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Ulus Baaımevi 1 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus - Ankara 

TELEFON 
Milessese Müdilrü 1144 

-ı 
1 
1 

Başmuharrirlik 1371 
Yazı İşleri Mudüril 1061 
Yazı işleri 1062 
1 d a r e 1064 \~KlJRUş 

Mektep kitap.arının a!:m ve s;,:o ı
mını tanzim ve talebe!er"n zar~ r 
görmemesini temin mak adiyle 
Maıuif Vekaleti alakadarlara 
mühim bir tamim y p ı~lır. B 
husustaki haberlerim:zi 4 üncü 
sayf a.mızda bulacaksınız . 

. ~~~~~~~~--~~~~~~~~~_'._~~~~~~~' 

L ize e mınlakasına hükumet 
• 

ü~ yüz bin lirahk yardım yaplı 

Başveki imizahnan 
tedbirleri anlattı 

·sınat Vekilimizde iza larda bulundu 

Sıhat ve l~timai muavenet 
V kT · e 1 ımız B. Hulusi Alataş 

Yann 
Erzuruma! 

Falih Rıfkı AT AY 
!.rıcBu lalll'ları yazmıya başlarken 
tre ~r\ltn davetlilerini götürecek 
ı ,.. n er Ankara istasyonunda hazır· 

~.!.... "1 l1 •ıA • O o l ban b ,,.,, • "v"' 1 ıçın top ıt· 
azı t b k )'orıun. "P ı!'a ve r am ara a ı· 

,. • . • adııahlık, ecnebi imtiyaz 
~ ıstıkrazlan ile 62 senede 4089 

~ıl°,llletre ra~ döıiyebilmi,tir. Cüm
• urıyet devrınde bu milletin parası 
ıle 3189 kilometre hat yaptık!" 
Yahut: "Erzururn'a kadar 16 mil· 
Yon liralık ve 32 kilometre uzunlu-
ğunda 153 tünel açtık' Veya• ''E .,, . 

rzurum • Sivas hattını te§kil eden 
~ !ubeden yalnız birinde çalışan 
~[' ve aa.?atkar s~yısı 1 milyon 592 

n 313 tur. 160 hın ton agwaç travers 
d" . ~tedık. 5350 ton ağırlığında 22 de-
nıır köprü kurduk.,, 

.. Fakat bunların hepsinden daha 
guç, daha büyük bir §eye muvaffak 
0~duk: itimatsızlığı yıktık. Eiıni 
turk milletinin umran ve inşa ana· 
hesine yeniden hayat verdik. 

Büyük Millet Meclisi dün B. Refet 
-!:anıtez (Bursa) nın reisliğinde top
lanmıştır. Celse açılınca Maliye Ve· 
ı~ilimiz söz almış ve şunları söylemiş· 
tir: 
··-Arkadaşlar, gelen evrakın 12 ve 

13 numaralarında iki tane bütçe en
cümeni mazbatası vardır. Bunlardan 
birisi ahiren ihdas olunan büyük se
firliklerden dolayı Hariciye Vekale· 
tine ait cetvelde tadilat yapılmasına, 
diğeri de zelzeleden dolayı musap o
lan yerlere yardım icrası hakkında 
maliye bütçesine tahsisat ilavesine 
dairdir. Her ikisinin de vaziyeti ha
zıra dolayısiyle müstaceliyeti vardır. 
Tasvip buyurursanız ruznameye ala
rak müstacelen müzakeresine müsaa
denizi rica edeceğim.,. 

Bu teklif reye konarak kabul edil
di ve Hatay vilayeti kurulmasına dair 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Bulgaristan ve 
Balkan antanfl 

Yugoslavya hükume-ti 

Bükres ve Sofya' da 

tavassutta bulunuyor 
Londra, 16 a.a. - OaiJy Te· 

legraph gazetesine göre, Belgrat 
hükümeti, Romanya ile Macaris
tan arasında muvaffakiyetle ne· 
ticelenen tevassutundan sonra, 
şimdi Bulgaristan'ı Balkan pak • 
tına girdirmek için Romanya ile 
Bulgaristan arasında t~vaııautta 
bulunmağa çalışmaktadır. 

B !J§Vekilimiz Doktor 
Relik Saydam 

Kafkasya 

hududunda 

Sovyel lahı'dafı 

haberi yalanı n yor 

Tass ajansı bu haberin 

tahrik maksadile tertip 

edildiğini bildiriyor 
Moskova, 16 a.a. - Tass a· 

jansı bildiriyor: "Mancheater 
Guardian", "News Chronicle" ve 
"Y orkshire Post" gazeteleri ve 
diğer bazı gazeteler, Britiıh Uni• 
ted Press ajansının, Kafkasya 
hududu boyunca sovyet kıtalan
nın kuvetli tahşidat yaptıklarına 
daır olar k ve. uiı;' iı • ,,.t, · 
ne§retmektedirler. Bu haber, 
Moııkova radyo istasyonuna atfe· 
dilmekte ve mezkur utasyon ta· 
rafından teyit edildiği söylen· 

mektedir. 
T ass ajansı, gerf!k bu haberin, 

gerek Moskova radyosu tarafın • 
dan yapılan bu husustaki neşri· 
yat iddiasının tahrik makaadiyle 
tertip edildiği aşikar ve gareze 
mfütenit olduğunu beyana me· 
zundur. 

Her yeni şebekenin açıhşında 
d~yduğumuz: sevinç, sndecc yeni 
hır merhaleye daha varmış olmak -
tan ileri gelmiyor: dcmiryolu bizim 
Umran ve in§a hareketimizin ilk 
hamlesidir. Bu hamleye yalnız: bizi 
dün Erzincan'a, bugün Erzurum'a 
eriştinniı olmağı borçlu d ği iz: bu 
hamle cümhuriyet devrinin i tısat 
'\'e ıanayie ait bütün teşcbb .. slerine 
Cesaret kaynağı olmuştur. Demir
Yolu ile bir nevi nefis terbiyesinde 
bulunduk: osm~nlı impıı.r2!torluğu 
Yıkılmıya b ~ladığındanberi, yerli 
ecnebi, her türfü teU::nler altında 
bu milleti içinden kemiren aşağilan· 1 

nıa hastalığını tedavi ettik. 

J.ıgiliz filosundan bir parça ingilir. sah "ilerinde devriye geziyor 

ilk ray dö~enird:en, ilk fabrika· 
huı temeli atılırken ilk mndene 
t'" • urk kazmaıa dokunu1 ken sağımız-
dan : 

- Yapamayız! 
Solumuzdan : 
- Yapamazsınız! 

b İsyan ve ihtarı eliyor<.!' r,.kat 
1 rın hakiki manl\!11 şu idi: 
- Y ll§tyamayız:... Y aşıyamaz:sı· 

nız •• , 

Ray dö~emck bizim idn artık 
Övünmeğe değıncz basit · bir iş ol· 
llıU!ltur. Rayımızı imfıl edecek türk 
demir cevherini Karabük'te dök· 
~~~e başladık. Yarın vagonlarımız, 
0 burgün lokomotiflerimiz yüzd 
)Üz tiirk malı ve e:ıeri t'lacaktır. 

Çünl:ü biz Erzurum'a doğru, ya· 
hut lra~ ve ıı İran huduthrına var
rnak iç"n yo a çı'·madık: biz:im he. 
c ~"imiz J"İrrni~ci asrın i 1eri ve bü
yük bir m'lleti olmaktır. Biz hayata 
ve hüriyete gidiyoruz. 

Erzurum katar] a .. ınt koşturan 
fe\k ve co~kunlukta türk kuı ~ulu§u 

1 1an tayyareleri 
İskoçya sahillerine 

"r. t arruz yaptılar 
35 İngiliz bahriyelisi öldü 

Berlin, 16 a.a. - O. N. 8. tebliğ ediyor: 
16 teşrinievelde saat 14.30 ile 15.30 arasında alman bombardı

m'1·n tayyareleri Firth of Forth'da İngiliz harp gemilerine taarruz 
etmiştir. lki İngiliz kruvazörüne büyük çapta bombalar isabet et· 
miştir. 

1 

Taarruz şiddetli ingifü: müdafaa 
elenen yeniç -1' devletini inşa etmek- ateşine rağmen yapılmıştır. Almarı 
te olanların sarsılmaz imanını ae·. tayyarelerine hücôm eden ingiliz av 
li\mlı) otuz. (Sonu S inci say.fada) 

B. Saraçoğlu Mo otofla dün iki 
saat süren bir konuşma yaptı 

Taymis gazetesinin verdiki habere g6re 

l ürk· Sovyel görüşmeleri 
neli<eye yaklaimakladır 

Sovyetler Birliği Hariciye Komiser fuavir.i 
ote.m in'in An ara ziyareti e•nasında 

Har "ciye Vekilimiz B. Şülırü Saraçoğlu 
ile konuıurken alınmlf bir re•mi 

müşkülôttan değildir 

- Royter ajansı 

B. Sara~cğlu'nun dönü~le 

R men Hariciye Naıuı ile 

d görüşece ~·ni ildiriy r 
l'.foskova, 16 a.a. - Ti.\rldye Hariciye Vekili Şilk

rü Saracoğlu bugün Sovyet Komiserler Heyeti ve 
Hariciye Komiseri Molotof'u saat 16 da tekrar ziya
ret etmi~tir. Mülakat iki saat sürmüştür. 

Umumi intıba müıakerelerin henüz ),itmediği 

merkezindedir. 
Konu~malar net;ceye yal.liaFıyor 

Londra, 16 a.a. - Times gazetesinin uiplomatik 

muhabiri yazıyor : 
Sovyet - Türk konu~maları neticeye yaklaşmakta .. 

dtr. Molotof - Saraco~Ju görüşmelerinin uzun fasıla .. 
lara uğrama:nnı, mü külattan mütevellit zannetmeğc 
mahal yoktur. Sovyet tekliflerinin, Ankara t r ... fın .. 

dan Londra'ya .ye Pari.s'e b" .dirilme i. keyfi.yeti, Rib
bentrop'un ziy etinden ileri gelen t ahhürlerle. 
ıovyetlerin Baltık'taki meşguli ·etlerine inzimam et-

(Sonu 5 inci sayfada) 

Musaffe'in hemen şark.ında, 6 

kilometrelik bir cephe üzerinde 

Alman kıtaları dün 
bir taarruz yaptılar 

Fransızlar taarruzu durdurdular 

Fransız topçusu cephedeki 
iman tahşidatını bombard•man ett; 

~-· 

Franıız lopçuıu cephenin bir yerinde atı~a hazırlanırken 

Paris, 16 a.a. - 16 T eşrinievel sab h tebliği : 
Moselle ve Sar arasındaki düşman hatlarında bii'l·ü1• b"r f ~ı· •vd d·ı · · J K ı n .. ıyet 

e ı mıştır. 

\Vissembourg'un batısmda~~i 
•ır. 

cihetten de devriye faa1iy~ti olmuş 

8. Numan M enemencioğla. 

25 in'i hizmet 
rnül'!a!ebefiyle 

bir · d A :el 

n 
n(o '"'lu 

yıldönümü 

arkad ~lan 

verdiler 
H'lr: ~iye Vel!illifi Umumi Katibi Nu• 

mıın lcııcnıe cio~lu'ııun hariciye mesle
·,iı:: .nı~;szbının 25 iı-ı:i yı doniıı:til m.ina
ıe e ıyle. Ve ıı.let ark"cl"şları d~!l ak am 
:·er. ... i şeı ~fı,.c karpic;tc bir aile d.iveti yap 
mı~'ardır. 

Zirafet csn~sında aşvekil Dr. 
R dik SayJam tarafından Mc ernen
dcğlu'na gönderi1en cok m'ıltcfitP.ne 
yazı lm ş bir mektup i d tli alkışlar 
ırasında o!amrnu tur. 

Başv ~;°limi:dn mektubu -:uclur: 
16 tcşr!nievel 1939 

l{:ır: ı"••e ' ' ı Al • ,,A ., • . • • ·- ,, e.c • e.ı ~ unumumısı 

r. uman 1 wncm ncioğlu'nn 

Almanlar taarruza geçtiler 
Paris, 16 a.a. - 16. ıo. 939 akşam 

.!bliğ i : 

• .,.izim 'ıım;ın 
da altı kilonıetreıı·:.. b'r ce h .. · 'tfariciye ,' •· · , .•• · • d •• • P• e uz:erın mcs.e ıre g;ra. "ınııın 

e taarruz etmişler ve torpil tesisatı- J ,i beş.inci senesini t.ı ııamladu;:-

Almanlar bu sabah topçunun da mil 
~aharetiJ-:le Moscllcin h'cmcn ~arkın-

na dayanan haf·f nız bw·· ·~n · · · · ı nazaret unsarları • . '!' ' • sızı scnclerdcnbt ri harrc·· 
mızın bulunduğu Schnesberg tepesi-. remızın kı;, mctlı bir ııı:vu ola.ral: ta-

(SoDu S. incı say! ada) (S . . J ) onu j rncı s. >J;ı. a 



evzul r1 : 

nızm n ın yyen blr ni:ram ve rt
tı t içi 'a çah§mR mı, iklı~- li fa -
liyeti:ni··i, 1 •• diııine uydurduium ~ 

• ye 

ınua~· n Lir düzenin muz.yv"'D bir me cıt ur. 
ahen i t •i İci temin eder. Lin lir 1 onhrın lıiTa . 
di~li olıın ıı mnkanuınııd l.f'r un- 1 r bi1'a7 :t rrlım etm"1 , bi !ere ye• 
.-ııru , ıcr t•İ!İn k~ndi ine ml\.hsus biı 1 ni •ır ın":-.. H el"I ı temin edeı·. 
vaziieai bir rolü, kendi ine uzak ve Cu ıı retl~ bir lua1?11 nı t 
ya ya ın h r h n<-İ diğer bir ıı.nııur- ihtiyac ı hu m"'va_i t e!·k~·ııer e 
la ıı:. ı bir irtibatı vardır. Bu oıalci· • i imkn mı c: ge irrbil~eii· 
nede h rl angi bir Ul!!UV hozuhıncf', ""iz ei~ıi, S€r' t ı:'y ~ ... - m yd na 
derhal diğer bir yerd , dii;er bir u:z:- $!elen fi atl><rı mu e için ele 
vun da aluadığını göriirü~. en ~min bi.·er a5.1t del. ebni o! • 

(Harp), ba it cümlelerle anll'lt- ru~. 
taak i~t diğimiz bu bün ·ed ~u ilci 
büyük M-ızaya sebep olur: l~lıaadi 

A3ıtıt SOREYYA 

ınalc nızma durhııl bü i.ik bir ııar- O 1 ( h 1 d. . 
•mtı g~çiı-erek, muhtelif cü:ıüta.m- O n a IJO ÇC 1Ô ses e 

ait muho .eme 

- ..... -· 
ULUS 1 7 • 1 o -193!> 

• 
• • 1 ·r y rı t 

il İzmir bir a n 
1 ücumu,, na uğra 

r 1 ar ıya a ve 
. /( 

pasır 

Okullard günılüz -.·e gece talebe5i- Rasat tepede r pılacak olan Anıt - a o ~or J 1ma 
Bornova' da 
tecrübeleri ya ı dı e i tib-m:n ta bik edilen Kabir yerinin iıtim!akine Ankııra 

ye i devem kli e.;3 tutularak - D~lediyeııince devam olunmaktadır. 
jiyen lı ıi, :mndan 2~ a1ti n,11;;1 :ul - Haber aldığımıza göre b •güne kadar 
la rr;ıJarı ilzım geldi,.i \'C C fa ,·r til fstlnı fak euİ)en yerler 52 bin metre 
!ebe b"le g··ı öniind.! bıılundur.t'!' k murabbaını bulmuştur. Eloe mevcut 
ıhbi te •1 i şekillerinin tcsbiti m ki projeye ı;örc henfü: istimlaki icap e-

lımir, 16 a.a. - Bu salıah İzmir'd~ ı ne iskele karşısında D .. vudon kahvt
Karşıyaka'ıla ve Eonıova'da pasif ha- sin 1 e yangın çıkrnış ve yalnız bu kah 
va konını. a t.ıtui a~ı yapılmıştır. ve yandığı halde söndü::illmü,tÜf· 

Sabah sut 10.25 de dokuz tayyare- Kaı- ıyaka halkcvi önündeki meydanl 
den m irekkep lıir hava filo unun De· ipedt gaz1 atılıru ve gaz ekipleri 
ğirmend re isti: metinden lımir'e tara1ından hiç bir ziyan verm~dell 
dol!TIJ g~ldikleri, ,ehircle mevcut ca- temizlenmiştir. 

'r 
ı a. oru 

timlak olunduktan ve t pra:. sahiple
riyle b:?ledlye ara ındaki küçillc ihti-
1 flar halledildikten sonra saha in~a
"~a amade bir hale gelmi:ş olacaktır. 

T 

1 

mıvar düdlikleri ve hoparlörl=r va5t -

tası i e ha"ka il n e.:ilm ve ı;aat 10. BornoıJa'daki ''tahribat'' 
30 da ol.uz tayyare hil'dim t konağı Dornovada da' tayyareler aynı 1111· 
üzerinden r.:~rsı}"ak~ i .il:umetine doğ retle yanaın, tahrip ve gaz bombal;ı -
m g çıni lcrdir. F" o Jıil ıime kvna- n atmı;dardır. Çarşıda Nuııretin ha· 
~ı:ıa ·a.'13ın, ta!ır'? ·e gu b mbalan nınt:a yangın çıkmış ve yeti~en itfa• 
atm . r. Xo ! t ÇJ 11 yangını ko- iye tarafınrhn derhal söndürüldUğil 
nak c iıili .tl l.i itfııtye t"' >ilatı ijn. gibi Bornova hükümet konağmda da 
dlire . •:ii in tr.'l ş hir itf 'ye• i y~ti- çıkan yangın ıöndfirülmü tür. Nus • 
. "rcJr s hd "nnü ve g z temi leme ~ ret in hanında ç kan y ngında bir ki· 
\:; e.i dı: 1Zlaıı tı:rııi·dem:~·!:rdir. şi yaral:ınarak hastaneye kaldırılmı' 

Hüldim t kem~ ,ın<l~ y n ~ından ya- ve mektep talebesinden iki çocuk d• 
-a -ınarı ~ ki i n dö dii im a ı ııı· gaz<la:n milteessir olmu~larsa da ya • 
1:.1 ot<>ooh' i i e dii•rrl ri de S"nye i- pılan mi.idavatla kurtulmuşlardır. 
e d~ı I ı:l hıısta.ıeye gönderilmtsler - Alan i areti vak inde verildiği ve 

Ti1r!:iye CünılwriJ·eı M!!ıkez Ban- Ji:. halle vaktinde her türlü tahaffuz ted· 
ka.<ı•nd:ın : 1 birlerini muııtavıman a dı~ı için bir 

15. 10. 1939 ak runı itih:ıriyle '- nk- • "ı .. L •a da iperit bombası a{ı dı tel ş ve karı ıkltğa meydAn verilme-
nct emiı;)·onun"ll vıı-i 'eti ııd•ır : j T .. yya1·eJ r kı~ a üzerinden ge~er - miş ve herke sığınaklara ve diğer ka 

~a~ ~ nın a~ıl·. n ~ lxın:-.:a ka11unu lcen k•.,laya da i . erit g<l.Zı atmıçlor - pah yerlere intizı:m i e çekilmişler • 
m~cıbınr::e deruh e edılen li•a dır. Ga.? ekipleri Lu guı da hiç b!r dir. Tatbikat esnasında ga.ı temizle• 
mıkdar J S~.713.563 zarara mey an vı:rrnfdt:n temi;ı;ıcmi . nıe, yangın söndürme, enka:t kaldır • 
Banka kanu .tonun 15-8 in- terdir. Tcyya•ele-r Kar ıyakaya da ma i'lleriyle tav;ı;if edilen müfrezeler 
ci madde!e~ine tevC: an /Bn'{' , ahrip e w z; bombalan at • allikadar 2abıta ve ıııhıye servisleri 
hazine tarafınd ;ııı v;ı!-i mı !ardır. Tahrip bombah.rından is - tam bir muvaffaklyetle işlerini gör • 
teı:!i •at olup teda" Ü1 en kele karşısınd:tld Zekinin b.:wt> i yı- milşlerJir. Tecrübe bilyilk bir inti • 
g~ri Ç dlmi~ oldu~· n- kılmış ve burada yaralan n iki kişi zam ve muvaffakiyetle oeticelenmi;ı-

-, ~C7 .:.55 • - -ı derhal hastaneye kaldırılmı~tır. Ge- tı; • 

1'1.H0.691 ı '. 33 :Q 
ı 1 .ooo.oco :... rı:n e .e;id si d"n v 

132.000.000 

290 4• 0.897 
ı:v" ol n•ın~:o ı; O. ;q 9 tarihin

deki te 4a· ülti~ •mum yek!lnu iki yüz 
do''"'m milyon dört yüz kırk bin ııe. 
kiz yilz dok$11n yedi liraya baliğ ol
mak•a ır. 

İkramiyeli yUı:de 5 faizli 1933 er
gani i .. ikı a.ıı tah"•illerinin 13, üncü 
ikramiye ke"idcsi dün merke.t Banka 
sı idarei mı:rkcziyesinde Maliye Ve
kfüeti, l\1erkez Bankası mlim :.3illeri 
ve noter huzurunda icra edilmiştir. 

Bu kcşidede ikrami)•e isabet eden 
tahvillerden bazılarının numaralari}' 
le isabet miktarlan aşağıdadır. 

Dikili'de 

Z zele 
m 
or 

}&J" arııamd mües "ıı alP.kıı. ve irti
batlar zayınar. Bunlar beyni, • 
deki "it ahengi" bozu!mıya yüz tu
tar, orta.lığı &anntya ba.şlıyna İli
m tll%İI neticesi ol r k mevcul 
mübadele b -ıaTı, muhtelif uzuvlar 
arasındaki irtibıı.t gcvııE-1', her u.zt Y 

kendi ini kurtannıy , bo:z: l~n · -
henk içinde, kendİ.iİne yeni bir ( çe
ki ,düzen} ,,.ermeğe ç.ah ır, ve yu
karıda İ§aret ettiğimiz yyen 
bir ''merkez" etrAfındakİ f ali 'ete 
mukabil, bu defa bu merkezden, 
mevcut ve müeı 11 ı "müb dele irti· 
bat ve vahdetind n" bir kaçı m 
b tlar. "Harp" ne k dat ani zuhur 
eder, iktııac:li c'·zütamları ne kad r 
hazıtlıkaız bulun , bu 1 ~ÇIJtll& va 
çözülme o kad r kuvotli olur. 
( Harb) in ikinci mühim bir teıiri 
de iıtihıal ve iatihlik a.ruand •· 
velce mevcut muvazen4lmn bozul• 
ması, muhtelif e,yaya alfelti~imiz 
kıymet ölçülerinin nonnal zamana 
nasaran derh 1 d ğiımeıi ve bu
nunla at• k du olRrak piyasada 
yeni bir fiyat ve kıymet "hierar· 

Dolmalıahçe h.ldiseııi dolayısiyle se 
haklarında lü:ı:ıımu muhakeme kararı 
verilmiş bulunan cııki lııtıınlıul eır:•li· 

Eski harfli banknotların yeni harf
lerle yapı an mübadelesi neticesinde 
bugihıc kadar yukan'd mmım teda
vül mik annın 227.942.170 lirası yeni 
banknotlarla tebdil cdilmi<ttir. 

Bunlardan başka 289 atlet t'lhvile 
de 120' şer lira ikramiye isabet etmi§ 
tir. 

Dikilide üç gündenberi fasılalı bir 
ş kilde :r.elzele devam etmektedir. E· 
velki gtin Dikili ile beraber İzmir, Ö· 
demiı ve Foça'da da zelzele olmu • 
tur. Hasar yoktur. 

chie" sinin doğmımdır. Gündelik 
ihtiyaç kalemlerine tehacüm, bi:ıa~ 
tiht haiz bul nduklan kıymetle in 
deiiımiyece,;.ine İnanıl n maddele.. 
re ıöalerilen rağbet, lüka ı1ayı1arı 
esyanm niıbel n alıc11ız kalması, 
birdenbire de· iıen kıymet ölçüleri· 
nin t bii birer netic,.ııidir. 

( H rp) iktu di bakm il.n, in
ıan ve m lzeme itibal'i.t·le ıymet· 
lerin i!nau demek ir. Ru ifna hare
keti kar§ıl sız olup iktisadi hiç ir 
gaye ta dp etm :t. Harbin g nifli!;i
ne mı.zaraıı İf ku,•etleri, iş sııhal -
rmd n ayrılaca.kl r ndım, norma 
istihaalin azalmıtsm mı•' bil, bir
çok iııtihl. maddel ri, bilhaua ıe
ferber kı.ıve• lerirı ih• iy \:1 rı i · n. 
daha geni~ mi. y t &a.l'f ve istih
lak olunur. Bil aa3a b• ~·ir. ü harp· 
ler, bir malzeme harhi olthığundım, 
normal z :ıl rdi\, mü e ıJik bal
lım bazı ihtiyaç! n içi sarf olunil.n 
birçok maddel rin İ&tihl" 1{ ş kil!ı-ri 
c!eğiı iriler~'• bu far da h ;> ihti
yacı u ~,tunda sarfol~·n r. Bunlara 
inzrmam eden diJ r bi ok ıeb p • 
ler, mevcut müva::r.enenin, İ§ düz • 
ninin bcızu m ına "'e b""' __ ·a fi • 
yatli\rrnL-ı yükıelıneaine aebep O· 

Jur. 

Du fiyat d ği.J! !it e İı i normal 
ol rak gÖslt-ı-mek mÜIT':k Ü d•ır. B -
na mani ol e k en mü lm t i' ir, 
i•tibaatin mümk·· olc!ıı;-tJ k. dl\r 
Jin:;ı: ya uğr, tılrnamau, kredi hac - ı 
minde d rlık h u una mey:'an v -
ri .meme idir. I'ükümetiıni İ!ı. ber 1 
ihi sah aı:ı d rı mite ir ted•Ji:·leri 1 
lmı~ L iundu •urı• 1 şü ran ve min

JJetle E:Öı •• yoruz. B •nı.m ric:nde 
ol rak gııyı it bii aayabileceiinıiz 
fiyat yü .. chrıc! r"rıe meydan ver
miye ok luausi Lir kanun hazırlan• 

yet mlidürü E, Salih Kllıç ve Tkıı. -
d 1 r nın m 1 eTi ln lzml - ·u ,, n 
te görülmesi Devlet Şurasır.ca karar- P 
laş ırılınıştı. Tahkika evrakı ve lü -
zumu muhakeme karan !zmit'e g!>n
derilmiştir. Yakında muhakemeye baş 

.Buraya gelen haberlere göre, hükil
metimU!ce reımen i irak edilen Vi -

rana beynelmilel panayırı birinciteş· 

rinnin 15 inde A lm<ınya İktis t na -
1 naca ır. 

X Orman kanuııu ınuv kkat end.1-
meni bugün saat 10 ılı toplanacak -
tır. 

X Sthat ,.e tçtimai muavenet en • 
cümeni bugUn saa 10 da topianacak-
lll. 

X Arzuhal encümeni bug-n grup 
i~timaından sonra topl:m;ıcaktır. 

Mesut bir nikr '1 
Ankara sehlr stadyomu ve hipo11 

omu mücli.ırü B. Kerim Biikey ile 
Reµt pa,aııın k ~riın e Jİ Ba: n Ner -
mın ln nikıihları y tun akraba ve 
c.lo hm hıızuriyle dün Beyoğlu ev -
lcnmc dairesinde icra olunmuştur. 

Yeni evlilere kurdukları yuvada sa -
adet dilcriı. 

zırt B. Funk tararfından açılmıştır. 

M:Jiyetiyle birlikt pavyonumuzu zl· 
yaret eden nazu, mabsula ve mil • 
mulatımızla }·akından alAkadar olmu'i 

ve kendi ine bu hususta izahat veril

mi tir. Türk pavyonu h lk tarafın -

dan her gün art o bir alaka ile ziya

ret edilmektedir. 

Belgrat panayırında/ti 
p vyonumuz 

Birinciteşrinin 14 ünde açılan Bel· 
gıal beynelmilel panayırındaki pav -
yonumuz Yugoılavya ileri gelenleri 
arafından resmen ziyaret edilmiş ve 

§Ok ~ğenilmi tir. Ha!k, gayet artiı;

tik bir kilde hazırlanma olan pav -
yonumutu bü .. k bir alaka ile ,gez -
mektc ve mehsuliıt ve rnamu li'itımız 
ha kıntla malilmat alarak inki afla • 
nmızı gösteren fotogra fları dikkatle 
tet ik etmektedir. 

Bu sur tlc e k' rıı 
rak edavulde kalan mık 
liradır. 

D!in Adana' do sıcaklık 
31 derece idi 

Dtin gehrimizcle hava açık geçmi~. 
rüzgAr gimalden aaniyede ı metre ka
dar hızla esmi~tir. En yUkr.ck 111 24 
derece olarak kaydedilmiştir. Yurtta 
hava ~ark Anadolu mıntakasında bu 
!utlu, diğer mınta.kalarda açtk geç -

mi.:tir. 24 saat içinde yalnız Çorlu'da 
cüzi yatıt olmuştur. Rüzgarlar bü -

tlin mıntakalarda mi.ltchavvil olmak 

ilzere saniyede en çok S metre kadar 

hızla umi tir. En yUkıek ısı Akhl -

sar, Nazilli ve İskenderun'da 29, A -

dana'da 31 derecedir. 

191132 numaraya 30 bin lira, 13335 
'"•b c;>.v l. bin lir • 43545 numara 
3 ın hra. 5 l10 numara a ;ı ın ra. 
185759 nıım3faya Uç bin lira, 17728, 
34028, 43543, 6-t 07, 71846, 145798 nu
maralara da 909' zar lira ikramiye 
çıkmıştır. (a.a.) 

ULUS: Ergani tahvilleri ke~ide
simle kRzansn numaraların tam liste
si 8 inci sayfanmedadır. 

Türk i liıat Cem· l:nde 
Türk İktisat Cemiyeti 17 teşrinie· 

vel s:ıh günü ak;ıamı saat 21 de Anka
ra Halkevinde ilmi bir toplantı yapı· 
laca!t ve Dr. Haldun Sarban "Türk -
Alm'an iktlsadi mlin· ebetleri" mev
zulu bir konugma yapacaktır. 

Tıb 1 miisamere 
Öteden beri her sı::ne yapılmakta 

olan tılıbı müsamereler bu sene de Nu 
mune hastanesi konfer ns salonunda 
apılacaktır. Müsamer :er her ayın 

ilk per"embe inde (ilk oplantı 2-11-
1939) ve saat 1 B.30 dan 20 ye kc.da.r 
devam edecektir. Sayın meslekta§la
nn i~tirakları rica olunur. 

*•• 
zelzele mın • 

-.......-·-· _...,...._ ... " ...... :w.-

zılay cemiyeti reid Dr .B. Hü amct
tin ile Kızılay umumi mufetti i B. 
Mustafa Cantekin ~ehrimize avdet et• 
'llişlerdir. 

Di!.ili i~in to lan n 

i ne f a·f a ıy r 
Kütahya: 15 a.a. - Dikili felliketn 

delerine yardım için b4ırada buı;Unc 
kadar toplanan para mühim bir y • 
kfma varm:ştır. 

Kazalardan gelen habc..rl:re nan.• 
ran fcl.liketzedelere yardı;o için r l -
btiyUk bir teh3lü göstcrmel.t.. lt. 

Ka t. ır:onuda 

Ka · tamonı.ı; J6 a.a. - Dikili fe ll· 
kı:t.zedelcrine yardan olroiık üzeıe 

Kastamonu vil yet m~rke~iı de halk 
tarafından Kır.ılay'a yatırı an para
ların yekunu daha şirr.üiden dörtyiız 
liraya varmıştır. Kazalartla da topla
nacak paralarla bu miktarın bin li
raya baliğ ol:ıca~ı lah. in olunmak
tad ır. 

ansır .. ders ed 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııııııtıııııııııııııııııııııcıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111rıııııııııııııııııJ1111111111 Her yıl oldu"u gibi bu yıl da Bay 

Mişcl 21·10-1939 cumartesi günü saat 
15 de fran ııca ltorıuşma kurslarına 

ba layaca':lır. Esld talebelerle yeni • 
den kay<lolacR darın Halkevi büroııı

na mUraea;ıt etmeleri rica olunur. 
P.rı)•tcr muhabirinin verdili bir 

lıoiıere glJre garp cephesindeki fo • 
" i1İZ ord:ısundll bir cak1m makine
li Metler varmı ki geı;en Jıarpte d8-
ı•Ü'imüş oları aslrerluf hayretten 
Jıayreıe dü~ uecek bir ~arat le si -
,11er k, ;cm kta imı' . 

M sk;n a ınrla }'ıı~ıyoruz ve bu 
t.>trda lıer i~im! d? bi e yardım 
~drm makt

0

1le, in· nlığm en biıyilk 
hı :1er v marifeıi olan mııhıuebe

de n den yardımcısı oJn.uın ! 
Olmuyor da diyem yiz. Havada 

ııçıın t;:yynre m kine. o m lrineyi 
dii firen topu idıre eden makine, 
ta:ıJcı y;irü• n zırblıyı itieten r.ıa
·ine, dalıa bir ço!~ mod rn harp ~·a-

·.- ·:ı!;ırmı ~ani ndıran makine ! 
i'aTnız bfr eke'. ı'kli~ı kaldı : 
Endii tride makı'ne inkişaf ettik-

1e in ;ıtJ em<'i!ine duyulan ihtiyaç 
aT.;lır; lıana bir takım işı;iler açık
ta kalu. 

Harpte d ma!rine o ka'1.ır ilcrlc
:Je de glinfin birin n ordu ~rı insan 
yılın/arı delil, makine kümelım' 
U"'kil etse I 

Nerede rahmetli Çek edibi Karı 

Kapek'in R. U. R. esedndeki Ro -
botolar ? 

llu halde o Hman kan dökmek 
Ye et, kemik parçalamak yerine 
ben in ve yağ dökmek, demir ve 
çeHk psrç:ıl:ımak mlnasma gel<' -
cek olan h:ırp, daha az korkunr o -
Jacaktır. 

lla~e bahıi! 

Her tarafta harp 1 lurdm ol u
iundan balı eden bir muharrir, 
"h rbin en az balılfi geçen yer, cep
hedeki siperdir .. , diyordu. 

Bana kalırsa aynı umanda Iimdi
kj u~ıni ıebliğ1crde de en az geçen 
§ey harp bahsidir. 

DiMuıtler L'e dikkatsizlikleri 

A kı:amm "dilr.ka Jer'' sütuncağr
zt muharriri eve/ki gün 11.r11pça bir 
mısra ya:.:mrşt;; fakat şöyle: 
Z ele fiti nburl r.ııırmettn uhra 1 
Zad• fittanbur nacmetul ubra 1 

fiıılbuki cümlenin doğrusu ~~y-

ledir: 
·Bu türlii yanlışlara gazetelerimiz

de, gazetelerimizin ba~ka siirunla
rında tünllgün rastgeliriz. 

Fakat "Dikkatler" sütunundaki 
bu dikkatsizliği esbabı miişeddide
li yanlı§lard n saymak doğru ol
maz mıil 

Bir zôfı telif örneği! 

!stanlm/'un ak§am gazet~lcrı"ndcn 
birisinin ''küçük haberler'' sDtunun
da okunnıuştu.c: 

"Şelırimizdelri Ticar.et Vekaleti
ne bağ/J menıudar he11üz maa§ ala
mamıllardır.,. 

Bu enff!s cümleyi o.lcudukt;:ın son

ra, eğer türkçenix bunu yazan muh

bir kad~r zayıf değil de "zJ.lı teiif' 
denilen kusuru da bili; orsıımz so
racak•ınız: 

- Ac;ıba lst•nbul şehrinde bir 
Ticaret VekJJeci var mıdır/. 

128 lik ayya~! 

"llelgrad ll (:ı.a . ) - Yedi oğlu 
ve iki kızı olan 128 yaşında Bos11a
lr Mateo fi ipafj isminde bir adamın 
bugün hepsi de sağ olmak üzere 
300 torunu vardır. lrfateo kahve, al
kol ve igarn içmektedir ... 

Alkol ve sigara iç;;ıesine rağmen 
128 sene yaşwan böyle bir adamın 
nıevcudiretine ııcs a bizim Yeşil

aycılar ne diye ekleıdir? 

Estek. öıtehl ---·---

Münaıca.l:..t V exiletinde 
Münakalat Vekaleti hukuk mOşa • 

virliği kadrosunda a ık bulun;ı.n hu • 
lnık mÜ"avir1iğine 60 lira maaşla .S. 
İh ~n Arar tayin olunmu!JtUr. 

J r 1111111111 mı• 11111111111111111111 n .. ---= --Alalrnlı mak3n11:mn yeni usul E en avet = -bir altın kapkçılzğı üzerinde tet
kikler yaptıklarını öğreniyorıı?-. 

Türkiye'den dı~arı giden bir ta
kım kimseler, kanunun hüsnüniyet
le yapını!j oldu,;ıı bir i. ti.~ııac!.ırı kö
tll niyetle faydahmar:ı.k üzrrlerinde 
gayet kalrn alun bilezik ve köstek
ler g6tllrüyorlarmış. 

Yapılan ıetkikler, i te bu tilrlü 
kaç;ak ıJrğı önlrmek içindir. 

Aluuıı::ak tedbirlerin bundan 
böyle bu türlü kaçakçıların estek 

köstek etnıelecirıe meydan vermi
yeceğirıe emin olabiliriz. 

T. 1.. 

-... : Y &rtlrm Sevenler Ct!miyetin·: - -:ı..lnı :: 
- Dikili feliiketzedelerUıe yar- : 
_ dım olrn;ık üzere evlerden ve S 
... tücc3rdan cııi. e ki, clikilmiş. :: 
: dikilmemiş her t"rlli giyim eş- = 

1 E yasının : S 
- ı - Cemiyetimizin Cebeci Ba- E 
_ yındırhk cadde i 25 No. daki ~ 
:: merkezine gönderilmesi. ::: 
: 2 - Aldırılmak lizerc 6513, a 
: 2580, 1995 numaralara tt:lefon c- = 
_ dilme i rica olunur. ;: - -- -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 
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Repulse z1rhhsma 
Al:~ıanların bir ha 

• 
ır· 
• r 

Bir İs ve~ g et esine göre 

Almanya'da İtalya 
ve Sovyetlere Royal Oak zırhlısının 

süvarileri kurtarıldı 

öw gazeleslnin haberine göre 

karşı infial var 
Stokholm, l" bl ,. u a.a. - Svenska Dug· 
adet ın Berlı' h b' . "Alm , n mu a ırı yazıyar : 

k 
anya da Rusya ve İtalya'ya 

arşı b'' .. · . k" .. uyuk bır hıddet ve infial hü -
um surm•kted· R . . rek' - ır.. ,usların ılerı ha • 

kanatınlığdurdurmak hususun<laki im -
ınz ı ı anlamı 1 . . 

darı S ! o an nazı zımam -

Fransız gazeteleri İngilterenin felaket 

karşısındaki cesaretini takdir ediyorlar 
arı, ovyctl . A 

Yatt f erın lmanların ha -
men aatler· · · · k dar ihlal e ı~ı - ~ayet 1ımdıye a 

müdd trnemışlerse - pek az bir 
kork etk sonra ihlal etmelerinden 

Paris, 16 a.a. - Havas ajansının bildirdiğine göre, Royal Oa < 
zrrhlısr:.ım süvarileri Ben ve Nickolls, kurtarılmışlardır. 

"Bu darbe, lnr::iltere'nin ı--
gayretini arttıracak! ı Av ın ma tadırlar 

ed·~itlerci lide;ler, Polonya'da elde 
ı ccek ıeri bir muvaffakiyetin ital-

yaıun mü daha! · · · d - · ü · d. • esını ıntaç e ecegı -
~ .ını beslemişlerdi. Fakat Musoli -
nı, ı~alyan • alman ittifakı ahkimının 
tatbık edilmes' . . il 1 k b' ''h 
1 

t ıçın ç ay ı ır mu 
et der~iş eden çelik misakın gizli 
:ddesıne tevfikan bitaraf kalmak 

kkını istimal etmiştir. 

Londra. 16 a.a. - Gazeteler, Royal 
Oak'ın ziyaının İngiltere için ağır 
bir darbe olduğunu kabul etmekte, an
cak bu kabil darbelerin İngiltere'nin 
denizlerde sarfetmekte olduğ•J cenk
cuyane yreti arttırmaktan baş!·a bir 
netice vermiyeceğini söyleme!~tedir- 1 !er. 

Berlin mahfillerine göre italyan 
tnatbuatında hiç şüphesiz ecnebt mem 
leketlerden gelen telgraflar şeklinde 
alınan aleyhtarı temayüller görünme
ğe başlamıştır. Ancak bu telgraflar, 
gazetelerin göze, çarpacak sayfala • 
rında hususi bir itina ile neşredilmek 
tedirler ... 

illi konsey 
yapılacak 

Siyasi vaziyet dolayisiyle 

seçim "zımni" yapılacak 
'l'o~:erne., 16 a4 - İsviçre ajansı bildiri-

T . . 
riQı:rınıcvclin ıo,rı Pazarı olan 29 tcı-
'- el ıg39 tariıundc 1 . ed ·ııt ..:ong . 'h ba , ıvıçr e mı 
ıoy (Y ıntı a tı . yapılacaktır. Milli kon-
dir' edeı-al medıılerin mebuı.an meclııi
ı~ı: k22.000 ?Üfus heıı:ı.biylc bir mebus 
her d'"e ıuretıyle teıekkıil eder. Seçim 
nıi u;". ıenede bir ve nisbi temsil ıiste
h.p da~~ın~ yapılır. Her kanton bir inti· 

Zarna CSidır. V c en az bir mebuı çıkar. 
k:a.ntonı::a ciddiyeti hasebiyle, muhtelif 
bunların • . seçim mücadelelerine v.e 
)'at ile k tletıccsı olan münaka'8lı neırı
re, ıiyastvıı:alara meydan vermemek uxe
rilı cttiğ' P,•rtilcr arasında, kanunun tas
·•ıım,,ıc ıı.~ zırnnt ıeçim" lere tevcaaül e
tır. Zımnı ,, .... ~_..- ":. .... ı ,.qwna y:a.prlmır 
ICÇi!ecek m~bcım, mevcut nam.ı:et adedi, 
ti takd. uı adedini tecavllz etmedi· 
hiıkü ırde yapılır. Bu takdirde, kıı.nton 
tııe ~~ti, halkı rey. vermei;e dlvet et-

.. kıızın, namzetlen o kantonun millet 
tııunıe111ili olarak ceçcbilir. Sekiz tam ve 
)'arım kanton.da, zımnt seçim huıusunda 
:nıaitrul husul bulmuştur. Her biri bir 
·{~· f~eral müme sil çıkaracak olan di
., er do.rt kantonda, halk rey vermeğe da. 
et edılecektir. 

d. Mil!t konseyde 187 mebus vardır. Sim
d ıye ka~ar, ıiyaııt partiler, millt koneey-

dc ıu nıspetler dahilinde temsil ediliyor
u: 

p sı•ralist putlsi so, radikal demokrat • ;rt ~~ ~8. muhafazakir katolik pırtiıi 

2 
•• ~oylü, aanatkfi.r ve burjuvalar partiıi 

ıJi lıberal demokratik partisi 7, genç köy 
h' er 7, Duttveiler mus.takiller grupu 7, 
b ı ç bir Partiye mensup olmıyanlar S mc
b:~s .. çıkanyorlardı. Parti'er kuvetlerinde 

uvuk değişiklikler olacağı tıaht:"in. edil
tneınc:ktcdir. 

Finlandiya heyeti 
Moskova' dan döndü 
::::1s·nki, 16 a.a. - Moskovadan 

dönen Finlandiya delege heyeti bu 
'-hah buraya varmıştır. Heyet, baş
\rekil ile hükümet azası tarafından is
tikbal edilmiştir. 
li Royter ııjanat, Helsinki'de nikbin

k cari oldu ğunu bildirmektedir. 

· Sovyet talepleri 
liELSİNKl; 16. a.a . - HükOmet ve 

resmi mahfeller, Sovyetler Birliği ta· 
rafından ileri sür ülen taleplerin ne
:en ibaret olduğunu if a nemekte, 

akat bu talepler hakkında ecnebi 
t enıleketlerde dı. ·~~an iayiaların e 
•1 aaaız olduğunu beyan eylemektedir 
er, 

Be;lin'e G:clen Heyet 
lIE. Meyus Dündü , . 

N . Lstıırn.1; 11. a .a. - _ .• ı andıy<' 
ra~~ Partisi, ge . nde ~~rliı.'e bir mu· 
but as heyet göndermiştir. H . ti ka 

F . leden ikinci d-recec:: .ncmur lar 
ın and· h ıya menfaatlerinin Jman sa -
ası 1 ··ic· d b 1 ~ ın· 

1 
ın e u ux-.Ju&unu beyan et· 

ı ş erdir 

lieyet, .meyus c-1arak avdet etmiştir. 
Finlandiya kabinesi toplandı 

Times gazetesi diyor ki : 
"Denizlere hakim olmak i;; tiyen, bu 

hakimiyetin bedelini ödemcğe am:ıde 
olmalıdır. Bu bedel, arasıra güzel g(!
milerin ve o gemilerden do.ha güzel o
lan in~anların ziyaıdu. Mille t , cesur 
evlatlarından bazılannın ziy:ıı na ağlı· 
yacaktır. Fak01.t diğ~r ev15.tl:\rı deniz 
üzerinde ifa edecekleri vazi f ... n in ımı 
hataralarına daha büyük b!r zcYk ile 
göğüs gereceklerdir.,. 

F '[onun kuvet ve müess:r~yeti 
arttı 

Deyli Telegraf, yazıyor: 
"İngiltere'ye indirilmiş olan bu 

kabil darbelerin neticesi, da ima onun 
kendi evlatlarından maktül dii.şenle
rin ölümlerinin bo~a gitmemiş oldu
ğunu ispat edecek surette hareket et
melerini istemek olmuştur.,, 

Niyuz Kronikl gıızetesinden: 
"Bôyle darbelere maruz kaldığımız 

zaman ş..:caatimiz ve fcragatimi:z, za
feri kendimize mıılolm2 ğa icbar et
mek hususundaki iktidarımızın ne de
recede olduğunu gösterir.,, 

Deyli Herald, gazetesinde okun-
muştur: 

"Royal O:ık, battı. Fakat filomu
zun kuveti ve miiessiriyeti bugün her 
zamankinden fazladır . ., 
lngilizlerin felaket karfıBındaki 

cesareti 
Pariı, 15 a.a. - Fransız gazeteleri, 

?ngiltcrenin Royal Oak'ın ziyamı i
lan etmesini ve nikbet ve feliiket kar
tısında göstermiş olduğu şecaati se
na etmektedirler. 

Lö Jur gazetesinde Leon Bailby, 
Courageous ve Royal Oak'ın ziyaları
~ı h.er.kesten evel ingiliz amirallık da
ıresının haber vermiş olduğunu ha
tırlatmaktadır. 

Cenaze töreni 
Londra, 16 a.a. - Royal Oak :ıırh -

lısı ölülerinden toplanabilenlerin ce -
naze merasimi bugün yapılmı§tır . 

Yeni ltalyan Büyük 

Elçisi bugün Lord 

Halifaks'la görüşecek 
Londra, 16 a.a.. - İtalyanın Londra 

yeni büyük elçisi Baetianini yarın ha
riciye nezaretine giderek mutat ziya
rette bulunacaktır. 

Siyasi mahafilde mevcut kanaate 
göre bu ziyaret münasebetiyle ital -
yan büyük elçisi hükümetinin bazı 
meseleler hakkındaki hattı hareketini 
tasrih edecektir. Büyük elçinin Ro -
madan hareketinden evel Musolini ve 
Kont Ciano ile yaptığı mülakatlarda 
oldukça tamam talimat almı§ olduğu
na Londra'da şüphe edilmemektedir. 

Avusi·uralya cepane 
deposu holine geldi 

Melbum: 16 a.a. - Avusturalya harb 
tcJarilkatı nazırı Casey, radyoda vcrdiii 
b' r hitabede demi~tir ki: 
'"- Avusturalya, ıimdi, ayni yalnız 

kendi ihtiyaçlarını genis geniş temin 
etmekle kalmıyan, a:>'.ni zamanda 1?.üyü_k 
Beritanyaya ve Domınyonlarına mue11sır 
~urette yardım edebilen h'r İngiliz impara 
torlğu cephane deposu olmuştur. 
lstihsalii.tın tezyidi projesi, harb malze
n esi fabrikalımnın bomba, makineli tU
f~nk, hava dafi topları .ve.sa_ire . ıtibi ~ti: 
himmat bakımından verımını bır mıslı 
arturacaktı r. 
Yakında. Avustı;raly:ıı.ıın tayyare im:lla· 

tı, her üc hd .:ııda bır filo nisbetinc 
yüseleccktır, 

Hc!s inki, 16 a.a. - Bu ak!am neş· 
r • -n~n bir tebliğde deniliyor ki : 

.. 
u 

J 

3u0 nuı ıte;a ı 1 

1 akkında sıiaHcr VG!' 

Londra, 16 a. a. - Aw:.ın ı~~ r.ı .. ,.as\ ı 
bu hafta i~indı: üç gi.in bi rlbtrin i ınü- ı 
te~kip içtima edec~ktir. f:Hı, ~aı .ınm
ba ve per. cnıhe . .Aşni v,i" nler <l{; !crd
•ar kamar::"ımn da toplan.~ .. ~ ~ talı
n~in edi lme :tecl;r. 

B. Çemb:!rl .:yn, çarş":nlnı. ı:;ilr. ü h e · 
nelmild vaziy~t 1ıak~~mca beyan~tt: 

bulunacaktır. 
Şimdiye kaJar 300 mıhtt:lif mesele 

hakbnc1 sua' --- t ert ip ctl ilıniş ve 
tesçil eL .. ri1mi~ ol\\p bu sualler bu ha! 
ta içinde nazırlardan sor.:. c-ı:-!· ve na· 
zırlar b tmlar a cevap verect'kt ir. 

B. Çcmber!eyn'in ve.-ece. f:t 
izah~~ 

Yarın birihirlni müte~kip sorula
cak sua11cı derı sonra B. V!inston 
Clıurclıill." Royal Oak " zırhlısının 
ne gibi Rlıval ve "erait dahi linde ziya
a uğramıs olduğu hakkında beyanatta 

bulunaca ;:tır. 
l.eyaııL!tı ü-er'ne kısa 
yapılacağı tahmin edil-

Daşvekilin 
bir mi' zakere 
mekted'r. 

Muhalif amele fır~2sı, harp iktısa-
diyatının faaliyetlerini tanzim mese
lesini ileri sürecektir. Amele fırkası, 
bu tanzim işini t emin etmeye ..ıilhas
sa memur edilecek bir nazırın t ayine
diimecıini ist>ivecektir. Muhalefet fır
kası Sir John ·Siınonıın şimdi1<i vezaifi 
ile birlikte hu vazifeyi de ifa etını!si
ne riza göstermemektedir. 

ovye:ler Bi :r".ir.de er~eklerin 

işlerini kadm;ar gör"yor 
Moskova, 16 a.a. - Seferberliğin 

bidayetinden beri hükümet memurla
rı, kadınları sanayi sahasında ve bir 
çok mesleklerde erkeklerin yerkri -
ni almağa te§vik etmekterlirler. Mos
kova caddelerinde kadın şoförlere 
sık sık tesadüf edilmektedir 
Kadın zabıta memurlarının mıkta

n da fevkalade artmıştır. Hükümet 
makamatının ağır kamyonları sevk 
ve idare etmeleri için yapmış olduk • 
ları davete 200.000 kadın icabet etmiş 
tir. 

Diğer bir takım kadınların icabın -
da zırhlı trenleri sev ve idareye ama
de oldukları temin edilmektedir 

Almanya'da işsiz 

sayısı artmadı 
Berlin, 16 a.a. - Alman ajansı bil

diriyor : 
Almanya'da 1 teşrinievelde yapı

lan işsiz sayımı, il}siz adedinin harbin 
ilk haftaları içinde beklendiği kadar 
artmadığını göstermiştir. 1 teşrinie
vel 1939 daki işsiz adedi 1 teşrinievel 
1938 dekinden az çıkmıştır. Bununla 
beraber gelecek haftalar içinde bazı 
işçilere, harp zamanında faaliyeti el
zem olmıyan bazı müesseselerin ka
panması sebebiyle yol verilecekse de 
bunlar da harp dolayısiyle faaliyeti 
artan rnii~'lseselerde kullanılacaklar· 

dır. 

Nevyo ~-• .. sergisinde 

haya müdafaa 

tecrübeleri 
Nevyork : 16 a.a. - N-. : york ser· 

b ~ ınlandiya murahhası Paasikibi 
ugun Moskovadan d önünce hariciye 

nazın Erkko .. k'b kir . ve mutea ı en de ba§ve-
ı zıyaret etmi tir. 
Kab' 

1 
• ıne saat 14 te toplanarak Fin-

andıya mu ahh .. zak . r asının Mosko·ıa mu-
erelerı hakkında d' ~ . . h d ' 1 . . ver ıgı ıza atı 

ın emıgtır, • 

15 
birinci teşrin 939 tarihinden iLi ~isinde dün mühim hava müdafaa 

baren muteber olmak üzere ilan edi - tecrübeleri yapılmıştır. Bir taraftan 
len gaz benzin ve motorin fiyatla - sergi üzerinde 18 tayyare doğudan 
rından, 'dökme iazın İzmir kilo fi ya· batıya uçarak bir taarruz mar.evresi 
t1 

15 
kuruş olacak yerde yarı 1 ılıkla yapmış ve serginin bir kısmında bii· 

l5,20 kuruş olarak Y.aılmı~tır. Tas • tün l§tkl ar söndöir·iı nUştür. Bu tec· 
hih olunur. (a.a.). , .cübelcre lOl>O aşker :~tir~k etu1i tir. 

Dökme gazın fiah 

haklunda bir tashih 

Eski alman baıkuma dam Londra 

haberi 

deniz 

istihza 

makamları bu 
• 

ile karşdayorlar 
FON LO B RG 
e yü!<sek rütbeli 4 ZE it 

Berlin, 16 a.a. - Orda B~kumando.nlığı, ''Royal Oe.k" ı ban. 
ran ayni crpitonun, "Repuhe" harp gem'~irıi de torpillediğini vo 
saff1hırp f:arici e<lilecc~r derecede huara uğradığım tebliğ etme~ 
tedir. 

~r k le e us B:r alman tasFıihi 1 
Berlin, 16 a.a. - D. N. B. ajansı,\ ıB ı 

Repulse zırhiısımn saffıharp harici e an ü~ Fr nsız 

urun an 400 
edildiğ i:ıc dair o an telgrafını t~hih 
ve 8eminin bir torpito taraf~nd n de
ğil bir d ·:ıizal!ı gemisi tarafından tor 
pillencliğini tavzih etmektedir. 

••• kili kurtarıldı 

15 kişi öldü 

Berlin, 16 a.a. - Bir a!man torpito

su tarafmtlan saffıharp harici edilen 

ingilizlerin Repulse ı:ırhlun 32.000 
tonluk olup 1912 de denize indiril
mişti. Eu gemi, ing!liz filosunda, dör
<lüncii safta mukayyet bulunuyordu. 
R epulse'den üstün gemiler ancak, iki 
! ay sonra d:nizc indirilen Renawn, 
I Hood, ıT clgon, Radney zırhlıları olup 
hepsi de harpten sonra in§a edilmiş
lerdi. Rcı :.ıl s e'ni.1 si!ahları 38,5 hık 
altı te p ve 10,2 lik on iki toptan mü
rekkepti. Gemide sekiz torpil kovanı, 
ayrıca, dört tayyare mevcut bulunu
yordu. Mürettebat 1200 ki~i idi. Rc
pulsc 229 me re uzunluğunda bir gemi 

Bir Norveç vapuru da 

mayne çarparak battı 

lrforcıal Fon Blo:r.bcrg 

Paris, 16 a a. - Övr gazet esinde 
Buyan T:.ıbouis, Ber1inden ald i•• bir 
habere atfen alınan ordusunun eski 
haskttm~mdanı Feldmareşcıl Von 
Bl~mberg ile yii!<sck rüt beli dört al
man zabitinin Davyerada kain Lands
lıerg kal esinde m hbus bulundukl;ırı
nı bi!dirme\.tedir. 

Bitler de L:\ndsberg'de me kuf bu
lumlu ğu zaman "Mcin-Kampf" is -
mind~ki kitabını yazmıştı. 

Yukar daki haberde Bitlerin 6 ey -
ltilc'e mareşal ile dört zabitin tevki -
fini emrettiği tasrih edilmektedir. 

Fon Ribbentrop 

Alman dış siyasetini 

"as \ idare ed\yor l 
Londra, 16 a.a. - "Fon Ribbentrop, 

jki aylık zaman :ıarfınc1a, Almanya'· 
nın az çok ümitli vaziyetini, hazin 

görünmel!'!i icap eden bir şekle sok
muştur . ., Bu mi.ilahaza Deyli Telegraf 
gazetesinin diplomatik muhabiri ta· 
rafınran neşredilip, sovyetlerle yapı
lan ittifakı takip eden nevmidi siya
teti yüzünden Almanyıı'nın düştüğü 
zaf derecesini göateren bir tetkik ya
zısından istihraç edi1:nekte<lir. Bu 
muharrir, nazi partisinin alman dip
lomasisini idare tarzından alm:ın ne
zaretleri servisleri tarafından, ~iddet
le istihfaf edildiğini belirtmektedir. 
Nazari bakımdan, Almanya, temmuz 
nihayetinde, ltalya'nın ve İspanyanın 
muzahi\retine güvenebilirdi ve uzalc 
şarkta mües~ir bir hııl"eket yapabil
mek için Japonyayı elinde bulunduru 
yordu. Bugtin ise yalmt kalmıştır. 

Litvanya kıtaları 

Vilno'yu işgale 

olup saatte 31 mil yapıyordu. Royal 
J\rc'ın sürati ise saatte 22 milden iba
rettir. 

/ngiliz deniz makamlarına göre 

Londra. 16 a.a. - Repulse saffıharp 

kruvazörünün torpillendiğine dair al· 

man radyosu tarafından verilen haber 

üzerine İngiliz deniz makamları bu

nun Jiood saffıharp kruvazörünün e

velki akşam bcmbardıman edildiğine 
dair verilen 1 at:ıer gibi, alman propa
gandası olduğunu beyan eylemekte
dirler. 

Amirallık haberi istihza ile 
hctrjılıyor 

Londra, 16 a.a. - Repulse harp ge

misinin. Royal Oak'a taarruz eden al

man torpitosu tarafından hasara uğ
rattldı~ı ve saf fıharp harici edildiği 
yolunda alman radyosu tarafından ve
rilen habere karşı, İngiliz amirallığın· 
ca dermeyan edilecek bir mUtalea 
yoktur . 

Lopdra deniz mahafill bu iddiayı 
istihza ile kar~ılamakta ve alman pro
pagand:ısına tipik bir yeni nlimunc 
telakki etmektedirler. 

Si holm konf ransı 

y r1n topl nıyor 

Musorni ve Ruzvelttcn 
sulh için tavassut 

yapnıalora rica edilecek 
Stokholm, 16 a.a. - Danimarka ve 

Norveç kıralları, beraberlerinde hari
ciye nazırları bulunduğu halde husu
si trenlerle buraya gelmişlerdir. 

Londra.. 16 a.a. - Cumartesi günil 
Atlantik denizinde batırılan "Bre • 
tagne" ve "Louisiane" isimlerindeki 
fransız vapurlarının aağ kalan yol -
cularından 400 kişi, pazar günil bir 
ingiliz limanında karaya çıkarılmış • 
lardır. Kurtulanlar arasında kadınlar 
ve çocuklar da bulunmaktadır. Bun -
lardan bazıları iki saat kadar suyun 
içinde kaldıktan sonra . aı..a mahalli -
ne gelen İngiliz.harp gemileri tara -
fından kurtarılmışlardır. Ölenlerin 
15 kişiden ibaret oldukları zannedil -
mektedir. 

"Bretagne" vapurunun aandall n 
denize indirildiği zaman kadınlar ve 
çocuklar tahtelbahirin attığı obUsle -
rin dağılan parçalariyle yaralanmıs .. 
lardır. 

Mürettebatın anlattıklan 
Vapur mürettebatının ifadesine g&

re vapurun içinde yedi ki i yaralan • 
mıştır. "Bretagne", sandalların deni -
ze indirilmesini müteakip batmıştır. 

Yolcular, sandallardan bir kaç tan .. 
sinin atılan mermilerden kullanıla -
mtyacak bir hale geldiğini söylemek
tedirler. 

Bir çok yolcular imdat işartti ve • 
rildiği :z:aman tecrübe yapıldığını zan· 
nettikleri için etraflarında obüslerin 
patladığını görünce hayret etmişler -
dir. Kadınlardan bazıları pijamaları -
nın üstüne alelacele mantolarını giye
rek sandallara binmişleroir. Bir müs
temleke askeri 7 yaşındaki kardeşine 
yardım etmek şartiyle bir buçuk saat 
kadar yüzdükten sonra kurtarılmıı -
tır. 

"Louisiane" vapuru, kendisini dul"
duran tahtelbahire yiyecek vermek 
istemediği i!iin topla batırılmıştır. Va 
puruP birinci zabiti ölmüş ve tayfa • 
lardaıı birinin gözü çıkını tır. 

Bir Norveç vapuru da battı 
Amstcrdam, 16 a.a. - Gressholm 

isimli Norveç vapuru cuma akşamı, 
33,55 derece arzışimalide ve 2,55 dere
ce tulüşarkide bir m ayna çarpmıştır, 
Vapur batmı!}, tayfadan üç kişi bo
ğulmuştur. Mürettebatın diğer kısmı 
Emmi isimli Finlandiya vapuru tara
fından kurtarılmıştır. 

Bir denizaltı batırılmıf 
Paris, 16 a.a. - Alman denizaltıla

rı tarafından batırıldığı 15 ilkteşrin
de ilan olunan üç fransız vapuru yol
cularından sekiz kişi ölmüştür. 

Taarruz eden denizaltılardan biri
nin batırılmış olduğu zannediliyor. 

dün başladılar Danimarka hUl·ümrian sl\at 18,10 
da ve Norveç kıralı da saat 9.25 te bu-

I"'" ., ... , .. . ... .. .... 
.~.~-~.~.~ ... D-~-~.: .. H ~BE R L ~-R 1 Kaımas, 16 a.a. _Hariciye nezare- raya muvasalat etmiştir. 

tinde, Litvanya hariciye nazırı ile Husst bir tayyare, Finlandiya rci· 
sovyet s efiri arasında, karşılıklı yar- sic:üınhuru ile hariciye nazırını geti- x Stokholm - Halihazırdaki ahval do-
dım ve Vilno'nun terki paktlarına ait reccktir. layısile hükfınıet c e ihd ına lüzum göril len yc!\i halk il:t isadiyatı nezarc-ti bügün 
vesaik teati edilmiştir. Muahede me- Ziyarete gelen zevat, İsveç kıralı~ faaliyete ~eçm: tir. 
riyete girmi§tir. Litvanya, önümüz- nın misafiri olacaklardır. X Pi::: . - Gnlilee ve onun mektebine 
deki salı günü, terkedilen arazinin M " k 1 aid eski ve yeni kit:ıblarla bütün cserlc-k . u:za ere ere çarşamba sabahı ba~- rini bir ara:;a toplamı:k için bir ''Galile-
as eri işgaline başlıyacaktır. Lıtvan- !anılacaktır. evi .. te•isine kara verilmiı;tir. 
ya kıtaatı Vilno şehrine, ~arşamba gü Lorıd ra, - "Sabena" tayyare ıirkct.i, 
nü girecektir. İsveç kıralı, misafir devlet reisleri yeni harbdenb~ri teessüs etmh; olan Brük 

şerefine bir ziyafet verecek ve B. sel · İn&iltere h:n·a seferlerini yapacak 
Litvanya kıtaatı bugün Vilno ara- olan t ayyare ! e~dc..'l b ırıncisinin, on yoku-

z· • • . 
1 

b 
1 1 

d S Sandler de hariciye nazı rJ:ırını kabul yu ve po!.~a ca!'l talarını lunı i!cn Brük· 
.ısını ı~ga e aı amış ar ır. ovyet 4d kt" M'" k ı .. w sel'uen lrrekct ettin; lı i ldiri lm•ktedı' r. 
kıtaat b h. d k.1 kt d' ~ ece ır. uza ere.ere O"'leden son a c.• ~ ı u §e ır en çe ı me e ır. d d d . · x Berne - :Ce .. ne ün:vcrsit csindc si-

Polonya'nın Litvanyadaki elçiliği ra a ev~ e ıl:cck ve bu görü~me- y:\ i hlılrnk oln:ı-u profesor Hurı:l±ıard, 
liiğvedildiğinden, memlekette otutan 1 ~er, ~ynı gil~~e .. hıtııına erecektir. Fin- 6B. y~şır..da ~!~_uğu lı a' <le burada ve fa t .et· 

P
ol 

1 1 
f " . h ' ıandıya reısıcumhuru memleketine mı tır. proı eso r Ilurckhard, beynelr.lılel 

onya ı arın mena ıını ımaye va- t •1 0 .. , ' ·. şöhrete haizdi. 
zifesi, ingiliz konsolosluğuna tevdi c- ayyare ı e onec~i<, Danımarka ve 1 Amster<!;ı:n - l ncilterc i1c Hollanda 
dilmi~tir Norveç kıralları ıse p:ıyitahtlarına arasmdRki hususi hava ı;c:ferleri tekrar 

. muntazam gece ekspresleri ile a det ba l~n.ıı ~tır. 
Leh el.-isinin prote6tom edeceklerdir. v Zurıh : (ha .. ~s) - A1man. arti t i ~d-

:r mu:el Lenı Rıfen., ·al, Berlır.dr: verılen 

Kaunas, 16 a.a. - Polonya sefiri B. haberlere göre, Gestapo tardmc!a11 tcv-
Charwat, Vilnonun Litvanyaya rapt Yeni bir mlh tavassutu mu? kif edilmi ştir. Dö ~·iz kanununa muhale-

. lh k · . . . .. .. fet suçundan maznund•Jr 
ve ı a edılmesını Lıtvanya hukume- Helsinki, 16. a.a .. - Buranın 1·yı· ha- x Budapeşte - Mac~r - -ı · ye-ti n d . d . . . . r • r,a ... c: w er ı, 

ez ın e protc to etmıştlr. her alan mahfıllerındeki şayialara gö- nı Macarıstan sc irinin Moskova'ya mu,·a 
Sefir, Sovyct Rusyanın bu arazinin re a =mba ·· .. S salatının ehemmiyetini tebarüz ettınnek-k ' ç r r-·· gunu tokholm'da topla- te ve bunun macarlarl 1 nd 

mu adderatım tayin etme1< hakkına nacak olan ~imal memleketlerı· konfe- ba !ıyaaık iktie d" ·
11 

sovyct e.r ar~sı a l'k - . :ır ş . a ı muza .erelerın bır ınu 
ma ı olmadıgını beyan ve meselenın ransında, Ruzvelt ile M r .,d kaddemcsı adtleylemcktodirler. 
ancak Polonya ve Litvanya hükümet- umumi bir sulh ırın "t uso ını e1~: x T~ra!l h- Dahiliye nezareti afkirt 
1eri ta f d h 11 . ·ı . . . . :ır mu CV~!! !3lt ro u umwnıyeyı eyecana ve k nlan h ber 

ra ın an a edılebı ece~ını ılli- J oynamalarının rica edı. lme•; h !erin ne-Jrini yasak :e~e Y :ı 
't'C etm · tir .. .. .. - uşusu 1 h~ k'· d • ct.ınıştır. B nu yapan • ~oru,.uleccktir ı ar ' •n a D•ddct · tedb l ıatb'k ıu-a • oaçaktır, ır er ı o 
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Mekte kitaplar1nın 1 m / 
sa ımı hakkında bir teb İğ i ill re Pol 

r 1 Karol'ün 
46 ıncı doğum 

yıl önümü 

ANKARA V ALJLJ~l ( RADYO J 
Ankara Valiliğinden r 

y o 1 bi hni Si TÜRKİYL 

~adyo Dıluzyon Postn!arı "1"-d 

Vel<ôlet talebeler için çof< 

f<ararfar aldı 

h rp azı v r 
21. 9. 939 tarihinde kapalı zuf 1.15u

liylc ek iltmeye konulan Etlikte ya· 
pılacak okul bina. ı in a ı için talip 

Londra, 16 a.a. - Polonyalıların Romen b sını h raretli ÇJkmadığından 22. 9. 939 tarihinden 

TÜRKiYE R·dyusu -Ml ·,.'AR " 
-D•l11a u:r11111ııtu-

1643 m. 182 cs.d20 ı· w. p 
31.70 m, !H S Kce./ 20 -;:,.., T. ;.. ' 

almanlara karşı kullanmış oldukları itibaren bir ay mi"ddetlc pazarlığa ko· 
rivayet edile" "~ ingiltere tarafından ne§rİyat yapıyor nulmuştur. Keşif bedeli (32248) lira yerinde 

A N K A R A 

SALI - 17-10-1939 

har:f VekAle.i mekteplerde okutulmasına karar verilmiı bu· 
luııan kitapların sabş ve alış tekillerini hiç bir karısıklığa mahal 
venniyecek tekilde leııbit etmi! ve talebeye bunlardan başka ki
t plar aldrrılmamasr için verdiği yerinde kararı bütün Maarif 
M~d.ürlükleriyle mektep ki ahı basan ve ıata.n müesseselere bildir
mı tir. 

verilmiş olduğu iddia olunan sarı ha'<· Bükreş, 16 a.a. _ Rador aJ·~nsı bil- (ll) kuruştur. 
lı gaz mayınları lıakkında Bertin en diri ·or : Muvakkat teminatı 241!! lira 61 ku-

verilmiş olan hahere dair harbiye da- Ga:z:eteler, kırat Karol'un 46 ırıcı ruştur. 
ireai alman radyoların·~ 1ngıltere İsteklilerin: muvakkat temı'nat mck 

• uo - yıldönüınli müna'Sebetiyle uzun ma-
hükiime inin Polonyalılara lcatiyen kaleler neşretmcktc ve kıralın fotog· 
hiç bir harp garı vermemi~ olduöunu raflariylc birlikte tercümeibaline ge
beyan ve bu hu ustııki şayiayı tekzip rıi yer ayınnaktadırlar. 
e mi olmas na ra1!mc:n • bu ithamı-

up veya makbuzu, ticııret odan ve -
sikası ve bu işe ait nafıa müdürlü • 
ğUnden a acakları fenni ehliyet ve -
ik lariyie birl:kte her pa,..artesi ve 
perşembe günleri saat 15 de vi.i]yet 
daimi ,.nciime!'line g Jmelcri. 

12.30 Progr:ım, ve memlc-kel saat ?.7•11· 
12.3~ Ajauıı. ve met orolojl h berlerı· 
12. O Türk mıız.i i : 

Çal&ıılar: Vecihe, Cevdet: Kc.::ı.n. · 
Kam. 
l - Okunn: lluzaHer tı .ar. 
ı- Vaııilinln kund lıhıcaz it r•ore.i0~ 2- Lemi • Kürdil•hku:k r 1o1rkı • 

ır;bi dol •ıı sın. ,_11 
3-Sel hatıın Pın:ır - Klirdilibic:al.v 

,a.rkı - N erc:ıicn ıcvdlrn o ulİlll 
dınt. Vekaletin bu yansın göre ilk 0 ·r 

kullarda, a lan Vekaletçe bildicil -
mİJ olan kitaplardan l:iaşka hiç bir ki· 
tap dera kitabı olarak talebeye aldırı
lamıyacaktır. Gene ilk okul ki apla • 
n, Tiirkiyenin hiç bir yerinde Maarif 
Vekaletinin tesbit e iği fiyatlardan 
daha Ü tiln bir fiyatla sa ılamıyaca'.<
tır. 

Husuıt tabiler tarafından bastın -
lan okul kitaptannın fiyatları yeni -
den teablt edilerek- ucuzla ılmı' ol • 
duğlından ki apla.rın üzerine basıl -
mıı olan eıki fiyatların hükmli kal • 
ınamı,ur. 

Alfabe. okuma, tarih. yurtbilgisi. 
tabiat bilgiıi, Geometri kitaplan Ma
arif Vekilliğinin Ankarada, 1stanbul
da" Çcnberlitaf'ta, Diyarbakı.r'da ve 
Er%urumdaki yayın evlerinde kitap -
çılara ve okul kooperatif ya asına gö 
re kurulmut olcuJ kooperatiflerine ııa 

tl! talimatı hUkümleri dairesinde top· 
tan ve isteyenlere perakende satıla -
caktır. Bu aatışlara eylüliln l.S inci 
ıllnUndenberi devam olunmak adır. 

Evelki yıl okullara tamim edilmiş 
olan Türkçe terimler üzerinde bazı 

ufak detişiklikler yapllmı~ ve dc~i -
tildikler ki apl rın yeniden yapılan 

basılannda da nazan dikkate alın -
snıştır. Fakat bu tlldiller, ellerinde 
geçen sene baıılmıJ kitaplardan bıılu 
nan talebenin bu kitapları kullanma· 
lanna veya depolarda mevcut kitap
ların sa ılın.asına mani olmıyacaktır, 

yalnız öğretmenlerin, ki apların ye -
ni baskılarında yapılmı olan bu ta
dilleri talebenin elinde bulunan ve 
geçen sene basılmış olan kitaplar fi -
zerinde de talebelerine bizzat paptır
maları icap ettiği aynca bildirilmİJ -
tir. 

• 

tic r f p 

Ü· 1 
Belgrat, 16 a.a. - D.N.B. ajansı 

bildiriyor : 

Q Matlmat. başında kiyaset ve enerji 
nı idame etınekte olduğunu bildir • ile mutta ıf bir kırala mark olma1{ 
ı 1ektedir. omanra için talih ve bchtiyarlık ol-
Şu halde, ihti;-ad bir te bir olmak duğunu kayrlediyor ve hüktimdann 

ure, ge en harp esnasında olup bi- memlekete mü kül bir ıarn ıırla nizam 
ten şeyleri hatırlııtmak faideden hali ve sü n)neti temin eylediğini ve bu 
0tı;19a1 _.: :ıretle memleketi dünyanın bugün 

Bu işe ai keşH ve nrtname i her 
giin nafıa ınüdürl"irilnde görebilectk 
leri. ( 87 5) 14822 

o ur bin t y:1pfmf ar ' 
ne i de Alma'lyanın gu k •I ge irmekte oldu 11 b'ivük imtihana 

lanmlk ırin yapmı olduğu hazırlık· hazırlanm ş l>lllıınd uc ı nu bilclirivor. nkar Valiliğin' n : 
:ar mu-. ffo!tivetSİ7..liğe u·ram idi. G;ı:oe eler, kmıhn ı,:·t · n s lı 1 ı· a 21. 9. 939 tarihinde - palı zarf ı.ıııu· 

ı; Ni nda Wolff Telg~af A."a:ı ı \•e hilhassa nıilH l'l"ÜC fo:ı, umumi liyle eksiltmeye konulan l.ıah" li e\ller 
şöy e di, or~u : 1 T kiilıilr, kö ü ve gen..,lik ıplıahırında ma ıal esinde vapılacak .ş ımflı ilk 

"Dün 'pre·'in <>arkında ingilizl•r. k ar etti~i yorulma?: faaliyeti kard t- o ul bina ı in aatına talıp çıkmadı . 
boğucu gazlarla dolu bombalar ve o- mekte ve h1i1<ümda ın muhtelif ve~i - gından 22. 9. 939 tarihinden itibaren 
bii">l"r kullarımı !ardır.,. 

mik komisyonu, bu sabah yaptı-, .on R . d. . 
1 

h k.k lelerle söylediı.:i özlere i are ederek bir ay müddetle pazarlığa konulmuş 
toplantıda, iki ınemle ·et arasın<la.1 ._ J'futi. 1 19a1 ~ tamamıyde a 1

1 
e! m.u1- yeg:ine arzusunun millt- in ııe!"m ti tur. 

Alman - Yugoslav daimi e'to o • 

. . 1 ı:a ı r. , =yı ın an e e n~ı · . . • . . ı· ·c b mayı 1932 de ımzalanan carcı mıı- t d . b" h . 'h 1 d'J ive yur un sı :lnctı oıdug mu bıldır· -...eşı edeli (3830·) lira (90) ku-
ahede inin tatbikine a·t eferrüa ı ı ere de .. 1

1
d. ır rp gazı ıc;tı sa e 1 

- ml'!kted·ri·r. ı·ııstıır. 
h . k 1 . 1 m <ı C"ı ır. K 1 f 1 ._. k'-mu tevı pro o o ii ımz~ amıştır. 1- 2.. . 

1915 
.h. d 1 1 ıra ın e ra ı ı a •ııkı bir surette mu '3 " teminatı 2372 lira 87 ku-

. . . ,_ nısan tan ııı e a :nan a , b. 1 . . . 
man ve Yugoslav mahafılı komı yo 'fk d I 1 , . . 1. -.et'ıy. ·r e-.mı o an but n memle .et. hü· nıshır. 

. . . ı e a o 'l' ait gaz ıstıma ı _ , d . t celselerının çok dostane b•r hava i- t . 1 d' ·•Jnı arının uzun eneler • en•lı ini rt,. 1i erin muvakkat teminı>t ml!ı<· 
. . . . a rruza csmış er ır. b f h · ·ı b ı· kb çıncle cereyan e ı ını bcya eylemlş •·tt· d" . 1915 1939 .th _ an~ ve re a ıst• • a ıne scvketmc 1- rnp ve)·a ma - uzlarivlt-. ticaret ooası 

l eli H 
.,. • f b' 'b" u m un a, ve ı am . t • 1 ,_ . . , er r. er ı .. ı tara • ırı ırinin ih · - nı cmennı er erne,..te ır. vesı ası ve naha müdiirlüöıindcn b'J 

Jarını ekdi,ğerinc takrip etmek sure- .,. 
yaçlarını ve arzularını na:ran itib re 
almak hus•ısunda kabil olcluı:u 1<ad.>r 
müsamaha ·ar davranmıştır. Umumi
yet itibariyle nelicenin, h r il;i mem
leket arasınd 1 i alış veri yekununu 
imkan nisbetinde muhafaza emelini 
tebarüz ettirdiği memnuniyetle kay
dolunrnakta ır. Mütek 'Jil rnen'aa • 
ler iktizası olan bu neticed"n sonra, 
her iki taraf ileti adi m ·ina e • tl~rin 
normal seyrini ihlal edebilecek se • 
bepleri bertaraf e meğe aamimiye le 
çalı1acaklardır. 

Es a m n r ın 

f hli • 
Si 

• 
I~ 

. . .. 
ı a 

Tallin, 16 a.a. - Alman ve Es ony 
hükümetleri ara ında almanlımn tah
li. c i :mea leleriyle alo\kadu bir iti • 
la ak ~di\mi · . 

J :~e ait a.lacaldarı fenni ehlivet ve1lka· 
i le ! ·.,ım gelen neticeyi istihrcıs e· ngi{;z kırafının tel riHETi 

dece ·t·r. lariyle birlikte yukarda a ı geç~n ta-

l m 
t ü endi lerinin 

t· n re i y pil 1 
Zonguldak. 16 a.a. - Türk maden 

miihcndi eri cemiyeti dl.in Bekir 
Vehbi Ergenin riyasetinde yıllık 

kongresini yapmı tır. 

Bıı toplantı Ebedi Şefin ufulünden 
sonra cemi •etin ilk kong esi oldu -
ğundan içtimaa bas1anırken Atat"' k·' 
iln aziz hatırası ayağa kalkarak sükut 
edilmek suretiyle ta7.İ.z edilm.i tir. 

Bunu müteakip idare heyeti rapo -
ru ile hesap blan-;osu tetk"k ve kabul 
olıınmu1. eski maden mühendis mek -
tcbinin yeniden açılml\ ı dile "inin lk
' tV 

Londra, 16 a.a. - Kıral a•tı ncı rihteıı itib,re 1 hcı pazat- e'li ve oer . 
Oeorgcs, kıral K.arnl'a, 46 ıncı yıld;:. :embe günleri vilaret daimi enclime . 
n\imü münace etiyle bır tebrik mesa- in,. gelmeleri. 
jt g 'ndermi ir. Bu i e ait keşif ve rtnameyi her 

Diğer araftan kordiıllomatik i gün nıfıa mürliirlü ·_ünde görebilecelc-
marerali 1ir John M ek c!:ı.. Rnman a leri. ( 874) 14823 
cıç·si Tilell'ya. ingili~ hükümetiııin To" m"r 
tebril{lerini hildirmi~tir. ya tırıfocok 

İn ili leiin 

verdiği 

bahriye i ere 
h di eler 

Londra. Jli a.a. - Ha kın bahriyeli

ler için yapaca~ı nakdi teberrillerle 

yün çama ır, sigara. kibrit, mecmua. 
r mis ve ııebze gibi hediyelerin mem
nuniye•]e kabul edilecc"i amirallik 
makamı tarafından bildirilmektedir. 

Anlcara Va1ili~inden : 
1- Hıısu i idareye ait Yeğenbey 

şubesi binasının tamiri pazarlığa ko -
nıılmuştur. Keşif bedeli 1277 lira 17 
kuruştu~. 

2- İhaleıd 23 Teşrin evvel 939 pa· 
zar esi günü at 15 de Ankara vilıl

yeti daimi encümeninde icra kılına . 
caktır. 

3- Teminatı 96 1ıradır.' Talipler 
artnameyi her gün daimi encümen 

kaleminde göı-c·bilirler. 
4-- lsteklilerin teminatJarıyle bir .. 

11\rte ihal ünli daim encümene mU-

4 - Cevd .. t Kozan - Ud kıılmi ,. 
5 - Rııhmi bey • Kurdilihicazkf.r ~ 

kı · S n ey canunrn canı efendıGI> 
6-Leyla hanım - Klinlilih!cazkar ta'' 

kı - Çeşm ııını &oster d"-
2 - Okuyan : ı elek Tokgöz. 
1 - Nevre& - Muhayyer şar ı - (jftn k.

VU$du. 
2-RcHlc FerGan. M>hur pr'kı - J{ir" 

plğinc s:irme çek 
3 - Udi lbrııhim - $ehnu prkı • S ,~~ 

dükçe ı;iu:d ırö:ılerin. 
13.30. 14.0"il ilıllc (kuışık pcoıram • J'I., 
1 .oo Proaram. 
ıs.es Memleket aa t ayarı, aJ&na, •• mcır 

oroloji haberleri. 
18.2S Müzik {Dans mllzifi - Pi.) 
18.SS Konuııma (Halle iktisat ıaatf) 
19 10 Turk rnüıiğl : 

Çnlanlar: Vecihe. Ruş Kam, Ce~dfl 
Koz n. 
1-0kuyan: Radife Erten. 
ı - Rahmi bey - Bayatı prla - G!U bJ' 

ıin sünbiil pcril$lln. 
ı- Reiik F ersan - Hlcu tarla • Glil" 

ıümdm kaçıp ıri tin. 
3 - ---- Hicark r arkı • Bana 1Jr-rn • 

den cyliycn. 
4- Sel. Pmar • Hüzzam şula - Sevi • 

yorum onu ruhumda narlıteıı yar ' 
lar. 

S- t· ıak Varan - Hüzzam ş:ırkı - l{3G 
yıl seni ben. 

ı- Okı.ıy~n: N cemi Rı.a Abıa~an; 
1- Arif bey - Suzinak •arlı • Bır d ı:ci 

esiri ram olur. 
2- rif be? - Kürdilihicaı:tclt arkı • 

Düşermi ~anma. 
S -Asııf bey - Kürdilihicukh şar · • 

Bazan dal;ırrm o gilıel C'ehrcyı: 
4- Kürdilihiı:azk'r ar ı - Bir cami' 

hRTM 
5 - Kürdı lihicı~k&r •fr o 

19.SO Konu'iffia (Ornıanlanmızı tanıyalıtıl 
ve koruyalım) 

20.0S Tilrk müzili (Kliaik proırram • AJ1!' 
ora Radyosu küme aes ve su he1•t1 • 
İdaı e eden: M eııu Cemil. ı 

21.00 Kon er takdimi: Halil Bedfi Y!lnd
lcen. 

21. IS Müzik (Radyo orkestnıaY • Şd: f{8' 
aan Ferit Alnar) : 
1- Jo!ıann Strınuıs - {Çlpn Bnon) r 

peretinin ilverturll. 
2 - Flotov - (Mana) opera urun &ver • 

tiiril. 
3 - Aubrr - (Partiçenin dilsla kun) 1 • 

vertıiril. 
4- Josef Straun - (Köy lnrlangrçJarı) 

{Vals) 
S-Offenb clı - (Orfco Cehennemde) 

2'2.00 Memleket r.aat ayan, a]ane haberler 
Q5: IJ.ı..._C JllI! tahvilfit. Um ırn • m ,.ı 

DördüncU ve beşinci sınıflann 
Yurtbilgiai dersleri ile alfabe kitap· 
lan açılan mil!ıabakalar netl<::esinde 
bu yıl yeniden kabul edilerek bas ı · 
rllmı' olduğundan bundan evel bas • 
tmlmııı olan yurtbilgisi ve alfabe ki
taplan artık okutulmı acaktır. Ders 
kitabı birkaç tane gösterilmi'j olan 
dertlerin kitaplarını öğre menler baş
lifretmenlerine danışarak kendileri 
ıeçeceklerdir. Bu suretle öğretim yı· 
h ba~ında seçilerek talebeye aldın -
lan kitaplar artık yıl içinde değişti
rilmiyeceklerdh". Maarif idareleriyle 
ilk öğrc im milfettişleriı öğretmenle· 
rirı kitap seçme i:şine kan,m1yacak -
lardır. 

İktisadi mestlelerde müşkülat çık -
mı~ ise de bunlar sonradan halled:l -
mi tir. 

tır. Kongre reisliğine eski reis İhsan 
Soyak seçilmiş ve toplantıya nihayet 
verilir ·en Milll Şefimize, Ba vekile, 
Parti Genel Sekreterine ve lktisat Ve 
kiline kongrenin saygı ve bağlı11 kla • 
nnın bildirilme ine itti fakla karar 
veri1 mi!tir. Kongrede Yalı Halit Ak· 
soy ve Par i reisi de hazır bulun.mu~ · 
tur. 

koy boldu 

t ı . :n tu nu • ı&t.J •:>vı ı 

22.20 Scrbetit saat 
22.30 Miııik (Caıband • PL) 
23.25..23.30 Yarınki proanm Y1t blNtnıll 

Bina yıktırılacak 
Ankara Valili-inden ı 

Okul ki aplarmın posta parası a • 
salnlı:nı~ tarifeye göre her 50 ram 
-.e artı -ı için 10 paradır. Posta paketi 
olarak verilenlerinden ne ile ~lmr
lana taşınsınlar, en kilçük ücret 10 
kuruıı olmak üzere bu husu taki ka
nuna~ göre her kilogram ve ar ı "ından 
bet kuru alınacaktır. Bunun i in ki· 
tap satıcılarının alıcılardan her hangi 
bir ıekilde posta parası iıtcmiye hak 
lan yoktur. 

Köy eğitmenlerinin 

1 sparta' do .. e kiki eri 
Iaparta, 16 a.a. - VilAyete bağlı 

Gönen köyünde kurs gören e!I men -
lcr ba'larında öğreticileri oldu""u hal
de vilayet merkezi e gele re'< muhtc · 
lif bı!ktmlardan tetkikler y11pmı lar 
dır. Bu miınaııebetle dün akşam eğit
menler yeni bal evi sahne inde köy 
ıosye esi ve Ayan Hamza a h pi ·~sle 
rl muvaffakiye le temsil e mi !er v• 
ıeyircilerin takdirlerini toplamı)lar -
dır. 

us - Leto 
komisyo. uı un faonyet' 

Riga. 16 a.a. - Askeri yard:m p k
tının tatbikatına memur olup gcsen 
ı:un::ıarte idcn1mi içtimalarına dea '1'11 

eden ruı - Jetonva muhteli komisyo
nu Libo deniz ü~sünün hıırludunu tes 
bit ve Hurland şimal ahi ine batar • 
yalar ko}•mak hakkın meselele:i)•le 
mc§gul olmuş ur. G ze eler, va;;h-e· 
tin, mah.-ı !inde te! ikine k r..r v-ril
di,:ini ·aT.ıyorlar. Letonva mıra as • 
lan, paktın ikinci mıtddcsinf] • ta i 
edilen Letonya ordusun silah \'e 

l'Wlrp malzem si erilmesi m.-:s::l aine 
temas ctınitlerdir 

İlle alman vapurunun ha aları ve 
ihtiyarlan atarak paxarte. i günü .Tal
linden hareket edeceği ı;anncdilmek
tedir. 

Berlin, Hi a.a. - Resmi alman ajan· 
sının Tallinden ögrendiğine göre ııov
yetlerin Baltık filoııunun amiral ge -
misi ''Oktiesrskaya - Revoluzir" Ta?
line gelmi~tir. 

Riga'yı terkedecek almanlar 
Kopenhag, 16 a.a. - 35 bin alma -

mn Rigayı terketmui lazımgelmek • 
tedir. Tahliye için limana on gemi 
elmi~ ve di~er yirmi geminin gelme 

sine de in izar edilme ~te bulunmuJ
tur. Tahliye edilenlerden hiç biri i 
nereye gönderilece~ioden haberdar 
değildir. 

an d 
Yeti~tirilecek olan 

iZ 
OTTAWA; 16. a.a. - Kanada'nın 

B yilk Britanya İmparatorlıı~u'nun 
ayyaI"c merkezi haline ge irilme in -
en ibaret olan program, imparator • 
lu~un pilotları i in an :err.an mer -
kezleri ücud1 ge jrmeğc memur edil
mi!J olan inğiliz hava heyeti reisi Rl
velda e'in d··n buraya mU\'a alatı il.: 
ta bike ba~ı nılmıştır. 
Riverd:ı1e. gaze eci ere beyan ta bu 

hı ra'< imdiden an renmana başla

mı olan b'rço~ pilotun afu ay ıonra 
ge ece ;t~rin i ve pilo !arın c iştiril
ınesi i ·n·n ted.ici s:.ıret e tesri edile 
ce • · i Ö} emiştir. 

Manisa halkevi 
dağcılarının ge%ileri 
MANİSA; 16. a.a. - Halkevi da~ • 

ctları 60 ki-tilik bir kafile halinde dun 
1400 metre irtifaında'<l Manisa dağl -
na çıkmışlardır. Gezi çok gü:z:el olmuş 
ve dönü-,.e Halke •i'nde bir çay iira· 
feti Vt'rilmi1tlr. 

Ted vülden kalkan p ralar 

Tedavülden kaldırılmış bulunan es 
ki bronz be ve iki buçuk kuru luk -
larla nikel bir kuruıluklar 31 birin -
ci!canun 939 tarihinden sonra devlet 
borçlarına mukabil gerek mal andık
larınca ve gereks~ ha>:ine veznedar .. 
lığını yapan :Merk:ı ve Zira.at ban . 
kalarınca ka ul edilmi. ect-ktir. Ma • 
tiye VekSleti keyfiyetin ir kere d;ı

ha halka bildi.rilmeaini alakalılara 

tebliğ etmiş ir, 

evyork'ta yeni bir 

tayyare meydanı 
Tevyo k, 15 a.a. - Nevyork beledi-

:: reisi Guardla dün yeni North 
.a~aeh b:lediye tayyare meydanını aç· 
ıı·ı, ır. Bu meydan hem Amerika ha
va ticaret hatları için hem de Atla 
deni:d tayyareleri için bir terminü 
olacaktır. Meydan günde 10 bin yol
cu nakli stına müsait bir tarıda ya-

Tayr~• e in aat•na da ayni t rzdc> 
K->.m:.da'da devam eclilec k ve bitaraf 
ık kanununun fe hi akdirinde Ame· pıl:nı ır. 

·ika'dan da tayyare atın alınacaktır. 

Avusturalya ve Yeni - Zelandıı'nın d 
hu•a he •e tlerinin yakında Kanada'ya lua 'i V eyaz US a' a 
ge eleri bek enilm('k edir. ı demir ·ol .. _en·~ıeıiliyor 
B~den Terbiy_.,in'n teş ·ilat j MOSKOVA; 16. a.a. - Sovyet ı..1a 

]ay il a ı 1 amlan Ukranya ve beyaz Rıı ya'dakl 
ircktöı'l"' ·mi ryollarını Sovye demi ryo!Jarına 

;'1 merkez v: taşr.ı te kil" \ ~ v:ı i I • •'a'n '· üzere ha hrı geni etmek · 
felcri :1akkın a reni ba .. n hazırlan te<lirler. Lwo·.··-Po volo<;islci ha tı bu 
mış bulunan kanun projesi ba,. ·'· ı uretle tadil edilmiş ve trenler bu hat 
'·tçe mii lealan alınm k .. • c di üzerinde normal bir şekilde •dere 
~e e aletler "uderiimb1ir. ba:ıı amı l ı.r. 

BUDAPEŞTE; 16. a.a. - (Havas) . 1 - Husust muhasebeye aJt Keçiö- Kostamonu'do maarif 

çalışmaları 
Fligctlen Magyarorsag gazete i, Var- rende Kızlar pınarı ~vkiindeld mai
şova'da muhtelif gazetelerin muhabiri liinhidam eski kili"Je binasının enkazı 
olan ve kordiploma ikle irlikte Var- talibine ail olmıık üzere yıktırılması 
ova'c1an ayrılmı bulunan Macar ga- pazarh\!a çıkanlmıştır. Ka amonu, 16 a.a. - Kastamono

da son yıllar zarfında kültür itleri ır 
zerindeki çalışmalar çok verimli ol· 
muştur. Son üç sene zarfrnda vilayet 
içinde yeniden apılarak açılan i11' 
mektep sayı ı on dokuzu bulmuştur. 
Araç ve Daday'da yeniden inşa edi · 
len yüzer ya.aklı ilk yatı okulların ıı 

cümhuriyet bayr~mında açılma ı !~ı:1 

icap eden son hazırltklar yapılmakıa· 
dır. 

ıctecisi Sillei'in ortadan kayboldu " u- 2 - İhalesi 2. 11. 939 perşembe gll-
nu yazıyor. nü sat 15 te vil.liyet daimi encümenin

de yapılacaktır. 

Hatay vilôye · nde 

seçım hazı hklorı 
Şehrimize gelen ma1Umata göre 

Hatay vilayetinde yapı acak nüfus 
seçimi hazırlıklarına devam edilmel{· 

tedir. esas def erlerde f imlerini gö 

remlyenlerin mahkemeye m"racaat 

müddetleri dün akşam bitmi tir. Bu 

sabahtan hibaren mahk<:me miiracaat 

!arı tetkike başlıyacıık ve 24 Birinci

te~rin akşamına kadar tetl iklcr de · 

vam edecektir. 

Ankara Bor: sı 
16 flkte,rin 1939 fiya farı 

ÇEKLER 

Londra. 
Nevyodr 
Pariı 
Mi no 
Ccne\'rt 
Am tf'rd~m 
Berlın 
Brıiksel 

t'na 
""ofyı 
Pra;r 
1 drid 

·ıarşov~ 

Rn ~Petto 
Bilkreş 
Bclgrad 
Yokohamı 
Stokholm 
Moıokova 

Acılı< 

5.21 
rnı.ozs 

Z,96&1 
fi .67S 

2'1 , 4ZS 
69.5-123 

2' .87 
o 97 
ı. .. 75 

13.1825 

K~p nrs 

5.24 
l29.7 l o 

2,9 15 
6.6i5 

2 .. 47S 
~9.5425 

2 87 
M 
U&iS 

l'-182~ 

23.+2S 23.425 
0.9525 0.9~25 
2.495 2. 95 

30.6125 6125 
31.19 31.19 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 Türk borcu T. lll. S 
.• .. il 

.. .. u 1 t .. 
1933 llcramiyeli 
Erg- ni 

Peııln 
l9.6S 

NOT: - JTi:zal:ırındı ra.bm bu· 
Tunmıy•n dövisl~r ıçin liy.ı( U! -
cil Milm~mi~tir. 

3 - Ke if bedeli 230 liradır. 
İsteklilerin ehliyet vesikaları ve 

% i ,5 teminat mektup veya makbuz -
lariyle ihale gi.inü daimi encümene 
:ı.r name ini görmek isti)•enlerin hu

r.ur;i muhasebe ta!lakkuk müdürlüğü
ne müracaatları ilan olunur. 

(5319) 15275 

AN KAR 

500 

BELEDiYESi 

k'lvak 

lır.oca 

fidanı 

Anlt:ırıı'. B.:> r..!i ·e:ıinclen 
1- B ·1 eler iôaresi için alınııeak 

1 

1'!.n 5000 adet kavrık a~acı fidanı 15 
gliıı müddetle azlık eksiltmeye konu!
l'i'LU ·tu-. 
ı- ıılı tim n n he-ıl.ll 3-50 rrad r. 
3- 1 J\•akkat teminat 281.25 linıd r, 

Gölde geçen ııene in asına ba§l8.l'la11 
köy muall' m mektebi binalarının ıı:ıil· 
him bir ktsmı ikmal edilmiştir. 

Bu yıl Kastamonu merkezinde b"r 
de akşam kız sana mektebi açılmtŞ • 
tır. 

Karabiil"tc demir sanayiinde kul· 
liınılac~k demircileri yetiştirecek olal1 
Kastamonu sanat mektebinin r,eçcıl 
senı: inpsına bıtŞlanan dökümhane bi• 
naları <la ikına! etlilmi · bulunmakta· 
dır. 

D. DENlZ ·oLLARl 

4-- ~:ı;;tnam ;ni ı; "' rmck i1tiyen'e- T ., 1. . 1 İ 
rin h ·r glin encümc kalemine ve is- o m J ve ta ıye iŞ er 
t~J.:lile~~n rle 31. 10 - 939 ~alı gi.\nü sa-ı • l l)• 

t 10 ~" d B ı _,. il . . DeYlet Denı:ı:yoll>ın -tletme 
a _., 'I P eu ye ene: ıocnıne mu· l\ 'd"" 1 .. •.. d 
ra :ıtl:ı.rı. (52~0) 1 ~261 n1 m u r ug n en : 

f 1 - ldaremizin tahmil , tah i)'e 
e ı) m .. ~~ v~ akta·ma işleri için kapalı -ıarf u u· 

lcdive:;i ·'en : liy!e yapıla l e!cı:iltmedc alınan teklif• 
1- Oto:.ııi i ı, i için .,ı :ıc 1{ o . 1 lcr hld i ı;) ı ·ınd g )r ılmediğin t'rı 

lan ah ~p !zeme 1 !: glin müddetle yerııcl"n azar hk s re iyle ihale ccJi)t 
cık ekriltme·e konulr.-ııı\t•ır. ı :e'· ir. 
2- 1- h:ımm :ı he ~li r.·ı lira ır. 2 - l'ıiııhammen b:d.I ' 6J00 ıirr 
3- Muvakkat teminat 123, ı,s lira- lır. . 

lr. 3 - Pa~aı h': a l!'ı ... n me l tc ~i 1 

~-Şartname ve !;:ıiresini a" mek is evci 1939 arih;nc "i· dif çar~ •1 

tirenlcrin her rn encümen k<'lemlnc iiniı &a 15 tc De-ılz •olları i le 11e 
ve isteklilerin de 31-10·939 salı günü umum müdürhiğ ı alım "ım ~o f' 

sa t ı 0,30 da Be cdiye Encümenine yonunda •:ıpılacaktır. r:ati tc ltn 
1 

müracaa lan. (S2 2) 15262 6990 liraı.lır. i 
~ .artn~r"lc Bir boktriyolo a ınacak 4 

- Pa?:;>rlık a ekı;\ı 
arlı P~çen · oınisyom!a p"ra .z o :ı 

Ee!c<liye R isli .. -:.inden : ~tın r. • il 
Bcl~diye mn - • a .. ında açık olan ı t1 

2 ·o ı· " ı b" B k · ı ı 1 ~~• ~ • • • b"I r rt· r. ıra ucret e ır a.-tny og :na- ti! ~,.·e :l.!ll t: ..,. r · • c • 
caktır. Talip olanların evrakı müs . 1 6 - L!eklll:rln tic:ı.r~~ 
biteleri ile birlikte Veteriner mi.idil . 

1 
mukeyyct olduk arına dair b•ı 

riı;etinc müracaatları. ıit ves'ka ibr;ı· ':m leıi jar 
(5314( ıszss i9ss, ::oi5J ıso.:ıo 
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e e mınt 
" 1 

ı 

sına hükilmel 
ık y rdım yaptı 

a ınan 
attı 

T .. rk - Sovy t 

g" ü., meleri 

ULUS 

Numan 

Menemenci '"'lu 
(Ha§ı 1 inci savfarf;ı) (Başı 1 inci sayfada) 

nımaktan duydu~um iftihua ilave o
Bal-mi~tir. Türkiye hükümetinin, 

kan hükiimctlerini alakadar 
maddeleri, kendilerine tebliğ 
muhakkaktır. 

Saraçoğlu. Galenko 
mülal~atı mı? 

eden Jar;ık, tesacliıfen Vekalet vekili sıfa- 1 
tıyle c..le_ tebrık etm.ek .fırsatını buldu-, 

ettiği 
ğum ıçın çok bahtıyarmı. 

lştir~k cttığ·iniz butun mühim si-, 
yasi müzakerelerde, Türkiye Cıimiıu
riyetinin haklarını ~·e halis mal:sat'a
rını yüksek kiyaset ve zekanızla mü-

Musalle'in 

f<i lometrel i k 

ma 
a 

-S-

hemen şarl<ında, 6 
bir cephe üzerinde 

ıta r •• 

ruz y 
L~ndra, 16 ~·a: -:-: Bükrcften Roy- dafaa ve daima müslJet ve parlak ne-1 . . ( B:.ışı 1 in.ci sayfa.da! kın göründüğünü h~r vermekte v1:t 

olan ~711 (Başı 1 inci sayfada) askeri kıtalarımızın da yardımı ile ter aıansına bıldırılıyor : tıcelcr almaktaki büyük grıyrctlcrini-, nı ışgal etmışlerdır. Ate~ımız altında şu malftmatı ilave etmektedir: 

5 in . sayılı kanunun muvakl.at süratle çıkarılarak emin yerlere kaldı B. Sa.racoğlu ile B. Gafenko ara zi ve çalışmalarınızı iftitıarla y2.dcde-ı taaarruz durdurulmuitur. Düşman bir Almanlar, bütün cephe üzerttıdca 
liiyi~ı maddesinın tadili hakkındaki rılmıştır. Zelzelenin mahiyeti ve bun· sında ya Köstence'de, yahut Karade-1 rim. an için girdi w i Apachin şimalinde çc- hücuma geçmek üzere büyük hazır-

y anın mtizakeresine başlandı. dan sonra yapılacak olan binaların ne ni~d-~ bir m_~ila~at yap~l~ca~ı v7 .bı~ 1 Her zama:ı .phidi old1Jğıı;1l':z dii.
1 
kilmişti.ı·. . . . . . ı ltklar _;apmaktadırlar. Bu münas -

hük"'ahy~ Sezai Uzay (Ba ıkesir), şekilde ve nerede yapılması iktiza et- mulaırntın Turkı} e Harıcıye Vekılını rüst foalıyetınızin, bunda11 sorıra da Den z kuvetlenmız, teşrınıevelın . betle ılk ateş hattına bazı alman kt• 
~ ume ın teklifine konan ha lığın tiai hakkında tetkikler yapmak üzere memleketine götıiren gcrr:ide vuku memleketimiz için daima h.?ytrlı n,,. ikinci haftcısında Almanya ya ait 25 ta!arı sevkedilmiştir. Fransız topçusıı 
r~h maddenin yazılış şeklinin dnhn sa- ır.ütehassıs bir heyet gönderilmi tir. bulacağı t2hmin edilmektedir. tice/er verecegine kani olarak, daha 1.>in tonluk e:ıya m:i:;adcre etmi~l~r · şidcletle mukabele etmektedir. Gece' 

ve doğru olduğunu söylıiyerek Ora<la yapılanları yakından görmek Türk - ~ovyet paktı ha~:kında kati çok uzun seneler için sıhat ve mıı:.r.u- •L yin, birçok motör sesleri i itilmiş vıa 
nıu~t:lit encümenden bunun n'çin de- ve dala ne gibi muavcnetlerin yapıl- hiç bir tafsılat verılmemesı, gerek bu- fakiyet dilerim. Alm11n r smi tebi'~i alman topçusu, herhalde mevzileri 
ğış:ırıldiğini sordu. Encümen nnmı- ı ması iktiza ettiğini an"amak üzere raclaki g,.rek diğer E:ılkan memleket- Başvc' il Bertin, 16 a.a. - urdu başkurnan - belli etmemek maksa iyle, scıısiz ka.-
na ızıt~at verildi ve madde aynen ka- kızılay başkanı Dr. Hfüıame~t~ıı !~u- !erindeki resmi mahfl.fili rnütere<ldit Ha iciye Vekillet! vek"'i daniığı tebliği : rnıştır. Londra'mn a keri müııahitleri, 
bul edıldi. al'la zıla • mü"ettişi umıımı~ı rııııs- bınıkm~:<t;ıdır. Dr. REFİK St. YDAM Polonya harekatı niyhayet buldu - almanların galip bir ii ıtimale göre P 1· 

Y . tafa ar ndac:ınıız hu m•n ı.kaya ı:ıtm"ş· Bıımın'a bcra er umumiyet1e iyi Bıından soılra Harici re hı.:k · - mü- Jıından, başkur.ıand·ınlık, bundan böy zas ovası üzerinde yapılan Lauterbıır; .,., b 1
! "'L l . . ' " ' 1 f"l} T" k" ' "Yllt< e çüıkler : lcrdi. Bugi.ın avdet etm"ş bulunuyor- l.ab<?r el 1n m'l l.ı. er, ur ıyc nin, şaviri Kemal Kbpriılü tar2fından bir le şark cep:1esine ckir tebliğ vermi - mevzilerine bir hücum hazırlam- c: 

Bel d 1 :n•it' efıl: eri m..:nafiine ark:rı hı!( bir 1 nutuk söylenmiş v~ buna Nı:man Me- yecektiı·.. maksadiyle, Luenwald gerisinde kfl-
.. gr ,BükreşvcAtinaortael-ıar. . · • '·b ... d·-· k ·· 'h ·- · · · · 

Çtlılı:ler· · · .. .. . . . Zelz ·leden m!itees .ır olaıı.arcı.ın §ey >< lL 1• ~ mc ıgı anaatını ız ar nemencıoglu ~amımı ·ıe uzun bır hıta- Garpte, mahalli bazı taarruzlar, ha liyetli kuvet er topiamakta oldukl.:ır -nnızın buyuk elçılığe tahvıl - kt d" 1 ı . 
Ko~nhag ve i , . . . . _. ' hiç kimse bugün acıkta l.ıırakılmımış- etme c ır er. . . be ile mukabele etmiştir. fif toprn tahrip ate~i olmuştur. na dair fransız kayna darından dı:;' a 
ihdası v Ç n de ıkı orta .7lçılıgın tır. İhtiyaç derecesinde ve hatta faz- Fransız gazetelermın yazdıkları Numan Menemencı~·ıu ~rı~i!~yc inti- Rlıin iizerinde, I!aınattn cenubu gar evci alınan haberlere, sureti mc.! sı ~ -
k d e mevcut kadroya gore mer- · 1 -d ·· d ··ı ek verlestiril-ı Paris, 16 .a. Fransız g zetelerin- ı nb_ın_dan sonra şefl.erınin, ha:-ıcıye ve!ııl- bisinrle, Fransızlar, suiarın y..ık el • da ehemi·,•et atfetmektedirler. ez c yapılan yeni te kilat dola ı!'i • le~ıy e ç .. ır gon er 1 er J. ' • . •• • • • • • lerının ~ yakın h:zınctlerın<le bu\ruımuş 
le faal k d d ş y Y mistir. Zelzeleden korkan bırçok aı - de Rusya - l'lnlandıya dıplomatık ıtı- ve kend:ı;ıne devlet taıafmdan birçok miı- mesi dolay ... irle bir kaleyi ta ıliyeye 

a ro a husule gelen noksa- . . k" · ı · f b d k ı · ·d · d ' d"l · · Almanlar 900.000 ki~i i nın ikmali . . 5 . . d d .. leler de lıu çadırlar ıcınde va ıt ge~ı· a 111 yanı aşın a .ti . .,araçogıunun za ere crın ı aresı tev ı e ı mı~tır. mecbur olmuşlardır. ~ 

tnemurı·y·teıç.hınt' ınclıd ~recde end uç rı'yorlar evlerı· kal)ilisükna oldug-u Kremlin sarayında yaptıg~ı müzakere- Numan · rMıen~rnencioglunun bu tevdi e· Hudııt yakınind~. her iki taı·af ta·J hücuma hazırlanıyorlar 
1 ,. ı ıyaç O U&lln an, ev· • dilen vazı e erı ne k~dar mu.,,.rıffakiyetle . f !" . , } J 

et rnernurları aylıklarının tevhit ve halde. .. 1 lerkded~uyük l.ıir alaka ile takip edil- neticelc.ıı.dirmiş oldu~u ma•umciur. yareleri, cüzı aa ıy~t gosterm ş er - Fransız tayyareleri, Cologn ' Co 
tcaa··ı·· . Burada en biiyük acı bu yuzc en me te ır. Sıhi vaziyetnin hiç mü3ait o:mııclığı ba- di., 1 B M . M h . 

U une daır olan 3656 sayılı kanu- , . d 1 d zı zamanlarda dahı Numan Menemenci-
1 

• ( ent7., onne, aınz ve ann eı 
na baw]ı . . . maatteessüf zav. ı olan vatan aş ar ır .. ı S l d h 'l o"'lu'nun vazife ve fael!veti sekteye ug·. Fransızlar alman tanşıc atını ınıntakalarında düşman tah idatı ke • g 3 numaralı cetvelın Ha e ovyet er ve emo ro•ı er " 

ekaletine ait hsmında değişiklik yal ~gır v~ . a ı y~ra ı a arasında bir köprü .. ~· " "' e.mış erdır. u uvetlerın, ol on} V rıcıy - h f"f 11 rın tedavilerı 1 Y r mamrştır. bom•· ,..ra'ı,_;>•an ettii ... r f . ı . B k . p 

Pılrnası hakk ı k' l" 'h .. ıkmal edılmektedır. Numan Menemencio~!u'nun kısa Paris, 16, a.a. - Bütün cephed~ bil dan getirilmiş 13 fırkayı ihtiva ettiği 
k ınt :ı ı ayı anın muza- · l 1 · · · k 
er~inc başlandı ve kabul edildi. 1 Geçen seneki Kırşehır ze ze esı Ordre gazetesınde Pertınax, tür - bir hal tercümesi ha~s;:ı Moselle ve Haardt orman mın- zanno1u maktadır. 

Ze/ıe .. .. . münasebetiyle. yapı~mış ~~~n ve ta-1 sov~·et ~üz~kereleri hitam bulunca, Pederi tarafından .Mencmenc·o~ul'arı tak~lı:rınd~ fransız topçu lmvetleri , Alınan diğer bazı haberlere g~re, 
le mın.taka•ına uç yuz bın mamiyle tatmın edılmedıgı yolunda netıccnın bır taraftan Fransa ve İn _ süUle:;ine, valıu sı cihetın<le.1 cie , ı:n.ı dun akşam alman hatları üzerine ve ' Merzig - Sarrebruck ve Berzabern • 

lıra yardım ı"şaret olunan noktaua gelmek istivo- b(Y:Itere ve dig-er taraftan da Sovyetler K'.emal med~u111un aılesı.ne mcnsı..p oıan gerilerine ~iddetli bir ateş açımşlar- Zweib rncken hattı gerisinde, müte· 
J J I ayan nıec~ısı e.>bak re 61 mechum Me .. e- d p, ı tların gerilerinde blitün addit tan'-iar ve tay;•arelerle birlikte Dik"l" · k "" ·· · ıneıılı l<ııat beyın oı;lu Numan -.le- ır. >ll ıa • ı ı zelzelesinden ve ıeyJaptan rum. Burada kaydedil mi.;. olan mevzu Birligw i arasında bir nevı opru tesıs . 1 · l k • la a 1 d"l t h · tı· t h · 

% '$ ncınencio •lu, pcd:rin.11 defte ..ıa~r o:arak 
1 

mi~Ş< hıt erın ~c c .ya rnaa ~·a?ı c . l ~man ~pçus~n~n e emı~e ı a Şl• 
n:~~· gören vatand~şlara 300.000 lira şudur: Kısa bir zamanda az bir para edeceğini ve Tı.irkiyenin bu köprünün u:ııuııJ..ıı.u ı.ııd ı arda ;>d ı.;cı t"' L07 sen~- 111 haber veı<lııderı tcıarruz ıçın genış dat yaptıgını bıldırmektedır. 

ı muavenette bulunulma ·ı ve bu ·ı • . d a lmas u"'zerı'nde . k"l d - .. b"ld. . s.nue dı.>ı;ınu11tur. Iplı<l:ıı ve nı~ ı t:ırıs.lı· • h . 1 1 kt· 1 1 T b" t h . .. l 1 ı e azamı yar ım Y pı ı mcsnedinı tcş ı e ecegını ı ırıyor. m Selan•K'te l'erakki \"C .. taııbu 'ôa Bur- mıkysta ta ~11 at yapı ~a ·.at ır. .. optan ır a mıne. gore, a man ar, 
~a~dıma Kızılay'ın tavsit edilmesi tevakkuf edilmişti. Mesele bizzat va- Alman diplomasisi bu könrünıin in _ n:ı li r ·.ki rne~terlı::ını ... e, id<clı ta !ısdı- I Fransız hatlarında dun ıcap eden hucuma hazır 800.000 ıla 900.000 aıı e· 
b a kındaki layihanın müzakeresine tandaşların da yardımiyle oluyordu. . . 1 1 • fa ·::ı! nı !~a ısı.ıı for ı .s.:~!n.cle yaı.::111 :;. arap v~ biitün tedbirler alınmıştır. Dün son ri seferber etmekle meşguldürler. U· 
a§landı. . .. d h" b" k el' · şasına manı <' mıva ı:-:: '"1'·or. farısı Jıı: nıanyle turı: ede.>ıya 1111 husu- . . . H maıl A h . d"ld"ğ" . 
S.. Mesela kerpıcını a ı ızzat en ısı si nıua hın c d en tah5i ı eylem ştır. Hila· derecede sabn gec;mıştır. '!r za mullJ.ı surette ta mın e ı ı ıne go-

oz alan Nevzat A (B a) bu kesmesı' ı"ktı"za edenlerı·n vardımdan 1 Türki~·e tarafından demokrasilere r k · · 1 d w "b" \ d"" n ı d v ilk h . yas urs J J i, re Loz-n Ua Jl.iınu m .1ukcı" · ıı iıltes ı - taarruzdan evel ol ugu gı ı a man re, m:man, .l o.onycı a yaptıgı ta-
a~eketın uyandıracağı şükrana işaret geri kalış vaziyetleri mevcuttı:r. Her kar ı yapıları tcahhutlcrı t.:nı.kcyı: .ıi 1 b " dııcılil~. ?c bitirn e:: suret ıyıe yıik~ek 1 topçuları hemen hiı;: bir faaliyett gi>s· arruzda tatbik edilen tabiyelerin ayni-

tttıkten sonra dedi k". . k b kl d"l M l f. k l 1. ta.ısııı:ıı tan.J.ııılar.u~tır. . •. I . '·'k d k . kl I h ,, ı. şe:ı-·ı hü ümetten e e ı er. ese e, düşürmiye muva fa o amıyacaı-:tır. 16 ilktc~rırı 1330 tarihinde Viyana eki· memı~leroır. nı tatuı e ece , yanı tan ara are• 
~ - Ancak encümeninin mucip se- kış mevsiminin yaklaşmış olması kısa Zira, doi1u meselesi bü • .in vi.!sat v e· liği uçıln.:u ka.ip!iı.ınc tayı..: olunın ş, ıo I 1-faardt mıntakasının ağaçlıklı sırt- kete geçtikten sonra topçunun ve tay• 
n tler mazbatasında dikkati çeken bir bir z~m~nda az para ile c;ok iş yapıl- 1

1 hemiyet~y!e ortav ge!cfü;i zıırnan in- ~1!~~ 1~~.~~h 5~~~~~~.~:tu~'.1 i~!~'.~a~k~~~16 ~== ]arına konan kapanlar vasıta~iyle ba- yarelerin himay~i altında müsademo 
Ç:n t~ vardır. Encümen diyor ki: "Ge- massı ıhtıy1ac.~dır.(Y t) K h" giliz filosunun müzalıaretindeki avan r hine ı:2cı r ll:rıı seıarc~ t'OC vazıfc go•· zı esirler alınmıştır. K ranlııc basar kıtaları kullanacaktır. 
y efa Kırşehir felaketzedelerine ırrı çoz ozga - ırşe ır . . . . . , .... _ ~uştür. 'lO ikıncıunun _.~9. ta~i.hinde P~- ba nıaz alınanlar tarafından büyük 

Y~~ılan. Ya. rdım dolayısı·yıe köylünün zelzele mıntakasında, köyliinün anah- taı Ankara hukuınetı ıçın pei< buyuk- rıs m ım.:: sıllı;;ı ık ııcı kdtıplıı:ıne t .. yın . . .. ·· ı . .. H da ve Taarruzun Sar cephe•inden 
"1..11; cJılen Nuına.ı r.I eııemenı:ior:lu 5 mayıs 339 bır faalıyct goru muştur. ava . 

ın· ın ıhtıyaçları layı ki veçhi.le tat- tar teslimi ev beklediğinden kerpiç tür. tarih.inde l:Hi!trcıı eic;iliii naşit"~ i pl i 1.,ır.c ı kara,laki fran~ız ra ıdları mutadın hı yapılma ı muhtemel 
ıiiı~;diltncdiği anla. ılmıştır. Bu tec· dahi kesmediğini, evlerin ihtiyaca te- londra'daki sovyet sefiri Lord na~!etl ımı :;, ~9. ı l kit .. ııwı lMu t~ A~na c!· ı·f da bir faaEyet vörüldüğünü ha - Paris, 

16 
a.a. _ Askeri müşahidler 

d f en azaınt istifade edilerek son kabül etmediğini, para yardımı yapıl- {'f 1 'l .. .. .. c;ılıg ı llaşkat ıbı o'mqtur. 9 l'ylul 9,5 ta r ı · a ın . . d h" 
a D"kT Ha ı a s a goruştu hinJe Pe-ı te maslahatgüzarlı~ına tayin e- ber ''erını~1er<lı r. Almanya un a 1 - B. Hitlerin taarrza karar vermesi tak-tııı d ı ı ı. e '7uku bulan yer arsın- masının daha muvafık olacağını, yal- d il mi ve oraıbıı H ı:uinı;ı 927 tarihin- \in n i fr . e hattma do. ru ilerli- dirinde u ta rru2un Saare c phe inı 
olayıaıy e ya ı m ı iışünülen nız bir örnek verilm sini söyledi. Londra, 16 a.a. - (Havas) - Sov- Jc ~cyrnt B. skon:solos'u una_ . naklcdi~- . b 

1 
l'ara akseden ı..;ıkların 

Y~rdıınların mümkün oldu.ıı.u kadar yet elcisi M4isky bugün öğleden son-/ nııştır. 23 ha>:ır:ın !128 de Hıırıcıye Ve ;a- yen oto~no ı Y" ı . . " d h" karşı icra eyliyeceği mUtaleasında bu· 
ko ı·· b •. • • . , !eti b:riııci daire umum miıdurlııııılı•c, ı dan 15 kilometrehk bır mesafe a ı- lunmaktadırlar. Alman kıtaatının •n . yunun ihtiyaçlarına ve a ri telflk- Bac e ı'lı'm ' . . hl h t g d reK Jord ... 
k 1 !. .12ın lla an ra arıcı~e ne.~~:e ı~e .. ı e hu.inı.n 929 da bi~inc!. sınıf cici paycsı:ıe liııde geniş mikyas a nakliyat yapıl· fazia miktarda tah~id edilmi .. oldugwu 1 erin icaplarına uydurulma ı eneli- Hali faks ıle goruşmuştur. Harıcıyc VckUetı MuEle ·aı ııgm • ıı na- w 

1 
• :ı :ı 

tne f • • ziran 933 te Bı.i,·iık Elçi unvar.iyle Hari- ılıgı a11 1 aş1 mış,ır. Rhin cephesi, taarruz için asla muva. 
Ün ınızce temennıye şayan görülmü' 1 Başvekilimiz kürsüye gelerek şun- Zannedildiğine göre bu konu ma, ciye Vekileti Uıııumi K~tip'i~ine tay,n Karanlıkta parlıyan elektrik fık değildir. Esasen fran ızlar, köp • 

t r.,. 1 ları söylediler : ı"kı" memleketin ticaret münaıoebetle - kılınmış, ı.s mart 937 Je G:ız:ant P me- I l • "} . b h . 
E buslu ,una intihabı ii1erine 2 niı;an 937 de vner erı ru en er ava etmışlerdir. 

ncOmenlmlzden veya hükümetten ı Paı·a borç1arınrn tecı"J)erı·nden · ·· k t sovyet finlandi - k" · · ı ·· ı · 1 • • b rı ve tur - sovye • IIa;iciye_ v.e alctı. sıya~ mustesa~ ıgı;-a Bir çok elektrik fener erının yan • Lüksemburg'un tam şarkındakl cep-
u temenni hakkında izahat lutuf bu· bahsettirler. Bendenize verdik - y;ı müzakereleri gibi günün mesele- tayın edılmış, 5 nısan 937 de Meclısc ıl- dıg·ı görülmüş ve bundan alman 7.abit he de taarruz irin muvafık degWı"ldı"r. 

)'urmal · d" · tiha·k etml<ı. 29 ikincitcş: ın 937 de mebı: • A • ;ı; arını rıca e ıyoıum.,. dikleri notlara nazaran, geçen a- leri hakkında cereyan ctmiştır. lu';(tan istifa ,.e avın tc: iiıte !ianciyc Ve- \erinin hari a ve planları tetkık et - Bu mıntaka, ormanlık ve dağlık ol • 
•Mehmet Aldemir (İzmir), hüküme- yın 25 inde İzmir mebusu arka - kii.leti Umumi K.'.'.tipligine tayin kılınmı~· ınekte oldukları anla~ılm:ştır. Yerle- duğıından Bitlerin pek ziyı:de ümid 

tın bu felaketin karşısındaki blıyük daslarla g~rüştüğümi.iz zaman .1ııre1111111111111111111111111111111uu .. urTürkiye ile muhtelif ecnebi devletler ri değiştiriien ağır cisimlerin ~.ekil~n bağlamış olduğu söylenilen tankların 
h~&aaııiyetinden asla şüphe etmediği ba~a verclıKleri not ar şunlar • - - arasrnda aktcd:len siyasi ve iktı .a~i ~ua- ağır siiah!arın, kablo ve traktorlerın hareketini iııkSJ edc::e!·tir. Hitlerin. 
nı .. kaydetti ve dedi. ki: . . . dır. Dikiliye hükümet tarafın- = BÜ yük Türk iye = bedel erin ekserisınin müzake!·~ını. ıtlt.re ve şüphesiz ateş hattında bile bulu - taarruza kıyam etmesi takdirinde, 

B 300 000 l l D k 1 e : etmiş ve bu meyanda tontro bogazhır .. . ı- .. l .... : itilmek - k .. 1 h r d k 
tni -tah _u d:l kı~a yBa nız ı •. ' ıye dan bir istihkAm bölüğü gönde- : Yazan. ORHAN CONKER - mulrave'esinin aktintle ikinci murlhhaı. nan motorlerm g'1ru tusu .ş ı1t e a ın e tan lar ay111 şekilde 

sıs e ı ece tır. ergama oa v .1 k b l : · . - Hatay anla•m:ıları rn mıizııkeıelerin1e te idi bombardıman ve harp tayyareleri kul· 
civar köylerde yıkıntılar vardır. Bir· rı ere un arın enkaz altında j: Türkiye'nin mesut ve kuvetlı : Barmurahhas olarak. bu. lu,nınıı!ltl.!r. Alsa~ cephec;ı"nde almanların vazi· lanacaab·ı tahmı·n edı"Jmektedı"r. 

k ) ·· ·· l · ' k J - · ·· ·· · · Numan Menemennoglu rınn h:zmetlerlc " , 
gi adeta kaybolmuş vaziyettedir. Bun- . a a·n. tu:u? _erının çı arı ması : bır bu;•uk Devlet ~lması ıçm g~- dolu olan moslek b:ıyatmın clah~ uzun yıl· ; eti müsaittir. Çünkü lssemlıourg un Fransız kumanda heyeti, her ihtl • 
dan başka vekilimizden ve sayın Baş- ıstend1, Dıkılıden askere alınan- :; reken şartları tetkık e.~en bu kı~ : lar .v~ a_ynr. faydaları vererC'k devam et- şarkında kain büyük ve kesif Bien or- male karşı hazır bulunmaktadır. 
Yekilimizden bazı temennilercle bulun lara 15 gün izin verilmesi, bir de = tabı vatan sever her tu~k gencı : rneııını dılerız. manı almanların elindedir. A~açlar 
tnu tuk. Bunların ne dereceye kadar iskanın, Kızılaym elinde keres- : oku.rnalıd~r. Satış yerı: Akba E perde vazifesini görmekte ve tayyare- Alman ağır topçuıunun faaliy tl 
ta~bik edildiğini öğrenm"'k istiyoruz. le varsa oraya gönderilmesi me- , .. ~:i~~:.~ıi1111111111111111111111111ıi=' Alm~n t ~l are er ı' terin keşiflerine mani olmaktariırlar. Paris, 16 a.a. - İlkteşrinin birin • 
koylUnün borcu dolayısiyle Ziraat selesi idi. Bundan başka bir de U 1 1 Diğer cihetten Haııter'in öbür ta- ci haftası sonurıdan itibaren ağır al -
8ankasının tazyikler yapması ve mah mektep "şi ve bunların pamuk - rafındaki arazi düz olduğu için alman man topçusu Mo ele üzeriı de fr 1-

•ulünün bir an eve! satın alınması larınm satın alın.rnası meselesi ilim Bu gün ve bu gece ı· h· ı ı 'ne mevzilerinin vaziyeti haltkında maliı- sız gerilerini ve bilh:-ssa Si..rk ile 
tarttır. Kış geliyor, mütemadiyen yağ vardı. j S ~ya a en mat elde etme:t istiyen keşif kolları Apach arası daki P ıstroff köylıııü 
rnurlar yaümaktadır. Bunlar çadırda B l . M"W M .. d f y l . U l U S Sinemasında burada gen ·ş mikyasta hareket yapa· bombardıman etmiyc ba~ mı ştır. Kc 
barınamaz ~aziyete gelmişlerdir. Bin- r ln~enız 1 1

. ut~ aa G e ~J .. b f 1 I' mamaktadırlar. za dii~::Tl3ı1 erl <lnıharbiy.:sine malu. 
lerce vatandaşın hayatının kurtarıl· ıarc: a~Jmdızarı~aebım. deçıen CEHE..._'NE~ YOLU ı'r taarruz p 1 B"" '"kal t I mat verm::yi istihd.,f ed nen kuvet· 

·>7 nır uyur u ar ı-... r uyu man anrruzu ya ·ın ıı· bask•.n hareı~etlerı"nı· c'ıe alnı"'nlar rnası için devletçe alınan tedbirlerin a~ı~ .... 51.n e : 1 
•. v •• • • ' Londra, 16 a.a. - Royter ajansının · .. 

lutfen hükümetçe izah edilmesini ri- hır ıstıhkam bolugu gıtt_ı v~ ~n- Amerikadaki hapisanelerin kor· (Başı 1 inci sayfada) Paris muhabiri, garp cephesinde bir bu mıntal·ada yap:nışlardır .. 
ca ediyorum,,. kaz altında kalan tekmıl tutun- ·kunç ve heyecanlı maceralariyle cı tayyarelerinden ikisi dü~Urülmüş alman taarruzunun artık tamamen ya- Fransız kumandanlığı ani bir t11ar-

Sıhat Vekilimizin izalıları : 

. Sıhat ve 1çtim:ti Muavenet Vekili
tnız Dr. Hulfisi Alata'i, u izahlarda 
bulundu : 

"- Dikili'de eylüliin 22 23 gecesi 
haşlıyan ve elan devam etmekte olan 
Zelzele üzerinde ilk g"inden itibaren 
hiikUrnet vazifesini devamlı o.arak 
Yaprna;;a başıamı.,tır. elfıtr ela yap
~aktadır. İlk anda B~rgama kayın~ • 
am_ı nıahilline gitm·ş, onu vali tekıp 

etmış ve derhal zelzele mahalli'le im· 
dadı ıht heyetleri gitmi ve bütiin 
te~kilat bu h•ısuc;ta alı mağa başla· 
nı.ştır. Evela enl:az altında bulunan 
canlı in anhrın cı anlmamn:1, bir ta
raftan cı.-na?.:C eri kaldırm • , ağır ya· 
ra ıl rı civardaki hastanelere naklet
tn.k ve m Jıal'inde tedavisi mümkiin 
o'an";ırı el tedavi etme·•, ve yiyecek 
rnevzuunda •l.•ntıya d "işm"'meleı i ı. 

dn 15zım e'en tedbirler alınmı tır. 
1l .ıgiin mul;taç olup hic- bir ia~e ım 
k-'11 kam ~anlar ela Kı..:ılav tarafın· 
c'an ia e ed"lmel· edır. A çık•a kalan . 
lc.rın is'. " nı itin J 150 çad:r da kızılay 
tarafından gönderilerek zelzeleden 
rnü ee ir olan vatandaşlara dağıtıl . 
mıştır. Enkaz altında kalan tütün ·ıe 

di ';er yiyecek maddeleri e saireleri 

leri cıkarclı. dolu olan bu filmi muhakh:ak tür. ruz ihtimali kar. ısında bütiin ih iy t 
A;kcre gidenlere 15 gün izin görünüz. İki tayyaremiz geri gelmemi tir. tedbirlerini almıŞ ve ileri mevzileri 

vt:rildi. Mah" !indeki vaziyete 1 Alm"'n t,..yyareleri. /6 1.-.,.ya'ya ingiliz tayyareleri düştirmiiştür. 'ahliye ettirm:sti . Baş Rollerde : 04 " ~ 
nazaran in~aatı umumiye başla- hücum ettiler Hücumun yapıld:ğı mıntaka B· raua "·' nu kayd~tmek lfürnndır 
dığı zaman kereste varsa oraya PAT O'BIAN - Londra, 16 a.a. _Harbin başından Londra, 16 a .a. - Almanl'lrın tay- ki. hugiinkü cephe'1in manzara ı 1917 
g&nderHecektir. Mektep işi bit- HU11PSEY BOGART beri ilk defadır ki alman tayyareleri yare hücumu Forth köprüsü ile Ro- :leki si:-ıcr harbinin manzarnsına hiç 
tabi yerinde başlıyacak umumi ANN SHER1DAN bugün tngiltereye gelmiye muvaffak syth mı~takasm~a yapılmış olduğı1 ' ıenzemcz. 
teşkili'üa ait bir meseledir. Pa- --................... olmuştur. . 1 ~y~ edılmekt_edır. Forth ~i:i1~rüsüne Alm':4nlaı·m aldı . ları yer zaten 

ı . l 1 İlave olarak Hatayın tari- Alman tayyare eri daha Edınburg hıç bır bomba ısabet etmemı•tır. bo§a tılmıftı 
mu ( ar ne va cıt a ınacaktır diye hi, güzelliği ve geçirdiği civarında hava müdafaa toplarının a- Üç alman tayyaresinin düşürüldü 
sor<l m. Henüz çıkmamı~tır, çı-ı w · k d' 5:inıui i mevz i er ıierinlemesine • :ı • neşeli günlerin filmi... teşiyle karşılaşmı ve ingiliz tayyare- gü söylenılme te ır. .

1 
• • ., 

krrıca 'ınacal tır dediler.. .. ....................... -............. lerinin hücumuna uğramıştır. Müda- Alman tayyarelerinin ts o ya sa- lır ve ı.erılerde ek .. rıya mu"lf rit 
O vakit a.rltadaşım bana Ziraat Yeni dünya havadisleri: faa 0 kadar müessir olmuştur ki mü· j hillerindeki hedeflere yaptığı hücum ~cstalar b ılunmakt:iidır. 

Banlra~rrd ki işle.rden bahset- METRO'nun objektifi ile son teaddit alman tayyaresi düşürülmüş teşebbü ünde sivil halktan kimse oı- 1 Schnes' erg tepe~inin almanlar 

med=ler. Şimdi bahsettiler. Bunu manevralımmız ve Milli Şefi· ve diğerleri . ingiliz ~v~ı ta.!~~re~:ri rı:a?ığı ~ihi hasar vu.ku bul":a~t~ı da- ı rafınclan isgali her halde hem n h -
tash"h etmek İ terim. Geçen ayın miz iSMET lNôNO, Polonya t~rafından şımal denızıne surulmU§ - hılı_ emnıyet nezar tınden bıldırılrnek men muhareb~siz olm1ıştur. Çünkü 

25 "nde bana erilen notta bu ~ehirlerinin bombardımanı, tr- Rtedır. l ,. b w h b , bu mevzi daha evciden tah liye e il • 
y() •u • ., fransızl rın Majino hattında 35 kifi öldü epu se ın attıgı a eri tekzip . . . . 

k toplanl•ı, İngı'lt-re'dc son L d B h . . _J'l' ı mı,tı. Muhacımlcr ora a ke!l\lı kul -Acık reye onulan layiha kabul e- ~ .. on ra, 16 a.a. - a rıye ne~areh e<ı( tyor . . 
dilmic;tir. Biiyük Millet Meclisi, önü· hazırlık ve saire tarafından bu akşam neşrolunan bir Londra, 16 a.a. - Forth üzerinde !andıkları harp vasıtasıyle, tor;:ııller • 
mazdeki IJazartcsi günü toplanacak. tebliğe göre, alman tayyareleri tara- ı almanlar tarafından yapılan ta rruzu le karşılaşmışlartlır. 

Numaralı koltuklarınızı 1 
ur. kapatınız. fından Forth üzerine yapılan taar- ~ bildiren bahriye nezaretinin tebliğin- Bu alm n taarruz hareketin"n ma' i 

ruzda ingiliz larp g~mileri yakınına de Royal Oaka taarruz eden alman reti ve bilh ssa kulla ılan l·uvctl r:n 

teşhiri 
f stıı.nbul'un meşhur ~abkacısı Madam 

Emily son moda şapkalarını bu gün- ı 
en itibaren Ankarapalıı~ otelinde teş 

hir etmekde olduğunu müşte,.ilerin 
ilan eder. 3860 

Sea·nslnr : bombalar dü nıiiş ve Southampton gemisinin Repu!se zırhlısına da taar- mevcudu ve sınıfı h:ü:' ·ında h nüz 
14,30 - 16,30 - 18,30 ve 21 de 1 k~uvazörüne üç. Edinburg kruvazö- ruz ederek ajır surette hasara uğrat- tafsil5t yol.:t ır. Keza mi.i ı im kuvet -

12,15 ucuz matine!'öinde 

ALTIN ARAYAN KIZLAR 
TL: 2193 

r~nde yedi ve Mohavk destroye- tığı hakkındaki alman iddia ıl'ın mi- \erle ve fakat mevzii bir hare!.;~t mi 
rınde 25. _ki i ölmiiştür: . A nasız bir uydurma olduğunu beyan ;.:ok a b!itün cephe boyu 

1
ca seri ha • 

Teblq;de taarrun ıştırak edım 12 etmekte ve tebliğde zikredilen vaka· lı~de .rap: ac k zorl yış hareketi ri -
ı v~.ya l~ .~ı~a~. _t~yyare~inden dördü- lar haricinde ne Repulse ne de diğer nın bır ba'.i ang cı nıı mevzuu bahis -
I nun duşu:,uldug~ tasrıh olun~a~t~-l her hangi bir harp gemisinin hasara tir ? Bunu te bit etmek henüz imkan· 
dır. Bu du§en dort tayyareden il~unii u~ramadı~ı tasrih edilmektedir. ızdır. 
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n 1 a: naca~ 
P. T. T. füdürlügünd n: 

1 - T libi ç1 rmıyan 500,000 metre 
ç!.t n m la tikli bronz tel ~zarlık 
lıı alın•c.ıktlr. 

FAKÜLTELER 

T ole be kaydı 

i·" nı · rotı 
Eş.ki~ehir N ııfıa rı udürt:~ğiln

den : 
k~ 'd~ı:hi; s·vr: :.i ;ır yolunun ı.:ı ı-

030-1 000 in.:i '?tilometrel n ara tn· 
da ~1~25'!.i.5 lira l·eı;H b:.-de li ose e · 
"Ilı trur'ir- ı 2-!0 ·!l~9 ~ari ı'ncl•n 

23-10-~ 9 a7.art s · :.inii ı>ant 15 c ltt
d r k<pıılı ~ .. rf uımliyle c:ksilt neye 
kr.ınıılı u tur . .Ei:siltmc vn;,yet D.:i· 
mi cncü cnincle yapılacaktır. 

l'.fo -ık t teminc:t (1679.71) lira • 
d•:. 

B t i e a · • e"rel;: &rafi' , tafsi St ve 
ııu·asa ke~#i. si silci fi;t r ro11u .l u-

· f - t 1• ı· • tna ı _ Muhammen bedel 50.000) mu ~usı. •nnı ar nnme. c .. s.: mıe ar • 
,·a' kat eminat (37:0 lira olup pa- m .. sı ve mıı :avelc proJcaı her zaman 
r.tırlık "7 birinci te rin 1939 cuma gii 1 nafı;ı miid .. r iiğiinde görill bilir. 
nü 8 - l 16 d;ı n'-arada P. T. T. u- 1std tiler in il ale taril inden en al!'. 

ck:ı; gün ev::l ,.ilayctc rr.Urac."' tla a
iacakhırı ehliyetname ve ticar t od -
u vel!ika-ıım usulü ·eçr· c teklif mck
upl:ırına ekliyecck!erdlı. 

nıum müdürlük b!nasmr'a'·i sat;tn al· 
ma komi yonıında yapllacak\ır. 

3 - Talipleri g.artları iS(trcnmck 
··ere her e ' n ve pazarhgn i in.~ et 
ıuek için 27 bi 'nci teşrin 19.39 tari· 
hinde m tkUr gUn ve saatte o komi .. · 
yona müracan lan ( 5123 15105 

on j i leri 
A k ra P. T. T. Müdürlüı"ün

den : 
Ankara merkez pos •mcsl glşele· 

rinden kabul olunan mUraııelAtı yuka
nya çıkarmak üzere satın alınan vin
cin montaj işi açık eksiltmeye konul· 
mu§.lur. Keşif bedeli 731 lira 75 kuruş 
tur. §artnnm si mi.ıdürlük kalemind~n 
alınabilir. Muvakkat teminat 55 lira
dır. Is el·liJerin 2 birinci tc-rin 939 
aalı gilnll saat 15 tc (bu i i yapabile
ceklerine dair Ankara nafta mUdüri
yetind n ve~·a yapı ve imar işl ri rıa
iaHğindcn alacakları ve 2490 No. lu 
kanunda yuılt vesııikle) birli ete P . 
T. T. müdilrlU~Unde miiteıeickil ko • 
misyona müracaat e meleri. (5191) 

15141 

Va n n orta k·mürü a~m ~ 
P .T. T. Levaum Müdürliiğün

den: 
ı- Talibi çıknııyan 60,000 adet var

non orta kömUrU pazarlıkla alınacak • 
tır. 

2- M.uhammen bedel (?ZOO) mu -
\raklr•t teminat (5 O) lira r;.:up pazar
lık V h:lııci teşrın 1!'39 perşembe gllnü 
ııaat lfi da Ankarada P. T. T. Umum 

lll<ltirl ük binasındaki &atın alr..a ko
miı;yonunda yl'.lpılacaktır. 

3- T !iplerin prtları ö rcnmek ü
.ıtcre her giin ve pu.adtğıl lştiri.k et -
mek için mezkCır "Ün ve s:ıatta o ko -
misyona m racaatları. (5288) l 5266 

VAK FLAR U. Md. - -
Hur r .. y ,;o tışı 

T~klif me :tuplannm yu ·arıda ya
nh ihale sa;ıtinden en a7. bir s<>.at cvc
line ad r mak ıız: muk oi1inde dai
mi encümen riv setine verilmcıı;i la
umtlır. Pr· ile gönılerilecck mek · 
ııp ar ·~<'l hiıtlü ve miihür mumu ile 

mühilrlü ol ct:tt ır. Postarli.' o}ara1( ge 
cikmeıe~ k;ıb~l euHml'z. ( 965) 

14937 . .. . !t;· e sm ı ı 

E:.kişehir Nafıa 1üdürlüğün· 
den ı 

Sank8y - 'M1halısçık yolunun J\ r 
00-13 + 293 ürıcü kilom tre!eri ara · 

smda 11.703.27 lira kesif b delli şose 
ve srnai imalat inşaatı Z-10-939 tari · 
hinden 23-10-939 tarihine mü~adif pa
zartesi gl1o saat H.45 ~ katlar !tapalı 
.zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Ek&iltme viHiyet daimi enci.imeninde 
yapılar.aktır. 

Muvakkat teminat (8i8.l2) liradır. 

Su işe ait evrak, proje. grafik. tt;f· 

silat ve hulasa keşfi, ~ilsilei fiyat hord 
rosu, huımıi fenni şartname, ek iltme 
şartname ve mııkavele proj si her zıı· 
man nafıa müdirlüğünde görüle ilir. 

İs eklilcrin ilı,,le t rihlnden en az 
'.'leki7. gün evci vilayete miiracaat-Ja a· 
la~kları e tliyctname 1 e ticaret oda
sı vcsikıısını teklif mektup nrına ek
lemeleri lazımdır. 

M .. ktup ar yıı ·ar da ya7.ı ı ihale sa· 
atinden en az b:r s~a evetine kadar 
makbuz ınuhbil:nrie da!mi encii nen 
riya e ine YeriJecektir. 'Pe>sta i!e gön
rlerilec:d: mektuplar taa hütiU ve mü· 
hür mumu ile mühfülii ol:ıcaktır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edil • 
01er. (4966) 14938 

Parke koldırını 

yaptırılacak 
Vakrflar umum Müdürlüğün· E&kitt>hir Nafıa Müdiidiiğün-

den : den : 
1 tinci v klf z.partmarunda ·i Leva-

%ım anbarında herkese clveri~li perde, Eski ehir • Sivrihisar yah.mun 
t-.:uncş. tele.ton ve malzemeleri ile Ot OOO·O 1-524 üncU kilometreler ara
asma ele. trik lilmbaları, kolruk takı- stnda 16.872. O lira kejif bedeUi parke 
m1 vesair hurda eşya top an v ya pera hıldınm inşası 2·10-9Z9 tarihinden 
kentle o.ar k acık artırma iie ıı:ıtılac:a'ı< 23·10-939 tadhine müsadif ı-ı~artcsi 
tır. Taliplerin artırma glinü olarak günü SC\at 14.30 a kadar apalı zarf u-
esbit edilen 27-10-939 cuma günü a- suliyle ek&iltmeye konuln: uştur. 

at 15 de ikinci Vakıf apartmandaki Eksiltme Vilayet Daimi Encüme -
levaztr:l anbarına ~clmeleri ve eşya!a- ıinde Y P lacak ır. 
n görmek veya fazla iz;ıhat almak iı;· Muvak :at tem·n t (1265.46) liradır. 
tcyenlcr~ıı de herg-'Jn Le· ;u1m mem r- Bu işe ait r~sim,ke§if, ıilailel fiyat 
Ju~ur.a müraca tları ilan olunur., bordrosu. hususi fenni rtname ek • 
(5216) 15150 -

• • 
ı a.1 torla 

\' 'ıflar: Ummu Müdürlüğünden : 

l'i.e ·nii Nevi 

Tarla 

Mu kkat teminat 
Lir J Kr. 

4 50 

Muhammen ıcnclik 
kirası Lira 

60 

ev~fı Jazımesi ya7.ılı tar la teslim ;!iln•in en itibaren Uç sene 
ı:ıOd ,. le ve a ık rt+ırmı:ı yoluyla kiraya verilecektir. İhalesi ıs. 10. 
~.39 ç .. r <t<nila gtinil saat 16 da vakıflar umum mildurliığü varidat mildüı
rnr;ünde yapılacaktır. Tutmak ve şartlarını görmek isteyenlerin adı & çen 
ou::ıurhı;;e rııüracaatbm. (516'\) 15149 

C. H. P. Dumlupınar Nahiyeı;inden 

Nahiyemize ba~lı olan o~kl"f"JD yıllık kongrelarinln ya;nlac l!ı Ull?Wlnlarh top
lantı yerleri ve ır{inlerl apğrya r:uılmıi ur. 

Partili ir.ılarrmızın kendi mıntalralann d:ıki ocak kongrelerine tayin edilen ma. 
bal ve l!llDl nda bulunma! rı rica olumır. 

Tarih Gıiuu Saati Ocağı Konçmi.n yaptlacall :rer 

19--10-1939 Per embe 20 Musabcy Ocağı Halkevindc 
25-10-193 Çn~mba 20 Ulucanlar C mhuriyet okulunda 
!!1-Jo.ı 39 p Z!lrt~İ 20 Erzurum tnönu oklllunda 

6-! t-1~3;1 P z rtcai 20 Hl1<1r .. Ulus 
·~rkek olcu· 10-11-1939 Cuma ZQ İ!!tilt:ltl Atatıirk 

Junda 

!<mek unu ahnacok 
Marneki Sy. J. P. A. Satın Alma Komisyonundan ı 

Milrt.ırı Temin al bedeli %7 ,S Muvakkat İhale tarihi GBntl Sııat Uıulil 
teminat 

Cinsi Kilo J.irn Lira Kuruı 

Sekiz sene i 
arttırnıa ile 

EmJnk ve Eytam Banltasmdan ı 
Esas 't ' l'Aultad er K. Dcpo1 

No. Mevkii ve nev'i 

257 Misakımilli M. Hanardı sokağında K3dastro
nun J68 ada 17 parselinde yazılı 8:Z M2. arsa 

573 Keçiören, Bağlum yolunda Delikta§ mevk·irı
de ev ile birlikte bağın 1280 hissede 360 h"s· 
sesi (tamamı 21.245. M2.) kadastronun 1705 
ada 3 parselinde 

575 Doğanbey M. Ta ·döşeme çıkmaz sokağı için
de 22 ve 24 numaralı evler.in arasınd:l, Kada ~ 

TL. TL. ---
161.- 32.80 

468.- 93.60 

\/ 
1":1ut 

r 
in:ı~i 
'\f!ri 
~I 

b li 
:rı 

c~:ı 

1 

Al 
Ekmek unu 2!0.000 32.SOO 2437 50 lB.10.939 Perşembe ıs Kapalı 

ı - Tunceli v!Uiyeti Kalan ka:aıımcü bulunan j. ndarma birlikleri ihtiyacı için ka-
palı nrf u aliyle ebııii~eye onutan eİ(mck ununa ait maHlm•l yukarıya yanlmı~tır. 

2 - T mın bed i ile (:7,5 mu akkat tentinat ailtiln mulLıı;asında gBsterllmiıtir. 

tronun 160 ada 15 parselinde kayıtlı 168 M2. 
ars::ı. 

S88 Şükrüye M . Aytt sokağında 16 No. lu ahşap 
evin 32 hisse ;c 7 hissesi (tamamı 132 M2. arsa 
üze:-inde Kadastronun 508 ada 3 parselinde 

e.!s2.- f70.40 
1 

ola 
939 
at 

3 - S'.-U'.t ınesı :ıer z111 ıan satırı ima komiıyonun<l.ı oıterilcbilir. " 
4 - th lcs: yu >arıda .-:ıulr gün ve saatte 5lltm ı ma komisyonu da yapılaca nır. 
5 - Telci' r melthıplıınmn nıe.thur gtin c saatten bir saat ev eline a r m:ıkbu.ı mu-

k bilinile ntm lm r;ın!ıycnun tolim edllmiı; olma~& lazım< ır. Po?ltada vakl te -
ah r bbul edilmez. 

6 - l .eki ·~r ı •. ıv i •ek· e muv;tkk:!t ternınat fa iki ile l>"rliktc ticn ret odasında 
m ııııdd:ık ro ıc h'ı ~" \' ~ı•:·sını da mühilrlil zara koymaları mccouridlr. 

nzos.cs~o) 

ve 
:) :afürlüğilnden: 

ıı.ıı:ulı:unmen 

bedeli 

"okocak 1 

llk Te-
mina ı Kud·r m"'"'·n 

1Sl87 

Cir: ·i 

Ekmc>k 
Kô,YLl:l eti 

i Z1 Ço]u Kuruş S. 

135.000 

Lira K!J. güou !aa~i §el,Ji 1 

8 25 960 00 2fı-10-939 1 '?:rıı ·mbe 15 kaı alı 

21 O.OQO 

ıs. ı:oo 35 
l0.~{10 120 

28Ci.OOO 1 

00 4B6 00 ,. ., 
oo 9ş5 on .. ., ., .. 
~ ~500 " 1 

7.'.ilj Keçiören, Coraklık mevki\, Kadastronun 1717 
ada ı pa rselinde :tayıtlı 8962 M2. tarla: ~rkın
da ceı·izli kır rolu vt kısmen !!alil karısı Ay· 
şc b:ığı ; g<ı.rbi de Cebeci oğlu Halil ~ğı: ce
m~bu R~uf"ye ve A ~f ba~1. kısmen odacı 

51.- 10.20 

Ali b r. : ş' linde emine ve saire bağları 1.075.- Zl.!.-
- Yııkarcl a me •I-i ve cr.cfa a•an yazılı cmlalc, bedellerinin birinci ta • 

siti pc!jin, ged ka1;ı-11 yedi senede ve yedi taksitle ödenmek üzere açık at' 
tınna il s~t ı l ğa çı ;an mı~tır. 

2 - Art1rnu1•a ·~tir5k edcce'-ler arasıncia milhUr kullananlann mUhttrll:" 
r·n; no e;·de ı ~a di: ctti'rrederi ve roiizayede sırasında bedel, mukaclMt 
kıy.nc:ti geçljği takdirde, taliplerin depozitolarını ni pet dairesinde tezyit 
etm:ılcri l z m~ır. 

3 ...- thalc ?.3. 10. 1939 pazartesi günü saat 10 da Bankamız satı§ komi~ 
y nu-d:o : aptl c~J.;tıı . 1 te · Jilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdan• 
V" il<; vclika fo tcğ · fı ile bankamız emlak servisine müra~atlan i1Sn olu-
nur. (S214) 15212 

!dar!:m:.zc ba ·tı yatılı orta otmlların .1~yı~ 19?0 sonuna kadar_ ~ıti~a'iı~ .. r: ı 
olan cins ve m kt rlan yukarda yazılı dert Kalem erzak 11 ~ınnc ·e§rı;ı 
1 ~3- arihinden itib~~en 15 gbn müddetle ve kapalı zarfla ek.ittmeye ko- ~~~~~~~-----------------------~ 
nulmıı tur. ht kliler:in erniti öi!renmek üzere lıer gün Maarif İdaresine ve ate 1t d:ır gelmiş olma ı ve dış zar. 
kırdır. a •a i•t::-alt i in de 2490 sayılı ~a.nl mm 31 ila 41 inr.i maddelerine fınan mfh"ir mumu lle i •ice •apatıl-

~ '1 • • . k . b mıs cı'mnsı lazımdı r. Pcstadn o '1cak 
Hizmetçi aranıyor 

g;.;r t'!kl r ıncktllplarıoı ınırl ~ ıa r.::,: 'cllı gün ve l!laatte .cmısro:ı., !lŞ - .,_ •• • gecı .. aı lcr k b l et .. lmez. Yenişehirde yalnı.ı gündüzleri :ı· 

lışmak, yahut evde kalmak ilzere ütil 
ve hizmet bilen bir kadın aranıyor. 

Ulus'ta "C. K.,. adresine müracaat. 

vurmrla ı i an o1un r. (8380· 529/ J 15235 <s-·gs _ 53 l) 152!:17 

sil me •artnarncsi ve mukavele proj•- ~· c,,;-et o 41 \•eıs ikal nnı havi . palı zarf l KAZALAR 
iarır..ı 1.11.93; salı gii..Y.i saat (1-4) c kııcbr 

si her ım'll n n fıa müdi'ırlağilnde gö· tstanb'.11 N~f13 mUiüdilF,iinc verm !en. ----------------
rülcbll" • (sz37..ı-u ı l!'Zl\S ik t ... i il İ(in 

İst ':ilerin ih:\lcden en ;ı.ı !I :z De İz 'en demir saire 
giii1 CV~ Vl i.i ·ete mÜ aC..'\all:t 8 P..Cliı :- f myor 

~r camekan yaptarı aca 
J;ın c' tiye name v~ tic .. ret -'oe•ıı vesi- ı 1 

rr~orttı rı co <. :rn ını e!dif mektupl"r na ekh::ıneierı M rnıa!'İs B l~iyeı:ntlen 
lstanbu\ Mıntaka Ll ı n Reisli- 1 - .Marmnri bclediy~ainin nafıa 

Siyaaal Bilgiler Okulu Satm Al• 
ma Komisyonundan ı 

l~umdır. 
Me ttuplar yu ·srnfa yazılı lhale sa

a~;nden en aı b!r sa t eveline kııdar 
m.-khuz mulu~hil!nrle ;ı:mi cncl'rnen 
riyasetine veriLcektir. Po.:. a ile gön
derilecek mektuplar taıthhütlü ve mli· 
hür mumu ile mühlir!ü olacaktır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

{4967} H939 

lek rik i leri 
Mardin Bclediycsi:nicn ı 

1 - Belediyenin mevcut ele!mlk un -
tratına 12i) IUI 130 beygir ve l tO kilovat 
takatta bk Dizel elektrik grupunuo teıaiı 
ve ilivr> t 2490 sııyılı RI ttımıa. el:siltme 
ve ihale kanunu mudt.i ce (12061) lira 
(SO) ku:u b·dcli k~iile ve kap•lı zad u
suıiyle ek iltıneye onıılmn~tur. 

2 - Eks\ttrn" 2~-10-193!.l ı;areanıb:ı cilnii 
saat 10 da belcdiy dairc!l"r.<l taplanacıık 
belediye cncıinıcnl t rafından ynpılacıık • 
tır. 

3 - Bu işe girmek lıtiyenler (90-4) tin 
(61) kuru' muvakkat tcmirıntla kanunun 
tayin et i~t ve artnamede y ıııh vcaıka
ları ynı g n a l d ltu:ıa kııdar bel~iye 
rci lığir!e vcrme·eri li ımdır. 

4 - İstekliler ek i me ıartnameııl ''e 
projeleri Ma rdin be ediyesln...te ır8rebilc
ce~ eri gıbı para ız olarıık sı re terini de 
ahbilirlcr. 

5 - lha e t;ünü ııt dokuzdan aonrı 
ıelccek te :lHler poııta ııeı:İkim' 1 olsa da
hi kabul ed'lmeı:. (3047-5130) 15091 

hf .Aif te is yaphnl ca'ı 
l&tanbul B le iye inden: 
Ce.rahpl\ a b;ıstan,..si mutrak. ca· 

tnaşır yıkama ve soğuk hava tesisatı 
karalı zarf uııullylc ek~il meye ko
mılmııştur. lnı\le 2·tl0.1939 salı gli
nü saat 15 te İstanbul belediyesi da
imi encümeninde yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 56529 lira ve ilk te
minatı '\076 lira 45 kum tur. Şart • 
name 283 kuruş mukabilinde fen i -
Jeri müdürlü;;ünden alınabilir. Mü
teahhitler her üç tesisat için ayrı 
avrı Ciat: teklifinde b1.1lunabilirler. 
Taliplerin lS~J yılına ait ticaı·et o
dası ve ihaleden sekiz atün eve1 ls
tanb ıl belediyesi ferı işleı-i rnüdür
lil ~ üne müra<:::ıatle· alacak lan fenni. 
ehliyet vesikaları ve ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile 2490 sa· 
yılı kanuna göre haztrlıyaeakları ka 
pah zarflarını ihale günü saat 14 de 
kadar İstanbul belediyesi daimi en
e· menine vermeleri. 

(8012 - SHO) 15107 

inşaat mü akasası 
latanbul Nafıa. MtidU.·tü-rnd nı 

7-11.939 alı güniı saat ıs d'! lstanbul
da Nafıa Müdilrlü •i.ı ek iltme komisyonu 
odıasında (21867 .14) lirt ke if bedelli ls-
anbul Gureb h3&!anbİ ara.ı:isirde yapı

lac · Dahiföc aı1fi i poliklinik kısmı ln
ııa ı k•palı :ı.ar( usuliyle eksiltmeye ko
nulmu tur. 

l uk ·ele, ekııiltme bayındırlık İileri 
genci, hususi ve r cnni ıuınameleri pro
je kc il hu!.~ siy1c buruı mUtcferrl diter 
evrak ( llO) kuru!! mukabilin.de dairuin
de verilecek ir. 

.tunklcat teminat (1641) lira OS kurut-
tur.) 

lııt k!ilcrin ttjtllr mek uplan ve en u 
bir te hhütte (20.000) liralık bu İfe ben
:ıcr ~ yaptriına dair idarelerinden almış 
oldu u vc-stınlara istinaden İstanbul vila
yetrn,.. mOraca tla eksiltmt tor"hindcn (8) 
ırUn cvel alrnmuı ehlivct ve 039 Yılma ait 

ğ;nden : Vel· lctinden mus. luak 15517 lira 50 
Şeraitikruıuniyeyi ~iz tal~p ıuhuı- 1 kuruş ke if bcdcl~i ~idro cl.t'~trlk tea'

etmeme infi •n dolayı ıhalei;ı yapıl.t· -ıtı 2S. 9. ~39 tanhınd~n ttı aren 45 
mıyan Sirkeci rıhtımı önündeki ba~ı;. g~~ müddetle ve k:ıpah .ad usuliyle 
demir ve 7.İncir enkaırnın çıkanln a munakasaya çıkarılmış ır. 

Siyasal Bilgiler okulu jimnasUk şa 
lonu binasınua açık eksiltme ilo demir 
bir camekan yapdmlaca.ktır. Keşif be
deli 561 liradır. İlk teminat i2 lira 11 
kuru tur. Eksiltme 30- teşrini evel 
-939 pazartesi günü saat 15 de Ankan 
mektepler Muhasebe-ctliğinde yapıla • 
caktır. Keşif evrakı ve şartname her 
gün mektepte görülebilir. (522) 15182 

sı i i yeniden k<\palı ıa.rfla münakasa- 2 - Umumi in aat ihale tarihinden 
ya kon•.llmuştur. itibaren altı ay zarfında proje şartna· 

:Muhammen bedel 20.000 liradır. me ve ke ifnamesi mucibine~ ikmal e-
lbale 27 ilk e~rin 959 cuma güni.i dilmiş olacaktır. 
ı nun. ı· \l i b " S • ' m' t!I 

"ında müteıekkil komisyonda yapıla- be e i (1163) hra 84) ur §ur. 
caktır. 4 - İsteklilerin asgari (15000) lira-

Taliplerin teminat malcbuz veya hk elektrik tesi atı yaptı larıruı dair 
mektuplariyle birlikte ticaret o<la ına e~liyeti fenniye Vt!;-ı.ikası ibraz etmele
kayıth olduklarım ve karanç ruhoat • n arttır. 
ve unvan tezkerelerini ve hu işte ehli 5 - İhale 1 O. 11. 939 gUnü saat 15. 
yet ve iktidarlarını mübeyyin vesaiki de Marmaris belediye dairesinde yapl· 
muteberelerini havi ve 2190 s ytlı ka· lacaktır. 
nunun 32 inci maddesine uygun şe- 6 - İsteklilerin 2490 sayılı arttır • 
kilde zarflanmış teklif mektuplarını ma ve eksiltme kanununda yaıılı şcra
ihale saatinden bir saat evetine kadar it daircsin<le teklif nıckt·.ıplannı tan
komisyon riyasetine vermeleri ve zim ile ihııle komisyonuna vermeleri 
şartnl\meslni görmek ve almak isti- lazımdır. 

Etiketleri büyük miisa.bake.smnı 
16 Birinciteşrin 1939 tarihli Anka

ra keşidcsiııde kazaruın numaralar ı 

1.320770 
2.320211 
3.3210'2 
4.321051 
5.302801 
6.320845 
7.302896 
8.302441 
9.302729 

S6.3030-28 
37.302670 
38.303086 
39.320433 
<40.318203 
<41.302227 
42.SOU t 
43.303123 
'44..i20141 
<lS.302312 
46.320252 
47.320296 
48.321038 
49.318173 
50.320815 
51.302545 
52 .~02280 

53.30250~ 

yenlerin her gün riyaset idare şube- 7 - Bu ite ait evrakı fenniye 150 
sine mUracaatlan il5.n olunur. kuru muke.bilinde Marmaris beledi -

(8-l52/ 5314) 15274 sim.len alınabilir. Bu hususta fazla 
• •1 • .. mallımat isteyenler Mıırmaris beledi· 

10.321078 
11.318183 
12.303048 
13.302750 
14.302770 
15.303132 
16.320386 
17.302909 
18.320645 

K ah 1 ~ı u uhle e Shtmc 1 y~sine müracaat ederler. 

Nigde Vilayeti Nafıa Müdürlü· 
ğünden : 

1 - Ulukışla kasabasına 32 kllo -
metre me~afede olan Çiftehan kap • 
hcalanna ilave edilecek kısma ait 
19337 Ura 38 kuruş keşif bedelli inşa· 
atın ihaleye göre tckarrür edc:ce · fi
y tıara nazaran 15000 liraya tekabül 
eden miktar kapalı zarf usuliyle ek -
<Jiltmeye konmuştur. 

ı - Bu i e ait ıartnameler ve ev • 
raklar şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi. 
D - Hususi artname 
E - H ü lasai keşif Jaı-tlerı t3hliU 

fiyat metraj cetveli fiyat bordrosu 
ve sair evrak, 

İsteyenler bu evrakı Niğde nafıa 
rnlidUrlilğlinden bedelsiz olarak göre· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 1. 11. 939 tarihinde 
sarşamba günü saat ıs de daimi eneli· 
men odasında toplanacak komisyon -
ca yap1lacakt1r. 

4 - Ek iltmc kapah ımrf usuliyle 

yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin 1125 lira muv kkat teminat 
vennesi bundan ba~ka eksiltme gü • 
nünd ~n en '12: sekiz gün c el viU.yete 
müracaat ederek lbraz: edeceği fenni 
ve mali referans mukııbili ehliyet vf!si 
kası komic;yondan alacakları vesai'·i 
ibraz etmeleri şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarı g ü
çüncü maddede yaT.tlı eaatten bir sa
at eveline kadar daimi encümene ge
tirilerek c~iltme komisyonu reisli -
ğine makbuz mukabilind~ verilecek · 
tir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın niha)·et S ilncü maddede yazılı Ba-

8 - Münaka!aya ta hhütlü poata 
mektuplariylt! de iştirak edilebilir. 
Bu hususta vukubu at:ik taahh .. rden 
mcsu liyet kab:.ıl edilmez. 14941 

Hü ümet on ğı yapttnl <ak 
Ele§kirt Malmildürlüğünden ı 19.320589 54.~20489 

El·siltmiyc konulan iş : 20.302417 55.302941 
1 - Ele~kirt kazasında yapılacak 21.303061 56.30ısoı 

hükümet binası İn§natıdır.. 22.320862 57.3204-1~ 
2 - Ke if bedeli 46987 lira 86 k,,_ 23.320394 58.318387 

1·uştur. 24.320331 59.30273ı 

3 - Eksiltme 6. 1 l. 939 pazartesi 25.302651 00.320981 
zü::ıü sat 15 de Eleşkirt. kazası ek • 26.321033 61.320505 
.:ıiltmc komisyonunda malm"1dürlti - 27.3Z0328 62.302321 
ğü odasında kapalı z41rf usuliyie ya- 28.318180 63.318267 
pı 114caklır. 29.302983 64.320640 

4 - Ek:;iltmc şartnamesi ve buna 30.3026"0 65.302673 
mi.iteferri evrak ··ç lira bedeli muka- 31.302509 66.302823 
bilinde Elegkirt ına!mUdUrlUğündcn 3:0:.320591 67.320707 
alınabilir ve Ağrı na!ıa müdürlü - 33.302440 68.318194 
ğünden görtilebllır. 31.329063 69.302363 

S - Ek iltm.•ye girmek i~in istek· lS.302359 70.320387 
lil::rin 3524 lira dd .. "lU kuruşluk mu-

vakkat teminn vwrmeleri Ağrı vila • ı ı···-------·"••:ı 
yetin·len bu i§e gircb\leceklerbc: da-
ir alınmış vesika ibraz ctı:ı.:lcri muk- LOREL _ HARDI KODESTE 
t;uidir. Blı ve:ıi :a icin ek:ıiltm ya • 1 
pıl cağı giinden en az ı;ekiz gUn e • ! ........ ,.,....___.._.. ................ , .. .! 
vel blr istida He isteklilerin Ağrı vi-
l~feti ma tamına müracaat arı ve bu -----------------
miiracaatlanna şimdiye k"dar yap • ZA YİLER 
t~klan bcm~eri inşc:at iş e ri yaptırrnı0 

idarelerden aldı :1 n vesika arı :ap -
tetmcleri l~101dır. B ı milddet z&.r • 
fında vesika tale~indc bulunrnıyan • 
lar ek iltmeye gir miyeceklerclir. 

6 - 1 tekliler teklif mektuplarım 
ihale günü olan o. 11. 939 pazartesi 
günü ı;aat ona kadar eksiltme komis· 

Z"yi - Müteveffa zevcim ve pederi• 
ri ırıiz Mehmet Enıin:n Ankara merr ur! ı 
kooperatif şir:Cc::tlıı<lc sııhip bulundu 11 
859 numaralı hisse senedini zayi eylcd "ğl
rniı: cihetle hUkmü olma .. lıfmı ilô c<lerİI· 

Zevcesi ah iye Oglu Ncv.ı:rıt 
Aşkın A$'kın 
Oğlu Oii-l u 

Ali Ne:ı:at Aıskın Eftal A·kın 

yon~ı reisliğine ma~thuz mııkabilincle Zayi _ Balıkesir bğrdm~n okııfıı;ıdlll 
tcslıın edeceklerdir. Po··tada vukub:ı- 1.934 • 1935 tarihin le alınıt olcluf um $e· 
lacak cclkmeler kabul edilmez. 1 hadetnam mi kıybottim. Ycıniıini ~ıkıf'll• 

<
8419) 15273 c.a ıındaıı eııkiııinln h~~~ yokt~ı-. • 

Ruşıu Şardaı 3581 
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17 - 10 - 1939 

- r.11LLI MÜDAFAA 

Bir 1 ngilizce mütercimi 

oh nacak 
Milli Müdafaa Vekaletinden ı 

r,~ ckii_le~ terctime şubes ine bi r inyilizce 
f ra erc ı mı alınacaktır. Aynı samanda iyi 
i :n .':~1 -< c a bil en t'!rc :h olunur. Yapılacak 
,;c; .1 anda ehliyeti sab: t olunca bidayette 

' ccck ücret 160 ı· d · terılec ck • . . ır ır. Bu !icret gös • 
b' Jir. 1' 1 !Tic~aı ılc 210 liraya kad'r çıka· 
birllkt a ıp olanların hal tercümeleriyle 
c~ ~ tla·~ . 1~elı:alctc birer istida ile müra • 

• 
1 an olunur. (4914) 14875 

120. DO kilo pi in' ahnacck 
M. M V D . Le S 

A K 
· · enız vazım atm 

rna 0 · 
ı nıısyonundan : 

- Tahrn' · 
olan (120 Oo~) C~ılen bedeli (34.452) lira 
ll39 ta rih i~ kı lo pirinç 19 / 1. Teırin/ 
at ı4 . 30 dare kastlıyan per~embe günü sa· 

2 - İlk a!'alı zarfla alınacaktır. 
rıamesi her te~ınatı 2583.90 lira olup şart
bredel muk :.~~ komisyondan (173) kuru• 

3 1 a ı ınde alınabilir 
ta rif~ dstc~~ilerin 2490 sayılı kanunun 
Palı teki' fhtlınde tanzim edecekleri ka. 
ve aatte~ ~ektuplannı en ıeç belli gün 
p ş:ı'da b ~ır •aat evveline kadar Kasım· 
ınakbuı ,: ukna~ . komisyon ba~kanlığına 

u abılınde vermeleri. (7721) 
(492'6) 14930 

Ar P sab nu ahn a 
bı.M. M. V~k"'.leti Satm Alma Ko
ısyonundan 
Mü . 

&iinll t;~hhit .nam ve hesabma 10.10.9311 
111.cılnc '. OO kk.tlo arap sabunu açık eksilt· 
tıu ı:ünUstc lı cıkmadığındau 20.10.939 cu
ıatı11 al •ııat 10 da acık e«ııiltme suretiyle 
edilen f!n•caktır. Be~ıer kilosuruı. tahmin 
•iltrııe 1.~atı 27 kuruştur. İsteklilerin ek· 
lar1 ile 'Y:·" .~·e saa tında 6 ı liralık teminat
da buı ırlılı:te M. M . V. utın alma KO. 

11Ilnıaları. (5267) 15231 

Tıbbi olôt ve 

lllofzeme allnacak 
~l. ''" V k. 1 · S K l'ri· ··•· a eh atm Alma o-

. :You_,41 L\ : 

""""'""'''"' .. ' " '-•,.1 ı k · min edilen fiyatı 1300 lira 
•-..1:1 te •len, ttbbi ilat ve malzeme 23 bi· 
d1 P!ta~pn no pa2artesi günü uat 10.30 
r n Pazar~~~· •~tın alınacaktır. lstekllle • 
tA:ninatıa .1 ~ ve na tında 195 liralık 
tna Ko ':J 1 e bırllkte M. M. V. Htın al· 

· a bulunmalan. (5269) 15247 

Sargıltk bez ohnacok 
bı' M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 
ıayoııundan ı 
n.ııcr . 

ot~ bcı 'ı!1etresıne tahmin edilen fiyatı 35 
lııunesi e u7ş olan 140 santim eninde nü
bcı 23 b":'~ ~e ay~rmda sargılık mermer 
]{at ıo dır ~cı teşrın 939 pazartesi ıünü 

O. da 21 nkarada M .M V tatın alma 
!Cklitcrin tı:;;rlı~Ja satın ~lın~caktır. İs
Jrlıtt ti.in v •5 lıralık teminatlan ile pa· 

ınacaı.: hm.' ••.atında KO. da bulunmaları 
(5270) 11\ıktarı 9.000 metredir. 

152411 

Bez alınacak 
. l\f, l'rf. v ~ 

bıııyonurıd ima Ko-
Beıı an ı 

125 llÜer nıetre'line ta.hmin e<lllen fiyatı 
harp ı Ylrıni be' kuruş olan on bin metre 
elbis r~ketlerini sarmak için bez (ya>'lık 
ıartee .' .cvıııfmda) 23 teşrini eve! 939 pa
\', ,,.~~ iunii ıaat 10 da Ankara'da M. M. 
nacakt n alına Ko. da pazarlıkla utın alı
Rün ]{ır. Evıaf, nümune ve ıartnaınesi her 
rün v 0 • da görülür. İsteklilerin pazarlık 
ile birı\ saatında 1875 liralık teminatları 
\', •at ı te Pazarlık gün ve aaatında M. M. 

(5 
ın27 alına KO. da bulunmaları. 

1) 15249 

Elbiselik bez alınacak 
bı" ~- M. Vekaleti Satın Alına Ko-
1'Yoııundan • 

(1f2)her .. metresi~e tahmin edilen fiyatı 
<>tu Yuı otuı iki kuru$ olan (35.000) 
lilı: \beş bin metre baruti renkte elbise
ltıi 1ez Pazarlıkla aatın alınacaktır. !ha.
on .9•. 1, tcşriTJ 939 perıembe günü saat 
dok bırdır. Kati teminatı (6.930) altı bin 
ınea~z Ytiz otuz liradır. Evsaf ve ,artna
biJi~ (231) iki yüı otuz: bir kunış rnuka
dan c M.M.V, utm alma komisvonun
rcttl a.Iın:ıbilir. İsteklilerin kanunun em
llt lı belgelerle ihale saatinde M .M.V. 

Ilı alına koıniıvonuna gelmeleri. 
(5293) 15268 

Yün ~orap ipliği almacak 
bıl M. M. V kaleti Satın Alma Ko· 

'Yonundan : 

(2J~~er. kilosuna tahmin odilen f i atı 
b~ .ıkı yüz otuz be$ kuruı olan (5.QOO) 
•at hın kilo yün çorap ipliği pu~rl·klı 
Perin alınacaktır. iha lesi 19- l. teş n 939 
lı-t lcınbe günti aaat on birdir. Katl tenıi
cır1~762) bin yedi yüz altmı iki lira 
•iz

1 

1 
nı~tur. Ev a:ıf ve ~artnımesi bedel· 

tıım~ arak M.M. V satın alma komisyo
ttılr :n . ..8.lınb!lir . İateklilerin kanunun ~· 
lcı S ttırı;ı belgre!erle i hıı.le sa.atında veka· 

a. Al. kom isyonuna gelmeleri. 
(529,) 15269 

c? 1 ~ıetti ri lecek Ki ta 

LEVAZIM AMIRLtCt 

inşaat münakasosı 
Ankara Levazım Am.irliği Satın 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Maltepe piyade atış okulunda yap· 

tırılacak olan dershane keşif ve tartna • 
meleriyle planına gore kapalı zarflı iha
lesi 19 • Birinciteşrin • 939 per~embe gÜ· 
nü saat 14 de yapılacaktır. Muhammen ke· 
şif bedeli 7104-0 lira 63 kuruştur: İlk te : 
minatı 5328 lira 7 kuru,tur. Keıııf c;etvelı 
ve panlı bedeli mukabilind~ ai~ _olduıtu 
şubesinden verilebilir. İıteklıl.erın ılk te · 
minat makbuz veya ınektuplarıyle 2490 ıa· 
yılı kanunun 2·3 maddelerinde. yaz.ılı ve • 
sikalariyle ihale gününden sekız giln evel 
vilbet nafıa fen müdürlüklerinden ala • 
caklan vesikalariyle beraber belli gün ve 
saatten bir saat evci teklif mektuplarını 
Fındıklıda komutanlık satın ılm:ı komis · 
yonuna ıı:elmeleri. (5017) 14951 

Pirinç ahnacak 
An!<ara Levazım Amirliti S:ıtın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Malatya garnizonunda bulunan b!r

llklerin senelik ihtiyacı için 6~CUO kılo 
pirinç satın alınacaktır. Tahnı ın edı l en 
bedeli 15C-00 lira.dır. 

2 - Şartnamesi Elazı ;'; ~a a-;k~ . i aııtın 1 ~1· ma komis nunda her gun mes3 ı dahı.ın
de görüleb ı ece l:tir. .. .. 

3 - Eksiltme 18-10-939 çar~a"?ba gunu 
ııaat 15 de tiım binası iceraindekı as'.:eri 
satın alma komisyonunda olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuiiyle ola • 
caktır. . d 

5 _Muvakkat teminatı 1170 !ıra ır. 
6 - Teklif mektupları 18-10-939 çıır • 

ıamba günü saat 14 de kadar satın alma 
komisyonu reisliğine verilmi~ olac~k "!e 
bu saatten sonra mektuplar kaoul ed ı lmı · 
yecektir. 

7 - istekliler görıilmesin~ lü'um has~! 
olan vesaiki resmiyesini muvakkat tenu· 
natının konulduğu :ıarf içersine konul · 
muş olacaktır. (5018) 14962 

Pirinç ahnacal" 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Kom.iıyonundan ı 
1 - Elazığ merkez kıtaatınm senelik ih

tiyacı için (80000) ~ilo pirin~ satın alı • 
nacaktır. Tahmin edılen bedelı (20000) JI • 
radır. . l 

2 - Şartnamesi Ellzığ~~kı ask~r aa!ın 
ılma komisyonunda her gun mesaı dahı • 
linde görülebilecektir. . ... 

3 - Eksiltme 19-10-!139 perşembe gunu 
ıaat 10 da tüm binasında bulumm askeri 
satın alma kom isyonunda olacaktır. 

4 - Eksiltme kapıılı zarf usuliyle ola • 
caktır. . 

5 - Muvakkat teminatı 1500 lıradır. 
6 - Teklif mektupları 19.10.939 per • 

ıeoıbe günü saat 9 a kadar satın alma ko
miayonu reisliğine verilm'.ş olaca~ v.e bu 
ıaattan sonra mektuplar kabul edılmıye • 
cektir. 

7 - İstekliler gör ~: .. ıesine lüzum ha.sıl 
olan veniki resmiyeslni muvakkat teml 
natının konulduğu zarf içersine konulmuş 
olacaktır. (5020) 14964 

Pirinç afınaca 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Hozat ve Ovacık gamizonlarında 

bulunan birliklerin seneli k ihtiyacı için 
50000 kilo pirine; satın alınacaktır. Tahmin 
~ilen bedeli 15000 liradır. 

2 - Şartnamesi Elazıiidaki askeri ıatın 
alma komisyonunda pazartesi, çarşamba 
ve cuma günleri öileden sonra görülebi • 
lcc;ektir. 

3 - Eksiltme 18-10-1939 çarşamba günü 
saat 10 da tüm binasında bulunan askeri 
ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc ola
caktır, 

S - Muvakkat teminatı 1125 lıradır. 
15 - Toklif mektupları 18-ı0-1939 çar

şambıı. günü saat 9 za kadar satın alma ko· 
misyonu reisliiine verilmiı olacak. ve. bu 
aaattan sonra mektuplar lcabul edılmıye
cektir. 

7 - İstekliler görülmesine liizum ha.sıl 
olan vesaiki rcsmJyesini muvakkat temı • 
natının lı:onulduiu zarf lı;erlıine konul 
muş olacaktır. (502'3) 14966 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konyadaki kıtaat hayvanatının ih -

tiyacı olan 2.80 ton arpa kapalı zarfla elı
ıll tmeye lı:onınuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara, lstan~ul, Konya 
Lv. amirlik eri satın alma komısyonların
dadır. İstekliler ol·uyabilirler. 

3 - 1 bu 280 ton arpanın mııhammen tu-
tarı 14.000 lira•ltr. 

4 - Şartnamesiı~deki "(25 fazlaıu da da 
bil oldugıı halde ilk teminatı 1312 lira 50 
kuru$tur. 

5 - Eksiltmesi 25 • Bir. Tett. • ll31l çar • 
şamba günü saat 16 da. K.o~yada kolordu 
binası içindeki Lv. amırlıb ıatın alma 
komisyonunda yapılac~ktır. 

6 - fatekliler 25 • Bir. Teş. • ~39 çar • 
şıımba günü ıaat ıs e kadar tekl~f mek • 
tupl:ırını m~zkür satın alma komısyonuna 
ve•eceklı:rdlr. . r . 

7 - Bu miktar arpanın fıyatı >:1la fı
yatından pahalı ııörillünıe arpa yerıne yu. 
laf alınacaktır. (5084) 15046 

Yu af ah nacak 
Ankara Levazr.n Amirliği Satın 

Alma Komiııyonundan : 
ı _ Konyadaki kıtaat hayvanatının sene-

1\1 "-1 lik ihtiyacı o n . (280) ton yulaf kapalı 
ırıl • · Vekaleti Satın Alma Ko· zarf usuliyle eksıltmeye konmuştur. 
~Y0ııunda11 2 _ Şartnamesı Anl;ara, İstanbul, Kon-

tekt~r cil~ ki~ P pazarlıkla ciltlendirile · 1 ya Lv. aınirlil<leri utı,n . im.•. komisyon 
rülcbi İ I rı:ı 'ne her gü'l k.:>rr,;• yonda ıo· larındadır. l&tek!ıler 04~Y;bılırl \ 
Ve!r~J e r. a2ar ıh zo-ı1J-?S9 ~aat ıı de 3 _ t bu 280 ton yu a ın mu ammen 
ca'r t satın alma kom· yonunda yapıla- tutarı 14700 lira.dır . . . ~ 
k • tır. İste'·Jı' J . . ·n ve saatte 4 Şartnamesınd r. ı c25 fazla!ı da da-
oın · " crın muyyen ıru - 'lk · 13 ı· ısyoııda bul 1 (5328) 15283 bil olduı:u halde ı teınınaıı 78 ıra 13 

- unma arı. 
kuru ·tur. .• m 

5 _ F.ksiltme 25 · ı r. ı eş . - ~39 çar • 
ba ,.;<,1a saat l 1 de Konyaua kolordu 

şam .,.. · A · 1 k · 
bin.-ısı içind ekı Lv. mır. atına ma omıs 

-----:.D.::.EN lZ LEY A ZlM 

A r,ı. .1. V. Den:.c Lcv 
lrna Koı ir.ycn ndan : 

yo., •wh yap ı l acaktır. . 
6 _ b toklil cr 25 · Bır. Teş. • ~39 car • 

aınba. giınü 9'Dt OTll katlar teklıf .mek • 
tuplArrııı me,!.Or •atın ~ l ma kor.ıısyonu 

zım Satın ba•kanlır ına verec ekludır. . 
7 _ Bu 280 ton yu\3 fın fıy tı arpa fi. 

yatından pahalı ıdrü dl\ ,il takd irde bu 
miktar arpa alınacaktır. (5085) 15047 

Kuru ot alınacak 
ol 1 - Tahmin e:lılen bedeli (ı7.509) lira 

. 'l (5000) met e k•putl uk kumaş, 19 bi-
r,nc "' e~ . ı be '.'. ., r ı 11 ll39 tar hıne rast . ıya'1 perşem· 
tır. ıu . ı.i ı at 15.30 da paurlık1a altnaeak-

Ankara Levazın Aıhirliai Satın 
1 

2 - R:ati teminat 2526 lıra 35 kuruıı o· • J 
up Urtna'ne•i her gun ko:ni yondan alı· Alma Komısy~r.mwan : 
nabtıır. ı _ Koııyaıhkı kı ;aat hJ~-v nlarının se-

3 - t tckl ilerin b•l!i gün ve saatte nelik iht i yacı olan ~6?·COO kılo kuru ot ka
leasıınpapda bulunan k misyon• mlir•· l palı zarf uıullyle . ., s lmeye konmuştur. 
Qıı.Uarı (8398·5312) 15:Z72 a - Şartname ı Ankara, htaııbul, Kon· 

ULUS 

ya Vr. lmirlikleri aatın alma komisyonun
dadır. İstekliler okuyabilirler. 

S - lı;bu 000.000 kilo kuru otun muham 
men tutarı 29700 lira.dır. 

4 - Şartnamesindeki '7'o25 fazlası da da
hil olduğu halde ilk teminatı 278S lira Si) 
kuruştur. 

5 - Eksiltmesi 24 - 1. Teş. - 93!l salı 1'11· 
nü saat 16 da Konyada LV. 4ınirlii'l satın 
alma. komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 24 • 1. Teş .. 9311 salı gü. 
nii saat 15 e ka.dar teklif melrtupla.rını 
mezkur sa1m alma komisyonu başkanlığı -
na vereceklerdir. 

(5087) 1™8 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazun Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Konyadaılı:i kıtaat hayvıınatınm •• • 

nelik ihtiyacı ic;ln 550.000 kilo yulafı ka.
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Sartname&i Ankara, İstanbul, Kon· 
ya LV. amirlikleri satın alr.ıa komisyon -
larmdadır. İ&tekliler okuyabilirler. 

3 - hbu 550.000 kilo yulafın muhammen 
tutan 20.S75 liradır. 

4 - Şartnames indeki <;:'c25 fazhsı da da· 
hil ol.<lu~u halde ilk teminatı Z707 lira 04 
kuruşıur. 

5 - Eksiltmesi 24 • 1. ci. Te~ .• 9~9 salı 
günü saat 11 de Konyada L V. amirliği sa
tın alma komisyonunda yaınlacaktır. 

6 - İstekliler 24 - 1. ci. Teş. - 939 ıalı 
günü saat 10 na kadar tekli f mı-ktııplRrını 
mezkO.r s:ı.tın alma komisyonu baş1<anlığı-
na vereceklerdir. (5095) 15049 

Bir ahır yaptırılacak 
An.'<ara Levazım Amirliği Sl\tın 

Alma Komisyonundan : 
l - Antalya'dJki top:;u dat; taburu hay. 

van?.tı ic;in bir t:ı vla ahııı in • " ; ı kapalı 
zari u~ıı!i .. ıe eksiltmeye ko:rmuştuı. 

2 - Sartn• mesı Anka a, 1sıanhul, Kon
ya Lv. amirl ikleri s;:,tın alma kom i11vor
larınd3 rlır. İr,tel· li ler o;.u;~b i lirler. 

3 - l{~~i f beueli 16343 lira 96 kuru,tur. 
4 - İlk tem i r.atı 1225 lira 80 kuru~tur. 
5 - E :ı.~iltme ır, l. teş. 939 µer3embe gU-

nü saat 1 ı de konya Lv. llmi rli ği satın al· 
ma ıcorn' syonımJa ı·1pılaca'< ır . 

6 - htel·IPer 26 1. te~. 939 perşernb" 
günü saat 10 ka tlar teklif mektuplarım 
mezlrıir ~ atın alma k•YnisyC\nU başkan!ıi;ı-
na ver ec:~'< l • "rl i r. (5083) 15063 

Bir ahır yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Konyadaki 5 ci topçu alayı h:ıyva · 

nalı ic;in bir tavla ahırı iıışast kapalı zarf 
usuliyle eksıltmeye konmuştur. 

2 - Sartnamesi Ankara., i.stanbul, Kon· 
ya, levazım Smirlikleri ~atın alma .. ko • 
mısyonla rında dır. İ şteklıler okuya b ı lırl e-r. 

3 - Keı;if bedeli 16450 liıa 28 kuruştur 
4 - ilk teminatı 1233 Hı a 75 kuru~t'l&r. 
5 - Eksiltme 26 Bir. Tc~. 939 perşeınbe 

günü saat 16 da Konya l..v. Amirliği U· 
tın alma komisyonun.J.1 v:tpılacaktır. 

6 - İstekliler 26 1. Te~. 939 perşembr 
günü saat IS şe kadar tel{lif mektuplarını 
mezkGr satın' alma komisyonuna verecek-
lerdır. (5098' ı50fil5 

Pilavlık pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - 190 ton pilavlık pirinç alınacaktır. 

K!pah zarfla eksiltmesi 24.10.939 salı &'Ü· 
nü saat 15 de İ stanbul Tophanede İstan
bul LV. irnirliğ i s atın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 41800 lira ilk temi
natı 3135 liradır.• Şartname ve nilmuneei 
k'>misyonda görülü~. İsteklilerin. kanuni 
vesikalariyle teklif mektup!arını ıh~le H· 
atından bir ıaat eveline kadar komısyona 
vermeleri. (5111) 15069 

Sömikok alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Sivas ırarniaonun.wı üç talı:aitte al.!"· 

mak üzere (250) ton simikok maden ko • 
mürü kapalı zarfla eksiltmeye konulmu•
tur. 

2 - Muhammen be.deli (8250) "e muvak
kat teminatı da 619 lire.dır. 

3 - İhalesi Sivas tümen komııtanlık 
binasınd:ıkı komisyonda 23-10-1939 pazar
tesi e-ünü saat 16 da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İstekliler mezkftr gün ve saatte kanunwı 
2. S. ncii maddelerinde yazılı vesikalar ile 
ilk teminat makbuzlarını ve teklif mektup
larını havi zarfı gene kanunun 32. 33. ncü 
maddelerindeki serahat dairesinde tertip 
ederek ihale saıtmdan bir saat eve! lromiı· 
yona vermiş bulunacaklardır. Postada go. 
cikmeler mazeret kabul etmez. 

(5114) 15086 

inşaat münakosası 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - ln a edilmekte olan tamirhane bi • 

nası ve müştemilatının ikmal inşaatı ınü • 
nakaaası kapalı z:arf uauliyle Çorlu kor 
satın alma komlıyonunda yapılacaktır. 

2 - İhılosi 23-10-ı939 pazarteı;i günü 
saat 16 dadır. 

3 - llk p~y parası 3000 lira olup ıart
name, ke•if ve projeleri :Z lira mukabilin
de Çorluda kor satın alma komisyonun · 
dan alınabilir. 

• - İstekliler kanunun ikinci vıı üc;tin
cti maddelerindeki belgeleriyle diğer iıte-

Sade ""' yagı 

nilen veaaikJe birlikte belli &tin YC ııaa.t • 
tan bir n:ıt evci komisyona teklif Yerme
lerL (5117) 15087 

Askerliğe dôv t 
Ankara A5kerlik Şubesinden ı 

ı - Şimdiye kadar muazzaf askerlitlni 
yapmamış tam hiz:metli ve son yoklama • 
larındtı aşağıda doğum ve sınıflara ayni • 
mış olan erat celp ve miirettep oldukları 
kıtalara ıevkedilecoklerdir. 

2 - Kimlerin askere gönderileceilne 
dair namlarına yuılıru olaa c;acuma k1· 
irtlan her erin n.ijfusa kayıtlı oWulı:ları 
mahalle ve köylere gönderilmiştir. 

3 - Toplanma giinü 24 teşrinievel 939 
aalı günüdür. 

4 - Bunlardan bedel verm istiyenler 
bedellerini 23 te~rinievel 939 pazartesi ıii· 
nü akııamına kadar mal sandıklarına yatır
m.-ılan llizı.mdır. 

s - Yedek ıubay yetitm:ıek şartını haiz 
melt"teplerden mezun olup da y\iksek eh • 
liyetnamcsi olan kısa hianetliler de 1 • 
Teşrinisani • 939 da yedek aub&y okulun
da bu!unmıı.k üzere 28·11-939 da ~ubeye 
geleceklerdir. 

6 - Her er yeni nüfus ciizd"'nı ve mü
me~sil ve muhtarlariyle birlikte ve toplu 
bir halde şllbeye geleceeclerdir. 

7 _ Ankara yabancı askerlik şubeısi 
mmtakasıoda mul:im bu sııııf ve doğumlu 
ve yukaroo yazılı şartları hai:ı ol~nlar da 
zcmanmı.la Ankara yabancı aııke.r~: l< şube· 
s:ne miiraca.:ıt e•meleri. Ve ~u ılıın!n _bu 
gibi yaoancılar h~ I " mda telı l m.ıhwffin· 
de oldui: ıı i19.n olunur. (5.263) 15213 

334-316 Muhabere 
134- 316 Hava 
334 - 316 Muzika 
334 - 3ı6 Jıınd:ı :ma 
334 - 316 Gümrük 
334- 316 Orman 
334 - : 16 Harp s:ı.n.ay! 
a;t-316 P iyade 
134- 316 Kimya 
334- 316 Gayri mils!im 
334-316 Top u 
334 - 316 Dt'flİ Z 
3 3.ı - 3ı6 Demir yolu 
334- 316 Süvari 
334 - 316 T~:::k 
334- 316 Nakliye 
3H - 316 İstih!rSm. 

Dom tes ıaı~ ı ahna<ak 
Anlcara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
l _ 9000 kilo tomates salçasının açık 

eksiltmesi 2-11-939 saat .ıs te Ankıra Lv. 
Amirliği satına.ima kom:syonunda yapıla· 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 2295 lira ilk te-
minatı 1 i2 lira 13 kuru. tur. Sartı.ıamesi 
komisyonda görülür. Kanuni. ves ıka ve 
teminatla helli vak.itte konu. oı:ııda bu· 
lunmalan. (5310) 1~270 

Yakka.t temiııatını havi teklif mek.tupla· 
naı ihale aaııtindcn e-vvel en gec; bir saat 
evveline kadar komiayooa. makbuz muka
bili teslim etmeleri lilıumn ilin olunur. 
(Postada vaki gecikmeler mutebe<" değil. 
dlr. (5335) 15'284 

Yatak kılıfhğı bez 

alınacak 

Ankara Leva.z:ım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

5000 metre kadar yatak kılıflı~ı bez a
lına.caktır. Pazarlıkla ekııiltmeai 18-10-939 
carpmba ııünü saat 14,30 da To;ıbanetle 
İııtanbul Lv. amirliği satınalma komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

Tahm[n b&deli 1625 lira katt teminatı 
2437 lira 50 kuru~tur. Nü:nunesi komiıı
yonda göril!Ur. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (5338) 15285 

Sabun aına ak 
Ank, rn Levazım Anıi.rliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - 3000 kilo 1>abunun pa nrlıkla ek· 
ıiltmesi Hl· I0 -9J9 saat ıs te Ankara Lv. 
Amirliği satınalma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - Ş:ırtname.i komlt>yonda görülür. 
1ste!:lilerin belli vakitte kati ttmir.atl;ı 
k.:ım:syonda bulunmaları. (5339) 15.'286 

Maliye Vek.letinden : 
Yede,.iyle beraber 83833 adet altıncı 

tertıp Sıva& . Erzurum d hilt iıtılmu tah
villerın i n baskrsı açık ckeilt•neye konul. 
mu~tur. 

ı - K:lğ ıtları ha.1i ncce verilmelt üzere 
b:ıstırı•aca:-t olan tııh .. ill er 20-11-939 tari
hine bdar tamamen Arıkarada teslim ocli
lecektir. 

2 - Eastırıl:ıcak olan tahvillerin Mu· 
he:mmcıı bedeli (3900) ve muvı1<kat te
minatı (293) lirad•r. 

3 - Eksiltme Z0-10-939 cwna günü sa
at 10 da Maliye V ek.i leti levazım müdür
lüğünde müteşekkil ekeiltme komisyonwı 
da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin mııvakic&t teminat mek· 
tup veya makbu ziyle birlikte komiıyona 
müracaatları . (5S~) 15289 

ADLİYE VEKALETi 

Bir b yan memur 

alınacak 

Adii>·e Vekaletinden ı 
Ankııra Levazım Amirliği Satın 

Adliye vekaleti ceza ve tevkif ev -
Alma Komisyonundan ı 

Su tcsis&h ya tuıl ca k 

1 _ Eskişehirde Kalabak suyu ana d~- leri umum müdürlüğünde münhal bu-
podan hava birliklerine yapılacak ıu te•~· lunan 20 lira asli ma:ışlı kAtipliğe me· 
5:1tı.na istekli c;ıkmadı(:ından 2-11-939 gu- murin kanununun 4 üncü maddesin -
nüne kadar bir ay zarfında pazarlıkla ya- k' · 
urılacaktır. deki şeraiti haiz olup yazı ma ıncsı 

z - Pazarlıit 2.ıı.939 gününo kad_ar ile seri yazabilen bir bayan mtisaba -
her gün Eskiişohir Kor s.atınalma Komıs· ka ile alınacaktır. 
yonunda yapılacaktır. 

3 _ Keşif bedeli 42056 lira 68 kuruo· Taliplerin 24. 10. 939 &alı gününe 
tur. Muvaltut teminatı 3154. lira 26 ku- kadar evrakları ile birlikte ceza ve 
ruştur. Bu * ait keşif, proJe, şart~a~e, tcvkı' f evlerı· umum mu"dürlüğüne mü 
Ankara İstanbul Eski~ctıir Lv. Amırlı k-
leııi sa tınalına k~misyonunda görüleb ilir racaatları ve 26. 10. 939 perşembe gü
İste'ıclilerin !}artnamede yazılı ~.~aik ve nü saat 9 da yapılacak imtihanda a
temin:ıt maJcbuı:lariyle mMkBr gun ve U• 
atte komisyonda hazır bulunmaları. zır bulunmaları. 

(532'2) 15277 (5327) 15282 

Yün çorap alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn 

Alma Komiııyonundan : 
44300 çift yiin çorap alınacaktır. Kapa· 

1ı zarfla ek1ıiltmcsi 2-11-939 perşembe 
günü saat 15 de Tophanede latanbul Lv 
Amirliği aatınalma komisyonunda yapıla
calrtır. Tahmin bodeli 22150 lira ilk te
minatı 1661 lira 25 kuruıtur. Şartname 
ve numunesi komisyonda görülür. İstek
lilerin kanuni vetıaikleriyle beraber tek· 
lif mektuplarını ihale uatindcn bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri. 

(53'22) 15278 

Eksiltme tehiri 
Erzurum Askeri Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
ı9-10-939 saat 10 30 da kapalı zarfla 

eksiltileceği ilin edilen 600 ton buğday 
şartnamede de~işiklik yapılacağından ek
siltme zamanı ayrıca bildirilecektir. Ea· 
ki ilanın hükmü kalmadıjı il5n olunur. 

(5!25) 152'80 

Linyit kömürü alm c k 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ga.rnizon birliklerinin bir senelik 

ihtiyacı olan (1500) ton linyit kömürii ka· 
palı zarfla eksilbneye konulmuştur .. 

2 - Tahmin edilen bedeli 9000 lıradır. 
3 - Muvakkat teıniııatı 675 lira.dır. 
4 - İhale 2-11-939 pel"l!embe gilıı ü sa· 

at ıs de Bergama Sa. Al. Ko. binasında 
yapılacaktır. 

5 - Evsaf ve şartlan her gün komis
yonda görülebilir. 

6 - Taliplerin belli belgeler Ylll mu· 

ah nacak 

JANDARMA 

Somon ah 
Jandarma Genel 

Ankara Satın Alına 
danı 

ocak 
KomutanlıJı 

Komisyonun-

1 - Bir kilosuna iki kuruıJ fiyat 
tahmin edilen yetmiş bin kilo saman 
açık eksiltme usulü ile 3. XI. 939 cu· 
ma günü saat onda satın alınacaktır. 

II - Şartnamesi parasız olarak ko
ıniıyondan alınabilecek olan ve tea -
!im mahalli de Ankara bulunan bu ek 
siltmeye &irmek isteyenlerin yüz be§ 
liralık ilk teminat ve şartnamede ya
zılı l> l~elerle birlikte tam vaktinde 
komisyonda bulunmaları. 

(5326) 15281 

MAHKEMELER 

.A.aliye Mahkeme$i Ticaret Dai
resinden : 

Ankara'da Ulu• meydanında meydan 
Palu oteli sahiplcriııden Mu~tafa Hilmi. 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan r 

B. M. M. kanunlar kaleminde me:nur 
Hamdi Nemutlu vekili avukat }J. Feni 
Hakma.n tarafından aleyhinize ikame edi
len alacak davasına ait d!va. anııhalı su
reti M'TltNza gonderilmişse do ika.metgi
hmızı terkederek semtimeçhule gitt i ği
niz anlaşılmış ve zabıta marifetiyle de 
tahkikat yaptırılmıı ise de ikametgahını· 
ınn nerede olduğu tesbit edilememiş ol· 
duğuıı.cbn vaki talep üzerine keyfiyetin 
ll~en tebliğine karar verilmi~ ve d9.va 
arzuhalı sureti mahkeme divanhan~sine 
talik edilmiş oldul;undan illn tarihinden 
itibaren on gün urfında ınukfir ırzuh:ı.. 
le cevap vemıeniz lüıumu usulün ıı3 tin
ci! madde • mucibince tcbll~ olunur. 

Aşa~ıda miktarı, ihale rünü ve muvakkat teminatı yazılı sade yatı kapalı zarf uııu
liyle eksiltmeye ko!!nlmu~tur. lateklilerin ıartnameleri komisyondan bedeh;iz alabi • 
lirler. 1 tekliler belli gün ve saatten bir aaat eve) teminat mektuplarını ve ktnuni ve· 
ıikalariylc birlikte KaGtamonuda kı,lada mliteıelı:kil komisyona müracaattan iU.n o-
lunur. (5162) 15129 
Cinai Mik :ırı İhale ıiinü Tem. Muvak Tehrnin edilen bedeli 

Kilo Lira Kr. ' Lira Kuruş 
Sadeyd 

3 
Ankarıı 

Cinsi 

Sığır eti 
Yulaf 
Kuru ot 

7000 26-10-939 per· 643 13 8575 
şembe saat 14 

Kalem • 
alınacak yıyece 

Levazım Amirli!:i Sa.tın Alma Komisyonundan ı 

Miktarı Tutan Muvakkat İHALESİ 
Ton Lr. Kr. teminatı Tarih giın saat 

--··-
110 28600 2ı45 6-11-939 P. Erte.i 
635 25400 1905 8-11-931) Çarşamba 
440 15400 1 l .~5 9-ı ı -939 Perşembe 

16 
16 
16 

~ - T~kird>~ tlimen birli ki.erinin senelik ihtiyaçları ola.n üç kalem erzak Tekir· 
rla ı:ı.tla tu·::en ı..i lınalma komısyonu tarafından kapalı zarf usııliyle eksiltme sure 
t inde s~tın ;ılır:acilktır. 

(5311) ısv1 

Ankara Aslıye 1. ci Hukuk Mah· 
kemesinden : 

Ankarada İnbnU mahallesinde Urbay 
&Gkak 28 No. lu evde muhm ~adiye ve
kili Hüseyin Avni Toker tarafınd:\n An. 
karada İnönü mahallesi U rbay M>!tak 4 
No. lu evde mukim Salim Ozulu aleyhı
ne 93911109 No. lu dosya ile açtı.tı boşan
ma d vasının icra kılınan muhakeınes : n. 
de: 

Müddeialeyhin ikamctglliının mec;hull· 
yetine • binaen kendisine ilanen tebliıta t 
yapıldıgı halde mahkemede i&batı vıicut 
e.tm~diğinde~ hakkında gıya;ı karan ve· 
rılmış v~ d~vası~ın nhitlerinde i~timaı· 

-7-

ZIRAA T VEKALETi 

Pulluk, Dis haro ve 
a!mat~ 

Ziraat Vekaletinden ı 

i ıer 

Zirai kombinalar ihtiyacı ıçın apa 
1ı zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a· 
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diokli pulluk] 
30 adet Dik!!haro satın alınacaktır. 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk· 
1i pulluğun beherine 600,6 Diskli pul 
!uğun beherine 750 ve Diksh ron ın 
beherine de 350 lira kıymet tahmin o. 
dilmiştir. 

2 - İhale 14 birinci kanun perııera 
be günü saat 15 de Ziraat vekfüeti bi
nasında milteşekkil satın alma k miı 
yonunda yapılacaktır. 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 
adet 5 Di!-sli pulluk için 67 5,15 adet 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 
Diksharo için 783 lira muva kat temi 
nat verilecektir. 

4 - Bu makinelere a.it idari ...-e fen• 
ni şartnameler zirai kombinalar mü 
dUrlüğündcn parasız olarak verilir. 

S - İsteklilerin kapalı zarflarını 
14 Brinc:i kıl.nun perşembe günü aaat 
14 de kadar komiıyona vermeleri va 
uat 15 de Z490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

D. DEMlRYOLLARI 

Tahmil ve tahliye işi 

D. D. Yollnrı Satm Alma Komi .. 
yonundan t 

Polatlı deposuna 1939 - 194~ yı.la 
zarfında gelecek olan makincleriml:r:o 
kömür verme ve depo civarını temİ.P
Jeme işlerine mukabil curuf arasın • 
elan toplanacak yanmış koklar ıalmak 
için idareye ayda üstelik üç lira ver• 
me i:}leri 30-10-1939 tarihine milsodif 
pazartesi günü saat 15 de Hayd.arpa· 
şada gar binası içinde birinci işletme 
kamisyonu tarafından açık eksiltme

ye konulmu;tur. 
Senelik tahmin bedeli 120 lira olup 

muvakkat teminat 9 liradır. 
Şartnameler birinci işletme komla -

yonundan ve Polatlı . istasy~nundaıı 
parasız olarak verilebılecektır. 

csos9.5110) 1soscs 

Dir ci~f duba ya. tmla'ak 
D. D. Yolları Satın Alına K 

mi.ayonunda:1 ı 
23 metre uzunluğunda ve O m U. 

geniıliğinde ve 2.70 metre yiikwealı.. 
ğinde ahfap bir çift yeni dubanın in· 
~ııı ve bu dubaların biribirine baf
lanması ve 150 günde devlet demir
yolları Haydarpıfa limanında t s!iml 
kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye lı:on• 
muştur. Muhammen bedeli "35602" li· 
radır. Eksiltme Haydarpaşada Gar bi· 
nası dahilinde birinci işletme komi!* 
yonu tarafından 27-10-939 tarihine 
müsadif cuma günü saat "11'' on bir
de l ra edilecektir. Bu gibi deniz vo 
saltini evelc:e hlisnü suretle yaptıkla
rına dair bir ehliyet vesikası ile bir 
tikte tekl!f mektuplarını masrufen 
aynı gün saat ona kadar komiıyon ro.. 
iııliğine vermeleri lazımdır. Poııta ile 
gönderilecek teklifler için postada 
vaki olabilecek teahhürler kabul edil
mez. 

Muvakkat teminat "Z670" lira .. lr" 
kuruştur. Fenni ve eksiltme şartna
meleriyle mukavelename esaslan vcı 

planları idaremizin Haydarpap.. An
kara, İzmir veznelerinden 179 kuru1 
mukabi inde alınır. (7948-5074) 15081 

Hekim aranıyor 
D. D. Yolları Umum Müdürli1• 

ğünd n : 
İdaremizin muhtelif yerlerinde is -

tihdam edilmek üzere kısım hekimle -
rine ihtiyaç vardır. Verilecek maaı 
177 liradır. Ayrıca mesken veya meı:t-o 
ken bedeli verilir. Serbest bulunmalı: 
ve yaııları 45 den yukarı olmamak ü • 
zere taliplerin Devlet Demiryollan 
Zat 1ıleri Müdürlüğii'ne mUracaatları. 

(5251) 15263 

l ıayyak h v fe isah 

ma ıemesi ahm:ca.t 
D. D. Yolliln Satın A\m 

mi yonundan : 
Sivas Atelyesinde yapılacak muzay • 
yak hava teııiııatına lüzumu olan mal
zemenin teslimi ve bunların mahallin
de montaiı 27-10-1939 cuma günü saat 
15,30 d Ankarn'da İdare bimısında pa
zarlıkla ihale edilecektir. 
Pazarlık mevzuunun m~cmu muham 

men bedeli 45.500 liradır. Bu i e gir • 
mek isteyenlerin kanunun tayin ettiği 
vesikal~rı hamilen aynı gün saat 15,30 
da Komısyon Rcisliği'ne m;.iracaatları 
lru:ımdır. 

.. 2 - . A~ın~cak erzakın mlkdarı muvakkat teminatı ihale giin ve sa atları yukard~ 
g ·~sterılmıs tır. 

3 - İste'<! lerin belli ~iinde anunun işt cdiıli v~ik;ı.larla birlikte ad· . t ren komiı 
y~ ıuüracaatları ıl:in olıuııır, ~324) J.Ui!ı 

:ı karar verıler ett rnulıe k en•e 7-11 -939 sa· 
lı sut 9 tal. ~k e~ilmiş oldu~~·nd:ın vakti 
mrzkO.rda l!'uddeıaleyh Sıılim Ozulu bi:ı- Şartnameler parasız olarak Anl:ara
İat vedy~ bılvked~adle mahkemede hazır bu- da Malzeme dairesind n Ha)•darpa -
unma ıırı tı ır e ttıllhkemen ; 11 r:ıyıbın· d T il" ' 

da devam edeceği gıyap hrarı ' _.,_;..._..aa • • a e e urn ve Sevk Şefliği'nd " dıı-
I kaim ~ üzere il~ olunıu, ~!)/~ ı &ıtıl~tauır . . (5293). 15267 
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------ -- -E Cemiyetimiz tarafrndan h rb, kı lık, muh ceret ve emsn- : 

E li ab·ıalde zuhuru muhtemel hastalıklar! yapılacak müca· ; 
E delede ve bilhassa seferberlik em sında hastanelerde Kızıl : 
E ay e as hemşirelerine yardımcı sıfatile Ç<'\h~tınlmak üzere E 
E (GÖNÜLLÜ HASTABAKICI) yetiştirmek için 2 lkiııci· § 
E l~rin 1939 perşembe n''nünden itibaren Ankar Nü~lJ .e : 
§ Ha.stanesinde kurs açılaca rr. 1ec.cani olan bu kv.na a§A.~ı : 
: da yazılı tartlan haiz olanlar alınır: -E 1 - Kadın o mak, : 
E 2 - 20 Ha 45 yaş arasın a bulunm- k, :.. -E 3 - En az ilk mekteb tahsilini bitirmiş olmak, -- -E Kaydedilmek ve denler haMonda malumat i teyen.e- E 
: rin Ankara Nümune Haııtanesi Bı>.~hekimliğioe 15 birinci : 
S ten·n 1939 dan itibaren her gün saat 13 den 15 e kad:ır, : - = S tah i) vesik ları ve nüf u' ka.f rtlar-ı ile miiracant etmeleri ri- : 
: ca olunur. Bu ins ni azif eye ,efik ve h yır sever hem :r:a. E 
: terimizin tehalü le ko~acaklarma kaniiz. 3795 = 
"=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııırtr-
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~olan KA ABÜK Demir ve Cer' Fabril,oforı· § - .. --§ nın çıkardığ1 ve Alman koklan kadar uv- ::: - -
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Kan, kuvvet, İştiha şurubu 
FOSF ARSOL, kanın en hayati k1smı olan kmnızı yuvarlacıkları 

tazeliyerelr çoğaltır. Tatlı l>ir iştah temin eder.. Vücuda devamlı 
gençlik. dinçlik verir Sinirleri canlandırarak asabi lıuhran1arıt uy
kusuzluğu ve fena düşünceleri giderır. Muannit inkibazlarda, bar• 
aak, tembellinğinde, Tifo, Grip, Zatnrreye, Sıtma nekahatlerinde. 
Bel gevşekliği ve: ademi iktidarda ve kilo almakta şayam hayret faj. 

deler temin eder. 
F O S F A R S O L Ü, Di ·er bü ün ku\'ct şuruplarından a;ıran 

ba lıca hassa; devamlı bir aurettc Kan, ku
vet .• iş ah temin etmesi ve ilk kullananlar· 
da bile tesirini derhal gösterme idir ... 

Sıbat V kale !nin resmi m ·saa lesini haizdir. I er eczanede bulunıır 

.ııııııııttıııııııııııııııııııııııııııırı 1111111111111111111111111ıııııııtııııııı!::. - -E S li Uludemir üsey·n Bozk rt ; - -E I-Ier nevi yer i ve A vru a Sobalan : 
E TOPTAN ve PERAKENDE : 
E Ktş1ı k oba ve ıoba Jevazımatını tedarik etmek i ti yenlere bir de- ;: 
E fa da magaramı:ı:ı teşrif buyurmalarını taniyc ederiz. Ma-azamıtın :;: 
: emeli iyi mal ucuz fiyat ile ınüıterilcrini memnun etmektir. : 
: ADRES Ta ta1~,.ıe Tenekeciler soka· <',.r p ;ı;ar1 karşuıınd:ı • · 
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)Ürkiye Cüm uriyet Merk z Ban a.,ı İ are 1'1erkezinde yapılan 

İkramiyeli 0/ 0 5 faizli 1933 istikrozın ait 

Onüçüncü ikramiye keşide i e kazanan i ı:rami1eleri gösterir li::tedir. 
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: İkramiyeler İltramiyeler İkrami •eler İkram;yeler İkramiyeler : 
: Numaralar T. Lirası Numaralar T. Lirası Numaralar T. Lirası urnaralar T. Lirası Numaralar T. Liı"n!! : . :----. . . .. . . . 

• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• . 

. . . . . 
• . . . . . . . . . . . . . . 
• . . . . . . . 
• . . . 

3021 
3022 
3023 
3024 
3025 
3026 
3027 
3018 
~029 

3030 
1?331 
13332 
13~33 

1333' 
13 35 
13336 
13337 
13338 
133 9 
133 :0 
15JH 
15952 
15953 
15954 
1SQ~5 

159r5 
159.i7 
159:i8 
15959 
ıso~o 

li721 
17722 
ı ;2::ı 

l 772l 
17725 
1i726 
17i27 
177?8 
ı nzcı 

17/ZQ 
3~021 

3 0'2 

3~023 

34024 
34025 
3.1()'2'i 
3 27 
3 (\?3 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

15000 
120 
120 
ııo 
120 
120 
120 
120 
J?O 
120 
JZO 
121) 
120 
J20 

120 
ızo 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
S09 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
9 9 
J?O 

) 

43821 
43822 
43823 
43824' 
43825 
43826 
43827 
43828 
43829 
43830 
44'i0l 
44102 
44403 
44404 
44405 
44406 
44407 
44408 
4.ı 09 
44410 
~5111 

4'il 12 
45113 
45114 
45115 
45116 
45117 
45118 
45119 
45120 
47691 
47692 
47693 
47694 
47695 
47695 
476'7 
47698 
47699 
47700 
49731 
49732 
49733 
49734 
49735 
49736 
49737 
49738 
41'J739 
49;1.o 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
ıuı 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
170 

64301 
04302 
64.303 
64304 
64305 
64306 
64307 
64308 
6430~ 

64310 
65921 
65922 
65923 
65924 
65925 
65926 
65927 
659?8 
65929 
65930 
71811 
71812 
71843 

71844 
71845 
71846 
7l847 
71848 
7l&l9 
718SO 
762H 
76252 
76253 
76254 
76255 
76256 
76257 
76258 
76259 
76260 
7!JG2l 
79522 

• 79623 
79624 

1ıo 

120 
120 
120 
120 
120 
909 
120 
120 
ııo 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
1"'0 
120 
120 
120 
ıw 

120 
l.::o 
l<:O 
120 
90~ 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
ızo 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

92391 
92392 
92393 
9nq4 
92395 
92396 
92397 
92398 
92399 
92100 
93 21 
93422 
931\23 
9342 
93425 
9M2() 
93427 
93428 
93 29 
9:1 30 

lC0 ... 21 

100622 
100623 
100624 
100625 
100626 
100627 
100628 
100629 
100630 
145791 
145792 
145793 
145794 
145795 
145796 
145i97 
145793 
145799 
145800 
150171 
150172 
150173 
150174 
1~0175 

150176 
150177 
150t78 
150179 
150180 

120 
120 
120 
] 7.0 
120 
12'0 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
909 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

159051 
159052 
15!;053 

ızo 
120 
ııo 

159or.4 1zo 
159055 120 
159056 120 
159057 lZO 
159058 120 
159059 1?.-0 
159060 120 
166881 120 
166882 120 

166883 120 
166884 120 
16688S 120 
16688G 120 
166887 120 
166888 120 
166889 120 
166890 120 
168251 120 
168262 120 
168263 120 

168264 120 
168265 120 
168266 120 
168267 120 
168268 120 
168269 120 
168270 12~ 

175011 120 
175012 120 
175013 120 
175014 120 
175015 ızo 

175016 120 
175017 120 
175018 120 
175019 120 
175020 120 
185751 120 
185752 120 
185153 120 
185754 120 
185755 120 
185756 120 
185757 120 
185758 120 
185159 3000 
185760 120 
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-~~- 120 

79625 
79626 
79627 
79628 
79629 
7!l6:JO 
R91\11 
8. 12 ~~--='"-ı D 

154032 
154033 
154034 
l 5·i035 
151,035 
154037 
154038 
154039 
15 040 

•? 
120 

19.lJll,_=~=---~120 
191 32 30000 • .. .. .. . . . 

4'.'.51 8 
435 9 
43550 

909 
120 

3000 
ızo 

120 
ııo 

120 
120 

57103 
57104 
57105 
57106 
57107 
57103 
5710~ 

57110 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

3000 

89813 
E9Sl4 
89815 
89816 
89817 
89Sl8 
89819 
89820 

120 
120 
ızo 

120 
120 
120 
120 
120 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

191133 120 
191134 120 
191135 120 
191136 120 
191137 120 
191138 120 
191139 1;0 
191140 120 
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• .. 
• • . 
• .. . . 
• • • . 
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1 - Bu istikrazın halen tedavülde bulunan A. B. ve C. tertibi tahvillerinden kur'a. ç1kB.'n numaralarm her birine yukarda yazı· 
lı ikram'y3Jerİn üçte biri ödenir. 

2 - lkTam'yeler Türkiye Cümhunyet Merkez Bankası, Merkez ve Şubelerinde ve Merkez Bankasınm müesses olmadığı yer• 
lerde de Türkiye İş Bankası Şublerinde ödenecekt·r. 

MALiYE VEKALET! TÜRKiYE CÜMHURIYET MERKEZ BANKASI 

Zayi 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 

kasından : 

~·Kız - Erkek ÜL Ü İ (Ü ı. a ·) Gece! - Günsel·~ 
- -= -: (Yuca Ülkü) mUcssisi Hamdi Ülkümen tarafından (Uşa <) da tesis edilen yeni !ite 10-10·939 da tcdri· ~ Bay Abdürrahmıın l\fönip adına 

yaııh D 51nıfından bir adet 31570 nu
maralı birlik Bankamız his e s\":ncdİ 

kaybedilmi, oluduğundan artık hük
mü kalmadığı ve sahibint' başka nu • 
maralı yeni senet vt'ril iği bildirilir. 

= -: ata ba~lamıştır. Bu yıl bu okuta alınacak öğrenci sayısı mahdut olduğundan yeniden veya naklen kay· ;; - -- 1111111 dolmak İstiyenlerin ilk önce )'azı ile müracaat ederek yer olup olmadığını sormaları gerektir. 1111111;: 

3 ... 84 Cebeci Hastanesi 
Cilt, Saç ve Zilhreviye mütehassısı ""'········· ................................................. . 

İ K İ z İ İ Dr. Kemal Ancan 
f 1 Berlin Kıliniğiaden mezun. 
• Müessesesi kışlık şapka model- Cncuk Sarayı kar 1sında Halıcı 
f ]erinin bütiin on yeniliklerini İbrahim A p. Tel: 31 Ot. 
j gösterecek olan ergisine 16-10 : 

1 
pazartesi güniinden itibaren aa· 1 ~JUllllllll11tllllllllllllllllltllllll~ 
yın mü~tcrilerinin şeref verme· - K" I k b k -
lı-r"n' r:ca ener. 3871 • = ıra 1 üyü ev = ..... ............................................................ - -

: 12 oda müracaat Ti: 1589 E 

U L U S - 20. ind yıl. - No: 6541 

t mti yaz Sahibi 
1 kenıJer Artun 

Umumi Neşriyatı (d:'Jrt F.deo 
Ya.ı:ı tşlerı Mudiirü 

Mümta:ı Fai" FENIK 

Mıies e~t Mildilrli: Na it Ul.UC 

ULUS Bımm vi ANKARA 

-.., uı mı 111ı1111ıu11111111ım1111111 ı r 

YENİ 
BU GÜN BU GECE 

OLGUN KADIN 

Bıı Rollerde 
Maric Beli - Rııımu 

s i ~ 

Şimdiye lı:ad r ıörülmemit yepyeni 
bir mevzu 

... 
Seanslar 

l4.4S - IMS - 18.45 - Gece 21 de 

Bir usta başı o ınaca 
TÜRKİYE DEMlR VE ÇELİK F ADRlKALA...~l 

MÜESSESESl MODORLOCONDEN 

FABR[KAMIZIN BORU DÖKÜMHANESlNDE İSTİH· 
DAHM EDİLMEK ÜZERE KUPOL OC KLARININ 1Ş

LET1LMESİNDE ÇOK TECRÜBELİ BİR USTABAŞI A
LINACAKTIR. TAL1PLEJl1N ELLERİNDEKİ EVRAK SU
RETLERINtN İLİŞT1R1LMEI< SURETİLE KA~.ABÜY'fE 
MÜESSESE MÜDÜRLtJGÜNE YAZl ll.E MÜRACAAT· 
LARI. 

A L 
HALK 
BU GUN BU GECE 

2 Film Birden 

1 - ÇlFTE KA TtL 
2 - SEYTAN" ÇETES! 

Si'an~lıır 
14,311 - 16,30 - 18,SO - ı;:-ecc 21 de 

Halk matinesi 12.15 de 

1KtNCİ BALA Yl 

R 

3iE.7 

sus 
Bu gece 20.30 ıı 

ATMACA 

C!ıarleı; Boyer - Na alie Palay 

J4. - 15 . 13 sc:ııts rınc!a son 

defa olarii!k 

GÜLNAZ SULTAN 

Tilrkçe sözlü ve ıark•'r 


