ey eme tedır. 
k 1 d b 

. ..k s ıa ıyor ı : 
ı mış, harap olan evler en eşı ço - ., 

müştür. - Zelzeleden müteessir olan mınta-

Cumartesi günü olan zelze1ede Ber- k?lar: ~u.nanistan'a o ~~rece .yakındır 
gama'nın Zeytindağ nahiyesine bağlı ki Mıd~llı de bundan muteessır olmuş
Tekedere köyünde 34 ev tamamen yı- tur. ~kı memleket arasındaki bağların 
kılmıştır. sıklıgı ve dostluğun samimiliği, zel • 

Bahkesrin Burhaniye kazasının Gö zele~er?e bile kendini gösteriyor.,. 
meç nahiyesinde harap olan ve çök • B~t~n g~e~eler, yazılarını, zelzele 
mek tehlikesi arzeden 18 ev mahalli a!etını pek ıyı tanıyan Elen milleti • 
hükümetçe tahliye ettirilmiştir. Balı· nın t~r~ ~i~!etinin z~lzeleden doğan 
kesir valisi B. Recai Güven Burhani • kederı~ı butun kalbi ıle paylaştığını 
yede bulunmakta ve felakete uğrıyan ve ~.amımt taziyelerini bildirdiğini te
halkın civar evlere ve köylere yerleş- baruz ettirmekle bitirmektedir. 

tirilmesi işiyle meşğul olmaktadır. Bulgaristan'da teessür 
Cumartesi ve pazar günleri Trab • Sofya, 25 a.a. _ Bulgar ajansı bil _ 

zon'da ve Bingöl vilayetinin Kiği ka- diriyor : 
zasında da zelzele olmuştur. Hasar İzmir zelzelesi dolayısiyle, kıra! 
yoktur. Boris, saray genel sekreterliği müşa • 

lzmir'de şiddetli yağmurlar viri B. Kançief'i Türkiye elçiliğine i
lzmir, 2S. a.a. ~ Dünkü sıkıntılı y:c ~ edeı:ek B. Berker'c felaket kur • 

bu iddi~ı, hilafına olarak "Basler 
Nachrichten" gazetesi, aldığı haber -
lere atfen Polonya mukavemetinin 
kırılmaktan uzak olduğunu bildirmek 
tedir. 

Bu gazetenin yazdığına göre Po· 
lonya makamları işgal altında bulu • 
nan mıntakalarda bile mücadeleye 
devam etmek üzere gizli teşekülleı 

vücuda getirmişlerdir. Büyük harpte 
mareşal Pilsudski tarafından vücuda 
getirilen teşekküllerin aynı olan bu 
teşekküller daha şimdiden almanlara 
ve sovyetlere karşı harekete geçmit 
bulunmaktadır. 

Fransa' daki lehlileT asker 
kaydoluyorlar 

Paris, 25 a.a. - Polonya sefareti· 
nin neşrettiği bir tebliğde Fransada 
yaşıyan ve yaşları 17 ile 45 arasında 
olan polonyalılann fransız belediye
lerine müracaatla Fransada teşkil e
dilen Polonya ordusuna kaydedilme· 
leri bildirilmiştir. Fransız ordusuna 
y.azılmış olanlar için bu formaliteye 
rıayet etmek mecburi değildir. 

Alman tebliği 

Berlin, 25 a.a. - Ordu Başkuman • 
danlığının tebliği: 

Alman ve Rus kıtalarının harekatı 
kararlaştırılmış olan hat üzerinde en 
mükemmel zihniyetle ve metodik bir 
surette icra edilmiştir. 

Muharebe tayyareleri müteaddit de 
fa Varşovada mühim askeri hedeflere 
hücum etmiştir. 

B. Çemberfeyn bugün 
beyanatta bulunacak 
Londra, 25 a.a - Press Association 

parlamento muhabiri yazıyor : 

Çemberleyn yarın öğleden sonra a
vam kamarasında harbin geçirdiği 
safhaları kısaca mütalea edecektir. 

Başvekilin Polonya'yı istila eden 
Rusya'nın hareketi hakkında daha taf 
silatlı beyanatta bulunabilmesi muh • 
temeldir. 

Gene öyle benziyor ki, Çemberleyn 
Musolini'nin sulh ve orduların şimdi 
bile çarpışmasına mani olmak imkan
ları hakkındaki nutkunu mevzuu ba -
his eyliyecektir. 

Ayvalık'ta bir kasırga 
büyük hasarlar yaptl 
Ayvalık, 25 a.a. - Dün gece yarı

sından sonra kuvetli bir kasırga bin
lerce zeytin ağaçlarını kırarak bü
yük hasarat yapmıştır. Anı ve çok 
kuvetli bir dolu ile gelen sağnak, 
kemale gelmek üzere olan mahsul ü
zerinde büyük tahribat yaparak mü· 
him zararları mucip olmu§tur. 

hanları hakkında sempati hislerini bil 
dirmi§tir. 
Başvekil Köseivanof namına da pro

tokol şefi Belinof, Tilrkiye elçisi Ber
ker'e Bulgar hükümetinin taziyelori
ni bildirmijtir. 

-S~ 

Fransız tayyareleri 
Zeplin limanını 

bombaladı 
(Başı 1 inci sayfada) 

tahkimatını dündenberi şiddetle bom
bardıman etmektedir. Top sesleri ki· 
lometrelerce ilerden oğultu halinde 
işitilmektedir. 

Deniz harbi başladı mı? 

Diğer taraftan denizde bir harp bat· 
ladığına dair emareler vardır. Noneç
ten alınan malumata nazaran Norveç 
sahilleri boyunca bu sabah erkenden 
çok şiddetli topçu ateşleri duyulmut
tur. Bu topçu ateşleri Norveç kara su
larından bir hayli uzak olmasına rağ
men ateşin şiddetinden Bengen'de bir 
çok evlerin sallandığı hissedilmiştir. 

Bengen'den verilen malfimata göre 
birçok harp gemileri müşahede edil
miştir. Fakat vaziyet hakkında eltai
lı malumat alınamamıştır. 

lsviçre ve Belçika hududunda 

Almanların şimdi İsviçre ve Belçi
ka hududu boyunca büyük mik)ııaata 
tahşidat yaptıkları bildirilmektectiır. 

İsviçre hükümeti de Belçika gibi hu
dutta tedbirler alm~ştır. 

[Friederichshafen, (Frederiksafea) 
bombardupanını ve İsveç sahillerin -
den top sesleri işitildiği haberini dtin 
gece Anadolu Aiansı da vermiştir. ] 

General Fon Friç 
(Başı 1 inci sayfada) 

nünde yapılacaktır. Ceset, askeri me
zarlığa defnedilecektir. 

Zürih, 25 a.a. - Alman gaz.etolorl
nin von Friç'in ölümünü bet ıatırla 
haber verdikleri ve adet olduğu veçM
le bu haberi siyah çerçeve içine aın.. 
dıkları ve haç koymadıkları Zitdb'te 
söylenmektedir. 

Gazeteler, von Friç'inin hayatını kı 
saca anlatmakla iktifa etmişlerdir. 

Fon F riç garip fartlGJ" 
alhnda öldü 

Bera, 2S a.a: - General Fon Frıç. 
in ölümü §eraiti, bütün İsviçrede bü= 
yük bir sürpriz uyandırmıştır. 

Gazetta de Zürich'in yazdığı.na 
göre, general, mecburi ataletten klll'
tulmak için Polonya harbine on ikin
ci topçu alayında bir nefer gibi i§ti
rak etmiş ve kıtanın başında kuman -
dan olarak değil fakat basit nefer 0 _ 

larak harp eylemiş ve böylece ölmtif • 
tfir. 

Cenau tabuta konuldu 
Berlin, 25 a.a. - General von Prtç'

in cenazesi Berlin'e getirilmiş ve har
biye nezaretinde tabuta konultmıftur. 
Merasime bir çok generaller ~ak 
eylemiştir. 

T rakyQ mebuslarının 

yaptıkları tetkikler 
Tekirdağ, 25 a.a. - Trakya mebualan 

toplu bir halde intihap mmtakala.nnda 
bir tetkik seyahatine çıkmışlar ve Bdi.rne 
Uzunköprü, Keşan, Malkara ile civar kö; 
!eri dolaştıktan ı;onra );>uraya gelmişlerdir. 

Saylavlarımız şcrefıne akljam belediye 
tarafından vali konağında verilen vilayet 
ve parti erkanında davetli bulundukları 
ziyafetten sonra Halkevine giderek orada 
toplanmış bulunan T~kirdağ hallcr ile üç 
saat süren bir hasbıhalde bulunmuşlar 
halkın dileklerini dinlemişlerdir. Bu ko~ 
nuşmalarda köylünün çiftçinin ve bağcı
larımı:-J:l bütün dertleri açıkça tebarüz et 
tirilmiş ve bu arada Malkara ile Keşan'ın 
Tekirdağma olan uzaklığından dolayı bu
ralardaki çiftçilerin mhsullerinin Tekir. 
dağına getirerek toprak ofisine satmala. 
nna imkan bulunduğundan bu iki merkez 
Malkara'da bir toprak ofisi alım merkezi 
açılması temennisinde bulunulmuştur. 
Mebuslanmı~ gönderdikleri bir telgraf. 

la Ticaret Vekaleti nezdinde çiftçilerimi
zin bu dileklerini is'afına tavassut etmiş-
lerdir • 
Mebuslarımız bu .sabah muhtelif vi15.yet 

isleri ve şarap fabrıkasında tetkiklerde bu 
lunduktan sonra Lüleburgaz ve Kırk!are
li'ye gitmek üzere Tekirdağı'ndan a:yrıl
mışlarıdır. 

ULUS 

BUGÜN 

SİNEMASINDA 
3. Film birden 

1 - Kalbin sesi 
(Benjamino Gigli) 

2 - Yeraltı esrarı 
3- Miki 

Seans saatleri: 2.30 - 3.45 _ 

5.15 - 6.30 Gece saat 9 da 

KALBİN SESİ 
Miki ve Jurnal 

Tel: 2193 
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t ır.l makbuzu ticaret odası vesikası ve iş 
ANKARA V AL L u için Nafia Müdürlüğünden alacakları 

--------------------~-------- ehliyet vesikalarile birlikte sözü ge-
O~UI binası yaphrıl~cak çen gün ve saatte daimi encümene gel 

Anknra Valiliğinden : 
Mamakta yapılacak üç sınıflı ilk 

okul inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuş ise de talip çıkmamasın
dan dolayı 2490 sayılı kanunun 40 ın
cı maddesine tevfikan 5-9-939 tarihin
den itibaren bir ay müddetle pazarlı
ğa konulmuştur. 
Keşif bedeli (14454) lira (87) ku -

ruştur. 

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

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

Şose ve sınai imalôt 
Ankara Valiliğinden : 

'Ankara - Çerikli Sungurlu yolunun 
s+soo - 13+ ooo inci kilometreleri a
rasındaki (24170) lira (58) kuruş ke· 
şif bedelli şose ve sınai imalat inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konul 
muş ise de; talip çıkmadığından 2490 
sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tev
fikan 8-9-939 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (1812) lira (80) 
kuruştur. İsteklilerin teminat mak -
buz veya mektubu, ticaret odası vesi
kası, ve bu işe ait olmak üzere Nafıa 
MüdUrlUğünden alacakları fenni eh -
liyet vesikalariyle birlikte her pazar
tesi ve perşembe günleri saat on beş
te daimi encümenine gelmeleri buna 
mahsus keşif ve şartnameyi her gün 
Nafıa Müdürlüğünde görebilecekleri. 

(4572) 14512 

Şoşe ve menfez insası ... 
Ankara Valiliğinden : 

'Ankara - Gerede yolunun 103+800 
126+800 ikinci kilometreleri arasın
da yapılacak şose ve menfez inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeğe konul
muş isede vakti muayyeninde talip 
çıkmadığından 2490 sayılı kan~nun 
40 ıncı maddesine tevfikan 8/ 9/939 
tarihinden itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa konmuştur. 

Keşif bedeli (161940) lira (44) ku
ruştur. 

Muvakkat teminatı (9347) lira (03) 
kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektup veya 
makbuz, ticaret odası vesikasile bu iş 
için Nafia Müdürlüğünden alacakları 
fenni ehliyet vesikasile birlikte her 
pazartesi ve perşembe günleri saat on 
bcşde Vilayet daimi Encümenine gel
meleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her· 
gün Nafia Müdürlüğünde görebile-
cekleri. 14513 

Köprü ve menfez inşası 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (49059) lira (93) ku
ruştan ibaret bulunan Ankara - İstan
bul yolunun 150+ 000-152+ 696 ıncı ki
lometreleri arasındaki köprü ve men
fez inşaatı kapalı zarf usulilc eksilt
meğe konulmuş isede tallp çıkmadı
ğından 2490 sayılı kanunun 40 inci 
madesine tevfikan 8/ 9/ 939 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa 

meleri. 
Buna ait keşif ve şartnameyi her 

gün Nafia Müdürlüğünde görebile-
cekleri. (4760) 14697 

Parke kald1rım yaphrllacak 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara - İstanbul yolunun 5s+ooo 
ıncı kilometresinde ve Ayaş kasabası 
dahilinde yapılacak parke kaldırım 
işi 9-10-939 pazartesi günü saat 15 te 
ihalesi yapılmak üzere açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Keşif bedeli (9783) lira (60) kuruş
tur. 

Muvakkat temiantı 733 lira 77 ku
ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek
tup veya makbuz, ticaret odası vesi
kası ile Nafıa .Müdürlüğünden bu işe 
ait alacakları fenni ehliyet vesikalariy 
le birlikte yukarda adı geçen gün ve 
saatte vilayet binası dahilinde encü -
meni daimi reisliğine gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebile . 
tekleri. {4138) 14702 

Yağh boya iş eri 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (3997) lira (47) kuru§
dan ibaret bulunan Hipodrom demir 
tiribünlerle korkuluklarının yağlı bo
ya ile telvin işi 9/ 10/ 939 perşembe gü
nü saat on beşte Vilayet Daimi Enci.i
meninde ihalesi yapılmak üzere eksilt 
meye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (299) lira 81 ku
ruştur. 

İsteklilerin teminat mektubu veya 
makbuzu, ticaret odası vesikasile iha
le gününden en az 8 gün evel Vilayete 
istida ile müracaat ederek alacakları 
ehliyet vesikalarile birlikte sözü ge
çen gün ve saatta daimi encümene gel
meleri. 

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

Muhf elif mevya fidan lan 

ah nacak 
Ankara Valiliğinden 

1 - Ankara Akköpril civarında te
sis olunacak meyva bahçesi için muh
telifUlcins ağaç mubayaaıu ve bunl • 

rın şartnamesine göre çukurlarının 
açılması ve tımarı ve kabulü katiyc ka 
dar bakımı kapalı zarf usuliyle eksilt
miye konulmuştur. 

2 - Ağaçların mubayaası ve tesli -
mi ve kabulü katiye kadar bakımın ke 
şif bedeli (11030) on bir bin otuz lira
dır. 

3 - İhale 16/ B. Teşrin/ 939 pazar
tesi günü saat 15 de Ankara ViUiyeti 
Ziraat Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankara Ziraat Mü
dürlüğünden alınır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan 
taliplerin muhammen bedelin % 7,5 
tutarı olan 827 lira 25 kuruşluk meb
Uiğa ait Banka mektubu veya Vilayet 
Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatı
rılmış depozito akçası makbuzu ile 
gösterilen günde saat 15 de Vilayet 
Ziraat Müdürlüğüne gelmeleri ilan 
olunur. (4825) 14797 

ULUS 

GÜMRÜK VE İNHiSARLAR V. 

Beş talebe alınacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 

Kurs Müdürlüğünden : 
Gümrük merkez tatbikat kursuna 

939 • 940 devresi için hariçten beş ta -
lebe alınacaktır. 

Taliplerde aranan vasıflar şunlar -
dır : 

1 - Türk olmak, 
2 - Hukuku siyasiyesine sahip ol

mak, 
3 - Hüsnü ahlak eshabından olmak, 

muhilli haysiyet ve namus cürüm ve 
alelitlak ağır hapis ve o derece cezayı 
müstelzim bir fiil ile mahkum olma -
mak, 

4 - L§akal orta mektep mezunu ol
mak, 

5 - Askerliğini yapmış veya tecil 
edilmiş olmak, 

6 - Sari ve akli hastalığa mübteıa 
olmamak, 

7- Yaşı 30 dan yukarı olmamak, 
8 - Talipler beşten fazla olursa 

müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
9 - Müracaat tarihi 29 eylül 939 sa

at bire kadardır. İmtihan 1 Teşrinie -
vel 939 dadır. (4871) 14812 

ANKARA BELEDİYESi 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : 

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

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

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

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

Of obüs bekleme yerleri 
yaphnlacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Ulus meydanı ve Keçiören 

Tep~ l.JJ16dcil e.r:ine.. v.::ı rıtı ı:ı la r .Ak o
lan iki adet otobüs bekleme mahalli 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli {3942,30) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (295,67) 11-· 
radır. 

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

14661 

Kirahk depo 

. 
inşaat ve tômirat 

inhisarlar Umum Müdürlüğün den : 
· % 7 ,5 muvakkat 

Muhammen bedeli teminatı 
İşin Nevi Lira Kr. Lira Kr. 

Eksiltme 
şekli saati 

Düzce Bakımev3. 
inşaatı 258.147,58 14157.37 pazarlık 14 
Kabataş Başmüdürlük 

binası tamiratı 20.027,15 1502.02 " 15 
I - Keşif, şartname ve planları mucibince 5, ll/IX/ 939 tarihlerinde 

ihale olunamıyan yukarda yazılı her iki inşaat , yeniden pazarlıkla eksilt
meye konmuştur. 

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

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

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

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

T e efon makinesi ah nacak - . 
P. T. T. Leva.7.ıın Müdürlüğünden : 

Adet Nevi Muhammen bedeli Muvakkat teminat pazarlık 

250 
50 

100 

400 

Masa telefonu 
Duvar 
Seyyar 

.. .. 
) 

) 

) 

lira lira saati 

12.000 900 15 

1) Nevi ve miktarı yukarıda yazılı telefon makinaları 4 eylül 1939 ta· 
rihinde yapılan eksiltmede ihale edilmediğinden pazarlıkla alınacaktır. 

2) Pa7.arlık 3 teşrinievel 1939 salı günü yukarıda gösterilen saatte An· 
karada P. T. T. umumi müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3) Taliplerin şartları öğrenmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak et
mek için 3 teşrinievel 939 tarihinde mezkfir saatte o komisyona müracaat-
ları. (4395) 14372 

Muhtelif teraziler ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
Adet Tartı siası Muhammen bedel Muvakkat teminat 

lira lira k:r. 

193 40) kiloluk 7685 576 38 
255 20) 
484 10 ,, 5808 435 60 
600 2 ,, 5400 405 00 

1) Taahhüdün ademi ifasından dolayı yukarıda miktarlariyle tartı si
ası muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı olan teraziler açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2) Eksiltme 31. 10. 939 tarihine müsadif salı günü saat 16 da Ankara
da P. T. T. umum müdürlüğü binasındaki satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

:J) İı1tc:kllleı nıuv.ıhka~ ıenıııuıl n.ıc.~1,. ........ ,. .. u.. .. ı- ..,..,...._ -·l&t .... \. .. 

ile kanuni vesaiklerini hamilen mez.kur gün ve saatte o komisyona müra-
caat edeceklerdir. _ 

4) Şartnameler Ankara'da P. T. T. levazım ve İstanbulda P. T. T. le-
vazım ayniyat şube müdürlüklerinde parasız verilir. (4498) 14517 

Varnon orta kömürü ahnacak L vtLA YETLER 

p .T. T. umum Müdürlüğünden: il Muhtelif inşaat 
1) İdare ihtiyacı için 60.000 adet lııtanbul Belediyesinden : 

varnon orta kömürü kapalı zarfla ek- Eminönü meydanında i.nınr pl~nı 
siltmeye çıkarılmıştır. mucibince yaptırılacak asfalt, granit, 

2) Muhammen bedel (7200), muvak parke ve bitum, beton ve sair yollar 
kat teminat (540) lira olup eksiltme- inşaatı kapalı zarf eksiltmesine konul 
si, 10 birinci teşrin 939 salı günü saat muştur. İhale 5-10·939 çarşamba güntl 

Ankara Belediyesinden : (16) da Ankara'da P. T. T. umum mü- saat 15 te İstanbul belediyesi daimi 
1 _ 30. 9. 939 günü kira müddeti dürlük binasındaki satın alma komis- encümeninde yapılacaktır. Muham -

bitecek olan istasyonda belediyeye a- yonunda yapılacaktır. men bedel 97939 lira 20 kuruş ve ilk 
it odun ve kömür deposu 31. 5. 941 ta- 3) İstekliler, muvakkat teminat mak teminat 6146 lira 96 kuruştur. Şart
rihine kadar kiraya verilmek üzere a- buz veya banka teminat mektubiyle name J.490 kuruş mukabilinde fen iş
çık nrtırmıya konulmuştur. kanuni vesaiki teklifi muhtevi kapalı leri müdürlüğünde alınabilir. Talip· 

2 - Muhammen bedeli (900) lira • zarflarını o gün saat (15) kadar mez lerin ihalec.len 8 gün evet şartname 

konulmuştur. ---------------
d k!lr komisyona vereceklerdir. veçhile alacakları fenni ehliyet vesi-ır. 

3 - Teminat (67,50) liradır. 4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. kalan ve ilk teminat makbuz veya 
Muvakkat teminatı (3679) lira 50 ANKARA DEFTERDARLIGI 

kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen • levazım, İstanbul'da P. T. T. levazım mektupları ile 2490 numaralı kanuna 

lerin her gün encümen kalemine ve aynıyat şubesi müdürlüklerinden be- göre hazırlıyacakları kapalı zarfları-
İsteklilerin teminat mektup veya 

makbuz. ticaret odası vasikasile bu iş 
için Nafıa Müdürlüğünden alacakta
n fenni ehliyet vesikasile birlikte her 
Pazartesi ve perşembe saat 15 de 
daimi Encümenine gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her
gün Nafia Müpürlüğünde görebile-
cekleri. (4574 14514 

Matbaacılara 
Ankara Vnliliğinden : 

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

2 - İhalesi 28. 9. 939 perşembe gü
nü saat 15 te vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

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

4 - Talipler şartnameyi her giln 
vilayet daimi encümeninde görebilir· 
ler. İhale günü şartname ile istenilen 
vesaiki hamilen ve teminatlariyle bir
likte daimi encümene müracaatları 

ilan olunur. (4701) 14664 

Boya işleri 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli 1785 lira 52 kuruştan 
ibaret bulunan Stadyum birinci sınıf 
tribünleri sıralarının boyanması ve 
ı;ıra ilavesi işi 28/ 9/ 939 da daimi encü 
mende ihalesi yapılmak üzere pazar
lığa konmuştur. Muvakkat teminatı 

{133) lira 91 kuruştur. 
İ&teklilerin muvakkat m k!uıı. ve>.:e& 

153 kalem ili( sahlacak isteklilerin de 13. 10. 939 cuma günü delsiz olarak verilecektir. nı ihale günü saat 14 de kadar İstan-
saat 10.30 da belediye encümenine mü- (3947) 13942 bul belediyesi daimi encümenine ver· 

Ankara Def terdarlığmdan : 
racaatları. (4855) 14809 meleri. (7403/ 4687) 14656 

1 - Muhammen bedeli 197 lira 50 
kuruştan ibaret olan 153 kalem muh-

Satılacak hayvanlar 
telif cins ilaçlar satılacaktır. Ankara Belediyesinden : 

2 - İhale 9-10-939 tarihine müsadif Başı boş olarak sokakta zabitai be -

TAPU VE KADASTRO 

Demir sa~ dolap yaphnlacak 
pazartesi günü saat 15 te defterdar· lcdiye memurları tarafından bulunup 

Tapu ve Kadastro Umum Mülıkta toplanacak komisyonda arık ar- Atpazarında Kıbrız hanında muhafaza 
:ı dürlüğünden : 

tırma usuliyle yapılacaktır. edilmekte bulunan bir merkep iki ku-
3 - İsteklilerin 15 liralık muvak- zu ve üç tavuğun sahipleri zuhur et. 1 - 2020/1010/510 Milimetre eb'a-

kat teminat makbuzu ve eczacı olduk- mediğinden 2. 10. 939 tarihine müsa - dında ve beherinin muhamen bedeli 
]arına dair vesaik ile adı geçen gUnde dif pazartesi günün sat 14 de Kıbrız (75) lira olan simens martin duble do 
komsiyona gelmeleri ve ilflçların lis- hanında satılacağından hazır bulunan çebe saçtan 100 adet dolabı kapalı 
tesini görmek üzere defterdarlık mil- memurumuza müracaatları. zarf usulile eksiltmeye konulmuş-
li emliik müdürlüğüne mUracaatları L (4869) 14811 tur. 
ilan olunur. (4764) 14731 2 - Muvakkat teminatı 562 lira 50 

kuruştur. 

Satıhk otomobil ve saire 
Ankara Defterdarlığından : 

Cinsi Markası 
Muhammen bedeli 

L. K. 
M. Teminat 

L. K. 

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

Konpirmepires makinesi During 100 7 50 
Motorbisiklet Benve 40 3 00 

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

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

3 - İsteklilerin adı geçen günde komisyona gelmeleri ve bundan evvel 
şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık Milli Emlak 

MüdürlüjUne mür caatlıu:ı i ~ Ql~Uf ~4763). 14730. 

3 - Eksiltmeye 29/9/939 tarihinde 
Perşembe günü saat 15 de Tapu Ka
dastro Umum Müdürlük Levazım ka
leminde müteşekkil eksiltme komisyo 
nunca yapılacaktır. 

4- Şartnameler Ankara Umum Mü 
dürlük Levazım dairesinden parasız 
olarak verilir ve nümuneleri de bu 
dairede görülebilir. 

S - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı Bel· 
geler ve 562,5 liralık teminat ve Ban
ka kefalet mektuplarile birlikte kanu
nun tarifatlı ve şartnamedeki şeraite 
tamamen uygun ve noksansız olarak 
yazacakları teklif mektuplarını havi 
zarfları ihale saatinden bir saat evel 
Komisyon reisine vermeleri. {14515) 

.J.i190 

Harta yaphnlacak 
Mardin Belediyesinden : 
Mardin kasabasının meskun ve 

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

İşin maktu keşif bedeli (8000) lira
dır. 

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

Muvakkat teminat (600) liradır. 
Eksiltmeye iştirak edenlerin vak

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

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

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

Hiikumet konağı inıaah 
Mardin Vilnyeti Midyat Kazası 

Ml\lmüdürlüğünden : 
A -::: E ti. lt eıe kon l;yı. iş: Mar -

26-9-19 9 

din vilayeti Midyat kazası hiMQimSt 
konağı ikmali inşaatı olup muhamwcn 
bedeli keşfi mucibince 37500 l~ 

B - Bu inşaatın proje keş~no 
şartname mukavelenamesi inşa~ fen

ni şartnamesi keşif fiyatı cetvel~ ve 
müteallikatı Mardin nafıa mü ·· _ u..::. 
günde ve Midyat malmiidürlüğün ! 

görülebilir. 
C - Bu inşaat 18. 9. 939 tari~d~.1 

itibaren on beş gün müddetle kal!- • 
eksiltmeye konulmuş. olup ihalı,:si _. 
10. 939 çarşamba günü saat on be.:.ı-.: 

Mardin vilayeti Midyat malmüdürlu
ğünde yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

E - Muvakkat teminat miktarı 

2812 lira 50 kuruştur. 
F - İsteklilerden 939 yılı ticaret 

odası vesikası nafıa mlidürlüğünden 

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

KAZALAR 

Hangar ve depo yaplırdacak 

Nazilli Pamuk Oretmc Çiftliği 
Müdürlüğünden : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksUtme
ye konulan iş Aydın vilflyeti Nadili 
kazasında pamuk üretme çıiftliği için
de bir hangar ve bir depo · tı 
16529 lira 13 kuruş keşif bedellidir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır : 

a) Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
şartnamesi, 

b) Mukavele projesi, 
c) Bayındırlık işleri genel şartna -

meıi, 

d) Fenni ~ame, 
e) Keşif metraj cetvelleri, 
f) Resimler. 

lstiyc.nler bu evrakı Aydın nafıa 
müdürlüğünde ve Nazilli pamuk üret 
mc 9iftliği müdürlüğünde görebilir
ler. 

3 - Eksiltme 10. 11. 939 cuma g.ünil 
saat 15,30 da Nazilli pamuk üretme 
çiftJ.iği binası içinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf asuli iie 
yapılacaktıı:. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için i&
teklilerin 1239 lira 68 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve Aydın vi
layetinden bu iş için ahtıml§ yapı 

müteahhitliği vesika6ı g~rermesi 
yaptığı en büyük işin bedeli tek bina 
olarak 8000 liradan aşağı olmaması 

l!zımdır. 
6 - TAL-lif .-.-1rha.pl..- ~" 

üçüncü maddede yazılı saatten bir ea
at evetine kadar Nazmi pamuk üret
me çiftliği binası içıind~ toplanan ek-
siltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde verecektir. Posta ile g6.n 
derilecek mektupların nihayet üçün· 
cü maddede yarılı saate kadar gclmiı 
olması ~ dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması Ulzımdır.. Pos
tada olacak gccilaneler kabtı1 edU-
mez. 

1442tl 

46 baş öküz ah ak 
Haymaoa Kaymakamlığmdanı 

Kazamız mıntakasındaki göçmenler 
için açık eksiltmeye konulan (46) baş 
öküz mübayaa edilecektir. Mubam • 
men bedel (2300) liradır. Muvakkat 
teminat {l 72) lira (50) kuruştur. Ta
lip olanların, şartnamesini görmek is
tiyenlerin ihale günü 4. 10. 939 çar • 
şamba günü sat (10) da Haymana hU.. 
kümet tabipliği dairesinde müteşek • 
kil komisyona müracaatları ilan olu • 
nur. (4841) 14799 

ZAYILER 

Zayi - Vasileri bulundwn Fehmi 
Rifat, Ferit Certellerin emniyet san -
dığında p4805 No. bonosu ile İş Ban • 
kasının 39995 sayılı cüzdanımı zayi et 
tim. Yenisini çıkartacağımdan eskisi
nin bir hükmü kalmadığı iliin olunur. 

3565 Servet Coşkun Ses 

Zayi - İstanbul lisesinden 15 Ağus 
tos 1933 de dördüncü s11uftan aldığım 
tasdiknameyi kaybettiğimi ilan ede -
rim. 

Ölü: Ahmet Necati oğlu Mehmet 
Namık Hasekiv 3566 

Zayi - Tahsil vcsaikimin zi~aa uğ JI 
ratıldığı hakkında Üsküdar asker1P J / 
şubesinden verilmiş 13. Eylül 193 '\. 
rihli fotograflı tasdikname ile 9 Ağı..~ 
tos 1926 tarihinde mülğa ticareti balı• 
riye kaptan mektebi alisinden veril • 
miş keza fotograflı vesikamı kaybet • 
tim. Yedimde noterden musaddak ör· 
nekleri olan bu vesikaların yenisini a
lacağımdan hükmü olmadığı ilan olu· 
nur. 

3569 Behçet Kutertan 

Zayi - Ankara belediyesinden al .. 
dığım 2733 No.lu bisiklet plaka ... ını 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Yenişehir Sümer bakkaliyesi aa .. 
bibi Ali Riz Orhanlı ~570 
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BAŞVEKALET 

Kontrol cihazı alınacak 
l 

B~şvekalet Devlet Meteoroloji 
~lerı Umum Müdürlüğünden: 
1: - Umum Müdürlüğümüz ihtiya

cı için (5) adet ahize ve (6) adet lam
ba kontrol cıhazı satın alınacaktır. 
-~ = .. - Eksiltmesi 4/10/ 939 çarşamba 

&unu saat 14 de Yenişehir Kızılırmak 
sokak No. 30 da Devlet metoroloji İş
leri Umum Müdürlüğünde toplana· 
cak satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

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

4: - İlk teminat Banka mektubun
dan gayri nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat olduau taktirde bunlar 
komisyonca kabuİ edilmiyeceğinden 
eksiltmeden evel Merkez muhasebe
sine ve mal sandıklarına yatırılarak 
alınacak makbuzun ibrazı. 

5: - Mezklır cıhazlara ait şartna
me bedelsiz olarak Levazım Şubesi mü 
düdüğünden temin edilebilir. 

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

MiLLi MÜDAFAA . 
4 kalem muhabere malzemesi 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

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

çevirecek kol, 800 ağır kablo dolabı ve 100 
kablo askı tertibatından ibaret) 4 kalem 
muhabere malzemesi kapalı zarfla eksilt • 
meye konmuştur. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 11699 
lira olup ilk teminatı 877 lira 45 kuruş • 
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 

3 - Eksiltmesi 29-9-939 cuma günü sa
at 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 madde
!er!nde ya::ılı ~elgele~ ve. bu gibi işlerle 
1'$hgal ettıklenne daır tıcaret odasından 
alacaklar~ vesikalarla birlikte zarflarını i. 
hale saatınden behemahal bir saat evetine 
kadar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (4495) 14463 

Gliserin yağı alınacak 
_M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ınısyonundan : 
~ 1 - On bin: on beş bin kilo gıliserin ya. 
gı kapalı zarfla eksiltmeye ko t 

2 - Eksiltmesi 29.9.939 cumnmu~. u~ • 
at ıı dedir. a gunu sa-

3 - İlk temirıatr• 900 1' beh kilosuna 120 ku · ·. ıra olup er 
. Ş . ru~ fıyat tahmin edilmiı • 

tir. artna~esı komisyonda görülür. 
:4 - Eksıltmeye gireceklerin kanuni te

f11ı:ıat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3, madde· 
· er;nde yazıh belgeler ve bu gibi iıslerle 
ıştıgal ettiklerine dair ticaret odasından 
~~acakları vesikalarla birlikte zarflarını 
kdale saatından behemahal bir saat eveline 

a
1
r ~.M.V. Satın alma komisyonuna ver-

me erı. (4523) 14480 

Muhtelif yağlar 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
nüsyonundan : 

1 - 250 : 350 kilo kemik (saatçı) yağı 
600 : 900 kilo mahlnt, 400 : 700 kilo dinamo' 
350 : 550 kilo kostans 450 • 650 kilo gal'ıp'. 
sol ·1 ·ı ' · yag arı e 3000 : 5000 kilo arap sabunu 
jyrı ayn Pazarlıkla &atın alınacaktır. Bun-

b~r ayn ayn taliplere ihale edileceği gibi 
ır talibe de ihale edilebilir 

~ 2 - Beher kilosuna: kemik (saatçı) ya
~i:ın 200 ~ruş, mahlG.t yağın 4-0 kuruş, 
65 

~ıno yagı~n 60 kuruş, konstans yağının 
b uruş, galıpsol yağının 55 kuruş, arap 

s~ ununun 25 kuruş fiyat tahmin edilmi:ı
tir, 

3 - Pazarlıkları: 29-9-1939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

4 - İl_k temin~t: mahlil.t, dinamo, kos -
ta!1s, galıpsol yagları için: 19 ar lira ke· 
bık <.s~atc;ı) rağı için 37,5 lira, arap sa

unu ıçın 60 lıradır. Şartnamesi ko . 
da görülür. mısyon. 

_s - Pazarlığa gireceklerin kanunt te • 
mınat ve 2490 sayılı kanunun 2 3 mad 
~e~erinde yazılı belgeler ve bu ğibl işlerl; 
ıııtıgal ettiklerine dair ticaret odasından 
a~~caklan vesikalarla birlikte muayyen 
gun ve aaatte M.M,V. satın alma komisyo
nunda bulunmaları. (4524) 14481 

Vazelin saire ahnacak 
.M. M. Vekaleti Satın Alnıa Ko

tniayonundan : 
1 - 3000 "lA • • 0 

10000 k·ı 1 a .. ooo kılo vazelın, 7000 : 
8000 : 1~~00gr~.5• 4-000 - 60~0 kilo degre, 
ı;ık eksilt ılo maden yagı ayrı ayrı a-

2 B hıneye konmuştur 
- e er kilosuna· V · 1' · 60 k gresin 35 ku · aze ının uruş, 

den yağının {~t degr~nin 50 k:ıruş, . ma. -
tir. uruş fıyat tahmın edılmış-

3 - Eksiltmesi 29 9 193 .... 
ıt 1 ı dedır B _ • - 9 cuma gunu sa-

•!ertl ıad~ ed~I Yba_~lar .~Yrı ayrı müteab • 
de ihale 

0

1
lue 1b~c~gı gibi bir müteah-

İ na ılır 
- lk teminat. · . . . . 

?s İçin 187,5 lira d v_azelı~ ıc;ın 150 lıra, 
n yağı için 187 s regre içın 150 Ura, ma
ısyonda görüli.ı;, ıradır. Şartnamesi ko· 
5 - Eksiltmeye gir k . 

ninat ve 2490 sayılı k ece lerın kanuni te-
lerinde yazılı belgele~nunun 2, 3. madde • 
iştigal ettiklerine dair vt~ bu gibi işlerle 
a~~cakları vesikalarla bi:~ret odasından 
gun ve saatte M M v sat te muayyen 

· · · ınalnı k · Yonun da bulunma lan ( 4525) a omıs -
• • 14482 

inşaat münakasası 
.M. M. dVekaleti Satın Alına Ko

ınısyonun an : 

1 1 - Ke~if bedeli 67280 lira 42 ku 
an Ankarada hasta bakıcı bina ruş 0 • 

k:ıpah zarfla eksiltmeye konulm~~t yapısı 
2 - Eksiltmesi 4-10-939 çarşanıb~r:.,.ı-·· 

ııaat 11 dedir. • .... u 
3 - İlk teminatı 4614 lira 2 kuru 1 

1artnaınesi 337 kuI'U§ mukab·1· d Kş o up 
alınır. 1 ın e o.dan 

4 - Eksiltmeye &irec:ekl~rin kanuni \O-

minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde· 
lerinde yazılr belgeler ve bu gibi işlerle 
iştigal ettiklerine dair ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte zarflarını i
hale sa-atından behemahal bir saat eveline 
kadar M.M. V. S. Al. Ko. ya vermeleri, 

(4610) 14612 

Kupi makinesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

misyonundan : 
1 - İki adet Kupi makinesi pazarlıkla 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bede
li (3300) lira olup ilk teminatı 247 lira 50 
kuruştur. 

2 - Pazarlık 9-10-939 pazartesi günü 
saat (11) de vekalet satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

.. 3 - J'.'enni ve idari şartnameleri her 
gun komısyonda görülebilir. 

4-: İsteklilerin kanunun 2. ve 3. cü mad
d~lerınde yazdı vesaikle birlikte ilk te -
m~nat mek~~pları ile muayyen saatta ko
mısyona muracaatları, (4664) 14655 

29 kalem tıbbi ecza 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
. 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 7350 
lıra olan yirmi dokuz kalem tıbbi atat ve 
~~lzeme 2 birinci teşrin 939 pazartesi gü
nu 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 
k~n_ışluk kanuni teminat ve belgeleriyle 
bırlıkte pazarlık gün ve saatinde Ankara· 
ela 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 fiyatr 15900 on· 

beş bin dokuz yüz lira olan 45 kalem tıb
bi ecza pazarlıkla 3 birinci teşrin 939 sa
h günü saat onda satın alınacaktır. 

Liste ve şartnamesi her gün Ko. da gö
rülür. 
Pazarlığa girecekler 2385 iki bin üç yüz 

seksen beş lirahk kanuni teminat ve bel
geleriyle birlikte pazarlık gün ve saatinde 
Ankara.da M.M.V. satın alma Ko. da bu· 
lunmaları. ( 4808) 14785 

Eğer takımı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 - 200 : 400 adet ahşap iskeletli eğer 

takımı pazarlıkla satın alınacaktır. Behe
rine yüz lira fiyat tahmin edilmiştir. 

2 - Pazarlığı 28-9-939 perşembe günü 
saat 11 deıdir. 

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

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

Kundura ahnocak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına (32.000) 

otuz iki bin çift okur kundurası açık ek • 
siltme suretiyle münakasaya konulmua -

tur. ed"l f. 2 - Beher çiftine tahmin ı en ıyatı 
(445) dört yüz kırk ~~ ~ru~tur. 

3 - İhalesi 12 • bırıncıteşrın - 939 per-
şembe günü aaat 11 dedir. . . .. 

4 - Ilk teminatı (8370) sekız bın uç yiiz 
yetmiş liradır. . .. 

5 - Evsaf ve şartnamesi (71Z) yedı yuz 
on iki kuruş mukabilinde ~.M.V. satın al
ma komisyonundan almabılir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve üçüncü. ~el~ri.nde 
gösterilen vesaikle ve t8'1ınatıyle bırlık_te 
ihale saatmda M.M.V. 4tın alma komıs
yonuna gelmeleri. (4834) 1479.s 

HARlTA UMUM Md. 

18 kalem erzak ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
ı - Harta On. Drk. lük krtası e;atı ih

tiyacı için 18 kalem er:ıak açrk eksıltmeye 
konu muştur. . 

2 - Eksiltme 4 - ilkteşrm • 9~9 çar • 
şamba günii saat 10.30 da Cebecı Harta 
On. Drk. lük binasında Sa. Al. Ko.da ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli tutarı: 26~7 lira 
62 kuruş, muvakkat teminatı 197 lıra . 85 
kuruş olup banka mektubu veya maliye 
makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te
minatlariyle beraber komisyona g~eleri. 

(4511) 14556 

LEVAZIM AMlRLIGl 

Yufka ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesse

seleri ihtiyacı için 18000 kilo yufkanın açık 
eksiltmesi 27 - Eyl. - 939 saat 15 de Anka· 
ra L V. !mirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

• 2 - Muhammen bedeli 3600 lira ilk te
mınatı Z70 liradır. İstekliler kanuni veıi
ka ve teminatlariyle belli vakitte komis • 
yonda bulunmaları. (4478) 14439 

Ahır inşası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 ~ .Ko":yadaki alay hayvanlarmm ihti

yacı ıçın bır tavla ahırı inııası kapalı zari 
usuliyle eksiltmere konulmuştur. 

2 - Şartnamesı: Ankara İ&tanbul Kon
ya L V. amirlikleri aatın aima komisyon -
larmdadır. İstekliler çalıtnıa &&atlarında 
okuyabilir! er. 

3 - Keşif ~edeli 16450 lira 28 kuruştur. 
4 - İlk temınatı 1233 lira 75 kuruştur. 

5 - Eksiltme 29 - Eyl. • 939 cuma günü 
saat 16 da Konya L V. lmirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 29 - Eyl. - 939 cuma günU 
sat 15 e kadar teklif mektuplarm nnezıkO.r 
ısatJD alma komiıyonwıa vereceklerdir. 

(4479) 14440 

Ahır inşası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Antalyadaki taburun hayvanatı için 

bir tavla ahır ıinşası kapalı zarf usuliyle 
eksiltme konmuştur. 

2 - Şartnamesi: Ankara, İstanbul, Kon
ya L V. amirlikleri satın alma komisyonla
riyle Antalyada alay satın alma komisyon
larındadır. İstekliler çalışma sa.atlarında 
okuyabilirler. 

3 - Keşif bedeli 16343 lira 96 kuruştur. 
4 - İlk teminatı 1225 lira 80 kuruştur. 
S - Eksiltme 29 - Eyl. - 939 cuma günü 

saat 11 de Konyada L V. amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 29 - Eylül - 939 cuma gü
nü saat 10 a kadar teklif mektuplarını mez
kı'.ir satın alma komisyonuna verecekler -
dir. (4480) 14-Hl 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karakösedeki topcu birliklerinin 

940 yılı eylül nihayetine kaadr ihtiyacı o
lan 480000 kilo arpası kapalr zarfla eksilt
meye çıkarılmıştır. 

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

3 - İhalesi 28-9-939 perşembe günü saat 
16 da Karakösede satın alma komisyonun
da yapılacak teklif mektuplarının saat on 
beşe kadar teslim edilmesi şarttır . 

4 - Şartname ve evsaf kolordunun tek
mil garnizonlarında mevcut ve aynıdır. 138 
kuruş mukabilinde görülebilir. 

(4481) 14442 

500 lon arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Kağizman süvari gurubunun 94-0 yı

Jr eylül nihayetine kadar ihtiyacı olan 500 
ton arpası kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl· 
:1m;tır. 

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

3 - İhalesi 28-9-939 perşembe günü saat 
11 de Karakösede satın alma komisyonu 
binasında yapılacaktır. Teklif mektuplan -
nın saat 1 Oda teslimi şarttır. 

4 - Şartname ve evsaf kolordunun tek
mil garnizonlarında mevcut ve aynı.dır. 
Yüz elli kuru~ mukabilinde görülebilir. 

(4484) 14445 

600 fon arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karaköse süvari birlikleri 94-0 yılı 

eylül nihayetine kadar ihtiyacı olan 600 
ton arpası kapalı zarfla eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

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

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

4 - Evsaf ve §artnamesi kolordunun 
tekmil gamizonlarında mevcut ve aynı -
dır. Yüz yetmiş beş kuru§ mukabilinde gö 
rülebilir. (4485) 14'H6 

500 ton arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kağızman garnizonunun 940 yılr 

eylül nihayetine kadar ihtiyacı olan 500 

1 ton arpası kapalı zarfla eksiltmeye ı;*a -
rılmıştır. 

2 - Tahmin edilen boc1cli 30.GOO Hıra 
ve ilk teminatı 2250 liradır • 

3 - İhalesi 28.9.939 peroembe günü ... 
at on beşte Karalı:öscde satm alma komia
yonu.nda yapılacaktır. Teklif mektupları 
saat on dörde kadar verilmi3 olacak , 

4 - Şartname ve evsaf kolordunun tek -
mil gamizonlarmda yüz elli lmrtl4 muka -
bilinde görülebilir. (4486) 14#7 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği. Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesıse -

seleri için 150.000 kilo bulgur kapalı zarfla 
eksiltmesi 10-10-939 saat 15 de Ankara Lv. 
~!iği satın alma lromisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira ilk te • 
minatı 1125 liradır. Şartna.meşi her gün 
komisyonda görülür. İçıinde kanuni vesika
lar da bulunan teklif mektupları saat 14 
de kadar kabul olunur. Eksiltme için belli 
vakitte komisyonda bulunmaları. 

(4767) 14711 

135 Ton un ahnacok 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Eğirdirdeki kıtaatın ıcnelik ihtiya

cı olan 135 ton un 19-9-939 gÜnil yapılan 
kapalı zarf eksiltmesinde talibi çıkmadı • 
ğından 19-9-939 sah gününden itibaron bir 
ay içinde pazarlığa bırakrlmıı:ıtır. 

2 - Son pazarlığı 19-10-939 perşembe 
günü saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Unun şartnamesi İsparta tüm ko • 
mutanhğı binasındaki satın alma konıisyo
nundadtr. İstekliler şartnameyi komisyon -
da görebilirler. 

4 - Muhammen tutarı 16200 liradır. 
5 - İlk teminatı 1215 liradır. 
6 - İsteklilerin 19-10-939 perşembe gü

nü saat 16 da tümen satın alma komisyo • 
nunda bulunmaları. 

7 - Saat ayarı tümen daire saatından ya. 
pılacaktır. 

(4814) 14795 

300 ton un alınacak 
An·kara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Alayın 939 ve 940 seneleri ihtiyacı 

için eksiltmeye konulmuş olan (300) ton 
ekmekli una muayyen vaktinde hiç bir ta
raftan talip çıkmadığından artırma ve ek
siltme kanununun 4-0 cı maddesi hükmüne 
tevfikan bir ay zarfında bu işin pazarlıkla 
intacı icabetmektedir. 

Z - İsteklilerin Çorum Alay Ko. satın
alma komisyonuna müracaatları. (4843) 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Miktan Lira K. Lira K. 

300 Ton 31500 00 2362 50 
14802 

~esap memuru İhsan hakkında 
Konya Tümen Sorgu HBıkimH~ 

ğinden : 
934 yılında Karaman piyade alaymda 

ve 936 yılında Kon.yadaki piyade a.la;ymda 
ücretle istibdm edilen hesap mıcınnra İlr 
sanm ikametgahı ve halen nerede bulun
duğu mec,:hul bulunduğundan derhal Kon. 
yadaki tümen sorgu hakimliiine müracaat 
etmesi veya sarih adresini bildirmesi ak
si takdirde hakkında askeri muhakeme u
sulü kanunımnn 216 ez maddesinin tatbik 
edileceği lüzumu ililn olwıur. (484-7) 14804 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

. 1 - A~ğıda teslim yeri, tutan, miktarı, M. temin.atı, ihale tarihi, ihale saat ve şek
lı yazılı olan tümen birliklerine kışlık yulaf satın alınacaktır. 5-9-939 günü talip 
çıkmadığından eksiltmesi aşağıda görüleceği üzere 29-9-939 gününe bırakılmı:ıtır. 

Evsaf ve vartnamesini görmek istiyenle rin Vi:ıede tümen satın alma komisyonunda 
mesai günlerinde görebilecekleri. 

3 - Talip olanların belli ıtün ve aaattan bir saat evel mektuplarmı mczkilı komla
yona vermeleri ilan olunur • 
Teslim yeri Tutarı 

Lira 

Pınarhisar 43500 
' .(.4482) 

Miktarı 
Ton 
~---

870 

M. Tem. 
Lira 

3263 

İhale 
tarihi 

Sığır eti ahnacak 

İhale 
su.ti 

16.30 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan 

İhale 
tekli 

K. zarf 
14+4-3 

1 - Çanakkale müstahkem mevki Ezine Garnizonu içiı:ı kapalı .zarfla ebiltmeye 
konulan sıt-ır etlerine 19-9-939 tarihinde talip çıkmadığm<J,an ~ saydı kamı.mm 
4-0 ıncı maddesine göre bir ay uzatılarak puarlığa bırakılmıştn. 

2 - Pazarlıkları 29.9.939 cuma günü hizalarında gösterilen aaaıtlerde müstah
kem mevki satınalma komisyonunda yaprlacaktrr. 

3 - Taliplerin mezktlr tarihte komisy oca müracaırtları. 
M. bedel M. teminat Tutan 

Garnizon Kilo Kuruş Lira K. Lira K. İhalesi caat1 

Ezine 
Ezine 

64500 2.5 16125 00 1209 38 10 da 
4-0000 25 10000 00 750 00 10,30 • 

(-4342) 14801 

Kuru ot ahnacak 
Anliara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Miktarı M. Bedeli İlk Te. İhale 
Kıtası Cinsi Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. T. Sa. ~ekli 

Edirne Kuru ot 

u~~köprü ",, " 

Edime ,. " 
Edirne ,, ,, 

Süloğlu " ,, 

205.260 
205260 

45120 

93240 

332'40 

118080 

6157 tıO 4<Sl 95 
6157 80 461 95 
1353 60 101 52 

22797 zo 209 79 

997 20 74 79 

3S42 40 265 68 

13-10-939 
13-10-939 
13-10-939 

11 x. z. 
u " .. 
16,30 
Açık eksiltme 

13-10-939 11,30 
Açrk eksiltme 

13-10-~9 10 
Açrk eksiltme 

113-10-939 9 
Açrk eksil~ 

1 - Tümen birlikleri hayvan.atının bir senelik ihtiyaçları olan yukarda miktarla
rı ve teslim yerleri ya:.ııh kuru otlar açık eksiltme ve kapalı :zarf usuliyle mukavele
ye bağlanacaktır. 

2 - Şartnamelerini görmek istiyenler her gün İi saatlerinde tümen satınalma ko~ 
misyonunda görebilirler. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatlerde ilk tominatlariyle birlikte Edirne tümen 
,atınalma komisyonuna gelmeleri, 

4 - Kapalı :zarflar için belli saatlerden bir saat evvel teklif mektuplarını komiı>-
yona vermeleri ilin olunur. (4846) 14803 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazon Amirliği Satın Alına Komisyonundan 
1 - Edirne tümen birlikleri bayvanatmın bir senelik ihtiyacı olan aşağıda mik

tarları ve teslim mahalleri yazılı yulaflar kapalı zarf ve açık eksiltme U6uliyle mu
kaveleye baglanacaktır. 

2 - Şartnamelerini görmek istiyenler İ§ saatinde tümen satınalma komisyonunda 
görebilirler. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatlerde aşağıda yazılı ilk teminatlariyle birlikte 
Edirne tümen satınalma komisyonuna müracaatları. 

4 - Açık eksiltmeler için belli saatler de ve kapalı zarflar için belli saatlerden 
bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona vermeleri ilan olunur. 

Miktarı M. Bedel. İlk Tc. İhale 
Kıtası Cinsi Kilo Lira K. Lira Kr. Tahm. Sa. $e. -- ---
Süloğlu Yulaf 162000 1720 00 729 00 12-10-939 17 K. 
Edirne 

" 
43440 2606 40 193 43 " " " 

11. Aç. 
Edirne 250000 15000 00 1125 00 .. " .. 15. K. Z. 
Edirne 250000 15000 00 1125 00 " .. " 

11 " " Edirne 
" 

250000 15000 00 1125 00 
" " .. 10. 

" " Uzunköprü .. 6.2640 3758 4-0 281 92 " " " 
10, 5. A. 

Edirne .. 1.2.3000 7380 00 S53 50 .. ,, .. 16. Ka. Z. 
(4849) 14805 

Ekmeklik un ahnacok 
Aııkara l..ev•zım Amirtiği Samı 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ialibiyc ve Maraş garnizonları ih

tiyacı için 686 bin kilo ekmeklik un ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 89180 lira olup illı: temina
tı 6688 lira 50 kuruştur. İhalesi 11-10-939 
çarşamba günü saat 10 da Adana'da Aske
ri satınalma komisyonunda yapılaeakt.ır. 

2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara, Kay
seri, Mersin. Adana Askeri satmalma lı:o· 
misyonlarında her gün görülebilir. 

3 - İstekliler tayin edilen günde ihale 
saatinden en az bir saat evveline kadar 
kanununun 2-3 maddelerindeki ıeraiti ha
iz olduklarına dair vcsaikle teklif mektu.1)
larını komisyona vermeleri lizıı:whr. 

(4850) 14806 

22 adet akümülatör ahnacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonu birlik ve müesse· 

seleri için 22 adet akimülatör zg.9.939 sa
at 14 te pazarlıkla Ankara Lv. !mirliği sa
tı.nalına komisyonunda mübayaa edilecek
tir. 

Muhammen bedeli 440 lira kati temina· 
tı 66 liradır. 

Z - İsteklilerin evsal ve ş&aiti gömıek 
üzere her gün pazarlrk için belli vakitte 
komisyona müracaatları. (4851) 14807 

Buğday kırdırılacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
6000 ton buğday kırdırılacalı:tır. Kapa

lı zarfla eksiltmesi 12-10-939 per:ıeınbe 
günü saat 15 te İstanbul leva:ıım amirliği 
satınalma komisyonunda yapdacaktır. Tch 
min bedeli 50640 lira ilk teminatı 378"2 li
radır. artnamesi komisyonda görülür. İs· 
teklilerin kanuni vesikaJariyle beraber tek 
lif mektuplarını ihale saatinclen bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (4852) 1481>8 

Satıl.k tenekeler 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Aşağıda cins ve miktarı ya.zıh bot 

benzin ve makine yağı tenekeleri pazarlık 
la 28-9-939 saat 15 te Ankara Lv. 3ı:nirllii 
satınalma komisyonunda satılacaktır. 

2 - Tenekeleri görmek istiyenleria 114. 
M. V. daire müdürltiğüne ve Zir Potieoo 
müdürlüğüne pa.zarlxk için belli vakitte 
komisyona mürM:aatları.. (4856) 
Cinsi Milııtan 

Ben.zill tenekesi 
Gaz ,. 
Benzin ,. 
Makine yağı ., 

235) Pon.o. 
108) " 

135) M.M..V. 
17) .. 

ASKERi FABRiKALAR 

Tornacı ah nacak 
Askeri Fabrikalar Ummm M6-

dürlüğünden : 

yedi kalem bez ve kolan askeri fabcikalar 
ım:ı.ımı mödiidüğü merkez satın alma ko -
misyonunca 11-10-1939 çarsamlıa gunu sut 
14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir . Şart
name para.su; olarak komisyondan verihr. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (750) 
lira ve 2+90 sayılı kanunun 2. ve 3 maddele
rindeki vcsaikle komisyoncu olma<-lıklan
na ve bu işle alakadar tüccardan oldukları
na dair ticaret odası vesikasiyle mezk{lr 
giin ve saatte komisyona mi.ıracaatlan. 

(4786) 14764 

NAFIA VEKALETİ 

Muhtelif inşaat 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
ı - Konya ovası sulama şebekesi

nin tevsii ve mevcut kanalların tat· 
biri işi ile köprü, sulama sinai imala
tı ve işletme binaları inşaatı ke§if be
deli (668.827) liradır. 

2 - Eksiltme 6/ 10/ 939 tarihine rast 
tayan cuma günü saat 15 de Nafia Ve
kaleti Su İşleri Reisliği su eksiltme ko 
misyonu odasında kapalı zarf usu • 
liyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeJeri 33 lira 44 kuruş mukabilin -
de su işleri reisliğinden alabilirler 

4 - .Ek&iltmeye girebilmek için is
tekliledn 30503 lira 08 kuruşluk mu -
vakkat teminat nrmesi ve eksiltme
nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evci ellerinde bulunan vesikalarla bir
likte bir dilekçe ile nafıa vekaletine 
müracaat edecek bu işe mahsU6 olmak 
ü.ı:zere vesika almaları ve bu vesi -
kayı ibraz etnıeleri prttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştkak ed~. 

S - teteldilerin teklif mektuplan -
nı ilrind maddede ya.ah saat.tea bir 
saat neline bdaı' 1111 qleıi rdaliğine 
makbus mukabilinde vennelerl lhım-

dır. 
Poetada olaa pcilanel.ec W odil· 

mu. (4219) MZ1.S 

Z1RAA T VEKALETi 

Saman alınacak 
Etfilı:le Vıt ~ Bakteriyoloji 

._. Jemoluji M&ı•ıınııi Direktörlü-
J6: dmı ı 

ı - ~&, meıvcat serom bay-
.,...a için ımpri 40,000 azamı 50,000 
kf1o Smmn. apk cmıUtmep lromıl-

2-Nlda 
:ıedı& 

be&n 1600 li-

s - tık temiıwW ıız lira so kuruş 

Fabrikalar11J112a tornacı almaaıktlr. İ• 
teklilerden İatanbulda b11hm1111lann Zq ~ 
tinburnu fabrikasrIMt, İzmlıde ~ 
Halkapınar fabrikasına ~ .A.ı:ıılml'ad.ad!e -
rin de umum müd'"°url

00 

e mürec:ıaat1an. olup ~ •~ mak-
(4600) 14647 ı-.u vo 1sadne telwili ieminat olarak 

Askeri Fabftkalar Ummn MI~ kabul edl&ı. Yalıuz tahviller de mak
d~lüğü Merkez Satm Alma Ko- bu ıımkabili hazineye teslim edile-
mısyonundan : mkth' 

Evsafı af8.iıda yazılı 45 ima kum 4 _· tbaıe&i 4-1.0-939 çarşamba günü 
alm~ca.k. % aet 1i tedir. Buna ait Ftn~e nıii -

Sı O: takriben 90 5 ; neeee DirektödtiğUnden bedelsiz o-
Al2 08 " 7,6 % •~-ı.. u· ,, ~ver ır. 

Fe2 Oa O,S % s _ 2490 sayılı kanunda yazılı şart-
Ca o " 0,3 % h . · kl'l · ,, ları aız olan ıste ı erın muayyen o-
~g 

0 
,, 0,2 % lan gön ve saatte Ziraat Vekfüeti Mu-

Hı .__ . O,S ~- huebe Mlidiirlüğünde toplanacak o-
ararete mu ... veıneti: .-.- k · ·-

h k 
"b 

33 1 
... ~ lan satınalma omısyonuna muracaat 

ma rutu ta rı en o ac--.ıır rl ( 93) 14565 
D b .. yük. ı·· ~ ·· etmele . 46 ane u ugu: ' 
% 75 : o,ı - o,3 mm. ====J::::A;:N::;D::;A=R=M:::A==:;;:;~ 
% 25: 0,1 mm.den ataiı 

Tahmin edilen bedeli (2925) lira olan Sö'm"tkOk Ye mazot almiJ(ak 
evsafı yukarıda yazılı +s ton kum askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 9-10-1939 pazartesi gü. 
nü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname paraaııı olarak komisyondan veri
lk. Taliplerin mııvakkat teminat olan 
(219) lira (38) kuruş ve 2490 numaralı 
lı:aıımı.ua 2. ve 3 maddelerindeki vC6aikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle I\· 

labaar tüccardan olduklam:ıa dair ticaret 
odası vesikaftiyle m~G.r giin ~ saatte 
komisyona müracaatlarL (4783) 14718 

Mülaahhil nam ve hesabına 

1 O fon bo~ahk s~ ahna<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan ı 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan 
miit~ahhit nam ve hesabma 10 ton bohçalık 
saç askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merke.ı satın alrna komisyonunca 9-10-939 
pazartesi günü saat 15.30 da pazarlıkla iha· 
le edilecektir. Şartnamesi parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin ç:ıuvakkat 
teminat olan (750) lira ve 2490 numaralı 
kanunun ı ve S. maddelerindeki vcaailı:le 
komisyoncu olmııclıklarllMI. ve bu işle ali -
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesikasiyle mezkUr gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (4784) 14719 

13 kalem koıum malzemesi 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (+500) lira olan 13 
kalem koşum malzemesi askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma ko -
miıyonunca 9-10-939 pazarteıl g-ünil saat 
14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
mesi parası:ı olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (337) 
lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
Z ve 3. maddelerindeki vesaikle komiayon· 
cu olmadıklarına ve bu itle alikadar tile.· 
cardan olduklarına dair ticaret odası vesı· 
kasiyle mczkfir gün ve satte konıisyona 
mürac:ıatları. (4830) 14751 

Yedi kalem bez ve kolan almacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alına Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen beıdc.li (10.000} lic'a olan 

Jandarma Genel 
Ankara Satın Alma 
dan: 

Komutanlığı 
Komisyonun-

1 - Tonuna iki bin beş y üz ellı ku
ruş kıymet biçilen (300) ton sömikok 
ile bir tenekesine iki yüz on iki bu • 
çuk kıymet biçilen beş teneke mazot 
kapalı zarf us!l1ii ile 27-9-939 çarşam
ba günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon • 
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin 574 lira 55 kuruş
luk ilk teminat banka mektubu veya 
sandık makbuzu ile şartnamede yazı
lı belgeleri muhtevi teklif mektubu
nu en geç belli gün saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları. (4427) 

14392 

Dil, Tarih, Coğrafya fakültesi 
talebesinin yemek münakas sı 

Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden : 

A - Kapalı zarf usuliylc ihaleye çı
karılan Fakülte yatılı talebenin sabah, 
öğle, akşam yemeklerine talip zuhur 
etmediğinden ihalesi yapılamamıştır • 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanunun 
40 ıncı maddesi hükümlerine tevfikan 
14 - 10 - 1939 cumartesi günü saat ıı 
de pazarlık suretiyle ihalesi yapıla -
cağından alakadarların Ankara Mek
tepler Muhasebeciliği binasında gös
terilen gün ve saatte hazır bulunmala-
n. 

B - Muhammen bedel beher talebe 
için 75 kuruş olup bunun bir senelik 
tam yekUnu 34218 lira yctmi~ beş ku
ruştur. 

C - Yüzde yedi buçuk muvakkat 
teminat bedeli 2566 lira 41 kuruştur. 

D -İsteklilerin şartnameyi .görmek 
~ izahat almak üzere Fakülte hesap 
memurluğuna müracaat etmeleri ilan 
olunur. .(4824) 14796 
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ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııırıırıırrrrııııırıı 

Memleketimizin en büyük sanayi müessesesi 

olan KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları· 

nın çıkardığı ve Alman kokları kadar kuv· 

vetli teshin KOK KÖMÜRLERİ Ni müesse· 

seferimiz tarafından satışa arzediyoruz. 

- Bilum.um istasyonlarda vagonlarda, ve

§ yahut depolarımızda sayın müşterilerimi-
---
--::: zin emirlerine amadedir. --------- HER ~EHİR İ(İN sipariı kabul ederiz ------------- Ankara Memurlar Kooperatifi, 
------ Telefon : 1428 ANKARA ----
§VEHBİ KOÇ TİC. EVİ, ANKARA. ---

---------------------------------------------------------------------------------------
~ ~elefon : 3450 - 1 - 2. ~ - -- -- -- -
'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ... --------

-----------3659 numaralı barem kanunu hükümleri dahilinde İdare Merke • : 

Memur ah nacak 
----

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından 

---zimiz için müsabaka ile Almanca ve Fransızcadan hakkile vakıf -- ---memur alınacaktır. --- -----1 - Müsabakaya girebilmek için aşağıdaki şartları haiz olmak ll· 
zımdır. 

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

Sat1hk : ----Satılık - İçcebecide, mülkiyenin Us 
tünde köylüler sokağında 3 katlı, 100 
lira iratlı Raşidin kargır apartmanı 
içindeki sahibine müracaat 3311 

Satılık - Az kullanılmı§ sağlam 
bir Zonguldak sobası acele satılıktır. 
Necatibey caddesi No. 11 Yenişehir. 

3483 

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

Satılık Mobilya - Birinci cinı ma
ondan mamul ve bir yatak ve somya
sı ve iki komr.dinosu, bir gardrop 
aynalı ve bir tuvalet aynasından mü
rekkep bir yatak odası takımı, Ceviz 
kaplama üstü mermer ve aynalı bir 
büfe ucuz fiyata satılıktır. Görmek 
için belediye müzayede salonuna mü-
racaat. 3487 

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

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

Satılık apartman - Yenişehir bul
varı üzerinde yedi daireli konforlu 
480 lira iradlı okaziyon tel 2406 bay-
ram caddesi No. 1. 3531 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
istimlak haricinde imarca parsellen· 
miş inşaata hazır metresi iki liradır 
Tel 2406 bayram caddesi No. 1. 3532 

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

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

3534 

Satılık - Ehven fiatla satılık şık 
bir çocuk arabası telefon "3411" de 
Hüsnü İnatta müracaat edilmesi. 

3536 ---
a) Türk olmak bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak veya va • 
zifesini muntazaman ifaya mani olacak derecede bünyevt za
fa veya arızaya mUptcll olmamak; ; __ . _R.ıtılık iratlı aoartman - Atatürk ------ b) İffet ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hizmetlerin
de istihdam hakkından mahrum edilmemiş bulunduğu yapı

: bulvarında ayda (1200) lira icar geti
E rir bir apartman satılıktır. 
: Sanayi cad. N o. 82 Tel: 1953 3554 

lacak tahkikatla sabit bulunmak; ---- --: c) Yaşı 18 den aşağı 35 den yukarı olmamak. 
: 2 - İmtihan Ankara'da İdare Merkezinde 2. 10. 19• pazartesi : - -: günü saat 9 da yapılacaktır. Bu imtihana iştirak edeceklerin : - -: 30. 9. 939 tarihine kadar memurin servisine müracaat ederek : - -: lüzumlu vesikaları tamamlamaları lazımdır. 3578 : - -- -.................... , ............................................................... ,. 
.:!JlllllllllllllllllJllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. - -- -
~Y. mühendis, Y. mimar ve~ 

-----------
fen 

-----------------
memuru aranıyor 

Toprak mahsulleri ofisinden : ------ -E: Merkezde teknik büroda çalışmak üzere beton arme he- = 
:= sabatında ve her türlü proje İ§lerinde tecrübeli iki intaat := 
=: mühendisiyle, bir mimar ve iki fen memuru alınacaktır. := 
= Bunlara kadroları mucibince mütehassıs ücreti verile- = - -:= cektir. := := isteklilerin yazr ile Ofise müracaatları ve vesikalarını = 
E: göndermeleri ilan olunur. ( 4081) 14747 := 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

............................................................................................................. : 

lstan~t~:. .!~.~~tar~~!.~,~ b~ ~~ n !~~ raran•yo•. 1 
Almanca steno ve daktilo bilmesi ve resen çahşabılecek kabiliyette 1 
bulunması şarttır. 
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PLASTİK SANATLAR ATEL VESİ 

(Resim - Heykel - Dekorasyon) 
NURETIIN ERGÜVEN 

-

Yakında talebe kaydına baslanacaktır. Yeni ıehir - İsmet İnönü caddesi No. 45 3579 

Okul kitapları Müsabaka imtihanı 
Saman pazarındaki 

AKAY 
Yüksek Mühendis Mektebi Di

rektörlüğünden : 

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

3426 

ı ... ~~~~~~=::~~::f~:·~~~:;:······· .................... 

1 - 939 - 940 Ders yılı için mektebe 
girmeğe talip olanlar arasında yapıla
cak müsabaka imtihanları eylülün 28 
ve 29 uncu perşembe ve cuma günleri 
saat 9,00 da başlayacaktır. 

2 - Bu hususta fazla malümat al
mak isteyenlerin tatil günleri hariç ol
mak üzere her gün saat 9 • 16 ya ka
dar mektep fdaresine miiraca:ıtlarıi 

.(4648). "7309" li593 

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

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

Kiralık : 
Kiralık Ap. - 4 oda hol Maltepe 

Yaltrık caddesi asfalt köprünün ba · 
şında 37 No. görmek için içindekile· 
re, görüşmek Tel No. 1616 3366 

Kiralık Daireler - Ersoy apart
manlarında Yenişehir otobüs garajı 

karşısı Bankalar caddesi No. 25 Nu
rettin Baki Ersoy müracaat Telefon: 
3654, 3710 3405 

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

3408 

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

3413 

Kiralık - Dahiliye Vekaleti karşı
sında tepede Kızılırmak S. No. 4 ge
niş 4 odalı tam konforlu fevkalade ne
zaretli apartman. Tel. 6046 

3434 

Kiralık kahve ocağı - Ulus mey -
danında Koçak hanının kahve ocağı 
kiralıktır. İsteklilerin kapıcıya müra-
caatları. 3435 

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

dairesi Telefon 6046 3436 

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

3437 

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

Kiralık Daireler - Bakanlıklar kar 
şısında Karanfil ve Bilge sokağı kö
şesindeki apartmanda her türlü kon
foru havi daireler. Kapıcıya müraca-
a~ 3440 
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Kiralık daire - Yenişehir İsmet 
İnönü caddesi son otobüs durak 28 
numaralı Sunel Apartmanında be§ 
büyük ve bir hizmetçi odası, kalorifer 
yaz kış daimt sıcak su her tarafı par
ke döşeli tam konforlu daireden maa
da iki garaj kiralıktır. Kapıcıya mü-
racaat. 3469 

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

3471 

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

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

Kiralık hane - Alman sefareti ar
kasında dört oda bir mutfak ve geniş 
arazi ve kuyusu vardır. Karşısında 196 
numaralı haneye müracaat. 34 76 

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

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

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

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

3480 

Kira1ık kaloriferli daire - Yenişe

hir, İı:mir cacMesi No. 10; 5 oda, ay
rıca büyük hol, hizmetçi ve sandık 
odaları ve ofis; kapıcıya mür. 3481 

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

Kiralık - Kovaklıderede Güven 
Kooperatifi evlerinden çarşı yanında 
ve otobüa durağında 15 No. hanenin 
alt katı aort oaa muştemııatı ue kıra-
lıktır. İçindekilere müracaat. Tele -
fon: 6447 3484 

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

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

Kiralık - 3 oda 1 hol kalorifer ve 
müştemilat. Yenişehir Özen Pasta sa-

• lonu arkası No. 4 3489 

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

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

3509 

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

3510 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ev
leri No. 31 6 oda 2 hol müstakil kon
forlu ev kiralıktır. Tel: 5031 - 201 

3511 

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

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

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

Kiralık - İsmetpap mahallC9i pa· ı Kiralık daire - Y. şehir Belçika 
zar yeri civarında Tinli ıokak No. 18 sefareti arkasında Karanfil S. No. 43 
3 oda, hol. Banyo, su elektrik üst ka- Ap. 3 oda 1 hol konforlu. Kapıcıya 
ta müracaat. 3516 müracaat. 3582 

Kiralık - Yenişehir Tuna Cad. Yi- Kiralık oda - Y. şehir Belçika se· 
ğit Koşun sokak No. 5 Ap. 4 der oda fareti arkasında Karanfil S. No. 43 
birer hol iki daire. Tuna Cad. No. Ap. altkatta bekar bir bayan için. Ka-
40. a müracaat. Tl: 2617 3517 pıcıya müracaat. 3583 

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

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

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

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

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

3530 
Kiralık - 2 daire ehven fiat, Yeni

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

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

3541 
Kiralık - Ankaranın en güzel ye

rinde Kızı]ay karşısında emciler cad
desinde PAŞAKA Y apartmanında ki-
ralık daireler. 3542 

Kiralık odalar - Aile yanında yal
nız Bayan için Bakanlıklara yakın 

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

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

Kiralık daire - Halkevi karşısın. 
daki apartmanda beş odalı bir daire 
kiralıktır. Kalorifer ve sıcak suyu 
vardır. Yerler Linoleum döşelidir. 
Telefon: 1915. 3551 

Kıraıık - lzuven evleri civarında 

asfalta yakın elektrik ve suyu olan 
yağlı boyalı evin birinci katı. Dahili
ye Vekaleti mutemedi Ahmet Yağcı
ya veya Güven bakkaliyesine müraca-
at. 3552 
Kiralık - Belediye civarında kon

forlu bir apartmanın bir oda ı bir Ba
yana ucuz fiyatla kiralıktır. Atatürk 
İlkokulunda Bn. Nimete müracaat. 

3556 

Kiralık apartman - Yenişehirde 
Atatürk bulvarında Tuna apartmanın
da beşer oda birer holü muhtevi iki 
daire. Kaloriferli ve vebolitten geç
miş sıcak sulu. Dairelere, şirektlere 
büro için de verilebilir. 3557 

Kiralık daire - Fişek fabrikası is
tasyonu yakınında müstakil iki oda 
bir mutbah kuyusu var fevkalede kul-
lanışlı Tel: 1885 3567 

Kiralık oda - Bayan için aile nez
dinde Kızılay karşısında Küflü Apt. 
No .10. Y. şehir 3573 

Kiralık oda - Bayan için aile ya -
nında eşyalı eşyasız banyolu, !sıklar 
caddesi Öktü sokak Necati bey ~kulu 
sırası No. 16 Halile apartman D. N. 2 

357! 
Kiralık - 2 ve 3 odalı iki daire: 

konforu haiz. Yenişehir Tuna caddesi 
Yiğit koşun sokak No. 14. Telefon : 
280~ 3575 

Kiralık - Şehrin iyi bir yerinde 
manz~r.ası gü.zcl ve konforlu apart • 
man ıçınde bır oda bir bayan için ki • 
ralıktır. 1271 e Telefon. 3577 

Küçiik daireler - Sarıköşk karşı -
sında 57 No.lu Mecdi apartmanında 
müstakil iki küçük muşambalı daire 
kiralıktır. Banyo, mutbak. 3580 

Kiralık ev - Yenisehir Setanik cad 
desi No. 35 müstakil bahçe içinde. Gör 
mek için her gün 5 ten sonra aynı e
ve, görüşmek için Tel: 2350 ye müra-

Kiralık konforlu odalar - İnhisar 
müdürlüğü arkasındaki köşede yapı • 
lan Pansiyon Palas'ta kalorifer, sıc;ı!< 
soğuk su, Radyo ve Telefonu her fi -
yatta kiralıkodalar. 3585 

iş arayanlar: 
TECRÜBELİ yüksek Mühendis 

(Su. Yol. Demiryolu. Köprü) iş arı
yor. Her nevi hesapları, projeleri ya· 
par. İstanbul Beyoğlu, Alp Otelinde 
Mühendis WOLF. 50st 

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

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

Aranıyor : 
Ortak aranıyor - Matbaacılıktan 

anlar biraz sermayeli ortak aranıyor. 
Yıldız matbaasına müracaat. 3414 

Hizmetçi aranıyor - Bir Bayan hi.z 
metçiye ihtiyaç vardır. İstiklal fırını 
sahibi Mustafa Temizel'e müracaat. 
Tl: 1893 3490 
Aranıyor - Dantel ve saire için ib

rişim makine ile sarmak üzere birkaç 
bayana ihtiyaç var. M. Galip terziha· 
nesi üzerinde Uğur Levazımat depo· 
suna müracaat. 3515 

Aranıyor - Yazısı güzel, hesabı 
kuvetli bir bayan aranıyor. Müracaat 
Anafartalar caddesinde Kambiyo bor
sasında Borsa acentası Fuat Telefon: 
1547 3527 
Bayan Daktilo aranıyor Mesai zamanı, 
saat 2 den akşam 6 a kadar olup laa -
kal bir sene kadar çalışmak şarttır. 

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

Kızılay karşısında Ünyazıcı apart· 
manı No. 4 AVNİ 3535 

Bir Bayan tezgahtar aranıyor -
Bankalar caddesi Yıldız Kırtasiye 
mağazasına müracaat. Tl: 2242 3537 

Oda aranıyor - Ay başında veya 
derhal kiralanmak üzere aile nezdin • 
de boş bir oda aranıyor. Mesai saatle-
ri dahilinde 2883 Telefondan Esenerc 
müracaat. 3576 
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Mektep kitapları 
Haşet 
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Kiralık konforlu odalar 
inhisar müdürlüğü arka~mda

ki kö~ede yapılan pansiyon Pa
las'ta kalorifer, sıcak, soğuk su, 
radyo ve Telefonlu her fiyatta ki. 
ralık odalar. 3584 

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

şeme. Geniş bahçe. Garaj. Kocatepede 
son otobüa durağında İsmet İnönil 
caddesi 65. Müracaat: Telefon. 1589. 

3548 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 65.20 

İmtiyaz Sahibi 
lskender A'"•WS 

Umumi Neşriyatı tare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naıit UL.Uô 

ULUS Baaımevi ANKARA 

~=====================;! / 
?r~========================================~~~~~~~=~ 

müracaat. 3514 caat. 3581 

.YENİ 
BU GECE 

HER KÜL 

Gün.düz iki filın 

1 - Şahane Tango 
2 - Herkül 

SEANSLA!\ 

SİNEMALAR 
HALK 

BU GÜN BU GECE 
İki film birden 

1 - KAHRAMAN KÖPEK 
2 - ŞEREF DARBESİ 

Seanslar: 
14,30 - 16,30 - 18,30 • Gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de 
14.45 - 16.45 • 18.45 - Gece 21 de PER GÜNT 

sus 
BU GECE 

GİZLİ VESİKA 

Gündüz İki Film 

1 - Neşe Yağmuru 

2 - Gizli Vesika 

Sennslar: 

12 - 14 - 16 - 18 • Gece 20,30 da 

Hint Mezarı BU GECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında Türkçe sözlü 
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