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Çemberleyn cevap verıyor: .. 
? 
• L ,, 

'' Fakat garanti verilmeden 

''Hitler'in sözüne inanamayız!,, 
Çünkü verdiği hiç bir sözü tutmamıştır ! 

Lôf değil filiyat lôzımdır ! 
Sulh -ı 

teminatı 

nasıl olur? 
Falih Rılkı ATAY 

b' Sulh yakın mıdır, uzak mıdır, 
lcıl~iyoruz. Hele bu sulhun her
i e&ı tatmin edece~ t~inatb .o· 
l.lp olmıyacağını şımdıden kestır• iete hiç de imkan görmüyoru~. 
~eıtıinatlı bir sulh demek, bu· 

t\l\\ milli hüriyeller tecavüzden ma· 
~...?. ı .... ııc~1clar. ve lıaklarını mÜ· , C"Q'ecelr-ı:ıeyneınUıeı oır orga· 
hı:z.rna . .. . • • nın emın ve muessı:- garantı-N •hına konulacaklar, demektir. 
~.a:zari bir hal tarzı bulmak güç de
:ıldi~: en a§ağı Çekoslovakya ka· 

8 l' olmü§ olan milletler cemiyetini 
~~n~_den diriltmek, Avrupa kıtaınnın 

Utun devletlerini cemiyet azası ol· 
~~a mecbur etmek, ve aza devlet-
erın bütün kara, dP.niz ve hava ku

-.etlerini c-emiyetin emrine vennek 
~afi gelir. Böyle bir ihtimale bizi 
Uıandırabilecek hayır alametlerin· 
den mahrumuz. Müttefiklerin bir 
teslimiyet muahedesi imza etmiye· 
ceklerine kani olmakla beraber, 
~elecek sulhun dahi, geçen sulh gİ· 
hi, mütemadi harp tehdidi altında 
bir mütareke rejimi olacağını tah· 
rnin etmek bize daha tabii geliyor. 

Geçen sulhun, harp ve tecavüzü 
lnenedemiyen hakiki zafı ne idi? 
Bu zafı Versay muahedesinin iyi ve 
fena yapılmasında aramak akla ve 
lnantığa ho§ geliyor."' Fakat 1914 
harbi, Yenay muahedesinin eseri 
değildi: hatta o harp 1870 dik
tası altında topraklarını kaybeden 
Fransa tarafmdan da tahrik edil
tnenıi§tir. Tecavüz ve harp daima 
hak zavahirine dayanmak ister. Bu 
zavahir bugün bir muahedenin fe • 
n~lığı, yarın bir §eref hadisesi, Ö• 
bur gün bir milletin genişleme ihti· 
Yacını &'Österen istatistikler olabi· 
lir. Basiretli diplomatlar, bir harbi 
cebredecek bariz ihtilafları zama· 
~ında halletmeğe çalışmalıdırlar. 

U bakımdan harpsonraaı devri 
gerçekten bir gaflet devri olmuş· 
tur. Ancak bu gayret yapılmış olsa 
dahi, bilhassa emperyalizm ve he· 
~ernonya ihtiraslarının bu suretle 
~?Üne "'eçilmiş olduğunu da tarih 
'~e gö lc::rmiyor. 

l Baı-psonrası devrinin dıı.ha büyük 
tusuru, devam!ı me-nfaatler arasın
~~. devamlı bir ahenk ve emek bir· 
':'ı kurnınmtık olmuştur. Şiddetli 
bır egoizm, hazin bir dikk11.t uyu· 
f~kıuı:u bu ahenk ve enıekbirligi· 
t41n zaruri l ıld ığı yardım. fer gal ve 
f ed k - rlıkl r ın yerinde ve :ı:ama
tınd yapılmasına engel olmuş, 
ınenfaat ve ihtiras davalarını dahil 
~i hesllpla yürütmüş olanlar, kur-

- AKSİ TAKDİRDE -

·Vazifemizi sonuna 
kadar yapacağız ! 

Londra. 12 a.a. - Çemberleyn. bütün dünyanın sabırsızlıkla 
beklediği nutkunu bugün avam kamarasında söylemiştir. 

Çemberleyn demiştir ki : 
Geçen hafta Alman - Sovyet paktından bahsederken, baıt 

sulh tekliflerinin ileri sürüleceğinin ihsas edilmekte o.l<luğunu 
kaydeylemiş ve eğer böyle bir şey olursa b~nları amelı bakıı:ı
dan dominyon ve Fransa hükümetleriyle istışare ederek tetkık 
eylemekliğimiz lazımgeldiğini söylemiştim. 

O gündenberi alman başvekili nut· 
kunu sövledi ve bahsettiği istişarelet 
cıe ya ııdı. 

/ngiltere hükümetinin vaziyeti 
Şimdi İngiltere hükümetinin vazi· 

yetini izah edeyim. Ancak, bunu yap· 
I\iadan evel, mezkur nutkun tetkikin· 
den çıkan neticeyi avam kamarasına 
arzetmek isterim. Parlamento azasın· 
dan meselenin esasını hatırlamalarını 
rica ederim. 

Geçen ağustos ayının sonunda, İn· 
giltere hükümeti Polonya hakkında 
alman hükümetiyle muhaberelerde 
bulunmuştu. Vaziyet tehlikeli idi. 
Fakat muslihane bir hal tarzının elde 
edilmesinin mümkün olacağını ve e· 
ğer alman hükümeti isterse, Danzig'
deki dostları üzerinde müessir olarak 
gerginliği izale edebileceğini ve fır· 
tınayı teskin edecek ve müzakerelere 

(Sonu S inci sayfada) B. Çemberleyn 

Bir Alman hücumuna karşı 

İsviçre'de 600.000 kişi 
silôh altında bulunuyor 

Cenevre, 12 a.a. - İsviçre hüküme
ti alman kuvetlerinin isviçre hudut· 
larına muhtemel bir hücumlarına kar
şı icabeden tedbirlerini almış bulunu
yor. İsviçre ordusu bugiin bütün ku· 
vetlerini slah altında bulundurmakta 
dır. Bu hususta büyük bir ketumiyet 
gösterilmekle beraber bu kuvetlerin 
altı yüz bin kişiye vardığı ve bunla
rın günlük masraflarının beş milyon 
franga baliğ olduğu bildirilmektedir. 
Sınai tedbirler de alınmış bulunuyor. 
Ordu için çalışan alman laviçresin· 
deki bütün fabrikalar fransız lsviçre
sine nakletmeleri için emir almışlar
dır. 

nlıırını yalnız, hazırlıkıuz ve ga· 
fil vl ınr.:';a muvaffal· olmu~lardır. 
1.-:--ıpıı.r torlu f müdaf illa ıının pek 
ucuz ve kolay olacağını .zanneden 
buyütr devletler, herhangi bir ku
Vet müdah lesi lüzumuna pek geç 
karar verdil<'r. Fakat hiç olmazsa Bir J8viçre askeri IBviçre harita.a 

(Sonu S inci sayfada) j üzerinde 

İsviçre efk§rıumumiyesi muhtemel 
bir alman hücumuna karşı memleketi 
müdafaa hususunda müttehittir. Hal· 
kın iaşesi meselesi de muntazam sey· 
rini takip etmektedir. Yiyecek, içecek 
maddelerinin herkese aynı miktarda 
ve muntazaman satılması için hazırla
nan gıda kartları bu ay içinde hallrll 
tevzi edilecek ve gelecek aydan itiba
ren bu kartlarda tesbit edilen miktar 
dahilinde herkes ihtiyacını temin ede
cektir. Şimdiye kadar yiyecek ve içe· 
cek maddelerinden bir kısmının aatı§ı 

serbest bıraklımııtı. 

Topçu atı1 mektebi kara atış kırrsu tatbikatından: bir top atı,a hazırlanırken 

Topçu atıı metkebi tatbikatında taraHut mevkii 

Topçu atrş 
mektebi 
tatbikatı 

Topçu Atış Okulunun 939 yılı ikin
ci devre kara atış kursunun nihayete 
ermesi münasebetiyle, Metri te topçu 
birliklerinin iştirakiyle büyük awı 
tatbikatı yapılmıştır. Atışları, kuman
da heyetine mensup zevatla, Topçu 
Atış Okulunda staj görmekte olan 
muhtelif rütbede subaylar, diğer top-
çu subayları ve Yedek Subay okuluna 

11111111h111uilil11ili11 il l l liiii u il lliii 1ıililili 1 J 1 iu11ili1111jıfi11111jiilı1 ı gençler, başından sonuna kadar a!B.ka 
ve dikkatle takip etmişlerdir. ı 
devam eden topçu sınıfına ayrılmı§ 

• 

1 1 1 h k I • f 1 • • Bu atışlarda türk topçusu, yüksek ta ya su te 1 e rı n 1 tek_nik ka~il.iy.etinin e~ yeni_tezahür-
lennden hırını daha gostermış ve tam 

İ n g i 1 t e re 'ye b i 1 d ı r i ~~~:!~;:,~!;,:~betler, büyük tak-

(Diğu resimlerimiz S nci sayfadadır] 

Roma, 12 a.a. - Royter Ajansından: Öğrenildiğine göre ftalya·nm 
yeni Londra sefiri B. Bastianini, bugün Londraya hareket etmiştir. 

Mumaileyh, bir muhtrayı hamil bulunmaktadır. Bu muhtırada hal. 
yanın sulh teklifleri ve beynelmilel bir konferansın içtimaa daveti hak
kındaki noktai nazarlarını ihtiva etmektedir. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111J!llll 

Moskova'da Finlandiya ve sovyet heyetleri 

görüşmelerde bulunmağa ha,,ırlanırken 

FiNLANDiYA'D 
SEFERBE iK ! 

He sinki şehri tahliye e • 
ı ece 

Moskova, 12 a.a. - Finlandiya hükümetinin se1abiyettar mü· 
mesaili Paasikivi, Rusya ile Finlandiya arasındaki siya:o.i ve iktı· 
sadi müzakereleri idare etmek üzere dün Moskova'ya gelmi§tİr. 
Gıuda, kendisini, protokol direktörü ile Baltık işleri kçımiser

liği direktörü, Finlandiya elçisi Kockinen ve lsveç elçisi Vinter 
kar§ılamışlardır. 

Sovyet - Finlandiya mib:akereleri 
bugün mahalli saatle 17 de Kremlinde 
başhyacaktır. Sovyet Rusya, Molotof 
ve Stalin tarafından temsil edilecek· 
tir. 

Helııinki'nin tahliyesi 
Helsinki, 12 a.a. - Finlandi

ya ajansı bildiriyor: 
Helsinki'nin ihtiyari olarak 

bugün veya yarın tahliyesi için 
eınir verilmiştir. 

Finlandiya ıükunetle tedbir 
almağa devam ediyor 

Amsterdam, 12 a.a. - Het Volk 
isimli Holanda gazetesi, Finlandiya
da, sükunet ve intizam içinde, tedbir· 
ler alındığını kaydetmektedir. 

Helsinki'de, evlerin damları üstü· 
ne hava. dafi topları yerleştirilmiş, 
kıymetlı sanat eşyası ve altın ihtiyat· 
la~, -~aha emin yerlere nakledilmiştir. 
Butun bu tedbirler, vaziyetin Finlan. 

(Sonu S inci say_f ada) 
Finlandiya Ciimnı.rr.:~si 

P. E. Euinhulvu~ 

4 ayhk lahsilaı . 
102.972.408 LİRA 
Maliye VekSleti eylül 939 ayı so • 

nuna kadar olan dört aylık tahsilat 
yektınunu tesbit etmiştir. 1939 mali 
yılı dört aylık tahsiiat yekunu 102 
milyon 972.408 lirayı bulmuştur. Bu 
mikdar 1938 malt yılının dört aylık 
tahsilatı yekununa nazaran üç milyon 
820.999 lira bir fazlalık arzetmekte
dir. 

Baserabya 
meselesi mi? 

Moskova, 12 a.a. - Havas -
Rusya'nın, Finlandiya ile olan 
meseleleri hallettikten sonra Be· 
aarabya meselHiyle me gul ola • 
cağını gösteren bazı a!ametler 
belirmiftir. 

Filhakika, Ukranya'ya ba~lı 
muhtar Moldavya cümhuriyeti· 
nin on be~inci yıldönümü müna -
aebetiyle gazeteler yaz:dıklnn 
yazılard!l son zamanlarda kurta· 
nlan ırk karde~lerini hatırlat· 
malch ve Dniep~r nehrinin Rusya 
tarafındaki moldavyalı?a:-ın ıyı 

\•a7İyeti i!e bu nehrin öte tarafın
dakilerin yani Be!!arnbya'daki!e
rin acı ve ıstıraplarını mukayese 
etmektedir. 

Sovyef • İng·rz 
itilafı imza 

Londra, l2 a.a. - Resmen bildiril
diğine göre Sovyet ticaret heyeti ile 
le~azım nezareti, Sovyctlerin inşaatta 
rr.us:amel kerc~telcri ile kalay ve ka· 
u.ç~bu? mübadelesi İ!jİn bir takas i
tılafı ımza etmişlc d' B .• 1• r ır. 

. u ıtı afname, tamamiyle ticari ma
hıyette 0'ıtp her tu·· ı·· · · hiyet-
t ... 'd' r u sıy:ısı ına en arı ır. 
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~o1<aHa yürilr iiniiz. Ya harp vazi ·etinde '..ıahııetm ·tesiniz; yahut 
t,., • ba mu..a ve dal ın, adıml rıruzı i tilcametinizin emrine vermişsiniz· 
dir. Yolunuzun iizt>rino ·~i bazı gruplann yanm n geçer. yahut baZt 
grupl .. nn izi geç ~in~ hit olun;umız. Kulağrnıza bazı kdimeleıin ça
lınmam ,ma imk.fın y tur. işitince anlarsınız ki, daireddci muamele · 
ve dair dedikodu, und n v bundan l hi . du dukl rınızm ancak 
i;'ı 50 idir. Diğer %50 si, yalnız harp ve dünya vazi;etine aittiT. 

Bir d stunuza mi fir gider iniz ve iic sa t kadcır -larak oradaki • 
lerle,, .. zatı. tırırsınrz. Bu sözlerin de hiç ~lmaz,a %50 si harbe ve dün
ya VBZİ} etin aitt"r. 

D irede çalışı ımz, biraz i n başalmca ya : mirin izle, memuru -
nuzl bir kaç kere veya amir ne ya memurane keza harpten ve dünya 
vaziye "nden b l er yahut d ire için- e uf k bir cevelana çıkarak tek-
rar harpt n ve d' n •a vaziyetind n b· h er iniz. 

Kütiipanedeki dost, ra. l dı mız dost, tn Ü~t i dotrt, had ki dost 
ile konu tuğ\Jnuzun gene büyük bir kısmını, harp ve dünya \"BZiyeti 
~gal eder. 

Ancak berber dükkanı gibi sı ı tıh ihtiyaçlara cevap vemıiye mah
ıu yeri rde, bu bahi ten uz.akla bilininiz. VC" fı p öz alıp söz götürür 
ve bir telefon teli ~ibi bir çok hüküm! rin n kili olursunuz. 

- 1 ittin mi~ elen nra açıl n bahi hep harp '~ diin hahııidir. 
Bir dost bir diğer do ta yazdı··ı m upta, '"yle diyor : 
"-Harbin en a-z bah i eçen ve en e in yer, ccplı d .. i iperdir .. 
Buna göre. insanı:a dertle en ve harbeden dünya \'a.7.iyetinden en az 

bahseden kimseler, şimdilik, Garp ... ephe i'nded'r. Burhıın BFJ..GE 

. stanbul m mem arı 

arası a y pıl er 
Gümrük e İnhisarlar Vekaleti, İstanbul gilmrük teş!ci15u mensupları a

nBında yeniden bazı terfiler yapmı. tır. Bunları yazıyoruz 

izmir'de tren kozası 

tah ikatı başladı 

İzmir: 12. a.a. - Deve il - Cuma-

lat ıbul gilmriltli b'il.I kımyagcri B.B.

1 
Hllı:met Ulueıııin., ~ "rlcecı mi.ıdi.ıril .En er 
Oruır, ı uı:ıbul dahıli tıcaret ve lbr.acnt 
ı:::ıüdürü Cem 1 Veli Oner, lstan tı1 .kimya
gcrkrln.dcn Salahattin Ur "· Hatice ı eri
me Bilgili, Nccrnt:ltm ,l::ıcm, lst nbıd 
ılimrlıı:iı a:ıihlur muavinlerinden Ce 1 
Do u n Niya.ıi Öıdogru, 1 uınbul b 
muaycm.e mem rlarındım Bunııın Y tner. 
RüttU Çel i N:mıhi ar&t, ~~har Er • 
Wl, lr an Ö;berck, Mu:taffer Tun~u, E. ovası istasyonları ara1!ında vukı.ı bu· 
miu B u. Behçet Olulem. Cemal Ak - lan tren kaza ı lıak tındaki ilk tahki
berk Burhancttın Duru rnn, Mıımuz Ben- kat ne icelenmiı ve hadisede endile
cı:sn.' M.uhar Op.n. 1s nbul ııiirnrü!t mıi· 
aürlerlnden Cevat Pusat. ın dur mlU\"ııt- rine me 'uliyct teveccüh ettiği kana· 
Icrindr Emııı Çay, icra t:ıık.p ınemurla - ati hasıl olan 9e ·iz ınur hakkında 
rından Eıil Eziiiner, anbat ~eri. Lütfi tald.at y·apılma•ına ka ;ı,r verilmiştir. 

Tr bzonda zirai 

Trabzon, 12 a.a. - Vil~yetimi:ı:in 
zirai durumu hakkında verilen mahl
mata göre, geçen sene vilayetçe köy· 
lüye dağıtılan ıs bin kilo bintane 
buğdayından 184 bin kilo randıman 
alınmış ve bu memnuniyet verici ne· 
tic~ üzerine bu yıl içinde ayni buğ· 
daydan Adapazarı'na 70 bin kilo ıs
Illlirlanmıştır. 

Diğer taraftan bahçe sahiplerine 
dağıtılmak için Kastamonu, Edirne 
ve Ri7e'den 30 bin meyva fidanı is· 
tenmi§tir. TütünJerimi2!e gelince, bu 
sent:ki mahsul geçen yıldan daha faz
la ve kalite itibariyle daha Ustündilr. 
Tiiti' n Z'Ürraına avans tevzii batla· 
mı tır. 

Devlet Şurasmd bir ta.yin 
Açık bulunan devlet ~urası müd

deiumumiliğine birinci sınıf muavin
lerden B. Rıza Göksun tayin edilmiş~ 
tir. 

İs rtaı a ol ve öprü 

i. a ı i(n 3 y l ık pi" n 
tsparta, 12 a.a. - Vilayetimizin ik· 

tls ılt inkişafı hakımm an bUyük bir 
ehemiye 1 ha"z olan yol ve kopril iş
lerinin al.ir le baianlmaaı ve komşu 
v!lave lerle olduğu kadar ka 1 a ve na
hi ;ler arasmda ııkı bir irtibatın te
mini husuııuna viHivetçe büyük bir 
ehcmiyet verilme! t dir. 

Bütün bıı ig:erin tahakkuku için 
üç yıllık hir program hazırlanarak ta• 
bik sah.asına konmu2tur. 

~ k y ğmur y .. ı 

Devlet Demiryollar1 
umum mü ürlü ü 
Devlet demiryollan ve liımınları 

i1letme umum mildurHlğilne vekUe
tinde bulunan umum müdiir muavini 
mühendi~ B. Cemal Hidayet Sertel 
tayin edilmi tir. B. Cemal Hidayet 
Sertel uıun zamandanberi demh'yol
larımızda muhtelif işletme işlerinde 
tecrübe gormü değerli ve çalı~kan 

bir idare ve teknik adamı olarak ta
nınmıştır. Bu tayin deıniryolları al· 
lesi arastnda memnuniyet uyandır
mışhr. Muvafiaklyetler dileriz. 

Kuryelerin gümrük! rimize 
verecekleri li$teler 

Gümrük \'e İnhisarlar Vekaleti 
bundan böyle gere ecnebi ve gerek 
türk kuryeleri tarafından gllmrukleri 
mize ibraz edecekleri liııtelerln hele
ri ihtiva cdı:ceğini yeniden te bit et
miştir. Kury !erin gümrUklerlml den 
giriş ve çıkışlarında. kendilerinden 
tesbit olunan e a lara göre liste iste
necektir. 

Kaymakamlar ıı.raıında 
n .l-'ller ytlpıll\cak 

D bil y Vek letı ka m kam ve 
mektupçular a ınC:a yeniden bazı 
ncıkil ve tayinler }·apacakur. Hu hu
sustaki kararname prOJCSİn n hazırlı· 

ğına ba.:il oılmı ur. 

Maliye üietti~r f!i ehliyet 
ımt h.,nm a kaz mınlar 

Maliye Vektileti t ra ·ııd:m yapı -
lan maliye müfe tiştiuı enli. c imti • 
hanında BB. Sami Ş~hbe;ı· er, Ş<.i ü 
Birgi. Hüseyin Kuı t r, r. ·uct G;,h
kan. Sıtkı Y'rcalı. Arif Ankan, Ek
rem Tilrkay kazanını !ar ır. Hu genç 
lerin mıılıye mufettişlikleri:ıe ıa;.-in· 

leri tekarrür etmiştir. 

Ha y Valiliği Emniyet 
üdürıüğü 

Açık bulunan Hatay .. iiaye i eın • 
niyet nıüdürlü~üne Diyarbakır mın -
takas\ ikinci sınıf emniyet polis mü -
fettitlerinden olup Diyarbakır ınni
yet müdürlüğünü ve ·"leten görmek
te olan B. İbrahim Akıncı naklen ta
rin edilmiştir. ----Ölarek. muayene munur\.truıdan Vedet 

öıen, Rru Bukm n, Necati O .al. kı Suçun mahiye i vazi fede dikkats4lik Dün ebrimiıde ba"-a acık geçeni , Onnan umum müdür üğü 
lgici, Nurettin Dınçbcrk. mya trle:, ve ölüme sebebiyet v~rm~ktir. rüzgar şimali şarkiden saniyede iki 
aervıı>i ıencrinı.lcn Suıihi Bell ıo lu. başnıli metre kadar hızla e i tir. En yük_ fen heyeti reisli fj .. 
durl" mamuru H an Tah n Erdoıldu. A k b 1 
Servibuhıu ı mri.ıiu miıdüriı fu~affeı I • • sek sıc klı 19 derece olarak tesbit e- çı u unan orman umum mu-
Tanulıı ç, icra takip memuru Naci Ak - , Izm.i ' e ır "'.~...,na dilmiııtir. Yurtta hava, Kara eniz kı- . dUrlü. il fen h~yeti reiııliğin.c ~·~i or-
lı::ap n .. rvia •ellerındcn " rvcı Fını • , . • T ak da çolt '-ul .. tlu. Tr k man ve maadm umum müdürii B. 
Vcb j o , rcr lhnn Olirh &er, ti d b 11 "' .. 1' 
•hın, 111 ha e~ seli Ahmet Gökdcm~~. y p ya ge ı ve g n n şııYial ı mıa 

ıkinci ımı muayene memurl3rınd:ın Naıl rında bulu lu, d; er bölgelerde açık 
Muıa Gulen, Nazını Diııen, lfa n At ol, İT.mı·r·. 12 a.a. - Ku .. ltürparkta sergi olarka geçmiştir. 24 ıaat içindeki ya. s llh T rıscli, Ömer Çapan, anb r me - k 
murlarınılan Ramu 0 nul, Asaf Ar •lı. sarayı binasında morlem bir sinema ğı arın metr~ murabbaına bıraktı -
anbar memurların ıı V hJettin U~ r • teSİ$İne karar veril ni tir. ! lan u mikdıırları Gir. esunda 42, ~r-
Suleyman Kocattirk, muhue~ memur! - d d G d 5 k ) d Rü 
ruı<l:ın Seyfi Çelik, meınurludan F.'.uc:n İzmir Beledivcsi şehir humetlcri • u a 6, erme e 1 ogram ır. z-
Eagunün. U\ı.ııdıır Sadui ah Yegun, lsmıııl nin eni 1 m i ·ıiolayısile y niden iki g<ir.lar orta An.adolunun ~nup kısım-

Sıvu maarif miidürlüğü 
Açık bulunan Sıvas maarif ml.ldllr 

lüğüne Ankara Gazi li esi ingllizce 
muallimi Fev:ı:i Ertem tayin edilmi1 -
tiı'. 

tJlgcn, Ahmet Ul ç, Salfilıaı .n Bırkan, b 1 d" e , 1 kaaı tesi etmi tir. larıyle Akoenız kıyılarında garptan, 
Ay c Ef er c. r CÇ, yşc Bedia Kııın t e e ıy mm.... ~ . d . l . ·ı . "ag'"'ırs 
Çcnap Balur, J. ı.ı errt-nı ykaJ. Yckt ıe 1nhi arlar ldarnilc al'':adar zıra- dı er bölgeler e ııma lltı cametın- iı1 
tlcerdcn. 1 Rın u~aı. • e15.hat A7tu ., at memurlarından mürekkep bir" her' den ıanly~d~ en ço~ 9 merre kadar 
Abdullah Arpa(ay, Kemal D rı.:.a, SJb1 h.at •1, • b . d t 1, "kler ya l ızla esmış ır. En yuk ek sıcaklıklar 

de ol IRIR ıi efi 

Yukııcl, M taz Ba kazancı, Cahw Tu : et Vt a~ ın er \'C[ın c er ra , d d 
r.ay. Mahmut E in, Nazil T tlı~il%._Hamd parak bu sene tlit''n ekilmesine miisa- J\.Iersın'de 27. Urfada 28, _A ana a 29, 
Bayr kçı, Behıaı Pcksöı:, hık 'faş- ade edılec le olan yerleri t b:t ctmi;· lskenderunda 31 dereeedır. 
Çloğltı, Bcılıa Tü:cel, Melde Gun • 

1 ~ dım~ DcmJTcan, S dan 1ı · tir. 
budak. Nı:dp Naib nı.o lu, Baki Koı:amt· 
mi, Mellhat Tlryıılc', lıı~et T taı;, .R:ııı.f 
Aydın, Rauf Günıı t. P.auf Arcnbcrc:, !:z:. 
ıı:ct Ö~bek. S ıye Tan ı:I. Tahsin Ord~ -
can, Taiuı , ıamett n K ıvcc!otlu, Hık· 
.rnct Glilı:r, t eUluıt Aydın. Ahmc Re, l 
Klnılr ıu:ı:ızc:ı: A · z, L il Aroca, ı:: -
d;p K6kçti, Naci Yil m. Hali~. aıı~.~n. 
Veda• Su:er Ali Rıza Ok• y, N ufer Guk· 
da ibrahı;ı llııtoılu, G-aliıı Unı, Sukrü 
Aca.'r N~"' ııt GunC$, Güzide Ar a , laırıet 
Al ' Han n . yrla , Ncv:ı: l Muhsinc.ğ. 
tu ş~ ·1< t Ka.ncuk, Tahıi Böt"ti, iha 
Dİlikser. Sab hıt Aı ıl, 'Mu •f Sa nail. 
S :z:ıi D y n. Rua Dem rbıı oı;lu. 

Erzurum hattının 

a ılışo1a h zırlık 

Erzurum, 12 a.a. - Erzurum ha · 
tının '.!O teşrinicvelde yapılacak olan ı 
açılış töreni için burada bı.iyük hazır· 
tıklar yapılma dır, Bu münasebet· 
le bir yandan ıcl rin her tarafı tezyirı 
ed"lirken d!ğ r ra an da Eu rum· 
un imarı iti ya ıtmakta oıan İ§lerin 
açılış gt nüne yeti-} ırilroe11ine çalı§•l· 
rcakt .. d . 

Palcınclöken clağında ilk kar 

Erzurum. 12 a.a. - Erz-urum'un 
Palandöken dağlarına ilk kar yağ
mıştır. Sabah uyanan halk dağları 
bembeyaz görUncc bu sene k rın er· 
ken yağııına hayret etmitlcrd!r. 

Trabzon'da fiJdetli yağmurlar 
Trabzon, 12 a.a. - Dört glinden

beri fa11lah yağan yağmur dün ak· 
şam "ddctini arttırmış, bu arada fın 
dık büyüklüğünde dolu dUşmüştür. 
Sehrin münhat yerlerinde teller ha· 
;ıl olmuş. bazı evleri ele su basmış· 
tır. İnsanca zayiat yoktur. 

İstanbul ba.ğ:r ak tacirleri mamul 
bir halde memleketin muhtelif yerle· 
rinden toplayıp Avrupa'ya ihraç et
tikll!ri mallnrını basi bir muayeneye 
tabi tuttukları depolannın, Hıfzıı<ıh· 
ha kanununa göre yapılmı olan gay· 
ri 11hhi müeaseıelere ait listenin bi
rinc.i 'ııınıfına ithali dola)'l•İyle, zarar 
g8rdüklerini Sıhat ve İktıaat Veki· 
letlerine bildi nnişlerdi. 

İlci vekalet yapmı olduklan tet-
kikler neticesinde kapalı kaplu içe· 
risimlc depolara gelen bağın;akların 

kalitesinin tayini suretiyle tuni{ için 
yapılan muayenenin ba itliğini ve ı

hi vazivct hasebiyle bu müc:ııseselerin 
ancak lkinci sınıfa ithal edilebilecek· 
]erini kabul ederek alikilılara tebli· 
gatta bulunmuş ur. 

13-10-1939 

Tayyare pi ya 

Dünkü keşidede 
numaralar n li s 

latanhul, 12 (Telefonla) - Tayyare piyangosunun 27 inci 0 r· 
tip altıncı keşidesine bugün de devam olundu. Bu rn ü çekili!'te 
10123 numaralı bilete 40.000 lira, 29463 numaralı bil e 15.0C 
lira, 36435 numaralı bilete 3.000 lira çıktı. 

K zanan diğer numaralan aırasiyle bildiriyorum: 

1.500 lira kcaananlar: 

22363 23338 29816 34264 38Mg 

1.000 lira kazananlar: 

14 5131 7108 14186 21084 28483 
28750 35489 36237 39613 

500 lira kazananlar: 

385 90 419 549 1059 1351 
1481 1955 2441 2i18 2873 3321 
5021 5591 5853 6226 6443 6486 
i230 2753 ;344 8122 9075 9189 
9620 10200 10805 1103111167 11374 

ı16r,o 11675 11687 1190412058 12652 
13133 1- 75 1 252 14871 16182 16405 
17~ 7 18ZS7 1 ~ 18866 12 70 19600 
19775 21147 21470 21674 21967 22024 
23i 3 2~~59 24327 24980 25197 25221 
25~02 25411 2 549 25621 25690 26015 
2{;031 27148 2i347 27711 27756 27847 
28176 28593 29477 29832 30100 30303 
30335 31~02 31952 32081 32285 32411 
3~808 35054 35085 35322 35353 3538 l 
3;437 37691 38093 38298 39417 39010 
39195 39~88 39799. 

200 lira kazananl<IT: 

1419 54115 7088 7455 8538 9496 
10150 11381 12963 13669 14731 15826 
15970 17162 20275 25999 21127 21289 
2Hi79 24187 25093 25990 26525 26799 
26818 28385 29940 30746 30775 31917 
32493 33370 34291 34974 35546 36079 
38788 39362 

70 lira kazananlar: 

42 324 1172 1412 1827 2093 
2131 2211 2252 2440 2490 2615 
3200 3451 3564 3369 4497 5024 
5214 5412 5864 5967 6220 6506 
6951 7091 7125 7536 8055 8367 
6 13 8754 8889 9613 10090 10158 

10287 10290 10291 10627 10631 11474 
11483 11506 11692 11720 11868 12273 
13147 14127 14445 14714 14758 14827 
15011 15150 15478 15497 15789 16106 

i ~~~ \~\ \?,~§11 2tıM~ ~3~~ ~<il~ 
21576 2166!1 21894 22073 22567 27.997 
23148 23365 24125 24127 24213 24403 
24696 2478.S 2.5182 25398 25697 26201 
26405 26590 26604 26842 26865 26961 
27225 27353 27404 27408 27558 27942 
28l20 28286 28833 28999 29284 29499 
30253 30424 31062 31252 31360 31415 
31690 31725 31814 31956 32059 32259 
32358 32760 33438 33964 34555 34840 
35263 35398 35936 35955 36643 36!587 
37445 38130 38343 38398 38795 39015 
39057 39366 39655 39700. 

50 lira kazananlar: 

224 225 405 431 637 805 
815 975 1092 1278 1363 1399 

1415 1524 1541 1741 1781 2045 
2089 2745 2779 2850 3004 3021 
3192 3335 3646 3694 4216 4315 
'4346 3694 4216 4315 4346 4375 
4515 4529 4538 4752 4898 5419 
5483 5498 5712 5772 5981 6147 
6188 6224 6299 6373 6834 7153 
2233 7445 7499 7497 7571 7613 
7879 7970 8053 8083 8120 8175 
8159 8201 8250 8278 8280 8356 
8925 9007 9265 9404 9602 9610 

9660 9671 9952 10063 10261 10273 
10429 10755 10771 11020 112 5 11405 
11516 11642 11861 11972 11994 12212 
12262 12382 12435 12555 13151 13393 
13511 135611411614384 14.74 14619 
14780 14932 15065 15095 15216 15510 
15611 15744 15977 16269 16654 16679 
16801 17359 17566 17561 17591 177ô8 
17838 17885 17886 17936 17943 180i7 
2eı42 ısa41 ıs128 ı90ss 19308 ı9S24 
19621 19719 19954 20161 20240 20389 
20535 ZOSiO ZOG09 20743 20 62 21381 
21456 21471 21597 21807 21828 21982 
21992 22012 22262 22341 22373 22459 
22608 22628 227 58 22984 23033 23294 
23674 23688 23730 23893 23964 24240 
24290 24319 24374 24400 24421 24602 
2l997 25034 25207 25816 25943 2605 
26585 27194 2i017 26907 26717 26688 
27700 27672 27421 27229 27219 2 047 
28099 28018 27754 28289 28181 28132 
2812 l 28063 28770 28549 28466 28433 
28ıH7 29218 28987 2 921 28895 28850 
28777 29642 29553 29545 29524 29399 
29254 30213 30125 30081 30012 36013 
29729 30275 30311 30316 30535 305ll 
30611 30799 30920 31059 31363 31390 
31555 31722 31815 319•12 32249 32254 
32288 32299 32G44 32683 32769 32886 
321)92 33130 33143 32206 33730 33734 
339·l6 34382 34392 34315 34703 34834 
34970 35057 35150 35378 35392 3543Z 
35441 35577 35608 35533 35657 35913 
35960 36229 36348 36379 36480 36594 
36937 37035 3i047 37084 373SO 37405 
37408 37408 37508 37703 37744 38055 
38147 38312 38408 38525 38573 3S81Z 
38817 38987 39131 39441 39803 39924 
39961 

Malatya'daki sigara 

fabrikası faaliyete geçti 
İstanbul, 12 (Telefonla) - İnhi

sarlar idaresinin Malatya'da yaptırdı
ğı yeni tütün ve sigara fabrikası faa-
·y~ t ffilWir . . 

la yeni halk sigara ve tütünlerini de 
imale başlamı§tır. Fabrikada ı. 
}ayetlerine mahsus olmak üzere "Do
ğu" i imli bir sigara yapılmakt.adır. 

Bu sigaranın 20 anclik paketleri 5 
kurup satılacaktır. 

le lik Fikret müzesi 
İstanbul, 12 (Telefonla) - İstan

bul belediyesi şair Tevfik Fikret'in 
Rumelihisan'ndaki aşiyanını ııatın a
larak mllze haline koymıya kımu ver• 
mittir. 

Teknik o ulu m ıun ının 

tayinleri a ıldl 
Nafıa Vekillcti, teknik okulunun 

eylül devreııinden mezun olan genç· 
!erimizin tayinlerini yapmıgtır. lrun
ları sıraaiylc yazıyoruz: 

Amerika'ya 4 O ton 
bakır gönder ·ıdi 

11111111111111111111111 ıı ıııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııı1111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııırıııtı•ııııııııııııııı 

BB. Bahri Özsenler Bur~a su işleri 
birinci şube kısım mühendisliğin • 
Mustafa Sönmez ve Abdülbaki Man
gan Bergama su işleri ikinci şube kı· 
sım mühendisliğiııe 1 Kemal Güler, 
Doğan Tunal Mani'Sa ııu İ!jleri ü~ün

cü §Ubc kı&ım mühendisligine, ilıat 

Şenalp ve tlyas Vargim Aydın ıu iş· 
leri dördüncü ııbe kısım mühendi • 
liğine, Hasan Görkey ve 1 mail Ö2 ~ 
gencil Adana su İ§leri allıncı ı.ıbe kı· 

sım mühendisliğine, ümin Akın 
Tunceli, Mehmet Kırca ey an _ apı 
işleri mühendisliklerine, Sel mi Ka
rahan Trabzon, Muhsin Yavu:ı:doğan 
Edirne şoseler mi.ıhendisliklerine • 
Bahri Avcıoğlu Ağrı, Vey i Erlıe.k 
Bolu şoseler fen memurlukların , U• 

suf Saf Birecik lıel diye m'" h mliElİ· 
ğine tayin edilmi !erdir. 

Hapa; 12 a.a. - n· limanımızdan 

hareket l'den Cilmhuriyet vapuru A • 
merikaya görıdcrilmek üıen: Kuvars· 
l an bak1r :natieninin üç aylı i •ihss

latı olan 480 t n ü1~c bakı.r yUklen

mi tir. 
Kuvara!.ıan madeninin nıuntav.am Ca 

liycti \•e Murıml madeninin de iıı12· 
sına lı şl;mmı'! olm39ı k y iye•i muhi 
inıi:ı:dc b vü ~ i' t's'ldi var! k ynrat· 
ığına .. ph~ yolıtur. fınra1tamızda 

ve:.li iki m:.i im b kır eevberi d ha 
ke fedildiğine g re, Çoruh mıntaka
sı lıa' Heli halini almııtır. 

İzmir, ı ... a. - Dikill mınta asın

da evell:i giln ve dün reni zelzele
ler kayd dllmi ir. Havalar serinle
diği için çadırlarda bulunan bazı i
leler yakın mahallere naklctmcğe 
başlamı 1ardır. 

Zeytin r.ineği mücadelesi 

Trabzon, 12 a.a. - Akçaabad'da 
yapılan nytin sinefi mücoıdele&İ bit· 
miş ve bu ınücadel~ıtes>. ivi netice· 
lcr a.Jınaıı§tır, 

lfra ve tefr't ! 
Ne tirat haJ~at mızd:ı en fazla 

örneklerine tes düf cw'.,ı'mı'z iki 
~~y ~·ardır: 1) ifrat, 2) Tcfric. 

Bir gazetenin açtı-, nkere ••eri
len c:e,·aplar i~·i nde büyük bir ~ai
rimfrc kar§ı aygı ızlığı ileriye gö-
ı-rJp: 

"Tevfı'k Fi rct'in blltün e~erleri· 
r.i y •• /Jm!,. dcmeğt> kadar giden
ler, f:iç § plıesh:, uy ı m:uzlulrta 
"ifrat" m yaka ı açılmamı'J bir nıi· 
~slini y:mı ıyorlar. 

Ôte tarafta onu mDdafa eden bit 
muharrir de, sanki pirin müdaf11-
asına yarıyac3k bin bir raraf yok.
mu~ ibi, i:i oğlu l!aluk'tan tuttu· 
ruyor; onun A.rrıcrı'ka'da amerikan 
varand ı ve protestan dinda:ıı ola
rak yer e me~ıni iftihara değer bir 
h3dıse gı'hi gö teriyor. 

Bıınıı da bir tefrit misali diye 
bydediniz. 

Rahmetli Fikret, büyük zelzele 
r!ne~lnde doğan çocuğunu lskoçya· 

ya ve aradan A mcrika'ya iJnderı'r

ken kendisine "Aktarı Fikret'in 
meçhul elektrikçisi'' unvanını ver
miş, sonra ~u temMnide bulunmu§-
tıı: 

Bize bol bol ziya kuc.lda. ıretlr 1 

Tilt iyeye bal bol ziya değil, bit 
tek i.spermeçet mumu bile getjrmi
yen oğlu hakkında Fikret Jağ ol
saydı, bugün, acaba, ne derdi! 

OtobiU durııhları 

"Son giJnlerdo dikht ediyorum: 
Ankara atobü~ünün durak yerlerin
dt!ki levhalar kalktı. Eğer bunlar, 
yerine daha iyileri konulmak üzere 
kaldırılmı~sa diyeceğimiz yok. Kal
dı ki o daha iyileri hazırlandıktan 
sonra eskilerini kaldırmak daha isa
betli olabilirdi. 

Fakat bunları büsbütün kaldır
mak ve durak yerlerini işaretsiz bı
rakmak isteniliyorsa. bendeniz bun. 
daki hikmet ve isabeti kavnyamı

yorum. 
YMiljehit'de ve Bakanlıklar civa

rında çok defa. yanlı~ yerde durn· 
yorum ve ben orada dikilirken ô· 
nümden bo1 otobüsler geçip gz'di
yor. Buna bir r;are bu/unamaır mıJ., 
Yukarıki satırları okurlarımdan 

birisi bana g~nderdiği bir ıııektll• 
bunda yazıyor. 

Bu ayın okuruma yamlmamak 
ir;in bir ı;are öğreteyim: bütün oto· 
bii• duraklarında kağıt ve .safre at· 
mak için konu/mu~ birer çöp sepe
ti vardır. idare rarafından yeni bir 
tedbir alımncıya kadar bunlardan 
durak yerlerini tayin edebilir. 

Berlin radyosuncla arapçcd 

Nıni Almınya'da ıifahf ve tahri
ri bütün solimların kaldırılmış. ye
rine ~u selam cilrn/esinin konulmuş 
oldu 'unu bilirsiniz: 

- Hay/ Hltler! 

Bir müddettir, Berlin radyosunda 
bit spiker, arapç:ı haberler yaymak
ta. ve propaganda yapmaktadır. Bi
rim eski şr.riat dili ile üçüncü 
Rayh'a n aı ve kaside d{iun bu a
damın sözlerini nasıl bitlrr!ceğini 
geçen ak1am merak ettim. 
Hacı baba - televhyon olma.drlı 

için elini havaya mı bldırdı, yok. 
sa gölsüne mi koydu, göremedim • 

hitabesinin sonunda ~öyle bağırdı: 
- Hayyil Arabi 
Bu cümle "ya~qın arap!" demek

tir. 
"Arapça değil mi uydur, uydur 

~öyle!., derler. Fakat arapça uy
durmıya ve yakı~tırınıya ne elve
ri~Jj lisanmış/ 

Alman erirle-,.ine İttgiliz 
..-...~~~ ......... ----------
f,ikolata11 I 

lngiliz gazetelerinden birisinin 
gündelik fıkra muharrı'ri •nlarıyor: 

"lngilrere'nin bit yerinde bir dos
tum, mecmuu kırlr ki§ipi bulan iki 
alman esir ktılilr!sine rHt geldiğini 
anlattı. Alman denizaltılarından a
lınan bu esirler istasyona geldiği 
zaman, oradaki halk bndilerine 
dü~m:ınca tezahUrat yapmak ~öyle 
dursun, billkis pek dostane davran
mıpar, hattl çikolatalar ikram et
mİ:jlerdir. Esirler bıı hediyeleri 
memnuniyetle alıp yemi1/er, içle. 
ritıden bit zabit bu ikrama terıoklr.ür 
makammd• sağ elini kaldırıp ; 

- Hayı Hıtler! 
diye bağumış; muhafız askerler 

de bunu bir IAtife telAkki ederek 
yüksele sesle gD.lü~müşlet, nihayet 
zabitleri kendilerine ciddi durma
larını ihtu etmi~ıir.,. T. 1 

r 
Aile Rci imiz Devlet rarı <ı% •un 

dan Mühendis Şefik Öri.ın'ün ani hir 
surette aramızdan ebed'yen ayrılma ı 
münasebetiyle gerek cena.z t ·ren ine 
iştirak eden ve gcr~k e lıiızat vey 
el ve mektupla acılarımın pay aı:ın 
sarın zevata ayrı ayn tcı;.ek üre derin 
teessürilmiiz m ııi huh1'lt •L,un n 
gazetenizin bu vaı:ifeyi ifııya t vr(· 
sııt e mcsini rica ed\'r· ?.. 

Eşi Muhlise Öriin, kızı z:llıat 
Brand, kayın biraderi Anka•a Mcb'u· 
ıu Muammer Rriş, dam dı Vilk ·ele 
Mühcndı Remzi Brand, 383•1 
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Deni alh harbinin bHan(osu 

B•• !:L '11 U..Yuu. harpte lngiltere'nin ka .... 
il\ l.h§hgı en buyük tehlike, denizaltı 

u areb · d. 1 ·1 T f 1 llluh e ıy ı. ngı tere, ra a gar 
h arebeııindenberi denizlerin ıat
~~~ ~· kirndi. Fakat denizaltı ge-

ıaının b. h l lı ır arp vasıtası o arak te-
nı~ınrnülü, İngilizlerin deniz haki
~ •Yelini tehdit ediyordu. Almanlar 
~ denizal~ı gemilerinin ellerinde 

uaııeaair bı"r ·ı·h ld - b·1· r 1 d ıı a o ugunu ı ıyo • 
uar 1• Fakat harbin taamüllerino f gun_ fek ilde dövüıemediklerin<ien 

'
. rrıerıka.'nın tazyikiyle, 1917 ıene-
J tuh t • ı t a tna kadar alınanlar denıza -
~ ~uharebeaine baılamamıılardı. 
enıza)tı harbinden beklediği neti

ceyle ne dereee ehemiyet verdiğini 
atlarnk·· b " d a ıçın Almanya'nın, u yuz-

dehn. Arnerika'nın harbe itlirakini 
a l a·· h 1 btak •?Z~ . almıı olm.aaını atır a-

kafıdır. Filhakıka harp 1917 
&eıı • 
" ~11 tubatında batladıktan sonra 
b~ztyet İngiltere için pek tehlikeli 

~lr ntahiyet aldı. Ve bir aralık İn-
rı tere' · - d'l · ti. nın aç kalacagı zanne ı mı!-

F akat İngilizler, bir taraftan tı· 
c~t~~ gemilerini himaye ebnek için 
~ enndeki vaaıtalan tekemmül et
d rd~kleri gibi, diğer taraftan da 
l enızaltı gemilerine karşı mücade -
;:e gi~ştiler. Ve üç ~ört ay za~ı!'· 

. İııgıltere'nin bu yuzden maglup 
edılenıiyeceği anlatıldı. 
ba B\lnunla beraber, ~u. d~f ~ki ~a~ 

ti.arken, İngilizler ıçın ikı buyuk 
~1te ınevzuu vardı: biri tayyare, 
b ~leri de denizaltı. Gerçi denizaltı 
l:' "Yiik harpte tecrübe edilmiıti. 
&ç~lca.t aradan geçen yirmi bet aene 

•h?e bu silah fÜpheaiz tekemmül 
e~ııti. Acaba böyle tekemmül et• 
111~! bir halde olan denizaltl ile naıll 
ln\l~dele edilecekti? 

hı li.a.~bin ilk bir buçuk ayı, lngil • 
re ıçın bu yüzden hiç bir korkuya 

~•hal olınadıiını anlatmıttır. De· 
llt:zaltı gemileri harp başlamazdan 
he} d · 1 'l t ' enızlere açılmıtlar ve ngı • 
l ere'nin. harbe ittiri.k ettiii anlatı· t .•nlaıalınaz, İngiliz ticaret gemi-
9l"U\e hücUın etmiılerdir. llk hafta 

:•l'f'!'d• batmlan gemilerin tonajı, 
b~ı ~akamlara göre, altnu~. b~t 
t~ en ıbarettir. Bu derece musaıt 
dah ·~ ~ltında başhyan bir harpten 
~· a. ıyı netice alınmamaıı, ya de -
.. ı:zaı•- k -ı-
2! 'I ıeınilerindeki te emmu un 
..ı ',.nııec1ud· - • derecede büyük olma-
ntal!l ıgı • 
cııerılJııı" but d veni alman gemı • ha . t 11~) .:un:ra uuu ., .. , .... 

rı "Ptekı kadar mahir olmadrklan
h af delalet eder. Filhakika birinci 
da ~ayı ta.kip eden haftalar içinde 
t'enızaltı gemilerinin batırdıktan 
tcaret gemilerinin tutan tedricen 
•:zabnııtır. Reami iatatiıtiklere gö • 
~e İngilizler ikinci hafta 46 bin ton, 
lt .. 
~Uncü hafta da 21 bin ton kaybet-

~ıtlerdir. 22 eylülden 9 birinci tet
~ıne kadar kaybettikleri gemi tona· 
k" da 5309 dan ibarettir. Görülüyor 

1 bu İngiltere için endite verici bir 
~a:ziyet değildir. 

lngiliz bahriye vekili Çurçil ge
~~ll &Ün avam kamaraamda aöyledi· 
1.1 bit- nutukta denizaltı muharebe -
&ı~İrı İngiltere için tehlike teıkil et• 
~ıYeceğini aöylemittir. Çember• 
~Yıl'e göre, İngiltere bahriyesi de
b~zaltı muharebesine kartı üç ted -
•r almııtır : · 

1 - Eveli. ticaret gemileri, ge· 
rek lnıiltere limanlarından çıkıtla
rrııda. ve gerek İngiltere limanlan -
~' &eliılerinde muhafaza altma a
~ll~aktadırlar. "Convoy ıiatemi'' 
. enıJen bu müdafaa tedbirleri Çur· 

Çıl'e göre, pek müessirdir. 

• 2 - İkinci tedbir olmak üaere, 
11tıriliz ticaret gemileri ıiJahlanmıt
br. 

3 - Bunlar müdafaa tedbirleri
~İr: Oçüncü tedbir denizaltı gemi-
erıne karıı açılan ,iddetli bir taar• 
~Uz hareketidir ki ilk birkaç hafta 
ıçinde altı yedi denizaltı gemiıi ba
lırılrnıştır. 

1 
Çurçil, gemilerden ziyade deniz· 

a tı ... ·ı · d 1 · ·ı · ,.eını erın e ça ıtan gemıcı erm 
;: ~elcnisyenlerin yerlerini doldur• 
gi~· :zor olduğunu söylemi§tİr. ln
h ı:ı bahriye nazırına göre, büyük 

l\rp · • d · ·ı· d k ıçın e ıngı ız onanmaaına 

alr§ı nıeydan okuyan alman deniz
r tı .tenıicileri yirmi. beı kişiden iba· 
~ttı. Bunlar bir veya diğer ekilde 

l'd~ teçirildikten ve yahut da imha 
e ıld'l f'( ı tlen sonra, alman denizaltı 
1 0ıu felce uQ'ramıthr. 

!\" Sö2füı kıaaıı, h rbin ilk kırk gü
h~' Recen har"p•e en çok korktuğu 

1 
ır ıilahın bu defa o derece kor· 

tunç o1madığını lngiltere'ye anlat-
~1§ bulunuyor. Hitler, Danzig nut
' ~nda lngiltere'yi yola getirmek 
~ç.ın ~!r si:ahtan bahaetmi,ti. Böyle 
ır aılah haki.kalen var mıdır? Ve 

;araa nedir? Buraıı malum değil. 
•kat her halde ıilahın denizaltı 

&elXliıi olmadığı anlatılmııtır. 

A. Ş. ESMER 
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Rhin ve Moselle arasındaki cephede 

Alman kıtaları 
hücuma geçtiler 
Bir Alman tayyaresi düşür,·üldü 

P · 12 a a. - Alman kuvetlerinin faaliyeti timdi Rhin ile 
arıı, · d k' f 

M 11 raaında bütün cepheyi kaplamıştır. Bu mmtaka a ı u ak 
oıe e a l kt d E b·· .. k h .. 

taarruzlar yerine timdi hücumlar ye:pı ma a ır •. n uyu u-

Moselle'nin şark sahilini çevrelıyen yayla.dakı fransız kara-
cum k . k l . koluna kartı vuku bulmuf, topçu hare etı ve uşatma ateş erı ya-

l dır Fa·kat harekat, bir tek esir bile alarnıyan muhasım tara-
pı mı~ ' • 1 . . 
fm ağır zayiatı ve tam hezimeti ile netıce enmıştır. 

C h · digy er kısımlarında hü- ı murini tarafından tevkif edildikten ep enın . . . 
1 d başka kecif kollarının fa- sonra bu adadan ayrılmış olan ıngılız 

eum ar an ' Y • 1 1 d , d" .. .. 
ı . t' top~u yıpratma endahtları ol- pılotu, tekrar z an aya onmuştur. 

a ıye ı, 7 h · k 'd b.. ··k b. 
Fakat fransız topçusu da bo§ Bu abcr, Danımar a a uyu ır 

muıtur. . 1. · · 
durmayıp ileri hatlar tarafından tale_r memn.u~ıyet. tcv ıt ~tmışt~r. . . . 
edildikçe ateşler yapmaktadır. Faa~ı- Sclahıyetlı ~ahfıller, ~ ıngıl~z pılo
yet, Wissemburg çıkıntısına ve Rhın tunu_:ı İzland~ da ka:ınagı ~.atı s~~~t~ 
mecrasına kadar bütün cephe üzerin- te vadetmemış ~ldugunu so~ledıgım 
d ereyan etmekle beraber heyeti u- beyan etmektedırler. Mamafıh İzl~n
:u:iyesi itibariyle fasılahdır. da rı:akamları, bu m~taleada değildi 

• .. .. .. .. ve pılot buna muttalı olur olmaz ve-
Bir alman tayyaren duıuruldu rilmiş söze riayet etmemiş olmak id

Hava vaziyeti ve gayri müsait bu
lutlar tayyare faaliyetini azaltmış ve 
bugün hiç bir alman keşif tayyaresi 
havalanmamıştır. 

Dün bir tayyare fransız safları üze
rine düşürülmüştür. Birkaç fransız 
tayyaresi, sükunette:ı bilistifade üs
lerine dönmüşler ve bir takım dokü
man fotoğraflar getirmişlerdir. Düş
manın mütearrız vaziyeti ve fena ha
va dolayısiyle fransız kıtaları müda
faa vaziyetinde beklemektedirler. 

Fransız ileri karakollarının Sarrc 
mıntakasına doğru sürüldüklerine 
dair yabancı memleketlerde işae edi
len haberler katt surette tekzip edil
mektedir. 

Almanlar malumat almağa 
uğra§ıyorlar 

Parla, 12 a.a. - Alman yüksek ku
manda heyeti, franaızların ııevkülceyı 
bakımından vaziyetleri ile Rhin - Mo
selle cephesinde bulunan kuvetler 
ı..-ı.ı .... A ......... H'\,,...ııt ;ıı.t1ha:ılin-e karar 
vermiş görünmektedir. 

diasiyle herhangi bir muamele yapıl
maması için kendisinin tevkif edilme
sine riza göstermekte tereddüt etme
miştir. 

Alman resmi tebliği 

Berlin, 12 a.a. - Büyük alman u
mumi karargah tebliğ ediyor: 

Şark cephesinde merkezi Polonya
da birçok noktalarda Bug nehri mec
rasına varılmıştır. 

Garp cephesinde devriye kıtaatı· 
nın ve bataryalarının hafif faaliyeti, 

Şimal denizinde ve garp cephesin· 
de hava kuvetlerinin hafif faaliyeti, 

Lüksemburg cenubundaki bir çar
pışma esnasında bir fransız tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Bütün İngiliz 
l w 

1 

1 

anavalana sadık 

Her taraftan sadakat ve 

müzaheret telgrıflan geliyor 

Almanya'nın Polonya 

harbindeki zayiata 

91.000 ölü 

85.000 yaralı 
Faris, 12 a.a. - Zürich Arbeiterze

itung. almanların Polonya'da uğradık 
lan zayiatın 91 bin maktül ile 85 bin 
yaralıya baliğ bulunduğunu yazmakta 
ve bu rakamların alman müdafaa ne
zareti tarafından tesbit edilmiş olan 
rakam olduğunu ilave etmektedir. 

Bu gazete, 190 alman tankının tah
rip edilmiş ve :';lll tankın da hasara 
uğratılmış olduğunu yazmakta ve ne
tice olarak almanların 421 tayyare 
kaybetmiş olduklarını ilave eylemek
tedir. 

Polonya hariciye nazırının 
temasiarı 

Londra, 12 a.a. - B. Zaleski dün 
lord Halifax'la ve müteakiben de B. 
Çemberleyn'le uzun bir göriişme yap

mıstır. 

Akşam Polonya büyük elçisi kont 
Raczinski bir dine vermiş ve ziyafet· 
te ezcümle Halifax, John Simon, 
Attlee ve Sinclaire hazır bulunmuş -
laruır. 

Leh mahfilleri cuma ak amına ka
dar devam edecek olan bu göı-üşme-
1erclrn çok memnun görünmektedir-

ler. 
Polonya hariciye nazırı Zaleski bu 

sabah kırat tarafından kabul edilmiş-
tir. 

Muhalifler affedildi 

Paris, 12 a.a. - Pariste vücuda ge
tirilmiş olan Polonya hükümeti, eı>ki 
rejimde mahkum edilmiş olan Pmu
dski aleyhtarı olan bütün eski muha
lefet rüesasının iadei hukukuna ka
rar vermiştir. 

''Polonya dirilecektir!,, 

Nevyork, 12 a.a. - Eski Cümhurre
isi Herbert Hoover. Pulaski'nin ha· 
tırasını tesit için ve harpte ölenlerin 
yetimleri menfaatine tertip olunan 

askeri bir eğlentideki hitabesinde ez
cüm1e demiştir ki : 
"- Polonya dirilecektir. Sulh adı 

verilen ve kağıt ilzerine atılan bütün 
imzalara rağmen, gerek Almanya ve 
gerek Sovyet Rusya Polonya gibi bü
yük bir ırk tazyik ettikleri müddet
çe, bu iki memlekette de istikrar ve 
devamlı sulh olamaz.,, 

Leh - Sovyet çarpışmaları 

Alman piyadeleri tarafından umu
mi hiç bir taarruz yapılmamıştır, 

yalnız istikıaflar icra etmek ve fran
ıızların mevcut kuvetlerinin miktarı 
hakkında malUmat edinilmek maksa
diyle esirler yakalamak üzere müte
madiyen ufak keşif kolları faaliyette 
bulunmaktadır. Mitralyözlerle hafif 
topçu kuvetleri, alman keşif kolları
nın bütün bu teşebbüslerini akamete 
uğratmıştır. 

Londra, 12 aı. _ B. Malcolm Macdo· Moskova, 12 a.a. - Havas ajansın· 
nald, radyo ile neşrolunan bir teblifinde dan : 

Almanların istikşaf tayyareleri, 
bilhassa fransızların müdafaa hatla
rının fotoğrafilerini almakla meşgul
dür. 

Fakat bu tayyareler, alman hat1arı
nın gerisinden uçmak, fransız hatla
rına ve hatta insansız sahaya yaklaş
mak suretiyle icrayı hareket etmek
tedirler. Mamafih sah günü, havanın 
fenalığından istifade eden alman tay
yareleri, franııız hatlannın şakuli su
rette fotoğrafilerini almağa muvaffak 
olmuılardır. 

Yarı resmi mahafil, alınanların sar
fetmekte oldukları faaliyetlerin sebe
binin, kaybedilmiş olan arazinin istir
dadı ve Rhin nehri sularının kabar
ması yüzünden almanların ileri mev
zilerinin su altında kalması korkusu 
olduğunu beyan etmektedirler. 

F rana1:ı sabah tebliği 

Faris, 12 a.a. - 12 teşrinievel ııabah 

tebliği: 

İlk hatlar unsurlarının faaliyeti, bu 
gece Mozel le Ren arasında hududun 
muhtelif kısımlarına sirayet etmiştir. 

Fransız ahl}am tebliği 

Faris, 12 a.a. - 12 Teşrinievel ak· 
~am tebliği : 

Her iki taraftan pusular ve keşif 
kolları. 

İleri unsurlarımız bilhassa Sar -
brük'ün cenup mıntakasında faaliyet
te bulunmuştur. 

şöyle demiştir : 
Büyük Britanyanın harp ilin etmeai ü -

zerine imparatorluğun her tarafından sa • 
dakat ve müzahartt telgrafları ya{:mur 
gibi yağmıştır. Bu telıı:raflarda ik1 karak· 
teristik nokta tebarüz ettirilmektedir : 

1 - Bu telgrafların ihtiyari olarak gön· 
derilmiı olması, 

2 -Geniş mikyasta ve faal bir t\lrette 
yardrmcla bulunu aeagına d;ıir olan tcını • 
nat. 

Bütün dünya biliy!'r ki ••• 
Bu hal, hiç de hayreti celbedecek bir şey 

değıldır. Zira biitün dünya, B. Hitledn 
küciık milletleı in lıuku'.ırna ne derece.ele 
hürmet ve rıayct hissı ue:ılenıckte olducu
nu biliyor. Hitler, Afrika ırklarını in,ana 
benzer maymunlar diye tavı;ıf etmiştır . 
Hitler, avusturyalılarm, çeklerin, s!ovak -
)arın ve polonyaiıların hürıyt.tlerıni haşİ· 
ııane tahrip etnıiıtir. İngiltere, bu meydan 
okumıya mul:abe!e etmış ve bu mıilıareze. 
ye diveti kabul ederek bütün milletlerin 
hür yaşamaları için cidale atılmıştır. 

Britanya'nın malik olduğu 
menabi 

Büyük Britanya, denİza$ırı memleket -
!eri sayesinde, muazzam vesait ve mena· 
bie maliktir. MüruruzamRnla ekonomik si
lahın k:ıti tesiri kendi ini gösterecektir. 
Harbin siniri, peotrol, kalay, bakır, altın 

ve aair ıekl!nde müstemleke!erimir.in top
rakları altında mevcut bulunmaktadır. Ka· 
uc;uk, şeker, nebati yağ, cay, ililı gibi top
rak mnhsulleri de ehemiyet itibariyle şim
di bah~ettiı!im nıcva<ldcn aşağı kalmaz. 
Bizim ıstedi{:ııniz, B<i:ııiik Britanyanın aa-
tm almak mecburiyetinde bulunduıiu mal
zemeyi müstemlekelerdeki müstaluillerin 
hayat standardını himaye ve her tiirlii 
eayri meşru iıtifadelere mani olacak bir 
fiyatla satın almayı temin etmektir, 

Askeri yardımlar 

Garbi beyaz Rusyada Bialovieza 
ormanında sovyet müfrezeleri ile po
lonyalı zabit ve neferler arasında mü
sademeler devam etmektedir. Sovyet
lerin harekatına tayyareler de muza
haret ediyor. 

Çok sıklık oJan bu orman, pek bü
yüktiir. Ve bazı kısımlarına hemiz 
insan ayağı basmamıştır. B. Göring, 
birçok defalar bu ormana gelerek tav
ıan avlamıştır. 

Gal' r-'~ p f r ilerini 
Alm nya f ıterecek 
Amsterdam, 12, a.a. - Telegraph 

gazetesinin iyi bir menbadan öğren

diğine göre Ribbentrop ile Molotov 
arasında akdedilmiş olan iti15f muci
bince Polonya'nın ruslar tarafından 
i~gal edilmiş kısmında bulunan Galiç 
ya'nın petrol mıntakaları tamamiyle 
Almanya tarafından işletilecektir. 

Petrol sahaları, alman teknisyen
leri tarafından kontrol edilecek ve 
hasılatı Almanya'ya ihrac olunacak
tır. 

Muhtelit bir komisyon kuruldu 

Moskova: 12 a.a. - t~ss ajansı 
bildiriyor" 

28 eylül 1939 tarihli sovyet - alman 
dostluk ve hudut muahedesinin mü. 
temmimi olmak üzere teşrinievel a-

Franstz abluka nazırı 
Londra'dan döndü 

Miistemlekelerin yapm11 oldukları muh· yında, imzalanan protokol mucibince 
tdif askeri yardım tekliflerine telmih e · R 
den B. Macdonald, şu sözleri ilave etmiş- sovyet usya ile Almanya arasındaki 
tir: menafi hududunun tesbiti için bir ko-

-3-

Atrupa'dan dönen laJebeter Ebedi Şef'in huzun'nda 

Harp vaziyeti dolayıı;iylc Franı;adan dönen talebelerimizden bir grtıt> dün aaat 17 
de Atatürk'ün Etnografya müzeo;indeki muvakkat kabrini ziyaret ederek bir çeleak 
koymu~lar ve Ebedi Şefin manevi huzurunda tazimle efilmiwlerdir. (a..a.) 

Litvanya ordusu 
~ 

Gelecek haftanın başında 

ilno'ya girecek 
Bu havalide oturan Alman aileleri 

Litv ya arazisini terke hazırlanıyor 
Mosl<ova, 12 a.a. - "Tasa ajansı bildiriyor": Litvanya harici

ye nazırı B. Urbsys, dün, Utvanya başvekil muavini 8. Bizaurkas, 
Litvanya ordusu kumandanı general Raslikis, erkanıharbiye mi· 
ralayı P.ıısys ve dah~ ba~ka litvanyalı şahıslarla birlikte Moskova• 
dan h reket etm:ştir. 

Heyet, istasyonda, hariciye komi - fiil kaybetmesi mukabilinde bazı ara
ser muavini Lozovski, harici ticaret 1 zi tavizatı vermesi ve Litvanya'nın 
komiser muavini Stepanof, kızı lordu l da bunu kabul etmesi mnahazeye şa • 
genel kurmay reis muavini kolordu! yan değildir. Saniyen, Vilno eyaletin 
kumandanı Smorodinof, Natkevicius de yaşıyan Polonyalılar, Sovyet Rus
ve diğer zevat tarafından teşyi edil- ya veya Alman:raya tabi olma~tansa. 
miştir. Litvanyaya tabı olmakla belkı daha 

Heyet büyük tezahürlerle mesut olacaklardır. 

karıılandı Vilno'nun tahliyeainc bQ§landı 
Kaunas, 12 a.a. - Bu sabah Moşko j Kaunas, 12 a.a. - Litvanya parli· 

vadan dönen Litvanya murahhas he - mentosu, Litvanya • Sovyet paktını 
yeti, halk tarafından pek hararetli su cumartesi günü tasdik edecek ve tas· 
rette kar~ılanm tı . diknameler pazarte.iye teati olunacak 

Tasdiki yarın için beklenen Sov - tır. 
yet - Litvanya muahedesi ile, Litvan- Litvanyalı1ar Vilno'ya salı günii gi
ya. yalnız Vilno ~ehrini değil. 57 kü- rebilcceklerdir. Kızılordu Vilno §eh· 
çük tehri , birkaç yüz kasabayı, 220 rinin tedricen tahliyesine ba lamııtır. 
mil demiryolunu ve 425 mil mtJrabbaı 1 

Köylerde muvakkat idare mahalli mi
ormanı muhtevi bütün Vilno arazisini 1 tislere tevdi olunmuştur. 
almaktadır. B. Urbsys, Moskovadan ayrılmıştır. 

Nazi memurları buradaki alman a- Yüksek sovyet meclisi paktı 
ilelerini dolasarak, en geç gelecek tasdik etti 
hafta Litvanyayı terketmelerini sıkı 
sıkı tenbih etmektedirler. Moskova, 12 a.a. - Yüksek sovyet 

mecli i Vilno şehrinin ve arazisinin 
Diğer taraftan, Litvanyadaki Po

lonya el($isi Charvat, bu hafta, Lon
draya müteveccihen Kaunas'tan hare
ket edecektir. 

Litvanya askeri Vilno'ya 
g'r.mek üzere 

Kaıınas, 12 a.a. - Gelecek cıımar -
tesi, Litvanya meclisi Rus - Litvanya 
muahedesini müzakereye koyacak ve 
tasdik kararı verecektir. Gelecek haf· 
ta başında, Vilno arazisinin alınması 
ve Litvanya ordusunun Vilnoya gir. 
mesi bekleniyor. 

Gene haber verildiğin~ göre, Sov
yet kıtaatı, Kelme, Vilka, Vischki ve 
Kaidchiadoris nahiyelerini i gal ede
cektir. Bu kıtaların ceman 20.000 ki
~iye b<ıliğ olacağı söylenmektedir. 

Vilno bölgesinin Litvanyaya dev
ri, paktın tasdikinden sonra altı giin
lük bir müddet zafınıla yapılacaktır. 

Biiyük Britanya ilhaka göz 
yumacak ;,,ı? 

Londra, 12 a.a. - Times gazetesi
nin diplomatik muhabiri, Polonya a
razisinin sovyet Rusya tarafından 

Litvanyaya devri hakkında mUtalea 
yürüttüğü bir yazısında diyor ki: 

" Britanya hükümetinin, müttefiki 
olan Polonya arazisinin herhangi bir 
~evlete ilhakına göz yumamıyacağı 
ızahtan vare tedir. Bu itibarla Vilno 
eyaletinin, yeni Sovyet - dtvanya 
muahedesi neticesi olarak Litvanya
ya devrini kabul edemez. E aıı;en, bu 
cihet tarafımızdan Litvanyaya açıkça 
bildirilmiştir. 

Hadisenin mahiyeti 

Litvanyaya iadesini ve 10 ilkteşrin ta· 
rihli sovyet - Litvanya karşılıklı yar
dım paktını tasdik eylemiştir, 

• 

lra a'ı 
te hi ciler 

.::> 

faa i ete 
Kutulardaki mektuplan 

asitle tahrip ediyorlar 
Londra. 12 a a. - Edware - Roode 

mıntakasındaki posta kutularında 

yaı g n yüzünden 200 ve Victoria mın 
taka ındaki bir l:utuda da 33 mektup 
hasara uğram• ştır. 

Mektuhlar tamamile tahrib edilmit 
değildir. Hepsi de mürsclünileyhleri
ne tevdi olunacaktır. 

Posta kutularında yuvarlak ampul 
parçaları bulunmuştur. Binaenaleyh 
şehirlerin po.;ta ku ularına hamızla 
dolu ampul atmış oldukları tahmin 
edilmektedir. 

Sco !ant Yard'a bu işlerin cumhu· 
riyetçi Irlanda ordusu tarafından ya
pılmış olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu suretle yedi posta kutusuna am
ouller konulmuştur. 

Paris, 12 a.a. - Abluka nazırı B. 
Georges Pernot Londra'da 48 saat kal 
dıktan sonra, dün akşam Paris'e dön
mü~ ve ingiliz ablukaıı nazırı ile yap
tığı mülakattan B. Daladiya'ye derhal 
malUmat vermiştir. 

Askeri mükellefiyet sayesinde ingiliz ku· misyon teşkil edilmiştir. 
K Aynı zamanda, Vilno'nun Lı'tvan-

ınanda heyeti, halihazırda müstemlekele • omiayon, Hariciye komiserliği er-
rin yardımı olmaksızın kendisine lbım o· kanından Aleksandrofun riyasetin· ya tarafından alınması, Polonya'nın 

Kraysler fabrika1armda 
50 bin ini grev yaph 

Verdiği ıöze riayet eden 
bir pilot 

Londra, 12 a.a. - İzlanda adası mc-

lan askeri kuvete malik bulunmaktadır le, aza sıfatile, Milli Müdafaa komi- Almanya ile Sovyet Rusya arasında 
M '. 1 k taksim edilmesi hadisesi 'b" f · u9tem e eler bizzat kendi müdafaa . 9erliğinden Liva kumandanı İvanof d'l g1 ı te sır 
!arını temin için adama muhtaçtırlar. Ek . b. b A e 1 emez ve aynı derecede ~iddetle 
ııeriya harbi iyi bir surette idare etmenin ın a§ı leksandrof, dahiliye komi- takbih olunam ç·· k.. .. . er-;· h d k 1 .. · • az. un u, evela Lıt-yolu, mutad, muazzam, sakin ve milenir r ıgı u ut ıta arı mumessılı albay vanya Sov et R . ' 
;n~Hinin harbin .zaferle ~ihayet bulması Leontief'ten müte§ekkildir. Muhtelit . .. ' .. ky . usya ıle bu muahede· 
ıçın ~ruf faalıyete hakım olacak ve bu ı h d t k . . . yı ı;ungu uvetıyle yaptığından mua-
faallyetı teshil edecek ıurct\e ıerl>eıt bıra· j u u omı yonu, 10 teşrınıevelde, hede de dahi tasrih d·1d· ~. ' . 
lul{!ıaıundaıı i~arctt.U-, Moıkovada mesaisine ba§hyacaktır Sovvet R , e ı ıgı veçhıle 

• " usya nın, ona, istiklalini bil· 

Nevyork, 12 a.a. - Chryslcr fabri· 
kalarında 50 .. bin i çi grev yapmıştır. 
Buna 3o eylulde müddeti münkati o
lan kontr~tonun tecdidi sebep olmuş
tur. Sendıka, umumi g . . Chrys-.. . rev ıçın 
!er muesse~:sı.ne bcg günlük bir ınüd· 
det vercceıını bildirqıektcdir. 
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rp cephesinde 

l 
F ransız ordu~iylc birlik· 

te >Jmanyıı,'nm "bır 
ında" bulunuyorwn. 

ark cephe$ nin h rp cunta· 
lcaıtnda, CC!l<' fraruııız askerle· 
rındcn miJrek ·~p b;r grup. 
c:.nnlaşmı gozlerl ıs:-arb roı:;:ı 
ıcyredcn ilı:i -1m2n piyadesinin 
ccısctler ni çevirmi$. Fran ız. 
Jarn diT.bt ediyorum. Bakı.
lan bu harbın geni$ ölüler 
ordusunun bu ılk önçiıleri Ü· 
ı:erin e ayni is:-arla duruyor. 
Bu olillcr onil e g:enç ıd~m
ların sukG.tu insan.:ı he~·ccan 
veriyor. Niha et l:ıcak İ!i!İtilir 
bir mrnltı i~i ii yor : 

"Zavallı a .larn•ar !" 
Saltiit ic;inde hepsi baslan. 

m sallıYor r. 
Nihaye bir franAız acı aCl: 
"Bunu yapaıı H ı~lcr'dlr'• de· 

di. 
Ö e cilcr al~ sesle uavip 

ettiler: 
"Çok do"•ru" 
Biz fraNız ıı;eııcl kumıayt· 

ıı.ın ııark cephe .n.ı :uya nnır.c 
rcı1men ınusaad~ etti ı ilk a
mc:ri!tlın pzetccllcri ıırupuna 
aıensup olm la mu err fi.ı:. 
Maglnot b ttını ziyaret eden 
dünyanın İÜ< ı;azc:cc:Jeriylı. 
Bizi. alman kıalarından dört 
yu.ı metre mcufedeki ıl 
hUlAra kai:lar ıbtıırdüler. Bu
n.da iki taraf topc;unun düel
loaun& .tahit oluyor ve baı
larmuz li.s unde (<lprula an o
b !erin ı lılclannı i~ltıy0nız. 
Bizi h.ııtta fra ız .nkerlerinın 
Sı~ri<!d h rna co yalda -
mı~ oldukları alm~n toprakla· 
rma kadar ötlirdükr. 

Bununla beraber bu hubın 
bıiyiik tnıjediainl hic; bır ıey 
al kartıle.ıtıiımız bu iki ölü 
kad.ar ac;ı bir surette ifade c
dcme:ıdı. 

Bunlar ketif ic;in ı;öndcril -
mit motoıikfo li neferlerdi ve 
Wa:ndt ormanında devriye 
ıre:ı:Nlerkı:n daha o sabah cil
durulm~lcrdı, Her ikiıi de 
takriben yirmi :vaslannda ka· 
dar vardılar. 

Bunlar bu harhın ba lang:ı
cındanb~ri $.Irk ı;ephesinde 
d m 1 olan yedi yiıı ılınan 
ö!Uıunden ancak ikisiydi. Fil· 
hakika dıişmandan ölenlerin 
mikt n bil kadar tahmin olun. 
maktadır. 

lar a 
a ıya 

j Me hur A~~~~~'"j 
i gazetecisi 1 
i H R ! 
ı . . i i ; 
İ Knickerbocker f 
i Paria Soir' da yazıyoı i 
.._,._._....,_, ____ ~_ ........... 

aginot hattının mrnr -
lılc armd n bırlnde bJ r 

kae fraıısı% mer.arınd•n mü -
re ·kep ku ıik bır ITUPun u· 
.zenne de c"'ld k, ve bırden
bıre anık hic b:r su h tııacru. 
nnıın muvaffak old.!nır.u;acı· 
nı ıml~dık. Harp artık k.ua ke· 
ailemi ecele kadar ileri ıtit -
mis. b:r hıaylı kurbın ves-miş
tir, Muayyen bir hcddc var• 
nıada.n bu hup duramaz. 

!.:aba buınmden kanut ge
tirdik kı bu hnl>rn ikib 1 
m uefi.klcrin elınd~ır. Daha 
ilk bakıştıa, M jino hattı m;i. 
tch ıısıs gibi anlamayan icin 
de, hic bir aueri devle in ya
nıını acaıiı unılmaz bir tah· 
klmılt olarak ıcözc çarpmalcla· 
dır. 

Bu ifil demek 'r lrl nfcrl 
kazanmalı: muttefikler için 
müşkül olsa d lmıınlar için 
büs utun k • ıtdır. 
Anıbamıı hakiki tel ör&"ihü 

ormanlanndan ve kazıklar c;a
kılmış tadalamı yanından ıı::e
çiyor. Bunlar beton bir yatak 
içınde dim d<k yük elen celik 
kaııklardır Ye unlılan dur -
durmak icin haıırlanım$tır. 

Bu kilometrelerce manianın 
iceri tarafmcla aralarında yer· 
altı &eı;itlcriyle ir ib~t halinde 
ol.L"I yiizlerle tahltir11at vardır. 

B iıo:e, vn t büyüklükte 
oldu'1ı temin cdılere&, 

bil mUAZzam tahkima t ~ebe.ke
sinden birıni ziyaret c tirdi • 
ler. En a. ıh otta isli yen tu
nele rire.rek binlerce metrelik 
koridorlardan geçiyoruz. E • 
lektrik santraltnı, muazzam 
yakacak ve yiyecc~ ih iyatla
rını gôrdıik. Garnizonun, hat-

kul}lltılm~ Qİr haldt bile U· 
~un. muddct mukıvemct etme· 

Garp ceplıe inde İ.ngiliz tayyareleri 
sı lc:ln her şeyın dü u:ıiılmii$ 
oldoiunu milsahc Je edıyoTu>ı, 
Ziyarctimiz!ıı en beye af'iı 
anı, bu ·ıık bir lmlcn·n te, c• 
sıne cıktı> ır~nst:ırl ın mc,,.iıur 
75 lik topl rınd n b"rinın 
namlusu yanından almanlarm 
hucumla 1 pıctmek mec art. 
yetinde b:ılunduldan cı ak 
sahayı seyretmek ol u. Top:a. 
rm iciııde bulund:ık'arı ku'~
eikler tıbkı zırhlı annki ıdbi
dır. Atı e n~ tn•.!a yukselly.,r. 
ve taarruz hali de erin altı· 
11<1 giılen'y rlar, Bun'a ın '.YU· 
varlak zırh~arı 45 anlimetre 
kAlınlı{:ında celilııendir ve 
bil iln kule 1 m'trc kalınlığın
da be onarme ile ört lmfişt!ir. 

Mevcut bomb~lann h:ç biri. 
top kulninin zırhrnı de'emeı 
ve bu kul -:r ahrip ed;l:r. • 
den önce de hic bir a· ker ı· 
tası Majino hattını a amaı. 

.•..... Sonra Almanya' ·a ıtİrİ· 
yorur. Pa .portıı ırösıemtcden 
alman gumrüııiı o ilnıle·ı v.e~
mek in na tuhaf bir his •eri· 
yor. Gilmrüll binası kapıyı a
cacak ilk fran ızhırı öldı.ım>ex 
makudl:Yle lconulmus b r al· 
man bonıbaııı arafınd.an ııüırip 
ed'lmh. Onun yanında pek 
mütevui görıin4,1u bir kulü
bedk var. Fransır zabitleri 
bunun betonarme dıvadan 40 
santimetreden (azla ka lınlılcta 
olan bir blokhav:ı: olduğunu 
ve icinde bir m kineli fek 
yuvası bulunduıttınu anlatı -

vorlar. 
Wıı.rndt ormanı dvarın·fa 

fr3np•Jar derı:ıli.tdne en mu
hım i!eıley;~.e.. ıni yıı.pnuşl.ıır 
dı.;. 

A rabamız durunca derhal 
c,r;ıfımu1 çeviren fr;:n. 

su askuleri b;xe arlcad ııların. 
dan bir r. n bir kahrıw.anlı ı· 
nı an a talar. 

Grupan h.!tibl: 
- I>un. dedi, icimlzdcn bi

ri ilcr tlcki askerlere kahve 
gôt"lrnıcye cı:aırştı. lh~ları· 
mınn i<"i ~e bulun u~u iı: n 
ahmnlara ra ttıyac fıl': tah -
mln et:ncmı tı, B rr enbirc O• 
tıı.ı: metreden az blr me"'3fedc 
lcırk kadar ' l:t·e ra lıımı . 
Onlara scslcnnı '< ü ere il.ca 
hunların alınan a. krrlerı oldu· 
ınu fart.ctmi,. A)-ni and3 on. 

lar da k~disinı gomı ı lcr, 
ve daha om ızund i ın .kincli 
tuf c • ı iıletmeye vıı ·it bu a • 
madan bir bomba atmıslu. 
Dört verınd n yaralaıunı!!. 
II~men yılzu koyun yere Yil· 
tarak si15hını 1$.letmcye ba la
mı ve üç alma.nı yere ~ r
m! . Bunun lizcrme diger otu.t 
ye Jisi h .maya ba lamı !ar. 

VaftaYl anla.tan: 
- Bir fran ı.ı:ın krrk" alma 

u·erfode yaptı 1 tc~ire bakın J 
diyor. 

htc Cran ~ ordusu bu mü· 
kemmel enerji icindc barbct· 
melttcdir. 

Almanların tehdit ettiği lmany a " Ol 

lroquois vapuru salimen 
evyork limanına ge di 

hapsine alt ani r 
Zurih 12 a.a. - Be.rlin'den veri

len malümata göre, uzun senelerden
beri mülteci olarak Almanya'da bu
lunmakta olan S ·oropadski ile Uk -
ranya milli hareketinin liôerleri polie 
tarafından göz hapsine alınmışlardır. 

Ncvyork, 12 a.a. - lroquoiı vapu
ru dün ak~ saat 19 da iki destro
yer ve beş deniz tayyaresi refakatin
de limana girmiştir. Vapurda Avro
pa•dan kaçan 584 amerikalı mevcut· 
tur. 

Hollanda ve bat.rılan gemiler 
La Haye, 12 a.a - İyi malümat al

makta olan mahafil, Hollanda'nın bi· 
ta.raf gemilerin torpiJlcnmesi iiurine 
gimal hükUmetlerinin Berlin'de yap· 
mak tasavvurunda oldukları protes
toya i~ iriik etmemesine intizar et • 
me tedir. Zira şimdiye kadar hiç bir 
Hollanda gemisi batırılmış de ildir. 

Bir almnn vapura nuı6adere 
edUcli 

Londra, 12 a.a. - Presse Associ:ıti· 
on. almanlann 13.615 tonluk Capnortc 
vapuru Pernambuk't n gelirken. ce
nup Atles denizinde esır edildiğini 

b ldirmektedir. 

Bir tekzip 
Paris. 12 a.a. - Şili sefareti, Fran

sada ve B•lçikada neşredilen ve Şilı 
ada.tarından birinin yabancı taht.elba· 
birlere Us \'azifesi görebileceğine da
ir ol n bazı hab~rlcri resmen t'kzip 
etmektedir. 

A. ma:t ar Ant•l denizinde üs mü 
bulnıu§!at? 

' - Birind ıuale cevaben Saint • 
Dpminque bükiimetinin bitaraflık va
zifesine riayet etmekte old11ğ·:nu ve 
bu husu ta ileri sürulmüş olan her 
türlü bedhahane iddialann asılsız bu· 
lunduğunu söylemekle müftehir-im, i
kinci suale gelince: ala adar hiikü
metlerin muhariplerin harp gemileri
ne lc:vaı:ım ve mühimmat vermek hu
susunda bitaraf sıfatı ile kendilerine 
terettüp eden ver.aifi tamamiyle müd
rik olduklanna eminim.,. 

67.500 alman 
pe kısa zamanda 

Letonya'yı 
terkedecek 

iman - ul ar ckon mik 

ntaJması imzalandı 
Sofya, 12 a.a. - Bul ar ajansı bil· 

diriyor: Sof yada yapılmakta olan Al
man - Bulgar ekonomik görüşmeleri, 
dUn neticelenmiş ve mevcut ticaret 
muahedesi ile kliring mukavelename· 
sini itmam eden bazı anla~malar im
zalamnışttr. Bu anla malar, iki mem
leket menfaatlerini koruma!<tadır. 

Amstcrdam, 12 a.a. - Beri inden X Londr;ı, - Kıra!, her seııe mütareke 
müna cbet"y1e meçhul uker abide i önün· 

bilılirildiğine göre, 2~00 alman vatan- de yapı:ım.~t mu :ıt olan ayinin bu sene 
da ı ve cermen ırkından 65000 Jeton- yapılınamaaına karar vemıiştir. 
yalı çok kısa bir zaman zarfında Le- XRoma, - İulyanm yeni Londra elçiıi 
tonyayı terkedeceklerdir. Nazi mn B. Giu. eppe Ba•tianini, vaziftsine ıl ıhak 

etmek Ü;cere diın sabahleyin Ronıad3n ay -
buatı, bu hadisenin, memlekette bol · rılmı~. hare.ketinde Büyük Bri anya elçisi 
şevir.min yerle eceği korkusundıın taraf,ndan u ur!. nmıştır. 
değil, 5adece, Polonyadan alınan ara- >< Manıflya, - Zlmamdarlan tevkü e -
ziye ahali iskan edilmesi zaruretinden dilm!• olan France Navir;ation şirketiM 

n ensup yirmi vapur, ınü a<iere e<lilmis • 
i eri geld1ğini söylemcge devam edi • tir. 
yor. X Bem, - Freibe't adındaki komünist 

Ga eteler sovye lcrin Baltık mem- org3nı, blr sovyet ajansı tuafıntlan alın-
• ' . . • mı~ olan bir makaleyi neşretmit olduı(un· 

leketlerıne savleunı alman cfkarıu- 1 d n Biile. me-rkeıo: ltumıuv:lanlı 1 tardın . 
mumiyesine inha çalışmakta ve Al- dan m.ınadere edilmi~tir. 
many 'nın, Rusya'yı Fitılandiyayal XBern, :- tıı:~. asken lsviçre tayyarui. 
ka,...ı hareketinde serbest bırakmak :t~a ında bır , n:ıu~oiem~ vuku bulmuş ur. 

·" • , . . Pılo !ardan bırı telef olmul}tur. 
zaurctınde duyduğu keyfıyetme hıç x KRhire, - Mmr mebusan mec:li i, 
üphe bırakmamaktadırlu. ötfi idare karamame<1ini t svıp etmi~ ir. 

XBrül< ei, - Lonılra ile Brukıel arasın
Almanları götürecek gemiler d:ıki hava mümıkal~y. yolcu na~li iı;in b_u 

h .. h k _,. ym on .altı ın•ltın ıtıbaren yenıden tc•·• 
enuz are et etme;ııı ohınacakur, 

x Romıı. - KUi !ir nezareti, bir japon 

'da 110 Japon 
hariciye m uru 

is ifa e ti 
Tokyo, ız a.a. - 110 hariciye me

muru, toplu halde is ifalarını harici· 
ye nazır vekiline vermişlerdir. Iari· 
ciye nezareti memurlarının istifası 

mt elesine tahsis ettiği bir ya.ı:ıda, 
Tokyo Asabi Shimbun gazetesi diyor 
ki : 

··t tifa ittifakla kararlastırılmış· 
tır. Muhalif grupun en yük ek rutbc
E memuru olan istihbarat dairesi re· 
isi Va\•ai ile birlikte biıtün şube e.e{. 
\eri, katipler, memurlar ve m 'stah· 
demler ist:fa etmişlerdir. ü ·ta i u· 
be şefleri, ha iciye nazır vı: ili i!c 
y p ıklan bir gorü'?mede, g icce~· 

ünler zarfıncla gene var.if ıJc kalal>i· 
lcceklerini söylemişlerdir." 

Gazete, yazısını ;·yıe bitiriyor : 
" Hildise, ciddi bir siy2si vaziyet 

ihdas edebilir. Şimdi, h:ıriciye nazırı
nın mtısuliyeti mes~le i menuuhahis 
olmakta vt" Abe k bınesirıin s Y<'-İ 
l>uhranı artmıyaca ı yol ınd;ı heniı~ 
teminat verilm's buh nmaktadır. Giz-

1 
li devlet şurası bu hadlselcre on e • 
rece müteessif tir. 11 · kümet icap eden 
tedbirleri almadığından dolayı m ııul
dür. 

Gazete, mukavelat, Amerika, 
rupa ve Asya işleri şı:beleri efleri· 
nin de istifası beklendiği mütaleasın
dadı.r. 

Şanghay'dan haber verildiğine gö· 
re, baş konsolo.s l'-. iııra, maiyctir.de!:i 
41 memurla b:rlikte is:ifa ı.:tmiştlr. 

İs ve.: İ!.-ci yeni zırhlı 

Profesyonellerin güreıleri 

g"re 

n v r 

il yaşı 1d:i pet/ıvan!.ı a d~i yayan 
1 e.lıİTd.ıı,lı ii:;~yinin p Ju 8 ya~ınıl .H 

ffcmı~ T kirt!.rxlı 

Gı:çen hafta pa7.ar giinü 19 mayıs 
stadyornun ·a Kız: ; An ara merke
zi m~nfaatine yapıla:ı profuyoneller 
arasında. i ~erbest güreş müsabakala· 
rının halk mı7. a;asınc!a gördüğü ge
ni alakadan 1 alı~etmiştik. Haber al-

İnşa et ·k·ec dıg·mıza g:>re, ı.u pa ar, gene saat 
Stokholm 12 a.a. _ Milli m .. afaa 10.~0 da aynı pehlinnlar, bu defa tU· 

nazırı B. Sk~eld, 1sveç'in R:ks~n;; •a- tu:.acakl?..n rakipleri d.cğişti~erek .. gii
rafından karar .. ·erilm:ş olduğu vcı;hl- rc~mek kararını \'ermı lerdır. _l'ı~u~a
le üratle iki zırhlı inşası ta . ıurı n-1 b~Kaların geçen ~ef.a oldu gıbı, ın
da bulunduğunu beyan e~r. 'itir. Bu ~bat altında ve ı~tıza~la cerey~nı !-
gemiler, sahillerin mulıafa.:.asında çın gene aynı tcdlıırlerın alınacag1 ha-
kullanılac ır. Ler veriln,ektedir. 

Na•ır, Riksöağ'ın kabul etm:ş 0ı. Öğrendi"imize göre, pazar gunu 
duğu 7'\ m;ıyon kuron ta zatı bu iki T kird ğlı Hi\s!'yi:ı alman Villi Marn 
geminin in~asına kari o1~t. ı~ını ila- ile güreşecektir. Bilindiği üzere al
ve etmişfr. Mvmaile. h, !sve ·i:ı on ınan c~en hafta Kara Aliye karşı sa
istem birçok muhripleri bulunduğu- yı he~alıiylc mağli biyct.ini kabul et-

nu hatırlatmı§tır. ınemi ·tir. Tekirdağlı da lstanbulda 

( RAMA A ) 
Diyanet l~leri Reisliğinden: 

14 Bırinci teşrin 1939 tarihine tesa

'JıflA--rpfi S1 o tı.,~-~ an'° o u'iıüi\ 
(5192) 15154 

Ankara Borsası 
12 llkte§rİn 1939 fiyat lan 

ÇEKLER 

Londra 
NeV)'ork 
Pıırıa 
~:jlaao 
Cenevr~ 
Amsıcrdam 
Berlın 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 

ra 
radrid 

Varııova 
Bu lapeşte 
Bükre, 
Belgr d 
Y o.!(oha.T.a 
Sto:d olm 
Mos' ova 

A ılıs Kapanrş 

5.2.1 S.24 
130.025 130.025 

2.%975 2.95875 
6.59125 6 S912.S 

29.20 29.21) 
M.13 fi!).13 

21.7ti5 2 .765 
0.97 O.!li 
1.S87S 1.5875 

13.1&25 13. ~25 

23.28875 2US87S 
0.925 0.9:?5 
2.495 2.495 

3Ml25 30.6t2S 
3 LQ(IS 31.005 

ESHAM VE TATlVILAT 

bu adamı iki defa da yenememi1. hep 
sayı hesabiyle galip gelmi~tir. Bu e
beple bu musabakayı bir revanş ola· 
rak kabul edebiliriz. 

Kara Alinin pazar günkü rakibi 
Molla Mehm di yenen Habeş Ka&tm· 

~n·ı'n ı'ıı:i Klio"6\ıtn1 i ?kkilc"~elıı\\1 rii: 
mı.ı Kara Ali kar ısında alacağı neti· 
cc de dikkate ~ayandır. 

Geç.en haf a Tekirdağlıya yenilen 
Pançef, bu defa Molla Mchmedin ra
l-ib1 olm ktadır. Bundan başka Ah
:nıet, Dinarlı 1 mai11e, İzmirli Hüse
yin de Edirneli Süleymanla kar;ııla
acaktır. 

Bu m·i abakalarda herkesi alakadar 
edeceğine şüphemiz olmıyan bir gü
reş daha yapılmasl muhtemeldir: Te
kirdaglı Hüseyinin 8 yaşındaki oğlu 
Muhı;İn Ankaranın bu yaştaki pehli· 
vanlarını maça davet etmektedir. 30 
kilo ıığırlığı ile babasının bir bacağı 
kadnr görünen küçük pehlivan, An
karadan kendisine rakip çıkacağını 

ummaktadır. Muhıin Tekirdağ ncla 
kendi yaşıtlarını yenmekle maruftur. 

Li maç arının 

3 üne·· 1 aft sı 

(. __ n_A_o_v_o __ 
T U R K t Y E 

L_N Y. A 

CUMA - 13. o .• !l~:l 
12,10 Proaram \C • em!e tct sz t -· ·!"i 
!2.35 Ajaııa e mır.~:> o o : h. c ~· • 
12.~0 Tlirlı muı:ı;i .:.Pı. f 
l~. 0-14.00 ! .. z ( .ı ı:S pro .;.m • 
ıa.oo Program 
18.ll;> r: ..... c et • llj:arı. td~nıı ve 

teorolo i h.-Lcuc: •• 
18.25 ruıK mhı i (Fa&:l hı:yı:t1) 
19.10 Ko u•ma (Hafta:ı~ s or erviai) 
l!l.2 Tiırk mılzı i : 

Çalaıılıır : Ver; he, Fahire, Refik Fe:·• 
l - Okuyan: Semah t Özden es 
l - Lemı - Hit.a.ı: arkı - .. or lma«ın 

na ye51m. 
2 - Hnyrı · Hiiznm ıo::rl::ı - Ölür ın 

7ıktır. 
3- J,cmi • Karcitar ~rkı • Bir ölge 
4 - ~emse ·n Zıya • KiırdllihicııZ 

ş11rkı • Bıktım elir.den 
2 - Okuyan : eoni Rna Ahıs 
ı - De.ie • Bayati $:t.r!rı • N:cc bir • 

kınla 
2 - Jofüat bey - U"ak şırkı - D.. ~ 

gene b:r af eıi m m cihane 
J - Malınl\ll CelAl!!'ttin :: a - U 

kı • Mec;nun ·lıi ben. 
4 - Sapbl ZIF• • Us§ak l}arkı • Gi.iceJ'l 

biraz söılerimf' 
3 - O:tııyan; Safiye Talı.ay. 
1 - Şevki bey • H:caz 1 rkı - Bllmi)'O' 

rom bana ne o u. 
2 - 'l etıari Aıım • Hicaz 11rk1 - Bnmeıll 

nıye bir bu eni. 
3 - • Hicaz türkil • V~ 

lar da !ar viran dağlar. 
~- 'ino - Refik !ı .rınn. 

?0.10 TEMSİL 
21.10 Muzık (Radyo orkestru.ı - Şer: tır· 

rJCtOrlU'5 ) 
22.00 Aja ?o. ziraat, c!.harn, ıahvilat, kam ' 

bıyo • nıılruı borsBı tfi:; O 
ZZ.2D M ıiııfk l Cazband - Pi.) 
23.Z5-Z3.~0 Yann!ti program ve kapanı' 

.. 
n 

Muğl;a, 12 a.a. - Bu sene iyi yeti• 
şen tütünlerin işlenmesi işleri diğJ 
enelere nazaran erken bitmiştir. :E· 

kiciler tiltünlerinin mühim bir kı aıı• 

nı b'llya haline getirmiı bulunuyor• 
!ar. Bakiye inin de beş on güne ka• 
dar tamamlanacağı beklenmektedir. 

Tütünlerin ye i!;me mevsiminde 
yağmur yağmama ından ve temizlen· 
melerin fazla dikkat edilmis olma • 
& ndan bu seneki tütün ürünü bet' 
türlü ha alıktan salim ve gayet ne• 
fıs ir. 

Kanun mucibince piyasanın ikinci 
teşrin 14 de açı.lması icap ederse de 
zürraın istifadesinin temini için piya• 
nın daha önce açılması bcklenmekte-
dir. 

arsla ae1lan 
~ 

hayva serg·ıerl 
Kars, 12 a.a. - Milli Şef İnönu'nQll 

ıark vilayetlerini :tiyarctleri eanaaJn• 
da vermiş oldukları diretktif daire· 
sinde vilayetimizde hayvan neslinin 
ısl;i.hı için üç senedenberi devam et• 
mek e olan çalışmaların iyi verimi, 
bir hafta içinde biri irini müteakip 
açılmış olan inek ve damızlı.k buğa 
sergi i ile at sergisinde bilhassa na· 
zarıdikkati ce1bctmiştlr. 

1933 lkramiyeti 
Ergani 
J 933 t S Hazine 

19.56 19.56 

Tahvili ıs.- ıı;.-

Bunlardan bir kaç gün cvel açılan 
ve viHiyetin her tarafından gönderil• 
miş olan sığırların teşhir edilmiş ol• 
duğu Göle inek ve damızlık buğa ser
gisinde üç yıl önce 1 8 inekle işe. ba • 
l;ımış olan Göle i lekhanesinin Kar 
mıntakasmda sığır neslinin isllihın-
daki muvaffakiycti takdiri mucip ol· 
muş ve te hir edilen hayvanlardan bit' 

Bu hafta lik maçlarına 19 mayıs kır.mma 1.500 lira mükafat verilmiş• 
stadyomunda devam edilecektir. Haf· tir. 

N oc: Hizal;,rrnda r1tk;ım bı:Tun -
mıyan dövizler jçin fiyat tescil 
tdılmtmi~tır. 

~======================~ 

Memur ah ocak 
Ankara C. Müddeiumum.iliğİn· 

den : 
Münhal bulunan merkezde ıs ve 

Polatlıda 10 lira maa h iki zabıt ka
tipliği için memurin K.nun 4.cü mad· 1 
desine yazılı evsaf ve şeraiti Jazimeyi 
haiz bulunan istekliler arasında 
16-10-939 pazarte i günü saat onda 
imtihan yapılacak \le talipler arasın· 
da ür'atli ve doğru makina, el razısı 

tanın futbol faaliyeti itibariyle en dik ün de valimiz tarafından burada 
kate değer hadisesi B. taklmlarının açı lan at sergiısi ayni derecede alaka· 
da maçlara baş amalarıdır. yı çekmiş ve sergide çift ve OT'du i• 

Miisabakalar cumartesi ve pazar çin ağır koşum atı ,retiştirmek gayC" 
günleri yapılacaktır. Futbol ajanllğı· iyle tesis edilen "Arapça•" harası• 
rıın bu husustaki tebliği udur: nın mesai inde muvaffak olduğu g ·• 

Bolge futbol ajanhğından: rü mü tür. 
l - Bu hafta A takımları lik maç- At sergisinde te hir edilen bir lw 

!arına devam olunacak ve B takımla- ıım at ve kısraklar için 1.500 lira mU· 
•ının da lik maçlarına ba !anacaktır. kafiıt dağıtılmıştır. 

2 - Maçlar on doku~ mayıs stadyo-
unda yapılacaktır. 
3 - Maçların programı ve bölge ha· rı saat 15,30. 

:em komitesince seçilen orta ve yan Hakem: Ahmet Cem 1, ~'~" "' -:rrı• 
ıakemleri a ağıya yazılmı!}tır.: 1eri: İhsan Töremen, Ömer O el. 

14-10-1939 cumarteıri 

yazanlar tercih edileceklerdir. Geneçlerbirliği • Deminpor B ta- 15. 10- 1939 pazar 

Munafızgiieü • Güne§ A taloın rı 
aat 13. 5. 

Bu erait dahilinde mezkur imtiba-,' ımları saat: 13,45 
na girmek i teyenlerin 14-10·939 tu Hakem: Necdet Ö:r.gllç, yan hakem· 
martcsi günü öğleye kadar evrakı 'eri: Ziya Oıan, N2mık Şılkan. 
müsb;telerile bi ilctc Adliye enciime- MuhafıT.güci.i - Maskespor B takım · 
nine müracaat eylemeleri. (<;2i3) arı saat: 15,30 

1521 ı Hakem: Refik Gliven. yan hakem· 

Hakem: Ziya Oıan. ·arı hakemleri: 
Namık Şılkan, Şu;ıyip Kıraç. 

Harp Okulu 1 tlı an 'urdu • Birli it• 
snor A takımları saat lS,30. 

Lo:ıdra. 12 a.a. - Avam Kamara
eınc:a mrb.ıslard n biri, Saint • Do
minque h kümetinın ban muavin ge
milerini An il denizinde harekatta 
buJımmakta olan alman tahtclbahirlc· 
rine evazım ve mühimmat yetiştir
mek için kullanıp kullanmamakta ol· 
du<Yunu ormu~tur. Mumaileyh, aynı 
zaman a kaçakçı gemilerinin AmerJ. 
ka'nın Atlas Okyanosunun ş·mal sa· 
hi 'erinin açıklarında aınıan tahtel
b~hirkrirıe Jeva~ım \'C m· himma ver
me cr"ne ~3 i olll'ak ki ne -z:hı te • 
blrler i iho:z edilrni~ oldu ·,unu da 
sornıuş ur: 

Ta lin, 12 a.a. - Alman ekalliye i· 
·ıin m' h<ınele i etrafındaki Almanya -
Estonya görii~melerinde el<onC\mik 
me eleler ii7erincle cidrli gPçli..ıkler 

çıkmı tır. B•ı hususta henüz herhan-

ayyar.e. i ile dcvri"lc seyalı ti ;:npmakta AnkaT'& 3. üncü Sulh Hukuk H: 

lcri; Necdet Ö2güç, Celal Oskay. 
(Not: bu maç. ar on d kuz mayır. 

antrenman sahasında 

' Hakem: Ömer Ü rel yan hakemleri: 
"ecJet Özg"ı;, Nadir Çilc~iz. 

4 - Tesbit ~dilen maç s:>a eri fi "" 
n1'çlara ba_' ma saa•l.ridir. G'!'rel~ A 

ve. gere!ç ~ B alcımlarının h::ıkenı "'°' 
yan hakeml rinln muay;~n sa tten l1fl 

beJ dakika önce sahada bulunmaları 
ve lisana muayenelerini }'aptırmaJa:1 
ve muayyen saatte madara ba~lamala· 
n lazımdır. 

As lsız id,!' r1(ar 
:B. Sbilkhpeare, §U cevabı 

tir: 

gi bir anlaşmaya varılma'llı~ ve al
manları götürmek üzere Tallin lima

vermiş· I nına gden vapurlardan hiç birisi Al
manyaya hareket ~tmemiştir, 

olan j;pon ın1ctc'erin'n hususi muh•!.>ir. ki li - ind n : 
lcrin.d~ nıü el:. •tp gruı;u kııbul ctnıı$tİr. A 1r d r . 1 • . bo 

L ıl t T ~ hrl r <l d" :ıını a ve at m o an ımıı c \· 
0!1 r?·. - .. n 1 ız ' 2 Ye e n 1• u• na . Fevzi us'" mcı. ·ı' 11 n olup !i rvz 

man.m ıng lız lılo. uı:.u_n ~re .&tı h~k1 lrnı<I r ~ mPhal c inclı: fol>rika sokaı:md·ki dük 
malumat alar.ıaması ıcın bun an boy~ ~p kan ve dcposı:nJa bulun:ın torna r.ıo•öıü 
k~lan~d~ mens.up oldukları ıemilcruı 1 - ve örs ve ııörük ve sair de nircill c ait 
sımlerını Lişmııy1.cııklardır. ı alil ve edevat ve araba 17·10-1939 aalı l[Ü· 

1CLl7bon. - lspanyol bir ümrtl, Liıbon · nü ıMt 14 de bilmüzayc e saulııcağrndan 
da bir dcniı ate eliği ihd~uu karula5u almak istiyenlerin ma~alli mezltftrd~ ha· 
ını~tır. ur bulunmaları iUn olunur. 3830 

Ga!atae.aray . As. Fa. gücü A takım 
lan saat: l 3,4.'i. 

Hakem: İhsan Türemen, yan ha
·,~mkd: Öm~r Örel, Şuayip Kıraç. 

Maskespor • Dcmirspot A takımla· 
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erleyn H itler'in 1 Topçu atış mektebi tatbikatında ! 

r 

una cevap verdi 
1 

Çemberleyn ıöyle devam eylemiş· 1 eylemem.ektedir: Hitlerin teklifle~i 
y I (Başı 1 inci sayfa.da) . daha sarıh olsaydı ve bu hususları ıh· 
ğ~ . acacak esaslı şartları kurabılece • tırD:. - 1 ·yle dostluk ve itimat içinde ti va etseydi bile gene Almanya' dan 

nı zannediyorduk. ıger erı "' l" d' Al h .. 
S k b" Almanyayı Avrupa' da şunu sormak lazımge ır ı: man u-
'. unu hatırlatayım ki, bu muhabere yaşı yaca ır .. . .. 1 · d -

ıııraııında, alman başvekili Polonya kendine uygun yerden çıkarıp atmak kumetı.'l t.ecavh~z eb~ın .. ~racagına hv~ 
tnc .. ı b" . . timizin esaslarında yok· garantı erın ıç ır şup eye ma a 
·ı ue esı halledilir edilmez, Almanya ızım sıyalse) bırakmıyacak surette idame ohınaca-
~ e İngiltere arasındaki münasebatı tur. (alkış ar . . w .. h . A r 
ınki~af . . h 1 Bı·ıa·k'ıs, bı·z öyle zannediyoruz kı, gına dunyay_ı angı ukmumf'kı ~edamd.e ?ı . ettırmek arzusunu ız ar ey e- d 
tnııı. bu""tu··n memleketlerin haklı taleple- vasıtalarla ınan ırma ı rın e ır :ı ve İngiltere hükümeti de buna 
Vtrd·-· . . ı'htı'yaçlarını nazarı itibare a- (Alkışlar) . . ıgı cevapta, mezkur arzuya an- rını ve · · .. bel · · t t · t' 
=~k ı~ler adilane bir tar:tda halledildi- lınmaz ise, dünyanın hastalarına hiç M~ın~n. tecru he.~ık .. ıspat' ~ mı~. dır 
gı t k . . . ·- . bulunamaz. Ve mus- ki, şımdıki alman u ume ının v"'ı • 
b: . a dirde iştirak eyliyebileceğını hır muessır çare . . . · d W'ld' B' 
:ldırrnişti. Şunu ehemiyetle kaydet· lihane yeni tanzim tarzını çizmek za- !erme ıtımat caız egı ı~: fı~ka.en~-

tık k" . İ 'lt h\ikümeti 'u leyh bizim sadık ve mert mutte ı ımız 
b .. ı, zorla yapılacak bir tarzıtesviye manı gelırse, ngı ere b'" ·· k l · · 

ı.c:ı Polonyaya olan taahhütlerimizi hislerle hareket edecektir ki, eğer Fransa'nın harbe utun u~et .e~ım:~i 
zaruri 1 k f k d kt. k. tarzı tesviye müzakere ve an- le devamdan vaz geçmemı~ ıçın. a 
ı-ı· o ara i aya sev e ece ır ve mez ur 1 ·ı ldeed'ılmedigw i takdir· degw il filiyat lazımdır. Aksı takdırde 

itlerden Polonya ile doğrudan doğ- lacıma yo u ı e e k d · f d w · 
ruy "1. • ld fazla bir şey ümit vazifemizi sonuna a ar ı a e ecegız. 
tik a8~ü1zake~eler: gkirişme ini. r.ica ekt de ıstı a en gene Ancak dünyada itimat tekrar doğ-

. oy e bır muza ·ereye gırı.,me edeme) ız. k' h'' ·· · t h'b" 
hu • • 'k h b. d ... 'ld'r duktan sonradır ı, usnunıye sa ı ı 

susunda Po:oı _ a hükümeti daha e- Bu bır ıntı amb d ar .. lt ~gık. t biz bütün milletlerin de temenni ettiği-
Vclden hüsnüni} etini &l5stermişti. Binaenaleyh u a gos erır ı, . .. k 

B" .. ,,. - · d . . . ksadi le harbe atılmış miz yardımı ıle, dunyayı arıştıran, 
Ufun ı;c.#1reue~ oilzım kal t •. hır ı~tıkam ma Y .. • • .. _ silahsızlanma yolunu kapıyan, ticare-

.~erkeı:in b~Jd•:t ;;..bi. Tngmere hu- değilız. Harbe sadece hurıyetı muda . 'h c'ktiren ve milletlerin 
k~~eti t .. uı ... ı.. ... ı, na:bin ~~ ~uvete ı faa için giriştik (alkışl.~r~.' Mevzuu: !~~a~ı~:s:~n~:l~n meselelere bir tcs-
tnuracaatın ônune geçılmesı ıçın ya- 1 bahs olan §ey yalnız kuçuk devletle . b l k .. kün olabile 
Pıl b" · • .. . · d - ·ı b" t b.. ..k Bri- vıye tarzı u ma mum -an uti.ın gayretler akım kalmıştır. rin hurıyetı egı , ızza uyu . 
Ger "k R . . .. d . 1 Hindista - cektır. ;ren ağustosta Amerı a eısıcum· tanyanın, omınyon arın, 1 k b' rt 
huru Hitler'e müracaat ederek Avru· ın imparatorluğun diğer aksamının, Bu hususta yap~ aca ır r lvar-
Pa'da harbin patlamaması için Polon- F;ansa'nın ve hüriyete taraftar bütün d~:· .?u ş~rtı ~nca .ve b~~ca Eğ a n;,an 
Ya ile ihtilaflarını muslihane yollarla memleketlerin muslihane mevcudiye- hukumetı yerıne .. g.~tıre .1

11
1rt.l . er 'du-

haı nu yapmazsa butun mı e erın şı -
lctnıesini rica eylemişti. Aynı za- tidir. '. ~ · viden eni ve daha 

hıanda, Belrika kıralı,· Hollanda kıra- Simdiki harbin sonu her ne olursa detle arzu ettıgdı .. ne d ky mak mu··m r ;r - . . b' . unya a ur -
ıçesi, Papa ve Musolini tavassutları- olsun, cihan artık evelce tanımış oldu- ı~.1 ır nızamı 
nı teklif ettiler. Fakat bütün bunlar ğumuz cihan olmıyacaktır. kun. olamaz. . d . 
da akim kaldı. Bugün aşikardır ki, İstikbale bir göz atarsak görürüz Bınaenaleyh .~e~ıce ~u uf:l: 
liitl k . d w• "kl .kl · l k Ya alman hukumetı, ı ı olarak, er o zamanlar Polonyaya arşı ki çok derın egışı ı e: ınsan ı , ,. ld ~ .k 
harp etmeyi kararlacıtırmıştı ve İngil- dUcıünce ve icraat sahalarında bizza- sulh arzusuna samimı? uguntunhıh.~ta 

-s 'S d -· d l·ı· · öıterır veya ea u -tere ile anla mak hususundaki arzusu rure izlerini bırakacaktır. Ve ekseri- e ecegı e ı mı .g . . f'l' t.l r 
ne k . k l !erini tutmak nıyetını ı ı garan ı e • adar samimi olursa olsun bu arzu- yet harekete geçecek yem uvet ere d b" k 
su h" t .. .. k b"" .. .11 le ispat eder yahut a ız sonuna a-onu komşusuna taarruzu te ır e - dosdoğru yuruyece se utun mı et- ' d k' 'f . d 
tire k . 1 t . , kl . b' 'f . 1 dar gitmek hususun a ı vazı emız e ce derecede kuvetlı o mamış ı. lerin ıfa eaece en ıre-r vazı esı o a- . 'k' k b' .. 

P .. sebat ederız. Bu ı ı şı tan ırını seç· 
olonya'ya tecavuz caktır. • 'ttir 

l eylülde Bitler Polonya hudutla- İngiltere hükümeti pekala bilir ki, mek Almanya ya aıd ç' be 
1 

d 
tı ' • . . . .. .. 1 k Avam Kamarasın a em r eyn en 

na tecavüz etti ve bu memleketı ıs- ıkı buyuk devlet arasında yapı aca f . . l'be 1 t' 
tila k 1. k sonra muhale et ışçı ve ı ra par ı-

. eyledi. Silah kuvetiyle Polonya modern harpte, gere ga ıp, gere . .. 1 Attl S'nclair 
tnı]} t' . k . w • k . - kt lerı namına soz a an e ve ı , c ının ve ordusunun mu avemetı· maP-lup ço acı zayıata ugrıyaca ır. . t 
~ lı:ırdı. Polonya şehirleri ve köyleri Fakat bu elim neticeler karşısında za· Ç~mber~eyn'in beyanatını tasvıp e · 
.. tnbardıman edildi, Polonya halkı af gösterirsek bütün ümitlerin söndü- mışlerdır. 
01dUtüldü. ğüne ve asırlardanberi beşeriyetin he-

liitıer, cebir ve şiddet kullanmak def ve terakkisinin ilham kaynağı ~
>'0lı.ındaki teşebbüsü uğruna bunca lan faziletlerin mahvolduğuna .ıahıt 
Polonyalı ve alman canına mal olan oluruz. - ş~d~etl.i .atkı!lar - ~ız bu 
taartuıd d ki şimdi teklif- harpte kendımız ıçın hıç maddı men
lerini .1 a~ s~n.~a ır Çe,koslovakya ve faat gözetmiyoruz. - Bravo sesleri-
~ ı erı suruyor. ·11 . d . t' 

Olon" . 11 ti rinin haklarına teca- Biz alman mı etın en onun ızze ı-
,,.. .dl mı e e f . . k k h" b" . . 
1~ 1 7.iirı h n aJ<:ebinde Hitler'in be- ne esını ıraca • 15 ır şey ıstemıyo-
ta rıyete "k1a,'; ı ı ı d · ğı ağır emaye ı ruz. - Bravo sesleri - Biz zafere de-
h' 5hih yolunda nutkunda herhangi ğil daha ötelere erişmek istiyoruz: 

1 
ır teşebbüsü tazammun eden teklif- öyle bir enternasyonal sistem kurul-
erde bulunacağını ümit eden bir kim- malıdır ki, gelecek nesillerin, harp 
~e var idise sukutu hayale mahkum önüne geçilmez mukadderatı olmasın 
ldi. - şiddetli alkışlar -

liitlerin, alman nüfus mıntakası di- Herke• mlhu istiyor 
Ye. tavsif ettiği Polonya parçasının 
akıbeti nedir? Bu cihet nutukta açık
ça tebarüz etmiyor. Fakat muhakkak 
olan bir şey varsa o da bu meseleyi 
tnünhasıran Almanyayı alakadar eden 
hır mevzu tel kki ettiğidir. 

Bu topra ın nihai şe.ıı:ıı ve Polonya 
devletinın tekrar kurulması Hitler e, 
&arpte yapılacak bir haı ple dcgııse 
nıun asıran Alma ıya ve Sovyctıeı
Birligi arasında ııaııı:dılt:cek nı.:sete
lerdendır. 

Binaenaleyh, Hitlerin, "Kati Avru
pa emniyeti' aiye tavsif ettıgi ş.:yın 
tesi i içın ileri surdugu tekliı;erı, o -
nun fo. ulıatmın ve tctnettiği yerler
de istediğini yapmak hakkıı.ın tanın
masının ıs m3.'C ettıgi ı.uretincle telak
ki etm miz lazımdır. 

Ingiltere hiıkı.imcti, şerefini feda 
etme.ı{sızin ve enternasyonal ınulafld· 
rın silahla degil •.. .ıakerelerle hal -
ledilm si lazım gelaiği hususundaki 
P:en iplerini ten:eyı1.:u1ekı.izin bu gi· 
bı es sıarı kabul c .... me.;:. (Şıddem al· 
kışlar) 

Mütemadi ilhak/ar 
Ç~mb ... r, yn, soz. r.ue tıl"> ıe devam 

et l1ı;tir : 

Iiit erin 1935 1936 ve 1938 nutuk -
lar · ' ına n A usturyayı ve Çekosıovak-
Yayı il a etmemek ve sildetler me -
s:ıcsinin hal ınden sonra Avrupada 
~ıç bir arazi taleıJinde bulu:ımamak 
1
1
Usu unJaki a.1..mıni ıfaue ec.len vaud-
e._ıni taudt e mek kolaydır. 
• !\. za, uzun m.ıddet ıleri sürdiiğü 

81Y<tsi prensiplerı bırden bire bır ta -
~<ıfa oıral:ar k milyonlarca çekı ve po
onyauyı /1ım<ın) aya ilhak eylemiş 
olnı .. ını il m.:ıl ed meyiz. 

_K.e .. a, bolşcvik rejimine karşı yap -
tıgı dcvar.ı ı hücumıardan sonra svv -
~"tlcrJe bir p ' t ınızala.nış olması da 
1 n::naı ede.n .recegimiz hır hadisedir. 

4 ı !er.in v-rdigı sözlerden bir çok 
~ fa ar dünmuş olması ve siyasetinin 

-'le ni değişiıdiklcri, nutukta der -
~ıcyc1n edilen tarzdaki teklifleri ka

Ul ct:nenin bizim için esaslı müşkü
l tı m ıcip olduğı.ınu bir kere daha 

... er r. 

'1 ı at udur ki, mazide ·i tecrü· 
be• · · erıınızd n sonra, imdiki alman 
~u· iimetinin sözlerine ve teminatına 
nanmıya imkan yoktur. (şiddetli ve 

•tir kli alkışlar). 

Şuna kaniim ki, bütün Avrupa mil· 
letleri alman milleti de dahil olmak 
üzere, 'şiddetle sulhu arzu etmektedir. 
Öyle bir sulh ki, onlara yarının kor
kusu olmaksızın yaşıyabilmek enerji
lerini ve kabiliyetlerini, kendi kültür 
}erinin inkişafına, ideallerinin takibi
ne ve maddi refahlarının ilerletilme-
sine hasretmek imkanını versin. 

Teminine azmettiğimiz sulh hakiki 
ve sağlam bir sulh olmalıdır, miite
madi tehditlerle inkıtaa uğrıyan bir 
mütareke değil. - alkışlar - Böyle 
bir sulha engel olan nedir? Alman 
hükümeti ve yalnız o ... Çünkü alman 
hükümeti ve yalnız alman hükümeti -
dir ki ,mükerrer tecavüz hareketleri 
ile Avrupanın rahatını kaçırmak ve 
bütün komşularının yüreğine devamlı 
bir emniyetsizlik ve korku doygusu
nu aşılamıştır. 

lngiltere ve Fransa 
İngiltere hükümetiyle Fransa hü

kümeti arasında tam bir anlaşma mev
cut olduğunu düş!inmekle bahtiya-

rım. 

Kamara azası hiç şüphesiz geçen 
cuma günü Daladiye'nin radyoda söy
k~iği nutku okumuşlardır. 

Fran ız başvekili "taarruza karşı 
silaha sarıldık. Emniyet garantileri 
hakkında sağlam teminat elde etme -
dikçe silahı elden bırakmıyacağız,, 

diyordu. 
Memleketimiz, kabul etmekle bah-

tiyar olduğumuz Polonya hariciye 
nazırının Londrada bulunuşundan da 
istifade ederek Polonya hükümetiyle 
isticıare ettik ve ar;.mızda tam bir gö
rüş~ birliği me~cut olduğunu gördük. 
Bunu söyliyebılmekle fevkalade me . 

sudum. 
/ ngil tere' nin hattı hareketi 
İngiltere hükümetinin hattıhare

ketini şöyle hüllisa edeceğim: 
Hitler, daha evelce Çekoslovakya'

yı devirdiği gibi bu kere de Polon
•ayı yutuncıya kadar bütiin sulh tek· 

iı flerini reddetti. Mazeretsiz bir te
cavüzle başlıyan sulh şanları kab:.ıl 

olunamaz . 
Alman başvekilinin nutkunda ileri 

sürülen teklifler müphem ve kararsız
d r ve Çekoslovakya ile ?oJonyaya 
~pılan haksızlıkların tamir edilece

ği hususunda his; bir telmihi ihtiva 

Bu ayın 18 inde 

Rus kıtaları 
I 

stonya ya 
girecekler 

Tallin, 12 a.a. - Reisicümhur B. Pa 
etı, Sovyet - Estonya ademi tecavüz 
paktının tatbiki hakkında evelce im
zalanmış olan hava ve kara orduları 
faaliyeti protokolunu tasvip etmiştir. 

Bu protokol mucibince, Sovyet kı
taları, lüzumu takdirinde, evelce ken· 
dilerine tahsis edilen mahaller hari· 
cinde nahiyelerde de ikamet eyliyebi
leccklerdir. Sovyet tayyare kuvetleri, 
evelce tespit olunanlardan gayri Tal· 
linin 60 kilometre cenubunda Rappel
de mütemmim 2 tayyare meydanı ku
rabilecektir. Sovyet kıtalarının ken
dilerine tahsis edilen yerlere nakli 18 
teşrini evelde başlıyacaktır. Estonya, 
Sovyet kıtalarına lüzumlu binaların 
inşasında yardımda bulunacaktır. 
Diğer taraftan ayni paktın deniz sa 

hasında tatbiki protokolu da dün Sov 
yet - Estonya heyetleri tarafından 
Tallinde imzalanmıştır. Bunun üzeri
ne, Sovyet bahriye heyeti de bugün 
Tallini terkederek Moskovaya döne· 
cektir. 

Üç Sovyet torpito muhribi, evelce 
İ)ildirilmiş olan ziyaret maks~<liyle 
dün öğleden sonra Talline gelmiştir. 

Yeni Estonya kabinesi 
Bcrn, 12 a.a. - Tallin'den gelen 

bir telgrafta, yeni Estonya hüküme
tinin Uluotsun riyaseti altında te
şekkül ettiğini bildirmektedir. Hari
ciye nezaretini Profesör Piip, milli 
müdafaayı general Reek, ve dahiliye· 
yi de J uerina kabul etmiştir. 

TaIIin, 12 a.a. - Sovyetlerle Eston
yalılar arasında aktedilmiş olan mü
temmim bir itilafname, Oesel ve Da
goe adaları ile garp sahili üzerindeki 
arazi parçası da dahil olmak üzere di
ğer muhtelif merkezlerde sovyet kıta· 
!arının ne suretle tevzi edileceğini 
tesbit etmektedir. 

İtalafname, bundan başka Tallin'
in cenubunda iki tayyare meydanı 
inşa edileceğini derpiş etmektedir. 

,:!illlllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

= Büyük Türkiye § 
: Yazan: ORHAN CONKER _ 
: Türkiye'nin mesut ve kuvetli :; 
: bir biiyük Devlet olması için ge· : 
: reken şartları tetkik eden bu ki: : 
: tabı vatan sever her türk gencı : 
E okumalıdır. Satıt yeri: Akba : 
: Kitabevi. : 
-.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Metris'te yapılan tatbikatta mashelenmia bir top 

Finlandiya' da-\ 

seferberlik ! 
(Başı 1 inci sayfada) 

diyada ne kadar vahim telakki edildi
ğini göstermektedir. 

Bu gazete, yazısını şöyle bitiriyor: 
bütün vaziyet, her şeyin Amerika'nın 1 

manevi tezahürüne güvenildiğini gös 

teri yor. 
SoıJyetlerin Finlandiya' dan 

yapacakları talepleT 
Stokholm, 12 a.a. - Matbua· 

tm aldığı haberlere göre, Rusya 
Fin,andiyadan ıu mutalebatta 
bulunacaktır ı 

Atl§ta topçu tabur kararglihı 

1 - Kronıtad civarındaki kü-
çük adaların terki, 

2 - Bir karıılıkh yardan pak• 
tı tesisi, 

3 - Bir ekonomi kpakt teati· 
ıi, 

4 - Finlandiyada yerlepni§ 
almanları tahliyesi. 

Londra mahlillerine göre 
Londra, 12 a.a. - İngiliz mahafi -

linde sovyetlerin Finlandiyadan iste
dikleri şeyler hakkında bir güna ma
lumat yoktur. Londrada bulunan Fin
landiyalılar mahafili, memleketleri
nin sovyet Rusya ile müzakerede bu
lunmağa amade olmakla beraber bita
raflık siyasetine herhangi bir taarruz
da bulunulmasına muhalefet ve bu 
kabilden hertiirlü teşebbüse mukave
met edeceğini beyan etmektedirler. 

Aynı mahafil, Finlandiya ile Sov
yet Rusya arasındaki ticari müzakere 
lerin bir aydan fazla bir müddetten -
beri Moskovada devam etmekte oldu
ğunu ilave ediyorlar. 
Finlandiya me•ele.i ve Amerika 

Vaşington, 12 a.a. - Finlandiya or
ta elçisi Hjalmar Procope ile İsveç 
orta elçisi Bostrom'un beyar saray'da 
kabulü hakkında diplomatik mahfil
ler tefsiratta bulunmamaktadırlar. 
Bununla beraber, Amerika'nın Mos
kova hükümeti nezdinde Finlandiya 
hakkında itidalle hareket etmesi için 
Skandinav memleketleriyle muvazi 

Finlandiya 
• • • • 

ıcın 
~ 

ışı 

v 
Vaşington, 12 a.a. - Selihiyettar 

mahafilden bildirildiğine göre Ame· 
rika hükümeti Rusya ile Finlandiya 
arasında mevcut muslihane münase
betleri ihlal edecek hiç bir harekette 
bulunulmıyacağı hususundaki samimi 
ümidlerini Sovyet hükümetine iblağ 
eylemiştir. 

Amerika hükümtei, ruı - Finlandi
ya müzakereleri inkıtaa uğradığı tak
dirde Sovyetlerin askeri müdahalede 
bulunacaklarına dair Avrupadan ge
len haberler üzerine mezkur kararı 

vermiştir. 
Va ington'un iyi mali\mat almakla 

maruf olan mahafili, Finlandiyanın 

Rusyaya karşı mümkün olan her tür
lü fedakarlıkları yapacağını, ancak 
Estonya, Litvanya ve Letonya dere
ceainde ileri gitmiyeceğini beyan et· 
mektedirler. 

lıkandinav devletlerinin 
bir teşebbüste bulunması mümkün tavauutu 
görülmektedir. Kopenhag, 12 a.a. - Danimarka, 

Helsinki, 12 a.a. - Hariciye neza - Norveç ve İsveç'in Moskova elçileri 
reti namına söz söylemiye ıela.hiyet • bugün Sovyet hükümetine bir deklıi
tar olan bir zat, Moskova görüşmele- rasyon tevdi ederek şimal memleket
rinin neticeleri hakkında bir nikbin - !erinin Sovyet Rusya ile Finlandiya 
lik hissi hüküm sürmekte olduğunu arasındaki müzakereleri dıkkatle ta
beyan etmiştir. kip ettiklerini bildirmişler ve miİla· 

Mumaileyh, memleketi hakkında kerelerin Sovyet • Finlandiya dostlu
Amerika, İngiltere ve Skandinavya ğunu teyit edeceği ümidini izhar ey· 
memleketleri tarafından gösterilmiş lemişlerdir. 
olan sempatilerden dolayı l' inlandiya - - - - - - - - - -.,r - - -... tıwwwaz VaıaxvaL _,_.4 WLLS 
hükümetinin teşekkürlerini bildir -
miştir. 

Yeni Finlandiya hükümeti murahhasası 
da Pasikivinin riyaseti altında saat 
17 de Kremlin sarayına gitmiştir. Al J 1 N ARAYAN K 1 Z LA R 

Moskova, 12 a.a. - Finlandiya he-
yetinin Kremlin'de bugün yaptığı Amcrika'nın milyonlarını eriten 
ilk mülakat bir ıaat sürmüştür. büyiik zenginlik ve ihti~am filmi 

Müzakerelere sovyetler tarafından 
Stalin, Molotof, Potemkin, ve sov. -
yetlerin Finlandiya elçisi iştirak et -
miştir. 

Bu müzakereler hakkında hiç bir 
şey tebliğ olunmamıştır. 

Seferberlik devam ediyor 
Helsinski, 12 a.a. Seferberlik 

ve büyük şehirlerin tahliyesi bütün 
Finlandiyada devam etmektedir. 

Haber alındığına göre alman hükü
meti, Berlindeki Finlandiya elçisine 
verdiği bir notada Sovyet Rusyanın 
1914 hudutlarını meşru olarak isti 
yebileceğini bildirmiştir. 

Ba~ Rollerde: 

DICK TOWELL - JOAN 
BLONDELL 

U L U S Sinemasında 
lli.ve olarak METRO'nun 

dünya havadisleri 

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

yerlerinizi evelden kapatın·~ 

12,15 ucuz ~ıttinesinde 

KARA ALAY Binaenaleyh gazeteler artık Alman 
yanın muhtemel yardımından değil 1 

Skandinavya memleketlerinin müza. [ ve ' • ~ ~tKl ı:en.;. ....... ı 
haretinden ve Amerikanın ıempati - '•z•••••• TL: 2193 •inden bahseylemektedir. 

Sulh 
• 

temınatı 

nasıl olur? 
(Başı 1 inci sayfada) 

ıuna kani oldular ki ya bütün A.,... 
rupa devletlerini kendi içinde top
lryan, ihtiJi.flan kendi hakemliği 
ile halleden ve bu h&kemliğe isyan 
edenleri aza devletlerin tekmil ku· 
...etleriyle yola getiren beynelmilel 
bir organizmıı, yahut, sulh müda· 
fauı gayeainde birleıen müttefik· 
)er araamda devamlı ve faal bir it 
birliği, aali. gafil avlanmağa mÜ&a• 
ade etmiyen bir daimi hazırlık hali 
ve teaanüt lazundır. 

Garanti, ancak yenilmez bir ku • 

vet ve kati bir müdahale ifade etti• 

ği zaman itimat uyandırabilir. Şim

diye kadar aade kuvet hak kazan• 

mıfaa, bu haklı olan tarafın zafm
dan ileri gelmemiıtir. Hakikate ce· 
ıaretle bakmamaktan, bir tarafta 
olanca galeyanı ile harp ve tecavüz 
ihtirası kaynayıp dururken diğer 
tarafta hayali bir ban~çılığın ıı• 
nirleri ve ıuuru uyuflurmasından, 
kararsızlık ve tereddütten, diploma· 
silerin atıl veya menfi kalıtından 
ileri gelmiıtir. Bir nizam, ona inan· 
dığı kadar onun uğruna her türlü 
fedakarlığa evelden karar vermio 
ve kararına herkesi inandırmıf olan 
iradeler üstünde tutunabilir. Gele
cek sulhu, harp ve tecavüzü mene· 
decek garantilerle teçhiz etmek 
fikri do~rudur: ancak bu gııran~i
lerin, miJletleri daimi bir müdafaa 
hazırlığından, hatta pek yakın ten
likelerden kurtaracağı teııellisi ile 
avunmak ve avutmak doğru değil· 
dir. Korkunç bir cihan 'buhranının 
seyri içinde yuvarlanıp •• diyoru~. 
Münferit hadiselere c!ev bu mak 
dt!ğil, bu seyrin şartlarmil ve icap -
)arına uymak, neslimizin güç mu-

1 
kadderatına razı olm k vazife .. i 
kar91aındayız. 

Falih Rı!kı ATAY 

Almanya' 1
0 bir 

casus idam edildi 
Amsterdam, 12 a.a. - Berliııde:ı 

:-ıaber verildiğine göre, Gerard Gunt· 

1 

her, hiyanetivataniye ciinnilnden do
layı idam edilmi .. "ir. Gunthcr, m"!1-

1 ki:miyetten kurtulmak için 1937 de 
'ecnebi bir memlekete s•ğınrnı , Al· 
1 manyaya tnüteaddit seyahatler yap-
mı§ ve alman ordusu h~kkında hali r
ler toplamıştı, 



P. T. VE T. MÜDÜRLOCO 

Tc!e on ıe 

ahn 

e m 1 emesi 

P . T. T. Levazım Müdül'lüiü.n· 
den: 
Mlktar Nevi 

100 Kilo Açık renkte izole mayii 
25 .. Siyah ., ,. n 

1300 adet Açevele kanca ' 
1000 ,. Ek boru u 
157 " Tespit topuğt• 
650 " 11 halkası 

1) Ne 1 ve mik arı yukar ~ uılı 

telefon beke malremeainc temdit 
müddeti urfında talip ıkmadıguı· 
dan pazarhkla m ıbayaa edilecektir, 

2) Muh mnıen b del (1132,80) lira 
ı:nuv k at temin:ı (84,96) liradu. 

3) Pazarlık 17 Tegrinıevel g3g lı 

günil ııaat on beşte Ankarada P. T. T 
umumt mlidürlUk binaaınd kı aatınal· 
ına lcomiıyonunda yapılacaktır. 

ANKARA BELEDlYESl 

inşaat münokosası 
An ara Belediy indeıı ı 

1 - Temizli hanında yaptırılacak 
olan 29 bin (913) lira elli uruşluk i
la ei in at kapalı zarf usuliyle yenl
den on be gUn müdde le eksiltmeye 
konu !muştur. 

2 - İhalesi 24.10.1939 salt günil aa
at on birde belediye eneUmeninde ya· 
pıl caktır 

3 - Muvakkat eminat (2248.01) li· 
ra ır. 

4 - Şartname, ke if ve krokiılni 
g ·rmek istiyenlerin her gün endimen 
kalemıne ve iı eklilerin de 24.10.1939 
alı gilnU taat ona kad r teklif mek· 
tuplarını enc'imene vermeleri ilan o· 
lunur. (5128) 15119 

• 
1 tı arnı 

Ankara B 1 diy inden 
1 - Otobüa g rajı meydanında Uç 

adet benıin arnı la.rının birleştlril -
ı;i o eş gun müdd le acık eksilt-

meye konulm tur. 

misyonu oda ında (~2096) lira (44) 
kurut keıif bedelli Bcşikta ta F..ay -
rettin iskelesindeki mevcut binada 
yapılacak kırtasiye anban tamirat ve 
tadil atı işi kapalı zarf usu liyle ek -
si1tmeye konulmu tur. 

Mukavele, ekıiltme, bayındırlık iş
leri genel husust ve fennı '8rtname -
leriyle proje, ke§if büUlsuı ve buna 
mütefern evrak 2 lira 11 kuru mu • 
kabilinde mU!t emlllk daire inde ve
rilecektir. 

Muvakkat teminat (3157) lira (23) 
kuruştur. 

latekl!lerin teklif mektuplan c 
en az bir teahhtitte (40000) liralık bu 
i e benzer iş yaptığını dair idarele -
rinden almıı oldukları ve&ikalara iıti
nad"n İstanbul villlyetine milracaat -
la eksiltmeden s ki~ gün evet altnmı 
ehliye ve 9 9 yılına ait ticaret odaaı 
vcaikalannı havi apalı z-arflarını 26· 
10-939 tarihine m'isaclif perşembe gü
nU aat 14 de kadar komisyona tev • 
dıiyle saat ı S de zarflar açılırken ko
miıyonda haı r bulunmaları. 

(i759·4928) 14942 

Pos a na liyatı 

keşif bedelli cu Jı !JOM tamiratı lfi· 
dir. 

2 - Bu l~e ait evrak ~Jardırı 
A - Grafik. 
B - Keşif ve ke f bul 111 

C - Hu uııi ve fenni prtnam 
D - Eksiltme prtnamesi 
E - Mukavelename 
3- Bu İ:J3-l0-939 tarihinden 23-10· 

939 tarihine kadar yirmi bir gUn mlid
detle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

4 - Eksiltme 23-10-939 pazartesi 
günil aaat 15 te nafıa müdUrlüğilnde 
toplanan komisyon tarafından yapıla
caktır. 

5 - İ&teklilerin eksiltmeye girebil
meleri için 1360 liralık muvakkat te· 
minat yatırmaları ve aşağıdaki yazılı 
vcsikalan ibraz etmeleri lazımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtlı oldu· 
tuna dair veaika 

B - Bu i~ için sekiz- gUn evvel vi· 
Hlyetten alınmış ehliyet vesikası 

4) Taliplerin rtları "rmek üıere 
her giln, ve pazarlı a lştlrik etmek İ· 
çin mezktlr glln ve aa tte o komi yo· 
na mUracaatları. (4742) 1472 

2 - Muhammen bedeli {9890) lira Bjtlia P. T. T. Müdiirlüt\inden: 

6 - Teklif mektupları eksiltme ta
rihi olan 23-10-939 pazarte i günü sa
at on beşten bir saat evveline kadar 
komisyona makbuz m kabilinde ver
me! ri l~zımdır. 

7 - Bundan sonraki teklifler pos
tada gecikmeler k!\bul edilm'vecektir. (45) uruştur. J Kapalı zarfla b r ve uc; sene müd • 

Bronz ah nacak 3 - Muv k at eminat ( 41) lira detle 16. 9. 9::9 dan l ibaren 15 gün B - Bu işe ait daha ziyad~ tafsilat 
almak i e:cnlerin Nafıa Miidürlü e 

P. T. T. Müdürlü - den: 

(79) kuru tur. ı muddetle eksi!tm y komılırn mu 1te-
4 - Ş~ı tname. ve ke§H. evralcını gör lif tar'lılenl dört def guete ile v.: 

mck ı tıyenlenn her gUn enclimen c' var mer eıe telle İlln edildi 'İ h l· 
ne milracaa l<>n ilan olumır. 

1 - Talibl çıkmıyan 500,000 metre 
çift nakilli lbtikll bronz tel pazarlık 
la ahnac ktır. 

2 - uhammen bedel (50.000 mu 
vakkat teminat (3750) lira olup pı· 

zarlık 27 birinci teırin 1939 cuma gü 

kalemine ve i teklilerın de 27. 10. 939 
euma · U saat 10,30 da belediye en
cUmcnine mtlraca tl;m. {5183) 15139 

lô adar ara 
nü aaat 16 da Ankarada P. T. T. U· Ankara B lediye i imar M .. dür-
mum mildürlük binaaında' i a ın al· luğünd n 
ma komi yonunda yapılacaktır. Kadastro tmar 

Ada No: 3 - Talipleri artları ö renmek I Ada No: 
U%ere her gün ve pazarlığa iştirak et 
mek için 27 birinci t l}tin 1939 tari· 1021 
hinde mezkur gUn ve saatte o komis- 806·1660 

ıs ı 

1542 
1543 yona mliracaatl rı ( 5123 15105 1802 

D. DEMiR YOLLARI 

4 mo opom alı naca 
D. D. Y oll n S tm Alm'! .Komia

yonund an : 
Muhammen bede i 9000 lira olan 4 

adet motopomp 21 • 11 · 1939 Salı .. -
nü saat 15,30 da kapalı zarf u ulti ile 
Ankara'da idare bina ın a atın alına

ca tır. 

Bu İfe girmek iste enlerin 675 lira· 
lı · mu •ak at temina ile ı.ıınun n ta
yin ettiği vesikaları ve tekli !eri 1 
ayni gün ıaat 1 ,30 za kadar Komisyon 

eisl' ine ·ermeleri ta ımdır. 
Şartnameler arasız olarak Ankara

da Malzeme Daireıılnde , Ha •darpa -
'da TescllUm ve ıe k Ş~fliğinden 

dağıtı acaktır. (5063) 15061 

Bir tabı ma inesi 

alınacak 
D. D. Yoll n Salın Alma Komİa· 

70nunda11 : : 

981 
9 2 

1000 
1001 

981 
982 

1000 
1001 
1002-1003 1821 

1 25 1004--1 5 • I 006 
beeıde vakl olup y k. da adaı

tro ve imar ııda num ralan go.ııterilen 
abanın milstakbel imar VllLıy 1cri 

te bit ve V kıller Heyetince de a· · 
dlk edilmiştir. Bu adalarda yerleri 
bulunanların çaplarım almak üzere 
!mar Mtld"rlüğilne müracaatları ilan 
olunur. (5265) 15210 

n t 
h: ir Be!ediy ainden 

Çocuk ha tanesine ait bir kısım in-
aat b ühendi likten 180 kuruş 

mukabilinde tedan edilecek keıif, 
p oj . hi i fiat cctveliy e -ı tname· 
si veçhilc kapalı zarflı c' iltmeye ko· 
nulmıııt r. Muhammen b deh otu;ı: al· 
tı bin kırlı altı ir n bir kuru§ olup 
ihalesi 30·10-939 pazartesi günii aaı 
17 dedir. 2 90 sayılı ;ı.nunun tarifatı 

dahilinde hazırla rnı~ te lif mektup· 
lan ihale günıi azami saat 16 ya kadar 

Talibi çıkmadığmclan 29. 9. 193'l 
tarihindeki e siltme i fe hedll n e 
muhammen bedeli 10.000 lira ol;m bir neü. en le riyasete verilir. Mu ak. 
adet ziya ile çalışan tabl ma ~~es! k teminatı ll:i bin yedi yü~ iıç lira 
27. 11. 1939 pazar si günil saa , kırk altı kuru tur. (3388·46'10) 1461 
de kap h z rf uıulU i c An ara'tla i· 
dare Liruuıın 1 satın almaca ır. S !J tesisah yapttrl QCOk 

Bu i§e gi me.< iste en erin 7 O li · 1 • .ı. 1.. · d 
ralık muvakka temi a ile k nuhun S a •kan luuu u un en 1

, 

tayin etti-i ·e'lika rı ve tekli 1 rini 1 - Şarkı 1? ·t·~akının G~merek ~ 
, ü aa 141 e k~ r om· yon tasyonuna getın ec 111 tesı atına -

8~1.g. n me,leri ı •ım'ır ı palı z rf us tiyle t lıp çıkmadı~ından 
re ıs ı gı e ver r. 1 • • • il 

rt 1 r para·ız olara1< Anka _ 20·9·.939 tarıl m.I n 20-10·939 cuma g 
a name.e . k d b' 'dd 1 

rada m l;ı:cme dairesim.l n, yd rp • niı aat 15 e a r ır ay mu ete ııa-
'da tesellüm \ie ııevk gefli ·ıı en da- zarlı · on mu tur. 

(51"7 ı l50 2 - K ş1 b deli 39128 lira 17 ku -
g ılaca'·tır. .., 

rıı • ıır. 

f 'g f lın 3 - Bu i e ait yapılan, proje, ke if, 
Alma Ko· fenni ve hu si ıırtn·meler Ankara· 

v t 
D. D .Yol rı Satı 
.:ıhamın n bedel \·e temin 

da i kin umuın m· durlüğü ile tstan· 
bul v s·. 1 iin mtid . Uikh:rinde 
gıirüJebilir. 

4 - T nıinatı muvak ate bedeli 
293 lira 6i kuruştur. 

5 - Teomina lar.ru ıııalsandığına ya
tırmaları paza lık an bir saa evci ko
mi yona vermcll"ri mecburıdir. 

( 9 ) 1 8 2 

T~mi ve tadilat 

aın ca 
n : 

11 ınun 2i.ll.19 9 pazarl i unü sc:at 15 t 

id re bina ı da satın alınac;a tır. 

ıda yaz-ılı 135010 kg. civata ve 
apah zarf u uliyle Ankarad.ı 

Bu ire girme iıt~yenlerın aşağı a yazılı muvakkat tem=nat ilekanunun 
tayin et ığı ve ikalan v tekliflt;rini aynı gwı saat 14 de kadar omi yon 

re·a ifne ermeleri lazımdır. 
art a e'er (125) ku u.a An' ara ve Hııydarpa a ve:r.nelerinde satılmak-

··rlır (~o; 15198 

y r i rııah teklif eclilrliği ~ dirdc 
Ci e lif edıld' gı ca dırde 

uhammen bedel 
lira 

48129 
25058 

Mu akkat temina 
lira 

3609.68 
1879.35 

de talip ıuhcr etmedi inden mez-k r 
dijrt il nla .. r it asdh edil n arlığı 

1800 li ra mu ammen bedelli Bitlis O. 

E me 
lıı.tan ul C. M"'ddeiumumiliiin

deıı : 
lstanbu1 ceza ve tevki[ evleri ihti

yacı için 31.5.19-10 günü akşamına ka
dar satın alınacak 15 o:ıo kilo birinci 
ne ri etm k ap,alı ı f usuliyle eksilt 
meye konulmU'J ur,Muh ınn en bedeli 
14630 lira olup mu; kk t t minım 
1197 lira 25 kuru ur. 1 ekliler şart· 
namesini tatil günlerinden maada her 

8087-5141) 1~075 

2 O t ;ı m o 
Sama un Belediye Riya~ tinden ı 

Elektri' ve su aantr"llan için yeni 
tanzim edilen şartmıme irıe göre mü
bayaa edilcc k 280 ton mazot kapalı 
zarf U 'Ulile )'Cniden ek iltme •e konul 
mu t111· 

1 - İhalr: 19- 0-939 pe şeınbe gü
nti nat 15 de Beledi;e D:üılli Encü· 
meni huıurunı.Ia }' plaeaktır. 

2 - Tel-lif mc up an saat H de 
kadar Belediye riyas tine ver·ım· b 
lunmahdır. 

3 - .Muhamen bedeli: 22400 liradır. 
4 - Muvakl·at teminat: 1630 lira· 

dH. 
S - lhalo: 2490 sayılı kanunun hU· 

kümleri dairesinde y. pılacakur. 
6 - Ş ı tnamc: vesaire ibi g rekli 

evrakı g· rmek ve daha fa la mal.lrnat 
almak i ·te en talipler elektdk l§ e • 
me Daire ine müracaat etmelidir. 

15076 

uhte 'f e is t • hrıla 
lat nbul Brılcıdiy aind n: 
Cerabpa§ll has anebi mutfak, ça

ma ır yıltama ve soğuk hava tesisatl 
.......... . -·' - ._..,.. .. 

sokak 13 num rada adli •e leva ım da- nulmu tur. 1 '3le Z4.10.t939 a ı gü-
iresinde görebilirler. !h le 19.10.1939 nü saat 15 te 1 tanbul belediyesi da
perşembc günü saat 14 de mezkur da- imi eneilı eninde yapılacaktır. Mu
irede ya ılacaktır. 1 tek1iler zarflan- hammen deli 56529 linı ve ilk te
m eksiltme aatinden lıır aat evcli e minatı 4076 lira 45 kuruştur. ~art -

adar mtz <ır d irede toplanacak sa- name 283 kuru mukabilinde fen İ'j· 
tın alma komi )'Onu relaliğine numa- leri mUdürlUğünden alınabilir. MU· 
ra!ı makbuz m kabilinde bizzat ver- teahhitler her liç te isat lçin ayn 
meleri yahut dı T.. rfı m ih"r mumu ayrı fiat. teklifinde bulun bilirler. 
ıle kapadılmış ve adı ile a ık adreıi Ta1iplerin 1931 yılına ait ticant o
ve hangi iş ait olduğu yaz<lmıık ıu- dası ve ihaleden ı:ıckiz gUn evci İs· 
retiyle aynı aate kadar iad"li teah- tanbul belediyesi fen işleri müdllr
hütlü olmak üzere mek .ıplarını gön- lüğilne müracaa le· alacakları fenni 
dermel ri ve os a eçikmesindcn do- ehliyet vesikalan ve ilk teminat 
layı meauliye kabul ed'lmi •eceği ve makbuz veya mektupları ile 2490 sa· 
ilan ucretinin mütca hide ait olduğu yılı kanuna göre baımlıyacakları ka 
ilan oıunur.(7862 4982) 14981 palı zarflarını ihale gliniı saat 14 de • t kadar İstanbul belediyesi daimi en-

OSe ınşaa 1 cümenine ve meıeri. 

K stamonu Daimi Encümenin-
den: 

1 - 277269 lira 15 kuru§ bedeli ke-
ifli Araç - İğdir hu<lut yolunun 21 

kilometrdik İğdir hudut ısmı mü· 
ceddet şose inşaa ı k pah t rf usuliy
le münaka aya konulmuştur. 

İhale muamelesi li te;tdni eve! 939 
tari!.'.ne mt: adif salı günü ııaat 15 te 
Kastamoni hükü .1et kon ında daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Muvakka teminat 14840 lira 77 ku
ru tur. 

ukavele, eksiltme şartı ..... 'lleJi, ba-
ındırlık iileri ~· 1 ~artnamcı;i, hu

!l.:::i. ımf·avel.name, k ıit hulasasiyle 
t lei fiat ce eli ve buna mütcferri 
evrak 8 lira 11 kunı mukabilinde An 
kara, İstanbul, Zonguldak ve Ka ta • 
moni nafia müdürliıklerinden alına • 
bilir. 

lı e' .. :_rin teklif me ·tuplarını ve 
en az- ili b' n liralı fO&e in aatı yap· 
tığına dair ve ikalarını gö ererek 
Ka tamoni vilayetinden ıtacakları eh 
!iye ve ikasım ve 1939 yılı ticaret O· 

dası vesikasınm ve okuyup mündere· 
catmı kabul et iklerine dair imz !arı
nı havi yukarıda ya7.ıh keşif hulaı; aı. 

ilsilei fi at cet vel.i ve hu u i ş rtna· 
me ve air evrakı artırma ve ekıı'ltme 
kanunu ahkamı rlairesinde yukarda 
yazılı gün ve aatten bir saat eve! Kas 
tamoni vllayetine vermeleri ilan olu· 
nur. (501,;) ı 997 

" • • ose amırı 
Kırıebir Nafı Müdürlügündeo: 

Eksiltmeye konulan i': 
ı - Kır ehir - Ankara olunun 

1

143 ooo • 147 ıso • 152+000. 1s5+ 
000 ve 156+700 • 157+700 kilometre
lerinde yapılacak 18126 lira 87 kunıg 

(8072 - 5140) 15107 

Kapat. e siltme ilônı 
Kocaeli Nafıa Müdürlülünden: 

2 .10.1939 cuma günu r.aa 14 te Ko· 
caeli halk parti i başkanlığı ek il rne 
komisyonu odasında 46957 lira 27 ku· 
ruş bedel ke ifli zmit balkevi ikmal 
inşaatı kapalı zarf usuliyle el< iltme· 
ye konulmu ur. 

'1ukavele, ekslltme, bayındırlık 
i !eri genel, hu ust ve fenn[ şartııame
leri, proje keşif hulasa iyle buna 
mUteferri di ·er e rak nafia müdürlü
ğünde görülcbi1ir. 

Muvak ·at teminat 3521 lira 79 ku
rustur. 

t teklilerln teklif mektuplarını ve 
naf1adan almış olduğu vesikalara is
tinaden )-"İlks~k mühendia eya mimar 
kullanacağına dair veşika, 1939 yılı
na ait ticaret odası vesikaları ve mu· 
vakkat teminat mektuplan ile biriik
te 2'1.10.1939 cuma gün' saat 14 de 
kadar İtmit halk partisi ihale komis· 
yonuna \'ermeleri tazımdır. 

(5175) 15134 

163 k em ili( alına ak 
E•kişehir Vil"yeli Daimi Encii· 

71eninden : 
Mcm eket hastanesine alınaca 

163 kalem muhtelifülcins mualece 
30. ıo. 939 tarihin~ müsadif puarte i 
günü saat 14,30 kadar açık eksiltme
ye konmu§tur. 

Temlnatımuvakkate 204 lira 53 ku
rugtur. İhale yevmimezkürda maka -
mı vilayette toplanacak daimi encü
men tarafından yapılacaktır. Şartna
meyi görmek istiyenler'n Memleket 
baııtane11i aertababetine müracaattan 
tüzumu ilan olunur. (518/5180) 

1SU7 

Sekiz senevi 
arttırma ile 

taksitle 
sat hk 

ve aç 
,. 
a 

Emlak ·.-. Eytam Bankasmdan: 
Rus 
No. Mevkii ve nn'i 

Mukad er K. 
TL. 

cpoz't 

'tL. 

257 Mlsakımillt M. Hanardı aokağında Jtada!'ltro
nun 168 ada 17 panelinde yllZlh 82 M2. arsa 164.- 3:Z. o 

573 KeçiBren, Bağlum yolunda Delikta§ mevkiin 
de ev ile birlikte bağın 1280 hissede 360 hi -
sesi (tamamı 21.245. M2.) kadastronun 17')? 
ada 3 parselinde 468.- 93.60 

575 Doğanbey M. Ta döteme çıkmaz sokal:ı için
de 22 ve 24 numaralı evlerin araeında, Kadas
tronun 160 ada IS parselinde kayıtlı HiB M2. 
arsa. 2.352.- 470.~ 

588 ŞUkrU e M. Ayıt sokağında 16 No. lu ah!'IP 
evin 32 hissede 7 hisse i (tamamı 132 M2. arııa 
üzerinde Kadastrnnun 508 ada 3 parselinde 51.- J0.20 

756 Keciören, Çoraklık mevkii, KadHttonun 1717 
ada 1 parselinde kayıtlı 8962 M2. tarla: ,arkın-
cla cevirll kır yolu ve kısmen Halil karısı Ay-

f. bağı; garbinde Cebrci oğlu Halil bağı; Cl"· 
nubund R ufi •e ve Aaaf bağı, kısmen odacı 
Ali bı ı: 9imıtllnde emine ve aaire bağları 1.0H - 215.-

1 - Yukarda mevki ve meaahalan yazılı eml6.k, bed lleı inin birinci t9 
iti peşin, geri kalanı edi senede ve yedi taksitle ödenmek üzere açık 
tırma ile :ıtılığa çıkarılm tır. 

2 - Artırrmıya i~tir~k edecekler araıında mlihür kulla!ü!nla-ın mühür 
rini no erden ta$dlk e tirmeleri ve müzayede ı;ıraıund bedel. mukad e 
kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozltolarını nispet dairesinde tezyit 
etmeleri lazımdır. 

3 - İhale 23. 10. 1939 puartni (Ünü aaat 10 ds Bankamız satı k'lmi9" 
yon rıda yapılacaktır. 1 teklilerin o gün depozito akçesi, h!lvivet diz- nı 
ve lki vesika fotoğraf1 ile bankamız emlSk servisine milracaatları ilan ol • 
nur. (5214) 15212 

. 
Ecza ve ma ıne at 1 

Ankara Defterdarlıfınd n 

Cinsi Markası Muhammen ell M. teminatı 
Muhtelif tlJı'eczası 153 kelem lira kuru§ lira kunılJ 
Kompirme pireı 197 50 16 
mak· eai Dumiğ' 100 7 50 

Yukarıda ev afı yazılı kinin maktnes ne muhtelif cin~ tlaçlara 9.10.1939 
tarihi de istekli zuhur etmediğinden artırmanın 10 giın milddetle tem ·• 
dine ka·ar verilmi§ ir. 

İstekhlerin 19.10.1939 tarihinde saat ıs te defterdarlıkta toplanacak k~ 
rniısyona müracaatlan (5247) 15204 

Ekme unu alınacak 
Mameki Sy. J. P. A.. Satm A.lnu. Komiayonundan : 

Miktan Tcıninat bcdelı %7,S Muvakkat İhale tarihi 
cminıı.t 

kmck unu 'Z~0.00 2437 SO - 18.10.939 Perş 

1 - Tunceli vilayeti Kalan :rumlk bulun:ın Jıımlanna birlikleri ıhtıy~cı ıçiıı ı-. 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulan ekmek ununa aıt mal mat yuk.ırl}'ll yuılmıııtn. 

2 - Tahmin bedeli ile '7't7,S munkltat teminat gli iln muhasas:nd go1tcı:ilrni~tir. 
3 - Şartn mesı her zam n utın alma komhyonund ııö terilebılır. 
4 - İhalesi yulcanda yanlı ~n vr ııaattc satın alma komiayonunda yapdacaktrr. 
S - Te lif mek uplarının mezkl'.lr gün ve !aatten bır saat evetine kadar makbu~ nn~

kahillndc Htm alma komlayonunı uılim edilmlt olma ı li;nm lır, Poı;tnda vaki ta -
ahhilr ltabu.I edılmeı. 

6 - t tdı:lılcrin kanunl ıwlde muvakbt tem.inat !afki ile birl'll'l:e ticaret od m 
mmıaddalc mUteahhltllk vealkumı da mUhilrlii zarfa koymalım m .. burıdır. 

(8,ZOS.5830) 15187 

Sose tômi ratı 2 - Eksiltme 6.11.1939 pazartesi 
... ıünü saat on beşte palı zarf usuliy-

Niide Valilifinden : le belediye salonund yapılacaktır. 
Niğde • Kayieri hududu yolunun 3 - Eksiltme şartnamesi ve un 

37 + 000 - 44 000 Km. leri arasın· müteferri evrak 165 kuru bedel mu
daki "273S8" lira "JO" kım:ış ketif tu· kabilinde Gaziayintap belediyesinden 
tarlı (3800) metrelik şoıe esaslı tami· alınabilir. 

rat1 29'. 9. 9.39 gU.nünd.e yap~lan eks il.- 4 - Eksiltmeye girebilmek için 
me neu.~~~ı tek.1~~ edllon fıyat hadd~·ı 2467 lira "SO" kunı muvakkat teminat 
layık gorulmedıgınden 29. 9. 939 gü· verilmesi ve kanunun tayin et i i vo
nünden itibaren bi: ay içinde eski sikalann gös erilmesi lazımdır. 
tartlar dahilinde panrhkla ihale edi- 5 1 t ıcn · kl'f kt 1 lecektir. Ke if evrakı ve ilişikleri be· . ~ .s e ı erın te ı me up ~-
del · la ,_ N.ğd f "d" 1 nı ıkıneı maddede yazılı &a ttc:n hır 

eız o ra~ t e na ıa mu ur • 1. kad bel ı· · ı·w· 
ğünde görülebilir. (814115182) ~aat_ eve ıne a~ . et ıye _reı ıgın 

15138 
ılmuhaber mukabılınde verılecek ve 
postada olacak gecikmeler kabul edil· 

Cami tômir ettirilecek miyecektir. cs2s6 - sı4o> ıs201 

Erzincan Mwtakil Vaktflu Me
murluğundan : 

1 Erzineanda Hacı izzet paıa cami
inln lS668 lira 12 kuru bedeli ke ifli 
inşaat ve tamiri yeniden kapalı arf· 
la 12. 10. 939 dan itibaren 15 giln müd 
detle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İatekliler eksiltme ve keşif ev· 
rakını bedelıiz olarak Erzincan va -
kıflar idaresin en alabilirler. Eksilt· 
me 26. 10. 939 perşembe giinU 1aat 15 
de vakıflar idareııi binasında yapı la · 
e ktır. 

3 - Ekıiltnıeye girebilmek için 1175 
lira 10 kuTu~luk muvakkat teminat 
verilmesi ve ticaret odası veııikaıı ve 
20000 liralık benzeri iş yapmıt oldu· 
ğuna dair veeaild ihaleden 8 ıün evel 
vakıflar idaresine ibraz etmeleri 1 • 
z1mdır. 

4 - Teklif mektupları 26. 10. 939 
günil saat 14 de kadar komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Postada olan geeikmeltr kabul e· 
dilmez. (8269 - 5226) 15170 

Bir dizel motöril ıhnacak 
Gaziantep Belcıdiycııind en ı 

1 - Elektrik .antrahna ilave edile
.:ek dizel motoruna istekli çıkmad ı

ğından bir ay mliddet le tekrar ek5ilt
meye konaıu§tur, Muhammen bedeli 
"32900" liradır, 

inşaat münokososı 
Mardin O. Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş: Mardinde 
yaptırılacak memleket hastanasinın 

bir kısım inııaatı (19999) lira SJ kuruş 
keşif bedeli Uz-erim.len kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye ıkarılmı tır. 

2 - İhalesi 31.10.1939 1ı günü gaat 
on altıda vilayet daimi ene ni. ce 
vilaye makamında yapılae ktır. 

3 -Ek iltme ve f .nni şarın-me i e 
buna müteferri diğer evra .ı i tiy n· 
ler vilayet daimı encümeniyle nafıa 
dairesinde göıebilirler. 

4 - İsteklilecin ek ·ı mi' tari in
den en az 8 gün ev 1 bir i d ile vi· 
la et m;ıkanına m ·r caatla bu ilıi in
şaatı yap .. bile~ 'clerıne aır m te h
lik veı;ikası alm iarı 1 ımdır. 
S - Ek iltmeye gi erin d 
cü maddede bahs dilen v ııi ı 

sen ine ait ticaret odası vesi 
ve 1500 liralık muv tkat tctniıı 
nı havi olarak 2 90 ayılı ka un n h· 

.rifatı dairesinde hazırlıyac •ları ·a
palı zarflarını 2 nci ad erle y, ılı 

Vlkitten bir aaa eveline kad r d ınu 
encümen reisliğine ı aklıuz ı kubilın 
de vennelı:ri lazımdır. Poınad v i 
te~hhürler mazeret addcJilmez. 

(5262) 152QB 
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la<iverl kumas ahnacak Sığır eti ahnacak 
Pt1 Ankara Levazım Amirliği Sabn 

ini, · M. Vekaleti Satm Alma Ko- Alma Komiıyonundan : 
Yonundan • bl J'kl · · toı• 1 • 1 _ Berıtama garnizonu r ı • erını? ıe· 

>'atı '3~)h~.r metresine tahmin edilen fi • nelik ihtiyaçları olan 120 ton ııgır etı ka
<ıo.ooo uc yüz yetmiş kuruş olan pah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
Pah ~ ) orı bin metre lacivert kuma' ka -

.. 
t 
"t 

•arf ı· tur. 00) ı· d tıır. usu ıyle münakasaya konulmuş. 2 _ Muhammen bedeli (288 ıra ır. 
2 - İh . 3 _ Muvakkat teminatı (2160). lira~n:: 

tartcsi ~l~sı 16 • birincite,rin - 939 pa - 4 _ İhalesi 16-10-939 pazartesı gu!lu 
3 fıünu aaat on birdedir. ıaat 16 da Edremit Tlim Satınalma. komı&-

htnı"i; blk t~rnınatı (2775) iki bin ilci yüz yonu binasında yapıbc~ktır. Teklıf. mek-
4 _ eş lıradır. tupları saat 16 da komısyona teslım et· 

•eıı b Evsaf ve şartname1i (185) yilz sek • mi' olacaklardır. 
•lına kı k_uruG mukabilinde M.M.V. satın 5 _ Şartnameyi iÖrmc~ ve okumak is-

S Eınıs.Yonundan ahnabil~r. tiyenler her gün is saatınde komisyona 
lt~unu ·~s•.1 neve p;lreceklcrın 2490 sayılı müracaat etsinler. (4903) 14856 
idıter · n ıkınci ve ilcüncü maddelerinde • 1 k 
tııPiar:ıen. Vesaikle teminat ve teklif .melı:- Sıg"" 1 r etı a 1 naca 
ıt ev ~1 •hale saatındnn behemahıl hırı•·' " 
tnisy0e •ne kadar M.M.V. satın alma ko -

nuna vermeleri. ( 4911) 14372 

Gabardin kuma~ 
alınacak 

'-ia 1\f. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
ı Yon1.1ndan : 

>ttt ( Beher metresine tahmin edilen fi -
(l~-Oo<NS) be, yüz yetmiş be• kuru• olan 
lı:aPalı on dört bin metre rabardin kuma$ 
tıar. zarf usuliyle münakasaya konulmU$· 

tii!u İhalesi 17 • blrinciteıırin - 939 salı 
3 laat 11 dedir. 
~l İlk teminatı (5275) beş bin iki yil% 

4 1 beş liradır. 
~~Evsaf ve şartnamesi (405) dört yÜz 
lı:0ııı· nış mukabilinde M.M.V. satın alma 

5 
1"Yorıundan alınabilir. 

lı:anu- E~li.tm~ye gireceklerin 2490 s~yıh 
tÖıt nun ıkıncı ve ücüncü maddclerınde 
tuııı erilen vesaikle teminat ve teklif mek· 
at e!rı:ıı ihale eaatından behemahal bir sa
)oıı elıne kadar M.M.V. satın alma komıs· 

una "ermeleri. (4912 ) 14873 

Haki Jayak al macak 
arı· 1\f. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

''Y0nundan : 
tı ~37 Bc.~er metresine tııhmin edilen fiya
(9Qoo S) uç yüz yctmis bet kuruş olan 
ııırf ) d~kua b!n metre haki eayak kapalı 

2 usuı, le mlinak;ısava konulmuştur. 
kını; !?al.esi 18 - birinciteşrin - 939 c;ar-

3 lf?ınü saat on birderlir. 
Otuz b' lk teminat? (2531) iki bin beş yllz 

4 ır lira 50 kurutıtur. 
ibiş ;. Evsaf ve ~rtnamesi (170) yib yet
lroın· ruş mukabilinde M.M.V. satm ılma 

5 ısyonunda:n alınabilir. 
lraııu- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
tdıt rıı~n ikinci ve licüncü maddelerinde 
tupl;rılen veaaikle teminat ve teklif meJı:. 
•t ,/j~r ihale saatından behemahal bir sa
l'orı.u e •ne kadar M.M.V. satm alma komis-

na "ermeleri. ( 4913) 14874 

Paraföner tesisall yaphr1lacak 
illi M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

•Yonu-d 
ı -• an : 

>1ia ~· kt,if bedeli 9559 dokuz: bin bq 
laıı Ceb d?ltuz lira 48 kırk. sekiz .kurut o
ılsatı ecı •ıkcri tıutaneaı paratoner te • 

2 •cık tkıiltıneye konulmuftur. 
•\ıı-uruıli!hrrı~~i 20-10-939 cuma günü sa-

lart.n~ lt~ teminatı 716 lira 9 kurue olup 
)ondan es1ı 25 kunıı mukabilinde komiı • 

4 a ınır. 
rnirıa7 Eksiltmeye gireceklerin kanuni te
deler •e 2400 sayılı kanunun 2. 3. mıd • 
ietig 1{1de yuılı belgeler ve bu &ibl islerle 
ılaca~ı ettiklerine dair ticaret oda.sından 
ırilrı arı vesikalarla birlikte muayyen 
)onu "de ~tte M.M.V. satın alına ltomiı -

n a tutunmaları (5057) 15002 

Sebze koprimesi ah nacak 
rı M. M. V. Satm Alına Komiayo-

1.lndan • 

)a!ı - Beher porsiyona tahmin edilen fi. 
l'iiz <.9) dokuz kuruş olan ( 4-00.000) dört 
lhcıı·bı~ POrsiyon ~orbahk sebze kompiri -

2 
1 Pazarlık suretiyle u.tın alınacaktır. 

nıar;- .lhalesi 14 • Birinclteşrin - 939 cu -
3 eaı ailn!i saat 11 dedir. 

)Üz 'j:- Kati teminatı (5400) beı bin dört 
4 tradır. 

ıııuı.: - . ~artnameıl (180) yüz sekten kunt1 
rıundahılınde M.M.V. satın alma komiıyo. 

5 an •lınablllr. 
lranu - Pazarlığa gireceklerin 2490 &aYlh 
tıat' ~da cösterllcn veulkle ve katt temi· 
btı 1Y

1
e birlikte ihale saatında M.M.V. sa-

a rruı. komisyonuna gelmeleri. 
......... (5248) 15205 

......___ DENiZ LEVAZIM 

İ 0% şeker alınacak 
~l M. M. V. Deniz Levazan Satm 

1rn-. Komisyonundan ! 

Olan -( Tahmin edilen bedeli (19558) lira 
fitı 70.000) kilo toz şeker, 2 • İkincit"· 
&aat ~39 tarihine raatll'.-an perıembe ıünli 

ı 1 de kapalı zarfla alınacaktır. 
olup- İlk tcmir.atı (1466) lira (85) kurus 
tıtııız ıartnamesi her gün komisyondan pa· 

3 olarak alınabilir. 
tifat- İsteklilerin 24C:O sayılı kanunun ta
tck!i} dahilinde tanıı:!m edecekleri kapah 
lltten ~ek~uplarını en r;eç belli gün ve H· 
buıun ır saat eveline kadar Kasımpaşada 
!lıukab!'· komisyon baııkanlığına maklıuz 
~le vermeleri. (8249-5232) 15201 

----===-------------...!_ S K ER 1 F ABR1KALAR 

1000 mcl!e mikabı Ceviz 
1omr11~u alml{ak 

ıu~&k~ri f"llhrikalar Umum Müdür· 
ll Merkez Satın Alına Komiayo· 
llndarı· 
'I' .• 

lOrıo hnıın edilen bedeli (37.000) lira olan 
fabrık~etrc mikibı ceviz tomrufu aııkeri 
•Iıııa a ar .umunı .ınüdürlürU merkez aatın 
tunu komııyonunea 111.10.1939 pazartesi 
Ccktir s~at 14.30 da pazarlıkla ihale edile· 
lı bi).' ..,artname (l) lira {85) kuru• mu _ 
llıuv 1\:~'! kom•syondan verilir. Taliplerin 
rıurna · at teminat olan {2775) lirı ve 2490 
"es "kr:ı.1 lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
• l c k •fle ala omısyoncu olmadıklarına ve bu 
caret kadar tüccardan olduklarına dair tl
•tte koda~ı veıik lylc mezk\ir ıün ve sa -

<.ıınısyonıı mli~tı"'"aa tları 
(5176) • 1511 ~ 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - hmir rnilıthkem mevki merlı:eı bir
liklerinin 282 ton lı:eailmiş ıığır eti ihtl· 
yacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon • 
muştur . . . 

2 - İhalesi 16 • birincıteıırın - 939 pa. 
zartesi cünil saat 15 de lzrnirde , Kışlada 
İzmir LV. 4mirliği satı na!ma komısyonun· 
da yapılacaktır. 

3 . Tah in -:dilen tutan (70500) !ira-

dı~. _ Teminatı muvakkate akçası (4775) 

liradır. . 
S - ~artnamesl her giln komisyonda go-

rülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 

oldukiarına dair veıika cöstermek mecbu -
riyetindedirler . 

7 - F.ksiltmeye iştirak edecekler ~490 
aayılı kanunun iki ve iicünc~ m3~delerın~e 
ve $3rtnamesinde yazılı vesık larıyle tenı.
nat ve teklif mektup~arını ilıale saatıncl:ın 
en az bir saat e\ el komiı;yona vermiş bu 
tunacakhı~chr. ("9P5) 14871 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Tire piyade alayının bir senelik 

ihtiyaçları olan 60~ ton ~ığır. veya keçi 
eti kapalı zarf usulıle eksıltmıye konmu~· 
tur. 

2 - İhalesi 16-1. te,.rin - 939 pazartesi 
öğleden evel saat 10 da Tire piyıode alayı 
karargihı binasında y.,nılacaktır. 

3 - Bu mikd:u 51iır veya keçi etinin 
umum tahmin heci eli ( 13800) lira mııvak· 
kat teminatı (1035' liradır. 

4 - Eksiltmiyc girecek olanların eksilt· 
me g!inü 2490 &ayılı kanunun 2-3 üncü mad· 
delerinde istenilen belgeleriyle birlikte i
hale gün ve .ltinden en gec bir !aat ev· 
veline kadar temir.at ve teklif me.ctnpla
rını Tire pb·r.de alayı satınalma komisyo
nuna vermi• buluııacaklarılır. 

5 - Evsaf ve şartnamesi Ankara ve h
tanbul Lv. amirlif,i İzmir Si. Tüm ve Ti· 
re piyade alay satınalma komi5yonların· 
da mevcuttur. İstekliler müracaatla oku-
,nbilirler. (4935) 1"4879 

Eğer alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - 15000 liralık e~er 19-10-1939 saat 

1.5.30 da komisyonumuzda kapalı zarfla 
eksiltmeye konulacak. 
~ - T.h_.;_ "'°•.-lali 1-'000 lİT& ilK teıni

na tı 1125 liradır. 
3 - İlkeletleri Miriden verilmek difct 

malaemeal müt~ahhlde ait olmak üzere e· 
Aer başlık kuburluk ve teferruatı en iyi 
Errurum köseleııinden olac11ktır. 

4 - Şartları. evuh ve nümuneıi her za
man Erzurum askeri ııatmalma komisyo -
nunda görülebilir. 

5 - Teklif mektupları 10-10-939 saat 
14.30 da komisyonumuza verilmiş olacıık -
trr. ( 4989) 14!>49 

Benzin ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale mlistahkem mevki mo • 

törlil birliklerinin ihtiyacı olan 85000 kilo 
benzin kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - İhalesi 20-10-1939 cuma günU saat 
11 de müstahkem mevki aatın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Benzinin beh~r kilosu 23 kuruştan 
19550 lira kıymet takdir edilmiştir. Te..mi· 
nıtı muvakkataaı ise 1~6 lira 25 kuru:ı -
tur. 

4 - Taliplerin belli belgeleriyle ihale -
den bir saat evci kapalı zarflarını makbuı 
mukabilinde komisvona teslim etmeleri 
mecburidir. 

5 - Benzine ait şartnameleri Ankara, 
htanbul ve hmir L V. amirlikleri satın 
alma ko.ları ile Balıkesir kor ve Çanak • 
kale rnii,tahk~m mevki satın alma komis 
yonlarında ıörlil ür. 

6 - Taliplerin muayyen olan giinde ko· 
mi~yona müracaatları. (5027) 14968 

60 lon sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirlii'i Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez 

birliklerinin 60 ton sade yağı ihtiyacı ka· 
palı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuı • 
tur. 

2 - lhaleai 19 - Bir. Tee. - 939 perşem
be glinü saat on beıs buçukta l:rmirde Kıt· 
lada tzmlr levazım lmirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

s - Tahmin edilen tutarı 57000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akcası 4100 

llr•dır. 
5 - Şartnamesi her gün mezk(ir komis-

yonda rörillebilir. 
6 - İstekliler ticaret orinında kayıtlı 

olduklarına daır veııika göstermek mec -
buriyetiııdedirler. 

7 - Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 
sayılı kanunun iki ve ücüncü maddelerin· 
de ve •artnameıindc yazılı veıikalarlı te
minat ve teklif mektuplarını ihale saatın . 
dan en ar: bir saat evet komiıyona vermiş 
buluna .. ,..k arrlır. (5051) 14999 

100 ton patates 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 _ Ankara garnizon bir.lik ve müesse -

seleri için 100 ton patatesın kapalı zarfla 
ekıiltmeıi 20.10.939 aaat 15 de ~nkara le· 
vazım imirliii aatın alma komıa:vonunda 
yapılacaktır. d . 7 . . 

2 _ Muhammen be elı OO? lıra .ılk te -
minatı 525 liradır. Şartnameıı kc;ımıayonda 
&'Örüllir. tıteklile.:ın kanuni veııka. ve te
minatiyle belli run ve sa.atte komısyonda 
bwuıamalaıı. vo61) ısoos 

ULUS 

Sömikok alınacak 
Ankara Levazon Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
l - Sivu gamizomınun üç taksitte alın

mak üzere (250) ton simikok maden lı:ö -
mürü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

2 - Mııhammen bodeli (8250) ve muvak
kat teminatı da 619 liradır. 

3 - İhalesi Sivas tümen komutanlık 
binasındakı komisyonda 23-10-1939 pazar
tesi günü saat 16 da yaprlacaktır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
1atekliler meıkür gün ve saatte kanunun 
2. 3. ncü maddelerinde yazılı vesikalar ile 
ilk teminat makbuzlarını ve teklif mektup
larını h:ıvi zarfı gene kanunun 32. 33. ncü 
maddelerindeki 5crahat dairesinde tertip 
ederek ihale snatından bir sııııt C\0 el komis. 
yona vermiş buhm:ıcaklardır. Poıtada ge
cikmeler mazeret kabul etmez. 

{5114) 15086 

inşaat münokasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
ı - İnşa edilmekte olan tamirhane bi • 

nası ve mUştemilıitınm ikmal inaaatı mü . 
nakası:sı kapalı zarf U!UIİyle Çorlu kor 
satın alma koınis:;-onı.:nda yapılacaktır. 

2 - İlıale!i 23-IO-tı;J39 pazartui günü 
sa::ıt 16 dadır. 

3 - İlk pey parası 3000 lira olup şart
name. kc1;if \'C projeleri 2 lira mukabilin
de Çorluda kor ~a ı ı alma komısyonun • 
dan a!ın'lhilir. 

4 - htelı:liler kaounun ikinci ve üçün
cü nıaddel~rır.clcki belge'eriyle diğer iste
nilen \'Cta;kle bir'!ktt hlE ı;iin ve Sla.t -
tan bir nat evcl kor" ııycm:ı teklif verme
leri. (5117) 15087 

İ nşoat yaptınlocak 
..,.t•luı.ra l..ev, ?.ım Anıirliği Sa.tın 

Alma Konıisyr.nundan : 

3 - Şertname Ye ketif projelerini rör • 
mek ve almak iıtiyenler 2 lira 83 kuru, 
mukabilinde Çorluda kor ııatın alma ko -
misyonundan alabilirler. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve üçüncü 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte belli 
ııün ve snattan bir saat eve.1 tekllf mek • 
tuplarını komisyona vermeleri. 

(5146) 15093 

İnşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklarelinde 3 adet tavla eksilt

mesi kapalı zarf usuliyle 24-10-939 aah 
günil saat 16 da Çorluda kor satın alma 
koınisyonunda yanılacaktır. 

2 - İlk pey 4150 liradır. 
3 - Şartname, keşif ve projelerini gör

mek ve s~tın almak istiyenler 2 lira 91 ku
ru• mukabilinde Çorluda kor 11tın alma 
komisyonundan alabilirler. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve ücüncü 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte belli 
gün ve ıaattan bir saat eve! teklif mek • 
tuplarını komisyona vermeleri. 

(5147) 15094 

İnşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiııyonundan : 
ı - Ç~rkesköyunde yapılacak iki bölük

lü bir pavyon keşif cctvelı ve pl!inlıırı da
hil.nde y:ıptırılnca :ından k"palı zıırfla i · 
ha'esi 23 . l cı tr.~. • 939 paıartesi ~unü 
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen ke•if 
bedeli 4457i liradır. İlk teminatı 3343 lira 
2 k'.Iruştur. Keşif cetveli ve sutname•er
lc planları alt o11u-u şııbelerdcn bedelı 
ınuka'>il'nde verilecektir. ht•klilerin ilk 
ternin!t mnkhıızu veya mektuplariylc 24-90 
sayılı kanunun 2· m dclc1efrıde V'l rlı ve
s ka lııriy1e il-.a\e gu• ünde ı stl•iz r:ün evci 
vitfıyet naha fen nı;ıdiirlukle '.ndan alacıı•{· 
iarı ves;bJaril•le beraber ıha e ,.ı.inü ihaie 
snatıııdan hiı r,ant evel&ne bclar teklif 
mektuot:ırını Fındıklıda komut:ın!ık satm 
alma horıiııyomına \'ermeleri . 

(5133) 15096 1 - Rab .. c :C•cie üc; adet ta\•la eksilt
mesi kapalı zarf ı:r.ul!yie 2-t-10-1939 salt 
gföıü saat 11 <le Çorlmh: kor sahil alm;ı 50 do'a""'. yaptırılacak 
konıisyom•n :a yapıhcaktır. ' u 

2 - İ K pev f'3r.'.'sı 4J<.O liradır. 
3 - Şartna-:ıe. keşif ve proje'erini gör- Ankara Levazım Amir!iği Satın 

mek V( satı;ı e1m11!: ir.t:yenlcr 2 lira 9l ku- Alma Komi ·onundan : 
r •ş muk ıbi\lnrle Ç'orlurla kor sııtın alr.ııı l _ Harp okulu hastane i için 2.Z5 met
l:omi s)~n ın lan cılııbılirleı: . . .. . .. re yükseklik ve 1.20 metre geni:Jlikte 50 

4 - ıs~ek'ller k~r.••nu~ ;ı:ırıcı ".e uçün~~ dolap p?-:ar ı~ı 14·10 Jt)~9 saat 15 de An • 
~~ddelerındekı b.e ge\erıy e blr,ı~~te be.h kara leva::ım am'rl;ği ı;.at·n alma komiııyo
gun ve saattan b r sRat evci .te~.ıf m~k - nu.,da ye ı'acııl:tır. 
tııplarmı kom;syona verme!en. ı 2 _ Kroki<ıini gormek istiyenlerin her 

(5145) l5092 giin ve p :r:arlık içiıı belli vakitte komisyo-

İ nŞOOt yaptırılacak na marac:aatlrn. ( 234 !ŞHiO 

Anl<ara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Toz ~eker ollnacok 
An1 ara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : l - Tekirdağında iiç adet tavla ekı;ilt -
mesi kapalı zar! u~uliyle 2~·10-19!9 pa -
zartesi günü sa.at 11 de Çorlu<la kor satın 
alma komisyonunda yamhcaktır. 

1 - 50.0llO kilo t01: sokerin kapalı zarf
la cık~iltmesi 28-10·939 saat 15 de Ankara 
Lv. amirliği satın olma komisyonunda ya
pılacaktır. 2 - İll: pey parası 4074 liradır. 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan t 

ı - Çanakkale nnistcıhkem mevki lıirliklcri ihtiyacı ic;in a~ağ11lıı cins ve miktar· 
Iıırı yazılı yulaflar ı;atın alırıacaktıı. 

2 - Her kıtanın ihalesi hizalarında tösterilen gıin ve saatlerde muıtahkem mev
ki satıruılına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin mczl:ur tarihlerde teminat akçeleri ve 2490 sayılı kanun.da yazılı 
Ve'!aiklc bırlikte muayyen ıiln ve ı;aatlcrde komisyona müracaatları. 

M. Teminatı 
M. Bedel\ Tuı rı 

Garni2'on Kilo Ku. Sa. Lira. K. Lira K. İhale Ta. ve $. giln aaat -- ---·-
E:dne P. A. 80300 4 so 270 00 3600 00 16-10·939 Pa. erte. 10 Açık 
Kilitbahir 2!6000 4 50 729 DO 9720 00 16-10-939 11 Ka. Zarf 
Geyikli i200() 4 50 246 00 3280 OQ 16-10-939 .. ıo.5 Açık 
Eceııbat 360000 4 50 1215 00 16200 00 17-10·939 Salı 10,S K. Z. 
Ezine Top. 7Ci3000 4 50 2575 12 34335 00 17-10-939 .. 11,5 K. Z. 

(4848) 14833 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

l - Tilmen birlikleri hayvanatı ihtıvacı itin ı;eki,. taksitte alınacak kuru otun mik· 
tar v.: bedelleri ile ihale gün ve saatlan a şn~ıyıı cıkarılmı tır. 

. 2. - Evsaf ve sart arı Liileburgaz askeri satın alma komisvonunda her gün görüle -
bılır. İsteklilerin kanuni mevzuat dairesin de evrak ve vesikalariyle teklif mektupla 
rını belli giin ve saattan bir saat eveline kadar komisyon başkanlığına vermiş bulu -
n11cakl11rdır. (4904 ) 14870 
G3rnizon Cınsi Miktar Muhammen bedeli İlk teminat Ek. Şek. gün 
B bne~ki Kuru ot .ıı:o 15750 00 1182 00 K. Z. 16 - 1. teş. - 3? 

Babaeski kunı ot 360 12600 00 945 00 

Kaynarca Kuru ot 3f-O 13500 00 1012 50 

Hayrabolu Kuru ot 360 12500 00 945 00 

Saat 11 
K. Z. Hl - 1. teş. - 39 

Saat 11 
K. Z. 16 . 1. teş. - 39 

Saat 16 
K. Z. 16 - 1. teş. - 39 

Saat 16 

Sade 
...., 

yagı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

. AsA~~a miktarı, ihale günü ve muvak.kat teminatı yazılı sade yağı kapalı ıarf usu· 
l~yle eksıltm.eye kon~l~uştur. İ&teklil~rın şartnameleri komiıyondan bedelsiz alabi -
l~rler. ~steklı.te: bellı glin ve saatten hır aa~. eve] teminat m~ktuplarını ve kanuni ve. 
ııkalarıyle bırlıkte Kastamonuda kıılada muteşekkil komisyona müracaatları illn o-
l~nu~. (5162) . 15129 
Cınsı Mı~tarı İhale günü Te~. Muvak. Tehmin edilen bedeli 

Kılo Lıra Kr. Lira Kuru$ 
Sadeyat 7000 26-10-939 per- 643 13 8575 

şembe saat 14 

Makarna ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma. Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevkii birlikleri ihtiyacı için aıdıda miktarları yazılı 
makarnalar kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuı;tur. 

2 -:- İhaleleri: 1·11-939 çar§amba cünü hizalarında eöıtcrilen saatlerde müstahkem 
mevkı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

~ - Tali~Ierin mezkQr tarihte 24-90 sayılı ihale kanununun 2 3 maddelerindeki ve. 
ı;aı.k ve temınatı muvakkataiarı ile birlikte ihale saatlerinden b{r saat evet komisyona 
müracaatları. (5208) 15200 

Garnizon 
Çanakkale 
Ezine 

Kilo 
83700 
42750 

T. Fiat M. Teh min. Tutarı İhale ıaatları 
Kuru11 Lira Kr. Lira Kr. 

20 1255 50 1674-0 00 
20 641 25 8550 00 

Kapalı 15.30 
Kapalı 16 da 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan : 

1 - Kıtamonu camironu erat ve hayvıınatının ihtiyacı için cinsi ve miktarı aşağıda 
yazJ!ı _!"~ddel~re evelce yapılan eksiltmede talipler tarafından teklif edilen fiyatların 
~aH .. gorulme~ı ve bir kısınma da talip çıkmaması hasebiyle (2490) sayılı kanunun 4J 
Uncu mad?esı mucibince yeniden eksiltmeye çıkarrlmıııtır Bu madrlelerin ihale .. ·· 
ve ıaatlerıyle miktarları tahmin edilen tutarları ve ilk tern'inatlan aaaaıya yazıl ıutnu 

2 - Bu madd ı 't ı ı d k " " mış ır. , . t . e. ere -aı. ~rtname er a ~Y a .o unmak üzere istiyenlere derhal veri . 
lebılır. steklılerın bellı gun ve saatte ıstenılen kanuni vesaik e ilk teminatl · 1 K.a!l~amonuda kış.lada müte,.ekkil komisyor.ı miiracaatları. (5236) ~~;0; 
Cınsı. Mıktıtrı Muh. tutan İlk Tem. İhale Gün Saati 
Mercı~~~ 24500 3675 275 63 20·10-939 c 
Kuru uzum 6000 2100 157 60 uma 15 
Bulgur Z7000 3375 253 13 20-10-939 Cuma 15 
Saman 99000 1485 111 3 20.10-939 Cuma 15 
Kuru soğan 13000 1300 97 8 20-10-939 Cuma 15 
Kuru f~ulye 43000 6020 451 ,50 20-10-939 Cuma 15 
Od .50 20-10-939 Cuma 15 

Ull 1370000 23975 l7~,13 20-10-939 Cııma 15 

2 - Muhanunen bedel! 13750 lıira ilk te
minatı 1031 lira 25 kuruştur. Şartname 
"e nümunesi komisyon.da görülür, İçinde 
kanuni ve ticaret odası vesikalan da bu
lunan teklif mektuplan saat 14 de kadar 
kabul olunur. ( 5260) 15.207 

Kayıtlan yapılan 

terzi iş içi le re 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Cebeclde Ankara L V. lmirliği giyecek 
anbarında açılan a keri dikim evinde c;a -
lısmak Uzere kaydı yapılan terzi işçileri· 
nin 14-10-939 cumart~i günü sabahı saat 
8 de anbar müdurlıiğilne müracaatları lü -
zumu illin olunur. (S264) 15209 

Askerliğe dôvet 
Ankara Askerlik Şubesinden : 

1 - Şimdiye kadar muazzaf askerliğini 
yapmamış ta:n hizmetli ve son yoklııma • 
larında aşııı.ıda doğum ve sınıflara ayrıl . 
mı$ olan erııt cclı> ve mürettep oldukları 
kıtalara sevkedil~ceklerdır. 

2 - Kimlerin ııskere gonderileceğine 
dair namlarına ya::ılnıış olan ca{:ırma ka
ğıtları her erin n.uhısa kayıtlı ol.dukları 
ınahalle \'e hiylcre gonılcrilnıiştir. 

3 - Topl.ınma guıni 24 teıırınievel 93Q 
salı güniidüı. 

4 - llıınlardan bedel verml'k ıstiyenler 
bedcllerinı 23 tcşriııievel Q39 pazartesı gü
nü akşamına karlar nıal san11ıklarıııa yatır
ma1arı lfüı:ımdır. 

5 - Y colek subay yetişmek ~artını haiz 
mckteplcı·clen mezun olup da ll uksek eh -
liyetıı~mesi olan kr a hizmetliler ı.Je 1 -
T ._rrinisani - 9S9 da yed el: sıılı::y okulun
da bı'unr.ıak ii•crc 28·11-939 da şut.eye 
gele ... eklcrd::-. 

6 - Her er ;;eni nfifus ciiz<lanı ve mü· 
mııas il vı: mu!ıtarlndyle birlikte ve toplu 
b'r halde ~ubeye clecel;lerdir. 

7 - Ankara y bancı ask~lik ~ubesi 
rnınt~kı:ımntla muklm bu sınıf ve dogunı?u 
ve uukaı :la ;:a::ı1ı şartlan haız olanlar da 
nmarıııırla A.,l·ara yrb ncı ukerli~ ıı.ıbe
s.ne mü•aca:ıt etmeleri. Ve bu ilfının bu 
v.•bi yoıbarıı:ılar hakkında tı-bl'i: nınlı1vetln· 
dl" olduıu il n o~un• r. (S.263) 15213 

3ı1-315 Muhabere 
~)4- 316 l'ava 
S~4- 316 MuzLka 
"3.;.- 316 J:ı.ndam~a 
334-316 Guııı.riık 
33 - 3J 6 Omıan 
S~4- 316 H:ırp ı;anayi 
;iZ4- 316 Piyade 
334-3!6 K imya 
334- 316 Gayri müslim 
3~~ -316 Topcu 
J"~-316 Deniz 
334- :l16 emir yolu 
334 - 316 S!iv:ıri 
3~1- 316 Tank 
334- 316 Nak'iye 
334- 316 İstihkam. 

JANDARMA 

Kok kömürü ahnacak 
Jandarma Genci 

Ankara. Satına\ma 

dan: 

Komutanlığı 

Komiıyonun-

1 - Jandarma subay okulu ihtiyacı 
için bir tonurıa yirmi altı lira kıy -
met biçilen 250 ton karabük koku 25· 
10·939 çarşamba günü saat onda kapa· 
1ı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin (488) liralık ilk 
teminat sandık makbuzu veya banka 
mektubu ile şartnamede yazılı bel -
geleri muhtevi teklif mektuplarını 

belli gün saat doku:r.a kadar komisyo
na vermiş olmaları (5120) 15088 

TiCARET VEKALET! 

Memur olınacaK 

_,_ 
GÜMRÜK VE İNHiSARLAR V. 

. 
1 nşaat ve tôdi ôt 

inhisarlar 
den : 

Umum Müdürlüğün-

1 - Keşif, şartname ve planı mu .. 
cibince idaremizin Paşabahçe müski
rat fabrikasında mevcut yemekhane
nin müdiirlük bina ına tahvili ve ta• 
dili i i 21. ıx. 939 tarihinde kapalı 

zarfla ihale edilemediğinden yenıdcn 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 23755.84 lira mu
vakkat teminatı 1781.69 liradır. 

III - Pazarlık 19. X. 939 pe~emhc 
güm.i saat 14 de Kabataş'ta levazım ve 
mubayaat şubesindeki alım komısvo
mmrla yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her giln leva • 
zım şubesi veznesinden ve İzmir, An
kara başmüdürlüklerinden 119 kurue 
nllıkabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için ta • 
yin edilen gün ve saatte % 7,5 güven• 
me paralariyle birlikte mezkur ko .. 
misyona gelmeleri ilan olunur. 

(5181) 15153 

BÜYÜK MİLLET MECLISt 

Kok kömürü alınacak 
Türkiye Büyük Millet Mecliai f. 

dare Heyetinden: 

1 - Kapalı zarf usulü ile Meclis 
ve müştemilatı kaloriferleri için (iki 
yüz) ton kok kömürü satın alınacak• 
tır. 

2 - Şartnamesi Meclis daire mil • 
dürlüğünden bedelsiz alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat miktan 
(390. ilç yüz doksan) liradır. (Temi • 
nat banka mektubu) olacaktır. 

4 - Eksiltme 16 - Birinciteşrin .. 
1939 pa1.artesi günil saat 15 de Bü ... 
yük Millet Meclisi 1dare Amirleri Ho 
yeti odasında icra kılınacaktır. 

5 - Kapalı zarfların ihale günü sa
at (14) de kadar makbuz mukabilin -
de tevdi edilmesi lazımdır. 

6 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi· 
kaları birlikte getireceklerdir. 
(4921) 14914 

Z1RAA T VEKALET! 

ulluk, Diskharo ve Mibzer 
arınacak 

Ziraat Vekaletinden ı 

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 
1ı zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a
det 5 Diskli, ı 5 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk· 
li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul 
!uğun bcherine 750 ve Diksharonun 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e-
dilmiştir. 

2 - İhale 14 birinci kanun per ern 
be günü saat 15 de Ziraat vekaleti bi
nasında müteşekkil satın alma komiı 
yonunda yapılacaktır. 

Ticaret Vekaletinden : 3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 
. .. adet 5 Diksli pulluk için 675,15 adet 

KonJonktur ve Neşriyat. Müdiirlü- 6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 
ğü katlr?su~.da m~nhal bulunan 200

1 
Diksharo isin 788 lira muvakkat temi 

ve 150 _hra ucretlı ve 20 lira maaşlı nat verilecektir. 
memunyetlere memurin kanununun 4 B k' ı · "d • f 4 .. .. dd . - u ma ıne ere aıt ı arı ve en· 

uncu ma esı ve aynı madde • ni şartnameler zirai kombinalar mü 
nin (H) fıkrasında yazılı evsafı haiz dürlüğünden parasız olarak verilir • 
olanlar arasında müsabaka ·ı 1 e me- 5 - isteklilerin kapalı zarflarını 
mur alınacaktır. Müsabaka imtihanı 14 Brinci kanun perşembe günü saat 
hesap, muhasebe, istatistik ve iktisat . . 14 de kadar komisyona vermeleri vo 
ılımleri ile fransızca, almanca ve in-. . saat 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı 
gılızce li anlarından beri üzerinden 
2 vesikalarla birlikte komisyonda ha 
ı.-10-939 cumartesi günü saat 10,30 da 

T zır bulunmaları (4968) 15148 
. ıcaret Vekaleti Konjonktür ve N eş-

rıyat MUdüriücü binasında icra edile-
c.ekti~. Ücretli memuriyetler için ta
lıplerın yiı~sek tahsil görmüş olmaları 
ve maaşlı memuriyet için de lise mezu 
nu bulunmaları şarttır. İmtihana i!İre
ceklcrin: 

Tahsil vesikası 
Bonservis 
Askeri tecil vasikası 
Hüsnühal vesikası 
Sıhhat rapor 

tarını dilekçelerine raptederek 18-10-
1939 akşamına kadar Vekalete tevdi 
etmeleri lazımdır. (5237) 15191 

VAKIFLAR U. Md. 

Münakasadan sarfı nazar 
Ankara Vakıflar Umum Müd'" 

1 .. ~ .. d ur-
ugun en : 

. Ankarada ikinci vakıf apartman i
çın kapalı zarf usutile eksiltmeye ko
nulan 600 ton karabük kok k" .. .. .. omurunun 
13-10~939 tarihinde yapılacrık olan i-
halesınden sarfı naıar d'l . . 
( 5243) e ı mıştır. 

15194 

KAZALAR 

Hükümet konağı inıaah 
Midyat Malmüdürliiğünden1 

1 - 3750 lira muhammen keşif be
delli kazamız hüki.imet konağının ya· 
pılan tenzilat haddi Hiyık görülmedi
ğinden kanunun 40 cı maddesi muci· 
bince ihalesi 20-10-939 cuma günü sa
at 10 da yapılmak üzere 6-10-939 dan 
itibaren aynı şerait dahilinde ve ka
palı zarf u uliyle yeniden 15 gün müd 
detle eksiltmeye konulmuş ihalesi 
midyat malmlidürlüğünde yapılacak. 

2 - Bu inşaatın proje, keşifname, 
şartname mukavelename fiyat cetvel
leri ve müteallikatı Mardin nafıa mü· 
dürlüğünde ve midyat malmüdürlil· 
ğünde görülebi1ir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 1812 
lira 50 kuruştur. 

4. - istekliler 939 yılı ticaret odası 
vesıkası nafıa miidürJ"g~ .. d bu İl . . hl' u un en 
ıçın e ıyet vesikası almaları ıaıun· 
dı~ (5143) 1507? 
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1 - Milli Piyango biletleri 11- 1 O -1939 1 rihin en ilib ı en T. C. Ziraat Bankası ıub 

2 Pera en e ol rak s tmağa mc ur old it ı intikal pram i etleri için fter 
ve ajanı .nnm bt!lun u ... u 
bayi s yya an yü"de 

m h ilerde s h~a ' kanlmııtır. 
10 omisyon verll esi kar rlaıtırllmı~hr. 

3 - "illi Piyango bayii olmak i in 
ise h"vi el ve i' ametgah 

~eraili namak 

adresi r ini 
ve h!\yi'jk rubsaf amesi a mak bli e lerin •. üviyel'eriy e s rih ticarethane ooreslerini ve seyyar ba ilik 

dilek(e v~ foto-raf i'e b · rli fc T. C. Zıra f Bankası şube ve ajanslarma müracaat e meleri. 
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; ftzılay Cemiyeti umumi merkezinin yardımcı = 

li :st bakıcı Hemşire ku rslorı 

:. KIZILAY CEJ.11YET1 U.1UMI ERKEZlNDEN ı 

= 
~ --... 

Cemiyetimiz tarafından h:ırb, kıtlık, muhaceret ve emaa· : --
Ii ahvalde zuhuru muhtemel ha. talıklarl yapılacak müca- : 

;: delede ve bilhassa seferberlik esnasmda hastanelerde Kızıl = ay esas hem irelerine yardını.cr sıfatile çalrştırılmak üzere ;: 
_ (GÖNÜLLÜ HASTABAKICI) yet'§tirmek için 2 ikinci· : 
: teşrin 1939 per,embe gününden jtibaren Ankara Nümune _ 
E Hastan s"nde kurs açılacaktır. Mecc ni olan bu kursa. a~ağı ;: 
::: da yazılı şartları haiz olanlar almır: E -

1 - Kadın olmak, = - = 
2 - 20 lla 45 ya~ arasında bulunmak, - ---3 - En az ilk mekteb tahsilini bitirmi, olmakt --- -

: Kaydedilmek ve dersler hıakkında malumat isteyenle- : 
rin Ankara Ni.irnune Hastanesi Başhekimliğine 15 birinci _ 

= teşrin 1939 dan itibaren her gün aaat 13 den 15 e kadar, : = tahsil vesikaları ve nüfus kağıtlara ile müracaat etmeleri Tİ· -
:: ca olunur. Bu insani vazifeye ıefik ve hayır sever hemşire- _ 
: !erimizin tehalükle koşacaklarına kaniiz. 3796 -
':lıııııı lllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;: 

3 a em eşya a ı aco 
Siyual Bilgiler Okulu Satın AJ ma Komisyonu Reiıliğinden : 
Miktarı Cinıi Muhammen fiyatı İlk teminat 

40 tane 
?O tane 

100 tane 

Pamuk şil ı: 

Pamuk yastık 
Pike örtü 

488 

133 
265 

886 66.45 
Siyasal Bilgiler okulu için yukanda cinsi ve miktarı yazılı şilte, ya tık 

ve pike açık ek;iltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 20. Birinci eşrin 1939 
cuma günü saat 15 de Ankara Mektepler muhasebeciliği bi asında yaptla
cakhr .• 1uhammen fiyat ve ilk teminat yukarıda yaz1lmıştır. Sar name her 
gün mektep e göriılebilir. (4973) 14943 

tay Gümrük muhafaza taburunun 
erzak ihtiyaç listesi • sene ı 

Hatay Gümrük Muhdaza Taburu Sa.tın Alm K.omhyeınuDdan : 

Cinsi 

Şeker 

l:Julgur 
Kuru fasulya 
.Mercimek 
Zeytinyağ 

Patates 
Pirinç 
Kuru soğan 
Nohut 
Sadeyal: 
Sabun 
~.a.-nan 

Kuru ot 
Odun 
Arpa 
c:: ğır eti 
Un 

Muhammen 
Nriktan Bedeli 

Kilo Lira 

3150 
15350 
14475 
49i5 
2125 

11900 
8175 
412.S 
8850 
3SOO 
4125 

135500 
201800 
925500 
2;0 00 

'iOOO 
150000 

945 
1228 
li37 
348 25 
850 
952 

2544 75 
165 
531 

3534 
1237 50 
2032 50 
8072 
9255 
8 05 
9015 

12225 

Muakkat 
teminat !halenin gün thalenin ne 
Lira K~ ve aati suretle yapılacağı 

70 88 16.10.939 Sa: 10 da Aç1k eksilt. 
92 l O .. 11 de .. ,. 

l 30 28 ,. ,. 14 de ., ., 
26 12 ., .. 15 de ,. ,, 
63 75 17.10.939 ., 10 da ,. ,, 
7l 40 .. 11 de ., ,. 

190 86 ,. 14 de .. ., 
12 38 ,, ,. 15 de ,. 
39 83 18.10.939 ,, 10 da ., .. 

265 05 ,. 11 de ,, ,. 
92 81 ,. .. 14 de ,. ,. 

152 44 ,. ,. 15 de " .. 
605 40 19.10.939 ,. 11 de Kapalı Z. 

694 13 .. il 15 de il H 

637 88 ,. 16 da .. ,. 
680 63 20. L0.939 ,. 11 de ., .. 
916 88 ,, ,. ıs de ,, " 

ı -l-fatay gümrük muha!aza ab•ıru un senelik erzak (un mayıs 9 O nihtı 
vetine ki\dan:lır} ih iyacı yukarıya çılcanlmı~ olup yazılı günlerde Antakya 
da G"mrük muhafaza taiıuru satın alma komisyonunca ihaleleri •apılacak 
tır. B husus ;ıki .. ar nameler me.ıkı'irkomisyonda her zaman görülebilir. 

2 _ Talip han;i crzııkların ihalesine girecek e o erzaklar için gerekli 
teminatı muvakka•ay1 İskcndr.:rıın gilmrükleri başmüdilrlüğü veznesine 
ya ıracak e hangi ihaleye ai olduğunu teminat makbuzunda tasrih etti· 

rece'~ ve ihale saatinden önce komisyona müracaat edecektir. 14926 

r 
Eiektr"' Şirketinden : 
Gecen !eneki Cümhuriyet haYTamm ' yapılmı do

nnnm.; tenvlralmdan baska bu sene iı;in yeni donanma le· 
si tı veya ilav ... Jeri yap;nl:ır en geç 20. 10. 1939 tarihine 
1-adar şirket müdüriyetine bu te isatı bildirmeleri rica o • 
lunur. 3813 

o 1aık : 

Satılık - Vagner marka gilrel bir pi • 
rano satılıktır. Görmek i.;ın Elektrik •ir
keti kaı\ıbı Fer h Apart. ıicüncil kata. ıtö
riı,mek icin 2521 elefona. 3769 

Saulık Ev - Yapılmı~ bahceli evlerden 
B 4 tipım!en !ı odnlı m<1nz rah geni• baa· 
celı ::>,.ac;lı k5~e b3$ı tel: .?406 Bayram C 
' o. l. 3;10 

Sattlılı Apartman - Balık pazarında bit 
ap:ut:nanlık analı 4 daireli 245 lira ıratrı 
bedeli nin <,40 bordu te] 2406 Baynm C 
l':o. l. 377l 

SatılJJt A oartmanlar - Y cni~chirin Ce· 
becinin miıte3ddit yerlerinde ırat, konfc.r
Ju bordu borçsuı Tel: 24C6 Bayram C 
No. 1 377.? 

Satrlıl: - Oda takımr, bir halı ve masa, 
Çankaya cc:ıaneı;İne muracaat. 377ö 

Sat1/Jlc - Maltepede, Onur sokakta 21 
No. lu bakkallı evin biti1iğinde asfaltı 
'örür nıanura ve hava itibariyle en ıni· 

Küç'ik ilôn şar .. lon 
OC.rt ıatırlık küçUk illinlan:!an : 
Bu drıla ıçın JO Kuruş 
llı:ı d«Ja ıçtn 5? Kuru 
(J <; dt•la •<·ın 7ıl l!urus 
Dan d;•f., ı~·ın li!J f:ruuş 

De amlı kucuk ıllinlardan heı de· 
fası ıcın lO kuru ~ ıınn . Mcııeli. 
10 defa n~rcdilecek bir lhın ıçın 
140 l(ıtru~ alınaı::ı k ıı Sn kolay • 
lık olm:ık ıiıcıe heı anı, ı;:el i ıııe 
ualarınd1kr boşJo ldar m!ist.-ı; r. a, 
JıJ h~rf itıh31 eılilmi !;tfr . Bır kiı • 
tıi~ ilôn 120 harft~o ıblre<! olu a. 
hdır 
llort satırdırn far.la her Plır itlo 
bcıheı •cferıne ayrıcı oo l.urus •· 
l ııur. 
Ku ıik llanlı:ırm 120 harfi ııceme· 
mesi lhımdır Bu mikt.ın geçeo 
lliinlar aynca pul tarif ine ' bl • 
dir. 

zel bir mevkide araa. Bakkaldan sorula· Aı:ele kiralık - Y eni~hirde s~lanik 
c:alt. 3801 cad. 43 o. 2 oda 2 hol ve mut!a., su da. 

'• satıldı ucuıı: otomobil - Sağlam lıil 28 lira Be::çi flem7.İye müracaat. 
d 3833 

· bir vuiye te. Meni aaatlerın e Kirıılılı - Hava.dar miistaltil bir oda 
ıl den Haklu Silha. 3803 kiralıktır. M;ıltcpc Akmcılar No: 3 T 1: 

Ac11!11 utılık - Takaide 11M plakalı J.ı41 - 67 3aJ6 
Chreysler (radyo ve kaloriferli). Müra. 
caat samanpu:annJa Bakkal Mehmet Aranıyor 
Bulum. 3804 

Sıttılılı srsal.r - Sarı köşk AtJtürk c:ıd. 
üzc!"inde uı;uz fiyatla. Sanayi Cad. No. 
82 Tl: t 953 3807 

Ar•nıyQr - Bir ser miirett"p ııc nstıı 
bir matba3 m11kiniııti ve bir pedalcı alına
caktır, Yıldı:ı: matbaa. ma mliraca:ıt. Tel: 

Satılık - Çankay Cad. üzerinde arsa· 2024 3717 
Ja.r metresi 5,S liraya. Sanayi Cad. No. 82 
Ti: !9SJ 3808 Aranıyor - Ticıınt ku übünc kadın ve 

erkek servisçi ISzımcbr. 1610 telefona a • 
Satılık - Kavaklıdcrcde Güven evle· cele mtiracaat. 3790 

rine ıı:ideu yol ü:ıcrinde pancllcnmi' ar· 
salar. Sanayi Cad. No: 82 Ti: 19~,3 

3809 
.,, t. 1 

acele satılık ıız Jcullanılmı ev eşyası ya
tak odıı sı 9aJon tlkJmları blll dolabı sa • 
l amandıra ve S. Yenişehir 1nkilip soka~ı 
No· 13 daire 5 her gün ogleden sonra mu
rac~at. 3820 

Satılılc - Altı uldalye liri kanapcsiyle 
cevı:ı yemek maaa~ı a~rıca yeni ~ir .. biıfe 
demir karyola. Ycnı•ehır ismet 1nonu cad. 
No: 78 ah kat ıaat 10-12. 3822 

Kirolak : 

Ar11m7or - Mesai saatları haricinde Ç3· 
lı~mw uıerc kuveHi daktilo Hlzımdır. l6l0 

do.~ wnii 

Aranıyor - Yapılmakta olan küçük ev
lerden B t ipinde satılık hisse aranıyor. 
Saneyi Cad: No: 82 T i: 1953 3805 

Ev aranryor - İlle yapılan l 50 evler
den satın alınacaktır. Sanayi Cad. No: 82 
Ti; 1953 ; 06 

Aranıyor - Bir marazanın idare i1ini 
bilukkın yapabilecek anban;ı veya satış 
menıurıı ;.;L·yaç vardır. P. K. 373 An • 
kan, 31!28 

Aranıyor - ilk me tebe devam eden 
çocuğa Almanı;a ders için bir alınan ba • 
yana tilrkı;e dersleri içın bir de dıplom h 
bir bayan aranıyor. Ku hı arkası M enekse 
sokak 4 numara Göknil Ap. Şükrü Dai:lı. 

3831 

Kiralık S odalı Daire - B kanlıklarıh 
Bilge sokağındı 4 numaralı apa~nda 
neıareü kamildi 5 odalı, konforlu bır da-
ire kiralıktır. Apartıman, Çankaya cadde· Oda aranıvor - Almanc mdan i~1ifa • 
sine otuz beıı metre "e. otobtiı duragına . 
d~ ·ıki dakib mesa(ede<lır. Tel: 6169 de etlüir bır bay bir oda arıyor. Ulu> 

• 3832 K .M.'e mektupla ıniirac1!,.t. 3835 

Kiralık - 4 odalı ucuz daireler Yenhe· 
blr jandarma okulu yanrnda asfalttan 100 
metre mesafede E. Kansu Apartmanında 
Arar man içindekilere müracaat. 

3743 

Kiralık kat - Ceni!I 4.oda v.ıı. S~blt iki 
ır.udirop l biHe her türlu konfor cıhaz ve 
tesisatı, fevkalade neıaret. 1ı: bakanlık kar 
em Kıırlırma'k sokak 4 Tel: 60~6 376!i 

Kiralık - Yenişehir Bakanlıklar karQı• 
sı Meşrutiyet ı:ad. Konur sokak 21 No. 
5 oda 1 salon mt111ambalı .banyo ve. kurna 
konfor geni~ tenuı bir claJre bıthcelı. 3773 

Kiralık Oda - Aile yanında bıklar cad· 
dcıti Güzeller sokalı Onunc:uyıl Apt. 11on 
bL H~ 

Kiraltk - Bayan için aile ne~dinde mö· 
hityalı bır oda (icabmda piy:1no ve rad • 
yo da verilir) Ulusta M. S. B. mektupla 
mürac:aat. Z775 

Kiralık Dıiı~ - Ycniıtchirde ScUnik 
eadde inde Baµra apartmanında ikinci 
katta bi:~ od:ılı konforlu bir daire kira · 
lıktır. Bekçi Remziye milracaııt. 3785 

Kir•lık - Atatürk Bulvarında Balcıla ı 
apartm:ıııında iki oda ve ~ir hollı c;_atı ka! 
dairesi aylık icarı kırk lıradır. KapıcJy, 
veya 20 9 telefona. 378 

Kiralı} Düklı.1n - Post ne caddesind 
tıcaret oJası yanında 52 numar:ılı diikka 
kiralıktır. Apartman kapıcısına müracaa • 

37( 

Bir müubbiy~ 11r.Mıyor - E ki chirde 
iki k İ$il i k aile yanında on ekjz aylık lu:ı 
çocui:a ingiliz veya franuz mürebbiye a -
ranıyor. Şeraitin Gbksu ap~rtmanı Dr. 
Suphl Arın'a bildinlmHl. 3837 

İş arayanlar · 

ls arıyor - Türkçe ve Fnınsııca 11· 

baberat ve in~aat i,ıcriııde ealı')mJ$ teC· 
rilbeli Muhasip iıı aramaktadır. Poııta ku· 
ıus11 1026, Yenişehir. 3802 

lş aT1yor - Gündüzleri sııat 2 ye kadar 
ealı mak üzere bir bayan dal:tilo ve yazı 
i,teri arıyor. Ulnt, il{m memurlu-;un:ı mü
racaat. Tel :1064 3811 

lş anyor - lnııaat i !erin.de tecrübeli 
bir mühendis sermayeli bırisiyle ortak ve. 
ya miite~hhit yaıııorb bir i aramaktı.dır. 
lJlıısta. S. rumuzuna me ~tupla ınüracııııt. 

3821 

ls arıyor - Bir bay aile nezdinde ilk 
ıe orta mektep talebelerine husun der 
ıermelc istiyor. Ulubta T.U. ruınu?una 
nektupla miirııc:aa t. 3823 

1 

.............................................................. . 
YALANCILAR ŞAHI 

F"foik Ma< h - c.,oU• Lomba<dl 
: ................................ -.................. . 

--= vetli -
~ ---_... Bilumum is .. osyonlardo -
~yahut depolarımızda sayın 

amadedir. 
--- . 
:=zın emirlerine -------- 1 • 

sıpar E ~E İR İ(İN ----
Ankara Memurlar Kooperatifi, 

~ -- ANKARA Telefon : 1428 ---- .Bi KOÇ TİC. EVİ, ANKARA. 

lzmir 2 nci Asliye Hukuk Daire· 
sinden : 

lzmirde Alsancak şehir guinosu arka • 
ında Ferub Apartmanında Z inci katta 

Alru;chırli Kasım yanıııda Ahçı Recep og. 
lu Yı!ı;ur Erdo an tarafın.dan Ankarada 
Y eni!ichirde orm.-ın çiftlik s:ıtıt majtuıı.sı 
vanın.dıı kolacı Bekir nezdinde Zahide I· 
ieyhine acılan boşanma div;ısına mıiteda
İf ditv arzuhal suretiyle davetiye vcraka
sı ınıldıleialeyb Zahidcnin ikamctgiıhının 
mcc;huliyctine mebni Ankaracla eıkan Ulus 
guete&in!n 21.3.1939 tRdhli nüııhasiyle ili· 
ocn tebliğ cJildiıii ve t.ıhkikat &UnÜ de 
bilJirildizi halde mü ldei,.Jcyh t11yin olu
nan giın ve saatte mahkemede hazrr bulun
mamı$ o)duğnoılan hııltkın•Ja muameleyi 
gıy biye icrasına ve tahkikatın l·ll-939 
c;ar'8ınba günü saat 11 e ıalikine ve ıa • 
bitlerin istimama karar verilerek bu bap
tui tanzim olunan gıyap ihbamam~i mah
keme koridorunıı a~ılmış oldugandan müd
deiale.vha Zat idenin tayin olunan gün ve 
saatte mahkemeı.le ha:nr bulunması "eya 
bir vekil göndermesi ak.;i t;ıkdirdc bir da· 
ha tahkikat ve mahkemeye kabul edilmİ· 
yerek gıyabırvh hüküm verileceği teblii 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

15200 

ZAYlLER 

Zayi - Ankara Emniyet müdürlüğün • 
den aldıı;ım 31-29735 No.lu ikamet tczke· 
remi kaybettim. Yenisini alacağımdan es· 
kisinin hukmü yoktur. Leon GaPO . 3827 

Z:ıyi - İstanbul emniyet milFlürlüi:ün • 
den aldığım 31-32713 58Ylh ikamet tezke· 
remi zayi eltim. Yenisini alacağımdan es • 
kisinin hükmü olmadığı ilin olunur. Ah • 
mel Ahun Mümin Zade. 3829 

Zayi - 9.10.939 pazartesi g\lnil a keri 
vesikamı niifuıı cü:ıdıınımı ve şoför ehli -
yetnamem ile 2370 No. Ju kıımyona ait kar· 
nemi ı:ayi eltim. Yenisini alacı.gımdan es
ki inın hlil<mü yoktur. inhisarlar depo in
ı;:ıa11ndıı şoför Celal Bozkurt 3839 

Cebeci Hastanesi 
Cilt, Saç ve Zührevi ye mütehassısı 

Dr. Kemal Arrcan 
Berlin Kıliniğinden mezun. 
Ctlcuk Sarayı karşısmda Halıcı 

- İbrahim Ap. Tel: 3101 . 

.1ııı111111111111111111111111111111ı11111 .. - ~ 
~ Kiralık büyük ev § 
§ 12 oda müracaat Tl: 1589 S 
- -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııt,. 

ULU S - 20. inci 711. - No: 6S37 

İmtiyaz Sahibi 

İakenJer Artun 

Umumi Ntşriratı td:ıre f:dcn 
Vazı işleri MUdürtı 

Mümta2 Faik FENIK 

MU enen .Udilril ı llfaslı ULUG _J 
ULUS Baaımevi ANKARA . 

' 
Kir.alık hane - Atıfbey mahalle~! Dı 

mlr köprü y>nmda bahcc içinde blitün kCI 
fonı bııiz 857 No. bane kiralıktır. Zira r 
Vekileti evr k mü<lürUne miiraca l. 1 
lefon tantrıılJan 225 3797 r . 

YENi s i EMALAR 
HALK 

sus 
Kiralık - Bahceli evler. 7 ci durak, 

S oila. banyo havagazı, elektrik ve sıı çil 
te c:amlı yeni muşambalı Tl: 1900 ve ı2s; 

3798 

Kiralık - Yeni$ehlr Sıhhiye Kartısın 
Ja Ugur Ap. da ıtııYet kutl:ını~lı tam kotı· 
Forlu 4 odah bir d:ıiresi muracaat TJ: 
1851 / 2593. 3800 

Kirtıfık - Mamakta Kayaş C::o.ddeıin.d~ 
t-lo. 35 / 3. Ev. 3 oda Mutbak. banyo. arka · 
~ı önil bahçe, elektrik ve ııı ucuz kiralık· 
tır. Kızıl y İdare memuru Emin'e müra 
ca:ı t. 3810 

Kiralık oda - Uluı meydanı civan Me· 
te Ap. aile nezdinde 1 veya 2 bily için. Zi· 
raat en,titUsü Ti: 2145 den 76 Eııver.<iök· 
tilrk'c müracaat. ~825 

Bu gün Bu gece 

Muıerct Sul/ayan - ]ames Stvarı 
tıırafından oynanan 

Günalıkiir Melek 
( 1..r Ange Jmpur ) 

Seanslar 

14.4!> - l 6.4S • 18.-45 Gece 21 de 

Bu &\in Bu geeıı 

Türkçe sözlil ve ş:uk muılkill 

Gülnaz Sultan 

Seanslar 
14.30 - 16.30 • 18.30 • o~ce 21 de 

12.15 de HALK Mıtineıinde 
CANİ DOKTOR 

BUGECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 

'BU GUN BU OFCE 

tici filnı birden 

l - Lorcl . Hardi 1ıı arıyor (türkc;e} 
sözlü 

2 - Baskın 

G ce Sı:anu 
·o.so duT, 

12 de ucu l' lir m><!nc 1 

KASlt"'c 
Türkçe aözla.L 


