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Bu sayımız 

İzmit fabrikasmda imal 
edilen kağıda basllmı~llr 

Moskova nlüzakereleri dün başladı 
Hariciye Vel<ilimiz 

Kremlin' de Mololol 
ve Kalinin'le görüşlü - r • ·:·.. \ , •, ,•""'-·•il' •,• . .ı.. ,• , . ".~'".•• 

B. Saraçoğlu bugün de siyasi 
konuşmalara devam edecek 

Moskova, 26 a.a. - T ass: Türkiye Hariciye Vekili B. Şükrü 
Saraçoğlu, yanında Hariciye Umumi Katip Muaviıni B. Cevat 
Açıkalın, Birinci D~ire Reisi B. Feridun Cemal Erkin ve Hususi 
Kalem Müdürü Zekı Polar olduğu halde, dün Moskova'ya var
mıştır. 

Hariciye Vekilimiz Şükrü. 
Saraçoğlu 

Şayiacı/ığt. 

bırakalım 
Falih Rıfkı ATAY 

Vekil, garda hariciye komiser mu
avini B. Potemkin ile hariciye komi
ser muavini B. Dekanozof, Moskova 
sovyeti reisi muavini B. Korolof, ha
riciye umumi katibi Bogomolof, pro
tokol müdürü B. Barkof, Moskova 
merkez kumandanı albay Suvorof, 
Türkiye büyük elçisi B. Haydar Ak
tay ve sefaret erkanı, İran büyük el
çisi B. Saet, Afganistan büyük elçisi 
Sultan Ahmet Han, Bulgaristan orta 
elçisi B. Antonof, Yunanistan orta 
elçisi B. Marketti ve Romanya orta el 
çisi B. Dianu tarafından istikbal e
dilmiştir. 

Aynı trenle Sovyetler Birliğinin 

Ankara büyük elçisi Terentief ve 
Vekili istikbal için Odesa'ya gitmiş 
olan hariciye yakın şark şubesi müdü
,.;; 'R Nnvilrnf ıb Moo:;.knv;ı'v=' ~Plmis
lerdir. 

Gar, Türk ve Sovyet bayraklariy
le donanmıştı. 

Saraçoğlu temaslara ba§ladı 
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Moskova, 26 a.a. - Türkiye Hari
ciye Vekili Şükrü Saraçoğlu bu sa
bah Kremlin sarayında Molotof ve 
Kalenin ile görüşmüştür. Nazır öğle 
yemeğini Kremlin'de bu zevat ile bir

(Sonu 5. inci sayfada) 

Vekiller heyetinde 
Vekiller Heyeti, dün saat 18 

de Başvekalette Başvekil Dr. 
Refik Saydaın'ın riyasetinde bir 
toplantı yapmıştır. (a.a.) 

Hatta memleketi lüzumsuz te
laş ve heyecanlardan korumak için 
her gün, kendi tabirimizle, birkaç 
havadis athyalım, ne çıkar? Bugün 

bütün radyolar, telsizler, hepsi is- C. H. P. Umum"ı ı·dare 
tihbarat veya propaganda nezaret 

1-ieyeti toplandı 
Cüınhuriyet Halk Partisi U

mumi İdare Heyeti dün saat 10 
da haf talık toplantısını yapmış 
ve Parti işleriyle meşgul olmuş
tur. 

C. H. P. Meclis 
grupu içtimaı 

veya komiserliklerinin, ve bu neza
ret ve komiserlikler genel kurmay • 
ların emri altındadır. Her havadis, 
aiperde vuru§an bir kıta gibi, bir 
askeri vazife görmektedir. Harbin 
dı§ında isek, bir takım ihtilat ve 
sirayet tehlikes.i bildiren havadisle
rin tesiri dı§mda değiliz. Kö§e bak
kalından tarlasında almteri döken 
çiftçiye kadar, herkes bütün hassa
siyetini gazete sütunlan üstüne çe
virmiştir. Gazetenin hizmet veya 
zaran hiç bir zaman §imdiki kadar 
nazik olamaz: ne haber saklıyarak 
dikkatleri uyuşturmak, ne heyecan 
ve tela§ tellallığı ederek memle- C. H .Partisi Büyük Millet Mecli-
kette say huzunınu bozmak l si grupu umum1 heyeti dün saat ıs te 

Bugün en uzak bir tahmin dahi reis vekili Hasan Saka'nın riyasetin
yirmi dört saat sonra hakikat hali- de toplandı · 
ne gelebilir. Fakat hadiselere biz Ruznamede yalnız Manisa mebusu 
tekaddüm etmiye çahşmıyalım: Refik İnce'nin Büyük Millet Mecli -
"- Radyodan §U haberi duyduk. sinin eski zabıtlarının yeniden tabı 
ikinci tabı çıkarmamıza müsaade e- ve tevziine dair olan takriri vardı. 
der misiniz?" O lstanbul'da ki sa- İlk defa takrir sahibi kürsüye ge -
hah karanlığından gece yarısına lerek takriri vermekteki maksadını 
kadar bütün zamanlar , yeni yeni izah etti. 
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Fon Ribbentrop 
bugün tayyare ile 

Moskova'ya gidiyor 
Berlin, 26 a.a. - Alman ha

riciye nazırı Fon Ribbentrop, 
sovyet hükümetinin vaki da
veti üzerine, Polnya hadisele
rinden çıkan meseleleri rus 
hükümetiyle tetkik etmek ü
zere 27 eylülde Moskova'ya 
gidecektir. 
[Londra radyosu Fon Ribben

trop'un tayyare ile Moskova'ya gi
deceğini ve bugün Moskova'da bu
lunacağını bildirmi§tir.] 

Sovyetlerin 

Basarabya'ya 
girdiği yalan 
Bükreş, 26 a.a. (Havas) - Bükreş 

hükümet mahfilleri, .ovyet kıtaları
nın Basarabyaya ilerlemekte olduğu 
hakkında amerikan menbalarından 
verilen haberleri kati surette yalanla
makta ve Sovyet • Romen hududu-

(Sonu 5. inci sayfada) 

Garp cephesindeki hudut vaziyetini gösteren harita 

Garp cephesinde "Deux Ponts,, civarında 

Alman topçu kıtaları 
faaliyete devam ediyor 
Yapılan hava muharebelerinde her 

iki taraf da bir kaç tayyare kaybetti 

Fon Ribbentrop 

Faris, 26 a.a. - 26 Eylül sabahı teb
liği : 
Düşman topçusunun Deuxponts 

mevkiinin doğu cenubundaki faaliye
ti devam etmiştir. 

25 Eylül gündüz avcı tayyareleri -
miz alman avcı tayyareleriyle bir kaç 

Fransa'da komünist 
partisi feshedildi 

Bu partiye bağlı bütün teşekküller 
yeni emirname ile lôğvedilmektedır 

Paris, 26 a.a. - BugÜ'n öğleden sonra Reisicümhur'un riyaseti 
altında toplanan kabine içtimaında dahiliye nazırı komünist par· 
tisinin ve bu partiye bağlı bütün te§ekküllerin feshi hakkındaki 
emirnameyi Reisicümhura imzalatmıştır. 

defa muharebeye girişmiştir. 
Almanlara göre 

Polonya cephelerindeki harekattan 
bahseden alman tebliğinde, garp cep
hesindeki vaziyet için şöyle denilmek 
tedir : 

Batı cephesinde, mahdut topçu fa
aliyeti ve ileri müfrezelerin bazı ha • 
reketleri kaydedilmiştir. Beş fransız 
tayyaresi ve iki tane ucu yere bağlı 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

-, Başvekil Daladiye de, memleketin 

D•k •ı• • J _J J k harici emniyetine kar§ı cürümlerin 
l l l cıvannaa sarsıntı aevam eaer en 
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tenkili hakkındaki kanun hükümleri- Fransız. tayyareleri tarafından 
nin İngiltere ve Polonyaya karşı ya- bombardıman edildiği bildirilen 

Ça n dar h da şiddet 1 i p-ı-la-cak--c-u-·r-üm~;;_:_:_ud_:_i:_e:_~_:_;~_:_:_ad_a;_i_r_F_r_i_e_d_"_·c_;_~-~-~-1~-·~-~-:,_~_~_"'_i_m_a_m_nı 

bir zelzele oldu 
Evf er tamamen denecek derecede 

harap oldu, halk açıkta kaldı 

Zelzele Bergama ve civarında da tahribat yaph 

Çemberleyn tekrar ediyor : 

''Dünyayı Alman tehdidinden,, 

''kurtar~ak İçin harbe girdik,, 

İnailtere ve Fransa bu azimde sadıkhr ... 
Londra, 26 a.a. - Avam Kamarasının bugünkü toplantısınd 

Cemberleyn, haftanın umumi vaziyetini gözden geçirerek 22 ey 
folde toplanan fransız - İngiliz yüksek harp meclisinde tam bi 
mutabakat müşahede edildiğini söylemiştir. 

Sovyetlerin alacakları yerler 
Sovyetlerin Polonya'daki askeri ha-

reketlerine temas eden ÇemberleyP 
demiştir ki: 

gazeteler tarafından zaten i§gal e- Büyük Millet Meclisi muhterem 
dilmi§tir. Meslekten olan arka· reisi Abdülhalik Renda zabıt mesele-
d 1 d .. b' d b lerine müteallik riyaset makamının • aş arımız, uz ır makınc e a-
s;lan, yani son haberi hiç olmaz- noktainazarını izah buyurdular. Bir~ 

"- Moskova'da neşredilen tebliğdt" 
gösterildiği üzere alman ve sovyet or· 
duları arasında çizilen hudut Sovyet 
kıtaatını Varşova'nın mülhakatına ka· 
dar getirmekte ve Galiçya'daki Polor. 
ya petrol kuyularının büyük bir kıs· 
mını sovyetlerin idaresinde bırakma~ 
tadır. Mamafih Kızılordunun son teb· 
liğleri yukarda zikredilen anlaşma i· 
le sovyetlere bırakılan bütün toprak
ların - ki Polonya cümhuriyetinin ya
rısından fazlasıdır - sovyet kıtaatı ta
rafından henüz tamamiyle işgal edil
memiş olduğunu gösteriyor. 

s~ iki üç saat evel dizilmi§ olması kaç ~~tip aynı mevz~ üzerinde fikir 
1 .zımgelen bir gazetenin, taze fer· v~ mut~l~a be~an ettıkten sonra tak -
yatlarla İstanbul h Ik k d rır sahıbı Refık İnce'nin bu mesele -a mı uy u an . . d' . . 
uyandırdığım nakled' l d S nın rıyaset ıvanınca etrafıyle tetkık 

ıyor ar ı. on 'ld'k . 
Haber Son Dakika S S . edı ı ten sonra bır teklif yapılması· ' , on anıye, "b . 1 k . 
Yıldırım Havadis: fak t 1 _ nı mu eyyın o ara verdıği teklif 

a ne o uyo k . . k d . 'f k 
nız? Bu memlekette yalnız bizim ta rırı reye on u ve ıttı a la kabul 
meslekimizin menfaati mi var? olundu. 
Ticaret )'ok mu, ziraat vok mu, iş Ruznamede başka mesele mevcut 

olmadığından saat 16 da celseye niha-
(Sonu 5. iıJcı sayfada) yet verildi. (a.a.) 

Zelzelenin harabeye çevirdiği bir cadde 
İzmir, 26 (Telefonla) - Zelzele mm· 

.akasında, alınan son haberler şunlardır: 
Dikili civarxnda dün bütün gece ve bu

siin sarsıntılar devam etmiştir. Gece 17 sl 
3 ile 5 saniye arasında şiddetlice, birisi 
de 10 saniye ve çok şiddetli olmak üzere 
1 . .. areketiarz kaydolunmuştur. Halk kor· 
ku içinde kalmıştır. Dikili'de harap bina
lardan bir kısmı ve binalar bu hareketler 

yüzünden çökmüştür. 

Çandarlı'da da zelzele oldu 
Bu sabah Dikili kaymakamlıgına gelen 

bir telgrafta tl:in gece Çandarh nahiyesin
de şiddetli bir zelzele ile evlerin harap 
olduğu, halk.:- acıkta kaldığı bildirilmiıı, 

(Sonu S. inci sayfada) 

Polonya müdalaası 
Sovyetlerin bu harekatı neticesinde 

(Sonu 5. ıncı sayfada) lng:liz ba§vekili Çemberley11 
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Günün harp hadiseleri : SPOR Vakıf akarların 

tamirleri için 

Polonya harbinde Alman 
sevk ve idaresi 

111111111111111111111111111111 

Lik maçlarına hazırhk 

Lik heyeti bugün 
toplanıyor 

150.000 liralık 
tahsisat veriliyor 
Vakıf aıkar tamiratı için bihçe:le.to ko

nulan tahsintm kifayetsizliği dolayıaiyle 
bazı: vil[iyederdo bulunan vakıf aka.rlarm 
esaslı tamirleri yaptırılamaclığ7 cihetle 
kiralarının düşmiye başladığı görUldüğün 
den esaslı bir surette tamir ve ihyaları 
için beş senede ödenmek üzere Vakıflar 
unıum müdürlüğü emrine 15-0.000 lira ve
rilmişti. Bu para ile birçok vakıf akar
lar tamir ve ihya edilmiş ise de daha bir
çok tamire muhtaç akarlar bulunup bun
ların da bütçeye konulmuş tahsisatla ta
mir ettirilmeleri laznngcldiğinden bu 150 
bin lira henüz ödenmemiştir. 

İtiraf etmek lazımdır ki Polonya -
nın arazi ve yüksek sevk ve idare ba
kımından haiz olduğu zaaflardan tam 
manasiyle istifadeyi alman başkuman
danlığı bilmiş ve icra etmiştir. Alman 
başkumandanlığı mühim mikyasta al
ınanlarla meskun ve sanayi, maden 
mıntakalarım ihtiva eden cepheyi 
(Posen mıntakasıru) olduğu gibi bı

rakarak darbeyi iki yandan vurdu. 
En kuvetli darbe de Şarki Prusya ile 
Pomeranyayı birbirinden ayıran Ko
ridorun alt ağzından tevcih edildi. 

Bu hareket çok doğru idi. Çünkü 
bir defa şarki Prusya ile alman ordu
sunun büyük bir kısmı birleşirse bu 
takdirde siklet merkezini karadan 
şarki Prusyaya kaydırmak ve Vistül 
gerisine çekilmesi muhtemel Polon -
ya ordusunu arkadan vurmak kabil o
lacaktı. Bu yarqıanın takriben 500 
tank ile yapıldığı ve bunlardan tak -
riben 100 ünün zıyaından sonra Vis
tül kenarlarına polonyalılardan evel 
varıldığı anlaşıf ıyor. Muharebenin ü
çiıncü günü bu yarma hareketi mu -
vaffakiyetle neticelenmiş ve Vistül 
gerisi artık emin bir müdafaa mevzii 
olmaktan çıkmıştı . 

Alman sevk ve idaresiyle, hareketi 
yapan süratli birliklerin ikinci bir 
muvalfakiyet unsuru da mukavemet 
etmekte bulunan ordu birliklerini hat 
ta kaleleri nazarı itibare almadan mu
vaffakiyetinıi daima ileriye ve düş -
man gerisine intikal ettirmek azimle
ridir (1914 de Belçikada da böyle ol
muştu). Mesel§. polonyalılar Korido
run alt ağzı hizasından ve Pomeran
ya ile şarki Prusyadan yapılacak müş
terek taarruzları düşünerek Graudenz 
müstahkem mevkiini vücuda getir -
mişlerdi. Ancak bu müstahkem mev· 
ki dar ve mahdut olduğu için şarki 
Prusyadan gelen kuvet bunu çevirdi 
ve yarmayı yapan kuvet ise sol yanın
da hali muharebe etmekte olan bu 
mevzii hiç nazarı itibare almadan Vis
tüle doğru ilerledi. Burada bir gün -
lük bekleme belki vaziyeti değiştire -
bilirdi. Polonya ordusunun toparlan
maaına imkan verirdi. Bu tecrübe bi
ze müstahkem mevziler mahdut ve 
çevrilmiye müsait olursa bir kıymeti 
haiz olmadığını, bu kuvetin müstah -
kem mevzilerinin ya çok geniş ve -
yahut çevrilmiye müsaade etmiyen ta
bii manilere dayanması şart olduğunu 
da bir kere daha öğretmektedir. 

Bu ilk yarmadan sonra ve önlerin
de mii&ait araziyi bulan zırhlı kollar 
ordu büyük kısmının ilerlemesini 
beklemeden Polonya dahiline daldı -
lar. Vakıa bunlar mesela Varşovada 
oldu.tu gibi önlendi ve çok ileri çık
mış bulunduklarından hayli hırpalan
dılar da, fakat bu mevzii duraklamı -
ya okemiyet vermeden zırhlı kolları 
daha gerilere sarktılar Brestlitovsk'a 
Bialiıttok'a vurdular. Bu vuruşların 
Polonya ordusuna iras ettiği hakiki 
zarar belki azdır, fakat geri hizmet -
leri, ikmal, lntaların bir yandan diğer 
yana sevki bakımından verdikleri za
rarlar ölçillemiyecek kadar ç~ktur. 
Demiryolu hatları, menzil ve ıkmal 
h::tları harbin ilk haftasından itiba -
ren Polonyada artık işlemiyordu. 

M. Şevki Yazman 
lerinin bu kadar şiddetle b<ınıbardı -
manına mani olunurdu.) 

Seri hareket, yanlardan çevirme, en 
tabii müdafaa hatlarının Polonya or
dusundan eve1 alman tarafından geçil 
mesi Polonya ordusunun muhtemel 
sevk ve idaresine imkan bırakmadı, 
parçalara ayrıldı, her biri bir tarafta 
kaldı ve muhasara olundu. Bu parça
lar da kendisini müdafaa edip daya -
nabilir (Varşovanın hala dayanması 
gibi) fakat bir memleketi istiladan 
kurtaramaz ve mühim kuvetleri ken
di üzerine çekip müttefik diğer or -
dulara yardım edemez. Bu yüzden Po
lonya ordusu da yıkıldı. Asker ve su
baylarının, komutanlarının inanılmaz 
kahramanlığına, 14-15 yaşındaki de -
likanlıların silaha sarılarak düşman
lariyle ölünceye kadar çarpışmasına, 
varşovalı kızların parklarda kazdığı 
siperlere rağmen Polonya istila edil
di. Fakat bu istiladan asker gözü ile 
Almanya ne kazandı? diye sorarsanız 
cevabı müsbet olamaz. 

Polonya ordusu ortadan kalktı fa -
kat onun yerine alman istilasına uğ
ramış slav memleketleriyle kan bir
liğinden bahseden şimdilik 110 tü -
menlik bir kızılordu kaim oldu. 

Önilne bir müstakil Danzig ve dar 
bir Koridor hediyesi atılacak olsaydı 
Polonya daha senelerce alman şark 
hududunun emniyetini temin edebi -
lirdi ve Almanya bu takdirde bütün 
kuvetiyle garpte harbe koşabilirdi. 

Şimdi ise bütün saldırmazlık pak -
tına rağmen şar.kta bırakacağı asgari 
kuvet hiç değilse Kızılordunun bura
dald kuvetinin yarısı, yani 55 tümen
dir. İşte Almanyanın kazancı. 

Avrupa'dan yurda 

dönecek talebemiz 

Ankara bölgm lik maçları 30 ey
lül cumartesi günü başlıyacaktır. 
Aynı gün 19 mayıs stadyomunda 
Türkiye serbest güreş birincilikleri 
de yapılacaktır. Alakalılar bu iki mü
him spor hareketinin telifine çalış· 
maktadırlar. 

Haber aldığımıza göre, güreş bi
rincilikleri cumartesi günü saat 10 da 
başlıyacak ve o gün saat 16 ye kadar 
fasılasız devam edecektir. Saat 16 da 
da futbol maçı yapılacaktır. 

Ertesi pazar günü sabah erkenden 
başlıyacak olan güreş müsabakaları

nın, hiç kesilmeden neticeye kadar 
devam etmesi düşünülmektedir. Bu 
takdirde o güne rastlıyan futbol ma
çının, zaruri olarak, antr enman saha
sında olması lazımgelmektedir. Fut
bol maçlarına gösterilen büyük alaka 
göz önünde tutıılursa bu iki sporu ay
nı güne sığdıramamaktan doğacak te
essür anlaşılır. 

Harap olan vakıf akarların tamirlerine 
devam edilmesine imkan verilmek için bu 
150 bin liradan şimdiye kadar sarfedilmiş 
olan paralar hangi vilayetlerde sarf ve is
timal edilmiı:; ise o vilayetin kanunun me
riyet tarihinden sonra elde edilecek maz. 
but vakıflar akar ve topraklar satış bede
lin.den ödenerek hesaplarının kapatılma
sı lüzumlu görülmüş ve bu hususta vakıf
lar idaresinin hazırladığı kanun projesi 
hükümetçe Kamutaya takdim edilmi:ıti. 
Encümenlerden geçen proje, ruznameye 
alınmıştır. Teklif edilen madde şudur: 

"Z578 sayılı kanunla vakıflar umum mü 
dürlüğünce sarfrna mezuniyet verilen 150 
bin lira, bu kanunun meriyet t,~,!ı~nden 
1943 mali yılı sonuna kadar bu paraların 
sarfe<lildiği villiyet ' erin mazbut vakıfla
ra ait akarat toprak satış bedelleri tahsi
satındaı1 mahsup edilir. Mahsup yapılnu
yan kısmı, 944 yılı vakıflar umum müdür
lüğü bütçesine konarak tahsisattan tesvi
ye olunur.,. 

Fakat aynı zamanda güreş de mem 
leketimizde halkın içine giren, çok Türk - Romen ticaret ve 
sevilen bir spor şubesidir. Nasıl ki 
futbol seyircisi aleyhine olan vazi- kli ring müzakereleri 
yeti kaydediyorsak, bu en çok inkişa- İstanbul, 26 (Telefonla) _ İstan _ 
fa ve memleketşümul bir mahiyet al- bul'da yapılacağını ev..:lce bildirdi • 
mıya müsait sporumuzun da aalonda ğim türk _ romen ticaret ve kliring an 
yapılan bir spor olduğunu hatırlat- !aşması müzakerelerine ait hazırlık -
mak isteriz. Iarda bulunmak üzere ticaret vekaleti 

Yapılacak maçların programı lik iç ticaret dairesi reisi Burhan 
heyetince tesbit edilmiştir. Fakat ha- Zihni ve müzakerelerde bulunacak 
zı zaruri sebeplerle cumartesi ve pa- heyetimizin diğer azaları bugün 
zar maçlarında ufak bir değişiklik buraya geldiler. Heyetimiz müzakere
yapılması icap etmektedir. Aynı za- terin cereyan edeceği Tophane köş 
manda, futbol ajanlığı, fikstüre, ha- künde bugün ilk ihzari toplantısını 
kem, saha, saat gibi en ince teferrüatı yaptı. Romanya ile iş yapan ihracat _ 
bile koyarak neşretmek kararındadır. çı ve ithalatçı tacirlerimiz türk hey _ 
Bu sebeple lik maçlarına ait fikstürü eti azasiyle birlikte yarın bir toplan • 
birkaç gün sonra okuyucularımıza tı yapacaklardır. Yarınki toplantıda 
bildireceğiz. müzakereler esnasında nazari dikkate 

Yalnız, sporcu okuyucularımıza- 1 1A 1 k 1 ·· rind 
. d'd h b b"l w• • b' a ınması azımge en no ta ar uze e 
şım ı en ~ er .. vere ~ ecegımız . ır görüşülecektir. 
nokta var: fıksturde ılk maç Demır-

Maarif Vekaleti, vaziyeti hazıra do- spor ve Gençler Birliğine isabet et
layısiyle memleketim.ize dönmesine miştir. İki gün evet çetin, fakat çok 
karar verilen ve devlet hesabına oku- güzel bir maç çıkaran bu iki güzide 

Ege mıntakasında 

yan Avrupadaki talebenıitin h~r hiri- kulübü~üzü.ı_ı ilk maçı yapma~.arı h<;r ~ellerin yoptığı to"ribo.,,.• 
ne ıso şer lira yol masrafı verilmesi- nalde lık musabakaları ıçın guzel hır . 

• • A • ba !angıç olacaktır. İzmir, 26 (Telefonla) - Ege mınta 
m kararlaştırmıştır. Maarıf Vekaletı, ş . w • .. kasındaki bora ve yağmur tahribatı 
belediyeler ve vilayetler hesabına Av- Futbol aJanlıgının fakstur ve ha-

d k kt 1 1 be 
. . d kem işleri için alakalılan davet eden hakkında kazalardan gelen malumata 

rupa a o uma a o an ta e mızın e . w. • .. Ad güme' de şiddetli yağmurlar-
geri getirilmeleri için vilayetlere teb- tebh~ı şudur · . w gdoreh la lan seller yörük radırları -

• w b ı DahT kAI Bolge Futbol Aıanlıgından : an ası o :ı 
lıgatta u unmasını ı ıye ve a e. . . b u "kl iş dördü çocuk ikisi de 
tinden istemiştir. Belediyeler ve vila- 1 - Lık heyetı 27. 9. 939 çarşam a nı 8 ru em ·= .. ' w 

k 
1 

b · d günü saat 18 de bölge beden terbiyesi kadın olmak uzere altı kışı bogulmuş-
yet~er 1;:~bı~a ok uy~ t; e 1 e~ız e~ direktörlüğünde toplanacaktır Liık tur. Bunlardan beşinin cesedi buluna
gerı gfel eberı.dta alrrur e fenderın !,o heyeti balarının muayyen ~da bilmiştir. Yağmur ve fırtınadan her 
masra arı u ı are er tara ın an gon- . w 1 d 'lm' 
d ·ı kt. K d. h b kuyan bölge merkezine gelmeleri. tarafta bır çok agaç ar evn ış zey-
erı ece ır. en ı esa ına o w • • • y 1 ·· ·· b gyları za 

t 1 b 1 · k'll · · d'kkati 2 - Aşagıda adları yazılı hakem tın, ıncır agaç arı ve uzum a -a e e erın ve ı erının nazarı ı . .. .. .. 
d lbed'l · t' namzetlenne 30. 9. 939 tarihinde baş- rar gormuştur. e ce ı mış ır. . . 

lıyacak olan lık maçlarında vazıfe ve- ---------------

Çağrı 

rilecektir. Bu işler hakkında görüşül- sel'in de bu toplantıya gelmeleri ıica 
rnek üzere bu arkadaşların 27. 9. 939 olunur. 
çarşamba günü saat 18 de bölge mer-
kezine gelmeleri .. 

X Divanı Muhasebat Encümeni bugiln Servet Öz, Ahmet Cemal, Ziya 0-
(10) da toplanacaktır. 

Bal' de yap il atak 
müsabakalar geri kaldı 

Doğum ve teşekkür 
Kızımızın doğumunda fevkalade yar 

dımlarla yüksek muvaffakiyetler gös
teren Nümune hastanesi doktorların
dan Zeki Akad•a sonsuz teşekkürleri-
mizi sunarız. 

Müzik öğretmen okulu öğretmeni 
Hasan Önen 3599 

zan, Bedi Nazlı, Bedri Erdener, Na-
dir Çilesiz, İhsan Töremen, Refik 
Güven, Yusuf Aysal, Namık Selkan, 
Ömer Urel, Necdet Ulutan, Celal Os
kay, Abdülkadir Helagü, Şuayp Kı
raç .. 

3 - Mazeretleri dolayısiyle imti
hanlara girmiyen hakem kursu müda· 
vimlerinden Ali Özgezen, Hamdi 
Akyavaı, Asım Kurt, Ensari Tepede
lenli, Feyzi Çap, Hüseyin Lütfi Gök-

İsviçre binicilik federasyonu önü
müzdeki ayın 8, 9 ve 10 uncu günleri 
Bal'de yapılacak beynelmilel müsa
bakalara bir türk ekibinin gönderil
mesini beden terbiyesi umum müdür
lüğünden rica ve iltimas etmişti. Mez 
kur federasyondan gelen ikinci bir 
mektupta, dünya ahvalinin aldığı ye
ni vaziyetler dolayısiyle müsabakala
rın geri bırakıldığı bildirilmiştir. 

27 - 9 - 1939 

938 de dışardan niçin 
Anason ithal ettik 

Gü.mrük ve İnhisarlar Vekilinfn 

Millet Meclisinde izahları 
Büyük Millet Meclisinin pazartesi günkü toplantısında birinci müza

keresi yapılan maddeler arasında bulunan ve yalnız bu seneye mahsus ol
mak üzere getirilecek Anasonların gümrük resimlerinin 54 kuruştan 10 ku
ruşa indirilmesine dair olan layihanın müzakeresi dolayısiyle Gümrük ve 
inhisarlar Vekili B. Raif Karadeniz'in beyanatını, hülasa olarak, neşret

miştik. 

Anason gibi birçok vatandaşları alaka-
dar eden bir ziraat maddemizin devlet ta-

Jl-I A V A 
rafından bugüne kadar mazhar olduğu hi
maye ve teşvikin devam edeceğini tasrih 
eden ve 938 de hariçten Anason getirtil-

lsw( 
• mesine, sırf dahildeki rekoltenin kifayet-

sizliği dolayısiyle llizum görüldüğünü ifa-
, ~.... de eden bu beyanatı tam metin olarak sü-
- .;,J. • tunlarımıza ahyoruz: 

"- Anason ekilmC6i yalnız Çeşmeyo 
1 ~ hasrtıdilm~ş değildir. Bu ziı;:aa.~ serb_estti~ 
:~~ _ ----===---- M emleketın her tarafında ıstıyen, ıstedı
ı::::=:::::::!:==~:::!!!!~~~==:!!!=:==l ği miktarda anason ziraati yapabilir. Mem 

Yurtta hava kapah 
ve yağmurlu geçiyor 
Dün şehrimizde hava çok bulutlu 

geçmiş, rüzgar garpten saniyede 5 met 
re kadar hızla esmiştir. 

Günün en yüksek sıcaklığı 17 de
receye kadar yükselmiştir. Yurtta 
hava Trakya ve Ege bölgeleriyle Ak
denizin garp kısımlarında bulutlu, 
diğer bölgelerde umumiyetle çok bu
lutlu ve yer yer yağışlı geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların kare
metreye bıraktıkları su miktarı Rize
de 54, Zonguldakta 78, Dörtyolda 34, 
Sabancada 29, Geliboluda 23, İsken
derunda 20, Sıvasta 15, Erzurumda 
11, diğer yağış gören yerlerde 1 ila 10 
kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar bütün bölgelerde şimal 
istikametinden saniyede en çok yedi 
metre kadar hızla esmiştir. 

En yüksek sıcaklıklar Urfada 27, 
Antalyada 29, İskenderunda 30 dere
cedb:, ".' 

Hükumetin üıüm 
müslahsillerine yardımı 

İzmir, 26 a.a. - Yeni Asır gazete-
~ıuıu. y c::l..c#~ .a. t; .1.uu. gı.n. \,. 1 .UUl.\,,U.u.&\;\.ı ULUUJ 

müstahsillerini korumak için tarım 
satış kooperatifleri emrine bir milyon 
lira vermiştir. Bu müessese koopera
tiflere ortak olmıyan müstahsillerin 
de mallarını alacaktır. Mübayaa fiya
tı İzmir borsasına göre hesap edilmiş 
tir. Mübayaa peşin para ile yapılmak
tadır. 

fuarı gezmek İ(in 

gidenler · 
izmir'e 

İzmir, 26 a.a. - Dokuzunou enter
nasyonal İzmir fuarını ziyaret için 
kara yolu ile İzmire gelenlerin sayısı 
belediyece 95.186 kişi olarak tesbit o
lunmuştur. Hava ve deniz yolları ile 
gelenler bu sayıdan hariçtir. 

Muğla'da ekilen arazi 
Muğla, 26 a.a. - Vilayetimiz da -

bilinde bu sene sonbaharda muhtelif 
mahsulata ekilen arazi miktarı yirmi 
beş bin altı yüz yirmi üç hektardır. 
Geçen sene ekilen topraklar ise, otuz 
bin üç yüz hektar idi. 

leketin muhtelif kısımlarında Kütahya.. 
Aydın, Burdur, İzmir, Bursa. Denizli, Te
kirdağ ve .daha başka villiyetlerde de bu 
mahsul yetiştirilmektedir. 

Fakat bu mahsul her sene aynı miktar
da istihsal edilememekte, bazı sene hava
lar anason istihsaline müsairt gi1ııniYor u 
oluyor, bazı seneler iyi gidiyor o zaman 
da fazla istihsal ediliyor. Tasdiki talep 
olunan kararname 1938 senesinde memle
kette yetişen anason miktarı ihtiyacı kar
şılamıyacağı düşünülmüş ve bundan do
layı Heyeti Vekilece anasonun kilosun
dan alınmakta olan 54 kuruş resmin 10 ku 
ruşa indirilmesine karar verilmiştir. He
yeti Vekilcce verilen karar 1938 senesino 
aittir ve şu şekilde mukayyettir. Memle. 
kette mevcut bütün anason mübayaa edil
dikten sonra gene ihtiyaç olursa dışardan 
bu gümrük resmi verilerek meıı:nlekete SO· 
kulabilir ve bu kararhame sadece 1938 
senesi içindir. Kararname Büyilk Millet 
Meclisinin tasdikine arzedilmek üzere 
sevkedilıniş ve bugüne kadar Encümen· 
lerde kalmı~. bugün de huzurunuza gelmiş 
bulunuyor. Bu kararname mucibince 1938 
senesinde hariç.ten getirilen anason mik
tarı 20-ZS ton kadardır. Anason İnhisar
lar İdaresinin ihtiyacını karşıhyan bir 
madde değildir. Hususi rakı amilleri ilo 
bundan başka bazı yiyecek maddelerine 
ilavesi dolayısiyle eşhas tarafından da 
mübayaa edilmektedir. Bu sene memleke
tin anason ziraati İnhisarların bir senelik 
ihtiyacını temin edecek halde bulunmak
tadır Onun için dışardan anason getirecek 
değiliz. Anasonu memlekette yetİı5tirme-
yi teşvik için, İnhisarlar İdaresi bu zira
atle meşgul olanlara avans ve tohum da
ğıtmaktadır ve anasonlan, mamulatın ma
liyet Hatlarım çok arttırmıyacak bir şe
kilde yüksek fiyatla satın almakıtadır. Me
sela muhtelif senelerde 23 kuruştan baş
lıyarak anasonu 1937 de 4-9 ve bu sene de 
55-60 kuruşa mübayaa etmiştir. İnhisarlar 
İdaresinin yapacağı teşvik ve yardım ye
tisnıis olan anasonun .az fivatla tleilil m\im 
"au· "1uu~u .ııcc.ucu yuKSt:J< -ııycı.ui! satın ;u-
mak ve nihayet ziraat zamanında ke.-ıdi
lerine 1§.zım olan avansı vermekten iba
rettir. Alun muamelesi serbesttir. Hem 
husucıi amiller mal alabilir, hem de İnhi
sarlar İdaresi. Bu ziraatin teşviki mese
lesi ayrıca ziraat mcvzularunıza dahil i ş
lerdendir. Bu hususta Ziraat Vekaleti de 
çalışmaktadır. 

- Arkadaşımız İnhisarlarm stok bulun
durması meselesine temas buyurdular. İn· 
hisarlar idaresi mümkün olduğu kadar ve 
bu müessesenin işliyebilmesi için lazım 
olduğu kadar stok bulundunnağa azami 
derecede dikkat etmektedir. İnhisarlar İ
daresi işletmekte bulunduğu tütün n sa
ir mevaddı iptidaiyesinin bazıları için bir, 
bazdan için iki sene ve mevaddı mamul .. 
si için üç ay ihtiyacına yetişecek kadar 
bulundurmaktadır. Eğer bu miktar stoll 
az görülüyorsa nihayet bu para meselesi• 
dir, İnhisarlar İdaresinin elindeki müteda
vil sermayeyi arttırmak lizrmgelir. Fakat 
bu kadar stokta yaşıyan bir müessese için 
kafi gelmektedir. 

Anason meselesine gelince: deminki 
maruzatım meyanında bu ciheti aı;zetıne
yi unuttum, altı aylık stokwnuz tamamen 
elimizde mevcuttur. Bu madde mahiyeti 
itibariyle fazla bir zaman için de stok 
tutulamaz. Sonra ihtiyacımız olduğu halde 
niçin tahdit ediyorsunuz, dediler. Asla 
tahdit etmedik. Deminki m.aruzatrmda da 
arzetmiştim. Son bir kelime olmak tizere 
şunu arzodeyim ki arkadaşım anason hak
kında ben de söz söyliyeceğim, fakat vekil 
benden inhisarlar için sempati istemesin 
dediler: biz, İnhisarlar İdaresine arkada
şımızın sempati göstermesini rica etmi
yoruz. Çürikü, sempati öyle bir şeydir ki 
rica ile istihsal edilmez, bunun kendili
ğinden hasıl olan bir şey Ql.duğunu bili-
yoruz. Eğer arkadşıın benim ricam fiJ:er

Bu meyanda tayyarelerin gördükte· 
ri hizmetler de bu zırhlı kollardan 
az olmamıştır. Harbin ilk günlerinde 
Varşovadan Romanyaya trenle gelmek 
zaruretinde kalan arkadaşımız bir 
günde gidilecek mesafeyi tam beş 
g .inde alabilmiştir. Bu gecikmeye hep 
t avyarelerin d emiryollar üzerine hil-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ne sempati gösteriyorlarsa yanılı:yorlar. 
Biz layıksak sempati gösterirl~r; değilsek 
göstermezler. 

e mu sebep oluyordu. 
Alman hava kuvetlerinin adeden üs

tünlüğünden başka taarruz inisiyatifi
nin kendi ellerinde olması da Po -
lonya hava kuvetlerinin saftan hariç 
kılınmasına sebep olmuştur. Eylülün 
b"rinci günü alman hava taarruzları -
n •n hedefini hep Polonya hava bir -
liklerinin hangarları ve tayyare fab
rı'..aları teşkil etmiştir. Bunda polon
yalıları gafil av1adıkları ve ilk günü 
bir çok yerlerdeki Polonya tayyare 
karargahlarını ve tayyare fabrikala -
rını tahrip ettikleri muhakkaktır. 
(Varşovada üç bölüğün tayyareleri 
ii!~ günden tahrip edilmiştir). Bunda 
a\nanların baskın tesirinden başka 
po1onyalıların da bu kadar muharebe 
şayiası dolaşır ve seferberlik yapılır
ken artık hazer garnizonunda oturma· 
nın tehlikesini bilmemek veya mühim
sememek gafletleri olduğu muhak -
kaktır. Bu ilk baskın kendilerinden l 
b:iyük hizmet beklenen, cesur ve fe -
dakar oldukları muhakkak bulunan 
Polonya hava kuvetlerinin beklendiği 
kadar büyük hizmet yapamamasına 

sebep olmuştur. (Mesela hiç bir al • 
man şehri bombardıman edilememiş· 
tir. Bu apılabilseydi Polonya şehir · 

Yeni Pompei 
"Taş üzerinde taş, omuz üstün

de baş kalmadı." Alman hücumları 
bu kadar merhametsiz devam ede
cek olursa, galiba bu eski tabiri ya
kında zavallı Varşova için kullana
bileceğiz. 

Hatta şimdiye kadar gelen tel
graflar bile Lehistan'ın başşehrin· 
de bugün bile az, çok hasara uğra
mıyan ev kalmadığını söylemekte
dir. 

Yirminci asır tarihe yepyeni bir 
Pompei armağan ediyor. Eski 
Pompei toprağın içinden fışkıran 
ateşlerle lavlardan yanmış, yıkıl
mış, harap olmuştu. Yeni Pompei'
yi yakıp yıkan ateşleri ise yerin 
üstünde yaşıyan insanlar, yerin ü
zerinde yürüyen vasıtalariyle kilo
metrelerce uzaktan getirdiler. 

Varşova varoşlarında Iraynıyan 

motörlü cehennem kazanı ne cen
net, ne de Araf tanımıyor. Çocuk, 
kadın, ihtiyar, hasta, yaralı, kötü
rüm farkı gözetıniyen tehevvürün 
yıktığı, harap ettiği yalnız maddi 
Varşova değildir. Bugüne kadar as
rın kör ,topal saklıyabildiği bir ta
kım manevi faziletler de oradaki 
inhidamların altında, y_angınların 

içinde yok oluyor: 
En son telgraflardan birisi Al

lahlarına yalvaran bir kalabalığın 
kilisede, hemcinslerinden şifa u
marak yataklarda yatan hasta ve 
yaralıların üzerinde kızı/haç işare
ti bulunan hastanede de kavrulduk
larını bildiriyordu. 

Varşova'ya "Yeni Pompei" der
ken düşünüyorum. Tarihin hurafe 
ile karışmış sayfaları, eski Pompei 
halkının aşırı derecede bir fuhuş 
ve sefahet hayatı geçirirlerken o 
büyük feJakete uğradıklarını riva
yet eder. 

Varşova bu cehennemde göster
diği büyük kahramanlığın mükafa
tı olarak yanmaktadır. 

"'** 
Genç bir sanatkô.nmız aramızda --- ._._... ____________ _ 

Gü.:el ~anatlaı:da g_östeı:eceğ_inıiz 

istidat ve liyakat sayesinde milJet
Jer arasındaki mevki ve itibarımızı 
gittikçe daha fazla artıracağımıza 

şüphe yok. 
Bu hakikati son günlerde Alman

ya'dan dönen bir genç bayanımızdan 
bizi gurur ve iftihara sevkeden ba-
şarıları dolayısiyle bir kere daha 
hatırlatıyoruz. 

Bayan Saadet lkesus, Almanya
da Hochschule für !ıfüsik'te birse
ne, Berlin konservatuvarında iki se
ne çalışarak tahsilini tamamlamış, 
bu arada Berlin'de Betboven Saal'
da, konservatuvarda, Berlin radyo

sunda, türk sefaretinde ve türk ku
lübünde, Wagner birliğinin daveti 
üzerine Königsbeı:g'de birçok kon
serler vererek türkün sanat kabili
yetini yabancılara tanıtmış, Berlin 
rady_osu ve Vo/ks O p_er kendisiy_Je 

mukavele yapmıştı. 
Bayan Sac.deti, Maarif Vekaleti 

Almanya'ya göndermişti. Yaptığı 
mukaveleye rağmen, son vaziyet ü
zerine anavatana dönen bu istidat
tan sanat hayatımızın inkişafı yo
lunda feyizli hizmetler bekleriz. 

*** 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Sa· 
yın Vekilden bir sudim var. Gümrüklerin 
inmesi ilerde anason ziraatine tesir ya
par mı yapmaz mı? Bunu sayın vekil bu
rada ifade etmelidir ki anason ziraatc;ile
ri de şevke gelsinler. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif Ka· 
radeniz (Trabzon) - 1938 senesinde mem 
leketimizde anason yetişmemiştir. Hükü
met dışardan anason getirmeğe mecbur 
olmuştur. Anason üzerine konulmuş olan 
O"Ümrük resmi kiloda 54 kuruli gibi mc:n

Kendi q'}zetelerinizj okuyu~z}- lekette satılan anason fiyatınm hemen ınu-
- ~ kabili olduğundan bu maddenin ithali kül-

Paris'ten Londra'ya verilen bir 
Royter telgrafında şunları oku
dum: 

"Gazetelerinizi okuyunuz/" Diln 
gece, fransız istihbarat genel ko
miseri B. ]irodu fransızlara bu ö
ğüdü vermiş, tavsiyesine şunları da 
ilave etmiştir : 

"Radyoda verilen türlü haber
lerin hangisi doğru, hangisi yalan 
olduğunu anlıyabilmek içia en gü
zel çare budur!'' 

Aym öğüdü biz de kendi vatan
daşlarımıza verelim: yabancı rad
yolarda duyduğunuz çeşitli haber
lerle, kulak gazetesinin dolaştırdı
ğı olur olmaz şayia/arla zihninizi 
bulandıracağımza kendi gazeteleri
nizi okuyup onlara inanınız ! 

T. 1. 

liyen menedilmiş demektir. Onun için hli
kümet o seneye mahsus olmak üzere lı y
le hareket etmiye mecbur olmuştur ve bü
tün memleketteki anason mahsulatı sat ın 
alındıktan sonra geri kalan ihtiyaç harı Ç· 
ten temin edilmiştir. Muayyen bir zan·ana 
münhasır ve geçici bir hadiseyi anasonu 
himaye etmiyorsunuz şeklinde mütalea et
mek doğru değildir . ., 

Toprak mahsulleri ofisi 
Umum Müdürü İstanbul'da 
İstanbul , 26 (Telefonla) - Top rak 

mahsulleri ofisi umum müdürü B . R ... -
şit bugün Ankara'dan İstanbul'a ge1-
di. Ofis idare meclisi bugün bir tlıp
lantı yaparak ofisin buğday miiLayaa
tı, mübayaatın genişletilmesi işi, pi
yasada ofisin nazim rolü oynaması ve 
stoklar üzerinde müzakerelerde bulun 
muştur, 
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!_o_ı ş_P,,,, o __ L i_T_i _K A_ .. -s·ı DÜNYA HAB!ERllER~ Garp cephesinde "Deux Ponts,, civannda 

Alman topçu kıtaları 
faaliyete devam ediyor 

Macaristan'ın vaziyeti 
Polonya'nın Almanya ile Sovyet· 

ler arasında parçalanmasiyle mey· 
dana gelen yeni istihale içinde Ma· 
caristan'm vaziyeti hayli naziklet
miştir. Bilindiği gibi, yirmi seneden
Leri, Macaristan'm harici politika· 
ar §U nokta üzerinde toplanmııtı: 
Triyanon muahedesinin zincirlerini 
kırarak, hudutları dışında kalan 
macar nüfwunu ana vatana geri 
getirmek. Triyanon muahedesiyle 
ana vatan dışında kalan macar nü· 
fusu da malUnı olduğu üzere, üç 
komşu memleketin hudutları içinde 
bulunuyordu: Çekoslovakya, Ro· 
manya ve Yugoslavya. Esasen bu 
üç devletin, aralarında "Küçük an· 
tant" denilen kombinezonu yapma
la.rma sebep de macar iredantizmi 

idi. 
Macaristan, bu gayelerini elde 

etmek için 1914 harbinden aonra 
ltalya ile beraber yürüdü. Çünkü 
ltalya statüko aleyhtarı bir siyaset 
takip etmekte idi. Almanya orta 
Avrupa'da kuvetleştikten aonra sta
tüko aleyhtarlığmm alemdarhğı bu 
devlete intikal etti. Versay sistemi
ni yıkmak için Almanya ve İtalya 
el ele verdiler. Polonya da bu kom
binezonun pasif yardımcısı oldu. 
Binaenaleyh Macaristan pusu ku
rarak fırsat kolladı. Her üç devlet
le de - Almanya, İtalya ve Polon
ya - münasebetleri samimi idi. Al
manya sıra ile ÜÇ küçük antant 
dmetini yere serecek ve Macaris • 
tan ela bu kanııkhk içinde payım 
alacaktı. Çekoslovakya'nm birinci 
taksiminde macarlarla me&kUıı olan 
topraklan alarak üç küçük antant 
devletinin biri hakkında beslediği 
emellerine kavuştu. Fakat bununla 
iktifa etnıiyerek, ikinci taksimde 
nüfusu macar olmayıp slavdan iba· 
ret olan Rütenya'yı da aldı. Bir adı 
da '"Karpatlar Rusyası" olan bu 
ınemleketin Macaristan'a ilhakı i
çİll p.terilen iki sebep ıu idi : 

1 - Rütenya, büyük harpten e
'ftll Macariatan'm bir parçasıydı. 

2 - Macaristan, mÜnaaebetleri 
pek samimi olan Polonya ile hudut 
komfUS'I olmak iater. 

Giornale d'ltalia'ya göre demokrasilerin 

baş vurabilecekleri üç xafer çaresi var : 

Siegfried hattına taarruz I 
Baıka bir memleketi istila etmek suretiyle 

Siegfrit haHınan arkalarma sarkmak 

yahut ekonomik abluka 
Roma, 26 a.a. - "Stefani ajansı bil

diriyor:" 
Musolinin nutkuna cevaben harbe 

devam etmek kararını teyid eden ya
rı resmi İngiliz ve Fransız notaları 
l~alyan gazeteleri tarafından neşre -
dılmektedir. 

. Bu gazeteler, İngiliz ve Fransız 
zımamdarlarına bu harbin imkanları 

ve müstakbel vaziyeti hakkında yeni
den bazı mühim sualler sormaktadır-

Giornale d' İtalia, Müdürünün im
za.sile neşrettiği bir makalede Alman 
mılletini Hitler aleyhine ayaklandır
rnağı istihdaf eden muhayyel siyasi 
propaganda ordusunu bir tarafa bırak 
mak şartiyle İngiltere ile Fransanın 
harbe devam etmek için ellerinde üç 
Çare bulunduğunu yazmaktadır. 

Birinci çare 
Bunların birincisi, pek kuvetli olan 

Siegfried hattına karşı doğrudan doğ
ruya taarruza geçmektedir. Böyle bir 
taarruzda bulunmak imkanı belki mev 
cuttur. Fakat bu taarruz pek tehlikeli 
olacağı gibi insan ve malzemece kor -
kunç fedakarlıklara katlanılmasını da 
istilzam eder. Diğer cihetten ,nüfusla
rı pek zayıf olan Fransa ile İngiltere
nin Siegfried hattını yarmak işine gi
riflllek üzere bu kadar zayiat vermele 
ri işlerine gelir mi acaba? 

ikinci çare 

ırranea ye İngilterenın müracaat e-

debilecekleri ikinci çare mahdud bir 
memleketi istila etmek suretiyle Sieg 
fried hattının arkasına düşmektir. 

Fakat bu memleketlerin bitaraflığını 
tanıyan ve küçük devletlerin himaye
si ve hürriyeti icin çarpıştıklarını söy 
liyen Fransa ve İngilterenin böyle bir 
harekette bulunacakları tasavvur e
dilemez. 

Üçüncü çare 

Üçüncü çare, iktisadi ablukadır. Fa
kat bu silah ta görüneşe göre kendisin 
den beklenen semereleri vermiyecek
tir. Çünkü Almanya tatbik ettiği otar
şi sistemi, ihtiyat stokları, Polonya 
topraklarının zenginlikleri ve şark 
komşularının kendisine verecekleri 
iptidai maddeler sayesinde 1914 de 
bulunduğu vaziyette değildir. Her 
halde abluka ve harp bir kaç sene sü
recek ve İngiltere ile Fransa bilhassa 
imparatorluk topraklarında bunun za
rarlarını görecektir. 

Almanya vaziyeti tacil eder•e ... 

Nihayet Almanyanın da düşmanla
rının uyuşmak istemediğine kanaat 
getirdikten sonra bütün harp vasıta
larını kullanarak vaziyeti tacil etmesi 
de beklenilebilir. 

Bu gazeteye göre, harp o zaman kor 
kunç ve tahripkar bir şekil alır ve ı:a
fer gittikçe uzaklaşır ve harap olan 
dünyanın külleri altında gömülüp ka
lır. 

Filhakika kendisine maluus bir tak8D dahili politika dütünceieriy- -----------------------------

le Polonya bu Karpatlar Ruayaaı- B i r i n g i 1 iz gazetesine göre 
nm Macaristan'a ilhakına razı ol· 
..ı_. 

• ~lm.lovakya hakkındaki emel· d • ı t 
lenm, eD gen.it budutlan içinde tat• en 1 za 1 harbi yüzünden 
min etmeğe muvaffak olan Maca
ri.taa, timdi alman darbesinin Ro
muaya üzerine diifmesini beklemi
ye ~-~~. F ~,:&! vaziyet hiç de 
beklenıldıgı gıbi ınkitaf etmem· • 
tir. Filhakika Almanya Polonya'ia 
kartı taarruza geçip de alman u
kerleri geri çekilen polonyalılar 
karııaında Romanya hudutlarına 
doğru ilerlediği bir sıra.da Macaria
!~ için ümit Y_Ildı~ı doimut gibi 
ıdı. Bu aebepledır ki hariciye nazın 
Çaki, Romanya'daki macar ekalli
yetleri hakkında "aon defa olmak 
Üzere" bu devlete ihtarda bulun
mak lüzumunu hissettiğini söyle
mişti. Fakat bu yıldız çabuk aöndü. 
Ve Macaristan için hava karanmya 
baıladı. Filhakika timdi tarkta u
fuktan kopan bir fırtınanın gelip 
ınacar hududuna dayandığı bildi
rilınektedir. Garip tecellidir ki Po
lonya ile hudut komıusu olsun diye 
Karpatlar Rusyasını ilhak ede~ 
Macaristan, timdi aynı noktada Po
lonya ile değil, büyüklü küçüldü, 
beyazlı kırmızılı bir düzine Ruaya
Y• bir araya toplıyaıı büyük Sovyet 
İttihadiyle komıu olmuştur. Bu 
tartlar altında Karpatlar Rusyaaı
ııın aahibi zor bir vaziyete düpnüı 
olacaktır. Almanya'ya ve ltalya'ya 
hoı görünsün diye antikomintern 
Pakta giren ve girdiği için de aov
Yetlerle münasebeti inkıtaa uğn

~- M-:caristan, derhal yeni aovyet 
Ollıfuaıyle münasebetlerini iade 

•.hneie karar vermiıtir. Bu, ıüphe
~z Yerinde bir karardır. Fakat yeni 
~fU, Macariatan'ın buııünkü içti· 

bıaı ve iktısadi kurumunun deva· 
;"~~a menfaati olan zümre için de 
t e , •keler getirmektedir. Macaris· 
an ın en . b" f od • • d gen ır e al sistem ıçın· 
e .Yatadığı unutulmamalıdrr. Ma· 

carıstan'da toprak b .. ::ı_ ·ı d lerin . . uyua ası za e-
an · ı ellerındedır. Ve nüfusun üç 

ı yonu toprak k ""I . . d d" S sız o e vazıyetın e-
ır. onra M · b· .. acarıstan'da çok kısa 
ır muddet · · B rlc k . . ıç:ın, ela Kun idaresin· 

~ onıunıst rejimi tatbik d•td" ~. 
t '! hatırdan k 1 e ı ıgı 
ııırada çı arı mamalıdır. Bu 
... 1 . memleketi kana bog~an "kı 
c.1 terör'' ·· • "be u, daha az kanlı olmıyan 

Yaz terör" t k . . ca del 1 a ıp etmııti. Bu mü-
kın b~r er yapılalı yinni seneye ya
t i ı1tan, ~--?1~n ol.du~u halde Maca
rou.1t u~k çıftlık sahiplerinin 

avemetı k d ı eaele . . h arıısm a bu toprak 
d.... aını alledememiı v• b .. 
-• l!lenılek ... U YUZ• 

Yoner ette bir takım revolüai-
orta A::eyanla~ ~elirmi~tir. itte 

pa vazıyetınin yeni iatİ• 

Nazi şefleri arasında 
anlaımazlıklar çıktı 

Almanlar İsveç sularındaki 
mayn tarlalarını genişlettiler 

Londra, 26 a.a. - Daily Ekspres ga Almanya bitarllann hu..,metini 
zeteainin Kopenhag'daki m\ıhabiri . • kazanıyor 
nazı tefleri arasında ihtilaflar zuhur 
ettiğini kaydediyor. Pariı, 26 a.a. (Havas) - Bu aa-

Bunlardan biri Göringle Amiral bahlri gazeteler, 24 saat zarfında in
Raeder arasında. amiral!ığın kayıtstz giliz limanları:ıa ait kereste yüklü Uç 
ve şartıız denizaltı ha:bi. kttarından İsveç ve Finlandiya ticaret gemisi 
d~ğan ihtiliftır. Bu harp, Ustüste iki batıran alman bahriye nezaretinin be
Fınlandiya ve bir iıveç vapuru battık· ceriksiz hareketini bilhassa kaydedi· 
tan sonra şimal memleketlerinden Al- yorlar. 
manyaya doğru olan ihracatı esaslı bir Bitarafları, çok şiddetli mukabe
ıurette tehlikeye düşürmektedir. taveç le tedbirleri tehdidi altında, Alman
v~pu~unun batırılması, İsveçte büyük yanın düşmanlariyle ticaret yapmak
bır hıddet uyandınnıı ve faveç hükQ- tan mene davet eden bu tidet ve kor • 
rneti Almanyaya bütün demir ibra- k~tma hareketi gayrimuharipler ve 
c~tına nihayet verileceği tehdidini ih· bılhuea Finlandiya nezdinde infial 
tıva eden tiddetli bir nota göndermiş- uyandırnııı ve Finlandiya Berline bir 
tir. proteato notası vermiştir. Almanya, 

Mayn tarlalan • l "ld" verdiği cevapta, bunun İngiltereyi 
Berne genıı etı 1• besliyen bitaraflara bir ihtar t kil 

ten ' 2~ ~.a. - Basler Nachrıch- ettiğini bildirmi•tir et 
gazetesının Stokholm'd ld ğ :s • 

haberlere göre 1 h an a ı ı Jurnal gazetesinde Saint - Brice 
bugUn Ö .. • a man arp gemileri, diyor ki: 

' rsund civarında İsve,. • 1 "B. b rında ınayin tarlaları .. . :"f u a- ıze u suretle yardım ettikleri i-
te geniıletmittir B nı muithış ıuret- çin dütrnanlarımıza teşekkür etmeli
halen eak· . d · . u may n tarlaları yb.,, 

ısın en ıki . r 1 J .. .• mıs 1 0 muştur. <;>eu~re gazetesinde Madam Ta-
ft'~ hukumeti bir tebliğ bo~:s şoyle yazıyor : 

neıredecelı A.lmanyaya karşı sempati göste-
akStokholm, 26 a.a. - Hükümet pek ren bıtarafların adedi gittik!;e azal-

y ında, büyük bir iht.mall • maktadır.,, 
bugün, aon torpilleme ı . e hat~i 
naaebetiyle harp ka khadıaeleri mü
siyle alikadar bi ça. çılıfı rneaele
dr r teblıi neıredecek. 

. An11erı gemicilerinin grevi 
Brükıel, 26 a.L - Abluka ve harp 

tehlikeleri karşııında vapurlara bin • 
mek iatemiyen gemicilerin &revine ni 
hayet vermek için Anverı deniz mec
lisi gemicilerin yevmiyelerine yüzde 
yetmiş nisbetinde zam yapmak mec • 
buriyetinde kalmııtır. 

bal•i içinde Macaristan'• karıılı
yan dahili •• harici zorluklaraı ba
zdan. .. 

A. Ş. ESMER 

Amerika'Jalıi. alman vapur 
lrumpanyal.arı 

Nevyork, 26 a.a. - Hamburg. Ame
rika ve Norddeutscheer Lloyd isimle 
rindeki alman vapur kumpan;aları -
nın Nevyork'taki bürolarını, memur 
adedini azaltmak prtiyle ipka ede _ 
cekleri bildirilmektedir. 

Norue, •ahillerindeki deniz 
harbi 

Londra, 26 a.a. - Bahriye nezareti 
ne~rettiği. bir tebliğde, Norveç sahil~ 
lerınde bır deniz muharebesi vuku 
bulduğu hakkında bahriye nezaretine 
hiç bir raP,or gefmediğini bildirmek • 
tedir. 

Hollanda' da 
nikbinlik var 

İstila korkusu azaldı 
Brüksel, 26 a.a. - İndependance 

Belge gazetesinin La Haye muhabiri 
Alma.nyanın Holanda hududunda 
tahşidat yaptığına dair dolaşan şayi
aları tekzip eder mahiyette bazı me
raklı haberler elde etmiştir. 

Bu muhabirin bildirdiğine göre 
Holanda hududu civarında bulunan 
alman şehirlerinde Rhin mıntakası
nın sivil mültecilerini kabul etmek i
çin lazım P,elen tedbirler alınmıştır. 

Bu bal Almanyanın Holandaya karşı 
harekete geçmek niyetinde olmadığı
nı ve Alman - Holanda hudut mınta-
kasında sükunet hüküm süreceğini 
göstermektedir. Alman askeri makam 
ları asker kaçaklarının Holandaya 
geçmelerine mani olmak için bilyük 
bir faaliyet göstermektedirler. Bu hu
dut uzunluğunda nöbet bekliyenler 
alman kıtaları değildir. Mesela Ahen 
ile Erkelenz arasında dolaşan devri
yeler slovak kıtalarından alınmıştır. 
Bunların iaşeleri ve teçhizatı fena ol
masına rağmen şimdiye kadar içlerin
den firar eden olmamıştır. Muhabir 
şunları ilave etmektedir : 

"Holanda'da nikbinlik vardır. İs -
tila korkusu azalmıştır. Bitarafların 
hakları ciddi şekilde nazarıitibara a
lındığı kanaati hasıl olmuştur . ., 

Şanghay civar1nda 
.Cinliler Japonlara 

taarruz ettiler 
Kopenhag, 26 a.a. - (Chekiai ajan 

sı bildiriyor : 
Çin kıtaları Şanghay'ın dış mahal

lelerinde japon mevzilerine taarruz 
etmişlerdir. 

Çin kuvetleri Şanghay - Nankin 
şimendifer hattında bir askeri japon 
trenine taarruz etmiılerdir. Tren tah
rip edilmi§ ve içindekiler öldürülmüş 
tür . 

Şansi eyaletinin cenubu garbiain
de kain Şangşe·de Çin kıtalan 1~000 
japon askerini muhasara etmişlerdir. 
Çinliler japonlara dört muhtelif isti
kametten taarruz etmektedirler. 

Japonyclda hayat güçlqti 
Tung - Hwa, şehri çinliler tarafın

dan muhasara edilmiı ve japonların 
mukavemetine rağmen şiddetli bir 
bombardıman neticesinde zaptedil-
miştir. 

Tokyodan alınan haberlere göre 
japonya halkının hayatı pek güçleı
miıtir. Çünkil bir netice vermeden 
çok uzun süren bu harp memlekette 
para bırakmamıştır. İçtimai karıtık
lıklar gittikçe vahim bir ıekil almak
tadır. Temmuzda 37 ve ağustosta 28 
grev olmuştur. 

Kalinesko'nun zevcesine 

maaş tahsis edildi 
Bükreş, 26 a.a. - Dün kıral tara

fından neşredilen bir kararname ile 
Başvekil Kalinesko'nun zevcesine 
yqadığı müddetçe devam etmek üze -
re S0.000 ley maaı ve Kalinesku'yu 
kurtarmak istiyen polis memurunun 
zevcesine 7000 ley maaş bağlanmıştır. 

Suykat telin ecliliyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
balon düşürülmüştür. Diğer bir fran
sız tayyaresi de hava dafi toplarımız 
tarafından düşürülmüştür. 

Hava harpleri hakkında 
Fransız tebliği 

Paris, 26 a.a. -Fransız ve alman 
tayyareleri arasında dün bir muhare -
be vukubulduğuna dair almanlar tara
fından verilen haberlerin asılsız oldu
ğu yarı resmi bir tebliğde bildirilmek 
tedir. Almanlar 8 Fransız tayyaresi • 
nin düşürüldüğünü iddia etmişlerdir. 
Hakikatte iki Fransız tayyaresi düşü
rülmüştür. Bunlardfln birisinin pilotu 
paraşütle atlamağa ve Fransız hatları
na inmeğe muvaffak olmuştur. 
Fransız hatlarına düşen iki alman 

tayyaresinin pilotları esir alınmıştır. 
Niabi bir sükun var 

Paris, 26 a.a. - (Havas) - Son üç 
gündeki harekattan, kuvetli müfreze 
baskınlarından ve topçu faaliyetinden 
sonra ... İki köprü"nün şarkında garp 
hududunun heyeti umumiyesinde ye
niden nisbi bir sükun hüküm sürmeğe 
başlamıştır. Yalnız "İki köprü,, de 
faaliyet mevcuttur .. 

relerinin Friedrishafen'deki zeplin • 
üslerine yaptığı baskını muazzam 
başlıklar altında neşrediyorlar. 

Deyli Herald gazetesinin askeri 
muharriri diyor ki : 

"Dün akşam gelen haberler, Ga
melin'in ihtimamlı bir surette yaptı
ğı hazırlıklarının ilk semerelerini 
toplamak üzere olduğu intibamı ver
mektedir.,, 

Deyli Skeç gazetesi de, Friedricı
hf en'e yaptığı baskından dolayı fran
sız tayyareciliğini tebrik ediyor ve di 
yor ki: 

..İngiliz ve fransız tayyareleri düş
manı şu iki uçta vuruyorlar: Kiel ka
nalı ve Constance göiü. Bu iki nokta 
biribirinden uzaktır, fakat her ikisi • 
nin de taarruza müsait olduğu görü
lüyor ve gerek Constance gölüne, ge
rekse Kiel kanalına yapılan baskınlar 
sadece bir kuvet tezahüratı olarak kal 
mamıştır. Muvaffakiyetle erişilen he
def şu idi: tayyare fabrikalarının tah
ribi suretiyle alman hava kuvetlerinin 
artmasına mani olmak. İhtiyatla, fa. 
kat azimle tatbik edilen bu usul bize 
düşmanı bariş istemekten başka bir iş 
yapamıyacak vaziyete koymak imka
nını verecektir.,, 

İngiliz 

Alman 

tayyareleri 

topraklarına 

On sekiz milyon 
beyanname altllar 

Düşman topçucu, dağlık Haard or • 
manının garbinde birbirini takip eden 
tedbirlerden ve vaidlerden mürekkep 
mıntakada Fransız kıtalarının mevzi
lerini ve arkalarını dövmektedir. Bir 
haftadanberi garp cephesinde askeri 
harekatın büyük ekseriyetinin icra e
dildiği yer burasıdır. Fakat bu, karşı 
karşıya bulunan iki taraf kıtalarının 

vaziyetinde bir değişiklik yaratmamış 
tır. Mevzuu bahsolan topçu düellosu 
ve mahalli çarpışmalardır. Her iki ta
raf da buralarda bir taburdan yüksek 
askerle her hangi bir harekat yapmış 
değildir. 

Bir Belçika tekzibi Londra, 26 a.a. - Almanya üzerine 
Brüksel, 26 a.a. _ Belçika ajansı, şimdiye kadar 18 milyon beyanname 

dün Belçika arazisi üzerinde fransız atılm~ştı~ .. İstihbarat n~zareti, geçen 
tayyarelerinin uçtuğu hakkında al - gece ın~ılız. tayyarelerı tarafından ~l 
man menbalarından verilen haberleri manya uzerıne atılan beyannamelerın 
yalanlamaktadır. • metnini neşretmektedir. 

L .. k b .. • J b" Bu beyannameler, kısa cümlelerle 
u •em urg uz:,ın e ecne 1 ıu üç noktayı tebarüz ettiriyor : 

B 
.. k 

1 
tayyar ~r .. w d w 1. - Yıldırım harbi hakkındaki al-

ru se , 26 a.a. - Dun ogleye og- ·· · 1 · k bol 
L! ka bf i L''"'-- man umıt erı ay muştur. ru ... r ç ecne tayyareı ._.ecn - .. 

b
urg bu·· u·· k d kal ğ ·· • d 2. - Alman arazısı, alman resmi ma y u ı ı uzerın en uç • k f . . muştur. unları tara ından kabul edılmesın • 
L .. k b 'd k _.Jil den dört gün evel Fransız kıtalarının 

u •em urg İ ycua eıcı en işgali altına girmiştir. 

L .. k fey er A 3. - Alman ticaret filosu, birinci de-
u semburg, 26 a.a. - Reamı gaze- recede lüzumlu maddelerle beraber fa

te Lüksemburg bitaraflığının idame- aliyetten tamamiyle durdurulm t 
si ile alak d b. h"k.. k uş ur. . a ~r . ır u umet ararna • Beyanname, şu cümlelerle nihayet 
mesı neşretmıttır. bulmaktadır: 

B~ .kara~~eye göre,. LUksemburg "Almanlar, bunları not ediniz." 
arazısı dahılınde, muharıp devletler • 
den her hangi birine karşı müteveccih /ngiliz hava /nıvetlerinin :zayiatı 
bir hareketi icra etmek ve böyle bir . . 
harekete müzaharet eylem k k _ Londra, 26 a.a. - Hava nczarctı ı· 

e yaaa k. . h k b 1 r .. 
tır. Muharip bir devlet lehine bir pro- ı~c~ ava .ur an ad~ı. ısteb~ınılneşre.~-
paganda servisi organize etm k k- mıştır. Bu lıste, ye ısı za ıt o mak u-e yasa . . . . 1 . . . h . 
tır. Muharip devletlerden biri · k zere 24 tayyarecının ısım erını ı tıva 

nın as e . B 24 k .. d .... ··1 
ri menfaatleri lehine hareket ede - etmektedır. u ıtı en uçu o müş, 

n, ez · · · · k bol B" • · d ' cümle muharip toplama bürolar yırım.ısı ay muştur. ırının e öl-
saire gibi teşekküller vücuda get;ri~~ düğ~ .za~n~dilmekt~dir ... 
mesi de yasaktır. Lüksemburg radyo- .. Bırıncı hste heps~de. k~y.ı~,. ?lmak 
su ile ve her hangi bir muhabere va- uzere 1.7 .tayyarecının ısmını ıhtıva et 

sıtaları ile muhariplere yarıyacak ve mekte ıdı. 
yahut zarar verecek her türlü haber 
neşri ve sevki de yasaktır. 

F ranaz akıam tebliği 
Paris, 26 a.a. - 26 eylül akşam teb

liği : 
Düşman topçusu "İki köprü" mev

kiinin cenup mıntakasında ve Prima
scns'in cenubunda faaliyette bulun· 
muıtur. 

Şafakla beraber düşmanın Sauter 
cephesinde tetebbils ettiği bir baskın 
hareketi tardolunmuıtur. 

Simdi de 
Harkiye Nazırından s mra 

· Eslonya Baıvekili 
Moskova'ya gidiyor 

Belçika hududu tenvir edilecek 
Bilkreı, 26 a.a. (Rador) - İtçi li- Brüksel, 26 a.a. _ Belçika bükü- Moskova, 26 a.a. - Estonya harici-

derleriyle ticaret ve sanayi işçi ve meti, hudutların geceleyin tenviri ye nazırı Setler, Molotov tarafından 
memurları neşrettikleri bir bcyanna- h.akkındaki tebligatını teyit eylemiı çağrıldıktan, Kremlin sarayına davet 
mede Kalinesko'ya karşı yapılan tır. edildikten sonra derhal tayyare ile 
menfur suykasti takbih ve hükümetin Mutat tenvirat kalabalık her ma- hareket etmiştir. 
ıosyal sahadaki verimli icraatını kay- halde idame olunacak ve fazla olarak Havas ajansı, Molotov'un Setler'e 
deyledikten sonra yurda ve kırala hudutlarda gökten görülecek surette Estonyanın bitaraflığı hakkındaki, 
karşı olan sadakatlerini teyit ve bü- yere büyük harflerle ziyalı işaretler sovyet isteklerini tebliğ eylemiş ol • 
tün işçileri birliğe ve tam bir milli konulacaktır. duğunu zannetmektedir. 
tesanüde davet etmektedirler. /ngiliz tayyarelerinin faaliyeti E•tonya BCJ§ııekilinin Moskova 

Avrupa'daki harp 

karşısında İrak 
Bağdat, 26 aa. - Baıvekil Nuri 

Paşa radyo ile neşredilen bir nutuk 
söyliyerek Avrupa anlaşmazlığının 

son inkipflarını anlatmıı ve Irak'ın 
bir taraftan İngiltere ile olan ittifa -
kına diğer taraftan Sadabat paktına 
sadakatini tebarüz ettirmiştir. 

Nuri PafS., ayrıca, Almanya ile 
diplomatik münasebetlerin kesilme
sinin memlekette hasıl ettiği iyi a
~iale~ ~ydeylirerek arap nasyona
lııtlerını Irak aıyasetinin muvaffaki
yctine çalıımıya davet etmittir, 

Londra, 26 a.a. - İstihbarat neza- •eyahati 
reti. ta~a.fından neşredilen iki tebliğ- Kaunas, 26 a.a. - Estonya hariciye 
~e ıngılız hav~ kuvetlerinin faaliye· nazırı Selter'in ansızın Moskovaya gi
tındcn ~~se?ılmek~edir. Dün gece dişi ve gene birdenbire dönilşü ve ni
Alm~ny~ ~zerınde hır keşif uçuıu ya hayet Estonya baıvekilinin Moskova
pan ıngılız ta) -areleri propaganda ya gideceği haberi Litvanya siyasi 
var~kalar~ atmışlc._ ve salimen avdet mahafilini derin bir surette alakadar 
etmışlerdır. etmittir. 

?arp ~epheli ve Almanyanın şi- Bu mahafilde beyan olunduğuna gö
rx;ıalı garbı mıntakası üzerinde bir ke- re derpiş edilen siyaıoi ve iktisadi mü
şıf uçuşu yapılmıştır. Alman muha - zakereler geniş bir anlaşmayı istihdaf 
r~~ tayyareleri tarafından yapılan eylemektedir. 
hucumlar geri püskürtülmilttür. İn -
gitiz tayyareleri bili arıza üslerine 
dönmüşlerdir. 

F riedrich•halen bombardımanı 
etrafında 

Londra, 26 a.a. - Bu sabahki İn

giliz matbuatı, garp cephesinde hare
katın geniılemesini ve franaız tayya· 

Bitaraflık kanunu 
V ... : ngton, 26 a .a. - Meclis, bita • 

raflık kanununun tadili hakkındaki 

inisiyativi senatoya bırakmak için 
9 tqrinievele kadar iki günde bir de
fa toptanmıya nrar vermiştir. 
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Mekteplerde disiplin 

Suçluya ceza, çalışkan ve 
terbiyeliye mükafat verilecek 

1 Gazi Terbiye Enstitüsü 
mezunlarımız tôyin edildi 

ANKARA BELEDiYESi 

Bir kamyonet ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik işleri için alınacak o
lan bir adet 112 pus dingil mesafeli 
picup tipi kamyonet on beş gün müd 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

(_R_A _o v_o __ ) 
T Ü R K ı y E 

Radyo Dıfüzyon Postalan 

TÜRK!YE Radyosu - ANi{ARA Radyo.:ı 

Maarif Vekaleti evelce neşrettiğimiz orta mektep ve liselere mahsus yeni 

vakit cetveli ile imtihan talimatnamesinin tanziminde düşündüğü esasları 
gerçekleştirmek için mekteplerimizin tam bir intizam içinde ve kusursuz 

bir inzibat havasında işlemesi lazım geldiğini her şeyden eve! kabul etmiş 

bulunmaktadır ve bu maksatla yeni bir disiplin talimatnamesi hazırlanmıştır 

Maarif Vekaleti Gazi Terbiye Enstitüsünün bu seneki mezunları ile B 

seksiyonu mezunlarının kura usuliyle tayinlerini yapmıştır. Yeni orta ted

risat muallimlerimizin isimlerini ve tayin edildikleri yerleri sırasiyle ya· 
zıyoruz : 

2 - Muhammen bedeli (2750) lira
dır. 

DALGA UZUNLUOU 
16.4S m. 1E2Kcs./120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P • 

ANKARA 
Nezihe Dündar Ödemiş ortaya, Nabi 

Kutluk Tokat orta mektebine, Enver Pa. 

3 - Muvakkat teminat (206,25) lira
dır. 

Hıfzıssıha Enstitu··su sinli İsk~nd~run ortaya, Sacjt İpekçi Kü-
tahya lısesıne, Asım Melahat Erkmen 

4 - Şartnamesini görmek isti yen· 
lerin her gün Encümen kalemine ve 
isteklilerin de 3/ 10/ 939 salı günü sa
at 10,30 da Belediye Enciimenine mü 

12.30 Progr.:im, ve memleket saat ayan. 
12.35 Tüm Miizigi (Pi.' 
13.00 Memle«et saat ayarı, Ajans ve Me

teoroloji haberleri. 

Cümhuriyet maarifinin tebiyede gayesi, 
~a.ısiyet sahıbi mıinevver vatandaşlar ye -
tıştirmek olduğuna göre, türk çocutiunu 
hata ettiği zaman dahi kendi vicdaniyle 
başbaşa bırakmak ve bu hataları şuurunun 
ışıgı ile tashih ettirmek preıısipi ile hare
ket eden veiralet, bu yeni talimatnameyi 
tamamiyle bu ruha göre tertip etmiştir. 

Talimatname tatbik olunurken şu nokta
lar gez önünde tutulacaktır : 

a) Ceza arzu edilen bir terbiye vasıtası 
değiLdir. Hakiki terbiyenin gayesi suçu 
onlemektir. Çocuğa iyi hareketlerin şuur 
ve itiyadmı vermektir. Bununla beraber 
ceza mekteplerde son ve zaruri bir tedbir 
olarak kabul edilmiştir. 

b) Mürebbi çocuğa son vasıta olarak 
ceza verirken talebenin ruhi hallerini, su
çun işlendiği şartları göz önünde tuta -
caktır. 

c) Ceza verilirken bunun talebe üzerin -
de ve muhitır bırakacağı tesir göz önün
de tutulacaktır. 

ç) Muallimlere karşı saygısızlık, mek
tepte işlenen sucların en agırların<lan sa
yılacaktır. Bu gibi cezalar müsamaha gös
terilmeden verilecektir. 

d) Yeni talimatnameye takdire ait bir 
fasıl ilave olunmuştur. Bundan m:ıksat, 
mektepte sun1 bir çalışma g:ıyesi yarat -
mak değildir. Mükifatm da ceza gibi mev
cut olduğu talebeye anlatılacaktır. Ten • 
beli, haylazı, fenayı cezalandıran mektep, 
çalışkanı, terbiyeliyi, disipline riayetka -
rı da taltif edeceitir. 

Yeni talimatname 
Orta mektepler, liseler, şehir ilk mual

lim mektepleri, mesleki ve teknik mek . 
teplerde bu ders yılından itibaren tatbik 
olunacak talimatna:ne 39 maddedir. 

Talimatnamenin birinci maddesi bilhas • 
sa enteresandır. Bu maddeye göre türk ta
lebesinden şu ahlak şiarlarını bilip bun
ların yolunca hareket etmesi istenmekte
dir : 

Türk çocuğu : 
Dogru sözlüdür, yalandan nefret eder. 
Türk devletinin kanunlarına, tıirk cemi-

yetinin ahlak kaidelerine, mektebin nizam-
1..:ırına, içinden gelerek ve bunları severek 
itaat eder. 

Muallimi de ana ve baba gibi aziz ve 
kutsal tutan türk ananesine sadık kalır ve 
minnettarlık duyguları kinde muallimini 
6avar. 

Bütün arkadaşlarını da kendisi gibi ay
nı büyük varlıi!m, türk milletinin ve cüm
huriyetinin evladı olduğunu hatırından çı· 
karmaz; onların haysiyet, şeref, sıhat ve 
haklarına riayet eder. Müşterek hayatın 
icap ettirdiği muaşeret ve nezaket kaide
lerine uygun hareket eder. Milletinin ma
lını kendisinin de içinde yetiştiği mukad
des ocak olan mektebini ve eşyasını ko
rur. 

Yurd ve mU!et hizmetine adanmış ol.an 
srhat ve kuvetini zehirli ve zararlı mad
delerle tahrip etmez. 

İyi işler başarmak ve bunlarm yanında 
<la dinlendirici ve neşe verici faaliyetler· 
de bulunmak için c;ok vakte muhtaç oWu
gunu unutmaz. Vakit kaybettiren, insanr 
kötü akıbetlere sürükliyen kumar oyun
larından uzak kalır. 

Mektep dışında vakitlerini aile ocağın. 
da, spor alanlarında, halkevlerinde, kırda, 
bahçelerde, güzel piyes ve film seyrinde 
geçirir. İçki yerleri, sefahatle sefaletin 
kaynaştığı mahaller, tenbellik yuvası olan 
kahveler onun gidebileceği yerler değil· 
dir. 

İyi ve nazik tavurludur. Kaba söz ve 
hareketten daima çekinir. 

Mektebe muntazaman devam eder ve 
vazifelerini eksiksiz ve kusursuz yapar. 

Kudretlerini ahenkli bir surette idare et 
meyi bilir. Be<leni kadar zekasını ve bun
ları verimli, faydalı kılacak irade kabili· 
yetini inkişaf ettirir. Bu suretle muvaze
neli bir hale getirdiği varlığını milleti ve 
büyiik insaniyet ideali için hayirlı şekil.de 
kullanır. 

Memnu hükümler 
Talimatname bundan sonra talebeye 

yasak olan hükümleri saymaktadır. 35 
maddede toplanan bu hükümlerde eskisine 
p~ıanı.n esaslı bir fark yoktur. 

Yalnız talimatnamede yazıh olmasa bi-

le içtimai vicdanı inciten suçlar işliyen. ta 
!ebeye gene ceza verilecektir. Faırnt ceza 
verilırken daima talebenin o suçu işler
ken bulundugu ruhi halet tetkik edilecek
tir. 

Cezalar: Tenbih, ihtar, tekdir, mektep
ten uzaklaştırma (eski muvakkat tan), 
tasdikname ile uzaklaştırma, ilişik kesil
mesi, (talebenin bir veya iki ders yılı 
mektebe devamına müsaade edilmemesi
dir.), Kogulma. 

Mektepten koğulanlara arkada~ları mek 
tepten mezun oldukları en az üç yıl soma 
Maarif Vekaletinin müsaadesiyle hariçten 
imtihana girmek hakkı verilmiştir. 

Mektep içinde ve dışında iffetsiz hare
ketlerinden ve muallimlere kaışı tecavüz
de bulunmuş olan talebeler bu hukümdeıı 
istifade ederuiyeceklerdir. 

Mükalallandırma 
Mektep içinde ve ılışmda milli ve insa

ni bakımdan fazilet olarak kabul ettigi
miz iyi h;ueketleı iyle ve cl.:rslennocki 
g:ıyret ve muvaffakıyetleriyle üstünlük 
gcıs,eren Lale;,e şu suretle takdir oluna
caktır: 

a) De~s yılı icindeki üc kanaat no•u 
devreleri /en her birinin sonunda mektep 
idaresi h!'P smıfm muallimlerinden bu va
sıfta beş talebenin isimlerini aiaral: disıp 
!in heyetine verecektir. Heyet, her sını
fın en cok rey almış iki talebesini seçe
cek ve bu suretle bütün mektep icin ter
tio ed:lecek listeyi müdüre verecektir. 
Müdürün kabul ve tasdikinden sonra her 
sınıfı.n iyi ve calı:,;kan çocuklarının ismi, 
bulundukları der~anede müdür veya baş
muavin tarafından dısiplin heyeti azasının 
huzurunda talebeye teşekkür ve takdir i
J .. tebliğ olunacaktır. 

b) Her üc devrede listede bu yerlerini 
muhafaza edenler, böyle talebe bulunma
<lıgı takdirde listede en fazla kalanlar, ge
ne disiplin heyeti kararı ve miidurün tas
diki ile senelik mektep iftihar listesine 
gireceklerdir. Bu liste ders yılı tatilin
den bir gün önce bütün talebe huzurunda 
miidür tarafmdan okunacak ve mektep ta
rafından çocukların hakkında yazılmış o
lan takdirname, velilerine verilmek üzere 
talebeye tevdi edilecektir. Bu merasim
den istifade ederek müi.lür, ahlak ve ça
lışkanlrk telkinlerinde bulunacak. 

c) Mektep tahsilinin sonunda devrenin 
bütün senelerinde iftihar listesinden si
linır.emiş olanların isimleri Maarif Vel·a
letine bildirilecek ve vekillik bu talebele
re münasip mükafatlar verecektir. 

Displin ve haysiyet divanı 
Mekteplerde biri muallimlerden mürek

kep disiplin heveti, diğeri de talebeden 
mütesekkil haysiyet divanı kurulacaktır. 

Bu heyetler eski talimatnamedeki hü-
kümler dairesinde çalışacaklardır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
teşekkürü 

Radyo Evi Posta Kutusu Amcanın de
vamlı yardımlariyle okullarda Kitap ala· 
mıyacak kardeşlerine kitap ve okul leva
zımı gönderen yüksek duygulu tüf'k yav
rularına ve Posta Kutusu Amcanın ilgi
lerine Kurum aleni teııekkürlerini sunar. 

Arapkir'de muhtar 

kursları açıldı 
Arapkir, 26 a. a. - Kazamız köy 

muhtar kursu, nahiye müdürleri, köy 
katipleri ve bütün muhtarların işti
rakiyle bugün halkevinde açılmıştır. 
Kaza kaymakamı söylediği açış nut -
kunda başvekaletin ziraat ve alelfi· 
mum memleket işleri etrafındaki di
rektiflerini izah eylemiştir. 

Muhtar kursu üç gün devam ede· 

cektir. 

HULASA 

B o 

kanunu değiştiriliyor 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekfileti, 

merke" hıfzıssıhha müessesesi hakkında
ki kanunun ilgası ve Türkiye cümhuriye
ti nıetkez hıiz;ssıhha enstitüsü ve hıfzıs
sthha mektebi te!)kiline dair bir kanun 
projesi hazırlamıstır. Projeye gcire mer
.ıte:l hıfaıssıhha miıessesı:si Türkiye cüm
huriyeti merkez tıfzıssıhha enstitüsü ile 
hıfaıssıhha mektebi ismiyle iki kısma ay
rılmaktadır. Her iki müessese sıhat veka
leti me:nieketın muhtelif mıntakalarmın 
sıhi ihtiyaçıarma göre aynı işleri yapmak 
iızerc enstitü şubeleri açılabilecektir. 

Merkez hdzıs:sıhha enstitiisü halk hıf
zıssıhha şartlarının ıslah ve inkişafına ve 
her !levi hastalıklarla mücadeleye yaı:ıya
cak sıhhi ve fenni araştırmalar ve incele
meler yapacak, vekaletçe nevileri tayin 
edilen serom ve aşıl:ırı ve sair biyo1oji!• 
ve kimya maddekrini haıırhyacak, mah
sus kanunlı rma göre yerli ve yahut ec
nebi ımista •. arların, scrom ve a'iıların sa
ir hayah terkip ve kimuevi maddelerin 
ko:ıtrolüııü yapacak. da~mi kontrolleri ya
pılacak olan tılıbi müstahzarları piyasa<laıı 
bedeli ile satın alarak tahlil ve muraka
be edecek umumi ve ictimai hıfzıssıhha 
yıı, sair sı!ıi mevzulara ait konferanslar 
tertip eılecek ve neşriyat yapacaktır. Ens
ti~ü bundan ba~ka resmi dairelerle bele
diyeler, hakiki ve hükmi şahıslar tarafın
dan renni ve sıhhi meseleler hakkında vu
kubulacak müracaatleri de yapacaktır. 
Enstitü her türlü fenni tetkikat ve istih
sal5.tı için her nevi hayvan yetiştirec:e-k, 
bu hayvanlara bakmak ve ia~elerine yarı
yacak ekımleri yapmak üzere lüzumlu te
sisat da vücudag etirecektir. 

Hıfzıssıdıa mektebi ise Vekaletin gö
receği lüzum ve terti., edeceği program 
üzerine tababet ve şubeleri sanatları men 
supları ile eczacı ve kimyakerlere ve sı
h:ıt memurlarına umumi ve ferdi hıfzıssıh 
haya veya bunlar<lan memur olanların sı
hi, fenni ve idari vazifelerine ait ameli ve 
nazar\ tekamül tedrisatt yapacak, konfe
ranslar tertip edecektir. Tababet ve şu
beleri sanatları mensuplariyle eczacı, kim
yager, küçük sıhat memurlarından devlet 
ve belediye hizmetinde bulwıanlar veka
letin lüzum göreceği zamanda bu tekamül 
tedrisatında hazır bulunmağa mecbur ola
caklardır. Tekamül kurslarına gelecek me
murların yol masrafları ve kursta bulwı
dukları müddetçe yevmiyeleri Sıhat Veka
leti tarafından verilecektir. Alakalı veka· 
letlerin muvafakati ile ve sıra ile sıhat 
müfettişleri, mühendisler ve saire lüzum 
görülen meslek mensupları da bu kursla
ra devam edecekler ve bunların harcirah 
ve yevmiyeleri mensup bulundukları ve
kaletçe verilecektir. 

Ens.titü iparesi bir m.~~ua r.ıkan.bilı:
cektır. Vekalet !Uzum gorurse ecnebı mu-
tehassıslar da getirterek enstitü ve mek
tepte istihdam edebilecektir. 

Yeni iskôn 

talimatnamesi 
İskan umum müdürlüğü 2848 sayılı 

kanunun üçüncü maddesiyle iskan ka
ııununun otuz birinci maddesini de • 
ğiştiren 3657 sayılı kanunun tatbik 
şeklini gösterir bir talimatname ha -
zırlamaktadır. Yeni talimatname ya • 
hancı memleketlerden hicret suretiyle 
anayurda gelecek muhacirlere konso
losluklarımız tarafından resen muha· 
cir vizesi verilmesi usullerini göster· 
mektedir. Bu suretle serbest iskan su· 
retiyle anayurda gelmek isteyen mu • 
hacirler için konsolosluklarımızın mer 
kezden müsaade beklemeleri önlen • 
miş hicret dolayısiyle evini barkını 

satmış muhacirler de uzun müdet bek
lemekten kurtulmuş olacaklardır. 

y o K A ş 

Kayseri lisesine, Leman Kıvanç Yılmaz 
Antalya kız lisesine, Mebrure Göçmen A
dana kız lisesine, Melek Özkan Denizli 
lisesine, Ziya Ünsal Antakya erkek lise
sine, Şerif Çamlıbel İskenderun lisesine, 
Fevzi Togay Bafra ortaya, Faruk Yurd
canlı Edirne ortya, Semiha Alper Bursa 
ikinci ortaya, Mustafa Yüce Afyon lisesi
ne, Haydar Aktaş Karadeniz Ereğlisi or
taya, Mehmet Oder Urfa ortaya, Kenan 
Gün Çorum ortaya, Şükür Cağatay Diyar
bakır lisesine, Ahmet Aydın Düzce orta
ya, Hakkı Bicioğlu ?\~araş ort~ya, İhsan 
Gürel Muğla ortaya, Hikmet Oi;üt An -
takya kız lisesi birinci devreye ve Amet 
Baı;ar Malatya lisesine, lsmail Dilek El
bistan ortaya, Mustafa Aksoy Antkya li
sesine, Fethiye Üıkeııç Antalya lisesine, 
lfadiye Kasırga Konya kız muallim mek
tebine, Nadi de Tüzünay Balıkesir lisesi
ne, Saliha Kovankaya Denizli lisesine, 
Halit B<lyrak Afyon lises:ne, Sait Atsal 
Kay~eri lisesine, Behram Gür Bilecik or
taya, Fahriye Özbek Antakya Kız lisesi
ne, Nazım Sayaner Giresun ortaya, Ha
san Ataç Urfa ortaya, Hakkı Türkmen 
Ayam ortaya, TevCik Şakalı Elb:stan or
taya, Abidin Çrğ Bursa birinci ortaya, lb· 
rahim Erdem Bolu ortaya, Osıııar~ F.rsoy 
Eskişehir lisesine, Osman Berköz Ak,.,a
ray ortaya, Zekeriya Küçükünder Tekir
da&' ortaya, M. Oguz Altuğ Antalya erkek 
lisesine, Hilmi Özkul Bolu ortya, Hasan 
Tüzün LüleburgJz ortaya, A!?.ettin Bin· 
göl Ödemiş ortaya, İhsan soysal Bolu or
taya, Hüseyin Tunçer Akhisar ort:ıya, O
ğuz Karadeniz Nazilli ortaya, 1'.1uaınnıer 
Güııbey İskenderun ortaya, Mehnıe Ça
vuşoğlu Kır~ehir ortaya, Eşref N ernutlu 
Bilecik ort::.ya, Nuriye Kuyumcu kızı Düz 
ce ortaya, :Müveddet Ol.an Akşehir orta
ya, Orhan Etgüer Urfa oıtaya, Seyit Er
baş Ödemiş ortaya, Niyazi Ülkü Bartın 
ortaya, Tah~in Aygün Karadeniz Ereğlisi 
ortaya, Mehmet Satıç Antakya erkek li
sesine, Mustafa Çankaya İskilip ortaya, 
Haydar Ataseven Maraş ortaya, Fazıl Ka
ner Tekirdğ ortaya, M. Turgut Alp Mer
sin ortaya, Ziya Akkaya Silifke ortaya, 
Turgut Üner İskenderun ortaya, Necip 
Atay Bafra ortaya, Hurşit Tüzen Samsun 
lisesine, Veli Gökçen Gemlik o:taya, Zii
beyde Zencirci Mersin ortaya, Şadiye 
Türker Toros ortaya, Hasan Çekli Antep 
lisesine, Mahir Aral Zile ortaya, Safer 
Aksal Silifke ortaya, Sabriye Altay An
takva Kız lisesine, Saadet Gönenç Sam
sun ortaya, Lutfiye Kebapçioğlu Edr,emit 
ortaya, Rıfkı Baydur Milas ortaya, Ma
sur Ünliisu İsparta ortaya, Cemile Kızıl
gün Tarsus ortaya, Sadiye İrdelen Ber
gama ortaya, Şükrüye Vural Antalya lise
sine, Neriman Tüzün Manisa ortaya, Ni
met Özlü Burdur ortaya, Meliha Güney 
Aksaray ortaya, Saadet Gübelez Uşak or
taya, Güzin Sönmez Düzce ortaya, Ay
se Bertan t7.mir ll'1',., m,,.,,11;.- ....... 1, .. -ı...:--
Hikmet Özdemir Zonguldak Çelikel lise
sine, Rrza Soykök Erzincan ortar.a. CeJal 
Tutant Divrik ortaya, Sezai Oneroğlu 

Yozgat lisesine, Seyfi Bilge Elazığ orta
ya, Kamil Barka İskenderun ortaya, Sab
ri Kıymaz Maraş ortaya, Cemal Hilrmen 
İzmir Tilkilik ortaya, Alacttin Şumnu İz. 
mir Karşıyaka ortaya, Ali Riza Baysal 
Kırklareli ortaya, Sadri Uz Ordu ortaya, 
Fevzi Vamacı Arabkir ortaya, İsmail Cey 
han Mardin ortaya, Tahsin Tandırlı Ma
nisa ortaya, Kemal Ülkücü Antalya lise
sine, Adnan Cemil Tokat ortaya, Fethi 
Duyar Antep ortaya, Galip Güneri Kay. 
seri lisesine, Feridun Ankara Kastamonu 
lisesine, Satberk Erdinli Ayvalık ortaya, 
Lamia Demir Antalya lisesine, Leman İç
el Elazığ ortaya, Nezahet Somer Turgut
lu ortaya, Ömer Kayra Niğde ortaya, Sıd
dika Avar Bolu ortaya, Semiha Aytüs 
Mersin ortaya, Nazmiye Polat Samsun 
ortaya, Nerime Soykök Elazığ ortaya, Dü 
riye Köprülü Gemlik ortaya, İsmet Ra
mazanoğlu Adana birinci ortya, Sadiye 
Ülküyüce ortaya, Tayyar Ataman Kilis 
ortaya, İsmet Kültür Antakya Erkek li
sesine, Kemalettin Turanlıoğlu Nevşclıir 

ortaya, Talit Kısagiin Simav ortaya ta
yin cdilmi~lcrdir. 

K R o M A 

rac<>atları. ( 4558) 14584 

Bilya ve disli alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs İdaresi için alınacak o
lan bilya ve dişli on b:!Ş giin müddetlt
açık eksiltmeye konulınu5.lıır .. 

2 - Mıılmnmcn becl::li (.}215) lira
dır. 

13.15-14.00 Müzik (Riyaseticümhur Ban
dosu) Şef: İhsan Küncer. 

1 - F •anz von B!on: Marsch Schützen. 
2 - E. Bccucci: Valse - Mon Tresor. 
3 - Counod: Ouverture Mireille. 
4 - Suite Rosarnunde: (No. 1, Introduc

tion et Andante; 
Franz Schubert (No. 2, Entr'acto. 
(No. 3, Air de Ballet. 

19.00 Program, ve Memleket saat a,yan. 
19.05 Müzik (Bir Konserto - Pl.). 
19.30 Tiirk Müziği (Fasıl Heyeti). 
20.15 Konur;ma: (Dış Politika hadiseleri) 
20.30 Niemlckct saat ayarı, AJANS ve 

r.r eteoroloji haberleri. 
3 - :Muvakk<ı.t teminat (241,12.5 lir;ı ~0.50 Türk Müziği. 

d O !cuyan tar: Necmi Riza Aıln8lıan, 
ır. Safiye Tekay. 

4 - Şartnam'!sini görmek isteyenle- Çalanlar: Vecihe Daryal, litaşen 
rin her gün Encümen kalemine ve is- Kam. Cevdet Kozan. 

1 - Ali Ağa - Şehnaz Peşrevi. 
teklilerinde 6 / 10/ 939 cuma günü sa3.t 2 _ Dede _ Şehnaz şarkı: (Sana f:Y caJU• 

10,30 da Belediye encümenine müra mm cam efendim). 
caatları. (4595) 14586 3 - Rifat B. - Hicaz şarkı: (Ni!rin bül-

bül figan eyler). 

SAl•n U( A~I KAZ 4 - Arif Bey· Hicaz şarkı: (Be?im ha· 
'· " ~ I. .. ~ ~ 1 ~ - lim firakmla yamandır). 

Belediye İmar MüdiiırlüÇünc!en: 
Kapı Muhammen 
No: Adası Parsel l'-!o: bedeli 

24 
30/ 32 

285 

.. 
" 

25 
27 

2 

15 Lira 
80 ,, 
15 .. 

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

Sof ör 
.;o 

alınacak 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

Otobüs idaresi için 70 lira ücretli 
birkaç şoför alınacaktır. 

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

14741 

Muhte~if inşaat 
Ankara Belediyesinden : 

r , __ ·~ .. .... _J - -··--~- as.at''"''" 

romda yapılacak olan tribün, peyke, 
Bayrak sütünü vesair inşaatın işçili~ 

ği ile adi ve tutkallı badana ve yağlı 
boya ve Nakliye işleri on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
dur. 

2 - Muhammen bedeli (4800) lira
dır. 

S - Hu~cn i(am: Kemençe Taksimi. 
6 - Bimen Şen - Hicaz ı?arkı: (Yıllar no 

cabuk). 
7 - Sedat Öztonrak Şehnaz saz semaisi. 
8 - Selalıattin Pınar • Nihavent prkı: 

(Hala yasıyor). 
9 - ~adcttin Kaynak - Nihavent 19.rkı: 

(Gönül nedir bilene). 
10 - Sadetin Kaynak - Nihavent prk:t: 

(Kirpiklerinin Gölgesi). 
21.30 HAFTALIK POSTA KUTUSU 
21'45 Müzik (Melodiler - Pi.). · 
22.00 Miizik (Küçük orkestra) Şef: Necip 

Aşkın 

1 - Vliga - Gabrielel: Hafta nihayeti pa
zar Gelir - Marş. 

2 - Sidney Jones: Geyşa operetinden 
Potpuri. 

3 - Pepi M üller: Küçük Serenatd. 
4 - Fried Walter: Rüya (Keman solo vo 

Oı·kestra için). 
5 - Leopold: Nil Nehri Kenarlarında. 
6 - Bucalossi: Pastalozza'nın bir şarkt. 

sı: Giribiribin. 
7 - Ganglbergcı : Efsaneler Ormannıda . 
8 - Robert Stolz: Viyana Geceleyin gü. 

z.el.dir. 
23.00 Son AJANS Haberleri, Ziraat, Es

hıım - Tahvilat, Kambiyo • Nukut 
Borsası (Fiyat). 

23.20 Müzik (Cazband • Pl.), 
2'3.55-24.00 Yarınki Program. 

saat 11 de yapılacakdır. 
3 - Muvakkat teminat (421,50) lira 

dır. 
......... ~ıı uerrerı ve şartnamesını 

görmek isteyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerinde 11-10·939 
çarşamba günü saat 10 kadar teklif 
mektuplarını encümene vermeleri ilan 
olunur. 4828) 14750 

Elbise ve palto almacak 
3 - Muvakkat teminat 360, 'l Ankara Belediyesinden ı 
4 - Keşif defteri ve şartnamesini 1 - Otobüs İdaresi müstahdeminı 

göremek isteye,ılerin her gün Eneli- için yaptırılacak 6600 lira kiymeti mu 
men kalemine ve isteklilerin de 11·10.- hammeneli 200 takım elbise ile kasket 
939 çarşamba günü saat on buçukda ve 200 adet palto on beş gün müddet· 
Belediye encümenine müracaatları. le kapalı zarf usulile eksiltmeye konul 
(4827) 14749 muşdur. 

2 - İhalesi 13-10-939 cuma günü sa

Kereste ah nacak at 11 de belediye Encümeninde yapı· 
lacaktır. 

Ankara Belediyesinden : 3 - Muvaka.kt teminatı (495) lira. 
1 - Cumhuriyet bayramında Hipod dır. 

romda yaptırılacak olan 5620 lira be· 4 - Şartname ve numunesini göt'
deli keşifli tribün vesair inşaat ıçın mek isteyenlerin hergün encümen ka· 
noksan kereste ve nakliyesi on beş lemine ve isteklilerin de ihale günü er 
gün müddetle kapalı zarf usulile lan 13-10-939 cuma günü saat ona ka· 
eksiltmeye konulmuştur. dar teklif mektuplarını encümene ver-

2 - İhalesi 11-10-939 çarşamba günü meleri ilan olunur. (4782) 14765 

N 1 

likten geliyordu? Hiç bir §ey bilmiyOI' llMQ'du ?, 
Yoksa bile bile mi hakikati anlamazlrktan geli

yordu 7 Bunu öğrenmesine imkan yoktu. Biribirle· 

rine §İmdiye kadar ne çok yalan söylemişlerdi !ı 
Halbuki biribirler.iyle birleşmişler do&t olmuşlar
dı. işte bu suretle çamurlanı:nq sular, geçerken ko .. 

parılmış, sökülmüt kökler, feyyaz, kuvetli bir ne• 

hir haline gelmişti. Mariyan'm artık bir teY öğren .. 
mesine ihtimal yoktu. Eskiden hakika.ti öğrenmek 
utediği halde şimdi susuyordu. Şimdi artık gölge. 

den ve sükuttan başka bir şey istenıiyordu. 

( Büyük harpten sonra ilk paskalye gecesi, beş genç, 
Antuvan, kardeşi Jilber. a~ka~aşı .D.ominik Heriyö, 
Maı:iyan ve Solanj Senkler ısmınde ıkı genç kızla be· 
rabeT sıkıntılı bir suareden kacıyor.13:r ve geceyi kırlar 
içinde kaybolmuş bir otelde ., geçırıyorlar._ A!ltuvan, 
Mariyan'la. Dominik de SolanJ.~a b~rab~r eglenıyorlar. 
Nih:ı.yet Solanj, Dominik'le degıl Jıl~er le, z\ntuvan da 
Mariyan'la evleniyor. Fakat Antuvan la Marıyan evli • 
lik hayatmdan memnun değildirler. ~ntuvan ka~ıs.ımn 
ku kardeşi Evlin'le sevişiyor ve Evlın bu ~ş~ Y~.ziin • 
den intihar ediyor. Şimdi Antuvan'ın a11;n~sı olmuş! ve 
·o es.kiden biraz kin duyduğu kardeşlerim ı~lt d~fa zıya
r~te gitmiştir. Fakat Jilber'in karısı SolanJ daınıa has
tadır.) 

Ayaklan üzerindeki örtüyü vücuduna doğru Yazan: lrene Nemirovski -76- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK Bu rüyalar dalgasmm kendisini, ık.endinden U• 

zak yerlere götürmesinden korktu.. Onlann &ela· 

meti artık bir çift ~lara.k yaşamaktı; yoksa fert o

larak değil. Birleştikleri zaman yenilmelerine İm• 

kan yoktu. Hatta hazan ölümün bile Üzerlerinde 

hiç bir kuveti olmıyacağmı hissediyorlar, biribir

lerinden aynldzkları zaman da zayıf, cılız birer 

mahluık oluyorlardı. 

!el :i ve gözlerini kapadı. 

Mariyan : 

- Yoruldun mu? diye mrnldandı. 

- Evet, dedi, affedersin. 
Mariyan camlı kapıya yakla§tı ve Antuvan'a 

l...it işaret yaph. 

- Solanj yoruldu, dedi, hadi gidelim artık. 
Paris'e Jilber'in arabasiyle döndüler. Evleri

nin merdiveninde yalnız kaldıkları zaman Antu·' 

van dedi ki : 
Zavallı Jilber'cik; ne feci bir hayat sürü-

yor ... 
Solanj'ın daha uzun zaman böyle sürükle· 

neceğini zannediyor musun? Bana kalırsa sonun· 

da ... 
- Ölümü, her ikisi için de saadet olacak gibi 

geliyor bana. 
- Fakat onu seviyor. Asla onu unulmıyacak. 

her ne olursa olsun azap çekecek. 

Antuvan birdenbire : 
- Hayır, dedi. Ölülerin hayattakilel" Üzerinde 

büyök bir kudteti ohhığu zannedilir. Fakat ha· 

yır. Onlar unutulur. Bu belki hemen olmaz. Ko· 
laylıkla olmaz. Fakat zam.an geçince ... 'Zavallı Ö

lüler de hemen tamamiyle unutulurlar. 

içeri girdiler, lambalan yaktılar. Mariyan bir 

kanapenin Üzerine uzandı. Eline bir kitap aldı. 
Antuvan radyoya yaklaştı ve mihaniki bir surette 

düğmeleri karıştırmıya başladı. Dudaklarını ha· 

fifçe ileri doğru uzatarak sabırsızlıkla ıslıık çalı· 

yordu. Mariyan, onun bu hareketini eskiden hiç 

görmediğini dii§Ündü. Fakat buna rağnıen, kafa

smda eski bir hatırayı canlandırıyordu: kendi ken

disine : 
"Evet, evet, dedi. Evlin!" 
Evlin ... Solanj ... Dominik ... Bütün bunlar, öl

mÜ§ ve yahut uzağa gitmİ§ ve kendi hayatmdan 

silinmişti. Şimdi yanından ayrıldığı Solanj öteki

lerden daha çok hakiki idi: halbuki diğerleri daha 

§İmdiden bir gölgeye benziyorlardı. Doıninik de ... 

Hatta Antuvan da... Şu genç Antuvan ... O da U• 

zaklarda idi. Radyonun düğmeleriyle oynıyan 

Antuvan'm ellerine bakıyordu. Vaktiyle bu gtbel 

ellere, onlarla o&r..anmak arzusunu dllY.DW'dan ba· 

kabilir miydi? 

Birdenbire dü,ündü 

"Bunun artık bir daha vuku bulmasına imkan 

yok. Aaramızda bir daha hiç böyle bir teY olım
yacaktır. Bu sade beraberce uzun müddet bera

ber ya§adığımızdan ve aramızda her türlü arzu

nun silinmesinden dolayı değildir. O başka şey, bu 

başka §ey. Bu daha ziyade bir nevi utangaçhktır. 
Halbuki eskiden böyle miydi? Niçin? Ne oldu? 

Evlenme ile doğan aşkm bu ağır, kuvetli ve biribi

rine benzemiyen dalgalan hangi zayıf, cılız men· 

hadan doğuyor? Şimdi değil sade eskiden te.nnna

dığan vücuttan, hat!a ruhtan bile utanıyonmı. 
Aıkm ilk ateşi geçtikten sonra, yava§ yava§ İn· 

san alışıyor, incele§iyor ve daha ha.kim. daha uslu 

oluyor." 
- Domini.k Heriyo'nun evleneceğini duydum 

dedi. 

Antuvan ı 
- Ya? diyeceYap verdi. Ve del"hal g-3zlerinl 

çevirdi. 
Ne biliyordu? Ne anlamqb? Neyi bilmemez· 

Antuvan dedi ki ı 

- Jilber bana Bruhl'u tanıtacak. Rogiye şir
keti aksiyonlarının en büyük kısmı onun elinde 

imiş. Gelecek sene işlerin düzeleceğini zannediyo· 

nım. Fakat tam sakin ve iyi bir devrenin gelece· 

ğini ümit etmekten artık vazgeçtim. Bir iş, iki fe

laket arasında iyi olur ve onunla iktifa etmek la· 
zmıdır. Eğer işler düzelirse, hemen bir otomobil 

alacağım ... 

Radyoyu kapadı. 

- Mo$lcova'yı buldum zannediyordum. Me

ferse Radyo • Pari inıiş. Aman yarabbi. Yahu dün 

o Salaıl'is'lerin yemeği ne münasebetsiz şeydi. P&t· 
lıyordum oan sıkıntısından 1 
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27 - 9 - 1939 

Dikili faciasından notlar 

İzmir' den giden muhabirimiz facia 
yerinde gördüklerini anlatıyor 

Dikili, (Hususi) - Bergama - Diki· j evlerinde yar_a:anmış. 
1i şosesine girdiğimiz vakit, birdenbi- Bu arada ~l~y~t umumt meclisi ~ -
re durduk : zasından Necatıyı gördüm. zavallı ba-

Ana şose üzerinde, karşıki sırtlara ba ve dede, .. z~lz:lede kurban verdiği 
doğru uzanan bir çatlak vardı. Zelze- beş canın butun ıztıraplarını gözlerin
lenin ilk eseri, ayaklarımıza serilmiş- d~ taşıy~rdu .. Ellerimi tutan elleri tit
ti. rıyor, gozlerı dolup boşalıyordu. Bit-

Sahil caddesinden geçiyorduk. ~n- tim - dedi -mahvoldum.. 
kaz arasındaki araştırmalardan. dogan .. za~~llının, mağazaları, depoları da 
bir toz duman tabakası yükselıyordu. çokmuş ve altındaki ticari eşyadan bir 
Bir ta;aftan ceset aranıyor, diğer ta- kısmının hiç hayrı kalmamış. 
raftan buradaki depo ve mağazalarda Çanakkaleden buraya kadar pala • 
kalmış tütün, zahire gibi eşyanın çı • ~u~ taşırnağa gelen 3 devecinin dıvar 
karılmasına çalışılıyordu. .. .. dıbınde uyurken nasıl öldüklerini an-

Zelzele sahil kısmında butun !attılar: 
dehşeti ve merhametsizliğini ~öster - O gecenin korkusu her kesin için -
miş, çatıları, zemin katları~ dıva~ıa:ı de yaşıyor. Yalnız, çocuklar arasın -
biı biri ile yuğurarak, sankı k~ndı ~ı- dan tek tük o rüyayı unutmuş olanla
hayetsiz kudretini göster~ek ıstemı~. ra da tesadüf ediliyor. Bana; 
Çarşı cihetinden ağırca hır koku gelı- - Kızılay bugün, etli kuru fasulya 
yordu. Yanımdakiler; verecekmiş değil mi ? 

- Galiba - dediler • orada, sıcaktan diye seviniyorlardı. 
k kmağa başlıyan cesetler var. İnsan 
c~sedi mi, hayvan cesedi mi, belli de-

ğil. k w d İl Filhakika, bu koku ço agır ı. e-
• d büyük mağazaların enkazının a

rı e dan parçalanmış tütün denkleri, 
rasın . "fl . h" 
berbat olmuş tütün ıstı erı, za ıre yı-
ğınları çıkarılıyordu. Sokaklardan a-

kı sarılı bastonlular, kafaları ya arı . .' 
k 11 sargwıya alınmış ınsanlar geçı-o arı w. . .. 

d Bir aralık, eşegının uzerinde yor u. . 

• 
(andarh'da 

dün ıiddefli 
bir zelze;e oldu 

bir zatı gösterdıler: . . 
_ İşte, hükümet tabıbı 

Yaralı olarak çalışıyor. 

(Başı 1 inci sayfada) 
Süreyya. nahiye merkeziyle Deliktaş ve Demirtaş 

köylerine acıkta bulunan halk '·in 200 ça
dır ~önderilmesi istenmistir. ' Şehirde artık _cadde kalmamış gibi

d" Muazzam dıvarlardan bazıları, i
k~~ci seviyede bir kaldırım katı teşkil 
etmek istercesin~ yere yatn_ıışlar .. Et
raftan kazma, kurek seslen geliyor. 

Bu arada : . 
_ Çabuk olalım. Bır de yağmur 

başlarsa hepsi m_ahvolur. Zaten bittik, 
k lduk ı şeklınde konuşmalar du • 

yo 1 yo or. Maddi ziyanın gösterdiği ra-

Tahribat büyük -
Dikili kaymakamı ve hükümet tabibi 

vaziyeti tesbit için derhal Ç.andarhya git: 
mişlerdir. Candarlı zelzelesı hakkındakı 
ha~erlerde t:ıhribatın derecesi, nüfusça 
zaviat olup olmadığı bildirilmemektedir. 
:Mamafih en son alınan haberlerde nahiye
nin tamamen denecek derecede harap ol
duğu, bütün nahiye halkının açıkta bulun
duğu ve halkın büyük bir korku geçirdiği 
öğrcnilmistir. yu u d.. F k t ·1 w kam meçhul ur. a a mı yonu aştıgı 

da muhakkaktır. Kar~ıdan bakınca, Dikili' de halk çadırlara 
hrin üst kısmındakı bazı binala- yerle§tirildi 

fC sapasağlam oldukları zannediliyor. Dikili'de Soma'dan taşınan c;adırlann 
Hrınalbuki bunlar, tamamiyle çatlaktır kurulmasına dün bütün gece ve bugün de

t k b vam olunmuş, halk derhal çadırlara yer-
ve hiç kimse ar ı u çatılara gireme- leı;tirilmiştir. Kmlay'ın sıcak yemek tev-
mektedir. . ziatı muntazamdır. Vilayet daimi encü-

v ... •iyeti tamamıle tebarüz ettirmek m.:ni lzalarından mürekkep heyet bu-
_. 1 gün Dikili'ye gitmiştir. 

bir }ıaylı zor o acaktır: Zelzele ve ıon fırtına ile yağmurun 
d k k Ber~amadaki zaran ve kazanın son vazi-Zelır:ele en açmış, eşyalarını ur - yeti hakkında da fU malümat gelmiştir. 

taraınaınıf. gecelik kiyafetleri ile so-
kaklara fırlamış, korku ve maneviyat • Bergama' da vaziyet 
bozukluğunun tesirlerine kapılmış, ka Burada, yani Bergama'da, zelzele arası-
dınlı. ç~c~kl.~, ~.as.:alı, ihtiyarlı üç bin ra fasılarla devam etmekte<lir. Halk kor-

ku··sur kışı duşnunuz: ku içinde<lir. Geceleri meydanlar, yatak
lar ve çarşaflardan kurulan çadırlar!~ 

Şehir parkında, meydanlıklarda be- dolmaktadır. Pazartesi gecesi yağan a~ 
yaz, kilimden, tenteden mamUl çadır- ve şiddetli yağmur herkesi ıslatmış, perı-

ıarın altında oturmuşlar.. Bunlardan şan bir hale getirmi~tir. Şimdiye kad~r 
500 e yakın binanın yarıldığı ve çatladıgı 

bazıları, aynı çatı altında en sevdikle- tesbit olunmuş ve hemen bütün binalarda 

r i varlıklarını kaybettikten sonra kur- çatlaklıklar hasıl olduğu görülm~~t~r. ~u 
1 d B d yüzden Bergama'nm zararı çok buyüktur. 

tarıtınış ar ır. azılarının gözlerin e 
avrularının, bazılarının ise ana ve ba

~a1arının hayalleri vardır ve hepsi de, 
karşılarda gözüken evlerinin enkazı -

a ba}ctnaktadırlar. Bundan öteye fe
ni bir sahne tasavvur edilebilir mi ? 
c şehire girerken, sağ tarafta bir mey 
danlıkta duran çadırı göstererek, 

_ tşte • demişlerdi -burası kayma -
kamlık dairesidir. 

Şehir ~arkına gelince, diğer 
• aret ettıler : 
ış d b d . • _ Burası a za ıta aıresı .. 

çadırı 

Diğer resmi daireler, tamamiyle a
l hale gelmişler .. Hatta bazılarından, 

!~rak çıkarmak ~~k~nl~r~ bil_e henüz 

b 1 naınamış.. Çunku vılayetın gön -
u u 1 .•• 

derdiği nafıa am
1 

e .esı ışın hacmi kar • 
da kafi ge mıyor. Sokakların te

şı~ınl nınesi bile uzun bir zamana bağ
mız e 

lıdBır. daki feci tablolardan biri, bak-
ura d k" b" 
K mal namın a ı ır vatandaşın, 

kal e '"ld .. kt kendisi ve kar.ısı o u den sonra ye -
. ktığı üç yavru ur. Bunlar da 
tım bıdra tar Fakat ilelebet yetim kal-
yaralı ır · · bilmeme ktedırler. 
dıklarını . . b b 

d tarının dıbınde era erce fo-
Ça t ektireceğimizi söylediğim za

togra çkarak yüzüme baktılar. En bü 
man kor 

ilkleri: 
Y Babam nasıl acaba ? 

- rdu Çünkü onlara söylenen. d' e so . 
ıy nnelerinin hastanede yattık-

baba ve a 

landır· ıı 11 n· -er bir yavru. başını sa ıya sa 1-

ıg .. dhiş dakikanın korkusunu 
ya ve o mu 

1 dıra canlandıra; can an w d d' · · amcacıgım - e ı - evımız 
- Aman d d k" A •. llandı, öyle çatır a ı ı.. • 

oyle sa ··ı ·· k lmış - yerde o muş, a ··· nam yattıgı . 
' b . ayağımda berelendı. 

Bak enıın . B F h . . : nra otelcı . a rının ne 
Bıraz so • 

1 ··ıdüg• ünü anlattılar : 
suret e o . d" . k 1 Ilı 

Enkaz altında dıp ırı_ a an zav~ 
. h" durmadan bagırıyormuş. 

Fahrı, ıç y l B 
- Allah aşkına!... a varırım, e-

. Ben buradayım, ne olur -
nı kurtarın .. 

1 k rocuğuma acıyın. sunuz, ço u 'J 
1 

k 1 Bu feryatları duyan. ar ç~ o muş 
fakat karanlıkta, kendı ka.~gısına, ç?
luk çocuğunun derdine duşenler, ~ıç 
bir şey yapamamışlar ve sabahleyın, 
zavallı Fahrinin sesi ge~mez olmuş .. 
Yani, diri diri can vcrmı~. Karısı da 

Zarar gören binalar 
Hacıhekim camiinin bir kısım çatısı 

çökmüş, iki duvarı da yarılmış, minaresi. 
nin ıere(C<len üst kısmı çatlamıştır. K~
laksız camiinin alemi devrilmiş ve bır 
duvarı da açık denebilecek şekilde yarıl
mıştır. Vilayet mühendislerinin r~P?runa 
nazaran, 400 ev kabiliiskb değı~dır ve 
tehlikeli bir vazivet göstermektedır. Bun 
lar derhal yıktırılacaktır. 

Köylerdeki ve bağlardaki haıar 

Poyracık'taki Yıldırım camiin!n .. ı:ı;tina: 
resi batıya doğru yatmıs. Y enıkoy dekı 
yeni camiin duvan yıkılmıştır. Bura~.a 
bir mektep binası da çatlamı• Pozat ko
yündeki cami duvarı da çökmüştür. 

Bergama bağlarının kır kısmında hasar 
olmamış fakat "Y eıunezayağı" kısmında
ki bağ kulübeleri tamamen l'.ıkrlmıştır. 
Bu bağlardaki tulumbal~rdan. sı~a~. sular 
fışkırmııı, Demirciboğazı ndakı buyük kay 
nak kurumuştur, 

Ölenler ve yaralananlar 
Dil.ili • Bergama arasında bulunan Ha~ 

Ria'ııın büyük çiftlik binası yıkıl~~ş, og: 
lu Mehmet ile Ovacık köyünün egıU?enı 
Ahmet ölmüşlerdir. Bir yol amele~ı de 
enkaz altında ölü bulunmuştur. Bırkaç 
yaralı vardır. .. 

Köyler arasında en fazla zarar goren 
Tekedere'dir. Armağanlar köyünde de 45 
ev, içinde barınılamıyacak şekilde hasara 
uğramıştır. Bergama kazası için Kızıla.Y
dan 150 çadır ve nakdi yardım ist~nmış: 
tir. Havaların soğuk ve yağmurlu gıtme~ı 
acıkta kalanların cadır ihtiyacını acil bır 
ihti•raca getirmiljtir. Açıkta kalanların has 
talanmasındn korkulmaktadır. 

Yukarıbey köyüne yıldırım 
düştü 

Pazartesi gecesi sabaha kadar yağan 
"aümur bir yer sarsıntısı ile gelmiş ve 
bardaktan boşanırcasma yağmıştır. Açıkta 
bulunan bütün halk sırsıklam olmuştur. 
F!~tına esnasında Yukarıbey köyünde köy 
egıtmeni Emin'in evine yıldırım düşmüş, 
Y8:ngın c;ıkmıı ve öğretmen yaralanmıştır. 
Vılayete gelen telgraflara göre dün gece 
yarı.sından sonra ve bugün Ödemiş'in A
dagıde nahiyesinde Zire, Kemalpaşa ve 
Çeşme kazalarında da muhtelif zamanlar
da yer sarsıntıları olmuştur. Hasar bulu
nup bulunmadığı bildirilmemekte<lir. 

Dikili' nin tqekkürü 

Ankara, 26 9l.a. - Dikili belediye 
reisi aşağıdaki telgrafı göndermiş -
tir : 

"19-20 gecesi vukua gelen ve Diki
liyi harap eden yer sarsıntısı f~laketi 
karşısında yardımımıza koşan Kızılay 
Cemiyeti ile İzmir valisine ve beledi
ye reisine, mebuslarımıza, İzmir vila
;rct ve bclcdir.e te§kilatlarına, İzmir 

, . I • ......__ 

ULU! 

Bütan Leh - Macar hududu Sovyet 

kıtalannca işkal olunmak here 

Ka.rpat dağlarında 
kör yağmağa başladı 

kıtalannın ileri Kızılordu 
hareketi bu yüzden 
Uzsok - Polonya - Macaristan hu • ı 

dudu, 26 a.a. - Rus kıtalarının yarın 
sabah buraya geleceği bildirilmekte -
dir. Rus kıtaları bu suretle bütün Po
lonya - Macar hududunu ve Slovak 
hududunun da 25 kilometresini tut -
muş olacaktır. 

Kızılordu'nun tebliği 

tehir edildi 

Şayi acılığı 
bırahalim 

(Başı 1 inci sayfada) 

Moskova, 26 a.a. - Kızılordu kur - güç yok mu? Bittab: biitün müla
mayının tebliğinde, ordunun 25 eylül- hazaları ancak sanatlarını heyecan 
de de hudut hattına doğru ilerlemesi-ı ve tela, tahriklerinde kullanan 
ne devam ederek Suvalki, Goniondz. mahdut kimse!er, yahut, funrsuzca 
Opalin, Dubenka, Komarof, Lavrikof hareketlerinin tehlikesini takdir et
Pemdagaiçiki, Poagaiçikai, Ribeik, miyenler için söylüyoruz. Yoksa 
Revbink ve Kozılov şehirlerini işgal hakikaten türk gazetesi bu son ha-
ettiği bildirilmektedir. diseler &ırasında müstesna bir di-

K t' d k " siplin misali olmuştur. Doğru bi:-
c:rpa &ar a ar yagıyor harekette bulunmu§ olmaktan pi§· 

Uzsok, 26 a.a. - Polonya - Macar man olacak değiliz. 
hududundaki Havas Ajansının husu - Avı·upa memlekeHeı·inde ga.ze
si muhabirinin bildirdiğine göre Kar- teler, sürüm müesseseleri olmak 
patlara çok miktarda kar yağmakta - manzarasını çoktan teııketti. Hıırp
dır. Dün ilerlemeleri beklenen Sov - te veya bitaraf, bütün matbuat, 
yet kıtalarının hareketi tehir edilmiş- memleket menfaatlerini koruyan 
tir. Alman kıtaları hududun Polonya- yüksek mesuliyctlerin müessir yar
ya ait olan kısmını tahliye etmişler - dımcısını te~il etmektedir. Biz da
dir. Bu mıntaka tamamiyle halidir. hi bütün mesleki kaygılarımızın 

Emin bir menbadan öğrenildiğine üstünde yalnız bu yardım, vazife 
göre sovyet kıtaları hududa 23 kilo • ve hizmet endişesini kendimize ha
metre mesafede bulunan Turka önle- kim kılalım. Ne olur, birkaç fena 
rine kadar gelmişlerdir. Bu sabah hu- havadisi, doğru da olsalar, biz ver
duda vasıl olacakları zannedilmekte-· memiı olalım, atlıyalım, bizden bir
dir. kaç aaat aonra çıkan gazeteler ver-

Macaristan ahalisi leh mültecilerine sinler ı 

yardım etmek için elinden geleni yap- Falih Rıfkı ATAY 
maktadır. 

ltalya'nın endi§eleri 
Rort\a, 26 a.a. - (Havas) - Gittik

çe daha ziyade muhakkak bir mahiyet 
arzeden bir cihet var ise, o da Sovyet
lerin Polonya Galiçyası ile Ukranyası 
nı istilasının İtalyan mahfillerini la
kayt bırakmadığıdır. Sovyet rejimi -
nin, büyük İtalyan menfaatleri olan 
Tuna ve Balkanlar yakininde yerleş • 
mesini görmek, Roma'da endişeler do
ğurmaktadır1 

Bu sebeple burada vaziyet, büyük 
bir dikkatle takibedilmektedir. 

İtalyan gazete muhabirleri de, yaz
dıkları yazılarda, Kızılordunun işgal 

ettiği şehirlerde alınan tedbirleri te
barüz ettirmekte ve birdenbire sovyet 
rejimine tabi bırakılan halkın mukad
deratını kaydeylemektedir. 

Moskova 

Sovyeflerin 
Basarabya'ya 
girdiği yalan 

(Başı 1 inci sayfada) 
nun biç bir tarafında hiç bir sovyet 
hareketi vukua gelmediğini sarih su
rette bildirmektedir. Eski Polonya
Romanya hududu yerine kaim olan 
Sovyet-Romanya hududunda kad bir 
kontrol tesis edilmiştir ve bu hudut 
orta Avrupada askeri harekatın de
vamı müddetince kapalı kalacaktır. 

Bu bahiste Molotof, Romanyanın 
Moskova elçisine kati deklarasyon 
yapmııı ve karşılıklı olarak şurası tes 
bit edilmiştir ki iki memleket bundan 
böyle tam bir bitaraflığa bağlı müna
sebetler idame eyliyecektir. 

Hudutta vaziyet normal 
Bükreş, 26 a.a. (Stefani) - Ro

manya hükümeti, amerikan gazeteleri 
ve ingiliz radyosu tarafından on sov

(Başı ı inci sayfada) yet fırkasının Romanyaya girdiği 
hakkında verilen haberleri, resmen 

müzakereleri 
'dün baıladı 

likte yiyecektir. ve enerjik bir surette tekzip etmekte 
Akşam Saracoğlu operada "Rus- dir. Romanya • Polonya hududu bo

lan ve Ludmilla" nın tem11ilinde hazır yunca münakalat bittabi kapalıdır, 
bulunacaktır. fakat Sovyetler Birliği ile Romanya

Yarın Türkiye sefiri sovyet erki- nın Baaarabya hududunda normaldir. 
nı şerefine bir öğle yemeği verecek • Dcmiryolu münakalatı da normal va-
tir. · ziyettedir. Hiç bir hudut hadisesi vu-

Göriifmeler yann da devam kua gelmemiştir. Romen ve Sovyet kı 
edecek taları arasında temas, çok samimi ol-

T"" k" h • • muştur. İki memleket arasındaki mü-
Moskova, 26 a.a. - ur ıye arıcı- na.sebetler Molotof tarafından yapıl-

k T S ·1 .. ksek Sovyet ' ye ve ı ı araçog u, yu . mış bitaraflık beyanatı mucibince in-
Meclisi reisi Katinin ile komıserler k" f 1 kt d" . . . • M ışa ey eme e ır. 
heyeti reisi ve harıcıye komıserı o- R S t h J J 
lotofu ziyaret etmiştir. omen - ovye ... ~ u u 
Saraçoğlu siyasi konuşmalarına ya- .. kapanmıı degı_l .. 

d d d kt. Mosk 'da Bükreş: 26 a.a. - Rador aJanıı teblıg 
rın a eva.m e ece ır. ova C<liyor: 
üç gün kalacaktır. Romanya ile Ruaya arasında gerginlik 

Parti idare heyetine, Bergama kayma
kam ve belediye reisi ile askeri ku -
mandanlara, diğer maddi ve manevi 
müzaheretleriyle acılarımızı paylaş -
mış olan bütün vatandaşlara sonsuz 
minnet ve şükranlarımızı bildirirken 
bu gibi felaketf erden vatan ve vatan
daşların masGn kalmasını yürekten 
temenni etmekteyim.,, 

Dikili zelzele.i hakkında 
resmi rakamlar 

Sehrimi:ı:e gelen malilmata göre pazar
tesi günü Dikili'de yeniden zelzele olm~ 
ve mailiinhidam 10 ev yıkılmış ve tamır 
edilen evler oturulamıyacak hale gelmi1· 
tir. Şimdiye kadar Dikili'de yıkılan evle
rin sayısı 400 ü bulmuştur. Bu kasabamız· 
da oturulabilecek bir halde kalan bütün 
evlerin sa .. ısı 50 olarak tesbit C<lilmiştir. 
Dikili'de resmi daire namına bir tek bi
na sağlam olarak kalmamış ve hepsi yı
kılmıştır. Tesbit olun.an son resmi rakam
lara göre Dikili ve Burhaniye'de vukubu· 
lan zelzelelerin zarar miktarı şöyle<lir: 

Ölü miktarı 45, ağır yaralı 16, hafif ya
ralı sa, yıkılan ev aayısı 465, oturulamı
yacak hale J>clen n aayıaı 202. knmen 
)'Jkılan ev l&Ylll da 283 döe. 

oldueuna dair cıkan haberler rasmi mahfil
lerde kati olarak tekzip edilmekte<lir. 

Askeri hadiseler olduiu ve Sovyet hu
dudunun kapatıldrğr haberleri de teınami
le uvdurmadrr. İki memleket arasındaki 
eski hudut normal münakalata açıktır. 
Rus - Romen münasebatr kati bitaraflık 
esası üzednc devam etmekte<lir. 

Resmi mahafil, Molotof tarafından Ro
manyanm Moskova elçisine geçenlerde 
verilen bitaraflık dekleraayonunu hatır
latmaktadır. Eııascn Polonyadaki Sov

yet kumandanlan romen hudut kumandan 
!arına kartı tam bir bitaraflık arzusu 
izhar etmişlerdir. 

Bel(ika'da bir demiryolu 

köprüsü berhava oldu 
Brüksel, 26, a.a. - Arlon istasyonu ile 

Stockem istasyonu araımdalci ıimendöfer 
köpriisü bir infilak neticesinde harap olmuş 
tur. Civarda bulunan bir ev tamamiyle 
yıkılmıştır. İnfilak neticesinıle havaya 11-

can köprünün parçaları Arlon ve Neuf
Ch:ıteau sırtlariyle yolların üzerine düş· 
milı ve münakalatı durdurmak mecburi
yeti hasıl olmuıtur. İnsanca zayiat yok. 
tur. Yalnu köprünün Lükıembura hududu 
civarında bulun.dutu malumdur. 

Hilkfunet tahkikat yapmaktadır. &al
kud failleri henh bulunamamqtır. 

-S-

Çemberleyn tekrar ediyor ~ 

"Dünyayı Alman tehdidinden,, 
"kurtarmak için harbe girdik,, 

(Başı 1 inci sayfada) 

önden ve arkadan vurulan Polonya or
duları bittabi topraklarını muhafaza 
edememişlerdir. Bununla beraber Po
lonya milleti mücadeleden vaz geçmiş 
deaiJdir. Varşova ve Hella yarımada
sı ~üdafilerinin kendilerini muhasa
ra eden alman kuvetlerine karşı ve 
devamlı ve mer~ametsiz. b~mbardıman ı 
lara rağmen hala yerlerını tutmak su
retiyle gösterdikleri parlak kahraman 
lık önünde bütün dünya mütehassis-
tir. 

Garp cephesinde 

-.----.. _.., V SJP# &JFV %PL %JL 

İngiliz ticaret 
gemileri 

silahlandırlldı 

Çörçil'in deniz harbine 

dair verdiği izahat Garp cephesinde, fransızlar bazı yer 
lerde terakkiler elde ettiler ve kazanç
larını muhafazaya muvaffak oldular. 

Dominyonlarımızın hazırlıkları i
lerlemektedir. Gemilerinden bir kıs -
mı bizim gemilerimizle teşriki mesai
ye başlamış, orduları talim ve terbi: 
yeye koyulmuş ve tayyare kuvetlerı 
de deniz aşırı hizmetler görmek üze
re hazırlanmakta bulunmuştur. Do
minyonların müşterek davaya tahsis 
ettikleri mühimmat, iptidai maddeler 
ve erzak her an daha ziyade artmak
tadır. 

Londra, 26 a.a. - Avam kamara
sında beyanatta bulunan _bahriye. na· 
zırı Çörçil vapurları kafıle halınde 
ve harp gemilerinin nezareti altında 
gidip gelmelerinin tatbika konuldu
ğunu ve alman denizalnların~n ~ 
kili hareketinin de mütemadıyen m
kişaf ettiğini söylemiş ve dcmiftir 
ki : 

lktısacli harp nezareti 
Çemberleyn iktısadi harp nezareti· 

ne temas ederek şunları söylemiştir: 
"- Bu nezaretin başlıca vazifesi Al 

manya'nın iktısadi bünyesini harbe 
devam etmek imkanını bırakmıyacak 
surette bozmaktır. Eğer İngiltere Al
manya'nın harp endüstrisinin işleme
sine "zaruri olan iptidai maddeleri ge
tirmesine mani olabilirse, Almanya
nın muhasamatı uzatmak kabiliyetini 
filen felce uğratmış olacaktır. Bunun
la beraber çok fazla nikbinliğe karşı 
nazarı dikkati celbetmek isterim. Fil
hakika, Almanya ithaline mecbur ol
duğu iptidai maddelerden muhtelif 
miktarlarda stoklara malik bulunuyor. 
Binaenaleyh iktısadi harp nezaretin
den seri neticeler elde etmesi bekle-
nemez. 

Bitaralların ticareti 
Alman propagandası diyor ki: ln -

giltere'nin kaçak eşya kontrolü Al • 
manyanın üzerinde katiyen müessir ol 
mıyacak ve fakat bitaraf memleketle
rin ticaretini boğacaktır. Bu iddialar
dan hangisinin hakikatten daha uzak 
olduğunu bilemiyorum. 

Çemberleyn, birçok hükümetJerle 
dostane müzakereler ~ereyan ettiğini 
ve bazı ahvalde bu hükümetlerle kon
trol işini basitleştirecek bir anlaşmı
ya varılacağını İngiltere hükümetinin 
ümit ettiğini söyledikten sonra, harp 
karşısındaki İngiliz vaziyetini izah e
derek demiştir ki: 
"- Milletimiz bugünkü kadar hiç

bir zaman müttehit ve arimkir bulun
mamıştır. Milletimiz - bu cihet ne ka
dar tekrar edilse yerindedir - Polon
ya'nın ancak sonuncu misalini teşkil 
eylediği daimi alman taarruzu endişe
sinden katiyen kurtulmağa azmetmiş
tir. Biz ve Fransa gerek kendimizi ge
rek bütün dünyayı bu tehlikeden kur
tarmak için harbe girdik. Ve iki mil
letimiz bu maksada erişmek yolunda
ki azminde her zamandan ziyade müt
tehittir. 

Kaline•ko'nun katli 
Çemberleyn, Romanya Başvekili 

Kalinesko'nun katli hadisesine de te
mas ederek, Romanya'nın uğradığı 
elim ziyaı kaydetmiş ve demiştir ki: 
"- Polonya kıtaatının Romanyaya 

geçişinin Romanya hükümetinin önü
ne çıkardığı meselelere 20 eylülde te
mas etmiştim. Romanya hükümetiııtin 
bu meseleleri halletmek için sarfeti
ği gayretleri büyük Britanya hüküme 
ti mahabbetle takip ederken Kalines
ko'nun uğradığı alçakça katli hadise
sini öğrenmiş ve 21 eylülde Bükreş
teki Büyük Britanya elçisi ingiliz hü
kümet ve milletinin duyduğu nefreti 
ve bu ıuikastten dolayı derin taziyet
lerini Romanya hükümetine ve mille
tine bildirmek emrini vermiştir. 

Harbin ilk on beş günü içinde ba
tırılmış olduğu bildirilen altı veya 
yedi alman denizaltı gemisi, alman 
denizaltı filosunun onda birini ve fa
al hizmette bulunan kısmın da dörtte 
birini ve belki de üçte birini teşkil e· 
der. Teşrinievel sonuna kadar alman 
denizaltılarına karşı mücadele eden 
kuvetlerimiz Uç misli artmıı olacak• 
tır. 

Harbin ilk haftasında 65 bin, ikin
ci haftasında 46 bin, üçüncü hafta
sında 21 bin ve son altı gün içinde de 
4.000 tonilatoluk gemi kaybettik. 
Halbuki harbin ilk haftasında kay
bettiğimiz malların mecmuundan 67 
bin tonilato fazla alman efyaet mtiaa
dere ettik. 

Alman denizaltıları timdi bitaraf 
gemileri bizim gemilerimise terdb e
diyora benziyorlar. Tedbirlerimi&in. 
tecavüzlerin renitlemoaine mani ola
cağına kani.is. 

Sonra kaybettiğimiz tonilhoıan 
telafi için bfiyiik bir infaat programı. 
na tneeeül ettik. Vapurlar bait bir 
tarzda ve sftratle lota olunacalmr. 

Balirl.)"e nann bundm 90IU'a ingi
lis ticaret l'llpUrlanmn eberlsinıha 
denizaltı •e tayyar• hücumları-. kar 
ıı kendilerini müdafaa edecek bir ~ 
rette siJAhlandınlmıt olduğunu bildir 
mittir. 

Fransa' da komünist 
partisi feshedildi 

(Bsıı 1 inci sayfada) 

olan emirnameyi imzalamı§tır. 
Bugünkü kabine içtimaında verilen 

kararların en mühimmi komünist par. 
tisiyle bu partiye bağlı bütan teteı.. 
küllerin feshidir. 

Bu partinin hattı hareketini bittin 
parlamento mahafili takbih etmif ve 
umumi mesai konfederasyonu da iki 
defa komünistlerin hareketini tenkit 
eylemişti. 

Komünist mebusların vaziyetine ıe
lince, hükümetin kararına itaat etmek 
ve parti propagandasına nihayet ver
mek mecburiyetindedir. Kanun bun
ların mebusluğunu kaldırmıya müsait 
değildir. Fakat hükümetin emirleri
ne itaat etmezlerse parlamento bun1a
rı mebusluktan iskat edebilir. 
Diğer taraftan parlamento mahdut 

veya gizli komite halinde komünist 
mebusların iştiraki olmaksızın da iç
tima edebilir. 

Komünistlere karşı alınan tedbirler 
diğer bir emirname ile de tamamlan
mıştır. Hükiimrtin kararlarının tatlli
kine nezaret etmek üzere komiin:,t 
beledive rcislcrin;n tıe!ahiyctleri va
lilere devrolunmuştur. 

Slovakya' da 
da isyan f uLus 

BUGÜN 

SİiiEMASINDA 

Bern, 26 a.a. - Aynı zamanda kato
lik ve sosyalist mahafile gelen haber
ler yalnız Bohemyada ve Moravyada 
değil Slovakyada da isyan hareketleri 
vukubulduğunu teyit eylemektedir. 

Almanlar eski başvekil Beran, eski 
Prag belediye reisi Senkl, eski polis 
müdürü Dienk gibi siyasi şahsiyetle
ri tevkif etmişlerdir. 

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 

Aynı zamanda bilhassa Pilsen de 
Skoda fabrikası amelesinden bir ço •

1 ğu, iti baltaladıklarından dolayı kur- ,.._ __ _ 
ıuna dizilml9lerdir. 

Tel: 2193 
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MiLLi MÜDAFAA 

Cn'afa ve somun tezgahı alınacak 
'M. M. Vekaleti Sııtm Alma Ko· 

misyonundan : 
l - İki adet otomatik civata ve somun 

tezg.1hı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli (7200) olup ilk teminat mik 
tarı (540) liradır. 

2 - Pazarlık 10-10-1939 günü (Salı) 
sant J 5 de vekalet satın alma komisyonun
d3 yapılacaktır. 

3 - Fenni ve idari şartnameleri her gün 
ko'tlisyond:ın alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3. cü mad 
dclcriııdc yazılı vesaikle birlikte ilk temi
nat mektupları ile muayyen saatte komis
yona müracaatları. ( 4664) 14680 

Boru bükme mafdnesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir adet boru bükme makinası pazar 

hkla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 3000 lira olup ilk teminatı (225) li
radır. 

2 - Pazarlık 10-10-939 sah günü saat 11 
de vekalet satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Fcnn! ve idart şartnameler her gün 
komiııyondan alınabilir. 

İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü madde
sinde yazılı vcsaikle birlikte ilk temicat 
mektupları ile muayyen saatte komisyona 
müracaatları. (4668) 14681 

5000 balta alınacak 
M. M. Veknlcti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 10500 

lira olan 5000 adet balta kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - İlk teminatı 787 lira 50 kuruştur. 
3 - Eksiltmesi 9-10-939 paz:artesi günü 

saat 11 dedir. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te· 
minnt ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde
lerinde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle iş
t igal ettiklerine dair ticaret odasından a
lacal:Jarı vc5iknlarla birlikte zarflarını i
hale satından behcmahnl bir saat evcline 
kadar M.M.V. Sa. Al. Ko.na vermeleri. 

(4776) 14715 

Serum şişeleri alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

il1İsyonundıın : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 1475 

lira olan 90 : 100 adet beş kiloluk ve 90: 
100 adet on kiloluk, 40 : 50 adet 20 kilo
luk ycna camındnn mamul serom ıişeleri 
29 eylül 9S9 cuma gilnll saat 10 da pazar
lıkla satın alınacaktır. 

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

3 - Pazarlığa girecekler 221 lira 25 
kuruşluk kati teminatları ile birlikte pa
zarlık: gün ve ııaatte Ankarada M.M.V. sa. 
tın alma Ko. da bulunmaları. (4803) 

14781 

Veteriner sarğı bezi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

nıisyonundan : 
. 1 - Hepsine tahmin edilec fiyatı 2250 

l!!a olan 25000 veteriner aarııı bezi 29 ey
lul 939 cuma günü saat 10 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Bez nümunesi ve ıartname her ııün 
Ko. da görfilür. · 

S - Pazarlığa !Precekler kanuni tcmi
!l'lt olan S37 Ura 50 kuruşluk teminatları 
ıle birlikte pazarlık gün ve saatinde M.M. 
Y. aatmalma Ko. da bulunmaları. (4804) 

14782 

Veteriner sandığı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma K~ 

nıisyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 

60 lira olan elli çift veteriner seyyar ec
za sandığı 29 eylül 939 cuma ~nü saat 
10,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Sartnamesi her gün Ko. da ıörü
lür. 

3 - Pazarhfa girecekler 450 liralık 
kanunt tcminatlıırı ile birlikte pazarlık 
gün ve ııaatinde Ankarnda M.M.V. satın 
alil''! Ko. da bulunmaları. (4805) 14783 

29 kalem tıbbi ecza 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

lniayonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 7350 

lira olan yirmi dokuz kalem tıbbi allt ve 
malzeme 2 birinci t~rin 939 pazartesi gü
nü ııaat 10 da Ankarada M.M.V. satmal
ma Ko. da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Liste ve şartname her ıün Ko. da 
&Örülür. 

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

45 kalem tıbbi ecza 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

tniıyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 15900 on

beş bin dokuz yüz lira olan 45 kalem tıb
bi ecza pazarlıkla 3 birinci teıırin 939 ııa
h ıtiinli saat onda satın alınacaktır. 

Liste ve şartnamesi her gün Ko. da gö
rlilür. 

Pazarlı&a girecekler 2385 iki bin üç yüz 
seksen beş liralık kanuni teminat ve .bel· 
geleriyle birlikte pazarlık gün ve saatındc 
Ankarada M.M.V. satın alma Ko. da bu
lunmalan. (4808) 14785 

Veteriner sandığı alma<ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

ınisyonundan : 
1 - Beher çiftine tahll)in edilen fiyatı 

100 lira olan on bir çift boıı veteriner 
:Uaktcrıyoloji laboratuvar sandığı 29 ey
lul 939 cuma günü saat 11 de pazarlıkla 
sa tın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi her glin Ko. da göriilür. 
3 - Pazarlıda girecekler 165 liralık ka

nuni teminatları ile birlikte pazarlık gün 
ve saatinde Ankarada M.M.V. ııatın alma 
lı.::o da bulunmaları. (4809) 14786 

Tômirat yaphr1lacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 15S4 bin beş yüz sek

aen dört lira 50 kuruş olan aıkeri konak
ta Yapılacak tamirat iııi pazarlıkla yaptı· 
rılacaktu, 

2 - Pazarlığı 30-~939 cumartesi sünfl 
aaat 11 dedir. 

3 - Katı teminatı 237 iki yiiır otuz ye
di lira 70 yotmiı kurut olup D&rtnanıeai 
komisyonda görülür. 

4 - Pazarlığa gireceklerin kanunt tctni
nat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. maddele
rinde yatılı belgc4er ve bu gibi itlerle it
tlgal ettiklerine dair Ticaret odasından a
lacakları vesikalarla birlikte muayyen gün 
ve saatte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bulun-
maları. (4S8Z) 14828 

LEY AZIM AMİRLlGİ 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bergama ııamizonu birlikleri hay

vanatının ııenelik ihtiyacı olan <f25.000 kilo 
yulaf kı:palı zarf usuliylc eksiltmeye ko
nulmulitur. 

2 - Muhammen bedeli 25500 liradır 
3 - Muvakkat teminatı 1812 lira 50 ku

tu:stur. 
4 - İhalesi kapalı zarf usuliyle 30-9-939 

cumartesi ıünu saat 10 da Edremit tüm 
satın alm.a komisyon binasında yapılacak -
tır. Tekhf mektupları aaat 10 komisyona 
teslim edilecektir. 

5 - Şartnamey iıörmek istiyenlcr her 
gün it aaatında komisyona müracaat et -
sinler. (4483 ) 14444 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : · 
1 - Karaköscnin 300 ve Karzmanın 240 

ve S~rbehanın 370 ve İfdırın 350 ton ek • 
ıneldık unu ayrı ayrı ve kapalı zarfla eksilt 
meye çıkarılmıştır. 

2 - Ksraköse ununa tahmin edilen be
deli 45750 lira ve ilk teminatı 3441 lira 25 
kuruştur. 

3 - Kanmanın ununa tahmin edilen be
deli 37200 lira ve ilk teminatı 2790 lira -
dır. 

4 - Sürbehanm ununa tahmin edilen 
64750 lira ve ilk teminatı 4487 lira 50 ku
ruştur. 

5 - Iğdmn ununa tahmin edilen bedel 
61250 lira ve ilk teminatı 4312 lira 50 ku
ruştur, 

6 - İhalesi Karaköııenin 30 • Eyl. - 939 
cumartesi ıaat 9 da, Kağızman 30 • EyL -
939 cumartesi ıiinil ıaat 10 da. Siirbahanm 
~ • Eyi. • 939 cumartesi ııünü ııaat 11 de, 
İgdırın 30 • Eyi. - 939 cumartesi günü sa
at 12 de Karaköse &atın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. Teklif mektuplan bu 
saatlardan bir aaat evelinc kadar teslim e
dilmiş olacaktır. 
. 7 - Şartname evsafı kolardıınun her ye

nnde mevcut ve aynıdır. Karaköııe için 230 
Kaızman için 280, Sürbchan 1çin 125 ve 
Iğdır için 307 kuruş mukabilinde ıcörüle • 
bilir. (4491) 14461 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Edremit ve Ayvalık ıarnizonlan 

birliklerinin senelik ihtiyaçları olan 75000 
kilo sığır etine talip zuhur etmediğinden 
tekrar ekııiltmeye konulmuıtur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 16975 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1325 lira 65,5 

kuruştur. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 30 - 9 

- 939 cumartesi günü saat 8 de Edremit 
tilin satın alma komisyonu binasında yapı. 
lacaktır. Teklif mektupları aaat 8 de ko -
misyona teslim etmiı olacaklardır. 

5 - Şartnameyi görmek lıtiyenler her 
ırün it aaatında komisyona müracaat et -
sinler. 

6 - Teahhüde iot!rlk edecekler ticaret 
odasma kayıtlı olmaları tarttır. 

(4526) 

Su tesisatı 
14483 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Eskiıehir garnizonunda ana depo • 
dan hava birliklerine yapılacak kalabak ıu
yu tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Bu iıe alt keıif, ıartname, 
tahlil fiyatiyle vaziyet pllnı Ankara, İs • 
tar.b. v ~ Eskişcf'ıt levaıım &mirlikleri ea
tm alma komisyonunda görülebilir. 

2 - Kapalı zarf uııuliyle eksiltmesi 2 -
1 ci teı. - 939 gilnü saat 16 da Eıkişe • 
hir levazım lmirliği aatın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. Keşif bedeli ( 42056) 
liradır. Muvakkat teminatı (3154) lira 20 
kuruştur. 

3 - İstekliler 2490 aayrlı kanunun 2, 3 
maddelerinde yuıh vesikalarla teminat 
makbuzlarını havi teklif mektuplarının 
mezkur günde saat 15 e kadar komisyon 
riyasetine vermiı bulunacaklardrr. 

4625) 14573 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Muğla, Marmariı, Milb, Kfillük, 

Bodrum ıarnizonlan ihtiyacı olan 350 bin 
kilo yulafa talip çıkmadıfından tekrar ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 2 - teşrlnievel - 939 pazar -
tcsi saat 16 da yapılacaktır. 

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

4 - Şartnameler komisyondadır. 
5 - Kanuni vesaiki haiz olan isteklile· 

rin komutanlık Htın alma komisyonuna 
müracaattan ilin olunur. 

(4655) 14598 

Linyit maden kömürü ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
. 1 - . ~arıkamıo ıarnizonunun kışlık ih

tı_rac~ -~çın 800 ton Balkaya linyit maden 
komuru alınacaktır. Tahmin bedeli 16000 
liradır. İlk teminatı 1200 liradır. Kars gar
nizon~ ihtiyacı için 1200 ton alınacaktır. 
Tahmın bedeli 21600 liradır. İlk teminatı 
1620 liradır. 

2 - K?mürün evaafı ve prtnameal Mint. 
LV. ~edır. Bu kömürleri mıntıka LV. min 
alacagı evsaf ve ıcrait dahilinde teahhüt 
~en zata vermeyi Etibank teahhüt etmiı
tır. Beheı:_ tonunun yerindeki maliyet fi. 
yatı azamı 555 kuruııtur. 

3 - Eksiltmesi 10-10-939 sah ıtünü saat 
10 da Sarıkamıı mıntaka satın alma lı:omiı
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin muay • 
yen saatten bir aaat evci teklif mektupla
rını vermiş olacaklardır. (4754) 14725 

150 ton un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Sarıkamış garnizonunun bir aylık ihti

yacı için 150 ton un alınacaktır. Tahmin 
fiyatı 19500 liradır. İlk teminatı 1463 li
radır. İhalesi 9-10-939 pazartesi günü sa • 
at 10 da Sankamıt mıntaka satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Teklif mektupla
n muayyen auttan bir saat cvol verilmiş 
olacaktır. Şartname ve evsaflar tekmil 
pmizonlarda nıevcut ve aynıdır1 Her gün 
bu 1orde ıöriilebilk, (+7H) 147~ 

ULUS 

Tahmil ve tahliye işi f ~~~.lı~e~~7~~=~ kapalı aarf-
Muhammen bedel! 31354 lira 80 kuru&

Ankara Levazım Amirliği Satın tur. Eksiltmesi 13-10...939 cuma gilnü ııaat 
Alma Komisyon d 10 da yapılacaktır~ . 

un an ı • . 2 - Bu aadeyagma aıt şartname Anka-
- 1 - ~nkara .!ollama mcmurlu~ ve dı- ra, İstanbul ve Diyarbakır Lv. amirlikleri 
ger birlık ve muessescler na;mına ıstasyona ve Adana askeri satınalma komisyonların
~el~cek 6~00. ton malz~cnı!1. v:ıgonlardan da her gün görebilirler. 
ı~dınn~ bındırme hamalıyc ı3ının açık ek- 3 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
sıltmesı. 9:!~·939 ıaat 15 de. Ankara leva- maddelerindeki şeraiti haiz olduklarını 
zım imırlı1ı:ı satın alma komısyonunda ya- dair vcsaikle ilk teminatlannı havi teklif 
pılacaktır. mektuplarını belli saatten en u bir saat 

2 - Muhammen bedeli 2400 lira ilk: te- evvelim: kadar vermiş bulunacaklardır. 
mlnatı 180 liradır. Şartnamesi her gün ko- (4'&4-5) 14-818 
misyonda ııörülür. İsteklilerin kanuni ve-
sika ve temlnatlariylc belli vakitte komis- Çuval alınacak 
yonda bulunmllları. (4768) 14734 

Hesap memuru Ihsan hakkmda 
Konya Tümen Sorgu Hakimli

ğinden : 
934 yılında Karaman piyade alayında 

ve 936 yılında Konyadaki piyade alayın.da 
ücretle istihdnı edilen hesap memuru İh
sanın ikametgahı ve halen nerede bulun
duğu meı;:hul bulun<luğundan derhal Kon
yadaki tümen sorgu hlikimliğiııc müracaat 
etmesi veya sarih adresini bildirmesi ak
si takdirde hakkında askeri muhakeme u
sulü kanununun 216 cı maddesinin tatbik 
edileceği lüzumu ilin olunur. (48<f7) 14804 

Ankara Levazım. Amirliği Satın 
Alına Komisyonundan : 

1 - 30,000 adet erzak çuvalı ile 100.000 
adet un çuvalı alınacaktır. Pazarlıkla ck
ıiltmcsi 28-9-939 perşembe günü saat 14 
de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Nümunelcri komisyonda görülür. 1stekli
lcrin kati tcminatlariylc belli saatte ko-
misyona gelmeleri. ( 4-878) 14826 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Yazlık elbise alınacak 

tasdikli sureti. 
2 - Memurin kanununun 5.ci mad

desinde yazılı olduğu veçhile makumi
yeti olmadığına dair mütemekkin ol
duğu mahal Cümhuriyet Müddei umu 
mitiğinden alınmış vesika, 

3 - Aynı mahal Belediyesinden a
lınmış hüsnüal kağıdı. 

4 - Mevcut olduğu takdirde tahsil 
derecesini gösterir vesika, 

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

cakları ilan olunur. (4796) 14743 

MAARiF VEKALETi 

Müsabaka imtihanı 
Maarif Vekilliğinden : 

_.,._ 
nü saat 16. da yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ihale gününde % 
de 7,5 teminat ve icabeden vesikala -
riyle birlikte Türk Hava Kurumu Ge
nel merkez binasında satın alma l:o -
misyonunda bulunmaları. 3524 

Bina tamir ıc telvin eHiri ecek 
Türk Hava Kurumu Ba~kanlığın 

dan : 
l - Keşif bedeli 864 lira olan Türk 

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

2 - Pazarlığı 9 birinci teşrin 93'.) 
pazartesi günü saat 15 de Türk hav:ı 
kurumu genelmerkez binasında müte
şekkil satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3) Şartnamesi her gün komisyonda 

1 
görülebiJir. 

4) Pazarlığa girmek isteyenlerin 65. 
Liralık te'minat ve lüzumlu vesikala
riyle birlikte muayyen gün ve saat ko-

J Jaslahane ve pavyon 
yaphnlacak 

Gümrük Muhafaza Genel Ko- 1 - Ankara Kız Meslek Öğretmen 
mutanlığı fstanbul ı..e.,,·azım Amirli- okulunun miisabaka imtihanlarına 29 
ği Satın Alma Komisyonundan : : Eylül. 1939 cuma günü saat dokuzda 

ı _ Gümrük muhafaza teşkiHitı e- baş.lanacaktır. Okullar~a namzet gös
ratı için satın alınacak 4.000 takım e-ı terılenl:r ~n~rn~a. İzmır, Bursa; Trab 
rat yazlık elbisenin 19. 9. 939 sah gü- z?."· Elazıı;. ~.dırne ve İstanbul da.~.:> 
nü saat 15 deki kapalı zarfla eksiltme ku~ar •. Kad~.ko.~, S~lçuk Kız ~nstıtu
sine talip çıkmadığından 17. lO. 9 lerı ~ırektorluklerıne lıu tarıhten e
salı günü saat 15 de kapalı zarfla ye vel muracaat e\melldirlcr. .. . .• 
nidcn eksiltmesi yapılacaktır. 2 -Bunlarda.n namzet. go~terıldı~ 

misyonda bulunmaları. 3525 

ORMAN ÇEVJRGE Md. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

. 
39 

- i 

Kcrcsfe, ·ömür saire sahşı 
Ankara Vilayet Orman Çevirgc 

Miidürlüğünden : 
1 - Karnkösedc yeni.elen yapılacak olan 

tek katlı hastane pavyonu kapalı zarfla 
20-9-939 günü saat 10 da komisyonumuz
da eksiltmeye konulmuştur. Hiç bir istek
li cıkmaclığından kanunun 40 ncı maddesi 
mucibince yeniden kapalı zarfla H-10-939 
cumartesi saat 10 da komisyonumuzda ek
siltmeye konulacaktır. 2 - Tahmini tutarı 21 000 liradı okuldan başl:a bır okulda ımtıhana gı 

Ve ilk teminatı 1575 liradır. mek isteyenler hüviyetlerini tevsi 
r. !' 

k 

Orman idaresi depolarında ve köy
lerde bulunan 931 adede muadil 31 
metre mikap 907 desimetre mikap ma
mul çam kerestelerinin beher metre 
mikabı 15-25 liradan ve 2540 kilo k.ı
rışık kömürün beher kilosu 2 kuruş
tan 1040 kilo çıranın beher kilosu 2 
kuruştan ve 50 adet çam sepetinin 
beher adedi 2 kuruştan olmak üzere 
17-9-939 tarihinden 4-10-939 tarihine 
kadar açık artırmaya konulmuştur. 

. 
2 - Keşif bedeli 29314 lira 20 kuruş ve 

ilk teminatı 2198 lira 57 kuruştur. 
3 - Şartnamesi keşifleri ve planları her 

zaman komisyonumuzda ve Karakösc sa
tınalma komisyonunı.la görülebilir. 

3 - Evsaf ve şartname komisyo etmek şartiyle yukarıda yazılı mer 
kezlcrden istediklerine müracaat ede 

n-
dadır. 

4 - İsteklilerin zarflarını eksiltme za
manından bir saat önceye kadar komisyo
numuza vermiş olacaklardır. (4836) 14814 

4 - İsteklilerin eksiltme saatinde n bilirler. (4802) 14770 

-
rı NAFIA VEKALETi 

Bir pavyon yaptırılacak 

bir saat eveline kadar 2490 sayılı ka 
nunun tarifi veçhile hazırlıyacakla 
teklif mektuplarını Galata Rıhtım ca 
desi Veli Alemdar han ikinci katta 
komisyona vermeleri (7639) 14816 

d 
ki 800 fon sömikok ahnacak l - Artırma 4-10-939 tarihine mU

sadif çar§amba günü saat ıs dedir. Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - İzmitte komuntalıkça gösterilecek 
yerde yaptırılacak bir pavyonun i114asına 
istekli cıkmadıgınclan 20-9-939 dan 20...10-
939 giinüne kadar bir ay zarfında pazar
lıkla yapılacaktır. 

2 - İlk apzarlık 30.9.939 cumartesi gü
nü saat 11 de Eskiı;chir Lv. fi.mirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

MALiYE VEKALETİ 

Daktiloluk imtihanı 
Maliye Vekaletinden : 

-
i~ 3 - Keşif bcdcll 49000 lira muvakkat 

teminatı 3675 lira.dır. Keşif ve ~artnamc
lcrini görmek istiycnler Ankara, İstanbul 
Eskişehir Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda görülebilir. 

si 

Vekalet merkez dairelerinde mün 
hal daktiloluklara alınacakların int 
babı için 16/1. ci teşrin /939 pazarte 
günü bir musabaka imtihanı açılacak 
tır. Müsabakaya öğleden sonra sa 

-
-

at on dötte başlanacaktır. 4 - İııtcklilcrin mczkQr gün ve saatte 
teminat makbuzlariyle komisyona celme-
leri. (4844) 14817 k Bu musabakaya kabul olunabilme 

için memurin kanununun 5.ci madde 
sinde şeraiti haiz olmak kafidir. Sade yağı alınacak -

a 
Ankara Levazım Amirliği Satın Tevdii icabeden vesikalar: 

Alma Komisyonundan : 1 1 - Fotoğraflı nufus tezkeresi vey 

1 - lılabiye ve Maraş garnizonları ih- -----------------

Ekmeklik un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Cinsi Miktarı Muhamemen bedeli İlk temin~• ' Kilo Lira Kr. 

Elaneklilt tu• 315.000 33.075 2480 63 
-l - Adanadaki birliklerin ihtiyacı olan 315.000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla ek 

ııiltmeye konulmuıtur. Bu unun muhammen bedeli ve ilk teminatı yukarıda gösteril -
miştir. !halesi 29-9-939 cuma günü sııat 10 da yapılacaktır. 

2 - Eksiltme Adar.a tüm kararglhı binasında yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi İstanbul, Ankara LV. lmirliklcriyle Kayseride kor ve Adanada 

tüm satın alma komiıyonunda her gün görülebilir. 
-4 - İstekliler kanunun 2. 3. ci maddelerindeki ı:ıeraiti haiz olmak ve ticaret oda 

sırı.da mukayyit olduğuna dair vesikası bulunmak üzere tayin celi len günde en geç 
ihale saatından bir saat eveline kadar teklif mektuplarının verilmiı bulunmaları IS. -
zımdır. (4482' 14462 

Beş pavyon yaptırılacak 
Ankara Levazon Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

. 1 - Çanakkale müstahkem mevki bölıeıinde inp ettirilecek (5) adet pavyon kapa 
lı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - İhalesi 29-9-939 cuma günü saat 11 de Çanakkalede müstahkem mevki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Her pavyon keşfi ve muvakkat teminatları apğıda yazılıdır. Her pavyona ay -
rı ayrı teklif yapılabilir. 

4 - İsteklilerin muayyen tarihte 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddelerinde yazıl 
vesaikle 939 ticaret odası vesikalarlyle birlikte ihale saatinden bir saat evci kapa) 
zarfları makbuz mukabilinde komisyona vermeleri için dört defa ilin ettirilmesin 
ve illn sonunda keşif evrakının ceriye gön dcrilmcsini dilerim. 

1 

1 

i 

5 - Pavyonlara ait kc11if, plan hususi ve fenni şartnameleri İstanbul Ankara leva 
zım fi.mirliği satın alma komisyonlariyle Çanakkale müstahkem mcYki satın alma ko 

-
-
i 

mlsyonwıda görülür. 
Ci?l6i Miktan Keşif Bedeli Teminatı Muvakkatcs 

Lira Kuruı Lira Kuruı 

Pavyon 23999 45 1799 96 Bir 
(4489) 14486 

Un ah nacak 
Ankara Levazım AmirJjii Satın Alma Komisyonundan 

1 - Tümenin Adapazarı, Tuzla, Gebze garnizonlarının bir senelik ihtiyacı olan 
aşağıda miktarı, fiatı, tutarı ve ilk: inancası yazılı un kapalı zarfla ayrı ayrı alına
caktır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 17 Birincitcıırin 939 sah ciinü saat 15 de İzmit'te 
tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün Ankara, İstanbul, E&kiıehir Lv. amirlikleri satın alma 
komiıyonunda ve İıımitte tümen satın alma komisyonunda &'Örülebilir. 

4 - İıteklilerin belli gün ve ııaatinden bir saat evvel ilk lnancalarrnı ihtiva eden 
kapalı zarflaruu İzmitte tümen satın alma komisyonıına vermeleri. 

5 - Mevkii Kilo 

Adapazarı 390000 
Tuzla 132()00 
Gebıe 168000 

690000 

Sığır 

Kr. St. ---
12 50 
12 sc 
1.2 5Q 

eti 

Tutarı 
Lira 

48750 
16500 
21000 

86250 
(14820 (4557) 

ah nacak 
Marmara Oasübahri K. Satın Alma Komisyonundan 

Cinsi 

Sığır eti 
Sığır eti 

Kilo&u 

94900 İzmit 
73000 Darıca 

167900 

Tahmin fiyatı 
Kuruı Sn. 

27 
27 

50 
50 

İnancası 
Lira Ku.ruş 

----
3656 25 
1237 50 
1575 00 

6468 75 

İlk teminatı 
Lira Kuru§ 

1957 
1505 

S2 
62 

1 - Komutanlık kara birliklerinin ihtlya cmdan olup yukandıı miktarı yazılı sığır eti 
bir şartnamede ve kapalı :zarf usuliyle eksi tmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 9 - 1. teırin - 939 pazart eai günü saat 16 da 1zmitte tersane kapısın
daki komisyon binaııında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi, Ankarada levazım dairesi reisliğinden, İstanbulda Kasımpapda Dz. 
Lv. satın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan 231 kuruş mukabilinde alınabilir. 
Bu miktar et, bir ve yahut ayn ayrı iki talibe ihale edilebilir. 

4 - Eksiltmeye iıtirak edecek i&teklileri n 2490 sayılı kanunun, bu itle allkadar ol -
duklarına dair istediği ticaret vesikalarını ve yukarda hi:ıalr.rında ıösterilen ilk temi
natlariyle birlikte mezkQr kanwıun tarifatı veçhile tanzim edeceklerini teklif mek -
tuplıırını muayyen gün ve saatten tam bir aaat cveline kadar komiıyoıı baıkal"hqına 
vermeleri, {7465 • 4766) 147~3 

N ııfıa Vekaletinden : 

9. 10. 939 pazartesi günü saat 11 d 
Ankarada Nafıa V ckalcti binası için 
de malzeme müdürliiğü odasında top 
lanan malzeme eksiltme komisyonun 
da ceman {18.000) lira muhammen be 
delli İstanbul'da Yüksek Mühendi 
mektebindeki depoya teı:ılim şartiyle 
800 ton sömikok kömürünün talih 
çıkmadığından kapalı zarf usulü ile 
yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

e 
. 
. 
-
-
s 

i 

Eksiltme şartnamesi ve teferruat 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün 

ı 

-
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 1350 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesikalarla birlikte aynı glln saat 
10 a kadar makbuz mukabilinde ko
misyona vermeleri lazımdır. (4724) 

14723 

ZIRAA T VEKALETi 

80.000 kilo arpa ahnacak 
i Etlikte Veteriner Bakteriyoloj 

ve Seroloji Müessese&İ. Direktörlü
iünden : 

i 
1 - Müessesenin aerom hayvanatı 

çin asgari 60,000 azami 80,000 kilo 
arpa açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 4,000 H
r adır. 

3 - Muvakkat teminatı (300) lira 
olup Banka mektubu veya vezne mak
buz ve hazine tahvili teminat olarak 
kabul edilir. Yalnız tahviller de mak
buz mukabili hazineye teslim edile
cektir. 

4 - İhalesi 5·10-939 cuma günü sa
at 15 tedir. Buna ait ıartname mües· 
ese direktörlüğünden bedelsiz ola -1 

ak verilir. r 

1 
1 

t 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şart· 
arı haiz olan isteklilerin muayyen o
an gün ve saatte Ziraat Vekaleti mu

hasebe müdürlüğünde müteşekkil sa
m alma komisyonuna müracaat etmc-

1 eri. (4604) 14587 

HAVA KURUMU 

2 - Emvalin mecmuunun % 7 ,S te
minat bedeli 45 lira 92 kuruştur. 

3 - Artırma Anl~ara vilayet orman 
çevirge müdürlüğü binasında teşek
kül edecek komisyon tarafından yapı
lacaktır. 

Taliplerin yevmi mezkurda teminat 
akçeleri makbuzlariyle komisyona 
müracaat etmeleri ve satı§ şeraıtını 
görmek ve öğrenmek istiyenlerin or
man müdiirliiğilne müracaatları ilan 
olunur. (1557) 14600 

TAPU VE KADASTRO 

Elbise yaptırılacak 
Tapu Kadaatro Umum Müdürlü

ğünden : 

i 
l - İdare ve §uabatı müstahdemini 

çin otuz takım erkek ve bir takım ka. 
dın elbisesi yaptırılacaktır. 

2 - Malzeme ve dikiş müteahhide 
ait olup kumaş idare tarafından veri
ecektir. 1 

3 - Beher takımın muhammen di
kiş fiyatı yedi liradır. Ayrıca verile -
cek kumaıın beher metresi için 495 ku 
ruş kefalet gösterilecektir. Talip o • 

ı anların prtnameyi görmek için her 
gün ve pazarlık için de eksiltme günü 
olan 5 teşrinevel 939 tarih perşembe 
günü saat ikide tapu umum müdürlü
ğü levazım dairesinde teşekkül eden 
komisyona müracaatları. 

(4873) 14821 

Bir katip ve bir odau ahnacak 
Ankara Grupu Tapu Sicilli Mü

dürlüğünden : 
Grup mülhakatında 15 lira maaşlı 

bir katiplik ile grup merkezinde 25 li~ 
a ücretli bir odacılık açıktır. r 
Katipliğe ıPse ve bulunmazsa orta 

mektep me.:unlarından biri bilimtihan 
t ayin olunacak ve odacıhğa da bir ka
dın alınacaktır. Talip olanlar üç güne 
kadar grup müdürlüğüne müracaat et-
melidir. 14832 

ASKERi FABRiKALAR 

S ton Difenilüret an ah nacak 
Eksiltme tehiri Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
Türk Hava Kurumu Genel Mer- misyonundan: 

kez Ba~kanlığından : Tahmin edilen bedeli (25.750) lira olan 
5 ton difenilıiretan Askeri fabrikalar u • • 

1 - 22 eylül 939 cuma günü eaat mum müdürlüğü merkez satın alma ko • 
1 5 de ihale edileceği evelce ilan edi - misyonunca 5-10·193!1 pcreembe glinU saat 
en (150.000) cilt tutkallı makbuz ile 4 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna1 1 

me (1) lira (29) kuruş mukabilinde ko • 
50) cilt kıymeteiz eşya irealiyesine ıiıyondan verilir. Taliplerin munkkat 
ahmin edilen bedel 4500. liraya, ve eminat olan (1931) lira (25) kuruş ve 2490 
ayin olunan müddet d 60 ·· _ um~ralı l:an~nun 2 ve 3. maddelerindeki 

( n 
t t 

e • gune çı esaıkle komııyoncu olmadıklarına ve bu 
arılmıştır. ııle ali.kadar tllccardan olduklarına dair 
2 - Bu ihale, 29 eylül 939 cuma gü- ı ticaret odıı:sı vesikasiyle mezkur gün ve 

saatte komısyona muracaatları, 
(4661) -~654 

t 
k 

n 
v 

2000 adet 3 katlı haki saraç ipliği 25 No: 
150 " '' " beyaz " " 25 No: 

1500 " " " gri '' " 25 No: 
2000 " " " ıan çiriıli saraç ipliği 18 No: 

500 paket 2 " keten aaraç ipliği 

200 " 3 " " " " 
8000 adet 40 Noı aiyah ve haki makara (914 metrelik) 

700 adet 40 No: beyaz zincirli makara. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komis
onundan : y 

ci 
Tahmin .edilen bedeli (5000) }ir~ olan 1 teminat olan (375) lira ve 2490 numamlı 
ns ve mıktan 1ukarı~a yazılı ıplık .. ve kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaiklc 
akaralar Askerı Fabrıkalar umum mu • . . • m 
ıirlütü merkez Sa. Al komisyonunca ıı . lı:omısyoncu olmadıklarına ve bu ııte ala-
-1939 çarıamba giinll saat 14 de pazarlıkla kadar tllccardan olduklarına dair ticaret 
ale edilecektir. Şartname paraaııı olarak odası vesikasiyle mezkQr gtin ve saatte 

d' 
10 
lh 
komiıyolldu vcrilira TMil>lCJ:ia lll\&'l~•t ~nona m!iracutlan, (4785} 14740 
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-8- ULUS 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 23 Eylül 1939 vaziyeti 
AKTİF:. 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

D2hildeki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

15.500,35$ 

678,111 

Altın safi kilogram : 10.010,238 
Altma tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri : 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Esham ve T ahvi1at Cüzdanı :ı 
(Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A- )karşıhğı Esham ve Tahvilat (İti· 
(bari kıymetle) 

B - Serbest eshan- ve tahvilat 

Avanslar : 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve döviz üzerinr 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar .ı· 
Muhtelif :1 

Lira 
21.802.488,77 

9.4-01.618,-
1.527.105,.Sl 

953.816,81 
351.142.26 

14.080.200,14 
18.331,-4-5 

2.685.446,29 

158.748.563.-

17 .228.027 .-

185.301.815 ,96 

r 
48.745.984,97 
7 .562.974,81 

7.919.000,-
11.586,74 

7 .837 .42'1 ,M 

Yekun 

Liıa 

&2.731.212,58 

1.304.959,07 

16.783.977,88 

141.520.536,-

185.301.815,96 

56.308.959,78 

15.768.008,40 

4.500.000,-

16.497 .061,79 

470.716.531,46 

PASİF: 
Sermaye ı 

ihtiyat akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

[ edavüldeki Banknotlar ı 

Denıhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine teııı
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte cdi. evrakı nakdiye bakiye!! 
Karşılığı tamamen altın olarak ilav~ 
ten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten tedavillo . 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz Taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri 

Muhtelif : 

' 

Ura 

4.217 .134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17 .2.28.02'7 .-

141.520.536,-

17 .000.000,-

124.000.000,-

2.793,69 

38.058.839,79 

Yak.un : 

Ura 
15.000.000,-

10.217.134,ZS 

2a2.520.536,-

26.670.4Z4,57 

38.061.633,48 

98.24'6.803,16 

470.716.531,46 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : lskonto haddi o/o4 Altın üzerine avans o/o3 

Harita ve proje isleri 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesesi 
müdürlüğünden : 

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

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

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

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. --
----------------

Dökümcü ahnacaktır 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdür

lüğünden: 

-------------
Müessesemiz Boru Fabrikası için Döküm işçileri alınacaktır. : 
Taliplerin Karabük'te kain Müessesemize acele müracaatları ilan -

olunur. 3452 ---
"'ll11111111111111111rıııııırııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııırııııııı,. 

Kaput yaptırılacak 
Emniyet 

den: 
Umum Müdürlüğün· 

1 - Zabıta memurları için yaptın • 
lacak azı 2000 çoğu 2500 - adet kapu • 
tun 22. 9. 939 cuma günü yapılan mü
nakasasında teklif edilen fiyat haddi 

ZAYlLER 

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

Ölü: Ahmet Necati oğlu Mehmet 
Namık Hasekin. 3566 

layik görülmemiş olduğundan 12. 10. Zayi - 1928 senesinde Darüşşafaka 
939 perşembe saat 15 de kapalı zarfla 4 üncü sınıfından almış olduğum 822 
yeniden münasakaya konulmuştur. mektep numaralı tasdiknameyi zayi et 

2 - Beherine 13 lira fiyat tahmine- tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
dilen kaputlara ait nümuneyi görmek hükmü yoktur. 
ve şartnameyi almak isteyenlerin em- 3588 Suphi Duran 
niyet umum müdürlüğü levazım şube- . A k b Iediyesind 1 · .. Zayı - n ara e en a -
sıne muracaatları. ld ~ 29 N lu ev işçileri .. _ 

· k · · k d kl · mış o ugum o. cuz 3 -Mi.ına asaya ıstıra e ece erın d k b . y · alacag~ımd · ~ kk · anımı ay ettım. enı an 
2437 lıra 50 kuru::ıluk muva at temı - k" . . h"km" 1 d g~ı ı·ıaAn olunu 

b es ısının u u o ma ı r. 

Sahhk : 

Satılık - !çcebecide, mülkiyenin üs 
tünde köylüler sokağında 3 katlı, 100 
lira iratlı Raşidin kargır apartmanı 

içindeki sahibine müracaat 3311 

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
va:n ü.,~rin.io ;r-di <ı .. ~ .... U ı. ..... {.,.,.,1..,_ 

480 lira iradlı okaziyon tel 2406 bay-
ram caddesi No. 1. 3531 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
istimtak 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 !nal'a müracaat edilmesi. 

3536 

Satılık iratlı apartman - Atatürk 
bulvarında ayda (1200) lira icar geti
rir bir apartman satılıktır. 

Sanayi cad. No. 82 Tel: 1953 3554 

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

nat makbuz veya banka mektu unu K d · Orcan 
· · 3590 a rıye 

muhtevı teklıf mektuplarını 2490 sayı· d Jd K' 1 k 
lı kanununun 4 üncü madesinde yazı· Zayi - Çankaya kazasın an_ a ı • 1 ra 1 : 
1ı belgelerle birlikte münakasa günü ğım nüfus cüzdanımı kaybe~t:m· :ı:e- ______ ...,. 
saat 14 de kadar komisyona teslim et- nisini çıkartacağımdan eskisının huk- Kiralık Ap. - 4 oda hol Maltepe 
meleri. (4877) 14825 mü yoktur. Yaltrık caddesi asfalt köprünün ba · 

3593 Orhan Conker şında 37 N o. görmek için içinde kile· 

Müsabaka imtihanı 

Yüksek Mühendis Mektebi Di
rektörlüğünden : 

Zayi - Ankara jandarma harici bö
lüğünden almış olduğum askeri terhis 
tezkeremle Haymana kazası altı sınıf· 
1ı Kenzülirfan mektebinden aldığım 
sahadetnameyi zayi etim. Yenisini çı
kartacağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. 

2112 Safet Yücel 

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

1 Kiralık daire - Yenişehir İsmet 
İnönü caddesi son otobüs durak 28 
numaralı Sunel Apartmanında beş 
büyük ve bir hizmetçi odası, kalorifer 
yaz kış daimi sıcak su her tarafı par
ke döşeli tam konforlu daireden maa
da iki garaj kiralıktır. 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 
nrb. 2 hol. Ayn~ o.pıu-~cL>. 2 No.. y.a. 

müracaat. 3473 

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

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 Ti. 2260 

3480 

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

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

Kiralık - Kovaklıderede Güven 
Kooperatifi evlerinden çarşı yanında 
ve otobüs durağında 15 No. hanenin 
alt katı dört oda müştemilatı ile kira
lıktır. İçindekilere müracaat. Tele -
fon: 6447 3484 

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

3509 

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

3510 

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 daı'reler - Yenişehirde 

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

Kiralık - İsmetpaşa mahallesi pa
zar yeri civarında Tinli sokak No. 18 
3 oda, hol. Banyo, m elektrik üst ka· 
ta müracaat. 3516 
Kiralık - Yenişehir Tuna Cad. Yi

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

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

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

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

K
0

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

Kiralık - Kazım Özalp Cad. de 
bahçe içinde kalorifer ve mobilyalı 
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 - Ankaranm en güzel ye

rinde Kızılay karşısında emciler cad
desinde P AŞ AKAY 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 lir~ 
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 

•i.'V'O..C ... .1.ıJ-a 

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 odası bir Ba
yana ucuz fiyatla kiralıktır. Atat ürk 
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, Işıklar 

caddesi Öktü sokak Necati bey okulu 
sırası N o. 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 : 
2804 3575 

Kiralık - Şehrin iyi bir yerinde 
manzarası güzel ve konforlu apart -
man içinde bir oda bir bayan için ki -
ralıktır. 1271 e Telefon. 3577 

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

Kiralık ev - Yenişehir Selanik cad 
desi No. 35 müstakil bahçe içinde. Gör 
mek için her gün 5 ten sonra aynı e
ve, görüşmek için Tel: 2350 ye müra-
caat. 3581 

27. 9. 1939 

Kiralık daire - Y. şehir Belçika 
sefareti arkasında Karanfil S. No. 43 
Ap. 3 oda 1 hol konforlu. Kapıcıya 

müracaat. 3582 

Kiralık oda - Y. şehir Belçika s~
fareti arkasında Karanfil S. No. 43 
Ap. altkatta bekar bir bayan için. Y ... -
pıcıya müracaat. 35SJ 

Kiralık konforlu odalar - İı:ıhisar 
müdürlüğü arkasındaki kôşede yapt · 
lan Pansiyon Palas'ta. kalorifer. sıc .. ~ .': 

soğuk su, Radyo ve Telefonu her ı ı -

yatta kiralıkodalar. 35:3'.i 

Kiralık - Kavaklıdere Güven k· J · 

peratif evlerinin ön cepesinde ve yu_;:3 
rısında dört ve aşağı katında üç od~\yı 

ve geniş salonu ve çamaşırlık ve teic:: 
fonu ve her türlü konforu havi otobü· 
se bir dakika mesafede bir numaralı 

ev müsait şeraitle kiralıktır. Taliple • 
rin 2733 - 3767 numaraya müracaat la • 
n 3~6 

Kiralık Ap. - Yenişehir, Yüksel 
Cad; Mimar Kemal mektebi karşısı, 

bahçe içinde büyük salon. 4 büyük 1 
küçük oda. Parke, konfor, 2 ci kata mii 
racaat. Tel: 3362 3594 
Kiralık oda - Aile yanında bayana 

tercih edilir. Mobilyalı, mobilyasız 

bir oda Yenişehirde Orduevi arkası 

Dikmen caddesi. Telefon: 3665 3596 

Kiralık - 4 oda. Hol. Karaoğlan 
Cad. merkez Ap. 2 ci kat. Muayene, 
yazıhaneye elverişli. Kapısındaki ga-
zeteciden sorulması. 3597 

Kiralık daire - Kavaklıdere Tunali 
Hilmi asfaltında 83 No.lu apartmanda 
3 odalı her konforu olan bir daire u • 
cuz kiralıktır. 3598 
Kiralık oda - Aile nezdinde bir 

bayan için konforlu 1 oda 25 liraya. 
Yenişehir Kazım Özalp Cad. KeDllb 
Ap. Kapıcıya müracaat. 3600 

İş arayanlar: 

TECRÜBELİ yüksek Mühendis 
(Su. Yol. Demiryolu. Köprü) iş arı· 
yor. Her nevi hesapları, projeleri } a
par. İstanbul Beyoğlu, Alp Otelinde 
Mühendis WOLF. 5089 

Aranıyor : 
Aranıyor - Dantel ve saire iç.in 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 Daktı"lo aranıyor Mesai zamanı, 
saat 2 den akşam 6 a kadar olup laa • 
kal bir sene kadar çalışmak şarttır. 

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

Kızılay karşısında Ünyazıcı apart• 
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 Esenere 
müracaat. 3576 

Aranıyor - Üç dört odalı ve mobil
yalı müstakil bir daire. Tel: 5095. 

359ı 
Aranıyor - Temiz kullanılmış bir 
buz dolabı ve bir de Radyo Tel: 

6685. 3592 
Bay ve bayan tezgahtar aramyor -

Müracaat Yenişehir Gazi bulvan Var-
dar apartman No. 31 • 33. 3595 r- YENlŞEHlRDEKl -

Okul cocuklarrna müjde 
İlk - Orta - Lise kitaplarınızı 

ve bütün mektep ihtiyaçlarınızı 
Atatürk Bulvarı AND apartmanı 
altında (Sargut Ticaret Evi) 
nden temin edebilirsiniz. Güzel 
hediyeler de veriliyor. Telefon: 
3997 3544 

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

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

3548 

1 - 939 - 940 Ders yılı için mektebe 
gırmeğe 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 malUmat al
mak isteyenlerin tatil günleri hariç ol
mak üzere her gün saat 9 - 16 ya ka
C:ar mektep İdaresine müracaatlarıi 

caatlarL 3435 r===================================================================:=;~ 

(4648) "7309" 14593 

Ankara Asliye İkinci 
Hakimliğinden : 

Hl.!!!:uk 

Cebeci nahiyesi müdiirü Nihat Alpars
lan tarafından açılıp mahkememizin 2170/ 
39 sayısına geçirilen Soy adı değiştirilme 
sine mütedair olan davanın yapılan duruş. 
rna 1an sonunda: 

Alparslan soy adının Alpsoy adı ile de
r"ıtirilmesine ve ol suretle nüfusa tescil 
v_t_.il~_ına _25-9-939 tarihinde kar;: · veril. 
aı.:ı ııan oıunur, .;)587 

ULU S - 20. inci yrl. - No: 65.21 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese Müdürü ı Naşit ULUG 

ULUS Basırnevi ANKARA 

Kiralık - Konforlu 4 geniş oda hoI 
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/ l Telefon 3753 3438 

Kiralık Daireler - Bakanlıklar kar 
şısmda Karanfil ve Bilge sokağı kö· 
şesindeki apartmanda her türlü kon
foru havi daireler. Kapıcıya müraca· 
at. ~410 

.YENİ 
BU GECE 

ŞAHANE TANGO 

Gündüz iki film 

1 - Herkül 
2 - Şahane Tango 

SEANSLAR 

SİNEMALAR 
HALK 

BU GECE 
İki film b irden 

1 - Tabanca Kanunu 
2 - Ölüm Markası 

Gündüz iki film 
1 - Şeref Darbesi 
2 - Kahraman Köpek 

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

PER GUNT 

sus 
Yeni mevsım 

Hazırhğı 

Dolayısiyle 

Bir müddet kapalıdır 

Hint M~;~rı ~ 
Türkçe sözlü 
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BUGECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 


