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Çankırı Caddeü, Anlmna Ren nehri 63 santim yükselmiş- 1 
_ tir. Bu yüzden Sigfrid hattında 

Telgraf: Ulua • Ankara bazı blokhavzlan su basmıştır. 
lLKTEŞRlN TELEFON Alman erkanıharbiyesi bundan 

1 9 3 9 Mtieuese MMtırtı l1+4 dolayı endişe içindedir. Bu hu-

1 
---..... Batmuharrirlilı: 1'71 sustaki haberlerimiz 5 inci say-
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Hariciye Vekilimizin Moskova temasları 
ve buna muvazi olarak Ankara'da 
yapılmakta olan siy si müzakereler 

. 

Dr. Refik Saydam 
dün izahat verd" 

Ankara, 10 s.a. - Parti Grupu Umumi Heyeti bugün 10. 10. 1939 

il 
saat ıs te haftalık içtimaını reis vekili Hasan Saka'nın reisliğinde 
«ktetti. llk defa Başvekil Dr. Refik Saydam söz alarak Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu'nun Moskova'ya muvasalatındanberi ora
da l'e ona müvazi olarak Ankara'da yapılmakta olan siyasi müzake-
re ve temasların suuticereyamna ve vasıl oldukları safhaya dair 
izahat verdi. 

Bu izahat üzerine slJr alan birkaç hatip noktainazarını beyan et
tikten ve sorulan suallere Ba~ekil tarafından icap eden cevaplar 
Verildikten sonra, bükümetln bu mesai/ hakkında takip etmekte ol
dµğu noktainazar ve hareket tarzı umumi heyetçe tasvip olunarak 
ruznameye geçildi. Ruznamede Niğde mebusu Cavit Ural'ın müte
addit zira1 meseleler hakkında bazı suaJJeri ihtiva eden bir takriri 
"fardı. Ziraat Vekili bu takrirde mevzuubahis olan suallere ait ce
Yap/ar/a birlikte memleketin umum! istihsal vaziyeti ve ziraat du
rumu hakkında maHlmat verdikten sonra, gerek sual sahibi Cavit 
Ura/, gerek diğer hatipler tarafından zirai mesaile ve bu senenin 
istihsal edilmi~ mahsullerinin sllrilm ve satışına dair ileri sürülen 
fikirler ve sualler üzerine ayrıca mütemmim izahat verdi ve ma
zakere saat 18,15 te nihayet buldu. 

Bin göl diyarı diye anılan 3 milyon 600 
bin nüfusluk Finlandiya'nın coiraft va
ziyetini ve Sovyet Ruaya'nın ademiteca
vüz paktr yaptıfı Letonya ve Eıtonya 

ile yeni müzakerelere ba~la.dr~ı 
Letonya'yı cıssterlr harta 

Baltık'taki fedakôrlık yüzünden Alman filosu 
Kurmay başkanı amiral Raeder istifa bile etti . 
fakat bu istifayi Alman hükOmeti kabul etmedi 
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Londra, 10 a.a. - Daily Sketch gazetesine 
göre, alman donanmasının kurmay reisi ami· 
ral Raeder, alman deniz makamlarının "Rib
bentrop'un Baltık hatası,, telakki ettikleri 
vaziveti protesto için istifasını vermiştir. 

almmasrru protesto etmiştir. Zira alman do
nanması bu suretle doğu Baltrğında Rusya 
tarafından çevrilmiş, batıda ise İngiltere ta
rafından bloke edilmiş bulunmaktadır. 

Amiral Raeder'in istifası reddedilmiştir ve 
Almanya, Stalin'in Finlandiya'da yerleşmesi
ne mani olmak için muhali dahi yapacaktır. 

Amiral Raeder, Baltık adalarındaki stra· 
teji noktalarının Sovyetler Birliği tarafından 

Sovyetler İskandinav 
devletlerinden arazi 

talebi yapmıyacaklar 
Oslo ,11 a.a. - Oslo'nun iyi haber 

alan mahafilin, Sovyet Rusya'nın 
İskandinavya memleketlerinden hiç 
birisinden arazi t<\Jebinde bulunmıya
cağı mütaleasını ileri sürmektedirler. 

ya i~in elim bir f edakarhk 
"Amsterdam, 10 a .a. - Telcgraf gazeteıi yazıyor: 
"Mos!<ova, Almanya'ya vadettiği yardrm için geniı bir kareılık istedi ve aldı. B11 

kar~ılık yalnız doğu Polonyasr değil, aynı zamandı Baltık devletlcriııde Rusyı'nnı 
hareket scrbcstiliğidi r ki bu Almanya i~in elim bir fedakirlık teşkil etmektedir.,, 

Gazete mütaleasma şu suretle devam ediyor: 
"Almanlardan birçoi,unun pek nikbin bir gözle görülmiyen bu Baltık fedakirlrcr

nı tenkit etmekte oldugunu kayd eylemek lüzumsuzdur. Filhakika, Almanya Baltık 
devletleri üzerindeki nüfuzunu terketmcklc, Baltık denizinde her türlü tehakkümden 
vaı- ıreçmektedir.,. 

Gazete yazısını şu suretle bitiriyor: 
"Keza Almanya Sovyetler Birli t ine alman milleti nezdinde ya pdı: as yeya hiç 

tasvip bulmıyıın si)"asi ve manevi tavizlerde bulunmak üı-e•edlr.,. 

, 

Falih Fılkı ATAY 

11 
y ~i harpler için meıuliyet mü· 

h 4"b.,_aı adet olmuJtur. Hatta 1914 
?tı a:r 1nin ıneaullerini beynelmilel 
't'a.l hkenıelere tealim etmek dahi, 
1 1 ~f d 
d a evletlerinin kararlan arasın• 
t a. idi. Geçen eylüldenberi gene iki 
tia~~f • büyük bir dikkatle, mesuliye-

Daladiye "biz medeniyet için 
mücadele ediyoruz !11 diyor 

Daladiye : 
.-:.endi Üstünden atmağa çalıııyor. 

h Bilhassa demokrasiler ancak 
d~klı bir harp yapmak mevkiinde. 
h ırler. Çünkü, evela, gerçekten 

a.rp istemiyen milletlerini buza. Silahı bırakmak için 
~t'ete kandırmak, cihan efkarını 
a.2-nnıak ve abluka tesirlerinden 

:ed 0 15!' zarar gören bitaraflan bu 
e akarlığa razı etmek li.zımgeli
~orp Müttefiklere göre eğer Alman
h • U olony- ile herhangi bir ihtilafı 
ha ehnek için ıili.ha sarılmasaydı 

arp olnuyacaktı. Almanya'ya gÖ· 
re eğer ınüttefikler Polonya'ya ga· 
.. ant· 

şu şartı koşuyor : 

Emniyetin her alh ayda bir 
tehdit edilmiyeceğine 

dair kan teminat ! 
1 Verip Vartova'yı mukavemete 

teı~k etmemiı olsalardı kan dökül- Paris, 10 a.a. - B. Daladiye bu
lnesnıe lüzum kalmıyacaktı. Al- gün saat 20 de radyoda verdiği nut
~anya • Polonya ihtilifınm sebebi, kunda, askeri harekat hakkındaki 
A~rıay nıuahedeıidir. Bu muahede ketumiyetin haklı olduğunu söyledik 
hk nıan.~a'y~ göre bü!.ük bir haksız: ten son:a hülasata~ demişti~ k~ : . 

• rnuttefıklere gore 1914 barbı "- Bır aydanberı askerlerımız dü~-
lneıul ve mağluplarına tertip olu • (Sonu 6. ıncı sayfada) 

Hitler : 

Garp devletlerinden 

isteğim yok diyor 

ve o da sonuna kadar 
harp etmek hususunda 

azmini feyif ediyor 
Roma, 10 (Radyo) - Hitler bugün 

kı~ yardımı münasebetiyle Spor Pa· 
lasta verdiği bir nutukta Almanya • 

F ransu; BCJ§vekili B. DalaJiye nın garpte hiç bir istediği olmadığı-
nı, garp demokrasilerinin hareketle -nan rneıru bir cezadır. Bir defa bu 

;antrfın cereyanma kapılırsanız, 
N •vanm içinden ne 1870 te, ne de 

------------ ------------------ rini anlamadığını söylemiş, fakat 

. a.polyon harplerinde çıkabilirıi· 
nız, 

k F~kat diğer taraftan çekler, 
b cndı mahkumiyetlerinden Münib 
Harı~çılarını mesul tutmaktadırlar. 

l'llukat odur ki bu mesuliyet mÜ· 
~.~ka~a.ları ancak dosya ve kağıt 
b~~carlarmm İ§İne yaramakta har· 

I~ ' · z r rınr yalnız onun kurbanları 
?~1ell'I ktedir. Şimdi de istenen 0 de· 
c: ı ll'Iİdir? y .• dd" , · enı ı ıaya göre ma· 
( :tık' p 1 , 
v~ · 1 0 0?Y~ ortadan kalkmıştır 
• ~ademkı bır daha eski hudutları 
1 ıh d"l p ya 1 emez. O halde lngiltere-
t ransa harbinin lüzumu kalmamış· 
•r. Mesut olacak olanlar da ı·· 

l '"'U k ) U:ZU• 
:. a mıyıın harbe. devam edenler-

< ır. 

Bu diiva, hiç bir çivisi yerinden 
o:rn m11 ksızın, esasen büyüklerin a 
Vıklarına dolaşmaktan bcJ•ka . . fe t) · 1 y marı-
ı ·· crı o madığı iddia olunan bütün 

1 U~u~suzl rın, yani küçük devlet • 

E h harp devam ederse, sonuna kadar Al-r z u r u m a t 1 ay 1 n manya'nın çarpişacağını bildirmiştir . 
Hitıer sonra demiştir ki : 

20 sinde törenle açılıyor - Almanya'nın ne askert bakımın
dan, ne iktisat bakımından ne de ma
neviyat bakımından mağlOp edilebil~ 
ceğini zannedenler yanılıyorlar. Al • 
manya'yı Führerinden ayırmak, iste
yenler hata ediyorlar. Almanya ve 
Führer tek bir vücuttur-

Japonlar 30 bin kişi 

zayiat vermişler 

~ndra, 10 a a. - Resİnr bir çin ha
b:rıne göre, Wila yakininde yapılan 
~ın ı:ı:ıukabil taarruzunda, Japonlar 
uç gun zarfında 30 milden fazla bir 
mesafe dahilinde uzaga püskürtül -
müş.lerdir. Japonların otuz bin kişi 
zayıat verdikleri söyleniyor. Pingli· 

Helsinglor•'taki. tayyare meydanından bir göriJnilf. 

Büyük vaf anpenerlik tezahürleri arasmda 

bir Finlandiya heyeti Moskova'ya hare ef efil 

inlandiya mutlak 
hakimiyeti den 

edakôrhk etmiyor 
Lifvanya' da Sovyet tekliflerini kabul elli 
Helsinki, 10 a.a. - Royter: Bütün 

Finlandiya matbuatı, bir isveç gaze _ 
tesinde inti~ar eden aşağıdaki beya. 
natı neşretmektedir: 

"Fenlandiya'yı tehdit edecek her 
tehlike bütün şimal memleketlerini 
de tehdit etmiş olacaktır." 

Gazeteler, Fenlandi ya'nın bitaraf. 
lığını muhafaza hususundaki azim ve 
kararını mevzuubahsederek k .. .. k 
l . . .. . uçu 
ı uırnmetlerın ancak bu sureti . er . e mev 
c~ .ıyetlerıni muhafaza edebilecekle· 
nnı yazmaktadırlar. 

alınan intibaa göre, Moskova'daki 
Fenlandiya murahhası Paasikivi, Mos 
kova'da bulunan diğer Baltık devlet· 
]eri murahhasları gibi hareket etmi· 
yecektir. 

Sewnska BJadet gazetesi muhabiri
nin yazdığına göre Fen]andiya hükü
meti, şimaldeki bitaraf devletler blo
ku içindeki teahhüdlerine muhalif 
lıer hangi bir teklifi kabul etmiye· 
cektir. 

erın ıatiklilleri nihayet buJuncıya 
dar böyle devam edebilir. Milli

( Sonu 5. ıncı say_Jada) 

Gefen ıene Erzincan'" varan tren Erzincan yolunda angin imtidadından sonra çin kuvet
lerl Lslncbian~ civarında bulunmak
ı.dırlar. 

lsveç gazetelerinin yazıları 
Stokbo~~· lO a.a. - Royter: İsveç 

gaı:etelerının Helsinki muhabirleri 
tarafından gönderilen telgraflardan 

. ~ğrenildiğine göre Fenlandiya ha
rıcıye nazırı B. Erkko, bir mülakat 
es~asında §u beyanatta bulunmuştur: 

ah
'-- Moskova'daki Fenlandiya rou· 

[Yazısı S. inci say.fada] r llillSl Paa ·k· . · sı ıvı, yalnız Sovyetlerın 

(Sonu S inci sayf ads) 



li 

-~-

r : 

1 

içindir ki, biz, Atin 'daki 
an olimpiyıt.<11 nna iyi tu ıd
bir yolu deliJleri d n biri ola-

k ha devam edi}-wuz. 

B ha.n BELGE 

Ticare gemilerim ·zi h v 
hücumundan 

Bir nizamname ile alınacak 
tesbit edi idi tedbirfer 

Ha.,. tmu'ruzlarına kar korunma kanun un l2 inci madd aiııe g«Sre 
hazırlanan (Ticaret gem !erinin gua kartı koru nizaınnamee.i) İcra 
VekiUerl heyetince kabul edilmi ve a.lA.kalılan bildirllmiıtir. 

Ticaret & milerinin zehirli gazlara karşı korunma ı lçin te,kil t vücıı· 
d getirilecek v umum tedbiri r alınacaktır. Hava taarruzlarının maddi 
ve mancvı tesirleri, korunma tedbirlerinin memleket içindeki bütiın rcı
m v huııuei te il ve tealaler tarafından hazerden i ibaren itina ile aJın
maaı ve seferde iyl tat ik edilmesi auretiyle iıale veya tahfif olunacaktır. 
Ticare gemileri ah pleri, gemilerine vukuu muhtemel gaz tebliksine 
kar ni:ıamnamede gösterilen tedbirleri al.maJda ınUkdlef tun.ılm tadır
lar. 

Limanlarda tefek "'ller: ı Jar da gaz lcurauna tabi tutulacaklar-

Bır harp zamamnda Türkiye liman- dır. Gaz kursunun ınaııra ·1arı, kur un 

larınıla bulun n veya Türkiye liman- bulunduğu y rin hu u i id re i tara
fından verilecektir. Kuralara hariçt n 
gelecek! rd!!o umumı mülhak e hu· 
11u11i bıitçel rle idare olunan mile e

larına gelen e T irkiye limanların

dan çı. ütun gemilerin e bu ge
milerdck phııl a ytiklerinin gazla e erle sermaye inin yarısından fazla-
1.nıla ık olup olmadıklarınm te pitin· ıı devlete ait olan müesı;e eler ve ban
d n ve bula ılı: olanlann temizlenme- kalar memur ve mensuplannın harcı
sındı:n birinci dereced liman r iıle- rab ve yevmiyeleri umumi hiikürnlere 

r m ıul bulun k adır. Limanın 

'" -- .. 
- - .-...--· . ·-

ı ra k .. y ri 1 

k lkı ır ak l~ln 

s 

sta)'yerlerl 
Gönüllü ha •a 
kursu yakında 
Kurs Ankara Nümune hasta 

açılacaktır kayıt orada yapıl 
Bundan bir müddet evel Kızılay umummı ·ezı ın 

e Kaymokomlor 

oplantısıno dün d 

devam edildi 

Umum müdürlük 

b nlara muhtelif 

vazifeler verdi 
bir tqebbüıünü haber vermi,tik. Cemi muh elif y r 

Onnan wrıwn müdürlüğü be hına 
Almanyanın muhtelif şehrrlerinde 
tabailde buluourken me lekete çağ
rı an 18 atajiyer talebe orman fa.kül
t"i ve orman umum müdürlüğü t~t
kWtında muhtelif vazifeler veril
mi ir. 

"Gönüllü hasta bakıcı hemıireler., kursları açmak ikarannı 

o a<ıır. 

Ö endi iıniıe göre kaymakamlar 
11 ba r onda vi iıyett Ü· 

çun ii ve son toplantılanm yapac.ak 
e nun u toplantıda daha ziya
e köylerin umumi vcuıyetlerini ko

nu caklardır. Kazalarda. vilayetin 
ve kavmakamlıklann yapacakları it
ler ayrı ayrı pro ramlara raptedile
cektir. Bu hu uslarda. bugün vılaye
in al h müdürler· dil§üncelerini 

bilairece lcrdir. Neticede, alınan ka 
rarlar Ankara kazalarının i prog -
ramlan mahiyetinde olacaktır. 

an r m Yerile<ek 
sai ··uel eri 

Bıınlardan BB. Salllli&ttin İnal, 
S Hu§, utt&lip UsJu, Hikm.t 
Ün orman fakülte i asiatanlıklaruıa, 
BB. Ali Topçuoğlu, Hayrettin Kaya· 
cık, Kemal Sava~. Muhtar Barla , 
Refi Erdem orman f<>kiiltesinde ça
lıtınıa.lc üzere 1 tanbul orman mühen
dlıliklerine; BB. Adil Gök in, Niya
zi Kural, Niyazi Tan.ay, furgut Gün· 
aav. Kemal Gönen. İzzet Ar even sı
nuıiyle Es.ki chir, Dü~e. Daday, Ka
rabük, Alaçam, Çoruh devi t orman 
işletmesi revirlerine; BB. Mustafa 
Salkaya ve Sak1p Sünneli Bolu or
man mektebi muallimliğine: B. İb
rahim Giirgen Bursa orman mektebi 

ua limliğine tayin edilmi !erdir. 
G nç omıancılanmıı:a yeni aldık· 

lan bu vazifelerde b ~arılar dileriz. 

Havalar yağmurlu 

gidiyor 
• 

Ş b.dmizde hava eluıcriyetle bıılut
hı geçmi9 rüzgar garpten saniyede 8 
metre kadar hı.ıla eaınittir. GünUn en 
yük ek ıııcaklığı on lri11 dereceye 

tcır Vekilleri heyeti, liınaıı memı.ır- kadar yük9Clmi tir. Yurdda hava or
lanna verilecek gece mesai ücretlerı- ta Anadol n prk kısmiyle Karade
ni t ıbit etmiıtir. 1939 mayıs yılı so- nic kıyıları ve doiıı ~lgeleri çok bu
numı kadar muteber olmak üzere gu- lutlu ve· yer y r yağıflı, Trakya ve 

elleriyle mıntaka liman rciııleri • ltocaeli'dc bulutlu ve diğer bölge-
- ..,. - \erin• \.ar ..&. ı.aı.tı-~-.. ~~·C yııı,tl bu.l.u • 
ı rı g ce içl:ı ıoo kunt , ırui.ba.tı te • zg r ar raıcya, Ego ve cenup o-

min ve kon trole memur olanlarla fen ğu unda şimalden, di ğer bölge ve çev 
memurlarına, kontrolörlere ve tali ti- relerde ek eriyetJe cenup istikametin 

rei !erine ve vekillerine 75., mtis- den n çok dokuz derece hula csmİ§· 
taldlcn çatı n liman ınemı.ırla.nna ve tir. Akdeni:de dotu Anadolu'da ea
.,. v killerine 50. liman memurlann• sen lodo rilzglrının tiddeti ıaniyede 
n vek ilerine, makinistlere 4-0, tayfa l1 metreye kadar yükselerek mevzii 
ye odacılara 30 kurut gece yevmiyesi fırtınalara sebep olmuştur. 
verilecektir. Dün yurdun şimal ve merkez kısım 

laruıa vaki yafııların karemetteye bı
raktığı su. miktarları Uludal"da 91, 

göre bu idarelerce ve bunlar haricin- Uşakta 34, Dursunbey'de 26, Aksaray-
de kalacaklar için de nakliyat masraf da 21, Kır ehlrde 17, Muıtafa Kemal
larile kurnta bulundukları müddetçe paşa'da 16, Konyada 14, Gemlikte 12 
yerilecek yevmiyeleri mahaııt havaya ve diğer yaflt glSren mıntakalarda 1-
kartı korunma komisyonlarınca tea - 10 kilocram arasındadır. 
pit ve buıusı idarelerce tediye oluna-
caktır. En ytikaelt lcaklıldar NuUU'de 23, 

iz nname htikümlerine göre li . Ist:lbiyede 24, Antalya'da 27 Adanada 
ınanlarda ve vapurlarda gaza karfı 29, Diyarbakırda 31 derec.edi~ 

Çağrı 

mit bul uyordu. 

İŞ KANUNU TATBİKATİYLE 

MEŞGUL OLMAK ÜZERE 

Ve aletler arası bir 
komisyon kuruldu 
Başvekaletin ten ibiyle, lktiııat Ve

kaleti İş dairesind Vekaletler arası 
bir komisyon teıkil olunmuştur. Bu 
komisyon, 1ş kanunun resmt i yerle
rinde ne suretle tatbik edileceğini tet 
kik edecek ve bu buau&ta haz1rlana -
eak olan nizamnamenin eaulannı çi
zec ktir. Komisyona Milli Müdafaa 
Vekille i adma askeri fabrikalar bu -
kuk mü aviri İsmail Kenan, Adliye 
Vekaleti namına hukuk i !eri umum 
mlidür muavini Şevket Umura!, Dahi
liye VekAleti namına Belediyeler mu
amelat şubesi mildürü Necmettin, 
Nafıa Vekaleti namına fOseler fen 
heyetinden yük ek mUhendis Fuat, 
Sıhiye Vekaleti namına mutehaası. 
doktor Ke-mal, Gümrük ve inhisarlar 
Vekıileti namma inhisarlar umum 
müdürlüğü imalat stok şubesi müdür 
muavini İzzet, Ziraat Vekaleti nam•
na Yüksek Ziraat enstltüııU iktisadi· 
yat fakül esi asistanı Kil.7:un. Müna -
kale Vekaleti namına devlet demiryol 
lan hukuk i§leri mildlir muavini Sır· 
rı iştirak etmektedirler. Komiayon 
yakında ilk toplantılarına ba lıyacak
tı r. 

Balıkesir'de pasif 

gece korunma 

tecrübesi yapıldı 
... 1 ... 

.a.sif gece korunma ecr a ı -

dı. İzmir istikametinden gelen tayya· 
relerin hücumuna maruz kaldığı 
farzedilen Balılı::esir'e çan çalınmak 
suretiyle tehlike ba verildi. Bu
nun Urerine 9ehrln blitUn ıkları bir
den söndürüldü ve ehir tam 20 daki
ka zifiri karanlıkta kaldı. 

Nihayet Tophane yanındaki çanm 
ikinci defa çalmasi}•le ı ıklar tekrar 
yandı ve bilahare de saat kulesindeki 
<:."!navar düdüğü fasıla ile iki defa ça
larak tayyarelerin uzaklaş ıklarım 
bildirdi. 

Zonguldak - Çankırı 

klüplerinin maçı 

Zonguldak, ıo a.a. - Zonguldak 
spor kulübü futbol takımı pazar gü
nü Çankmda Çankırı kulübü ile bir 

teşekküller apılacaktır. Bunlardan 
gemi kaptanları mesul bulunmakta -
dırlar. Her vapur, tooilatoauna g6re, 
temizleme kadrosu, akımı ve malze
me bulundurmıya mecburdur. Ayrı -
ca harp zamanında gemilerde alına -
cak tedbirler için hükümler konul -
mu tur. Harp zamanında limanda bu
lunan gt:milerlc sefere çıkacak gemi
ler de hususi hükümlere tabidirler. 

X Hatay Vilayeti kurıılmaaına dair maç yapıru ve maç 4 - 2 Zonguldakb
otan 3711 &ayılı kanunun muvakkat lar lehine neticelenmiştir. Zonguldak 
S nci maddeıılnln t dili hakkındaki talnmının Çanlurıya yaptığı bu ziya
kanun llyihaaını mll.zakere etmek il- ret, iki komııu vilayet gençliğinin bi
ıere tefeldrlll eden muvakkat encii- ribirine temas ve ıamimi kayna,ması
men bu n aaat 15 ele toplanac:a.ktır. na vesiyle olmuştur. 

Kursta: harp yaralan ve tedaviJe .. 
abakıcı. ıt ilk 

Harpte 

nı saran, kanını di 
miyetinin bu ayırlı 

Ankara kadınları araauıda da 

940 umumi nufu sayı 

yüklü · ··ne v ehemiye ine göre. o ye· lllllllllllllllllllfllllllltlllllllllllllllllllltlllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllll Dünkü aayımı.zda 1940 yıluı ya -

misyonları tara
memuru veya bir 

liman az m muru emrine motör veya 
ı~ •ık ·erileccktir. Gemilerden çıka
c k ya gernilere yüklen cck bula ık 

ey güphcli eı mn mua enKİ ve 
·zıen .eai için ahitin münasip bir 

r ·ndc 1 zırhklar apılac k ır. Li-
r n gaı: müdii.r, ınemur v ya mmtaka 

, meınurl rı e yedekleri 46 - 55 
ş arasındakilerden ve beş aene için 
ilecektlr. Be! ne sonra icap eder

nilerı ıeçilecck ve bun-

Cephede aryete ! 
HAVAS Ajansının bir tel rafı 

bildiriyordu : 

"Alman/ r dün bir prop3ganda 
taarru u yaprıılfTardır. MirrAJyöı
Ierln, tankJar n ve topların yanına 
konan buyuk hoparlörler bı'rden 
cephenın bir çok noktalarıada ko -
nu~mıya baş/ mı fardır. Alman top
çu kuv tleri bu müddet ur! ında a
te etmemi !erdir. llop rlörlerle 
Hırler·in nutkundan parçalar okun· 
mu~cu • Fransız askerleri bu .sür -
prizi büyük bir ne~e ile kar ılamı -
/ar ~·e bu hareketi Moris Şövalye'
nin bir nunıara.sı kadar eğlenceli 
bu/mu tardır.,, 

Führer, bir nutlcu11da 'ber :ıillha 
•ynı siIBhl• mukab le edeceğim .. 
demiıti. Di!met iri lngilizli!rin ar
tılıları beyannameler de bu propa
gamla ıaırruıa ili! ku~ılamyor. 

Fakat bu taarruzun bir Jlods ~6-
va/ye numaraaı kadar muraf/a/l:iyer 
göstcrme~ne ne buy11rursunuz l 

Yirminci asır, b rp e yeni bir lis
Jılp bul•bilmek için, demek ki, kar
~ı/ılı/ı ge • ltarblzıe de girifııwJ: -
tedir. Jtskiden 6trlJR •• mluedT*fl 
kırv Ji olan ord , />erjJ Jnıuıurdı. · 

Bundan .sonra zafer için çene kıı -
vetine de lüzum mu ol•calttu ? 

Llllcin ne derseniz deyiniz, cep • 
bede ,. ryete biç de feaa bic 1 oJ.. 
mıyacak. Top güt ltüsil, fek pa
tın ı.sı: bomba "' gu/le tarralc.uı, 
ond n onra. bozuk t~lffuzJu bir 
lransızca veya lngilizce bitıılH I 

Her tarafta haval fişelcler ha -
vanlar, çarkı felekler arılan eski 
donanma/ardaki meddahlar gibi bit 
şey. 

Deaı it ki AlllUlnlar, "ne eden 
kuYet d•iar,. v•ci sini ıhır edin -
mi1 olan (K. D. F.) t kil,tıoı r:.p
beye, ltattl dllfman ceplıeısloe lııB -
dar uzattılar 1 

Ren kurban mc idiyol" ? 

Eski ve yeni JI ısırlılar bir aır 
ance ine gfflinciye J:adar Nil _.. 
rlnin yazın neden t tığım an1,,... 
auınıı:şlardı. Onuıı için bu aebebi 
balananııyen f yeN.Dt mlbadlarwı 
M ır'a fe;rr ft b«cht 
mamdiyle yyt4Jt.lıw- ı .... ı., 

·~ 
neblre şuradan b11radan insan .hır-

• banlar aulırdı. 

Dün Londr•'dan gelen bir re/ -
gral, Ren n•hrillin uları 6J mi
metre y kseldiği için Sigfrid istih
Jı;lmlarınıa bir kısmı altında ka1-
ll16k tehlilı.esini ıeı;irdltlnl bildi -
riyordıı. 

Eski Mısırlıl•r ııamanınd• Nil 
gibi 1919 senesinin Ren'i de 1ı:urbaa 
1111 16tlyor ? 

Yoksa alman lru.aundı heyeti 
yeraltındtıı iken au altında kal•n bıı 
i«lbkhzılard• afak denlwtı geml
ı.,i Jtullawag bık l•Hr'ai IHU• 
ca.t mıdır 1 

FiltrJc tlal.r I 

l11tanbal gaur.Jerlad• .di!l>I .,... 
:ul•r, edebi mtJna.kqaJar, daima ad
liy•, Hbıta ll•lHdi!rlntle11 llbtım a
Jn. 

Sozı ;ıegwalard.I Tntl* TiU.t'ln 
R...N ~aiti Apy.111·- .A
~ ,..ıw:ıa.. Mt.ıa alttı -
...., ~but b90ll .,..,. rwilmeıi 

Babıali ~İpleri arasında '*Tevfik 
Fikret,. fıkra vıt makalelerin ger
mi l verdi. 
Şu satın alma kararmın edebi fa
ziletlerini görüyor musunu.1: ! O 
karar v•rilmueydi, kalem abiple
rimiz Fikret'ren bahsetmek imkam
DJ bulamıyacakJardl I 

Yeni bir Lehcetül Hakayık 

Bizde t•nzlmac muharrirlerinden 
Ali beyin gazel bir e~ri vardır: 
Lebcetill Hakayılc. Bu 1cltapta bir 

ta/um kelimeler esprili ·ve cinaslı 

bir felci/de izah olunur. 
Franıızca Maryan gazetesinin on 

nushalarından birisinde bu tllrlü 
bir yazı Hrdı. Bir iki arnek vere
lim: 

HUDUT - Arkuında ekalliyeı

lu bııluoan gayrı'muayyen bir çiz-
gi. 

KÜREl ARZ - Ni11uz sahası. 
HAYAT SAHASI - Kom§unun 

maJL 
Aym yaztıda fU cümle de vardı : 
"Eblliyetlet daima tazyık altın

d.t y rlar v• k•rt1111lmaları için 
bulundvk/fM.l. mem/ekeria istillsı ......... 

T.t 

pılacak umumi nüfus yum hazırlık 
Iann'.lan olar k sok e nıı-
mara, binalara numara konul hak 
lnndaki talimatname e a lannı yaz -
mı tık. Bir yanlı lık eseri ol 
mumi nüfuıa sayımı, l O nu ı 

mı eklinde çılmlı ur. Tashih 
ri.ı. 

!arımın arzına muhterem U u 
tea!ni tevsit ederim. 

Emlllı: ve Eyt ı an ı id· re 
.Meclisi re · vekili Me u Öıl ök 

i79 
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1 ki topraksız devlet 
·D 0 N Y A H A B E R L E R t · 

J 

Devletler huk k .. 
raia ıahip olmak u u~~ g?re, top
olmanın ilk nnıatakıl devlet 
let olanı taBrhdır. Topraksız de•-

az. ununl b L_ b' devlet t k a eraoer, ır 
, opra ların d" . ı· 

altına girmesi • ın upnan ıfga ı 
yılmaz. A. k Y~e ~kıraz bulmuı aa-
devlete .9 erı ışgalin, müstakil 
hük ·· aıt topraklar üzerindeki 

uınranlık h ki . . 
ği de d l a. annı ılga etmedı-
ide5id' el etler hukukunun eaki ka· 
lı; r ır. fgal altına alman mentle-

Garp cephesinde harp faaliyeti 

gittikçe fazlalaşmağa başladı 

e ın nıukadd 
a· na ha "I eratı, sulhun imzası -

büyük g ~a kal~r: Bunun en iyi miali, 
·i altına. 

1 
rp ıçınde Sırbistan'm işgal 

ı ve A. e. ınnıasıdrr. Garptan alman 

Sigfrid istihkomları su 
baskını tehlikesi altında 

VUıtury 1 

ordula a~. ..t~~ktan da bulgar 

Almanlar devriye faaliyetini arttırdılar 

lelret ~~ Yuruyuşleriyle bu mem· 
itgal ~Yuk harp içinde tamamiyle 
kiinı ~ ~rna alınmıştı. SIT'histan hü
leri ~ açtı. Fakat "itilaf devlet-

nın bir ,. 1 d etti y uzvu o makta evam 
•ınd ~ harbin sonunda aulh maaa• 
ecı.: ~er alarak, kendisini mağlup 
olan 'A.tkat müttefiklerine mağlup 
"'eri.tli b~anya ile kendisine pek el-

ır •ulh aktetti. 
911riin b" 1 b. · b l "'"""- oy e ır vazıyette u u-

·- iki Ç..ı... devlet vardU": Polonya ile 
-oılovaJc G . p 1 ' va · . Ya... erçı o onyan m 

i~Jet! Sırbistan'm büyÜk harp 
8tlla elr.ı •aziyetine daha çok benzer. 
rtnı ~la beraber, Çekoslovakya'· 
ÇiQk~knki vaziyeti de aağlamdır. 
l\\art u Almanya tarafmdan geçen 
Fr ta Yapılan darbe lngiftere ve 
he~Dsa tarafından tanmmadığı cİ· 
l-1 ~.;u devletin topraklan da "it-

1\\da,, sayılmaktadır. 

, ~eltoılovakya'nın ihyası lngilte-
l"e nı11 v F • 
"'-- e ransa'nın sulh gayelerın-
~ b' . 

•rıni teıkil edeceği anlatıl· 

llla~t"-du-. Çünkü topraklarının iı· 
Bali ii . h"k'' . • F :ıerıne Polonya u umetı 

ranıa.'ya. iltica ederken, diğer ta
raftan da. Londra'da eski cümhur • 
ı-e'. 
k ~ Beneı'in reisliği altında bir çe· 
d oslovak hükümetinin kurulmasına. 
ofru adnn a.tılmrıtır. Gerek İngil

ter 'd e e ve gerek Fransa'da Çeko•· 
lo.llkya, Polonya'dan Ye ıüphesiz 
~ de Beck ve arkadaılannclan 
~'Yad• aempati uyaDClınnııtw. C-
lta.ıO\t. ,_ ve Benef, Ver-y aul· '- -y• · d k. M .. 
.ııi~~"" ll()nra J 938 senesın e ı U• 
d ._ .. ,_ ı a kadar demokrat 
ı.::;~_tlere ve kollektif barışa ıadık 
d --th. Bundan bafka aovyetlerle 
d • ~ münasebet kurmuı ve bu 
§ı:ett• 1935 senesinde. bir de kar-
19 b Yardım paktı ımzalamııtı. 
d' ~ ~il-inde Alınanya'nın tehdi· 
"ı ıle karıılaıtığı aaınanı Çekoslo· 
~a'nnı vaziyeti pek kuvetli gÖ• 
b' '1Yordu: Franıa ve aovyetlerle 
ı.-_.,,rd d S'f'. tihlcA J • mı pakta var L ıg nt ıa· 

Paris, 1 O a.a. - 1 O ilk teşrin sabah tebliği: 
Düşman keşif müfrezeleri, Sarre'nin şarkında ve garbında. bü

yük bir faaliyet göstermekte devam ediyor. 
/:. 'llİ mmtakada karşılıklı topçu hareketleri de devam etmekte-

dir. 

F ran•ız akıam tebliği 
Pads: 10. a.a. - 10 teşrinievel tarih 

li Fransız akşam tebliği resmisi: 
Moselle ile Sarre arasında düş· 

man keşif kolları çok büyük bir faa
liyet göstermişlerdir. Bu mıntakada, 
bazıları oldukça ehemiyetli kuvet· 
!erle yapılan müteaddit hucumalar 
tarafımızdan püskürtlilmüştür 

Alman reımi tebliği 

Berlin, 10 a.a - Tebliğ : 
Doğuda, alman - rus hattına doğru 

bugün tesbit edilmİJ olan hedeflere 
varılmıştır. Bugün şimal bölgesinde 
Suvalki'de kıtaatımızın harekAtı ta-
1Il3JT13lanmıştır. 

Batı cephesinde, ehemiyctsiz top • 
çu ve öncü faaliyetleri kaydedilmiş • 
tir. 

Cephede faaliyet arhyor 

Paris, 10 a.a. Havas ajansının aske
ri vaziyet hakkındaki telgrafı : 

Cephede faaliyet biraz daha fazla • 
dır. Almanların büyük bir taarruz ha 
zırlıkları henüz söylenmemekle bera
ber, düşman başkurnanlığının eeyyar 
unsurlarını fransız hatları iıtikame

tinde tehlikeye dU1Urmeainin aadece 
kıtaatını müheyya bir halde bulun -
durmak için olmadıfı qlkArdır. 

Bir kaç latiktaf tayyareıl franaıs 
hatları üzerine ha.akın yapmııtır. Ha
va çok fena idi. Hava dafi topları ve 
ağır mitralyözlerle ateş açılmış, düş
man tayyareleri hiç bir noktada hat -
ların gerisine girememiştir. 

mektcdir. 

Belçika'nın müdafaa terti&atı 
iyi vaziyette 

Brüksel, 10 a.a. - Havas ajansının 
muhabiri Belçika'nın şimali şarki hu
dudunu dolaşmış ve bitaraflığını şid
detle muhafazaya azmetmiş olan Bel
çika'nın müdafaa tertibatının mükem
mel olduğunu görmüştür. 

Hudutdaki alınanlar Belçika'yı 
fransız taarruzundan korumağa ama
de olduklarını iddia ediyorlar. Fakat 
belçikalılar 1914 harbını hatırlayarak 
Fransa'nın sözüne tam itimatları var· 
dır. 

Alman kıtaatı ve harp levazımı ce
nulıa doğru sevkolunmaktadır. Bun
lar Lüksemburg karşısındaki Sieg
fried hattına yerleştiriliyorlar. 

Lüksemburg gazeteleri halkı 
teıkin ediyor 

Lükscmburg, 10 a.a. - Gazeteler, 
Liiksemburg'un alman taarruzundan 
korkmasına mahal" olmadığını yaza 
rak halkı teskin etmeğe çalışmakta-
dır. 

Rus.- Alman pakt~ yüzünden 

Rozenberg'le 

Rlbb~ntrop' un 
De"riye faaliyeti 

Karada, pazar ve pazarteıi günle • arası aııldı 
riyle son alman faaliyeti yeni bil" Lood 10 D li Ek 
humma ile te.zahUr etmit gece devri- t . ra,d "'-a.a.ft -D lmey T lsliprdeı 

ı · b" b' · i k' . . gaze e.ın • o;><ı:: on e er, a n e 
~eil~ıbö~r ı~ın .. ta ır eylemııtır. Sar· dofmut olan w tiddetli bir bolşevik 

r gesı oncü erle dolmuştur- aleyhtarı bulunan Alfred Rosenberg 
Bazı temaslar olmuı .ve muhtelif nolı:- hakkında malfımat vermektedir. 
talarda el bombalarıyle muharebeler ~-lmer'e ,. R be H'tl • ve gure, oaen rg, ı ~-

o) arntannı henüz tamam)amamıı 
y •tı A.lnıanya'nın taarruzuna uğrı· 
) "~ak olurıa, Fransa' dan da, Rus -
) a lln da yardım görecekti. Çekoa· 
ova.k d l d d or uıunun Po onya or U5UD· 

':111rubulmuştur. Bu devrıyelerin faa· Stalin paktının müzakerecisi olan 
lıyet tar~ma bakılırsa, Almanla~~n Fon Ribbentrop'la kanlı bıçaklı dene
yalnız müdafaamızı yoklamak degıl, cek vaziyett d · 
bilhassa bazı ileri müdafaa hatlarının Hususi : talır. 1 H. 1 • 1 

h &il daha iyi dövüşeceğine de ıüp • ildaf k bT · · 1amak 1 d" ı ara ıt ercı genç er 
~ aa a ı ıyetını an ıte ı- Rosenberg'e müzaharet etmektedirler. 
ğı anlaşılmaktadır. Sovyet - Alman paktı alman eflcl· e Yoktur. Fakat İngiltere harbi gö

~ 
1 
al~ak istemedi. Çemberleyn, 

1 
a_ adıye'yi kandırdı. lki garİ> dev· SiglriJ hattı m baskını tehlikui 
~ aovyetleri bir tarafa bırakarak, altında bulunuyor 

numumiyulni inkisara uğrattığı a· 
man, Roeenberg, Delmer'in ifadesi 
mucibince, yıldırımlar, kıvılcımlar 
saçacaktır. )' ı~ler ile anlaıtılar ve Çekoslovak- Londra. 10 a.a. Daily Mail gazetesi 

a ~"' Üzerine yapılan tazyik neti· nin Bale muhabiri Siegfried hattının 
c:esınde bu ._ .. ·· ı h"" ı ğ k t hl"k • d . &uçuk devlet parça an· su ucum arına u rama e ı esıne 

f 

Alman - Yugoslaw fkaret 

g6riismeleri neticelenemedi 

Yugoslavya 
lngiltere ile ticareti 

tercih ediyor 
Belgrad. 10 a.a. - İngiltere sefiri 

bugün ticaret naztrı İvan Andres'e, 
İngiltcre'nin Yugoslavya'da fazla 
miktarda gıda maddeleri bulunduğu 
takdirde bu maddeleri satın almak 
şartiyle Yug0tılavya'ya iptidai mad
deler verebileceğini beyan etmittir. 

Resmi mahfillerde Yugoslavya'nın 
iktisadi bakımdan olduğu kadar siya· 
si bakımdan da bilhassa bitaraflığını 
muhafaza etmesi lazım geldiği söy
lenmekte ise de mali ve sıııai mahfil· 
lerdc İngiltere ile iktisadi sahada ya· 
pılacak bir işbirliğinin Almanya ile 
ayni sahada yapılacak bir işbirliğine 
müreccah olduğu, çünkü İngilterenin 
Yugoslavya'dan Almanya'nın istiye
bileceği bütün malları satın alabilece
ği ve bunların bedelini nakden öde
yeceği ileri sürülmektedir. Bundan 
maada İngiltere Yugoslavya'ya Al -
manya'da mevcut olmıyan pamuk, ya
pağı gibi iptidai maddeler verebile· 
cektir. 

Diğer cihetten alman.heyeti, 8 ey· 
lüldenberi Belgrad'da bulunmasına 

rağmen · henüz bir itilaf akdedilmc -
miştir. 

İsviçrede 

berhava 
• 

bir köprü 
oldu 

Bem, 10 a.a - Saint Gali kantonu 
dahilindeki Widman Hccrbrug kana
lının üç köprüsünden biri berhava ol
muştur. 

İnfiııik hakkında verilen malfima • 
ta g6ro ölen yoktur. Yalnız üç yarah 
mevcuttur HHar mühimdir. 

Almanya'da üç idam 
Bcrlin, 10 a.a. - Casusluk cürmü 

ite hususi mahkeme tarafından mah
kftm edilen Rutkievicz, Ruchalalri. 
Samerski ve Niaterburg idam editmiı 
lerdtr. Bunların ilk lkiai Polonya ti· 
meııdiferlcrinde memur idiJer. Üçün
cft96 de bir alman memuna idi. 

Hindistan Almanya 
aleyhine birleşecek 

Londra, 10 a.a. - Hind liderlerin
den Pandic Naero, gazetelerde çıkan 
bir makalesinde Hindistan'ın Alman
ya'ya karıı açılan mücadeleye lttirak 
etmek için birleşeceğini yumakt.a -
dır. 

Royfer ajansı direlctörf erinden 
biri ıehrimize geldi 

lzvestiya harbe 
nihayet vermek fikrinde ! 
Bu gazete Hitlerizm'in imhası İçiıı 
harbetmeğİ pek muvafık bulmuyor 

Jıfollkova, 10 a..a.. - TM ajaoeı bildiri
yor: 

lzvea:':pa pıretetll. ta ınMaloyi nqcet
mt":ktedır: 

Halen Polonyada haııbin birkaç hafta
danberi bitmi, olduğunu artık hiç kiınae 
i~ar edemez. Polonya ordusu yw. kale i
çın~ kapatılmıı veya esir edilmiş vaziyet· 
tedır. Polonya hükumeti hududun öte ta
rafına ka .. mıştır. Eml.5..lı: sahibi zimamdar
lar ve burjuvalar müı;teana olmak üzere 
Polonyada herhangi bir aoııyal kuvet N· 

bibi senyör kalmamıştır. Bunlar, sunf su
rette teşkil edilmiıs olan ve Polonya mil. 
!eti de dahil olmak üzere Polonyada aa· 
kin biıtün milletlerin haklarından mahru· 
miyeti ve zulme maruz tutulmalan esası
na müstenit devletin mevcudiyetini idame 
ettirmek istiyen senyorlerdi. 

Sovyet Rusya ve Almanya hükümetle
ri eski Polonya arazisi üzerinde ıulhu 
ve niz:;.mı tC1lis etmek ve bu arazi.de ya
şıyan mılletlere her birınin milli hususi
yetlerine uygun rahat bir hayat bahşeyle
mek vazifesini Üzerlerine aldılar. 

Lehi,tan'ın yaşıyamaz olduğunu inklr 
kabul etmez bir şekilde ispat eden Polon· 
ya devlet. teşekkülünun son derece ıeri 
bir surette inhilali garbi Avrupada har· 
bin devamı sebeplerini izale etmektedir. 
$imdi körler bile görebilirler ki, Polon
ya devleti eski şekli altında ve eski ara· 
zisin<le ihya edilemez. Bununla beraber, 
Büytik Britanya'nm ve Franu'nm Alman
yaya karşı olan harbi Polonyanın ihyası 
bahanesiyle yapılmaktadır. Bundan dola· 
yıdır ki. harbin devamı hiç bir suretle 
haklı gösterilemez. Ve akılsızca bir bo
ğuı;madan başka şekilde telakki edilemez. 
Bu harbin durdurulması bütün memleket· 
ler ahalismin menfaatlerine uy&un ola
caktır. 

Herkes filin veya falan ideolojiye kar
şı olan vaziyetırı.ı ifade etmekte ıerbest
tir. Her .. >~•. bu ideolojiyi müdafaa veya 
reddetmek hakkına sahiptir. Fakat, dünya 
hakkındaki bazı mütalealart ve içtihatla
rı bazı kimselerin hoşuna gitmediğinden 
dolayı insanları imha etmek manasız ve 
mantıksız bir zulümdür. Bu, bizleri orta 
çağın din muharebelerinin tahripk r ve 
karanlık devirlerine doğru geriletir. 

Bununla beraber, tarih gösteriyor ki, 
bu gibi ideoloji ve din muharebeleri ne· 
sillerln imhaaındıın ve milletlerin kültür 
bakımından vahıet haline avdetinden baş· 
ka bir netice vermemiftir. Hiç bir ideo· 
loji ve hiç bir dünya telakkiıl ateşle ve 
kılıçla yok edilemez, Hitlerizm hakkında 
oldaiu ıribi herhanei diğer siyad sistem 

Müfevelf a Yugoslav kırah ................................................. 

Birinci Aleksandırın 
vefatının yıldönümü 

veya içtin'l't hakkında hfinnet yabat nof. 
ret boeleoilcbillr. Bu zevk mHeleaidir. 
Llkhı. "Hitleri.&ıni imha" kaldiyı. harp 
yapmak siyuette abes cinayetin l'iicuda
nu kabul etmek demdrtlr. 

Hitlerin teklifleri, kabul veya reddodl
lebileccği gibi, şu veya bu tfıdiller• de 
mC'1"z.u teşkil edebilir. Fakat. inkir edile
mez lı:i herhalde bu teklifler en tısıı b~ 
zaman urfında ıulhun akdini l8tlbdaf .. 
den müukerelere hakiki ve prat' bir t .. 
mel teşkil edebilirler. Bu cihet he.ahi. a.. 
tılarak şurası tahmin edilebilir ld. bC711-
natlarmda sulh arzularını tebe.rilz ettiren 
Büyük Britanya ve Franaa hUkÜIDetleri. 
harbin süratle taııfiyeef lmktnmı dddi va 
pratik bir surette derpi, etmelttodirles-. 

Halbuki, Hitlerln beyanatı etrafında 
İngiliz ve fransı:r: gazetelerind• intipr e
den mütalealar henüz bunu teyit etme
mııktedir. Evelce etıash bir meael• halio
de görünen Polonya'run yeniden kunlıaı .. 
sı $U ıon zamanlarda ikinci plinda mito
vazi bir yer aldı. Bugiin ll!n edilen esas
lı istek, Hitlerizmin ortadıı.n kıı1lnııutdı-. 
Şimdi İngiliz ve fransız ricalinin baU ha. 
zır harbine hedef oltralı: ~erdikleri 
§ey, Hitler ideoloji !ne ka!"fl mBcadelc
di r. 

İngilizlerin ve fransızlann ileri .ar. 
dükleri prenıiplcr ve fikirler ~tedeoberi 
arazi emellerini gizlemclrte idi. Su halde 
bugünkü vaziyet dahilinde Hitlerism fikri 
ne karşı yapılan mücadelenin de bir diin.
ya hegemonyasını sağlamlaıtrrınalıı: kia. 
muayyen başka hedefler gizleyip gtırt .. 
mediği uali varid olabilir ... 

İzvestiye gazetctıi, Bernar Cbwv"m Po
lonya icin harbe nihayn verllmnlnl isU. 
yen bir makalesini tuvipki.r bir JJ.cmhl 
zikrettikten sonra c!evam cdi70rc 

Her şey c5sterlyor ki, lneill• Ye frao
sız zımamdarlar mahafili l'olon,yanm. ak>
beti ve alman milletinin Hitlcr rejimın-; 
den kurtulması cmdişcsiyle pek u alaka
dardır tar. Bu devletler, kendi ellerinde 
müstemlekelerin kahir ekseriyetini topla
mışlardır. Muazzam müstemlekeleri al
man müddeiyatına karşı muhafaza etmek 
ve bunlnrı hic bir taksime mıırus bırak
madan k~ndi nütuzlarr altında bulunduı
mak arzusu elbette ki lnııiltere vo Fran• 
hükürnet1erinln AlırK"\n;ı.aya kartı yaptı'ır
ları harpte r-n müspet menfaatleri aeb:-
bin! teşkil etmektedir. Almanyanı:ı ıulh
çu tekliflerini inkar etmek tesebbüsü 1'ar
bin sebebiyet verdiği çok büyilk fcd:ıklr· 
lıkları ve tahribatı bütlin meaullyetiyle 
kabul etmek demektir. 

Bir çok hafriyatta 

Yeni eserle 
bulundu 

Belgrad. 10 a.a - Kıral - 'övalyc 
birinci Alekaandr'ın Blümlinün be
şinci yıldönümü münaaebe-tiyle dün 
memleketin bütün kiliselerinde dini 
merasim yapılmıştır. Sabah ve akoam 
gazeteleri bu münaaebetle ilk sayfa
larını büyük ölliye tahsis etmekte ve 
müessir bir liaanla kıralın meziyetle· 
rlnden bahsederek hatırasının sırpla· 
rın, hıı vatJarın ve slovenlcrin kalbin 
de ebediyen menku9 kalacağını yaz. 
maktadırlar. 

Fransa ve İtalya sefirleri lı:ırahn 
Oplenatz'daki mezarına birer çelenk 
koymuşlardır. 

Türt Tarih Kurumunun 1935 yılmdan
beri başladığı hafriyatlara bu yıl da dCSrt 
yerde devam edllmiştir. BwıJardan birisi 
Çorum vilayetinin Alacahöyülc mevkiin· 
de, diğeri Ankara'nın Gölbaljı nahiyesi
ne bağlı Karaoğlan höyüğünde, ilçiln•ilıü 
Trakya'da Vize ve Kır.klareli höylik~rin. 
de, dördüncilsü de Ankara içindeki Çan· 
k.rnkapı höyüğündedir. Çankırıhpı haf· 
rıyatı gelecek sene devam edilmek tlzere 
tatil edilmi&tir. Dihrlerl bu ıym aonunı 
~adar deva!1' edecektir. Ayrıca Ankara 
ıstasyonu cıvarında inşa edilen devlet de· 
miryolları idare binasının temelleri kazı
lırken meydana çıkan ve milattan 90nra 
dördüncü asra ait olduiu tahmin olunan 
bir Bizans mezarı aynen yerinden kaldı
rılarak Cankırıkapı hafriyatı uhumda 
rctıtore edilmiştir. Bu mezar bilhaMa ın-
15a tarzı ve duvarlarındaki renkli frc~k
leriyle orijinal ve kıymetli bir eserdir . 

.,~· Nıhayet martta yapılan ikinci maruz bulunduğunu yazıyor ve di • 
kır 

1
darbe ile de ortadan kalktı. Çe- yor ki : 

lı oa ovaltya'nın ortadan kalkması, Rhin nehrinin birdenbire yükael • il•:; sonrası tarihinin bir dönüm meğe başlamış olması alman erkinı 
) 0 taırnı teşkil eder. Eveti Alman· harbiyesine endişeler vermektedir. 
d • bütün orta Avrupa'ya hakim ol- Son sekiz gün içinde nehrin sulan 63 
k "· Napolyon'un Austerlitz zaferini santimetre yükselmiıtir. Sular bi,-u 

Fransada 

Tevkif edilen 
Reuter ajansının direktörlerinden 

B. J ohn Turner, An~olu ajanaı ile 
temasta bulunmak il.ere Ankaraya 

Polonya büyük el~isl 
Moskovadan ayrlldı 

Alacahöyillc hafriyatı bu sene de ıcçen 
yıllarda oldu u gibi arkeoloji ve tarih j). 
mine yepyeni, orijinal ve bilhaMa ınad
di ve manevi kıymetine paha biçilmez 
eserler venniıtir. Bu eserler millttan 
önce üı;üncti bin yıla tekabül eden ya ar
keologların bakır devri dedikleri devre 
ait olup dokuz metre derinlikten çıkmak
tadır. Bu derinlikte meydana çıkan ve bir 
hükümdar ailesine mensup olmaaı Ç('lc 
muhtemel bulunan bir kadın ve bir erktl{ 
mezarında: 

•zandıktan sonra kurduğu hege· daha yükacline alman iıtihkamları • 
~Ol\ya'yı kurdu. Şarki Avrupa'ya nın bazı kısımları ıu altında kalacak
• ~fr-u da yolu açmıt bulundu. Daha tır · 
ıı:ot .. ~ a Usu, sovyetler, sulhun korunma· Fransız askerleri, Almanların is • 
r~ lrıeselesinde garp demokrasile· tihkamları kurtannağa çalıştıklarını 
ğ1Yle iı birliği yapmanın faydasızlı· görmüşlerdir. Bazı blokhauılar sular 

11
11\1 anladılar ve hatta Almanya- dan harap olmuıı ve daha yüksek mev 

d~~ kendi Üzerlerine doğru ıevke· kilerde alelacele yenileri yapılmıı • 

1
1 lhek istenildiğinden fÜphelendi • tır. 

,~~dve inzivaya çekildiler. Bütün bu Dört İngiliz tayyareıi alman 
b

1
• 

1 
et politikasında Almanya ile it 

ıı- i · · hududunda keıil u~UfU yaptı 
di kfO Yapan Polonya, alman tehdi- LONDRA; 10. a.a. - lıtihbarat ne-
y , arşısında kalınca; Çekoslovak· 
ıt tı kurtarmaktan kaçınan inci· ı:areti bildiriyor : 

Ç
:ker ve fransızlar, bu defa daha İlk defa olarak dört İngiliz tayya • 

~or ı b' • · ·· resi gündüz fransız • alman hududu 
41t~•~ar: ;i7~ak~~~'1bu~ap:::;tre0..: boyunda. şimal denizine kadar keşif 
d ~~akıyle dahi kolay bir mesele uçuşları yapmışlardır. Bu tayyarelere 
Cfcıldi. Fakat sovyetlerin fiddetli umumi karargA.ha gelen malCimatın 

P~testolarınn ragwmen Al .1 sıhhatini kontrol etmek v ztfesi veril-
b 1· ' manya ı e .... k 1 h" 1 .. 
ır ık olarak çeklere ark d _ mişti. Buyu aman şc ır eruun tah -

r a an vu . • . A h . d 1 
arı PoJonya'ya bu defa •ovyetler tiye edildıgıne,. c ~n cıvarın a a man 

komünist mebuslar 
PARİS; 10. a.a. - Dün 10 komünist 

mebus tevkif edilmiştir. Şimdiye ka • 
dar tevkif edilen ceman 37 komünist 
mebus arasında parlamentonun ikinci 
reisi Jacques Duslos'nun kardeşi de 
vardır. Bizzat Jacques Ducloa ile hak· 
larında tevkif müzekkeresi isdar celi • 
len tanınmış komünist şeflerinden be
ti henUz bulunamamı~tır. Bunlardan 
Karadeniz isyanı ismi verilen isyan 
hareketini tertip eden ve İspanya da
hilt harbinde cümhuriyetçilerin sa
fında çarpışan Andre Marty şimdi 
Moskova'dadır. Komllnist partisinin 
sekreteri Maurice Thorez kendisine 
verilen 24 saatlik mühlet zarfında kı· 
tasma iltihak etmediği için reamen as· 
ker kaçağı ilan edilmittir. 

Sulh ve Amerika Yardı • . . kıtalarının genış mıkyasta bazı hare • 
hlalü rn etmek ıstemedıler. Netıce ketlerde bulunduklarına, hava filola-

ın. nnın mtnidar bir şekilde tahattild et· VAŞİNGTON; 10. a.a. - Hariciye 
b Biraz da ikisi arasmdaki reka • tiğine, Lükscaıburg hududu civannda nasın Hull, matbuata beyanatta bulu· 

et yüzünden bugün Polonya da, istihUmlar vücuda getirildiğine dair narak ne lngiltere'nin, ne Franısa'nın 
Çek 1 son günlerde bazı pyialar dolil§makta ne de Almanya'nın sulh lehinde t-cb-

os ovakya da alman askerleri - -ır 
nirı İtg r l • . . V . idi. büste bulunması için Amerika'ya mil· 

a ı a tına gırmııtır. e 6Jya • İngiliz tayyM'eleri tarafından yapı · racaat etmediklerini aöylemi•tir. 
&et al . d ır b ernın e ayrı ayn cephelerde lan bu ketif uçuşlarının neticeleri Ayandan Borah gazetecilere yaptı-

gehni§tir. (a.a.) 

Polonya' da yahudilere 
karşı tedbirler 

Cernauti. 10 a.a. - Alman makama
tı, Almanya'da mert bulunan bütün 
kanunları yukarı Silezya'ya teşmil et 
mcktedirler. Hiç bir yahudinin tica -
ret yapmıya hatt5. kendi malını sat -
mıya hakkı yoktur. Yahudilerin o
tomobilleri ve radyoları müsadere &

dilmiştir. BütUn Polonya yahudileri 
t?Prak ve tanzifat işleri yapını ya ic
bar edilmekte, aksi takdirde şiddetli 
cezaya çarpılmıya mecburiyetleri teb 
liğ olunmaktadır. Sansür gözünden 
kaçan bir mektuptan öğrenildiğine 
göre almanlar, 17 yaşından 65 yaşına 
kadar biltün sağlam erkekleri Alman
ya dahiline doğru nakletmektedir. 

Yeni 

tahta 

Dolaylama 
çıktı 

Moskova, 10 a.a. - "HavasN 
Polonya büyük clçiıi yanında elçi

lik ve muhtelif konsolosluklar me -
murlan olduğu halde Moskova'dan 
ayrılını~tır. İstasyonda Fransa masla
hatgüzarı• ile İngiltere, Amerika, İ
ran ve japon büyük elçileri ve bir çok 
diplomatlar tarafından selimlanmı§· 
tır. 

Leh a•kerleri Romanya'yı 
terhedemiyecekl er 

Bükreg, 10 a.a. - Emniyet nezare
ti eski Polonya askerlerinin Roman
ya'dan ayrılmamalarına ve bulunduk
ları temerküz kamplarını terketmcmc 
!erine karar vermiştir. Aksi takdirde 
Fagaros kale ine hapscdileceklerdir. 
Asker olmıyan polonyalılar Roman • 
ya'yı tcrkedebileceklerdir. Bunlar Ro 
manyada ikametleri esnasında bükü. 
metten adam başına günde yüz ley ve 
çocukları varsa bunların her biri için 
de 50 ley alacaklardır. 

Polonya hariciye nazın 
Londr~ya gidiyar 

Londra, 10 a.a _ İstı"hba t . . · ra neıa· 
retındon bıldirildiğine göre p 1 
h . . , o onya 
arıcıye nazırı Zaleski ça '-- .. 
Ü P 

. , rıamu. gu-
n arıs ten Londra'ya g 1 k i T . e ece ve .ulunnıuş olmakla beraber, her iki· timdi ekaperler tarafından tetkik • • iı beyanatta. deniz ticaretine hiç bir 

~~:· .kurtuluılarını demokrat dev· dilmektcdir. Bu tayyarelerden ikial ıeyin mani olmaması için bitaraflık 
•rın :&af erinde aramaktadırlar. tarafından çekilen fotografların bO · kanununun tadili llzım&eldiğini IÖy-

A. Ş. ESMER yük bir kı,fmeti haiz oldu~u söylen - Iemiıtir. 

Yeni-Dclhi, 10 a.a. - Dünya badiat 
l~riuiu büyük şefi, bet yaşındaki ye
nı Dalaylama, merasimle budizmin 
paytahtı Lassaya girmiıtir. On bin
lerce kişinin iştirakiyle yapılan tahta 
oturma merasiminde, yeni Dalayla
manın anası babası, Tibet devlet naibi 
hiikümet Azası ve aynca ingiliz, Ne
pal ve Çin hüldlmeti müınoNilleri de 
hazır bul11nmu11tuı;. 

~gı ız harıciye nazırı lord Halifax'ı 
:ııyare.t edecektir. Zaleckl baıvckil 
Chamberlain tarafıodaa da 1.-1...._, 1 _ 
ııacakt -.ıuı o u ır. 

Bulunan e11erler 
Yedi altın kap, iki altın dladem alt•n 

başları, iki altın bilezik, altın ıa~lı t ş 
topuz, gümüı aaph altın topu:r:, gayet a" 
atlcirane İ§lenmiı altın iğneler, akik ta
nelerle karışık altın kolye, fındık ccaamc· 
tinde tanelerle yapılı altın kolye, gümüş 
hançer, altm ~aplı diğer hançer, iki ma
deni tarak, altın kaplamalı gümüş kaşık, 
altı adet muhtelif şekillerde gümilş kapl~r 
elektron kakmalı iki bota heykeli, orta· 
sm<la geyik bulunan üç ıfinelj kursu, hen· 
desi motifli diğer kurslar, üzeri yılan ka
bartma tezyinatlı bir hiiyuk gilmüş kıp, 
muhtelif kesici silahlar, bereket ilfilıesiııi 
temsil eden iki figürin bulunmu tur. Fi
gürinlerden biri bakırdan diğerinin vticu
du gümüşten, gözleri kıymetli ta tan, kti
pe ve memcleki ile ıyakkapları altından· 
dır. Bilhusa fiıürin emsalsiz bir sanat 
eseridir. 

Üst tabakalarda yeni ve orta Eti devir· 
lerine ait iki büyük m.'lbet ile üç muhte
lif Eti devrine tekabül eden surlar mey
dana çıkanlmıştır. 

Kurum'un bütün hafriyatları münhası· 
ran türk mütehassıııları tarafından yapıl
maktadır. 

Bu eserler Türk Tarih Kurumu'nıın 
dünkü umumi heyet içtimaında kurum a. 
zalarınm tetkikine arzedilmlştir. (a.a.) 

1000 kömür amelesi 

mahpus kaldı 
Brüksel, 10 a a El k 'k k bl · · - e trı a o· 

sunun kırılması u" • b' k d 
;ı;erınc ın a c;ı 

maden amelesi d" d . .. un enberı T nmbourı~· 
Neusc kömur kuyularında malı ui 
bulunmaktadır .P 



Kız ve erk 
o ula ı 

y 

k ö'"' retmen 
1 

- Bu yıl ö ·,re men okullarınB pıtrı ız >' ı1: a lın cak 
8ğretmcn mec:I slcıi rafın· n na e· ııust ri1 

okulların 

/.tanbul erkek öğTetmen 
okul.una habul edilenler 

VMBık Sarur Birken Ahmet Atlı, Bekir 
Sal h lCınınel, Nuretti Y cu,tiren, l mail 
Şenol, H eyin Dcmı rci. ehme Mutlu, 
Sadık K kelbir. Emın Yağa, Ekrem 
Ta,rm, Alı Fethi Mu:lu, Ahm~ Üç yıl • 
dız. 

Enıırum. öğretmen okuluna 
kabul edi enler 

Ali C.llk, Abdülcelil Llle, Harun Önıel, 
Şaban Bfnr;ölı. Mehmet Şermin, Y•pr Mc. 
rı-, Durııun Uzel, H:ıkkı Öecl, Mehmet 
lıhan, Ruim Önder, Ha1ilar VUlucl, Ab
dillkiı.dir, Rahmi KayaoQ:lu, Recep Baylc&I. 
B~ Sahin. Recep Karaca, Mehmet •· 
merci, Nuri Erdem, Celil Di2dar, Necati 
Tarmı, N et Kartal, Celal crdhun, 
Bedrettln Gır yb Hikmet Sunpr, Abdul -
lalı U&lu, Celil zpalaJ', Orhan Bor , Ce -
Jile uı Zeyneloilu, Hulusi Topo •ıu, Ha· 
liı Yama.kotlu. 

lzmir kız öğretmen okuluna 
kabul edilenler 

Meserret Soyok, Dilber Çetme, Mel ha 
AltmıKIYı Seher Can«oz, Şahende Bozok, 
Şüknyı Erdobn. Pcrıh n dclı, Tliı"lr.ln 
Eıc. Pıtına 01kcr, Şefika Ciban, Şefi a 
Sabuncu, Olkcr Erdrn, Firdevş Ga.fl&Ur, 
Munevver Ö:r, C ide, Nczah~t Öun. Fik
Ht T a. MıiJgSn Öırüncr, Hayr nniu 
.Aya.ıı, Mahter Ozer. Muammer Gündoıtdu. 
Feriha A1'9lanbayoilu, Turk n, Emel C.ı~ 
ner. Zel a hr;übarlas, N ennio Scncer, 
Dlimn Eryılıa· y, Naciye Tepel'ÖZ, Mer
zu.la. Gozen. Mukerrcm Yurtıüven, A. 
Mulrtobcr Uoer, H yri:ıre Düntcn, Zafer 
E . 

l•tanbal kız öjretmen okuluna 
kabul edilenler 

s~b t YaJçm. Sı:ımahat Tamer. Feri
ha KU. ı en, lmhirmah Ö.ıbt.k. Zebra 
Akpolat, Nımct Apaydın, ~u.ıehber Tok· 
ııo.ı, Fatma Mukdime Sulhıye Ö.ıen, tJm
ra:ı Ab&ıay, Nadide Ôrkmcz, Selma Özey, 
Hacer Öıı, l'ullet Tal , Şükriye Kabua· 
kal, Nevtıia Ö dinç, Gu2ın Hatunoıi:lu, 
A)'le To y, Fatma crtoğlu, Hand n 
Yi ltb y, H.ayrllıvıi A r;ün, Münevver 
Aydın, Sabnye Artoıniz, Zehra Ö iit, Cil· 
ıin ArC'IJ\. Sütııdc Koprülıi, Saadet Bay • 
hl, lk 1 Glireten, S liha Erbul, Maide 
Erona, elek Ka.ranıakçr, Fethiye Akar5u, 
H ıniye Uncuoıilu, Re ıa Leven , Lı.iıfi • 
ye Ö~en. L.lti e Dcmirbulak, •urüvvet 
l!.ry\lrek, Fe•ziye Tezcan. H nclan Dort · 
kı.ılar, ediha Dirılr, Sabah t Savacr, Zü· 
bey e Ulurnrri Hayriye Kocacenk, Zey· 
nep, Binnv. Ba al, Nadime Ôgu:ı, Nuilıc 
Yanıl.ına, M .uıyyen Gblıy, Mihribıtn 
Tunçman. Falıruı Muz fftr Yttkin. Za -
hid~ Uluerkan, Fatma Gedi.z, Lli fiyı: Ka · 
rag8 otlu. 

Bal.ıkuir erkek öğretmen 
okuluna kabul edilenler 

Cemal Donangil, M dtmet G rkart, Cev
d Varlapıı, Al Calı k;ı.n, Ahmet Jnan, 
J.' emın Abel. Kemal Tiırkoz. Suat. Haray, 
Kemal Küllhu~. K mil GuelU, Fehmı Bö
r •tene trıe, Nqet A a ıı.y, Orhan Çapılı, 
K~ n Sunar. Salih Der, Abdullah Geıı11-
li, Kcriıal Ö.zpı r, Cevat Atı\carcı, M. Nl
ya ı Çankır, Saıt Akk 1. uhııtin Sezer • 
k n. ehm~ Erasl n, Kimli tıcan, 
kerrem Cı.ınını, Yu ui Vo!eri, M. Galıp 
Ünal Abdurrabım Kacan. bahattın Se -
zer, Zeki Öngen. Avoi Erdem, ŞernıeUin 
Koçaı:ı, Ahmet Akma", Kemal Yucel, Ha
un Gülez. ehmet Yolda$, Hıiseyin O -
n·ır, Hii eyin Çukur, Halckı Çener, Avni 

- Pek ali, getirin buraya. 

Konya hız. öğretmen okul na 
kabul edilenler 

ı:ılıha Guclüer, eliha Esen. Lü fiye 
B.ıhc;ıva~ Ihsan Aydın, Hamiye Önder, 
Rasime Ozbay, Iııammtr Kua ç, Lezlrı: 
Kiper. F•thı yc Demirci, Nccmly Svgın, 
Şehvar Öktem llteh Özdeın, Şerife, 
Bedia S.ı.rıç, Rıı ye Al , Ay c Akman, 
Su eyi·, Sabrıye Srrmay,. ımcı Va•an, 
S. S miye Bayazıt, Türkan Do a y, E -

1 
aune Giıltelcin, Fatma Ba!oglu, M et.·k Ca. 
na.tar, Edibe Babacan, Kıibra Yalcınkaya, 
Mutena Gııııeıı , Mııuzeı Önen, Cemile 
Tinıurçin. Alunc Aktolp, SemılıA Aka 1 tı, 
Guzıde Tunçel. Sua Demir eren, Nazime 
Er n, Aylıari ayar;. Nııımiye Dine er, Ne· 
zihe Turan e..-z • Toyebıy, 'aciye Gu. 
Vtll<;, Turk'n o .. yıoıtıu, Nezahat Sıı;ll. 
• erım n Çalıko lu. Muuffcrıye Ç lı ır, 

Mü,c.hher Erçclebi. 

Siva• öğretmen okuluna 
kabul edilenler 

Milat Barı . Bekir Ba<lı, Mehmet Çam· 
lıca, O matı Temelli. Arif Demirel, Mu tı· 
fa S llabaş, Durıox Bı yanlı, Lutiı Denıı. 

uza:fe: Alt..ı)·, T yyar Kennan, lbralı:m 
Yilce , ş.,habelli n, lbrahim Niyaıi Ar !an
o lu. . Nuri Orhan, Hilmi Er öz, ev . 
ket Öıenir, Tayfur Ercantekın, a.hretlın 
Galip Gurbuz, Ba · Sularbas, Turcut K 
da la , Kazım Oflu, M t!lımet Gort"iı, Ah . 
mel Kalınd yı. Sdihattin Kıras. ehmet 
Çif• mlı. Turgut Giıral. Şevket Ural , 
Mus afa C . Hüseyin Yazean. Turan 1 . 
çen, Burh nettin alim. Scl.ilıattin Boz · 
le-ur , YuıJuf Tek, Cel let in Mcntcs. F t 
Demir, Ömer Çaınoğlu. 

Bur•a kez öğretmen okuluna 
kabul edilenler 

Turkan Özcan, Semlhil Cüngiir, Gı.izlıı 
Kuan,. Falm~ Muadter, Mu Jli. Aykol, Re
fıka O itik, Kadriye Koktr, Solmaz Bu -
lut, PakJZt Çorcluk, Nacıyc Doğ n, Muaz
Zl!Z En.un. Nuriye Yavru. adıye Akçıo"· 
lu, K.imirı.n Ör<l , Atıfe O:ıtop, Ne in 
Ay en. Sabr ıye Antalya, Melih. t Paran, 
Hayrünni a Sözer, Rukiye Zorba, Nermin 
Berka, Fatma Ayl . Guzide Beşenılp, F t-

a Sanlı, bmet Canay, Reha Güncan Se· 
niye Çilrü . Sulhiye Uyar, Süeda Öcal. 
Muılli Yurdakul. Saime Ye iltepe, Kam -
rıı.n Sebık, AY$• Dır n , Nezihe Zıler, Be· 
d ı Sinde!. M'i..ull er Alll'lln•k, ünev•er 
Açılı. Per n U7a1"4 , MUne:"""~t Vıhn .. • 
Nac:ıye yA:n, Emine '1'11 kın, cfise 
Doiu$ken, Rtvuet. Nt?.ahat Ayt.a , Tev
fike Tusrey, Cahide Akmut. Semiha Gön· 
eli, Seher B in, Ne.zahat Kırca, Aliye 
Ergen, .M ııh erem Gürpınar. 

Atlana erkek öğretmen okuluna 
kabul edilenler 

Eyüp Doğa.lan, S mmu Coşkun, M eh • 
met A bayır, Nuri S no lu, Sa.bahaUin 
Namlı. Muatafa 1 b.ilır, Mu afa Tekin, 
Ahmet J<ıiltürse , Ziya Dem rdeltn, Mar· 
bar Yalçın, Naci Önt<ı, İhPll Bayhan, 
Salim Nazlı, Fahretun Cetiıı, Biiny,.mın 
Soysert. Mehmet Ay~al, Mu fa Y maner, 
Hüıeym. Alaaddin K r lriirek, Ahmet Ak
aan, Kenan. lehmtt Alho, Durmu Al!, 
Kemal Erden, Süleyman Oruz, Mu•a Ma
:r:r, ~ehmet Ak:run , u&tafa Do nıırr, Ali 
Kara,ahin, Ali Erabuuış, Ahmet Vuıcı. 
Vahdtt V cşı!Oz. 

Edirne erkek öğretmen okuluna 
kabul edilenler 

Emin Salım. Mehm t Tabak, 'Mehmet 
Yö ter, lamail Günsay, Enver Gun, Meh
met Ka apoilu, Halil Pirinç, Suat Tevfık, 
Ebazer Özenbaflı. Şukru Özyülnıel, TeY · 
fik Yaman. Hı mc A ık, Namık Irk, K • 
mı! Ya ır n. Abdull h Uğures. Mümin Er
i.İl. K m 1 Mutlu, Mehmet Varda.Ilı. Ali 
Oıtiırk. 

Edirne ktz öğretmen okuluna 
kabul edilenler 

Fuiltt Atcşok, Kadriye Sô:ı.mcr., Fer· 
diye Al ınok, Müj in Senelgun, Mu~ıı 
Onur, Melahat Meriç, Eı>her Sunı;ur. Mc· 
lahat Giınesli. Meryem Btzero lu, Kad . 

Be da ika sonra Rıfat Karaman'ı, bitkin bir hal· 
de polis efinin karşısına çıkardılar. 

Recai Yılmaz, katili yukarıdan aşağı ıöyle bir 

:;\lzdü. Sert bir ıesle sordu: 
- Rıfat Karaman, sensin değil mi? 

- Evet efendim, 
- Karını niçin öldürdün? 
Adamın gözleri deh~etten büyüdü. Hayretle pı>o 

D. D. yollarında uzun 

ve kısa yola göre 
alınacak ücretler 

Ardahan' da sellerin 
yapltğı zararlar 

Devlet demiryolları işletme umum mü · 1 Çoruh'tan şehrimize gelen malO.-
dilrlü~. muYa let iatuyonlanna ~tmek ·· ·· ·· d b · b ·ı· · için muht ·r yollar bulunaıı hatlard yol. mata gore uç gun en en u vı ayetı-
culoann uzun veya kın yolu talr:lp edece - miı:de yağmakta olan şiddetli yağ -
lcrıne gi>re alır.atak ucrctler hııkkında te - murlardan basıl olan seller evclki 
kilalma bır emir gö:ı<lcrmi ir. Bu emre Ü d h 1 ·• · d k" d · 
nazaran yolcuların bir kısmının haııgi yo- g n Ar a an yo u uzerın e t emır 
lun uzaıı. hanci yolun ktsa oldugunu bıl - ltöprUnün ayaklarını sökmüş, şehirde 
IJ!Cditlne_ r;orc _yolculara en ltı . yo~d8!1 3 dükkanı yıkmıştır. Arhavi nahiye -
bıltt verılccektır. UzW1 yoldan ıııtmek ıstı· . . ... 
yen yolcular bu metıafeye aıt ücret mu.Jca. sınde bulunan Kavalı: kCSprusu yıkıl -
bilinde urun yol bıleti alıc ldardır. Katar mı'tır. Aynı nahiyenin Sidre köyü -
m~urlan kısı1 ldnn bile-t almış olup da ·· B h ı · d mevzii 
urun yoldan giı!en yolc:ulıırm biletlerine nun urcuma, ına a esın e . 
katıınn dura ı ilk i yonda takıp cıde • çökmeler ve kaymalar olmUIJ, tehlıke
cekleri yolu yudıraca.k •e ucret farkını ye dü en 13 evden beşi tabliye etti -

' tsil et i eceluir. Gidiıı - dönils bileti . . . 
alıp da gidi~ veyıı dönüşıe uzun yolu ta ıp rılmı1tir. Hasar mıkt2nnın vilayetçe 
eden yolcudıın iıcret farla umuma mahı tesbitine ba~lamıttır. 
tarife ~erinden he$1p edilerek alına.c k -

I.sken il k Beden terbiyesi g~nel 
er a ver ece d' k hr" .zd 

ıre törü şe uru e 
tren biletleri tarjf e i 
Dcvlı::t d :mir yolları umum miiddrlüiu. 

lakenderun dcmiryolunun cenuı> demir • 
yoll'rı idare n:lcn satın almmuından on
r• J <enıleruna dogru k la rl r tahrikıne 
b ·lamı• Ye fluydarpa ı . Ad.ına arasmda 
ısliyen yataklı vaconl r <!a fı;kenderuna ka
dar temdit edilmi tı. lıl:ıre yeni vaz iyet 
do ayıs.7le 1 kcnılerundaıı Halebe ve Hı
lcb n ce-.ubunda ıılu an ta yonlara ve 
miitckabilen y;ıpı\acak nakliyatın Meyd~nı. 
e bez . t ktl\ erun ıne afe l içın yc:ıi bir 
ÜCTet tarif si yapını tır. Tarif.e, Paya a 
lc<ıdar a İl'lan ıicrete. Pay as • l. kenderun 
ar ~mô kı 20 kil<.'m.,.tr.ıllk m fenin ne 
ekilde hesap edilerek lcatılacıtnu. l!.ken

deruna verileçek doı:nı biletlerin •ekllne, 
muallimlere, tolebeye ve çocuklara ' 'erile
celı: bıleflale ıt"dı1 • di>niı, bilctlerJ>ı: ait 
eu:r.ları ıhtıve e rnekttd ' r. 

Cumhuriyet bayra1J1ma 
talebenin hazırlığı 

Maarif Vekaleti, 29 birincitesrin cüm · 
huriyct bayramında yurt ıcinde butun e
h\r ve kas balarda yapılacak tören ve ıı:ecit 
r mine i~tırak edece talebenin h ıırlan
ma ekli, muh elit ınek eplerde kız ve 
erkek talebenin ıeçı r mi:ıc iıtlraktakl 
vuiyetlerl ve ye leri, merHimc ıridiş ve 
celi e ıale<bcnin vuiycti, athatlan ve sair 
ihtiy çları için alınac.ak tedbirleri tetkil.i· 
tına bildırmıetir. 

Adana' da 
Petrol sondajları 

Adana, (Husust) - Adan.a civarın· 
da bir müddettenberi '1•pılan petrol 
ara ırmalannda 4.000 metreden aşa· 
ğıya inildiği takdirde ümitH bir vazi
yete tesadüf olunacağı anlaşıldığın • 
d n u ıı: nıer c. h ' k ndajlar a-
pılacak ve ce p e ı o u 
sondaj tesisatı ilk dda burada kulla· 

nı lacaktır. 
Sondaj, şchriimze 11 kilometre me· 

saf ede Hoca Ali mevkiinde yapılacak· 
tır. Milteha ıı Cevat Eyüp 9ehrlmize 
gelmektedir. 

Sivas'to iki büyük 

köprü inşa edildi 
Sıvas, 10 a.a. - Sıvas • Koyulhi ar 

yolu üzerinde 45 metre uzunlu unda
ki yukarı Kalsa köprüııü ile. Koyulhi· 
sar • Reşadiye yolu üstündeki 36 
metrelik a.şağ1 Kal a köprülerin in in
aatı bitmiştir. Muayeneleri yapılan 

köprülenn muvakkat kabulü icra edil 
mi tir. Köprüler yakında seyrüsefere 
açılacaktır. 

riye Oyman, Zerefoıan Ba 11, Hatice Saraç, 
Mihriye l~ıklı. A)llle Gursu, Nahide Şum
nu, F tma Altmelh, Mellihat Gülen, Emi
ne Maviıterit, .Zuhal Duru. Sacide Tamu, 
Gulaum Çoban .Emine Y zıtıer, Neriman 
AyJın, Emine Mala ya, Naciye Erdojan, 
Liıtfiye Karakol, eliha Yönul, Saime Er
den, tebrurc Ö e, Vasfiye Ak im, $em • 
si Q,gur, Ne.ı hat Kayaman, Zatiye Ge -
ııcl, Müve del Teber. B yiae Dıncel. 

Bir müddet evel bir tetkik ve tef· 
tiş seyahati yapmak üzere Ege bava
lisine ve oradan da Bursaya giden 
Beden Terbiye i Genel Direktörü 
Tümgeneral Cem.il Taner dün şehri
mize dönmüş.tür. 

Genci Direktör bu seyahati esna
sında, uğradığı yerlerde bölge ve ku
lüplerin umumi vaziye !erini gözden 
geçirmi ve bilhas gençlik kulüp
lerı ile meşgul olmuştur. Birçok ma
hallerde bölge ve kaza istişare he
yetlerini ve al~kalıları bir araya top· 
!uyarak bu mevzu ü:rerinde kendile
rine lanmgelen izahat ve direktifle·-
ri vermi§tir. 

Atino'daki atletferimiz 

cumorte:;iye gelecek 
10 uncu Balkan oyunlarında bu

lunmak üzere Atinaya giden atletizm 
kafilemizin cumartesi günü ıehrimi
ze döneceği anlı ılmaktadır. 

Atletizmle al3.kalı mahfillerde ya
pılan müııabakaların bir kısmına gir
mediğimiz halde romenlerle beraber 
aynı derecenin kazanılması ve bilhu 
sa 3 birincilik alınması bir muva.fa
kiyet olarak kaydedilmektedir. 

Yeni hakem namzetleri 
Futbol yükıek hakem komitesi dün 

törlüğünde toplanaı:ak ... ru.ınameai;,
deki işleri müzakere ve intaç etmiş
tir. Ögrendiğitniu göre, komite An
kara, İstanbul ve İzmirde hakem der 
dini önliyecek esaslı tedbirler .almak
tadır. Bu arada yeni namzetlerin im
tihanları da yapılma.ktadı.r. Ap.tıda· 
ki te-bliğdcn öğrenileceği 11zere !SnU· 
mllı:deki cumarteai giinil Ankara.da 
da bir imtihan vardır. 

Futbol ylikııe hakem komitesin
den: 

Geçen cumarte i günü imtihanları 
geri kalan hakem namzetlerinin önü
müzdeki 14.10. 939 tarihine ra tlıyan 
cumartesi günü saat ıs te Ba vekalet 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğiı 
federasyonlar binasına gelmeleri ve 
evelce §ifahi im ibana daveti unuttı· 
lan B. Baha'nın da ortada haztr bulun 
ması lüzumu tebliğ olunur, 

1 sparta' da kız sonat 

mektebi açılıyor 
Isparta, (Hususi) - İstasyon cad· 

desi üzerinde yapılmakta ol.in binada 
bı: yıl kız ak11am sanat okulu açılacak
tır. 

li" efinin yüzüne bakıyordu. Polis e!i, gülere'c Recai Yılmaz, mııavınıne döndU: 
- Arayın ıunun, üsti.ınü başını. Recai Yılmaz, tekrar etti: 

Uıok'ta hususi. bir 

Lise açıldı 
U ak, 10 a.L - Bugün fehrimizde 

"tllkü., lisesi adı altında hususi bir 
lise açılmı tır. 
Uşak ve civarının lise ihtiyacını 

karşılıyan bu lisenin açıhtı Kütahya 
valisi ile Maarif miıdürünün ve kaza
mız kaymakamı ile kalabalık bir halk 
ve gençlik önünde yapılmış ve mera· 
simi müteakip derslere başlanmıştır. 

latanbul Defterdan tehrimizde 
fst<ı.nbul, 10 (Telefonla) - İstan

bul defterdarı B. Şevket Maliye Ve • 
kiletiyle temaslarda bulunmak il.zere 
bu akşam Ankaraya gitmi tir. 

İs an bul Berlin h va seferleri 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Anka -

rada temaslar yapmakta olan alman 
hava yolları Türkiye şubesi müdürü 
bugün lstanbul'a dönmüş ür. 

Bir müddettenberi tatil edilmiş o
lan İstanbul - Berlin hava seferleri -
nin yeniden yapılma:ıı için ba:ı:ırlık • 
!ara b.aşlanmıştır. 

ünakale ek"leti 
müsteıanmn tetkikleri 

1 tanbul, 10 (Telefonla) - Bura
da bulunmakta olan Münakale Veka· 
leti müste arı B. Fethi bugün devlet 
demiryolları, devlet limanları umum 
mildür!Uklerinde ve İstanbul liman 
riyasetinde tetkikler yapmt tır. Müs
teşar ak~am treniyle Ankara'ya git -
miJtir. 

Alman a ile licaret vaziyetimiz 
tetkik ettiriliyor 

! tanbul, 10 (Telefonla) - Ticaret 
Vekileti İstanbul ticaret odasından 
Almanya ile e kidenberi i yapan it· 
hallt ve ihracat firmalarının alacak 
verecek vaziye lerini ve alman güm. 
rüklerinde bulunan tilrk matları mik
tarının ııipariş olunup da gönderilıne
mi olan veya gelmemi bulunan mal· 
ların miktarını ıüratle tüccarlardan 
tahkik ederek bildirmesini istemi tir. 
Ticaret odaıı1 hemen bir anket açarak 
cevap toplarnıya ba lamııtır. 

yeniden sifôhfonıyor 
Vaşington, 10 a.a. - Bilyük harp

tenberi iı:ihlarından tecrit edilıniı o 
lan eski 23 deströyerin tekrar silah· 
Jandırılaeağı bahriye nezareti tarafın
dan bildirilmektedir. 

Bu tedbirle, tekrar silahlanduılan 

ve hizmete ahnan harp gemilerinin a
dedi 38 e baliğ olmaktadır. Bu gemi
lerin bitaraf m.ıntakada devriye gez
meye tahsi olunması muhtemeldir. 

Nöbetçi eczaneler 
1-10.939 dan 31-10·939 akpınına kad.a-r 

ec1anelerin gece nobet ectveli 

1 anbul, Cebec:I 
e neleri 7 13 19 25 31 
Y cııi ve Halk: 
ezc.anelerl 2 il 14 20 26 
Sakarya, Çankaya 
ccuneleri 3 9 IS 21 27 
Merkez, Yenişıehir 
eczaneleri 4 10 16 ıı 28 
Ankara \'C Ege 
eczanesi S ll 17 23 29 
Sebat eczanesi 6 12 ıs 24 30 

Pazar geceleri nöbet al n eczane er pa· 
zar ırünu de n betçi olarak açık bulun • 
m mecburiyetindedir. Diğer eczanelerin 
pu r gunleri ihtiyari olarak tatil yııpma· 
bn kabul edilmiş ye kendılerinc teb!ii o -
lunmuıuır. 

- No. 5- &idi yordum. 

- Bo da yalan. 

( RADYO J 
TttRKlYE 

Radyo Dılu27on Po talan 

TÜRKİYE Radyosu-AI KA RadroS' 
-Dalga uaunlugu-

1643 m.. 1 2 Kcı. 120 Kw. 
31.70 ın. 9~65 Kt:9./ 20 Xw. T. A. J', 

A N K A R A 
ÇARŞAMBA: 11 , 10.19~11 

12.30 Pro.ram, ve . enı Cl(et ıa-ı ay rı. 
12.35 Ajanı, ve met oro !oJı h:ıber e . 
l:i?.SO Turk müzigı (Pi.). 
13.30. 14.00Müzık (ku ilk orkestra • ' 

Necip ıkın) 
J • J. ran~ Lenu: ''Tarla ku,unun ottii$ 
yer" aıml! operetten potpurı. 
2 • Fere ı rc: Ay - ay • ay, 
3 • Ganglberııer: kuçıik toplantı (rc"YI 
enternu:.ı.ıosu). 

4 . Bızet Arlcıiycn. Suit No, l. A. pıt 
lude, B. Menuctto. C. Adagietto. D. CI' 
nllo.n. 
5 • Micheli: lsp:uıyol .crcıwh. 
6 . Tschai owsky: Hornana. 
1 - Czcmik: Rakı eden lcalpleı 

18.00 Prognım. 
Ul.05 Memleket nat ayan, ajanı, ve mol~ 

roloji haberlen. 
18.25 1 urk miııici (!asıl heyeti). 
19.25 Konıı-.mıı (dıt politika lı&d.İHl•rl)o 
l!l.'4-0 "!:lırk miıziii (kansık prorram). 
20.20 Temıil, 
20.50 Konuşma haftalık pocta kutuu). 
2' .ıo Muzık (riy eticiimhur baııdosu: 

ııan Kıinçer). 
ı . on F. Gornnupl: Mar,._ 
2 • Waldteufcl: Espaııa (nla). 
3 • Ma enet: OuvcrLUre du "Rol do Lr 
hare" 
4 - Saint • Sac : Pr~lude du -oHur;~ 
5. G. Blzet: Cannen. 

22.00 Ajans, 2iraaı, esham • tahrillt, kAJll' 
biyo nukut bors.aaı liiyat). 

22.20 Serbest sa 
2l.30 Mü2ik (carbant • Pi,). 
23.25. 23.30 Yarınki prog'ram •11 pa~ 

Emniyet amirleri a.r.umd 
Emniyet umum müdürlilğU, umuı:tı 

müdürhikte bulunan, emniyet amir • 
lerinden BB. İsmail Hakkı Vardar, 
Şevket Ergenli, Hulnai Gümü , Hu · 
lusi Şentürk ve Nurettin Tengözil A~ 
kara emniyet müdür1üğü kadrosun 
vermiştir. 

lstanbul Bı.ikreı hava ıeferlcrİ 
tatil edildi 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Roman· 
ya hava yolları idaresi tarafından ya· 
pılmakta olan İstanbul • B!!kreş se • 
ferleri bugünden itibaren kış dolayı• 
siyle tatil edilmiştir. Seferlere ilk • 
baharda tekrar başlanacaktır. 

( AMAZAN) 
Diyane İtleri Reialiğindenı 

H Birinci te rin 1939 tarihine te ... 
dilf eden cumartesi günü Ramazanı 

Şerifin iptidaııı olduğu ilan olunur. 
q11ıın 15H4 

Ankara Borsası 

10 İlkteşrin 1939 fiyatlan 
ÇEKLER 

Aı;~ Kapanı, 

Londra 4 S.237S 
Ncvyorlı:: 130,025 129.9&25 
Pari 2.96875 2.967Ş 
Mil no 6.59125 '6.SS7 Ş 
Cenevre 29.2325 29.2187S 
Amsterdnm 69..3125 69.28 
Berlın 

Brükul 21.81 2t 80 
Atına 0.97 0.97 
Sof ya. ı.5875 1.5875 

Pr ;ı 
M drid 13.1825 13.17625 
Va~va 

Budapc te 23.2&!175 Z3 2775 
Blikre 0.95.25 0.9S2S 
:Sclgrad 2.495 2.495 
Yokh ma. 30.59125 30.57525 
Stokholm 31.19 31.17$ 

Moskova 

ESHAM VE TAHVlLAT 
1933 J krami yeli 
Ergaıı.i 19.SS 19.55 
1934 <;« 5 bazım: 
Tahvili 2&.- 28.-

NOT: Hizalarında r karn bu
Jıınmryan dövizler için fiyat tes
c 1 c ilmmıı tir. 

- Ben doğruyu söylüyorum. Siz in nmıyonıunuz. 
Ne yapayım? 

- Şimdi doğru söyleyip, söylemediğini anl~ıım. 
Hele biraz otur burada. 

Muavine döndil: 
- Süheyla ile Fchmi'yi çağırt1n buraya. Çabuk 

gelsinler. 

- Emredersiniz efendim. 

- Söyle L Karını niçin öldiirdün? 
- Ben, kimseyi öldürmedim. Kar.m haya tadır. 
- Numarayı btrak. Karının liç gündenberi ölü ol· 

- Ya?I. ... dedi. O saaHe senin nerede olduğunu 
ben söyliyeyim. Karının köşkUnde idin. On ikiyi 
yirmi geçe köşkün ba.bçcsiaden koşarak çıktın ve ka
pının önünde duran bi&iklete atlıyarak kaçtın. Na
sıl? 

Her tarafını aradılar. CUıdanındaki yirmi ııe ·iz 
dolardan ve bir kaç • tiirk lirasından b.a ka bir şey 
bulamadılar. 

Muavin çıktı. Rıfat Karaman, b..ışını avuçlan lç!
ne almış düşünüyordu. 

Aradan yirmi dakika geçti. Muavin Süheyla ile 
Fehmi'nin eldiklerini haber verd'. 

duğunu pek lili biliyorsun. lnkir dmeklc yakanı 
kurtaramazsın. Hakikati ıtiraf edersen, belki cezan 

1.afHler. Haydi, poli i fazla uğra~tırma. 
Rıfat Karaman, kül gibi oldu: 
- Ben karımı öldiırmedim, diye inledl. 
- 18/19 ağu tc, gecesi, saat on iki ile bir ara· 

ınr a nerede idin? 
Katil, ereddüt e ti. DÜ§Ün ü. Kekeledi: 
- O akcıam işim olduğu içln eve gid• :mi m 

I tanbul'da kaldım. On iki ile bir arasında otelde u

yuyordum. 
- Hangi otelde? 
Fıfat Karaman, a aladı: 
- Yattığım otelin iımini hatırlayamtyorum. 

- Haytr, ben o gece köşke gitmedim 
- O halde geceyi nerede geçirdin? 
- Otelde, 
- Otelin i mini bilmiyoraun, bunu anladık. Şim-

di seninle birlikte gitsek, bize yattığın oteli göstere· 
bilir misin? 

- Bulabileceğımi tahmin etmiyorum. Akşam bi· 
raz fazlaca içmi1tim. Rast gele bir otele daldım. 

- Kafi. Bu cihet anla§ıldı. Geceyi nerede geçir· 
diğini i pat edemiyorsun. Köşkten a§ırdığm tahvil
leri ne yaptuı? 

Rıfat Karaman tlddetle itiraz- etti t 
- Ben tahvil filan aşırmadım. 

Reci Yılmaz, katlarını çat ı: 
- İskarpinlerini çıkann 1 diy~ gllrledi. 
İskarpinlerini çıkardılar. İçlerine baktılar. Hi~ 

bir 'ey yoktu. Polis şefi tekrar emir verdi: 
- Astarlanm ııökün. 
Sağ" iskarpinin aııtanm söker sökmez içinden ka 

fıtlar çıktı. Açtılar. Tam iki bin teri in 1 
Polis tefi, gözlerini katilin gözlerine dikerek sor

du: 
- Bu paralan nereden buldun? 
- İflas etmit bir vaziyete düşmüştiım. P.<ı.~ka 'ia· 

re kalmadığını anlayınca mağazadaki kasamı a~tım. 

İçindeki paralan aldım. 1ngili% Jlraaına tahvil ettim. 
Tu parayla yeni bir it yapmak ilmidiyle Avrupa'ya 

Recai Yılmaz; 
- Alın içeri, dedi. 
Genç kız, üvey babasını görünce gözleri nefret e 

açtldı. Fehmi, Rıfat'la göz göze gelince sa. ardı. Po
lis şefi onları oturttu. Evela Sübcyla'ya hit p etti: 

- "O ·ey bab.anırın, anncrtizden para istediğini v 
ken isini ölümle tehdit ettiğini biliyorım:ıuz değil 

mi? 
Genç kızın, gözleri doldu. Ya -a ça cevap verdi: 
- Evet. 
- Rıfat Karaman işitiyor musun? 
Rıfat alık, alık bakıyor, cevap veremıyoraa. 

Recai Yılmaz, Fehmi'dcn ıordu: 
.(Sonu var). 
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Finlandiya mutlak 
hak.imiyetinden 

akôrhk etmiyor 
arzula (Ba~ı 1 inci sayfada) 

rını ka d k . l Mosk , Y etme maksadıy e 
zular ova da bulunuyor. Fakat bu ar
ıniz n~ olursa olsun bizim vaziyeti· 

kab s1arıhdir. Biz, şimal devletlerinin 
u etf~· 

dık 1.gı bitaraflık siyasetine sa-
l{" ız. .Kımseyi tehdit etmiyoruz. 
ımseden d b" • . . 

Yet' d ~ ~ ır menfaat temını nı· 
de:ı~t e degıliz. Her hangi büyük bir 
da ve.yahut devletler grupu yanın
r• 7evkı almak ta istemiyoruz." 
t~~diycının azimkar hareketi 

dk~ S1NKİ; 10. a.a. - Fenlandiya 
rah~rı u~umiyesi, Moskova'daki mu
ayn· ası Pıpaasivi'nin bu seyahatini ve 
bü ~.~~anda seferberlik tedbirlerini 
ıt Yu 

1 
bır alaka ile takip etmektedir. 

ta~~ ckct, Fcnlandiya, bükümetinin 
nu 1? ettiği metin hattı hareketi mem
fet~ıyctle karşılamaktadır. Mesul mah 

1 c;de beyan edildiğine göre, Fen • 

J ~fndıya'nın mutlak hakimiyeti ile te· 
ı Cd'l y 1 Ctniyecek bir anlaşmanın Sov • 
etJcr'lc akdine imkan yoktur. 

H elıinki' J e vatanperverlik 
tezahürleri 

F·Aınsterdam, 10 a.a. - (Havas) -
h ınlandiya delegesinin Moskova'ya 
b~rckcti esnasında Helsinki'de büyük 
ır vatanperverlik tezahüratı vukubul 

nıııştur. 

1'ctgraf gazetesinin muhabirine gö
~c, elçiyi selamlamak için binlerce 
kat~ istasyona gelmişti. Trenin hare
.. ~tınden önce halk Luther'in eski 
k llahımız sağlam bir kaledir,, şar • 
ısını söylemiştir. .. , 
Finlandiya heyeti bugün Moskova

Ya gelecektir. Heyet, üç kişiden mü
rekkeptir. 

Estonya'yı i§gal edecek 
Sovyet kıta/arı 

p 'r ~LLİN: 10. a.a. - Sovyet kıtalan 
Etldıski'den Hapsal'a kadar bütün 
la ıtorıya sahillerini i~gal ederek on
ll ra bataryalar yerJeııtireceklerdir. 
tından başka Sovyet kıtaları imzala

?ilrı mukavelede yazılı körfezleri de 
1,Şea1 edece terdir. 
)f .o ıtıtcaJ r, Sovyetlcr'den kara tari· 

Litvanya ıovyet taleplerini 
kabul etti . ' . Londra, 10 a.a. - Kaunas tan emın 

bir menbadan verilen haberlere göre 
Litvanya hükümeti Sovyetlerin talep 
lerini kabul etmiştir. Sovyetler birli
ği bu memleketten de Estonya ve Le
tonya'dan talep ettiği şeyleri istemiş
tir. Söylendiğine göre Litvanya ken
di topraklarında Sovyetlerin deniz ve 
hava üsleri tesis etmelerini kabul et· 
miştir. , 

Di "r cihetten söylendiğine göre 
Vilm Litvanya'ya terkedilmiş ise de 
bu şehirde Sovyet kıtalan bulunacak
tır. Pek yakında, belki de bu akşam 
iki devlet arasında bir mütekabil yar 
dım paktı imza edilecektir. 

Sovyet - Letonya paktı tasdik 
ediliyor 

RİGA; 10. a.a. - Nazırlar meclisi, 
Sovyet Letonya paktını yarın tasdik 
edecektir. 

Letonya hariciye nazırının 
beyanatı 

Riga, 10 a.a. - Harici ye nazırı 

Munters, gazetecileri kabul ederek 
Sovyetlerle Letonya arasında imza e
dilen mütekabil yardım paktının Bal
tık denizinde statükonun muhafazası 
için bir garanti teşkil ettiğini söyle· 
miş ve demiştir ki : 

- Emniyetimiz Sovyet Birliği ile 
aramızdaki vaziyetin sarahat kesbet • 
mesini icap ettirmekte idi. Mütekabil 
emniyet paktı, Baltık mıntakasında 

sulhun ve statükonun muhafazasını 

temin etmek hususunda iki memleke
tin göstterdiği arzuyu en iyi bir şe
kilde ifade etmektedir. Filhakika 
paktta iki memleketin başlıca hakları 
nın tamamiyle muhafaza edileceği 

kaydedilmektedir. 
Halihazırda Baltıktaki vaziyet en

dişeyi mucip değildir. Fakat harp za
manında vakalar biribirlerini pek ça
buk takip ettikleri için ileride ne o -
Jacağını şimdiden tahmin etmeğe im
kan yoktur. 

Nazır ,Sovyetler Birliğinin ve Le· 
tonya'nın sulhu ar7'• ettiklerini tek-

tyJe Estony • kl d·ı kl d. aya na e ı ece er ır. rar ederek beyanatını bitirmiştir. 

111111111111111111111111 

Finlandiya - Rus münasebatının 

aldığı son şeki 1 dofayisiyle 

ls~eç bazı sınıfları terhis 
etmemeğe karar verdi 

• STOKHOLM; 10. a.a. - 8 İlktcı ·ı Baltık vaziyeti ve Londra 
rın~e te:his edilecek olan efradın. ıi· gazeteleri 
Yası vazıyet dolayısiyle orduda alık<r 
nuldukları hükümet tarafından bil _ Londra, 10, a.a. - Baltık devletle-
dirilmektedir. rinin vaziyeti ile alakadar olan sabah 

Vaziyet ·· .d 1 1 t his gazeteleri bu mıntakada henüz Al-
musaı o ur o maz er .1 S 1 b. 1.v. 

Cdilecekle d' S t k t 1 F manya ı e ovyet er ır ıgı arasın-
ı r ır. ovye ı a arının en . . ~ . .. .. •v• • 
~?diya'ya yaklaşmaları dolayısiylt d~ ~ı~tılaf amarelerı gorulme~ıgını 

ho"}c bı'r tedb' · 1 ı·· bılakıs Estonya, Letonya ve Lıtuan-. "' ırın a ınmasına uzum .. . . 
&cirüldüğü t h . d·1 kt d ya'nın duşeceklerı muhtemel bır esa-a mm e ı me e ır. . .. f.k d 

15 İlk teş · d t h. 1 · · b d retin iki yenı mutte ı arasın aki ik 
rın e er ıs erı ıca e en v v 

bazı kur'a f d t h' 1 . d tisadi bağları saglamlaştıracagını kay . e ra ının er ıs erı e . 
l•mdilik teh· d'I · t' detmektedırler. ır e ı mış ır. 

Bir l•veç gazetesine göre "Telegraf" gazetesine göre Lenin· 
almanlar ıovyetlerle baıa grad'ın deniz yollarını kontrol eden 

çıkamıyacaklarJır Fenlandiya körfezindeki Stratejik 
s adaları işgal etmek isteyen sovyetler 

tokholm, 10 a.a. - l.Jagt:ns Nyhe- birliği daha ileri giderek Aland ada
~er gazetesinin baş muharriri, Sovyet- tarını bizzat tahkim etmeği isteyebi
e.ı birlıy,ı.,ın te•·rar Ba!tık'ta bu de n lir. Fakat bu gazete Fenlandiya'nın 
ız 1ev:etı llıtline geıc!.tini ve i..ıLJ11~ıı bu teklifi red edeceğine ve icabeder-

~lrn~nya için doğrudan doğruya cid· se !sveç'in ve diğer İskandinav mem 
t~d~:.r tehdit teşkil ettiğini yazmak leketlerinin yerdımı ile bitaraflığını 

tanr olarak muhafaza edeceğine kani
}' A.lınanlar, Sovyetlerle başa çıkamı· d. 
\' ac~klardır. Almanların bulunduğu ır. Finlandiya'nın vaziyeti azı"etı' . t' d 1 tık "' . ~s ısmar e en Sovyetler, Ba · 
ili denızınde Fenlandiya körfezinden 
\/ tn~n sahillerine kadar deniz ve ha· 
il l•sıer· k .. .. k . d ı uçıı devletlerin arazism· 

rne bulunmalarına rağmen bilfiil bük· 
t et~:ktedirler. Bu vaziyet, almanla· 
~ ıntışküHita duçar etmekte ve iki 
r ernıc.-ket arasında bir ihtilafın zuhu· 
ı~na sel:ep olacak bir mahiyet arzey 

:ne kteıi. r. ----

Taymis bu husuta şöyle yazıyor 
'Filandiya Baltık grupundan ziya

de lskandioav:ya grupuna dahildir. 
Bilhassa son seneler zarfında isveç 
ile Finlandiya arasındaki bağlar da . 
ha ziyade sağlamlaşmıştır. Finlandi . 
a'nın olduğu gibi İsveç'in de siyasi, 

: ihi ve kiiltür rabıtaları bu memle-
,ar k ·1 · el b' ':ete garp der:1o. rası erı arasın a ır 

er temin etmıştır .. , 

s~ 11 r Yen: u·-· I Taynıis gazetesine .göre. ~ükür:1eti 
S A .-. fından .Moskova ya gonderılen 

s hın arayan kızlar E ~i~landiya·nın s.tokh?1n:ı e~ç.is~ "dü~
:: Şinıd· k : d Finlandiya nın ıstıklalının bır 
:: ] •

1Ye adar yapılan Reviı· : ya a ·nin bile feda edilmesine veya 
- erın en a 1. • - ıerresı . ~ 

ULUS 

Hitler'in Rayhştag'da!ci nutkundan sonra 

Almanlar Baltık 
memleketle.rinden 

ayrılmıya başladılar 

Skandinavfar da Letonya'yı terkediyorlar 
Zil'rih, 10 a.a. - Havas - Baltık' ga'da mümkün mertebe süratle bir 

memleketlerinde yerleşmiş olan al - Danimarka vapurunun gönderilmesi 
manların tahliyesi Hitler'in nutkunu beklenmektedir. -· • 

· B ' ' . R' *** müteakıp başlamıştır. u ış ıçın ı-
ga'ya bazı vapurların celmesi bekle • Tallin, 10 a.a. - Haber alındığına 
niyor. göre, Hitlerin planı mucibince Es· 

Gidecek olanların ekserisi "Baltık tonya'da alınanları götürecek olan 
baronları., ismiyle anılan büyük mülk son alman vapuru cuma günü Eston -
sahipleridir. Bunların Litvanya'da ve yadan ayrıhcaktır. 
Estonyadaki adetleri 110 binden faz- Almanlar niçin naklediliyorlar? 
ladır ve bunlar evela doğdukları mem Berlin 10 a.a. - Baltık memleket
leketi terkettikleri için, sonra da do- !erinde y~şıyan alınanların Almanya
ğu Avrupada cermen ülküsüne Hitler ya nakli için Berlin hükümeti tara
tarafından ihanet edildiği için nefret fından Estonya ve Letonya hükümet
ve infial göstermektedirler. Bu infi- leri nezdinde yapılan teşebbüslerden 
al, bunların yerine boJşevikler getiri- bahseden Correspondance Politique 
leceği için bilhassa kuvetlenmektedir. et diplomatique gazetesi, Berlin hü -

Almanya bunların inkisar ve hoş - kümetinin Baltık devletlerinde yaşı
nutsuzluklarını teskin için kendileri- yan almanları zaptedilen yeni toprak 
ne polonyalılardan istimlak suretiy- !arda nüfus kesafeti temin etmek üze
le batı Polonyasında toprak teklif e- re Almanyaya çağırdığını yazmakta -
diyor. Fakat batı Polonyasına aynı dır. Bu toprakların iktısadi bünyesi, 
zamanda bolşevikleşen doğu Polonya Baltık devletleri arazisinin aynıdır. 
sından tahliye edilmiş almanlar da Yeni alman elemanları bu topraklarda 
gelmektedir ki bunların adedi 90 bin nizam ve refahı temin edecek kabili-
tahmin edilmektedir. yettedirler. 
ltalya'daki almanlar ayrılıyorlar "Havas" başlıca üç sebep 

Roma, ıo a.a. - Royter - Gazete- gösteriyor 
lerin Bolzano'daki muhabirlerine gö- Amsterdam, 10 a.a. - "Havas" 
re, cenup Tirol'ü almanlarının !tal· Almanya'nın şarki ve cenubi Avru-
yan - Alman anlaşması mucibince ha· pa'da derpiş ettiği halk mübadelesi 
re ketleri tamamlanmıştır. Bu anlaş - başlıca üç sebebe dayanmaktadır. 
malara göre yalnız Tirol'deki alman- Almanya'nın Baltık memleketlerin
lar gitmege mecburdurlar. Yukarı A- de hatta asırlardanberi yerleşmiş olan 
dij'deki almanlara gelince, italyan hü alınanları çekmekten maksadı bu hal· 
kümeti bunlardan gidenlerle kalacak- kı pek kısa bir zamanda sarsacak o
ları tefrik edecek ve fakat gidecekle- lan bol ·eviklikten korumaktır. Ve 
ri zorlamıyacaktır. Baltık limanlarına almanları alıp ge-

Letonya'daki almanlar da tirmek üzere vapurlar göndermekte 
hareket ediyorlar gösterdiği istical Rusya'nın bu mem-

Kopenhag, 10 a.a. _ Berlinske Ti- lek(!tlere süratle el koymasını bekle-
diğini ispat eder. tende gazetesinin bildirdiğine göre 

Letonyada mukim altı bin alman en Diğer taraftan bu iş Almanya'nın 
geç l aonteşrine kadar bu memleketi Pclonya'dan büyük bir kısmı ilhak 
terkedeceklerdir. Bunları nakletmek edeceğine delildir. Almanya'da bura
için altı alman vapuru Riga'ya gelmiş lara yerleştirilecek çiftçi olmadığı i-

çin oralara Baltık ve Balkanlardan 
tir. Bu limana iki hastane gemisinin 
gelmesi beklenmektedir. Çünkü has. gelecek alman çiftçilerini yerleştire-

cektir. tane veya kliniklerde tedavi edilmek· 
te olan almadlar bile sıhi vaziyetleri Nihayet bilhassa ~ ılkanlara gelin-
nazarı itibara alınmadan Almanya'ya ce Almanya'nın üçüncü hedefi bu 
:ıakledileceklerdir. memleketleri teskin etmek için ku-

vetli alman ekalliyetlerinin bulunma-
Skandinavlar da Letonya'yı sından doğan geçimsizlikleri izale et-

terkediyorlar mektir. işte bu maksatladır ki, Al-
Amsterdam, 10 a.a. - Telegraf ga- manya daha önceden 220.000 tirollu

_etesinin muhabiri Baltıktaki hadise- nun İtalya'dan Almanya'ya hicret et
ler hakkında yazdığı yazısında küçük mesine tevessül eylemişti. 
Baltık memleketlerinde sinirin her sa Bütün bu hedefler alman vesikala-
at arttığını bildiriyor ve diyor ki: riyle sabittir. Nasıl ki "Diplomatishe 

" Letonya'daki skandinavlar ümit- Korrespondenz" şunu yazmakla mez
siz vaziyet dolayısiyle artık memle- kur hedP.flcri açıkça itiraf eylemek· 
kette kalmanın imkansız olduğuna tedir: 
karar vermişlerdir. Letonya'daki bii· Polonya'dan istirdat olunan şark 
tün skandinavların, büyük müessese- topraklarını bir intizam altına almak 
leri terkedemiyecekler müstesna ol- için Almanya süratle insana muhtaı;
mak üzere, Kopenhag'a nflkli için Ri- tır. 

ıııııııııııııı•ııııııııı 

Şimal 6enizindeki harpten sonra 

İki Alman tayyare" 
Danimarka' da ye e indi 
Bir tayyare de Norveç·e ındi 
tayyareciler tevkif edildiler 

Kopenhag, 10 a.a. - Dün şimal denizi üstünde ingiliz ve al
man tayyareleri arasmda vuku bulan muharebede iki alman tay
yaresi Danimarka üzerine mecburi iniş yapmışlardır. Üçüncü bir 
tayyare Norveç'te karaya inmiş, Danimarka üzerinde alçaktan 
uçan bir dördüncüsü de Danimarka hava toplarının ateşine tu
tulmuştur. 

Diğer bir alman tayyaresinin da
nimarkalıların ateşinden kurtularak 
denize inmeğe muvaffak olduğu sa
nılmaktadır. 

Fanö adasına inen tayyarenin pi
lotlarından biri yaralı olduğu için 
hastaneye kaldırılmıştır. Diğerleri e
sir edilmiştir. Bunlar esir edilmeden 
evel tayyarelerini yakmışlar ve hükü
met makamlarına bir bombanın infi · 
tak ederek tayyareyi tahrip ettiğini 
söylemişlerdir. Tayyareciler Ham
burg'dan yola çıktıklarını ve sekiz sa· 
attenlıeri havada bulunduklarını be· 

Pingkobing'den çekilen bir tel
grafta buraya inen tayyarecilerin tay
yareyi yaktıkları bildirilmektedir. 

Bir ingiliı: tekzibi 

Londra, 10 a.a. - Bahriye nezare
ti, şimal denizinde alman tayyareleri 
tarafından yapılan bir baskında bazı 
İngiliz harp gemilerinin hasara uğra
dığı hakkında alman kaynağından ya
yılan haberleri bir kere daha yalanla, . 
maktadır. 

yan etmişlerdir. Bu tayyaredlerin Sivaslıların Dikili 
ingiliz harp gemilerini bombardıman f e!aketzedelerine yardımı 
ettiklerini ve avdette pek şiddetli . . . ~ 
muharebelere girdikleri bildirilmek- Sıvas, 10 a.a. - Dıkılı felaketze-

-!;-

Cümhuriyel hükumetinin bir zaf e i 

Erzurum hattl ayın 
20 sinde törenle açıl yor 

Cümhuriyet hükümetinin ilk kuruluş senelerindenberi iç poli• 
tikasınm ana hatlarından biri olarak takip ettiği demiryolu fa· 
aliyetinin büyi.ik bir zaferi daha bu ayın 20 inci günü merasimle 
Erzurum'da tesit edilece.ctir. Erzurum hattının açılış töreni ÇOf

kun tezahürlere vesiyle verecek ve hu merasimde bulunmak üzere 
hükümet merkezimizden büyük bir heyet Erzurum'a g?decektir. 

Açılma töreni ayın yirminci günü 
saat 10 da Erzurumda yapılacaktır. 

Erzurum ve Kars mebusları ayın 17 
sinde Erzurum'a hareket edecek pos· 
ta trenine bağlanacak bir yataklı va
gonla gitleceklerdir. 

Davetliler için ~chrimizden ayın 
18 inde biri sabah saat 7.10 da, diğe:i 
9 da, sonuncusu da saat 10.50 de bi
rer tren hareket edecek, Kamutay 
heyeti ve Vekillerimiz 10.50 treni 
ile gideceklerdir. Bu trenler ayın 
yirmisinde sırasiyle 5,25, 7.15 ve 9.30 
da Erzuruma vararaklardır. 

Töreni müteakip misafirler gece 
yarısına kadar Erzurumda kalacak -
lar ve terenler sırasiyle 24, 1 ve 2 de 
hareket ederek ayın 23 üncü günü sa 
bahleyin gene sırasiyle 10, 11 ve 7.20 
de şehrimize avdet edereklerdir. 

Sivas cer atelyesinin açılı§ı 
Erzurum hattının açılış resminden 

sonra ayın 21 inci günü oradan ha
reket edilecek ve Sıvasta tevakkuf o
lunacaktır. Haber verildiğine göre 
inşası ikmal edilmiş ve faaliyete mü
heyya bir hale gelmiş olan Sıvas cer 
atelyesinin küşat resmi de bu müna
sebetle ayın 22 inci günü yapılacak 
ve Erzurumdan dönen heyet bu tö
rende de hazır bulunacaktır. Bilindi
ği üzere inşasına iki yıl evci başlan· 
mış olan Sıvas cer atelyesinde va
gonlar inşa edilebilecek ve lokomo
tiflerin de şimdilik büyük tamirleri 
yapılacaktır. Memleketimizin ilk va
gon ve lokomotif fabrikası olacak o
lan bu muazzam tesisin mühendia, 
usta ve işçileri on beş ı;ün evel vazi
feleri başına geçmiş bulunmaktadır
lar. A telye yakınında bunlar için ev
ler kurulmuş ve Sıvas'ın bu kısmı şi· 
rin ve modern bir mahalle haline gel· 
miştir. 

Bir Finlandiya 
vapuru bnttı 

Amstcrdam, 10 a.a. - İndiana isim
li Finlandiya vapuru Hollanda'nın şi
mal sahili açıklarında saat 12 de bir 
mayne çarpmış ve batmıştır. 

Kazazedeler kurtarıldı 

Amsterdam, 10 a.a. - Bu gece iki 
İsveç gemisi Amsterdam yakınındaki 
"İjmuiden'' e dün batan Finlandiya 
bandıralı İndiana vapurunun mürette 
batını çıkarmışlardır. Yaralı altı ge
mici hastaneye kaldırılmıştır. 

1 
..... .. .. ........... . " l 

Küt"K DIŞ HABERLER 
.., ,.. ........ ......... ... t t ••• t, 

.. x .. Tok]!". - Amerika'ııın Jap;myadaki 
buyuk elem bc11 ay memleketinde kaldık
tan sonra Tokyo'ya dönmüştür. 

X Roma, - Son zamanlarda ihdas e
dilen ırk mahkemesi Dahiliye Nezareti 
bi~sında faaliyete başlamıştır. Dahiliye 
Muste;sarı mahkemenin ilk celsesinde ha
zır bulunmuştur, 

X ~o:k?va - Mareşal Göring, Sov
yetlerbırlığı mareşalı Voroşilof'a fiese
ler mode~!nc bir tayyare hediye etmiştir. 

X Bruksel havas: - lsviı;re siyasi 
mnhfil:eri, Almany:ının barı taarruzunu 
inkişaf ettirt:ıek için komünist tehlikesi· 
ni ileri siirccct;i kanaatindedir. 

X Londra - İngiliz liman makamları 
deniz nakliyatında husule gelebilecek de
ğiıikliklcri karşılayabilmek için bir yer
den di ·er bir yere nakledilebilecek dok 
amele ekibleri teşkil etmektedirler . 

X Dııily express gazetesinin Kopen
hag'dllki muhabiri-e göre, alman polis 
mü-liri Heinrich Himmler, Almanya mtit 
tefiklerin da\·ası lehine ~alı an antina· 
zile:e . karşı gizli bir polis servisi teşkil 
etm ı ·ur. 

X Paris - J ouvre müzesinden Wat
teau'nun meşhur "lakaH" tablosunu çalan 
Serje Bogushaski tecilsiz iki sene hapis 
cezasına ve beş sene Fransaua ikametten 
mahrumiyete mahkum olmuştur. 
~ Londra - Harbe sebebiyet veren 

hadıselcr hakkındaki İngiliz mavi kitabı 
tekrar tabed ilcce~:tir. Simdiye kadar satı 
lan nu~haların adedi 375 bindir. 

X Londra - Sir John Simon avam ka. 
mara mda sorulan bir suale cevaben 
Londra'da bloke edi!en cek nukudu me ~ 
se_lesinin te~ki.k ed!.lmekte olduğunu söy 
mış ve demıştır : Bunuıı 1 a beraber bu 
h~su.sta. beyanatt~ b\llunabileceğim tari
h! .şımdıden tesbıt edecek vaziyettte de
ğılım ... 

.::!'''·· lfllllllll ııııııııııııııı•ıııııı. - ü ük T·i -- • 
ıye = 

Yazan: ORHAN CONKER 
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:; Türkiyc'nin mesut ve kuvetli 
: bir büyük Devlet olması için ge- : 
1: rcken şartları tetkik eden bu ki-

Sivas'ta açılacak olan cer 
atelyesinde vinçle kalJırılm'f 

bir lokomotif 

Harp ve 
meSuliyet 

(Başı 1 inci sayfada) 

yet haklarının ve insaniyet nazan • 
yelerinin en çok inki§af etmİ§ oldu• 
ğu asrımızın eseri bu mu olacak• 
tır? Alman devlet reisi rasizm'in bu 
kadar Herlemiı olduğu bu devirde, 
temsil kavgalarmın önüne geçmek 
için, diğer memleketlerdeki almaıı 
ekalliyetlerini ana vatana çekeceii• 
ni söylemİ§tir. Fakat, ~u milli hüri· 
yetler çağında, her yeni harpten 
sonra, kültürü ve sanayii en ileride 
kalabalık milletler birer ekalliyet 
manzarası almaktadırlar. 

Hakikatten ancak kuvet1e, " 
kuvetin her an müdahalesi ile tutu
labilecek daimi bir tezat alemi te
essüs ediyor: teminatlı bir sulhun 
başlıca §artı, küçük büyük hür ve 
müsavi milletler arasındaki müva • 
zene ve ahenktir. Bu müvazene ve 
ahenk bulununcıya kadar, 1914 
harbinin bir nüksü olan bu harp, 
kısa ve uzun fasılalarla tekerrür e
decek, eski yüz sene muharebeleri• 
nin macerasını takip edecektir: her 
sulh bir mütareke, her harp bir, 
nüks olacaktır. -, .. 

Falih Fılkı AT AY. 

Daktilo at.nacak 
Ba~vekalet Beden Terbiyesi Ge

nel Direktörlüğünden : 
İmtihanla daktilo alınacaktır. İmti

han 14-10-939 cumartesi günü saat 1 l 
de Yenişehir İzmir caddesinde 21 nu· 
maralı binada yapılacaktır. 

İsteklilerin bir dilekçe ile Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğüne mü· 
racaatları ilan olunur. 15100 

ULUS Sin~milsmda 

a o y 
~ \.merika'da gizli bir cemiyetin 

ç yüzü ve kurbanlarını gösteren 
büyük deh§et filmi 

Baş rollerde : " 

. IUMPHREY BIEGART . 
D.l:CKFORAN 

İlive olarak : 

METRO JURNAL Yeni 
dünya havadisleri 

Ba~tan başa renkli 

M1K1 MAVS 
Seansı~r: 

14 • 16,15 - 18,30 ve 21 de 
Numaralı koltuklarınızı cve!den 

kapat.nız -----...... 12• 15 ucuz matinesinde 

KEŞi F ALAYI :: ıamet ısı ve en : F. 1 diya'nın bıtaraflıgına zerrece 
- z · • - ın an f k d k -,1 engını... : h 1 1 gelmesine,, muva a at e ece 

111111111111 - a e d ı 111111111111111111111 nır adamların sonuncu ur.,, 

tedir. Yaşı oldukça ilerlemiş olan pi 

1 

Jclerine yardım için şehrimizde 370 
lot İspanyada dahili harbe iştirak et lira toplanmıştır. Yakında 500 lirayı 
miştir. Diğer tayY.areciler gen~tir, bulunca Dikili'ye gönderilecektir, 

: tabı vatan sever her türk genci 
: okumalıdır. Satış yeri: Akba : 
: Kitabevi. : . 
"1lııııııııııııııı111111111111111111111ıi='l 

Tamamen türkçe 

TL: 2193 



-
D a e1nin nutku 

(Ba!jı J incı aylada) 
man arazisinde ilerlemişlerdir. Hava
da ayyarecllerimiz cesar tlerinin, 
m"t addi ·saııerl i gösterdiler. 
D niz bahriyelilcrimiz, dü man 

Ki rahk tarla 
Valnfla-r Uınmu Müdürlüğiind 

Mevkii Nevi 

Üç taş Tarla 

\ıluvakkat teminat 
Lira Kı. 

4 50 60 

lJ[tJS 

D. DEMtRYOLLARI 

1 alına<ak 
D. D. Yollan Sabn Alma Ko

miıyonundan : 
M hammen bedeli 7500 lita olan S 

kalem demirci ocakları 20.11.1939 pa-htelbahlrler ni ko•-alıyarak Alman
yaya <iden yı.i.ı binlerce ton ip idai 
maddeyi zaptederek Fransa ile müs -
temlekclerinin serbe t muvasalaları

m temın e tirdiler. BUyUk Britanya 
ile Fransa. Okyanu a Mkimdirler ve 
tarihın verdi i ecrübelerle bıliyorsu· 
nuz ki. denizlere h1kim olanlar daima 
zaferi kazannııya muvaffa olurlar., 
Fran.•ız. • lngilu a&keri i§b~liği 

Yukarda evsafı Jizı eıi yazt1ı arla teslim gününden itibaren üç sene zarte i günü saat 15 te kapalı zarf u
müddetle ve açık arttırma yoluyla kiraya verilecektir. İhalesi 18. 10. ııulü ile Ankara'da idare binasında 
939 çar amba günü saat 16 da vakıflar umum mlld rlliğü varid•t mlldiir- &atın alınacaktır. 
Hlgündc yapılacaktır. Tutmak ve şartlarını görmek ı~tcyenlerlıı adı geçen Bu ite girmek lstiyenlerin (562,50) 
mudUrlüğc müracaatlan. (5164) 15149 liralık muvakkat teminat ile kanunun 

B. Daladiye, bu ıurctle Fransız • 
İngiliz k ı1 el birliğinin yalnız de
nizlere mUnha11r olmıyan bil Un saf-

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

i aat e t"dil"t 
halarını zikrettikten ıonra, iman İnhisarlar Umum MüdürlüğÜn· 
rady09unun "İngiltere, fran11:ı kaniy- den : 
le harp ediyor .. yolundaki yalanları· K ·r 1 - esı . artname ve planı mu -
nm, ingiliz as erlerini ve lngili:ıı or • cibince idar~mizi Pa bahçe müs i-
dusuna ait top n hududa dogru ö- rat fabrikasında m cut yemekhane
türen nakliy koli rının f sılaıız gU- nin müdurl k bi asına ta ili ve ta
rulttıler yle n sıl örtUldll' nU .Oyle· dili i j 21. IX. 939 rihındc kapalı 
mit ·e bir ç dakika k dar komUn~t· zarfla ihale edilemediğinden yeniden 
lerd n bahled relc, bunların d ha dü- pa:ıarlıkla eksil meve orunu tur. 
ne kadar buk metin ıulhçu g yrctle· ll • - K tif 1i 23755.84 lira mu· 
rinl ak etmek için k fi der ce e vakkat temin 1781.69 liradır. 
iddetlı kelım~ bulamıyan koyu va- llI _ Pazarlı. 19. x. 93_ pcr mb 

tanperv tler olduğunu il!ve ettikten günu saat 14 de Kabata~'ta levazım ve 
sonr fr nsızl rın kardı:ilik duygu muba) aat _ubesindeki alım komıı>yo
lanna hl p cd rek dcıniftır ki: n ııda yapılacak ır. 
Fran a'nın yaptığı mücadelenin IV - Şartnameler her "n leva • 

ayeıi zım ubcsi veznesind n ve İzmir. An-
"- l om ııiıt i çi1erl bo azlıyan, kara ba mü ürhıklerinden 119 kuru~ 

sonra onların dleriyle anlapn dik - mukabilinde alınabilir. 
ta 8 !er vardır. Biz fran11zlar, Franıa V - isteklilerin pazarlık için ta -
i çlıinl, o iıçinin itimadını ııııi timal yin edilen gün ve saatte 3 7,5 güven-

e ona ihanet etmek istiyenlerle ka- me paralariyle birli'{ e mezkur ko -
rıştırmayı asla aklımı:t:ı ge lrmiycce- miııyona gelmeleri ilan olunur. 
ğiz . ., (5181) 15153 

Karabük kok kömürü 

oınacok 

Vakıflar Umum Müdürlüğün· 
den : 

- Ankara'da ikinci vakıf apart -
man için alınacak 600 ton Karabük 
kok kömürü kapalı nrf uıuliyle 28. 
9. 939 tarihinden itibaren eksiltmeye 
onulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beher totı 
24 lira 75 kurn§tan 14850 liradır. 

3 - Muvakkat teminat (1114) lira 
olup nakit veya banka mektubu ola -
caktır. 

4 - Şartname vakıflar levazım me• 
murluğundan paraSlz olarak verile -
cektir. 

5 - İhale 13. 10. 939 tarihine müsa
dif cuma günü sa.at ıs te ikinci vakıf 
ap rtmanında inıaat müdiırlliğünde 

müte~e il komiıyonda yapılacaktır. 
6 - Taliplerin tayin edilen günde 

niyhayet saat 14 de kadar teklif mek· 
tup arını 5 inci fıkradaki komisyona 
verm 1 ri. Bundan ıonra verilecek 
mek uplar abul ediJmiyecektir. 

( 4907) 14866 

tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat a de kadar komiilyon 
reisliğine vermeleri lhundır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme daireainden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk §efllğinden datı-
tılacaktır. (4958) 4977 

Dizel molör Jen atörü alın ak 
D. D. Yollan Satın Alma Ko

rniıyonundan. : 
Muhammen bedeli 10.000 lira olan 

blr adet dizel motör - je.neratiSr 20.ll. 
1939 paı:arteıi gilnil saat 15.30 da ka
palı zarf u ulU ile Ankara<la idare bi· 
nasında satın alı.nac ktır. 

Bu l e girmek istiyenlerin (?50) li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün aat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri llzundır. 

Şartnameleı- parasız olarak Ankara
da mafaeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellilin ve sevk ~efliğinden dağı-
tılacaktır. (4959) 14978 

Muh e if motör yağı ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Ko

miıyonundan : 

B. Daladiye, !ÖzU ran a'nın yap- --------------- ·-------------
Muhammen bedeli 17030 lira olan 

411500 kg. muhtelif clnı motör ağı 

21.l 1. 939 salı gilnü saat 15 te kapalı 
zarf usuliyle An.karada idare binasın
da ntın alınacaktır. 

tıgı mi.ıc delenin hed finc getirerelc ---------------
§öyle devam ctmi tir : GÜMRÜK MU HAF AZA 

0 
- Biz, yurdumu21 e yuvalarımız 

jçin. fakat aynı zamanda hudutlarımı
zın öteıine geçen v bızi, bugünku hUr 
ve y i in ar ı hlirm t ·r, verdiği 
söze ve arp killtilrUnUn bUyük anane-
ıne sadık insanlar haline ge ircn mc

den!yet için m ·c d le edıyoruz. 
uAncak kati teminat alınca 

silahımızı. bırahacagız,, 
Bir de bize, sulhtaıı bahsediyorlar, 

yl bir ıulh ki, desi e ve §İddet sa
yesin<'le elde edilen zaferleri resm n 
tanımaktan batka bir netice vermiye
cek ve aynı mahiyette yeni zaferler 
hazırlanınaaına asHi mani olrnıyac:ak -
tır.,, 

Yozhk elbi e hnacak 
Gümrük uhafaıra Genci Ko-

mutanlığı lstanbul Lev zrm Amirli· 
ği S Alm Komiıyonundan : 

1 - Günırtik muhafaza te il n e
ratı için satın alınacak 4.000 takım e· 
rat yazlık elb senin 19. 9 939 ıııtı gü
nü saa 15 deki kapalı ıarrıa eksiltme· 
lne talip çıkmadığından 17. 10. 939 
alı gilnil saat 15 de kapalı zarfla ye • 

niden eksıl mesı yapılac k ır. 

2 - Tahmini tutan 21,000 liradır. 
Ve ilk tı:minau ıs;s liradır. 

P. T. VE T. MODORLOGO 

3 O ı n G ovil a ına k 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - 29 eylUl 1939 tarihinde kapalı 
.ı:arf a ihalesi yapılacağı ilan edilen 
360 on gazovlle talip çıkmadığından 
tekrar ka alı 2arfla eksiltmeye çıka
rılmı tır. 

2 - Muhammen bedeli (46800) mu-
akkat teminat (3510) lira olup eksilt 

mesi, 20 teırini evci 1939 cuma günü 
saat (16) da Ankara'da P. T. T. U-

B i§e girmek i tiyenlerin (1277,25) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vuikaları ve tekliflerini 
aynı giln saat 1,. de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairı:1inden, Haydarpa a
da tesellüm vo ıcvk ge!Jiğınden dağı· 
ılacaktır. (4970) 14979 

Tahmil ve tahliye işi 
mum müdürlük binasındaki satın al· D. O. Yolları S tm Alm& Komia-
ma komisyonunda yapılaca ttır. yonund&o : 

WlUD 
ili ft8ikala.n tekliflerini 

a)'Dl gün t 14,15 kadar komisyon 
r 'sliğine vermeleri Jizundır. 

§ rtnameler parasız olarak Anka -
rada abeme dairesinden, Haydarpa
fll'd4İ tetıellum ve sevk ıefliğinden da-
lıblacaktır. (5167) 15150 

D. DENfzyOLLARl 

Tahmil ve tahliye "şleri 
Denet Denizyollan l§letme U

oıum Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizin tahmil , tahliye 

ve aktarma i teri için kapalı zarf usu
liyle yapılan eksiltmede alınan teklif· 
ler ha<ldi JAyıkında görülmediğinden 
yeniden pazarlık suretiyle ihale edile 
cektlr. 

2 - Muhammen bedel 46600 lira
dır. 

3 - Pazarlıkla eksiltme 18 teşrini 
eve1 1939 tarihine miisadif çaqamba 
günü saat 15 te Deniz-yolları işletme 
umum mlidürlUğil alım satım komiıı
yonunda yapılacaktır. Kati teminat 
6990 liradır. 

4 - Pazarlıkla eksiltme şartnamesi 
adı geçen komisyonda para&ız olarak 
alınır. 

S - İıteklilerin tayin olunan gün 
ve saatte pazarlığa iştirak edebilirler. 

6 - ! teklilerin ticaret odasında 
mukeyyet olduklarına dair bu seneye 
ait vesika ibraz etmeleri ş rttır. 

(7955/5075) 15030 

ANKARA BELEDiYESi 

T env · rat ve esi sat 
Ankara B l diyeıinden : 

1 - Cümhunyet bayramında mu -
tat olan mahallerde yapılacak tenvi -
tat ve teııiaat on beş gUn müddetle a
çık eksiltmeye konulmu tur. 

2 - Muhammen bedeli (3005) Hra
dır. 

3 - Muvakkat teminat 225,38 lira
dır. 

4 - Kcşifnarnesini görmek isteyen 
!erin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 20. 10. 939 cuma gilntı 
saat 10,30 da belediye encllmenine mü 
raı:utları. (5092) 15035 

3000 adel ampul ahnacak 
Son Reiı:htag nutkunun hulisası 

n dir? u: " olonyayı ımha ettim. 
Memnun ve mutmainım. Harbi durdu
ralım, zaferlerimin tasdiki ve sulhun 
tanzimi için bir konferans kuralım . ., 

3 - Evnf ve ıaartnam ·omisyon
dad.ır. 

4 - İsteklilerin eksiltme !Hlatinden 
bir saa eveline kadar Z490 sayılı lra • 
nunun tarifi veçhile hazırlıyac:aklan 
teklif m ktuplarını Galata Rıhtım cad 
deai Veli Alemdar han ikinci k ttaki 
komi yona vermeleri (7639) 14816 

3 - 1ııtclclil r, muvakkat teminat Polatlı deposuna 1939 • 1946 yılı 
" ,. "' ml ~-J~ .. c ıtaı: ~l -'-"' ..._.__,_el_ 

biyle kanuni vesaiki ve teklifi m h· kömür verme ve depo civarını temız· ~cak olan 3000 ad t p 1 ve ., 

Bu li~anı çok dınledik. Her fütu
hattan sonra, Alman a artık lıiç bir 
istegi olmadığını söylüyor. fakat ara
ıı bir ııç ay geçince yeni bir t cavüz
de bulunuyordu. 1 te biz, tecavüze 
kar ı il a arıldık ve ancak, emni
yetin her altı ayda bir tehdit edilmi· 
yece -in dair ve ati teminat aldı&ı
mı t kdi d ıiıalu elden bırakac:a·ız. 

Polonyanın alııbeti bizzat 
lehlileri aliihadar ediyor! 

~olonyarun akıbeti, ancak, i i dev· 
Jeti aıakadar ettiğı soylı:niyor. Buna 
cev lıen o akibetin en evel Polonyalı
lan al5.ka ar ettiğini söyleriz ... 

B ladiy , devamlı ıulhun ancak 
kuvcti suii timal e k te cblıilıılerini 
cezala dırma t a, bütün milletlerin 
haklarını ve menf etlerini dUrü t bir 

tevi kapalı zarflarını o gün at (15) leme i~lerine mukabil c:uruf arasın - rüatı on beş gün müddetle açık ek • 
e kadar mezkur komisyona v recek- dan topla.nacak yanmış koklar nılınak iluneye konulmuştur. 
!erdir. için idareye ayda üstelik üç lira ver- ı _ Muhammen bedeli (1600) lira-

4 -Şartnameler, Ankarada P. T. me i~leri 30-10-1939 tarihine müaadif d 
ır. 

T. levazım, htanbulda P. T. T. leva- pazartesi giinü saat 15 de Haydarpa- 3 - Muvakkat teminat 120 liradır. 
zım ayniyat ubesi müdürlliklerin • şada ga.r binaaı içinde birinci i letme 4 - Şartname ve keşif evrakını gör 

ZlRAAT VEKALETi 
den (234) kuru mukabilinde verile kaırıiıyonu tarafından açık ekıilltme- mek isteyenlerin h r gün enciimen 
ccktir. (4986) 14982 ye konulmuııtıır. kalemine ve isteklilerin de 20. 10. 939 

Senelik tahmin bedeli 120 lira olup cuma günü saat 10,30 da belediye en-

Pulluk, Di ha o 1e ibz r ANKARA V ALlLlCt 
muvakkat teminat 9 liradır. cümeninc müracaa ları. 
Şartnameler birinci iılotme komis • (5093) 15Q3Ci 

--------------- yonundan ve Polatlı istasyonundan 

lrna' O ul binası yaphnlacak para ız (~a;:~5~~~~ıehilecektir. 15055 T envi rot ve tesisat 
Zinal Vekaletjnden Ankara VaJjJiğinden : 

Zirai komb'nalar ihtiyacı için kapa 21. 9. 939 tarihinde kapalı zarf usu. 
it zarf uıuliyle 30 adet Mibzer, 15 a- tiyle eksiltmeye konulan Etlikte ya
dot S Diıkli. 15 adet 6 Diıkli pullukla p lacak okul binası inşaatı için talip 
30 ad t Di haro satın lınacaktır. çıkmadığından 22. 9. 939 tarihinden 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk- itibaren bir ay müddetle pazarlığa ko-
li pullu.gun beherine 600,6 Di kli pul nulmuş ur. Keşif bedeli (32248) lira 
!uğun herine 750 ve Di ıharonun (ll} kuruştur. 
behı:rine de 350 lira klyme tahmin c-
dilınistir. Muvakkat teminatı 2418 lira 61 ku· 

2 _: lhale 14 birinci kanun per eın ruştur. 
be günü uat ıs de Ziraat vekile i bi· İs eklllerin: ırıuvakkat teminat mek 
na ında müteşe. kil aaun alma koıniıı lup veya ınalrbuzu, ticaret odaaı ve . 
yonunda yapılacaktır. ikası ve bu iş ait nafıa müdurlü . 

. 
4 motopomp ahnacak 

D. D. Yollan S tm Alma Komis· 
yonundan 1 

Muhammen bedeli 9000 lira olan 4 
adet motopomp 21 - 11 - 1939 Salı gü
nil saat 15,30 da kapalı zarf usulil ile 
Ankara'da idare bina ında tatın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 675 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yin etti ~i veslk:ılları ve tekliflerini 
ayni giln saat 14,30 .za kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

AnkAra B lediyeıinden : 
1 - Kalede aaat kulesine Neon zi

yasiyle yaptırılarak tenvirat tesir.ah 
15 gün müddetle açık ekıiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1400 lira -
dır. 

3 - Muvakkat tem.inat 105 liradır. 
4 - Şartname inı görmek istiyen

lerin her giln eneUmen kalemine ve iı 
teklilerio de 20. 10. 939 cuma günU 
saat 10.30 da encUmen kalemine mil-
racaatları. (5094) 15037 

3 - 30 ade 'fıbzeriçin ısrn lir 15 ğünd n alacakları fenni ehliyet ve . 
adet 5 Dik li pulluk içm 675,15 et ıikalariyle birlikte her pazarteıi ve 
6 Dik li pulluk için 844 ve 30 adet perşembe günleri saat IS de via!yet 
Dik~haro ıçin 788 llra muvak at temi daimi encümenine gelmeleri. 

Şartnameler para ız olarak Ankara- ---------------
da Malzeme Dairesinden, Hayôarpa • VlLA YETLER 

nat verilec tir. Bu i e ait keiJf ve şartnameyi her 
4 - u makinelere ait idari ve fen· gün nafıa mlldürlü Unde görebilecek 

p'da Te ellüm ve cvk Şefliğinden 
dağınlac:aktır. (5063) 15061 

Tornacı aranıyor 
ru artnam ler zirai kombinalar mil - leri. (487.5) 14822 
diırliıgiinden paraııız olarak verilir. O vlet Demiryollan Umum Mü· 

5 - tıı eklilerin kapalı zarflarını Okul binası yapflnlacak dürHigiind D : 

14 Brinci kanun per;ı:mbe günü saat Sivas d miryolu atölyeılnde çalı§ • 
14 de r komisyona vennel ri ve Ankara Valiljğinden ı tmlmak !bere birinci sınıf ve ikinci 

t ıs de 2490 yılı kanund yazılı f · ı t 21 9 939 t 'b' d k al ~-z ını tornacı 1 e a ınacaktır. mtihan· 
vesikalarla birlikt komisyonda ha • · · arı ın e ap ı Zoau Ll u- d y.tı. • • • liyle eks'lt k 1 b h 1' 1 a mat up evsafta görUlenler tavzıi 
zır bulunmaları (4968) 15148 malıalles~n~eeyyea 1olanu kanb a çe lflevielkr edilecektir. İmtihanlar İrmir'dc, tı . 

4 ~ ıil · yevi ma 
u p ca eş sıru ı b l'd E k' hi 'd A '- 'd 

okul binası in aabna tali > ılanadı - tao u a, s ıı~ r e ve n .. a:a a e , l ç . . yapılacaktır. Talıp olanların lzmır ve 
gından 22. 9. g3g tarihınden ıtıbaren s· k ·· .~ t l "d'" ı··kl · E b" dd tl l ·- k 1 ır ecı .. e ş etme mu ur u erıne s-

Etlik Vet tin r Di11tofajin Labo· t ır ay mu e e pazar ıga onu mu ki ehir'dc atölye mildürlilğiine ve An-

ratuvarlan Mudutlüğünden : u~ ·r b d li (38304) ll ( O) k kara'da Cer dairesine müracaat ctme-
eıı e c ra 9 u leri 1:1.ıımdır. (5081) 15054 

9 10. 939 tarihinde kapalı zarf usu- ru ur. 
li} le münakasaya konul n a lda ya· Muvakkat temin.ab 2872 lira 87 lı:u-
zılı •I e it kimyc\lı maddeye talihi çık ru§tur. 
m m19tır. İsteklilerin muvakkat teminat melı:· 

2 inci defa kapalı zarf usuliyle tup veya makbuz! riyJe, ticaret odası 
(2000) kilo t tre ·lör ·r (2000) kilo vesikası ve nafıa müdürlilglinde.n bu 
jelatin (500) kllo gliserin (50) kilo lşe ait alacakları fenni ehliyet vesika
badrm ya ı 25. 10 939 çaqamba glinU lariyle birlikte yukarda adı geçen ta· 
aat 15 d~ mües C'ii de müteşekkil ko- rihten itibaren her pazartesi ve per -

m ·on huzurunda ekııiltmeye konul- !embc günleri vilayet daimi encüme . 
muştur. Eksiltmeye irebilme ıçin nine gclmelerL 
2,.90 numaralı kanun vasıflarına haiz Bu işe ait ke§if ve §Artnameyl her 
olmaııı arttır. Şartnameler mllessese- gun nafıa m dilrllifünde görebilecek· 
de par ı.ı v rihr, 5218) 15167 leri. 4874) 1482l 

Bir tabı makinesi 

alınacak 

D. D. Yolları Satm Alına Koınia
yonundan : : 

Talibi çıkmadığından 29. 9. 1939 
tarihindeki eksiltmesi feshedilen ve 
muhammen bedeli 10.000 lira olan bir 
adot ıı:iya ile çalııan tabı makinesi 
21. 11. 1939 pazarteııi günü saat 1S,1S 
de ka,palı ıad usulü i~ .Ankiıa'da İ· 

Meıbaha binası yapllralacak 
Samsun Bel diye Riyaaetindenı 

Kapalı zarf usu1iyle ihale edileteği 
illn olunan 60467 Ura 99 kuru bedeli 
ke~Hli mubaha inıaatı talip zuhur et· 
mediğinden 2490 sayılı artbnna, ek -
ıiltme ve ihale kanununun 40 ıncı 
maddesi blikmune tevfikan 19-10-939 
tarihine kadar pazarlıkla yaptırılme
ıı kararla tırılmıttır. 

Taliplerin bu müddet zarfında pa
ıarte i ve perşembe günleri saat ıs te 
belediye dalml encümenine milraea -
atları ilan olunur. 

(7890-4984) 14947 

Elektrik işleri 

Bir te ni · me 

ar nıyor 
Tekirdağ Bel diy 

dCll : 

Erzincan Mü.at il V 
murlaiundan : 

ı Erzincanda Hacı lzzc 
inin 15668 lira 12 kuruş 

r 

inşaat ve tamiri yenıden kapalı za 
la 12. 10. 939 dan itibaren 15 un 
detle eksiltm ye konulmu r. 

2 - İstekliler eksiltme e 
rakını bedelsiz olarak Erzinc 
kıflar idaresinden al hillrl r. ,.,..,,, .... , 
me 26. 10. 939 perş mbe günü 
de vakıflar ıdar si binasında yapıl 
caktır. 

S - Ek lltmeye girebilme i in 111 
lira 10 kuru luk mu kka temin 
verilm si ve icaret oda ı e ika ı e 
20000 liralık benzeri i§ yapmış old • 
ğuna dair vesaiki ihaleden 8 gün 1 
vakıflar idaresine ibraz ctm le i !fi .. 
zımdır. 

4 - Teklif mektu ları 26. 10. 39 
güna saat 14 de kadar komisyon reis
liğine tnakbu .. mu a ilinde er le e • 
tir. Postada olan gecikmeler k 1 o--
dilmez. {8269 - 5226) 5170 

KAZALAR 

Han ar ve de o 

mesi, 
d) Fennı §al"tname, 
e) K şif m traj cetvelleri, 
f) Resimler. 
1ıtiycnler bu evrakı Aydın nafıa 

müdürlüğünde ve axilli p muk ür t 
me çiftliği mildürlüğtinde gör bılir
ler. 

3 - Ek ilt.m 10. 11. 939 cuma günil 
saat 15,30 da Nazilli pamuk firetme 
çiftli i binası içinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u ti Us 
yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye gire ilm k için i · 
tcklilerin 1239 lira 6 kuru luk mu
vakkat teminat verm i c Aydrn vi,,.. 
15yetinden bu iş için alınmı yapı 

müteahhitliği vesik ı gÖliıt rme -
yaptığı en buyuk i in bedeli t • 
olarak 8000 liradan aıagı olma 
lazımdır. 

6 - Teklif m ktuplan yukarıda 
üçüncü madded yazılı saatten bir Ba• 

at eveline kadar Nazilli pamuk uret• 
me çiftliği binası isin e oplanan ek-

iltme komi yonu rci li-ine makbuz 
mukabilinde erecektir. o ıl gön 
derilecek mektupların ııihay üçün
cü maddede yazı ı saate kadar gelmiıt 
olması ve dı zarfın ın ·hlır mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada olaca g clkmcler k bul diJ.. 
mez. 

442L 

içme suy tesisatı 

Oçhi ar Kazası B led y sind n: 

1 - (1 922) lir 
li Nev§ehirin Üçhissr 
suyu te i atı kapal 
konulmuştur. 

:l - Şartname! r. 
A - Bor v k ı husu i} • 
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- MiLLi MÜDAFAA 

Bir İ ngilı'z .. . . ce mutercımı 

alınacak 
Milli Müdafaa V k.l . d 

Vekalet t .. e a elın en : 
ttıüt ' ercuıne • b · b' · ·1· ercımi ah ,.u esme ır ınyı ızce 
fransızca b'I nacaktır, Aynı zamanda iyi 
. 'h ı en tc 'h ııntı anda ehi' _rcı olunur. Yapılacak 
verilecek .. ıyetı sabit olunca bidayette 
terilecek ::ere~ 160 liradır Bu ücret gös -
b'I' ... esaı il 2 • ~ ı~, Ta]jp c 10 liraya kadar çıka-
bırlıkte v kolantarın hal tercümeleriyle 
caatları il" e alete birer istida ile müra • 

an olunur, (4914) 14875 

Yasllk ıhfhk bez almacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen fi

yatı (40) kırk kuruş olan (200.000) ild 
yüz bin metre yastık kılıflığı bez pazar
lık suretiyle aatrn alınacaktır. 

2 - İhalesi 13 birinci teşrin 939 cuma 
günü saat on birdedir. . 

3 - Kati teminatı (10500) on bın beş 
yüz liradır. 

4 - Şartnamesi (~O) dört yüz kuru:ı 
mukabilinde M.M.V. satın alma komisyo
nundan alınabilir. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 ıayılı 
kanunda gösterilen vcsaikle ve kati temi
natiylc birlikte ihale saatinde .M.M.V. sa
tınalma komisyonuna celrnclerı. 

(5194) 15156 

.,, . . - ·- -~ -- . - -- .. ,. -..-
... - . - - ~ 

- - ·-
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ULUS 

Arpa ala nacak 
Ankara Levazon Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erzurum mıntaka levazım reisliği 

satmalma komisyonundan l İkinciteşrin 
939 başından eylül 940 sonuna kadar ihti
yaç olan 400 ton Arpa 20-10-939 da saat 
10,30 da komisyonumuzda kapalı zarfla ek
siltmeye konulacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 16000 lira ilk temi
nat 1200 liradır. Şartname ve evsaf, kolor
dunun 374 sayılı kitabında olduğunun ay
nı.dır. Bu kitap her yerde her gün görüle
bilir. 

3 - Teklif mektuplan 20-10-939 saat 
9,30 da komisyonumuzda verilmiş olına. 
lıdır. ( 49S8) 14984 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Drenaj sisi emi tesisat 
yaphnlacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

da yapılacaictı:r. İsteklilerin katl temina
tiyle belli vakitte komiıyona müracaatla
rı. (5219) 
Adet 

174 
106 

6 
7 

17 
6 
4 

Soba borusu 
,, dirseği 

Saç mancal 
Maşa 
Kürek 
Kömür kovası 
Yapma dinek 

Bulgur 
1~168 

aınacak • 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

- --

3 O ton is c' am 

almaca 

7-

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (51.000) lira olan 
3'40 ton İsvec ham demiri askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merke satın alma ko
misyonunca 24-10-1939 salı günü saat 14 te 
pazarlıkla ihale edilecektir. $artname (2) 
lira (55) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(3800) lira ve 2490 numaralı kanunun :ıı 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
almadıklarına ve bu işle alakadar tüccar
dan olcluklı>rır.a dair ticaret odası venika • 
siyle mezl:ilr vı.in ve s:ıtte komisyona ınii -
racaatlıı.rı. (4999) 14989 Musiki Gd. Erba5 hazırlama 

Orta okuluna talebe ahmyor 
Kilim at.nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- Alma Komisyonundan : 
1 - Kağızman birliklerinin 939-940 se -

1 - Eskişehir hava birliklerinde yap
tırılacak beton uı;uş pisti sularını porsu
ğa dökecek drenaj sistemi tcı;isat kapalı 
zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. Ka
palı zarf usuliyle eksiltmesi 25.10.939 çar
şamba günü saat 16 da Eo;kişchir Ko. sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Keşif 
bedeli 18002 lira 55 kuruştur. Muvakkat 
teminatı 1350 lira 20 kuruştur. Bu işe ait 
keşif ve şartnameyi Eskiıehir Kor. satın 
alma komisyonunda görülebilir. 1steklile· 
rin kanunun 2 • 3 maddesinde yazılı vesaik 
ve teminat makouzlariylc kapalı zarfların 
mezk(!r günde saat 15 e kadar komisyon 
riyasetin~ vermiş bulı.nacaklaroır. 

(5116) 15070 

510 ton un alınacak 

1 - 140 ton bulgur alınacaktır. Kapalı 
zarfla cksiltmt:si 26-10-939 perşembe gü
nü saat 14,30 da İstanbul Tophane leva -
zım amirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli on yedi bin 
yüz elli liradır. İlk teminatı 1286 lira 25 
kuruştur. $artnamesi ve nümuncsi komis
yonda görülür. lstcklilerin kanuni vesika
lariylc beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bi r sa:ıt evvel komisyona ver-

ı adet ün ive sal yuvarla { 
1 

1\1. M. Vekaletinden : 

~eti bi!:lı:arad~ riyaseti cümhur bando he
:tırlaına sındalı:\ musiki gedikli crbaı ha • 
laralı: tal~~ta okuluna yatılı ve parasız o · 

2 _ Olı: e alınnııya baslanmııtır. 
rı:ca da ulun tahsil derecesi ortadır. Ay-

3 _ Keıılekt dersler okutulacaktır. 
a) B aydı kabul şartları : 
b) v~ s;rıflr ilk okulu bitirmiş olmak. 

laenku ~~- ~nun teşckkülatı düzrün ve a
. c) İı. •5hıcttı. Yerinde olmak. 

itkiye :ıız, ~ı~, parmak tesekkülleri mu • 
iı düzgü verıslı olmak (dişleri tamam, at

d) R n,_ e.lleri tabii) •e ıeci endısı ve ailesi kusursuz bir ahlak 
e) l' Ye ~ahibi olmak. 

la otnıaerkı tahsil müddeti iki seneden Eaı:
f) 14 ıtıalı:. 

bo,. ve • 17 yaşında olmak ve yaşlara ait 
l) ı;; ağırlıkta bulunmak. 

tcrir sa"lılce gördüğü tahıil derecesini cöı
bu1u11nıa adetname veya tasdikn.ameyi haiz 

h) k. 
lailılt G;ldiği okuldan, darsten, vukuattan, 

i) ş ~rumlarından çrkarılmrş olmamak • 
hınıııa~hır]i olmak ve musikiye hevesli bu-

Yer1e-:- Bu şartlan taşryanlar buludukları 
CekJe rın askerlik şubelerine müracaat ede • 
lı::erı [. Ve askerlik subelerinde bulunan a&· 
ıırı~sc, orta okullarla, Gedikli erbaş ha
ıartıa a orta okullarına ait • kaydr kabul 
~be rında yazılı vesikaları tamamlatıp 
fcttiş{.~~u ile Ankarada asker! liseler rnil -

tar ıgıne gönderilecektir • 
teklilıdalarda adresler ıarih olacaktır. lı
l~rd~r \ağnlmadrkça bulundukları yer • 

s hareket etmiyeceklerdir. 
ile rn-: l<:aydı kabul için askerlik şubeleri
!le k ':jacaat 20 • birincitcşrin - 939 tarihi

a ar devam edilecektir. 
(4940) 14897 

150.000 ilo nohut ahnacak 
ıı.t. M V D · l . ı· -. &at • • enız evazım amır ıgı 

1nı alına komisyonundan: 
olan (1fa',ııin edilen bedeli (16275) lira 
tin _ 93 O .Ooo) kilo nohut, 1 7 . ı. inci teı • 
11 de k 9 tarihine raııtlıyan ııah eünü ıaat 

2 _ i{'•lı zarfla alınacaktır. 
olup şa~tlt te.ıninatı (1220) lira (63) kuruş 
raaız Ola naınesi her gün komiıyondan pa-

3 - t raJı: alınabilir • 
rifatı d at~klllerin 2490 sayıh kanunun t•· 
telı:lif ahılinde tanzim edecekleri kapalı 
•tterı ~elttuplarrnı en j?'eç belli trün ve aa
buı hır saat evelinc kııdar Ka.nnpaııRd!" 

ıınan komiayon bıu;kanlı ına vermelerı. 
(7719-4925) 14916 

Z y ·n ~o~ı alınacak 
fl.1. D • 1 . li~· •at • • cnız evazım aınır gı 

1
1n alma komisyonundan: 

ota - Tahmin edilen bedeli (37.575) lira 
tiıı n (15.000) kilo zeytin yatı 17 • ı. teı • 
1'4.JÖ 939 tarihine rastlıyan ııalı giinü 11at 
•ilt da kapalı zarfla alınmak üzere ek -

2 ıneyc konulmuştur. 
olup- İ1k teminatı (2818) lira (13) kuru$ 
kuru lllbrtnamcs lher gÜn komiıyonda (188) 

3 ş ede! mukabilinde alınabilir. 
tarif""; İ•teklilcrin 2490 sayılr kanunun 
Jlalı ~ 1 ~ahilindc tanzim edecekleri ka -
\'e sa eklıf mektuplarını en geç belli giln 
Paşad attcn bir saat cvellnı kadar Kasım· 
\'er- al ~ulunan komisyon başkanhğma 

.,,c crı. 

(7720-4927) 14917 

Bir binek otomobili allnacak 
..... ıı.ı. M. Vekaleti Satın Alma Ko
... ııy0 

1 
nubdan : 

Yen~ :Muayyen günde talibi zuhur etml • 
t!tııi1t ır adet binek otomobili yeniden açık 
deli 3~eye. konulmuştur. Muhammen be -
lirad 00 lıra olup ilk teminat miktarı 240 

ır. 

~U Ac;ılr eksiltmesi 23-10-939 pazartesi 
l>onıuı~aat 15 de veklilct satın alma komis· 

3 a YapıJacııktır. 
liilehll[Şartnamcsi her gün komisyonda co· 

r. 
rrı:dd t telclilerin kanunun iki ve üçüncü 
teıni clerindc yazılı vesaikle birlikte ilk 
ltıisy llat mektup veya makbuzlarıyla ko -

Onda bulunmalarr. (5078) 15044 

Pamuk corap ipliği alınacak 
1rı·~· M. Vekaleti Satın Alma Ko-

11Y0nundan • 
30 • 

ll 1 .ooo kilo pamuk corap ipliği pazarlık-
tı lJ~ı"ıt alınacaktır. Beher kilosunun fiya· 
tiiııü uruı olup ihalesi 13·10-939 cuma 
Ssso 1~at 14 tc yapıl caktır. İsteklilerin 
tele . 1{alık kati teminat ve kanuni bel· 
lu11~1Y1 e muayyen saatte komiıyonda bu· 

a arı. (5171) 15151 

Yün corap ipliği alınacak 
..... M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
... ıay 

3 onundan : 
•atı~ooo kilo yün çorap ipliği pazarlıkla 
235 ku alınacaktır. Beher kilosunun fiyatı 
rıU ıı ruş olup ihalesi 13-10-939 cuma gü 
<ıo,;:)t . 14 de yapılacaktır. İsteklilerin 
gele . 

1 
lıralık kati teminat ve kanuni bel 

lurı~ıyl e muayyen saatte komisyonda bu· 
a arı. (5172) 15152 

Yatak kll ıf h bez alınarak 
,M. M. Vekiıleti Satın Alma Ko· 

trııayonundan : 
l - B h . h ' d' . Yat e er metresıne ta mın e ılcn f1• 

Y{i 1 ~40) kırk kuruş olan (800.000) sekiz 
lık z ın metre yatak kılıflığı bez pazar-

2 suretıyle satın alınacaktır, 
&iı Ü- İhalesi 13 birinci teşrin 939 cuma 

; saat on birdedir. 
rii 1~ Kati temınatı (33100) otuz üc bin 

z ıradır. 
bifn<l Şartnamesi (16) on altı lira muka . 
da 1 e M.M.V. satın alma komisyonun -

" lınabilir. 

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen fiya

tı (330) ile; yüz otuz kuruş olan (~00.000) 
yüz bin adet kilim pazarlık ıurctıyle sa
tın alınacaktır. 

2 - İhalesi 13 birinci teşrin 939 cuma 
rünü saat on birdedir. 

3 - Kati teminatı (33900) otuz üç bin 
dokuz yüz liradır. 

'4 - Şartnamesi (16) on altı lira muka· 
bilinde 1 M.V. satın almadan ·ahnabilir. 

5 - I ızarlığa gireceklerin 2490 sayılı 
kanunda gösterilen vesaikle ve kati te· 
minatiylc birlikte ihale saatinde. M.M.V. 
satınalma komisyonuna gelmı:lerı. (5195) 

15157 

Astarhk bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(26) yirmi altı kuruş olan (500.000) be 
yüz bin metre astarlık bez pazarlık sure
tiyle satın alınacaktır. İhalesi 12-1. tes
rin • 939 perşembe günü saat on birdir. 
Kati teminatı (lS.500) on beş bin beş 
yüz liradır. Şartnamesi (650) altı yüz elli 
kuruş mukabilinde 1'.'i: M. V. ~atı.nalına 
komisyonundan alınabılır. İstcklılerın ka
nunun emrettiği belgelerle ihale saatında 
M.M.V. ıatrnalma komisyonuna gelmele· 
ri. (5196) 15158 

Astarhk bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(2'6) yirmi altı kuruş olan 118.000 yüz on 
sekiz bin metre astarlık bez pazarhk su
retiyle satın alınacaktır. İhalesi 12-1. teş
rin-939 perşembe giinü saat on birdir. 
Kati teminatı (4.602) dört bin altı yüz 
iki lira olup şartnamesi (155) kuruş mu
kabilinde M.M.V. satınalma komisyonun
dan alınabilir. İsteklilerin kanunun em· 
rettiği belgelerle ihale saatinde M.M.V. 
satınalma komisyonuna ııelmeleri. 

(5197) 15159 

LEVAZIM AMIRLICI 

1 hstahane ve paYyon 

yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - KarakÖ•ede yeniden yapılacak olan 

telı: katlı hasta.ne pavyonu kapalı zarfla 
:Z0-9-939 günü aaat 10 da !.omisyonumuz
da ekılltmeyc konulmuttur. Hiç bir istek
li çıkmadığından kanunun 40 ncı madd~i 
mucibince yeniden kapah zarfla 14-10-939 
cumarteıi saat 10 da komisyonumuzda ek· 
slltmeyc konulacaktır. 

2 - KeşiE bedeli 29314 lira 20 kurus ve 
ilk teminatı Zl98 lira 57 kurustur. 

3 - Şartnamesi keşifleri ve planlan her 
zaman komiıyonumn7da ve Karaköıe ıa· 
tınalma komiıyonunda ııörülebilir. 

4 - İsteklilerin zarflarrnı eksiltme za
m.;nmdan bir saat önceye kadar komisyo· 
numun vermie ı · 1klardır. (4836) 148H 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satan 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islilıiye ve Maraş garnizonlan ih

tiyacı için 30740 kilo sa · ·aiir kapalı zarf· 
la eksiltmeye konulmmtur. 

Muhammen bedeli 31354 lira 80 kuru•· 
tur. Eksiltmesi 13-10-939 cuma cünü saat 
10 Oa yRmlacaktır. 

2 - Bu ııadeTakına ait ıs:ırtn.ıtmc Anka· 
ra, İstanbul TC Diyarbakır Lv. amirlikleri 
ve Adana askeri satınalma komisyonların· 
da her giin görebilirler. 

3 - Talipler 2490 ıay1lr kanunun 2, 3. 
maddelerindeki ııeraitl haiz olduklarını 
dair vesaikle ilk tcminatlarmı havi teklif 
mektuplarını belli saatten en a% bir saat 
evveline kadar vermiş bulunacaklardır. 

(4845) 14818 

İnşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Maltepe piyade atrş okulunda yap· 

tınlacak olan dershane keşif ve şartna • 
melcriyle pll\nına göre kapalr zarfla iha
lesi 19 - Birincitcsrin • 939 perııembe gü
nü saat 14 de yapılacaktır. Muhammen ke
şif bedeli 7104-0 lira 63 kuru!Stur, İlk te -
minatr 5328 lira 7 kuru:ıtur. Keşif cetveli 
ve planlı bede~i ~~kabilind~ ai~ .oldui;u 
eubesinden verıtebılır. tatcklılerın ılk tc . 
minat makbuz veya mcktuplariyle 2'490 sı
vılı kanuııun 2· 3 ~a~_dclerinde. yaz~lı ve -
ıikalariyle ihale gununıten sekız ~n evet 
\•ilayet nafıa fct? müdürlüklcrin~cn .:ıla • 
calı:larr vcsikalarıyle berab~r bellı gun ve 
saatten bir saat evci tcklıf mektuplarını 
Fındıklıda komutıınhk ıahn alma komiı • 
yonu"'" ı:etrncleri. (5017) 14961 

600 ton buğday 

ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 _ tlı:inciteşrin Q39 baeından eylül 940 
sonuna kadar ihtiyac olau 600 ton bulday 
19 10•939 saat ı0.30 da kapalı zarfla ko· 

: muzda eksi'\mcye konul raktır. 
mısyonu . 60 0 'lk · 

2 _ Tahmin bedel! 3 O ve ı temınatı 

2700 liradır. 
3 _ Şartları ve e~~fı Kolordumuzun 

375 sayılı kitabmdakının aynıdır. 
4 _ Her kitap ber yerde ve her zaman 

qörülehilir. ka~ d Pazarlığa gireceklerin 2490 &ayılı 
nat·u~ a ~o~tcrilc? ve alkle ve kati temi 
sat Y e

1 
bırlıkte ıhale saatinde M.M.V 

Ula ına komiıs• '>nuna ge-ı •!eri. 
{Slg3) 15155 

5 _ Teklif mektupları. 19-10-939 saat 
:>,30 kadar Erzur~m asken aatınalına ko

ı misyonuna vcrilmıı olınalıchr. (4987) 
14983 

nesi ihtiyacı olan altı yüz ton kuru ot ka. 
palı zarfla münakasaya c;ıkarılmı$hr. 

2 - Tahmin edilen bedeli on sekiz bin 
altı yüz lira ve ilk temin:ıtı 1395 liradır. 

3 - İhalesi 24 - Birincitcljrin - 939 pa • 
zartesi günü saat 10 da Karakösc mıntaka 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Teklif mck -· 
tuplarının en geç ihale saatından bir saat 
evci komisyona verilmiş olması l~zrmdxr. 

4 - Evsaf ve şartnamesi kolordunun 
tokmil garnizonlarrnda mevcut ve aynıdır. 
Her yerde her zaman görülebilir. 

(5049) 15038 

20.000 kilo zeylin danesi 
almacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve müesse -
seleri için 20000 kilo zeytin tanesinin açık 
eksiltmesi 23-10-939 saat 15 de Ankara Lv. 
amirliği saun alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 5000 lira ilk tc· 
minatı 375 liradrr. Şartname ve nüınunesi 
komisyonda ı:irülür. Eksiltmeye girecek • 
!erin kanuni vesika ve teminatla belli va · 
kitte komisyonda bulunmaları. 

(5069) 15040 

Buğday kırdırılacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Sivas ve Zara garnizonlarının se -
nelik ihtiyaçları olan 1300 ton buğday kır· 
dırılmau kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 20930 ve muvak
kat teminatı da 1570 liradır. 

3 - İhalesi Sivasta tümen komutanlık 
binasındaki komisyonda 21-10-939 cumar -
tesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda gö
ı ülebilir. 

5 - İstekliler kanunun 2. 3. nci madde • 
!erinde yazılı vesikalarla illı: teminat ve 
teklif mektuplarını gene kanunun 32. 33. 
üncü maddeleri mucibince hazırlıyarak i -
hale saatmdan bir saat evel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. Postada gecikme
ler mazeret kabul etmek. (5097) 15051 

Bir ahır yaptınlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : • 
1 - ~taly~'<laki lopçu dağ taburu hay

vanatı ıçın bır tavla ahuı inşasr kapalı 
zarf usuliylc cksi(tmeye koıımuştur. 

2 - Şartnamesi Ankaıa, lslanbul, Kon
ya Lv. amirlikleri satın alma komiıyor
larmdadır. İstekliler okuya bilirler. 

3 - Keşif bedeli 16:U3 lira 96 kuruştur. 
4 - İlk teminatı 12.25 lira 80 kuruştur. 
5 - Eksiltme 26 1. teş. 939 perşembe gü-

nü saat 11 de konya Lv. amirliği satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 26 1. te . 939 perııcmbe 
günü eaat 10 kadar teklif mektuplarını 
mezkur satın alnıa komisyonu başkanlıi:ı-
na vereceklerdir. (5083) 15063 

Bir ahır yapttrılacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - . Ko~yadaki 5 ci topçu alayı hayva· 

natı içın bır tavla ahırı inşası kapalı zarf 
usuliyle ekıiltmeye lconmuftur. 

2 - $artnaıneı;i, Ankara, İ!iltanbul. Kon· 
ya, levazım amirlikleri satın alma ko -
misyonlarındadrr. İı:teklilcr okuyabilirltr. 

3 - Kİ' eşif bedeli 16450 liıa 28 kuruştur 
4 - Ik teminatı 1233 liı a 75 kuruştur. 
5 - Eksiltme 26 Bir. Te.,. 939 perşembe 

günil saat 16 da Konya Lv. amirliği ıa· 
tın alma komisyonun·Jl v~prlacaktır. 

6 - İstekliler 26 1. T~. 939 perşembe 
günU ıaat 15 şc kadar teklif mektuplarını 
mezkilr ntın alma komisyonunıı vcrecek-
Ierdır. (5098) 15066 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Edremit garnizonu birliklerinin se
nelik ihtiyaçları olan 510 ton una talip 
çıkmadığından pazarlığa konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (57375) lira
dır. 

3 - Muvakkat temin.atı (4304) liradır. 
4 - Pazarlık 27-10-1139 cuma günü saat 

15 tc Edremit Tüm satınalma komisyonun 
da yapılaçaktır. Teklif mektupları saat 15 
tc komisyona teslim etmiş olacaklardrr 

5 - Şartnameyi görmek istiyenler her 
gün iş saatinde komisyona müracaat et-
sinler. (5207) 15162 

Muhtelif inıaat yaphnlacitk 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale Müstahkem Mevki Böl

gesinde yaptırılacak beş pavyon üç tavlıı 
üç hangarın inşası pazarlığa bırakılmış
tır. Pazarlık tarihi olan 3-10-939 gunü 
talip çıkmadığından ihale kanununun 40 
mcı maddesine göre uıa tılarak pazarlığı 
14-10-939 cumartesi günü saat 16 da satın 
alma komiıyonunda yapılacaktrr. 

2 - Keşif bedeli 187740 lira 11 kuruı 
olup muvakkat teminatı 10638 liradır. 

3 - Taliplerin ihale kanununun 2 : 3 
maddelerindeki vesaik ve teminat akı;cle. 
ri ile birlikte komisyona mliracaatlan. 

(5209) 15163 

Pavyon yaptırılacak 

Ankara Levazon Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale Müstahkem mevki böl· 
gcsinde inşa ettirilecek beş adet pavyon 
kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. İ
hale tarihi olan 29-9-939 giinün<le talip 
çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 4-0 cı 
maddesine göre bir ay müddetle U7.atrla
rak pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Pazarlığı 14-10-939 cumartesi gÜ· 
nii saat 15 te Müst. Mevki satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Hir pavyonun kcı;if bedeli 23999 li
ra 45 kuruş olup muvakkat teminatı 179!> 
lira 96 kll':uştur. Diğer dört pavyonun da 
keşif bedeli ve muvakkat teminat miktar
ları yukarıkinin aynıdır. 

4 - Taliplerin mukur tarihte ticaret 
vesikaları ve teminatlariylc birlikte ko-
misyona müracaatları. (5210) 15164 

meleri. (5220) 15169 

JANDARMA 

Muhtelif yiyecek 

alınacak 
Jandarma 

Ankara Satın 

dan : 

Genel 
Alma 

Komutanlığı 

Komisyonun· 

l - Bir kilosuna 18 kuru kıymet 

biçilen sekiz bin yüz elli altı kilo ku
ru fasulye ve kilosu yirmi beş kuruş 

tahminle beş bin altı yüz elli altı kilo 
pirinç ve kilosu sekiz kuruştan on bir 
bin beş yüz altmış kilo patates ve bir 
kilosu on iki kuruştan sekiz bin yiız 
elli altı kilo bulgur ve kilosunun 
muhammen bedeli yedi kuruş olan 
dört bin iki yüz otuz dokuz kilo kuru 
soğan kapalı zarf usuliyle 23-10-1939 
pazartesi günü saat onda satın alına
caktır. 

2 - f. r ıamesi parasız komisyon -
dan · l _., •• ecek örnekleri mevcut bu 

eltu' n eye girmek istiyenlerin (400) 
dort ylız liralık ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ile şartnamede 

yazılı belgeleri muhtevi teklif mek -
tuplarmı belli glin saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları 

(5072) 15041 

POLİS 

Elbise ya ptl rı loca k 
Emniyet 

den : 
Umum Müdürlüğün· 

Zabıta memurları için 85 takım si
vil elbise 27. 10. 939 gününe tesadüf 

eden pazartesi günü saat 15 de açık 

eksiltme il e münakasaya konmuştur. 
Beher takımına 23 lira fiyat hiçi -

len elbiselere ait şartname, almak ku
Ankara Levazan Amirliği Satın 

ma~ ve malzeme nümunesini görmek 

550 ton yula ahnac 

Alma Komisyonundan : isteyenlerin umum müdürlük satın al 
1 - Edremit ve Ayvalık garnizonu bir. 

liklcrinin senelik ihtiyaçları olan 550 ton ma komisyonuna müracaatları. 
yulaf'ın tekrar talip zuhur etmediğinden Eksiltmeye girmek isteyenlerin 146 
pazarhğa konulmuştur. r 65 k ı k k . 

2 - Tahmin edilen bedeli (24750) lira- ıra uru~ u muva at temınat 
dır. makbuz veya banka mektubu ve 2490 

3 - Muvakkat teminatı 1856 lira 25 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde 
kurustur. 

4 _ Pazarlık 27•10.1139 cuma günü ı;aat yazılı belgelerle birlikte· eksiltme gü· 
10 da Edremit Tüm ııatmalma komisyo- nü tayin edilen saatte komisyona gel-
nu binasında yapılacaktır. Teklif mektup- meleri. (5202) 15161 
larr saat 10 da mezkur komisyona teslim 
etmiş olacaklardır. 

5 - Şartnameyi görmek ietiyenler her 
gün iş saatinde komisyona müracaat ct-
ıinler. ( 5211) ıs 165 

7 kalem soba malzemesi 

ah nacak 

ASKERi FABRiKALAR 
. 

30 ton alüminyom ahnacak 

lireıe tezgahı im ca 
Askeri Fabrikıtlaı Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko. 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4-000) lira olan 
1 adet Üniversal freze tezgahı askeri fab. 
rikalar umum müdü \:iğiJ merkez satın al
ma komisyonunça 26-10-1939 perşembe gü. 
nü saat 14 de pazarlıkla ihale edilccektır. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(300) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 vo 
3. maddelerindeki vesaiklc komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair tıcaret -odası vesikasiylo 
mczkür gün ve sattc komisyona müracaat
ları. (5034) 15017, 

1 adet vida atma lezgahı 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkeı: Sntın Alma Ko· 
misyonundan ; 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira olan 1 
adet vida ac;ma tezg3.hı askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma ko • 
miayonunça 26-10-1939 pcr embe giınli sa
at 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat an 
(112) lira (50) kuruş ve 2490 sayılı ka • 
nunun 2 ve 3. maddelerin.deki v alkle ko· 
misyoncu olmadıl:larına ve bu i•le alaka • 
dar tüccardan olduklarına dai r ticaret o
duı vnikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları . (5035) 15018 

2 adet ıakuli ren e tezgahı 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alm 
misyonundan : 

Ko-

Tahmin edilen bedeli (9000) lira olan :ı 
adet Şakuli Rende Tczgihı Askcrt Fabri -
kalar Umum Müdürlüfü Merke.ı: Satm 
Alma Komisyonunca 26 • 10 • 1939 Per • 
şembe günü saat 15 tc pazarlıkla ihile e
dilecektir. Şartname parasız olarak ko • 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (675) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindek i vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret Odaar 
vcsikasile mezkOr gün ve saatte komiı • 
yona müracaatları. (5036) 15019 

4645 adef boı benzin tenekesi 
salı laca 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez S hu Alma Ko
miayonundan ı 

Bcherininc 8 kuruş fiyat tahmin edilen 
464-5 adet boş benzin tenekesi aakert f.ıı.b • 
rikalar ';U"um müdürlüğü merkez satın al
~~ komıayonunca 21.10,1939 cumarte5i gü. 
nu s;ıat 11 de açık arttınna suretiyle ııııtı· 
lacaktır. Şartname parasız olarak komi& • 
Yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi • 
nat olan (28) lira (87) kuruş ve 2490 nu • 
marallı kanunun 2 ve 3, maddelerindeki 
v~aikle mczkQr gün ve saatte komisyona 
muracaatları. (5055) 1502$ 

Çuval ve bidon satışı 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 

Ankara Levazım Amirliii Satın misyonundan : 
Alma Komisyonundan : Tahmin edilen bedeli (iO.OOO) lira olan Askeri Fabrikalar Ticaret Şube 

30 ton Aleminyom Askeri Fabrikalar U-
1 - Ankara Garnizon Birlik ve Mües- mum Müdürlüğü Merkez Satın Alma ko- sinuen : 

seseleri için aşağıda cins ve miktarı yazı· misyonunca ?4-10.1939 salı gu··nu saat 14,30 K " lik b f b lı 7 kalem &oba malzemesinin pazarlıkla 1 uç yozcat anıt a rika mda mevcut 
eksiltmesi 12-ıo.939 saat 15,30 da Ankara da p~:ı:ar ıkla ihale edilecektir. Şartname aşağ_ıda miktar ve cinsleri yazılı ÇUV'llllar
L · (1) lı ra (50) kuruş mukabilinde komisyon- la bıdonlar 2+.10-939 !lalı günU saat 14 de 
evazım Amirliği satınalma komisyonun- dan verilir. Taliplerin muvakkat tcmi~t Pa:tarlık suretiyle satılacaktır. 

Un ahnacak olıın (2250) lira ve 2490 numaralı kanunun İutekliler çuval ve bidonları Kfü;ülcyoz-
2 ve 3. maddelerindeki vesaiklc komisyon- ı:at barut fabrikasında görebilirler. 
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc- Talip olanların çuvallar ic;in (50) lira. 
cardan olduklarına dair Ticaret Odasr ve- bidonlar icin de (85) lira muvakkat te • 
sikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona minatlariyle tayin olunan gün ve saatte ti• Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

l - Tümenin Adapazarı, Tuzla, Gebze garnizonlarının bir senelik ihtiyacı olu: 
aşa(ıda miktarı, fiatı, tutarı ve ilk in.ancası ya.ıılı un kapalı zarfla ayrı llYrı alına
caktır. 

.. 2 - Kapalı zarfla ekı;iltmesi l 7 Birinciteşrin 939 alı i:Ünü saat 15 de İzmit'te 
tumen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3. - Şartnaıncıi her gün Ankara, İııtanbul, Eskişehir Lv. imirlikleri satın alma 
komısyonunda ve İzmitte tümen satın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve ııaatinden bir saat evvel ilk inancalarmı ihtiva eden 
kapalı zarflarını lzrnitte tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

5 - Mevkii 

Adapazarı 
Tuzla 
Gebze 

Kilo 

390000 
132000 
168000 

690000 

Maden 

Kr. St. 

12 50 
12 50 
12 50 

Tutarı lnancası 
Lira Lira Kuruş 

48750 
16500 
21000 

86250 
(14820 (4857) 

3656 
1237 
1575 . 

25 
50 
00 

6468 75 

kömürü ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan ı 

M!ktar Muh. Bed. tik Tem. 
Kıtaat 

Edirno 

Cinsi 

Lavemarin maden 
kömürü 

Uz~nköprÜ'., 

Kılo Lr. Kr. L r, Kr. 

496800 
842000 

730000 
345360 

13910 04 

23576 00 

20440 00 
4489 6!! 

1043 20 

1768 20 

1533 
336 

Tarih 

26-10-939 
kapalr zarf 

26-10-939 
K. Z. 

o .... 

saat 

10 

11 

16 
17 

1 - Tümenin Edirncrieki birliklerimn ve Uzunkoprü Tb nun bir senelik ihti-
yaçları olan yukarda cins ve miktarlarr yazılı maden ko"mil. rlerı' k ı f 
'iylc mukaveleye bağlanacaktır. apa 1 zar usu -
.. 2 ~ _Evıa[ ve ieraitlerini anlamak isti yenler her &Ün ic saatlerinde komisyond 

1orcbılırlcr. " a 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatlerden bir saat evvel kanun.· · ted '" · "k 

yukarda vazıh ilk teminatlariyle teklif mektuplarını komiııyonıaıs ıgıl v_e~1L ve 
lunur. verme erı ı iLII o-

-~ - Taliplerir, belli ıWı ve aaatlerdc• Edirn~ı; tilmcn satmalma komisyonuna 
murıcaatlan. {51 !il!il) 15160 

müracaatları. ( 4993) 14986 çarct şubesine müracaat eylemeleri. 

35 kalem fıasnak kayııı alınacak Adet 

1700 
Askeri Fabrikalar Umum Mü-

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- 2000 

misyonundan : 1500 
Tahmin edilen bedeli ( 40.000) olan 35 120 

kalem kasnak kayışı askeri fabrikalar u • 
mum müdürlüğü merkez satın alma ko - 5320 
misyonunca 24-10-1939 salı ırlinü saat 15 
dt' pazarlıkla Uiale edilecektir. $artnamcsi 
(2) lira mukabil inde komisyondan verilir 
~aliplerin muvakkat teminat olan (3000) 

500 

lıra v_e 249? num~ralr kanunun 2. ve 3. mad 
delerındekı vesaıkle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tiiccardan ol • 
duklanna .. dair tica ret odası veıikasiyle 
mezkur gun ve saatte komisyona müra • 1125 

70 
100 
310 
120 

25 

(5159) 15097 

Boş yüz kiloluk büyük kükiirt c;u • 
valr. 
Boş elli kiloluk lnic;lik kükürt çu • 
çuvalı. 
Boş yüz kiloluk nitrat dösud cuvalı 
Boş yiız kiloluk oda çuvalı 

Roş Demir oleum varili 
Boş muhtelif varil 
Boş saç maden yağı varili 
Bo gliserin varili 
Bo~ demir gliserin varili 
Boo demir glikol varili 

(Çürük) 
(Çürük) 

(Sağlam) 
(Sağlam) 
(Sağlam) 
(Sağlam) 

caatları. (4994) 14987 

Hidroli pres döküm tesisah 
ah nacak 

1000 metre mikabı Ceviz 
tomruğu almaca 

Askeri Fabrı'kalar U Askeri Fabrikalar Umum Müdür-
mum Mü. ıu··-·· M k S Al dürlüğü Merkez Satın gu er ez atın ma Komisy.-

Misyonundan : 
Alma Ko- nundan: 

, Tah~in edilen bedeli (25.000) lira ola 
h_ıdrolık pres döküm tcsısatı askeri fab ~ 
rıkalar ';lrnum müdürlüğü merkez satın al· 
ma komısyonunca 20.10.939 cuma .... 
at 15 de pazarlıkla ihale edilecekt~unu sa· 
Şartname parasız olarak k _ır. d 

verilir Talip) · omısyon aı. 
0 875)· 1' crın muvakkat teminat olan 

ıra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle ko . 1 
madıklarına v b • 1 mısyoncu o · 
olduklarına d c. u/ş c allkadar tilccardan 
mezkur "u··n aır ıcarket ?dasr vesikasiyle 

.. ve &attc 0 .... 5 .. t lan. ('49!17) .... :yona murac~0 • 14,,,.s 

Tahmin edil.en. bedeli. (37.000) lira ol .. 
1000 metre mıkabı cevız tomruğu askeri 
fabrikalnr .umum müdürlu ı;u merkez satıa 
alm~ komısyonunca 16.10,1939 pazarte 
gı.in~ saat 14.30 da pazarlıkla ihale edil .. 
cek~ı;. Şartr.a~c (1) lira (85) kuruş mu • 
kabılınde ko~ısyondan ver ilir. Taliplerin 
muvakkat tcmınat olan (27?5) lira ve 2490 
num~ralı kan?nun 2 ve 3. maddelerindeki 
vcsaıkle komısyoncu olmad kl bu 

ı~k d ·· ı arma ve 
işle a " a ar tuccardan ld ki d . ti 
carct odası ve ik · 0 u • arına aır • 
att k · asıyle mezkur gıin ve sa • 

c omısyona mU rl''"aati 
(Sl 76) an. 1511s 
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AKTiF: 
Kasa : 

AJ rn: Safi kiloıram 
Banknot 
Ufakllic 

l)ahildeki uhabir er : 
Altın: Sa fi lriloıram 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler . 

'S.500,355 

Altm sa.fi kilo&ram : 1 O o ı n ?ı8 
Altım ~vili kabil ıerb t dö.-i?!eı 
Di~er dövizler ve borçlu klirln& 
bakiyeleri : 

Hazine T ah ·illeri : 
Dertıhfe cdi. evralcr nakdiye karşıhğ1 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tc -
fik.uı h zinc t:ırafından vaki tedıyat 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari s~netlcr 

F.sham ve Tahvilat Cüzclanr : 
(Denıhte edilen evrakl nak.diyenin 

il- )karşrlı r Esham ve Tabvil~t (1ti
(ba.rf lrıymc le) 

B - Serbeıı e baı:r ve tahvil t 

'Avanslar : 
Harlneye kısa vadeli avans 
Alun ve doviı üzerine 
Tüvilit üzerine 

His edarlar 
Muhtelif : 

Lira 
21 802.488 77 
10./5,.1 3.-
1.523.437.SS 

1153. 16.81 
~73.38;,61 

14.080.200,14 
9.150.65 

?.758.738.58 

158.748.563,-

17.307.15615,-

1111.J 22.580.58 

48.761.044,97 
7 .564.277 .08 

8.464.000.-
11.898,39 

7.837.421,66 

Yekun 

Lira 

4.079.109,35 

1.427.204,42 

115.848.089,37 

141.440.89 .-

191.122.580,58 

515.325.322,0 

115.313.320.0S 

4.soo.000.-

11.4-415.205.12 

- 47~ 502.727,94 

PASİF. 
Sermaye : 

1htiyat akçesi 1 

Adi ve fevkali<h 
Huıusl 

Tedavüldeki Banknotlar ~ 

Deruhte edilen evra.la nakdiye 
Kanunun 6-8 inci m•ddelerine teT
iikan hılzine tanıfmduı nkl tediyat 

Deruhte cdi. evnlo nakdiye bakiye${ 
K r ılığr tamamen altm olaralc ilave. 
ten tcdıtvüJ., vaz.edılcn 
Reeskon1 mukabili ilaveten tedavüle 
vuedilen 

Türk Lira§ı Mevduatı 

Dövi2 T aahhüdatı : 
Al!ına tahvlll lr.ıbil dö ·izler 
Dlte• dövizl r \'e i..laeaklı 1tl ring 
baki·•~'"'' 

Muhtelif : 

4.217.134.25 
6.000.000,-

153.748.563.-

17307.M6,-

al.440.897,

ı 7.000.000.-

132.000.000,-

2.5215.36 

38.7i35.730.04 

Yakun : 

Lira 
15.000.000,-

10.217.1S4',2S 

290.-440.897,-

25.830.366,.22 

38.733.255, o 

99.27\t0i4,07 

Satılık : 

Satıltt - Vıgner marka süel bir pi -
ya.ne u ılıktır. Görmek için Elelrtrl.k ,ır~ 
keti ka.rşıı;ı Perü Apart. üçüncü kata. rö
rıi~mek ic;in 2521 telefona. 3769 

Sarılılc Ev - Yıpılmı$ bahçeli C'Vlerdcn 
B 4 trpinden :S od lı manz:arah ır;eni bah
çeli a&aı;lı kôşe baı;ı tel: 2406 Bayram C 
No. 1. 3770 

Sıt.ılılr Apartman - Bahk paıarında bir 
apattmaulık ar111.lı 4 daireli 2~ 5 lira iratıı 
bedelının ~40 borçlu tel 2406 Bayr· C 
No. ı. 3771 

Sıtılrk Aoıırtm:ınlar - Yeni cbirin Ce
becınin müteaddit yerlerinde irat, kon.Ccr
lu borçlu borçsuz Tel: 2110.l ı;;ı»ram C 
No. l 37'2 

S tılılt - Oda takımı, bir halı ve mali&, 
Çıınhya eezanes ne mü uat. 3716 

Satrlık - Vatak odası takımı Limon 
kaplama 8 par alık. bir takım uc:uz satılık· 
hr. H zb ı Çelikkale sokak No. I! il• 
kata muracaııt. Tel: 3972 3779 

Sat//ık - M lıepedc, Onur ok kta 21 
No. ı~ bakkallı evin biti igirıde a faltı 
gonir ınaıvara ve hava itlbuiyle en ıriı· 
Tel b.r mevki e ;ın . Bak aldan s rula-
cak. 3801 

Acele satılık ucuz otomobil - ağ'laın 
•·e i ler bir Aziyette. M~i sa tlerinde 
Tl: 2470 den Hakin Süha. 3803 

Arel~ ıHılık - T;ıkside 11 plak h 

Küçük ilôn şortl rt 

Dört ıı trrlık lriiçülr ilinlnrdan : 
Bır defa ıçın JO Ku11:ş 
llıı dt!f• içıa SO K rn 
Üç dela ıçırı 10 Kuru$ 
Don dt!{a ıçın IO Kuruş 

Devamlı kiiçük ılilnlnrd:ın her de 
fHı için 10 kuru' alınır. M c el . 
10 defa ne redilecck bir ilin ıçın 
140 kuru ahnac lcttr Bir kolal<' -
lık olmak ll.ı:ere her u ır, ıtelıme 
arılanndaki bosluklar mD& esna. 
30 harf ıtibar edilmiştir. Bir kU -
ı;ilk ilin 120 harften ıbaret olma • 
lrdır 
Dört atrrdan fazla her şatrr fçfn 
be!ler ıeleriııc aynca on kunı ı
lınır. 
Küçük llinlamı 120 harfi ıcçmc
mesi ıaumdır Bu mikbın iCÇe.o 
illinlır ayrıca pul tarifsinc tibi -
dlr. 

Kiralık - Orduevinin altında.ki dil.kit 
ldralıktu. 13-10-39 ıı:iınU saat 1.S de Jra 
ihıılesi yapılacakur. Taliplerin müdüriye 
te mürac~atJan. 378 

Kiralık Düiltln - Postane cadd ind 
tıcarct odası yaıunde 52 numaralı dükki 
kirııılrlnrr. Apartman kapıcıaına münıcaat. 

3738 

Kiralılt: - Bahçeli ~·!er, 2 el du.r 
5 oda, b nyo havaguı. ele trilc ve Sil çif• 
te camlı yeni mu ambalı Tl: 1900 e 1287 

379 .. 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren Iskonto haddi o/0 4 Altrn üzerine avans o/0 3 

Chr-· ı er (13 YO ve l:alörifcrlı). Miıra
c ;ıt Samanp~ zarınıla B kk 1 Mel:ımc 
Bulum. 3S04 Kiralılc h.1ne - A ılbev ma.hııllcal De

mir kôrrıl yanında b e dlllle bütun kon 
foru haiz 851 No. hane kirahlmr, Ziraııt 
Vekilm evnk müdılrilne müraı: ııt. Te-

.::!ıııııııııııııtııııııırııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

= = 
§ T .. rk Kadını ~ - -- -
~ Vaziefeye Ça.,ırılıyor!~ -- -= = § Kzılay Cemiyeti umumi merkezinin yardımcı : 

-
-- Hastabakıcı Hemşire kursları -= - ---- -- ---= KIZILAY CEMlYETl UMU MI MERKEZİNDEN -----: Cemiyetimiz tarafından harb, kıtlık, muhaceret ve emsa- : -
E li ahvalde zuhuru muhtemel haıtalıklarla yapılacak müca- ; 
: deJede e bilh sa seferberlik esna.srnda ha!!tanelerde Kızıl E 
E ay eıas hemşirelerine yardımcr ııfatile çalııtırılmak üzere : 
E (GÖNÜLLÜ HASTABAKJCI) yeti,tirmek için 2 Jkiru:i- : 
E teırin 1939 perJemhe gününden itibaren Ankara Nü.mune E 
: H tane.sinde kurı açılacaktır. Meccani olan bu kursa aıağı : 
: da ya:ztlı şart.lan haiz olanlar alınır: !_ 
= : 1 - Kadm olmak, E 
: 2 - 20 ila 45 ya§ arasında bulunmak, : -E 3- En az ilk m kteh tah ilini bitirmi~ olmak, E 
: Kaydedilmek ve denler hakkmda malumat isteyenle- : 
: rin Ankara Nümune Hastanesi Ba§hekimliğine 15 birinci = 
: teşrin 1939 dan itibaren her gün aaat 13 den 15 e kadar. E 
: tahsil vesike.lar1 ve nüfus k ğrtlarr ile müracaat etmeleri ri- _ 
E ca olunur. Bu insani vazifeye şefik ve hayır sever hem~ire- : 
: lerimizin tehalükle koşacaklarına kaniiz. 3796 = 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııJltllllllllllllllllllllllllllllllr" 

Bir usta ba ı ahnacak 
TORKlYE DEMlR VE ÇELiK FABRlKALARl 

MÜESSESESi ODÜRLÜGÜNDE.N 

FABRİKAMIZIN BORU DÖKÜMHANESİNDE İSTİH· 
DAHM EDİLMEK 'ÜZERE KUPOL OCAKLARININ İŞ· 
LETlLMESİNDE ÇOK TECRÜBELi BİR USTABAŞI A
LINACAKTIR. TALİPLERİN ELLERİ DEKİ EVRAK SU
RETLERİNİN İLİŞTİRİLMEK SURETİLE KARABÜKTE 
MÜESSESE MÜDÜRLÜCÜNE YAZI tr.E MÜRACAAT 
LARI. 3i57 

.:!ııııııııııııııııırıııııeııııııııııı ııı 11111111 ııııııııııııııııııırııtıııı 111\.. ---= --------
-----

Salim Uludemir Hüseyin 
Her nevi yerli ve Avrupa 

TOPTAN ve PERAKENDE 

Bozkurt 

Sobaları 

------------------Kışlık soba ve soba lcvazımatını tedarik etmek is iyenlere bir de
fa da mağazamızı teşrif bu ·urmalarınt tavsiye ederiz. Mağazamı%ın - -: emeli iyi mal ueuz fiyat ile mü~tcrilerinı memnun etmektir. -

: ADRES Tahtakale Tenekeciler ıokak Ş rk pazan karııısında ::: 

':i ı 111111111111111111 N o. 6 3694 1111111111111111111 r 

POKER ta~ bı~klar1mız Türkiye'nin her k5şesinde ve eski fiyat tlze· 
riıle aaul.ınaktadır, her yerde (Poker Pl;ıv traş bıçağ1 arayınız. 

3766 M. 'edinı İı niün Hal No. 1 

S tr'1Jı: rs1lar - Sarı ki;>$k Ata ikk caJ. 
uzerindc ucuz fıya la Sanayi CaJ. o. 
82 Ti: 1953 3807 ..1111111111111111111'11111111'11111111 ıı ıı ıı ı ııı ıı ı ııı ııı ııı ı ııı ııı ı ıı ııı ıı ı ııı ıı ı ... 

- Satılrk - Çankaya Cad. Üu·riııde arııa-

--------.. ---------------= ---= 

t fiatleri 
Belediye reisliğinden : 

Koyun etinin fiyatı (38) kuru!lan (37) kuru.a 
mittir, Et fiyatlarında yapılan diğer değİ§İklikler 
gösterilmiıtir. Sayın halka ilan olunur. 

Yeni fiyat 
Kra. 

Koyun eti 37 
Dana eti 37 

indiril
agıda 

- lar metre i 5,5 !ıraya. Sanayi Cad. No, 82 

~I Tl~a:~: - Kavaklıdere-de Giiven
380

e
8

vıe
: rine ıiden yol üzerinde par cllenmİl ar· 
: ııaıu. Sanayi Cad. No: 82 Ti: 19~3 = 3809 -= ~~~~~~~~~~~~~~~~ ------ irolık : --- Kiralık daire - Yeni ebir Demirtepc 
_ Uruııı; ok (o4) numaralı evin yedi oda
- dan ib3rct olan muşambalı ve yaıilı boyı-
- 1ı konforlu dairttı lciraltktlr. 3740 -: Kiralık - Çocuk sarayı b:ıhc;eııi knrşı-
: sında nezarttı ve m>1$tcmillth 4 oda. 

: Sığır eti (Kemiksiz) 35 _ = 3735 -

lefoı:ı s ntraldan 225 3797 

Kir. Jılc - Yenişehir Sıhhiye Kar nsm
d U~r Ap. da gayet kullan111lı tam lron• 
forlu 4 odalı bir dairtSi müracaat Ti: 
1851 2593. 3800 

Kira/ılı - ama Kaya~ Cadd l dı 
No. 35 13. Ev. 3 oda Mutbılk, banyo, arlıa· 
sı önü b hçe, ekktrik ve su ucuz lrıra!rk· 
tır. Kı:ırlay İdare m~muru Emin'e mura• 
caa 3810 

Aranıyor : 

Dadı ar•nıyor - Bir yaşındaki 
çocuk için tecrübeli dadı aranıyor. 
Maaş dolgundur. Kız1lay Emciler 
Cad. KüflU Apart. No. 9 öğledeıı 
sonra müracaat. 3742 :: Sığır eti (Kemikli) 30 - 2 Kıfilık aile yıınmda od11 J:ı'rıılıi.tır -

- Tı'ftı'k etı' 27 : Tek Eayın idn Bakanlıklar civarında eti· A,•rııyor _ Bir aer milrettip ile ~ta 
: : rel bir oda. Ha\'agu1 dahil 20 lira .Mtir. bir matbu maltiniıti "" bir pedaleı alau-
: 15166 : Tel. No. 1440 Hüseyin. 3741 taktır, Yıldu 111 tbaasına aıilra.ua.t. Telt 
: - 2024 !777 
"1ll1111m11111111111ımım1111111111111111111111111ı11111ıummnmımııır- Kirılılı - 4 odalı ucuz daireler Yeni$e· 

bir Jıı dıınna okulu yanmda ufalttan 100 
meue m afede E. Kansu Apartmanında 

Aran17or - Ticaret kulübüne lradra .,. 
erkek nrvisc;i llzrmdır. 1610 tcldona ı • 
celo ınuracıa~ \790 

Alôkadarlara 
Elektrik Şirketinden 
Geçen seneki Cümburiyet ba.yrammda yapıhnı' do

nanma tenviratından ba,ka bu ıene için yeni donanma te
si atı veya ilaveleri yapanlar en geç 20. 10. 1939 tarihine 
kadar şirket müdüriyetine bu tesisab bildirmeleri rıca o -
lunur. 3813 

HASAG 
Lü s lambalan 

Ankara satış yeri 

NIYAZ! ve 

ORTAGI 

Ana fartalar 
desi No. 93 

20S9 

cad • 

Cebeci Hastanesi 
i ı . Saç ve Zuhreviye mütehassıs• 

Dr. Kemal Arıcan 
Berlin Kıliniğinden mezun. 
Çocuk Sarayı karşısında Halıcı 

- İbrahim Ap. Tel: 3101. 

TAPU VE KADASTRO 

Çankaya Tapu Sidl Muh:ıfu;lı&mdan: 

Kurbafa köyüne tJbi O kof c;i hli" inde 
dere movkiin e üin bır tarafı A daıı vo 
bir tarafı :ı:ir;ı t vrk.iletirıcc ist mli.ke ubi 
kendi arazi i bir tarafı devlet demiryol
lannca istimHik edilen kı ım ve cebel ve 
bir tarafı çay ve cebel ile mahdut bir kıta 
tarlayı Hacıballı köyünden Kethüda oi
lu Ahmettcn haricen 325 senesinde sat~n 
alar le 11imdiye kadar tasarrufunda ol U· 

undan bahisle namına tescili Hacıballı 
köyunde me.zkür eiftlikte mukim Dede ~ 
il oıi;lu Seyit Ali tarafından tescili iıt~ıl 
me5İ üzerine puca kaydı bulunmadı ~n~· 
dan bu busu ta ı&·I0-939 l rihine mıi ;ı.dıf 
cumartesi gÜnıi aat lS te mahallen huku
ki ve fenni: vuiye i tcsbit edilmek üzere 
memur ıönderilece inden vaki tc dl ta· 
Icbine ka.r~t mülkiyet veya aynı bir hak 
iddiasmda bulunanlano evrakı mü bitele· 
riyle birlikte muhıtfı:dı~mııı ve yııhut 
muayyen gün ve ~ alte mahallinde lt:uır 
bulunarak mud faa ve i lnı~larıııı bildir-
me eri ilin olunur. 3796 

l ···········~~~;;·;;;;;;~-, Marie Bell 
............................................................. 

ar e ilere mUrac at. 
'J 

Kı'ralı - Çankayıı'nm en m c ye
rinde po tahane ileri :nde No. 4 fl de 11 
oda, müteaddit banyo kaloriferli müsta
kil bır ev ic;indekilere miı.racaat. 374-4 

Kiraltlc Ap. - Yenisehir Yilksel Cad. 
:fimar Kemal mektebl kar'1 ı bahce ic;in· 

de büyük salon 4 büyiık l kü ıik oda Par
ke konfor. 2. ci kııta miiracat. Ti: 336~ 

• 3745 

Kiralık Ap rtmıın - Po tane cadd~ 
5 ticar oda ı yaruııd:t Esen apartmarun. 

a 2 ve 4 odalı daireler. 37SS 

JO Liralık - Bir daire, kalorlfer, sıcak 
su, ayrıca konforlu dört oda bir bollü iki 

aire kiralıktır, Khmıöı:alp caddni, No. 
30 Kemah Ap, 3758 

Kiralrlı Oda - Mobilyalı bir oda klra • 
lık ır .. Postane caddesi Dr. Hikmet B. Ap. 
No. S3 1. ci kat No. ı. ~7~9 

Kirıtlılı: - Yeni~chi deki &u deı>OSU ya • 
n.uıda Mudin mebu ·u B. Hnan koıkiı ya
nında bahc:e içinde No. 40 da 2 oda elek· 
lrik., mutfak 25 lir . Su hariç. 3i6-4 

Kiralık k:lt - Geni' 4 oda v.s. Sabit iki 
gardirop l büfe hu tirli! konfor cihaz ve 
tesisatı, fevkalade nezaret. le bakanlık kar 
'ıaı Kızılırmak sokak 4 'l'el: 6046 3765 

Kiralılı: - Y enlşehir B;ıkanhltlar kar t· 
111 Me rutiy t cad. Konur sokak 21 No. 
5 oda ı ı;alon nıu$Jml>a1r banyo Ye kuma 
konfor ııeniş tcmi.t bir daire bahçeli. 3773 

Kiralık Oda - Aile yanın.la Işıldır cad· 
desi Giızeller 11o>kak Onuncu)'ıl Apt. son 
kat. 3774 

Kiralık - 1hyan için aile nezdinde mÖ· 
bılyıılr bir oda (ic bında piy no "' rıd • 
yo da v rllir) Ulusta 1. S. JI. mektupla 
mıiracaat. 277S 

Kiralık Daire - Miı ııfaai ffukuk cad. 
Erek Ap. No. Si J. od:ı, mu fak, banyo ııa· 
ire kapıcıya müracaat. 3780 

Kiralık Daire - Ye i,cbirdc Se inik 
c ddcsmde Başara apartmanmd ikinci 
katta be1 odalı konCorl't bir daire kir · 
lıktır. e.,kı;i Remziye mtiraca:ıt. 3785 

Kiralık - Atatürk Bulvarında B kılar 
apartmanında iki oda ve bir holl• ça1ı liatr 

lc:bıdc ça• 
dır. 1610 

3791 

Aranıyor - Yapılmakta olan lı;iiçiik "'° 
!erden B tipinde ııatılık hi ıra~r. 
Sanayi Cad: N<ı: 82 Ti: 1953 3805 

E• 11r11n,.,or - llk r.ııııl; n lSO evlllf"' 
den saun alm cıılttır. Sanayi Cad. No: 82 
Ti: 1953 38Ge 

l_ş arayanlar : 

lı aranryor - GündGzlcri saat :Z ye 
dar çalııtmak tiJ:ere bir bayan da ilo ve 
yaıı İ$leri aranıyor, Ulus iliıı mcmnrlu
guna müracaat Tl. 1064 3811 

t, atıyor - Tilrkı:e Ye Pnnsı:zea M11-
h;ı.berat ve inı at i terinde ca.ll$1Drt tec• 
r!ibcli Muh:ııip i• aramakta ır. Po ku· 
tusu 1026, Y eniıehir. 3602 

Zayi - Ankara Emniyc MüdUrlilitn. 
deı:ı almıs oldu ~02 No. lu tanmm 
karnemi kıtybettim. Yenisini aıaea-ımdaıı 
eı;kisinin hükmü Yoktur. 

Poll memuru Mehmet Güaeyer 
3512 

DİKKAT! 
APİKOGLU 

sucu ARINI 
Tercih Ediniz 

Halis koyun ve sığır etinden rna· 
m•ıldiır. Biltün bakkal arda sa • 
tılır. 5096 

Taklitlerinden sakınımı. 

dairesi aylık icarı kırk liradır. Kapı ıy ı '•••••••••Iİl••••r 
veya 2049 telefona. 37815 

YENİ SİNEMALAR sus 
U L US - 20. inci yll. - No: 653~ 

İmtiyaz Sahibi 
lakender Artuo 

Umumi eşriya Jdar~ Eden 
Yazı İşleri M ildllıil 

Mümtaz Faik FENlK 

MUeıısen MUdllrtl: Naoit ULUO 

ULUS Ba ımevi ANKARA 

BU GECE 
Marıaret Sallavan • Jameı Stvart 

Günahkar Melek 
(L'A.nge lmpur) 

Fransızca özlü filminde 
G0NDUZ 

14.45 - 115,45 • 18,45 ıeanılırmda 
HUDUTLAR 

TEHLiKEDE 

12. ı 5 de ucuz halk matincıir.de 
GÖNLÜM SENi İSTİYOR 

HALK 
BU GECE 

Türkçe ö.ılü ve $ark musikili 

Gülnaz Sultan 

Giiııdil7. 14 •• o - l 7 ,30 da 

.Altnı 1-lrrsızları 
20 kısmı birden 

BU GUN BU O ECE 

İki film bırdcn 

1 - T.orel • Hardi 1 arJ) or (tlirk(e} 
aô:ılli 

2 - Ba 'tm 

Gece Sc rt 
20,JO •ır . 

12 de ucuz balk .ı:nııtir.csi 

--~~-----~~~--~--------~K~A~S~l~R=---:::G~A:----_J----

BUGECE CEBECİ Açık HaYa Sinemasında T" k ·· t·· ur_çe soz u 


