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Ribbentrop dün Moskova'ya varch 

Hariciye Vekilimizin temasları 

Moskova görüsmeleri dostane 

ve memnuniyet veri<i bir 
tarzda devam etmektedir 

Fon Ribbentrop'un Moskova ziyareti 
Saracoğlu'nun ziyareti ile yakından 

ve sıkı sıkıy lôkadar görülüyor 
Moskova, 27 a.a. - Tas ajansı bildiriyor : 
26 eylülde S~vy~tler Birliği Komiserleri Konseyi Reisi ve 

Hariciye Ko~ısen B. Molotof, Türkiye Hariciye Vekili B. 
ŞükrÜ ~arac~~l~'n~ ~emlin sarayında kabul etmiştir. B. Sa
racoğlu na Tur~ı~e nm Moskova Büyük Elçisi B. Ali Aktay re
f,. kstt ,.tmekte ıdı. 1'C<!l>µl~e Hariciye Komiser Muavini Potem
kin ve Sovyetler Bırlıgının Ankali ı:suyUk ~ıçıaı "J. erenttel Qe 
ham' bulunmuştur. 

Neye 
inanmalı? 

Falih Rılln ATAY 

'lJI " L• fr Bus\inkÜ • us uır amız ıa· 

t . den naklederek Lokarno, 
z• eaın 1 ak Leh· AYUlurJ'At Çekoa ov ~.a, ıatan 

Keza B. Saraçoğlu yanında Büyük 
Elçi B. Haydar Aktay olduğu halde 
Sivyetler Birliği Yüksek Sovyet Mec 
liai Divanının Baıkanı B. Katinin ta
rafından kabul edilmiı ve kabulde 
Yükaek Sovyet Meclisi Sekreteri Kor
kin ile B. Terentief hazır bulunmuı -
tardır. 

Ayni gün B. Molotof, B. Şükrü Sa
raçoğlu ıerefine bir öğle ziyafeti ver
miıtir. Ziyafette Türkiye Hariciyesi
nin Vekile refakat eden erldnı ile 
Marefa} Voroıilof, BB. Nikoyna, Po-

Sovyeller Birliği Hariciye 
Komi•eri B. Moloıol 

So et • AbnaDYa munaaebetleri 
~:ıw:.a Führer'in aöz t~b ile 
fiil Ye hareketleri araa~da~ teza-

temkin, Dekanozof, Lozovaki, Gorkin Alman Hariciye Naın Fon Ribbentrop ilk Moakova aeyahati 
(Sonu 4 anca sayfada) emaıntla B. Stalin'le beraber 

d ::... ---.,ayeaeli bir levha 
ı s...-... n ....- _:ıı ti . 111111111111111111111111 r--------------

İngiliz gazetelerinin ileri sürdükleri l neırecli~r. Gerçi~ e hi~nnb.men. 
f t - betlerıne ç ır za. 
aa ·ve m~aae ahitler hi.kim 

man ne yaıtler, ne de .. 
1 olmuıtur. Fakat dojruaunu .aoy ~ 

mek lazım ıeline vait Ye -!'•~ hiç 
olmazsa yeniçai tarihinde bızım ·"' 

--•...! lik harplOnraaı devrın-on -.z aene b' .fi 
de oldafu kadar hazin ır 1 ua 
düpnemiıtir. • 1 

üki nizamda Yaİl ve ahıtte. 0 ~-
sa bile, bazı tabii JD8Dfaat ıttirak 
Yeya tazatlarmdan, yahut kuvet 
minuenelerinden ahkim ~~-
b·1m ._ _ _._ bir emniyet polıüka-

noktainazarlar, fikirler muhteliftir 

Almanya bir sulh 
teklifi mi yapacak? 

ı e.., az~ .d. Z 
11 huabı yapmak m~ .~ ı. a· R•bb - · S f 
manDDJZm bir huauaiyetı, böyle h~ ı entrop'un Moskova ziyaretinin araçoğ unun 
aaplann ela kiymetlerinİ kaybetmif 
olmauclJr. Barıpm.z zann~lunan ziyaret zamanına tesadüf ettirilmesinden 
menfaatleri kucak kucaia, bırleıe-
ceiine yemin edilebilecek menfaat· lngiliz gazetelerinin çıkardıkları manalar 
leri pençe pençeye gördüiümüz ol-
maktadır. O kadar ki insan ya. ken· Londra, 27 a.a. - Alman hariciye nazın fon Ribbentrop'un 
diainin aklından, yahut umumı akıl Moakova'ya yapbğı ikinci ziyaret İngiliz matbuabm derin bir hay. 
aailıimdan füpheye düıüyor. An· rete dütürnıüt ve muhtelif tefıirlere yol açmııtır. lngiliz matbua
cak turuı Yar ki bu acı tenakuılar, tının diplomatik muharrirlerinin ve muhabirlerinin fU iki tefıir 
bilbaua milli murakabelerin. idare üzerinde durduklan görülüyor: 
Ye ihtiaaa huriyetlerinin bir tek İn• 
denin cebri altmda sıfıra inmit ol- Almanya sulh teklilleri mi 

Varıovô yerine 

Bir yığın harabe taı 
enkaz ve 

ceset teslim edildi 
Varıova, 27 a.a. - Neırolunan bir 

tebliğde deniliyor ki : 
Bu saatte Varıova bir harabe halin

dedir. Su mahzenleri ve filtreler bir 
kaç gilndenberi harap olmuttur. Hu
ta ile dolu dokus hutane bomba ve o
bilalerle yakılmııtır. Büt1

• , tarihi bina 
lar ve kiliaeler enku haline gelmit -
tir. Duman ve toz nefea almak imkanı 
nı bırakmıyor. Dün 13 alman tayyare
ai diltürülmUıtUr. Bu ıuretle alınanlar 
VUJOYB mıntakuında 106 tayyare 

(Sonu 4 Daca sayfada) 

dutu rejimlerde vaki olmaktadır. laazırlıyar? 
N erecle biraz milli murakabe tazyi· ı - Ruılann Balka 1 d ğ 
kı veya iıtiıare huriyeti varsa, ora• lan ilerleyiılerden end~a 0 d~ o- Hava taarruzlarına karıı pasif müdafaa 
d b .. · ı d h t n ııeye uten a u ıurpnz ere a a az eaa• ve Moakovanın murakabe • alt d 
d ""f d' O l h.d. 1 1 81 ın a 

u ke. ıyioruz.b Yh~ d.• 
1
1
": eriko ~~f- bulunacak devletler grupunun eko-

tur ı e er u a ıse en a ıçın nomik nüfuzuna tibi olmaktan k • 
milletlerin reyi aorulmak z~ ?l· kan Almanya derhal Moakova hu:ı
Hydı, vuku bulmalarına ımkan metiyle anlatmak iatiyor. 
yoktu. • • . . 2 - Almanya. garp devletlerine 

Demokr~ıı hu~yetl~n.nm aon de- heyecanlı yeni ıulh tekliflerinde bu
rece tahdıt edılmeıını cebreden lunmak için yeni bir manevra hazır _ 
b·1"ran Ye inkılap devirleri olabilir. lıyor. 
f "lkat bu tahditler, nihayet tek bir Gazeteler ilk nokt • 

_. lak . d . . b .• b. • amazan 
a:ı"mın mut ıra eaının ta ıı ır ah.k cröıtennek i..O,,. T::..ıı.· 
·d .-1.r 1 ·ı . 1 d·ıc.· m ı • T- ııanıuye 
ı are .-.ı a muı 1 e netice en 1& 1 Hariciye Vekili Sara-=oilu ile al-

(Soau 4 aaca Af.lada) (Soau f iiactl aay_fada). 

Gece korunma tecrübesi 
muvaff akiyetle neticelendi 
Ankara dün, hava hücumlarına kartı yapılacak olan paıif mü

dafanm ikinci cephesini de muvaffakiyetle baf&J'dı ve BaHehir, 
buıünkü kalabalık, mütekiaif, modem tehirlerin harp halinde 
kartılaf&Akları büfiik bir tehlikeden alnının &kiyle çıktı ... 

(Sona 4 anca aylad•) 

RIBBENTROP TÖRENLE KARŞILANDf 

Almanya Rusya'ya yeni' 
tavizler mi verecek?. 

Yoksa yeniden bir iş birliği 
yapmak mı düşünülmektedir? 

Berlin, 27 a.a. - Fon Ribbentrop bu aabah saat 9 da tayya 
ile B~rlin' den Moıkova'ya hareket etmiıtir. Yanında müate,a 
Gauss ile Sovyetlerin Berlin Elçiıi bulunmaktadır. 

Fon Ribbentrop bu aabah ıaat 11,15 te Condor 
Königıberg'e varmıt ve kııa bir tevakkuftan aonra 
hareket et.mittir. 

Cermen - Ru• igbirliği mi? 
Moakova, 27 a.L - Alman ajanıı bil 

:firiyor: 
Von Ribbentrop'un çarpmba günü 
Moakovaya geleceği haberi Moakova 
ecnebi ve diplomatik mahfillerinde 
kuvetli bir teıir yapmııtır. 

Başvekilimiz Yunan 

Sefirini kabul etti 
Başvekilimiz vıe Haric~ye Ve 

kileti Vekilimiz Dr. Refık Say 
dam dün saat 11,30 da yunan s .. 
firini kabul ederek kendisiyl 
yarım saat kadar görüşmüştür. 

Mezkur mahafilde bu ziyaret yeni 
ıarki Avrupa teıkilltlanmaaının Cer-

(Sonu 4 anca sayfada) 

~~?!:i~e~~!~~e~ .. ~~~~~.~: 
herler, kızılorclunun ileri yürüyiifünün Balkanlarda derin enditele 
uyandırdıimı bildiriyor. 

SoYyetlerin Romanya hududunda asker t&htit etmekte oldukları 
na dair çıkan haberler Romanya hükümeti tarafından katiyen tekzi 
edilmuine ratmen Raa7a'am Poloaya'ya siritine ideolojik bir fe~! 
mahiyeti •enne.i cenw111,.rki A'ft'Upumda ve bilhaua alav ekalli 
yetleri ilatma ed• " içtimai ltünyeai az çok zayıf olan memleketle 
de hiMedilen enditeleri tamamiyle muhik ıöaterir. 

Roman,.., ~ Y .... ı.,,,.a ,,. Bal•arietaa araunda teaa 
nüdü kuvetlendirmek •• IEendilerini mütterek• tehdit edebilece 
olan tahrikat& kartı koymak için noktainazar teatileri yapılmaktadIJ" 

Stelani ajansının bir haberine göre 

Sovyetler Estonya sın1rına 
asker tahşit ediyorlar 

Estonya Nazın yeni görüımeler İçin 
tayyare ile Moıkova'ya hareket etti 

o • 
LENtrtGRAD 

Polonytltla/ıi yeni alman. «1078t hatlaJunu oe Ealonya'nın 
oe Ballık devletlerinin oaiyelini ıö•lerir harita 

Moakova, 27 LL - Tan ajanaı, Sov
yetler Birliği - iatonya müzakereleri 
hakkında apfıdaJd tebliii neıretmit
tir r 

Talin Hmanında mevkuf tutulan leh 
denizaltıaının ttleçhul bir iıtikamete 
doğru ortadan kaybolmuı hakkında 
Eatonya hWriimeti tarafından verilen 
izahat tatmin edici mahiyette olmadı -
ğı için, Eatonya ile Sovyetler Birliği 
aruında aovyct sularının yabancı de
nizaltılara karp emniyetini temin i -
çin al1nıcai' tedbirler hakkında mü -

Akerelere baılanmııtır. 
Eatonya hükümetinin verdiği izaha

ta röre, leh denizalnaı Eatonya aula • 
nna makine ve alltı bozuk olarak gel· 
mittir. Bununla beraber, bu vaziyette 
bir denizaltının liman muhafazasının 
gözünden naaıl kaçabildiği anla1ıla • 
mamaktadır. Bundan dolayı deni~altı 
gemiainin Ta1linde tamir edildiği, ge
miye benzin verildiği ve kaçmak im • 
klnının temin edildiği kuvetle muhte
meldir. 

(Soau J. inci ayf 114•) 



--2- ULUS 

Günün askerlik hadiseleri : 1 , ....... Gü~ü~· .. ··;;i~d~·~·ı 
Garp cephesinde nasıl 
bir hücum yapılabilir? 

..................................................... 
Bugün ..• 

Taıkvimin bazı yapraklan, o ka
dar çok ve çeıitli hadiseleri topla
mııtır ki, bir tek gün içinde asırlar
ca ileri ve geri gitmek mümkün o
luyor: 28 eylül, böyle bir gündür. 

Bundan bir iki hafta evel ve Polonya 
·direnirken müttefiklerin neden hücu
ma geçmedikleri herkes tarafından 
soruluyordu. Çünkü alman ordusu 
büyük kısmiyle ve hava kuvetleriyle 
Polonyada meşgul iken garpten yapı
lacak bir taarruz hem daha az bir mu
kavemete çarpar ve hem de diğer müt 
tefikin yükünü azaltabilirdi. Fakat 
buna rağmen "Gamelin,, (fransız ve 
ingiliz başkumandanı) kendi eline tes 
lim edilen milyonların sonu şüpheli 
bir badireye atmaktan çekindi. Çün -
kü Gamelin milyonluk ordularla ya
pılan mezi ve kale harplerinin ne 
demek olduğunu gözleriyle görmüş 
bir nesle mensuptur. 
Eğer Polonya kuvetleri ve arazi 

garp cephesine benzemezse dahi bir 
mevzi ve kale harbı yapmaya imkan 
bulmuş olsaydı alınanlar düzinelerle 
zırhlı kuvetlerine rağmen bugün Vis
tülü ya çok uzaklarda yahut tayyare
den görebilirlerdi. Binaenaleyh şark
taki seri zaferi alman ordusunun bü
yük kudreti veya Polonya ordusunun 
yanlış sevk ve idaresinden daha faz
la arazinin ve hututların biribiri geri
sinden hatlarla müdafaaya imkan ver
mi yecek kadar geniş olmasında ara
mak daha doğrudur. 

Garp cephesi ise her adıma onlarca 
insan isabet edecek kadar kesif kuvet 
terle ve beher kilometresi milyonlar
ca liraya malolmuş istihkamlarla mü
dafaa edilmektedir. 

Şark cephesiyle garp cephesi arasın 
daki bu farkı daha iyi anlayabilmek 
için bazı rakamlar verelim: Polonya
lılar takriben 2000 kilometre olan hu· 
dutlarını müdafaa için iki milyonluk 
bir orduya maliktiler. O halde müda
faa kesafeti metre başına bir adamdı. 

Garp cephesinin bütün uzunluğu İs 
viçre hududundan Lüksemburga ka
dar 320 kilometredir. Her iki tarafın 
buraya yığabilecekleri orduların mev
cutlarını 6,5 milyon farzetsek (ki asla 
mübalağalı değildir.) beher metreye 
isabet eden müdafaa kesafeti iki ta
rafta da 20 şer kişidir. Bu miktar otu
za kırka kadar çıkarılabilir. Çünkü hu 
dudun büyük kısmını teşkil eden Ren 
boyunda (İsviçre hududundan Karls
ruheye kadar) geçit ve harekat yap
mak imkanı olmadığı ve buraya çok 
kuvet yığılamıyacağı düşünülürse 
Renden Mosele kadar olan 150 kilo
metrelik sahada beher metreye kırk 
1<işilik bir kesafet elde edilebilir. 

Bu, insan bakımından evela kesafet, 
bir de tahkimat bakımından olan kud
reti gözden geçirelim: 

Ben aradan üç yaz güneşi geçtiği 
halde Sigfrid hattı betonlarının kuru
madığını zannedenlerden değilim. Ke 
za 1917 kışında ve sahra usulünde ya· 
pılıp ingiliz ve franşız orduları için 
mühim bir sürpriz teşkil eden eski 
Sigfrid hattından da yenisinin daha 
kuvetsiz olduğunu zannetmiyorum. 
Her halde Gamelin de böyle düşünü
yor ki henüz siyasi vaziyet inkişaf e
a=p karşısında mevzi alacak ve kendi
sine yardım edecek kuvetlerin tam 
miktarı belli olmadan toplu kuvetle
rini cebri hücumlar ile elden çıkar
mak istemiyor. Bu sözlerle Sigfrad 
hattı asla düsürülemez ve fransız -
ir·giliz ordul~ı sonuna kadar atıl dur 
maya mahkilmdür de~ek istemiyo
rum. Şunu ~nlatmak istiyorum ki 
do ~ru ve makul stratejik faaliyetler 
cie ticari faaliyetler gibi bir hesaba 
c'ayanır. Büyük harpte alman veliah
di grupunun Verdun önünde yaptığı 
gibi 500.000 insan zayi ederek iki 
tabya ve beş kilometre derinlikte yer 
kazanmak doğru hesap sayılamaz. 

O halde Almanya'yı yalnız pasif 
müdafaa ile yere sermek çok güç ve 
ı.:zun olduğuna göre Sigfrit hattı na
r• l düşürülür? Bence bu husustaki 
metodu fransız ordusunun §imdiye 
kadar olan harekatından çıkarmak 

mümkündür: 
Az kuvet ve çok malzeme, tecrü · 

beye müsteniden bugünkü tahkimatı 

< acak malzemeyi seri halinde vücu· 
c a getirerek zamanla istihkamların 
cniine yığmak ve ondan sonra da sis
temli ve pliinlı bir yürüyüşle öteye 
aşmak. 

Bugün eldeki tanklar ve toplar 
böyle bir şeyi mümkün kılmıyorsa 
c!aha büyüğü, daha amansızı yapılır 

ve şimdiye kadar olduğu gibi bölük
ler ve taburlar halindeki kuvetlerle 
istihkamlar üzerine saldırılır. 

Ama bu çok zaman ve ~ara !iye-

M. Şevki YAZMAN 
rin aleyhine (malzeme ve yiyecek a
zalması, abluka) çalışmaktadır. 
Almanların Majinoya taarruzuna 

gelince, böyle bir hareket ingiliz ve 
fransızların lehinde olduğundan o da 
pek beklenemez. Zira hafif ve süratli 
alman tankları Polonya'nın açık hu
dutlarında yıldırım harbi yaparsa da 
Majino gibi tahkimata karşı iş görme 
leri beklenemez. Kaldı ki fransızlar 
Polonya harbinden istifade ederek 
Sigfrit hattının burnunun dibine so
kulduğu ve iki istihkam hattı arasın
da kendi lehine bir mevzi kazandığı, 
yani yarınki hücumlarını doğrudan 
doğruya alman müstahkem mevziine 
yapabileceği halde almanlar asıl fran
sız istihkamlarına hücum itin ara 
mevziin temizlenmesi zımnınd; uzun 
gayretler sarfına mecburdurlar. Bu 
istihkamların tertibatı nasıldır, bun
lara karşı nasıl hücum ve müdafaa 
yapılabilir. Bunu da diğer bir yazı
mızda tetkik etmeğe çalışacağız. 

B. Ali Saip Ursavöş'ı 
kaybettik 

Ali Saip u TBQVQ§ 

Teessürle haber aldığımıza göre Ur
fa mebusu B. Ali Saip Ursavaş dün 
Adana'da Anjin dö puvatrinden vefat 
etmiştir. Bir müddettenberi rahatsız 

olan merhumun · bu beklenilmiyen ö
lümü, Meclis mahfillerinde ve şehir
de teessür uyandırmıştır. 

B. Ali Saip Ursavaş, 1887 de Ger -
kük'te doğmuştur. Harbiyede oku -
muş ve jandaıma zabiti olarak çıkmış
tır. Milli mücadele sıralarında cenup 
cephelerinde takdire değer hizmetler 
başarmıştır. Evli idi ve dört çocuğu 
vardı 

Başsağı diler, yakınlarının acılarını 
paylaşırız. 

Enstitülere alınacak parasız 
yatılı talebe imtihanı 

* Bundan 17 sene önce bugün, 
yani 922 sene&İ 28 eylülünde, J:mıir 
Atatürk'e ha§ hemşehriliğini ver
mitti. İzmir bu hareketiyle, büyük 
ve etsiz kahramana bütün memle • 
ketin tükran ve minnetinden zerre
ler sunmak istemitti. 939 un 28 ey-
1\ılünü lzmir, kurtncı bir hemşehri
sini kaybetmit olarak idrak ediyor. 

Bu kayıp yalnız lzmir'in değil 
bütün Türkiye'nin, bütün hüriyet 
mücadelelerinin ve milli kurtuluş
larındır. Burada, bir macar gazete
sinin onun ölümünden cihanın neler 
kaybettiğini anlatan cümlesini kul· 
lanalun: "Atatürk'ten sonra dünya 
fakirleşmi~tir.,, 

Şerefli ve harii!~ulade hayahna 
ait her sayılı gün bize bu hakikati 
ha.tırlatıyor. 
* Geçen sene bugün, bir türk 

kahra.."lla. hğınm yıldönümüniı kut
lamı§tık. Barbaros Hayrettin dört 
asır Önce meşhur Prevezc denjz 
harbi zaferini bugün kazanmıştı. 

Tarih, buna benzer birçok hadise
lerle Akdenizin ancak bir türle ~ü
lii olduğunu tesbit etmiştir. Bu ha
kikati cevam ettirmek bizim neıoli
rniz için bir borçt~r. Türk alc:ncıla
rı için zafer, toprak üstüne.le olduğu 
kadar su üzerinde de det;;'}mez bir 
netice idi. 
* Bu.gün Türkiye'de, İstanbul 

belediyesine bağlı olarak ilk itfaiye 
te~ilatınm kurulu~unun da yıldö -
nümüdür. Modern tesisli itfaiye, 
bugün bilhassa hava hacumlanna 
kar§ı müdafaa tedbirleri arasında 
yer alıyor. lstatbtikler memleketi. 
mizde son seneler içinde yangınla • 
nn zararlannm azaldığını göster
mektedir. Bunu yapılarnnızm ah
§ap olmaktan kurutulu§na olduğu 
kadar itfaiye teıkilatımıza borçlu • 
yuz. 

* Bugün iki hadisenin daha yıl
dönümüdür: lmroz'un kurtulu§u; 
diğeri lstanbul'da Süleymaniye ku
lübünün kurulu~u .•• Birincisinde bir 
yun parçasmm ana vat'ana ve nun-
yete kavupna11, diğerinde spor ta
rihimizde mütevazı olsa da iyi bir 
mevkii olan bir gençlik te§ekkülü
nün bir yaı daha kazanması vardır. 

Nisbet : 

lstanbul'da ıtıkaız veya ııığı ka
fi olmıyan sokak sayısının ,ıtıklı so
kak aayısmdan fazla olduğunu ya • 
zan bir fıkra muharriri, tabiatın 
neden bu gibi sokakları düşünerek 
her gece yeryuzune ay ı§ığmı bol 
bol vermediğini soruyor ve sualinin 
cevabmı kendisi veriyor: "- Belki 
belediyeleri bir vazifeden mahrum 
etmemek için .•• " 

Türkiye henüz elekti.riği lüka eş
ya fiyatına yakan bir memlekettir. 
Elektrik fiyatlarının ucuzlaması 
hakkındaki bütün tedbirlerimiz 
mevzii kalmıştır. Halbuki, bol ve u
cuz enerji, yeni devir hayatının e
şiğinde olan Türkiye için hava ka -
dar lüzumlu olan bir varlıktır. An-

Ankara İsmet paşa kız estitüsüne kara'ya kilovatı iki kuruşa kadar 
parasız yatılı olarak alınacak talebe i- mal d b"I k T .. k. • · beli" . .. . e e ı ece ve ur ıye nın ı 
çin bütün kız enstıtulerınde eylülün ba•lı bu'"yük· h' ı · t~ b f. 

• •• • • y §e ır enne vasa ı u ı-
29 zunda hır musabaka ımtıhanı yapı- yatla enerji dağıtacak olan büyük 
lacaktır. İmtihanda kazananlar ancak santrallanmızm bir an önce ku 1-
birinci teşrinin ortalarına doğru bel- masmı temenni edelim. nı 
li olacaktır. 

Dünkü Ulus'un başlığı yamnda, 
çerçeve içinde şu kaydi okuduk : 
"Bu sayımız lzmit fabrikasında i • 
mal edilen kağıda basılmıştır.,, 

Bu kaydı görünce dünkü sayı -
mızda çıkan, kendi fıkram da da .. 
hil, bütün yazıları dalıa cana ya • 
kın, daha kanı sıcak buldum : 

Bu tesir, kendi yazılarımızın, 

kendi haberlerimizin, kendi öz kD.
ğıdımız üzerine basılmış olmasın -
dan ileri geliyordu. 

Bu vesile ile başznda kağıtçılık 
heyecanını kendisine adeta bir i -
man, bir akide haline getirdiğini 
yakından bildiğim bir vatandaş 

bulunan kağıt endüstrimize yeni 
yeni inkişaflar ve başarılar dilemek 
isterim. 

Bu endüstrimizi tarihin say -
faları da destekler. Çok eskiden 
dünya kağıtçılığının sayılı merkezi 
sayılan Türkistan'a karşı eski o -
kur yazarların, bir saygı nişanesi 

KUTAY 

giyinmek, kendi buğday ve unu _ 
muzla karnımızı doyurmak. hül~ _ 
sa kendi yağımızla kavrulmak ve 
bütün bunlar!a birlikte kendi kağı
dımıza kend1. gazetelerimizi bas • 
mak I 

Dünya vaziyetinin günden güne 
daha korkunç ve gergin bir hal al
dığı bir sırada, Türkiye'de duydu
ğumuz bu hislerin müstesna bir de
ğeri olduğunu kabul etmemek müm
kün müdür? 

...... 
iki köprü! . ..... '" . 

Garp cephesindeki harek~tın baş
lıca hedeflerinden birisi olan bir 
yer var ki buraya Almanlar Zweı' -

.. t 

Mütehassıs doktorlar 
ve hastahanelerden 

ruhsatiye harılar1 
altna<ak 

Kanun lôyihası Meclis 
ruznamesine ahndı 

Mütehassıs tabipler, kimyagerler ve sa
ir sıhiye memurlarmm vesika ruhsatna
me ve şehadetnameleri tescil harçlariyle 
para ile hastaya bakan hususi hastanele
ri.n açılma ruhsatnameleri harçları hakkm 
daki kanunu t~dil eden proje, meclis en
cümenlerinden geçerek ruznameye alın -
mıştır. 

2935 numaralı kanunla hususr hastane
lerin açılması için Sıhat Vekaletince ve
rilecek ruh~atnameler ve tababet ve şube
leri sanatlan mensuplarına verilen şeha
detname, ruhsatname ve ihtisas vesikaları 
bir harca tabi tutulmuş olduıju halde aynı 
suretle açılan bakteriyoloji ve kimya la -
boratuvarlarının açılmasına dair verilen 
ruhsatnamelerden hiç bir harç alınmamak 
ta idi. $imdiye kadar hiç bir kavıt ve şar· 
ta tabi tutulmıyan fenni gözlükç..ılük de, 
Sıhiye Vek5lc.tiııce altnması liıımgelen 
bir ruhsatname ile yapılabilm~i şart kon 
du~undan yer:i projeye bunlardan da ruh. 
satiye almma:,ı mecburiyeti konulmmıtur. 

Layihaya göre, uiı;ttınlık müddetini bi· 
tirerek mütehassıs olan veya jüri heyet
lerince mütehassıs olarok kabul edilen 
tabipler ve kimyagerlerin ihtisas ves!ka
lanrvfan; kücük sıllat memurları mektep
lerinden çıkanlara verilen şehadetna.meler 
den; ebelere ve sünnetçilere verilen ruh
satnamlerden; para ile hasta bakan husu
si hastanelerin açılması için veri:en ruh
satnamelerden f ennt gözlükçülük ruhsat
na:nelerinden tescil lıarcları alınacaktır. 

İhtisas ve sınıflar, Tıp Fakültesinden 
ve Sıhat ve İctimai muavenet Veka'etinin 
kabul ve ilan ettiği hastanelerle müesse
selerden ihtisas vesikası alan tabip ve 
kimyakerlor tarafından teşkil edilecek bir 
jüri marifetiyle teabit edilecektir. Tari
feye göre doktor ve kimyagerlerden bi . 
rinci sınıf ihtisas vesikası harcı olarak 20, 
ikinci sınıf ihtisas vesikası harcı olarak 
10, sıhat memurları mektebinden şehadet
name alan küçük sıhat memurlarma ait 
5ehadetnamelerden 2, ebeler ve sünnetçi
lerin ruhsatnamelerinden bir lira harç 
alınacaktır. 

Para ile hasta bakan hususi hastaneler
den yirmi yataklıya kadar olanlardan ruh· 
satname harcı olarak yirmi, yirmiden ziya 
de yatağı olanlardan krrk, fenni gözlükçü
lük ruhsatnamelerinden yirmi lira harç a
alınacalctır. 

Yukarda adlan geçen meslek ve sanat 
erbabından vesika, şehadetname ve ruh
satnamelerini kaybedenlere yeniden veri
len bu gibi vesikalar ilk nüsha için veri
lecek harçların yarısına tabidir. Ruhsat
namelerini kaybeden dişçilere yeniden 'lie 
rilecek ruhs;ıtnamelPrrlPn nn lirıo l.arr Q. 

anacaktır. 
Meclisin önümü.r:delı:i toplantısında gö

rüşülecek olan 16.yiha neşri tarihinden mu 
teber olacaktır. 

Denizbankm Düzceden aldığı 
keresteler 

Münakalat Vekaleti, Denizbank za
manında Düzce ve havalisinde satın 

alınan kerestelerin bugüne kadar ma
hallerinde bırakılması ve bu kereste -
lerin muhafazası için memur ve bek
çi istihdamı ve bu suretle kerestelerin 
maliyet fiyatlarının bugünkü satış fi
yatına nazaran bir kaç misli fazla bu
lunduğunu tetkik ettirmektedir. De -
niz yolları işletme umum müdürlüğü 
bu kereste işine ait dosyayı vekalete 
göndermiştir. 

Adana belediyesinin istikrazı 
Adana belediyesi, şehrin imar işle 

rine sarfedilmek üzere belediyeler 
bankasından 130.000 liralık bir istik -
raz aktetmiştir. 

Çağrı 
X İktısat Encümeni bugün aaat 15 de 

toplanacaktır. 

cazı oıarak "sulhtan harbe,, , Fran
sızca'da ise "harpten sulha,, geç -
mek için olacak. 

Birisi soruyordu : 
- Peki, biz bunların .r ı:ansızca

sını mı, Almancasını mı kullana -
lım? 

Bir başkası cevap verdi : 
- Şimdilik Almancasını kullan

makta mahzur yok; yakında Fran
sızların eline geçince o zaman 
Deux Ponts deriz ! 

"'** 
~ki barakalar! 

Bir lstanbul gazetesinde 
duk: 

oku -
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Piyangolar için yeni 
esaslar tesbit edildi 

ikramiyeler elektrikle müteharrik 
modern kafeslerde çekilecek 

Milli piyango idaresi, faaliyet progranu üzerinde çalışmalar devam et· 
mektedir. Yeni piyangoların mahiyeti, fiyatları, ikramiyeleri ve sair hu· 
suslar hakkında, Milli Piyango idare heyeti reisi B. Nihat Ali Üçünrü 
şu izahatı vermiştir : 

"'Mim piyango hava kuvetlerine yard•m 
etmek gayesiyle teşkil olunmuştur. Milli 
piyangonun her tak\•im yılı sonundaki sa
fi hasılatının bir taraftan bütçeye irat 
diğer taraftan Milli Müdafaa Vekaleti 
Hava kısmı bütc;esinin techizatı harbiye 
faslına tahsisat kaydolunması kanunu hük
mü icabındandır. 

5.7.1939 tarihli ve 3670 nu_7Ilaralı kanun 
la teşkil olunan milli piyango idaresi Ma
liye Vekaletine bağlı ve hükmi şahsiyeti 
haiz bir müesseseıdir. İdare merkezi An
karadadır. Türıkiye'de karşılıklı nakit ol
mak üzere piyango keşide:ıi hakkı mün
hasıraıı bu idareye aittir. Türk Hava Ku
rumu Piyango Müdürlüğü 11 Teşrinievel 
1939 tarihinde 27 inci tertibin son keşi
desini de il:mal ettikten sonra faaliyetini 
tatil edecek ve bu tarihten sonra Milli 
Piyango idaresi keşidelerine başlıyacak
tır. 

Plcinlar: 

Milli piyango idare•i reisi Uç aylık bir devreye taalluk eden ilk: 
• • intikal planının ilk keşidesi 11 İkinciteıı-

N ıhat Alı Üçüncü rin 1939 tarihinde başhyacaktrr. Yılbaşı 
için de ayrı bir piyango tertip edilmiştir. 

İlk intikal plii.nında üç keşideye ait bü-

T•I ft•I k • yiik ikramiyeler 80 bin, 100 bin ve 15-0 bin 

Cem iye liralık o.ııı:ra~ tes~i~ o;~mu~tur .. B.ile~ fi-
atları bırıncı çekılış ıçın hır, ıkıncı ve 
üçüncü çekilişler için birer buçuk liradır. 

•1r 1• n ka ra r 1 Ayrıca yarım bilet usulü ihdas edildiği 
y için yarım biletlerin de ellişer ve yetmiş 

be~ kuruşa satın alınması kabildir. 

K.endiisne hedef ittihaz ettiği fa
aliyet sahasında takdire şayan hiz
metler ifasına ve tiftikçiliğin ıslahı 

ile dünya piyasasının beklediği nefa
set ve incelikte tiftik istihsaline ça
lıştığı ve günden güne iktısadi saha
da mühim hizmetler ifasına muvaffak 
olduğu anlaşılan Türkiye tiftik cemi
yetinin, cemiyetler kanununun 37 in
ci maddesine göre umum? menfaatle
re yarıyan cemiyetler arasına alınma
sı, İcra Vekilleri Heyeti tarafından 
kararlaştırılmıştır. 

Münakalat Vekaletinin bir 
kısmı yeni binaya ta§ındı 

Münakalat Vekaletinin bir kısım 
uau 1..ıcı • ua11.dlu1K1ar K"<lrŞlSaıua meş 

rutiyet caddesine yakın bir yerde 
tutulan binaya ta§ınmıştır. 

Eskrim salonu yeni sene 
faaliyetine başladı 

Ankara Eskrim salonu Direktörlü
ğünden: 

Beden Terbiy.ısi Genel Direktörlü
ğü Eskrim federasyonu mürakabe
sinde Yeni§ehir Ulus sineması yanın
da Soysal apartmanı altında kain An
kara Eskrim salonu yeni mevsim fa
aliyetine başlamıştır. Ankarada bu
lunan eskrimcilere bu spor şubesine 

yeniden başlamak arzusunda bulunan 
heveskarların aşağıda yazılı gün ve 
saatlerde salon direktörlüğüne bizzat 
müracaatları rica olunur • 

Erkekler için: Salı ve cuma gün
leri saat: 18 den 20 ye kadar. 
Kadınlar için: Çarşamba ve cumar 

tesi günleri saat 16 dan 18 e kadar. 

Harp filomuz T ekirdağmda 

Tekirdağ, 27 a.a. - Yavuz, Zafer, 
Kocatepe ve Tinaztepe'den mürek
kep filomuz bugün saat 12,30 da a
miral Şükrü Okanla birlikte Tekir
dağına gelmiştir. Filomuz Tekirdağ
da iki gün kalacaktır. 

Taku.nya ;J~karpinler :! 

Kadın şapkası modasındakı taş -

kmlzk, galiba, bir aksül§mel halin-
de iskarpinlere sirayet 
dit. 

etmekte -

Yer yer şık hanımların ayakla. -
rında gördüğümüz yeni iskarpin -
ler buna işaret ediyor. 

Kendimi zorlayıp bu yeni moda 
iskarpinleri beğenmeğe uğraşıyo • 
rum. Fakat bunlar takunyaya ben
zedikçe buna imkan olamıyacak ga
liba / 

"'** 
Askeri terimler .. . 

Askeri haberleri verirken asker1 
terimlerin yerinde ve doğru olarak 
kullanılmasına lüzum olduğuna 

şüphe var mıdır? 
Geçen gün bir Havas telgrafının 

türkçe tercümesinde " ... bazı mü
şahede mevkilerinin ele geçirilme-

tık keşidesi 7 Şubat 1940 tarihinde ya
pılacak olan birinci plana ait bilet fiyat
lan birer liraya ve yarım biletler ise elli
şer kuruşa tenzil oluıunuştur. 

Piyango çekili§ usulü . 
Milli piyangonun çekiliş usulünü kırk 

bin rakamı muhtevi olan ve insan eliyle 
çekilen sabit dolaplar yerine içerisinde 
O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarım ıös
teren lastik topları havi ve mihveri et
rafında elektrikle müteharrik olan mide
ni kafes küreler ile yapmak kararındayu. 

Tertip ve keşideleri son derece basit 
ve halk müvacchesinde kontrolü kolaylık
la kabil olan bu usulü nihayet altı aya 
kadar tatbik edeceğimizi ümit ediyorum. 
Bu takdirde piyanıto keşideler'ni miınave
be ile muhtelif §~hirlerde yapacağız. 

Büet satı§ i§leri ve bayÜer : 
Milli piyango biletlerinin toptan satı~ 

ı. ... ı...ı.. ,,. .. __ • 'b--' <" ... • • 

verilmektedir. biletlerin milli piyango i
daresine kendilerine bayilik ruhsatnamesi 
varilecek olan bayileri vastasile sattırıl
ması esastır. Piyango bayileri mahalli Zi
raat Bankası şube ve ajanslarından her de
fasında İstanbul, lzmir ve Ankarada diğer 
vilayet merkezlerinde elliırer ve kazalarda 
ise yirmi beşden aşağı olmamak üzere ala
cakları biletleri müşterilerine bizzat sat
mak mecburiyetindedirler. Yılbaşı bilet
leri için bu asgari miktarlar yarı yarıya 
indirilmiştir. 

Toptan alınan biletlerin muhtelif bayi
ler vasrtasiyle perakende sattırılmasınx 
istihdaf eden baş bayilik usulüne nihayet 
v~rilmiştir. Bayilerin doğrudan doğruya 
Zıraat Bankası Şubelerinden bilet almala
rı.nı temin için külfetine rağmen her bayie 
bı~ hesap açılması ve te&bit edilen asgari 
mıktarlardan aşağı olmamak şartile her 
talep vukuunda kandilerine def'aten veya 
ceste ceste bilet satılması asası kabul e. 
d!lmiştir. Bu maksatla küçük bayiler teş
vık ve himaye edileceklerdir. İntikal pla
nı biletleri için bayilere verilmesi kabul 
edilen. satış ai~tı % 10 dur. Diğer plan
lara aıt satış aıdatı ayrıca tcsbit •e ilin 
olunacak ve memleketin her tarafındaki 
bayilere seyyanen ve bu miktarda satış 
aidatı verilecekıtir. 

Bayilerden her defasmda satın alacak 
!arı bilet miktarına göre alınacak temi -
natın nevini Zı.aat bankası tayin edecek 
tir. 

Ziraat bankası ayrıca perakende satış 
yapmak hakkına malik olduğu gibi milli 
piyango idaresi de Ankara ve İstanbulda 
reosmi birer satıs gişesi açacaktır. 

Bayilik taleplerinde teadül halinde ma• 
!Ul gaziler tercih edilecektir. 

B. Ali Riza Levent Muğla' da 

Muğla, 27 aa. - Parti müfettişi Al 

Rıza Levent mülhakatımız parti te

şekkülatını tefti§ etmek üzere bura~ 
ya gelmiştir . 

Yurdda yağmurlar devam ediyo 

Şehrimizde hava umumiyetle 

geçmiş rüzgar garp istikametinde 

saniyede en çok bir metre kadar hız! 

esmiştir. Günün en yüksek sıcaklığ 
16 derece olarak kaydedilmiştir. Yur 

ta hava Karadeniz kıyıları ile doğu v 

cenubu şarki Anadolu bölgelerinde v 

Akdeniz sahillerinde bulutlu diğe 

yerlerde açık geçmiştir. Yirmi dör 

saat içinde yer yer devam eden fayd 

lı yağışların metre murabbaına bırak 

tıklan su miktarı Hopa'da 90, Rize'd 
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,DÜNY,A HA' ··· ERLERl 
Sulh "taarruzu,, ' 

Polonya'daki aakeri harekat. ni
lmyetlenir nihayetlenmez, em.rıva
ltli lngiltcrc'ye ve Fransa'ya kabul 
ettirerek Almanya ile sulh yaptır
mak için bir hareket başlamıştır. 
c""ncc Göring bir nutuk ıöyliyerek 
Polonyan'ın istilasından sonra Al • 
ınanya'nın sulh yapmıya tara.ftar 
olduğunu bildinnİ§ti. Sonra Hıtler 
Danzig'de ı;öylediği n~tukta ~ynı 

Stefani ajansının bir haberine göre Şarki Galiçyada 
, 

1 . 

Sovyetler Estonya sınırnla Sovyetler petrol 

asker tahşit ediyorlar kuyular1nı aldllar 
• tekrar etti. Bu tcklıfler lngılte-

§eyı " b b" k. 
re"cte ve Fransa'da mus et ır a ıs (Başı 1 inci sayfada) 1 
ı.•vandırmııdı. Çemberleyn ve Dala- !_{eza dün Lujıakaya körfezinin muh 
diye, Avrupa'yı tehdit eden Nazi telı~ nok:alarında iki meçhul denizaltı ı 
tahakkümü ortadan ka~luncıya .. ka- perıskop unun görüldüğü hakkında 
c"ar lngiltcre ve Fransa nın muca- Leningrad'dan gelen haberler de na - J 

detede devam edeceklerini bildirdi- z~rı itibate alınınca, Estonya salıille
ler. r . b" rınden uzak olmıyan yerlerde bazı 

Bundan sonra Muso 1~1 ;r nu- meçhul denizaltıların gizli üsleri mev 
tuk aöyliyerek mücadeleyı _ev~ cut olduğu neticesini çıkarmak icap 

tt. kte bir fayda olmadıgını ı- ediyor . e ırme . b ... 
:zab etti. Faıist liderinı, u ın!aı~ati- Bu vaziyet dahilinde sovyet sula -
fi almak için tazyik eden amıl!~~ rının denizaltılara karşı emniyeti me
san"htir: evela harp dev~ ettıgı selesi büyük bir ehemiyet almakta -
takdirde ltalya'nın da mucadeleye dır. .u··ru-klencceg·inden korkmaktadır. E t • k •b• s onya aıanaının te zı ı 
lkinci bir sebep de Alma__n • Sov.yet Berlin, 27 a.a. - Estonya ajansı, bir 
paktının tatbikinden do.gan netıce- Polonya denizaltısının Estonya liman 
nin, İtalyan mcnf aatlerıne uygun Iarında tamirat gördüğünü ve benzin 
gelmemesidir. Binaenaleyh ltalya aldığına ve keza Estonya sahillerine 
h b ·mıekten kaçınmıya mu- k ar e gı . ya ın bazı gizli yerlerin meçhul de-
vaffak oba da mücadelenın de~a- nizaltılara sığınak olduğuna dair sov
rnı vaziyeti gittikçe ltalya aleyhıne yet menabiinden verilen haberleri tek 
• ki'. f ttı·rnıekte devam edecek- . 
ın ıa e 1 •. , • zıp etmektedir. 
t . B ebeplcrle Muso ını nın sulh E 
ır. u ı . • ld • stonya ajansı 26 ve 27 eylül tarih-
taraftarlığmda samımı 0 ugunda lerinde Estonya topraklarının birçok 

·· h oktur. Fakat faıiat liderinin d 
~up e Y p · 't ·· b efa sovyet tayyareleri tarafından ih· 
teklifi de Londra ve anı eŞim~uds. ~t lal edildiğini yazmakta ve Estonya hü 

tt kar§ılanmamııtır. ı ı-;u:-e e azeteleri, bu bahsi ellerine kümetinin keyfiyeti Moskova nezdin-
a yan g , . F , de protesto ettig· ini bildirmektedir. 

nlarak, İngiltere nın ve ranaa nın 
Almanya'yı mağlup etmek nokta- Eıtonya'da v.ı-r;İ3ıel 
ııında karıılaıtrklar~ zorlukları izah Riga, 27 a.a. - "Stefani'': Sovyet-
ctmektedirler. Bir ıtalyan .. gazetesi- ler Birliğinin bir deniz üssü tesis ve 
ne göre, Alma~?"a ancak uç şekilde harici ticaretin kontrol altına alınma· 
ı:aağJiıp edilebılır : sı hususunda Estonya'ya müracaat et-

l _ Garp cephesinden Sigfried mesi Estonya mahfillerinde büyük 
hattına kartı yapılacak olan bir ta- bir tesir husule getirmiştir. 
arruzla ki, İngiltere ve Fransa bu- Sovyet kıtaatının Estonya hududun 
nun fedakarlığına katlanamazlar. da tahşit edildiği bildirilmektedir. 

2 _ Bitaraf memleketlerden bi- Estonya ~l~i•i m€mlef.etine 
rinin toprak1anndan geçerek yapı. döndü. 
lacak taarruzla ki, küç~ devletle- Moskova, 27 a.a. - Moskova'da hu-
rin istiklalini korumak ıçin harbe lunan Eatonya sefiri dün sabah tayya
giren bir devletin, b~ istiklale hür- re ile memleketine hareket etmiştir. 
ınet etınenıesi, kendı prensiplerini Öğrenildiğine göre elçi, aovyet ve 
ln~ar etmeK acnıt."h uıur. _ ... --~""' .. r- ı..::.ı.:...- .... ı ... : •••o•-.ia._tr;_ _,;; _ 

3 - lktısadi abluka ile ki, Al- zakereleri tacil niyetindedir. Yaban
manya her ihtimale karıı hazırlıklı cı mahfillerde kaydedildiğine göre 
olduğu için bu vasıta ile netice al- B. Seltern, Moskova'ya yaptığı alel
manın imkanı yoktur. acele ziyaretle geçen sene B. Haha-
ltalyan gazetesi, bu üç ihtimalden nın Bertchtesgaden'e yaptığı arasın

ayrı, Almanya'~ı~ ~itl.er'e. kartı a- da müşabehet vardır. 
yaklanması gibı bır ıhtımalı de ileri Moakova'da 
sürerek bunun "muhayyel propa. 
ganda" olduğunu ve bundan hiç bir Moskova, 27 a.a. - Estonya Hari-
netice bekleneıniyeceğini ili.ve et- ciye nazırı Selter tayyare ile saat 

18.10 da buraya gelmiştir. Kendisine 
mektedir. Estonya'nın Moskova ve Moskovanın 

Filhakika İngiliz ve fransız dev. Tallin elçileri ile Estonya mebusan 
let adamlarının &Özlerine b~ılacak reisi hukukçu Ulwoostı refakat et· 
olursa, bunlar da Almany8:. nın ko- mektedir. 
lay kolay mağlup olmıyacagın~ tak-
• ·r tmektedirler. Fakat lngıltere Bir sovyet vapuru torpillenip 
c.ı e diki · h battı ~e Fransa, hiç de istenıe b. en al-
fle sürüklendikleri bu har ı ıon~a Moskova, 27 a.a. - Tass ajansının 
hadar devam ettirınek mecbunye- bir tebliğine göre, 4.000 tonilatoluk 
t.'ndedirler. Hiç 1üphe yoktur ki. her Sovyet "Metallist" vapuru bugün sa
•••· d kral devlet de harbe gırer- at 18 e doğru Marva koyu civarında 
ı .ı emo • h b' 
ken kendilerine göre bır esap yap. ır denizaltı tarafından batırılmıştır. 
mıılardır. Vapurun 24 kişi olan mürettebatından 

Ç b 1 yn 22 ağustosta Hit- 19 u ıovyet devriye gemileri tarafın-

ı , em der~e m'ektupta "zannetme- flan kurtarılmıştır. 
ere yaz ıgı 

yiniz ki" diyor. "Bir cephed~ kaza- ---
r.:ıcağınız seri zaferle harp nıhayet- Dr. Göbels niçin gözden -.. 
Jenecektir.,, Bu da gösteriyo~ ki . dütmüt? 
Almanya'nın Polonya cephesmde Parıs, 27 a.a. - Havas Ajansı tarafın. 

b k dan alınan ve Züri'ı'ten Berlin'e "'elen bir 
"•en· zafer" kazanması eaa.ıen e, • hab G " .., er, öbels'in gözden dfü~tüğünü teyit 
Jeniyordu. Sovyetlerin Polon~a Y~ etmektedir. Göbels'in tedricen ortadan 
Al ·ıe paylaımalan, vazıyeti ltaybolmaınna müsaade cdilmiı olması da 

manya 1 k ·· 1 muhtemeldir. Propaganda nazırının harbe 
Almanya lehine değittirme §OY e ~araftar olmıvan yeılne nazi şefi sıfatiy-
d:ıraun, belki de aleyhlerine değiı- : M~reıı•!. Göring ve amiral Raeder ile 

Yd .. Pt~&ı munakaplar dolayısiyle ıözden 
tirınİ§tir : uııtilğü söylenmektedir. 

1 - Eveli. Almanya Polonya'nın 
mühim bir kıaım servetinden mah
rum kalmaktadır. Sovyetlerin Ga
liçya'daki petrolleri bile ellerine 
q,ccirdikleri bildirilmektedir. 

2 - ikincisi, Polonya'nm bu ıe
kilde sovyetlerle paylaşılması, Al
manya'yı ıark cephesiyle me§gul ol· 
rnak gailesinden kurtarın•§ olmu· 
yor. Çünkü sovyetlerin taınaıniyle 
Polonya'da değilse de bu cepheler
de 110 fırka askeri olduğu bildiril
mektedir. Askeri mütehassıılara 
göre alınanlar, bu kıtalara kartı 
farkta 55 fırka asker alıkoymak 
mecburiyetindedirler. Demek ki 
§ıırkta kazanılan zafere rağmen, 

Almanya yalnız bir cephe ile me§· 
cı1l olacak vaziyette değildir. 

Diğer taraftan İngiltere ve Fran
aa için zafer kazanmak zor ise, Al· 
manya için lngiltere'yi ve Franaa'yı 
rna~IUp etmenin hiç ihtimali yok· 
tur. Demek ki uzun aürae de netice· 
de mağlup olacak bir taraf varsa, 
o da Almanya olabilir. Almanya ne 
:raman ve nasıl mağlup olacak? Bu 
nu bugün kimse bilemez. Garp cep
lıeııinden taarruz: mu yapılacak? 
914 harbinde olduğu ıibi, yavq ya
•aı yıkılacak mı? Yoksa Almanya, 

mi bitaraflara hücum edecek? 
Harp baıhyalı henüz aradan bir ay 
geçmediği halde, bitaraflarm fU ve 
bu hareketinden dolayı Almanya'· 
nm aaabiletmiye baıladığı görül
mektedir. Bu asabiyet Almanya'yı 
hesapsız bir harekete sevkedebilir. 
Sonra alman milletinin ayaklanma
ımı da o kadar uzun bir ihtimal o
larak kabul ebnemek lazımdır. 
"Hitler efaanesi,, artık iflas etmiı • 
tir. Al~an ~illeti aldatılmıt vazi
yettedır. Hıtler, Mllh yolu ile her 
feyi elde edeceğim dedi; Almanya
yı harbe sürükledi. Hitler kendi 
kendini belki de on defa nak~etmit· 
tir. Bir ıün ari prenıibi, ertesi gün 
komünist, bir· gün küçük mil1etle· 
rin doatu, ertesi gün küçük miUet • 
lere kartı taarruz, bir gün hayat 
sahasından ertesi gün dar emelle
rinden bahseden bir adam, alman 
milletini, böyle çetin bir mücadele 
içinde büyük mi.nevi bir kuvet tet
kil eden hedef etrafında toplıyaına
mııtır. Almanya'da disiplin oldu
(unu aöyliyenler, Göte'nin memle -
ketinde mantık ve tenkit esprisinin 
ölü bulunduiunu da iddia edemez· 
ler. 

A •. ESMER 

İptidai madde tedariki i~in· 

Kanada Amerika ile 

Kızılordu muvakkat 

hatta doğru ilerliyor 
Moskova, 27 a.a. - Sovyet Genel 

Kurmayı, Kızılordunun 26 eylülde 
• Kholm, Zamosc, Ravruska ve Samber 

I~ ı•ıınre ar!tsında j şehi.rl~rini işgal ederek .R~u~orod • 
U .- h.J U r Ossıvıed - Sokoly - Meleıçıskı hattı-

, na vardığını bildiriyor. 

J • 4 1 k k Bielorusya ve garbi Ukranya'da 
muıavassı 1 yapaca sovyet kıtaları Brest - Litovı:ic ile 

Ottava, 27 a.a. - Bitaraflık kanu
nunun Kanadaya hiç bir muharip dev
letin müstefid 01ınadığı menfaatler te
min edecek surette tadili için Ameri -
ka hükümetince bir proje hazırlan -
mast büyük bir memnuniyet uyandır -
mıştır. 

Kanadanın sarih bir şekilde zikre -
dilmemiş olmasına rağmen bitaraflık 

hükümlerinin göl ve nehirler üzerin -

den Ameril:a hududuna yapılacak mal 

zeme nakliyatına teşmil edilmemiş 

olması Vaşington projesine kafi bir 

sarahat vermektedir. 
Bu projenin kabulünü müteakip A

merikadan Kanadaya mühim miktar -
da malzeme sevkedilmesi beklenmek

tedir. 
Bu malzeme Kanadanın harp mal -

zemesini ve bilvasıta İngiltere ve 

Fransanın harp malzemesini arttıra -

caktır. 

İptidai -- addeler Kanadada değişti
rildikten sonra müttefiklere daha bü
yük bir kolaylıkla gönderilebilecek 

ve bu suretle Kan.ada Amerika ile İn-

giltere arasında bir 

oynıyac;ıktır. 

mutavassıt rolü 

101 Amerikan zırhlısı ve 400 
tayyare gizli manevra. · 

yapacak 
Sanpedro, 27 a.a. - "Kaliforniya" 

Amerikan donanmasına mensup 101 

parça gemi ile 400 tayyare dört gün 

devam edecek oJan gizli manevralar· 

da bulunmak üzere Sanpedro üssün

den hareket etmiştir. 

Manevraya iştirak eden gemiler a

rasında 10 zırhlı, 7 tayyare gemisi, 

10 ağır kruvazör, 11 hafif kruvazör, 

43 muhrip, 11 tahtelbahir ve birkaç 

muavin gemi ve mayin tarak gemisi 

vardır. 

Poltava arasında 30 tren zaptetmişler 
vı~ bu trenlerin içinde bulunan 25.000 
po·lonyalı askeri esir ederek sil5.hlorı
nı almışlardır. Bundan matla silahla
riy le birlikte binlerce esir ve mühim 
miktarda harp malzemesi alınmıştır. 
Bunların nerelerde ve ne miktarda 

esir edildikleri aşağıda gösterilmiş· 
tir: 

Kobrin'in cenubunda 1.000 kişi, 

Kholn'l mıntakasında 8.000 kişi ve 
1.000 beygir, Kholm'un cenubunda 
Yanovka mıntakasında 500 kişi. 

işgal edilen yeni §ehirler 

Mosko·va, 27 a.a. - Kızılordu ge
nel kurmayının Tas ajansı tarafından 
neşredilen daha tafsilatlı bir tebliğin
de eveJce isimleri neşredilen şehirler
den başka 26/9 tarihinde aşağıdaki 

şehirlerin de işgal edildiği bildiril -
mektedir: Bielostok'un 35 kilometre 
batı cenubunda Raygorodok ve Soko
ly, Bielsk'in 25 kilometre batı cenu
bunda Meleiçinski, Belob:olm. Ze
mostie, Yaverov, Sambor ve Turka. 

Yahudi belediye reiıleri 

Cernauti, 27 a.a. - Havas : 
Sovyet hududundan alınan haber -

lere göre, Polonyada yerleşen rus ma
kamları bazı şehirlere ezcümle Lvov, 
Kolonyja ve Tcı.rnopoln yahudi bele -
diye reisleri tayin etmişlerdir. 

Petrol h(Jl)zası sovyetlerin elinde 

Budapefte, 27 a.a. - Sovyet kıtala
rı muvakkat hudut hattı olarak kabul 
edilen San nehrine doğru ilerlemeğe 
devam etmektedirler. Budapeşte'ye 

gelen maHlmata göre Sovyetler, şarki 
Galiçyanın bütün petrol havzasını iş
gal etmişlerdir .. Gazeteler, birkaç gün 
evci bu mıntakanın alman kıtaları ta
rafından işgalini haber vermekte idi
ler. 
Budapeşte'ye iltica eden polonyalı 

teknikçilerin söylediklerine göre pet
rol kuyuları daha bir sene kullanıla
mıyacak bir halde bulunmaktadırlar. 

B. Kalinesku' nun cenaze töreni 

Romen Baıvekili B. Kalinesko'nun feci bir şekilde öldürüldüğünü 
yazmııtık. Yukandaki reaimde Kıral Karol'u cenaze merasiminde 
görüyorsunuz. Ataiıdaki resim de Kalinmo'nun cenaze töreninden 
bir ıörünüıtür. 
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Siegfried hatta civarında bulunan 

Alman şehirleri tamamen boşaltıldı 

1 
Aachen şehrinde 

tahkimat yapılıyor 
Alman topçusu 

bombardıman 

cephe gerilerini de· 
etmeğe başladı 

Paris, 27 a.a. - Sabahleyin saat 9da 
verilen (37) numaralı tebliğ : 

"Gece, sükünetle geçmiştir. 
Hatlarımızın gerisinde Wissem -

burg mıntakasında düşman topçuları 
faaliyette bulunmuştur. 

Alıgam tebliği 
Paris: 27 a.a. - 27 eylül akıam teb

liği : 
Bugün, ke~if müfrezelerimizin 

faaliyeti ile geçmiştir. 
A:ıchert'de yapılan tahhimat 
Brüksel. 27 a.a. - Le Peuple gaze

tesinde Lous Pic rard, Belçika hudu
dunda kısmen görülebilen Aachen'de
ki almiln istihkamları hakkında taf
:;ilat vermektedir, Haus:t'deki Bel
çika dairelerinden alınanların alel
ılcele i.n~.a ettikleri istihkamlar görül 
melctedi r. Bu istihkamlar pek heybet 
lidir. Alman gümrük dairesinin biraz 
ilerisinde muazz~m bir blokhaus yük
selm:ktedir. Ovada ve ovanın kena
rındaki ufak ormanın nihayetinde 
birçok mukavemet kubbeleri ve yeşil 
boyalı beton direklerden vücude geti 
rilmiş tanklara karşı bir müdafaa 
hattı görülmektedir. 

Belçika hududuna ancak 50 metre
lik bir mesafede cebhaneler için al
tında yerler kazılmaktadır. 

Alman tebliği 
Polonyadaki harekattan bahseden 

bir alman resmi tebliğinde, garp cep
hesindeki askeri harekat için de şöy
Je denilmektedir: 

Garp cephesinde: Bu gece faaliyet 
cüzi olmuştur. Düşman bütün cephe· 
de mevzilerini tahkim etmektedir. 

Fribourg ve Sigmaringen üzerinde 
yapılan hava muharebeleri esnasında 

iki Fransız tayyaresi düşürülmüştür. 
Alman hava kuvetleri dün şimal de

nizinin ortasında zırhlılar, tayyare ge
misi, kruvazörler, torpido muhripler
den mürekkep İngiliz kuvetlerine hü
cum etmişlerdir. Bir tayyare gemisi 
tahrip edilmiş ve bir zırhlıya bir kaç 
bomba düşerek ağır hasara uğramış -
tır. Tayyarelerimiz hiç bir zayiat ver
memiştir. 

Cephede deiifiklik yok 
Paris, 27 a.a. - Havaı bildiriyor 
Paris'in salahiyettar askeri mahfil

lerinde bu sabah bildirildiğine göre, 
cephenin heyeti umumiyesi itibariyle 
vaziyetinde dün ve gece hiç bir mah
süs değişiklik olmamıştır. 

Büyük franaız taa~ruzunun başladı
ğı hakkında Bale'den gelen haberlere 
gelince, aynı mahfiller bu haberin 
tamamen hayali olduğunu ve son 48 
saaat zarfında gerek Fransızlar, ge -
rekse Almanlar tarafından mevzii da
hi olsa hiç bir taarruz vaki olmadığını 
bildiriyorlar. 

Cephenin heyeti umumiyesi üzerin
de faaliyet mahiyetini muhafaza et -
mektedir: topçu ateşi, müsademe, 
devriyelerin küçük bomba atışları. 

Faaliyet görülen yerler 
Büyük faaliyet emareleri görülen 

yegane nokta bölgenin Hornbach ile 
Deux - Ponts arasındaki şark çıkın
tısıdır. Bu çıkıntı küÇük Hornbach ır
mağına hakim bulunan oldukça dik 
sırtlarla alman arazisine doğru ilerle
miş bulunmaktadır. Bir kaç günden
beri bu çıkıntı, cephenin diğer bir çok 
noktaları ile birlikte düşman topçusu
nun hedefini teşik ediyor. 

Bu hususta verilen malUmata göre, 
şimdiye kadar fransız hatlarının he -
men gerisine taciz atışları yapmakla 
iktifa eden düşman topçusu, atışını u
zatmış ve bu suretle daha gerileri he -
def tutmuştur. 

Hava harpleri 
Diğer taraftan düşman hatları üze

rinde cereyan etmekte olan hava dü -
elloları fransız kuvetlerinin lehine ne 
ticelenmiştir. 

Fransız hava ordusu mahfilleri, 
düşürülen düşman tayyareleri olarak 
yalnız fransız hatları üzerine düşen • 
leri göstermek prensipine sadık kala· 
rak, 25 - 9 tarihindeki hava muhare -
heleri esnasında üç alman tayyaresi • 
nin ~üştüğünü bildirmişlerdir. Hal -
buki muhtemel olarak düşen tayyare 
adedi bundan çok fazladır. Bir orman
da yeni bir tayyare enkazının bulun -
ması üzerine 25 - 9 tarihinin blançosu, 
düşürülen düşman tayyaresi adedi üç
ten dörde çıkarılmak suretiyle düzel -
tilmiştir. 

Siglrid hattı civarındaki ıehirler 
tamamiyle boıaltddı 

Kopenhag, 27 a.a. - Politika gaze
tesinin Alınan ceQhe•i.ndc:ki muhabi-

ri Polonya harbinde kullanılan Alma 
ordusunun buyük bir kısmının şımd 
garp cephesinde bulunduğunu bildir 
mektedir. Aachen ve Sicgfried hatt 
civarında bulunan diğer şehirler tam 
miyle tahliye edilmiştir. Vissenburg 
da istihkamlar inşa edilmektedir. A 
man kıtalarına kafi derecede yiyece 
verilmekte ise de sivil halk sıkı bir v 
sika usulüne tabi tutulmaktadır. 

Tahkimat Belçika hududunda 
görülüyor 

Brüksel, 27 a.a. - Le Peuple gaze 
tesinde Pierard, Almanların Aachen' 
in müdafaası için hararetli bir suret 
te yapmakta oldukları çok mühim ta 
kimatın Mausset'deki Belçika güm 
rük karakolundan görülmekte oldu 
ğunu yazıyor. 

Brüksel, 27 a.a. - Aachen'de yen 
Alman kıtaları tahşit edildiğine dai 
verilen haber katiyetle tekzip edil 
mektedir. 

Belçika topraklarına dü§tm 
mermiler 

Brüksel, 27 a.a. - Alman tayyar 
bataryaları Belçika - Alman hudud 
üzerinde uçan düşman tayyaresi üze 
rine ateş ettiğinden Vervier civarın 
da Belçika arazisine düşen mermile 
den bazı hafif hasarlar vukua gelmi 
tir. 
Alman bataryalarının lransız 

tayyarelerine attığı obüsler 
Brüksel, 27 a.a. - Milli müdafaa n 

zareti tarafından bildirildiğine göre 
dün Lüksemburg'un şimalinde Belçi 
ka arazisinde kfün Sait • Vith isatsy 
nunda infiJak eden obüsler Fransı 

tayyarelerine karşı Alman hava bata 
yaları tarafından atılmış olan ufak o 
büslerdir. Fransız tayyarelerinin şim 
diye kadar Belçika arazisi üzerinde 
uçmadıkları tebarüz ettirilmektedir. 
irfanda civanntla yere inen bir 

ingiliz tayyaresi 
Kopenhag, 27 a.a. - Reykjavik'de 

bildiriliyor : . 
Bir ingiliz askeri tayyaresi dün öğ 

leden sonra sis yüzünden İzlanda'nı 
doğu ~imalindeki Raufarhofen'de ye 
re inmeğe mecbur kalmıştır. Tayyar 
müsadere edilmiştir. İçinde buluna 
9 kişi mevkuf tutulmaktadır. 
ita/yanlar bir lransız tayyaresinı 

müsadere ettüer 
Roma, 27 a.a. - (D.N.B.) - Tunu 

tan İstres'e gitmekte olan bir Fransı 
bombardıman tayyaresi motörü bozul 
duğu için Sardünya'nın şimal sahilin 
deki Torpe'de mecburi iniş yapmış 

tır. İtalyan makamları tayyareyi mü 
sadere etmişlerdir. Tayyaredeki alt 
kişi mevkuf tutulmuştur. 

Barbaros günü 

İstanbul' da bü ük 

törenle dün kutlandı 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Büyü 

türk denizcisi amiral Barbaros ihti 
fali bugün merhumun Beşiktaş'taki 
türbesi önünde yapıldı ve kahraman 
denizcinin hatırası saygı ile anıldı. 

Merasimde deniz harp okulu, yede 
subay okulu ,yüksek deniz ticaret o. 
kulu, deniz gedikli okulu, İstanbul 
valisi Dr. Liitfi Kırdar, büyük ve kü
çük rütbeli birçok subaylar, ve bir kı
ta deniz askeri bulundu. 

Merasime deniz bandosunun çal
dığı istiklal marşiyle başlandı. Bunu 
müteakip siliihendaz denizciler, az· z 
ölünün hatırasını taziz için hava) a 
üç atım ateş ettiler. Bu sırada liman
da bulunan bütün gemiler, düdük ~l
mak suretiyle kahraman Barbaros'u 
selamladılar. 

Merasimde vali büyük bir nutuk 
söyliyerek amiral Barbaros'un meş
hur Preveze deniz muharebesini a'1-
lattı ve bu nutkunda büyük denize ) i 
tazim ile yadetti. Bundan sonra c.:ı 

d~niz harp okulundan bir talebe de 
bir konuşma yaptı ve sonra bir geç.t 
resmi yapılarak merasime nihayet 
verildi. 

Berlin sefirimiz Hitler' e 
itimatnamesini verdi 

Berlin, 27 a.a. - "D. N. B." Türki
yenin yeni Bliyük Elçisi B. Husrev 
Gerede bugan Hitler tarafından ka
bu 1 edilerek itim .. tnamesini vermiş-
tir. 
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Hr:va faarruzlar1na kar~ı pasif müdafaa 
(Başı ı inci sayfada) ı ğine kani olmadığımız - yabancı ben 

Tecrübenin yapılacağı günlerden- zerlerine karşı hazırlarunıya gelmi~ 
beri bilinmiş olmasına rağmen alaka- kendi tayyarelerimiz olduklarını u
lı makamfar hiç kimseye haber ver- nutarak biribirimize soruyoruz : 
rr.ediler. Emniyet müdürü B. Şinasi "- Ya bunlar hakikaten yabancı 
Turga ile seferberlik müdürü B. Ka- olsalar? ... " 
ztm, sorduğumuz bütün suallere şu Fakat bu kapkaranlık şehirde ne 
cevabı veriyorlardı: bulacaklar? Ve sonra hatırımıza her 
"- Her an bekEyebiErsiniz !,. devirde, her zaman, her yerde, her 
Ve bu an, saat tam 21,56 da geldi, türlü şartlar altında miicadelenin en 

çattı ... Kuvetleşip hafifleş~n ve böy- giizel örneklerini vermiş olan ordu
lcce devam edip gid'!n düdilk sesleri.. muz ve onun kahraman havacıları ge
Daha etrafımıza bakmadan elektrik - liyor. 
ler sönüyor. Her z:unan bir huzur ve 
fsayiş olan elektrik şimdi, can düş
manına kılc:ıvuzluk yapabilir. Onun i
~in şehir karanlık içindedir. 

Nereden geliyorlar? Kaç tanedir -
ler? Hiç belli değil .. Yalnız bir motör 
homurtusu ve ara sıra sesler ... Şöyle 
bir etrafa bakmak cesaretini göste
r~nler. acaba Ankara'yı tanıdılar mı? 
Mehtap ıç1ğmın altında, s~ssiz, dur
eun §ehir bizim nur ~ehri, hareket ve 
canlılık kaynağı olan Ankaramız mı? 

Sokaklcırda süratli, fakat patırdı
::ız yürümeler duyuyoruz. Bunlar, sı
r,ınak!ara koşuş:ınlardır. Bütün nakil 
vasıtaları; cto:nob!ller, otobüsler ı
§ıklarını söndürmüşler, tıpkı gündüz 
tecrübelerinde olduğu gibi tedbirler 
almışlar ... Binaların hiç birinden ışık 
rızmıyor. Belki iceride var ama, o ka
rlar güzel maskelenmiş ki, içerideki 
hafif petrol lambası veya mum ışığı 
sızamıyor. 

Umumi yerlerden bir ikisi, her ta
rafı tamamiyle kapalı olarak hafif 
mavi ışık veriyorlar. Şimdi şehre ha
kim olan çelik kartalların gürültüsü
dür. Bunların bizi - gelmesini hiç 
temenni etmediğimiz ve gelebilece-

isabetler 
Dün gelen filolar, bilha$sa istas

yona ve Emniyet abidesinin civarına 
isabeti! atışlar yapıyorlar. Tayyare
ler, yangın, tahrip ve iperitli bomba-
1ar kullanmışt:r. Buralarda yangın 

ı;ıkmıştır. Derhal yetişen itfaiye sön
dürüyor, yaralılar tedavi ediliyor ve 
bütün tedbirler alınıyor. 

'I aarruıun devam ettiği müddet 
zarfında, dafi bataryalar devamlı bir 
ateş açıyorlar. Bu ateş tayyarelerin 
şehir üzerinden ayrılacağı zaman:ı 
kadar de·.ram ediyor. Soka!darda yal -
nız vazifeli olan emniyet memurları 
ve alakalı makamları terr.sil eden zat
lar vardı. İşlemesinde zaruret görü
len otomobiller mavi ışıklarla maske
lenmişti. 

Taarruz ve müdafaa, saat 23.06 ya 
kadar devam etti : sonra gene kuvet
leşip hafifleşerek üç dakika devam 
eden bir diiciük sesi. .. 

Ankara'nın ilk şahit olduğu gece 
tecrübesi de bitmişti. 

Ankara halkı tecrübenin devamı 
müddetince büyük bir . disiplin gös
terdi. Tecrübeyi idare 'edenler vazi -
felerini muvaffakiyetle başardılar. 

A man!ar Varşofa'yı 
Sistamatik bir şe!<ilde 

tahrip ediyorlar 
Varşova. 27 a.a. - Varşova müdafaa 

kumandanlığının 25-9-1939 tarihli teb
liği: "gecikmiştir.,, 

"Geçen gece ve bugün Varşova mü
dafaasının en çetin dakikaları yaşan
mıştır. Almanlar gerek topçu ve ge
rek tayyareleriyle şehrin sistemli bir 
surette tahribine tevessül etmişlerdir. 
Banliyö'de bulunan le\i askeri kıtaatı 
sivil ahaliden daha az müteessir ol
muştur. Zira bombardımanlar bilhas
sa ıehrin merkezine tevcih edilmiş
tir. Ölenlerin adedini tcsbit imkansız
dır. Varşova harabe halindedir. Fakat 
garnizon Mokotov bölgesinde alınan
ları püskürterek ve sekiz düşman tay 
yaresi düşürerek müdafaya devam et
mektedir. Muhasarada bulunan Mod
ı:n de müdafaaya devam ediyor.,, 

Polonya hazinesi Bükreı'te 
Bükreş, 27 a.a. - Polonya hazinesi -

ni hamil olup bir haftadanberi Çerno
viçde bulunan 14 kamyon dün ak~am 
Bükreşe gelmiştir. Hazinenin Bük -
reşteki Romanya milli bankası kasa -
larına konulduğu tasrih edilmekte -
dir. 
Polonyalı bir tayyareci Bükreş 

hava meydanından kaçtı 
Bükreş, 27 a.a. - Polonyalı bir tay

yareci içinde iki polon yalı bulunan 
bir hafif bombardıman tayyaresine bi
nerek kendisini tevkif etmiye teşeb -
b:.is eden bir romen askerinin muha -
lefetine rağmen Bükreş hava meyda
nından kaçmıya muvaffak olmuştur. 

konferanstan aldığı parçalarla ikmal 
eylemektedir. 

Bu konferans netice olarak şu nok
taları ihtiva etmektedir: 

Almanların esas hedefi Polonya
nın bir daha kalkınamıyacak şekil
de tahribidir. Darbe o kadar müt
hiş bir şekilde indirilecektir ki, 
dehşet içinde kalacak olan Polon
ya kendini müdafaa edemiyerek 
teslim olacaktır. Bu inhilal Rusya, 
Polonyaya yardım için bir adım 
dahi atamadan vuku bulacaktır. 
Doğudaki kati zafer üç haftada ve 
hatta mümkünse ıs günde elde edi
lecektir. 
Konferansçı keza propagandaya, 

Göbels'in dehasına tevdi edilecek o -
lan bu yeni silaha da güvenmektedir. 

"Fransa batıdaki kalemize hücuma 
cesaret edemiyecek, Maginot hattını 

kendisine siper edecektir. Bununla be 
raber Fransa'nın tazyiki sıkıntı vere
cek bir şekil aldığı takdirde, Fransa 
ve İngiltere mükemmel hava ordumu
zun baskınlarına maruz kalacaklar
dır. 

Esasen Fransa hususi ve esrarengiz 
bir tehdit karşısındadır: Fransa yal
nız Maginot hattında değil, başka ta
rafta da iştigale mecbur kalacak ve ta
arruzu düşünmiyecektir. 

Şimal denizinde 

İngiliz gazetelerinin ile)9İ sürdükleri 
noktainazarlar, fikirle!r muhteliftir 

. J 

Almanya t~ir sulh 
teklifi mi y~•pacak? 

(Ba~ı 1 inci sayfada) pa'da L kendisine ayırdığı rolü tetkik 
man hariciye nazın Fon Ribben- eder·ek şu mütaleada bulunuyor: 
trop'un Moskova ziyaretlerinin "f Jiplomatik faaliyetin Moskova'da 
aynı zamana tesadüf ettirilmit ar1:IJlış olması şarki Avrupadaki ha
olmasını ileri sürüyorlar. dis< :le re Almanya'nın değil sovyetler 
İkinci noktainazarı takviye için de birf iğinin hakim olacağını gösterir. 

alınanların garp cephesinde kaydedi- th~ilaf bir kere daha diplomatik cep
len mühim asker tahşidatı tebarüz et- h~ye intikal etmiş bulunuyor ve Mos-
tiriliyor. h:ova manevraların ve komploların 

Bu zavahiri kurtarmak ·merkezi oluyor. 
Deyli Meyi şöyle yazıyor : f Von Ribbentrop'un birdenbire Mos 
Bazı mahafilde öyle zannediliyor Jcovaya gidi§i Polonyanın taksimi pro 

k~ F~n Rib~entro~·~n Mos~ovaya yap ~esinde bir anlaşmayı da tazammun 
tıgı zıyaretın hakıkı hedefı hem İn- ,edebilir. Ancak, Stalin'in Büyük Bri
giltere v~ Fra~~a'yı tat~i~ edecek l• tanya ve Fransayı nasıl kayıtsızca al
hem ~e Hıtler ~çın zava?ırı kurtar~ - , datmışsa Hitleri de aynı kayıtsızlıkla 
cak hır sulh planı tanzım etmektı r. aldatacağından şüphe etmeğe mahal 
Bütün Balkan memleketlerini~ mıiı- yoktur. Stalin'in, Hitler'in muvaffaki 
kadderatı ~~skovanın bu . ~enı korp- yetlerinden azami derecede istifada 
plolarına mu.tev~kkıf ol.abılır.. ı etmek istediği aşikardır. Ve hiç şüp-

Y enı mıhver sıycuetı 1 he yok ki, Almanya'nın mağlfıbiyetin-
Times gazetesi, Fon Ribbentrorıun den de istifade etmek için ilk fınatı 

Moskovay~ hareket.i~i . Lit.vanya hu- yakalıyacaktır. 
d_udund~kı. muhabı_rının bır tel 'gra- Bugünkü vaziyette bariz bir cihet 
~ıyle_ b~ldırme~tedır: Bu t.:lg/raf~a varsa o da, Sovyetler birliğinin Ukran 
yenı ı:nıhve~ sıyas~tı_,, baş gosterelı- yayı bolşevikleştirmeğe azmetmiş bu
denberı Berlınde bakım olan su,kutu- lunmasıdır. Sonradan Stalin ve Hitle
hayal uzun uzadıya anlatılmak tadır. 
Çünkü bu siyaset yüzünden A~ınan -
ya muvakkaten şarki Avrupada dur
mak mecburiyetindedir. 

Deyli Ekspres gazetesinc,e, Del
mer vaziyeti •]Öyle gösteriyor : 

Hitler'in sulh barajının anbe
an üzcr;mize inmesini bekliyebi
lirıiniz. Hitler ve bütüı:ı başlıca 
nazırları bulundukları )'erlerden 
tayyare ve otomobillerle Berlin'e 
koştı:lar. Bugün başvekalette mü 
hiın bir toplantı yaptılar. Onla
rın fikirleri fransızları ve bizi 
korkutarak alman tekliflerini bi
ze kabul ettirmektir. 
Hakiki blöf Fon Ribbentrop'un 

Moskovaya yaptığı ziyarettir. Bu zi
yaret Türkiye Hariciye Vekili Sara
coğlu'nun Moakova'ya yaptığı ziya
retle aynı zamana tesadüf ettirilmek 
için itina ile hazırlatılmıştır. Rusya, 
Almanya ve Türkiyenın Balkan dev
letlerinin ve yakın şarkın taksimi i
çin gizli bir muahede aktetmek fik
rinde oldukları zehabı bizlerde uyan
dırılmak isteniliyor. Rusya ile Al
manya'nın Baltık devletlerini pay
laşmak için de anlaştıkları söylenebi
lir. 

Hakikat şudur ki Almanya'mn 
sulh taarruzu ve alman kıtaatının 
garp cephesinde tecemmüü cidden ü
mitsiz bir harekettir. 
Almanya harbe devam etmek 

iıterse .•• 
Almanya harbe devam etmek ister

se Romanyaya girerek Karadenize 
doğru yürümek mecburiyetindedir. 
Almanlar garpta toplanıyorlarsa al -
man orduları başkuınandanlığımn şu 
kanaate vardığı düşünülebilir: Rusya 
ve Balkan devletleri Almanyaya ce
nubu şarki yolunu kapatıyorlar. 

Garpta bir taarruz meselesine ge
lince, hatta Holanda ve Belçika üze
rinden de olsa, böyle bir hareket mu
hasara edilmiş ve bitkin bir hale gel
miş bir garnizonun yapabileceği ü
mitsiz bir çıkışa benzer. 

Hitler'in endi§eıi 

rin neler yapacağını kestirmek bugün 
için erkendir. Şimdilik şarki Avrupa 
haritasını nizamını ve normal esasla
rını bozmak hususunda bir komplo ha 
linde birleşmişe benziyorlar. 

Hitler Beri inde 
Bern,27 a.a. - Hitler'in dün öğle -

den sonra refakatinde Von Ribben -
trop olduğu halde Berlin'e geldiği ha 
ber verilmektedir. 

Almanya Rusya'ya 

yeni tavizler mi 
v@r@r@k 1 --

(Ba~ı 1 inci sayfada) 
men - Rus işbirliğine istinat ettiği 
keyfiyetinin bir delili olarak telakki 
edilmektedir. 

Fon Ribbentrop Moıkovilda 

Moskova, 27 a.a. - Alman Hariciye 
Nazırı von Ribbentrop merkez hava 
meydanına saat 17.40 da Hitler'in şah
si tayyaresiyle gelmiştir. 

Hava meydanında hariciye komiser 
muavini Potemkin, Moskova garni
zon kumandanı general Sijuvorof, al
man büyük elçisi ve elçilik erkanı ve 
İtalya büyük elçisi tarafından karşı
lanmıştır. 

Hava meydanı rus ve alman bay
raklariyle donatılmıştı. 
Başında mızıka olduğu halde bir as 

keri müfreze selam resmini yapmıştır. 
Von Ribbentrop müfrezeyi teftiş et
miş ve sonra müfreze alman hariciye 
nazırının önünden geçmiştir. 

Alman heyeti 38 kişiden mürekkep
tir. Ve Danzig umumi valisi Förster 
de von Ribbentrop'a refakat eylemek
tedir. 

ltalyan ıiyaıi mahlillerinin 
kanaati 

Tayyarenin hapgi istikamette uç -
tuğu malCım değildir. 

Alman tebliği 
Bertin, 27 a.a. - Tebli~: Şark cep

hesinde: 
Alman kıtaatı sovyet hükümetiyle 

kararlaştırılmış olan hudut hattına 

yaklaşmaktadır. 

Muhasamatın başlangıcında açık bir 
şehir olarak telakki edilmiş ve buna 
göre muameleye tabi tutulmuş olan 
Varşova, kumandanının aldığı eski ka 
lelerin ihyası ve bir kısım sivil hal· 
kın teslihi gibi tedbirler üzerine müs· 
tahkem mevki haline konulmuştur 

Bu müstahkem mevki üzerine yapılan 
taarruz neticesinde dün şimaldeki ilk 
hatla cenuptaki ikinci hat elimize geç 
rıiştir. Bu muvaffakiyetlerin intibaı 
a!tında kalan leh kumandanlığı bu sa· 
b1h şehrin ve garnizonun teslimi tek 
lifinde b'Jlunmuştur. Ordu başkuman· 
danı teslim müzakerelerini yapmağa 
general Blaskovitz"i memur eylemiş· 
tir. 

20 Alman tayyaresi 

İngiliz harp 

gem:lerine hücum elli 

Nev Kronikl gazetesinin diplo
matik muhabiri de şöyle diyor : 

Sovyetlerin iktısadi tahakkümü 
Balkanlar üzerinde bir ağ gibi gitgi
de genişliyor ve Hitler'i öyle endişe
ye düşürmüştür ki önüne geçilmez 
mani olmıya muvaffak olacağı ümidi 
ile Fon Ribbentrop'u Moskova'ya 
göndermeğe karar vermiştir. 

Gene söyleniliyor ki, Polonya'nın 
taksimi biter bitmez yapılmasını al
man mahafilinin beklediği sulh tek -
liflerini Stalin'e telkin için Fon Rib
bentrop Moskovaya gitmiştir. Bu ga
zetenin Moskova muhabiri şu müta -
leadadır ki bugün Fon Ribbentropla 
sovyet ricali arasında yapılan konuş
ma garp cephesindeki harp üzerinde 
tarihi bir tesir yapacaktır. 

Roma, 27 a.a. - Siyasi mahafil, von 
Ribbentrop'un Moskova'yı ziyaretine 
bliyük alaka göstermektedir. Türkiye 
Hariciye Vekilinin de aynı zamanda 
Moskova'da bulunması bilhassa teba
rüz ettirilmektedir. 

Gazeteler, von Ribbentrop'un Mos
kovaya yaptığı bu ikinci seyahatin, 
şarki Avrupa'daki rus - alman teşriki 
mesaisinin yeni bir delilini teşkil ey
lediğini müttefikan kaydediyorlar. 

Hava kuvct~erimiz Modlin müstah· 
kem mevkiinin mühim askeri hedefle
rini bombalamıştı r. 

AlmanJ·.:ı'nın harp planı 
Faris. 27 a.a. - Petit Parisien gaze

tesinde Lucien Bourgues, Hitler ta
rafından tatbik edilen harp pllnı hak 
kında mufassal bir tahlil yapmakta ve 
bu tahlilini harpten pek aı: müddet 
ı:vel Berlin akademisinde verilen bir 

Londra, 27 a.a. - Alman tayyarele
ri tarafından bir İngiliz tayyare ge -
misinin tahrip edildiği ve bir zırhlı -
nın da ağır hasara uğradığına dair al
man başkumandanlığının tebliği hak
kında avam kamarasında sorulan bir 
süale cevap veren bahriye nazırı Çur
çil demiştir ki: 
Zırhlılard~n, bir tayyare gemisin -

den, kruvazörlerden ve destroyerler
den mürekkep bir ingiliz filosu şimal 
denizinin ortasında takriben 20 alman 
tayyaresinin hücumuna uğramıştır. 
Hiç bir ingiliz gemisine isabet olma -
mıştır ve hiç bir İngiliz askeri ölme -
miştir. Bir alman tayyaresi düşürül -
müş ve diğerlerinin ağır hasara uğra
dığı kaydedilmiştir. Şunu da ilave e
deyim ki, bir alman tayyaresi de de
niT.e inmeye meı:bur olmuş ve destro
yerlerimiz dört kişilik mürettebatını 
esir almııtır. 

Bahriye nazırı Çurçil alman Bre -
men gemisinin bir rus limanında bu-
1,,.· duğunun zannedildiğini söylemit
tir, 

Her halde bu muhabir bir Al
man - Sovyet askeri ittif akmın 
yapılacağına ihtimal vermiyor. 
Ve sovyetler timdi ancak kendi 
menfaatlerine uygun bir siyaset 
takip etmektedir. Esasen Alman
ya Fransa ve İngiltere ile harp 
halinde bulunduğundan ve sov· 
yetleri de hiç bir feY tehdit etme 
diğinden Moskova'nm Berlin ile 
askeri bir ittifak yapmakta hiç 
bir menfaati yoktur. 

lVevyork gazetelerinin 
yazdıklan 

Nevyork, 27 a.a. - Alman Hariciye 

Almanya ne gibi yeni tavizler 
verecek? 

Bükreş, 27 a.a. - Von Ribbentrop
un ikinci Moskova ziyaretini siyasi 
mahafil büyük bir alaka ile takip et
mektedir. Von Ribbcntrop'un Bertin 
ile Moskova arasındaki faal teşriki 
mesaiyi idame için ne gibi yeni taviz
lerde bulunacağı merak ediliyor. 

Öyle zannediliyor ki, Almanya Sov 
yetlerin müzaharetinden istifadeye 
devam için bütün tavizlere hazırdır. 
Von Ribbentrop'un Moskova'ya geç
miş hadiseler üzerinde şikayetlerde 

bulunmak için gitmesi melhuz değil
dir, çünkü, bir takım yeni meseleler 
ve bilhassa Varşova meselesi yakın -
da ortaya çıkacaktır. Filhakika alman 
ların Varşova müdafileri tarafından 

şehrin sovyet kıtaatına teslim edile -
rek alınanlar için baılıca zafer olması 
icabeden ıehrin zaptından almanları 
mahrum bırakacaklarından korkmak-

nazırı von Ribbentrop'un Moskova 
seyahatini mevzuubahseden "Nevyork 
Timc5" &.azctcsi1 Stalin'in şarki Avru- tadır. 

(_R_A _o v_o_J 
TURKlYE 

Neye 
inanmalı? 

(Başı 1 inci sayfada) 
vakıt, yalnız böyle bir rejiın altmda 
ya,ayan milletlerin değil, cihanın 

da rahatı kaçıyor. Beynelmilel te
sisleri korumak, memleketleri bir 
nizam ve istikrar saadetine kavut· 
turmak ihtimali kalmıyor. 

Radyo Difüzyon Postalan 

TURn.İYE Radyosu - ANKARA Radyo:;a 
DALGA UZUN~U'CiU 

Demokrasiler hakiki mücadele 
hedefi olarak bir rejimi tespit et
tikleri zaman, tasavvur ettikleri ba
n§ ve emniyet nizamının, esasen 
bizzat o rejime tnbi bulunan insan 
yığınlarmın da hakiki arzusunu teş
kil etmekte olduğunu biliyorlar. 
Yeni alman harbının, mesela mem
leket dışında bulunan alınanlar ara
sında, 1914 Kayzer harbının binde 
biri kadar şevk uyandırmamasının 
sebebi nedir? Acaba bu harp için 
ileride bir "Son kalkan vapur,, ro
manı daha yazıldığını görecek mi
yiz? 1914 te amerikalı vatandaşla
rın kanında hile bir tahallül olmuş, 
nesillerdenberi yeni dünyada ya,a
yan cermen aslından kimselerin 
Kayzer ordusuna gönüllü taşıyan 
vapurlara yetişmek üzere rıhtnnla
n doldurduğu görülmiittü. 

"lnanılmıyacak şeyler,, devrinin 
bakalım daha nasıl garabetlerini 
göreceğiz? Fakat bu garabetlerin 
İnsanlar için devamlı bir talih te~kil 
edeceğine İ&e hiç inanmak istemiyo
ruz. 

Falih Rılkı AT AY 

Hariciye Vekilimizin 

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

ANKARA 

PERŞEMBE - 28-9-~9 
12.30 Program ve memleket saat ayan. 
12.35 Türk müziği : 

Okuyan: Mefharet Sağnak. 
Çalanlar: Cevdet Kozan, Cevdet Çatla, 
Refik Fersan. 
1 - Bayati peşrevi 
2- Lemi - Uşşak şarkı - Ruhumda bul

dum vecdi vis:ıli. 
3-Lcmi - Uşşak prkı • Neler çektim 

neler. • 
4 - Lemi - Uşşak prkı - Seni arını eder 

didelerim. 
5 - Bedriye Hoşgör - Muh.a.yycr tarkı -

Bahara bak gönül gibi 
6 - Muhayyel şarkı - Adına and içelim. 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete-
oroloji haberleri 

13.15-14.00 Müzik (Karışık program - Pl.) 
19.00 Program ve memleket saat ayan 
19.05 Müzik (Hafif senfonik pl!klar) 
19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
20.15 Konuı>m! (Ziraat) 
20.30 Memleket saat ayarı, ajams ve mefo ~ 

oroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği : 

Okuyanlar: Semahat Özdenseıı, Sadi Hot 
ses. 
Çalanlar: Fahire Fenıaa, Retilı: P'...an. 
Cevdet Kozan. 
1-Refik Fersan - Rast tarla· Tabı d

hanı ateşin 
Z- Dede - Mahur oarkı - Sana l&yıbni 
3 -Latif ağa - Mahur oarkı - Aldı ak • 

hm bir gonce leb. 
4- Osman Nihat - Hicazkir prlcı - El· 

lere uzaktan bak. 
S - Hicazkar saz semaisi. 
6 - Udi Eşref - Suzinak tarkı • Günden 

e-üne elıun oluyor. 
7 - Latif da - Suzinik tarlı:ı • Benim 

yarem gibi yare bulunmaz 
8 - Refik Fersan - Tanbur taksimi 
9- Yesari Asım - Nihavent şarla - Yaz 

-=eldi cicim eğlenelim. 
10 - ,Eaize - Nihavent prkı - Kız sen gel-

temasları 
din Çerkeşten. 

21.30 Konuşma 
21.45 Müzik (Operet selebyonlan - PL) 
22.00 Müzik (Kiiç~ orkcatra) Şef: Necip 
Askın : (Başı 1 inci sayfada) 

Terentief, ve diğer bazı zevat bulun -
muşlardır. 

Yemekte B.B. Molotov ve Şükrü Sa
raçoğlu samimi nutuklar söylemişler
dir. 

1- Joh. Strauss - Süratleşme - Vala 
2 - Villi Lautenschlagcr - Primavera .. 

Arjantin seranadı 
3 - Frederiksen - Halk meydam balesi 
4- Brahms - Macar danaı, Na. 5 • 6 
15 - Armandola - V enedikte mehtap ı 
7 - ]oh. Strausı - Bu nağmeler seni •r· 

sın, Ey dünya 1 

Dün müzakere yapdmadı 
Moskova, 27 a.a. - Türkiye hari -

ciye vekili Saraçoğlu bugün Sovyet 
erkanile müzakerelerde bulunama -
mıştır. 

23.00 Son ajans haberleri ziraat esham 
tahvilat, kambiyo - nu~t borsa~ı (fiyat) 

23.20 Müzik (Caıband - Pl.) 
23.55-Z4.00 Yamı.ki program 

Türkiye büyük elçisi Ali Haydar, 
a-...--ı;-l!!t"- "S-- _ ... ___ ._., _ _ .,J -•-~ .. -·-..ay 

ve bu ziyafette Molotof ile mareşal 
Varoşilof da hazır bulunmuştur. 
Saraçoğlu'nun Moskova'da daha bir 

iki gün kalacağı tahmin ediliyor. 

Havas muhabirinin verdiği 
haberler 

Moskova, a.a. - 27 a.a. (Havas) 
Sovyetler birliği komiserleri konseyi 
reisi ve hariciye komiseri B. Molotof 
bugün öğle yemiğini Türkiye büyük 
elçiliğinde TUrkiye hariciye vekili 
B. Saraçoğlu il& beraber yemiştir. Ye
mekte milli müdafaa komiseri mare
şal Voroşilof ile hariciye komiserliği 
erkanı hazır bulunmuştur. B. Molo -
tof ile B. Şükrü Saraçoğlu arasındaki 
konuşmalar çok dostane bir hava için
de ve memnuniyet verici bir tarzda 
devam etmiştir. Dün de öğleden son
ra iki devlet adamı uzun iki mülakat
ta bulunmuştur. Bu akşam da tekrar 
görüşülecektir. 

Öyle zannediliyor ki Sarac
oğlu'nun yarm gece nihayet bul
ması icap eden Moskova'daki i -. 
kameti Sovyetler tarafından "Po 
lonya'daki vaziyetten çıkan me
seleleri halletmek Üzere" müsta
celen Mos.kova'ya davet olunan 
Alman hariciye nazın Fon Rib
bentrop'un muvasalatı sebebiyle 
bir müddet uzaması muhtemel
dir. Ve gene bu sebeple Sarac
oğlu ile Molotof arasında yarın 
için tekarrür eden görüşmeler de 
teahhur edebilecektir. 
Kopenhag, 27 a.a. - (Havas) -

"Berlinske Tidende,, gazetesinin Ber
lin muhabiri yazıyor : 

Von Ribbentrop'un Moskova ziya
reti zannedildiğinden ziyade sıkı sı -
kıya Saraçoğlu'nun ziyaretiyle alaka
dardır. 

Almanlar Türkiye'yi İngiltere ile 
olan anlaşmasından vazgeçmeğe ve 
en kati bitaraflığı muhafaza etmeğe 
ikna edebilecekleri ümidini besliyor
lar. 
Diğer taraftan, Berlin'de hümmalı 

bir siyasi faaliyet göze çarpmaktadır 
ve Almanya'nın Yunanistan nezdinde 
teşebbüslerde bulunduğu açıkça söy
leniyor 

Bu meseleye hasrettiği ilk sayfasın
daki bir sütun yazıda, "Voelkischer 
Beobachter,, gazetesi, İtalyan - Yunan 
anlaşmasının A tina ile Berlin arasın
da bir yakınlığa yol açtığını ehemiyet 
le kaydediyor. 

Gene bu gazete, Almanya'dan gelen 
yolcuların beyanatına atfen Almanya
da iaşe vaziyetinin ıüratle kötüleşti
ğini yazmakta ve halkın elinde mev • 
cut vesikalara rağmen icabeden yiye
cekleri bulamadıklarını razmaktadır. 

Varşovö • 
yerıne 

Bir yığın harabe taı 

enkaz ve 

ceset teslim edildi 
(BBfl 1 inci saytada) 1 

kaybetmişlerdir. 

Fakat &ivil halkm ümitsiz va• 
ziyeti, azinı hasar, susuzluk ve 
aalgm hastalık tehlikesi kar§ı• 
aında Polonya kumandanlığı 24 
saatlik bir mütareke akdini tek • 
lif etmittir ve halkı yeni zayiat • 
tan kurtaracak karan derpif ey• 
lemektedir. 
Alınan haberlere göre yalnız dUn .. 

kü bombardımanda sivil halktan üç 
bin kişi ölmüştür. 

Almanlardan cevap yok 
V arşova, 27 a.a. - Polonya 

Almanya'ya yirmi dört saat
lik bir mütareke teklif etmiş
tir. Almanların cevabı hak
kında henüz malUmat yoktur. 
lıgal edilen yerlerde cukeri 

idare kurulacak 
Berlin, 27 a.a. - Hitler alman itga" 

1i altında bulunan eski Polonya top ... 
raklarında bir askeri idarenin teşkili· 
ni emretmiş ve bu idarenin başına ge
neral Rundstet getirilmiştir. 
Şark kumandanlığına mülki idare 

amiri olarak nazır Frank tayin edil .. 
miştir. 

General Rundstet Polonya harbinde 
cenup orduları grup kumandanlığını 

yapmıştı?'·, .... ,. 
Bertin, 27 a.a. - Var§ova buglln al

man kumandanlığına teslim olmuştur. 

Vapurlarımızın 
seferleri başladı 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bir müd 

dettenberi yalnız İzmir'e kadar yapıl
makta olan Akdeniz hatları seferleri, 
bugün hükümetin verdiği bir kararla 
İskenderun'a kadar uzatılmıştır. De
nizyolları vapurlarının eskisi gibi se
fer yapmalarına ve şilep nakliyatına 
müsaade edilmiştir. Bu hususta bu· 
gün alakadarlara emir gelmiştir. 

Hükümetin bu yoldaki kararı piya
sada büyük memnuniY,ct UY.andırmıg
ur. 
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. Söz ve Fiil , 
Paris - Soir gazetesi, Hit
ler'in muhtelif meseleler 
hakkındaki teminat ve taah- • 
hütleriyle icraatı arasındaki 
tezadı gösteren şu ~u~aye
seli levhayı neşretmıştır. 

Lokarno'ya dair 
.., --

SÖZ: 
Hitler 17 mart 1934 de fransız ~ü
kümetine verdiği muhtırada demışti 
ki• "Alman hükümeti, Lokarno mu
ah~csinin muteber olmasını hiç bir 
zaman ıüphe ile karıılamamı5tır ... .. 

Fiil: 
7 mart 1936 da Hitler . ~en ~rntaka. 
ımın tekrar askerleotırılmesıne ka. 
rar vermiıtir. 

o 

• A vusturya'ya dair 

SÖZ: 
21 mayıs 1935 te Hitler. RaY&tag ö
nünde fU1tlan eöyleı:niştı : "Alman. 
ya'mn Avuııturya'nın dahili mesele
eine kanşma.k . . A~!Urya'yı .ilhak • 
etmek için ne bır fıkrı ne de hır ar-
zusu vardır.,, 

FİİL~ 
ıs mart 1933 de Avuıturya'yı ilhak 
etmiştir. o 
Çekoslovakya'ya dair -

SÖZ: 
1 M 1936 da Hitler Lustprten. 
de ;.:::;du iri: "Te.krar yaJa:ı ıöyle

~ ba•ladılar. Dıyorlar kı ya ya. 
meı;e ., .. .. Al A • ahut öbur gun manya . 
~nst~rya'yı ve ~ut Çekoslovakya. 

• • 

yı istili edecektır.,. 

FİİL: 
30 eylül 1938 de S~etl7r .mıntakası 
Almanya'ya ilhak 0ecıılmııtır. 

Prag hakkınd! 

SÖZ: 
~ 1 .. 1 1938 de Palaiı des Sporta'da 
d e'!t~ kı' • "Südet almanlan, halle-
emış ı • 1 . 

d ·ı · l"z-"elen eon meııe e ıdi 
ı mesı .. ,.... , b . · 

Mösyö Çemberleyn e u mesele bır 

ULUS 

Zelzele mıntakasında 
kısmi sükun var 

Dikili'de yıkıntinın temizlenmesi 
için askeri kuvetler çalışıyor 

Hükümef ve Kızılay yardım.tara devam ediyor 

Çandarll'daki %el%elede evlerin yıkıldığına dair 

çıkan şayianın ash olmadığı an laşıldi 
İzmir, 27 (Telefonla) - Dün ge- 1, Dikilide 55 dir. Bu vaziyete göre 

ce saat 1.30 da ve sabahleyin saat 8 son zelzeleden 46 kişi ölmüş, 16 kişi 
de İzmir'de iki zelzele daha oldu. ağır, 57 kişi hafif yaralanmış, 316 
Çandarlı nahiyesi geceleyin ve Ber- kısmen yıkılmış. 347 ev oturulamıya
gama merkezlerinde de zelzele hafif c.ak hale gelmiş, 688 ev de tamamen 
surette devam etmiştir. Yeni zayiat harap olmuştur. 
yoktur. Dikiliye bağlı Bademli ko - Bunun dışında olarak Bergamada 
yünde zelzelenin zararlarını tesbit 400 ev mailiinhidam görülmüş ve bu 
için Dikili Kaymakamı bu köye hare evlerin yıktırılmasına zaruret hasıl 
ket edecektir. Kızılayın Dikilide ol- olmuştur. Vilayet bu halk için de 150 
duğu gibi, Bergama ve Çandarlı hal- çadır gönderilmesini alakalı daireler 
kının çadır ihtiyacını temin edecek den istemiştir. . 

Satılık : 
Satılık - İçcebecide, millkiyenin Us 

tünde köylüler sokağında 3 katlı, 100 
lira iratlı R.aşidin 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
varı üzerinde yedi daireli konforlu 
480 lira iradlı okaziyon tel 2406 bay-
ram caddesi No. 1. 3531 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
istimlak haricinde imarca parsellen
miş inşaata hazır metresi iki liradır 
Tel 2406 bayram caddesi N o. 1. 3532 

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

ği haber alınmıştır. Dikiliye yakın Diğer taraftan gelen malumata gö· 
Kabakum köyünde toprak yarılmış re ayın 24-25 gecesinde yağan şiddet Satılık apartman - Şehrin merke
ve sütun halinde siyah renkte bir su li yağmurdan Ödemiş'in Adagide na- zinde en işlek yerde beş kat dört dai
fışkırr.ııştır. Bu su, önüne gelen şey- hiyesinin Mendegüme, Demirdere reli bedelinin % kırkı borç 220 lira 
leri yıkarak denize akmıya başla· mevkiinde dere kenarında çadırda iratlı tel 2406 bayram caddesi No. 1 
mıştır. Dikilideki enkazın kaldırıl- oturan Hüseyin Yürük Mehmedin 3534 
masına yardım etmek üzere Mene- çadırını seller sürüklemiş, karısı ile Satılık - Ehven fiatla satılık şık 
menden 5 kamyonla 100 asker gönde· beş nüfus ailesi boğulmuştur. Gene bir çocuk arabası telefon "3411" de 
rilmiştir. aynı gece kasırga ile başlıyan yağ- Hüsnü İnal'a müracaat edilmesi. 

Şehrimize gelen malumat mur ve doludan on binden fazla zey- 3536 
Şehrimize geien malümata göre tin ağacı hasara uğramıştır. Satılık iratlı apartman - Atatürk 

zelzele mıntakasında evelki gece ha- Balıkesir vilayetinden gelen malQ- bulvarında ayda (1200) lira icar geti-
fif ve şiddetli olmak üzere birçok matta Ayvalığın Altınova nahiyesin- rir bir apartman satılıktır. 
zelzeleler olmuştur. Bu sarsıntılarda de fasılalı şekilde devam etmekte o- Sanayi cad. No. 82 Tel: 1953 3554 
yıkılan ev ve ölü olduğu hakkında lan zelzeleden bu nahiye merkezin- Satılık bina - Havuzbaşında Mali-
hiç bir haber gelmemi .. tir. Bilhassa deki evlerden yüzde 50 si oturulamı- b · b' :s ye şu esı ınaaı (800) metre arsasiy· 
Çandarlı zelzelesi için İzmirden hu- yacak bir hale gelmiştir. Valilik ka- le satılıktır. Yüzde kırkı peşin üst ta
susi olarak alınan malfltnatın tahmini fi miktarda çadır gönderilmesini a- rafı taksitle ödenecektir. Sanayi cad. 
olduğu anlaşılmaktadır. lakalılardan istemiştir. No. 82 Tl. 1953 3555 

Dün İzmir muhabirimiz Çandarlı
da zelzele neticesinde inhidamlar ol-

lnegölde zelzele 

duğunu bildirmişti. İnegörl, 27 a.a. - Bu sabah birisi 

Satılık apartman - Maltepede as -
falt yol üzerinde gayet havadar bir a
partman satılıktır. Sanayi Cad. No. 
8~ Tel : 1953 3613 

Fakat bunun, zelzele yüzünden şiddetli diğeri hafif iki zelzele oldu. 
geceyi dışarda geçiren halkın yağ- Hasar yoktur. 
murdan muhafazası için 200 çadır İzmir, 27 a.a. - Anadolu gazetesi Satılık - Ucuz arsalar istasyon ar
gönderildiği haber alınınca çıkan bir Dikili felaketzedeleri için bu akşam kasında asfalt üzerinde Sanayi cadde-

Kaloriferli daireler - Yenişehirde 
Lozan meydanı yakınında İsmet İn -
önil caddeıi üstünde 27 numaralı a
partmanın beşer oda ve birer bolil ha
vi birinci ve ikinci katlan kiralıktır. 
Kapıcıya ve 2698 telefon numarasına 
müracaat. 3514 

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

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

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

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

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

Kiralık - Kizım 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 melctebi üstünde 
Türe S. 6 No. apartmanda 3 er oda ve 
saire. 3538 

Kiralık - Fiat müsait yer merkez 
çarşı içi daire te§kilatı fevkalade -
Kızılay kar§ısında emciler caddesinde 
PAŞAKA Y apartmanına müracaat. 

3541 

Kiralık - Ankaranın en güzel ye
rinde Kızılay karşısında emciler cad
desinde P AŞ AKAY apartmanında ki-defa halledildikten eonra 8!'11k arazi 

meselesi mevcut olmıyacaıına dair 
teminat •erdim.,, 

• şayiadan galat olduğu anlaşılmıştır. hususi bir nüsha neşredecektir. Bu si No. 82 Tel: 1953 3614 ralık daireler. 3542 

FİİL: 
13 mart 1939 da Hitl« Pracı ah. 
yordu. 0 

Moskova ile pakta dair - SÖZ: 
7 M 1936 da Rantaı önünde 

ayıe . • "Bol 'ki · 
1 

.. 1 • .., 1"tı: ıevı enn 
ıun arı ııoy ..... " l k b · . . 

bli .. k d" -anı o ma enım ıc;ın en yu uş... 1 • 
b" "k ııereftir. A manya nm bot. 

en . UY;U -ttefikİ olmasına mlni 
ıevızTın mi;! bU yol onu mah 
olıcagım. çunldi ve 
götilrlir.,, 

FİİL: 
23 Afuıtos 1939 da Na.zJa Almanya 
ile Sovyet Rusya arasın anlalbla 
yapdmıotı. o 

Polonya'ya dair 
;....-.............. ~...--------

SÖZ: 
12 Eylül 1938 de • bu~an aş~ğı yu. 

k b. vel • Hıtler dıyordu an ır ıene e nd 
k .• "Al · ıe Polonya arası a. 
ı. manya ı lh · · M'J 

k . 1 A rupa 10 u ıçın ı -
ı an asma v l'kl · d 

J ti C . t' ·n .. eveze ı erın en e er emıye ını • Al daha çok mlna ifade eder. • manya 
bu hud 1 bozulamıyac:ı-g~na ka-

ut arrn .:tdetınıştır rar vermiı ve bunu V• .,, 

FİİL: 

• 

ı Eylül 1939 da Almanya Polonyayı 
istilaya bqlamııtır. 

... .. ............ r 
••••••••••••••••••••••••• 

Trakya' da talebe yurtları 
genitliyor 

Ed. 27 Trakya kız ve er-
ırne, a.a. - b 

• kadrosu u se-kek talebe yurdlarının 
ne biraz daha genişletilerek 200 e ç~-

ıd Fakat fakır 
karılarak burada açı ı. .. .. ' k 
mekteplilerin büyük tabacuınu arşı-

rıkanlması 
sında bu sayının 250 ye :s • • 

için tedbirler alınmış ve bunun ıçı~·~· 
cü bir daire daha kiralanmıştır. u
yük yardımlara dayanan ~~ Tr~kya 
gençliğinin ve köyiüsünün oz .rn1~ ıb~-d. · Iın ı ır lan bu eser sağlam ve ısıp .. 

. . · .. "tulerek hayat ve ucuz bır ıdare ıle yuru 
f . · kan· ı vermek· 
akır gençlere okuma ırn 

tedir. 

Avrupa' dan dönen talebenin 
vaziyetleri teshit olunacak 

Maarif VekSletinden tebliğ olun-
muştur: . . 
Yabancı memleketlerde tabsıllerı

ne devam etmekte iken Avrupadaki 
vaziyeti hazıra dolayısiyle yurda dön 
müş bulunan talebenin, durumla~ını 
tesbit ettirmek üzere İstanbul Ünıver . . 
sitesinde müteşekkil talebe k~~ısyo
nuna bizzat veya tahriren nıuracaat 
etmeleri lbımdır. (a.a.) 

Filhakika Çandarlıda zelzele olmuş- nüshanın masrafı gazeteye aittir. Sa-
tur. Fakat hafif geçmiştir. Yıkılan tıştan elde edilecek kar da Dikili fela Satılık apartmanlar - Atatürk bulva 
hiç bir ev bulunmadığını memnuni- ketzedelerine aarfedilmek üzere Kı • rı üzerinde irat getirir muhtelif apart-
yetle tasrih ederiz. zılay' a verilecektir. manlar satılıktır. Sanayi Cad. No. 82 

Kiralık odalar - Aile yanında yal
nız Bayan için Bakanlıklara yakın 
yerde - Kızılay karşısında emciler cad 
desinde: 8 Telefon: 3997. 3543 Dün öğleye kadar İzmir vilayetin- Tel: 1953 3615 

de zelzeleni'n yapmış olduğu hasarın Kızılay'a yardım devam ediyor Satılık - 38 model 13,5 beygir ku-
yekunu şudur: ~zılay Cemiyeti yer sarsıntısın- vetinde sepetli Har ley Davitson mar-

Tamamen harap olan ev Bergama- dan müteessir olanlara yapmakta ol· kalı motosiklet acele satılıktır. Müra-

Kiralık - 3 oda ıuyu dahil 43 lira 
tuna cad. Yiğit Ko§un sok. No. 15 i 

da 61, Dikilide 627, oturulamıyacak duğu yardım faaliyetine devam et- caat 3480 den 25 Tarık 3625 
kinci kat. 3549 

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

hale gelen ev Bergamada 31, Dikili- mektedir. Cemiyet Bergama havali-
de 316, kısmen yıkılan ev merkaz ka- sinde açıkta kalan felaketzedelerin K• 1 k 
2asında 1, Urlada 2, Menemen1de 2, iskanı için İzmire 150, Balıkesir vi- lrQ 1 : 
Bergamada 262, Dikilide 50, ölü Ber !ayeti dahilinde Altınova ve Gemeç 
gaınada 5, Dikilide 41, ağır yaralı nahiye merkezlerindeki felaketzede
Bergamada 3, Dikilide 13, hafif ya- ler için de Balıkesir'e 100 çadır gön
ralı merkez kazasında 1, Menemende dermiştir. 

Kastamonu panayırı 

hazırlıkları bitti 

Barolar haysiyet divanı toplandı 
Avukatlık kanununun 110 uncu 

maddesi mucibince Temyiz Mahke-
Kastamonu, 27 a.a. - Şimali Anadolu · 

nıuı alıııveriı ve mal teşhiri bakunınd~ mesı birinci reisinin başkanlığında 
ehen:ıiyetli panayırı olan köprü merkez biri Temyiz ikinci reislerinden ve i
Panayınnın &on hazırlıkları da ikmal edil· kisi Temyiz hakimlerinden üç zat i
~~~tir. Panayır birinci teşrinin iki.ıw:i ~ 1 nı: ı k · - e bütün barolar tarafından gÖ6teril-.,,. açı aca ve bir hafta devam edecektır 
<>cle~iye tarafından panayır mahallinde miş olan 12 namzet arasında Adliye 
kirıır olarak yeniden inşa olunan elli be:ı Vekili tarafından seçilen Ankara ba· 
P&vyon daha ıimdiden kiralanmıştır. Kas- İ 
tamonunun ve Tasköprü'nün başlıca malı rosundan brahim Rauf, İstanbul ba-
llan kendiri müstahsil panayırda aataca- rosundan belediye hukuk işleri mü-
ından ıimdilik piyasaya pek az mal ıel- dürü Has.an Ferit, İzmir barosundan 

nıektedir. 
Panayırın &on ıünü vüreş müsabakalan ve maliye hukuk müşavirlerinden Sil 

rapılacaktır. Bu yıl panayırın diğer yıl- leyman Faik'ten mürekkep haysiyet 
y*:,~•n fazla raibet ıöreceii tahmin edili- divanı ilk içtimaını yapmış ve baro-

Gireson' da fındık fiyatları 

yükseliyor 
ik~i~eson, 27 a.a. - Eylülün birinci ve 
k 13cı h!;ftası içinde dört ve sekiz kuru5a 
k:': ar du"'en kabuklu fındık fiyatları hü-
uınetinı. . ld x. d . bukJ ızın a ı~ı te bu !..!:" sayesinde ka-

ru u. toınbul fındık on dört • on be~ ku
s ~a .ıç fındık da 33.34 kuruşa kadar yük
;ik;'' ve bu fiyatlar üzerinden büyük 

B ar .. ve mikyasta satışlar olmu5tur. 
tara~iune kadar Fransa, İngiltere, ve bi· 
le nıeınleketlere İstanbul aktarmasiy
tonY~rıın milyon lira kıymetinde 10.2i8 
met' ındık içi, yetmiş dokuz bin lira kıy
ıni•t'?<le 509 ton kabuklu fındık ihraç edil ,, ır. 

m:-h:ıe~!f tarım satış kooperatifleri birliği 
gönde 1 Pazar mahallerine memurlar 
eksik r;.rek köylünün getirdiği frndıklann 
ıniş v 1Yatla satılmasına meydan verme
ların he Pa~a.r mahallerine ıetirilen fındık 

ePlını d .. k k f' ) 1 '"b yaa etın k e yu se ıyat ar a mu a. 
nü mükee ıuretiyle fiyatlarda nazır rolü 

tnmelen yapmıştır. 

.. LINIA .. ıc ..... .ı ıaıı •• ı.a 
ltMIPı , y•il•Rm•fı "''" ed.eı 
ve lh•rılr.ıh11lıı 9tACIMl w•rtr .. 

Yalınız ı 

J ... OUSSEL da aat.tır. 

in .. IUL : T ..... ., •••• •o. 12 
•• _ ...... Ulalot-....,..u ...... -......-. 

lar tarafından verilen disiplin ceza
lariyle avukatların ücret ve mecbu
ri sigorta esaslarını tesbit etmiştir. 

• 

(a.a.) 

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
3. Film birden 

1 - Sözde kızlar 
(Marie Bell) 

2 - Biz de insanız 
3-Miki 

Seans saatleri: 2.30 - 3.45 -
5.15 - 6.30 

Gece saat 9. da 
Sözde Kızlar 

Yeni Miki 

2. ilkteşrin pazartesi gü
nü akşamı Keşif Alayı 

Türkçe sözlü 

Kiralık büyük e\1 

-
12 oda, kalorifer, 2 banyo, parke dö· 

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

~548 

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-
caatlarL 3435 

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

3437 

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

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

Telefon: 1915. 3551 

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

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

3556 

Kiralık apartman - Yenişehirde 
Atatürk bulvarında Tuna apartmanın
da beşer oda birer holü muhtevi iki 
daire. Kaloriferli ve vebolitten geç
miı ııcak sulu. Dairelere, şirektlere 
bilro 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. tehir 3573 

Kiralık daire - Yenişehir İsmet 
İnönü caddesi son otobüs durak 28 
numaralı Sunel Apartmanında beş 
büyük ve bir hizmetçi odası, kalorifer Kiralık oda - Bayan için aile ya
yaz kış daimi sıcak su her tarafı par- nında eşyalı eşyasız banyolu, Taşhan 
ke döşeli tam konforlu daireden maa- civarı apda. müracaat Tel: 1064 Hüs-
da iki garaj kiralıktır. Kapıcıya mil- nü. 3574 

racaat. 3469 Kiralık - 2 ve 3 odalı iki daire: 
Kiralık Ucuz Daireler - Malte- konforu haiz. Yenişehir Tuna caddesi 

pede 5, 2 ve 1 oda ve hollü 2 küçük 1 Yiğit koşun sokak No. 14. Telefon : 
büylik daire. Görmek için Maltepede 2804 3575 
Bakkal Rüştü ye fiat için Tl: 1440 Kiralık - Şehrin iyi bir yerinde 

3471 manzarası güzel ve konforlu apart -
Kiralık - Yenişehir Selanik cad _ man içinde bir oda bir bayan için ki -

desi 1/ 2 No. 1ı Kuğu apartmanında 3 ralıktır. 1271 e Telefon. 3577 

oda 2 hol. Aynı apartmanda 8 No. ya K'" ~k d · ı S k'" k k 
mUracaat 3473 uçu aıre er - arı oş arşı . 

· sında 57 No.lu Mecdi apartmanında 
Kiralık Büyük Ev - 11 oda, 2 ban- müstakil iki küçük muşambalı daire 

yo, parke döşeme, garaj, güzel bahçe. kiralıktır. Banyo, mutbak. 3580 
İsmet İnönü caddesi No. 65 Telefon: 
1589 3474 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 

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 daire - Y. şehir Belçika 
Kiralık - Konforlu dört oda bir sefareti arkasında Karanfil S. No. 43 

hol kiralıktır. Maltepe son durak a - Ap. 3 oda 1 hol konforlu. Kapıcıya 
kıncılar No. 3 Tl. 3441-67 3482müracaat. 3582 

Kiralık oda - Y. tehir Belçika se
fareti arkasında Karanfil S. No. 43 
Ap. altkatta bekh bir bayan için. Ka-
pıcıya milracaat. 3583 
Kiralık konforlu odalar - İnhisar 

müdürlilğü arkasındaki köşede yapı -
lan Pansiyon Palas'ta kalorifer, sıcak 

soğuk w, Radyo ve Telefonu her fi • 
yatta kiralıkodalar. 3.385 
Kiralık Ap. - Yeniıchir, Yüksel 

Cad; Mimar Kemal ımktebi karşısı, 
bahçe içinde büyük salon. 4 büyük 1 
küçük oda. Parke, konfor, 2 ci kata mü 
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 apartmıında 
3 odalı her konforu olan bir daire u • 
cuz kiralıktır. 3598 
Kiralık oda - Aile nezdinde bir 

bayan için konforlu 1 oda 25 lirayL 
Yenişehir Kazım Özalp Cad. Kemah 
Ap. Kapıcıya müracaat. 3600 

Kiralık ev - Yenişehirde Karanfil 
sokağında 33 numaralı 7 odalı ve kalo
riferli bahçe içinde konforlu bir e• 
kiralıktır. Evdeki bekçiye müracaat. 

3601 
Kiralık - Demirtepe Fevzi Çak. 

mak sokak No. 5 de 4 oda 1 hol taın 
konfor. Bahçe ve saire aynı eve mü-
racaat. 3612 

Kiralık - İki oda bir hol matbab 
banyoyu havi daire kiralıktır. Dikmen 
asfaltı üzerinde Işık apartmanı Tel : 
3176 3616 

Kiralık daire - Nafıa Bakanlığı 
karşısında otobüs durağında Özgen 
Ap. kalorifer ve parkeli garajlı, ga -
rajsız dört oda ve müştemilatı . Kapı· 
cıya müracaat. 3617 

30 liraya kiralık müstakil kat - Ka 
vaklıdere Fransız sefareti karşısında 
dört oda, su, elektrik, havagazı. Tele-
fon: 5843 3618 

Acele satılık - İki ev bir arsa ka
sap ve bakkaliye dtikkAnı. MUracaat: 
Demirli Bahçede bakkal Adil Peşin 

3619 
Kiralık - Bahçeli evlerde büyük 

tip kaloriferli 92 No.lu ev kiralıktır. 
İçindekilere müracaat edilmesi. 3620 

Kiralık - Mobilyalı ve banyolu bir 
oda, İ§ıklar caddesi. Öktü sokak. No. 
2 1 inci kat. 3621 

Bir bayana kiralık oda - Aile ya • 
nında, Bakanlıklar karşısında büyük 
bir oda (2 inci kat) 18 liraya Tel : 
1440 Fevzi. 3622 
Kiralık - 4 oda 1 hol tam konfor. 

Havuzbaşı İzmir caddesi No. 24 3623 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle
ri No. 31 de 6 oda 2 hol müstakil kon. 
forlu Ev. Tel: 5031 - 204 3626 

Aranıyor : 
Aranıyor - Dantel ve saire için ib

rişim makine ile urmak üzere birkaç 
bayana ihtiyaç var. M. Galip terziha
nesi üzerinde Uğur Levazımat depo. 
suna müracaat. 3515 
Aranıyor - Yazısı gilıel, hesabı 

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

Bayan Daktilo aranıyor Mesai zamanı, 
aaat 2 den akıam 6 a kadar olup laa. 
kal bir sene kadar çalışmak şarttır. 
Ücret ~imdilik 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. 
3591 

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

6685. 3592 
Bay ve bayan tezgahtar aranıyor _ 

Müracaat Yenişehir Gazi bulvarı Var-
dar apartman No. 31 - 33. 3595 

iş arayanlar: 

TECRÜBELİ yüksek Mühendis 
(Su. Yol. Demiryolu. Köprü) iş arı
yor. Her nevi hesapları, projeleri ya
par. İstanbul Bc.yoğlu, Alp Otelindr 
Mühendis WOLF. 5089 

iş arıyor - Fransızca, Almanca İn
gilizce lisan Almanca Steno .daktilo 
ve biraz Türkçe bilen bir bayan gün
de bir kaç saat çalışmak istiyor. Ulus
ta F. F. rumuzuna mektupla müracaat. 

3624 
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ASKERi F ABRIKALAR 

Tornacı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğünden : 
Fabrikamıza tomacr ahnacaktır. letek· 

lilerden İstanbulda bulunanların Zeytin· 
burnu fabrikasına lzmirde bulunanların 
Halkapınar fabrikasına ve Ankaradakile
rin de umum müdürlüğe mürcaatları. 

(-4600) 1464-7 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüjii Merkez Satm Alma Ko
miayonundan : 

Evaafı apğıda yazılı 45 ton kum 
alınacak. 

Si 02 takriben 90,5 % 
Alı 0 1 " 7,5 % 
Fe1 0 1 " 0,5 % 
Ca o ,, 0,3 % 
Ms " 0,2 % 
K1 O " 0,5 % 
Hararete mukavemeti: Seger 

mahrutu takriben 33 olacaktll". 
Dane büyüklüğü: 
% 75 : O, l - 0,3 mm. 
% 25: 0,1 mm.den aıağı 

Tahmin edilen bedeli (2925) lira olan 
evsafı yukarıda yazılı +5 ton kum askeri 
fabrikalar umum mildürlüğü merkez !at!!1 
alma komisyonunca 9-10·1939 pazartesı gu. 
nü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Sartname parasız olarak komiıyo~an veri
lir. Taliplerin muvakkat temınat olan 
(219) lira (38) kuru& ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3 maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bı_a i~!e a-
13.kaoar tüccardan olduklarına daır tıcaret 
odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (4783) 14718 

Mülaahhil nam ve hesabına 

1 O ton boh(ahk sa( ahna<ak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan 
milt .-'ıhit nam ve hesabına 10 ton bohçalık 
aaç askeri fabrikalar umum miidürlüğll 
merkez satın alma komisyonunca 9-10-939 
pazartesi günü saat 15.30 da pazarlıkla iha
le edilecektir. Şartnamesi parasız olarak 
komiıyondan verilir. Taliplerin muvakka~ 
teminat olan (750) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu i'le ali • 
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesikasiyle mezkur giln ve ıaatte ko
misyana müracaatları. (4784) 14719 

.13 kalem koıum malzemesi 
ah nacak 

~akeri Fabrikalar Umum Mü
Clürlüğü Merkez Satm Alma Ko
miayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan 13 
kalem koşum malzemesi askeri fabrikalar 
umum mlldtırlllğU merkez aatm a1ma lro -
miayonunca 9-10-939 pazartesi ıiinü ıaat 
14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
mesi parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (337) 
lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis:v.on
cu olmadrklarına ve bu iıle alikadar tüc • 
cardan olduklarına dair ticaret odası vesi
Jıasiyle mezkGr gUn ve satte komisyona 
müracaatlan. (4830) 14751 

Yedi kalem bez ve kolan ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğii Merkez Satm Alma Ko· 
miayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan 
)'edi kalem bez ve kolan askeri fabrikalar 
mnum müdürlüğü merkez satın alma ko • 
mia10nunca 11-10-1939 çarp.mba clinü saat 
14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (750) 
lira ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıkları
na ve bu işle allkadar tilccardan oldukları
na dair ticaret odası veıikasiyle mezkur 
itin ve saatte komisyona müracaatları. 

(4786) 14764 

60 ton döküm koku 

alınacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

clürlüjü Merkez Satm Alma Ko
IDİayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan 
60 tıon doküm koku Askeri Fabrikalar U · 
mmn Mlldürlüğü Merkez Satınalma ko· 
mlayonunca 13-10.939 cuma gilnll ııaat 14 
te pazarlıkla ihale edilecektir. Sartn:ıme 
paraaz olarak komisyondan verilir. Talip· 
lerin muvakkat teminat olan (225) lira 
Ye 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. ma.dde
lerindeki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu i•le alAkadar tüccardan olduk
larına dair Ticaret odası veıi kasiyle mez
klr atın ve saatte komisyona mUracaatla-
n. (4919) 14863 

DEVLET ORMAN lŞ. 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman lıletmeai Karabük 

Rmr Amirliğinden : 
1 - BilyUkdüz bölgesi katiyatından 

Karabükte istasyonda revir önünde is 
tifde mevcut (455) adet muadili (379) 
metre mikap ( 488) desimetre mi kip 
köknar tomruğu açık arttırma ile satı
lacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca bq keame 
payları mevcut ve kabukları soyulmuı 
olup hacim orta kutur üzerinden he
Aplanmıttır. 

3 - Tomruklara ait aatıt prtname
ai Anbra'da orman umum müdürUl • 
fünde ve Karabükte devlet orman it -
letınesi revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhamen bedeli 
(11) lira (SO) kuruştur. 

5 - lıteklilerin % 7.S muvakkat 
pey akçaaiyle 2. 10. 939 &ünü tut (11) 
de KarabUk:tt\~ "\'°) ir merkezine müra-

NAFIA VEKALETi 

Buharlı su pompası ahnacak 
Naf1a Vekaletinden ı 

31/10/ 39 salı günü saat 11 de An
karada Nafıa vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
9000 lira muhammen bedelli 6 adet bu
harlı su pompası kapalı zarf usulü ile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferru -
atı bedelsiz olarak malzeme müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminatı 67 lira 50 ku
ruıtur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün sa
at 10 kadar mezkur komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(4531) 14520 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

reraküm havuzlan yapllr1lacak 
Ankara lnhİ3arlar Baımüdürlü

ğünden : 
1 - Coğul tuzlasında dört teraküm 

havuzu inşaatı işinin kapalı zarf usu· 
liyle yapılan eksiltmesine talip çık
madığından bermueibi kanun bir ay 
müddetle açık pazarlığa konulmuş

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

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

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

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

olduklarına dair vesika ibraz etmele
ri Hizımdır. 

ULUS 28. 9- 1939 

P. T. VE T. MODORLOCO 

Daymon pil takımı ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüiünden: 
1) İdare ihtiyacı için 2500 adet 

komple daymon pil takımı açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (4250) muvak· 
kat teminat (318.75) lira olup eksilt

eıi, 2 ikinci teşrin 939 perşembe gii
ti saat (16) da Ankarada P.T.T. u
um Müdürlük binasındaki satına!· 

m 
n 
. 

m 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat mak 
buz veya banka teminat mcktubiylc 
anuni vesikalarını '• hamilen mezkQr 
ün ve saatte o komisyona müracaat 
deceklerdir. 

k 
g 
e 

le 
4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
vazım, İstanbulda P.T.T. levazım 

yniyat §Ubesi müdürlüklerinden be
elsiz olarak verilecektir. (4575) 

a 
d 

14585 

Mukavva masura ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün-

d en : 
1 - Talibi çıkmıyan 1.000.000 adet 

mukavva masura pazarlıkla mübayaa 
dileccktir. e 
2 - Muhammen bedel 2500 lira mu· 

akkat teminat 187.5 liradır. v 

p 
3 - Pazarlık 23 - Birinciteşrin - 939 

azartesi günü saat 11 de Ankarada 
.T.T. umum müdürlük binasındaki 
atın alma komisyonunda yapılacak -
r. 

p 
s 
tı 

r 
v 

4 - Taliplerin şartları görmek üze
e her gün Ankarada P.T.T. levazım 
e İstanbulda P.T.T. ayniyat şubesi 

müdürlüklerine ve pazarlığa iştirak 
e tmek için mezk1ır gün ve saatte o ko
misyona müracaatları. 

(4853) 14834 

JANDARMA 

Astarlık bez ahnacak 

ViLAYETLER 

Açık eksiltme ilônı 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 

5038 lira 14 kuruş bedeli keşifli U
zunköprü hükümet konağı elektrik te
sisatı yirmi gün müddetle açık eksilt
meye konulmuttur. 

Bu işe ait keşif ve şartname her gün 
Edirne Nafıa Müdürlüğünde görülüp 
okunabilir. İsteklilerin musaddak eh
liyctnameleriyle Edirne Valiliğine 

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

Gazete ilan bedelleri mukavele ve 
sair masrafları müteahhide aittir. 

(7380-4689) 14633 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Edime Nafıa Müdürlüğünden: 

11004 lira 42 kuruş bedeli keşifli 
Uzunköprü Hükümet konağı ikmal 
inşaatı 4-10-939 çarşamba günü saat 
on beşte ihale edilmek üzere yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliylc 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

4 kalem yiyecek ah nacak 
ikinci Seyyar Jandarma Taburu Satın Alma Komiayonu Bafkanb

imdan ı 
Tahmin Muvakkat 

bedeli teminat Miktarı 

Erza& cinsi Kilo Lira Li. Kr. Eksiltme usulü ihale gün ve saat 

Un 120000 16500 1237 50 Kapalı zarf perşembe 12-10·9~ 13 
Sığır eti 30000 5400 405 00 .. ,. ,. ,. 14 
Arpa 300000 16860 1264 50 .. .. ,. .. 15 
Kuru ot 200000 9240 693 00 .. ,, ,. ,, 16 

1 - Tunceli vilayetiNazımiye kazasında bulunan 2. seyyar jandarnıa 

taburunun bir senelik ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle aatın alınacak dört 
kalem iage ve yem maddelerinin cins ve miktarları ile diğer malumat yu~a
rıya yazılmıştır. 

2 - Tahmin bedelleriyle yüzde yedi buçuk teminat miktarları hizaların
da gösterilmiştir. 

3 - Erzaka ait şartnameler tabur satın alma komisyonunda her zamao 
görülebilir. 

4 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak dört kalem erzakın ihale 
gün ve saat hizalarında gösterilmiştir. 

5 - İsteklilerin her kalem için tayin olunan gün ve ıaatlerdc Nazımi
ycdeki satınalma komisyonunda hazır bulunmaları 15.zımdır. 

6 - Ekailtmcye girmek için kanunda yazılı şartları haiz olmak beledi
ye veya ticaret odalarından musaddak müteahhitlik vesikasını ibraz etmek 
mecburidir. 

7 - Muvakkat teminat makbuzlariyle teklif mektuplarının ihale zama 
nından bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona verilmesi lazımdır. 

(4823) 14755 

İstekliler inşaata ait resim, keşif kii düdüklerinde görülbeilir. 
ğıtlariyle şartname ve mukavelename 4 - Eksiltmeye girmek isteyenle -
kağıtlarını Edirne Nafıa Müdürlüğün rin cari sene içinde ticaret odasında 
den 100 kuruş mukabilinde alabilir· kayıtlı bulunduklarına dair vesika ile 
ler. Muvakkat teminat akçesi 825.33 Samsun vilayet makamına istida ile 
kuruştur. Eksiltmeye girmek için ta· müracaat ederek talimatnamesine tev
liplerin Edirne Valiliğine müracaat fikan bu işi yapabileceklerine dair a
ederck vesika almaları lazımdır. lacakları ehliyet vesikasının ibrazı 

KAZALAR 

Ayrıca 939 senesine ait Ticaret O- arttır. 
dasında kayıtlı olduğuna dair vesika ş 

5 - İhale (2490) numaralı artırma, ibraz edeceklerdir. Teklif mektupları 
ihale saatinden bir saat evveline ka- eksiltme ve ihale kanunu hükümleri -
dar Edirne Nafıa Müdürlüğünde ek- ne göredir. (7707 - 4893) 14851 

Elektrik tesisatı 
Bulancık Belediyesinden : 

1 - Bulancak kaza merkezinde ya
pılacak elektrik tesisatı ve santral 
binası inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

siltmc komisyonu başkanlığına tevdi 
etmeleri şarttır. Postada gecikecek 
mektuplardan komisyon mesuliyet ka 
bul etmez. Gazete ilan bedelleri mu· 

2 - Eksiltme Bulancak belediye 
dairesinde 16 tcşrinievel pazartesi gü
nü saat 11 teşekkül edecek ihale ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

Su tesisatı yaptırdacak 3 - Bu inşaat ve tesisatın keşif be
deli (27394) lira 72 kuruştur. Muvak-

Sıvas laki.n Müdürlüğünden : kat teminatı (2054) lira 60 kuruştur. 
Taksim Ayaspafada İstanbul 

andarma Satın Alma Komisyonun· kavelc ve sair masraflar müteahhide 
dan : aittir. (7382-4690) 14634 
J 1 - Şarkışla kazasının Gemerek is

tasyonuna getirilecek ıu tesisatına ka
palı zarf usuliyle talip çıkmadığından 
20-9-939 tarihinden 20-10-939 cuma gü 
nü saat 15 e kadar bir ay müddetle pa· 
zarlığa konulmu~tur. 

4 - İatcklilcr birinci zarfın içeri
sine ticaret odası vesikasını ve Nafıa 
Vekaleitnden veya Giresun nafıa mü
dürlüğünden sekiz önce alınmıı mü
teahhitlik vesikasını ve inşaatın fen
ni mcıuliyctini kabul etmiş bir elek
trik mühendisinin noterlikçe tasdikli 
bir teahhütnamcsini ihtiva edecektir. 
İkinci zarfın içinde muvakkat tcmi-

v 
1 - Seksen dörtbin metre astarlık Kapalı zari usulile eksiltme ilam 

e çamaşırlık beyaz ve on bin beş yüz 
metre astarlık kurşuni yerli bez kapa· Muğla Vilayetinden : 

zarf eksiltmesiyle satın alınacak ve 1 _ Eltsiltmeye konulan iş: Muğla lı 

ksiltmesi 5 birinci teşrin 939 tarihine vilayet merkezinde Muğla hükümet 
astlıyan perşembe günü saat on beş· konağı inşaatı. 
e Taksim • Ayaspaşada on sekizinci 2 _ Bu inşaatın keşif bedeli 64872 

c 
r 
t 

andarma mıntakası komutanlığı bina lira 49 kuruştur. 
ındaki komisyonumuzda yapılacak · 3 - Bu inşaatın 14872 lira 49 ıturu-

j 
s 

2 - Keşif bedeli 39128 lira 17 ku -

ruştur. nat mektubu ile teklif mektubu bulu-

5 - Yukarda yazılı vesaik aııllariy
le birer suretlerini açık pazarlık ve 
ihale gününden sekiz gün evveline 
kadar Ankara İnhisarlar Başmüdür
lUğUne ve yahut İatanbulda İnh~-

lar Umum Müdürlüğü Tuz fen şube
sine bizzat veya bilvasıta tevdi etmek 
suretiyle ayrıca fenni bir ehliyet ve 

., t u. ~u "~ se-nesıncre :moou ıırası aa 9~U 

3 - Bu işe ait yapılan, proje, keşif, nacaktır. İstekliler fazla malC1mat al· 
fenni ve hususi şartnameler Ankara- m.ak itin her eün Bulancak beledi:ve
.ı .. 11rıı.an uım.mı -muatırlugu tk-tlStan·, sinden proje ve planı 1 lira 80 kuruı 

-
ıikası almaları lbımdır. 

6 - Bu işe ait keşif, proje, fenn 
ve idari şartnameleri İstanbul'da Ka 
bataş'da İnhisarlar Umum Müdürlü 
ğü levazım Müdürlüğünde ve Anka 
rada İnhisarlar Başmüdürlüğü Tuz 
Fen ıubesinde bulunmakta ve istekli 
lere 214 kuruş be~·1 mukabilinde ve 

i 
. 
. 
. 

. 

. 
rilmcktedir. (46r 14648 

VAKIFLAR U. Md. 

İ lôn iptali 
Vakıflar Umum Müdürlüğün . 

den : 
Ankara'da ikinci v:ıkıf apartman i-

o çin kapalı zarf usuliyle eksilt1?:1e~.e -~ 
nulan 600 ton Knrabtik kok komuru 
nün ihalesi 13. 10. 939 tarihine talik e 
dilmiş olup evelki ilan hüküm11üzdü 

(4906) 14866 

Karabük kok kömürü 

ahnacok 

. 

. 
r. 

Vakıflar Umum Müdürliiğün . 
den : 

. 
k 

1 - Ankara'da ikinci vakıf apart 
man için alınacak 600 ton Karabü 
kok kömürü kapalı zarf usuliyle 2 
9. 939 tarihinden itibaren eksiltmey 

8. 

konulmu§tur. 
2 - Muhammen bedeli beher to 

24 lira 75 kuruştan 14850 liradır. 

e 

n 

3 - Muvakkat teminat (1114) lira 
olup nakit veya banka mektubu ola . 
caktır. . 4 - Şartname vakıflar levazım me 
murluğundan parasız olarak verile . 
cektir. 

5 - İhale 13. 10. 939 tarihine mUs 
dif cuma gUnü saat 15 te ikinci vak 
apartmanında inşaat müdUrlUğUnd 
müteşekkil komisyonda yapılacaktı 

6 - Taliplerin tayin edilen günd 
niyhayct saat 14 de kadar tekli! mc 
tuplarını 5 inci fıkradaki komı~yon 
vermeleri. Bundan sonra verılece 
mektuplar kabul edilmiyecektir. 

a-
ıf 

e 
r. 
e 

k-

• 
1r 

(4907) 148 17 

Ankara Birinci lcrasmdan : 

Mahcuz 302 çift çocuk sandah ve t 
karpin ve ayakkabı ve keten lbtik 3-1 
939 alı silnll aaat 5,5 da birinci ve 6-1 
1139 cuma sfinii aynı saatte ikinci artırma 
ya belediye satrt salonunda çrbnlaca 
trr. Taliplerin salonda balunmalan il&n 

S• 
o. 
O-. 
k· 

2 - Her iki cinsin bir istekliye iha· senesinde tesviye edilecektir. 
esi mukarrer olan bu bezlerin mu 4 - Bu inşaata ait evrak şunlar • 
ammen bedeli yirmi üç bin dokuı dır. 

1 
h 
y üz kırk ve ilk teminatı bin yedi yüz A) Proje · 
doksan beş lira elli kuruştur. B) Keşif cetvelt 

3 - Şart kağıdı her gün komisyon· C) Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
d a görülebilir. Veya parasız alınabi · şartnamesi 

ir. D) Bayındırlık işleri genel şart • 
4 - İsteklilerin İstanbul levazım namesi. 

1 

a mirliği muhasebeciliği veznesine ya· E) Yapı iıa.lr;j umumi ve fenni şart-
ıracakları ilk teminat makbuzu veya namesi. t 

banka kefalet mektubu ve şart kağı F) Hususi ıartnamc. 
dında yazılı sair belgeleri de ihtiva e· G) Fenni şartname 
dccek olan teklif mektuplarını eksilt· R) İstekliler bu işe ait evrakı 32'4 
mc saatinden bir ı:!at evetine kadaı kuruş bedel mukabilinde Muğla na -
komisyonumuzda bulundurmaları li- fıa müdürlüğünden alabilirler. 
zımdır. (7308-4647) 14653 5 - Eksiltme 13 - Teşrinicvcl - 939 

D. DEMIRYOLLARI 

cuma günü saat 15 de Muğla nafıa 
müdürlüğünde müteşekkil komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat 4493 lira 63 
kuruştur. 

7 - İsteklilerin eksiltmeye girebil -
Devlet Demiryolları Üçüncü l~- meleri için bu seneye ait ticaret odası 

lelme Müdürlü;1ünden : vesikasiyle eksiltme gününJcn en az 

Su yolu yaptırılacak 

1 - Susurlukta şehir suyunu istas· sekiz gün evci resmen Muğla vilaye
yona bağlamak için su deposu ile is • tine müracaatla alacakları ehliyet ve -
tasyon arasında 1892 metre tulde ya- sikasını ibraz etmeleri lazımdır. Aksi 
pılacak font borulu su yolu kapalı takdirde eksiltmeye ittirak edemez -
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş - ler. 
tur. 8 -Teklif mektupları yukarıda ya· 

2 - Muhammen keşif bedeli 9581 zıh s::ıatten bir saat evetine kadar Muğ 
lira ve muviikkat teruinatı 718,58 lira- la vilayeti nafıa müdürlüğü odasında 
dır. müteşekkil komisyon reisliğine mak • 

3 - Eksiltme 13-10-939 cuma günü buz mukabilinde verilecektir. Posta 
saat 16 da Balıkesirde işletme binasın ile gönderilecek mektuplar beşinci 
da yapılacaktır. maddede yazılı saate kadar gelmiş ol-

4 - İstekliler bu gibi itleri resmi ması ve dış zarfın mühür mumu ile i
mliessesatta muvaffakiyetle yaptıkla- yicc kapatılmış olması lazımdır. Pos
rına dair kanuni vesikaları ve 2490 tadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
sayılı kanunun 32 ve 33 cü maddele • (7697-4892) 14850 
rinc uygun olarak hazırlıyacakları 
mektupları 13-10-939 tarihinde saat Oku 1 binası yaphrllacak 
15 c kadar işletme komisyon reisliği- Samsun Valiliiinden : 
ne teslim etmif olmaları lazımdır. Samsun vilayet merkezinde yeni -

5 - Mukavele ve tartnameler Ba • den yaptırılacak İıtiklil ilk okulu bi· 
lıkeıirde üçüncü itletmc müdürlüğün-

nası inşaatının kapalı zarf suretiyle 
den, Sirkecide 9 uncu itletme müdür- 21 Eylül 1939 tarihinde yapılacağı e-
lüğündcn ve Ankarada yol reisliğin - vclcc ilin edilen eksiltmesine talip 
den parasız alınmalıdır. . • 

( 4839) 14845 çıkmadığından cksıltmenin bititi tarı-
hi olan 21 Eylül 1939 tarihinden itiba-

k 
ren bir ay içinde viliyet daimi encük ız talebe ah naca meninde pazarlıkla ihalesi: 

1 - Keıif bedeli (40404) lira (6) 
Ankara Gazi Terbiye Enatitüü kurut ve muvakkat teminatı (3030) li· 

Müdürlüiündenı ra (30) kuruştur. 
Enıtitilnün beden terbiyeai ıube - 2 - Bu itte ait evrak ıunlardır : 

sine yeniden kız tale-be alınacaktır. Eksiltıne tartnamesi, metraj, muka -
İsteklilerin 9-10-939 tarihine kadar vele projesi, husuıt fcnnt prtname ve 
enstitüye müracaatları • eki, silsilei fiyat, elektrik teaiaat ket

Kayıt ıartları ve iıbraz edecekleri fi, sıhi tesisat keıfi, dahili elektrik U· 

vesaik için malCUnat almak istiyenle- mumi fenni gartnameai, proje, keıif 
rin bulundukları mahal maarif mil - hüllaaaı, 
dürlüklerine bq vurmaları. 3 - lıtelr:liler bu evrakı Samsun, 

{ 4888) - 148tJ Ankarl, latanbW ve lmıir nafıa Plil· 

bul ve Sivas islCan müdürlüklerinde bedel mukabilinde alabilir. (4365) 
görülebilir. 14351 

4 - Teminatı muvakkate bedeli 
2934 lira 67 kuruştur. 

5 - Tcnıinatlarını malsandığına ya
tırmaları pazarlıktan bir saat evel ko
misyona vermeleri mecburidir. 

(4894) 14852 

Posta nakliyatı 
Bitlis P. T. T. Müdürlüğünden: 

16-9-1939 gününden itibaren on beş 

gün müddetle kapalı zarfla bir ve üç 
senelik münakasaya konulan ve bil -
tün şeraiti Uç ilanla tasrih edilen ve 
yapılacak tenzilat haddi layik görül
düğü takdirde 30-9-939 cumartesi gü
nü saat 11 de ihale edilecek olan ve 
aylığı 1800 lirada bulunan Bitlis D. 
bakır arası postasına talip olanların 
evrakı müsbite ve muvakkat emanet • 
teriyle birlikte Bitlis P.T.T. binasın
da müteşekkil komisyona müracaat 
eylemeleri dördüncü defa olarak ilan 
olunur. (4895) 4853 

5 köprü yapllnlacak 
Çoruh Valili~inden : 

ı - H opa - Borçka yolunun muhte
lif kilometrelerindeki beş adet köp -
rünün betonarme tabliye intaatı işi 
yirmi gün müddetle kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 16 Birincitcşrin 939 
pazartesi günü saat 15 te Çoruh nafıa 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - İstekliler evrakı fenniyeyi Ço
ruh nafıa müdürlüğünde okuyabilir • 
ler . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iı
teklilcr sekiz yüz on üç lira yirmi ku 
ruşluk teminat ile ehliyet vesikası ca
ri seneye ait ticarete ait ticaret odası 
makbuzu teklif mektubu ile birlikte 
vermeleri lazımdır. İsteklilerin ehli • 
yet vesikasının verilmesi için eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evci bir istida ile vilaye -
tc müracaatları muktazidir. 

Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremezler. 
İstekliler muvakkat teminat mektubu 
ticaret odası makbuzu ve ehliyet veıi
kaıı ile teklif mektuplarını ihale gü
nü olan 16 birinciteırin 939 pazartesi 
günü saat on dörtte eksiltme komis 
yonu reisliğine makbus mukabilinde 
teılim edeceklerdir. Poıtada olan ge
cikmeler kabul edilmes. 

(4896) 

46 baJ öküz ahnacak 
Haymana Kayma.k.mhğmdanı 

Kazamız mıntakasındaki göçmenler 
için açık eksiltmeye konulan (46) bat 
öküz mUbayaa edilecektir. Mubam -
men bedel (2300) liradır. Muvakkat 
teminat (172) lira (SO) lruruttur. Ta
lip olanların, tartnameıini görmek is
tiyenlerin ihale günü 4. 10. 939 çar • 
şaraba günü sat (10) da Haymana bil· 
kümet tabipliği dairesinde mütcıek • 
kil komisyona müracaatları ilin olu • 
nur. (4841) 14799 

ZAYILER 

Zayi - İkamet tezkeremi zayi et • 
tim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur . 

Öztürk mahalleıi Yıldız sokak 
No. 17 de Macar tabaaaından Ko
çiş Yerief. 

Zayi - Ankara Emniyet mildürlü • 
ğünden almış olduğum 1/ 246 sayılı 
20. 9. 937 tarihli ikamet tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan zayi
in hükmü yoktur. Macar tabaaıından 
Andras oğlu Kançarı. 5092 

Zayi - Ankara belediyesinden al • 
dığım 1665 No.lu şoför ehliyetimi kay 
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi • 
nin hükmü yoktur. 

3608 Mehmet Saki\ 

Zayi - Ankara belediyesinden al -
dığım 2494 ehliyet 206 karne No.lu 
şoförlük ehliyetimi kaybettim. Yeni -
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 
3609 Niğdeli Lutfi Ustünkaya 

Zayi - Ankara Erkek lisesinden 
936 senesinde aldığım belgeyi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hilkmü yoktur. 

3610 M. Sonuvar 

Zayi - İstanbul Alman lisesinin ti
caret kısmından 1917 / 18 tedris senesi 
sonunda almış olduğum mektep pha
detnameıini zayi ettim. Yenisini ala
cafımdan eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

3611 Zeki Yalın 

Zayi - İstanbul Sultanisinden 15 
Ağustos 1333 de Dördüncü sınıfta.1 

aldıiım tasdiknameyi kaybettiğimi i
lin ederim. 

ÖlU: Ahmet Necati oilu Mehmet 
N~BuckiA IJGI 



I 

28 - 9 - 1939 

BAŞVEKALET 

Kont~ol cihazı alınacak 
Başvekalet Devlet Meteoroloji 

lıleri Umum Müdürlüğünden: 
ı : _ Umum .~üdlirlüğümüz ihtiya

cı için (5) adet ahize ve (6) adet lam
ba kontrol cıhazı satın alınacaktır. 

2: _ E ksiltmesi 4/10; 939 çarşamba 
günü saat l4 de Yenişehir Kızılırmak 
sokak No. 3o da Dr.vlet metoroloji İş
leri Umum Müdürlüğüne.le toplana· 
cak satın alma komisyonunda yapıla-
caktır. 

3 : _ Muhammen bedel~ (4600) _dört 

b. altı yüz lira olup ılk temınatı 
ın . d 

(345) üç yüz kırk beş Jıra ır. 

4 : _ İlk teminat Bank~ me~tubun
d ayri nakit veya nakıt yerme ka
. ant ghvilat olduğu taktirde bunlar 
ım a •

1 
• • . 

1 komisyonca kabul edı mıyecegım en 
eksiltmeden evel Merkez muhasebe
sine ve mal sandıklarına yatırılarak 
alınacak makbuzun ibrazı. . 

5 : _ Mezkur cıhazlara aıt şartna-

b delsiz olarak Levazım Şubesi mü 
me e ·ı b"l. 
düdüğünden temin edı C: ı ır. 

Ek iltmeye gireceklerın 2490 numa-

1 ks nun 2-3 uncü maddelerinde ra ı anu . .. 
yazılı belgelerile birlıkte o gun ve sa-

t kuAr komisyona muracaatları. ate mez 
(4708) 14646 

MfLLI MODAF AA 

Elektrik tesisatı 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko-

misyonundan : . 
K "f bedeli 3790 !ıra 60 kuruş olan 

1 - cşı ı kışlaııı ile ahırlar arasında 
Muhafı-k Alay altı kablosu elektriiı: tesiıau 
yapılaca. yer c konınuştur. 
açık eksılt~ey · 2 • 10 - 939 pazartesi 

2 _ Eksıltmesı 

·· •• t 14 dedir. 
gunu saİalk t minııU 284 lira 30 kuruş olup 

3 - e ö ·-r· 
prtnamesi ko.da g ru ur lth/n ilk temı" 

4 _ Eksiltmeye. •• • • 
nat ve 2490 sayılı lel~ • 

l.Dd lı belgeler ve bu gitı ııııerle ış-
r . e ya~\ "ne dair ticaret odasından a • 

ıtıgakl tettık ;!tkalarla birlikte muayyen gün 
aca an vM M v satın alma ko.da bu • 

ve saatte . · • 
lunmaları. ( 4611) 14568 

1 adet pik eritme ocağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : . • 
1 _ Bir adet pik entme ocag! pazarhk-

la eksiltme konulmu:ıtu~. Tahmın . bedeli 
(1800) r a olup ilk temınatı 135 lıradır. 

2 _ P~zarlık ıı _ 10 • 1939 çarpmb~ gü. 
nü saat 11 de vekdlet aatm alma komııyo. 

nunda yapıla.caktı~d· ari .,.rtnamesi her ., , 
3 _ Fcnnı ve ı . . ..- cun 

komi& ondan al~nabılır. -
4 -Yİstcklllenn kan~nıın ~ v~ 3. c~ mad

delerinde yazılı v~ikle bırlıkte ılk te
minat ınektuplan ıle muayye)n saatte ko-
tn

• mürncnatları. (4675 14712 
ııyona 

Kuru fasulya olanacak 
M. M. v. Deniz Levazım Satın Al 

ına Komisyonundan : • 
T !ımin edilen bedelı (22.400) lira 

1 - e O) kilo kuru fasulye 10 • 1 
ol~ (160ğ~g tarihine rasthyan aah clinU 
teşnn • d kapalı urfla alınacaktır. 
aa~t 14·f~k t~minatı (1680) li.~a .. ~~up ıart
nam;{ her gÜD koınisyonda gorülup ve alı-

nabilir. t klilerin 2490 sayılı kanunun ta. 
. 3 -dahs:e1._ .. e tanzim edecekleri kapalı 

rıfatı ı 1JJ1J b 11" •• • ek !arını en geç e ı gun ve sa-
teklıf ~ tup eveline kadar Kaaımpaşada 
atten bır aa~t başkanlrğına makbuz mu. 
bulunan komısyo1n 1 (7404 • 4604) 14722 
kabilinde verme er • 

29 kalem tıbbi ecza 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko-

cnisyonundan : . f" 
• talımin edılen ıyatı 7350 

. 1 - Hel?sın~ okuz: kalem tıbbi alat ve 
hm olan yı~! d. te$rin 939 pazartesi rü
~!11zeme 2 bırın~!ıkarada M.M.V. aatınal
nu saat 10 da 1 kl satın alınacaktır. 
ına Ko. ~ pazar 1 rtna ame her gün Ko. da 

2 - Lıste ve 11a 
görülür. • cekler ııoı lira SO 

3 - Pazarlı~• gır·~t ve belgeleriyle 
kuruşluk kanunı t~.mı saatinde Ankara. 
birlikte pazarlık gu~ ve Ko da bulunma. 
da M. M. V. ıı.atına ma 14784 
lan. (4807} 

45 kalem tıbbi ecza 

ahnacak 
Vekaleti Satın Alma KoM. M. 

hıİsyonundan .= . i atı 15900 on-
Heps!ne tahmın edılenl f Y 45 kalem tıb

beı bin dokuz yüz: li~ ? a~ teşrin 939 sa
bi ecza pazarlıkla 3 bırıncı aktır 
lı günii ıaat onda sa~ın alın~~ Ko. ·da gö

Liıte ve şartnamesı her gu 
rillilr. 5 "ki bin Uç yüz 

Pazarlığa girecekler 2~8 1 inat ve bel· 
&ekaen bes liralık kanunı t~.m ve saatinde 
releriyle birlikte pazarlık gun Ko da bu· 
Ankarlllia M .M.V. ııatın alma · 14785 
lunmıılan. ( 4808) 

Tômirat yapt1r1lacak 
M. M. Vekaleti Satın Alın• Ko· 

hıİsyonundan : ~ k 
b" b ş yuz ıe -

1 - Keşif bedeli 1584 ın ~ i konak-
ıen dört lira 50 1..-uruş olan 81 er a tı• 
ta yapılacak tamirııt h,i -.aı:arlıkla Y P 
rıı~caktır · ·· .. 

2 - P~zarlıC:ı 30.9.939 cumartesı gunu 

laat 11 _dcdir. . • • .:; otuz ye-
3 - ~ati teminatı 237 ıkı 7 uZ • 

di lira 70 yetmiş kuruş olup şartnamesı 
komisyonda r.örülür. . uni temi-

4 ---:. Pazarlığa gi receklerın kan ddele· 
nat ve 2490 sayılı kar. .:ıun 2·~· . r;ıa 1 • 
t inde yazılı belgeler ve bu gibı 11 er e ı1-
tiııa1 ettiklerine dair Ticaret odasından .~· 
lıı caklan vesikalarla birlikte muayyen 

1
gun 

"e saatte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bu un-
l?t~ • ~"' · (4882) 14828 

Su şebekesi tesisatı 

yaphnlacok 
M. M. V ekftleti Satın Alına Ko

~iıyonundan : 
e if b deli 4646 dört bin altı yüı 

kırk altı lira 86 ıektıen altı kunıo olan mu
hafız ve piyade alayları kışlaları ahırları • 
na harici su sebckesi tesisatı pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlığı 14-10-939 cumartesi liinü 
saat 11 dedir. 

3 - Ka~t temiruıtı 697 lira 9 kurue olup 
şartnamesı 12 kııruş mukabilinde komis
yondan alınır. 

4 - Pazarhta gireceklerin kanuni temi
ıı:ıt ve 2490 ıayılı kanunun 2. 3 maddele -
r~nde ya~ılı ~elceler. ve bu gibi ielerle iş
tıgal ettıklerıne daır t icaret odasından 
a~~cakl:ırı vesikalarla birlikte muayyen 
ıun ve saatte .M.M.V. Sa. Al. Ko.da bu • 
lunmııları. (4867) 1484-4 

Kürek sapı ol ınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 

b" 1 - Hepsine. tahmin edilen fiyatı 1650 
ın altı yuz ellı lira olan on bir bin kürek 

sapı açık e~ıiltmeye konulmuıtur. 
.. 2 - Eksıltmeıi 14-10-939 cumarte&i gü

nu saat 11 dedir . 
3-;- İlk teminatı 123 yüz yirmi üç lira 75 

Yetmıe. be~ ~urue olup şartnamesi ve nü -
munesı kom• ııyor.1;la göruh r. 

1
4 - Eksiltm eye ~irece~derin kanuni te . f1 ~at ve 2490 sayılı k:ınumın 2. 3. m&dde

~rınde Yazılı belgeler ve tıu gibi :şlerle iş· 
tı gal ettiklerine da:r t !caret ouas~nd-n a . 
lacakl a rı ve~:kalarl:ı birillcte muryycn {;tin 
v
1 

e saatte M.M.V. Sa. Al. K o.<la bu!unml· 
arı. 

(4883) 14846 

Gez öltü seiidi ahnarak > ~ ~ 

M. M. Vekulc ti Satın Alma Ko
mfoyonundan : 

. ~ :- Hepsine tahmin edilen f!yatı 2000 
1~ .bın lira ol;ı,n 1000 bin :ıdet be7. ölçü ı,ıe· 
n 1 açık eksiltmeye kor.muştur. 

.. 2 - Eksiltmesi 16-10·939 pazarte11i gü
nu saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 150 yuz elli lira olu'> 
l•Nname:;i komiııvonda görülm. • 

:J - Eksiltmeye gi receklerin kanuni te· 
n:ıınat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mal'd ele 
r~nde ya_ııh belr.eler ve bu gibi işl~rle h
tııcııl ettıklerine dair ticaret od:ısın<lın ala· 
cakları vcsik2lnrla birlikte ınuayyen giin 
~e saatte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bu'unma· 
arı. 

(4S84) 14347 

Karavana ve bakra~ ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

rniııyonundan : 
1 - Muayyen günde talibi zuhur etmi

Yen 200 karavana ile 200 bakraç yeniden 
pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 1350 lira olup kati teminat mikta
rı (203) liradır. 

2 - Pazarlığı 3-0-9-939 cumartesi günü 
saat 11 de Vekalet satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat mektup veya makbuzlariyle mu
ayyen saatte komisyonda bulunmaları. 

(4910) 14859 

450 sedye ya ph rılaca k 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bezi vekaletçe verilmek üzere 450 

tane &edye yaptırılacaktır. Beher sedyeye 
550 kuruş fiyat talunin cdilmiı olup kati 
teminatı 371 lira 25 kuruştur. 
ı - İstekliler pazarlık günü olan 3 bi· 

rinciteşrin 939 aalı günü saat 10 da M.M. 
V. aatınalma Ko. da bulunmalan. (4915) 

14860 

Sabunlu kösele ve meıin 

-ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

ıniıyonundan : 
. Nümun~i cibi 250 lı:ilo sabunlu kösele 
ıle 100 tane beyaz meşin ı birinciteırin 
939 runü saat 11 de pazarlıkla satın alı
nacaktrr. İsteklilerin 135 liralık teminat
~" ile birlikte pazarlık gün ve saatinde 

.M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 
(4916) 14861 

Sedyelik bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

ıniayonundan : 
Nümunesi ıtibi 300 metre sedyelik bez 

30 Eylül 939 cumartesi günü saat 10 da 
Pazarlıkla satın alınacaktır. İı>teklilerln 
Pazarlık gün ve saatinde 150 liralık temi
ndatları ile birlikte M.M.V. stınalma Ko. 

a bulunmaları. (4917) 14862 

DENiZ LEY AZIM 

Zeytin danesi ahnacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın 

Alma Komisyonundan : 

1
1 -( Tahmin edilen bedeli (17096) lira 

0 an 80000) kilo zeytin tanesi 3 - 1. teşrin 
d 93: tarihine rastlıyan salı günü saat 14.30 

a apalı zarfla alınacaktrr. 

1 
2 - İlk teminatı (1282) lira (20) kuruş· 

0 up tartnamesi her gün komisyondan pa
ra~ız olarak alınabilir. 
t . - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
t~;~~tı dahilinde tanzim cdecekİeri kapah 

et 1 mektuplarını en geç belli gün ve aa-
a ten bir t 1• b 1 saa eve ıne kadar Kasımpapda 
m~~nb8!11 . komisyon baıkanlıiına makbuz 

a 1 ınde vermeleri (7331 • 4645) 
14619 

HARlT A UMUM Md. 

Saman ve kuru ot ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

t ~ :- ~arta Gn. Drk. lük kıtası hayvana-
~ 1~1ın ton kuru ot, 35 ton saman açık 

e 11 tmeye konulmustur 
2 - Eksi~tme 29-sı.sı311 cuma ıünü saat 

11 de Cebecıde Harta Gn. Drk. tük bina • 
sında Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

3 - ~uhammen tutarı 2500 lira. muvak· 
kat temınatı 187 lira 50 kuruı olup banka 
mektubu veya maliye makbuzu kabul olu
nur. 

.4 - 'I'.aliplerin yazılı gün ve saatte te • 
mınatlarıyle beraber komisyona gelmeleri. 

(4500) 14465 

Yem tuzu ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. tük kıtası hayvanatı 
için 70 ton yulaf, 350 kilo yem tuzu açık 
eksiltmeye konulmuetur. 
ı - Eksiltme 29 • Eylut • 939 cuma gü

nu saat 10 da Cebecide Harta Gn. Drk. lük 
binasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 47?1 lira. mu • 
vakkv tc~tı 3_16 lira $8 kurut olup 

ULU~ 

banka mektubu veya maliye makbuza kabııl 
olunur. 

4 - Taliplerin yazılı c(ln 'YC aaatto te
minatlariyle beraber komisyona relmele
ri. (4501) 14466 

Pirinç ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lüiü kıtaııı eratı i -
çin 2000 liralık pirinç açık eksiltme sureti
le alınacaktır. 

2 - Eksiltme 28-9-939 perşembe cünü 
saat 10 da Cebecide Harta Gn. Drk. lük 
binasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Miktarı eksiltme neticeııinde tesbit 
edilecek olan bu iki bin liralık pirincin 
muvakkat teminatı yilz elli lira olup banka 
mektubu veya maliye makbuzu kabul olu
nur. 

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

(4502) 14467 

Çay ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lüfü kıtıısı eratı ih
tiyacı için 938 liralık çay açık eksiltmeye 
koı:ulrııuştur. 

2 - Eksil tme 28 - eylül - 939 perşembe 
günii ı;nat 11 de Cebecide Harta Gn. Drk. 
!fü;ii b:mısıııöa Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tı r. 

3 - M iktarı eks iltme neticesinde tes -
bit crfüecei< o •ı.n bu üç yüz doksan sekiz 
liral ı k çayın mu\•ı:,kl:.! t teminatı altmış li
ra o'up ba:ıka mektubu veya maliye mak· 
bu?. u kabul o ıınur. 

4 - T alipler;n yar. ılı giin ve saatte te· 
min:ıtlariyle hcrıı ber komisyona gelmele· 
ri. ( 450~) 14468 

Elbise ve çamaşır 

oh nacak 
Hart3 G e nel Direktörlüğünden: 

1 - }farta Gn. Drk. lük kıtası eratı için 
200 adet kaput. 100 takım kıı;hk elbise, 500 
takım camaşır acık eksiltme sureti:ı-le alı· 
nacaktıı. 

2 - Ekıdtme 28 . Eylül • 939 perşembe 
günü saat 14 d e Ankara: Cebeci Harta 
Gn. l>r k. lük binasında Sa. Al. Ko. da ya
pılac:ıktır. 

3 - Muhammen tutar bedeli 3985 lira, 
muvakkat teminatı 299 lira olup banka mek 
tubu veya maliye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te· 
minatlariyle hirlikte komisyona gelmeleri. 

(4504) 14469 

Kuru fasulye ve nohut ahnaak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Haı:ta Gn. Drk. lük kıtası eratı ih
tiyacı için 2000 liralık kuru fasulye, 1000 
liralık nohut. açık eksiltme suretiyle alı
nacaktır. 

2 - Ekı;iltme 28-9-939 perııembe günü 
saat 10.30 da Cebecide Harta Gn. Drk.lük 
binasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Miktarları eksiltme neticesinde 
tesbit edilecek olan bu iki bin liralık kuru 
fasulye ve 100 liralık nohutun muvakkat te· 
min.atı 225 lira olup banka mektubu veya 
maliye makbuzu kabul olunur. 

Taliplerin yazılı gün ve saatte teminat
lariyle beraber komisyona gelmeleri. 

(4505) 14470 

Tire ~orap alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lük kıtası eratı için 
2400 çift tire çorap açık eksiltmeya ko . 
nulmUjtur. 

2 - Eksiltme 28-9-939 perliem~ günü 
saat 14.30 da Ankara: Cebeci Harta Gn. 
Drk. liilıc: binasında Sa. Al. Ko. da yapıla -
cakb~ · 

3 - Muhammen tutar bed~li 528 lira, 
muvakkat teminatı 39 lira 60 kuruı olup 
banka mektubu veya maliye makbuzu ka· 
bul olWlllr. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te
minatlariyle beraber komisyona gelmele
ri. (4506 ) 14471 

Kilim battaniye 

alınacak 

. 
saıre 

Harta Genel DirektörlüğÜnden: 
1 - Harta Gn. Drk. Jük ihtiyacı için 400 

yatak kılıfı, 400 yastık kılıfı, 150 beylik 
kilim, 50 yün battaniye. 100 arka çantası, 
100 ekmek torbası, 100 adet nıatra açık 
eksiltme suretiyle alınacaktır . 

2 - Ek11iltme 28 - Eylül - 9311 perıembe 
günü saat 15 de Ankara: Cebeci Harta Gn. 
Drk. lük bina11ında Satın Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

3 - Muhammen tutar bedeli 2895 lira. 
muvakkat teminatı 217 lira 13 kuruı olup 
banka mektubu veya maliye makbuzu ka
bul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte to
minatlariyle beraber komisyona gelmeleri-

( 4508) 14473 

Yazlık elbise olanacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta Gn. Drk.lük kıtası eratı için 
700 takım yazlık elbise açık ekı;iltme sure
tiyle alınacaktır. 

ı - Eksiltme 9-10"1939 pazartesi günü 
saat 10.30 da Cebeci Harta Gn. Drk. lük 
binaaınra Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4637 lira 50 ku • 
ru5, muvakkat teminatı 347 lira 81 ku~ 
olup banka mektubu veya maliye makbuzu 
kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte tı -
minatlariyle birlikte komisyona gelmeleri 

(4509) 14488 

LEY AZIM AMIRLICl 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elmalıdaki kıtaatın senelik ihtiyacı 

olan 270000 kilo ununun kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İspartada tümen satın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara 

L V. lınirlikleri atın alma ltocni'IYaoa.nda- gl'iriilebilir. İatekl!ler ka.aalıaD 2 • 3 iiııcü 
d.Jr. İateldilec oartnameyi komisyonda o~ maddeleriıade yuılı vesikalarla ilk tmninat 
y&bitirtor. makbu.slarnu ve teklif mektuplarını havi 

3 - İıba 270000 kilo unun muhammen olan zarfı gene kanunun 32 ve 33 üııcll mad-
tutarı 33750 liradır. delerindeki sarahat dahilinde tertip ederek 

4 - Şartnameaindeld yüzde yirmi beı ihale saatmdan bir aaat evel komisyona 
miktar fazlası da dahil olduiu halde ilk ı vermiı bulunacaklardır. Poıtada ceçikme· 
teminatı 2561 lira 24 kuruştur. ter mazeret kabul etmez. (4812) 14766 

S - Eksiltme 9-10-939 tarihine tctadif • 
eden pa:.ıarteai günü ~at 16 da İsp;ı.rta tÜ· Resan memuru Ihsan hakkmda 
men satın alma komısyonunda yapılacak - • 
tır. 

6 - İstekliler 9-10-939 pazartesi cüniı 
saat 15 e kadar teklif mektuplarını İ&parta 
tümen ı;atın alma komisyonu başkanlı.tına 
verecek veyahut göndereceklerdir. Bu sa
attan sonra verilen veyahut • gönderilen 
mektuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı tü -
men daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun h UkUmlerine ve 
bilhassa 32 maddesine uygun olmıyan mck· 
tupların sahipleri eksiltmeye i:ıti rak et t i
rilmiyeı:ektir. (4748) 14695 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A1ma Komisyonundan : 
1 - Sivas garnizonu senelik 21000 k ilo 

erimiş sade yağı kapalı zarfla eks ıltrncye 
konulnıufitUr. 

2 - Muhammen bedeli (2100) ve mu -
vakkat temiııı:.tı da 1575 lirad ır. 

3 - İhale 11-10-939 çarşamb:ı günıi gaat 
16 da tümen komutanlık birıa ıan<iaki ko -
misyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gilır komisyonda 

Konya Tümen Sorıu HA.kimli
ğinden : 

93'4 yılında Karaman p iyade :ılayında 
ve 936 yılında Konyaoaki piyade alıı.yın.da 
iicrctle i ı:.tihdm edilen hesap memuru İh· 
sanın ikametgiıhı ve halen nerede bulun
du"'u meı: hul bulur:duğundan derhal Kon
yadaki t iimen &orcu h5.kinıliğine müracaat 
etmesi veya sarih adresini b ild irmesi ak
si t akdirde hakkında askeri muhakeme u
sulü kanununun 216 cı mnddcsinin tatbik 
e<lilccefi tu"'umu ilin olunur. ( 484?) 14804 

ilan tashihi 
Ankara Levazrm Amirliği Satın 

AJma Kom~t!yommdnn : 
1 - Kuşı:.dasında cıheti A:ıkeriye tara· 

rafından gösterilecek mahalde yapılmak 
üzer e kap3lı zarfla eksiıtmeye konulan ve 
163iriııc:tcş. 939 pı:zartesi günü saat 11 de 
ihal~i yapılacak olan inşaattan temiz ve 
kirli su tcsls:ı tının yapılmasından sarfına
zar edilmiş oımas:nda:ı dolayı iki adet p:ıv 

Yu~o~ ahnJcak 
Ankara Levazım Amirliği Satm ,\ima Komisyonundnn 

1 - Tilmcn birlikleri b ir senelik ihtı:ya cı olan aşacıda cinsi, mi ktarı. fiyatı. tutarı 
ve illr teminatı yaz ılı olan yula f kapa1ı zaı fl a satın alınacaktır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 2 - 1 ınci teşrin - 939 pazartesi günü saat 16 da İı· 
mitte tümen satın alma kom isyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gun İstanbul. Ankara. ı:skişehi r levazım amirlikleri satın alma 
komisyonunda ve lzmitte tiımen s:ı tın alm a komisyonunda PÖrlİ l ebilir. 

4 - Iier mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. Ve teminat· 
ları da ayrı ayrı alınabi lecektir. 

S - İsteklilerin belli gün ve sa at inden bir saat eve! ilk inaı,;larını ihtiva eden ka · 
palı zarflarını lımi tte tiımen satırı alma kom isyonuna veıı.ıcleri 
Mevkii Miktarı Fiyatı Tutarı İlk inancası 

Kilo Kr. St. Lr. Kr. Lira Kuruş --- - -- -
İz: mit 115600 5 00 5780 00 433 50 
Ada 98000 s 00 4~00 00 367 50 
Bolu 98000 s 00 4900 00 367 50 
Tuzla 680000 s 25 35700 00 2677 50 
Gebze 21000 5 30 11130 00 834 75 

1209000 62410 4680 75 
(4534) 14495 

Bulgur ah naca~ 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 
1 - Tıimen birliklerinin bir senelik ihtiy acr olan aşağıda cinsi, miktarı. fiyatı. tutarı 

ve ilk inancası yazılı olan bulgur kapalı z adla aatın alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 2 - 1 ınci teşrin - 939 pazartesi günü saat 17 de İz. 

mitte tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi her gün htanbul, Ankara, Eıkieehir levazım &mirlikleri satın alma 

komisyonunda ve İzmitte tümen satın alma komisyonunda görülebilir. 
4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. Ve teminat -

lan da ayrı ayrı alınabilecektir. 
5 - İRtekliler•n belli aetln ve sut\:ıde ilk inançlarını ihtiva eden kapalı z:srflarını 

İzmitte tümen ı;atın alma komisyonuna vermeleri lüzumu ilan olunur. 
Mevki Miktarı Fiyatı Tutarı İlk inancas1 

kilo Kr. St. Lir.. Kr. Lira Kuruı St. -----
İzmit 35000 12 50 4375 328 12 50 
Ada 30000 12 50 3750 281 25 
Bolu 30000 2 50 3750 281 ıs 
Tusla 10000 12 50 1250 93 75 
Gebze 12700 22 50 1S87 50 119 58 50 ----

117700 14712 50 1103 96 00 
(4535) 14496 

Sığır eti ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için a,aiıda garnizonları hi • 
ıal&rında miktar, ihale ııekli ve tarihi ve muvakkat teminatları yazılı sıtır etleri ka • 
palı zarfla ekıiltmeye konulmu!jtur. 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatlerden bir saat eve] muvakkat teminat a.lcçaları, 
2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte komisyona müracaatları. 
Garnizon Miktan M. Tem. M. bedeli Tutarı İhale gün ve 1ekli 

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

Canalı:kale 
Eren köy 
Ecebat 

110 Ton 
119 Ton 
95,5 Ton 

(4537) 

2081 25 
21?3 24 
1890 90 

27 
24 
26 

75 27750 00 
35 28976 so 
40 25212 00 

--------·--
:0-9.39 10 K. zarf 
30-9-39 11 K. zarf 
30·9·311 12 K. zarf 

14498 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - İskenderun garnizonundaki b irlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları 

yazılı iaşe maddeleri kapalı zarf uauliyle satın alınacaktır. tahmini fiyatiyle muvak
kat teminatları hizalarındadır. 

2 - Mevaddı iaşenin eveafı ve teslim yerleri şartnamelerinde yazılıdır. 
3 - İstekliler şartnameleri görmek için Ankara ve fstanbulda levazım amirlik 

leri aatınalma komiııyonlariyle İskenderunda alay satınalma komisyonuna müracaat 
edeceklerdir. 

4 - İhale Erzakların hizalarında rösterilen gün ve saatlerde İskenderunda aske
ri satın.alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Teklif mektupları 2'3-10-939 etini! saat 9 kadar lakenderunda satınalma ko
mi•Yonuna makbuz mukabilinde verilmiı olmalıdır. Bu saatten tonra mektup kabul 
edilmez. . 

6 - Şartnamenin 4. maddesinde istenilen vesikalar muvakkat teminatın konul
duiu zarf i~erisinde konulmalıdır. 

Miktarı Tahmin bedel. Muvakkat teminat Tarih 
Cinsi Kilo Lira K. Lira Kr. hale t saat 

- --"- ---
Ekmek 1162000 104580 00 7844 00 23.10-939 Si .. 
Sıiır eti 195300 39060 00 2930 00 23-10-939 11 .. 
Sadeyaiı 22400 23~20 00 1764 00 23-10-939 14 ,. 
Kuru ot 887000 31045 00 2328 00 23-10-939 16 .. 
Yulr 1133000 62315 00 4674 00 24-10-939 Si .. 

(4858) 14835 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satın Alma Komisyonundan 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aı;ağıda cins ve miktar· 

lan yazılı yulaflaı satın alınacaktır. 
2 - Her kıtanın ihalesi hizalarında gösterilen gün ve saatlerde müstahkem mev

ki aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
S - İsteklilerin mezkQr tarihlerde teminat akçeleri ve 2490 sayılı kanunda yazılı 

veeaikle birlikte muayyen riın ve saatlerde komisyona müracaatları. 
M. Teminatı · 

M. Bedeli Tutarı 
Garnizon Kilo Ku. Sa. Lira. K. Lira K. İhale Ta. ve Ş. ıtııı saat 

- -·-Ezine P. A. 80000 4 50 270 00 3600 00 16-10-939 Pa. erte. 10 Açık 
Kilitbahir 216000 4 50 729 00 9720 00 16°10-939 11 Ka. Zarf 
Geyikli 72000 4 50 246 00 3280 00 16-10-939 

" 10.S Açık 
Eceabat 360000 4 50 1215 00 16200 00 17-10-939 Salı 10,S K. Z. 
Ezine Top. 763000 4 50 2575 12 34335 00 17-10·939 .. 11,5 K. Z. 

(4848) 14833 

4 kalem yiyecek ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Mers.ın garnizonundaki kıtaabn ihtiyacı olın yukarıda cins, miktar, muhammen bedel ve ilk temlnatlariyte eksiltme cün 
ve saatlan yazılı iaşe maddeleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur . 

2 - Eksiltme Meninde askerlik ıubeai binaıının üst katında askeri mahfelde asker! satın alma komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

3 - Zarfla r aynı gün açılı$ ıaatınıfan bir saat evetine kadar kabul edilir. 
4 - Fazla l>ilgi edinmek istiyen istekliler Mersin satın alına komisyonunda mevcut şartnameleri her zaman rörebilirler. 

Mu. Bedel İlk Te. (4696) 14640 
Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. İhale günü Saat Şekil 

Un 
Pirin~ 
Bulgur 

K. faaul e 

540,000 
48,000 
60.000 

000 

621,00 00 
110.40 00 

57,00 00 

4355 00 
828 00 
427 00 

4-10-939 
4-10-9311 
4-10·939 

Çarpmba 10 
Çar~amba 11 
Cartamba 3 

K . zarf 
K. zarf 
K . zarf 

yonwı bedeli keşfi 11200 lira 59 
rine 78894 lira 55 kuruş ve o 
lSZl 7 lira 59 kuruş olan bedeli k 
lira 8 kuruşa ve bedeli keşfi 58 
kuruş olan bir mutbakın (5013) l" 
ruşa tenezzül edip ceman yekun 
bedelinin (109361) lira 65 kuruş 
95447 lira 37 kuruş oldugu buna 
üçüncü maddede yazılı muvakka 
tın da 6718 li radan 6172 lira 4 
düstüğü t ashihen ilfin oltmur. (49 

Sm"'ır et· 1 
Ankara Levazım Amirl ı 

Almn Komisyo aundan : 
1 - Bergama garnizonu birlı)'!h 

nelik ihtiyaçları otan 120 t on u 'I 
palı urf usuliyle eksiltmeye k 
tur. 

2 - Mı:bammen bedeli (28800 
3 - Muvakk:ıt teminatı (2160 
4 - İhalesi 16-10-939 pazarı 

saat 16 da Edremi t Tiım Satınal 
yonu binasında yapılacaktır. Tc 
tup larr saat 16 ela komisyona t 
miş olacaklardır. 

5 - Şartnameyi görmek ve o 
t iyenler her gıın iş saat inde 
mıirarut etsinler. (490a) 

DAHiLiYE VEKALE 

Sıcak hava tesisah apfl 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Vekalet Arşif dairesin 
rılacak klime (sıcak hava) te 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (900( 
dır • 

3 - Eksiltme 12/ 10/ 939 cu 
saat 15 de Vekalet binasında 
cak satın alına komi ... ·onunda 
caktır. 

4 - Muvakkat t ...... '1inat 675 
5 - 1steklil c uu işe ait keş 

name, mukavelename ve projey 
ruş mukabilinde Vekalet Lev 
dürlüğünden alabilirler. 

6 - İstekliler eksiltmeye 
mek için eksiltme gününden eı 
kiz gün evel Nafia Vekaletine 
caatla bu eksiltmeye girebilec 
dair ehliyet vesikası almaları 
dır. 

7 - İstekliler muvakkat te 
ya mektubu ile ehliyet vesika 
ma ve eksiltme kanununun ik 
ünçüncü maddesinde yazılı dii 
saik ile birlikte aynı gün ve 
mezkur komisyonda hazır b 
ları lazımdır. (4639) 

ZIRAA T VEKALEı 

Kuru ot al na~ 
Etlikte Veteriner Bakte 

ve Scroloji Müeueseai Dir 
ğünden : 

1 - Müessesede mevcut 
hayvanatı için asgari 60,000 
80,000 kilo kuru ot açık eks 
konulmu~tur. 

2 - Tahmin bedeli 4000 lir<t 
3 - Muvakkat teminatı (3 

olup banka mektubu veya vez 
buzu ve hazine tahvili temina 
rak kabul edilir. Tahvillerde n 
mukabili hazineye teslim edil 

4 - İhalesi 9-10-939 pazarte 
saat 15 tedir. Şartnamesi mües 
rektörlüğünden bedelsiz olara 
lir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazı 
ları haiz olan isteklilerin muay 
lan gün ve saatte Ziraat Veklil 
hasebe Müdürlüğünde müteşe 
tınalma komisyonuna müracaa 
leri. (4602) 14611 

MALlYE VEKALE 

Elbise yaptarılac 
Maliye V ekiıletinden : 

ı - Vekalet müstahdemle 
kumaşı Vekaletten verilmek v 
dikiş levazımı müteahhide ait 
üzere 146 takım ceket, Yelek, 
lon, kasketten ibaret erkek e 
dokuı.: takım ceket, eteklik, b 
ibaret kadın elbisesi ve 61 adet 
nun dikişi toptan açık eksiltm 
nulmuştur • 

2 - Muhammen bedeli erkek 
dın elbiseleri 7 liradan ve pal 
lira 50 kuruştan 1420 lira 50 ku 

3 - Muvakkat teminatı 106 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi levazım mü 
ğünde görülebilir. 

5 - Eksiltme 30-9-939 cum 
günü saat 10 da Veklilet lcvazı · 
dürlüğünde müteşekkil eksilt 
misyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanu 
inci ve 3 üncü maddelerindeki 
!er ve muvakkat teminat makbu 
ya Banka kefalet mektubiyle b. 
belli gün ve saatte komisyona 
caatları. ( 4585) 14545 

Müsabaka imtiha 
Tapu Kadastro 

ğünden : 
Kı:ıdastro ve tapu memurlukla 

müracaat etmiş olan lise mczu 
nın müsabaka imtihanı 29. 9. 93 
ma günü saat 10 da yapılacaktı 
!iplerin o gün umum müdürlük 
zır bulunmaları ilan olunur. 



-8-

HAVA KURUMU 

.10.000 metre hassa kaput ve 
astar bezi ahna<ak 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün. 
den: , 

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

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

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

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

Eksiltme tehiri 
Türk Hava Kurumu Genel Mer· 

l.ez Batkanlığından : 
ı - 22 eylül 939 cuma günü saat 

15 de ihale edileceği evelce ilan edi · 
Jen (150.000) cilt tutkallı makbuz ile 
(50) cilt kıymetsiz eşya irsaliyesine 
tahmin edilen bedel 4500. liraya, ve 
tayin olunan müddet de 60. güne çı
l:arılmıştır. 

2 - Bu ihale, 29 eylül 939 cuma gü
n !.i 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 ko. 
mic;yonunda bulunma1arı. 3524 

4000 kilo beyaz ve veyeıil 
germe laki alınacak 

Türkku§u Gel!el Direktörlüğün. 
<!en : 

1 - Beher kilosuna 120. kuruş fiyat 
tahmin edilen 3000 kilo beyaz, 1000 
kilo yeşil germe 13.ki (Emayit) açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 360 liradır. 
3 - İhalesi 15. ikinciteşrin 939 çar· 

şamba günü saat 14,30 da satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. 

5 - İsteklilerin ihale gün ve saatin
de muvakkat teminat ve icabeden ve • 
ıikalariyle komisyonda bulunmaları. 

3604 

6900 M 2 kontrplak ahnacak 
TürkkUfU Genel Direktörlüfün· 

den : 
1 - Muhammen bedeli 14450 lira o

lan 6900 m2 Kontrplakın satın alınma

sı kapalı zarfla yapılacaktır. 
2 - Muvakkat teminatı 1083.75 ti. 

radır. 
3 - İhalesi 15 İkinciteşrin 939 çar· 

§amba günü saat 18 de Türk Hava 
Kurumu merkez binasında Türkkuıu 
genel direktörlüğü satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihale gün ve ıaa -
tinde muvakkat teminat ve icabeden 
vesikalariyle birlikte komisyonda bu
lunmaları. 

5 - Şartnameler her gün komis • 
yonda görülebilir. 3605 

1500 kilo aseton allnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün

den: 
1 - Beher kilosuna 120 kuruı fiyat 

tahmin edilen (1500) kilo Aseton, a
çık eksiltme suretiyle satın alınacak -
tır. 

2 - Muvakkat teminatı 135 liradır. 
3 - İhalesi 15 İkinciteırin 939 çar· 

§amba günü saat lQ da satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

5 - İsteklilerin ihale gün ve saa -
tinde muvakkat teminat ve icabcden 
vesikalariyle komisyonda bulunmala-
rı. 3606 

Fosseptik inşaat 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün-

,· n : 
1 - Keşif bedeli 1776 lira 16 kuruş 

olan İnönü har>gar binasının Fosc;ep
t 'k inşaatı pazarlık suretiyle eksiltme 
ye konnlmu~tur. 

2 - Pazarlığı, 11. 10. 939 çarşamba 
günü saat 16. da Türk Hava Kurumu 
genel merkez binasında Türkkuıu sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteyenlerin kanuni teminat ve 
lüzumlu vesikalariyle birlikte muay -
ven gün ve saatte satın alma komis -
yonunda bulunmaları. 1607 

Talebe alınacak 

UlUS 23- 9- 1939 

ANKARA V ALILICI 
.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

§ Mahrukat fiatleri ~ - -- --
Ankara Valiliğinden : __ : Belediye Reislig'"' inden : 
tômirat yaptırılaçak 

-

.::!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ----- ------------
•• • •• --- -- -= -- = 1 Keşif bedeli 1565 lira 99 kuruı o- _ 

lan Ayaş kazası hususi idare diıpan· : 
ser binasının tamiratı pazarlıkla yap- _ 

- -
Görülen lüzum üzerine, mayi, madeni ve adi mahrukatın evelce : = DiKKAT KOM UR -----. - -tayın edilen !zami fiyat ve aatış şartlan aşağıda tekrar edilmiştir. : -- - -----tırılacakdır. : 

2 - Pazarlığı 9-10-939 pazartesi gü- :E Sayın halka ilin olunur. -111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 - -= - --- -nü saat 15 te yapılacaktır. : Gaz : l. ' . • . ..ı:ın • - - -
Memleketimizin en büyük sanayi müessesesi ~ -3 - Kat'i teminatı 234 lira 90 kuru§ : -dur. _ 

---- -----4 - Pazarlığa gireceklerin kanuni : 
B. teneke 
K. teneke 
Litre 

297.5 Krt-
92 ,, 
19.5 il 

Tenekesi 
Litresi 

317.5 Krş. 
•7.70 ,, -- -- - olan KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları·~ -teminat ve 2490 sayılı kanununun 2,3 : --= --maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi· - Sömikok : Karabük koku ---bi işlerle iştiğal ettiklerine dair Tica : 

ret odasından alacakları vesikalarla : - Vagonda tonu 
Depoda tonu 
Kilo ile 

2125 Krş. 
2275 .. 

2.5 .. 

Vagonda tonu 
Depoda tonu 
Kilo ile 

2300 Krı. 
?.450 " 

2.75,, 

------birlikde muayyen gün ve saatta Vila- : 
yet daimi encümenine ve şartnameyi : 
ve keşifnameyi görmek üzere vilayet E 
Sıhhat Müdürlüğüne müracaatları. : 

-------Ankara gazhane koku Mangal kömürü: ---(4826) 14771 = 
Mahallinde tonu 
Kilosu 

2100 Krş. 
2.5 " 

Toptan kilosu 
Perakende " 

5 Krş. 
5.5 ,, 

--
Ahır yaptırılacak ~ -----

Ankara Valiliğinden : 
1 - Etlik merkez laboratuvarların

da yapılacak ahır inşaatı 14. 10. 939 cu 
martesi günü sa:ıt 10 da vilayet bina
sı dahilinde nafıa komisyonunda iha· 
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (9515) lira (43) ku 
ruştur. 

3 - Muvakkat teminatı (721) lira 
(16) kuruştur. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
mektup veya makbuzu, ticaret odası 
vesikası ve bu iş için nafıa müdürlü -
ğünden alacakları fenni ehliyet vesi -
kalariyle birlikte yukarıda adı geçen 
gün ve saatte nafıa komisyonu reisli
ğine müracaatları. 

5 - Bu işe ait keşif ve şartnameyi 
her gün nafıa mürlürlüğünde görebi -
lecekleri. (4920) 14864 

ANKARA BELEDiYESi 

Yulaf ve kuru otahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

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

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

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

4 - Şartnamesini görmek istiyen • 
terin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 10-10-939 salı günü sa
at on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (4702) 14699 

Klor gazı allnacak 
Ankara Belediye&inden : 

1 - Su işlerine alınacak olan 30 tüp 
klor gazine talip çıkmadığından bir 
ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1650) lira
dır. 

3 - Teminatı (248) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 10-10-939 salı günü saat 
10.30 kadar her salı ve cuma günleri 
keza 10.30 da belediye encümenine 
müracaatları. (4859) 14836 

Makine yağı at.nacak 
Ankara Belediye&inden : 

1 - Su işleri için alınacak olan 
4000 litre maki ı: yağı ile 360 litre o· 
tomobil yağına talip çıkmamasından 
bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1598) lira
dır. 

3 - Teminatı (239.70) liradır. 
4 - Şartname ve sairesini görmek 

istiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 10-10-939 salı gü
nü saat 10.30 a kadar her sah ve cuma 
günleri keza saat 10.30 da belediye en
cümenine müracaatları. 

(4860) 14837 

Sülfatdalömin ahna<ak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su itleri için alınacak olan 100 
ton sülfat dalomine talip çıkmadığın
dan bir ay içinde pazarlıkla alınacak -
tır. 

2 - Muhammen bedeli (11200) lira-
dır. 

3 - Teminatı (1680) liradır. 

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

Odun : 

Toptan kilosu 
Perakende 

NOT: 

2 Krş. 
2.25 .. 

-------------?: --: a - Bilumum maden kömürleri satışlarında (250) kiloya kadar : 
: perakende, (250) kilodan yukarı toptan, : -b - Mangal kömürü satışlarında (500) kiloya kadar perakende, : - ---: (500) kilodan yukarısı toptan, :; 
_ c - Odun satışlarında (1000) kiloya kadar perakende ve (1000) : - -: kilodan yukarısı toptan addedilir. : - d - Mangal kömürleri dükkanlarda delikleri (5) milimetre ge- : 
: nişliğinde bir kalburdan geçirildikten sonra tartılacaktır. : -: e - Çıralık enkaz tahtaları odun hükmünde olup toptan (2) ve : 
: perakende (2.50) kuruşa satılacaktır. (4908) 14857 ---'"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r" 

HAVA SEFERLERİ 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden : 

2 teşrinievel 1939 tarihinden itibaren işarıahire kadar tayyarelerimiz 
aşağıda yazılı saatlerde hareket edecektir. 

(Pazardan maada her gün) 
Ankaradan hareket İstanbula muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 
14 00 16 00 

f~tanbuldan hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 11 30 
Ankaradan hareket 

Saat Dakika 
14 10 

.. ~danaya muvasalat 
Saat Dakika 

16 20 
Adanadan hareket Ankaraya muvasalat 

Saat'-'Daklka Saat Daltika -"-==~~ 
9 00 11 10 

1stanbuldan hareket <zmire muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 20 11 10 
tzmirden hareket İatanbula muvasallt 

Saat Dakika Saat Dakika 
14 05 15 55 

İzahat almak için acentalara ve meydan müdürlüklerine müracaat edil-
mesi. (4900) 14849 

at on buçuğa kadar her cuma ve salı 
günleri keza 10.30 da belediye encü
menine müracaatlar. (4862) 14839 

Mazot alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su ve temizlik işleri ile itfaiye 
için alınacak olan 224000 kilo mazota 
talip çıkmamasına binaen bir ay için· 
de pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (29120) li -
radır. 

3 - Teminatı (4368) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti yenle

rin her gün encümen kalemine ve is • 
teklilerin de 10-10-939 salı günü saat 
on buçuğa kadar salı ve cuma günleri 
keza saat 10.30 da belediye encüme -
nine müracaatları. (4863) 14840 

15 kalem boya ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Otobüs idaresi için alınacak o
lan 15 kalem boyaya talip çıkmamaaı
na binaen eksiltme on gün uzatılmı§ 
dır. 

2 - Muhammen bedeli (2900,55) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (218) lira -
dır. 

4 - Şartname ve liste ve nümune -
terini görmek istiyenlerin her gün en
cümen kalemine ve isteklilerin de 3-
10-939 sah günü saat 10.30 da beledi
ye encümenine müracaatları. 

(4864) 14841 

Satıhk yer 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Çankırı caddesinde imarın 764 
adanın 10 parselinde bulunan belediye 
malı (III) metre murabbaı yere talip 
çıkmamasına binaen arttırma on gün 
uzatılmıştır. 

2- Muhammen bedeli 555 liradır. 
3 -Muvakkat teminat (41,63) ti -

radır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemi· 
ne ve isteklilerin de 3-10-939 salı gü
nü saat 10.30 da belediye encümenine 
müracaatları (4865) 14842 

20 kalem muhtelif malzeme 

ahnac:ak 
Ankara Belediyesinden 

1 - Su işleri idare11i için alınacak 
olan 20 kalem muhtelif malzemeye ta
lip çıkmamasına binaen eksiltme on 
gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 3470 liradır. 
3 - Muvakkat teminat (260.25) lira

dır. 

4 - Şartname ve malzeme listesini 
görmek istiyenlerin her gün enciimen 
kalemine ve isteklilerin de 3-10-939 
salı günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. 

(4866) 14843 

-- nrn çıkardığı ve Alman kokları kadar kuv· . ----
vetli teshin KOK KÖMÜRLERiNi müesse· --------- selerimiz tarafından satışa arzediyoruz. ------- Bilumum istasyonlarda vagonlarda, ve

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

-------------------------------------------------------------------------- -- -
~VEHBİ KOÇ TİC. EVİ, ANKARA.§ - -- -- --

Telefon : 3450 • 1 - 2. ~ 
-------
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Bir türk baya·n aranıyor 
İsıtanbul'da sekreter olarak çalışacak bir türk bayan aranıyor. 

Almanca steno ve daktilo bilmesi ve resen çalışabilecek kabiliyette 

bulunması şarttır. 

Tekliflerin yazı ile Ankara 107 posta kutusuna gCSnderllmeal. 
3571 

Bir tabelôci aranıyor 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müeaaesei Müdür
lüğünden: 

3 liraya kadar yevmiye ile bir tabellcı alınacaktır .. 
Karabük'te müessesemize müracaat olunması ilin olunur. S5trZ 

111111111 1111111 Modern demir işleri atölyesi 
Demir ve çelik işlerine müteallik her türlü ıiparifleri zevke 111-

gun ve garantili olarak yapar. Ankara: .Müdafaai Hukuk caddeli 
Açık sokak No. 6 3395 

Mutlaka kuı tüyü kullanınız 

İS TAN BUL 
f<us,.u T• ÇA1<MA1<CıLAR ·;,-
"'"'r"'.ı uoi;-SANDALYECILERt8i\11tıli~ 

Kumaıiyle 1 kut tüyü yastık 1 lirayı 
Kuı tüyünün kiloıu 75 kuruttur. 5074 

Okul kitapları 
Saman pazarındaki 

AKAY 
Kitap evine tamamen geldi. 

Kırtuiyeyi Ankarada en ucuz 
oradan temin edebilirsiniz. Tale
beler! Oraya koıunuz. Tel: 3585 

3426 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -
= Daktilo kursu i - -- -: 63 üncü devresine ilk teı - : 
- rinin ilk haftasında : 
: başlıyacaktır. Tahsil aranmak - : 
: sızın herkes alınır. (BİR) ay - : 
: da diploma, verilir. Belediye aı- : 
5 rasında Hanef apartmanı No. : 
: 4 Tel: 3714 3602 : 
i'ııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııii 

4 - Şartnamesini görmek istiyen • 
terin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin 10-10-939 salı günü saat 
on buçuğa kadar her salı ve cuma gün
leri keza saat 10,30 da belediye encü· 
m!"'lİne müracaatları. (4861) 14838 

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

Benzin alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su itleri için alınacak olan ULU S - 20. inci yıl. - No: 6522 
(20.000) litre benzine talip çıkmadı - imtiyaz Sahibi 

YENİ SİNEMALAR 
BU GECE 

LOREL - HARDİ AVCILAR 
Türkçe ııödli 

HALK 
BU GUN BU GEC:& 

İki film birden 

sus 
Yeni mevıım 

Hazırlığı 

Dolayısiyle ğından bir ay içinde pazarlıkla alına· 1 k d Artun 
Teknik Okulu Müdürlüğünden: caktır. s en er 

Omumt Neşriyatı idare Eden 

GliDdiiz iki film 

l - Herkül 
2 - Şahane Tango 

l - Tabanca Kanunu 
2 - Ölüm Markası 

Seanslar. 
14.30 - 16.30 • 18.30 gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de 
PER GÜNT 

Bir müddet kapalıdır 
SEANSLJ\l\ 

14.45 • 16.4-5 - 18.4~ • Gece 21 de 
Mühendis kısmı makine ve inşaat 2 - Muhammen bedeli (3734) lira· Yazı İşleri Müdürü 

ııbelerine alınacak talebenin duhul dır. Mümtaz Faik FENiK 
lmtihanları teşrinievvelin ikinci pazar 3 - Teminatı (576) liradır. Müessese Mlldürilı Na,ıt ULUG İ Hint Mezan 
teıi günü aaat dokuzda Yıldızdaki o- 4 - Şartnamesini görmek istiyen - BU GECE CEBEC Açık Hava Sinemaamda Türkre sözlü 

· a ılacaktır.(~75~4~9--4~8~1 ~6):....ı....:l~er~i=n~h~e~r....::.gu~··n:.:......:e~n~c-üm __ e_n __ k_a_le_m~ı-·n~e-v_e_ı _ _\.'::.,==U=L=U==S=B==as=nn==eTl==··A~N==KA==RA;;;;;;iiiiiiii.g_l_~iiiiiiiii;;;::::;;:::::::;:=::=:=::i:::::=:::::::::=:::::::=:::::==:~~~~====::=::=:=~~~===~~===========7============~~:.J 


