
SALI 

10 
ILKTEŞRIN 

Ulua Buanevi 1 
Çankın Caddesi, Ankara 

Telgraf: Uluı • Ankara 

TELEFON 
1 9 3 9 Müessese Müdiirü 1144 

Başmuharrirlik 1371 

1 5 K--......URUŞ Yazı !şleri Müdürü 10151 
Yazr işleri 1062 

'------ İ d a r e 106-4 
----~~_:_.:__:_~~~~-=---..-:..~~~-

AC>IM1% ANCIMl%.CIR 

İngiliz hava kuvetlerinin Fran
sa'ya nakli tamamlanmıştır. Bir 
müşahit bu hava kuvetleri ka
rargahmm nasıl gizlendiğini an
latmaktadır. Bu husustaki yazı
yı üçüncü sayfamızda bulacak-
sınız. 

Bal b k devletleri ile ahali mübade esı 
~lmanya ile Eslonya ve Lelonya arasında 

Ahali mübadelesi icin 
müzakere basladı 

'. ''•.J.... ~ .. ı.,.· 1 - ' ..... 

Sovyet kıtaları bugün, 
Yarın Estonyaya giriyor 

(l'~~crlin, 9 a.a. - Resmi tebliğ: Führer'in Rayşt.ağda!~~ söyle~ 
ıgı nutukta mevzm.'..>ahis edilmiş olan ahalı mubadelesı 

~e.selcsinin müzakeresi, Almanya, Estonya, Letonya hü~ümet
erı arasında başlamıştır. Bu müzakereler, emval ve emlakın kry

i1'1etleri nazarıdikkate alınarak mübadeleye ait tedbirlerin hazır
annıasını istihdaf eylemektedir. , 

Modern 
harbe 
dair 

-, 
1 

Falih Rılkı :.\TAY 
Ceri ve iptidai devirlerdeki harp 

llıuHerinin Türkçede iyi bir tarifi 
"a .. dn-1 tat üstünde tat. gövde Ü•· 
tiilıde b-t bsraknıa.mak ! Uzak yol • 
lard elen ve cephe gerisini em· 
nıye~ıfuıa aımak ıııtıyen eski fa· 

Sovyet kıtaları Estorıya'ya 
· girmek iizere 

Kopenhag, 9 a.a. - Politiken gaze
tesinin Stokholm muhabiri sovyet kı
talarının bugün veya yarın Estonya
ya gidecelklerini bildirmektedir. Kı
zılordunun müfrezeleri Marva ve Pik 
hova'ya gireceklerdir. 

Estonya kıtaları hadiselere mani 
olmak üzere yolların uzunluğunda 

nöbet bekliyeceklerdir. 
Kızıordudan 8 bin kişi şimali gar

bi aahilinde kiin Hapaalü, bin kişi 
Ösel adasının limanı olan Kuresaare
yi, dört bin kişi Baltiiskii limanını, 

bin kişi Dago adasını işğal edecek • 
t ir. 

Sov yet • Letonya paktı 
ta.dik edüdi 

Moskova, 9 a.a. - Sovyet yüksek 
meclisi 4 ilkteşrinde Moskova'da im
zalanan Sovyet - Letonya karıılıkh 

(Sonu 5 inci sayfada) 

• 

Baltık devletlerinin vaziyetini gösterir harta 

!İngiliz ve Fransız hül<ümet1eri 

Hitler'in nutkuna cevap verince 

Askeri harekatta yeni 
bir safha açılacak 

İtalya sulh teşebbüsü yapmadı ama, 

ma"nevi muzaheretini esirgemiyecek 
Londm, 9 rı..a. - Bu 11 b ah1 i i. ~mz -n 

kunu tef.errüatiyle tetkik etmektedir. 
H'tl ,. tr, ı er ın nut-

Gazetelere göre, müabet ve kurucu hiç bir tekJif yapılmamıt ol
mak.la beraber, Hitler'in nutku nazarı dikkati caliptir ve Fransa 
ile lngiltere'nin bu nutka vereceği cevap askeri harekatta yeni bir 
safha açacaktır. 

tihl~, bu -topyekun muharebe aiı • 
teminde belki biraz da mazur idi
ler. Fakat insanlar ıritgide harbi, 
tahrip ve katli8.nı halinden çıkar
rnrya çalı,trlar; beynelmilel bir 
hayli anla§malarda bulundular. Bu 
anlatmalardan gaye, harbi yalnız 
kendi hedeflerine inhisar ettirmek, 
•çık tehirler, sivil halk, hastaneler 
"e aaireyi bir ne"i atet masuniyeti 
•hına almaktı. 

Bir harbi tamamen inıanileıtir
lllek bot bir hayaldir. Bir ordu, ıü
.. atle maksadına varmak ve düıma
rıı nıümkün olduğu kadar az za· 
?'~nda mukavemetten düıünnek 
•çın, elindeki ıilahından azami ran
dınıan almıya uğraıacaktır. Yeni 
~~nıanlarda tayyare, bu bakımdan, 

Şimal denizinde dün 
bir hava harbi oldu 

1 Matbuata nazaran, evelce dikte e· 
J deceği bir sulhu istiyen Hitleri bir 
buçuk aylık bir teehhürle müttefikle
rinin kuvet ve kudretini anlamıttır 
Ye şimdi müracaatlarının bitaraf dev
ler tarafından nazarı itibara alınması
nı son derece is~iyor. Bu, Hitıer'in va 
ziyetinin fena olduğuna bir delildir. 
Harpten daha bir hafta evet tavassut 
teşebbüslerini ibzal etmit olan Belçi· 
ka, Holanda ve Papalık timdi ıusu • 
yor. Bir Alman tayyaresi d'üıürüldü 

''işgal edilen yerler 
bO§altJmalı 1,,. 

Nevs Kronikl gazetesi Hltler'in 

Avrupa'nın şimôlinde 

Almanya Sovyetlere· 
tam bi·r serbsti veriyor! 

. 
Bir /şveç gazetesi diyor ki:· 

Almanya bolşevikli'H 
dahi kabul edecektir! 

Stokholm, 9 a.a. - s.,.enska Dagbladet ıaset-min S.. la mu
habiri yazıyor : 

"Almanya, harp müddetince Ruıya'nm nriizaharetl k..cli.ine 
elzem olduğu için, Sovyetlere Avrupanın timaılinde tam ....besti 
vermeğe karar venniştir. 

Sovyet yayılmtsı tsveç'ten üs ola-~ 
rak Ka~lskro~a limanı ile Got:and a- vı LA" YETi N GÜZEL 
dasını ıstemege kadar varsa bıle, Al-
manya buna mani olmak için hiç bir ----------------

,ey yapmıyacaktır. Bi R TEŞEBBÜSÜ 
Hatt! harp devam ettiği takdirde, 

Almanya kendisinin bolşevikleşmesi-
ni dahi kabul edebilir.,, 

Almanya' da Ru•ça okutuluyor 
MUnih, 9 a.a. - İt cephesi direk

törlüğü ruıça dersleri ibdaı etmeğe 
karar vermiştir. 

Almanya'Ja yeni bir gizli 
teıkilat 

Kopenhag, g a.a. - Royter - Na
tional Tidende gazete•inin Bertin 
muhabirine gi:Sre, "halk istihbarat ser-

(Sona J. anca sıylıdı) 

Toprak mahsullerini 
arttırmak l~ln 

tedbirler alınıyor 
Toprak mah•ullerlni arthnnalı:, ge

ntı siraat yapmak, bu aureth lceylü
(Sonu S. inci sayfada) 

Fransa ile İngiltere 
..................................................................... 

Kendilerini harbe sevkeden 
gayeler hakkında mutabık 

(emberleyn'in Avam Kamarasında izahları 
Londra, 9 a.a. - Fransa ve İngiltere hükümetlerinin harp ga

yelerini alenen bildirmeleri lazım geldiğini aöyliyen amele par
tiıi mebuılarına cevaben Çemherleyn Avam Kamarasında iki 
hükümetin kendilerini harbe ıevkeden gayeler hakkında muta • 
bık olduklarım ve bu gayelerini mükerreren izah ettiklerini söy-

ılhaasa müessir bir vasıta olmuş
~u ... Mesela Alman • Leh harbi bat· 
I adığmın ikinci günü, almanlar Po
onya'nm hemen bütün benzin de • 

Polarnu uçurdular ve Leh tayyarele-.... 
ını felce uğrattılar. Keza tayyare 

Londra, 9 a.a. -
Bir ingiliz keşif 
tayyaresi timal de· 
nizinde devriye ge 
zerken bir alman 
askeri deniz tay· 
yaresiyle kaqilaş
mış ve derhal mü· 
sademeye girişmiş
tir. 

lcmittir. ( Sonu 5 inci sayfada) 
nutkunu mevzuubahis ederek diyor ----------------------------
ki : 

İngiliz tayyare
si alman tayyaresi 
ni düşürmüş ve 

mürettebatının kur 
tarılması için de 
civarda bulunan 
bir gemiye talimat 

(Sona $. inci say/ad•) 

Alman Sovyet ticaret 

görüşmeleri neticelendi 
-----------------------------

"e ailah fabrikalarını yaktılar. Şi
tnendifer hatlarını uçurdular. Son
.. a, gene tayyarelerini, alçaktan, a
deta makineli tüfek halinde kulla-
1\arak, düıman ordusunun manevra 
kabiliyetini yıprattılar. · Bir istihka· 
rna. ateı eden topçuya ne kadar iti· 
~a2: edilmezse, açıkta bırakılmak 
ıhtiyatsızlığmda bulunulan benzin 
".e nıühimmat depolarını, silah fab
.. •.kalarını, seferberliğe yarıyan na • 
kıl vasıtalarını tahrip eden tayya • 
reciye de haklı bir t&.rizde bulunula· 
tnaz. 

Fakat tehirler, köyler, ahideler 
\le ai"il halk, tiıncli dahi pek iyi ıı· 
Yanet olunabilir. Burada dikkat e • 
<f_ilecek bir nokta vardır: yeni ai
~~~~arın tahrip kuveti, milletlerde 

verdikten sonra 
Bir İngiliz tayyarecisi mitralyöz btqınJa devriyesine devam 

Sovyetler Almanra'ra 
derhal ilk madde 

urıyet ve müdafaa hislerinin gev· 
knıesine sebep olmamııtır. ispanya 
Yakılmıı, yıkılmıı, fakat aon kıtası 
sil~ kullanmıya muktedir olduğu 
Jl_luddetçe harp devam etmiıtir. Ge· 
~·.ve iptidai devirlerde de böyle 
ıdı: harbin korkunç tekli, zayıf o • 
lanlarm kendi §erefleri için vuru§ • 
l'nalarına mani olmadı. 

İki hedef vardır: harbi zafere 
vardınnağa yarıyan taarruzlar, 
harbin neticesi Üstünde tesiri olmı
Yan faydasız taarruzlar! Silahını 
Yalnız ilk maksada göre kullanan • 
lar, düşmanlarının hatırasında de
~-~mlı bir kin bırakmazlar. Ancak 
, ~zumsuz tahriplerin hatırası da 
ll~r milletin ne gönlünden, ne ede
bıyatından çıkabilir. Harbi, salip 

(Sonu .S ıncı -;aylada) 

----, etmiştir. Bu milsademe timal denizi 

Y r , 1 üstünde vuku bulmuştur. J 

ugos avya nın Yeni bir tebliğ ' ,. gönderecekler 
k Londra, 9 a.a. - İstihbarat neza-

ba Ş O J O rı n 1 n reti şimal denizi Uz erinde vukubulan Moskova, 9 a.a. - Taı ajansı blldl-

toprağında gözü yok 
Belgrat, 9 a.a. - (D.N.B.) Üsküp· 

te bir tezahür esnasında Tsvetkoviç 
bir nutuk söyliyerek ezcümle demiş • 
tir ki : 

Bizim Yugoslavya hudutlarını aşan 
siyasi emellerimizi yoktur. Bütün he
deflerimizie eriştik. İstediğimiz şey 
elimizdekini muhafaza etmek ve inki
şaf ettirmektir. İstediğimiz şey barış 
içinde yaşamaktır. Memlekette barışı 
tekrar tesis ettik, şimdi hudutlarda 
barııı tekrar tesis etmek lazımdır. 
Milletimizie barışı temin etmek için 
bütün yapıcı kuvctlcrimizi bir ara -
ya toplamahyıa. 

şiddetli muharebe hakkında ikinci riyor: 
bir tebliğ neşretmiştir. Büyük alman Halk komiserler heyeti relaf ft 

muharebe tayyarelerinin düşürüldüğü hariciye komiseri Molotof, dfin Al
bilahare meydana çıkmıştır. Küçük manya'nın Moskovaya gönderdiği ik
bir ingiliz tayyaresinin pilotu bir tısat heyeti reisi Schnurre ile fevkal
düşman deniz tayyaresini görer~k hü- ade delege Ritter'i kabul etmittir. 
cum etmiştir. İki tayyare arasında Bu konuşma esnasında ıu cihet ka
bir mitralyöz düellosu cereyan eder - rarlaştırılmıştır ki; alman hariciye 
ken bir alman tayyaresi daha zuhur nazırı Fon Ribbentrop'un son Moı
ederek mücadeleye iştirak etmiştir. kova ziyafeti sırasında tesbit olunan 
Bunun üzerine iki küçük ingiliz tay- iktısat programı iki parça olarak ve 
yaresi daha peyda olmuş ve faikiyet serian geniş bir nisbet dahilinde ta
ingilizlere geçmiştir. Neticede alman hakkuk ettirilecektir. 
tayyarelerinden biri denize düşmüş, Şu cihet de kararlaıtmtmııtır ki, 
diğeri de ıüratle uzaklaşmıştır. İngi- Sovyetler Birliği Almanya'ya iptidai 
liz tayyarelerine birçok mermiler isa- maddeler vermeğe derhal teveunt e
bet ctmitse de tayyareler ciddi hasa- decek ve Almanya dahi Ruıya'ya '"'" 
ra uğramamışlardır. İngilizler tara· receklerini tabükuk ettirmefe beth-
fından inaanca zaY,iat r.oktur. 1 Y.6"ktır. • -

-.. .. 

.... 
10 tonluk bir ağır lranırz tankı laaliyette 

Garp cephesinde, hoparlörler 
-

ve büyük afişler kullanarak. 

Almanlar propağanda 
taarruzuna başladılar 
Mozel ve 

Alman 
Sarbrük civarında üç 
baskını akim kaldı 

[Yazı.sı S. inci •rladı] 
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ün askerlık hadiseleri : 

G r cephes · nin can damarı 

Mozel boyu 
Gerek franaızlıu ve gerelcıe I· 

manlar bir y adar aağdıı, aolda 
gösteri yokJam ve deneme yap • 
tıkt onr her iki ordu için de can 
daman olan ozel boyunda kar r 
kıld 1 r. Muharebel ri k nim, hü
cUınlann amaruıızını bund aonra 
bu mmtak da bt1klemelidir. 

H rtaya bakınca bunu anlamak 
güç değildir. L'' semburr ile Al· 
manya'n n hududunu te il eden ve 
sonra F n a i eri:ıine, Majino hat
lma n d ha il rideki Verdun miia
tahke.m mmtakaaına k dar &0kulan 
bu n ir, cepheleri yar cak kuvet
ler için bir kama ıızifeaini görebi -
lir. Nit inı fra.ıaızlar veli S r
brücken mın aaksında bir mi tar 
i e led· ten sonra bizz.at buralarda 
c.ia m c ir olabilm k için Mozcl 

adi inden ilerlemenin elzem oldu
•unu göre ek e h r halde ufa bir 

M. Şevki YAZMAN 

ıt , b ce · li bir ae k e idare ile Fransı~ların muhten el taarruz 
ilk ur hududu boyunc iç il is ikameti 
irebildller. AJm nl r bu giri j ön- t uh l ı . . . . ar a a ar, teme a man t ar· 

1 mezlerse vazıyet kendılcn için ruz h 1 hd't 
f d B d 

.. _ ~ sını a ı ve en 
en ır. un dolayı da. uç gun • f ahk. 

d - . . L__ ranııız ım tma ç r p 
ur reamı t lığler uu mınt kadaki ed • 1 • er. 

çetın çarpı~a ar ııaret e iyorl r. Alm nlar 
Mo;ııel boyunda ilerleme fran ız· 

)ara birçok cibctt n bu ük faydalar 
temin ed r. 

1 - Bu nımtaka rktw alman 
mev;ı:ilerini yan aletine, hattiı. b zı 
mıntak 1 rd arka tqirı alrr. 
Cephe hücümu yapmadan fr n ız 
topçusunun kah'r yan ateşiyle al
man tahkim m bir kı$111.1 düıüri!-
1 bilir v y hiç değilae cephe hücu
mu ço ıkoJayJaştrnlmq olur. 

2 - ozel boyunda d ha f&Z 
ile i gidili zel il Ren araaın-
da kala miiselle t i bütün mın a-
k tehli eye girer. Orta Ren'd 
sanayi nuntakaıuna ( Koblenı • Ko· 
J nya ak ıma) en keatinne is
ti!: et•e anhr. Yani bir h reket
le R n garbındaki alm araz• ının m k yeti ir. Bilhaa&a fransızlar için 
aukutu İalenİrşe t rruz Mozel bo • hu huıu d ha çok mühim ve kazan· 
yund yaptl_ma ıdrr ... Diier taar- dıncrdrr. Bun n içm bundan SODJ'A· 

ruzlar mt!.sııı.la Sarbrucken mınta • JU harekib da daha ziyade oz 1 
kasından yapıla k bir taarruz) boyunda bd<lemeli ve or d i ile;. 
ın~hdut. ka.zançlar ten_ıin edebilir ve ı J e bü "k kıymet v elidir. 
mut~akıp taama~) r ııter. ılıyor i A.bnany 'nın 

3 - Moz J boyu ca ileri e Al- fif n.plarmı ye iş.ü~n bu 
m nya'yı Lüluemburg hududundan ğır harplere ı olaca trr. 

1940 "'fü 

yazımı hazırhğı 

So ofdara 

numara 
ısım binalara 
konnulacok 

lcra Vekilleri heyeti, 19 O senesin
de yapılacak umumi nüfu~ yazımı İ· 

çın okaklara i 1 veya numara ve 
b ' iın binalara num rıı konulması hak 
kuıd;ı hazırlanan talimatnameyi ka · 

bul etmiıtir. Talimatnameye gorc be· 
l diy ı tc kilii ı olan yeri rde beledi • 

> • hududıı içindeki yerlerde kaklar 

ve numarala ıacak, ber eve ve 

• fi nl rı 

ULUS 

Gü ün ı nden 
........ M .......... M ................ 1~1MllM1~1~M~•• ........ .._~ 

Dünkü 
Mecli 

iddialar ve akikat .. 
Büyük Millet Mecli i dün doktor 

Bir lstan Termeıı (Aydın) retsliğin-
beri m ktep kitapların pahalılı· de toplanmıştır. iltch uı tabipler, 

Mühtaç çiftçilere ve 

5.000.000 lir 1 tohum 
yemeklik buğd y d 

Yeniden 1.250.000 lir ta 
ğından tikAyet etme tedir. Yazılan kimyagerler ve sair sıhiye memurla
dikkatle o udum: m 'talca ve t • nnın vctıika, ruhsatname v phad t· 
mi !erden ııayrı tek bir r am ve nameleri eıçil harçlariyle para ile 
riy :ı:i k tm ifade en hadise hasta bakan hu ı ha.tanelerin açd· 
y tur. M t p 't pi n pahalı ma ruh tnameleri harçl n hakkın -
· · ! ..• Güzel, fakat bu büküm ne- daki 2735 sayılı kanunun birinci mad
ye dayanıl · tak veriliyor? desiyle buna. bağlı.cetvelin değiştiril-

Hükümet göçmenlerle nakledileıılere ve biuıcs.ıııhı. mıılht<il.4 

Ha.lbu · h kikat, tamamiyle bu mc&ine dair kanun layihasının ikinci 

çilere, yeniden 1.250.000 liralık to ..... '1.Lt .. ıa. 
ması hakkında bir ka u a 1 hanl"ta!lll 

d 

iddianm ·n dir. Biz kanaatimi - m zakere l yapılarak kabul edilmiş -
:ıi, rakam! rla i pat edebilirisı tir. 

Geçen sene ve bu sene devam e en.--·-----·-------! 

dünyanm .ııayılı m ek tle 'nde 
alf 5 kuru ıı e.atılır. Türkiye 
memJekeUer n biridir e ok 
yazm biJen nüfus miktarı, bizd 
i · miali fazl ol , <ağıt endüstri· 
ai bir ihr ç metaı ali de bu unan, 
m tbaa tekniği daha ileri gitmit o
lan nıeınJek tlerde alfabe bet ku· 
TUfa <kğildir: biz, sekiz sayfa bir 
gazeteyi b kuruşa veriyoruz: 
, eksen üsur ı yf h, .. ç renkli, cil • 
li bir lfab de be~ kuru tur. 

Ve, y lru2 alfabe Eiyatla.rı son 
alta aene için e yüzde iiç yüz elli u
cuzlamıttır: lf be 17,5 kuruttan 
5 ku u~a in irilm.i~tir: baakısrnm 1'e 
k • ğıdınrn bizimki k dar nefi ol
:ın" ı •mı ıı iyat aerııisinde gördü
unıuz Lalkan mernl etlerinden 

en uctızu olan bulgar alf be i, bi-
'm p ızl 16 uru tur, Fra.n-

..ı:abe 25, Almanya'da 27,5 

zun 
nimsemişfir: n k" ğd fiyat rmın 

erke?.İ Parls'te olmak üzere bey
neJm\lel prap ofiıi te kiline dair o
lan mukaveleye iltihalomız hakkın • 
d kJ tayiha, üzerinde yapılan görü 
mele den eonı-a ziraat encümenine 
gönderilmi.Ştk 

Dünkü görüşmede Maliye Vekili· 
mi.ı: B. Fua Ağralı söz alara ·, gelen 
evr arasında bulunan ecnebf devlet 
lerle yapılan kredi anlaşmal rına i · 
tlnadcn getirilen harp ve techizat le
vazımının gümilrk re miyle diğer ver 
gi ve resimlerden muaf tutulma&ı 

hakkındaki kanun lliyihası ile göç -
menlerle: nakledilenlere, muhtaç çift
çilere tohumluk ve y meklik dai7ıtıl
ması hakkındaki 3242 numaralı ka • 
nunla verilen kredinin beş milyon li
raya çıkarılması hakkındaki layiha
nın müstacelen ve tercihan mlhake -
relerini iateml ve bu talep kabul edi
lerek layiha görÜ§Ülmüş. kabul edil-
miştir. 

Büyük Millet Meclisi önümüzde • 
ki pazartesi gilnü toplanacaktır. 

Fransızca bir gazete 

bir gün k po rldı 

artı ı, ne de diğer hus i ka.zanç Ba Vekalete merbut matbuat bü • 
ıeb pleri bu fiyatlarm bünyeaind roau katib Umumiliğinden : 
müeıair ol ıyor. lstanbul'da münte ir fransıLca 111-

Ha ta bu kati tedbir, mektep ki- tanbul gazetesinin 4 teşrinevel 1939 
taplan n ıre en buauııi tabilerin fi. tarihli nüıhasında d06t bir devlet Re
yatll\rmı ko trol ahma aldıTnUt y isinin aileai bakkında külliyen biUifı 
onl rı, de le ne riyatiyle mu azi hakikat olarak netriyatta bulunduğu 
fiyatlar ko ıya e ketmi tir: m • ör lmüşti.ir. Matbuat kanunu hilküro 
eli, ilk me tep kitap} n arasmda )erine temas eden bu yazısından dola 

buauai bir kilapb e tarafından yı meı:Jrar gazetenin ihtar mehiyctin 
neşredilmi. 180 aayfalrk bir kitap de olarak bir gün müddetle seddine 

i lS kuru§tur. İcra Vekilleri heyetince karar veril-
t pi rin kitap fiyattan h 

krnda daha vaZih bir fikir edinmek 
· ale b :.r: il ok 

rm d<Wd mıh, it p aayıeı ıt • 

bariyle en kabar ol n bir senedir. 
C<ıfrafya atlası da dahil olarak do

X i lli Miidalaa Eııcümea.i J().a...J939 sa· 
lı &iinll ifllP iç • ı.ııdan &O toplana • 
caktır-

kuraklık, aeylap, hastalık ve saire 
bi ııebepler dolayıaiyle 32-JZ Baytlı ka
nun hükümlerine göre göçmenler ve 
nakledilen şahıslarla yerli muhtaç 
çiftçilere dağıtılmak ilzere ziraat ban 
kasınca açılmı olan 3.750.000 liralık 

kıredlden Ziraat Vekaleti yerli çift
çilere l.C22.200 liralık cvıiat yapmıı: 
bakiyesi ııhat ve içtimat muavenet 
vekaletince göçmenlerle nakledilen 
ahıslara tahsis edilmiş bulundu un

dan ziraat banka ının açtığı 3.750.000 
liralık 1 edi tamamiyle sarfcdilmi~ • 
tir. 

Bu ıe~c ilkbaharın kur k ve b 
zamanının dolu ve yağmurlu gitm sin 
den hu ule gelen cylap ve saire gibi 
afetlerle çiftçileri çok faz! zarara 
soktuğun an bu gibi muhtaç çiftçi -
lere yemeklik ve tohumluk yardımı 
yapılması için viUlyetlerden devamlı 
müracaatlar yapılın kta idi. Bu se -
heple Zira.at Vekfiletinin yapacağı 

yardımı kar ·ılamak üzere 750.000: sı
hat ve İitimaı muavenet v kaletinin 
yeni gelen göçmenlerle nakledilen 
şabıslarm yemeklik ve tohumluk ih
tiyaçlarını temin için 500.000, ki, cem 
an l.250.000 liralık bir kredinin zira
at banka ·ınea yeniden asılması lA • 
zım gelmi'itir. 

Hükümet, çiftçileri çolı: sevindire
cek ve kendilerine faa iyet imld.nı 
verek olan bu layihanın mucip ebcp 
}erinde §Unları söykmektcdir: .. Mem
leketimizde köylünün kalkınmaeı i
çin hükümetin azami yardımına rağ
men, cvelcc acılmış olan kredinin t.a
mamile sarfedilmi§ olması ve ahvalin 
fevkalldeliği göz onünde tutularak 
muhtaç çiftçileri tohumsuz ve yemek 
siz bırakmamak, zcriya.t sahasını aza
mi hadde çıkarmak ve fırsat be liyen 
bir takım muhtekir tacirlerin ihtika
nna meydan vermemek üzere Uç mil
yon 750.000 liralık kr di daha bir ıniJ.. 
yon 250.000 liranın ilavesiyle bu tah-

na zarure b ı olmu ve 

layihası hazırlanmıştır .. 
Mecli bü e encüm ni dün topla • 

tıarak Hiyibayı aynen kabul e mi1tir. 
Umumi heyetin tasvibine arzolunan 
madde şudur: "Göçmenlerle nakledi
lcnlere ve muhtaç çiftc;ilere tohum • 
luk v yemeklik dağıtılması baklon-

uz kitap için verilen p ra yekUnu 
186 kunı t r. Ve bu kit plar sayfa 
y unu olarak 21S6 yı buluyor. 
Şimdi, çoğu renkli, resimli e ciltli 
oJaı:ı, iyi • iıda ba.aılmıf bu dokuz 
kitabın a.al fiyatmı çok bulmak ve 
bundan tikayet e bilmeyiz İn· 
safa ne derece ya.km olur. 

Ort m tep ve 1iıelerde de, Ma
arif Vekaletinin neşriyab i meık • 
t p fiyat ölç·· ünd~ farluı3dır. 
Han · · İlye İt hını, ?'O veya 

XH y vilayeti kurulmaaına dair olan 
3711 sayılı kanunun aıuv klcat 5 inci m d· 
dı.sinin t.adUI ha.klrnıda-ki itan tj ınt 
m r.akcre et.ınelı: üzere: te:1e:kkül eden mu.· 
Y&kka encümm bu un C.ILP. çnıp içb
aıamdan toııra ıopl.,ıacaktlr. 

XZir aı enciim I b C. .P. P dald 3242 ııayılı kanunun birinci mad 
desiyle açılan 3.750.000 liralık buğ 

day yardım kredi l S.000 000 liraya 

çıkanlau§tır., 

içtim adan ııonra toplıınaca ur. 
X Divanı Muhasebat enciı.menl 11-x..11)39 

ı;artamba günü a. i 10 da tıoplanacekur. 
x Ar;ı;uhal e:ncilm eni l>ııcün ınııı Jç ima

ından aonra toplaıuı ca.ktı r. 

ba bir e eri bu n ~riyattan daha. ginneden ve not tut r teneleri 
uc z ııatıyoruz? Üzerinde ilim ve geçiren yo ullann bulunduğunu, 
bil i e ';j harcanmış olan herh • köylü j in bet KUJ"1lfUD bfr krym 
&i bir caere konan fiyatla, aynı Ta· olduğun.o bilmiyor değiliz. F kat 
• fi n t ıdı ıoa fÜp e olınıyau bıı bütün imkanlardan faydalanılınıt, 
kit pi ııı fiyatlannı m ye • e • hatta imkanlar yaratılmrf olarak 
d limı o ticede d lelin feda.karlı- bütün tedbirler hnmı , muvaffaık.i· 
fı n hauıuiye · üzerinde dirle yetli netice( r lde edilmit. gayeye 
durmamız lazımdır. çok y latılım ken, hiç bir tel' ya· 

Mektep "tapları d h çok ucw:- pıhnıurıı e m zu ih le qraınıı 
lam malı mı7... İmk"nlar bulu - 'bi ~ikAyet etmek la dolnı de· 
dukça ıüph iz ki vet! •• Çoc ları- i'ildir: b ' ik tlerc dön tim. 
m.ız . arasmda, mideııine ıc k yemek KUTAY 

Neşri tarihinden muteber olacak o. 

lan layiha, dünkü Mecli5te M liye 

Vekilimizin talebiyle ruznameye a

lınmıt ve mü taceliyet ka.rariyle ter
cihan müza ere ve kabul edilmiş ir. 

Me eblerde askerlik deni 
aaatlan 

Ma 'f Vekilı:tı, te idi tına yaptıfı bir 
ıamimlo skc:rli e ha:ıırlık dersten nnıal
limle:rınin taaı vazifelerinin akıamnru 51 
icin, d ra .aatlıırmın nıümklin o\dutu ktı • 
d r az nler t hslaioe bu ı.cne bilhus:ı 
dil<k t ohıımıııaıw bildiıınl~tir. 

B. 
demiryolunım Er.zu.rı.ım'a 
dol yısiyl yapılacak ol 
de B. M. Mccl ini 

Nakil va.&ıtalann 
ih iyeler n'saııaa. 

1c 

T bıon' 
Trabzon: 9. 

:.:.-:--.T'ltt'-

ya banc;ı me etlerden 
ku bulmaktadır. Avrupa. Am 
ınanlarına va urların m!lntaza 
y-.pma.ları fındık ihracatımız 

sını temin edecektir. 
Bugiln bo da lunntıh 

13-14 kuru f ndık da 
satı ı hr. 

Isparta yakında 

suyuna kovu c 

tamamla.nmıı ı için ica.b den 
!er alınrnı bulunmaktadır. 

oturan her binay numara ko • 
n ı acak mevcut okak ve bina numa
r l arı gözden gcc;lrll ce bozulmuş, 

ol:unmu bir hale gclml1 olanl r de • 
~·. irilecek ir. B lediye teJkil tı ol
mıyan yerlerde bütlln binalara numa

ra konulacak ıo aklara isim ve numa· 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

oymak ihtiyar! olacaktır. 

Nwn .. ra ı bulunmıyan her lıınaya 

lece numara pllkaları ıçin bin:ı 

ı iplerinden yalnız pl kanın m li . 
fiyatı alınacak fazla para alınmı-

• ·tır. 

1 in e bulundukları birullara num • 
" vazına muhalefet edenler, numara
n ilin nl r, bozanlar veya sö Up 

faz etmiyenler, num ·a ·ı kav I· 

u ~ haldec yeni ini taktuamıyan -
r vali ve kaymakamlar tarafından 

linıdan 25 liraya kadar pıırı cen· 
a çarp ırılacaklardır. umara i~i 

yııı 9"10 tarihine kadar bitmiş ota • 

Talima namenin i tiva ettiği uzun 
< ınlcr ar ında sokaklara nunıara 
ulduğu takdı de yapılacak mua • 

e eler numaraların konulma arzı, 
ediye teşkılatı olmıyan yerlerde 
ılacak nwnara i Ieri, ma rafların 
in ekli hakkında muhim büküm· 
vardır. 

Karadağ ! 
E ki bir mı raı hst1rlıyorum 

lıı.Nn arada ol a Kctlrqu:ı buna 
takati 

Bu mı rad ki Karad ğ'ın bizim 
istibd t ve meirutiyet tarihinde a
dı çok ge!lmiştir. Sarp daği rla çev
rz'Imi~ bu çetin memleket, az vataa
da1ımızın ba ını ycmemirıi. 

ltte bu Karada • harp sonunda 
dünya hartasmdan silindi ve birçok 
kırallıırın ve prenslerin kaynatası 
oları p Jabli'Jklı. fri y rı kıralı bü
tün nı anları ve ü ifornıal riyle, 
on ünlerinı Paris'te ge frcJi. 

Son telgraf/ rda.n bıri -i Kara
da "'ın y rıiden muhtariyet alacağı· 
nı bildiriyor. 

Mukadderatı sulha ve barba bu 
k;ıdar bağlı memleket de görme
dim: bir sulh oldu, ort ' 7 kalktı; 
bir sulh ortadan kalkt.1,· Karadağ 
yeniden dotuyor! 

•• 

Tayyar~ tehlikesi ve o ehlike· 
fere kar~ı kor11nma ih i. ·ı buy/Jk 
ehlrlerde, ldetl, btltOn hayatı de

;is• irmeğe baFadı. 
Fransu. gazeteleri, P ris'te sı~ı 

nak gibi muhafazalı yer altı bar, 
lokant vıı dansigleri açılmak zere 
oldulıınu yanyorJar. 

Londra'dJ bir gazetenin okuru 
da gönderdiği bir mektupta neden 
bir kaşif çıkıp da IJlk Deveden du
dak rujları keş/etmediğini soruyor
du. 

Bu tehlike devam ettı'kçe, bir
çok ehirlilerin köscebekle eccğini 
r hmin edebiliıiz. ... 

51 Jere 

Dere halkevİlle bi.t mecmua goa
deren bir arlcada~ımız, bu mecm~ 
sının iade edildigini glJrünc. vll&
yet, kaza, nahiye ve k6y imlerinu
u yaun bir kitaba ba.şvurup adre -
si daha v<ttıh bir bale getirmek im
kAnmı aranv . Yaptığı tetkik so -
aunda vardığı netice §lldur : 

"'Türldyed'e aabiy~ " kiJ7 o
/vak iılm .Si tam Deıe vardır_ 

Pı»ta lflerimiıda latiumla y. • 
r/Jyebilm i~ia lnı H D.re'den •/
Tisinin is~ini deği~tirme1J ı.k/il . -

etmek pra.ıik bir ~ey olmaz. Fakat 
biç olmazsa bunları Dere 1, Dere 
2 ve De" !'iye numanr/ayamaz 

Nasip olmıya.cak I 
B. Hitler, ne zaman natuk söy -

leCH B. Ruıvelt Y• uykuda bula • 
uuyor, ya misafirleri geliyor. 

Son Ray •g nutkunu veren al
man radyoları hemen hemen bil • 
tün Amerikan radyolarınm bunu 
1lBklettiklerirü bildirme/eri~ rağ • 
men Vqington'dan ge/ezı bir ıel • 
rral, gene bu nutkun Ruzvelt tara· 
lındarı dinlen ediğim baber vs • 
riyordu. 

Rayfta'f nutku Jçin alrnn devlet 
reisinin b11, fnnJm !HHJ ıuböm -
dOr.,, dedigini bilı'youuovs. O "'11-
d•, Nazi eliaia ni duym k, 
Sam amcanın 1 num ralı ııocnocı -
ar m p o/. ıyacap bemi"los. 

• 
"'"~ 

frid ile Majino arasındaki glsıli 

bombaların ve torpil/erin nerelerde 
bulunduğunu an/Jyabilmelı için en 
ö~ boynuılarına uzun ipler bağlı 

ineklerle domur/ rı ileri surilyor
Jarnuş. 

Bu tedbirin ne dereceye kadar 
mak ada hizmet ettiğini bir tar~a 
bırakınız_ Kim bilir, etleri tatlı tat
lı yenebilecek olan bu hayvanların 
parçalanması alman rlcerltuini ne 
kadar müteessır t!der.1 

Ne dersiniz. bu h<ıyvanlat bndi 
lstihltfımlarına kadar sapasağlam 
gelebj/sin diye alman/ar aradaki bu 
infilak maddelerini kendi elleriyle 
kaldırmağa başlarlar mı? 

•• 
Pahalı yumurta! 

Alman gauteleri, lngjJıere'd 
yumurta fiyatına yüzde yirmi zam 
yapıldığından bahis ile Büyüle Bri
tanya'nın ar; kaldığım iddia edi
yorlarmış. 

Meyhanede sızıp yürüyeıniye

oek hole gcldigi içhı küfede götü
rlUeıı bir urboJfln, ~ka/cta salla
,... b çakır keyfi a,ıpl oe
""1dsıı bU ...,._ I 

r . .ı. 

Dünkü fırtına ve ya m r 

ir • 
Ço
Di-
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[~~-~:::~·o:~Ii:ı~~~] 
Romanya ·Yugoslavya 

ve Macaristan 

- -
U[US -!-

DONYA HABERlJER~ -
. . . 

Fransa'da· ''b. .J 

ar~~t batıl lan.azdan evel, aakeri 
~a. h•ı ~ 

liiPfı•iz R ıaf eder-. et.m, 

ır yerae ..• ,, 

İngiliz hava kuvetlerinin 
kurduğu gizli korargôhto 

Varşova · 
tamamen 

harap oldu 

•J:: .. J Majino hattı· 
nasll bir yerdir ! 

ı3le .. Olllaııya'nın, galip ihti· 
ıle Tgore,l Macaristan'ın ve belki 

ugoa avy , L! 
•nhıM." il nm ınr muharebe 

o. 
1

• h;aca.ğı zannediliyordu. 
dik bir • ki dı.eler hiç de beklenme-

.. .içinde insan kendini dehşetli bir zırl1 içinde 

hisseder, burada her şey elektrikle işiyor .... 
)'a 'Larp~ '?". ıeyri takip etti: ltal
ben.fta aab ancinde kalmca muhare
ıo~ a&r ~arla.§tı. Sonra anaızm 
)'t fllırk:A mudahaleleri Almanya
•e 1 Avntpa'duı uzaklaftırdı 
1~ t~zyikini hafifletti. Garip 
d. ~ki h_,, devam ettiği hal
•ulı orta '\'e ıarki Avrupa, 
1ı...-~dan ziyade siya.si ra -
ı._,._ 1~edir. Bmıun birkaç se
NVQI( Yardır • 

Bir müşahit, gördüklerini anlatıyor Şebrin yeniden inşası İ(İll 

seneler lium 1 
Bütün kuleler 

edilmeden 

ve 

bu 

kazematlar tahrip 

hat yanlamaz ! 

...!. - E-vet~ bu mmtaka.daki al· 
'-tyiki hafiflemi§tir. 

1-lk· . 
alarell ~caai bu tazyikten cesaret 
le._ ~lan hakkın.da bir ta • 
aiti. ~eller be&Iiyen Macari~tan'm 

-t .... el .. 3 g nııttir. 

~ - So.yetleriıı ötedenberi aulh
t~ alıcillh. bilinen poJitikalan da 
onaa-~ -.ıe itimat verici bir rol 
- ----ırwır .. 
4 

- Polonya'nm akıbeti küçük 
~ Üzerinde büyiik bir tesir -.ae -~..:-:-.A! --.. augur. 

l Pla...ıriıca bu dört unsurun tesiri 
: . lllaıd. orta A vnıpa politikası yeni 

il' iatihateye ginıll9 gibi görünü

:-- Bu iatihalenin bir delHi, Yugos
• .,,.., '1a.cari&tan ve Romanya ara-

~ ınüna1ebetleriu nonnallet· i:.a ..... doğna atılan adım.dır. Ma-
oldtığu üzere, Romanya ile Yu· 

::la"Ya a.raamdaki münasebetler 
k." ~ aaınimirur. Bu, 1921 aenesinde 
b uç.tik antanbn yapıldığı zamandan 
'8 erı böyle devam edip gitmektedir. 
)':nlar ÜÇ kamet iken, Çekoslova.k
t' .C-bnanya'nın hınma kurban git
~ J e bugün iki kardet olarak kal· 

lf ardır. İki kardeıi de karşılıya.n 
en ~erniyetli mesele, kendilerinden 
•raa.ı ;... M . 'l .. 
hetı ~ıyen acanstan a munaae-
M el'il\e iyi bir düzen vermektir. 
d •ellliatan'a gelince; her üç ka.r
b etlen de toprak iatiyordu. Fakat 
U!\la.rı 1 r va koymu.ttu: Çekoıılo • "ak ı a,, •• • 

Ya aa ... jken, yalnız onun uz en· 
.. ... a ' ik' . pi" • · • D-~-v~ ~ ıncı 

J>l~lla. 'Yu1ros avya'yı da uçuncü 
I ana bırakınıttı. Almanya Çekoa
dovakya'yı ÖlClürürken, Macaristan 
R a Paymı ~~ı. '!e ~udan sonra da 

b.Oınıanya bınncı plana aeçti. Har-
ııa !L• 9 

~-- -.;ınci haftası alman ordulannın 
·-.uınanya'ya doğru ilerledikleri bir 
~tada Macaristan da ümitlendi. Ve 
ih<>nıanya ile Yugoalavya'ya birer 
h ta.r notaaı gönderdi. Fakat Sovyet 
~uıya• .. d h J • 1 . a nın mu a a esıy e vazıyet 

dllıı:zın deği~ti. Almanya'nm bun
an b() llı' Yle Romanya'yı tazyik ede-

Londra, 9 a.a. - Fransa'nın "bir 
tarafında" Royal Air Forces nezdin
de bulunan bir müşahit, İngiliz hava 
kuvetlerinin Fransa'nın büyük bir sır 
ile örtülü bulunan bu mıntakasında 
ihtimamla maskelenmiş olan bir hava 
mcyd•mında programlarının tatbiki 
ile mc. lgul olduklarını bildirmekte
dir. İngiliz hava kuvetleri garp cep -
besinde devamlı bir faaliyet göster
mektedirler. Harp henüz pek az haber 
verilebilecek bir safhada bulunmakla 
beraber görülen iş, pek mühimdir. 
Tayyareciler Sigfrit hattının kroki
sini almakta ve en ufak teferrüatına 
kadar tesbit etmekte hayrete şayan 
bir maharet göstermektedirler. 

Tayyareciler her gün bu hattın 
hinterlandı üzerinde uçarak düşmanın 
hayati noktalarını tcsbit etmek üzere 
pek tehlikeli keşifler yapmaktadırlar. 
Her gün bir kahramanlık hadisesi 
kaydedilmektedir. Bütün mesele, al
man müdafaa istihkSmlarını mümkün 
olduğu kadar iyi keşfedebilmektir. 

Royal Air Forces üslerini büyük 
bir maharetle saklamağa muvaffak ol 
muştur. 

Ağaçlardan larkedilmiyen 
tayyareler 

Birinci ziyaretimde hayretler için

de kaldım. Çünkü iki gün evel ora

dan geçtiğim vakit, dikkatli bakması
nı bildiğim halde, alelade bir manzara 
dan başka bir şey görmemiştim. Bu 
mıntakada bir tayyare karargahı ol
duğunu hiç bir suretle aklıma getir
mezdim. Halbuki bütün ağaç küme -
leri dibinde dallarla örtülü tayyare -
ler bulunmakta idi. Ve o kadar iyi ör
tülmüttil ki ağaçtan fark edilemezdi. 
1atenildiği zaman tayyare hareket e
diyor ve havadan bakılınca nereden 
çıktığı belli olmuyordu. Tayyareci
ler eks riya, tayyareleri yanında dal
lardan kulübeler inşa etmeğe ve bun
ların dahilini mükemmel bir surette 
tefriş cylemektedirler. 

Bahsettiğim mıntaka, düşmanın 
pek yakınında olduğu için, şimdiye 
kadar burada elde edilen parlak mu -
vaf fakiyetlcri, mevki zikrederek an
latmıya imkan yoktur. Çünkü o vakit 
düşman burasının coğrafi vaziyetini 
tayin etmit olacaktır. 

Alman utihkamlarını gören 
bir tayyareci anlatıyor 

metre yükseklikten uçarak Sigfirit 
hattının fotoğrafilerini alan veya fev
kalade heyecanlı bir hava muharebe
sinde düşman tayyarelerini düşüren 

tayyarecilere rast gelmek kabildir. 
Fakat bunların ağzından bir şey işit -
mck kabil değildir. Bunu bet' günkü 
hayatın tabii seyri olarak telakki et -
mektedirler. En aşağı rütbede olan
lar da en yukarı rütbede olanlar gibi 
yalnız memlekette bıraktıkları ailele
rinden, ihtiyat sigaraları olup olma -
<lığından bahsetmekte, fakat yaptıkta 
rı uçuşlar hakkında katiyen bir şey 
söylememektedirler. 

Bununla beraber müşahit, teferrü
ata ait bazı zararsız malumat elde 
etmiştir. Genç bir tayyare mütazimi 
bu müşahide alman istihkamlarının 

henüz yosun tutmadığını, sarmaşıkla
rın duvarlarda henüz sarılmadığını 
ve bu sayede istihkamların planlarını 
ve maktalarını tetkik etmenin kolay 
olduğunu söylemiştir. 

Almanlar niçin ateş açmıyorlar? 

Bu tahkimatın bitmemiş olduğu 
hakkında ileri sürülen iddia gülünç
tür. Siğfirit hattının ikmal edilme
miş hiç bir noktası yoktur. 

M ülazim bir defasında, almanla -
rın gizlemeğc çalıştıkları büyük bir 
top gördüğünü söylemiş ve şunları i
lave etmiştir : 
"İçlerinde bir tek kişi bulunmıyan 

birçok köyler üzerinde uçtuk. Fakat 
hayret edilecek bir şey varsa o da al
ınanların, Sigfrit hattı üzerinde uçtu
ğumuz zaman buna mani olmak üze -
re bize ate§ açmamalarıdır. Yalnız ba
zı münferit tayyare difi topları za
man zaman üzerimize ateş etmekte
dir. Almanların bu müstahkem hatta 
ait esrarı himayeye neden tenezzül 
etmemekte olduklarını bir türlü izah 
edemiyorum. 

Köylere gizlenen idihkamlar 
Bundan başka, tarla ve ormanlar -

da, küçük arazi tümsekleri bilhassa 
dikkatimi cclbetmektedir. Bunların 
bir aynına da betondan yapılmış ka -
lelerin ve yeni müstahkem tesisatın 
yakınında tesadüf edilmektedir. 

Dikkate değer bir nokta daha il~ve 
edeyim: 

Cenevre, 9 a.a. - (Havas) - Bir Paris, 9 a.a. - Edgar Ansel Novre, 1 kimcıları tuneller kumaya .e f9tftıiı. 
müşahit Varşovaya girdiği zaman "Maginot hattında bir yer" başlığı al k~mlara yanaşmağa muvaffak okalar 
hasıl ettiği ilk intibaı şöyle naklet - tında şu yazıyı yazmaktadır; bıle yıkılmaz beton dıvarlarla karf'la
mektedir: .Maginot hattı diye anılan büyük şacaklardır. fstihkamlara gir~n ha-\'a 

istihkamlar silsilesi haricen hemen mah1m bütün hava gazlarından huaır 
Bütün şehir tahrip edilmiıtir. Mu- hemen hiç görülmez. Yolda bazı di- ı;i cihazlarla temizlendikten sonra gir 

hasaranın son haftası her halde deh- kenli tel örgüler veya tarihten eveJki mektedir. İstihkam altı veya tti• 
şet içinde geçmiş olacaktır. Kurulanı çağlara aitmiş gibi putrel yığınları 1 hattan mürekkeptir. Baulan çok daha 
açık hava matbahlarının etrafı ~al~la yükseldiği görülür. Fakat tanklara derindir. Katiyen görülmiyen blokba
muhattır. Zira haftalardan berı ılk karşı dikilen bu barajlar ıstısna edi- vzlar, siperler ve küçük postalar mvk 
defa olarak bunlar sıcak yemek ye - lirse ortada hiç bir §ey göze çarpmaz. telif istihkamları yer altından biıibi
mektedirler. Bir kadın bana beş gün- Bir sonlıahar manzarası gihi her şey rine raptetmektedir. Düşman bura
denberi ağzına bir lokma ekmek gir- örtülmüş ve gizlenmi tir. Bu gizleme lara kadar gclme&i için daha evelden 
mediğini söylemiştir. Şehir sakinleri işi, Picasso. Dunoyer ve Scgonzanc devamlı siper hatlarını aşması lbım
muhasaranın son günlerini ı ıksız ve gibi birinci sınıf ressamlara yaptırıl- dır. Bu siper hatlarından da daha ovel 
ateşsiz mahzenlerde geçirmişlerdir. mıştır. sahra müstahkem mevzileri ~evt-
Barikat vazifesi gören tramvayların, Bir mantara ben:z:iyen çıkıntı tur. Bu istihkamların arkaaında iM 
kaldırılması hala devam etmektedir. Marnafi işte urada bir tepenin ya- V crduna kadar .. aske.~l?.r to?.ralı ku

macında yuvarlak bir leke görülür. makla meşguldur. Butun dunyaca ta
Bu bir mantara benziyen tepesi basık nınmış Vaux ve Douamont kaleleri 
bir' çıkıntıdır. Yüzlerce metre iıntida- bir tevkif mevzii olarak tekrar ilıJ"a 
dında vasat çapta bir istihkam. Fakat olunmu~tur. 

Şehri İll§a i~in neler lcizun 

Varşova'nın şimdiki kadar büyük 

olarak yeniden inşa edilmiyeceği söy· 
lenmektedif. Esasen şehrin yeniden 
ihyası için senelerce çalışmak lazım 
gelmektedir. Şehirde binlerce kişi 

melcesiz ve aç kalmıştır. Büyük kili
selerle güzel saraylar şimdi harabe 
halindedir. Bununla beraber Pilsuds
ki müzesi i1e Belvcder sarayı pek az 
hasara uğramıştır. 

Polonytlya açılan kredi 

Londra, 9 a.a. - B. Crookshank ta
rafından avam kamarasında verilen 
malılmata göre, Polonya hükümetine 
açılan 5 milyon ingiliz liralık kredi
den bugüne kadar 294.250 sterlin sar
fedilmiştir. 

Fransılya giden polonyalı 
askerler 

Belgrad, g a.a. - Havas: İçlerinde Var-
ovah askerler de bulunan yük ek rütbeli 

Po\on.y hukUıınet memurla.n.ndan e\\i. kişi 
Fransaya geçmek il.zere Romanya hududu 
civarıuda Belacerdada beklemektedirler. 

Portekiz'in Polonya'ya 
•e.mpati•i 

Liz'l>:ın, g a.a. - Havas: Cümhurreisi 
Carmnanın Portekiz miistemlekelerıiyle 
cenubi Afrika iin)ııonuna yııptıiı seyahat 
hakkında.ki mesajını, millet meclisi huzu
runda okuyan Salazar, dahili ve harici si -
yaııet haAı:ıkm<la umumi malOmat venniş ve 
bu meyanda Polorıyaya kareı olan aempa-
tieini izhar ebni&tir. ' . . • . 

bir taarruz karşısında satıhta mermi- Mütehaası•ların liltri 
lerc maruz tek bir kazemat mevcuttur. 
Bu ise muazzam bir gözden ibarettir. Bir taraftan topçu mlitehasaıaına 90 

Fevkalade kuvetli çelikle zırhlanmı~ ralım: Farz ediniz ki, alınanlar hava 
olan bu gözün jçinde iki bebek mev- hakimiyetini elde bulunduruyorl&l\ 
cuttur: Biri bir sahra topu ve diğeri Farz ediniz ki, topçuları faiktir. Zan. 
de bir mitralyöz. İstihkamın diğer kı- edermisiniz ki, oı-dulariyle Fransaya 
sımları tamamiyle örtülüdür. Bu mu- girmek için bu muazzam istihkam .il
azzam ve modern mevzi toprağın arı- silesinde kafi derecede icap edea 
zalarına, tepelerine vadilere uydurul- unsurları tahrip edebilirler? Cevap 
muş ve ekseriya ormanlarla kaplan- şudur: Alman topçusunun yapecaia 
mış dokuz ila on iki metre kalınlığın- azami ~ey kulelerden biri üzerine ai
da bir toprak tabakası ile örtülüdür. hayct üç yüz mili metrelik bir obU.ü 

Her §ey elektrikle işliyor . tam isabetle yerleştirmektir. Halbuki 
İçinde insan kendini dehşetli bir tek bir kuleyi tahrip için bu şekil

zırh içinde zanneder. Her şey elek- de bir çok oôüslerin tam isabeti 
triklc işliyor ve bu elektriği bizzat lazımdır. Bütün kuleler ve kazcmatlar 
orada çalışan bir dinamo temin edi- tamamiyle tahrip edilmeksizin etten 
yor. Yiyecek, su, benzin ve mühimmat ve kemikten insanlarla mürekkep hiç 
o. kad~r derinliğe ~~mülmüştür k~. hiç bir. ordu bu hattı yaramaz. İşte b". 
bır duşman merm1sı buralara nufuz 'ielık ve beton ağı Balc'den Lüksem
edemez. Yiyecek aylarca kifayet ede- burga ve denize kadar uzanıp gitme1s
cck nispettedir. Eğer düşman istih- tcdir. 

Amerika da ................................... 

Bif arafhk meselesinde 
hükumet ıaf erden 

Franaa'da yeniden 
bazı komünist 

mebuslar tevkif edildi 

k •Yeceğini anlıyan ve sovyetlerle de 
i 

0
trlfll olan Macaristan, timdi Yu

. ~la."ya ve Romanya ile anlatmak 
•e1n ı· . M r: e ını uzatmış bulunuyor. aca-
1 ''~n anlamalıydı ki, büyük devlet
~~n herhangisine hegemonya te
to ı~ etnıek pahasına elde edilecek 

Akşamlan, pilotlar ekseriya civar 
şehrin otelinde toplanmaktadı'tlar. 

Bu toplantılarda birkaç saat evel, 300 

"Ekseriya birçok köyler, alelade 
gizlenmiş müstahkem tesisattan baş
ka bir gey değildir. Buralara. girer
ken bir köye girildiği hissi vardır. 
Fakat hakikatte buraları öldürikü ve 
taarruzi istihkamlardan başka bir şey 
değildir.,, 

Memleketin erzak 

ihtiyacını temin için 

1 •• N H 

emın gorunuyor 
Vaşington, 9 a.a. - Bitaraflık me

selesi hakkında rey verildiği zaman 
hükümet zaferi kazanacağından tmin 
görünüy<>r. "Ca&lı and Carry" şartı 
kabul edilinceye kadar kanun layihası 
müzakerelerinin tehirini tavsiye eden 
ayandan Tobey'in takriri hakkında 
bugün veya yarın bir karar verilecek
tır. lntiradcıların şefleri hiikümetin 
Tobey'in takririni reddedecek kadar 
büyük bir ekseriyete istinad ettiğini 
itiraf etmekle beraber bu takririr. ıi
JAhlara konan ambargonun kaldırıl
ması projesine ·itiraz eden kuvctlcri 
ölçecek bir mihenk taşı vazifesi göre
ceğine inanmamaktadırlar. 

Pariı, 9 a.a. Vilayetlerde tnlıtif .. 

dilen yeni komilnist mebuslar bu M

bah adliyr.ye sevkedilcrekistintak ha-. 
kimine verilmişlerdir. Bunların aca • 

sında Correze mebusu Vareillnı, 

Rhone mebusu Levy, Gard mcbueu 

Rechard, Gard mebusu Val1at ve De

niz A1pları mebusu Barcı bulunmak -
tadır. t P;ağın hiç bir kıymeti olamaz. 11-

'Pe 1 olonya'nm akıbeti meydanda. 
I 

0 011Ya, Çekoalovakya'nın parça -
ya"'nasında Almanya ile iş birliği 
y •ı>nııı Ye binnetice kendisi Alman• 
r a tarafından ihata eclildikten sone: ~ah,,olnıuştur. Almanya'nın Ma-
c ı;atan'ı da aynı maksatla kullana
ı«'tı tneydanda iken, macar politi -
h ac~~arı, Polonya politikacıları gibi, 
l llgunü dü,ünüyorlar. Yarın karıı • 
t~fll~a.klan vaziyeti göz onune ce -
t '1rnıyorlardı. Nihayet vaziyet ve 
k&.rtların kökünden değiımeai, üç 
te0~'':1 devlet arasında bir anlaıma 
b 7ınıne tnüıait zemin hazırlamıı 
~ Unuyor. Oç komşu devlet diyo-
. ~ aına, hakikatte Macaristan'ın 
ır t f 
af ara lan Yugoslavya, diğer ta -

tan da Romanya ile anlaşması 
e.~ektir. Eğer bu teıebbüs muvaf
•• olUr 
•il • • •a, orta ve ıarki Avrupa'-
d ıatikrarı uğrunda ehemiyet)İ bir 
a.~;ılnııı olacaktır. Fakat ıulhu 
:ıtik ll§tırrnak ve bu mıntakanm 

rarıllı t . -"- . . 1 ak l enıın etmcx. ıçın atı a• 
ir 

0 
all adını bundan ibaret değil

ik.t Macaristan meselesi halledil
el' en sonra, Bulgaristan meselesi 

tYor E M . , . t' . • ıasen acarıatan ın vazı -
e ~ ıle Bulgaristan'm vaziyeti ara· 
n a benzerlik vardır. O da harp
n IOnra aynı ümitler peıinde kot-

Avrupa'nın şimôlinde 

Almanya Sovyetlere 
tam bir serbesti veriyor! . 

Bir Isveç gazetesi diyor ki: 

Almanya bolşevikf iği 
dahi kabul edecektir! 

(Başı 1 inci sayfada) meşgul olacaktır. 

visi" ismi altında yeni bir nazi teşki
latı kurulmuştur. Bu tcşkllat husust 
kıtalarla Gestapo şeflerinin idaresin
de dahildeki düşmanları aramakla 

Yeni te§kiliitın başına tayin edilen 
B. Hcydrik, bu tedbirin Almanya'nın 

emniyeti için yeni bir garanti teşkil 
edeceğini bildirmiştir. 

Fransız gazetelerine göre 

Almanya Sovyetlerden 
endişe etmeğe boşladı 

uş, bu Ümitleri tahakkuk ettir
ek İçin aynı yollardan yürümek 
tcnıiı ve aynı tehlikeleri göze al
'llır. Macaristan'la korn§uları a
ııındaki münasebetlerin tanzimi, 

Paris, 9 a.a. - Bugünkü Paris ga- Hitlcr, Sovyetlere karşı koyabilmek 
.eteleri, Almanya'yı bile endişeye dil- için izdiraplı ameliyatlar yapmakta 

§üren Sovyet emperyalizmiııden bah- .. . 
. tercddut etmıyor. Sovyetlcrlc kartı • 

ulgaristan için de bir Örnek teıkil 
CC:ek olursa, Polonya için felaket 

ıl eden harp, orta ve ıarki Av
.,_'daki kötülükleri tasfiyeye yar

Mnüt ola~aktw. 
t... Ş. ESMER 

setmcktcdır. . _ 
Ordre azetesinde, Pertinax diyor lıklı yardım muah~desıyle baglanmış 

k'. g bulunan Estonya ıle Lctonya'ya A1-
ıLetonya'da bulunan bütün alman- J manya'~ın artık müstakil bir devlet 

tarın kitle halinde Almanya'ya hicret nazarı ıl~ bakmadığı da mezkur ka
etmcsf için Berlin hükilmeti tarafın-j rarla ~bıt oluyor. Balkanlar da keza 
dan verilen emir Hitler'in Sovyetler- teli§ dilJ1tleğe başlamııtır. 
d~ CDditeY.• bafladıfını iaı>&t eder. Kerilk de "..Kp~ue" &ıU!teti~dı: 

• 

lngilferenin aldığı 

tedbirler 
Londra, 9 a.a. - Hükümet vesika 

usuIUne tabi tutulan bazı yiyecek 
maddelerinden bafka İngiltcre'nin 
erzak !htiyacını temin için lüzum gö· 
receği bütün tedbirleri son bahardan 
itibaren ittihaz etmek taaavvurunda
dır. 

İaşe nezaretinin bildirdiğine göre, 

bugünden itibaren et, jambon, kon
aerıre, hububat ve sair çiftlik mahsu

Hltı mUbayaa edecek olan her şahıs 
hqsusi bir ruhsatname istihsaline 
mecburdur. Bütün margarin ve içyağ 
ıstokları bu ma<fdeleri hazırlıyan mil
esseselerdc bu gece yarısından itiba
ren iaıc nezareti tarafından mliaadere 
edilmiştir. • . •• 

ayni fikirleri iferi stirilyor Ye diyor 
ki: • 

Büyük Petro'nun emperyali•t 
aiya•eti: 

Sovyetler birliği şimdi btiyilk Pet
ro'nun emperyalist siyasetini tekrar 

ele almıştır. Sovyctler birliği yeniden 
ele geçirmiş nazariyle bakılabileceği 
topraklarda mevcut burjuva nizamını 
derhal bozarak komünistliği tesis et
mek istemiyor. Bu, çok daha vasi he
saplara dayanan bir ihtiyat ve itidal 
siyasetidir. Macaristan'ı, Bulgaria
tan'ı, Yugoslavya'yı ve Romanya'yı 
Hitler'in kollarına atmamak için bu 
memleketlerde YAftyan burjuvaları 
ürkütane~ .Moıt.J!>vaıauı ifi.ac ~elmi
yor. 

Reisiciimuhr Ruzvelt, Vaşington'a 
gitmek üzere hususi trenle Hydepark
tan hareket etmi tir. 

İngiltere Slovokya·yı 

işgal altında sayıyor 

Londra, 9 a.a. - B. Butler, avam 

kamarasında sorulan bir suale cevap 
vererek demiştir ki : 

"- İngiltere, Londradaki s1ovak 
konsolosunu, Slovakyanın mümessili 

olarak tanımaktadır. Filhakika, ingi

liz hükümeti geçen mayısta Slovakya

yı filen tanımıştır. Ondan sonra Al

manya askeri kontrolünü bütün Slo
vakya'ya teşmil eylemiş ve 8 eylülde 
de. Sl?vakya. düşman tarafından işgal 
e.dılmış arazı meyanında ilan edilmiş 
tır. 

Londradaki slovak konsolosu mcm 
!~ketinin Almanya tarafından itgali
nı protesto etmiş ve İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinin gayeleri aynı 
~anda ~lo~ak. milletinin ıayeai ol
dugunu bıldırmııttir ' . ·~ 

İstintak hakimi bunları 26 eylfll 
1939 tarihli kararnameye muhalif hare 
kette bulunmakla suçlandırmı~ ve ha
pisaneye göndermiştir. 

[K:ü (0 K ... D 1 ş H'A B ER LE'R'I 
.. . '.' ... 

>< Londra, - Oıvald Mosley - ki ingills 
faşiınlerinin reisidir - dün akı;am etrafm
da muhafızları olduğu halde Loııdra cİ'N -
rında Hackneyde bir nutuk ıöylcıni~tiır. 
Mosley'in nutku, kcw:ii taraftarları tara
fından eller yukarda selamlanmıs iıe de 
bunlar halkı sürüklemiye muvaffak ola • 
mamışlardır. 

X Kahire, - Mısır parlamentosu, bii • 
tün Mısır pamuklarının İngiltere tarafın -
dan alınması için hiikümetin Londra ilı 
müzakerelere ririşmeslnc mezuniyet veru 
kanun layihasını kabul etmiştir. 

X Belgrad, - Yunan - Yugoslav ekono • 
mik müzakereleri bitmiş ve mükemmel n .. 
ticeler vermiştir. Bu günlerde yeni bir ti
caret anlaşması imza edilecektir. 

X Burgos, - Yeni İtalya sefiri Gamb&
ra itimatnamesini General Jt'rankoya ver • 
miıtir. Seflı-e asker! merasim yapılmıştır, 
Merasimden sonra Franko sefirle ıorüş -
müıtür. 

İzmir ihraca cllannın 
~ 

müracaatlan 
İzmir, 9 a.a. - Anadolu gazetesinin 

yazdığına göre, İzmir ihracatcıları 
harp sigortası ve kredi meselesi yü
zünden ihracat işle~inde baş gösteren 

bazı zorluklar münasebetiyle ticaret 

vt-kaletine mür~aata karar nuiı.ılot-
d. Yt • 

lJ. 



' 1 

J 

4 

' 
ı 

-
j Onuncu Balkan A•let'zm müsabakaları SIHHAT VE İÇTJMAI M. V. ( RADYO J 

Knti ta nif 
Yun • s 

112 p vanla 
b · rinci oldu 

Demir kepen yaptırılacak 
Srhat ve f çtimai Muavenet Ve

kaleti Hudut ,.e S hiller Sıhat u. 
mum Müdürlüğünden : 

TURK1Y& 

Rıd)'o Dilüıyon Pr>stal:ırr 

T0RKİVE Rad70.:;u -ANKARA Rııd 

-Dılr.a uzunlulrı-

,Yugos avya 60 uvan, Tü kiye ve 
Romanya 4 puvan aldılar 

Umumi müdürlük binası ile milşte
militına açık eksiltme ile demir ke -
penlc1er yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 6865 lira, muvakkat te
minat 51'1 lira 88 kuruştur. 

İhale 16 - Birineite rin - 1939 pa • 
zarte i saat 14 de: Ankara umum mü
dürlük satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

16.4S m. 182 Kcıı 20 Kw. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. (' 
31.70 m. !l'"65 ' es 20 K ·• ', A. l'• 

A N K A R A 

SALI: 10.10.193!1 
Atina, 9 a.a. - Onuncu Bal~n mü

sabakalarına dün de Atına stadında 

Jevam olunmuş ve oyunlar nihayet 
bulmuştur. Dünkü müsab&.kaları, kı

ral \•eliaht, başvekil Metaksas, hükü
met azası ve kor diplomatik de takip 
eylemiştir: 

2. - Stra akos (yunan) 51. 
3. - Karageorgos (yunan) Sl,6. 

1500 metre koşu: 
ı. - Velikopulos (yunan) 4,6,6. 
2. - Kosin yugo lav) 4,6,9. 
3. - Nazut (yunan) 4,7,6. 

Üı; adım: 

Taliplerin on bin liralığa kadar bu 
gibi işleri yaptığına dair ve ika gös
termeleri şarttır. 
Şartnamenin parasız olarak ayniyat 

muhasibi mesullüğünden alınması. 

12.30 Prorra."11, ve memleket s at :ıy~ 
12.35 Ajans. ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Türle mıi iııı Çalımlar: R~en J( 

Vecihe. Cevdet Kozan, Rcjat Eror. 
Okllyan: Mllz::Her llkar. 
1 - Ferahnak peşrevi. 
2 • Zekai Dı-de - Fenıhııilk 'Bcate: (~ 
!etme beni cıınrm elendim). 
3 - Lemı -F crahna'k ~rlu: (Lerı:an 
dıyor). 

Motörlü kuvetler üzerinde filo nizamında uçan 
Polonya tayyareleri 

HAVACILIK BAH1SLERt 

Alınan teknik neticeler şunlar lr: 
1 ıo meue manialı koşu: 

l. _: Mantikas (yunan) 15,6. ~ 

2. - Sltiada (yunan) 15,9. 
3. - Kocekoviç (yugoslav) 16,4. 

Elen d,' k'i; 
ı. - Sillas (yunan) 39,2. 
2. - Floros (yunan) 38,38. 
3. - Kovacev1ç (yugoslav) 35,83. 

400 metre koşu: 
1. - Gören ('l'ürk) 50,8. 

l. - Palaniotiıı (yunan) 14,24. 
2. - Kali rat (romen) 14,8. 

1 
3. - Nazinakis (yunan) 13,80. 

Cirit atma: 
1. - Narkucic (yugoslav) 63,23. 
2. - Papas (yunan) 60,86. 
3. - Navsab (yugoslav) 60,51. 

Maraton yarı ·ı: 
1. - Kiryakidis (yunan) 2 saat 52,7. 
2. - Ragazos (yunan) 2 saat 59,6. 
3. - Gal (romen) 3 saat 3,21. 

Sırıkla yüksek atlama: 

(4951) 14903 

HAVA KURUMU 

4000 ilo beyaz ve veyeıil 
germe 1 .. ·i af ınacak 

Tiirkkuııu Genel Direktörlüğün
den : 

4 - Reşat Errr • Kwınn takalrul 
S • Tanburı Cemil - Eviç tarkı: (Bir 
gahın kaJbimi etti esir). 
6 • Sadettın Kaynak - Evie ,:arkı: ( 
guyor ömriımc). 
1 - Muzaffer İlk r - Eviç prkt (Göı 
rim kan ıelayor). 
8 - Rvi~ sıız semai:ıi. 
2 - Olnıyan; Radiftı Erten. 
1 - 'fanburi Cemil - Hicaz eerkn ~ 
aayci 11 slında ). 
2 - Şevki bey - hicaz ~rkı (Demımı cıı 
bani yadcl). 
S - Türkü: (Alişimin ka 1 n kan). 

13.80 -14.00 Müzik (karı ık program - 1'1 
18.00 Prog:-am. 

Polonya 'nın hava 
kuveti ne idi ? 

Yazan Orhan AY DAR 

unın gönderildiğini yazmışlarsa da 
bu haber, muhası:matın başlangıcına 

kadar başka membalardan teyit edil
memişt ir. 

ı. - Tana.s (yunan) 3,92. 
2. - Travlos (yunan) 3,80. 
3. - Muhittin (Türk) 3,60. 

4XJOO bayrak: 
1. - Yugo lav ekil.ıi 43,8. 

1 -:- Be~er kilosuna 120. kuruş fiyat 
ahının edılen 3000 kilo beyaz. IOJO 
kil~ yeşil germe laki (Emayit) açık 
eksıltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 360 liradır. 
3 - lhaleı;i l S. ikiociteşrin 939 çar

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

18.0S M cm!cl<et sa t ayuı, ıJans, ,,e met 
oroloji haberltıri. 

1 25 Müzik (dl ene eli mil.tik - Pi.). 
18.5~ Konupn:ı (HJılk i · a ua i). 
19.10 Türk mü;1,igi; itfa.sık proeram. A 

ra rady06u kü :e 11 4 ve au heyeti. 1 
re eden: M en•ı ':cn!l 

• Ad:tırl tıyy: rtı fi/olan, Po/onyı'd• 
Ukflrl btıddlui dovmfl tı luulırc tıtmiJ
&lr.• 

·ccphttltı •nılr ltıb tı)'Tıt~si KÖrülml!'
aıuıt1r. Alman bava ordusu bu aurt"tltt 
il•ladd:i YUİle$ınin tıu.slı i.ısmuu ıl• 
ftmil, miittıaddı t lııvı birliklı!riyle ba 111 
111üda!,. topları cahsıt edilmistfr. Bun
lar b~b bir vuıfMin ifasmı ım;ıdtı 
bulunmkr•dıt." 

Bu catırlar; alman başkumandanlı
ğtnın 1 eylül ababı, şafakla beraber, 
kara ve hava kuvetleri hücumu ile e
velec ilanı harp yapmadan Polonya 
arazisine giren alman kuvetlerinin u
çe.o. bütün vasıtaları imha ederek on 
aekis günde kati bir hava hakimiyeti 
temin ettiğini bildiren, 1.9.939 ve 18. 
9.939 ta.rlhli iki teptiğinden alınnnş
tır. Bununla beraber, - Varşova ve 
Modlin kalesi etrafındaki bareka 
müıtesna olmak üzere • 5500 kilomet
re üstündeki göklerinden bir tek ray
yarasl görülemiyecek kadar silinen bu 
tali i:ıı orduyu bu feci akibete sürük
liycn earar halel yırtılmış değildir. Se
.nede her ti ptcn 1 ,500 bombardıman, 
keJif ve av~ı tayyare i yapacak kud
rette oldukça ileri bir milli havacılı\c 
ııanayiine ve 15.000 kişilik genç ve yi
ğit havacıya gene her tipte 1,000 i a-
an tayyareaiyle Avrupanın bu altın· 

cı hava ordusu, bir dö vüşten sonra ko
hı kanadı kırılmış olarak komşu mem
leketlere aığınmak mecburiyetinde 
kaldı. Daha harbın ilk günlerinde bil· 
tun tayyare meydan ve ista yonlariyle 
parklar, hava baskınına uğrıyarak bu
ralarda Polonya hava kuvetlerinin bir 
çok tayyareleriyle sayısız malıemcsi 
ve benzin ıtoklan tahrip ve imha e
dilmiıtir. 

Vaqova civarındaki OKECİE'de 
bulunan ve Polonya ordusunun en gU 
zel bombardıman ve muharebe t<ıyya
relerini yapmakla ~öhret kazanan P. 
Z. L. ve R . W. D. tayyare ve motor 
fabrikalariyle LUBLİN'de ZUBR 
bombardıman tayyarelerini vücuda 
ge İren müe se eler de bu tahripten 
kurtu lamamı1 !ardır. 

General KALKUS'un kumandası 
a anda bulunan Polonya hava kuvet-

!eri 1939 mayı ında iki hava grupuna 
(liva) ayrılmıııtı. İki grupta aJtı alay 
ve ayrıca deniz tayyare kuvetleriyle 
balonculuk mufrez teri bulunuyordu. 
Bu Müfrezeler. JABLO OVA ve 
TORUN'da bulunan iki balon tabu
rundan ibaretti. Tayyare dafi topçu
su kara ordu u emrinde bırakılmış, 
yalnız tayyare alaylarına mü takil o
larak üç, dön hava dafi bataryası v.:
rilmi,ti. 

Grup merkuleri VA RŞOV A ve 
KRAKOVİ'de idi. Alaylar sıra.siyle 
altı merkezde taksim edilmiş ve emir
lerine muhtelif filolarla, birer hava 
parkı verilmişti : 

1 -VARŞOVA alayı: 
Bu alayın, 1 irtibat, 4 keşif. 6 av, 4 

taaruz ve l antrenman tayyaresi var
dı. 

2 - KRAKOVİ alayı: 1 ir ibat, 4 
keşif, 2 avcı filosu. 

3 - POZNAN alay1; l irtibat 4 
ke~if, 3 avcı ve 2 taarruz filosu. 

4 - TORUN alayı: 1 irtibat, S ke
şif 3 avcı ve 2 taarruz filosu. 

S - Lt A at yt: 1 irt1 t, 4 luı if 
ve 2 avcı filosu. 

6 - LWOW alayı (e ki Lcmberg) 
1 irtibat, 6 keşif ve 3 avcı filosu. 

Alman kaynaklarına göre Polonya 
hava kuvetlerinin mayıs 1939 vaziye
ti (100) bombardıman ve muharebe, 
(260) ı avcı ve (85) i de ke~if ve ir i
bat olmak üıtere (845) tayyareden iba
ret bulunL1yordu. Kontramiral G. 
SWlRSK!'nin kumandası altındaki 
122 deniz tayyaresi bu ıayıdan hariç
tir. Bu tayyarelerden üç keşif, iki ta
arruz ve üç avcı filosu, bir deniz Ussü 
olan PUTZlG'de ve ke iflerden mü· 
rekkep iki nehir filosu da PİNSK'de 
bulunuyordu. Danzing yakinindeki 
GDYN!A'da bir kısım deniz tayyare
leriyle takviye edılmişti. 

Gene 1939 mayıs tahminlerine gö
re, polon}·ahlann yedek mektep tay
yarelerinin s y1aı (500) Ü bulmakta 
idi. AyrıQ danımarka gazeteleri a
ğusto içinde İngiltereden Polonya· 
ya (200) Briıtol "Blenheim,. tayyare-

Polonya hava kuvetlerinin subay ve 
erat mevcudu 15.000 kişiye baliğ ol
makta idi. DEBL!N'deki pilot ve su· 
hay ve BYDGOSZEZ bava teknik o
k Barında iyi talim ve terbiye gör
mü'? ve her nizamdaki uçıı,a müsteit 
pilotlar yeti tirmiştir. GRUDZİADZ 
bu kuvetledn tecrübe ve muayene 
merkezi idi. 

Polonya ordusunun h:n·a hücumla
rına kar ı müdafaa te§kilatı dört ala
ya münhasırdı. Bu alaylarda üçer 
grup bulunuyorclu. Her grupun, iki, 
üç hava dafi bataryası \'e bir Llafı 
mitralyöz bölüğü vardı. Hava taarrnz
larına karşı pa if korunma ı;kilatı, 

nı, iki milyon azası bulunan LOPP 
kontrol ediyordu. 

19H -191 lıarl.nndan sonra mtitte
fikleıin ve bilhassa fran ızlann te!}
vik ve yardımla.riyle yeni Polonya or 
dusu kurulurken havacılık da ihmal 
edilmedi. Fran ız Gererah LEWEC' 
in başında bulunduğu bfr askeri he
yet Polon}·a milli müdafaasını mo
dern e ·aslara g()re teşkil ve tanzim et
mıştir. Bu suretle Polonya ordu unun 

' rn. v u l 2 ar 
(6001 ü buldu. 1 er ene yeni bir am-
le ile inkişaf eden bu faaliyeler, ni· 
hayet 1927 sene inde Amerikadan te· 
mfo edilen (62 milyon) dinarlık bir 
is ikr.ızla Polonyaya bir milli müda
faa ve hava endüstrisi kazandırdl. A
merikan istikrazını. Avrupa piyasa
sından yenileri takip etti ve bunlar 
hep bu uğurda harcandı. Bu suretle 
leh devlet adamları, daha J932 sene
sinde, Polonya hava ordu.sunun muh
taç olduğu her ip tayyareyi milli fab
rikaların karşılayabilecek bir kudret· 
te olduğunu söylemek kuvetini ken· 
dilerincle bııldı.ılar. Bu fabrikalar ,(4 
tayyare ve 1 mo ör fabrikası) 1938 de 
tevsi edilerek cnede (1500) tayyare 
yapabilecek bir vaziyete getirildiler. 
1938 Paris sergisinde miltehas ıaların 
ve havacıların takdirini kazanan 
"Stand"lar işte hep bu fabrikalar ma
mulatı tiplerle dolu idi. Başka bir ya
zımızda, hu tayyarelerden ayrıca bah
sedeceğiz. 

2. - Rumen ekibi 43,9. 
3. - Yunan ekibi 44.5. 

Onrıncu Balkan atletizm oyunları 
sonunda kati tasnif: 

1. - Yunanistan 112 puvan 
2. - l'ugoslav 60 puvan 
J. - Türkiye ve Romkanya J4 pııv. 
Oyunların sonunda mükafatları 

bi.zz.at kıra! dağıtmıştlr, 

Gece, Yunanistan atletizm federas
yonu büyilk bir ziyafet vcrmi~tir. 

~· 

Dikilide yenid·en 
zelzeleler oldu 

İzmir, 9 a.a. - Dikili kaza merke
zinde evelki gece iki zelzele d;Uıa ol
muştur. Orta şiddette olan bu ıarsın
t1 lar üçer saniye sürmü tür. Felaket
zedelerin çadırlara yerleştirilmesi ta· 
ınamlanmtş ve halk mu~t itleriyle i:ı· 
tigcile başlanu br. 

lti;-~-1 U. it# ..IU.I lfU 

Dikili felaketzedelerine 1000 

lira teberrü etti 

Haber aldığ1m1za göre, evkaf u· 
mum müdürlüğü Dikili felaketzede
lerine bir yardım olmak üzere kızıl

ay kurumuna bin lira teberrürle bu-
lunmuştur. (a.a.) 

Bolrlcla Ja yardım tedbirleri 
alınıyor 

Bolu, 9 a.a. - Dikili ve havallsinde 
1 el· kete ugrıyanlara yarc:!Jm tcmın etmek 
için Parti, Kızılay, belediye, ticaret odası 
rei !eri bir toplantı yapını~lardır. Bu su
r"tle teşekkül e<len yardım komısyonu r ... 
!iyelc baılamıştır. 

Ankara Emniyet ikinci 
§Ube müdül'lügü 

Ankara Emniyet mtidürlüğü ikinci 
şube müdürlüğüne Elazığ vilayeti 
emniyet müdürü B_ Mazhar Mubsin
oğlu tayin edilmiştir. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

5 - lsteoklilerin ihale gün ve saatin
de muvakkat teminat ve icabeden ve -
sikaJariyle komisyonda bu1unmaları. 

3601 

6900 M2 kon r la alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün

den : 

1 - Muhammen bedeli 14450 lira o
lan 6900 m2 Kontrplakın satın alnıma
sı kapalı zarfla yapılacakttr. 

2 - Muvakkat teminatı 1083.75 li -
radır. 

3 - İhalesi ıs 1kincite rin 939 çar-
amba günü saat 18 de Türk Hava 

Kurumu merkez binasında Türkkuşu 
gen l direktörlüğü aaun alma komiıı~ 
yonunda yapılacak ır. 

. 4 - İ!ıteklilerin ihale gün ve saa . 
tınde muvakkat teminat ve icabeden 
vesikalariyle birlikte komisyonda bu
lunmalan. 

ün komiıı 

f 500 kilo aselon alınaca 
Türkkutu Genel Direktörlüğün

den : 
1 - Beher kilosuna 120 kuruş fiyat 

tahmin edilen (1500) kilo Aseton. a· 
çık eksiltme suretiyle !atın alınacak -
tır. 

2 - Muvakkat teminatı 135 liradır. 
3 - İhalesi JS İkinciteşrin 939 çar

şamba ünü saat 10 da satın alma ko
misyonu.nda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

5 - 1 tekli!erin ihale gün ve saa -
tinde muvakkat teminat ve icabe<lcn 
vesikalariyle komi yonda buhınmala-
rı. 3605 

Fosseptik inşaat 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün-

19.50 Kc.ııu m!\ rına.,Ja nmın taıuyal · 
ve koruyalım), 

20.0S Türk muT."ti n ık prorram). 
21.00 Konser takd mi: Halil Bedii Yönt 

ken. 
21.15 Mlb:'lc (r dyo ork truı - oeI 11 

san Ferit Alnar). 
1 - Lortzing: "Czar und Zimınermıuıll 
operası uvert!iril. 
2 • Beethovım: "Pronı~theııs"den par 
calar. 
3 · Gri~ ' Senfonik dan lu. 

22.00 Ajans, rir at, e am - tııhvil"t k~ 
biya - nukut hor~ı;ı (fiyat). ' 

22.20 Sc be t saat. 
22.30 Müzik (cubant · PL). 
23.25 -23.30 Yarınki program ve ka1J:1nı 

den : 
1 - Keşif bedeli 1776 lira 16 kıırı. 

olan İnönü hangar binasının Fosseır 
tik inşaatı pazarlık ı;uretiyle eksU 
ye konulmuştur. 

2 - Pazarlığı, 11. 10. 939 çar,am 
günii saat 16. da Türk Hava Kururn 
genel merkez binasında Türkku u ;) 
tın alma komisyonunda yapılacaktır 

3 - İsteyenlerin kanuni teminat v 
lüzumlu vesikalariyle birli te muay • 
yen gün ve saatte satın alma komıll • 
yonunda bulunmaları. 3607, 

bez ve şerit a ınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlü 'irı• 

den : 
1) Türkku u Teknik t )eri ihtiyac.I 

için (2 OOO)m 2 ketenbez ve keten ( 
rit, kapalı zarf usu ile satın almaca~ 
hr. 

2) Muhammen bedeli (7000) , mu· 
vakkat te'minatı (525) liradır, 

3) İhalesi, 15. Te rinisani - 939 çar 
~amba glinü Tiirkkuşu Gerıeldirelr· 
törlüğü satm alma komisyonunda ya· 
palaca tır. 

4) Şartnamesi hergün komisyon ' 
parasız olarak alınabilir. 

5) İst"kliletin muvakl~at te'minı:t 
\'e lüz:ımlu vesikalariyle birlikte 53' 

tın alma komiı;-onuna gelmeleri· 

Z79Z 

-No. 4- ı:aman cinayet işliyemezler. En zeki insanlar bile lm 
gibi hadiselerde ~aşılacak derecede budalalıklar }"<-· 

rarlar. 
Recai Yılmaz, ta ik etti; 

- On buçuğa kadar hep birlikte oturduk. On bu
çukta yatmak üzere odalarımıza çekildik. Uykum 
yoktu. Bira:ı gazete okudum. Sigara içtim. On bir bu· 
s kta yattım. Henüz yeni dalmış ım. Bir gürültü i
~itti:n. Ba ımı yastıktan kaldm dinledim. Yanılmı
yordum. Karlı odada bir patırdı vardı. Merak ettim. 
Kalktım. Oda kapısını açtım. Hole çıktığım zaman, 
kayın validemin yatak odasından bir erkek gölgesi
nin çıktığını, süratle merdivene doğru ko tuğunu 
gördüm. Hemen atıldım. Takibe ba§ladım. Apğı ka· 
tın holune vardığım zaman elektriği açtım. Kaçan a
damı bir saniye gördüm. Bu Rıfat K;ıraman'dı. Yeti· 
ıemedim. Yemek odasına 'rdi. Kapıyı bı7la kapadı. 
Arkasından odaya daldım. Elektriği raktım. Odada 
kimseler yoktu. Etrafıma bakındım. Pencerelerden 
biri açıktı. Pencereye koştum. Hiç bir ~ey göreme
diın. Bu vaziyete bir mana veremedim. Şaşırmı,tım. 
Yukan çık ım. Kayın validemin odasına girdim. E
lektriği açtığım anda vurulmuşa dondüm. Zavallı ka
dın kanlar içinde çırpınıyordu. Kendimi tutamadım. 
Haykırdım. Ne yapacağıın1. nasıl hareket edeceğimi 
kestiremiyor, odada b:ir deli gibi ko}uyordum. Hole 
çıktım. Nişanlım Süheyla ile karşılaştım. 

' 'ı - JViLtt ~ . 
J POLıS NUVEL/ _ Yazan:ıtnrz.Jı;,.TÔll.Üf'fKİllfN 

- Doğru, çok doğru. Yalnız bir tekllflm var. Rı
fat Karaman tevkif edilinceye kt.dar köşk tamamiyle 
tahliye edilsin, içerde kimse kalmasın. Sebebini ıor· 
mayınız. İleride izah ederim. 

- Odaya girdiğiniz zaman, kayın validenizin, he
nüs ölmemiş olduğunu, çırpındığını gormü~sUnüı. 

Niçin derhal doktor çağırmadınız? 
- Çok ~aşırmı§tun. Doktor çağırmak aklıma gel

medi. 
- Pencereden kaçan adamın, Rıfat Karaman ol· 

duğundan emin misiniz? 
- Cördüfüm adamın Rıfat Karaman olduğuna 

kan Hm. 
- Böyle bir cinayeti 1,ıem~ıi i,ln acaba ne gibi 

bir ıebe,p vardı~ 

- Mali vaziyeti bozulmuştu. İflastan kurtulmak 
için karısının yardımını istemiş, bu talebi re<ldedilin· 
ce tehdit etmiJ. Bunu. ben de kulağımla işittim. O· 
nun her hangi bir fenalığına mani olmak kasdiyle be
ni köşke almışlardı. Bu akşam eve gelmiyeceğini ha
ber alınca, rahat bir uyku uruyacağıma sevinmiştim. 

- Kayın validenizin odasına girdiğiniz zaman 
dikkat nazarınm çeken başka bir hadise var mıydı? 

Fehmi, bir müddet dü~ündü. Sonra birden gözleri 
parladı: 

- Evet, dedi. Odada ağır bir ilaç kokuıu burnu
ma çarptı. 

-Katil, evden bir şey götiirmeğe muvaffak oldu 
mu acaba? 

- Bilmi.>•Orum. 
- Başka bir söyliyeceğinlz var mı? 
- Şimdilik ba§ka bir şey hatırlayamıyorum. 

- Pek ala, çıkınız dışarı. 
Maktulün odasında yapılan araştırma neticesin

rle; küçük kasanın anahtarının üzerinde olduğu gö
rUldü. Kasayı açtılar. Tahviller aşırılmış, altın ve 
müce herlere dokunulmam~tı. Yatağın içittde (R. 
K.) markalı bir keten mendil bulundu, Mendilin U· 
rerinden klorform kok-usu bUa uçmamııtt. 

Müd<leiu.ınumt, katlarını çattı: 

- Me ele anlaşıldı, dedi. Gerek Fehıni'nin ifade
si, gerek ayni dakikalarda köşkün bahçesinden biri
nin kaçtığını gören sivil memurun sözleri ve yatakta 
bulunan klorformlu mendilin üzerindeki marka ci
nayetin Rıfat Karaman tarafından işlendiğinde şüp
he bırakmıyor. Şimdi yapılacak iş. katili bir an evel 
ele geçirmektir. Tevkif mUzekkeresini de hemen ke
seceğim. 

Recai Yılmaz, bir noktayı anlıyamadığını söyle
di: 

- Müddeiumumi bey, dedi. Bu cinayette garip 
bir cihet var. Rıfat Karaman karısını klorforıula kı
mıldıyamıyacak bir hale koyduktan sonra istediği 
şeyleri rahat, rahat aşırabilirdi. Onu öldürmesine ve 
bu suretle kendisini de feci bir vaziyete sokmasına 
ne lüzum vardı? 

Müddei umul, güliim edl: 
- Azizlm, dcdL Burulan daha basit bir şey ola

maz. Kadın kendine gelip de soyulduğunu öğrendi
ği uman, bunun kocası tarafından yapıldığını anh
yacak ve gimdiye kadar zabıtadan gi;ı:lediği hakikat· 
!eri, yani kendisinin tehdit edildigini ve saireyi an
lataca.k:, bu suretle onu ele verecekti. t~te bunun önü
ne geçmek için kadının vncudunu ortadan kaldımıa
ğa karar vermi~. Zaten eanilerde, mantık olsa biç bir 

Müddeiumumi, polis şefinin teklifini kabul etti. 
Öğle üzeri z<.bıta ve adliye memurları k'· kten av

rıldıkları zaman içerde bir sivil memurdan ba~ ·.:ı 
kim.; .. k.almamıııtı. 

P olisin üç .gündenberi devam eden sıkı takibina 
rağmen Rıfat Karaman, bir türlü ele geçrni· 

yordu. Mağazadaki müstahdemler, pa ronlarını 18 a
ğustos akşamından, yani cinayetin vuku bulduğu ta
rihten itibaren görmemişlerdi. Bu arada Recai Yıl
maz Çamlıca'daki köşkte ıki defa araştırma }'apmış
tı. Fakat, bu araştırmalardan elde ttigi neticeleri 
gayet gizli tutuyordu. Üçüncü günü akşam üzeri pO· 
lis §efinin odasına, muavin Ahmet Te.ıcan tela~13 

girdi: 
- Müjde! diye bağırdı. Katili yakaladık. 
Recai Yılmaz, yerinden fırladı. Muavininin yü-

7Ünc takdirle baktı; 
- Getirdiniz mi? 
- Evet, bodrumda emirlerinizi bekliyor. 
- Nerede yakaladınız? 
- Rıhtımda. Romanya vapuruna binmek lb:ı:re i-

kım tanıdım. Yanına yakla tım. Polis olduğumu söy
leyinc:c sarardı. Hi~ ~lirilltü etmeden teslim oldıı. 

(Sonu ı.ıar) 
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F. d. h k · BiR TEŞEBBÜSÜ Hitler'in nutkuna cevap verince 
ın an ı a ü Ometı t d bir kaza 

askeri tedbirler aldı 
Sovyetler Finlandiya'dan iki adanın 
ve bir de limanın terkini istemişler 

Toprak mahsullerini . 
arllırmak i~in 1 ki kiş" öldü ! 

Askeri harekatta yeni 
bir safha aç lacak 

Berne 9 "N h . h •• . . H 1 . k"'d .. - d" Lİ .. • a.a. - ac ne ten gazetes1nın e sın 1 en ogren ı-

rn ne. ~~re, Sovyetler tarafından Finlandiya'dan müzakereciler gönder
la ~~ın Yapılan da~et fevkalade na~ikane bir lisanla !.azılmı~ oln:ıa~-
1' • her Sovyetlerın ""apacagı- teklıfler hakkında muspet hıç hır ı-

tedbirler ahnıyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

müzün iktisadi kalkınmasını temin 
etmek bugün için hükümetin üzerin
de ehemiyetle durduğu bir mevzu -
dur. 

Edirne, 9 (Hususi muhablrimb -
den) - İstanbulla Edirne arasında 
feci bir kaptı kaçtı kazası olmut ve 
iki kişi ölmüştür. Edindiğim malı'.l -
mata göre şoför Fuadın idaresindeki 
kaptıkaçtı Çorlu istasyonunu geçtik
ten sonra lastiklerden biri patlamış 

ev tam bu sırada viraj alan şofür di
reksiyonu idare edememiş ve virajın 
sonundaki beton köprünün dikmesi -
ne çarpmıştır. Motör sağından bıçak 
la kesilmiş gibi ikiye bölünmüştür. 
Sağ taraftaki parça kaptıkaçtının bu 
kısmında bul un an dört yolcu ile bir
likte köprünün altına yuvarlanmış 
ve bunlardan üçü ağır surette yara -
lanmıştır. Ağır yaralılardan Edirne
li Kamil Çorlu hastanesinde ölmüş -
tür. Çorlu'dan İstanbul'a bir taksi i
le götürülmekte olan diğer ağır yara 
lı da otomobilin Çekmece sırtında 
devrilmesi üz~rine ölmüştür. Ağır ya
ralılardan Pepo oğlu Avril Çorlu 
hastanesindedir. Diğer yolcular şo -
för Kadrinin idaresindeki otobüsle 
Edireneye gelmişler fakat yolda kar 
şılarına birdenbire çıkan bir kamyon
la çarpı~mak tehlikesi de geçirmişler
dir. Tahkikata Çorluda devam olun
maktadır. - Kadri OCUZ 

İtalya sulh teşebbüsü yapmadı ama 
manevi muzaheretini esirgemiyecek 

'l'.areij 'h · " 1 tıva etmemektedir. 

Moskova'y · k ·· .. k F" ıA d' · • b"t fl k h re · a gıtme uzere muza e- ı sun, ın an ıya sıyası ı ara ı sa a 
el c~ .01.arak Finlandiya'nın Stokholm sında kalacaktır. İsveç matbuatına gö 

çııı.ının t • · · - · · ı k b"t f tırJaıa _ayın ~dılmış oldugunu ha- re, Fınlandı!'a, muta. suret~~ .~ a:a 

Y tl n Fınlandıya matbuatı, Sov- olan siyasetıne muhalıf her turlu dık· 
e Ctlc b" ka · aka. . ır rşılıklı yardım paktı tayı reddedecektır. 

tafl ının Finlandiya'nın şimdiki bita- rin!andiya hariciye na.zırı da 
g· .ılı: Vaziyetiyle telif edilemiyece - "Fi .ıandiya, halihazırda, bütün şimal 

1~. ~11.Ydeylemektedir. memleketleri tarafından ilan edilmiş 
u,, z'-~er taraf~an Stokholm'dan "Ne- olan siyasi bi:araflık ~a~asını muha
l-. b urcher Zeıtung" gazetesine gelen faza etmektedır.,, demıştır. 
ai crıe.r, Sovyetlerin Finlandiya nez- Finlandiyan'ın Stokholm elçisi B. 
t ~~ekı bu hareketi İsveç'te derin bir Paasikivi Moskovaya hareket etmiş -
n! 1§0 uyandırdığını bildiriyor. tir. Cümhurreisinin başyaveri albay 

tikJ~v~ç. gazeteleri, Finlandiya'nın is- Paasanen ve hariciye nezareti kalem 
.Y .alının İsveç için büyük bir ehemi- amirlerinden B. Mykopp kendisine 
,/tı haiz olduğunu ve lsveç'in bütün refakat etmektedir. 

8 1~il.l devletlerini müşterek bir hayat Finlandiya askeri tedbirler 
t a, ası olarak telakki ettiğini yazmak- aldı 
at;ır. 

Finlandiya'nın bitaraflığı 
h" ~tokholm, 9 a.a. - Finlandiya da-
ılıye nazırı bir alman gazetesine be

Yanatta bulunarak demiştir ki: 
t 1So~yctler birliğinin bizden arazi 
a ebınde bulunduğuna dair hiç bir 

§ey bilmiyorum. Sükunetimizi tama
rn • . ıyle muhafaza ediyor ve vukuata 
;:tizar ediyoruz. Sovyetler birliği ile 
ınlandiya'nın menfaatlereini alaka

dar eder meseleler hakkında görü~
tneler pek hbiidir. 

1 
Fakat ,müzakere edilecek mesele -

er hakkında hiç bir sarahat mevcut 
değildir. Bu meseleler ne olursa ol-

Amsterdam, 9 a.a. - Gazeteler 
Finlandiya ile sovyetler arasında dip
lomatik müzakerelerin başladığını 

bildiriyorlar. 
Gazeteler münhasıran ticari müza

kereler mevzuubahis olduğunu yaz
makla beraber Finlandiya hükümeti
nin askeri tedbirler aldığını da kay
detmektedirler. 

Het Volke gazetesinin Stokholm
daJci muhabirine göre, Sovyetler Bir
liği Finlandiyadan Aland adalarının, 
Finlandiya'nın batı cenubunda bulu. 
nan ve bütün memleketin en büyük 
serbest limanı olan Hagö limanının 

ve Finlandiya körfezindeki Holland 
adasının terkini istiyecektir. 

Ankara valiliği bu mühim mevzu -
u bir program ve plan altında tanzim 
ederek süratle yürütmek kararını al
mış ve bu maksatla kaza kaymakam
ları, nahiye müdürleri, kaza ziraat 
muallimleri vilayet ziraat müdüriyle 
diğer ziraatçileri şehrimize davet et
miştir. 

Dün saat 15 te vilayet toplantı sa
lonunda yapılan ilk içtimaa valimiz 
B. Nevzat Tandoğan reislik etmiş ve 
içtimada vali muavini Dilaver de bu
lunmuştur. 

İki üç gün kadar devam edecek o
lan bu toplantılarda kazaların diğer 
ihtiyaçları da görüşülecek, bu ihtiyaç 
lara cevap vermeğe çalışılacaktır. An 
kara vilayeti işi nazariyattan ziyade 
pratik şekilde halletmek emelinde -
dir. 

Bu toplantı neticesinde elde edile
cek olan plan üzerine vilayet bu saha
daki müşterek mesai programı yapa
cak ve her türlü imkanlara başvura -
rak bu programın tahakkuk ettiril -
mesine çalışılacaktır. Vilayet bu hu
susta köylülerimizi, beyannameler ve 
broşürlerle tenvir etmek cihetine de 
gidecektir. 

Modern 
harbe 

B. Daladiye bugün 

bir nutuk verecek 
Faris, 9 a.a. - Başvekil B. Daladi

ye, mebusan ve ayan hariciye encü
menlerinde izahat verdikten sonra, 
yarın akşam, Fransa'nın vaziyetini 
radyo ile bildirecektir. İki müttefik 
hükümet reisinin, ayrı ayrı kendi mil
letlerine ve bitaraflara hitap etmeden 
evel istişarede bulunduklarına şüphe 
yoktur. 

Avusturalya cepheye 
3200 tayyareci yolluyor 

(Başı 1 inci sayfada) 

Eğer hitler, ıulh müzakerelerine 
girişmek istiyorsa ~imdiye kadar yap
tığı gibi sözde kalmamalı bu arzusu
nu filen göstermelidir. Demokrasi 

Devletleri üzerinde yegane tesir yapa 

bilecek hareket ise işgal edilen yerler 

deki alman kıtaatının geri alınması

dır. 

İşçi partisi Liderlerinden Greenwo 

od, işçi mebuslarının bir toplantısın
da dün yaptığı beyanatta, Hitler'in 

nutkunun bir sulh teklifi olarak te

lekki edilmiyeceğini söylemiştir. 

Bir Sovyet gazetesine göre 
Moskova, 9 a.a. - Bugün Hitlerin nut· 

ku hakkında ilk sovyet tefsiratı inti~ar et
miştir. 

İzvestiya gıııetesi diyor ki : 
"Hitlerin teklifleri, kabul. red veya ta

dil edilebilir. Fakat her halde bu teklif -
!erin barış görütımeleri icin hl!kikaten 
pratik esas olarak alınabileceğini teslim 
zaruridir. Pol:>nya devletinin inhilelinden 
sonra harbe devam haklı gösterilmeyecek 
bir hareket olur ... 

/talya manevi muzaharetbtl 
esirgemiyecek 

Londra, 9 a.a. - Dün gece Roma l'ftd J 

yosu aşa•ıdaki haberi vermiştir : 
"İtalya 1imdiki harbin nihayet bulması 

itin teklifler ileri siırmemiştir. Fakat b.ı 
maksatla yapılacak her tıirlü harekete ma
nevi müzaharetini diriğ etmiyecelr.:tlr. ltn:
yanm askeri 5ahada hiç bir tetebbüse ı;:
ri1miyeceği hakkındaki kararı de i,memiş
tir ... 

Bir ltalya gazeteıinin likrl , 
Roma, 9 a.a. - Voce d'İtaliı gazetnin -

de B. Hitlerin tekliflerini tetkik eden B. 
Gayda ~u utırları yazıyor : 

"İtalya, dünyanın mukadderatından me• 
su! olan büyük milletleri, Avrupa medeni· 
yeti namına, hakikate cepheden bakmıy 
ve uçuruma koşmaktan henüz vakti iken 
içtinaba davet eylemiştir. Hitler bir DıÜ
tareke teklifiyle kalmamıs, Avrupanın ih. 
yasr itin bütün milletler menfantinin te -
sanüdüne dayanan bir plan takdim etmi1-
tir, Bunun müphem bir teklif olduğu iddia 
ediliyor. Fakat itiraf etmek için lüzumu 
kadar •amimi olalım ki Bitler tarafın<ian 
yapılan teklifler barı~a varan yolu ııöa -
termektedir. Bu teklifler hiç bir mevzuu 
sonuna katlar teşrih etmiyor. Nihai tefer
ruata kadar gitmiyor. Cünkü bunlar halen 
faydalı deRildir. Bu teklifin ihtiva ettiii 
e!las unsurlar Avrupa buhranının derin 
sebeplerine tekabül etmektedir. ,. 

Fransa ile İngiltere 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kendilerini harbe sevkeden 
gayeler hakkında mutabık 

(emberleyn'in Avam Kamarasında izahları Garp cephesinde, hoparlörler 

ve büyük afişler kullanarak dair Londra, 9 a.a. - Melborrne'dan 
bildirildiğine göre Avusturalya, cep
heye 3.200 tayyareci gönderecektir. 
Bunlara general H. F. de la Ruc ku
manda edecektir. Bu seferi kuvete de 
la Rue grupu ismi verilecektir. 

,. (Batı 1 inci sayfada) r-
Bu gayelerde bir değişiklik ya-1 Maliye 

pılması lüzumlu görüldüğü tak -ar. pro a \J an a 
taarruzuna başladılar 
Mozel ve 

Alman 
Sarbrük civarında üç 
baskını akim kaldı 

Paris, 9 a.a. - 9 1lkteşrin sabah tebliği : 
Dün ak am üzeri ve geceleyin, Nied'in a,ağı vadisinde ve Sarrebruck'ün cenubunda 

teınaı Wl6urlannın faaliyeti kaydedilmi~tir. 

Franaız ak§am tebliği 
Pariı, 9 a.a. - 9-10-939 tarihli fransız akşam tebliği : • 
Düşman keşif kollan Moselle ile sarre arasında çok faaliyet göstermişlerdir. Mo

ııell'den rhine kadar, iki taraf arasında topçu ateşi teati edilmiştir. Denizde, kara -
lı:?J gemilerinden bıri bir düşma'l deniz altı gemısine muvaffakiyctle taarruz etmi~
tır. 

Alman tebliği 
Bertin, 9 a.a. - Başkumandanlrk tebliğ ediyor : 
Şarktaki alman lcıtaatının tahdit edilen hududa doğru yürüyüşü devam ediyor. 
Garpte mevzii keşif kolları faaliyeti ve hafif topçu düellosu olmuştur. 
Hava kuvetlerinde zayıf keı;if faaliyeti vukubulmuştur. 

Topçu ateşi §iddetleniyor 
" P_aris, 9 a.a. - Havas Ajansının a keri 
a:ıa:vet hakkındaki telgrafı : 

r Geçen haftanın ıonlarındanberi. bir ta . 
r::ftan toptu ate$İ şiddetlenmekte, aym ,ı:a. 
..... il~da alman piyadesinin hücumları art -
... ak tadır. 

aı Emin bir menbadan bildirildigine göre 
rnanlar dlin bir propaganda taarruzu yap· 

f11ıılardır . .Mitrıılyôzlerin tankların ve top
dann Yanına konan büyük hoparlörler bir

en cephenin bazı noktalarında konuşma-
~a bn~lnmışlardrr. Alman topçu kuvetleri 
1.u mUd.:iet znrfında ateş etmemiıılerdir. 
•Oparlorlcrle Hitlerin nutkundan bazı par
~~lar. <:kunmuştur. Fransız askerleri bu 
U:-prızı buyuk bir nese ile karııılamıslar 

ve bu hareketi Maurice Chevalier'nin bir 
; --ıarası kadar eğlenceli bulmu lardır. 
L 3

1 z sonra şıddetli b:r topı;u diıellosu 
a i anıı:;tır. 

Hedef vazileıi gören alişler 
Bu nıU b ... ilk d • nase etle propaganda servısının 

ler eıa olarak bu kadar büyük hoparlör -
tn·t kul!andtğı hatırlatılmaktadır. Muhase
i ~1 111 başlangıcında almanlar iri harfli a-
1-r•er kul] ıımışlardı. Bunları kendi hat -

ının ·· ·· ke 1 . onune koymakta idiler. Fransıı u-
kur crı afiş:erde şuna benzer cümleler o · 
t • ?na~ta idiler: "Almnn dostlarınıza ateş 
•nte;ırın.,, 

t .I:albul:i bu afişler hedef ittihaz edile
"• tahrip edıl-ıııştir. 
;.;un cephede alman keşif kı>lları ve top· 

ı.ıarı b;jyük hır faaliyet göstermiıılerdir. 
· .. nan topçuları franıız ağır toplarının 

a ... uııau,.unu zannettikleri noktaları ateş 
•ına almışlardır. 

!I Lürı Ye gece alman fa:>Jiyeti billıasn 
h u:.:eı - M osclle - bôlgelerinde ve Sar . 
'L • ..ı,.un doğusunda olmu~tur. Almanlar bu 
'Ja-··ı:lerdc üt baskın yapmışlardrr. Bun • 
l ' . ıııç şüphes•z yoklama hareketleridir ve 
:Lcı.ı fleri fransız mevzilerinin muhiti ile 
4 l.ırynların vaziyetini öğrenmek ve müm. 
"n olduğu takdirde esir almaktır. Bu üc: 

. reket tomamiyle akim kalını$ ve alman
~ards i·atıc gerı çekilmiye mecbur kalmı: 

• ır, 

Almanya uzun zaman 
müdafaada kalamıyacah 

Londra. 9 a.a. - Yorkshire .Post gaze· 
tesinin askeri muharriri bugıinkil makale · 
sinde, geçen her saat aleyhine olduğu için 
uzun müddet müdafaada kalmanın Alman
ya icin imkansız olduğunu isbata çalııı -
maktadır. Fakat muharrir şurasını kaydet
mektedir ki, Almanya Siegfried ve Ma&'i • 
not hatları arasında her hangi bir harekete 
teşebbüs ettiği takdirde cephe derinliğin· 
ce yerleşmiş olan fransız ordularına şid • 
detle çarpacak ve hiç bir şey başaramrya -
caktır, 

Almanya ve lük•emburg 
Bertin, 9 a.a. - Almanların Lliksem -

burgu işgal etmeleri endişes:ni gösteren 
bir Ptı:~s gaıetesinin askeri makalesinden 
0:1hsedcn Völkişer Beobahter gazetesi, Al· 
manyaııın küciik bir milletin bitaraflığını 
asla ihlil etmiycceğini, zira böyle bir ih
lal Almanyanın düşmanlarına Almanyaya 
karşı taarruz cephesinin genişletilmesi im
k5nını vereceğini yazmaktadrr. 

Amiral Darlan teltifle 
Marsilya, 9 a.a. - Amiral Darlan, Tou

lon'a bir teftiş ziyareti yapmıştır. 
160 kilometrelik bir cephe 

üzerinde 
Paris, Q a.a. - Havas: Keşif kollarının 

sıkı faaliyeti ve topçu kuvetlerinin şiddet· 
li hareketiyle halihnzırda tezahür eden as
keri vaziyet. fransız kıtalarının, alman hu
dudu üzerinde 160 kilometrelik cephenin 
her noktasında taarruza geçtikleri ilk mu
haıemat günlerini hatırlatmaktadır. Fakat 
harekatın mahiyeti, o günlerle kıyas e • 
dilemez. lki taraf kıtaları, tecrübe edilnıi~ 
tabiyeler neticesi mevziler i;şgal etmekte
dirler. 

Diğer taraftan topçu kuvetleri, istihkam. 
tarı teslih eden toplara. ilaveten, ağır ve 
hafif olmak üzere, mııazzam sahra topları 
ile takviye edilmiştir. Her iki tarafta yı ılı 
bulunan insan ve malzeme kütlesi o dere. 
ce büyüktür ki? a.sk~.rl!.k tari~İf!de şimdiye 
kadar henüz mıslı gorulmemıştır . 
~ tanıızlar için faydalı neticeler 

Aradan &"eı;en haftalar, fransız kuman -

(Başı 1 inci sayfada) 

ve mağlup için, ıeref ve kahraman• 
lık vasıflarriıdan uzaklaıtırmamak 
pekala mümkündür. 

Karııhkh zarar müsavi gibi te • 

lakki edildiği yerlerde bunun misa
lini görmüyor muyuz? Garp cephe

sine bakınız: ne alınanlar, ne de 

müttefikler ıimdiye kadar tayyare
lerini sadece muharebe gayesine 
hasretmekten uzaklaşmadılar. Ka -
nat kanatla, top istihkamla çarpıfr· 
yor. Gerçi büyük ıehirlerden mil
yonlarca halk gerilere alınmııtır. 
Ancak ıimdiye kadar açık tehirler 
ve sivil halk üzerine hiç bir taraf 
hava akmlan yapmamrıtır. Bu hal, 
muharip terbi.yesine yakışan bir 
eCendilikten, yahut misillenme kor
kusundan, her ne sebepten de ileri 
gebe, garp cephesi harbi vicdanları 
isyan ettirmiyor ve bizi, insanlığın 
aurlarca uğraşarak vücuda getirdi· 
ği eserlerin tahribi gibi bir manza
ra karşısında bırakmıyoı'. Kuvetli • 
ler arasındaki bu riayet, kuvetliden 
zayıfa kartı daha büyiik bir itina 
ile muhafaza edilmek lazım değil 
midir? 

Falih Rıfkı ATAY 

Avusturalya başvekili Mı:,ıızies, 

Avrupa'ya gönderilecek olan Avustu
ralya hava kuvetleri için 1932 kurası
nın derhal sirnh altına çağrılacağını 
bildirmiş ve Avrupaya bir kara ordu· 
su da gönderileceğini ilave etmiştir. 

Bir Japon tayyaresi 
dünya turu yapıyor 

Roma, 9 a.a. - Dünya turuna çıkarak 
Kazablanka, Sevil ve Ma<lride uğradıktan 
sonra, bir japon tayyaresi öğleden sonra 
burarh karaya inmiştir. İki ıün Romada 
kaldıktan sonra Japonyaya hareket ede -
ccktir. Tayyare Sevil ile Roma arasında· 
ki mesafeyi saatte vasati 315 kilometrelik 
bir ıüratle yapmıştır. 

Tayyareciler yann meı;hul 11ker &bide· 
sine çiçek koyacaklardır. Yarın Aero Club 
tarafından şereflerine bir öğle yemeği ve· 
rileccktir. 
Baş tayyareci Makoo japon tayyarecile· 

rine karşı gö. terilen hüsnü kabulden do
layı hükümet makamlarına tesekkür etmiş. 
tir. 

Paris sefirimiz fransız ba~vekili 
ile görü;tü 

dirde hunu her iki hükümet de 
müttereken bildireceklerdir. 

Mali ve ekonomik komite 
Londra, 9 a.a. - B. Çemberleyn, 

hükümetin harp zamanındaki mesai -
sini tanzime memur komitenin organi
zasyonuna taalluk eden teferruatı A-
vam Kamarasında izah etmiş ve ez • 
cümle, iktisadi ve mali siyasetle meş
gul olacak bir komitenin teşkil edil. 
diği haberini vermiştir. 

Alakadar nazırların dahil bulundu -
ğu bu komiteye başkan olarak Simon 
tayin edilmiştir. 

Komitenin vazifesi muhtelif ~ube • 
lerin mesaisine nezaret ve bu mesaiyi 
tanzim etmektir. Komite aynı zaman
da, İngiliz - fransız iktisadi elbirliği 
hususunda vuku bulan anlaşmaların 
tatbikinden de mesuldür. 

B. Çemberleyn, yeni anlaşmalar ya 
pılmak üzere tetkiklerde bulunuldu -
ğunu ilave etmiştir. 

MAVİ KİTAP 

lngiliz Radyosunun 

yaptığı neşriyat 

TA>ndra, 9 a.a. - İngiliz radyosu 
almanca olarak ingiliz Mavi kitabının 

müfettİ§ muavinlerinin 
ehliyet imtihanı 

• 
Staj müddetlerini bitirerek ehliyet 

imtihanına girmiı olan maliye mil 
fettiı muavinlerinin bugün şifahi im
tihanı yapılacaktır. 

Ankara Borsası 

9 ilktetrin 1939 fiyatlan 

ÇEKLER 1 1 

Londra 
Nevyork 
Pars 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budnpe~te 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Ac;ıhş Kap~DJI 

5.24 s.:u 
130.025 129.70 

2.95875 2.96875 
6.6325 6.6325 

29.1525 29.15?5 
69.3125 69.3125 
- -

21.6975 21.61175 - -- -- -
13.1825 13.1825 
- -- -- -I> - -- -

31.19 31.19 
- -

l ESHAM VE TAllVlLAT 

1933 İkramiyeli 
Ergani 19.55 19.55 

danlığı için değerli neticeler vermişti~. Sık 
sık mevki tayinleri yapılmış, muhtelıf ve 
pek külliyetli cüzütamlar harbe alıştırıl -
mış, ufak mikyasta mevzii harekat esna • 
sında, bazı teknik silahlar tecrübe edil • 
miştir Bu silahların istimali, sulh esna -
unda, askeri mıitehassıslar arasında mü -
nakaşalara sebep olmuştur. 

Paris, 9 a.a - Havas Türkiye bil -
yük elçisi B. Behiç Erkin, bu hafta 
zarfında, B. Daladiye ile iki defa u -
zun ve samimi mülakatlarda bulun • 
muştur. 

bazı parçalarını neşretmiştir. Radyo, ,~•••ı:mmmll'Jl•••••• .. ıı.. 
bu kitapla bilhassa, muhasemata baş
lamadan evel Hitler tarafından Po -
lonya'ya teklif edilen 16 noktanın 
1870 muharebesinden cvel Bismarck'
ın Ems'den gönderdiği telgrafa ben
zediğine dair olan kısmını neşretmiş 
ve şunları ilave eylemiştir: 

Bu meyanda fransı:ı: hucum arabaları, İ· 
malitt« mükemmeliyet, selibet ve kolay 
kullanılı3 gibi vaziyetlerle tebarüz etmiş • 
tir. Lağımların mevcudiye•ine rağmen 
şimdıye kadar safı harp haricine çıkarılan 
fransız hücum arabalarının sayısı ıon de -
rece azdır. 

Bir alman filosu harbetmed en 
kaçtı 

Londra, 9 a a. - Amirallik tarafın
dan tebliğ edilmiştir: 

İngiliz keşif tayyareleri, alman de
niz filosunun Norveç cenubu garbisi 
istikametinde yol almakta olduğunu, 
dün öğleden sonra haber vermişler -
dir. Kuvetlerimiz, harp açmıya teşeb
büs etmiş1erse de düşman, karanlık -
tan istifade ederek kaçmıştır. Bugün, 
şimal denizinin şimali şarki mıntaka
sında, alman bombardıman tayyare -
leriyle ingili kruvazörleri ve muhrip 
leri arasında mükerrer çarpışmalar 

olmuştur. İngiliz gemilerinrten hiç bi· 
risi hasara uğramamı§tır. Dü§manın 
zayiatı malum defildir. 

·ea t•k devletleri ile 
ahali mübadelesi 

(Başı 1 lnci sayfada) 
yardım paktını 8 teşrinievelde tasdik 
~tmiştir. 

Litvanya'da narırlar mecli•İ 
toplandı 

Kaunas, 9 a.a. - Nazırlar meclisi, 
'..ariciye nazırı B. Ubsys'e Moskova 
seyahatinde refakat eden hükümet 
reis vekili Lizankas ile general Ras
tiksiin avdetlerini müteakip, bu sabah, 
devlet reisinin başkanlığı altında der 
hal bir toplantı yapmıştır. 

"Bir zaman gelecek tarih, harp 
yaptığından ve bilhassa Hitler'in şah· 
si olan b~ ha.rbını yaptığından dolayı 
alman mılletı hakkında hükmünü ve
recekt=· ," 

Köy ilk mekte-bleri programı 
nasıl tatbik edilecek 

Maarif _Vekaleti maArif •ilrasr karar\a. 
n.ıın ~~tl>.ıkatr cümlesinden olarak üt 51_ 
:ııflı koy ılk mekteplerinin be$ sınıfa ibla
gına~ bu ders_ yılıudan itibaren başlamı!ltı. 
Vek~let, yenı ı_çılacak sınıflr dolyısiyle 
tedrıstı!1 ne şe~ılde yapılacıağını bir reh -
ber halınd.e alakalılara bildirmiştir Reh • 

Vilno'da bir miting herde yen.ı atılacak tek muallimİi köt 
Bern, 9 a.a - İsviçre ajansının ha- İekteplerıııde haftada kaç ve hangi ders-

b · ~ · .. · . . er okutulacai;r, bu yıl atılmış bir sınıflı 
er verdıgıne gore, Vılnoda ışçıler ta geı;en yıl açrlmış iki sınıf! ·k· 1 .. ' 

Ut US Sinemasında 
Dün gece binlerce halk 

KARA ALAY 
t ilmini heyecan ve deh~et içinde 

seyretti 

Bat rollerde: 

HUMPHREY BIEGART -
DICKFORAN 
Fransızca sözlü 

Ayrıca: Y ~·!1i dünya 
havadisleir 

İngiltere ve Holianda'da h1'-rp 
r aaliyetleri, Va~ington' rJ a hu> ük 
bir yangın, yeni tayy ıo fa:ılı· 
yelleri ve saire ..... ) 

Renkli MIKI MA VS 
Senaslar: 14 - 16,15 • 18.30 ve 21 
numaralı koltuklarınızı kapatınız 

f d çılm ·· ı, ı ı yı once a· 
ra ın an yapılan büyük bir mitingde k"lış uç 5!ntflı_ !flekteplerde dersledn ne 
b:ınkalarla büyük sanayi de ıletle~ti • ~~1ı ~~att~~lfc:f· bir, iki,. üç, dört ~e ı 12

•15 ucuz matinesinde 

~ılme.si ~e. büylik emlakin istimlaki nasıl taksim edi~c~if t!~1h~~~f ~~~:::~:~ '+ K E Ş 1 F A L A Y 1 
ıstenılmı§tır, j ~a:k;ed~~t vcrilcceii ayn ayn izah edil - ı , ,._ .. ______ TL: 2193 _, 
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NAFIA VEKALET! 

i ~ lr 
Nafıa Veki.Jetinden : 

17-10-939 salı günü ııaat 11 de Anka
rada Nafıa Veka e i bina ı iç nde mal-
zeme udilrlu oda ında topl 
malzeme ek ittme komi yonunda ı:eıırı· 
an (5950) lira muhammen bedelli Hay
darpa 'da te hm ıartiyle ?il adet gii· 
neıılikli mahruti yerli çadıruı kap lt 
zarf u ulu ile eksiltmesi ya.pılacalrtır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatl 
bedel i% olarak malzeme Mu urlUğün
den alınabilir. 

uvakkat teminat (4%.ZS) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

"'1kka teminat ve §artnameainde ya
zılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 
10 a kadar nıakbu:ı mukabilinde ko • 
misyona vermeleri li ımdır. · 

(4951) 14936 

Yapı i leri ilônı 
Nalı V~kaletind 

ı - İstekli ç !anamı olan Ankara 
gençlik parkı ikinci kısım inşa.atı pa· 
zarltkJa v aym §1.rtla:rla e~iltmeye 
çıkanlmı r. 
K~if bedeli : 211499 Jira 93 kuru • 

tur. 
2 - Ek iltme 20.10.1939 cuma giinll 

on be te Nafıa Vekıileti yapı ve 
imar itleri ekınltme komisyonu oda-
11nda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme artnamesi ve buna 
miltcferri evrak 10 lira 58 kuru bedel 
mu a ilinde yapı ve imar i ler! rci li· 
ğinderı alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireo.ıil e için iı· 
teklllerln 11825 liralık muvakkat te· 
ıninat vermeleri ve N fııı V~k!letin· 
den bu i e gırc ilecek "rine d ir alın· 
ıruı v~ka ıbraz etme! ri lazımdır. 
Bu ve ika isin ek · e ·n yapılaca
ğı günden n a.z e iz r;ıi c el bir il· 
ida ile istl'klilerin • fıa Veklletine 
müracaatları ve dilekçelerıne ıimdiye 
ka.ôar yapttkları benzeri işlere ait i~i 
yapurmıı idarelerden aldıkları veıi

kalan rapt tmelcri l"zımdır. 
Bu müddet zarfında vesika alebin· 

de bulunmıyanlar ek iltıncye gireıni· 
yeceklerdlr. (5165} 15130 

P. T. VE T. MUDORLOCO 

2 No. h fincan ahnac k 
P. T. T. Umum Müdürlüğündenı 
1) Teahhıidun adeou ifasından 

78.000 adet iki No. Fincan açık elıilt· 
meye çıkarılmııtır. 

2) Muha.aımen bedel (19500). Mu· 
vakkat teminat (1462 ;5) lira olup ek· 
siltmeai, 24 bırinci tef?İn 939 salı gil· 
n·i aaa (16) Ankarada P. T. T. umum 
m dürlük binasındaki utmalma ko • 

isyonunda yapılacaktır. 
3) İstekliler, muvakkat teminat mak 

buz veya banka teminat ktubiyle 
kanuni ve ikalann n h6milen mezkur 
gun ve ıaa te o komisyona müracaat 
ed ceklerdir. 

4) Şartnameler, An ara'da P.T.T 
Levazı İstanbulda P.T.T. levazım 
ayniyat ıut>Hi MUdürlüklerinden be
d lsiz olarak verilece ·tir. (43 8) 

14350 

Mu ana masur ahnac k 
P. T. T. Le•a:ı:ım tudürlüğün· 

den ı 
ı - Talibi çıkmıyan 1.000.000 adet 

muka va masura pazarlıkla ınlibayaa 
dilecektir. 

2 - Muhammen bedel 2500 lira mu· 
vakkat temina 187.5 liradır. 

3 - Pazarlık 23. Birinci e rin - 939 
paı:artesi g nü saat 1 ı de An karada 
P.T.T. umu:n nıudilrlilk bina ındaki 
satın alm:ı koml8yonund yapılaca -
tır. 

- Taliplerin pr lan görmek Uze
re her n Ankarada P.T.T. levazım 
ve t uınbulda P.T.T. aynı •a şubesi 
mıidürluKler ne ve pazar ığa ı§tira t 

etmek İljiİn meı: r gün tte o ko· 
misyona m 'raca tları 

( 53) 

Tevzi kutusu ahnacak 

15020 
• • o ış erı 

Ankara P. 1'. T. Müdiirlütün• 
en : 
AJıkara me •z ı~e i iİ l • 

-

ANKA 

az 
Belediye imar üdı.i.rlii.ünden: 

Hacıbayramda kadastronun 51 inci 
adasının 15 n maralı arııelindeki ah
şa.phanenin enkazı (150) lira muham· 
men bedelle on be~ gün açık an ırına
ya konulmuştur. İhalesi 16-10-939 ta • 
rihine müsadif pazartesi saat ıs de ya· 
pılacağından tali !erin teminatlariyl. 
müracaatları ilin olunur. 

(4950) 14898 

kümül ör e saire hn 
Ankara ediyesinden: 
1 - Otobüs idare i için alınacak 

olan 100 adet akimiıla or ile 30 adet 
göz kutu u ve 2000 adet menfi ve 
mlisbet plaka ve 2000 adet separatör 
on beş gün 1Dliddetle açık eksil me
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli ( 4020 ) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat ( 302 ) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görm k isteyen· 
!erin her gün Encümen kalemine ve 
i&t klilerinde 20 ı 10 I 39 cuma 
günü aat on buçukta Belediye En
cümenine ınüracaa arı. 

(4941) 14919 

M cra in_ aatı 
Ankar be ediycsinde : 
1 - Cebcc"de askeri ha tanesinden 

mülkiye mektebi önllnd ki mecra ile 
Harbiye mektebi ci ·arında in cdil
m k e olan kışla ııul rının ana meı: • 
raya bağlanma i i on beş gün müd· 
d tle açık ekırillmeye konulmu tur. 

2 - Muhammen bedel (635 ,05) li· 
radır. 

3 - Muvakkat teminat (4i6,93) li-
radır. 

4 - Şartname ve ke if defter.ini 
örmek istiyenlenn her glln encümen 

kalemine ve isteklilcrln de 20-10-9 9 
c;uma günü aaat ıo.so da belediye en
e: menine mürteaatları. 
(~942) 1 920 

a 

3 e 
Ankar Belcdiyeai den : 
1 - Temizlik itleri için alınacak 

olan (30 000) lira iyme i mu amme
neli üç adet çop kamyonuna tal p çık 
mam ına bınaen bir y zarfında pa· 
zıırlıkla alınacaktır. 

2 - Teminatı O liradır. 
3 - Ş rtname iııi görmek iıtiyen· 

!erin her gUn e climen kalemine ve 
istekl" erin de 1 i.10.1939 sah gün· sa· 
at on buçuk a be e iye ene· me in 
m··racaa !arı. Sl26) 5118 

i aot üno asası 

Ankara Belediye inden : 
1 _ Temitli • hanı da ya.p ırılacak 

olan 29 bin 973) lira e li kuru luk i· 
lavei inş t kapalı zarf uııuliyle yeni
den on be§ gün a:ıuddetl ek iltmeye 

kon lmut ur. . ... 
2 - İha1 si 24 10.1939 salı gunu aa· 

at on birde bele iye encümeninde ya
pılacaktır 

3 - uvakkat minat (2248,01) li· 
radu. 

4 - Şar name, ke,if ve kroki ini 
.,ormek iıtiyenler n her g- ncümen 
kalemine ve il> eklilerin de 24.10.1939 
sah gUn" saat ona ad r t klif mek· 
tupla.nnı l'ncıimene • rmelen ilan o· 
unu... 5126) 15119 

İnşaat ve tesisat 
Ankat B lediy inden : 

ı - Ankara mezbahasında yaptın
lacak 250 bin 199 lira 15 ku u~ kiy· 
me i muh en 11 frikofrik ve kan 
kurutma in aat ve esisata talip çık
mamasına b'naen bir ay zarfında pa-
zar ıkl alınac ır. 

2 - Teminatı (27,Sl9) lıra (9 ) ku· 

ketlf ve mukavele 
. • i nt -:"".-dk is t,\yoo

'l!.ll'~IJtK!n 

ı:v ı 

t ld erin de 11.10.1930 llıla 

be iy -cihıcım!m 
(5129) 

iç in oat 
Ankara Be1ediyoliı' ııdeın 

1 - O obüs garaJı ydaıunda 
adet benzin ııarruçlaruun birlt!tiril -

oa bet giin müddeti açık ekalh--
m ye kon t . 

2 - Muh men bede 
(4S) kuruştur 

3 - Muvakkat teminat ( 41) 
(79) kuru tur. 

4 - Şartname ve kc if evr kını gör 
mek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve istelcli1erin de 27. 10. 939 
cuma gUnü saat 10,30 da belediye en· 
ci.imenine muraeaatları. (5183) 15139 

onu alın a 
Belediye1inden 

1 - Cümhuriyet bayramında yapı· 
lacak tezyinat ıçin 1200 metre defne 
kordonu pazarlıkla alınacaktır. 

2 - ubamen bedeli (480) lira 

ose inşaatı 
Kastamonu· Daimi Encümenin-

( 40) kuroftur. d 
3 - Temi t (72) lira (1) kuru' • 1 - 277269 lira ıs kuruş bedeli ke· 

tur. şiili Araç - İğdir hudut yolunun 21 
4 - Şartnamesini görmek isteyen- kilom tıelik: İğdir hudut kısmı mü

lerin her gün encümen kalemine ve ceddet goı ingaatı kapalı zarf usuliy· 
isteklilerin de 13. 10. 939 cuma gi.ınli le münaka ya konulmuştur. 
saat 10.30 da belediye encümenine İhale muamele i 17 teşrini evel 939 
miırac atları, (5184) 151 O tarihine miisadif sah giınü saat 15 te 

F .m ıl. m az n k aline Kastamoni hükümet konağında daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Ankara Belediyesinden : 
Halen piy ad ça dar ununun mev 

cııt olmadığı ve yapılan çavdar ek • 
meklerinin pekli undan yapıldığı 
anl almasına binaen bu gibi unlardan 
yapılan ve çavdar ekmegi diye atı -
lan e mekler toplattırılacak ve ala · 
kadnrlar cezalandınlacaktır. Halis 
'ii vdardan ekmek çıkannak i teyen -
terin l diye sthat müdürlüf;üne mü· 
raca.atları. (2503) 151 s 

VlLAYETLER 

s y 
Ço '1 Va.lili inden 

l - Hopa • oı-çlta yolunun muhte
lif ldlome relerindeki bt:ş adet köp 
rünun betonarme tabliye inlUtı ı ı 

yirmi gıin müdd tlc a alı zarf usu -
liylt e iltmeye çıkanlm·ştır. 

z - Ek il 16 Birinciteşrin 939 
pazartesi gUnü sa t 15 te Çoruh nafıa 
müdürlü ünde •apılacaktır. 

3 - l tekliler evrakl fenniyeyi Ço
u nafıa mud rlü~ünd okuyal lllr -

le •. 
4 - Eltsiltmeye girebilmek için i -

• klilc: s~kiz yüz on üç l"ra yirmi ku 
ru Ju teminat ile ehliyet vesika 1 ca
ri eneye ai icarc c ait ticaret odası 
makbuzu teklif mektubu ile birlikte 
vermeleri 1 zımdır. İstekli! rin ehli • 
yet ve · nsımn verilm si i in ek ilt. • 
menin yapılacağı gUn n en az seku: 
gün e el bir l tida He viliye • 
e ınlirac:aatlan muktazidir. 
Bu müddet .zarfın a ve ik talebinde 

bulunmayanlar eksiltmeye giremezler. 
1 tekliler muvakkat teminat mektubu 
ticaret oJası makbuzu ve ehliyet vesi
k ı ile teklif mektuplarını ihale gü· 
nü ol n 16 birincite rin 939 paurte i 
günü aat on dörtle eksiltme k~~iı 
yonu reisliğine rnakbıız; mukabıhnde 
tetlim edeceklerdir. Po tada olan ge· 
~·kmeler kabul edilmez. 

(4896) 14854 

Bir aşçı ahnacak 
Yoz:gl\t m le el haatan si bat· 
bipliğinden: . .. . 

ta nemizin 40 hra aylık ucreth 
aŞljil ba ılığı aıUnhaldir. Lhım olan 

r !arı haiz olanların Yozgat aıhat 
müdütlüğllne iıtida ile m "raı:aatları 
ilan o1 nur. (782 ... ) /4977/ 14912 

r in aatı 
lstıı.nbul belediyeeinden: 
Be ikta +a Abbasağa 5ocuk bahçe· 

sinin iba a dıvarı inıutı ile tevsiat1· 
n ait i )er kapalı zarf ek iltmnine 
onulmuıtur. lhale 16 - 10 • 939 pa.zar 

te i günil saa ıs de daimt eneumende 
yapılaaktır. Muhammen bedeli 
16672 lira 37 kuru§ ve ilk teminab 
1250 lira 43 kuruştur. Şartname 8S 
kurUJI mukabilinde fen işleri müdür
lü• Ü kaleminden alınabilir. Taliplerin 
ihaleden 8 gün evel f n işleri mil Ur
lüğüne mUracaatla ala_cak_ları fennt 
ehliyet ve 939 yılma aıt tıcar 

Muvakkat teminat 14840 lira 77 ku· 
ru tur. 

Mukavele, eksiltme şartı.....ne.;i, ba
ındırlık i~leri _. 1 şartname i, hu

susi mu :avel name, kc if hulasa.siyle 
~- 'lei fiat cetveli ve: buna milteferri 
evrak 8 lira 11 kuruş mukabilinde An 
kara, 1stanbııl, Zonguld k ve Ka ta • 
moni nafia mü ürlilklerinden alına • 
bilir. 

1s e ··:.rin teklif mek uplarını ve 
en az elli bin liralık şose inşaatı yap
tığına dair ve ikalarını göstererek 
Kastamoni vilayetinden alacakları eh 
liyet vesikasını ve 1939 yılı ticaret o
dası vesikasının ve okuyup mündere
eatını kabuJ ettiklerine dair imzaları
nı havı yukarıda yazılı keşif hulasası, 
ı;ilsilei fiat cetveli ve hu us( şartna
me ve sair evrakı aı tırma ve eksiltme 
kanun11 al karnı dairesin e yukarda 
yazılı gün ve saatten bir saat evci Kas 
tamoni vilayetine vermeleri ilan olu· 
ur. (5046) 14997 

Tôm·rat münakasosı 
1 tanbul Deft ı-d rlığınd : 

21) • 10 • !9Sll t>orlhln m. dlf Pttremnbe 
allııll Jat.ubul def crd d ı c• M 1111 &mıAk 
Miidiırlilğii ek iltme kon:i yonu odası da 
19195 lira 4-9 kuruş k $if bedelli Dolma • 
bahçe aa:a,yı ınü.stemıiitından rayın 50 • 
nunda ve Hayrettin ıskeleslnin yıınmdaki 
d irenin tamıra ve t dil' U iıl kapa.il zarf 
uıraUle ekRıltmcye konu.lınu$tur. 

Mu vele, Ek iltıne baımıdırhk ırenel 
buınıai ve !emıl şartnarnelerllc proic k";'!ir 
hülb ı ve b mtitcferriğ e•rnlt Mılll 
&mllk Müdürlil ünd & rille ilir. 

uv kat tcmi~t (l-MO) liradrr, 
Jst • ]ılcrin tcklıf ınekiuptarı ve enaz bir 

teabhutte 15.000 llnltk bu lııc bım er it 
yap ı d ır ld relerinden almı olduk • 
lan ve ika lıtinaden 1 la bul vllbctine 
müracaatla il eden sekiz gil.o evvel 
alınını e llye ve 1939 yılma ait Ticaret 
Odaın ve ikalarrnı havi kapalı nrflarıru 
Z6 • 10 • 1939 tarihine m dif Perıembc 
giirıü aaat 14 de kadar komis70na tevdlilc 
sııst U de zarflar açılırken komisyonda 
bam uhnunalan. ( 7848 - 4979 15010 

ose 
..... . . 

t mırı 
Kırıehir Nafıa Müdürlii;ünden: 

Eksiltmeye konulan iş: 

l - Kır ehir • Ankara yolunun 
143+000 • 143 150. 152+000 - 155+ 
000 ve 156 700 • 157+700 kilometre· 
!erinde yapılacak 18126 lira 87 kuru!; 
ke if bedeııt esaslı JO$e taıniratı işi· 

itir. 
2 - Bu i e ait evrak unlar dır: 
A - Grafik. 
B·- Keşif ve keşif hulasa ı 
C - Hususi v fenni şartname 
D - Eksiltme prtnamesi 
E - Mukavelename 
3 - Bu i§ 3-10-939 tarihinden 23-10-

939 tarihine kadar yirmi bir gün müd· 
detle kapalı zarf usuliyle eksHtmeye 
konulmuştur. 

4 - Eksiltme 23-10-939 pa.zarte i 
günü saat 15 te nafıa müdürlüğünde 
toplanan i:oml•yon tarafından yapıla
caktır. 

5 - 1 teklilerin ehilt.meye girebil· 
melerl lcln 1360 linlık muvakkat te
minat yatırınalan ve aşağıdaki yazılı 
veslkalan ibra.r: etmeleri lanmdır. 

A - Ticaret odasında kayıtlı oldu
ğuna dair vesika 

B - Bu iı için ekız gün evvel vl
taye n ılınmış ehliyet ve.ika ı 

ıs - Teklif mele plan eksiltme ta-

28 to binden itibaren bir aydır. 

S-ewı &1 'yaaetind 
.Elektrik ve su santrallAn i · yeni 

tanzim dilen prtnames'nc göre mü
bayaa odlleçek 280 ton mazot kapalı 
nrf u aHle yeniden ekaı tmeyc omıl 

u tttr 
1 - İhale: 19-10-939 per mbc gli

ııü saat 15 de Bele 'ye Daim Encü· 

3-

ve mahalli vakıflar 
bilirler. 
4-

ıneıri hwrorunda yaplacaktu. 
2 - Teklif mektupları 14 de============:::;;; 

kadar Belediya riyase ne verilmiı b 
)un.malıdır. 

3 - Mubamen bedeli: 22400 liradır. 
4 - Muvakkat teminat: 1680 llra

dır. 

S - İhaJe: 2490 ıı yılı kanunun hli· 
kümleri dairesinde yapılacaktır. 

6 - Şartname vcu.ire gibi gerekli 
evrakı görmek ve daha fazla ma.lüma 
almak isteyen talipler elelctrık 1 lct· 
mc Daireaine m!iracaat etmelidir. 

15076 

Kapalı e siltme ·ıanı 
Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: 

24.10.1939 cuma günü saat 14 te Ko· 
caeli halk partisi ba kanlığı e siltme 
komisyonu odasında 469S7 lira 27 ku
ru bedel kesifli İzmit halkevi ikmal 
inşaatı kapalı zarf usuliyle e siltme
yc konulmu§tur. 

Mukavele, e iltme, bayındırlık 

ın kün -ısmının ali hazır 
alınauktır. uh en bed 1 (3 
liradır. Muvakkat teminatı (262) 
(50) kuru ur. 

2 - İhale m""ddeti 7. 9. 939 taıilı't,n 
den itibaren kırk beş gündur. 

3 - !hale 23. 10. 939 t 
dür. Taliplerın t bu 
leden bir saa evel Temlİs olw;;u..,,.. 
zımdır. 

4 - eraiti görmek fsiyen1 
gtln belediy ye müracaatları il 
nur. 144 3 

işleri genel, husıı -i ve frnni prtname- Ele kirt K za r 
!eri, proje keşif hula5asiyle buna ğündcn 1 

mütcfcrri diğer cvra t nafia ınEdürlü- E!:-$ilbncve konulan 
ğünde görülebilir. ı - Ele .kiı-t kazasında 

uvakkat eminat 3521 lır 79 ku· hilkümet inas in aatıdır. 
ru tur. 2 - Kc if bedeli 45987 

t teklilerin teklif mektupla mı ve bin doku.ı yfız se s n ye l) lira 
nafıadan alınış olduğu ve ikalara is· ru . 
tinaden yüksek mühendis veya mimar 3 - Eksiltme 27. 10. 939 c 
·ullanaca-ına dair vesika, 1939 yılı- nü saat 5 de El ski kazası c 
na ait ticaret oda ı vesikaları ve mu- me komisyonu al. Md. odası da 
vakkat teminat mektup! rı ile birlik- pah zarf u:; lU ile yapıl c:ak.tır. 
te 24.10.1939 cuma günü ıaat 14 de 4 - Ek~iltme şartnamesi ve buna 
kadar l:mıit halk parti:;i ihale komis· mü c:fer:ri evrak üç lir bedel mu · 
yonuna vermeleri lazımdır. linde Eleş \rt Mal. Md. daire&ind n 

(5175) 15134 alınabilir. Ve Ağrı nafıa d. de gör • 

Bir teknik • lebilir. memur 5 _ E iltm ye girebilm k iç' is· 
tcklilerin 3S24 lira il -uruşluk ımıvak.
kat eminat vermele i •e Ağrı viUlye

Tekird ğ Belediye Riyasetin- tin en bu işe girebil ceklc:nne dair • 
den : lınmış vesi! a ibraz etm 1 ri muktazi· 

aranıyor 

ı _ Dizel motöriyle işi iyen şehri_ dir. Bu vcsik için eksiltmenin pı-
miz elektri İ;ileune mü ssesesınin lacağı günden en 1l% ekiı: gün ev 1 bir 
idare ve fenni muraka ni pabile- istida il isteklinin ğrı vila eti ma
cek erniti haiz bir te1tnik memura kamına mlir caa arı bu mi caa lıın 
ihtiyacımız vardır. Taliplerin ellerin· i iye kadar yaptıkları ru: ri n -
deki diploma ve ehliy t vesikasiyle ata aiti led yapt rm ş id rel 
birlikte Tekirdağ tediye riyas tine dıkları ve ikaları raptetm leri zım
müracaatlan il n olunur. dır. Bu müddet zarfında ve ika tale • 

ı - Taliplere tahsil ve ehliyetleri- binde bulu ıy nlar ek iltmeye gire-
e )!Öce y 12 ra a kadar ilcret rni ' ce !erdir· 

verllccckt r .. (81 2 &JŞıp i. --,6--•••"n u 

Eskqehir Vilayeti Daimi Encü
meninden : 

Memleket ha tanesine alınacak 
l63 kalem muhtelifülcin mualece 
30. ıo. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günil aat 14,30 kadar açık eksiltme
ye konmu tur. 

Teminatımuvakkate 204 lira 53 ku
ruştur. İhale yevmim zkürda maka -
mı vilaye te toplanacak daimı encü· 
men tarafından yapılacaktır, Şartna

meyi örml'k istiyenlerin Memleket 
hastanesi sertababctine müracaa ları 
lüzumu ilan olunur. (518/5160) 

15137 
• 
ıra ı Sose tô 

.a 

Nigde Valiliğind 
Niğde • Kayseri h dudu yolunun 

37 000 - 44 + 000 Km. leri arasın· 
daki "27358" lira "10" kuruş k if tu· 
tarlı (3800) metreli §OSe e a 1ı tami· 
ratl 29. 9. 939 gününde yapılan eksilt· 
me neticesi teklif edilen fiyat haddi· 
layık göriilmedifı den 29. 9. 939 gıi· 
nünden itibaren bir ay içinde eski 
şartlar dahilinde pazarlı la ihale edi
lecektir. Keşif evrakı ve ill§ikleri be
delsiz olarak Niğde nafıa mıidürlii
ğilnde görlilebilir. (8141/51 2) 

15138 

atıhk ov açlar 
Giresun Mmtak aı Vak1flu Me· 
luğundan 

.., ... 
1 .. 

. §] 
!>. ..... 
"" ::l cı e 

Metre 
aıik.'..p 

12785 
3182 

1676 
390 

" cins\ 
eş car 

Lldin 
Köknar 
Kayın 

Çam 

~edeli 

kuruıı 

290 
290 
180 
400 

) 
) 

lira 

) 254· 
) 

1 i 
Midyat Mal üôürlü-··nc:1 

1 - 3750 lira muhammen k 
delli kazamız hükiiınet ko a 1 n Y • 
pılan tenzilat haddi layık görülmedi
ğinden kanunun 40 cı madd • muci
bince ihale i 20-10-939 cuma gilnli sa
at 10 da yapılmak üzere 6·10-939 dau 
lti aren aynı şerai dalulind v ka
palı zarf usuliyle yeniden 1 gün üd 
detle e 'Jtm ye kon ılmıış • ale l 
midyat malmUdurl\ığUn ya ılac:ak. 

2 - Bu inşaabn proje, k "fn 
rtnaıne mukav leııame fi at cet'f l

leri ve milteallikatt rdin na ı "" 
dürlüğünı.le ve midyat malmO Ur ü
ğünde görülebilir. 

3 - fovaklt temin 
lira 50 kuru tur, 

4 - iste liler 939 yılı icar t 
vesikası nafıa müdür! ·uud 
için ehliyet vesikası almaları 
~ (5143) 15077 

Ele 

ve 'kalan ve ilk teıııinat mak u~ veyt 
melrtupla iyl 2490 n maralı kan\lf\A 
göre bazırhyaealı:lm palı • f • 
nı ihale günli at 14 d• kadar te olan 23-10-939 pua.rtMi gt! ü • 18033 Yekun 
bul belediyesi d&i t climenhı.e ver· 
meleri. 
(7751-1924) 14915 

Ekm k al.nacak 

M on be'ten blT saat evvellııe kadar ı - Yavuıkemal nahiyesinde işlet
kom.iıyona makbuz mukabili de ver· me planı m vcut Kınk vakıf ormanla 
ıneleri llzımdır. rınd n 4 ene 3 ay zarfında kat ve ı-

7 - Bundan onraki teklifler pos· mal ve ihraç edUmek üıere 938 ila 
tada gecikmeler kabul edilmiyeeektir. 9'43 ı nekrine mürettep maktalardan 

8 - Bu işe ait daha ziyade tafsilat çıkacak cins ve miktarı yukarıda ya-
al Is y Nafıa llltidt1r tü· sili kec ağaçlar pazarlıkla sa-

ac:ı~tl tılacak 

1 - bliU"~!tJ!~lU e 
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~ ts· •aç makınesi ahnaçak 

(Z97) iıki yüs donan 1edi kanlt okm 
(350.000) tiç ytiz elli bin metre kapadıak 
bmaı pazarlıkla aMın almacalı:tır. 

thaleı1i ıs . ı. teırin - 939 cuma ırintl 
saat 11 dedir. 

~den M. M. Vekaleti S 
tla • .iayonunsian : atın Alma Ko-

l - Bir adet Prof"l 

Katt teminatı (89.870) seksen dokas bin 
aelciz yiis yotmiı lirad!r· • . . 
ŞartnamC&i (SO} ellı lıra ml!bbıliDcle 

M.M.V. satın alma komisyonundan alına-
ı. .. un akincsi pazarlıkla 1 ks~ç kesme ve delme 
r u. Muhanımen b e .sıltmeye konulmue

o· k teminatı (7S) l~a~ı (1000) lira olup 
2 - Pazarlık 13 ır. 

bilir. · ı~ b l 1 İsteklilerin kanunun emır ett 51 e gc er-
le ihale saatında M.M.V. satın alma ko -
misyonuna gelmeleri. (5170) 15133 "'"--- S de vekAlet sat ·l0-939 cuma günü saat 

~ dacaktır. ın alnıa komisyonunda ya. 
3 - Fenni ve id • 
omisyonılan ahnab~11• şartnameler her ıtün 
4 - İstekl'J . ı ır. 

LEY AZIM AMIRLlCl 

ıaddelerlnde 1 erın kanunun 2 ve ~ üncii 
eminat mekt Y~zı,h vesaikle birlikte ilk 
ıisyona mü up arıyle muayyen saatte ko· 

1 , racantıan. (4667) 14758 

135 Ton un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : Pmn~ döküm ocağı ahnacak 
M. M. VekAI • n· a etı Satın Alma Ko-
ısyonundan : 

1 - Eğirdirdeki kıtaatın senelik ihtiya. 
cı olan 135 ton un 19-9-939 günü yapılan 
kapalı zarf eksiltmesinde talibi çıkmanı • 
ğından 19·9·939 53lı giınündcn itibaren bir 
ay ic;inde pa:ı:arlıiia bırakılmıştır. 

1 - Bir ad t • • h 

ıkla ekıiltm e Pırınç doküm ocağı pazar· 
~edeli Oso ey~ konul~uııtur. Muhammen 
ıra (50) k O) lıra olup ılk teminatı (112) 

2 - Son paı:arhğı 19·10-939 peqembe 
günü saat 16 da yapılacaktır. 

2 _ p uruştur. 

rekAict ~arlık H-10-939 giinü saat 11 de 
• taktır. ın alına komisyonunda yapıla • 

3 - Unun şnrtnamesi İsparta tüm ko • 
mutanlığı binasındaki satın atı.na ko.misyo
nundadır. !stekliler şartnamcyı komısyon • 
da görebilirler. 3-p 

• lı:onıisyo:;ıt ve idari şartnameleri her gün 
4 - lıtJ~ al~nabilir. 

4 - Muhammen tutarı 16200 liradır. 
5 - ••k teminatı 1215 liradır. 

dclcrind lılerın kanunun 2 ve 3. cü mad-
1'.at ıne~uYİzı~ı vesaikle birlikte ilk temi-
1ona mü P arıyJe muayyen saatte komis-3 racaatıarı (4665) 14759 

6 - steklilerin 19-10-939 perşembe gü
nü saat 16 da tümen satın alma komisyo • 
mmda bulunmaları. 

7 - Saat ayarı tümen daire saatından ya. 
pılacaktır. 

(4814) 14795 makkap tezgahı ahnacak 
ini~· M. Vekaleti Satm Alma Ko- Hesap memuru thsan hakkmda 

1 ~ıı;ndan : 
e.ksiitaıc ç kdet makkap tezgahı pazarlıkl11 
lı (200Q)Ye. onulmuştur .. Muhammen bede. 
dır. lıra olup ilk teminatı (150) lira-

2 - p 
(ll) de azkrlık 13-10-1939 cuıııa günil ıaat 
da 1apıJıı ve k ilet satın alma komisyonun -

3 - F ca .tır. 
koıniayo c~nı ve idaıi şartnamelt\ her gün 

4 _ p an alınabilir. 
çüncij Stt>klilerin kanunun ikinci ve ü -
ilk teın1!1&ddcsinde ya:r:rlı vcsaikle birlikte 
konıisy~nat ~.ektuplariyle muayyen saatte 

I< u ~~f~;~tlar~<İ~~ a c~71~ 
ınia M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

Yorıundan 
1-}d·· 

ot~ İlci b~eahhit nam ve hesabına (32.000) 
&iltıııe ın çift okur kundurası açık ek -
tur. ıuretıyle miınakasaya konulmuş -

2-n 
(445) d" eher çiftine tahmin edilen fiyat? 

3 _ lrt YÜz kırk beş kuruştur. 
llcınbc g/;a}esi 12 • birinciteşrin - 939 per-

4 _ 
111

nil saat 11 dedir. 
Yctınıı l-k teminatı (8370) sekiz bin üç yüz 

5 ıradır. 

on ikl ~vsaf ve şartnamesi (712) yedi yüz 
ıtıa kotn~ruş mukabilinde M.M.V. aatm al· 

6 _ 1SY?nundan alınabilir. 
kanun~~sı.ltmeye gıreceklerin 2490 sayılı 
R:Öıter• ıkınci ve üc;üncü maddelerinde 
ihale ~en Vesaikle ve tcminatiyle birlikte 
Yontıtıa atında M.M.V. satın alma komiı-

R:elmeleri. (4834) 14708 

Paratöner tesisah yaphralacak 
• ~. "- Vekaleti Satın Alına Ko-.QJ lfJ. 

!'YOQu.ndan : 
)Üz ;tt1 ~eşa b.xtcH llSS'J dokuz bin be~ 
latı C b ~kuz lira 48 kırk seki:r: kuruı o
sisatı e eckı askeri hastanesi paratoner te • 

2 açı . eksiltmeye konulmuştur. 
ı.t lld!ı~•ıltmeııi 20-10·939 cuma günü aa-

3 1 ır. 
hrtn- 1~ teminatı 716 lira 9 lruruı olup 
l'ond aıııeıı1ı 25 kuruı mukabilinde komis • 

an a ın.ır. 
ttı~a7 Eksiltmeye gireceklerin kanuni te
de!eri ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. mad -
iıtig 1nde ~azılı belgeler ve bu ıibi işlerle 
aıac:ı.:ı ettikle~ine dair ticaret odasından 
ltiin arı vesıkalarla birlikte muayyen 
l'orıu vde satte M.M. V. satın alma komis -

n a iulunmaları (5057) 15002 

Ekmek torbahk bez ahnacak 
ırı·M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

15Yonundan : 

(B~eher metresine tahmin edilen Hyatr 
lc1rk 6 • ı..sen kuruş olan (340.000) üç yüz 
ııc • bın metre ekmek torbalrk bez yerli 
&ur~~bancı memleketler mamullü olmak 

İh 1r~ Pazarlıkla satın alınacaktır. 
nu a eaı 12 • 1. teşrin - 939 perşembe gÜ
x'a~t 11 dedir. 

Yliz a.~ı teminatı 29.260 yirmi doltuı: bin iki 
lı":' tınış liradır. 

ltıış vkaf ve artnamcsi (13) on üç lira alt
rna lt U~ı; mukabilinde M.M.V. satın al -

ı t 0mısyonundan alınabilir. 
ler1' eldilerin kanunun emir ettiği belge • 

c satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(5153) 15124 

Çadır bezi allnaack 
~.Jl.t. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

11Yonundan : 
(t~0ehcr metresine tahmin edilen fiyatı 
oıı b~ 3'Üz on kuruş olan (510.000) beş yü" 
l'aba ın metre mahruti çadır bezi yerli ve 
!laza n1cı memleketler malı olmak ü:r:ere 

lh r ık~a satın alınacaktır. . 
ııu alesı 12 • 1. teşrin. 1939 perşembe gü

t<":t~t 11 de:lır. 
l'ilz atı te:nir.atı (52.380) elli iki bin ile 

E: Bckscn liradır. 
ta hV&af ve ı;artııameıi (28) yirmi sekiz li
rııa ki kuruş mukabilinde M.H.V. satın al

İıı 0ın.lsyonundın alınabilir. 

Konya Tümen Sorgu Hakimli
ğinden : 

934 yılında Karaman piyade alayında 
ve 936 yılında Konyadaki piyade alayında 
ücretle istihdm edilen hesap memuru İh
sanın ikametgahı ve halen nerede bulun
duğu meçhul bulunduğundan derhal Kon
yadaki tümen sorgu hakimliğine müracaat 
etmesi veya sarih adre6ini bildirmesi ak
si takdirde h~kkında askeri muhakeme u
sulü kcnununun 216 cı maddesinin tatbik 
edileceği lüzumu itan olunur. ( 4847) 14804 

Ekmeklik un al.nacak 
Ankara Lev~znn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islahiye ve Maraş garnizonları ih

tiyacı ic;in 686 bin kilo ekmeklik un ka
palı znrfla eksiltmeye konulmuı;tur. Mu· 
hammcn bedeli 89180 lira olup ilk temina· 
tı 6688 lira 50 kuruştur. İhalesi 11-10·939 
çarşamba günü saat 10 da Ariana'da Aske
ri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Sartnameı;i İstanbul, Ankara, Kay
seri, Mersin, Adana Askeıi s:ıtınalma ko
misyonlarında her glin görülebilir. 

3 - İstekliler tayin edilen günde ihale 
saatinden en az bir saat evveline kadar 
kanununun 2.3 maddelerindeki şeraiti ha. 
iz olduklarına dair vesaikle teklif mektup
larını komisyona vermeleri lizımdrr. 

(4850} 14806 

Buğday kırdırılacak 
Ankara Levazmı Aınirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
6000 ton buğday kırdırılacaktır. Kapa· 

lr zarfla eksiltmesi 12-10-939 perşembe 
ıiinü saat ıs te İstanbul levazım amirlii:i 
satınalma komısyonunda yapılacaktır. Tch 
min bedeli 50640 lira ilk teminatı 3782 li
radır. artnamesi komisyon<la görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalariyle beraber tek 
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (4852) 14808 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir müıthkem mevki merkez bir

liklerinin 282 ton kesilmis sıfır eti ihti
yacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon • 
muştur . 

2 - İhalesi 16 - birinciteşrin • 939 pa. 
zarteai günü saat 15 de lzmirde Kışlada 
fzmir L V. amirliği satı nalına komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (70500) lira
dır. 

4 - Teminatı muvakkate akçası (4775) 
liradır . 

S - Sartnamesi her gün komisyonda gö. 
rülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odaamda kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mccbu -
riyetindedirler . 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerınde 
ve şartnamesinde yazrlı vesikalariylc temi
nat ve teklif mektuplarını ihale saatmdan 
en az bir saat evet komisyona vermiş bu -
lunacal:lar1iır. (4905) 14871 

Kuru f asülye ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Konyadaki kıtaat ve mücssesatın 

senelik ihtiyacı olan 90,000 kilo kuru fa. 
sulyası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul. Kon
ya Lv. Amirlikleri satınalma komisyonla
nndadır. İ&tekliler okuyabilirler. 

3 - İşbu 90,000 kilo kuru fa5u)yanın 
muhammen tutan 13050 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde 25 miktar 
fa:r:lasiylc dahil oldu~u halde ilk temina
tı 1Z23 lira 44 kuru,tur. 

er .~lılerin kanunun emrettiği belgeler
i~ le saatmda M.M.V. aatm alma ko· 

onuna gelmeleri. (5154) 15125 

Kııhk elbiselik ahnacak 

5 - Eksiltme 18 ijirinciteşrin 939 çar
şamba giinü saat 11 de 

6 - İstekliler 18· 1. Teş. - 939 etin sa
at ona kadar teklif mektuplarım Konya
da Lv. Amirlifi satınalma komisyonu 
Ba$kanlığına verccelılerdir. ( 4930) 14893 

. l.1. M. Vekaleti Satın Alma Ko
~Yonundan : 

271,e)heri 1!Jetresine tahmin edilen fiyatx 
320oo kı yJz. yetmiş dört kuru, olan 
•Seİik Oku) tiç yuz yirmi bin metre kışlık el
ır. maş pazarlıkla satın alınacak -

Terzi kaydı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

4 - $Mtları, Mfl&iı ,,. ~ her z.a
mım Rra\IA& .-ert .... Miıı11a llonınyo . 
-ea göriiJobilir. 

5 - Teklif ı:aelaıuplan 19-10-tıS9 saat 
14.30 da komt.yonw:n11a nrilmie olacak • 
tu. (4989) 14!>49 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Malatya garnizonunda bulunan bir. 

liklerin 6eııelik ihtiyacı için 60000 kilo 
piriııç satın alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 15600 liradır. 

2 - $artnam si Elazığda askeri satm al
ma komisyonunda her gün mesai dahilin
de göriilcbilccektir. 

3 - Eksiltme 18-10-939" çarşamba güniı 
saat 15 de tüm binası içı·rsindeki askeri 
satın alma komisyonunda olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı :r:arf usuliylc ola . 
caktır. 

5 - Muvakkat te111inatı 1170 liradır. 
6 - Teklif mektuplan 18-10-939 çar • 

şamba günü saat 14 de kadar satın alma 
komisyonu reisliğine verilmiş olacak ve 
bu saatten sonra mektuplar kabul edilmi • 
yeccktir. 

7 - istekliler görülmesine lüzum hasıl 
olan veaaiki resmiyesini muvakkat temi
natının konulduğu zarf içersine konul • 
muş olacaktır. (5018) 14962 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli garnizonu için 160000 

kilo lıulgur kapalı zarf usuliyle münaka -
saya çıkarılmıştır. 

2 - Beher kilosunun muhammen beclc!i 
13 kuruş olup ilk teminatı 1560 liradır. 

3 - İhalesi 27 - liirinciteşrin - 939 cu -
ma günü saat 16 dadır. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaik ile teklif mektup • 
!arını ve teminatlarinı savi zarflarını belli 
gün ve saatten en az bir saat cvcline kıı -
dar Kırklareli askeri satın alma komis -
yonuna vermeleri. (5019) 14963 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elazığ merkez kıtaatının 6enelik ih

tiyacı içın (80000) kilo pirine; satın alı -
nacaktır. Tahmin edilen bedeli (20000) li
radır. 

2 - Şartnamesi Elazıgdaki askeri ı;atııı 
alma komisyonunda her gıin mesai dahi • 
linde görülebilecektir. 

3 - Eksiltme 19-10-939 perşembe günü 
saat 10 da tüm binasında bulunan askeri 
ı;atm alma komisyonunda olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ola • 
caktır. 

5 - Muvakkat teminatr 1500 liradır. 
6 - Teklif mektupları 19.10.939 per • 

şembe günü saat 9 a kadar satın alma ko
misyonu reisliğine verilmiş olacak ve bu 
saattan sonra mektuplar kabul edilmiye • 
cektir. 

7 - İstekliler gör~:,nesine lüzum hasıl 
olan vesaiki resmiyesini muvakkat temi -
ruı.tının konulduğu zarf it-ersine konulmuş 
olacaktır. (5020) 14964 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levaz1D1 Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - Kırklareli garnizonu için talibi çık

madığından 800000 kilo kuru ot yeniden 

kapalr nrf ~)e •Ö h uya Qlllenl • 
mıştır. 

2 - İhalesi Z7 - Birineitetrin - !>39 cu
ma günii saat 16 dadır. 

3 - Kil045w1un mllbaıumen bedeli 3 ku
nwt 25 santim olup ilk teminatı 1950 lira
drr. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vcsaikle ıııezkOr ıtün ve saaUan 
en az bir saat eveline ka.dar teıklif ve te
minat nıelituplannı havi :arflarını askerl 
aatın alma komisyon.una vermelerL 

(5021) 14965 

Pirinç ohnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satan 

Alma Komisyonundan : 
1 - Hozat ve Ovacık gamLıonlarında 

bulunan birliklerin senelik ihtiyacı için 
50000 kilo pirinç satın alınacaktır. Tnhmin 
edilen bedeli 15000 liradır. 

2 - Şartnamesi Elazığdaki askeri satııı 
alma komisyonunda pazartesi. çarşamba 
ve cuma giinleri öğleden sonra görülebi -
lecektir. 

3 - Eksiltme 18-10-1939 çarşamba günii 
saat 10 da tüm binıısında bulunan askeri 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı :zarf usuliylc ola
caktır. 

5 - Muvakkat teminatı 1125 liradır. 
6 - Teklif mektupları 18-10-1939 çar

şamba günu saat 9 za kadar satın alma ko· 
misyonu reisliğine verilmiş olacnk ve bu 
saattan sonra mektuplar kabul edilmiye
ccktir. 

7 - İstekliler görülmesine !uzum hasıl 
olan vesaiki resmiye ini muvnkkat temi • 
natınnı konuldu;;u zarf içerisine konul -
muş olacaktır. (5023) 14"66 

Manej yeri yaptınlacok 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1- Ayazağada süvari binicilik okulund:ı 

şerait ve keşif cetvellerine göre kapalı ma
nej yeri yaptırılacağındaıı kapalı zarfla 
ihalesi 21 • Birinci Te rin - 1939 Cumar
tesi güniı saat 10 da yapılacaktır. Muhaın· 
men keşif bcrleli 30283 lira 90 kuruştur. 
ilk teminatı 2271 lira 29 kuruştur. Serait 
ve keşif cetvelleri bedeli mukabilinde ait 
oldugu şubeden verilebilir. İsteklilerinin 
ihale gününden en az sekiz gün evvel vila
yet Nafia fen müdürlül~lerin.den alacakları 
vesikalariyle beraber belli giin ve saatten 
bir saat evveline kadar teklif mektupları 
nı Fındıklı'da komutanlık satınalma ko· 
misyonuna vermeleri. (5().22) 15014 

Pirin{ ve bulgur ahn !ak 
Ankara Levazım Amirliği Sat~n 

Alma Komisyonundan : 

ı - Sarıkamış mıntakası Sa. Al. Ko.dan 
3. Sarıkamış mıntakalarına ba(!lı garni -
zonların 2. ci Teşrin. 939 dan 2. ci Teş. 
rin 940 kadar ihtiyaçları için utın alına • 
cnk pirinç, bulgur, miktarı aşagıdadır. Sa. 
rıkamış için ll5 ton pirinç 140 ton bulgur 
alınacaktır. Pirincin tahmin bedeli 25300 
lira ilk teminatı 1897 lira, bulgurun tah • 
min !Jedeli 15400 lira ilk teminatı 1155 li
radır. Kars için 18700 ılk teminatı 14-03 li
radır. Eksiltmeııi 20-10-1939 cuma günü 9 
Ili 11 arasrnda mıntaka satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Zarfı.ar muayyen r.a
atten bir saat evcl komisyona verilmit o
lacaktır. Şartname kolordunun tekmil gar
ni:r:onlarında mevcut olup her gün her yer
de görülebilir. (5043) 15021 

S k 
1 

cuma ıünü sM.t 9 ek y&pdu:ıMA.ır. .z..i 
fğl r eti ahnaco laır mua,yyen eu:Uıan bir sut nW. 

J"OGA veriıou. 9laeM:, .. dıaMııc n ..-.ır. 
Ankara Leva::um Amirliji Satın 

1 
lan kolordunıan ;elıımil ıanüsonlan!l~ill 

Alana Komiayoııundan • ınncut olup b.r ııan her yerde aörilebılır. 
. • . • (1137) ıs-ızz 1 - Edreımt ve Ayvalı.le p.rnız.cmu bir-

liklerinin senelik ihtiyaçluı olıaa 7SOOO ltj. 8 .... :ı y Y -..L 
lo sığır etine talip çılnnadığıadan bir a7 '11 Rall 
İçinde pazarlığa konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 18000 aradır. Ankara Levazım A-wlifi Snbn 
3 - Muvakkat 1350 liradır. Al K · --- .J1 
4 - Pazarlık 25-10-939 çarıamba wiiDti ma. onıı5y . uauan : . . 

saat 16 da Edremit tüm satın alma Jromis- Eskı ch.ır gamızonunda hava bırliıkl.e • 
yonu binasında yapılacaktır. 1 rine ait dekovil yolu ip.şt ı ılı: 1ı sarf u • 

5 - Şartnameyi görmek iatiyenler her llllli~e eksiltmeye onm114 iban l'iini iıı
giin i saatıııda koınisyooo müracaat et _ teklı çıkmadığından 22-9-93iı dan 4-1~9.39 
\inler. (5068) 15039 Çar181Jlba giınü aaat 11 de (lele Uıtelili çrt.ı:. 

madığmdan ikinci paaarlıfı lı-10-m cu
ma günü saat 16 d &kiı;cbir kor 13 ın Arpa ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Konyadakı kıtaat hayvanatıNn ih -
tiyacı oi.an ı O ton arpa kapalı zarfla ek· 
sıltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Konya 
Lv. imırliklerı 10atın alma komisyonların
dadır. lsteldiler okuy bilirler. 

3 - İşbu 2"80 ton arpanın muhammen tu
tarı 14.000 lirnr!ır. 

4 - Şartnanıesindeki 'fc25 fazlası da da 
bil oldugu halde ilk temınatı 1312 lira :>O 
kuruştur. 

5 - Eksiltmesi 25 - Bir. Teo. - 939 çar -
şanıba gunu saat 16 da Konyada kolordu 
binnsı ic;indelu Lv. funirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

6 - istekliler 25 • B.r. Tcş .• 939 car -
şamba i'\lnlİ saat ıs c kndar teklif mek -
tuplarını mezkur satın alma komisyonuna 
vercceklc dır. 

7 - Bu miktar arp nın fiyatı yulaf fi. 
yatından ı;ahalı goriiliirse arpa yerine yu
l<ıf alınac ktır. (5084) 15046 

Yu af ah naca 

ima komiıYonUnda yapd 
Ke if bedeli 26398 lıira 68 kuır w. rtu

vakkat teminatı 1980 liradır. İstdclilcr bu 
işe ait şartname. keşif projekrlı>i i e-
bir kor aatın alma lc<ınlMyonunda • 
lirler. istekliler ıannamede yuıb ,,...ik 
ve teminat maltbuzlariylt muJıı6r &r&tı ve 
ııaatta komis:rona gelmeleri. 

(5149) 15123 

Kanaviçe ahnaca 
Ankara Leva:aım Amirliii Sat. 

Alma Komiıyonundan : 
l - Seksen bin metre kannvio;e .ı- -

caktır. Pazarlrkla ekailtınesi 11-10-1939 
ı; rşarr.ba günü $3at oa birde 1Sb1W•U• 
levazım 5.mirliği tın alma lr~iayonaanda 
yapılacaktır. Tnhmin bedeli 16000 liradır. 
İsteklilerin belli saatte meı:1rlır komfll7'0 -
na gelmelod. (5198) Hl-41 

Muhtelif inşaat 
yaptır1lacak 

Ankara Levazım Anııirtttf s...ı 
Alma Komisyonundan : 

Aokar Le Amirliği Satın ı E&kişehirde hava birliklerinde par1c, ~ 
Alma Komis~on11ndan : :ı:ım, ışıldak, ve muhabere depoları inte .. 

ı - Konyadıtki kıtaat hayvanatınm sene· dilecek~ir. Mezıkfır dopolarm keşif bsMH 
lik ihtiyacı olan (280) ton yular kapalı 30TZ6 lıra .54 kuruştur. Muvakkat temi • 
zarf usu!iyle cksıltmeye konmuştur. natı 2304 lıra 50 ıkuruıtur. 

2 - Şartnamt:sı Ankara, İstanbul, Kon· Pazarlııı:ı. 11:10-939 çar~a~~· .wıtı saat 
ya Lv. amirlikleıi satın aln:a komisyon - 15 ~e Eskışehır L V. inürlıği Mtın dlna 
larındadır. İstekliler ot;uyabilirlcr. komıs~onu~da yapılacaktır. . 

3 - işbu 260 ton yulafın muhammen Bu ~şc aıt. keşıf proje ve. prtna~ekrı 
tutarı 14700 liradır. her ırün. k<>!"ır.yonumu~~ ı;-?~l~lir. 

4 - Şartnamesim " t Pr25 fazlası da da· t_steklılerın kanu?un ıkı, u~unc11 1119dı!e
hil oldu(,.u halde ilk teminatı 1378 lira 13 ler~nde yazılı ve.~ık ve temıııat ~·
kuruştur larıyle mcrldlr gun ve aaatta komısyo1M1 -

5 _ Ek ıltme 25 • Bir. Teş .• 939 çar • muzda hazır bulunmaları. (S200) 15-Ml 
şamba giıııiı saat 11 de Konyada kolordu 
binası içindeki Lv. Amır. satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. 

6 - 1s~ekliler 25 - Bir. Teş. - 939 c;ar -
şamba günü saat ona kadar teklif mek • 
tuplarını mezkur satın alma komisyonu 
başkanhgına vereceklerdir. 

7 - Bu 280 ton yulıdın fiyatı arpa fi. 
yatından pahalı görüldiiğü takdirde bu 
miktar arp alınacaktır. (5085) 15047 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konyadaki kıtaat hayvanlarının se

nelik ihtiyacr ol n 660.000 kilo kuru ot ka
palı zarf usuliyle eksilmeye korunuıtur. 

Z - Şartnamesi Ankara. İstanbul, Kon. 
ya Lv. amirlikleri satın alma komisyonun
dadır. İstekliler okuyabilirler . 

3 - İşbu 660.000 kilo kuru otun muham 
men tutarı 29700 liradır. 

Drenaj sistemi tesisat 
yaphnla<ak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
Eskişehir hava l:>irliklerine yapılecak 

drenaj sistemi teal atmın kanunun 49. mad
desinin L. fikrasıruı göre panrltlı:la 7'lP• 
tırılacaktır. 
Keşif bedeli 18.ooaı lira S5 ltıanıştıv. 
Muvakkat teminatı ıssa lira 20 Jnını' • 

tu.r. 
Pazarlığı 11-10-939 c;arı;amba günil saat 

14 de Eskişehir kor satın alma komi.,.o • 
nunda yapı!auktır. Bu icıe ait keşif ve 
şartname kor satın a.lma komisyonunda 
görillehilir. İstekliler kanunun 2. 3. fincıi 
maddelerinde yazılı vesafk Ye teminat ma~
buzlariyle komisyonda harır bulunmaları. 

(5201) 1!144 

Kuru ot ohnaca ~ - Şartnamesindeki %25 fazlası da da· 
bil olıluğu halde ilk teminatı 2783 lira 59 
kuruıtur. ASKERi F ABRIKALAR Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan ı 

Kıtası Cinai 

Edirne Kuru ot 
" .... 

Uaunköprü ,, ,. 

Edime .... 
Edirne .... 
Süloğlu 

Miktarı M. Bedeli 
Kilo Lr. Kr. 

205260 
205260 
45120 

93240 

3324-0 

6157 80 
6157 80 
1353 60 

22797 20 

997 20 

İlk Te. 
Lr. Kr. 

461 95 
461 95 
101 52 

209 79 

74 79 

İhale 
T. Sa. 

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

ekli 

17 K. Z. 
11 .. .. 
16,30 
Açık eksiltme 

13-10-939 11,30 
• Açık elu;iltme 

13-10-939 10 
Ac;rk eksiltme 

118080 3~ 40 265 68 13-10-939 9 
. Açrk eksiltme 

1 - Tfimen birlikleri hayvan.atının bir senelik ihtiyaçları olan yukarda miktarla· 
n ve ~eslim yerleri yazılr kuru otlar açık eltı;iltme ve kapalı zarf usuliyle mukavele
ye baglanacaktır. 

. 2 - Şartnamelerini görmek istiyenler her gün i, saatlerinde tümen satınalma ko
mııyonunda &'Örebilirler. 

3 - İsteklilerin belli etin ve saatlerde ilk tenıinatlariyle birlikte Edirne tümen 
satınalma komiııyon.wıa gelmeleri. 

4 - Kapalı zarflar için belli aaatlerden bir saat evvel teklif mektuplarını komis-
yona vermeleri ilin olunur. (4846) 14803 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

1 - Edime tümen birlikleri hayvanatınm bir senelik ihtiyacı olan apiıda mik
tarları ve testim mahalleri yazılı yulaflar kapalı zarf ve açık eksiltme uauliyle mu· 
kaveleye bağlanacaktır. 

.. 2 - Şartnamelerini görmek istiyenler i~ saatinde tilmen satmalma komisyonunda 
gorebllırler. __ _ 

3 - !steklilerin belli gün ve saatlerde aııağıda ya:r:ılı ilk teminatlariyle birlikte 
Edime tume12 satınalma komisyonuna müracaatlan. 

4 - Açık eksiltmeler için belli saatlerde ve kapalr :zarflar için belli saatlerdeıı 
bir ıaat evvel teklif mektuplarını komisyona vermeleri ilin olunur 

Miktarı M. Bedel. İlk Te. İhale • 
Cinsi Kilo Lira K. Lira Kr. Tahm. Kıtası 

Sa. Şe. 
Süloğlu Yulaf 162000 1720 00 
Edime .. 43440 2606 40 
Edirne 250000 15000 00 
Edirne .;:soooo 15000 00 
Edirne 250000 15000 00 
Uzunköprü 62640 3758 40 
Edirne 123000 73ŞO 00 

3 • 
nevı hayvan 

729 00 
193 48 

1125 00 
1125 00 
1125 00 
281 92 
553 50 

yemi 

12-10-939 17 K. 
.. ,. ,. 11. Aç . 
.. ,, ,. 15. K. Z. 
" • " 11 " • 
.. .. .. 10. .. .. 
.. ,. .. 10. 5. A. 

.. 16. Ka. Z. 
(4849) 14805 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği utmalma komisyonundan: 

1 - Talipler her gün prtnameyi Nigde de tüme nsatın alma komisyonunda görür 
ve parasız alır. 

2 - Kapalı :r:arf ile yapılan ihaJe muayyen saattan bir saat eveline ve teklif mek
tuplarını mezkür komisyona vermeleri ila n olunur. 

İhalenin şekli İhale yeri 
(4991) 14910 

Kapalı zarf usulü 
Ciruıi Kilosu Niğde As. Sa. Al. Komiı;yonu 

Muhammen bedel İlk temi. İhale &'iin saat 

5 - El·siltmcsi 24 - 1. Te9. - 939 sah ıü· 
nü saat 16 da Konyada LV. lmlrliil satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 24 - ı. Teo. - 939 sair gü. 
nfi saat 15 e kll.dar teklif mektuplannı 
mezkur satın alma komisyonu bafkanlıil -
na vereceklerdir. 

(5087) U<>48 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım A.mirlifi Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konyadaki kıtaat hayvanatının se -

nelik ihtiyacı ic;in 550.000 kilo yulafı ka
palı zarf usullylc ekıiltıneye konmuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon
ya LV. funirlikleri satın alma komisyon -
larındadır. İstekliler okuyabilirler. 

3 - İıtbu 550.000 kilo yulafm muhammen 
tutarı 28S75 liradır. 

4 - Şartnamesindeki o/o25 fazlası da da
hil olduğu halde ilk teminatı Z707 lira 04 
kuru,ıur. • 

5 - Eksiltmerıi 24 - 1. ci. T~. - 939 ıalı 
günü saat 11 de Konyada L V. imirlifü sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

fi - İstekliler Z4 • 1. ci. Teş .• 939 salı 
gijnli saat 10 na kadar teklif mcktuplannı 
mezkQr astın alma komisyonu başkanlığı-
na vereceklerdir. (5095) 15049 

Muhtelif inşaat 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiı;yonundan : 
1 - Kuşadasınd1ı ciheti askeriye tarafın

dan gösterilecek mahalde yapılmak üzere 
bt<lcli keşfi 788!>4 lira 76 kuruşluk iki adot 
pavyoniyle bedeli keşfi 15071 lira 47 ku • 
rutluk ahır ve b.edeli k fi 5015 lira 75 
kuruşluk mutbak iki teman 98981 lira 98 
kuru;ıluJı: inşaat kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 26 - t. ci teş. - 1939 perrenı. 
he günü saat 11 de İzmir Bornovada ı.:'ske
ri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 6199 lira 5 ku • 
ruştur. 

4 - Bu inşaata ait resim pilin fenni ve 
hususi şartname her gün Bornovada aske
ri satın alma komisyonunda g<irtllilr. Tdı:
li f edilebilir. 

5 ton ferro 
6 ton SUico 

- molipfen 

- manaan 
Aakeri Fabrikalar Umma ..a.. 

dürlüğü Merkez Satm Alnu. a.. 
ıniayonundan : 

Tahmin edilen be<kli (25.00CJt Ilı'« oM 
5 ton Ferro • Molipten 'ile 6 ton ·IİDlo • 
Mangan Askeri Fabrikalar Umuı Jıfiaiir
lüğli Merka: Satm Alma Xoan.,.-
20 - 10 - 193!) Cuma ırtinö Saat 14 • pa -
zarhlda ihile edilecelmr. Şartınune para
sız olarak komisyondan vernir. Tan,hrio 
muvakkat teminat olan (1875) Ura Ye 14!Ji8 
numaralı kanumm 2 ve 3 ~-imlelıli 
veuikle k.omia)'Oncu olmadılclanna - 1'L 
işle ali.kadar tüccardan oıdaWa... .. 
Ticaret Odaaı veellı:uflc mukar flbı ,,. 
saatte komisyona müracaathın. 

(4995) 

16 kalem çelik alınocok 
As.keri F abn'kalar Uaawn ~ 

dürlüğii Merkez Satın A&mm Ko
misyonundan : 

1'ahmin edilen bedeli (55.000) n. oı .. 
16 kalem çelik Aı;kerf Fabri.kalar Uuwm 
Mlidilrlliğti Merkez Satna Alma JComiıı,.e
r.unca 20 • 10 - U3g Cuma rünii ..at 14,31 
da pa:r:arlıkla ihile edilecektir. Şartname 
(2) lira (75) kuruş mukabilinde kıomiı • 
yondan verilir. Taliplerin muvailkat temi
nat olan ( 4000) lira ve Z490 mnnımalı ka
nunun 2 ve 3 maddel~rindcki veNIJı:l<! ko
miı;yorı.c:u olmadıklarına ve bu iale alaka -
dar tüccardan olduklarına dair Ticaret o. 
dası vcsikaııile mezk{lr atın ve saatte ko 
misyona milracaatlarr. (4996) 15012 

TAPU VE KADASTRO 

Takeometre ve teferruatı 
ahnaıak 

5 - Bu iııe istekli olanlar Nafıa vokalc
tiııden alınmış yapı müteahhitlik vesikası 
göstermesi veya bizzat yüksek mühendis 
veya mimar olması ve yahut bu şartlara 
haiz olmadığı takdirde bu i~in fenni me • 
suliyetini Uzerine alacak bir muhcndiı ve
ya mimar inşaatın devamı müddetill4:e is
tihdam edeceğine dair noterlikten tasdiki! 
senet vermesı arttır. 

Tapu ve Kadaatro Umum Ml
dürlajünden. : 
Açık eksiltme ile: 

i~.halesi 13-10-1939 cuma günü saat 11 de· 

lt~ati tc:;•ınatı (77.644) yetmiı yedi bin 
ş :tuz kırk dört liradır. 

ı _ Ankara dikim evi için terzi kay 
dı muamelesine başlanmıştır. Sanata 
fişina işçiler~~.~ebec~~e yiyecek an -
barı müdürlugune muracaatları. 

(4963) 1 490~ 

Yulaf 
Kuru ot 
Sarnan 

720000 
442000 
300000 

36000 
19890 

6000 

2700 
1491 
450 

1s.10.939 16 da 
Çarşamba 
lS-10-939 16 da 

6 - Girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü macldeleriyle S. nci maddede yanlı 
tarifat daircsinrie teklif ve teminat mek • 
tuplarını ihnle ı;ııatından bır saat eveline 
kadar adı geçen komisyona vermeleri. 

1 - Fransız mamulatından (Verl
table tüp) mira ve şemsiyesine ve mi
ra destekleriyle beraber 10 adet San
ge talı:eometresi alınacaktır. 

2 - Beherinin tcferrüatiyle ben
ber muhammen bedeli (500) liradır. or:ktnamesi ( 43.84) kırk üç lira seksen 

oııı· uruı mukabilinde M.M.V. satın alma 
J ıs:.-onundan alınabilir. 

er ~thaeklilerin kanunun emrettiği belgeler • 
i 1 le sa:ıtında M.M.V. satın alma ko • 
6Yonuna gelmeleri. (5169) 15132 

Kaputluk kumaş 
ahnacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
iayonundan : 

Beher metruine tahmin edilen fiyatı 

Eğer olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l _ 15000 liralık eğer 19-10-1939 saat 

15.30 da komisyonumuzda kapalı zarfla 
eksiltmeye konulacak. 

2 _ Tahmin bedeli 15000 lira ilk temi-
natı 1125 liradır. 

3 _ İskeletleri 1!firid~n verllm~.k dijor 
mal:r:emesi mliteahhıde aıt olmak u:r:ere e. 
ğer ba§lık kuburluk ve teferruatı en iyi 
Er:ııuıun köaol.,indcn olacaktır. 

Sade 
...,, 

yagı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 Aşağı~ miktarı, ihale ~nü ve mu.v~at teminatı yazılı sade yağı kapalı zarf usu-
1!Yle e~sıltm.eye k~l~uştur. İstckhl~rın Prtrıameleri komisyondan bedelsiz alabi . 
~~ler •• •teklı.le~ bellı gun ve saatten bır saa~ evci teminat mektuplarını ve kanuni ve-

si 1 alarıyle bırliku Kutamonuda kıı;lada 111\İ.tctekkil kornis7ona mö.racaatlan ilan o
unur. (5162) 

Cinsi M....... •- ı ..:: .. T 15129 
~Tun - e awnu eaı. Mı•vala. Tehmin edilen bede!' 
_,.,. Uta lb. Lira Kuruş 
_,., :M-10-939 pcr- lııM J1 111111 

tcmbc aaa.t 14 
SadeJ'lll 

7 - Poı.ta ite gönderilecek teklif mck • 
tuplarının yukanda bildirilen vaktine ka • 
dar komisyona gelmesi lazıın()ır. Postada 
vak: olncak teahhür kabul edilmiyecclrtir 

(5135) ı512i 

150 ton un al macak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

ima Komisyonundan : 

. _Sar:ıltamıı; gami~onu bir aylık ihtiyacı 
ıçın lSO. ton. un alı~caktır. Tahmin bedeli 
2'2~ lira . ı~ temıntı 1688 liradır. Kara 
pmı:r:onu ıçın 100 1ıon an alınacak uhmlrı 
bedeli 1512.5 Undır. mı.ı.ıu.. M-l0-l9'9 

3 - Eksiltme 26 te,rini evci 1939 
tarihine müaadif perşembe günü saat 
üçte yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ~rtnamesini gör
mek üıerc her gün ve vermiye talip 
ola~ların. da taznaınının ylizde 7,S nis
petındckı ~ey akçesiyle veya bir ban
ka mektubı~le. birlikte teşrini cvelin 
on altıncı gunu saat ikide tapu ..,. lr.a· 
dastro umuın ltlÜdtirlü"" 1 ı-_ . Miud . ~ eY&SlJll uı.-
ır e ~R al-.a komisyonuna ınl-
racaatları ılan oluouc. (Sl4i6) l!lll 



~111 lllL - -
§ Kzday Cemiyeti umumi merkezin:n yardrm:ı ~ --§ Hostabokrcı Hemşire kurstan --

KIZILAY CEMiYETi \JMUMI MERKEZlNDEN : 
------

-------S Cemiyetimiz tarafmdan harb, kıtlrk, muhaceret ve emıa- : 
: li ahvalde zuhuru muhtemel butalıkla.rla yapılacak müca- -
: delede ve bil bana aeferberlik esnasında haatanelerde Kızıl :; 
E ay e&aa hem;1irelerine yardımcı ııfatile çalııtınlmak üzere E 
; (GÖNÜLLÜ HASTABAKICl) yetittirmek için 2 Jkinci· : 
: teırin 1939 perfembe gününden itibaren Ankara ümune : 
E Ha.staneainde kura açılacaktır. Meccani olan bu kursa 11t.aiı : 
E da yazılı ,artları haiz olanlar alınır: = -:: 1 - Kadm olmak, : 
: 2 - 20 ila 45 Y&f araaında bulunmak, : 
§ 3 - En az ilk tnekteb tahsilini bitinniı olmak, § 
E: Kaydedilmek ve dersler hakkında malumat isteyenle- -
: rin Ankara. Nümune Ha tanesi 811.thekin::Jiğine 15 birinci § 
: t~rin 1939 dan itibaren her gün aaat 13 den 15 e kadar, -
; tahsil vesikalan ve nüfuı kağrt:ları ile müracaat etmeleri ri- E = ca olunur. Bu İn ani vazifeye ~efik ve he.yn .sever he $;re· : 
E lerimizin tehalükle kop.ca.klarma kaniiz. 3796 : 
'=iııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtı~ 

.ı 1111111111111 -- Türk lllllllllllllL. Maarif Cemiyetinin --- Zengin ikramiyeli ---
-----.. ------

Celı:ili$ 

Eşya Büyü 

5/11/1939 

Piyangosu 
lkramiye 15400 lira 

-----
----- B.letler Pıyan&o bayilerin<! • Cemiyetin Merku ve Şubeleriyle Yeni 

: "Po:ııtahaııc kar$.lsrnda Erzurum Hanında. R!!~mi tı n İ'Şlerl Bürosunda -
- Bır lira m kabilinde tılmak tadır. (766!1-4.S!H) 14890 : 

.,,,,,,,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Ek e ik un ve sade yağı alınaca 
Jandıı.mıa 1 İn1:.İ Alay Satm Alma Komisyonu Bıı.ıkanlığmdan : 

Cinsi Kilo Tutarı 

Lira Kr. 
Muvakkat teminat İhale günü ıa.ati Şekli 

Lira Kr. 

Ekmeklik 

un 647000 80875 00 6056 00 26.10.939 Per~e"!be 15 de Kapalı 
Sadeya ı 2 000 24000 00 1800 00 .. ,, ,. .. ,, 

l - Çanakkalede birinci J. alay1nın 1. 11. 939 ta.rihindcn ı. 8. 940 gü
.. sonuna kadar ıhtiyacı bulunan yukarıda yaılı (2) kalem erzakın hiza

lannda gös erilen günde Çanakkale de J. Ucincı tabur karargahında te -
ıekkül eden aatln alma komisronun da ek iltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale güni.ı saat (14) de kadar komi . 
yona teslim edilmi bulunacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
4 - İç ve dı zarfları sahibi tarafından temhir edilmi~ olacaktır. 

(4978) 1511~ 

3 ka em eşya ah nacak 
Siyual Bilgiler Okulu Satın Alma Komiqonundan 

Beherinin muham-
Mik arı Cin i men fiyatı İlk teminatı 

.;so - 500 Tane ya ak çar,afı 3, 5 Kuru' 
ı,50 - 500 Tane Battaniye lrıhf1 4,4D ,. 

200 Tane yas.tık kılıfı 70 .. 320 lin 
Siyasal Bilgiler okulu için yukanda cinsi ve miktarı yazılı yatak çar afı, 

bat aniye zarfı ve yastık kılıfı açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 
27/ ilk teşrin 939 cuma günü saat IS de Ankara mektepler Mubuebeciliği 
binasında yapılacak ır. Bunların muhammen fiyatlan ile teminat miktarı 
yukanda yazılıdır. Şartname ve nümuneler hergün mektepte görülebilir. 
(51~7) 15127 

Dil, Tarih, CoQrafya fakültesi 
talebesinin yemek münakasasa 

Dil, Tarih, Coğrafya 
Direktörlüğünden • 

Fakültesi 

A - Kapalı zar uauliyle ihaleye çı· 
karılan FakUltc yatılı talebenin sabah, 
öğle, ak rn yemeklerine talip ıuhur 
etmediğinden ihalesi yapılamamıştır. 
Arttırma, eksil mc ve ihale kanunun 
40 ıncı maddesi hükümler ne tevfikan 
14 - JO • 1939 cumarteıi günü 15aat 11 
de pazarlık suretiyle ihalesi yapıla • 

cağından alakadarlann Ankara Mek
tepler Muhasebeciliği binasında gös· 
tenlen gün ve saatte hazır bulunmala· 
n. 

B - Muhammen bedel beher talebe 
için 75 kuru olup bunun bir ıenelik 
tam yekunu 34218 lira yetmi§ beş ku
ru tur. 

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

D -İsteklilerin şartnameyi görmek 
ve izahat almak iizere Fakülte hesap 
memurluğuna müracaat etmeleri ilan 
olunur. (4 Z4) 14796 

til s 

Knak veya m se direöi 
altnaca 

Birinci Umumi Müfetlitlilrtenı 

ANKARA V ALlLlGI 

inşaat münokasası 
Ankara Valiliiindecı : 

Satılık : 
1 - Sa on bölge indeki karakollar ı _ Ankua merke.ı mücadele eoıtl

arasında çekilecek telefon hatları i - Hi ün 'i.in tnai in.atı 19. 10. 9~ pcr -
çin yuzde be i (7 - 8) metre ve geri tembe gtinü saat ıs de ihaleıi yapıl -
kalanı (6) metre uzunluğunda tepe mak üzere, kapalı zarf usuliyle ek- ~----
muhitleri 0,40 ve diğer muhitleri iltmiye konulmuştur. Sıutlık - ~eıı E1•IM11 4 oclaJıı: 'adcıı 
(0.40 - 0.50) metre olmak üzere (5800) 2 _ Keşif bedeli (l9.000) liradır. bir hı ııe Htrlikttr. Ulntıı. B. Ralımıye 
d t k 1- ~ d milr can. l734 a e va,.. veya meşe agacın an ına- 3 - Muvakkat teminatı (1115) li -

mul direk kapalı zarf uııuliyle ek ilt- tadır. Sau/ılı - Vaguer marlR giıoıl 'b r pi • 
k l t yano ı ılılttıc. Clormek için ltle rık ı r· meye onu muş ur. .. - 1steklı"Je..>" •. tekit'( mektuplapı-

~ •..., • ltrti icar ı ı Ferah Apart. ilçlincti kata, &ô-z- Bu dıreklerin (900) adedi ru. muvakkat teminat makbuzlan, ti- ruşmek icın 2521 tf'lefonı. 3769 

Baykan, (23$0) adedi Mutki, (ISOO) caret oda ı ve ikalariyle, viliyet ma- S.ııulrlı Ev - Yapılmış b;ıh eli ~!erden 
adedi Kozluk ve (1000) adedi Sason kamına ihale gününden en az g ırün e- B 4 tipındl'n s odalı m naralı &cui, bub
kazaları dahilinde gösterilecek yer - vel is ida ile müracaat ederek bu iş çeli a ·açlı koı;e bıı~ı tel: 24% Baynqı C 
!erde teslim alınacak ır. için alacakları fenni ehlivet veııikala· No. 1. 3770 

3 - Direklerin birinci kanundan ri le birlikte yukarıda - 0211 geçen Satılık Ap.ıırıman - Balık P nrmd• bir 
· b · d k 'Jıl'kl apartmanlık anı lı 4 d ırel 24S !ıra ıra ıı 

nısan ayı on e ı arasın a esı 1 e- günde vilayet bina ında nafıa mUdUr· bedelinin '~4-0 borçlu ıel 2406 Bayn.aı C 
ri ve ilde isbat edilecektir. lüğü odasında toplanacak nafıa komis No. ı. 3771 

4 - Direklerin tahmin olunan be - yonuna saa 14 de kadar evdi etmiş Sımlılt Avartmanlıır - Yeni~elıirin Ce-
deli (21350) lira olup muvakkat emi- olmaları, becınin mi d't. yerlerinde irat, lı:oftlor-

(1601 25) 1. d lu b rçlıı bor suı Tel: 2~06 Bayram C 
nat · ıra ır. , . . Bu işe ait ke if ve :ı.rtnameyi her No. 1 37;2 

5 - Mukavele proıesı, cksıltme ve gün nafıa mlidiirlüğul'!de g~rebtlccek-
fenni şartnamesi Diyarlı lrır'da n fıa 

1 

len'. ( 97.,) 1,nos Satılık - Oda. t kımı, bir halı v• mu , 
G " Çaak11yıı eczane ine rnuracaat. 3776 muşavirlif nden panıs z alınabilir. • 

6 - İhale 31. Birincitı: rin 939 s 1ı h r 1 nSQQtl Sarrlılı - Yatak odaaı tı:lomı Limoa 
g ünü aat onda nafıa mü virlibi oda- kaplama 8 parçalık bir knn ucuır uulılr-

A tır, liavuırba'iı Çelikk~le ole k No. il U t 
ınd:ı müt~ ekkil komi~yonca yapıla- kara Valiliğinden : k ta mli·auoıt. Tel: 39 2 3719 
caktır. Etlik merkez laboratuvarlarında va-

7 - istekliler 2 90 sa ·ılı kanuna l>llacak a: ır in~aab 21 - 10 • 939 c~ . 
u ·gun olarak hazırlıyaca,kları teklif martesi günü '.\at 10 da Vilayet binaın K" I k . 

dahilinde afia koıniıı onunda iha . 1 ro 1 • 
m~ktuplarını teminat mektup veya lesi · pılmak üzere a ık eksiltmı::ve ı 
ma!tbuzu ve icaret odası ver.ika~iyle · 

ttonulm I" ur. Kıra/ık daırt - Yeni~cb'.r Demirterr 
birlikte 5a3t dokuo:a kad komi yon Ke if bedeli (6283) lira (79) kuru~- 1 Urunç okaK (4) numaralı evin yeili odı· 
riyasetine vereceklerdir. Pos ada o- ur. d n lb: ret olu mıı•ameah ve l'3İ ı boya-
lan geci meler kabul edilmiycce t - Iuvakkat teminatı ( il) lira (29) ı !fonforlu dairesi kirıth ur. 3740 
tir- (5178 15135 lcurustıır od - Kutlu yanmda A atlirk 

1 tek!iledn mııvı:>l·kat tl'minat mf'k · Ere.an ır nm~m 2 numaratl 
tup ve a makbuzu. ti :ıret odası c i- a ,,, k in. 371.2 

Küçü ilô 
Dör nurlılt lrfiçillı: illnlar an ı 

Bıt defa 'f"' JO ICrırılŞ 
fki dt!ll r(lla MI aru 
tJr dt.fa ı~·ın 70 l!urul 
Dou del ıçıa ID Kuruş 

De•amh üçUk il Dl rdan tıer de
fası içın 111 lruru almır. fıfeswıJ. 
10 defa ne redilect"k bir il çı• 
140 lr.uruş almaealı:tır Bir ltolay • 
tık olmalı: ilzere her utrr, ırelim• 
ıraların aiti t>oııhılclar ınU tocu, 
30 harf itibar ıodilm' •lr. Bir lı • 
çıık il o ııo hıuhen ıbaret olmı • 
hdır 
Dort aa ırdan fı ta .,. ıta içi• 
b er seferine aynC9 - ltunı .. 
hnır. 
Koç rfl s~ 
mcsi 1 d r. Bıı miktarı • 
llintar ı ynca p l tarifııiıt tlibl • 
dir. 

Aranıyor · 

DiHlı araDıyor Bir 
çocuk için tecrllbc · da 
Mı dolgundur. Kızıl y 
C d. K 'flü Apart. No. !I 
sonra m · racaııt. 

Ar•myor - Bir 11er 
bir ınıı~ a makinisti •e lrir 
calı:tır. Yıldız matb a ma 
202~ 

ka~n ve hu i i"in N~fia Mü ürFi'! "in· Rrralılı. - A•lt epe ie lmalii r Haıb ye Aranıyor - Muai atlan baridDde 
Ba vek· ı.,t Iled .n TerbiyeEİ c._.. d.en ala.ca~ları fenni ehliyet vesikala .. - ev etı yanında 2 o t iı 1 b~r t~kılatı ltıeşlmefaokn~zıtre~;~a~:et.tJI da ilo lhmıd • !~ 

o kti o alın ç 

rı«·Je lı r 1 t 1• .> d mıllc mmel müRt~kıl da ire Maltep~ b lr ~ - ~a ,, 

ne ıı·e lor \.igun en : f' k · . 1.•. · ah Abdullah mııraca~ . 3713 1 O . k •• l" - .. d ı • J ı ~ e u .. ;ın.,, a ı 5(e"en fi: ın 
1 . d k . lı kt 1 · ve :latta a ıa omısvouu reıs ıgıne 
m ıhanla a ılo a n ca ır. m ı· m'i rac<' t erı. Kıra/ık - Cocul< sarayı bahc:esi karı;ı· 

h~ıı 1~-10-939 cumartesi gün'" saat l I nu is ait ke if ve S"r nam,.vi her sın<.la nc,ıı. r cu ve mıi$tcmilatlı -4 ııcl . 
de Yeni ehir İ:zınir ca de inde 21 nu- ~iin ';fia .ı i.i• ürlüğündc görebi e - 3735 
marah binada yapılac ktır. C' • e rlir. (50~5) 1.50Z9 2 Kı ılık eil* vanmda odıı kıralıktır -

İ teklilerin bir d'lekçe ile "Beden Tek Bııy:ın ıçın B.1," nlı' 1 r ci •arınd · 
ı. 1 b r oda. Hava azı d hil 20 lira Mur. 

Terbiyesi Umum Miıdilrl" ·une mü- POLiS Tel, No. 1440 Hu eyin, 37U 
racaatları ilan olunur. 15100 

Tic: r t V kl'leli iç Ticar t U
mum Müdürlüiiünd.:n : 

Komodin yap ırılacok 
Siyasal Bilgi~er Ol.sulu Satın Al· 

ma Komisyonundan : 
Siyasal Bil iler okulu talebesi için 

75 • 100 tane koınorlin a~ık eksiltme 
ile yaptırılacaktır. Eksiltme 27 ilk· 
teırin 1939 cuma güni.ı &aat 15 te An
kara mektepler muha!!ebeciliğinde ya· 
pılacak ır. Tahmin edilen fiat beher 
komodin için 12 lira. ilk teminat 90 li· 
radır. Fenni ve idari şartnamesi ve ko 
modin nümuneııi her gün mektepte 
görülebilir. (5156) 15126 

Alakadar ara 
Cenup Oemiryollan Müdürlü

ğünden : 
Cenup demiryollan yekpare ciainı

lerln ve fevkalade tbattaki e yanın 
nakli için bu kerre yeni 1artlan havi 
90 numaralı yeni bir husuısi yavaş gi
di tarifesi meriyete konulmuştur. 

Keyfiyet ayın halka ilan ve miitem 
min aıalllma edinmek istiyenlerin Ce 
nup demiryolları müdürlüğüne mi.ıra· 
caatlan rica olunur. 

(7946 - 5073 15117 

2 ol b~ ası yaptınlacak 

Ankara Emniyet Müdürlüğün. 
den : 

Madde: l - lliri Celıeci mevkiinde 
diğe i Altundağında iki poli karakol 
binası yaptırılacaktır . 

2 - Beherinin h~lft ai eşif brdeli 
(4999) lıra (11) kuru~ olup ilk temi -
natları da (750) liradır. 

3 - Açık eksiltme günü 17.10.1939 
alı ··nü aat 15 dedir. 

~ --nn • • 
mesi tmniyet müdürlüğü hesap mua· 
melat memurluğunda görülebilir. 

5 - İsteklilerin bu i te lazım olan 
kanuni belgeleriyle birlikte meı:kCır 
gün ve saatte Emniyet müdürlüğün -
de toplanacak olan komisyona gel • 
meleri. (4957) 14901 

Daktilo ohnacak 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Umum müdürlükte çalıştınl

mak ve imtihandaki muvaffalci. 
yet derecesine göre aylık veril · 
me küzere çabuk ve doğru yazar 
iki daktilo alınacaktır. 12. 10. 
1939 akşamına kadar zat itleri 
ııerviıine müracaat edilme.si. 

3738 
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İmtiyaz Sahibi 

İıkender Artuo 

Umumt Neırlyatı İdare Eden 
Yazı İşleri MüdilrU 

Mümta:r. Faik FENiK 

Kır•lık - 4 odalı ucuz daire er Yeni e. 
hlr jaı:ıd~rma okulu 'I nındiı a !alttan 100 
metre me11afe<le E. Kansu Apartmanında 
Apıı.rtmaıt içindekiler~ müracaat. 

374! 

Kiralık - Ç nkaya'nın en ınutcna ye
rinde ııoatah:ıne i crlsinde No. 4 11 de 11 
oda. miiteaddıt bıınyo lraloriJerH m 'sta-
'.til bır ev ic:indekilcrcı ırıilraca.at. 374-4 

Kiralık A.p. - Yenltehir Villtsel Ca . 
Mimar Kem;l mektebi karı;m bahce için
de bilyuk sıı•on 4 bü uk l lrıiciik oda P r
kt, otıfor, 2. ci kata mü raca . Ti: 3362 

374S 

JO Lirı/11: - Bir dai re. kalorifer, ııcak 
u, aynca konfo rlu dôrt oda hir holli! iki 

daire k i ralıktır. K ıımöı !p caddes , No. 
30 Kem h A.p. 3758 

Klralı1: Oda - Mobilyah bir oda lrira -
lrlctır- Poatanc cadde > Dr. Hilı:met B. /l.p • 
No. S3 ı. ci kat No. 1. 375g 

K.iralıl M obilyall Oda - Bir bay için 
mobilyalı b•ı oda kiralıktır. Yeni4ehir ls
mct lnonli Cad. Lozan alanı Emciler IO • 
kak N o. 73 57153 

Kjr.ıı/11: - Yeni Vıirdeki u depo~u )'t • 

runda Mardin mebusu B. Haııan lrö•J.ii ya· 
nında bahçe ieinde No. 4-0 da :ı oda el k
mk, mutfak 25 lira. Su hıırlç. 3764 

Kiralık Irat - Geni 4 oda v.ı. Sabit iki 
gardırop 1 bufe her turlil konfor cih z ve 
tuisaı1, fevkal de nezard, iç bakıuıbk kar 
11 ı K n:ıbrmak 80kalr 4 Tel: 6046 37fiS 

Kir lılı. - Yen· ehir Bıı anlıklar k•t'11· 
sı Metrutiyet cad. Konur sokak 21 No. 
5 oda ı salon mııtamb it bftn)'o ve !<uma 
konfor J'Cni~ temiz bir daire b hçeli. 3773 

Kı'ralık Oda - Aile yanında ltrltlar cad
desi Güzıtller olrak Onunc:uyıl Apt, 11on 
kıt. 3774 

Kiralık - Bayan i in aıle nezdinde mö· 
bilyalı bir oda (icabında rıiyano ve rad · 
yo da verilir) Ulu•ta M. S, B. melrtupla 
müracaat. Z77S 

Kira/ılı. Dairt> - Mud fui Huk ı:ad. 
Erek Ap. o. 51 3, oda, mutfak, banyo a
ire k.ap1cıya miıracaat. 3780 

Kir.alık Dairt> - Yeıı.i ehirde Sellnik 
eaddcılndt Ba,ara apartmanınd ikinci 
katta bt!f odalı konforlu bir daıre kira · 
lıktır. Bekçi Rcm .. iye müracaat. 3785 

Kiralılı - Atatlirk Bul'1arında Balcılar 
apartmanında iki oda •·r bir holli çatı katı 
daire ı aylılr icarı kırk lirndır. Kaı>ıcıya 
veya 2049 telefon . 378b 

ZAYILER 

Zayi - Ankara Emniyc dlr r1 
dım aldı~m 1-67S No.Ju ikamet teı:lrar 
kaybet im. Yeııigıni al cainndan e · in: 
h.;kmu ohnadı1'ı il n olunur. Stefıuı K~ 
menç. ,,~ 

Z yi - Betilctat lnaı riitt~Cllllnd al ' 
'nı1 olıluıium fahadetna emi •yi bl1I' 
Yen sinı al ca&ım•Jaa Nlı:iırinin 
yokt\lr. Hacı B yram No. '4 de 
kıtı Naime Çak.ır. 

Bir bayan öğretmen 

oh nacak 
Çocuk E•irgeme KununundllD'f 
Keçiörendc Anakucağı müeıseııeal 

ne bir bayan öğretmen alınacaktır• 
Taliplerin vesai.kle Çocuk Sıırayınd3 

Genel Merkeze miıracaatlan. 
3739 

Zayi def er 
il - 10 • 1939 p.uar rünll Hipod : 

romda lrırmızı plı mııhhra def 
nyı ettim bul Metrut!yct c:aôd 
Yenilcalılt sok k 1-1 a araya & 
bet lıra vcırilccelctır. 

DİKKAT! 
APİKOGLU 

SUCUKLARI 
Tercih Ediniz 

Halis koyun ve sığır etinden ına· 
muldı.i.r. Bütiın bakkallarda sa -
blır. 5096 

Takli !erinden ııakınınız. 

Her yerde ve ner zaman en kuvvetli gıda Türk fındığıdır. MQesıeae Mildllrllı Naılt ULUÔ 

ULUS BaAnne-ri ANKARA 

Kira/ılı. - Orduevinin hındaki dükkl-ı 
kiralıktır, 13-10-39 gvnil aut 15 de kati 
ihale9i yapılacaktır. Taliplerin miıdiınye -
le mtiracsaılan. 3787 

Kiralrlr Dıiklı ·n - Pos anr cadde 'nde 
ticaret odası yanmda .SZ numaralr diik lin 
kiralıktır. A.partm n lıapıcısma muracaat. 

3788 

...... _c:i~~~·s:it8 

FINDIK TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFLERİ BİRLi1Gi 

Bu mükemmel gıdadan bütün memlekette her vatandatın 

k.olaylıkla istifade etmeıi ıçin tertibat alıyor. 

Mevsimin ilk Türkçe sözlU 
ehe. eri 

.__.. .... ._ ..... M+ll~U~O~H"•ttn ... U•M~ ....-

ff==================================================================~ 

YENİ SİNEMALAR 
BU GON BU GECE 

M t!v~imin illr $ab~strlt!rindtm 
HUDUTLAR 

TEHLiKEDE 
Filmi büyülr muvafl.Jıiyl'tll' 

deli m edıyor 

Ba~ Rollerde: 

Mirle/il' Balin - E. Von Stvobrim~ 

1 Z.15 de ucu:r halk m tıne inde 
GÖNL1JM SENi İSTİYOR 

HALK 
BU GUN BU GECE 

ALTIN HIRSIZLARI 

Büyıik macera filmi 

:?O lusım b:rden 

S~n&lar 

H,30 • li,30 gece 21 de 

BU GECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 

sus 
DU GECE 

2 Btly!ik Fılm 

1 - I.orel - Hardı t rı r {tüt' çe) 
2 - .Baııkm 

CUNDÜZ 

SOVE ·s FE lL 
TÜRK':;E SÖZL 

KASJRGA 
Türkçe söz ii 


