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ACIMIZ ANDIMIZDlı:t. Yazısı dördüncü sayfada 

İngiltere ve Fransa'nın kara, deniz ve hava kuvetleri faaliyete geçti 
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• 
ki alman şehri bombardıman edileli 

. 
Jng~iliz tayyareleri alman . toprakları 

üzerine altı milyon beyanname attdar 
• 

lngiliz donanması bütün 
denizlerde laaliyete ge(li 

"'A. JOX,, zırhlısı bir alman şilebini batırdı 

Yeni İrak el(isi dün 
Cümhurreisimize 

itimatnamesini verdi 
İrak'ın Ankara Elçisi Seyit K~il 

Geylani dün saat 14 de Çankaya köş
künde Reisicüm.hur tarafından kabul 
edilerek itimatnamesini takdim etmiş
tir. 

Kabul esnasında Hariciye Vekaleti 
Umumi Katibi Numan Menemenci • 
oğlu da hazır bulunmuştur. (a.a.) 

Harp 
ve diğer 
devletler 

Falih Rıfkı ATAY. 

Fransız orduları 
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Tedricen temaslara 
girmeğe başladı 1 

Londra, 4 a.a. - istihbarat Nezareti tebliğ ediyor : 
3 • 4 Eylül gecesi ingiliz hava kuvetlerine mensup tayyareler alman 

to~ra~an üzerinde şimalde ve garpte uzun bir keşif uçuşu yapmıştır. 
Ü i önün g emıı •. 

Tayyarelerimiz, geniş bir arazi sahası üzerine, alman milletine hitap 
eden beyannameden altı milyon nüsha atmıştır. 

Amirallığm bir tebliğinde deniliyor ki : 
lngiltere'nin bütün haIP. filoları, harp üssülharekelerinde tahşit edil~ 

miştir. 

İngiliz filosu, teslih ve mukavim kruvazörler haline ifrağ edilen bir 
çok ticaret gemileriyle takviye edilmiştir. 

Donanma bütün denizler üzerinde faaliyettedir. Fakat şimdiye ka -
dar mühim bir hareket olmamıştır. 

Douvres limanı ticarete kapatılmıştır. 

* * * 

Leh süvarileri manevralarda 

B. Antoni Eden 
dominyonlar 

nazın oldu 
Londra, 4a.a. - Yeni harp kabine

sinde Anthony Eden, dominyonlar 
nezaretine, Lort Stanhope başvekalet 
lortluğuna, Thomas lnskip lord chan
celier'liğe J an Anderson dahiliye ve 
emniyet nazırlığına tayin edilmişler
dir. 

Eden, harp kabinesi ile dominyon
lar arasındak teması muhafaza etmek 
için kabinenin bazı toplantılarına iş
tirak edecektir. 

Anderson pasif müdafaa servisle
rinin başında bırakılmıştır. 

Nevyork, 4 (Radyo)'- lngiliz donanması Baltık denizini abloka et- B. Eden yeni vazifesine b l d 
mek üzere emir almıştır. aş a t 

3 eylül sabahına kadar bütün 
dikkatler Londra ve Paris Üstünde 
idi. Şimdi herkesin merakı, Roma 

d . ı ı·k'ı üzerin e toplanmı§tır: acaba ıta -
yan bitaraflığının hakikati nedir? 

alman ıehri bombardıman edildi~ 
Londra, 4 a.a. - B. Eden, bu sabah 

dominyonlar nezaretinde vazifesine 
başlamıştır. Yeni nazır, harp kabinesi 
azası bulunmamakla beraber, domin -
yanlar hükümetlerini her zaman va • 
ziyet hakkında mah1mattar edebilmek 
için B. Eden'in harp kabinesinin bazı 
toplantılarına iştirakini mümkün kı -
lacak tedbirler ittihaz olunmuştur. 

Alman tecaviizündenberi İtalya 
hakkında üç ihtimal ileri sürülmüş· 
tür. Bu ihtimallerden biri, İtalyan 
bitaraflığının müşterek bir tertip 
eseri olmasıdır. Yani mücadeleyi 
Lehistan'da mevziileştirmek, yahut, 
ilk alman kazançlarından sonra bir 
mütareke ve konferans için İtalyan 
tevassutunu kullanmak! Bu ihtimal 
doğru çıksaydı, o zaman alman te
~avüzünü bir mihver harbinin baş
langıcı telakki etmek lazım gele
cekti. İkinci ihtimale göre, müsel
lah ve dost İtalyan bitaraflığının 
Lehistan'a yardım edecek merkezi 
Avrupa ve Balkan devletlerine kar

Wilhelmshaven, 4 a.a. - Yeni tipte ingiliz tayyareleri bugün saat 18 e 
doğru Wilhelmshaven ve Cuxhaven'e taarruz etmiştir. Tayyarelerin attık -
ları bombalar, müdafaa bataryalarının şiddetli ateşi karşısında müessir ol -
mamıştır. On iki ingiliz tayyaresinden beşi düşürülmüştür. Diğerleri Hol • 

İngiliz ordusu 
Başkumandanlığı 

(Sonu 4. üncü saüfada) 

Sabaha karşı : 

şı bir tehdit olarak tutmak, fransız '.'\ ·· ... · 
ve ingiliz hareketleri inkişaf ettik- f •. 
ten sonra, bu müdahaleyi zamanın

Westerplalle ve Gdynia' daki Leh 
kllalar1 mukavemet ediyor 

da ve yerinde tahrik etmek ve bel
ki Almanya hasadı beklediği gi
bi, ltalya Alplara kar yağması
nı beklemek! Üçüncü ihtimal şu
dur: Musolini Almanya ile dost
tur. Fakat Almanya'nın bütün 
teşebbüslerini sonradan kabul e
derek zavahiri kurtarmıya mu
vaffak olsa dahi, onlan daha e
velden terviç etmemiştir. Hatta bel
ki bir kısmından haberdar bile ol
mamıştır. Mesela Anşlus, müşterek 
bir mihver hareketi değildi. Danzig 
anlaşmazlığında dahi, ltalya, al
manlarm davasmı hakh bulmakla 
beraber, bu dava için bir Avrupa 
harbi açılmasına razı değildi. Mü· 
lakatlar, ziyaretler ve muhabere
ler tamamen gizli kalım~ olmakla 
beraber, bu meselede almanlarla 
İtalyanlar arasında teşhis ve tedbir 
ihtilafı olduğu çok söylenmiştir. Bu 
takdirde Hitler'in yeni mücadele· 
sinde İtalyan yardımını istemediği 

hakkındaki beyanatı ile ltalya'nın, 
kendi bitaraflığı hakkındaki temi -
natına inanmak lazım gelir. 

(Sonu 4. üncü saüfada) 

Sir Walter Kirke 

Londra, 4 a.a. - Kıral, General 
Vikont Gort'ı seferi kuvetler baş
kumandanlığma, general Edmond 
İronside'i imparatorluk büyük er
kanrharbiye reislğine ve general 
Walter Kirke'i, anavatan kuvetleri 
başkumandanlığma tayin etmiştir. 

Paris. 4 (Radyo) -İngiltere ve Fransanm da Polonyanm yam başın
da harbe girmeleri leh kıtalarmın maneviyatı üzerinde çok müsbet bir 
tesir yapmıştır. Polonya kıtalan müteaddit yerlerde mukabil taarruzlara 
geçerek bazı şehirleri almıtlardır. Muhasematın başlangıcmdanberi 
kahramanca harbeden Danzig civarında Westerplatte' deki küçük leh 
gamizoniyle Gdynia'daki leh kıtalan elan mukavemete devam etmek
tedirler. 

Bir yelkenli de lorpile ~arpıp _balmıı 
Paris, 4 (Radyo) - Oresund'un cenubuna alınanların mayn dök -

meleri üzerine batan yunan Kosti vapurundan sonra, Wyl işaretli fe
ner dubası civarında bir yelkenli geminin mayne çarparak battığı Stok
holm' dan bildirilmektedir. 

Kanada da asker toplanıyor 
Paris. 4 (Radyo) - Kanada' da 100 binden fazla asker, İngiltere ve 

Fransa'nm barba girmiye karar verişindenberi silah altma almmış bu -
lunmaktadır. Gönüllüler her tarafta askerlik şubelerine akın etmekte -
<lirler. Filistin'de araplar ve yahudiler de İngiliz ordusuna hizmetlerini 
arzetmişlerdir. 

Şarki Prusya 'da 
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Leh süvarileri Alman 
topraklarma girdiler 
Dün akşam Varşova'ya karşı 

şiddetli bir hava hücumu yapıldı 
Varşova, 4 a.a. - Polonya genel 

kurmayının 4 numaralı tebliği : 
"3/ 4 eylül gecesi, düşman hava ku

vetler• Varşova civarındaki sayfiye 
mahallerini bombardımana devam et
miştir. Bugün öğleden sonra da Var
şova şehri ve diğer şehirler gene bom
bardıman edilmiştir. 

Polonya tayyareleri, Czestochowa
nın şimalişarkisinde bir düşman zırh
lı kolunu müessir bir surette bombar
dıman etmiştir. 

Üç eylül günü polon yalılar düşma
nın 27 tayyaresini düşürmüşler ve an 
cak sekiz tayyare kaybetmişlerdir. 

Kara harekatı : 
Cenubugarbide çetin muharebeler 

devam ediyor. Geceleyin bir düşman 
zırhlı kıtasına karşı muvaffakiyetli 
bir taarruz yaptık. 

Pomeranyada da muharebe devam 
ediyor. Bydgoszez ve Grudziadzeyi 
terketmek mecburiyetinde kaldık. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 
Polonya Genel Kurmay Rem 

General ŞtQ§ieviç 

Hitler ilk hallarda 
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Alman kıtalaları Kulm' da 
Vistül nehrini geçtiler 

Berlin, 4 a.a. - Polonya cephesinde Vistül nehrini Kulm' den 
geçen alman kıtaatı, nehrin şark sahilinde süratle · ilerlemekte -
dir. 

Umumi karargahın bir tebliğine göre, Hitler bu sabah eaki 
Koridor hududunu geçerek öğleyin Kulm'a gelmiş ve ilk hatlar
da alman askerlerinin ..,istül nehrini geçişlerinde bulunmuştur. 

------ı Orduya gönüllü kaydedilmek iati-

s 1 b , LI- -· 1 yenlerin sayısı fevkalade artmış ol· 
ovyet er azı sınıfları duğundan bu taleplerin şimdilik ka

bulüne imkan bulunmadığını bildir. 
silôh altına çağırdı mektedir. 

Londra, 4 (Radyo) - Londra'
dan verilen bir habere göre Sovyet
ler ihtiyat tedbirleri almak üzere 
bir çok sınıfları silah altına çağır -
mışlardır. 

Alman mim müdafaa nazırlar mec
lisi bugün neşrettiği bir emirnamede 
harbe muzır hattı hareketleri ve za • 
ruri yiyecek maddeleriyle, fazla para 
toplanmasını ağır surette cezalandır
maktadır. 

Bir Alman denizaltısı 
Athenia gemisini 

torpilledi ve batırdı 
[Yazısı 4. üncü sayfada] 



• 

insan ve küllür: 

Harp 
Tıpkı kullnnılamnz bir hale ge

le 1 csKi bir eşya gibi, fersudele~· 
nıı§ ve bütün değerlerini kaybetmi} 
dunkü ısulhu artık arkada bırakmış 
bulunuyoruz. Onu artık, onu bir so
pa gibi kullanarak ikide birde ya 
bir başka milletin başını parçahyan 
yahut kanlı parmaklarına el bezi 
yapanlara bırakalım. 

Zira ı;ulh, İspatı lüzumsuz çünkü 
kendisi bizatihi mevcut bir tabii 
havadır ki, insanlar, farkına varma
dan, onu teneffüs ederek, bahtiyar 
yaşarlar. Yahut bir tabii denizdir 
ki, insanlar, gene farkına varma
dan, içinde yüzerek gıdalarını bu -
lurlar. 

Fakat ikide bir kurtarılması icap 
eden ve kurtarılması için de yeni 
bir milletin hüriyctlerini fart koşan 
ve birkaç ayda bir ile başlıyarak 
nihayet birkaç haftada bir, bir baş
ka milletin kanını içmek istiyen bir 
canavar değildir. 

Böyle bir aulhtan, günün birin
de, herkes nefret eder. Ve onu hala 
müdafaaya kalkı§acak olanlara, la· 
net eder. 

Acaba, son günlerde, böyle ol
mamı§ mıdır? lngiliz ba§vekilinin 
harp kararını bekliyerek Londra 
aokaklarmı dolduran halk, bu ka· 
ran duyar duymaz, bayram yap
mıştır? 

Sulhu sevmediği için mi? Asla! 
Sulhun artık bir değeri kalmadığı
nı bildiği için! Yeni bir sulh elde et· 
rnekten başka çare kalmadığını bil
diği için! Tecavüzkar ve hoyrat el
lerde, bu sulhun, hazin bir yalana 
inkılap etmiş bulunduğunu bildiği 
için! 

Bu sebepledir ki, ihtiyar Cham• 
berlain'in sesi, saat on biri çeyrek 
geçe duyularak harbin ilan edildiği 
öğrenilince, rahat bir nefes alın· 
mıştır. Ve ne tuhaf ki, bu rahat ne
fesi, yalnız İngiliz sokaklarını dol· 
duranlar değil, yakında ve uzakta 
yaşıyan diğer milletlere mensup o
lanlar da almııtır. Çünkü Avustur· 
ya'nın, Çekoslovakya'nm ve n!ha· 
yet Polonya'nın batma gelenlen, U· 

Diyarbakır' da 

35 derece sıcak var 
Şehrimizde hava öğleye kadar açık, 

sonraları pek az bulutlu geçmi§, rüz· 
gar cenubu garbiden saniyede en çok 
2 metre kadar hızla esmiştir. Güniln 
en yüksek sıcaklığı 29 dereceye ka • 
dar yükselmiştir. Yurtta Karadeniz 
kıyılariyle orta Anadoluda hava az bu 
1 ıtlu, diğer yerlerde açık geçmiştir. 
24 saat içinde Karadeniz kıyılarında 
yalnız Hopada yağış olmuş ve kare 
metreye 35 kilogram su bırakmıştır. 

Rüzgarlar Karadeniz ve Akdeniz kı -
yılarında cenup diğer bölgelerde ek -
seriyetle şimal istikametinden sani -
yede en çok 7 metre kadar hızla esmiş
tir. Yurtta en yüksek sıcaklık lzmir
de 30, Balıkesirde 31, Adanada 32, Ur
fa ve Diyarbakırda 35 derecedir. 

nutmağa imknn yoktur. Ve herkes 
kanaat getirmiştir ki, en medeni kı
lanın ortasında, bir millet katili tÜ· 
remiştir. Ve elinde balta, her gün 
bir batka milletin kanına girmekte· 
dir. Bu hali uzaktan görenler, ya
kından görenler kadar, çoktur. 

Hele, hiç bir haber verilmeksi
zin, Polonya topraklarına yapılan 
tecavüz, bugünkü Almanya ile tesis 
edilecek münasebetin ne kadar teh
likeli olduğunu göstermeğe kafi 
gelmiştir. Zira bugü~ şehirleri bom
bardıman edilen ve siyasetgaha sü
rüklenen Polonya milleti, düne ka • 
dar, Almanya'nın dostları arasında 
bulunuyordu. Bu ne biçim rejimdir 
ki, ne mesuliyet cihazları, ne de 
vicdan hesapları vardır? Ve bir tek 
adamın hiddetlerini ,allahrn gazabı 
şiddetiyle tatbika memurdur? 

Böyle bir hadiseye ve Avrupa'· 
nın ortasında ikide birde kanlı bir 
zabıta vakası yaparak ya bir milleti 
kötürüm bırakan yahut bir diğerini 
katleden bir zihniyete tahammül 
etmek kabil midir? 

Öyle sanıyoruz ki, bu ölçüde bir 
zulmün, tannnın bile gayretine do
kunmamasına imkan yoktur. 

Nitekim bugün, bizzat alman 
milletinin, kurbanlık koyun gibi, 
gözü bağlı ve radyo dinlerse 
asılmağa, sesini çıkarırsa kurıuna 
dizilmeğe mahkum olarak harbe 
teslim edilmiş olduğunu görüyo· 
ruz. Göthe'lerin ve Luther'lerin Al
manyası ne hale gelmiştir? 

Bun~ acımamak ne kadar kabil 
değilse, bütün dökülecek kanların 
yegane meııulünün na&ıl olup da 50 
küsur üniversiteı ve yüksek mekte
bi mevcut bir memleketi, bu şekilde 
teslim almağa muvaffak olduğunu, 
bizzat alman milletinin politik ka -
biliyetsizliğinden başka bir delil ile 
izah etmeğe imkan yoktur. 

Acaba bundan dolayımıdır ki, 
alman milleti, Hitler'i hata getirmiş 
ve ona tahammül etmiş olmanın 

ıimdi hesabını vermektedir? 

Burhan BELGE 

Akdenizde tam 
bir emniyet var 
İzmir 4 (Telefonla) - İzmir lima· 

nı reisliği Akdenizde tam bir emni
yet bulunduğu hakkında Ticaret Ve
kaletinden aldığı tebliğatı vapurlara 
tebliğ etmiştir. Bu tebliğ üzerine, yol 
cularını almış olan Tırhan ve Aana-

farta vapurları saat 
hareket etmişlerdir. 

17 de İstanbul'a 

İtalyan vapurlan 

muntazam seferlere 

devam edecekler 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Avrupa'

daki son siyasi vaziyet dolayısiyle 
İtalyan gemileri limanımızla olan mu· 
vasalalarını kesmişler ve İstanbul'a 
sefer yapmamıya başlamışlardır. Fa
kat bugUn lstanbuldaki vapur acenta· 
larına ~elen bir emirde yarından iti -
baren italyan limanlariyle TUrkiye li
manları arasındaki italyan deniz se -
ferlerinin yeniden ve muntazam bir 
şekilde başlayacağı bildirilmiştir. Bu 
haber İstanbul piyasasında müsait bir 
şekilde karşılanmıştır. 

ULUS 5 - 9 - 1!?39 

Biz ve harp 
Harp ilanının bitaraf hatta de

niz aşırı memleketlerde de ne ka· 
dar heyecan uyandırdığını biliyo
ruz. Umumi harp nesli hayattadır. 
insanlık tarihinde bu dört ıenenin, 
ne feci bir ıstırap devresi olduğunu 
bilenler için olduğu kadar, onu din
liyenler ve eserlerini görenler için 
de harp karşısında bir iç acm duy· 
mamağa imkan var mıdır? 

Harbin mukaddes, meşru, zaru· 
ri ve hatta şart olduğu zamanlar 
vardır. Bizim büyük şeflerimiz, Ata· 
türk ve İnönü, bu rejim hakikatini, 
dövizleşmiş cümlelerle ifade etmit
lerdir. Atatürk: "Milletin hayati 
zaruretleri icap ettirmedikçe harp 
cinayettir.,, demittir. 

Ve bütün millet, harbi bu gözle 
görmektedir. Son senelerde Türkiye 
halkında devletin taahhütlerine 
karşı çok yakın bir benimseme has
sası bclirmittir: millet, taahhütleri· 
mizi çok iyi biliyor ve biliyor ki, bu 
ahitlerimiz icap ettirdiği zaman, 
türk milletine hiıs bir vakar, mert -
lik ve kahramanlık içinde onları 
yerine getireceğiz. 

Bir dünya harbinin başlama va· 
ziyetine rağmen, §U geçen günler, 
Türkiye halkının kendisini idare e
denlere karşı duyduğu hudutsuz i
timat ve emniyetin çok güzel eserle
rini vermiştir: alınan ~azı ihtiyat 
tedbirlerinin ne büyük bir arzu, se
vinç ve huzur içinde yerine getiril
diğini görüyoruz. Salnhiyetliler bi
zim harp mükellefiyeti kanunumuz 
kadar vatandaşın rahatı ve haklan 
ile milli müdafaa zaruretlerini telif 
eden bir eserin mevcut olmadığını 
söylüyorlar. Hakikat da budur: u· 
mwni harp facinları Türkiyede bir 
daha tckrarlanmıyacaktır. Milletin 
fedakiirlıklarını bu milleti idare e
den kadar hiaaetmiş olan yoktur: 
"Bu memleket, bu devleti kurmak 
için bir lira eden silaha on lira ve· 
rerek, fakat bunu vermek için bü • 
tün evlatlarını ortaya atarnk ser· 
vetinin, çocuğu tarlada çalıştıktan, 
evladı cephedo vuruıtuktan, ihtiyar 
baba ufak çocukla tarlada dizleri 
titriyerck bir tahta sabanı toprağa 
sokmaya uğraştıktan sonra evde ka
lan mamelekinin yüzde kırkını ha
zineye verdi. - ismet lnönü, 26. 1. 
928 Millet Meclisinde bir nutkun
dan." 

Bizim büyük kuvetimiz, her !O • 
yimizi borçlu olduklarımızın iktida
nn başında olutlarıdır. Bugünkü 
hür, mesut ve ileri Türkiye'ye VÜ· 
cut veren eserleri yaratanlar kadar, 
bu eserler Üzerinde kim hassas ola· 
bilir? 

Dünyanın en nazik coğrafya 
bölgesi Üzerindeyiz. Bizim toprak -
larımızın bu bakımdan eşine az 
rastlanan bir hususiyeti vardır. "A· 
ziz Türkiye'nin siyasi ve coğrafi 
vaziyeti dünyanın baılrca geçitle· 
rinden biri Üzerinde büyük devlet
lerin arasında ve siya&et cereyanla
rı içinde bulunmak itibariyle husu
si bir kıymet ve ehemiyeti haizdir. 
Biz bunu tamamiyle müdrikiz. -
İsmet İnönü, 927 bütçesi dolayıaiy
le Millet Meclisindeki bir nutukla· 
rından.,, 

Türkiye halkı, toprağının, politi· 
kasının, milli karakterinin, ahitleri
nin muhassalası olan bir siyasi ter • 
biye içinde yetiştirilmiştir. Bu terbi
yenin eHsı yurtta sulh, cihanda 
sulhtur. Fakat milli menfaatleri 
emrettiği zaman dünyada onun ka
dar şevk ve heyecanla döğüşen yok
tur. General Tavsent'in şu sözünü 
hatırlryabiliriz: "Anadolu köylüsü, 

Sivas kongresinin 
20 inci ylldönümü 

Gizli nüfus vahaları 
Haber vermiyenlerden nasıl 

ve ne şekilde ceza alınacak ? hararetle kullandı 
Sıvas, 4 (Telefonla) - Ebedi Şef- 1 

in Sivas kongresini açtığı günün yir
minci yıldönümü büyük bir bayram 
havası içinde kutlandı. Şehir baştan
başa bayram ve elektriklerle süslen -

Dahiliye vekaleti, gizli nüfus vakalarından mesul olanlara 
hükmolunacak para cezaları ile kabahat sahipleri hakkında ya
pılacak tahkikat ve cazaların tahsil merciine dair bir tamim yap· 
mıftır. Vekalet vatandaıları alakadar eden bu tamiminde şunltaı 
söylemektedir: 

miş bulunuyordu. Muhtelif yerlerde " Gizli nüfusların yazımı hakkın- eti azalarının her birine ayrı ayrı 
taklar kurulmuştu. Saat 14 de cümhu- da 15/ 7/ 934 tarihinde ne;,irolunan 2576 muhtelif def'alarda verilecek cezala
riyet meydanında büyük bir toplantı sayılı kanun ile bu kanunun müddeti- rın yekünü "300,, liraya baliğ olunca
yapıldı. İstiklfil marşından sonra Div ni uzatan 2649 sayılı kanun hümlerine ya kadar verilebileceği ve geri kalmış 
rik kaymakamı İbrahim Altıok, bu ta- gö~e l / Haziran/ 935 tarihine kadar diğer mektılmları bulunduğu haber a
rihi gününü ve Ebedi Şef'i sonsuz vukubulup nüfus idarelerine bildiril- lındıktan suçların içtimai halinin had 
saygı ile andılar. Kahraman ve yiğit mcminş olan muhtelif ve müteaddit dı azami cezasına hükmolunduğundan 
askerlerimiz sürekli alkışlarla takip nüfus vak'alarının mes'ulleri tayin e- bu husus için ayrıca bir ceza tayin 
edilen bir geçit resmi yaptılar. Sivas dilmekaiğin bazı Vilayet ve kaza ida- edilemiycceği ve ancak hüküm ta
kongresinin toplandığı tarihi lisedeki re Hey'etlcri tarafından kanun ve ta- rihinden sonra yeni bir mektume 
Atatürk yatak odası, kongre salonu, in mimler mündericatı hilafına ceza tak sebebiyet verilecek olursa yeni 
kilap müzesi Ebedi Şefin aziz hatıra- dir ve hükmolunduğu 2576 sayılı ka- bir suç işlenmiş olacağından t e -
ları ve ayrı ayrı on binlerce kadın nunun beşinci maddesinin son fıkrası- kcrriir ahk!mının tatbik edilmesi icab· 
ve erkek tarafından ziyret edildi. na nazaran köyünde gizli nüfus vak'ası eder. 
Meydanlarda milli oyunlar oynandı, bırakan muhtar ve ihtiyar Hey'etleri 4 - Kabahat sahipleri hakkında ya· 
şarkılar söylendi. Sivaslılar bu ve - hakkında beş liradan 15 liraya kadar pılacak tahkikata gelince : 
siyle ile Milli Şef İnönü'ye tazim ve hükmolunacak para cezasının bir Kanuni müddet içinde bildirilme
bağhlıklarını bir kere daha ızhara ve- defa'ya mahsus olarak mı yoksa muh- yen nüfus vak'alarının nüfus idarele· 
sile bulmuşlardır. Şehir ışık :: erisin- telif tarihlerde ihbar olunan her vak'a rine ihbarı halinde nlifus memurları 
dedir. Fener alayları tertip olunmuş- için ayrı ayrı olarak mı hükmolunaca- bunları kabul ve tescil ile mükellef ol· 
tur. Sivas bu suretle tarihi günlerin- ğına ve bu Hey'etlerin her birine ayrı duklarından tescil muamelesini yap• 
den birini daha yaşamıştır. ayrı veya toptan hükmolunması lazım makla beraber o vak'aya ait ilmühaber 

fuar kupası ma(larında . 
lzmir ikincit;ği aldı 

İzmir, 4 (Telefonla) - Bugün fuar 
kupası için İstanbul ve İzmir takım
ları arasında yapılan maçta İzmir ta
kımı İstanbula karşı galip gelmiş ve 
bu suretle fuar kupasının ikinciliği
ni kazanmıştır. Maçın neticesi 3-6 dır. 

Tapu ve kadestro'da 
bazı tôyinler 

Van tapu ve kadastro başmUdürlü
ğUne Erzurumdan Rahmi, Erzurum 
tapu müfettişlerinden Yümni, Antal -
ya tapu sicil muhafızlığına, İzmirden 
Faik, Eekişehire, Afyondan Ali Rıza, 
Hatay tapu müdürlüğüne Eskişehir -
den Şükrü tayin edildiler. 

Sovyet Büyük El(isi 

geleceğine dair kanunda kat'i bir sa- in tasdikli bir örneğini ceza tayini i
rahat olmadığından bahisle yapılacak çin Mülkiye makamlarına bir müzekke 
muamelede tereddüt edildiği ve bazı reye rapten takdim etmekle vazifesini 
idare hey'etlerinin kanunda yazılı a- ifa etmiş olurlar . 
zarni cezanın tatbiki Iazımgcleceği ve Bu iş hakkında yapılacak tahkikat 
kabahat filinden olan bu vak'alara ait idare hcy'etlerine teveccüh eder . ., 
para cezalarında ceza kanunun tab'an 
milkerrirlik ahkamının tatbikine me
sağ olmadığı kanaatında bulundukları 
ve yine bazı idare hey'etlerinin 1/ Hazi 
ran/ 935 tarihinden evelki gizli nüfus 
vak'aları için bugünkü muhtar ve ih
tiyar heyetlerini para cezasına mah
kum ettikleri ve kabahat sahipleri hak 
kında yapılacak tahkikatı ve idare hey' 
etlerinin hükmettikleri para cezala
rının takip ve tahsilini nüfus idareleri
ne tahmil eyledikleri geçen muhabere
lerden anlaşılmakla aUikadarların hak 
1ı şikayetlerini ve fuzili muhabereyi 
mucip olduğundan ceza tayinine esas 
olmak ve yanlış kararlar halkı ızrar et
memek üzere aşağıda yazılı hususatın 
göz önilnde bulundurulması iktiza e· 
der. 

Nüfuı vahalarının vaktinde 
ihbar edilmemesi 

- N Ufus vak'alannın vaktinde ih-

Almanyada tahsilde 
bulunan talebemiz 

memlekete dönüyor 
Seliinik, 4. a. a. - Hususi Muhabl • 

rimizdcn : 
Tahsilde bulunan talebelerimizden 

43 kişilik bir grup, dün gece geç vakıt 
buraya gelmiştir. 

Giinlerdenberi sıkıntıda bulunan 
talebelerimize gerek konsoloshanemiz 
ve gerek Yunan hükümeti ve Yunan 
gimendöfer idaresi tarafından büyük 
yardımlar yapılmıştır. 

lıtanbul'a dönen talebeler 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Son gün
lerde Avrupa trenleri İstanbula dokuz 
"" •-lı1ı.. ı vlal ı .. rı.. gt:1ıucı..ıc hJı. D-Anl<ara'ya döndü 

. bar edilmemesinden mesul olanları tas-
Sovyet Rusya'nın Ankara Büyük rih eden 10/ 7/ 936 tarih ve 7654/ 1737 

Elçisi B. Terenti>:cf. dün sabah An • nüfus Ş.2 sayılı tamim nüfus kılavuzu
kara'ya avdet etmıştır · nun 164 üncü sahifesinde münderiçtir. 

ıaas n Konvansiyonel treni sadece Peş 
te ile İstanbul arasında işliyordu. Av
rupada bulunan talebelerimiz muhte
lif gruplar halinde memlekete dön -
mektedirlcr. Bugün de yüze yakın 
türk talebesi Konvansiyonelle lstan -
bula gelmiglcrdir. Bundan bagka Lon
drada tahsilde bulunan 25 irakh tale
be de İstanbula gelmiştir. Şimdiye 
kadar Avrupadan İstanbula gelen ta • 
!ebenin 400 kadar olduğu tesbit edil
miştir. Daha 600 talebemizin bugün -
lerde 1stanbula gelmesi beklenmekte
dir. Sirkeci garı her gün trenlerin ge
liş saatinde mutadın fevkinde bir ka
balalığa sahne olmaktadır. Bir çok ai
leler Avrupada tahsilde bulunan ço -
cuklarını kar§ılama.k ilzcre Sirkeci 
garında akşama kadar beklemektedir. 

Hatay valisinin tetkikleri 
İskenderun, 4. a. a. - Vali Sökmen

süer şehrimize dün sabah gelerek kay· 
makamlık dairesinde tüccarları, ba -
hkçıları, fabrika sahiplerinin dilekle
rini dinlemiş İskenderun limanında ti
cari hareketin artması için tüccarın 

mütalaalarını almıştır. 
Valimiz öğleden sonra Dörtyol'a 

gitmiştir. 

Bir kongre tehir edildi 
İstanbul, 4 a.a. - 18 eylül 1939 da 

lstanbulda toplanacak olan 18 inci 
beynelmilel antropoloji ve preistorik 
arkeoloji kongresinin görlilcn lüzum 
üzerine tehir edildiği kongre genel 
sekreterliğinden bildirilmektedir. 

İdare hey'etlerinin buna göre mes' 
ulleri tayin etmeleri ve ceza takdirin
den evel ihbar keyfiyetinde kasdı cür 
mi olup olmadığını aramaksızın hak~ 

sız ve lilzumsuz kara ittihazından İ!i· 
tinap eylemeleri Hlzımdır. . 

2 - 2576 kanunun S inci maddesı
nin son fıkrasında, köyünde gizli nü
fus vak'ası bırakan muhtar ve ihtiyar 
Heyetlerinden, haber alınan h.~r vak~a 
için ayrı veya gizli kalmış muteaddıt 
vak'alar için toptan bir ecza alınması 
keyfiyetine dair hususi kanunda sara
hat mevcut olmadığından umumi ka
nun olan ceza kanunu hilkümlerine 
göre muamele ifası iktiza eder. 

_ Muhtelif gizli vukuata ait bir 
def'aya mahsus olmak üzere Türk ec
za kanununun 78, 79 uncu maddele
rine göre ceza takdirinden sonra yine 
ayni muhtar ve ihtiyar hey'eti azaları
nın köyünde gizli nüfue vak'ası bırak

bir düiün havası içinde harp edi- tıklan tebeyyün ettiği takdirde son 
vaziyete nazaran ceza kanununun bazı 
maddelerini değiştiren 3038 sayılı ka
nunun 76, 77 inci maddelerine göre ka
bahat nev'inden meydana çıkan bu ay
rı suçlar için muhtar ve ihtiyar Hey'-

yor.,, 
Biz harbi dökülen insan kanla· 

t • •• 
rına yanarak ve §Üphesiz kı teeasur-
le karııladık. Fakat o kadar ..• 

KUTAY 

İzmir ihracatçıları 

lngiltere ve Fransadan 

geniş sipariş aldılar 

lzmir fuannı 15 

günde 348.022 

ziyaretçi gezdi ~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-----~~--
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İzmir, 4 (Telefonla) - Bugün İn
giltere ve Fransa'dan İzmir'deki ihra
catçılara üzüm, incir ve diğer mahsul· 
ler üzerine mühim siparişler gelmiş
tir. İzmir'deki ihracat evleri faaliye
te geçmişlerdir. Piyasanın süratle nor 
mal şekil alacağı tahmin olunuyor. 
Limanda faaliyet artmıştır. İzmir'dc
ki banka müdürleri mıntaka ticaret 
müdürlüğünde toplanarak İngiltere· 
den gelecek siparişler üzerine bu si
parişleri kar§ılamak için ihracatçıla
ra açılacak kredi üzerine kararlar 
vermişlerdir. 

!zmlr, 4 a.a. - Dokuzuncu İzmir 
enternasyonal fuarı geçen senelere 
nazaran gördiiğü büyük rağbet içinde 
dUn akşam on beşinci gününü ikmal 
c ~miştir. Bu on beş gün içinde fuarı 
ziyaret edenlerin sayısı ilç yüz kırk 
sekiz bin yirmi ikiyi bulmuıtur. Bu 
miktar geçen senenin aynı devresine 
nazaran 17000 kişi fazladır. Deniz -
yollar.mm kapalı olmasına rağmen yal 
nız dün fuarı ziyaret için hariçten İz· 
mire gelenler 1700 ü geçmektedir. Bu 
da fuarın memlekette uyandırdığı de· 
rin alakanın bir misalidir. Halkın bü
yük bir dikkatle gezdiği muhtelif 
pavyonlardan matla eğlence ~yerıe:.ı. 
pzino ve tiyatrolar da çok ragbet gor 
mekte ve buralardaki kalabalık muta
dın üstünde bulunmaktadır. 

Kıbr1sh lürkler Antalyada 

Hepsi harbe dair ! 
Alman radyoları 

Alman.. rady.ol~rını . din!iy~nler 
temcit pilavı gıbı §U sifalerı dm/er
ler: "Polonyalılar, kendi memleket
leri içindeki alman ekalliyet/erine 
zulüm ettiler, eza ettiler. Hududun 
ötesinde zavallı kan kardeşlerimiz 
bu kadar eza, cefa altında kıvranır
/arken biz, nasıl yerimizde durabi
lirdik. Kardeşlerimizi kurtarmak 
için harekete geçtik . ., 

"/ ngiltcre uzun zamanlardanbe
ri, zaten Alnuınya'yı çcnbcrlemek 
istiyordu. Nihayet bu çenberlemc 
işinde Polonya'yı da kendine uy
durdu. Polonya'nın umumi sefer
berliği bizim için bir çenberleme 
tehdidi idi; onun için harekete geç-
tik.,. 

"/ngiltere, ltalya'nın teklifini 
kabul etmemek suretiyle dünya 
su/huna en büyük darbeyi indirdi.,, 

Antalya, 4. a. a. - İzmir tuarını gez Almanya'da, radyoda alman istas-
mek üzere Tıran vapuru ile limanı • k 1 . d . 

k b l Yon/arından backıı mer ez erı ın-
mızdan geçen elliyi mütecaviz ı rıs ı 'S b .1. 

f d /emek yasak olduğunu ı ıyo~uz. 
tıirk vapuru buradaki tevakku un an Acaba alman radyosunda neşrıyat 
bilistifade karaya çıkarak Antalya d al 
Parti ve Halkevi'ni gezmişlerdir. ___ y_ap_anlar, bütWJ düayanın a y -

nız onları dinlediğini mi sanıyor
lar? 

*** 
ltalya'nın vaz.iyetii 

Bir zamanlar, 
- Harp olacak mı, olmıyacak mı? 

Sualini soran meraklılardan bir kıs
mı şimdi de: 

!talya'nın vaziyeti ne olacak? 
diye gene soracak, merak edecek 
şey buluyorlar. 

Bu münasebetle şu fıkrayı hatır
/ad ık: 

Hitler, anşlus yapıp Avusturya'yı 
Almanyaya ilhak ettiği zaman ltal· 
ya, ses çıkarmomağa mahkum ol
muştu. Bu esnada Hitler'in Musoli
ni'ye çektiği telgraf malllmdur: 

Kendisine bu telgraf getirildiği 
zaman Musolini'nin şu cevabı mı· 

rıldandığı rivayet olunur: 

- Moi, non plus! (Ben de!) 
Acaba İngilizlerle iransızların 

harbe girdikleri haberi, kendisinin 
bu anşlus hadisesini hatırlaması gi
bi bir aksül'amel mi yaptı? 

••• 
Garp cephesinde! 

Eski bir alman askeri tarafından 
yazılan ve milyonlarca satılan ro
manın bir resmi tebliğden alınan 
ismini bilirsiniz: 

"Garp cephesinde yeni bir şey 
yoktur.,. 

Dün, ajanslar Fransa'nın ilk harp 
tebliğini bildirdiler. Demek ki yir
mi bir sene süren sükunetten sonra 
garp cephesinde yeniden bir şeyler 
olacak! 

• •• 

imza edilt:ıti zaman Moskova hü
kümct adamları bu paktın sulhu 
kurtaracağını söylemi:jlerdi. 

Bu lıususta son posta ile gelen 
ingiliz gazetelerinden birisinde 
§Öyle bir tebliğe rastladık: 

"Sovyet ~ulhunun ne olduğu ma
Ulmdur: mılletler cemiyeti vasıta
siyle kollektif emniyeti Bunun vü
cuda gelebİlmesi için de alman teh
likesinin ortadan kalkmasından ba§
ka çare yoktu. 

Bu sebeple sovyetler Almanya'yı 
bir saldırganlık harbine teşvik e
den saldırmazlık paktının neticesi 
hususunda hata etmemişlerdir. 

Bu pakt 1939 su/hunun değil, ni
hai sulhun kurtarılmasına hizmet 
edecektir.,, 

••• 
Lalonten hikayeleri! 

Lafonten'in me;jhur hikayeleri
dir: 

Bir kurt, bir kuzuyu parçalayıp 
yiyebilmek için bir bahane aramış 
ve nlhayet, 

- içeceğim suyu bulandırman ih
timali vardır; seni yemeyim de ki
mi yiyeyim? demif. 

Arllaa atı 

sebep bulabilsin diye, kendi halin· 
de otlayan hayvancağıza sormuş: 

- Sen bu çayırda ne hakla otla· 
yoraun? Buranın tapusu var mı 
sende? 

Bu hikayelerin tafsilatına lüzum 
yok. Fakat son günün siyasi h§di
se ve yahut facialarından bir kısmı
nı öğrenince rahmetli Lafonten'in 
yukarıki hikayelerini hatırlamadı
nız mı? 

••• 
Avrupa haritası! 

Bir arkadaşım: 
- Yeni bir Avrupa harita.<ıı al

dım, diye anlatıyordu. Bir başkası 
şu tavsiyede bulundu: 

- Aman birader, Avrupa harita· 
sını almak hususunda pek fazla a
cele etme/ 
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Hitlerizm yer yüzünden 
kalkmalıdır diyorlar! 

haberini heyecanlı 

tezahürle karılladı 
c·cbelüttarık, 4 a.a. - Harbin ila

nı, Cebelüttarık'ta sabırsızlıkla bekle
nilmekte idi. Radyo, bu haberi verdiği 
zaman, halk ve askerler heyecanlı te
zahüratta bulunmuşlardır. Halk so
kaklara dokülerek 1914 - 1918 e kadar 
sükse yapmış olan şarkıları söylemiş-
tir. 

Romanya'da heyecan 
doğurdu 

Bükreş, 4 a.a. - Fransa ve lngil -
terenin Polonya uğrunda harbe karar 
vermeleri, burada derin bir heyecan 
uyandırmıştır. 

Halk, Fransa ile lngilterenin bu 
münasebetle sulhu kurtarmak husu -
sundaki şiddetli arzularını izhar et -
miş oldukları ve harpten kaçınmak i
çin büyük fedakarlıklara katlandıkla
rı kanaatindedir. 

Leh süvar91eri 
alman lopraklannda 

(Başı 1. inci sayfada) 
Przasnysz ve Ciechanow cephe

sinde muharebe devam ediyor.,, 

Var§uVa radyosu yukarıki 
tebliğin neşrinden sonra aşağıda
~i haberi vermiftİr: 

En son dakikada öğrenildiği
ne göre, bir Polonya süvari liva
sı Şarki Prusya hududunu Kova
leven civarından geçmi§tir. Al
manlar karmakarışık geri çekili
yorlar. Süavri livası alman top
raklarında ilerlemektedir. 

Varıova'ya ıiddetli bir hava 
hücumu yapıldı 

Varşova, 4 a.a. - Bu akşam saat 17 
de alman hava filoları Varşova üzeri
ne taarruzlarının en şiddetlisini yap
mıştır. 

Bir taraftan hava c.tafi bataryaları 
düşman tayyarelerine tiddetle muka
bele ederken diğer taraftan da Po
lonya avcı tayyare filoları şehir civa
rında dUşmanla harbe tutuşmuşlar
aır. 

. ~ . . 

. . . 

Bir çok devletler resmen 

bitaraflık/arını ilan ettiler 

Sovyetler her iki tarafa da 
yiyecek ve malzeme satacak 

Belçika Kırah 
kumandanhğını 

ordunun 
deruhte 

baş 
etti 

Nevyork, 3 (radyo) - Reisicümhur Ruzvelt bu akşam Beyaz sarayda 
söylediği bir nutukta, Amerika'nın vazifesinin harbın ba§lamasına rağmen 
ıulh için çalışmak ve kuvet tehditlerine son vermek olduğunu izah ederek 
Amerika'nın gene ordular göndereceğini tahmin etmenin tamamiyle yanlış 
olduğunu söylemiş, Amerika'nın bitaraf kalacağını ve bu bitar_aflığını neş
redeceği bir beyanname ile ilan edeceğini bildirmiş, ve bitaraflığın bir kaç 
gün içinde teyid edileceğini m.ve etmiştir. 

lrlanda'nın vaziyeti 

Dublin, 4 a.a. - (D. N. B. ajansı bildiriyor:) - B. De Valera 
İrlanda meclisinde a~ağıdaki mali'imatı vermiştir: 

Almanya orta elçisi hükümetimize tebligatta bulunarak Al
manya'nın İrlanda hakkında dostane bir hattı hareket takip et
mekte olduğunu ve İrlanda bitaraf kaldığı müddetce hitaraflığı
na riayet edeceğini bildirmiştir. 

Bu tebligata verdiğim cevapta, İr
landa'nın Almanya ile ve bütün di -
ğer memleketlerle barış içinde yaşa -
mak arzu ettiğini ve harp halinde bi
taraflığını muhafaza edeceğini bildir
dim. 

İr~anda hükümeti, bütün İrlanda 
vapurlarının üç renkli İrlanda bayra
ğını taşımalarına karar vermiştir. 
İrlandaya girenler ve çıkanların pa

saport almaları lazım gelmektedir. Mu 
haberat sansilre tabidir. 

Holanda tedbir aldı 

Amsterdam, 4 a.a. - Hollanda hü
kümeti, bitaraflığını temin maksa -
diyle, yabancı tayyarelerin Felemenk 
toprakları ilzerinden uçmalarını men 
için tedbirler almıştır. 

her iki tarafa da yiyecek ve malzeme 
satacaktır. 

Bitaraflıklarını ilan eden 
diğer devletler 

Danimarka hükümeti, tamamiyle 
bitaraf kalmıya ve Kongedybet ve 
Drogdenderbybet boğazları medhali
ne mayn dökmiye karar vermiştir. 

Finlandiya hükümeti, Polonya, 
Fransa, ve İngiltere ile Almanya a -
rasındaki harbin sonuna kadar Fin -
landiyanın tamamiyle bitaraf kalaca -
ğını beyan etmiştir. 
Nazırlar meclisi, Norveç'in bitaraf

lığını ilan etmiştir. 
Japon başvekili Abe, Japonyanın 

tamamiyle bitaraf kalacağını bildir -
miştir. 

Halka yapılan tebligatta hüküme -
tin bu tedbirlerine muhalif hareket
te bulunan her tayyareye karşı hava 
kuvetlerinin ve hava dafi toplarının 
hareket ıı ı:ec i bildirilmektedir. 

Hava hücumu esnasında alman tay
yare filoları, şehrin etrafında birsok 
noktaları bombardıman etmişlerdir. • 
Bu sırada avcı tayyareleri bunları ta
kip etmiş ve hava dafi bataryaları da 
ateş açmıştır. Birçok alman tayyaresi 
düşürülmüştür. Bombardımanda ölen 
lerin sayısı henüz tesbit edilememiş
tir. 

Belçika haımane harekete 
müsaade etmiyecek 

Brilksel, 4 a.a. - Belçika'nın bita
raflığı dolayısiyle, Belçika toprakla
rında ve karaıulariyle müstemlekele
rine hiç bir hasmane harekete müııa
ade edilmiyeceği resmi bir tebliğde 
bildirilmektedir. 

Almanya ile Polonya arasındaki 

harbde bitaraf kalacağını ilan eden 
İsveç hükümeti, lsveç'in Fransa, İn
giltere ile Almanya arasında çıkan 

harpte de bitaraflığını muhafaza ede
ceğini iUln etmiştir. 

, Brezilya hükUmeti bitaraflığını i -
lana karar vermiştir. 

Bulgariıtan ve Romanyanın 
vaziyeti 

Londra, 4 a.a. - (Royter) Royte
rin Bükreş muhabiri, Romanyanın bi
taraf kalacağını bildirmekte ve Sof -
yadan gelen bir habere göre Bulgariı
tanın da tam bir bitaraflık muhafaza 
edeceğini ilfive eylemektedir. 

Alman tayyarelerinin attığı yan
gın bombalariyle tarnow civarında 
Chomicluch köyü tamamiyle harap ol
rnuş ve birçok kişi ölmüştür. 

Varşovayı da alman tayyareleri 
bombardıman etmiş ve Zakr:ı:on ma· 
halline 13 bomba düşmüştür. Hükü
met merkezinin etrafında birçok yer-
1erde yangınlar çıkmış bulunuyor. 

Evelisi gün Czestohowa'yı yakan 
alman zırhlı kıtalarına 3-4 eylül gece
si bir Polonya süvari livası şiddetli 

bir hücumda bulunmuştur. 
Bu hücum neticesinde alman zırh

lı kıtaları dağıtılmış ve hücum araba
larının büyük bir kısmı tahrip edil • 
miştir. 

Fransız İtalyan 

hududu ae1ldı 
.> 

Nis, 4. a. a. - Birkaç gündenberi 
Fransa'ya gitmek isteyen İtalyanlar 
için hudut, kapalı idi. Bu memnuiyet, 
kaldırılmış ve dündenberi münakal!it 
normal şeklini almıştır. 

ltalya'nın vaziyeti 

Roma, 4 a.a. - Gazeteler, objektif 
bir surette, gerek Berlinden gerek 
Londra ve Paristen harp vaziyeti ile 
alakadar gelen bütün haberleri neş -
retmektedir. Gazeteler, yaptıkları tef 
ıirlerde, hakkını mlidafaa eden Al -
manyanın azimkarlığını tebarüz ettir
mekte, zecri tedbirci Eden•; İngiliz 

kabinesine işti rakinden infial ile bah
setmekte ve umumiyetle şu tarzda mü· 
talealarla makalelerini bitirmektedir: 
İtalya, kınci bir V ersay'dan doğacak 
yeni bir vaziyetin Avnıpa'da vlicut 
bulmaması için Avrupa'nın kurtuluşu 
na yardım edecektir. 

Fransa ltalyan tavassutunu 
kabul etmiş ama ... 

Bertin, 4 a.a. - Alman gazeteleri, 
Fransa nın Musolini tarafından yapı
lan tavassut teklifini kabul etmiş ol
duğunu ve eğer İngiltere Almanyaya 
ültimatom vermekte istical gösterme
ıe idi harbin önüne geçilmiş olacağı

mütahede etmektedir. 
üc 

Kıral ordunun Bcqkumandanı 
oldu 

Belçika kıralı, orduya aşağıdaki 
emriyevmiyi göndermiştir : 

"Belçika ordusunun başkumandan -
lığını deruhte ediyorum. Ordunun 
her ttirlü ahvalde §ecaati ve feragati 
sayesinde bütün milletlerin kendisi -
ne olan itimadına layık olduğunu is
bat edeceğinden eminim.,, 

Kıralın nutku 

Belçika kıralı Leopold bu akşam 
saat 20,30 da radyoda söylediği nu -
tukta harbin Belçika kapılarında pat
ladığı şu anda memleket emniyetinin 
müemmen bulunduğunu kaydetmiş, 
bitaraf memleket vaziyetinin çok müş 
kül olduğunu ve fakat Belçika'nın aa
la sözünden dönmediğini söylemiş ve 
bütün milleti hükümete Belçikayı ih-

tilaf dışında tutmak yolundaki az
minde hattı hareketiyle müzaharete 
davet eylemiştir. 

Yugoslavya bitaraf 

Belgrad, 4 a.a. - Avala ajansı, Yu
goslavya hükümetinin beş senedenbe
ri takip etmekte olduğu bitaraflık si
yasetine devam azminde olduğunu bil 
diren bir tebliğ neşretmiştir. 

Bir Danimarka ıehrine 
bomba atıldı 

Kopenhag, 4 a.a. - Danimarka a -
jansı neşrettiği bir tebliğde, bugün 
saat 16 ya doğru milliyeti belirsiz bir 
tayyare Danimarkanın Eıbjers §ehri
ne bir bomba atmıştır. 

Üç katlı bir bina harap olmuş ve iki 
kişi ölmüştür. Üç kişi de yaralanmış
tır. 

Sovyetler iki tarafa da mal 
satacaklar 

Londra, 4 a.a. - Londra diploma -
tik mahfillerinde söylendiğine göre, 
Polonyanın Moskova sefiri, Alman -
yanın leh topraklarını istila ettiğini 
ve Almanya ile Lehiıtan arasında 

harp hali mevcut olduğunu sovyet 
hükümetine bildirmiştir. Sovyet hü -
kümetinin bitaraflığını muhafaza e -

ccii aynı mahfillc~ söylenmek -

Amerika bitaraflığını ilan 
etmek üz.ere 

Vaşington, 4 a.a. - Resmen bildi
rildiğine göre, reisicümhur Ruzvelt 
Amerikanın bitaraflığını ilan edecek
tir. 

Reisicümhur 24 saate kadar bita
raflık kanununu meriyete koyacaktır. 

Reisicümhur Ruzvelt'in katibi 
Carly. Amerikanın bitaraflığının ila
nı ile Amerika bitaraflık kanununun 
tatbik edileceğinin yarınki salı günü 
aynı zamanda vuku bulacağını bildir 
miJtir. 

Arjantin de bitaraf kalacak 

Buenos - Aires, 4 a.a. - Reisicüm
hur, Havas ajansı mümessiline beya
natta bulunarak Arjantinin ananevi 
bitaraflığını muhafaza edeceğini söy 
lemiştir. 

Yarın, resmi bir karar ittihaz edile 
cektir. 

Reisicümhur, Arjantin hükümeti -
nin henüz iktısadi tedbirler almamış 
olduğunu, çünkü Avrupa vakayiinin 
henüz Arjantinde vahim akisler tev
lit etmemiJ bulunduğunu illi.ve etmiş
tir. 

Paris sefirimizin temasları 

Paris, 4 a.a. - B. Bonnet, ile B. Al
bert Sarraut, bu ıabah Türkiye sefi -
rini kabul etmişlerdir. 

Almanya Türkiye'ye 

tediyelere devam edecek 
Berlin, 4 a.a. - Alman maliye ne -

zareti Türkiye ile tediye servisi ah -
kimının 30 eylül 1939 tarihine kadar 
temdit edilmiJ olduğunu bir tamim ile 
bildirmiştir. 

Anadolu Ajansının notu 

Anadolu Ajansının yaptığı tah • 
kikat neticesinde, bu haberin doğru 
olmadığı ve Almanya ile aramızda 
mevcut olan ve 31 ağustos tarihin· 
de hitam bulmut olan ticaret mua
hedeainin temdit ve tecdit edilmedi-

Alman - Sovyet 
pakti hakkında 

B. Molotofun 
beyanatı 

Taymis biz zimamdarların Alman ismini 

lekeleyen siyasetine harp açtık diye yazıyor 

Tas ajansı B. Molotof'un 31 aus
tosta yüksek sovyet meclisinde sov -
yet - alman ademitecavüz paktı hak -
kında aşağıdaki beyanatını tebliğ et -
mektedir : 

"B. Molotof yüksek sovyet mecli -
sinin üçüncü toplantısındanberi bey -
nelmilel vaziyetin düzelmediğini ve 
daha gerginleştiğini Avrpa ve Asya -
da hasımane hareketlerin devam etti -
ğini izah ettikten sonra bu §erait al
tında Sovyet Rusya - Almanya adcmi
tecavüz paktının aktedilmesinin bü
yük ve müsbet bir ehemiyet oldığını 
söylemiştir. 

Bu hareketin şümulünü anlatmak i
çin İngiltere ve Fransa mümessilleri 
ile Moskovada cereyan eden müzake
reler üzerinde duran Sovyel Rusya ha 
riciye nazırı, bir tecavüze karşı mü -
tekabil bir yardım paktı akteclilmesi 
esasını ihtiva eden ve nisanda başlı -
yan müzakerelerin kabulü mümkiin 
olmıyan teklifler dolayısiyle zorluğa 
girdiğini ifade etmiştir. 

Siyasi milzakereleri takip eden as
keri müzakerelerin de nihayet Lehis
tana Sovyet Rusya tarafından askeri 
yardım yapılması teklifinin kabul e
dilmemesi suretiyle akamete uğradı
ğını ı:;öyliyen B. Molotof, İngiltere ve 
Fransanın müzakereler sırasında al -
dıkları vaziyetin tezatlarla dolu ol -
duğunu kaydetmiştir. 

Bu sutetle,İngiltere ve Franıa ile 
bir anlaşmaya varılmasına imkan ol -
madığırıı ve aşılmaz noktai nazar ih -
t~lfiflariyle askeri müzakerelerin de, 
bir çıkmaza girdiğini ifade eden B. 
Molotof Almanya ile Sovyet Rusya 
arasında bir harp tehdidini bertaraf 
etmek gayesini taşıdığını söylediği 
Sovyet Rusya - Almanya adcmiteca -
vüz paktının akdi zaruretlerini şöy -
le izah etmi~tir : 

"Almanya ile Sovyet Rusya arasın
da bir harp tehdidini bertaraf etmek 
için başka imkanlar bulunup bulun -
madığı meselesini düşünemezdik. E -
ğer İngiltere ile Fransa bunu nazarı 
itibare almak istemiyorlar idiyse bu 
onların bileceği bir işti. Bizim vazife
miz sovyet milletinin menfaatlerini 
sovyet sosyalist cümhuriyetleri itti
hadının menfaatlerini düşünmek -
ti. Kaldı ki biz Sovyet Rusya men -
faatlerinin diğer memleketlerdeki 
milletlerin hayati menfaatleriyle ala -
kadar olduğuna katiyen kani bulu -
nuyoruz. Fakat bu meselenin yalnız 

bir cephesinden ibarettir. 

Londra, 4. a. a. - Gazetelerin baş -
makaleleri, Hitlerizmin tahribi lüzu -
munda israr etmektedirler. Times ga
zetesi diyor ki : 

" Almanya'nın hudutsuz selahiyet -
lere sahip diktatörü, ingiliz ve fran -
sız milletlerine kendisine mukavemet 
etmekten ve kendisini yere sermekten 
ba§ka takip edebilecekleri bir yol bı -
rakmamı~tır. 

Hitleriım, İngiltere ve Fransa'yı 
serfüru etmek ve •Avrupa' da hürriyet 
ışığının sönmesine cevaz vermek za
rureti karşısında bırakmış idi. Bugün 
biz, Almanya'nın zimamdarları ile mü
cadele ediyoruz. Biz, onların alman 
ismini lekeleyen siyasetlerine kar§ı 
harp ediyoruz. İngiliz diplomasisinin 
rehberi, sulhdur. İngiliz silahlarına 
ve müttefiklerin zaferine de sulh reh
ber olacaktır. Bu harbin gayesi, Av -
rupa'da nizamı, terakkiyi ve vahdeti 
tesis etmek olmasına ve muallflk me -
sailin ve intikam hissinin tesiri altın
da halledilmesi olmamasına binaen 
Hitlerizmi derhal ve müebbeden Av -
rupa münasebatı haricine atılmaması 
elzemdir. ,, 

Hitler rejimi ortadan 
kaldırılacaktır 

Daily MaiJ, diyor ki : 
"Biz, harbe Hitler'i ve rejimini or

tadan kaldırmağa karar vermiş olarak 
giriyoruz. İngiliz milletinin alman 
milletine kini yoktur. Fakat büyük 
bir milletin fena hizbin kurbanı oldu
ğunu görmekten mütevellit iztırabı 

vardır. ,, 
Daily Telgraph gazetesinde : 
" Biz, harbe nazi rejimi ile yer yü

zünde zaif milletlerin mevcudiyetinin 
ayni zamanda muhafaza edilmesinin 
katiyen mümkün olmadığı ve beşerin 
hürriyetini muhafaza etmek matlQp 
ise bu rejimi ortadan kaldırmak icap 
edeceği kanaatiyle giriyoruz. ,, 

Daily Herald diyor ki : 
" Biz, Avrupa'yı altüst etmek iste -

yen zulme karJı mücadele ediyoruz. 
Biz, hürriyet için, hüsnüniyet ve mü
samaha için, insanlar arasında aklın 

hakim olması için mücadeleye giriı -
miş bulunuyoruz. Merhametıiz ve 
prensipleri asla kale almayan bir 
adamın emriyle küçük milletlerin im
hasına gidildiği bir sırada lakayt bir 
seyirci gibi bir kenarda kalmak, harb
den daha müthiş bir feragat olur. ,, 

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

Sovyet - alman ademitecavüz yaktı
nın mevcut olabilmesi için diğer bir 
halin daha tahaddüs etmesi lazım ge- • 
liyordu. Almanyanın harici ııiyase -
tinde sovyet ittihadı ile iyi komşu -
luk münasebetleri tesisine doğru bir 
temayül husule gelmesi lazımdı. Bu 
ikinci şart karşısında ve Alman hükü
metinin harici siyesetini Sovyet Rus
ya ile olan münasebetlerinin islahına 
doğru değiştirmek yolunda bir arzu 

Gazetemiz 
sekiz sayfa 

çikacak 
Enternasyonal vaziyetin aldığı 1 
son şekil dolayısiyle ecnebf 
memleketlerine verdiğimiz kağıt 
siparişlerinin vaktinde gelme - ı 
mesi ihtimaline binaen, gazete - • 
miz bugünden itibaren lstanbul 
gazeteleri gibi sekiz sayfa olarak 
çıkacaktır. 

:~i;2;;r.~~:~i·::~::ı~;m;ı:;:.; lı 
bulunabitmi tir.,, 

B. Molotof, bundan sonra ııon sene-
lerde iki memleket arasındaki siyasi 
münasebetlerin gerginliğini işaret e -
derek bu münasebeti normal hale ge
tirmek yolundaki gayretlerin paktın 
akdiyle vücut bulduğunu söylemiş, 

ve devlet reisinin siyasetini övdük -
ten sonra paktın tasdikini teklif et -
miştir. 

Bir Yunan gem~si 
Alman maynlarına 

~arph ve balh 
Stokholm, 4 a.a. - Almanya hükü

meti İsveç hükümetine Areıound'un, 
cenubi' mahreçleri ile büyükBalt ve 
Deutche Bucht önünde mayn baraj
ları vücuda getirilmiş olduğunu bil -
dirmiştir. 

ilk kurban: bir yunan gemisi 

Stokholm, 4 a.a. - Öresund'un ce -
nubuna dökülen alman maynlerinin 
ilk kurbanı yunan bandralı Kosti va -
puru olmuştur. 29 kişi olan tayfa va
pur batarken denize atlamışlar ve bir 
isveçli klavuz gemisi tarafından ka -
milen kurtarılmışlardır. 

• 

Hacmimizin ufalması karşısında, 
pontularımızı ufaltarak ve gelen 
haberleri hülasa ederek, her za -
man olduğu gibi, okuyucuları -
mızı bütün hadiselerden etraflı 

bir şekilde haberdar etmiye çalı
şacağız. 

Okuyucularımızın, fevkalade se-

l 
bepler dolayısiyle şimdilik almak 
mecburiyetinde kaldığımız bu 
tedbiri mazur göreceklerinden 
eminiz. 

\... .............................................. .. 

İspanya vaziyetin 

inkiıaf~na munlaz1r 
Burgos, 4 a.a. - Havas ajansın

dan : 

General Franko, Avrupada zuhur 
eden niza karşısında dün öğleye ka
dar sarih bir vaziyet almıı değildi. İyi 
malumat almakta olan mahfillerde ge
neralin bu bapta bir karar vermek i
çin vaziyetin inkişafına intizar ede -
ceği söylenmektedir. 

Fran•ız gazetelerinin yazdıkları 

Paris, 4. a. a. - Petit Parisien yazı
yor : 

" Bütün dünya, kararını vermiştir. 
Daha şimdiden milyonlarca insan, Hit 
ler'in adını telaffuz ederken dehşet 
içinde kalmaktadırlar. Eğer o, bu şe
refi istemiş idiyse, ona nail olmuştur 
ve olacaktır. ,, 

Le Journal : " 41 milyon fransız, 
chancelier Hitler'e hitap ediyor ,, un
vanını taşıyan yazısında şöyle diyor : 

" Harp tarikiyle sulha gideceğiz, 
çünkü bize ancak bu yolu bıraktınız. 
Bir kere daha dünya yüzündeki mil -
letlerin kaffesi bizi takip edecektir. 
B. Chanelier, bunu böyle biliniz. Bu 
sefer, mevzuu bahsolan mesele, Dant
zig değildir. Silahlarınızı ebediyen 
kırmaktır. Sulhu fethetmek istediği • 
mizden ve bunu ancak silahlarımız ya
pabileceğinden, kuvetimiz namağlup -
tur. ,, 

Exelsi0r, büyük bir manşet halinde 
Daladier'nin şu cümlesini yazmakta -
dır : 

" Hitler, her türlü adalet fikrine, 
her tilrlü insaniyet hissine kulaklarını 
tıkayarak ve yalnız delicesine guru -
runa, ıersemcesine ihtirasına tabi ola· 
rak, bütün teklifleri reddetmiş, bütün 
ricaları istihkar eylemiştir. Şimdiye 
kadar dökülmüş olan ve şimdiden son
ra da dökülecek olan kanlar, Hitler'in 
başına dökillecektir. 

" İkinci Vilhelm de ayni cinai deli
liği irtikap etmiş idi. Bu hareketin 
kendisini nasıl bir akıbete sevketmiı 
olduğunu bilir. ,, 

Matin Gazetesi, diyor ki : 
" Bu sefer, harbi çıkaran adamı, ce

zadan kurtaracak Doorn ve milletin 
yeniden oynamasına müsaade edecek 
V ersailles bulunmtyacaktır . ., 

Ordre diyor ki : 
" 1919 senesindeberi hükümetleri -

mizin muvafakat etmiş oldukları bir 
sürü fedakarlıklar, o hükfunetlerin 
müftehir bulundukları medeniyetin 
fütuhatını tahrip edecek olan yeni ki
tallerin önüne geçmek hususlarına de
lalet etmektedir. 

Hitler'in harbcuyane inadı, suJhcu
yane israrlara galebe çalacak dere
cede kuvetli imiş. Ren nehrinin obür 
tarafında Almanya'nın uğrayacağı he
zimeti bir rejimden kurtulacak olan 
milyonlarca erkek ve kadının inşirah 
ile karşılayacağı muhakkaktır. ,, 

Bu sabah Londra 

ve civar1nda hava 

tehlikesi ilan edildi 
Londra, 4 a.a. - Sabahleyin er

kenden Londra limanını ve merkez ve 
şimalişarki kontluklarını ihtiva eden 

geni!:l bir mıntakada hava tehlikesi i· 
lan edilmiştir. İlk defa olarak saat 
2.30 da düdükler çalmağa başlamıştır. 
Muilhharen istihbarat nazırı , hava 
tehlikesinin hüviyetleri tayin edile -
memiş olan bir takım tayyarelerin 
geçmesi üzerine ilan edilmiş olduğu
nu beyan etmiştir. İngilizlerin avcı 

tayyareJeri derhal yola çıkarılmış ve 
bunlar geçen tayyarelerin hüviyetini 
tayin etmişlerdir. Bunun üzerine bir 
tayyare hücumunun mevzuubahis ol
madığı anlaşılmıştır. Neticede "tehli· 
ke atlatılmıştır,. işareti verilmiştir. 

Akıam haberleri 
Enternasyonal vaziyet aüratle 
inkitaf etmekte, birkaç saat 
içinde siyasi vaziyette büyük 
dcği~iklikler hasıl oluvermek
tedir. Ankara halkını habersiz 
bırakmamak için 

Akıam haberleri 
adı altında uf ak bir &azete 

çıkmağa baılamıttır. En son 
telgraf ve radyo haberlerini 

akıam Üzeri halka bildinnck 
üzere neırolunan bu ufak ga

zete yalnız ( 1) kunıı mukabi
linde aatılmaktadır. Tayfa bir Finlandiya vapuruna ak -

tarma edilmiştir. Batan Kosti vapuru 
cra' e idi ordu. 

Halihazırda İspanyol gazetelerinin 
neşriyatı pek afakidir. Gazeteler, 
sulh lehindeki meaaiıinden dolayı 

Muıolini'yi tekrim etmektedirler. \ ------------"" 
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i ngiliz tayyareleri 
• • A man arazısıne 

beyanname attılar 
'Amsterdam, 4 a.a. - İngiliz tayya

releri Alman - Hollanda hududuna 
birkaç bin beyanname atmışlardır. 
.. İngiltere'nin A lmanya'ya ihtarı,. 

başlığını taşıyan bu beyannamelerde 
şöyle denilmektedir : 

"Almanlar, Almanya hükümeti ne
ticesini bildiği halde İngiltere'yi so
ğukkanlılıkla ve bile bile harbe sürük 
lemiştir. Almanya, sulh emelleri bes
lediğine dair dıinyaya teminat ver -
miştir. Fakat bu teminat sahtedir. 
Hitler, geçen eylülde de, "Avrupa'da 
hiç bir arazi talebinde bulunmıyaca
ğız.,, demişti. 

Vahi bahanelerle ölüme 
gönderilen insanlar 

Hiç bir hükümet tebaasını bu kadar 
vahi behanelerle ölüme sevketmemiş
tir. Bu harp, tamamiyle lüzumsuzdur. 
Çünkü Almanya'nın ne arazisi, ne de 
hakları tehdit edilmiştir. Hiç bir hü
kümct, Rhin mıntakasının tekrar iş
galine, anşlus'a ve südetler mıntaka • 
sının ilhakına mani olmamıştır. Ne 
İngiltere, ne de başka bir devlet, Al
manya'ya alman olmıyan milletlerin 
istiklalini ihHil etmediği müddetçe 
mümanaat etmemiştir. Almanya'nın 

• 

bütün talepleri, haklı oldukları müd
detçe is'af edilebilecekti. Ruzvelt, si
zi şerefli bir sulha davet etti. Hükü
metiniz, bu daveti kabul edeceği yer
de sizi kitale ve kazanacağınızı ümit 
edemediğiniz bir harbin fecaatlerine 
mahkum etti. 

Alman ıansürünün gizlediği 
hakikatler 

Hakikat, uzun seneler sizden sak -
l~.ndı ve alman düşüncesi bir tahaş
şut kampına hapsedilmiş gibi susma
ğa icbar edildi. Alman milletine kar
şı hiç bir husumetimiz yoktur. 

Nazi sansürü uzun bir harbe daya
nacak vasıtalardan mahrum bulundu
ğunuzu sizden sakladı. İflasın arife -
sinde bulunuyorsunuz. Bizim ve müt
tefiklerimizin tükenmez insan, sitah 
ve yiyecek ihtiyatlarımız vardır. So
nuna kadar gitmeğe azmettik. Darbe
lerden sarsılmıyacak kadar kuvetli -
yiz. Nefesimiz tükenmeden sizi ta -
mamiyle mahvedecek vaziyetteyiz. 
Şimdi ve her saatte sulh istemek hak
kına maliksiniz. Biz de sulhu ümit e
diyoruz ve sulh taraftarı olması şar -
tiyle herhangi bir alman hükümetiyle 
sulhu imza etmeğe hazırız.,, 

ihtarda bulunmadan 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bir Alman denizaltısı 
Athenia gemisini 

torpilledi ve bahrdı 
İnfilak esnasında ölenler haric olmak .a 

üzere vapurun bütün yolcuları kurtuldü 
Londra, 4 .a.a - istihbarat ne

zaretine gelen bir habere göre için
de 1.400 yolcu bulunan "Athenia" 
vapuru Hebride aclalarmm 200 mil 
garbinde torpillenmiştir. Gemi, bat
mıştır. 

Glasgow limanında mukayyet bu
lunan " Athenia ,, " Donaldson ,, "At
lantic Line ,, kumpanyasına mensup 
idi. 

13.581 ton hacminde olan bu gemi, 
1923 senesinde inşa edilmiş idi. " At
henia ,. Glasgow'dan ayrıldıktan son
ra Liverpool'e uğramış ve buradan cu
martesi günü saat 16 da kaptan James 
Reid'in kumandasında Montreal'a ha
reket etmiştir. 

Vapurun sahipleri, gemideki yolcu
larla mürettebatın 1.400 kişiyi buldu -
ğunu beyan etmektedirler. 
Yolcuların büyük bir kısmı buhran 

dolayısiyle Amerika'ya avdet 'etmekte 
idiler. 
Athenia'nın tahlisiye sandalları 

1830 kişi alabilmekte idiler. Vapu/ 
Livcrpool'den 1.000 tonluk yük al ~ 
mıştı. 

Vapurdaki amerikalılar 
Vaşingtondan bildirildiğine göre 

B. Kennedy, Athenia vapurunun Bel
fast'da batırılması esnasında içinde 
200 amerikalı yolcu bulunduğunu ha
riciye nezaretine bildirmiştir. 

Amerikanın her tarafından gel
mekte olan haberlerde Athenia'daki 
amerikalı yolcular hakkında malumat 
verilmektedir. Bu yolcular arasında 
Avrupada geçirmiş oldukları tatilden 
avdet eden T eksas hükümeti dahilin
de kain Hustonlu 6 genç kız, Frede
r icksburg ahalisinden B. Robert A
horris, Sarataga - Springs belediye 
reisinin karısı ve oğlu bulunmakta
dır. 

Atheina'nın torpillenmesi, Vaşing
t0nda fevkalade heyecan uyandırmı§
tır. Bu münasebetle Lusitanie mese
lesi hatıı !atılmakta, ancak A thenia, 
y. n.z yolcu nakletmekte olduğundan 
dolayı bu defaki torpillenmenin ma
zur görülemiyeceği itave olunmakta
dır. 

8. Ruzvelt'in katibi B. Ştefhen E
arly, reisicümhura bu torpillenme 
hakkında resmi bir telgraf gelmiş ol
duğunu beyan V" şu sözleri ilave et
mistir : 

Resmi haberlere göre vapur, Li
ver">::ıol tarikiyle Glaskov'dan geliyor 
ve :'lamil olduğu bir takım mültecile
ri Kanadaya götürüyordu. Vapurun 
har p mühimmatı nakletmesinin kati
yen mümkün olmadığını ispat etmek 
için bu nokta üzerinde ısrar etmek is 
terim. 

Filhakika bu nokta, Vaşington ma-

hafilinin nazarıdikkatini celbetmek
tedir. Alman hükümetinin büyük 
harpte hatta Amerikanın müttefikle
re iltihak etmesinden evel Amerika
ya karşı amansız bir harbe girmeğe 
karar verilip verilmemiş olduğu suali 
henüz irat edilmemektedir. 

Torpillenmenin çok mühim ve a
cil neticeler tevlit etmesi muhtemel -
dir. 

Bazı zevat, B. Ruzveltin yarın ve 
yahut öbürgün kongreyi fevkalade iç 
timaa davet etmesinin muhtemel de
ğilse de mümkün olduğu mütaleasını 
serdetmektedirler. 

Amerika'ya dönen amerikalıla
rın vaziyeti 

Amerikanın lskoçya konsolosu, 
Leslie Davie, matbuat cemiyetine be
yanatta bulunarak demiştir ki : 

"Dün birçok amerikalı seyyahlar, 
Glaskov'dan hareket etmemişlerdir. 
Bu seyyahlar, Amerikaya hareket e
den yolcuların çokluğu dolayısiyle 
vapurda yer bulamamışlar.dır. 

Liverpool'da da birçok yolcular bek
lemekte idi. Athenia vapuru ise bil -
hassa bu yolcuları almak için Liver -
pool'a uğramıştır. Normal şekilde At
henia'nın doğrudan doğruya Glasgow
dan Belfast'a gitmesi Hizımdı. 

Vapurdaki amerikalılar 
Vaşington, 4 a.a. - Hariciye ne -

zareti "Athenia" da 292 amerikalı bu 
lunduğunu tasrih etmektedir. 

Nezaret, bu rakamın henüz kati ol
madığını iliive etmiştir. 

lki vapur kazazedeleri 
kurtarıyor 

Londra, 4 a.a. - "Southern Crooss 
ismindeki İsveç yatı "Athenia" vap~: 
ru yolcularından 200 kişiyi kurtardı
ğını bildirmiştir. 

Söylendiğine göre "Knut Nelson" 
ismindeki Norveç vapuru da takriben 
800 kişiyi kurtarmıştır. 

"Athenia" tahlisiye sandallarından 
birkaç tanesi de görülmüştür. Kurta
rılanların miktarı artacağı zannedil
mektedir. 

Bütün yolcular kurtuldu 

Londra, 4 a.a. - İstihbarat nezare
ti, ''Athenia" vapurunun bila ihtar bir 
alman denizaltısı tarafından batırıl -
dığını bildirmektedir. 

Neşredilen bir tebliğde bildirildi -
ğine göre, infilak esnasında ölen y~~
cular ve gemicler müstesna olmak u
zere Athenia'nın bütün diğer yolcu
ları ve mürettebatı vapurlar tarafın -
dan kurtarılmıştır. 

Press Association'~ Y.azdığına gö-

ULUS 

Polonya' da Çek ve Slovak 

lejyonları kurulacak 

Pofonya'ya iltica 

generaf ı Prehala 
eden eski Çek 
harekete geçti 

Varşov~, 4 a.a. - Polonya' da çek ve 1 nı, haklarımıza, hüriyetimize ve istik
slovak lejyonları kurulmak için faa - Ialimize karşı barbarcasına taarruza 
liyete geçilmiştir. Polonyaya iltica geçmiştir. Bütün itilaflar ve sulhçu 
etmiş olan çek generali Prehala bu - teahhütler ihlal edilmiş, ayak altına 
nun için faaliyete geçmiştir. alınmıştır. 

Çek -slovak lejyonları ihdasına dair Düşman, milletlerinin irade ve ar-
reisicümhur tarafından isdar edilen zularına muhalif olarak bir takım tez
kararname, aşağıdaki hükümleri ih - virler ile Çekistanı ve Slovakyayı iş
tiva etmektedir : ı gal etmiş ve elinde siliihı bizim ve si-

l - Polonya cümhuriyetinin maruz zin hüriyetiniz için son nefesine ka -
kaldığı tecavüz ve alman işgali altın- dar harp etmiş olan Polonya milleti -
da bulunan çek ve slovak milletler~ - n~ k?rdşı gaddarane bir harbe giriş -
nin büyük faciası karşısında bu mıl- mıştır. 

!etlere silahla harekete geçerek ken - Cümhuriyet parlamentosunun ka -
dilerini kurtarmak imkanını vermek rarnamesi, çek ve slovak Jejiyonerle -
üzere Polonya toprakların çek ve slo- rini teşkil ediyor. Bu kararname, is -
vak lejyonlar ihdasına karar veril - tikliil harbindeki müşterek askeri gay 
mi§tir. retimizin diğer bir vesikası olacaktır. 
Kimler gönüllü yazılabilecek? Bu vesika, istikbalde yekdiğerinin 

2 - Bu lejyonlar. hususi milli ka - kardeşi olan milletlerimiz arasındaki 
rakterlerini muhafaza etmek şartiyle, ihyakarane teşriki mesaisini teşkil e
Polonya ordusuna ve bu ordunun baş- decektir. 
kumandanlığına bağlı bulunacaklar - Bir dakika bile tereddüde 
dır. mahal yok! 

3 - Çek ve slovak lejyonlarına Po- Çek askeri, slovak askeri, bir daki-
lonya vatandaşları ile Polonya tebaa - ka bile tereddüt etmene mahal yok -
sından olmayıp da aslen çek ve slo - tur. Sen, ya cermanizmin esiri olarak 
vak olanlar, gönüllü yazılabilecekler- kalacaksın, yahut, hatta hayatın baha-
dir. sına da olsa halihazırdaki milletinin 

Bu lejyonlarda hizmet etmek keyfi- boynuna takılmış olan menfur boyun
yeti mezkur gönüllülerin vatandaşlığı durağa tahammül edeceksin .. 
noktasından hiç bir hukuki netice tev Çek ve slovak lejyonları, muharebe 
lit etmiyecektir. meydanlarında tecrübe görmüş bir as-

4 - Askeri işler nezareti, bu karar- ker olan general Prehala'nın kuman -
namenin ahkamını tatbike memurdur. dası altında ve Polonya topraklarında 

Leh Başkumandanının teşkilatını vücuda getirmiştir,,. 
beyannamesi Askeri bazı mülahazalara binaen bu 

Varşova, 4 a..a. - Polonya ordusu lejiyonlar, şimdiki halde tek bir te -
başkumandanı, çeklerle slovaklara a- şekkül halinde kalacaklar ve hüriye -
şağıdaki tebliği göndermiştir : timizin zaferi için Polonya kıtaatı ile 

"Slav milletlerinin asırdide düşma- nihai zafere kadar harp edeceklerdir.,, 

İngiliz donanması bütün 
denizlerde faaliyete geçti 

(Başı ı. inci sayfada) 
landa istikametinde çekilmişlerdir. 

Bir alman gemisi bahnldı! 

Montevideo, 4 a.a. - Ajax ingiliz kruvazörü alman Olinda şilebi~i · 
Riorande açıklarında batırmış, geminin tayfasını esir etmiştiı;.. Bu tay -
fa Saintgerald İngiliz vapuru ile Montevideo'ya sevkolunmuştur. 

Fransu kuvellerinin harekah: 
Varşova radyosu bugün saat ikiye doğru, bütün fransız deniz, hava, ve ka

ra kuvetler.inin Almanya'ya karşı harekete geçtiğine dair bir haber neşret
miştir. Varşova radyosu, bu haberi resmi kaynaklardan aldığını tasrih et -
miş ve müzik arasında vermiştir. Radyo yalnız hareketin hangi tarafta baş -
Iadığını tasrih etmemiştir. 

Faris, 4 a.a. Fransız umumi karargahının bir numaralı tebliği : 
Almanya'ya karşı bütün deniz, hava, kara kuvetleri umumi harekata baş

lamıştır. 

Temaslar baıhyor: 
Paris, 4 a.a. - 4 Eylül akşam harp raporu : 
Cephede tedricen temaslara girişilmektedir. 
Fransız deniz kuvetleri kendilerine gösterilen yerlere gitmiştir. 
Hava kuvetleri icabeden keşiflerde bulunmaktadır. 

İngiltere Slovakya' daki mümessilini geri (ağ1rdı : 
Bratislava, 4 a.a. - lngiliz hükümeti, Slovakya hükümeti nezdinde

ki mümessilini geri çağırmıştır. 
Slovakya hariciye nezareti de Londra'daki konsolosuna Bratislava'~ 

ya dönmek emrini vermiştir. 

re, Athenia vapurundaki 1400 yolcu- , ğini bildirmektedir. 
.. d t ·ş beşi kadın ve ço -nun ?"~z e ye mı Queen Mary Nevyork'a geldi 

cuk ıdı. 
Alman makamlarının yaptıkları 

tahkikatın neticesi 
Berlin, 4 a.a. - D.N.B. ajansı bil

diriyor: 
Athenia vapurunun torpillenmesi 

hakkında İngiliz menbalarından gelen 
haberler üzerine derhal yapılan talı -
kikat neticesinde anlaşıldığına göre, 
b~ !"~selede bir alman denizaltı ge -
mı~ının mevzuulıahs olması tamamiy
lC: ımkansızdır. Bütün alman gemile
rıne denizde müsadere hükümlerine 
tam riayet suretiyle hareket etmeleri 
emredilmiştir ve bu gemilerin bu em
re tamamiyle riayet eyledikleri mu. 
hakkaktır. 

Athenia'nın batmasına gelince, al_ 
man eksperlerinin fikrince bu işte, 
denizde müsadere hükümlerini ihlal 
eden bir İngiliz denizaltı gemisi mev
zuubahistir. Mamafih buradaki Jcana
at, bu geminin torpillenmediği, fakat 
serseri bir torpile çarptığıdır. 

Geminin battığı yerde mayin 
yoktu 

Nevyork, 4 a.a. - Queen Mary ge -
misi buraya gelmiştir. 

Bir kaç gündenberi bu gemiden ma
lılmat alınmamış ve gemi, kendisine 
sorulan suallere torpillenmek korku
sundan kurtulmak için cevap verme-
miş idi. · 

İlk harp esiri kadın, dün akşam 
Nevyork limanında bulunmakta o -
lan Georgie adındaki İngiliz gemisin
de hapsedilmiştir. 

Bu kadın, 5 senedenberi Cunard 
Line hattında oda hizmetçisi olarak 
çalışmakta olan genç bir alman kadı -
nıdır. 

Gemilerin takip edeceği yollar 

Londra, 4 a.a. - Amirallık dairesi, 
Frith Of Forth boğazından geçecek 
olan bütün gemilerin Bass Bock'tan 
geçmeleri icap edeceğini tamim et
miştir. Cenuptan geçecek olan gemi -
lerin uğrıyacakları zarar ve ziyan 
kendilerine ait olacaktır. 

Kaçakçılığa karfı tedbir 
Londra, 4 a.a. - Athenia vapuru - Londra, 4 a.a. - Amirallık dairesi 

nun bir mayına çarparak batmış ola - İngiliz gemilerinin kaça~çılık ya ~ 
bileceği hakkındaki alman iddiaları- larına mani olmak için bu gemifcm; 
na cevaben amirallık, vapurun battığı 1 araştırmalar yapılnıaaına mütea{r~ 
mıntakaya hiç bir mayın dökülmedi • hususi bir takım tedbirler almııtır.. ı 

Harp 
ve diğer 
devletler 

(Başı 1. inci sayfada) 
Askeri mütehassısların ve hare· 

ket planlarının ince hesaplarına ak
lımız ermez. Fakat şimdiye kadar 
bize söylenen o idi, ki demokrasile
re karşı mihver harbi, bütün ku
vetleri derhal ve toplu olarak kul
lanıp, kati ve süratli bir netice har
bi olacaktır. Böyle bir harpte ltal
ya'nın ilk vazifesi, Akdeniz emni
yetini felc euğratmak, İngiltere ve 
Fransa ile, onların §İmali Afrika, 
Süveyş, Suriye ve Filistin arasında
ki münasebetlerini aksatmak, bütün 
mihver tayyarelerini birle§tİrerek, 

hava hakimiyetini tesis etmektir. 
Halbuki Avrupa harbinin başladı· 
ğının ikinci günü, Akdeniz, Fransa 
ve İngiltere için, Atlas denizinden 
daha emin bir halde bulunmakta
dır. Fransız gemilerine seyrüsefer 
müsaadesi verilmiştir. İtalyan gemi
leri Akdeniz limanlarından mal al
makta ve nakliyat yapmaktadırlar. 
İtalyan - Fransız hududu açılmış
tır. Scmplon ekspresi iki memleke -
tin tebaalarını ta§ımaktadır. 

Büyük hava ve kara J. ·etleri 
ile Polonya'da boğuşan Almanya'yı, 
garp demokrasilerinin bilhassa ha
va hücumlarına kar~ı ilk zamanda 
yalnız bırakmak, bin türlü vasıta ile 
içeriden ve dışarıdan takviye edile
cek fransız ve İngiliz hava kuvetle
rinin üstünlük ve hakimiyet temin 
etmelerine müsait vakit kazandır

mak, yani sürat, darbe ve hamle 
taktiğinin iflas etmesine sebep ol
mak, şimdiye kadar takip edilece· 
ğini işitcgeldiğimiz mihver usulleri
ne pek uymuyor. 

Almanya harbi ya kazanır, ya 
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ANKARA 

SALI - 5.9.1939 
12.30 P rogram 
12.35 TÜRK M ÜZ1Gt : 

Okuyan: Muzcyyen Senar. 
Çalanlar: Vecihe Daryal, Cevdet K ozan, 
Kemal Nıyazı Seyhun. 
1 - Zeki Arif - Maye §arkı (A~ıldı bah

çede güller) 
2 - Faiz e - Nikriz §arkı (Gönül ne için 

ateşlere yansın) 
3 - H alk tu rküsü - Elveda dost deli gö

nül) 
4- Halk türküsü (Şahane gözler ) 
5 - Halk turküsu (A Fa.dimem haydi 

senle kaçalım). 
6 - Halk t urkusü (Kır oğlanın davarı) 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans v e me .. 
teoroloj i haber leri 

13.15-H.OO MÜZİK (Karışık program) 
19.00 P rogram 
19.05 MÜZİK ( Ha fif müzik - Pi.) 
19.30 TURK MÜZ1G1 (Halk türküleri, 

saz eseri eri) 
20. 15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve mete

oroloji haberler i 
Z0.50 TÜRK M üZtGt: Ankara Radyosıı 

küme ses ve saz heyeti) 
21.30 Konuşma 
21.45 Ne~eli pHiklar - R. 
21.50 MUZİK ( Bir solist) 
22.00 MÜZİK ( Radyo orkestrası) : 

Konseri t akdim eden - H alil Bedi Yö .. 
netken 

1 - Mozart - 'Figaronun düğünü opera • 
sın ın iıve r tiir iı 

2 - Boicldieu - Le Calife de Bagdad o
perasrr. ın üvertürü . 

3 - Borodine - 3. üncü senfoni 
4 - Kodaly - Maroşck dansları 

23.00 Son a jans haberleri, ziraat, esham, 
tahvilat. kambiyo - nukut borsası (fiyat) 

23.20 MÜZİK (Cnzband - Pl.) 
23.55-24.00 Yarınki program 

Mültecilerle dolu 
bir vapur Ereğli'de 

kaybeder. Eğer kazanırsa müsellah Eregli, 4 (Hususi) - Panama ban
ve kuvetli İtalya kendi hisselerini ı dralı Noemi Julia vapuru, kömür al -
almakta tereddüt etmez. Fakat ı mak üzere limanımıza gelmiştir. Va -
kaybederse, İta)ya'nın tehlikeye gi- purda, Almanyadan kaçmış olan 1126 
ren hiç bir menfaati de yoktur. Bel- çek, macar ve alman yahudi mülteci
ki Avusturya'nın yeniden teessüsü, si bulunmaktadır. 
ltalya'nın Anşlustan evelki müsta-
kil ve kuvetli vaziyetini iade etmeğe 
yardım eder. Eğer Lehistan tecavü
zü kararı bir mihver kararı olmuş 

olsaydı, bugünkü bitaraflığın mana
sı maliimdu. Fakat mademki Al· 
manya yeni bir harbin mesuliyetle
rini, ltalya'nın itirazlarına rai?men, 
tek başına kabul etmiştir ve İtalyan 
yardımına muhtaç olmadığını cihan 
karşısında beyan etmiıtir, hiç kim· 
se İtalyan bitaraflığını, bir ahit nak
zı ve bir hiyanet olarak telakki et
miyecektir. Fakat hüküm vermek 
için daima vakaların inkişafını bek
liyelim. 

Almanya'nın 

harp gayeleri 
Dündenberi Almanya'da neşro

lunan bazı beyannameler ve tebliğ
ler, muhakemeleri bir hayli meşgul 
edecek mahiyettedir. Bu beyanna
me ve tebliğler, Hitler'in ağzından, 
alman harbinin istikametlerini şöy
le çiziyor: şarkta Polonya'yı ez
mek, garpta ise istihkamlar arka
sına çekilip İngiliz ve fransız ku
vetlerine karşı müdafaada kalmak! 
Hitler'in beyannamesinde yeni har
bin müddeti için "aylar veya sene
ler,, tabirini görüyoruz. Seneler! 
Fakat bu bir yıldırım değil, bir mu
kavemet harbinin tabiridir. Alman
ya'nın 1918 de olduğu gibi teslim 
olmıyacağını temin etmekten ne çı
kar? Mesele ,zafer kazanmaktır. 
Bizim şimdiye kadar bildiğimiz ve 
işittiğimize göre alınanlar ya sürat
le zafer kazanacaklar, yahut za
man kaybederek mağlup olacaklar
dı. Polonya'yı ezerek bütün kuvet -

mahdut ve muayyen de olsa, bir ta
kım kazançlarla İ§İn içinden çıkıp 
sulhun kurtulmasına da yardım et
miş olacaktı. İngilizler ise ilk şart 
olarak almnn kıtnlarırun geri alın
masını ve Danzig hakkındaki bir 
taraflı karcırın ıptaı edılmeaını ıate-

diler. Bunu kabul etmek, nasyonal 
sosyalizm rejimi için intihar etmek 
demekti. O halde Almanya, bir tah
min hatası yüzünden mukadderatı
nı oyun masası Üstüne atmıştır. Bü
tün bunların hakikatini istikbalde 
öğreneceğiz. 

Diğer devletler 

lngiltere ve Fransa'nın yeni bir U• 

mumi harbe iştirak etmiyecekleri 
itikadı yalnız Almanya'da hüküm 
sürmemiştir.Bilhassa Çek ve Slovak
yadan sonra, mihver tehlikesi ile te• 
mas halinde bulunan küçük devlet• 
lerin de kanaati o idi. O kadar ki 
bu devletlerden bazıları İngiliz ga
rantisini kabul etmeğe bile cesaret 
edemediler. Bu garantiyi kabul e• 
derlerse bir taarruza uğrıyacakla· 

rından korktukları kadar, ve bilhas· 
sa, bu taarruz karşısında yalnız baş• 
farına kalacaklarından endişe edi
yorlardı. Şimdi bu endişe tamamen 
zail olmuştur. Fakat İngiliz ve fran
sız müdahalesinin bu milletlerin 
ruh halleri Üzerindeki tesirleri ne 
olduğunu henüz bilmiyoruz. Malüm 
bir şey varsa, merkezi Avrupa'da 
ve Balkanlarda bitaraflıklannı ilan 
etmiyen bir takım devletler bulun• 
duğudur. 

Haberlere dikkat edelim 
lerle garp cephesine çekilmek! Fa- ---------·------
kat büyük harpte rus ordularını 
mağlup ederek, şarkta az çok emin 
bir vaziyete giren ve rus ihtilalin
den sonra bu emniyeti büsbütün ta
mamlanan Almanya, İngiltere ve 
Fransa karşısında ve kuvetli istih
kamlar arkasında gene serbest kal
mamış mıydı? 

Acaba şöyle bir ihtimal yok mu· 
dur? Alman vaziyeti ile yakından 
temas eden mühim bir ecnebi hükü
met adamı geçenlerde demişti, ki: 
"- Ben biliyorum ki İngilizler harp 
edecekler. Fakat almanların hala 
bunu bitmek istemediklerinden kor
kuyorum.,, 

Farzedelim ki alınanlar ger
çekten bu kanaat ile, Leh toprakla
rına tecavüz ettiler. Hemen arka
sından İtalyan kanalı ile lngiltere'ye 
bir teklif gitti: "Almanya'ya bir 
mütareke teklifini kabul ettirebili -
riz ve arkasından da be§ler konfe -
ransını toplarız.,, Mütareke, alınan 
yerleri muhafaza etmek demekti. 
Almanya hem partiye ve halka kar
tı vaziyetini muhafaza etmit ola
cak, hem de hakikat halini almıt O• 

lan hup faciasmm clebteti içıinclea 

Bu sırada bilhassa amerikan 
radyoları yalnız heyecanlı haber 
dağıtmakla meşguldürler. Bazı 
memleketler telsiz istasyonlarının 
da münhasıran huııusi kasıtlarla şa
yia tellallığı ettiği malum. Mesela 
dün bir istasyon şöyle bir haber 
verdi: "fngilizlerle fransızlar vazi
yetini hemen tasrih etmesi için ltal· 
ya'ya nota vermişlerdir,,. Bu habe
ri "Ulus" a koymadık. Çünkü eve· 
la Akdenizdeki serbest seyrüsefer 
havadisleri ile, sonra da Fransız -
İtalyan hudutlarının açılma hadise· 
siyle tezat teşkil ediyordu. Böyle 
haberlerin Havas gibi, Royter gibi, 
lstefani gibi, Tas gibi, Pat gibi, D. 
N. B. gibi, ajanslar tarafından teyit 
edilmesini beklemek lazımdır. 

lstanbul'dan bize telefon edildi
ğine göre bazı gazetelerimiz Sov
yetlere ait bnzı radyo ajanslarını 
hemen neşretmişler. Bugünlerde bil
hassa ve bilhassa radyo haberlerine 
dikkat edelim. Çünkü artık haber 
ve havadis denen şey, askeri hare -
kat tertipleri nevinden bir mahiyet 
almııtır. Ne ıaııralım, ne tatırtalım. 

Falila 
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Polonya'nm Pirohisi 
Şimdiye kadar Polonya'ya git

miş olmasanız bile oradaki yemek· 
lerin şöhretini duymuş olsanız ge
rektir. Polonyalılar, bizden ve fran· 
ısızlarla İtalyanlardan sonra, Avru· 
pa'da yemek yemesini en iyi bilen 
millet sayılırlar .. Hatta bir rivayete 
göre alınanların Polonyaya karşı 
gösterdikleri rağbette acele etme
lerine bir sebep de polonyah 
kibar bayanların pi~irdikleri meş
hur yemeklerle, bilhassa hamur 
tatlılariyle, karınlarını doyurabil
nıek hevesidir. Almanlar çoktanbe· 
ri doya doya yemediklerinden sık 
ıuk bahsettikleri için, bu rivayet in
sana biraz garip gelse de, büsbütün 
yabana atılacak şey değildir ••• 

Tabii, bilirsiniz ki şimal memle
ketlerinde nefis yemek pişirmesini 
pek iyi bilemezler. lngiltere'de bi
le, biftek olmasa, sade suya haş
lanmış sebzelerle insan aç kalır. 
Zaten bifteğin yanında ona güzel
lik ve kibarlık veren patatesten puf 
böreği de Fransa'da icat edilmiştir .. 
Alman yemeklerinin, hele bıçak 
kesmez hamur tatlılarının ne kadar 
ağır şeyler olduğunu Almanya'da 
öğle yemeğinden sonra uyumak a -
deti gösterir. 

onların suya girdiklerini gorur ve 
ağaçların arasına gizlenerek güzel· 
leri seyretmiye dalar. Fakat tanrı 
gökleri gürleterek eşlerini yanma 
çağınnca on iki güzel birden sudan 
çıkınca çoban korkar ve tül manto
lardan birini yadigar olsun diye a
lıp kaçar. Tanriçelerden on biri tül
lerine bürünüp rüzgarla şişirerek 
göklere çıktıkları halde bir tanesi, 
Milda, ötekilerin arkasından baka
kalır. Çoban, alıp götürdüğü man
toyu tekrar getirirse de tann yerde 
kalan eşine öfkelenir ve onu büsbü
tün insanların arasında kalmıya 
mahkum eder ••• Çobanla tanriçenin 
düğün ziyafetinde koca bir sığır kı
zartmaya hazırlanırlarken, Milda 
yıldırım tanrısının icadı olan pirohi 
yemeğini yapmayı insanlara öğre
tir ... 

Almanların da Polonyada pirohi 
yemeğe giderken toplardan ve tay
yare bombalarından gürültü çıkar
maları bu efsaneye ve pirohi yeme
ğinin, gerçekten, yıldınm tanrısının 
icadı olduğuna inanmış olmaların -
dan ileri gelmiş olacaktır. Öyle ol
masaydı kavga çıkarmadan pirohi 
yemek için elbette bir yol bulunur· 
du. G. A. 

,. ,. BUGÜN 
m -

2437 lira 50 kuruşluk teminat makbu
zu veya banka mektubiyle 2490 sayı
lı kanunun dördüncü maddesinde ya
zılı belgelerle banka mektubiyle 2490 
sayılı kanunun dördüncü maddesin -
de yazılı belgelerle birlikte zarfları 

münakasa günü saat 14 de kadar ko -
misyona teslim etmeleri. (4289) 14280 

Eksiltme temdidi 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Ulus gazetesiyle 11-8, 16-8, 21-8, 
26-8-1939 tarihlerinde ilan edilen ben
zine talip zuhur etmediğinden 31-8-
939 tarihinden 11-9-939 tarihine kadar 
on gün müddetle uzatılmıştır. 

İsteklilerin eksiltme gününe rast -
lıyan 11-9-1939 pazartesi günü saat 10 
da emniyet müdürlüğünde toplanacak 
olan komisyona gelmeleri 

(4192) 14268 

ENSTİTÜLER 

Dükkôn kiraya verilecek 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör

lüğünden : 

1 - Yüksek ziraat enstitüsünde bu
lunan bakkaliye dükkanı mukavelesi 
hükümlerine riayet etmiyen eski mü
teahhidiyle münakit mukavelesi fe -
sih edilmiş bulunduğundan mezkur 
dükkanın 12.9.939 tarihinden 25.2.940 
tarihine kadar olan 167 günlük icarı 
açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - 11.9.939 paazrtesi günü saat 11 
de rektörlük binasındaki komisyon 
tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - 167 günlük muhammen kira be
deli 650,83 ve muvakkat teminat 48,81 
liradır. 

Polonyalılar da bir şimal memle
keti ahalisi oldukları halde, iyi ye
mesini bilmek bakımından bir istis- 1 
na teşkil etmelerine sebep, bir ta-

1 raftan ltalyadan Polonyaya gelin 
giden bir kıraliçe, bir taraftan da 1 

polonyahların türklerle ülfet etmiş 
olmalarıdır. 

ULUS SİNEMASINDA 

2 Film birden 

4 - Parasız şartname ve daha fazla 
i izahat almak is~iyenlerin enstitü daire 
ı müdürlüğünde müracaatı lüzumu ilan 

Ta on altıncı asırda Polonya kı
ralı birinci Sigizmond'un ltalyada 
Sforza kontları familyasından aldı
ğı kıraliçe Boma boğazına düşkün, 
hem de akıllı bir kız olduğundan 
Polonya'ya kıraliçe olmıya gider
ken yanısıra birkaç İtalyan ahçısı 
götürmüş, sonradan da Polonya'ya 
tohumlarını getirttiği türlü türlü 

1 - Monte Kristo 
2 - Yumruktan yılmıyan 

süvari 

Seans saatleri: 

2,30 - 3,30 - 5,15 - 6,30 
Gece saat 9 da 

Monto kuisto ve yeni jurnal 
sebzelerle yemişleri orada yetiştir- ... 'lilllll••• 
terek polonyalılara lezzetli yemek 

Tel: 2193 
__ , 

pişirmesini ve yemesini öğretmiştir. 
O vakittenberi Polonya yemekleri 
İtalyanın yemeklerine pek benzer. Tahmil ve tahliye 

mü na kasası 
•••• ltalyan yemeklerinin de çok defa 

pek lezzetli şeyler olduğunu - İ
talyan a§çıları yataklı vagon lokan-
talarının hemen hemen inhisarını Denizyolları işletme uumum Mü 
elde ettikleri için - yataklı vagon- dürlüğünden : 
larda yolculuk etmiş olanlar bilir- 1 İd · · 31 M 1940 t · 
1 J , k - aremızın ayıs an: 
er... talya nın b~ ~arbe karışma - hine kadar kömür tahmil . ve tahliye 

ta acele etmemesını polonyahlarla . . f 1.. · 
k k d 1.•. f d b" . ve aktarma ışlerı kapalı zar usu u ı -

yeme ar eş ıgıne at e en ır rı - . 
t · "t"l" d t ·· t le eksıltmeye konmuştur. vaye ışı ı ırse ona a aaccup e • . . 

memek lazımgelir. 2 - Muhammen bedel (60) hın lıra-
dır. 

Fakat, ne de olsa, iklimin soğuk- 3 _ Eksiltme 18 Eylül 939 tarihine 
luğu yemekler üzerine tesir ettiğin- müsadif pazartesi günü saat 15 de 
den Polonya'da italyan usulünde denizyolları işletmesi umum müdürlü 
pişirilen yemekler ltalyadakinden ğü alım satım komisyonunda yapıla -
daha yağlı olur. Mesela Polonyalı - caktır. Muvakkat teminat (4250) lira
lann etli çorbası, Rusyadaki kadar dır. 
değilse d*: ltaly~dak_in.den daima 4 _ Eksiltme şartnamesi adı geçen 
d:ına • yaglı oldugu ~ıbı, kocaman komisyondan parasız olarak alınır. 
hır sıgır parçasını kıtap sayfaları 5 _ İsteklilerin bu işe ait teklif 
gibi ince ince keserek aralarını ha- mektuplarını tayin olunan günde saat 
harlı .. kı.~malarla doldurduktan son- 14 de kadar komisyon reisliğine mak
ra kullu ateş karşısında saatlerce buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
tutup pişirdikleri meşhur kızartma· 6 _ İsteklilerin ticaret odasında 
lan da, Üzerine dö~ülen p_ek yağlı mukayyet olduklarına dair bu seneye 
salçalardan dolayı bıraz agır olur .. ait vesika ibraz etmeleri sarttır. 
Bir de Polonyada çokça bulunan ls- 14181 (6S33) 
raH oğulları balıkları safranla ye· 
rnek adetlerini polonyalılara da öğ-
rettiklerinden bu da Polonya ye
meklerini biraz karıştırmıştır ..• 

Polonyalıların türklerle ülfet ne
ticesi olarak öğrendikleri yemekle
ri de piyerogi dedikleri kıymalı ha -
mur işidir. Onların milli yemek 
saydıkları bu hamur işinin bizim pi
rohi olduğunu tabii kolayca tahmin 
edersiniz. Şekli pirohiden biraz 
farklı olmakla beraber pişirilmesi 
bakımından ikisi aynı yemektir •.• 
Pirohinin aslı kırgızların tay etin
den kıyma yapıp hamur içinde pi
§İrdikleri piyelmiyen yemeğinden 
başka bir şey değildir. ltalyanlar 
polonyalılara öğrettikleri yemekle· 
re kar~ılık onlardan bu pirohiyi öğ
renmişler, fakat hamurun içini ta
vuk etiyle ve ıspanakla doldurarak 
adını raviyc.li koymuşlardır. 

Pirohi, polonyalıların kardeşleri 
demek olan Litüanyalılara da geç· 
miş, onların da kolduni adiyle milli 
yemekleri olmuştur. Ancak litüan· 
yalılar bunu türklerden Öğrendikle
rini söylemeği onurlarına yedireme· 
diklerinden güzel bir efsane uydur
muşlardır. Onların dediklerine göre 
göklerde yıldırıma hükmeden Per
kumıs tanrının, hepsi biribirinden 
gÜ7cl tam on iki tane ve bunların 
ar:l'<ınd~ lıiı·i Roıı~a öteki Milda a
dındı\ ki kı·r kın-eleş, kansı varmış. 

Bu on iki tanriçe arada sırada 
ycryÜ7.Üne inmek için tanrıdan izin 
aldıklarından, bir gün Litüanyada 
bir dere kenarına inerek tülden 

4227 

POLİS 

Demir fiı dolabı ahnacak 
Emniyet 

den: 
Umum Müdürlüğün-

1 - Dairede mevcut nümunesi ve 
şartnamesinde yazılı vasıfları daire -
sinde 320 adet demir fiş dolabı 20. 9. 

939 çarşamba günü saat 15 de açık ek 
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Beherine 12 lira fiyat tahmin 
edilmiş olan dolap nümunesini ve şart 
namesini görmek isteyenlerin umum 
müdürlük satın alma komisyonuna mü 
racaatları. 

3 - Münakasaya girmek isteyen -
!erin 288 liralık teminat makbuz veya 
banka mektubiyle beraber 2490 sayılı 
kanunun 4 üncü maddesinde yazılı bel 
gelerle birlikte tam saat 15 de komis-
yona gelmeleri. (4169) 14132 

Kaput yaptınlacak 
Emniyet 

den: 

Umum Müdürlüğün-

Elde mevcut nümunesi ve şartna -
mede yazılı vasıfları dairesinde zabı
ta memurları i.çin azı (2000) çoğu 
(2500) adet kaput 22-9-939 tarihine 
müsadif cuma günü saat 15 de kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Beherine 13 lira fiyat tahmin edi
len bu kaputların nümunesini görmek 
ve şartnamesini almak istiyenlerin 
emniyet umum müdürlüğü levazım 
şubesine müracaatian. 

olunur. (3951) (14032) 

DEVLET ORMAN lŞ. 

Sahhk köknar tomruğu 

Devlet Orman İ§letmesi Kara
bük Revir Amirliğinden : 

1 - Büyükdüz bölgesinin Kokur -
dan ormanının Helkeme hududunda 
Hındıcak yazısında istifte mevcut 
(582) adet muadili (449) metre mi -
kap (749) desfimetre mikap köknar 
tomruğu açık arttırma ile satılacak -
tır. 

2 - Tomrukların ayrıca beş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul -
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara orman umum müdürlüğün -
de Zonguldak orman çevirge müdür
lüğünde Bartın orman mühendisliğiy
le Karabükte devlet orman işletmesi 
revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (9) lira (50) kuruştur. 

5 - İsteklilerin %7,S muvakkat pey 
akçesiyle 11-9-939 günü saat (11) de 
Karabükte revir amirliğine müracat
ları (6852-4286) 14278 

D. DEMlRYOLLARI 

Telgraf ma~inesi alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko
misyonundan : 

Muhammen bedeli 18.000 lira olan 
100 adet sabit telgraf makinesi ve 
bant sarıcı 20-10-1939 cuma günü saat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1350 li -
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Ilaydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı
tılacaktır. (4278) 14274 

Muhtelif inıaat 
Devlet Demiryolları Yedinci iş

letme Müdürlüğünden : 

1 - İdare ihtiyacı için Eşme istas
yonunda inşa edilecek rezervuarın 

kargir ve ahşap kısımlariyle istasyo
na 2490 metre mesafeden su isalesi için 
su yolunun inşası kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. ' 

2 - Eksiltme 20-9-1939 pazartesi gü 
nü saat 16 da yedinci işletme binasın
daki komisyon reisliği huzurunda ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen keşif bedeli 16229 
lira olup muvakkat teminat 1217 lira 
18 kuruştur. 

4 - İstekliler ehliyet vesikalariyle 
beraber 2490 sayılı kanun hükümleri
ne uygun olarak 20-9-939 pazartesi sa
at onbeşe kadar teklif mektuplarını 
vermiş veya teahhütlü olarak komis
yon reisliğine göndermiş bulunacak -
lardır. 

5 - Taliplerin şartname ile muka -
vele projeleri i ~letme komisyonundan 
alabilecekleri fü.n olunur. (4288) tol w açların arasma hıra-

-~:!!! ~·=·~~~= 
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VİLAYETLER 

11 ilk mektep binası yapıhyor 
İstanbul Belediyesinden : 
İstanbul'da muhtelif semtlerde ye • 

niden inşa edilecek 11 ilk okul binası
nın inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. İhale 14. 9. 939 
perşembe günü saat 15 de İstanbul be
lediyesi daimi encümeninde yapıla -
caktır. Muhammen bedeli 521,190 lira 
73 kuruş ve ilk teminatı 24,597 lira 63 
kuruştur. Şartname 26 lira 6 kuruş 

mukabilinde İstanbul nafıa müdürlü· 
tünden alınabilir. Taliplerin 939 yılı
na ait ticaret odası, bu işe benzer en 
az 150.000 liralık iş yaptıklarına dair 
ihaleden 8 gün evel İstanbul nafıa mü 
dürlüğünden alacakları ehliyet vesi -
kalan ve ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile 2490 numaralı kanuna 
göre hazırlıyacakları kapalı zarfları

nı ihale günü saat 14 de kadar İstan
bul daimi encümenine vermeleri. 

(6081 / 3°742) 13 761 

İlk mektep yaptınlacak 
Ordu Valiliğinden : 

1 - 22729 lira 88 kuruş keşif bedel
li Ordu vilayet merkezinde yaptırıla
cak beş dershaneli ili.< mektep inşaatı 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 11. Eylül 939 pazartesi 
günü saat 10 da vilayet daimi encü -
meninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrakı keşfiye ve 
projeler nafıa dairesinde görülebilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1704 lira 74 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve ihale gü
nünden nihayet sekiz gün eveline ka
dar makamı vilayete müracaatla ala
cakları ehliyet vesikasiyle 939 yılına 

ait ticaret odası vesikasını ibraz etme
leri 13.zımdır. 

6 - Teklif mektuplarının ikinci 
maddede yazılı saatten bir saat eveli
ne kadar makbuz mukabilinde daimi 
encümene vermeleri 13.zımdır. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet 
saat 10 na kadar gelmiş olmaları aksi 
takdirde postada olan gecikmeler ka
bul edilmiyecektir. 

Yiyecek ve yakacak ahnacak 
Çanakkale Jandarma Birinci Alay Satın Alma Komisyonu Başkaa 

lığından 

Cinsi Kilo 
Tutarı 

Lr. Kr. 
Muvakkat T. 

L. Kr. 
İhale İhale Şekil 

günü saati 

Ekmeklik un 705000 86362 50 6477 19 22-9-939 cuma 15 de kapalı 
Odun 1060000 10600 00 795 00 ,, ,. ,, ,, 
Sadeyağı 24000 24000 00 1800 00 ,, ,, ,, ,, 

1 - Çanakkalede J. birinci alayının 1-9-939 gününden 31-8-940 sonuna 
kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan yukarda yazılı (3) kalem erzakın hizala
rında gösterilen günde Çanakkalede J. ikinci tabur karargahında teşekkül 
eden satınalma komisyonunda eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat (14) de kadar komis
yona teslim edilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
4 - İç ve dış zarfları sahibi tarafından temhir edilmiş olacaktır. 

(6602-4.098) 14175 

lüğü odasında toplanacak komisyon 1 Ekmek ah nacak 
tarafından yapılacaktır. 1 Silifke Jandarma Okulu Artırma 

3 - Muvakkat teminatı (842) li - Ek .
1 

K . 
ad 1 

ve sı tme omısyonu Batkanlı• 
r ır. 

4 - Bu işe ait eksiltme şartname:;i ğmdan : .. .. 
0 ile bu şartnameye bağlı evrakı Deniz· . 25 .. 8. 939 cu~a. ~unu saat (1 ) da 

li nafıa müdürlüğünden 56 kuruş be- ~halesı_ yapılacag~ ılan oluna~ ekme
de! mukabilinde alınabilir. ge talıp çıkmadıgından yemden ek• 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun siltmeye konulmuştur. 
hükümlerine göre hazırlıyacakları ~ - Eksilt~eye ko~ulan iş .''~10000: 
teklif mektuplariyle birlikte ihale gü- kılo ekmektır. Tahmın bedelı 2_1525 
nünden 8 gün evel müracaat etmek lira olup muvakkat teminat mıktan 

"1614" lira "37" kuruştur. suretiyle Denizli vilayetinden yalnız 
bu işe mahsus olmak üzere alacakla _ 2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
rı ehliyet vesikası ve ticaret odasına 15. 9. 939 gününe rastlıyan cuma gil• 
kayıtlı bulunduklarına dair 939 sene _ nü saat "10,, da Silifke J. okulu bina• 
sine ait ticaret odası vesikasını muh- sında toplanan komisyon tarafından 
tevi zarfları 28-9-1939 günü saat 9 a yapılacaktır. 
kadar Denizli nafıa müdürlüğüne 3 -Ekmek için konulacak unun ve 
makbuz mukabilinde vermeleri veya ekmeğin evsafı ve şeraiti okul salo
taahhütlü olarak göndermeleri ilan o- nunda asılıdır. İstiyenlere bedelsiz y• 

lunur. (6844-4282) 14276 rilir. 

Su tesisatı 
Sıvas iskan Müdürlüğünden 

Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Şarkışla. kazasının Gemerek is
tasyonunda yaptırılmakta olan 452 
göçmen evinin su ihtiyacını temin et
mek üzere Karadağdan getirilecek su 
tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 39128 lira 17 ku-
ruştur. 

3 - Bu işe ait plan, proje, keşif ve 

4 - Eksiltmeğe gireceklerin kanu-
ni ikametgahı ve ticaret odalarında 
kayıtlı olduklarına dair vesikalar ara· 
nılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin mu• 
vakkat teminat için sandık makbuzu 
veya banka mektuplariyle teklif mek
tuplarını kanunun tarifatı dahilinde 
ve kapalı zarf içerisinde ihale saatin· 
den bir saat önce komisyona vermele
ri lazımdır. Bu saatten sonra verile· 
cek mektupların kıymeti olmadığı i • 
tan olunur. "6838" (4226) 14178 

(6572) 14047 

Tômirot yaptınlocok 1 
fenni ve hususi şartnameler Ankara
da İskan U. M. fen dairesinde İstan
bul ve Sivas İskan müdürlüklerinde 

İstanbul - Galatada Assiküriziyon ha
nında elektrik mühendisi Hasan Ha .. 
Iet Işıkpınar'dan alınabilir. 

Taliplerin kanuni vesaiki haiz ola
rak ihale günü olan 7 eylül 939 per • 
şembe günü saat 16 da belediye encÜ• 
meninde hazır bulunmaları ilan olu • 

İstanbul Defterdarlığından : 

18.9.939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 de İstanbul defterdarlığı 
milli emlak müdürlüğünde müteşek · 
kil eksiltme komisyonu odasında 
19998 lira 37 kuruş keşif bedelli ve 
defterdarlık binasının esaslı tamiratı 

işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Muvakkat teminat (1500) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve en 
az (10.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış ol
dukları vesaike istinaden İstanbul vi
layeitnden eksiltme tarihinden sekiz 
gün evel alınmış ehliyet ve 939 yılına 
ait ticaret odası vesikalarını havi ka
palı zarflarını mezkur günde saat 14 
de kadar defterdarlık milli emlak mü
dürlüğünde toplanan komisyon baş -
karılığına vermeleri ve saat 15 de zarf
lar açılırken komisyonda hazır bulun· 
maları. (6649/ 4133) 14116 

Eksiltme ilônı 
Aydın Su işleri 4. üncü Şube Mü 

hendisliğinden : 

A) Eksiltmeye konulan iş : 
Aydın bataklığı kurutma kanalı -

nın 1 + 330 - 5 + 600 üncü kilomet· 
relerinde iki adet betonarme köy yo· 
lu köprüsünün inşası. 

B) - Köprülerin beherinin muham 
men keşif bedeli (3447) lira (9) kuruş 
tan (6894) lira (18) kuruştan· ibaret 
olup vahidi fiyat üzerinden ihalesi ya 
pılacaktır. 

C) Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya 
pılacaktır. 

D) Eksiltme 28. Eylül 939 perşem
be günü saat (15) de Aydın su işleri 
4 üncü şube mühendisliğinde yapıla-
caktır. ' 

E) İstekliler şartname, proje vesair 
evrakları su işleri mühendisliğinde gö 
re bilirler. 

F) Eksiltmeye girebilmek için 2490 
No. lu kanunun hükümlerine göre 
(517) lira (10) kuruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve ihaleden sekiz gün 
e~el ehliyet vesikası almak üzere Ay
dın vilayetine müracaat etmiş olmala
rı şarttır. 

Teklif mektupları eksiltme günün
de tesbit edilen saatten bir saat evel 
su işlerinde müteşekkil komisyona 
verilmiş olması lazımdır. 14141 

Hükumet konağı yapfmlacak 
Denizli Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - 11225 lira 56 kuruş keşif be· 
delli Sarayköy hükümet konağı ikma
li inşaatı vahidi kıyasi fiyatla ve ka -
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl -
mıştır. 

2 - Eksiltme 28-9-939 perşembe gü
nü saat 10 da Denizli nafıa müdür -

görülebilir. 
4 - Teminatı muvakkatc bedeli 

2934 lira 67 kuruştur. 
5 - Talipliler teklif mektuplarını 

4 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evvel makbuz mukabilinde komis
yon başkanlığına vermeleri lazımdır. 
Teahhüt mektupları muayyen saatten 
sonra geldiği takdirde kabul edilemi
yecektir. Teahhüt mektupları kanu • 
nun tarifi dairesinde hazırlanmamış 

ve mühürlenmemiş olduğu takdirde 
kabul edilmez. 

nur. (14029) 

6 - İhale 20 eylül 939 çarşamba gü-
nü saat 15 te yapılacaktır. 14297 

Bir fen memuru aranıyor 
Tarsus Belediyesinden : 

Belediyemize (150) lira aylık üc
retle bir fen memuru alınacağından 
talip olanların diplomalariyle şimdi
ye kadar nerelerde çalıştıklarını gös
terir vesikalarının tasdikli birer su -
retleriyle ve bir kıta fotoğrafla bele
diyemize müracaatları itan olunur. 

14298 

KAZALAR 

Hidro elektrik tesisatı 
Darende Belediye Reisliğinden: 

14. 8. 939 tarihinde kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulan (29476) lira 
bedeli keşifli hidro elektrik tesisatı -
na talip zuhur etmediğinden 15.8.939 
tarihinden itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmasına karar veril -
miştir. İsteklilerin her gün belediye
ye müracaatları ilan olunur. 

(3954) 13906 

Muhtelif elektrik 

teçhizatı allnacak 
Düzce Belediyesinden : 

8. 8. 939 tarihinde kapalı zarf usu · 
liyle yapılan eksiltmesinde verilen fi
yatlar haddi layıkında görülmiyen 
hidro - elektrik santral tesisatına ait 
aşağıdaki teçhizat bir ay içinde pazar
lıkla alınacaktır. 

1 - (7150) liralık keşifli türbin ve 
cebri boru ve teferruatı. 

2 - (10427) lira keşifli elternatör, 
tablo, santral muhavvilesi, şehir yer 
altı kablosu ve teferruatı. 

3 - (27554,64) lira bedeli keşifli 
yfiksek tevettürlü havai hatla alçak te 
vettürlü şehir şebekesi. 

Hükumet konağı yaphnlacık 
Doğu Bayazit Malmüdürlüğün • 

den: 
ı - Eksiltmeye konana iş (Doğu 

Bayazit hükümet binası inşaatı). Ke .. 
şif bedeli elli altı bin üç yüz yirml 
altı lira otuz bir kuruş olup on bin li
rası bu yıl bakiyesi 1940 mali yılında 
ödenmek şartiyle eksiltmeye çıkarıl • 
mıştır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve cvralc 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - Yapı işleri fenni şartnamesi. 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat. 
F - Proje. 
G-: 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 

282 kuru§ bedel mukabilinde Doğu 
Bayazit maliyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 7. 9. 939 tarihine mU
sadif perşembe günü saat 16 da Doğu 
Bayazit maliye dairesinde müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 4066 lira 32 kuruş teminat 
vermesi bundan başka aşağıdaki vesa
ikleri haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - İsteklilerin eksiltmeye gire -
bilmeleri için ihale gününden sekiz 
gün evel Ağrı vilayetine müracaatla 
bu işi yapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası almaları mecburidir. 

B - Bir defada yirmi bin liralık in· 
şaat yaptığına dair fenni ehliyet ve • 
sikası. 

C - Ticaret odası vesikası. 
6 - Teklif mektupları yukarda ü • 

çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar Doğu Bayazit mali .. 
ye dairesine getirilerek eksiltme ko· 
misyonu reisliğine makbuz mukabilin 
de verilecektir. Posta ile gönderile -
cek mektupların nihayet ürüncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikr.:ıeler kabul edilmez. 

Motopomp 
14097 

alsnacak 
Suşehri Belediyesinden : 

1 - Açık eksiltme ile bir moto .. 
pomp alınacaktır. 

Talipler bu işlerin cümlesi için tek 
lif verebilecekleri gibi ayrı ayrı da 
teklif verebilirler. Eksiltme şartna -
mesi, proje şartnamesi ve fenni şart
name ve evrakı müteferriası beş lira 
mukabilinde Düzce belediyesinden ve 

2 - Muhamm~n bed::li (1900) lira .. 
dır. 

3 - İhale günü 25. 9. 939 günüdür. 
4 - Diğer şeraiti öğrenmek isteyen 

lerin belediye riyasetine müracaatla • 
rı. (4320) 14246 



-6- ULUS 

ASKERi FABRİKALAR 
lan 14 kalem koşum malzemesi Aske- ziraat müdürlüklerinden meccanen a
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer • lınabilir. 

3 kalem taı düzeltme elması 
ah nacak 

kez satın alma komisyonunca 20. 9. 4 - İstekliler pullukların 3 7 s 
1939 çarşamba günü saat 14,30 da pa • tutarı olan meblağa ait banka ~t '_ 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname bu veya hususAı muh b me . u . ase e veznesıne 
parasız olarak komısyondan verilir. yatırılmı~ depo"'ı'to ak · kb 
T 1. ı · kk . :r .. çesı ma uzu 

a ıp e_rın muva at temınat olan ile birlikte pazarlığa iştirak etmek ü-
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

(337) lıra (50) kuruş ve 2490 numara- zere pazartesı· b ·· ı · 
1 k 

. . ve perşem e gun erı 
ı anunun 2 ve 3. maddelerındekı ve- saat ıs te vı·ıaA t d · • ·· · 
·kı · ye aımı encumenıne 

saı e komısyoncu olmadıklarına ve mu··racaat etme! · ·ıA 1 60 adet 1 Karat saplariyle beraber 
taş düzetlme elması. 

l..ı • ı l"'-k d ·· en ı an o unur. 
u ış .e a." a ar tuccard~n ~ldukları - (3849) !3841 

60 adet 0,8 Karat saplariyle beraber 
taş düzetlme elması. 

na daır tıcaret odası vesıkasıyle mez • 
kur gün ve saatte komisyona müraca- 3 demirli pulluk 
atları. (4189) 14147 

50 adet 0,6 Karat saplariyle bera -
her taş düzetlme elması. 

P. T. VE T. MÜDÜRLOGO 

Sömikok kömürü alınacak 

Tahmin edilen bedeli (5.000) lira o
lan yukarıda yazılı 3 kalem taş düzelt
me elması Askeri Fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis-
yonunca 20. 9. 1939 çarşamba günü sa- Ankara P. T. T. Müdürlüğün· 
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. den : 
Şartname parasız olarak komisyon • 1 - Ankara P. T. T. merkezleri ih
dan verilir. Taliplerin muvakkat temı- tiyacı için SlS ton sömikok kömürü 
nat olan (375) lira ve 2490 numaralı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa- tır. 
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 2 - Tahmin bedeli 12875 lira olup 
işle alakadar tüccardan olduklarına muvakkat teminatı 966 liradır. 
dair Ticaret odası vesikasiyle mez • 3 - IS. 9. 939 tarihinde c.uma günü 
kOr gün ve saatte komisyona müraca • saat IS te Ankara P. T. T. müdürlüğü 
atları. (4184) 14142 odasında müteşekkil komisyonda ya-

pılacaktır. 

14 kalem elektrik 4 - Şartname müdürlük kalemin· 
den bedelsiz olarak verilir. 

5 - İsteklilerin 2490 No .lu arttır
ma eksiltme ve ihale kanununda yazı

Askeri Fabrikalar Umum Mü- lı vesikalarla beraber teklif mektup-
dürlüğü Merkez Sa.tın Alma Ko- !arını eksiltme saatinden bir saat eve
misyonundan : line kadar Ankara P. T. T. müdürlü-

malzemesi allnacak 

Tahmin edilen bedeli (4200) lira o ğünde eksiltme komisyon riyasetine 
lan 14 kalem elektrik malzemesi As makbuz mukabilinde verilmesi icap 
keri Fabrikalar umum müdürlüğü mer eder. 
kez satın alma komisyonunca 18. 9. Postadaki gecikmeler kabul edil -
1939 pazartesi günü saat 14,30 da pa - mez. (4240) 14190 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 

parasız oıarak komisyondan verilir. Nakliyat münakasası 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(315) lira ve 2490 numaralı kanunun Ankara P. T. T. Müdürlüğün-
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis den : 
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka- 29-8-1939 tarihinde ihalesi mukar -
dar tüccardan olduklarına dair ticaret rer Küçük Yozğat postanesi ile istas
odası vesikasiyle. mezkur gün ve sa · yon arası posta n;ıkliyeciliği açık ek-
atte komisyona müracaatları. siltmesi teklif olunan bedelin layik 

(4184) 14143 görülmemesi sebebiyle 8-9-1939 tari • 

400 
. hinde saat ıs e bırakılmıştır. 

ton ham mağnezıt 1) Senelik muhammen bedel (600) 
lira olup muvakkat teminat (45) idari 

alınacak kefalet (500) liradır. 
Askeri Fnbrikalar Umum Mü- 2) Eksiltme Ankara P.T.T. müdür-

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- lüğü odasında yapılacaktır, 
misyonundan : 3) Şartname Ankara P.T.T. müdür. 

Tahmin edilen bedeli (4800) lira 0 • Iüğü kaleminden bedelsiz verilir. 
lan 400 ton ham Mağnezit Askeri fab- 4) İsteklilerin iyi hal kağıdı, nüfus 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa- hüviyet cüzdanı ve maznuniyeti olma 
tın alma komisyonunca 18. 9. 939 pa • dığına dair Cümhuriyet müddeiumu
zartesi günü saat 16 da pazarlıkla iha- miliğinden alınmış vesika ibraz etme
le edilecektir. Şartname parasız ola - leri şarttır. (4340) 142293 

rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (360) lira ve ---

0
-.-H-A_V_A--Y·

0
·-L-L_A_R_I __ 

2490 numaralı kanunun 2 ve 3. made -
delerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madık1arına ve bu işle alakadar tüccar Muhtelif makineler allnacak 
dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiyle mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. 

(4186) 141'14 

Motörlü vasıtaların tamiratında 
kullanılacak 13 kalem ve iki 

Devlet Hava Yolları Umum Mü
dürlüğünden : 

1 - İdaremiz için açık eksiltme 
suretiyle bir adet komple küçük tip 
traktör ile bir adet silindir, bir adet 
ot biçme makinesi ve bir adet Uçlü 
tırmık alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4.250 lira o-

f akım alat almacak lup muvakkat teminat 318 lira 75 ku· 

A k • F b Mu' ruştur. 
s era a rikalar Umum • 3 _ Eksiltme 16.9.939 cumartesi 

dürlüğü Merkez S tın Alma Ko- günü saat 11 de Ankara devlet hava 
misyonundan : w •· d ı yolları umum müdlirlügun e yapı a -

Tahmin edilen bedeli (1400) lira o- caktır. 
lan yukarıda yazılı on üç kalem ve iki 4 _ Bu eksiltmiye ait fenni ve hu· 
takım ajat Askeri Fabrikalar umum susi şartname umum müdürlükten pa 
müdürlüğü merkez satın alma komis • rasız alınabilir. (4242) 14191 
yonunca 18. 9. 1939 pazartesi günü sa-
at 15,30 da pazarlıkla ihale edilecek • 
tir. Şartname parasız olarak komis • 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat ___ O_R_M_A_N __ U_M_U_M_M_D_. __ 
teminat olan (105) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan oldukla
rına dair ticaret odası vesikasiyle mez 
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (4187) 14145 

Dürbünlü plônçete 

oh nacak 
Orman Umum Müdürlüğünden: 

mü na kasası 
Ankara Vilnyctinden : 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak olan (50) adet üç 
demirli ve sandıklı ecnebi mamuH'itl 
pulluklara kapalı zarfla talip zuhur 
etmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 
ıncı maddesine tevfikan 7-9-939 gü
nüne kadar bir ay müddetle pazarlığa 
konulmuştur. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
(5500) liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinden meccanen a
lınabilir. 

4 - İsteklilerin pullukların % 7,5 
tutarı olan meblağa ait banka mektu
bu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış depozito akçesi makbuzu 
ile birlikte pazarlığa iştirak etmek ü
zere pazartesi ve perşembe günleri 
saat 15 te vilayet daimi encümenfne 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3850) 13842 

Pu luk ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - ViHiyet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satınalınacak olan (200) adet 
çift demirli ecnebi mamulatı pulluk· 
!ara kapalı zarfla talip zuhur etmedi
ğinden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan 7-9-939 gününe 
kadar bir ay müddetle pazarlığa ko -
nulmutşur. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
(iOOO) liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinden meccanen a
lınabilir. 

4 - İsteklilerin pullukların % 7,S 
tutarı olan meblağa ait banka mektu
bu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış depozito akçesi makbuzu 
ile birlikte pazarlığa iştirak etmek ü
zere pazartesi ve perfembe günleri 
saat ıs te vilayet daimi encümenine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(38Sl) 13843 

öprü. menfeı, toprak tesviyesi 
ve ~ose inıa edilecek 

Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli 49059 lira 93 kuruştan 
ibaret bulunan Ankara İstanbul yolu
nun 150 + 000 - 152 + 696 cı kilo • 
metreleri arasında 3 köpril; bir men
fez inşaatı toprak tesviyesi ve şose 
in~aatı 7. 9. 939 perşembe günü saat 
ıs te vilayet daimi encümeninde iha· 
lesi yapılmak üzere kapalı zarf usu -
tiyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 3679 lira 50 ku
ruştur. 

İsteklilerin: teklif mektuplarını mu 
vakk?t teminat makbuz veya mektu -
bu, tıcaret odası vesikası ve eksiltme
nin yapılacağı günden en az 8 gün e
ve 1 Ankara vilayetine istida ile 
müracaat ederek hu işe ait alacakları 
ehliyet vesikalariyle birlikte yukarıda 
adı geçen günde saat 14 de kadar en
cümen reisliğine vermeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek-
leri. (3949) 13890 

Şose yaptır lacak 
Ankara Valiliğinden : 

yolun ikmali inşaat ve teferruatının 
yapılması on beş gün müddetle kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 12. 9. 939 salı günü saat 
11 de belediye encümeninde yapılatak 
tır. 

3 - Muvakkat teminat 3784,10 lira
dır. 

4 - Şartname ve keşif ve sairesini 
görmek isteyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 12. 9. 939 
salı günü saat ona kadar teklif mek • 
tuplarını encümene vermeleri ilan o • 
lunur. (4061) 14018 

Bir kôtip aranıyor 
Ankara Belediyesinden : 

Belediyede 75 lira ücretli bir katip
lik açıktır. Teadül kanununa göre im
tihanla lise mezunu alınacaktır. 
İmtahan S. 9. 939 salı günü yapıla -

caktır. Talip olanların evrakı müsbite 
!eriyle birlikte zat işleri müdürlüğü -
ne müracaatları ilan olunur. 

(4319) 14245 

Elbise ve kasket ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye odacıları için yaptı
rılacak olan 54 takım elbise ve kasket 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1080) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (81) liradır. 
4 - Nümune ve şartnamesini gör -

mek istiyenlerin her gün encümen ka
lemine ve isteklilerin de 22-9-939 cu
ma günü saat 10,30 da Belediye En
cümenine müracaatları. (4323) 14284 

Sa ı ık yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde 1088 adanın 20 par 
selinde bulunan belediye malı 857 
metre murabbaı yer on beş gün müd
detle açık artırmaya konulmuştur. 

?- - Muhammen bedeli (4285) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (321,38) li
radır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 22-9-939 cuma gü 
nü saat 10,30 da Belediye encümenine 
müracaatları. (4324) 1428S 

Muhtelif malzeme ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri idaresi için alınacalt 
olan yirmi kalem : ıuhtelif malzeme 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3470) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminat (260,2S) li
radır. 

4 - Şartname ve malzeme listesini 
görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 22-9-939 
cuma günil saat on buçukta belediye 
encümenine miiracaatları. ( 4325) 

14286 

15 kalem boya ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi için alınacak o
lunan 15 kalem boya on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2900,55) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (218) lira· 
dır. 

4 - Şartname ve liste ve nümunele
rini görmek istiyenlerin her gün en· 
cümen kalemine ve isteklilerin de 22-
9-939 cuma günü saat 10,30 da Bele
diye encümenine müracaatları. (4326) 

14287 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : 

5 kalem ve iki ta~ım demirhane 
Orman umum müdürlüğü teşkilatı

na dağıt\lmak üzere 50 adet dürbün
lü plançete satın alınacaktır. 

Bu iileti vermek istiyenlerin son 
alafl ahnacak tadilatı gösteren kataloglar ile cins, 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- nevi, fiyat ve teslim edebilecekleri ta
dürJügwü Merkez Salın Alma Ko- rihi gösterir teklif mektuplarını 20.9. 

939 çarşamba gününe kadar orman u-

Ke§!if bedeli (24170) lira (58) ku
ruştan ibaret bulunan Ankara Çerik
li · Sungurlu yolunun 8+500-13+ 1 - Yenişehirde 1088 adanın 19 par 
000 ıncı kilometreleri arasında yapı- selinde bulunan Belediye malı 829 
lacak şose ve imalfıtı sınaiye inşaatı metre murabbaı yer on beş gün müd-
7.9.939 perşembe günü saat 15 de vila- detle açık artırmaya konulmuştur. 
yet daimi encümeninde ihalesi yapıl- 2 - Muhammen bedeli (4145) lira-

m~:~:~::ı:::ı:n bedeli (lOOO) lira 0 _ mum müdürlüğünde teşekkül eden 
komisyona getirmeleri veya taahhüt

lan beş kalem ve iki takım demirhane Jü olarak göndermeleri, 
aHitı Askeri Fabrikalar umum müdür 27.9.939 günü saat onda, teklif ey
lıiğü merkez satın alma komisyonda !edikleri aletten bir nümune ile alet 
18. 9. 1939 pazartesi günü saat 15 de hakkında her türlü izahatı verebile -
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname cek bir nümune bulundurmaları Hi • 
parasız olarak komisyondan verilir zımdır. (3948) (14031) 

ANKARA V ALIL1G1 

Taliplerin muvakkat teminat olan (7S) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tile· ---------------

cardan olduklarına dair ticaret odası p u il u k ah nacak 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko • 
misyona müracaatları. 

(418) 
Ankara Vilayetinden : 

14146 

14 kalem koşum 
malzemesi 

mak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt- dır. 
meye konulmuştur. 3 - Muvakkat teminat (310,88) li-

Muvakkat teminatı 1812 lira 80 ku- radır. 
ruştur. 4 - Şartname ve krokisini görmek 

İsteklilerin: teklif mektuplarını, istiyenlerin her gün encümen kalemi
muvakkat teminat mektup veya mak- ne ve isteklilerin de 22-9-939 cuma gü 
buzu, ticaret odası vesikası ve eksilt- nü saat 10,30 da Belediye encümenine 
menin yapılacağı günden en az 8 gün fuüracaatları. (4327) 14288 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden : 

evel Ankara vilfiyetine bir istida ile • 
müracaat ederek bu işe ait alacakları 
ehliyet vesikalariyle birlikte yukarı
da adı geçen günde saat 14 de kadar 
encümen reisliğine vermeleri. 1 - Çankırı caddesinde İmarın 764 

adasının 10 parselinde bulunan bele
diye malı {111) metre murabbaı yer 
on beş gün müddetle açık artırmıya 
konulmuştur. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek-
leri. (3955) 13907 

ANKARA BELEDiYESi 

Yol yaptırılacak 

2 - Muhammen bedeli (55S) lira. 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (41,63) 1i. 
radır. 

ah nacak 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak olan (200) adet 
iki tekerlekli ve tek demirli ecnebi 
mamulatı pulluklara kapalı zarfla ta
lip zuhur etmediğinden 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
7.9.939 gününe kadar bir ay müddet-

"k 1 U M- le pazarlığa konulmuştur. Ankara Belediyesinden : Askeri Fabrı a ar mum u-
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- ı _Pullukların muhammen bedeli 1 - Yeni Büyük Millet Meclisi bi· 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kale • 
mine ve isteklilerin dc<\ 22-9-939 cuma 
günii saat 10,30 da Bc\t.diye encüme

d (s200) lı·radır. nasına giden ve Çankaya caddesine il-
misyonun an : 1. k ·fı· 

3 -
cartnamesi Ankara ve İstanbul tisak veren 50,682 lira bede ı esı 

____ _2T~ah~m~in:_:e~di~le~n~b~ed~e=l~i~(4~5~00~)~Jı~'r:a~o-::__:..::~~:::.:::,::;.;.~mlll. .. lııılllllill .. llllll .. llllİI 
ni 
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3 kalem malzeme ahnacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün den : 

Muhammen B. % 7,S teminatı Eksiltme 
Cinsi Miktarı . Lira kuruş Lira kuruş Şekli saati 

100 lık tuz 
çuvalı azami 

50 .. " " 
Düz beyaz 

600.000 adet 288.000,-
200.000 " 58.000,-

21.600,-
4.350,-

Kapalı zarf 14 

" " 15 

kanaviçe 100.000 met. 15.400,- 1.1S5,- ,, ,, 16 
1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem 

malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hi· 

zalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 20-X-939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mübaya· 
at şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - "100" lük tuz çuvalı şartnameleri "1440" kuruş, 50 lik tuz çuvalı 

şartnameleri "290'' kuruş mukabilinde ve 100.000 metre kanaviçe şartname
si parasız olarak levazım şubesi veznesinden ve Ankara, fzmir Başmüdür· 
lüklerinden alınabilir. 

V - Çuval işine girmek istiyenler "ilan olunan miktarın 1/ 4 ünden az 
olmamak şartiyle" daha az miktarda çuval teklif ettikleri takdirde verebi· 
lecekleri miktar üzerinden teminat yatırırlar. 

VI - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik
le % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunun ihtiva 
edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden bir saat evveline kadar mezkur 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (68S3) 

(4285) 14277 

Muhtelif inşaat ve tesisat 
inhisarlar Umum Müdürlüğün den : 

Muhammen bede. % 7,5 teminatı Eksiltmenin 
şekli aaatf İşin Nev'i Lira Kr. Lira Kr. 

Paşabahçe Müskirat fabri
kası Müdürlük binası 
inşaatı 23755 84 1781 69 Kapalı Z. 14 
Maltepe Enstitü gazlama 
evi kalorifer tesisatı ve 
gaz kapılarının takılması 
işi 1336 99 100 27 Açık Ek. 15 

1 - Keşif. şartname ve planları mucibince idaremizin Paşabahçe Müs
kirat fabrikasında mevcut yemekhanenin Müdürlük binasına tadili işiyle 
Maltepe Enstitüsünde yapılacak gazlama evi kalorifer tesisatı ve gaz ka -
pılarının takılması işi hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuş
tur. 

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

III - Eksiltme 21-IX-939 perşembe günü Kabataşta Levazım ve Müba
yaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Paşabahçe Müdürlük binası inşaatına ait şartnameler her gün le .. 
vazım şubesi veznesinden ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden 119 ku. 
ruş mukabilinde ve gazlama evi kalorifer tesisatına ait şartnameler leva· 
zım şubesi veznesinden 8 kuruşa alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik· 
le % 7,S güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ve şart
namenin "F" fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflarını ek· 
siltme günü ihale saatinden bir saat evvel mezkilr komisyon başkanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri diğer eksiltmeye girecekler% 7,5 güvenme 
paralariyle ve şartnamesinin "F" fıkrasında yazılı vesaikle yukarda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6881-4339) 14292 

----=ı VAKIFLAR U. Md. 
Şosa tômiri 

Satıhk arsa 
Vakıflar 

den: 
Umum müdürlüğün· 

Ankaranın Bozkurt mahallesinde 
Kabristan sokağında 72 ada 6 paft.a 
50 parselde kayıtlı 130 metre 2 santı
metre murabbaı havi vakıf arsanın 
millkiyetinin satılması açık ~~ttır~a
ğa konulmuştur. Arttırma ~u~detı 1 

eylül 939 dan 15 eyliil 93~ günun.e ka
dar on beş gündür. lhalesı 1.6 eyl~l.93~ 
cumartesi günü saat on bırde ıkıncı 
vakıf apartımanında vakıflar umum 
müdürlüğü varidat müdürlüğilnde 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 610 
lira ıo kuruş olup istekliler 48 lira 80 
kuruş muvakkat teminat verecekler
dir. Şartlarını görmek istiyenlerin a
dı geçen müdürlüğe müracaatları. 

(4233) 14184 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçili 
d 

Merkez Tapu Sici) Muhafızhğın
an : 
Altundağ mahallesinde 354 tah . 

No. smdn ve Milli emlak tesbit m:ı~ 
murunun tesbite göre sagw ı Ce 1 z 
k

. . ma e-
ı evı solu Sungurlulu Mevlüt k _ 
bo .. .. ar a 

sı :~;r;.,_a on~ yol ile mahdut tahmi-
ni enAl~ . 2. mıktarındaki İbrahim oğ-
u ının hali arsalar üzer· d w . ıne yaptır-
:~ı evın arsasının hazine namına tes-

cılı defterdarlığın s. 7.939 T 637 
5/ 7183-5 No. lu tezkeresiyle. tvel • 
d·ı k w a ep e

ı me te oldugundan 1515 N 1 k 

nunun hük.ü?11~rine göre tasa~~u~ haa~ 
kının tesbıtı ıçin ıs.9.939 t "h· .. d.f arı ıne 
musa ı cuma gUnü mahalline tahkik 
meı:ıuru gönderileceğinden bu er ü
zerınde tasarruf iddiasında b ~ 
veya herhangi bir hak ı·dd" du ul n~n • . ıa e en erın 
resmı vesıkalariyle m h f w 
veya tahk.k .. .. u a ızlıgımıza 1 gunu mahallinde tahkik 
m~muruna müracaatları ve hudut kom 
şu arını.nA aynı gün mahallinde bulun-
maları ılan olunur. (4291) 14281 

Zonguldak Sulh H k k HAk• 
J•w• d u u a ım -
ıgın en : 

Zong~ldak kireçlik şirketi uata ba
şı.sı salıh sandıkçı vekili avukat Be. 
kır Sıtkı Gökçen tarafından Kozluda 
spor alanında 46 No 1 H'" . . u marangoz 
us~yın usta hanesinde Neriman a. 

~~y~ıne aç.ılan hakkı veHiyetleri ken
.1~ın~I verılen küçük çocukları Mür

şı e ı e Met~.n için evclce mukadder 

Jnhiıarlar Umum Müdürlüğün. 
den: 

I - Keşif ve şartnamesi mucibince 
İzmir'de Çamaltı tuzlasını çığlıya 
bağlıyan şosenin tamiratı işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 80198.14 lira mu• 
vakkat teminatı 5259.90 liradır. 

III - Eksiltme 13.IX.939 çarşamba 
günü saat 14 de Kabataşta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyo -
nunda yapılacaktır. 

IV - ~artnameler her gün levazım 
şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara 
baş müdürlüklerinden 200 kuruş mu -
kabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler 
mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle % 7,5 güvenme parası makbu
zu veya banka teminat mektubunu ve 
şartnamenin (F) fıkrasında yazılı ve
saiki ihtiva edecek kapalı zarfların 

eksiltme saatından bir saat evel mez
kur komisyon başkanlığına makbus 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(6714/ 4159) 14122 

Elbise diktirilecek 
Gümrük ve inhisarlar Vekal• 

tinden : 
1 - Vekalet müstahdemleri için S7 

erkek ve 6 kadın elbisesi pazarlıkla 

diktirilece ktir. 
2 - Bu ige ait kumaş vekaletten ve

rilecektir. 
3 - İşin tahmin edilen bedeli 504 

lira olu"p muvakkat teminatı 37 lira 80 
kuruştur. 

4 - İhalesi 6. 9. 939 çarşamba günü 
saat 15 de vekalet levazım müdürlü -
ğünde toplanacak olan alım satım ko
misyonunda yapılacaktır. 

S - İsteklilerin 1939 senesine ait 
ünvan, ruhsat tezkeresi, ehliyet vesi
kası ve vekalet veznesinden alacakları 
teminat makbuzları ile birlikte belli 
gün ve saatte komisyona müracaatları 

14187 

ve kati davasının duruşmasında; 

müddeaaleyh Neriman hakkında çıka 
rılan davetiyede müddeaaleyhin baş -
ka bir tarafa gitmiş olması ve elyevm 
ikametgahının meçhul bulunmasın

dan bahisle edilmiş ve muhakemece 
davetiyenin ilanen tebliğine ve ilanın 
bir nüshasının gazete ile neşredilme
sine ve muhakemenin 28-9-939 saat 
10 a talikine karar verilmiş olduğun-
dan tebliğ makamına kaim •· 
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LEVAZIM A.M1RL1G1 tının senelik ihtiyacı için 370,0QO kilo 
kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye kon-

A 1 f 1 1 k muştur. 

rpa Ye YU a Sa in a tnaCa 2 - Tahmin bedeli 16650 lira olup 
Ankara Levazım Amirliği Satm muvakkat teminatı 1245 liradır. 

karılığına verilmiş veya posta ile aynı 
saatte komisyonda bulundurulmuş o-
lacaktır. (4244) 14192 

Un ahnacak 
Alma Komisyonundan : 3 - Eksiltmesi 13. 9. 1939 çarşamba Ankara Levazım Amirliği Satın 

1 - Antalya kıtaatının senelik ih- günü saat 11 dedir. Alma Komisyonundan : 
tiyacı olan (422250) kilo arpa ve yu - 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- l - Trabzon garnizonunun ı. teş -
laf kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- rin başından eylül sonuna kadar ihti
nulmuştur . cü maddelerinde istenilen belgeleriy- ya~ı olan 275.000 kilo un kapalı zarf -

2 - Şartnamesi !sparta'da tümen le birlikte ihale gün ve saatinden bir la eksiltmeye konmuştur. 
satın alma Ko. nunda ve İstanbul, An- saat evetine kadar teminat ve teklif 2 - Muhammen bedeli 37.125 lira, 
kara Lv. amirlikleri Sa. Al. komis - mektuplarını Gaziantep tugay satın - ilk teminatı 2784 lira 38 kuruştur. 
yonlarındadır. alma komisyonuna vermeleri. 3- Eksiltmesi 11. Eyl. 939 pazar -

İstekliler şartnameyi komisyonda o- (3999) 13960 tesi günü saat 11 de Erzincanda aske-
kuyabilirler. f k ri satın alma komisyonunda yapılacak 

3 -Jşbu (422250> kilo arpa ve yu- Garaj yaptırı aca tır. 
laf muhammen tutarı (19001) lira 25 Ankara Levazım Amirliği Satın 4 - Şartname ve evsafı kolordunun 
kuruştur. Alma Komisyonundan : tekmil garnizonlarında mevcuttur ve 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi 1 _ Kor birliklerinden istihkam ta- aynıdır. Her ,Yerde her gün görülebi -
beş miktar fazlası da dahil olduğu hal buru ihtiyacı için bir adet 11 tipi ga- lir. İsteyenlere bir adedi 186 kuruş 
de ilk teminatı (1425) lira 9 kuruştur. raj K. zarfla eksiltmeye konmuştµr. mukabilinde komisyondan gönderile-

5 - Eksiltme 8. 9. 939 tarihine tesa 2 _Tahmin bedeli - lira olup mu- cektir. 
düf eden cuma günü saat 15.30 da İs- vakkat teminatı 4208 lira 58 kuruştur. 5 - Teklif mektupları eksiltme sa-
partada tümen Sa. Al. komisyonunda 3 _ Eksiltmesi 7. 9. 939 perşembe atinden bir saat evel komisyon baş -
yapılacaktır. gnü saat 16,30 dadır. kanlığına verilmiş veya posta ile aynı 

6 - İstekliler 8. 9. 939 cuma günü Şartnamesini görmek ve almak is - saatte komisyonda bulundurulmuş o-
aaat 14.30 a kadar teklif mektuplarını teyenler her gün Çorluda kor Sa. Al lacaktır. (4245) 14193 
tümen satın alma komisyonu başkanlı komisyonuna müracaatla 2 lira 95 ku- y ı f ı k · 
ğ~na verecek veyahut gö~derecekler - ruş mukabilinde alabilirler. u a a 1 naca 
dır. Bu saatten sonra verılen veyahut 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- Ankara Levazım Amirliği Satın 
gönderilen mektuplar alınmıyacak - me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- Alma Komisyonundi\n : 
tır. Saat ayarı tümen daire saatiyle ya cil f\laddeleri-.de istenilen belgeleriy- 1 - 408 ton yulaf alınacaktır. Ka -
pılacaktır. le birlikte ihale günü ihale saatinden palı zarfla eksiltmesi 19.9.939 sah gü-

7 - 2490 sayılı kanunun hükümle - en geç bir saat eveline kadar teklif nü saat 15 te İstanbul Tophanede İs
rine ve bilhassa 32. maddesine uygun mektuplarını Çorluda kor satın alma tanbul Lv. amirliği satın alma komis-
olmıyan mektupların sahipleri eksilt- komisyonuna vermeleri. yonunda yapılacaktır. 
meye iştirak ettirilmiyecektir. (4000) 13961 2 - Tahmin bedeli 20808 lira ilk 

(3862) 13935 teminatı 1560 lira 60 kuruştur. 

S \J • 1 k Garaj yaptınlacok 3 - Şartnamesi komisyonda görü -
IQ 1 r eti a 1 naCO lür. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 

Ankara Levazım Amirliği Satın beraber teklif mektuplarını ihale saa
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : tinden bir saat eve! komisyona verme-

J\lma Komisyonundan : 1 - Kor birliklerinden istihkam ta-
1.kl · lehi. (4249) 14197 

Manisada bulunan tümen bir ı er~- buru ihtiyacı için bir adet 13 tipi ga-
nin ihtiyacı olan 90 bin kilo sığır etı- raj K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 
nin 24. 7. 939 tarihinde kap~lı za~fla 2 - Tahmin bedeli - lira olup 
yapılan münakasasında teklıf edılen muvakkat teminatı 3783 lira 25 kuruş· Ankara Levazım Amirliği Satın 
fiyat pahalı görüldüğünden mezkur tur Alma Komisyonundan : 
etin kanunun 40 ıncı maddeşine tev - 3 - Eksiltmesi 6. 9. 1939 çarşamba 14/ 500 adet frenk g.ömleğ_i alınacak-
fikan bir ay irinde kapalı zarfla sa - .. .. tır. Kapalı zarfla eksıltmesı 18. 9. 939 

:s: gunu saat 16 dadır. t · .. .. 14 30 d 1 t T 
tın alınacaktır İhalesi 8 Eyl 939 cu- . . .. 1 k · pazar esı gunu saat . · a s · op-

. · · Şartnamcsını gormek ve a ma ıs - h L · ı · w • k · 
ma günü saat 11 dedir .. d k S Al ane v. amır ıgı satın alma omısyo-

. teyenler her gun Çorlu a or a. · d l k • b d 1. Hepsinin tutarı 20700 liradır tık . .. 1 2 r 53 K nun a yapı aca tır. ·Tahmın e e ı 
teminat 1552 lira 50 kuructur Ş~rtna- komıs~o.nuna mu~a.calat a ıra r. 30450 lira ilk teminatı 2283 lira 75 ku-

:s: • mukabıhnde alabılır er. . ş ·· · k · 
mesi parasız olarak komisyondan ve- . . kl . k ·ı ı uştur. artname ve numunesı omıs-

4 _ Eksıltmeye gırece erın e sı t- d ö .. 1.. İ kl·ı · k • 
rilir İsteklilerin teminat makbuz ve .. .. ·· yon a g ru ur. ste ı erın anunı ve-
mek~uplariyle 2490 sayılı kanunun 2. ~.e gunu 249.0 say~lı k~nl unubn12, 13 ~n- sikalariyle beraber teklif mektupları-

cu mad<lelerınde ıstenı en e ge erıy- ·h ı · d b. ı k · 
3 maddelerinde yazılı vesikalariyle . . . .. .. 'h 1 . d nı ı a e saatın en ır saat eve omıs-

. • .. .. . . . le bırlıkte ıhale gunu ı a e saatın e.n yona vermeleri. (4253) 14200 
beraber ı~ale gunu ıha~e saatınden ?ır en geç bir saat evetine kadar teklıf • 
saat ev~lıne .. kadar teklıf mekt~plarıy- mektuplarını çorluda kor satın alma Yün fanıfa alınacak 

Frenk gömleği ahnacak 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan : 

İhalenin 
Saati Gün Tarihi Nevi 

Muhammen 
M. Tem. Tutarı 

Lr. Kr. Lr. Kr. 

Muhammen 
Fiyatı 

Kr. St. 
Miktarı 

Kilo Cinsi 

15 de 
15-30 
16 00 
16-30 

P. ertesi 20-9-939 K. zarf 6378 75 85050 13 50 630000 Un 
,, .. 20-9-939 Açık 663 00 8840 8 50 104000 Bulgur 
,, ,, 20-9-939 K. zarf 630 00 8400 15 00 56000 K. fasulye 
,, ,, 20-9-939 K. zarf 176 40 4361 24 50 17800 Pirinç 

1 - Dörtyol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan erzakların cins, miktarı, muhammen fiyatı, mu• 
hammen tutarı, muvakkat teminatı, ihalenin nevi, tarih gün ve saati yukarda gösterilmiştir. 

2 - Eksiltmeler Dörtyol belediye salonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler garnizon levazım müdürlüğ~n de her gün görülebilir. 
4 - Kapalı zarfla münakasasına girecekler mühürlü teklif mektuplarını 2490 sayılı kanundaki vesaikte 

beraber ihale saatinden evvel satınalma komisyonuna vermiş olmaları ilan olunur. (4246) 14194 

nında komisyonda görülebilir. J 

5 - Taliplerin belli günde ihale 1 
saatinden nihayet bir saat c.vel temi
natJariyle teklif mektuplarını komis
yona vermeleri ilan olunur. (4257) 

14205 

Bir hangar yaptınlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul'da şerait ve keşif cet

veli mucibince pHinına göre yaptırıla
cak olan bir hangara ihale günü talibi 
çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 20. 
Eyl. 939 çarşamba günü saat 15,30 da 
yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
25800 lira 47 kuruştur. İlk teminatı 
1935 liradır. 

2 - Şartnamesi keşif cetveli ve 
planı inşşaat şubesince bedeli mukabi 
lincle verilecektir. İsteklilerin ilk te
minat makbuzu veya mektuplariyle ve 
kanuni vesaikle ihale gününden sekiz 
gün eveline kadar vilayet nafıa fen 
müdürlüklerinden alacakları vesika -
lariyle beraber belli gün ve saatte Fın 
dıklıda komutanlık satın alma komis-
yonuna gelmeleri. 4271) 14269 

20 Gardirop alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Cebeci askeri hastanesinde 

açılacak hastabakıcı hemşireler okulu 
için yirmi adet gardrop yaptırılacak • 
tır. 

2 - Pazarlık 5-9·939 saat 14 de An
kara LV. iimirlifi satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 ....:.. Tümen birlikleri ihtiyacı için aşağıda miktarı, fiyatı, tutarı ilk inan• 
cası yazılı 337 ton sığır eti kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 7 Eylül 939 perşembe günü saat 15 te iz. 
mitte tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameı;i her gün İstanbul, Ankara, Eskişehir Lv. amirlikleri ve 

İzmitte tümen satınalma komisyonunda görülebilir. 
4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. Ve 

teminatları da ayrı ayrı alınabilir. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatinden bir saat evvel satınalma komiı • 

yonuna vermeleri. 

Miktarı Fiyatı Tutarı 
Mevkii Kilo kuruş Lira Kuruş Lira İlk inancası 

İzmit 104000 25 26000 1950 00 
Hst. 6000 25 1500 112 50 
Ada pazar 90000 25 22500 1687 50 
Bolu 90000 25 22500 1687 50 
Tuzla 23000 25 5750 431 25 
Gebze 24000 25 6500 487 50 

(3992) 13953 

Sığ1r eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki Ezine garnizonu ihtiyacı için aşağıda 
miktarları yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhaleleri 19-9-939 salı günü hizalarında gösterilen saatlerde Çanak
kale müstahkem mevki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin gene aşağıda yazılı muvakkat teminatları ve ihale ka
nununun, 2, 3. maddelerindeki vesaikle birlikte ihale saatinden bir saat ev• 
vel komisyona müracaatları. (4248) 14196 

le Manısa tum satın alma komısyonu- komisyonuna vermeleri. 
na vermeleri. (3994) 13955 (4001) 13962 Ankaı·a Levazım Amirliği Satın İstckliJcrin şel"Qiti öğrenmek üzere 

Alma Komisyonundan : hastane levazım müdürlüğüne pazar -
M. Bedeli M. Tem. Tutarı 

Garnizon Kilo kuruş Lr. Kr. Lr. Kr. İhale saatleri 

Muhtelif et olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

:Alma Komisyonundan : 
1 - G. Antep garnizonu kıtaatının 

et ihtiyacı kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. 

2 - 75 bin kilo et alınacaktır. Sığır 
etinin muhammen bedeli 18.000 ve mu 
vakkat teminatı 1350 liradır. 

Keçi eti muhammeni 18750 lira mu
vakkat teminatı 1407 lira. Koyun eti 
muhammeni 22500 ve muvakkat temi-
natı 1688 liradır. , 

3 - Münakasası 11 eylül 939 pazar
tesi günü saat 11 de yapılacaktır. 

4 - Şartnameler komisyonda ı;örü
lebilir. 

5 - İsteklile:- münakasa saatinden 
bir saat e"el icabeden vesikalariyle 
kanunun tarif ettiği şekilde haz·rlı • 
yacakları teklif mektuplarını komis -
yona vermiş olacaklardır. 

(3995) 13956 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Edremit ve Bergama garnizon

ları birliklerinin senelik ihtiyaçları o
lan un eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Edremit unu 510,000 kilo mu
hammen bedeli 57375 lira. Muvakkat 
teminatı 4304 liradır. Bergama unu 
400.000 kilo muhammen bedeli 48000 
muvakkat teminatı 3600 liradır. 

3 - Eksiltme Edremit'te tüm satın 
alma komisyonu binasında yapılacak
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
13.9.939 çarşamba günü saat 16 da tek
lif mektuplarını komisyona verecek
lerdir. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenler 
her gün iş saatında komisyona müra-
caat etsinler. (4071) {14040) 

Sığır eti ahnacak 
Yulaf sahn ahnacak Ankara Levazım Amirliği Satm 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
:Alma Komisyonundan : 1 - Sivas garnizonu senelik 140000 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye 
birlikler hayvanatı için 1280 ton yu - konulmuştur. 
laf satın alınacaktır. İhalesi 11. EyL 2 - Muhammen bedeli 28000 ve 
g39 pazartesi günü saat 15 de yapıla - muvakkat teminatı da 2100 liradır. 

İh 1 S. .. k mutan caktır. Muhammen tutarı 65280 lira - 3 - a e ıvasta tumen o -
dır. İlk teminatı 4514 liradır. Şartna- lık binasındaki komisyonda 1.3. Eyl. 
mesi bedeli mukabilinde verilebilir. 939 çarşamba günü saat 15 de ıhale e • 
İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya dilecek. . 

Ş · h ·· komıs -mektuplariyle 2490 sayılı kanunda ya- 4 - artnamesı er gun 
zh vesikalariyle beraber ihale günü i- yonda görülebilir. İstekliler kanunun 
hale saatinden bir saat evetine kadar 2. ve 3. ilncü maddelerinde yazılı ve -
teklif mektuplarını Fındıklıda komu sikalarla ilk teminat makbuzlarını ve 
tanlık satın alma komisyonuna ver - teklif mektuplarını ha~.i o~~n zarfı ge
meleri. (3996) 13957 ne kanunun 32 ve 33 uncu maddele -

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 

rindeki sarahat dahilinde tertip ede· 
rek ihale gününden bir saat evel ko -
misyona vermiş bulunacaklardır. Pos-

Satm tada gecikmeler mazeret kabul etmez. 

1 - Diyarbakır askeri hastanesiyle 
furunlarının senelik ihtiyacı için 
1,610,000 kilo odun kapalı zarfla ek -
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 20125 lira olup 
muvakkat teminatı 1509 lira 37 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 7. 9. 939 perşembe 

günü saat 11 de Diyarbakır kor Lv. 
A. satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden bir 
saat evetine kadar teminat ve teklif 
mektuplarını komisyonuna vermeleri 

(3998) 13959 

Kuru ot at.nacak 
Satın 

(4149) 14094 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bayburt garnizonunun 1. teş

rin başından ağustos sonuna kadar 
ihtiyacı olan 250,000 kilo un kapalı 
zarfla eksiltmiye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 36.250 lira, 
ilk teminatı 2718 lira 75 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 11 eylül 939 pazar
tesi günü saat 16 da Erzincanda aske
ri satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 
4 - Şartname ve evsafı kolordunun 

tekmil garnizonlarında mevcuttur ve 
aynıdır; her yerde her gün görülebi
lir. İstiyenlere bir adedi 181 kuruş 
mukabilinde komisyondan gönderile
cektir. 

5- Teklif mektupları eksiltme sa-. 

10/ 620 adet yün fanila alınacaktır. lık iç~n belli vakitte komisyona gel-
Kapalı zarfla eksiltmesi 18. 9. 939 melerı. ( 4341) 14294 Ezine piyade A. 64500 25 16125 00 1209 38 aah günü 11 de 

pazartesi g~n~ s~~~ 15,30 da İst. Top- Lavama·in kömürü ahnacak 
hanede LV.amırlıgı satın alma komıs- 11 

Ezine Topçu A. 40000 25 10000 00 150 00 salı günü 17 de 

yonunda yapılacaktır. Ankara Levazım Amirliği Satın 
Tahmin lıedeli 20178 lira ilk temi- Un ve et alınacak 

nah 1513 lira 35 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalariyle bera -
her teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evel komisyona vermele-
ri. (4254) 14201 

Çorap alınacaK 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
44,300 çift çorap alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 18. 9. 939 pazartesi 
günü saat 15 de İatanbul'da Tophane
de Lv. amirliği satın alma komiayo -
nunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 19935 lira ilk temina
tı 1495 lira 12 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. İstek· 
lilerin kanuni vesikalariyle beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evel komisyona vermeleri. 

(4255) 14203 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Adanadaki birliklerin kışlık 

mahrukat ihtiyacı için 150.000 kilo sö
mikok maden kömürü açık eksiltme 
ile 18. 9. 939 pazartesi günü aaat onda 
ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Adana tümen karargihında sa· 
tın alma Ko. yapılacaktır. İstekliler 
şartnamesini Ankara, İstanbul Lv. 
amirlikleri ile Kayseri kor ve Adana
da satın alma komisyonlarında he: 
gün görülebilir. · 

3 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2, 3. cü maddelerini haiz olduklarına 
dair vesaiki hamil olmak üzere ihale 
saatinde ilk teminat makbuzu ile ko • 
misyona müracaat etmeleri lazımdır. 

(4256) 14204 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 

için komisyonca kapalı zarfla eksilt
meye konulan 96000 kilo pirincin ila
nında noksanlık görüldüğünden şim
diye kadar yapılan ilanlar hükümsüz 
sayılarak yeniden kapalı zarfla eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 20 eylül 939 çarşamba 
günü saat 11 de Diyarbakır LV. ~
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 19200 lira o
lup muvakkat teminat 1440 liradır. 

· lıer Un i zama-

Alma Komisyonundan : 

1 - Bursa garnizonu için senelik 
800 ton lavemarin kömürü 22-9-939 cu 
ma günü saat 11 de tümen satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla satın a -
lınacaktır. 

2 - İlk teminatı 1800 liradır. 
3 - Evsaf ve şeraiti İstanbul ve 

Ankara LV. amirlikleri satın alma 
komisyonlarında ve Bursa tümen satın 
alma komisyonunda her gün parasız 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatından bir 
saat evetine kadar kanuni şekildeki 

mektuplarını komiı:;yona vermeleri 
şarttır. (4342) 14295 

Bir pavyon yi1ph11lacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

l - İzmitte komutanlıkça gösteri • 
lecck yerde bir adet pavyon inşası ka
kaplı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltmesi 20. 9. 939 çarşamba 
günü saat 16 da Eskişehir Lv. amirli
ği satın alma komisyonunda yapılacak 
tır. 

3 - İstekliler bu işe ait keşif, şart
name ve projeleri İstanbul, Ankara ve 
Eskişehir Lv. amirlikleri satın alma 
komisyonunda görebilir. 

4 - Keşif bedeli 49000 lira muvak
kat temitanı 3675 liradır. Eksiltmeye 
iştirak edecekler sayılı kanunun ikin
ci ve üçüncü maddelerinde ve şartna -
mesinde yazılı vesikalariyle Eskişe -
bir Lv. amirliği satın alma komisyo -
nuna müracaat ederek teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evel 15 
e kadar komisyona vermiş bulunacak
lardır. 

(4343) • 14296 

DAHİLiYE VEKALETİ 

Muhtelif evrak tabı 

ve teclit ettirilecek 
Dahiliye Vekaletinden : 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan : 
1 - Alayın 939 ve 940 ıenelcri ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle eksilt· 

meye konulan aşağıda cins ve miktarları yazılı iki kalem yiyecek madde. 
terinin tahmin bedelleri muvakkat teminatlariyle gün t.e saatleri karşıların· 
da gösterilmiştir. 

2 - Eksiltme Çorum garnizonu ordu evinde yapılacaktır. Şartnameleri· 
ni görmek istiyenler istedikleri .zaman komisyona müracaat edebilirler. 
Taliplerinin 2490 sayılı arttırma ve ekıiltme kanununun maddelerinde ti· 
rif ettiği şekilde teminatlariyle birlikte tayin edilmiş bulunan gün ve sa-
atlerden bir saat evvel komisyona müracaat eylemeleri. (4258) 14206 

Miktarı Muh. B. İlk Tem. 
Cinsi Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. İhale gün ve aaat 

Ekmeklik un 300000 31500 2363 19·9-939 14 de 
Sığır eti 84000 15960 1197 19-9-939 15 de 

Un alınacak 
Ankara uvazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Balıkesir, Sungurluk, Bandırma, Kütahya birlikleri un ihtiyaçtan 
olan 1025 ton un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Her yere tetılim edilecek unların miktarları ve muvakkat teminat
ları aşağıda yazılıdır. 

3 - İhalesi 18 Eylül 1939 gilnü saat 17 de Balıkesir kor satınalma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şartlar İstanbul, Ankara Lv. Amirliği ve kolordu satınal
ma komisyonlarında görUlebilir. 

5 - Eksiltmeye konulan 1025 ton toptan teklif yapılacağı gibi her gar
nizona ait miktar için de ayrı ayrı teklif ve ihale yapılacaktır. 

• 
6 - Talipler muvakkat teminatlarını havi teklif mektuplarını ihale sa-

atinden bir saat evveline kadar komisyona makbuz mukabili teslim etme· 
leri lüzumu ilan olunur. Postada vaki gecikmeler. muteber değildir. 

Muvakkat teminatı Miktarı Garnizonun ismi 

Lr. Kr. Ton 

5625 00 500 
1237 50 150 
2015 62 250 
1078 13 125 

9955 25 1025 

lık bezi ve kaplık kağıdı vekaletten 
verilecektir. 

3 - Muhammen ketif bedeli 1200 
liradır. 

Balıkesir 

Susurluk 
Bandırma 

Kütahya 

YEKÜN (4300) 14239 

dürlüğünden parasız alabilirler. 

1 - Nüfus dairelerinin ihtiyacı i-
çin nümunelerine ve §artnamesine gö 4 - Eksiltme 15. 9. 939 cuma gii
re muhtelif cins 1100 adet vukuat def- nü saat 15 te vekalet binasında top • 
teri ile beheri 100 er varaklı 10,000 !anacak satın alma komisyonunda ya
cilt vukuat ilmühaberi ve 6000 adet pılacaktır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için istek 
lilerin eksiltmenin yapılacağı günden 
en az altı gün evel istida ile Dahiliye 
vekaletine müracaat ederek bu iş için 
ehliyet vesikası almaları Uizımdır. 

8 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 2 in
ci maddesinde yazılı vesaik ile birlik 
te aynı gün ve saatte mezkur komia • 
yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

istatistik cetvelinin tabı ve teclidi i~ . 5 - Muvakkat teminat miktarı 90 
açık eksiltme suretiyle münakasaya lıradır. 
konmuştur. 6 - İstekliler bu ite ait prtnameyi 

2 - Bunların kiğıdı mukavvuı kap- ve nUmuneleri vekllet levuım mü • ( 4089) 14064 



-S-

MiLLi MÜDAFAA 

Fofograf malzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - 30 kalem fotoğraf malzemesi 

açık eksiltme suretiyle satın alına -
caktır. Muhammen bedeli 1365 lira o
lup ilk teminatı 103 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 7.9.939 perşem· 
be günü saat ıs de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzla -
riyle birlikte muayyen saatte komis-
yonda bulunmaları. (3972) 13912 

Dizel molör yedekleri ahnacak 
M. M. Vekfıleti Satın Alma Ko

ınisyonundan : 
1 - 11 kalem dizel motör yedekle

ri açık eksiltme suretiyle satın alına
caktır. Muhammen bedeli 3563 lira 80 
kuruş olup ilk teminat miktarı 268 li
radır. 

2 - Açık eksiltmesi 7.9.939 perşem
be saat 11 de vekalet satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3. 
ci maddelerinde yazılı vesaikle bir • 
likte ilk teminat veya makbuzlariyle 
muayyen saatte komisyonda bulun • 
malan. (3973) 13913 

Kaputluk kumaı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (305) üç yüz beş kuruş olan 
(44.000) kırk dört bin metre kaputluk 
kumaş kapalı zari usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 11 eylül 939 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (7960) yedi bin do
kuz yüz altmış liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (675) altı 
yüz yetmiş beş kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan alı
nabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceiderin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üç~ncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3936) 13920 

6 adet Elektro Kardiyogral 
ah nacak 

M. M .Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - 14.8.939 tarihinde yapılan ek
siltmesinde talibi tarafından verilen 
fiyat vekfiletçe pahalı görülen altı a
det elektro kardiyog.af cihazı 14 ey
lül 939 perşembe günü saat 14 de pa
.ıarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiyatı 6600 li
ra olup ilk teminat 485 lira olup şart
namesi her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte pazarlık gün ve saatında Anka
rada M. M. V. satın alma KO. da 
hazır bulunmaları. (4030) (14035) 

Sun'i aza malzemesi alınacak 
M. M .Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

bin lira olan 65 kalem sun! aza malze
mesi açık eksiltme suretiyle satın a
lınacaktır. 

2 - Eksiltme 12 eylül 939 salı gü
nü saat 10 da M. M. V. satın alma 
KO. da yapılacaktır. Listesi her gün 
öğleden sonra KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler 75 lira
lık ilk teminatları ile birlikte eksilt
me gün ve saatında KO. da bulunma-
ları. (4031) (14036) 

Elbiselik kumaş ali nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
ı - 3000 metre hava rengi kışlık 

elbiselik kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muha~men b~ -
deli 9600 lira olup ilk temınat mık
tan 720 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 13.9. 
939 çarşamba günü saat 11 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 
3 - Şartname ve evsaf her gün ko

misyondan alınabilir. 
4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup· 
larını muayyen saatten bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri. 

(4122) 14077 

iş elbisesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Müteahhit namıhesabına 4000 

adet iş elbisesi açık eksiltme sure -
tiyle satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 11800 lira olup ilk teminat 
miktarı 960 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 13.9.939 çar
şamba günü saat 15 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve evsaf her gün 
komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde yazılı kanuni 
vesaikle birlikte ilk teminat mektup 
veya makbuzlariyle muayyen aaatte 
komisyonda bulunmaları. (4121) 

14080 

Nöbetçi muşambası 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı (13) lira 50 kuruş olan 500 adet 
nöbetçi muşambası kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 14 eylül 939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (506) lira 25 ku. 
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alına 
bilir. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den behemehal bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (4152) 14109 

Bu sene 15 Eylülde Ankara'da 
acılacak ordu haslabakıu 

hemıireler okuluna 100 lira 
ayhk ücretle iki talim. 

hemıiresi alınacak 
M. M. Vekaletinden : 
Alınma şartlar : 

1 - Kızılay hastabakıcı hemşireler 
okulundan mezun olacak. 

2 - En az üç sene hastahanelerde 
hemşirelik vazifesinde istihdam edil
miş bulunacak ve buna ait bonservis
ler gösterecektir. 

3 - Sağlam olduğu bir sıhi heyet 
raporiyle tevsik edilecektir. 

4 - İstekli olanlardan İstanbul ve 
civarındakiler Gülhane hastahanesi, 
Ankara ve civarında bulunanlar An
kara merkez hastahanesi baştabipli -
ğine müracaat edeceklerdir. 

5 - İstekliler arasında 12 eylül 939 
da Gülhane ve Ankara hastahanelerin
de tahriri ve §ifahi müsabaka imtiha-
nı yapılacaktır. (4196) 14168 

Pamuk (Orap ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
ı - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (150) yüz elli kuru~ olan 
(52.000) elli iki bin kilo pamuk çorap 
ipliği kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 22 - eylül • 939 cuma 
günü saat ıs dedir. . .. 

3 - İlk teminatı (5150) beş bın yuz 
elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (390) üç 
yüz doksan kuruş mukabilinde M.M. 
V. satın alma komisyonundan alına -
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ~çüncü ı_ııad 
delerinde gösterilen vesaıkle temınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
den behemahal bir saat evetine kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver
meleri. (4275) 14270 

Kaputluk kumaı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edi -

len fiyatı (525) beş yüz yirmi beş ku
ruş olan (15000) on beş bin metre kur
şuni kaputluk kumaş kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 23. eylül. 939 cumarte
si günü saat 12 dedir. 

3 - İlk teminatı (5187) beş bin yüz 
seksen yedi lira (50) elli kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (400) dört 
yüz kuruş mukabilinde M.M.V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaiklc teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın -
dan behemahal bir saat eveline kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver-

meleri. (4276) 14271 

Yün (orap ipliği almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : . . 
1 _ Beher kilosuna tahmın edılen 

fiyatı (235) iki yüz otuz beş kuruş 
1 n (60.000) altmış bin kilo yün ço-o a . 

1 
.. 

rap ipliği kapalı zarf usulıy e muna -
kasaya konulmuştur. . 

2 _ İhalesi 25. Eylül 939 pazartesı 

günü saat on altıdadır. 
3 - İlk teminatı (8300) sekiz bin 

üç yüz liradır. . ., 
4 _ Evsaf ve şartnamesı (ı05) ye -

di yüz beş kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alına • 

bilir. • 1 • 2490 
5 _ Eksiltmeye gırecek erın 

sayılı kanunun ikinci ve U.üncü mad· 

ut us 
delerinde gösterilen vesaikle teminat muvakkat teminatlarını merkez mu • 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden hasebeciliği veznesine yatırmaları ve 
behemehal bir saat eveline kadar M. muayyen olan gün ve saatte Unvan 
M. V. satın alma komisyonuna verme· ruhsat tezkereleri ile birlikte vekalet 
leri. (4277) 14273 levazım müdürlüğünde toplanan sa • 

500 bidon alınacak tın alm~ A komisyonunda hazır bulun • 
malan ılan olunur. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : . ' 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
11000 lira olan 250 :300 litrelik 500 
adet bidon kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 21-9-939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 825 lira olup şart
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti· 
caret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte zarflarını ihale saatinden be
hemahal bir saat evveline kadar M.M. 
V. satınalma komisyonuna vermeleri. 

(4309) 14282 

Mahruti çadır alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Pazarlık suretiyle 12 adet mah

ruti çadır alınacaktır. Muhammen be
deli 960 lira olup ilk teminat mikta
rı 72 liradır. 

2 - Pazarlığı 7-9-939 perşembe gü
nü saat 16 da Vekalet satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muayyen gün ve 
saatte ilk teminat mektup veya mak
buzlariyle komisyonda bulunmaları. 

(4310) 14283 

Tahta sandık ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı 650 altı yüz elli kuruş olan 840 
sekiz yüz kırk tane tahta sandık sa
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltmesi 8 eylül 
939 cuma günü saat 10 da Ankarada 
M.M.V. satın alma Ko. da yaılacaktır. 

3 - İlk teminat 409 lira 50 kuruş 
olup şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve belgeleriyle birlikte pazar 
lık gün ve saatinde komisyonda bu-
lunmaları. ( 4332) 14291 

MALiYE VEKALETİ 

Memur alınacak 
Maliye Vekaletinden : 

4 - Bu işe ait şartnameler her gün 
vekcllet levazım müdürlüğünde görü 
le bilir. ( 4005) 13963 

NAFIA VEKALETi 

Kanal in~aah ve sanayi imalat 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeey konulan iş: 
ı - Iğdır ovası ana kanal temdidi 

inşaatı ve sınai ima15.tı keşif bedeli 
480 000 liradır. 

2 - Eksiltme 29.9.939 tarihine rast
lıyan cuma günü saat 15 de nafıa ve
kaleti su işleri reisliği su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usu -
liyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartnamesi ve 
projeleri 24 lira mukabilinde su işleri 
reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 22950 liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla
cağı günden en az sekiz gün evet elle
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
dilekçe ile nafıa vekaletine müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz et
meleri şarttır. Bu müddet içinde vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme
ye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar su işleri reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri Jazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (4110) 14112 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekiiletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ziraat 
vekaleti binası kalörifer santralına 
konacak otomatik pis su tulumbası, 
kömürlüğün tevsii ve panjör, yağlı 
boya badana ve tamiratı ile pergola a
lına yapılacak depo vesair tadilat iş
leridir. 
Keşif bedeli :2601 lira 69 kuruştur. 
2 - Eksiltme 15.9.939 cuma günü 

saat 15 de nafıa vekaleti yapı ve imar 
işleri eksiltme komisyonu odasında 

pa~arlık suretiyle yapılacatkır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

müteferri evrak (7) yedi kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar işlerin reis
liğinden alınabilir. 

Vekalet merkez dairele~inde 25 Ii- 4 _Eksiltmeye girebilmek için is-
raya kadar maaşlı ve 75 lıraya kadar teklilerin (195) yüz doksan b ı· .. r .. h 1 1 kl 1 k eş ıra 
ucret ı mun a memur u ara a ınaca (13) on üç kuruşluk muvakkat temi-
ların intihabı için 2. birinci teşrin 939 nat vermeleri lazımdır. (4136) 14160 
pazartesi günü bir müsabaka imtiha-
nı açılacaktır. Bu müsabakaya öğle
den sonra saat 14 de başlanacaktır. 

Bu müsabakaya kabul olunabilmek 
için en aşağı lise mezunu olmak şart
tır • 

Tevdii icabeden vesikalar: 
1 - Fotoğraflı nüfus tezkeresi ve

ya tasdikli sureti, 
2 - Memurin kanununda yazılı ol

duğu veçhile mahkumiyeti olmadığı
na dair mütemekkin olduğu mahal 
cümhuriyet müddeiumumiliğinden a
lınmış vesika, 

3 - Aynı mahal belediyesinden a
lınmış hüsnühal kağıdı, 

4 - Mektep şehadetnamesi, 
Taliplerin bu vesikaları nihayet 30 

eylül 1939 tarihine müsadif cumarte
si günü çalışma saati sonuna kadar 
vekalet müracaat kalemine vererek 
birer numara almaları lazımdır. Vesi
kalarını muayyen vakte kadar tama -
men vermiyenlerin kayıtlarının yapıl
mıyacağı ve müsabaka imtihanına a
Iınmıyacakları ilan olunur. (4331) 

14290 

TiCARET VEKALETi 

Benzin alınacak 

Muhtelif inşaat 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Konya ovası sulama şebekesi

nin tevsii ve mevcut kanalların tat
hiri işi ile köprü, sulama sinai imala
tı ve işletme binaları inşaatı keşif be
deli (668.827) liradır. 

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

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri 33 lira 44 kuruş mukabilin -
de su işleri reisliğinden alabili~l7r .. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın ıs
teklilerin 30503 lira 08 kuruşluk mu -
vakkat teminat vermesi ve eksiltme
nin yapılacağı günden en ~z sekiz g~n 
evel ellerinde bulunan vesıkalarla bır
likte bir dilekçe ile nafıa vekaletine 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
ü.:zere vesika almaları ve bu vesi -
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları -
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 

Ticaret Vekaletinden : saat eveline kadar su işleri reisliğine 
1 - Vekalet makam ve hizmet oto- makbuz mukabilinde vermeleri lazım

mobilleri ile motosikleti için 939 ma- dır. 
li yılı içinde (15.000) litre benzin a- Postada olan gecikmeler kabul edil· 
çık eksiltme suretiyle satın alınacak - mez. (4279) 14275 
tır. 

5. 9 - 1939 

Talebe alınacak 
Yüksesek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 

askeri kısmının kayıt ve kabül şartlan 
M. M. Vekaletinden : 

1 - Ankara Askeri Veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli liseler
den iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını vermiş 

olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 

İsteklilerin aşağıdaki vasıf ve şartları haiz olması lazımdır: 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırJ. ndan olmak, 
b) Yaşı 18 - 21 olmak, 
c) Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 

müsait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz). 
d) Tavır ve hareketi, ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
e) Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak. (zabıta vesikası ibraz 

etmek). 

2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlanması lazım-
dır: 

a) Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b) Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastane raporu ve aşı kağıdı. 
c) Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli sureti. 
d) Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları kabul et• 

tiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt senedi. 
e) Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela olma· 

dığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi. (Bu gibi has• 
talıklardan biri ile okula girmezden evel malUl oldukları sonradan anlaşı· 
tanlar okuldan çıkarılır ve bu müddete ait hükümet masrafları velilerine 
ödettirilir.) 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile 
müracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildiriln evrakı ikmal 
ettikten sonra, Ankara'da yüksek ziraat Enstitüsü Veteriner fakültesi aske
ri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eylülün 20 sine kadardır. Ondan sonra müracaat 
kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şehadetname derecelerine 
ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri ka. 
panır ve kabul edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile tebligat 
yapılır. (3931) 13884 

Bir makinist alınacak 
Etibank Umum Müdürlüğünden : 
Bankamızın Murgul İşletmesinde istihdam edilmek üze~ 

re bir dizel makinisti alınacaktır. 
Taliplerin Ankara'da merkezimize ve lstanbul'da Gü

ven Han Voyvoda caddesindeki İstanbul Büromuza evrak-
lariyle beraber müracaatları. (4259) 14207 

Talebe kaydı 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayet ilkokullarında 4 Eylül 1939 pazartesi günürcen itiba. 
ren talebe kayıt ve kabulüne başlanacaktır. Bu yıl ilkokulların 
birinci sınıflarına 1932 doğumlu çocuklar alınacaktır. Hariçten 
nakil ilmühaberleriyle gelenlerle, Yeniden kayıt olunacak talebe· 
nin velileri ikametgahlarına en yakın okullara müracaat etmeli· 
dirler. tik okullarda kayıt ve kabulün her hafta Pazartesi Salı 
Perşembe ve cuma günleri saat 8 den 12 ye, 16 dan 18,30 akada; 
yapılacağı ilan olunur. ( 4262) 14232 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııırıırııırııııııırııııııııııııııııııııııııırl.!:. 

1 Halk maskeleri sallı yerleri ~ - -
§Türkiye kızılay cemiyeti umumi merkezinden§ 
~ . Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı herhangi bir teh-~ 
=: lıke anında zehirli gazlara karşı korumak için yaptırılan = 
= ~alk Maskeleri, Ankara' da umumi merkezimizle İstanbul- § 
~ B a t~tış. depomuzda: İzmir, Adana, Afyon, Antalya, Aydın,=: 
= Ma 1

• esırM Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Kocaeli, Konya, =: 
~ndısa, 

1
ersin, Muğla, Samsun ve Trabzon merkezleri- =: = mız e satı maktadır. = = w. Dikğed~ Kızılay merkez ve şubelerine de müracaat edildi- § 

=: g.ı ta .. 1 rkdebbaş ölçüsü alınarak derhal istenilen maskelerin =: 
sıparışı a ul edilir. = 

§ .fHer m~ske ayrı kutu içinde ve muhafaza ve kullanma ta- -
:= rı namesı vardır. Fiatı her yerde (6.-) liradır. 3228 § 
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi?° 

2 - Beher litre benzin için 17,70 ku ===============~==========~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ruş fiyat tahmin edilmiş olup muvak- « 
kat teminatı (199) lira 13 kuruştur. Ye n ı· S ı· NEMA · 

3 - Açık eksiltme 7. 9. 939 perşem- LA R 
be günü saat 14 de yapılacaktır. İstek 

lile<in bu ı:nnden 13akal bi< gün eve! BU QECE 1 Ha l k 1 
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ULU S - 20. inci yıl. - No: 6499 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUÔ 

ULUS Basnnevi ANKARA 

BU GECE 

Son seyahat Bu GECE 

Konrat Veit 
tUllll lll llUUllll 111111111111111111111111111 tUU 

Harp esirleri 
Dans için yaratılmış 

Gündüz iki film 
..................................................... .................................................... 

GÜNDÜZ 

İki film birden 1 - İlkbahar geceleri 

2 - Son seyahat 
Seanslar: 

14,45 • 16,45 • 18,45 - Gece 21 de 
".l 

Gündüz iki film 
1 - Harp Esirleri 
2 - Morena Klara 

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

12,15 de Halk matinesi 

PRiMADONNA 

8 U GECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 

1 - Dalavereciler Kralı 
2 - 4 Parmaklı Casus 

Gece Seansı 
• 

20,30 dadır 

. Türkçe sözlü 
Üç Ahbap Çavuşlar eğleniyor 


