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Ulus Basrmevi 1 
Çankın Caddesi, Ankara 

Te~raf: Ulus • Ankara 

TELEFON 

1 
Feci bir kaza 1 

1 9 3 9 Müessese Müdürü 1144 
Başmuharrirlik 1371 

Çorlu • Lüleburgaz arasmdi'l feci 
bir otobüs \,azası olmuştur. Bu ka
zanın tafsilatı 3. üncü s.ayf adadır. 
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İnönü' nün 
. . . . . . . . . . . . . 

nüy 

Saydam'ın C. H. P. 
· riyasetinde l . 

toplan ı '. . . . 
~ Ankara, 1? a.a. - icra Ve- ~ 
: killeri heyeti, bugün, saat : 
: 14 te Ba'ivekalette, Reisi - : 
: cüm/1ur J smct I nönü' nün ri- : Meclis Grupunda iz hl rı E yasetinde, Büyük Millet Mec- : 
: lisi Reisi Abdülhalik Renda : . . 
E ve Genel Kurmay Başkanı : 

Ankara, 1 7 a.a. - C. H. Partisi Büyük Millet 
Meclisi Grupu bugün ( 17-1 Q.1939) öğleden sonra 
Reis Vekili Seyhan Mebusu Hilmi Uran'ın riyase-

tinde toplandı . 
Kiirsüye gelen Başvekil Doktor Refik Saydam 

Moskova'da Sovyetlerle Hariciye Vekilimiz ara -
smda cereyan etmekte olan müzakereler hakkında 
berveçhi ati izahat ve beyanatta bulundu : 

.. _ Hariciye Vekilimiz Moskova'ya giderken 
Sovyetler1e aramızda ne yolda bir muahede yapı -
labileceği iki hükümet beyninde görüşülmüştü. 
Moskova' da bu esaslar dahilinde cereyan eden mü
zakerelerin bir itilafa varması mümkün olamamış-
tır. 

Bunun sebebi, Sovyet hiikümetinin Hariciye 
Vekilimize büsbütün veni teklifler serdetmiş ol -
masıdır. Bu yeni teklifleri Türkiye ile lngiltere ve 
Fransa arasında Sovyetlerin vukufu dahilinde te -
karrür eden esaslarla telif etmek mümkün olamadı
ğı gibi emniyetimiz bakımından bize verilen garan. 
tilerin bizden istenen taahhütlere tekabül etme -
mekte bdunduğu ve Bc.ğaz.b.r b:erind.c de T ;· ı:ki
ye "nin beynt"lmilel umumi taahhütlerinden başka 
hi.ikiimlerden tevakki efmeyi esas ittihaz eden 
siyasetine Sovyet metalibi uygun görülmediği ci -
hetle Türkiye - Sovyet Rusya müzakeratmın bu 
defa Moskova'da intacı mümkün olamamıştır. 

: Mare~al Fevzi Çakmak'ın da E 
~ i§tfrakiy~e bir toplantı yap- ~ 
: mıştır. : . . -- ................................... , .. ,. 
C ·· mhuriyet 

ayramı 

hazırlı ları 
Türk milletinin en büyük eseri O· 

lan cümhuriyetin 16 ıncı yıldönümü 
bayramının her yıl olduğu gibi bu se
ne de layik olduğu vüsat ve mükem
meliyette kutlanması için Cümhuri
yet Halk Partisinin hazırladığı tali
mat dairesinde her tarafta faaliyete 

geçilmiş bulunmaktadır. 
1'alimattaki esasa göre her ıehir, 

kasaba ve köyde seçilmi~ olan komite
ler bayram hazırlıklarını yapmakta
dırlar. 

Bütün matbuat bayram günleri 16 

Alman tayyarelerinin Firth ol Forth'u bombardıman etmek için 
takip ettikleri yolu gösterir harita 

Alnıan tayyareleri dün de C1 

Flow limanına hücum ettiler 
• 

lron Duke zırhlısının' 
yanına bombalar düstü 

- j 

Gemi hasara uğradı 

Bir Alman tayyaresi düşü rüfdü' 
diğer birisi de hasara uğradı 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu 
(Sonu 3. üncü sayfada) 

senelik bu büyük eserin feyizli neti
celeri hakkında vatandaşları en iyi 
şekilde aydınlatıcı neşriyat yapmak 
için hazırlanmaktadır . 

Lo.~dra, 17 a.a. - Bugün Avam kamarasında, son düşman li~ 
v~ hucumlan hakkında beyanatta bulunan Çemberleyn demittir 
kı; 

. Grup tebliği 
münasebetiyle 

Falih Rıfkı ATAY 

Türkiye Hariciye Vekili Sarac· 
oğlu Şükrü Ankara'dan Moskova'ya 
hareket edeli 27 gün olmuştur. O 
zamandanberi bütün dikkatler Ha· 
riciye Vekilimizle dost Sovyetler 
arasındaki müzakereler üzerine 
toplanmı§tır. Bu sırada birçok ha· 
herler, rivayetler, ıayialar çıktı; 
kimi teyit, kimi tefsir, kimi tekzip 
edildi. Cüınhuriyet hükümeti Baş
'Vekilinin dünkü Parti grupundaki 
beyanatı üzerine intişar eden teb
liğden anla§ılacağı üzere "Harici.ye 
Vekilimiz Moskova'ya gitmezden 
evel iki hükümet arasında görüşül
Jl\Üş olan esaslar dahilinde bir itila
fa varılması,, mümkün olmamıştır. 

Grup tebliğine göre bir itilafa 
\rarılmamış olmasının sebebi, sovyet 
hükümetinin Hariciye Vekilimize 
büsbütün yeni teklifler serdetıni~ 
~imasıdır. Hükümetimizin, bu tck
tfleri kabul etmemek .. ınevk.~i~de 
a!muının sebepleri §Oyle hula:;a 

edılıni§tir: 
1 T .. k" ·ı 1 · F - ur ıye ı e ngıltere ve ran-

ıa a " k raıında, ııo,ryet dostlarımızın 

1
" 

1 
\lfu dahilinde tekarriir eden e-

a~ •rla tezat te~kil etmiş olmak, . 
z - Emniyetimiz bakımından bı-

t 
e vherilen garantiler, bizden istenen 
aa h·· 

3 
Utlerc tekabül etmeme'!{, 

. - Boğazlar üzerinde Türkiye'· 
n_ın beynelmilel unıumi tilahhütle
rınden ~~şka hükümlerden tevakki 
f':tmcği c .. o.s tutan siyasetine sovyet 
talepl~ri ·ıygun olmamak. 

Bu ~bep!er iki kom~u devlet a
t-asında, hemen hemen inlulapl:ırı · 
~ı7l-: yaşıt olan ve hiç şüphesiz de
"anı etmekte olan dostl ık ve itimn~ 
rabıt. larına, yeni va:ı:İy tin tchli!<c 
ve ihtillıt ihtimalleri ile mütcnas:p 
bir k ·· 1 ·ı · · • uvet ve ~umu vcrı mesıne ma · 
nı olmuştur. Bununla beraber, Grup 
tebliğinde de tasrih edildig· i Üzere 
"S ovyetlerle olan münasebetlerimiz 

(Sonu J, üncü sayfada) 

Vekaletler, Cümhuriyet Merkez: 

Erzurum hattının açılışı Bankası ve milli cemiyetler 3 bayram 
günü zarfında radyoda mühim konfe
ranslar vereceklerdir. (a.a.) 

. "- Firth of Forth üzerine dün taarruz ede~ düşman tayyarele
n on iki veya daha fazla idi. 

Davetlileri götürecek trenler 
bugün hareket ediyor 

Garp cephesinde 1 

Bunlar ikiser veya üc:cr tayyareden mil
rekkcp gruplar halinde birbiri ardından 
ti!~rr~ etm~şlcrdir. Obüs parçalarından 

1 
ıkı sıvı! hafıf surette yaralanmıştır. Sivil 
emlak hasarları da ehcmiyctsizdir. 

Demiryolunun Erzuruma ulaşması münasebetiyle bu ayın yirmi
sinde Erzurum' da yapılacak olan merasimde bulunmak üzere ıeh
rimizden gidecek davetlileri hamil trenler bugün 7.10, 9 ve 10.15 
te Ankara garından hareket edeceklerdir. Davetlileri Erzurum is
tasyonunda karşılamak üzere Erzurum ve Kars mebusları dün 
hususi bir trenle şehrimizden ayrılmışlardır. 

Alman hücumu 30 km. lik 
bir hat üzerinde yapıldı 

Majino hattı muharebenin yapıldığı 
yere 20 kilometre uzakta bulunuyor 

Bu tren, bugün Erzincan - Erzurum 
hattında trenin işletmiye açılması son 
durağı olan Aşkale'den sonra Erzu· 
ruma gitmek ve merasimde bulunmak 
istiyen halkı da kabul edecektir. 

Erzurum'dan dönüşte, Sıvasta inşa
sı ikmal olunmuş olan devlet demir
yolları idaresinin cer atelyesinin de 
küşat resmi yapılaceğını ve davetlile
rin lıu merasimde de hazır bulunacak
larını evelce yazmıştık. Öğrendiğimi
ze göre DeYlet Demiryolları, işletme
mizde mühim bir rol oynayacak olan 
bu milli müessesemizin chcmiyet ve 
manasını layık olduğu şekilde teba
rüz ettirmek maksadiyle Münakale 
Vekaleti de bu merasim için Ankara
clan ayrıca hususi bir tren tahrik et
meğc karaı vermi~tir. Davetli er ara
s•ııda Sıvas me!Jusları da bulunacak o
lan bu tren ay n 21 inde Ankaradan 
1-alkacak ve ayın 22 inci günii Erzu
rumdan g"'lecck olc.n tr nlere Sıvasta 
,nüliıki olacaktır. 

ll :ı· an üm hazırland ( 
Nafıa Vekaleti neşriyat müdürlüğü, 

Demiryolunun Erzurum'a varışı hatı· 
rası olıırak çok zarif bir albüm hazır
la::nış ır. AlhUm Ebedi Şef Atatürk
'ün ve Milli Sefimiz'in cümhuri etin 
şimendifercilik siyaseti hakkında 
muhtelif tarihlerde irat buyurdukları 
nutuklardan tarihe malolmuş vecize· 
Ier ihtiva etmektedir. 

Türkiye'de demiryolu yapıcılığının 
ilk yılları~da geri tesbit edilmi§ olan 

Kopenhag, 11 a.a. - ''Royter" National Tidende'nin Berlinde
ki muhabirine göre, B. Hitler bitaraf bir memleketin barıt lehin
de tavassntundan ümidini kesmiş ve buna binaen büyük taarruz 
hakkındaki son emirlerini vermiştir. 

Muhabir, B. Hitler'in dün deniz ve hava kuvetleri ~efleriyle 0 • 

zun bir gör!,işme yaptığını ilave ediyor. 

Almanlar taarruza geçtiler 

Paris, 17 a.a. - 17 teşrinievel sabah tebliği: 
Dun, ikindi vakti, alınanlar, Sarre'ın şar~undaki mınt~kada tak

riben 30 kilometrelik bir ~ephe. üzerinde, kuvetli bir topçu aieşi~
le beraber taarruza geçmışlerdır. Hafif gözcü kuvctlerimiz vazi-
feleri icabı muntazam surette gerilemişlerdir. ' 

1 Ate imiz diişm~nı muayyen olan 

Zl
'raaf V k'I' 1 1 ı1 at ilzerinde durdurmuştur. Franstz e 1 ımız kum~n<l2nlı.~ı, Polonya ordusuna do-

layısıyle muzaharette bulunmak mak-
sadiyle alman arazisinde taarruzi va-

ve refakatindeki heyet ziyet almış bulunan fransız fırkaları
nı, al~a~la~ın _yeniden taarruza geç
melerı ıhtımalıyle, on beş gün evet, 
başka mevzilere nakletmek kararını 

vermi~ti. ~cabede~ harekatın heyeti
umumıyesı 3 teşrınieveldenberi ikmal 
edilmiş bulunuyordu. 

Odesa'ya vardı 
Demİry.:>lum.rn açılış töreni Moskova, 17 a.a. - Tas ajansı bil-
mü11 ~sebetiyle hazıı ! 'lnan <liri yor: Ziraat sergisini ziyaret et-

hatıra mc..J ıtlyası mek üzere Moskovaya gelmekte olan 

f 
v • • ... . • Türkiye ziraat vekili Muhlis Erkmen 

otog1aflar çok nefıs kagıtlar f.aMrine riyasetinde m b ş··k ·· E hasıl lb.. -- e us u ru smer ve 
mış ve ~ ~me ayrıca T:~runi Sadri Ertem, Hariciye vekaleti mü-

hattının teknık ın§ast hakkınO'll çoıti messili Cevat Ülken ve muharnt' Suat 
(SgDu. l.. flıWl şaıfa~u (SOl1u s_i!J-c(~zlada) 

Fransız. akşam tebliği 
Paris, 17 a.a. - 17 ilkteşrin ak§am 

tebliği: 

Cephenin heyeti umumiyesinde 
(SOZJU 5 İllci Sllfıdı). 

İnsanca zayiat Sotthampton ve Edin • 
burı kruvazörleriyle Mo!ıa\·l: dersroycrin· 
de olmuştur. Size bildirmekle mütecssi -
rim ki, üç subay ve 13 asker ölmus ve 31 
asker ağır ve iki subayla ı 1 asker de hafif 
yaralanmıştır. 

Stohampton ve Edinburg kruvazörlo-

(Sonu S. inci sayfada) 

C. H. P. Umumi 

idare heyetinde 
C. H. P. Umumi idare Heyeti 

dün Parti merkezinde toplanmış 
ve Partiye ait meseleleri tetkik 
ve müzakere ederek icabeden 
kararları almıştır. 

Romarıya ...... • · --ıd"' ·· ü .n..raıı • 1'h Karottın , .. v-
num meml k · · Ü ~k %'3h"' 

1 
e ctın her tarafın.da b yu te-

.. ~r erle kutlanmııtır (Hi!berleri.ıniz 3. 
untu faYfadadır) • 

r 
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~ diseleri : 

p esinde 
ava hakimiyeti 

M. Şevki YAZMAN 
Harp başlı}...Uı bir buçuk ay müddet daha banr zamanından bu iş için ha

geçtiği halde garp cephesinde her Jki ıulanmıı olan Kanadanm korkuııu:ı ve 
taraf bava kuvetlerinin katt netice al- emin sanayii garv devle leri ordulan 
mak ve ha'o-a hfikirniyetini ele geçir- için çalı maktadır. Yarın Amerika' -
m_k için bt\yük mikya ·ta h reke e nın ıla bunlara Utihak etmesi mev:ıu
geç iklerine şahit ol~madık. Bir bu- bahistir. Bunu nararitibare almasak 
çuk aydır her iki tarafta karada oldu- bile 1ngilte:c'nin ayda 2.000, Fransa
ğu g bl h;ıvada da den meler ve: yok- nla , yda 1.000 ki ceman üç bin tayya
lama· rla yakit gesiriy<ır. Halbuki bu re yapm 1 rı kabi!dir. Alman sanayi
e na 'a her iki taraf için de çok bilyüıc inin tek h: ına bu rakamı elde etmesi 
fır- tJar zuhur etmi~tir: hbil oJmadı~ı gil>i demir ve benzin 

ngiiiz ve franıızlar için ıuh11r e- ııkıntısı zateıı bu yapılanlarından da 
den bü üte fır at alman hava filola- tam iı~ifadeye imkan bırakmaz. O 
rının m~ guliycti idi. Bu esnada bu halde bir müddet sonra malzeme ba· 
ıı..; devletin h va filoları alman una- kımında., h'ıkimiyet mutlak surette 
yi m n•ckasını alt Ü'K eci'!bİ 'rdi. ingiliz ve fransu:lann eline geçmiş 

Almanlar için ele bu ftr!lat ingillz buhınaca!mr 

ordusunun Franııa'ra çıkarılması esna Pilot meselesine gelince, bu huaus
amda kaçınlmı~tır. Bu ı;ibi iglerde la da almanlarm in ,iliz ve fransııla
c.rd ular için en .·ri ik vaziyet vapur- ra yetişemiyeceği a ikiirdır. Bugün 
da H "hraç ie' elelerinde sıkı ık • iyi bir pUot'va~ati olarak 10.000 lira 
dyette IJulunduJ;u anda vakidir. Hele 5 rfiyle meydana gelebilir. O halde 
invfü.ı oıdıısu gibı ı;ok makineJe !l'tŞ me~e a 20.000 pilot yetiştirmek için 
(takriben altı k" iy: bir teker ekli va- tam iki yu.ı; milyonluk nı.ılzeme har
aıta düşmektedir). birlikler için İs· camak I!zımdır. Bu malzeme kıt ise 
k leler ve toplu bulunduğu Zll.IDiln - nasıl h rcanır? o lıalde pilot bakımm 
lar e tehli' eli anlardır, Her iki ta· dan da ingiliı ve Iransızfarın üstünlU
ıa: da bunu bile bile krnrmıştır. giı aşikardır. 
Çunkil karada olduğu gibi her iki ta-
ra ~ da bu""iın için büyük Byiatı göze Tahmini hes para göre gelecekse
aldıra:nı) or. Bu zayiatın arkasında ne hu zamanlar harp ı:ayiatı elifi e
lıava hakimiyetini kar 1 tarafa kaptır- dildikten baska ingiliz •e fransızların 

· tehlikesi izli<lir ki bir defa bu- 10.000 tayyare uçura eccklcri hbul 
nu ele alacak taraf ha~ını can evin- olunabilir. Bu takdirde hava hakimi-
den yaralıyacak darbeler vurabilir. yeti tamamen ellerine ge~ecektir. 

Vaziyet en ve elimize geçen rakam- Bir defa hava hakimiyeti elde edi-
Jardan öylı? anlı}·onız ki bugün için lirse harbLn netice ·i haylı yaklaşmış 
her .ki tıırafın hava kuveti de 3.000 olur. Ondan sonra vakıa fran ız ve 
tay)rarc etrafında toplanmaktadır. O ingilizler belki ge:ne alman şehirleri 
h:ılrle ahir hakimiyet henüz kim e - üzerine hiicum elmezler ama, alman 
nin e.ınde değildir. Ve taraflardan sanayiini de kolaylıkla felce u"rata
her ikisi de kendisini çok :zayıflatma· bilirler. Bunun büyük kısmının garp-
81 muhtemel hareketlerden çekiniyor. te olma ı ise bu i;;lcri daha kolayla · 
Fakat bu muvazene böylece ve ilani- tırır. Zaten darda kalrru ~ an Alman
haye devam edemez. Az veya bir par- ya üzerine lmmın tesiri müthiş olahi
ça uzun bir müddet ıonra bliylik har- lir. Kara ordularının ylpranması, de
bın sonlarında olduğu gibi ingilis ve niz: kuvetlerinin ablokasını hava O•· 
fransı:ılar tarafına geçmesi mukadder- dusuı un set tanımıyan tararuz1an 

ikmal ve harbı kendi lehlerine neti• dir. Çünlı:U hava haklmiyeti tamamen 
~ye ula tıra ilir. Bu harp kara mu-

bir malzeme ve pilot i~idlr. harebelerine kıyasla çok az zayiatla 
.alzeme faikiyetinin nerede oldu - da yapılacağından Gamlen'in bunu 

ğu belii. İngiltere, Franaa'dan ba§lu beklemediğini kimse iddia edemez. 

H tayda Belediye 
se~imi biti 

C. H. P. namzetleri 

ittifakla seçildiler 
Antakya. 17 a. a. - Hatayda yapıl

makta olan Belediye seçimi, Antak
ya ve nahiyelerinde sona ermi~ ve C. 
H. Partiııi namzetleri ittifakla ı~il
trıiştir. 

Se!Sim Antakyada birlca!< giln daha 
devam edecektir. Bcledlye &eçimi do· 
Jayıaiyle Sökmen Süer u beyanatta 
bulunmuş ur: 

"Çok muhterem Hatay halkının 
her Türk vatanda ının ög 'nü ifti
harla dolduracak kadtlr yük ek olan 
meden ol unl ığunu öteden beri bili
rim. Bu bilgim bu defa daha çok 
kııvv lendi. Belediye i !erinde reyi -
ni h kim k.ılaca · ol n bu seçime kar-

Kastamonu ve T sya 
hastaneleri b •tti 

Kastamonu, 17 a.a. - İki yıl önce 
in~sına ba1lanmış olan Kaıtamonu 
ve Tosya hastahaneleri in .aatı bit
mi tir. Bu haatahaneler modern ve 
her ürlü r.ıhi konforu haizdir. 40 ya
taklı Kastamonu memleket hastaha
nesinin kalorifer ve diğer telli leri de 

yapılmış ır. Hastahanenin yakın bir 
ıamanda arılabilmesi için on noksan
ları da silratle tamamlanmaktadır. 

Hastahane şehrin hemen en güzel bir 
mahallinde ettaf1 bahçe yapılmağa 

müsait geniş ve pek yüksek olmıyan 

bir tepeciğin üzerinde kuru mu~tur. 
Memleke imizln hayatt· ve milblm ih

tiyaçlarından birini kar,ılıyacak olan 
bu gü.zel hastahane hükiimetimiıdıı 

Ka tamomı'ya hediy ettiği pek kıy· 

mettar bir eserdir. 

Mil.is'ta tefti~ler 
ila,, ı i a.a. - Mıntaka Parti Mü

fe işi merkez, nahiye ve köy parti 
te kilatını tefti i in buraya gelmi_ş 
ve çalı~rnalarına batlam• tır. 

Dün yurdun hiç bir 
yerinde yağış olmadı 
DUn şehrlmiıde hava umumiyetle 

açık gcçmi rüzg!r en çok şimaligar
biden saniyede en çok 2 metn: kadar 
hızla esmİ§tir. GUnün en yüksek sı~ 
caklığı 24 dereceye kadar yükselmiş-
tir. . 

Yurtta yalnız Mersinde hava bu
lutlu, diğer yerlerde tamamiyle açık 
e~mi§tir. 24 saat iı;iııdc yurtta hi~ 

bir yerde yağı~ olmamıştır. 
RUzgarlar, Karadeniz kıyılannda, 

cenubuıarki Trakya, Kocaeli ve doğu 
Anadolu bölgelerinde cenubu garbi, 

diğer yerlerde şimal istikametinden 
eanlyedeen çok 8 metre hızla euniştir. 

Yurtta en yüksek sıcakhklar, Ba -
lıkesirde 27, lzmirde 28, Urfada 29, 

İısk~'ldenmda 30, Dörtyolda 31, Ada
nada 33 derecedir. 

r 
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decek 

Öztürk Parti Ocak 
Kongreleri toplantısı 

1 

C. H. P. Ö:ıtürk ocağ1 18. 10. 939 
çarşamba günü saat 19,30 da senelik 
kongreslni yapacağından kayıtlı aza
nın ge~leri rica olunur. 

Ecne i 

vasat 

paralarının 

ek fiyatlan 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti ya

bancı paralarımn vasati çek fiya lan
m tesbit ve alakalılara bildirmi tir. 
İkinci teşrin 939 ayı içinde gümrük
lerimiz muamelatında esas tutulacak 
olan bu vaııatt çek fiyatlarını yazıyo-
ruz. 

• 
1 

• 
1 Gümrü ve 

da • 
1% de ara 

• •• 
1 

Gümrük ve İnhisarlar Vek leti, kıymetli mildenlerin si ke ve külçe hıı• 

!inde olduğu gibi hurda ve ma&nu halde de memleket dnna çıkarılmama 
hakkın akl İcra Vekilleri Heyeti kararını gümrü lerimi:ıe tehlig etmiş "c 
bu kararnamenin tat ik şeklini de bir izahname ile tCAbit etmiştir. İzahnıı· 

Çocuk Esirgeme Kurumuna 
teberru 

illi piyan o 
t 

Öğrend"ğimize güre milli piyango 
idar si Ankar da piyango uiletlerl 
satı ını bi:ıı:at idare etme e k rar ver~ 
mig lr. İdare bu hususta biletlerin • 
tışmı üze:-ine alan Zira t Bankası A 
, a 'ııh sin yfiyeti bir ıne tupla 
bildirmiş bu unına tadır. 

Tür - i Tıl' e 

a mevcut mu~ 

ti f" in r 

Sıhiyede Hir t yin 

Kimsesiz yavrularm sıiınağı Çocuk E
Sterlin 529,75, dolar 130.41,75, Frao- ı;ir eme ·l.l{u1I1unu Kcçiörcndcki a.ııa lıu -

aı.ı: frangı 2.99.75, Liret 6.87,625, İıviç- ca~ındnki yo,·ruhmı kıehk clbi c ve yat:ık 
re frangı 29.65.75, Florin !59.42,875, 71.pılmak iiıtre İslanbul Siimcrbank b rle-

Hudut ve ahiller ıhat umum m • 
dürlilğünc, um m mfidilr muavini 
Dr. Salahattin Emil yilz lira maa"'la 
terfian tayin edllmiıtir. 

k şik. ipi ve dc.ıkuma fabı·.kahm tarafın • ..atllHlllltlllllllllllllllllllltllllllla.. Rayşmar 52.24,25, Brlga 22.36,75, dan 150 ınetre muhtclil cins yün kumaş ve : : 
drahmi 1.02,25, Leva 1.54.25, Çeko ·lo- Adana t caret v .. ı:ahire bu sı tarafın - - d t" d.. e : 
vak kronu 4.31,SO, Ley 0.84, Yen 32.40, dan 3.5~ .kiio pamuk, A ' ra bclcıliyc r~i § im : 

muavını B. T;ı in Kayaalp ara!mdan ık! _ -
İsveç kuronu 31.21.50, Ruble 25.51.75, koyttn, ıcııe Ank rada Dcmirtcpc AkbaJ' !: Yardım Se\o· nler Cemiyetin- -
Danimarka kuronu 24.92,50, Norveç 

1 

sokaık'ta Ilay F zıt Öıelç_i tarafırulau bir _ 
kuronu 29.91,25 Finlandiya markı araba e3.ld gaıcıe teberru edilmekle lrtı - den: : 

' rum bu ıçtetı gelen duygulara :ıilı.'lır nlannı : -
2.61,3i5, Rupi 40.50,125. bihlir r. : Dihli felllke zedelerine yar- : ı sayın 1 Ikın güsterdiği yürekten 

alakayı ak irle ve h:ı:vrantık· yadet
me i kadirııinacılık telakki ederim. 

Burada Hatayın uy;ımk ve vatan· 
ıııııııııııııııııııı111111111111111111111111111111111111111111111111111rıııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111 

: dım olmak ilzerc evlerden ve tile-; 
:; cardan yeni, c ki dl ilm' , dikli- : 
: mcmi · her türlU giyim eşyasının: E: 

erver kadı ı "ırun erkeklerle yarış 
edercesine in ihap sa d klıı ı başına 
kogmu olduklarını ükran dUYl!Ula
riy e i~rı.:t etm"ı isem vazifemi yap· 
mamıç olu:- • . " 

ReJi. aniye'Je 
Reyha:ıl}'e. ı i a. a. - B •gUn Rey 

haniye Belediye intihal.ıatı halkın coş
kun tezahüratile neticelenml ve yüz
de 97 nisbe inde intihabata i tirak e -
mir;ı olan milntehiplerin ittlfakiyle C. 
H. Partisi nam:re !eri eçilmlıtir. 

Sino 'ta Dikili için 

2500 lira toplandı 
Sinop. 17 a.a. - Dikili fe ikeue. 

delerine yardım i in vil"yet halkı t~
berrilata. derin bir ~efka duygusu 
içinde devam etmektedir. Dört gün 
içinde kızılay veznelerine tediye edi
len ebcrrUat mikdarı 2500 lirayı bul
mu tur. 

İzmir tüccarlar birlisinden bir 
h yet e.hrimize eldi 

İzmir tüccarlar birliğini tem il e • 
den bir bevet dtin aehriınize gelmiş
tir. Heyet 

0

ithaUt ve ihracat icareti ~ 
mid alakad r eden i~ler bakkında Ti· 
earct Vekaletiyle tcmaılara Jiriplt· 
tir. 

Gene sakala dair! 
Uzun sakalların gaz ma keleri 

altına gırip gir~miyer:eğı meselesi
ne İngilizler o k3dar büyük ehemi
yec verdiler ki ko koca Taymis ga· 
zete;si buna dair geçenlerde kosko· 
ca bir ba~makale yazdı. 

Eve/ki gün gene Taymi 'te Ma
dam Peggy Pollard ı. minde bir o
kurun aynı bahse dair gönderdiği 
~iJyle bir mektup göziime çsrptr: 

"Efendim, geçenlerde gaz UJJIS

J·e~ini takabilmek irin bir takım 

p3pas11Jrın sakallarım tıra. etmcğe 
mecbur olduklarına dair yazdığınız 
bir ya ıyı ok11dıım. lnsan yüzünün 
bu arzuya ayan zinetlni muhafa
za etmek istiyenlere bir çare tavsi
ye edemez miyim~ B/Jyle yapmak 
i!tİyenler bir mağazadan dBrt tane 
bioodi satın alabilirler ve saka/la
rım ı;enderı"nin altımı sıkıc;ı kıvr
rıp sararak bunlarla iliştirebilirler. 
Ondan sonra çehrenin üzerine ge
çirilecek gaz maskesi sakalı da ör
ter ve havanın girme ine fmk§n bı
rakmaz. Brı redbir sayesinde koca
mın güzel akalını muhafaza etmek 

mQmlrDn oldu. Aynı çare başkaları
nı da kurtarabilir üm.idindeJf_im .• 

1.!!.. gorrıbel örneği! -
Şu amerikalılat tuhaf insanlar

dır: acaip ~eylerden ho1lamrlar. 
Tabii, amerikalılar tuhaf olunca, a
caip şeylerden hoşlanınca gazete
leri de bu türlü yazılara yer vere
cektir. 

Bir amerikan g:ız•t,.s;ndc ı;ıkm 
u jftinı bu iddiamıza delil olaral 

gôsterebiliriz: 
"Genç bir adamım, Sanatlm ge 

celeri ev soymaktır. Şimdi bu İ§ 
bırakıp başka bir iş Wtmak istiyo 
rum. Eski sanatımı terketmeme se 
hep, rakiplerin çokluğu ve cezala 
rın ağırlığıdır . ., 

~fı i s_'!_ylcmemit! 

Bir Vaşington tersrafı /ı rıtU de 
ni inde bir ecnebi deni· ltı filotil 
Jasının mevcudiyetini haber veri
yor. Bunu o taraflarda yaptığı bir 
tefti1 ve tetkik seyahatinden dö
nen parllmento harp kredileri en-
ümeni Azasındaıı Bay Snyder bil

dirmi§ l 

Bu zat, bu deniııaltuarm milli
yeti hakkında malıimaı vermemiş, 
yalnız lngiliı:: bahriye ino düşman 
bir mem.Jebte ait olduğunu söyle
miş. 

Öyle i~ hl.dlse meçhul kalmış
tır ! 

Sanki !6ylememl / 

Q'!ndi'yi taklit! 

Hindi tan lideri Gandi'ııln ı'ngl
llzlerf! kaqı senelf!rce tatbik ettiği 
•ne1hur "p sif mukave'!let"i bilir
inl-z. 

Bir ingiliz garetesi, Prag'dan al-
lığı bir haberde şohlr tramvay/o.
ında biletcllerin durak isimlerini 
)nce almanca, sonra çek dili ile 
,öylemeye ba~famaları Ü.zerine bü
tün çek yolcuların b 'ribirlerinin 
kulaklarına bir §eyler fi ıldaynr:ü 

rabıılardan irıdiklerini bildirdikten 

sona diyor ki: 
"Çeklerin de 

tiy_Je Hirµ!i~tan 

Gandi'nln vak-
bükü.mctiııe kar-

:sı yapmı~ olduğu pasif muka
vemet ve itaacsizUk tak.tikini taklit 
ve tatbik ettikleri görülüyor." 

Gamli'yi taklit etmek fena de
ğil, fakat arkasındarı . JT.1 çulsu~ 
kaJnıağa gelmemek !_la.rtiyle ! 

fngiliz askerlerinin muziplifj_! 

Fransa'da garp ceplıesinin "bet 
hangi bir noktasmd;ı'' bulun n Tay
mis muhabiri, gazetesine göııdttrdiği 
bir mektupta oradaki iııgiliz ordu
sunun vaz.iyetinden. bayatından ve 
maneviyatından bahsederken, as -
ker/l'rin bit takım nıotör!ü vıısıta-

l:ırm üzerine tebe irle yazdıkları 

yazılara da İ§IUet edilİyor. 

Mesela. bunların arasında ~unlar 
da vardJT: 

"Sieglried hattı üurine çamaşır 
a!:acağız", "Danzig, gözlerimde yaş· 
tır.", 'Bu seferki iş uzun sürmiye
cek" 

/§in cJ,ıha garip tarafı u ur ki bı; 

cümleler, lngilterc'de halk ara~ınd:ı 

pek me•hur ol· n bir takım hav3/a· 

rm güfulerlni tutmakta ve asker 
ara.~mda o bestelerle :;iJylenmekte
dir. 

T. t. 

= -: 1 - Cemiyetimizin Ccbcoi Ba· : E yınd rhk c eldesi 25 o. daki : 
E merkezine gönderilme i. : - -E 2 - Al ırılma'· üzere 6513, : 
: 2580, 1995 numar.ıl r telefon e - : - -: dilmesi rica olunur. : 

':111111111111111111111111111111111111111;: 

Ale i t e ür 

gazeteı;lni tav it yleritn. 
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FECİ BİR KAZA Q __ n yor 

(Ba ı 1 inci sayfada) 

l ffo~.unla beraber Sovyetlerle o -
n munasebatnmz eskisi gibi dos -

tane esaslarda berdevam bulun -
ak.tadı;.,, 

İskoçya sahillerine Fi~londiya'do 
Pasif müdafaa 

. 
Bir kamyon bir otobttse sürtününce 

Hükü · · k m tçe ıttıhaz edilen hare -
et tarzını tasviben beyanatta bu -

lunan b zı hatipleri de dinledikten 
sonra Grup U ,. . 

a ckT mumı Heyetınce 
. v l 1 ın beyanatı müttefikan taa

''ıp o undu V R' n "h · e ıyasctce celseye 
1 ayet verildi. 

yapılan 
·hava taarruzu 

T" k. 
ur ıye Büyük Elri11inin •özleri 

. Moskova, 17 a.a. - (D N B ) T" -ıyc Bü .. . . . ur 
yuk Elçi i ecnebi gazetecile-

re yaptığı beyanatt T .. k" H · · 

Hôdiseye şahit olanlar taarruzun 
nası 1 yapı ldiğını anlatiyorlar 

ye V k' . a ur ıye ancı-
e ılı ŞUkrü Saraço~lunun bu ak-

~S Moskova'dan hare~et edeceğini 
"e araço ·ı 'l 

Londra, 17 a.a. - Bu sabahki gazeteler, İngiliz harp gemileri üzerine dü-

U d g u ı e Molotof arasında 23 
g_ n enberi cereyan eden müzakerele
rın neti ı · · .. ce endırılememi~ olduğunu 

en borrbaların kurbanlar vermiş olmasını esefle kaydet'tikten onra, doğru
~an do ruya hiç bir çarpı ma vuku bulmadığını yazmakta ve dünkü hava 
hücumunun, ingiliz müdafaasının kuvetini ve müdafilerin çevikliğini gös-

ıoy lenıişt ir. terdiğini müttefikan tebarüz ettirmektedirler. . . . . . 
Deyli Meyl gazetesi, Royal Air Force tayyarelerının ılk harp ımtıhıının-

Teki iller ve mukabil tekliller 

Moskova, 17 a.a. - (Havaa) Türki
!:1:ıariciy~ Vekili Şükrü Saraçoğlu, 
~ ınayı ımzalamaksızın bu akşam 

dan muzaffer olarak çıktıklarını söylemektedir. 

;.~0va'dan Ankara'ya dönmektedir. 
'rü ~:k ınahafilince, Snraçoğlu'nun 
cc/ ıye hükümetini müzakerelerin 
An?anından haberdar etmek üzere 
tcltı~~ra'ya gittiği ve her iki tarafça 
dan \~e mukabil teklifler yapıldığın
ed .. ı 1 hükümetin de bunları tetkik 

.. ceHer' . .. 1 
nıcıJc • ını soy emekle iktifa olun

tarlır. 

I Rus te ·flerl 
"a' .ontlra, 17 a n. - , • J ... r) Mosko

n ın seFh· 
olun 1 • n ıyettar .ı..... n •• , :nde beyan 

r t• una ~·· lifler· ~ -;re, ~ar.;_.c •• u rus tek-
ını yenide re A. k , n tetkik edilmek üze-

n ara ya götürmektedir. 

M Vekil hareket etti 
. oskova, 17 a a. T·· k' H • 
cıyc Vekili .. :. - ur ıye arı-
"ada 

23 
.. Şu_kru Saracoğlu Mosko -

ta s· gun süren bir ikametten son-
ıvastopol 1 . 

nıek ·· yo u ıle Ankara'ya git-
uz ere bu k M 

re'kct ctın· . a ~ oskova'dan ha-s ı tır. 
"' ovyeticrin A k b"" .. k 1 .. 
..ı. erentief k n ara uyu e çısı 
dir. endisine refakat etmekte-

M:osk •O 

kive Iia 
0.~· 17 a.a. - Havas - Tür-

Deyli Telegraf diyor ki : 
"Royal air Force tayyarelerinin mahare

ti ile alman tayyarecilerinin ma" Jiibıycti 
arasında Kiel'de dikkate değer bir te a• 
görülmü~tıir. Tayyarelerimizin ve k~ra -
daki müdafaa kuvetlerimizin hııre'·cte 
geçmek hususundaki sürati, hiç ıi 1ıe'lil 
bu mailubiy«in 5ebcb;ni te kil etmekte -
dir .. , 

Afılmat:ı güç bir sed 
Taymis gazetesinin Edimburc mı ha biri, 

Edimburg halkının. hava hlicuımınu sü'.u
netle karoılam sını tal:dirle kaydcttikt n 
sonra diyor ki : 

"Bu düşman tayyarelerinin, aşılması pek 
güç blr sed önimde bu'undul·larına delil -
dir. Almanlar. her halde büyiik bir sürat
le uc;uyorlardı. Fakat vcı tayyarelcrimi -
zin onları fazlasiyle ceı;tiği sabit olmuş
tur. Alman pilo~ları, yaptı~ları her yeni 
manevrada sıkııtık k lıyor~ar ve bu aebep
le ilerlemek imklr.ını kayb derek, ya av
cı' tayyarelerimiz tarafınd:ın düşürüluyor, 
yahut sellimeti karaya inmekte buluyor-
lardı. 

Hava hücumunu iÖzleriyle göre:ı bir şa
hidin ifadesine nazaran Edimburg'cla müş
kul5.tla karaya inmiye muvaffak olan bir 
alman pilotu: "İngiliz tayyarelerinin ö -
nünden kaçımıyorduk. Çok hızlı uçuyor -
lardı.,, demiştir.,, 

Taarruza §ahit o!anların 
anlattıkları 

Gazeteler havı taarruzuna ahit olanla· 
nn ifadelerini neşretmektedirlcr, 

berlere göre, sadece 13 te rinievclden ıs 
teşr·n·cvelc kad;ı.r eeçcn zam<ın zarfında, 
A.t: s ıl ni incle yedi vepur batırıl:n·~ r. 
Bu emller. ceman 54.996 to':l<!ur. Arala -
rınd Fransanın C!l bJ.yük sahrrnı; ~emisi 
olan Em:ıc Nuguct de bulunmakt. dır ... 

Dü üriilen ta •yareler 

Lon ra, 17 n.a - HSrl•seyi bizz3t cö
re11ırrın ifadl's'ne göre. iskoçya üzerine 
yapılan a'm n bn'Skm:r.da il:i elman tay -
rre i denize, bir tayy •e Firtlı of Forth 
s hıli 1: ur ·i onr."nm arka tarahll!ı. 
ve dafi toplarının isabet ettii:I bir dördlin
cu tayyare de Rosth'in "ıır!-ıııa düşürül -
miı~tür. 

T orpi o kumandanı ö dü 
Londra, 17 a.a. - Dün ls~oçya sahill_e -

rinde hucuma uğrıyan Moııa < torpıdo 
muhr'b'nin kum nd..ını Jolly, ~~?a pa~
c;alarının ilk 15 k1;1r~anmdnn bırını tcşkıl 
et.."IliS ve vefat etmır.tır. 

Ölenler, yaralar~lar 

ı ondra 17 a.a. - Firth of Fortlı üzerine 
y:ı~ıl n t;arruz cı ıkı i zabit olmak üzere 
15 ki1inin o'dıi 'Ü ve 12 kişinin ağır suret
te yıırıılandı b ıriye nezaretince resmen 
tebliğ e<l. 'mi~tir. 

Edimburg'da alarm i§areti 
verilmedi 

Londrn. 17 a.a. - Resmen bildirildıği -
ne gore, dünku luva baskın! .esnası~da 
Edimburg'da niçin her hangı bır tchlıke 
iş.ıreti verilmediğinin talıkildne başlan -
mı,tır. 

Muhtelif yerlerde alarm 
işaretleri verildi 

Anka ' rıcıve ,. . . S -ı , . raya dön·· °'!;ckılı aracog unun 
ızahatta but uşu hu ümetine şifahi 
nı zamanda un~k ~ar~rı~dan ve ay
nıernleket ' b~~unku hadıseler içinde 
det kal harıcınde daha uzun müd -
tnUnbai~Yı rnuvafık görmemesinden 

Tehlikeyi mildrik olmıyan halk, hava 
hücumunu aeyretmiye başlamı . Forth'un 
her iki tarafında, havada bombaların pat
la.dığıru ingiliz ve alman tayyareleri ara. -
eında !ddctli b'r muharebe cereyan cttı- Loııdra 17 a.a. _ u bah, &aat on i
ğini görmüıtür. Sokaklara Gor:ıpııcl pırc;a- ri biru geçerek Hull'da ve Briglington -
tarı dilımiı se de hlc; kimse yaralanma - da, hava tchlıl.esi. işareti vcnilmi tir. 
mı tır, . Hava tclıli1:e:ıinin ni ayet bulduı;u, B~i.d-

Stır. 

Hava hücumunun başlıca hctlefı .Forth lingtoı d. oıılcdcn az sonra illin edılmış -
lim nı idi. 1 aın hucum ~nuınfa koprli - tir. Hiç bir t;ıyyare gönilmemi ir. Alcrt 
den geçmekte olan trenın yo,cularından saat ı ı 40 da bltmiı;tir. 
biri vakayı öyle nakletmiştir : j Grl~by'de, mahalli saatla 11.20 de, 

Giine" .rBır vapuru Odes~ya 
Al l 

. k" .. .. hava te.ıllke i işareti verilmiştir. 
m.an tayyare erı tren oprusu-

ne hücum ediyorlar Almanlar bir ingiliz tayyaresini 
tat b hareket etti 

~usy a~ ul, 17 (Telefonla) - Sovyet 
\r ckiJ~ ~ bulunmakta olan Hariciye 

ınıı::z B Ş .. k il ~ -1 . tirınek .. · u r ... araçog u nu ge-
Gu·· Uzere Devlet Demiryollarının 

neysu 
od . vapuru bu akşam saat 20 de 
\ıapesa Ya hareket etmiştir. Güneysu 

Uru y "e li .. arın gece Odesa'ya varacak 
lun arıcıye Vekilimizin emrinde bu

acaktır. 

Grup tebliği 
ltıünasebetiyle 

- Tren köprüdeın ağır ağır. ı;eç~if.i ~ı : 
radl. biri Forth'wı cenup sahıb dıı,:erı 11 

mal s lıili yaitııı \da bulunan iki tayyare 
çok alçaktan üzerimize hücum et.tiler. 
Neııre düı;en bombaların fıııkırttıcı ylik~ek 
su sutunları ile ıslandık. Fakat, mucııe 
kabilinden. köprüye hic; bir şey. ~~ad~: 
Tam o 51r:ıda inglllı tayyarelerı ırozilktu 
ve bir kaı; saniye içinde dlişman tayyare· 
!erine saldırdılar.,, . 

Hücum eıınasmda, köprüden geçen bır 
tren daha. vardı. Bu trenin yolcularından 
biri ezcümle ıunları anlaunı5tır : .. . 
"- Harp gemiler:mizin top güriıltulerı 

çok korkwıçtu. Öte ·i yolcuların göster -
dikleri sükunet beııi hıyre:t~ bı~~~tr.'!' .. 

İki İngiliz avcı tayyaresının dıışı_ıruldıı
ğiine dair olan alman radyosu habcrı, Lon-
drada tekzip ed!lmoktedir. . ~ . 

İngiliz tayyarelerinin hepsı uslenne 
~•'-• • (Bs~ı ı inci saylarla) donmüşl~rdir. 

ttıaı ·b· Alman tayyaresi nasd v ... _,, gı ı doatane esa:ılıırla herde-
...... , bulunmaktadır. dü ürüldü? 

Ancak k d' ·ı · · · Londra, ı 7 a.a. ~- Forth körfui taarru-)),. en ı mı li emnıyetını, ve b ... .. enı • ıuna iştirak eden bir alman bo~ı .ar-uıman 
lt• nıyet ıahasınıı taalluk eden tayyaresindeki dört khtiden. ll;ç~nU ~urtar. 
ttı .. ra v.e deniz bölgelerinin ıulh ve mıt olan inııili:ı: balıkçı gemıs.ı_n~.n .m~rc!t~~ 
~•unıyet · · .. d f d b ·· .. batı bu tayyarenin nasıl duşuruldugunu 

"1\i~ ını mu a aa e en, utun ıövle anlatmaktadır: 
Lu •ebet ve taahhütlerini ancak i'İngiliz avcı tayyareleri tarafından t~ -
\' ... 1~Yeye hasreden Türkiye'nin da- kip edilen büyük ve siyah bır tayyare gar-
-• ıle h · b · . h dük. Avcı tayyareleri, bu siy:ıh .. tayyare -

'"ıı. • ıç ır emnıyet, sul ve nıa· niıl yanına gelince etrafında donmıye :-re 
hir 7et davası m nfantleri are.sında ateş et-niye lıaQladılar. Siyah tıı:yyare, .~ı~~ 
c,. ez t ve ten uz mevcut olmıya- tlenbire tepetaklak olarak denıze duştu 

gınıı "Üpl l:: T'" k 1. 'k ve siıratle batmıya ba5ladı. Tayyarenin 
grt\ b ... le )'O tur. ur po ıtı R• d '$tiiğu yere geldifi~iz :ı: ~an m~re:t~ · 
al\ 111 u dcği!mez karakteri, bilhas- batından uc kişinin bır talılisı c sımıdıne 
t ... ı_d'.°"Yct dostl rımız tarafından tutunduklarını görduk. O ara}ı: ustümu~-
~" ır d den uçan bır alman tayyar~a daha geçtı. 

iliz. V e. ilrnekte olduğuna da emi· Fakat ingiliz avcı tayyarclcrı tarafın~an 
gjJ\ a.zıyeti taarih eden bu tebli· t"'kip edilm kte olduıtundnn ıarka dogru 
h ' :ıı t · - · · 1 d d -;,ıuna devam etti. Denizdeki üc; ki iyi 

er- t•· 1·· e lıgımız esas ar ıınn a Yk dk U,.ü de yaralı idi. Bunlardan 
ur u t f . l . .. 1· k b• urtar ı . • . k b 1 dan ~uh " e ıır crı on ıyece ır vu- biri gözünden, diğerı a urga arı_n. , iı -

ar e ll<lhıinıiyet ifadesinde olma. ı çüncüsü de kolundıın yaral~~mıtt ~d.i. Yara-
nı ltlern . Jılar bize hararetle te elek 1r ettıler. tııe. 

<ılaJ\ nunıyetle karşılamıyncıık . d en ynşlısı gemimiz:rı patronuna par 
Yoktu y ) T" k" ' · l rın en · ı· 1 ·· u··· hed' >'ati b· r. a nız ur ıye nın 1a• mağındnki nıUhilr ıi a tın yuz ı:u ıye 

l'ı-. ır eh ıni eti h iz c 1nr: rr.üs•cs· e •i.,. . · l'llcvk" _. .. .. Yaı·alı tayyarecılerın karaya çıkar çık -
ıı-.~ik h ıı d. ı::ıl~ bug. nku buhranın maz hastaneye. sevkc~il.di.~le~! .. bildiri! -
ltıiırıi u. Uaıyctı dahı vuzuh ve aa • mektedir. klerınden bırı olmuştur. 

)' t ut mektedir. 

Falih Rıfkı ATAY 

l rokya'da ziraat 
l!cı 

de 'rrrne. (Hususi) - Son haftalar ıçın-
lo:,tli :kYa'nın her tarafına bol ve bere
~c bu ırıuralar du:;müş ve bunun üzeri-

:Yct1 Uk bir n d s ve tohum atma faa
d n ~o b 1 ını$tır. Bu sene geçen yılhır
n"ıı§tır k fa2Ja ekilmek için tedbirler alın
hııt, r' Ayçiçe ı, yerhatı ı (aruit), no· 
•oıı y ı1Ulye, soya, rapiı, gibi köyhinün 
'alına~ arda çok tuttugu maddelerin co
a :n ıı~na .d ayrıca yer verilmiştir. Su-. 
l'ııııttu aatı bu sene en iyi dereceyi bul· 
•ııretı~· ~ı lık ve yu:lık zir te pldnlı bir 

"cvam edilecektir, 

Alman tebliği 

Berlin 17 a.a. - Umumi karargiihın 
neşrettl&i bir tebliğde ezcümle deniliyor 
ki: 1 . d'" d "İngiliz deniz kuvet erıne, un e ye • 
n den muvaffakiyetli taarruzlar yapılmış
tır. Firth of Forth'da buluna_n iki ingi~iz 
harp gemisine ağır bombalar ısabct elmış
tır. Hava dafi toplannm kuvetli ateşine 
ve düşman avcı tayyarelerin .. , faaliyetine 
ra"men muvaffakiyet elde cdllmi tir. Hava 
dafi toplarımız dün, ikisi ing~!iz. ol~ak ü
zere beş düı;ınan tayyaresi duşunnuşler -
dir. Alman denizaltı servisi bilyilk Royal 
Oak ve Repul~ zırhf ~l.ar_ın"! ~capa Plov 
körfezinde torpillendıgıru bıldırmektedir. 
Sime! Ye Balulı: denizlerinde, tice.d harp, 
son haha zıı.rhnda ınunffaklyetle devam 
ctmi§tir, 1~ kl.1•~·Jum4• &ılık• hl.-

clüş.iirmü11ler 

Beri in. ı 7 a.a. - Maycnce ilı~ Frankfurt 
:ırasında tayyare dafii bataryrı!ar, bir in -
ilız bombardıman tayyaresini düıtürmliş

lcrdir. Tayyarenin mürettebatından i.ıçü e
sir edılm' , biri telef olmuştur. 

Alman tayyare dafii bataryaları. dün de 
Ge:nnheiın yakınında fnı.nsızların lılr i · 
ti!.::şaf tayyaresini düşürmlililcrdir. Müret· 
teba'tından birisi telef olmuıJ, mecruh olan 
ikisi de esir edilmi$tir. 

Bir Alman tekzibi: 

Fon BLOM ERG 
e di "'er bazı generaller 

tevkif edilmemiş 
Berlin, 17 a.a. - D. N. B. ajansı 

Londradan verilip bitaraf memleket
ler gazeteleri tarafından iktibas edi -
len ve Mareşal Fon Blomberg ile di
ğer dört generalin 31 ağustos tarihin
de, Führerin emriyle tevkif edilerek 
Land berg kalesine evkedildiklerine 
dair olan haberleri tekzip etmektedir. 

Londra an verilen malfımata göre, 
tevkif edilen Fon Blomberg'den baş
ka, general Fon Pogre11, Lang,' Fon 
Meburg ve Vieban'<lır. 

D. N. B. ajansı, mareşal Fon Pog
rell'in Krakovi'de bir aüvari fırkasına 
kumanda ettiğini, general Lang ile 
general Vieban'ın harpte hir fırkaya 
kumanda etmekte olduklarını bildir -
mektedir. 

D. N. B. bundan maada, alman or
dusunda general Fon Nielıurg ismin
de bir kimse bulunmadığını, keza, bü
tün diğer bazı haberlerde zikredilen 
Albay Fon O z wski ve albay Tybcn 
isimlerinin de alman ordusunda mev
cut olmadığını tasrih etmektedir. 

Stokholm konferansı 

haurhkla~ı bitti 
Stokholm : 17 a.a. - Şimal devlet

letleri reis] rinin Stokholmda yapa· 
cakları toplantı hazırlıkları bitmiştir. 
İsveç hiikfımet merkezi baştan başa 
bayraklarla süslenecek, kral sarclyı 

ve resmi binalar, gece do~oktu. 

tecrübeleri 
yapılacak 

Otobüsün 
kolu koptu 

birinin· 
düştü' 

yolcularından 
kamyonun ıçıne 

Helsink:i. l'l a.a. - Finlandiya ha
va müda.iaa §Cfi netrettiği bir beyan
namede. 17 te!l"iınievelde mcmleltetin 
muhtelif yerlerinde pasif müdafaa 
manevraları yapılacağını ve bugünden 
itibaren ışıklı reklamkır yapılınıyaca
ğını bildirmiştir. 

Edime, 17 (Husust muhabirimiz bildiriyor) - Çorlu ile Lü
leburgaz arasında "Kanştrran'' adlı yerde; İstanbul - Edime ara
eında işliyen otobüslerden birine bir kamyonun sürtünmesi ne
tkcsinde, bir yolcunun kolun tın kopmasiyle neticelenen feci bir 
kaza olmuştur. 

Finlandiya • Sovyet görüşmeleri 

Helsinki, 11 a.a. - Hariciye nezare
tinin salahiyettar bir mümes ili gaze
tecilere yaptığı beyanatta, halen Mos
kova'da müzakere edilen meseleler 
nazik ve ciddi olmakla beraber, miisn
lemctperverane anlaşmaya imkan ve
ren pratik bir tarzı hal bulunmak için 
her ş yin yapılacağı ümit edilmekte 
bulunduğunu bildirmiştir. llükümet 
müzakereleri icabettiğinden fazla u
zatmak arzusunda değildir. B. Paasi
kivi görüşmelere devam etmek üzere 
mümkün olduğu kadar çabuk Mosko
va'yn dönecektir. 

Miizakereler dostane cereyan etti 

Edirne'dcki İkti at şirketin4n o
tobOslerinden şoför İsmailin idare
sindeki 75 numaralı araba 1stanbula 
g~lir.lcen, K ıttıran adlı yere vardığı 
.r.aman kar§t taraftan gelen "Lülebur
gaz 52" plakalı bir kamyona şiddetle 
sürtünmüştür. 

Bir yolcunun kola koptu 
Bu şiddetli sürtünme neticesinde, 

otobüste bulunan bir yolcunun kolu 
koparak kamyonun içine fırlamıştır. 

Bu tüyler ürpert>ici manzara karşı

sında otobii teki diğer yolcular kor
ku ve heyecana knpılmı§lar, ve ko]u 
kopan yolcu derhal Çorlu hastanesine 
kaldırılmı tır. Çorlu miiddeiumumisi 
kaza mahalline gelerek hadiseye el 
koymu tur. 

Hadise yerinde yapılan ilk tahki -
kattan sonra otobüs yolcularından bir 
kı mı ba~ka bir otobüsle Edimeye ge
tirilmiş. birka~ yolcu da tahkikat es-

nasında malGmatlarına müracaat eail
mek üzere Çorluda alıkonulmuştur. 

Bir vatandaşın kolsuz kalma&iyle ne
ticelenen bu kaza, halk arasında bü. 
yük bir dehtet uyandırmı ve halkın 
otobüs yolucluğuna olan emniyetini 
kırmıştır. 

Aynı otobii• bir kaza Jaha 
geçirmi ti 

Yolculardan alınan malıimata gfS
re, kazaya kamyonun şoförü sebebi
yet vermiştir. Çorlu müddeiumumili • 
ği tahkikata çok sıkı ve çok oiddi te
kilde devam etmektedir. Edirne müd. 
deiumumiliği tarafından burada arat• 
tırılan otobüs şoförünün Çorluda ala· 
konulduğu ve kamyona sürtünen o • 
tobüsün, bundan yedi sekiz ay kadar 
eı-eı Ubeyd Ölçer adındaki diş dok. 
torunun ölümü ile neticelenen kaza. 
da parçalanan otobüs old.ığu an!aşıl
mıştır. 

Kopenhag, 17 a.a. - Moskova mii
zakerelerinde Finlandiya delegesi B. 
Paasiviki. Social demokratcn ga:ı:ete
sine yaptığı beyanattc, Stalin'in rus
Finlandiya milzakereler:ine hazır bu
lunduğunu ve müzakerelerin tama
men dostane bir hava içinde cereyan 
ettiğini bildirmiştir. 

Bütün Romanya' da kır al Karol' ün 

yıldönümü törenle kutlandı 
Rusya isteklerinde ileri 

gidecekmiş 
Başvekil Romen politikasını anlatti 

Amsterdam, 17 a.a. - Telegraf ga
zetesinin Helsinki muhabirine naza -
ran, Husya, Finlandiyadan vaki olan 
isteklerinde çok ileri gidecektir. 

Finlandiya hariciye nezaretinin 
yüksek memurlarından biri olan dok· 
tor Toivola bu hususta demi"tir ki: 

Milli Rönesans partisi 
mühim kararlar aldı 

Bir hal çaresi bulmak kolay o mı -
yacaktır. Fakat bulacağımız ümidin -
de devam ediyoruz. Ruslar bizim üze-

im;zde. hiç bir :ızy'k ic rl· r. 
Yakında. her iki tarafça kabul edile
bilecek teklifler yapabileceğimizi ü -
mit ediyoruz. 

Bükreş, 17 a.a. - Rador ajansı bildiriyor: Dün bütün memlew 
ket kıral Karol'ün 46 ıncı yıldönümünü tesit etmiştir. Bu münase· 

1 "y" 'li 1 rde ayinleT yapılmış ve donatılmı, olan tehir 
ve köylerde ırVihim tezahürler vuku bulmuftur. 

Telegraf gazete inin muhabiri, 
Finlandiya murahhas heyetinin per
§Cınbc günü Moskovaya gideceğini de 
ayrıca bildirmektedir. 

Royter'in bir haberi 

Nazi lideri eriyi 

ordu şefleri arasında 

anlaşmaz} k varmış 
Kaunas, 17 a. a. (Reuter) B. Hitler 

nezdinde yapılan son içtima hakkın
da Berlin'den gelen bir haberde, Sov
y.etler birliği ile teşriki mesni mesele
sıncle nazi liderleriyle ordu şefleri 
arasında görüş ihtilafları mevcut ol
duğu bildirilmektedir. 

Balhk memle ·efl rinden gelen 
Alm nlar Dan ig 

yerleıecekler ıeh ine 
Danzig, 17 a.a. - Baltık memleket

lerini terkeden alman mültecileri, 
mu~akkatcn Danzig'de ve Gotcnha
fen de kalacaklardır. Takriben 40.000 
almanın gelmesi beklenilmektedir. 

Hükümet a.zası kıraliyet müşavir

leri saraya gitmişler ve Başvekil kıra
la memleketin ve hükümetin güzel 
temennilerini bildirmiştir. 

Büyük bir toplant• 

Kıra! müteakiben kordiplomatik t
zasını kabul etmiştir. 
Öğleden sonra milli ronessans par

tisinde hü1ük bir toplantı yapılmış 
ve burada Başvekil söz alarak Kali
neı.ıl-u k. binesi zamanında bUtün saha
larda ve bilhassa milli müdafaa saha
sında elde edilen muvaffakiyetleri 
kaydettikten sonra Romanyanın ha
len lüzumu olan bütün tcchizatla mü
cehhez bir orduya malik buluduğu
nu ve milletinin rahat ve huzur içinde 
uyuya bileceğini bildirmiştir. 

Kalinesku'nun hatırasını tebcil 

Ba vekil Argetoianu, Armand Ka

linesko'nun hatırasını yadeylcmi ve 
yeni gayretler için kıralın Rönesans 

cephe inin seferberliğine karar verdi

ğini bildirmiştir. 

Köylüye sosyal yardım için bir ü
niversite cephe i tesis edil ceği gibi 
şimdiye kadar mii<ıtakil olan diğer te
şekküller de cephenin çerçevesi içine 
alınacaklardır. 

Beşveki,1, mem eketin mii<lafaası i
çin bütün romanyalıların müttehit 
bulunmasını istemiş ve miıteakiben 
diğer hatipler söz alarak bütün mil
letin kırala karşı sevgi ve minnettar
lığını bildirmişlerdir. 

Milli röne•amı partisinin 
kararları 

Mültecileri getirmekte olan ilk 
altı gerni, dün akşam Litvanya'dan 
buraya gelmiştir. 11k olarak gelen 3-19 
m~l~.eci burada karaya çıkmışlar ve 
hükumet memurları ile liman teşkilft
tına tnensup memurlar tarafından kar
şılanmışlardır. 

Moskova'ya giden heyet Bükrcş, 17 a.a. - Rador ajansı bil-
Mosk diriyor: 

. . ova, 17 a.a. - Alman hÜk\ime-
tının murahhas heyeti, alman ırk Mim rönes ns cephesinin dünkü 
grup.larının muhacereti nıcselcle~ini toplantısında partinin programı hak-
ta?z~m etmek üzere .Moskova'ya kıııdaki beyanname okunmu"tur. Bu 
mıştır. gel- beyannamenin esas hatları şunlardır: 

Al l 1. - Devleti daimi olarak kıralın 
man ar sene aonuncla · · şahsıyetı temsil eder. 

K hareket edecekler 2. - Nizam ve disiplin üzerine mü-
aunas: 17 a.a. - Litvanyadaki la- d 

manl~rını toplu olarak hareketi ancak ~ss.ekslt.rlomen evleti romen milletinin 
sene ıstı u Mve. t.erak.kisi için zamandır. 

nın_ sonund başlayacaktır. Fakat baz 1 1 3. - ıllı vekar ve gurur hiss· . a· d ı aı e er mUnfeı it olarak daha şim- takviyesi. ının 
1 en Kaunasuan ayrılmı tır. Emval 4 ·u· d 1 

ve emlakı'n t f' . b . - nu ut arın ötesinde ya as ıyesı aşlamıştır. ı · şıyan 
Bel . romen erın ve milli ekalliyetlerin 

• . ga a1ansının Beri inden ög·rendi- k cld ıb ı gıne .. mu a eratı, un arın etnik m 
gere Baltık memleketlerindeki d' l · · · k' evcu-

alma 1 ıyet erını ın ışaf serbcstisi ile ro-

d
n arın emlak! bir milyar 500 mil men devletinin hayatı 

yod~ olar kıymetınde tahmin edilmek ' ali çerç~vesine it· 
te ır. L · 

aileler veraset vergisinden muaf tu· 
tulacak, buna mukabil bekarlarla ço
cuksuz ailelerin vergileri arttırıla • 
caktır. 

6. - Fikir hayatının takviyesl 
7. - İş mecburiyeti ve bu suretle 

maddi refahın arttırılması. 
8. - Yüksek zümrenin yetiştirO • 

mesi ve ilerletilmesi. 
9. - Milli tesanüt hissinin ta!Ad

yesi. 
10. - Devlet memuriyeti için cephe 

nzası olmak mecburiyeti. 

Erzurum 

(Başı 1 inci sayfada) 

faydalı malumat ve rakamlar ilave e
dilmiştir . 

Demiryolculuğumuzun büyük yara• 

tıcısı Ebedi Şef Atatürk'le, bu milll 

siyasetin dehakar kurucusu Milli Şef 
İnönü'nün muhtelif tarihlerde demir

yollarımız üzerinde yaptığı seyahatle

re ait hatıralar albümiı cidden tezyin 

eden tarihi vesikalar mahiyetindedir. 

Erzurum hattının açılış gününü, 

daima yaşatacak olan bu kadar nefis 
ve zarif bir es ri açılış gününde ha
zırlamış olan Nafıa Vekaleti neşriyat 
müdürlüğünü tebrik etmeği zevkli bir 
vazife tayarız. 

Avusturalya'da harp 

malzemesi imalôtı 

Melbourne, 17 a.a. - Mühimmat 
nazırı Casey radyoda beyanatta bulu
narak Avusturalya'nın şimdi İngilte
re imparatorluğunun başlıca in aat 
tezkfihı olduğunu söylemiştir, Avus
turalya, İngiltere ve domi~yonlarının 
ihtiyacların~ karşı layabilmektcdir . 
Mevc~d tesısat i 15.h dildiği takdir
de obus. tayyare ve hava dafii batar• 
yaları in aatı iki misline karılabilc . çı 
cektır. 

Yakında A vu turalya h .. hafta· 
d b. b' . er uç 

~ - Ail İ.ı\ ~ru. ı. &alaQllık 
a ır, ır fılo te kil edebilecek mık-

tarda tayyare in a ed bilecektir. 

veri 
n bi 
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1arşova tôrnir ediliyor 

Penc'"' e 2m· y n etre 

a camı arla 1 

Vistül üzerindeki köprü tômir edildi 
Bedin, 17 a.a. - Var ova'nrn idare ine memur alman komi

seri Dr. Otto, ehrin •eniden iman hakkında alman gazeteleri 
muhabirlerine izahat vererek en müstacel meseleye, yani içilme
ğc salih su meselesine halledilmi nazariyle bakılabileceğini, 
tenvirat me elesinin de keza halledilmiş oldu.Tunu beyan etmiş
t1r. 

!a§e meselesinin halline gelince, bi- ı 
raz mü kül örünmektedir. Faka bu 
sahadaki mü külli da herhalde izale 
edilecektir. 

Komi ·er, bundan ba ka pencerelere 
cam takmak için iki milyon metre mu 
rabbaında cam ıipariş edilmiş oldu
ğunu söylemiş ir. 

Vistül üzerine! eki köprü 
tamir edildi 

Sel ani e nelmilel 
p ayırındaki 

Türk pavy n da 
Yirmi dört eylüldenberi devam et 

Danzig. 17 a.a.- Muhasamatın ba. mekte olan Selanik be nelmilel pana
langıcında polonyalılar tarafından yırının kapana tarihinin yaklaşması 
berhava edilmiş olan Viıtül üzerinde- münasebetiyle birinci teşrinin 14 ün. 
ki deıniryolu köprüsü yeniden ama- de pavyonumuzda bir toplan ı yapıl
miyle in a edilmi1tir. İn~a ameliyatı, 
4.000 amelenin iştirakiyle 45 gün de
nm etmiş ir. Alakadar memurin ha
sır olduğu halde, köprüden ilk geç
me tecrfibe&l yapılmııjur. Danzig'i şar 
ld Prusyaya bağlıyan yegane hat ola11' 
bu yol üzerinde bu hafta içinde mun
tazam yolcu servisi ba lıyacaktır. 

Alman ordumnan noksan 
tarafları 

Londra, 17 a.a. - Polonya ordu u
nu takdirle yad için dün neşredilen 

tebliğ Daily Telegraph gazetesi ara
fından hararetli cfsirat mevzuu te · 
kil etmek edir. Gazete, lelı müdafaa
ıının alman ordusunda zaif noktalar 
olduğunu ve alman piyade kuvetleri
nin tanklarm müzabaretı olmaksızın 
ilerlemeğe kabiliyeti olmadığının 
meydana çıkmı bulunduğunu kayde
diyor. 

Lehliler hô.lô. mukaı>emel 
ediyorlar 

Par is, 17 a.a. - Polon}'a sefaretha
nesinin öğrendi~ine göre mun azam 
Polonya kı alan Litvanya hudutları 

civarın a ka.ın Suwaldki mın akasın
da ve karpatlarda alınanlara ve Poleıı
ya e ·aleti ile B ·aıowega·nın sık ajtaç· 
1ı dağlarında sovyetlere hala muka
veaıe t etmektedirler. 

Bir Alman harp 
gemisi batırıldı 

O o, 17 a.a. - Royter ajansından: 
Balıkçılar, geçen cumartesi günü 

Uç in iliz ve bir alman harp gemisi 
arasında vukua gelen bir muharebeye 
şahit olın ~ olduklarını ve alman 
harp emisinin orveç'in g rp aahi
linde bitaraf sularda ba mış ol<luaunu 
sö~·lemektedirler. 
Muharebenı:ı ukua geldiği mahal

de bir İngiliz layyare i de bulunu
yordu. İki taraf arasında top ateşi e
a i edilmi tir. Denizden bir duman 
ıütunu yükselmiş ve in~iliz gemiler! 
muharebe mevkiinden uzakla ıp git
ml !erdir. 

Bir petrol gemisi )'andı 

Oslo. 1 i a.a. - Olesdey feneri i 
on mil garbında geceleyin b:iyUk bir 
infilak mu ahede edlimiştır. Samldl
ğırıa öre. bu infilak bir pe rol gemi
ıinin yanı: .sından rnüt velli tir. 

Ankara Borso'"ı 
17 ilk _şrb 1939 fiyatJ rı 

< F..Kl.E 

Londra 
evyork 

Par11 
Mil ııo 
Cı'nevre 
Amsıerdam 
Berlin 
Bru :1 
Atin 
Sofy 
Pra 
hdrid 

VU10Vil 
Budapr e 
B kre 
Belgrad 
Yok h ma 
Stokholm 
Mosko 

K panış 

5.2• 5 24 
o 0"5 130.025 
Z.!1'687S 2 9687 
6.675 6 li 5 

29.34#) 29 05 o 
69. • 2s 69 ·zs 

?l 7 
0.97 
1.597S 

13 1825 

23 42$ 
0.9 .. 2S 
2.495 
30.6125 

31.19 

2 E7 
o <)7 
1.5975 
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ESHAM VE TAfJVIL T 

1933 Tur bon:u T. 19.iO 1!l 70 
ı Peşin) 

1938 e.<, 5 ik mbe'i 19 53 19.53 
NOT: - Hııalat1 Jıı rakıım bu· 
lanmıyan dovizler içın fiyat tes· 
cil ~ilm mıştır. 

mıştır. 

Bu toplantıda Selanik umumi vali
si Kirimis, Melrepolid, M\.inakalat 
Nazın ikolaidi , askeri tlmera, polis 
müdürü, belediye reisi, ticaret odası 
ve ü ün oEisi reisleri ile yüksek me
murlar, ticaret ve sanayi erbabı olmak 
üzere yüze yakın zevat hazır bulun-
mu ur. 

Pavyonumuz komi eri Zeki Do· 
ğanoğlu tarafından irat edilen nutuk
ta baş 11 Majeste Yunan Kıralı Jorj. 
Son AHes veliaht Pol ve refika.lan 
Prense Frederik, yunan nazırları ve 
yunan halkının türk pavyonuna gös · 
erdikleri yü.ksek alaka ve diğer ci

hetten yunan resmi ve hu usi pav
yonlarının heyetimiı üzerinde bırak
tığı ylik k intıba tebarüz ettirilıniş
tiı. 

Bu nutka fuar rei i Titis tarafın· 
dan verilen cevap a yeni Türkiye'nin 
gösterdiği yüksek enerji ve muvafCa
kivetler hakkındaki takdirleri hara
retli bir lisanla izhar edil mi_ tir. 

rutukların sonunda umumi vali 
hazırunu Türkiyenin tealisine ve 
Cumhurreisimiz İsmet İnönü'nün sı
ha ine e buna mııka il Selanik kon-
olosumuz İd is Cor;ı da Yunan kıraJ 
hanedanının sıha ine ve unan mille· 

tinin şerefine içmeğe davet e •lemış · 
• • lerdır. 

İki saat süren bu nezih toplan ıda 
do t ve mi.ittefik iki milletin uzuvla
rı ara ında samimi muhavereler cere
yan etmiş ir. 

Fuarın son günlerinde bile pavyo
numuz binlerce halk tarahndan ziya
ret edilmi ir. 

Sivas'ta tetkikler yapan 

mebu lorımız 
Sıva , 17 a.a. - Birkaç gündenberi 

burada ve kazalarda halk ile temas e
derek ihtiyaylanm tesbit etmekte o
lan mebuslarımu yarın Kangal, Gü
rün ve Divriki'ye gideceklerdir. 

İtalya sefirinin Londra'daki 
tema lan 

nclra, 17 a.a. - Londradaki yeni 
i alyan büyük elı;isi Basti. nini bugün 
öğ eden 011 a hariciye nc.r.aretine gi 
derek Lort Hali[a s'la görüşmüştür. 

ULUS 

Li n ı yar n 
·ı oyu i ,gal ediyor 

Kaunaı, 17 a.a, - Sov •et • Litvan
ya paktı tasdik edildiğinden, Vilno 
şehri çar amba günü Litvanya kıtaatı 
tarafından i gal edilecek ve Litvan
yanın merkezi olacaktır. Zira Kaunas 
muvakkat olarak mel'kez bulunuyor· 
du. Yahudi ve leh ekalliyctleri hak
kında iyi muamele edilecektir. Büyük 
mek eplerin par~alanması, so yaal yar 
dam ve ollann islahı gibi tedbirlerin 
mü tacel mahiyette derpiş edileceği 
bildirilmektedir. 

Sovyel - Litvanya 
anlaıması imzalandı 
Mo kova, 17 a a - Tas ajansl bildi

riyor : 
15 te rinievelde Mo kova'da bir 

Sovye - Litvanya ticaret anl~ma ı 
imza edilmi tir. Anlaşma iki memle
ket ara ındaki milbadeleyi iki misline 
yani O milyon li as'a çıkarmaktadır. 

İsparla halkevinde (ahıma 
İsparta, ı 7 a. a. - Halkevinin bü

tün kolları çalışmalarına hız vermiş
lerdir. H lkevi. "ahne. konferans \•e 
neşriyat çalışmalarından halkın is i
fadesini temin İçin muhtelif yerlere 
hoparlörler koymak suretiyle muhite 
faydalı olmaktadır. 

İhtikar kanunu projesi 
Ticaret Vekaleitnde müteşekkil bir 

komisyon tarafından bir müddetten
beri ü.ıcrinde çalışılmakta olan ihti
kar kanunu projesi tamamen hazır

lanmış ve Başvekalete veri imi ir. Ha
ber a dığımıza göre proje hükümete 
ihtikar mevzuu il.zerinde geniş icra
a ta bulunmağa selihiyet vermekte
dir. 

Mısırda örfi idare 

niçin ilôn edildi 
Kahire, 17 a.a. - Ba vekil Ali Ma

hir pa a, Mısır·da örfi idarenin, İngil 
ere· Mısır ittitak muahedesinin tat
bikatı ve Sii ey kanalının mildafaası 
il~ İmah aebcpl ri U\hhnda ilan edil
miş olduğunu söylemiştir. 

İtalya - Yugoslavya 
ticari görüşmeleri 

Belgra-:1. 17 a.a. - Mübadele ve dö
viz nezareti, ticari muahedeler daire
si mÜdürü Masi'nin riyasetindeki i-
alyan iktisat heyeti dün Belgrad'a 

gelmi tir. Heyet, İtalya ile Yugoslav
ya arasındaki ıcari müzakerelere iş
tirak edecektir. İlk toplantı, dün öğ
leden sonra yapılmıştır. 

İzmir telefon müdürlüğü 

İzmir telefon müdürü B. Sadi Alas
il frn müfettişliğine fen mille tiışi 

B. Fua Akkan da İzmir telefon mü
dürlüğüne naklen tayin edilmiılerdir. 

Dahiliye memurlarrnın terfilerin· 
de sicil ve ehliyet aranacak 

Dahiliye Vekaleti, vekalet men up
annın terfileri etrafında yeni bir ka
rar vermiş ir. Vekalet bundan böyle 
terfi müdde lerini doldurmuş olanlar

an sicilleri e ehliyetleri erfie şa
yan görülenleri derhal terfi cihetine 
gidecektir. . ..... ...... ..... .................... ~ ................. . 
j BAYRAMDA KİMSESİZ i i YAVRULARA ! 
f Mesut ve bahtiyar yavru- • 
: ~annızın bayramlıklarını ha- j 
: zırlarken Çocuk Esirgeme • 
: Kurumunun ağu uşefkatin - İ 
~ de barınan yavruları da se- t 

: vindirmenizi Kurum saygı J 

Ci ta ve so 

yol ya Y r 
İzmir, 17 a.a. - İzmir'den Eşref

paşa·ya kadar yapılma ı mukarrer as
falt yolun betonu belediye rei inın hu 
zuriyle dökülmi.i~tlir. Bu yol bilahare 
Kadlfekale'ye kadar temdit edilecek-
tir. 

Gelen göçmenler 
Bulgaristan ve Rornanya'dan şehri

mize 650 göçmen gelmiştir. Bunların 
büyük bir kısmı Torbalı'da, bir kısmı 
da Menemen ve Bergama köylerinde 
iskan edileceklerdir. 

Vilayet halk1ndan c;ok çocuklu 83 
anneye otuzar lira mükafat tevzi edi
lecektir. 

D. DEM1RYOLLARI 

Bir tabı makinesi 

alrnacok 
D. O. Yollan Satto Alm Komis

yonundan : 
Talibi çıkmadığından 29. 9. 1939 

tarihindeki eksiltmesi feshedilen ve 
muhammen bedeli 10.000 lira olan bir 
adet ziya ile çalı'j3 tabı makinesi 
27. 11. 1939 pazartesi günü saat 15,15 
de kapalı zarf usulü ile Ankara'da i
dare binasında satın almacak ır. 

Bu i e girmek i ·teyenlerin 750 li • 
ralık muvakkat eminat ile ka unun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün S3.at 14,15 e kadar komisyon 
reisliO.ine vermeleri lazımdır. 

artnameler parasız olarak Anka -
rada malzeme daire inden, Haydarpa
~a'da tesellüm ve sevk şefliğinden da-
gı ılacaktır. (51G7) l5150 

Çam te graf dir ği hn ca 
D. D. oll rı Satın Alma Ko-

miayonundan : 
Beherinin muhammen bedeli 395 

kuruş olan 5000 ad1.:t çam telgraf dire
ği 1.11.l939 ~ar amba ünü saat 15,30 
da kapah zarf usuliyle Ankarada ida
re lıinasın<la sa ın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyen1erin 1481 ,25 
liralık mı.ıvakkat teminat ile kaımnun 
tayin ettiği vesi alan •e tekliflerini 
aynı gün aat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şarınameler para ız olarak nkara

da malzeme daire inden, llaydaı-pa a
da tesellüm t·e sevk şefliginden dağı-
ıla lı: ır ~10~ 

D. D. Yollan Umum Müdürlü
ğünden : 

20-10-1939 tarihinden itibaren A -
kale - Erzurum ktsmındaki Kandilli, 
Çiçekli, Kaplıca, Erzurum istasyon -
!arının işletmeye açılacağı ve bu ta -
rib en itibaren 1 ·tanbul - Erzurum a
ra ında her gün aktarmasız yoku ve 
her til.rlii e ya nakliyatı yapılacağı ve 
haftanın Pazartesi, Çar amba, Cumar
tesi günlerinde lstanbul'dan ve Salı, 
Cuma, Pazar günlerinde Erzurumdan 
hareket etmek üzere haftada 3 defa 
Erzurum - İstanbul arasında yataklı 
ve yemekli vagcn i letileccği ilan olu
nur. (5241) 15291 

Muhtelif öl~ü a elleri almaca 
D. D. Yolları Satrn Alma Komİs• 

yonundan : 
Muhammen bedeli 23500 lira olan 

muhtelif ölsü aletleri 4-12-1939 Pazar
tesi giinü saat 15,30 da kapah zaraf u
ulü ile Ankara·da İdare binasında sa

tın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin li62,SO 

liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği \•esikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Rei liğine vermeleri lazım ır. 
Şartnameler prasıı: olarak Ankara -

da Mall'eme dairesinı:len, lla dıırpa :a
da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden cla-
;,ı ılac.aktır. (5277) 15292 

Alôka ar a 
D. D. Yolları Umum Müdütlü

ğünden : 
1 Te rinisani 1939 tarihinden itiba· 

ren Alsancak i keleıinden geçec.ek 
tuzlardan da ton basına 20 kuru~ is· 

u a ı c 
D. D .Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel ve teminat mikdan aşağıda yaz.ılı 135010 kg. civata ve 
m\1n 27.11.1939 pazar esi günü saat 15 te kapah zarf usuliyle Ankara.da 

idare bina ında satın alınacaktır. 
B ı i '! irmek istiyenlcrin a "ıda yazılı muvakka teminat ilekanunun 

ıl):n ettiği \'Cı>ikaları ve tckliClt:rini aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
eisHğine vermeleri liiıırndır. 
far ::ırne'e= (125) kuru~a Ankara ve Haydarp ~a vezne.erin e satılmak· 

adır, 520 ) 15198 
Muhammen bedel Muva kat teminat 

Yerli malı tekJif edildi i akdirde 
Cif teklif edildiği. takdirde 

lira 
48 29 
25058 

lira 
3609.68 
1879.35 

ANKARA BELEDIYESl 

Otomobil pencere 

camlara alınacak 
Ankara Belediyesin.den : 

1 - Otobüs idaresi için alınacak 
olan muhtelif ebatta 270 adet otomo
bil pençere çamları on be gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1L4 ) lira 
(80) kuru tur. 

3 - Muvakkat teminat (85) lira 
(86) kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek i iyen
letin her ün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 27.10,1939 cuma glinü 
saat 10.30 da belediye encümenine mü 
racaatları (5188) 15176 

I" kad rlara 
Ankara Belcdiycai imar Müdür. 

liiğünden 
Kadastro İm r 
Ada No: Ada No: 

1021 1541 
806-1650 1542 

1802 1543 
981 981 
982 982 

1000 1000 
1001 1001 
1821 1002-1003 
1 25 1004-1005-1006 

C becide vaki olup yukarda kadas
tro ve imar ada numaralan gösterilen 
abanın müstakbel imar vazi etleri 

tesbit ve Vekiller Heyetince de tas
dik edi1mi tir. Bu adalarda yerleri 
bulunanların çaplarını almak üzere 
İmar Müdürlügüne müracaatları i15.n 
olunur. (5265) 15210 

Bir a "İ olo alınacak 
B .f..,diye Reieliğinde?t : 

Belediye mezbahasında açık olan 
260 lira iic e le bir Baktriyol g alına
c:ı.ktır. Talip olanı rın evrakı miis • 
biteleri ile irlikte Veteriner mü ü -
riyetine miiracacı J .. n. 

(5344( 15288 

Bir k yoı et alınacak 
Anknra Belediye. in en : 

l - Temizlik i ·!eri için a macıık o
lan bir adet 112 p ıs dingil mesafelı 
piçop tipi kam ·onete alip çıkmadı
ğında pazarlıkla ahnacaktı r. 

2 - .Muhammen beu li (2750) liıa
dır. 

n:l 1· r: r.~~.~--
;:ı name ·ini görmek isti ye -

!erin h r giin enciimcn kalemine ve 
iste :!ilerin de 24-10-939 alı günü sa
a 10,30 da Beledi •e enc"imcniae mü-
rae atları. (5351) 15304 

25 adet a amoz alınacak 
Ani ara Belediyesinden : 

1 - Su işleri i in alınacak olan 25 
adet kalamoza talip çıkmamasına bi
naen eksiltmesi on gün uzatılmıstır. 

2 - Muhammen bedeli (925) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (59,38) lira
dır. 

4 - Nümune ve artnamesini gör
mek istiycnlerin her gün encümen 
kalemine ve i eklılcrin de 24.10.939 
sah günü ·aat 10,30 da belediye encil· 
menine müracaatları, (5352) 15305 

Kirahk depo 
Ankara Belediye inden : 

l - 30 ağustos 939 r,ünü kira müd
deti biten ista yonda belediyeye it 
odun v~ kömiir deposu 31. 5. 941 tari
hineka ar kiraya verilmek üzere ilan 
edildi •i halOc talip ıkmamasına bi -
naen arttırması on gün uzatılmı tır. 

2 - Muhammen bedeli (900) lira · 
dır. 

3 - Teminatı (67.50) lira ır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlc 
rin her gün encümen kalemıne ve is · 
tek ile in e 24. ıo. 939 salı günü saat 
10,30 da belediye encümenine mıiraca 
a lan. (5:?54) 15306 

1 alc boya alı ac l 
Anluua Belediye, inden 

1 - Otobüs idaresi içın alınacak o
lan 15 kalem l.ıo\•ay a talip ıkmııması

na binaen paz:ırlıkla almaca lr. 
2 - Mu .ammen cıl li (2!i00.55) li

radır. 

3 - Temiı at (436) liradtr. 
4 - <--rtnaıne ve Hs e e niimune· 

!erini görmek istiyenl rin her giin 
encümen kalemine ve isteklılerin de 
2 -10-939 salı günü saat 10.30 da lıele
d'yc encümenine müracaatları. (5356) 

15307 

1 y .... 
An't ra eledi ;;in en 

1 - Çankırı c:ıd ~sinde ı 

adanın 10 pars:linde bulun:ın 
ye malı (lll) metr·e murabbaı yere 
talip çıkmamasına binaen pazarlıkla 
-at: lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (555) lira-

18 - 10 • ı 

RADYO 

T O R K 1 Y E 

Radyo Di/ü.zyorı Posıalıırı 

TÜRK.lYE Radyosu-ANKA''/\.'< 
-D;ılgoı uzı:nlıı 

1648 m, 182 Kes l20 Kw. 
31.70 m. 51465 Kes. 20 , .. T. fi 

ANKARA 

ÇARŞAMBA: 18.10.1939 
12.30 Program, .-e mcml~~ t saat :J 
12.35 Ajans, ve meteoroloji h;ıberlc 
12.50 Tiirk mıw ıi (Pi.). 
13.30 .14.00 Muzık Ckiıç.. orkı; tra · 

.Nccıp A km). 
l - Suppe: Hafif Siıvari ayalı komllı 
rasının uverturü. 
2 • Fnnz J,eh:ır: Çocuk prens oper 
den potpuri. 
3 - Chopin: oktümo, No. 2. 
4 • Vittorio Giuli:ani: Yalnız IRUlll 
renad). 

1 .00 Program. 
18.25 Mem\ekd aat ayıırı, ajanı. ve ı:ıı 

oroloji habcrlen. 
18.25 Tilrk muı:ıgi, Çalanlar: Fahire 'F 

aan, Refik Fersan, Cevdet Çagla, V 
he. 
1 - Okuy.uı: Sadi Hoıses. 
l • Raı;t pe ·revi. 
2 • Arü bey - ra.ı sa.rkt: (Prtr;eler 
lemi,). 
3 - Sii.krü - rast şar1u: (Uymaaı 
süne koysam). a 
4 - Arif bey • rast ıada: (Nihansıtı 
d~en}. 
5 - Refi1c Fersan - mahur arkı: (Il 
gene giinilmü.ı). • 
6 - Kem 1 Emin - mahur şarkı: ( lkı 
.zi.ım sen iz), 
7 • Mahur s z semai i. 
2 - Okuyan: Safiye Tok:ay. 
1 - Cevdet a .la • Keman taksimi. 
2 · Bımcn Sen· be cnig·r şarkı: ('fi 
zaman ·erde havaYl zuliil c;uıan ese~~ 
3 - İsbak Varan • besterıi ar ıarkı: (vv 
nill sa a c;o tan ben.de). 
4 - Udi Mehmet - bilızam arkı: (/o; 
marn açam10t aöyliyemem c;ilnlcii derıır 
de), 
3 - Okuyan: Mustafa Çağlar. 
l - Udi Ahrr. • ka.rcıiat şarkt! (Btll 
bidne mr sa dm). 
2 - Le<>n Hım iyan • k re: ar t irlC 
{Bilmem ki safa nc•e bu o run ner 
sinde). 
3 • Halk türkiisü: {S3lıah~tan J· lk .ıl 
4 - Halk ürkuııü: lDemırc:ıl~r 
döğcr). 

19.2.S Konu~ına (dış poll 'ka h'd'~c•· .) 
19.40 Tı.irk miızı ı (rasıl he c. 1. 
20.20 Temsil. 
20.50 Konu•ma (haf alık pes~ '.ı 
21.10 Mu.dk Crıyaseti cumhur \; 

ef: ihsan Kiinccr). 
l . M. 1i: Mulı:ıcir m rşı. 

2 - S Uet: B e Zeybek. 
3 - Victor Radedıa: Rap odi 
+ - L, Mayeur: Sıık ofoıı ho ı· oı 
ser solosu. 
5 • 2ssenet: Se ne A \ aci cnnes: 

a) Oi :ı ı:he Malin. • 
b) Au Cııharet. 
.:) So·Js lcs Tılleul ·. 
d) Dınıam:he Soir. 

22.00 Menı rkc s;ıa arrı. a•ı!l!' lı• er'e:< 
rı. zirııat, e :ıı. tah 'J.ıi., ·a · ·yo • oıY 
kut bors ı \fivat). 

22.20 erbc ~at. 
22.JD M. zik (Caı:ba.nd • Pi.). 
23.Z5. 23.30 Yarınki pro r ııı e apanrS-

.J I ••• tr. 

4 - Sartname ve krok'sini gönne1ı 
i iycnl~rin her gün encümen kaleıni• 
ne ve islek ilerin de 24. 10. 939 salı 
(;Üni.ı !\3at (10,30 da bel'!diye enci1• 
nıenine müracaatları. (5357) 15308 

uh elif m zeme hnaca 
Ankara aelediyesinden : 

ı - Su işleri idaresi için alınac.a~ 
olan 20 kalem muhtelif malzemeye ta• 
lip çıkmamasına binaen pazarlıkla ab• 
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (3470) lira"' 
dır. 

3 - Teminat (520. O) lir<>drr. 
4 - Şartname ve malzeme li. tesinİ 

görmek istiyenlerin h.er gün encümetl 
kalemine ve isteklilerin de ı -10-939 
salı günü saat 10,30 da Belediye en· 
cümenine müracaatları. (5358) 15309 

KAZALAR 

s·r crv si mak 
Zile Belediye Reisliğinden : 

Tekerlekli ve yer <!eği tirel>ilir tiP" 
en tazyikli ve 120 d rccei hararet• 

miitehammil bir etiiv makinesi auıı 
alınacaktır. Bedeli muhammen 1050 
liradır. Vilayet Sı~ha ve İçtimai. Mu· 
avenet Müdürlüğünden bir memur da 
bulunmak ve me çut eraiti fenniye· 
ye uymak artiyle bir komisyon bu• 
ıuriyle bilınuayene eslim alınacakttr• 
ihale 21-10-939 c martesi günü saat 
10 da Beledi ·e Encümeni huıuriyl• 
yapılacak ır. (820 -5229) 15186 

·e t f errüatı 
im 

A 

ve teferruatı. 
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Alman tayyareleri dün de Scapa İngiliz silôh fobr' Garp cephesinde 

Alman hücumu 30 km. Jile 
Flow limanına hücum ettiler hafta tatili bile yapma sızın 

at üzerinde yapıldı • 
ır 

(Ba.sı 1 inci sayfada) 
ll't:V1:" ı...,,.~'-'!tler olmaktadır. Bazı 

............ S?FP!IYPPllYAP 

İron Duke zırhlısinin 
yanına bombalar düştü 

r~~ır ...,. b 
ı :- ,,."lıı "~dct1i piyade muhare e-
erın .. rag" . · . - men cephenin he;·etıumumı· 

Hitler'le Stalin 
arasındaki 

(Baıı ı Jnoi s11.yl11.da) 1 ahnrnı~tır. Bu tedbirler, son harpte 
çok müessir olmuştur. 

dnddd ~uar hafiftir '" bu .iki re~ der - Scapa Flev, Orkeny adalarının de-
yesınde bu sabahtanberi bir değişiklik 
olmamıştır. 

bal denlıe açılabllecelı: vazıyette<iır. Mo· • .. .. .. .. 
haV'k de.troyerinin yarası da sathidir. nız ussu olup, buyuk harpten ıonra, 

Atlantik denizinde bir alman tica- mektuplar Fi , d münhezim olan alman filosu burada 
Alman/~~ Scapa • ow a a batırılmıştır. 

ret vapu d . . d 
le ru evrıyemız tarafın an ya-
alanrnıştır. I 

hucum ettiler Almanlara göre Repulse ve 

Alman re•mi tebliği 
Amaterdam. l 7 a.a. _ Royter aj&11.1ı Harp tayyare filokı.mtll2 derhal düş Royal Oak nasıl torpillendi? 

ınanla harbe tutuşmuştur. Düşman tayya
releri aynı zamanda hava müdafaa batar
yalarımızın da atcşine uğnnıştır. Biri ba
taryalar tarafından olm.aık üzere dört düş -
man bombardıman tayyaresi düşürülmüş • 
tür. Bur.fan başka diğer müteaddit düş -
man tayyaresi de hasara uğramıştır ve 
bunlardan bir kaçının Almanyaya dön -
memi1; olması mulrtemeldir. 

d Berlin, 17 a.a. _ Ordu başkuman
anlı.~ı tebliğ ediyor: 

Dun. fransız kıtaları, istihkamları
ırıız önünde imdiye kadar işgal et
ıııekte oldukları alman arazisinin bü
ytik bir kısmını tahliye etmişler, hu -
·~da ve hududun gerisine kadar çe -
kilmi§lerdir, 

F rcuıatz/.QT e8'Uen tedbir 
almqlardı 

P.da, 17 a.a. - On sekiz gilnden -"'ri, fransız kumandanlığı, alman ta
lllınasuııu kırmak için her türlü terti
~ allll&t bulunuyordu. Fransız ku
~i t-edafüt vaziyette idiler ve al -
-.U taarruzu ne sevkulceyşi baskı
'-ı.dan, nede tabiye baskınından isti
lıade C<!ememiştir. 

Dün Sarre'in prkında, 30 kilomet-
r. bir cephe üzerinde yapılan alman 
~arrusu, Moıtelle'in şarkındaki taar
!'lltun akıbetine uğramış ve fransız 
fllukavemct hattı önünde kırılmıştır. 
Şura ını kaydetmek lazımdır ki, bü
tün bu harekat alman arazisinde, Ma
jino hattı boyunca cereyan etmiştir. 
Majino hattı, bu muharebelerin cere
Yan ettiği nuntakadan yirmi kilomet
re mesafededir. Fransız mukavemet 
hattı, tank, defi silahlariyle doludur. 
Almanların zırhlı vesaiti kullanmak 
iatememeleri de belki bu sebepten i -
leri gelmiştir. 

B lıyan harekat bir safhadan 
ibaret 

Parla, 17 a.a. - Askeri vaziyet: 
B'ranıız kıtaatı, alman arazisinde çar
Pıtnııya devam etmektedir. Alman kı
~ları tarafından oldukça geniş bir 
~Phe tizerinde dlln başlıyan harekat 
•heınıYetli olmakla beraber, ancak bir 
~ıI.n ibaret bulunmaktadır. Hare-

t, hiYetli topçu yardımı ile bera· 
:ı bet- piyade hücumlarından ibaret olup 

h11Yiik .zırhlı cüzütamlar hariç olmak 
~e. alelade tipten takriben 8 - 9 
fırka tarafından yapılmaktadır. Dil -
ınan, Majino hattının çok ilerisinde iş 
gaJ edilmiş bulunan mıntakadaki sah
ra istihkamlarının teşkil ettiği ilk 
fransız mukavemet hattına ulaşmıya 
hiç bir suretle muvaffak olmamış, o
tomatik silahlar ve topçu ateşiyle uzak 
mesafede tutulmuştur. Düşman, zayıf 
bir işgal altında bulunan ve alman kı
talariyle temas temin eden küçük gö
zetleme yerleri hatlarını geçebilmiş -
tir. 

ileri hareket durduruldu 

Bu mevkilerin müdafileri, düşma -
nı geciktirici hareketlere devam ede -
rek muntazam bir ricat yapmışlardır. 
Düşman ileri hareketi, fransız topçu~ 
ıunun muhtelif çapta toplarının ateşı 
altında yapılmıştır. Alman piyadele
ri, geçtikleri saha üzerinde, mayn ~ar 
lalariyle karşılaşmışlardır. Fransız ıs
tihkam efradı, bu tarlaları vücuda ge
tirmek için, ekseriyetle patlamamış 
alman mayınları kullanmışlardı. Bu 
maynlar, eylül ayındaki fransız ileri 
hareketi esna ında külliyetli mikdar
da ele geçirilmiş olup, aynı n_evi~e? 
fransız mühimmatına illve edılmıştı. 
Alman taarruzu, fransız kıtaları tara
fından hazırlanan ilk mukavemet mev 
zii önünde durmu§tur. 

Alman bataryaları sükut 
ed;yorlar 

Paris, 17 a.a. - Cephede alman ba
atryaları, güya nerelerde bulundu~ıı: 
nu belli etmek istemekten korkar gıbı 

bildiriyor: 
Berlin'den buraya gelen haberle~e 

.. B Hı'tler B. Stalin'e gönderdı-gore, . • b 
ği şahsi mektubun cevabını sa ırsız-

lıkla beklemektedir. . 
Telegraf gazetesinin ~erlın muha-

biri, ~ hususta diyor ki: . . 
"Fı hrer'in mektubu ile bir:_Iıkt~, 

Berlin'den Moskova'ya h~susı bır 
kuriye gönderilmiştir. Berlın'de ath-

. dildiğine göre, bu mektubun ce-
mın e b .. "'k bir 
vahı, müstakbel hadiselerde uy; 
rol oynamak bakımından son erece 

mühim olacaktır.,. • . . 
Aynı muhabir şunu ilave edıyor. 
"B. Hitler, garp cephesine >'.apilca· 

ğı seyahati bu cevabın gelmesıne bı
rakmıştır. 

Bugün de s3at 6.30 d3 takriben dört 
düşman tayyaresi tarafından Scapflov .. Ü· 
:ıer'ne bir ta:uruz yapılmıştır. İron Duke 
zırhlısının yanına iki bomba düo;müş ve 
gemi bazı !:asam uı';ramı tır. Ne ölü ve 
ne <le yara'' Yardır. .. 

M:!liim oldu;:u üzere, İron Duke . eski 
bir gemı olup 1930 deniz. muk~ve'.esı mu
cibince s!lôhlarınd?.n tecrıd cJılmış, zırh
ları kaldırılmış ve o z;ımımdanberi m'!k -
tep veya depo olarak kullanılmakta bu -
hınmuştur. . .. 

Sahil bataryalarının ve h;ırp . .i'~~-"''nı.n 
ateşiyle bir düşman tayya,rc ·ı du:;urulmuş 
ve diğer biri de hasara ugramı~tır.,, 

Batırılan alman denizaltıları 
Diğer taraftan, Berlin'le R~m~ ara

sında, telefonla ve mektupla ıstışare
ler devam etmektedir . ., 

Londra, 17 a.a. - B. Vinston Çur
çil, a\ anı J>~m;:ı•·~s·ndaki beyanatında, 
ge-:en c.lma gi.inü dört alman tahtel -

•ııııı.r-..ı..ıı1111ıı1ıııı.ıı..,111111-.111111111111..ııl'Jljl:-'ll1lliı:'..'11 1 bahirinin muhak!:a·· s•1<eL1·e tahrip e-
ı· rrse al- dildi;;ini bildirmi~::r. l~u dö. t tahtel-

bir hüküm vermek azılml , gke ıd . ı lıahı·r"me'-·anında alınanların, harekat 
Rh . Mose e e a ar ım- • J • 

mantarın ın ve .. . d ~~hası geniş olan en büyük tahtelba -b"" ·· hat uzerın e taarnı· . .,.,. 
tidat eden ~ıtun. . 1 b'l ı ; hirlerinden ikisi de dahil bulunuyor· 
za gegmelerıne ıntızar o una ı eccg. 

iddia edilebilir. Fakat a~m~nlar, s~~: du.Nazır, harbin ba51ndanberi on üç 
kulceyş bakımından ı:nusaıt olan k- alman denizaltıs;nın batırıldığını beş 
veya üç noktadan tazyıkte bulunaca . . 'ddi surette tahrip edildi
lar buralara tanklar sevkedecekler, :~n~s:~ın cı. . 

• 1 ·t 1 .. a gını soylemıştır. 
tayyare dafii batarya arı mıy ra yoz - B Curçil fransız donanmasının da 

· k .. çok aşagıdan uça- · ~ ' teşıne tutma· uz~re . Bu cok faaliyet gösterdiğini fakat bu bu-
cak tayyareler gondere.cekler.dfır'. de s, usta rakam zikretmenin kendisine 

l · · k' · bır vazı esı 
tayyare erın ı ıncı . . . dü mediğini ilave etmiştir. 
tayyare dafii topların faalıyetını ken· ş 

dilerindcn sonra gelecek olan bom- Lord Ch!1tfield'i11 izahatı 
bardıman tayyareleri üzerine çekmek 
olacaktır. 

Fransızlar, hadisata karşı koymak 
. . "htı'mamla hazırlanmışlardır. Al-
ıçın ı .. . 
man tanklarının mayn hatları uzerın-
den ve yahut fransız bataryaları ate -
şinin yalazı mıntakalardan ~eçme.k 
mecburiyetinde kalacağı tahmın edı
me ktedir. Alman tayyareleri, bir kur
şun obüsü barajına !iarpacaklardır. 

Majino hathnda 30.000 
ingiliz a•keri var 

Ekselsiyor gazetesine göre, ingi -
liz kıtaatı Majino hattını bir kısmın
da mevki almış bulunmaktadır. Eğer 
alınanlar bu mıntakaya taarruz ede· 
cek olurİarsa karşılarında İngiliz .o~
dusunun 30 bin kişilik bir kuvetını, 
modern silahları kullanmağı öğr~~
miş olan, aynı zamanda ~üş.ıı::anın ~ -
zerine hiç kimsenin ve hiç hır °?~~ı -
nenin geçemiyeceği bir ateş ve olum 
tufanı yağdıracak halde bulunan ~a
jino hattının bütün karışık mekanız -
malarını çok iyi bilen ingiliz efradını 
bulacaktır. 

Bu 30.000 İngilizlere Paris'te al· 
manların müsademe etmek mecburi -
yetinde kalacakları kütlelerin piştar
ları nazariyle bakılmaktadır. Çok za
man geçmeden Framıaya 32 İngiliz 
fırkası gelmiş bulunacaktır. 

Fransa bazı sınıflan terhis 
ediyor 

Paris, 17 a.a. _ B. Daladiye, cep~e 
o-erisi hayatına daha lüzumlu olan kı°? 
;eleri tedricen ve imkanın müsaadesı 
nispetinde memleketin i.ktısadi hay~
tına iade etmek maksadıyle, 20 teşr~
nievelden itibaren, 1909 sınıfına dahıl 
·edek subaylarla erleri, terhise karar 

} h. . 'h vermi~tir. 1909 sınıfının ter ısı nı a-
yet bulduktan sonra, 1910 sınıfına da· 
hil yedek subaylarla erler, keza ter
his edileceklerdir. 

ltalyan gazetelerinin yazıları 

Londra, 17 a.a. - Lord Chatfield, 
Lordlar kamarasında, Royal Oak harp 
gemisinin 14 teşrinievelde, saat 13.30 
da, lskoçya'nın şimalinde, Scapa 
Flow'da bir tahtelbahir tarafından ba

tırıldığını söylemiştir. 
Chatfield, limanın müdafaa tertiba

tı arasına, tahtelbahirin ne suretle •o
kulmağa mı.ıvaffak olduğu henilz bi
linmediğini ilave etmiş ve bu sokulu
şun mesleki bir kabiliyet ve bir cüret
karhk nilmunesi sayılmak icabettiği
ni söylemiştir. 

Geminin içimle infilak oldu 

Chatfield, sözlerine §U suretle de
vam etmiştir: 

"- Tahtelbahirin Royal Oak'ın is
kele tarafına iki to;pil attığı ve bun
lardan yalnız bir tanesinin provaya i
sabet ettiği anlaşılıyor. İnfilak dahili 
sebeplere atfedilmektedir. • İnfilak 
maddelerinin bulunduğu ambara su 
dolmuştur. 

İlk taarruzdan yirmi dakika sonra 
tahtelbahir, arka arkaya üç dört torpil 
daha atmış, bunların isabeti gemiyi 
önce yana yatırmış sonra da batırmış
tır. Royal Oak, limanın nihayetinde 
demirli idi. Bu itibarla, birçok subay 
ve tayfa, kurtarma tedbirleri almağa 
vakit kalmadan boğulmuşlardır. 

Gemileri korumak için tedbirler 

Ölenlerin sayısı subay ve tayfa ol
mak üzere 800 dir. 

Lord Chatfield, beyanatına devam
la demiştir ki: 

Royal Oak'ın ziyaı neticesindeki 
zarar ne kadar ciddi olursa olsun, bil· 
yük harp gemilerimizin emniyet mar
jı yine bütün genişliğini muhafaza et
mektedir. 

görünm k ve bu suretle fransız batar- Roma, 17 a.a. - Bu sabahki gazete · 
yalarının taarruza geçmelerine sel.ıe - )er, alı nların Mo lle'in şarkında gi 
biyet vermek için sukut etme!·tedir. ri mi oldukları taarruz ve alman tay
Motörlerin mütemadi bombardıman· yarelerinin İng.i.ltere'~e karşı yapmış 
ları, alınanların taarruza ge~mek için oldukfarı ilk hucum ıle garp cephe
tanklarını toplamakta oldukları zan- sinde ba-;lamış olan hakiki taarruzu e-
nını tev1i tetmektedir. hemiyetl

0

e teLarüz ettirmektedirler. 

Royal Oak'ın mevkiini tayin eçin 
yaptığımız sıkı araştırmalar imdilik 
semere vermemiştir. Fakat vakında 
iyi bir neticeye varacağımızı kuvetle 
ümit ediyoruz. 

Harp gemilerimizin sıyanetini art· 
tırmak üzere muktaz:i bütün tedbirler 

fransız piyadesinin ateşine değil aynı 
zamanda topı;;unun da şiddetli baraj 
ateşine maruz kalmıştır. Bu şerait al
tında mezkur harekata iştirak etmiş 
olan düşman fırkaları oldukça ağır 
zayiata uğramış olacaklardır, hususi · 
le ki adım adım ölçülmüş sahaya ate~ 
eden her çaptan fransız topçusunun 
ve ağır mitralyözlerinin şiddetli ateşi 
altında yürümek mecburiyetinde kal 
mışlardır. 

Mo elle ile Haardt ormanı arasın- Fransız müdafaa hatları önünde 
da 65 ilii 75 mil uzunhığunclaki bir hat Paris 17 a.a. - Alman taarruzu, 
Üzerinde icap e .. en ba lıca ıhzarat ya- frc.nsız i'lk müdafaa hatları önün ge-
pılmıst r. lince yerinde saymı~a ~-a~.lamış.tır. . 

B. Bitlerin insanca vuku bulacak Alman piyadel:rı, butıın azımlerı· 
te' er atı ka' iyen n:ızarıi tib~ra .a~m:ya· ne ra,;men, fev~~lade s~ kı fra~s:z at~
rak Ma · ino hattını yarr.ıaK ıç.n Al· ı şi karş•sında muteharrık hakıkı çelık 
tnanya'~ın sarfedebilcceği bütU.n gay· duvarı aşabilmek iı nıdi kalmaksızın 
rcti bu nok•ada göstermeği düşi.in· yere yapışmıy~ mec~ur olmuşlardır. 
ınckte olduğu intibaı mevcut'(Ur. Yapabilecekl~~ı ~eg~ne şe~ oralara 

gömü erek mudafılerın .ateşıne ~uk~
bele etmek üzere kendı otomatık sı
Jahlarını yerleştirmektir. 

Fransızlar ihtimamla 
hazırlandılar 

Ahna.nların bu tabiyelerine göre Düşman yalnız do&rudan dofruya 

8. Daladiye general Gamlen'le 
görüştü 

Patis, 17 a.a. - ]"'»'adiye bugün 
öğleden sonra general Gaınlen'i ka· 
bul ctmi;tir, 

Berlin, 17 a.a. - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: 

Royal Oak zırhlısını ve zırhlı kru
vazör Repulse'i batıran denizaltının 
avdetinden sonra, bu hadiselere dair 
olarak resmi bir rapor vermek imkan 
dahilindedir. 

Tahtelbahir süvarisi, Prien tahtel
bahiri ile Scapa Flov körfezine gir
mişti. Orada demirli bulunan Royal 
Oak ve Repulse İngiliz harp gemile -
rini torpilledi. Maynların ve ağların 
mevcudiyetine rağmen, denizaltı, İn
gilizlerin mukabil taarruzundan kur -
tulmıya muvaffak oldu. 

Bu sabah saat dokuzda, denizaltı, 
bir alman limanına girmiştir. Alman 
bahriyesi kumandanı amiral Racder, 
denizaltı süvarisiyle mürettebatı se
lamlamak üzere o limana hareket et-
miştir. 

Deniz.a1tı .mürettebatı taltif 
edildi 

Berlin, 17 a.a. - D. N. B. ajansı 
bildiri yor 

Alman bahriyeci Mskumand3nı a· 
miral Raeder, Royal Oak zırhlısını 

ba ıra•ı ve Repules kruvazörünü tor · 
pilliy yn tahtelb;ıhir efradını birinci 
ve ildnci sıaıf demir salip madalya
siyle taltif etmiştir. 

Fi.\lırer, tahtclba!ıirler başkuman · 
danı Komoı.Jor Doenizti, hizmetlerine 
mükafat olmak üzere amirallığa terfi 
etmiştir. 

Dü-;ürülen alman tayyareleri 
~ yed :den fazla 

Londra, 17 a.a. - Royter ajansı bil 
diriyor: Dün Fırth of Forth üzerin
deki hava hücumu esnasında İngiliz 

tayyareleri tarafından düşürülen al
man tayyarelerinin, resmen bildirildi
ği iızere dör ten fazla olması ihtimali 
kuvetlidir. 

Gayriresmi bazı mahfiller, bu hava 
hücumuna iştira.Jc eden on iki ila on 
dört tayyareden yedi tanesinin düşü
rüldüğilnü söylemektedirler. Mütead
dit düşman tayyarelerinin sukutuna 
şahit olanların ifadelerine göre, dü
şürülen tayyarelerin sayısı yediden 
fazladır. Fakat hadiselerin sıhatini 
kontrol etmek müşkül olduğundan, 

resmi mahafil, icabında hakiki mik
tarı yeni bir resmi tebliğle tasrih et
mek üzere, şimdilik mahdut bir rakam 
vermekle iktifa etmiştir. 

Bir alman tayyaresi Hollanda 
hududu civarında yere indi 

Londra 17 a.a. - Olsenzaal'dan ge-
' 

len bir telgrafa göre bir alman avcı 
tayyaresi bir İngiliz harp tayyaresini 
geçen gece Almanyanın şimali garbi
sinde Lingen civarında Hollanda hu
dudunun pek yakınında yere inmiye 
mecbur etmi tir. Bu haberi veren 
Amsterdam telgrafı, İngiliz tayyare
sinin yere inerek ateş aldığını ve i
çinde bulunan üç tayyarecinin bki ya
ralı olmak üzere kurtarıldığını bil -
dirmektedir. 

Y anm saat süren yeni alarmlar 

Londra, 17 a.a. - Bugün İskoçya -
nın ve 1ngiltere'nin şark ve cenubu 
şarki sahillerinin bir çok noktaların -
da tehlike işaretleri verilmi~tir. A -
la:-m yarım saat sürmüştür. 

Alman keşif uçu§ları 

Londra, ı 7 a.a. - Hava nezaretin -
Jen tebliğ edildiğine göre sabah düş
man keşif uçuşları yapmış ve Lin -
colnSiıiein bir çok noktalarında teh -
like işaretleri verilmesini mucip ol -
:nuştur. 

Mezkur mıntakalara hiç bir bomba 
tlılmamıştır. 

Bir gemiye taarruz 

Londra, 17 a.a. - Scapa ile Thusso 
.asında işliyen Stola posta vapuru 

liman t:ıyyarelerinin hücumuna uğ -
· aınıştır. Bombalar gemiye isabet et
ııem:ştir. 

Düşman taryarelerinclen biri sahil 
.. ava bata yası tarafından düşürül -
:niiştür. 

Alman tebliği 

Beri in, 17 a.a. - ı 7 ilkteşrlnde, al
nan tay, releri Scapa Flow'a kadar 

bir u~uı yapmıglardır. Koyda bulu -

gü.nde 24 saat çalışıyo 
Londra, 17 a.a. - Amirallığm müsaadesiyle silah fabrikala

rını ve harp gemileri tersanelerini gezen Royter ajansmm mu
habiri, bu müesseselerin faaliyetini, ancak "muazzam" kelime
siyle ifade edebileceğini söylemektedir, 

Muhabir, evela, birçok çelik fabrl
kaGını gezmiş ve tayyareler için hu
susi parçalar, zırhlı parçaları, harp 
gemilerine mahsus gayet büyük tQp
lar, zırhlı aatıhları delip geçen mer
miler ve saire dahil olmak Üzere her 
tip silah imaline mahsus çelik istihsa
li için tatbik edilen en son tekemmü
Jatı görmüştür. 

Bu fabrikalar haftada yedı gün ve 
günde 24 saat çalışmaktadır. Mesainin 
uzunluğuna ve yoruculuğuna rağmen, 
işçinin maneviyatl fevkalade iyidir. 

/larp malz~rnesinin 
mü,iqe.mmelliği 

Harp malzemesinin miiltemmelleşti
rilmesi için çelik üzerinde mütemadi
yen tecrübeler yapılmaktadır. Araştır 
ma şeflerinden biri, almanların, büyük 

Britanyanın aahip olduğu malzeme
den üstön malzemeye malik ol:nadı• 
larına kani bulunduğunu söylemiı:til'. 

Royter muhaıbiri, tersanc'crdc, inta 
halinde bulunan yeni filoyu tetkik 
etmiştir. Ticaret gemileri, harbiye em 
rinde çalışmak üzere yard mcı kru
vazöre tahvil edilmekte, di ;er b. zı 
gemilere toplar konulmal-ta, ba:.:ıları
na da tahaffuz tertibatı ilave edilmek
tedir. Bütün bu ticaret gemilerine su
reti mahsuııada talim görmü: t'care t 
gemi tayfaları, mürettebat olarak v.. 

rilecektir. 

Reuter ajansı muhabirinin ifadesi
ne göre, umumi intiba müttefiklerin. 
azami şiddetle muharebe edcbilmelo
rini temin için herkesin çok büyiik 
gayretler ıarfetmekte bulunduğu yo
lundadır. 

im askerlerinin 
Fransa ile başlamış olan 

e haberi yok!· 
AJman ·Rus paktını da bilmiyor) r 

Paris, 17 a.a. - Fransızlar tarafından esir edilen alman as
kerleri, muhasamata ba landıktan birkaç hafta sonraya kadar 
Fransa ile !ngiltere'nin harbe girdiklerinin kendilerinden sak
landığım söylemişlerdir. 

Harbe başlandıktan sonra vukua 1 
gelen hadiseler de kendilerinden sak· 
1ı tutulmuştur. Bu hadiseleri, alman 
esirleri şimdi öğrenmişlerdir. Harbi
ve ne?aretinin bildirdiğine göre İs· 

t!cvap edilen esirler, kendilerine ma
nevra yapılmakta olduğu ve işitilen 
top seslerinin talim atışlarından ileri 
geldiği söylendiğini ifade etmişler -
dir. 

Bu almanlar, Fransa ile Almanya 
arasında hiç bir zaman harp çıkmıya
cağına, çünkü Führerin buna ıureti
katiyede mani olacağına inanmakta 
idiler. Esirler, Almanya'nın Sovyetler 
Birliği ile bir pakt imza ettiğini ha

ber aldıkları zaman hayret etmişler -
dir. 

E•irlerin ru• -alman paktından 
da haberleri yok 

Esirlerden biri bunun her halde 
Führer'in diplomatik bir manevrası 

olduğunu ve bu suretle hiç hoşlanma 
dı ğı sovyetleri avcunun içine almak 
istediğini söylemiştir. Bir diğeri de 
şunları söylemiştir : 

"- Bolşeviklerle ittifak ederek 
Fransaya ve İngiltereye karşı harbe 
girmiş olmamıza imkan yoktur. Eğer 
böyle bir şey varsa, kargaşalıklar çı -
kabilir, Fakat daha şimdi değil.. Al -

Zira f 

Odesa'ya v rdı 
(Bışı 1 inci saylacfaf 

Dervitten mürekkep tü:rk heyeti. d 
Svannettia vapuru ile Ode ya geı. 
miştir. Zira.at vekili ve refalrtindetcl 
zevat, rıhtımda, Odesa şehri So'fllyed 
reisi Çovçenko, mahalli ziraat dairclll 
şefi Nagorni, mahalli teşekküller mt> 
messilleri ve gazeteciler tarafında.il 

karşılanmıştır. 

8. Muhlis Erkmen'in beyanatı 

Ziraat vekili Muhlis Erkmen, Taıss 
muhabirine verdiği beyanatta demit
tir ki: 

,. - Şehrinizde ikametimin ilk da• 
kikalarında, Sovyetler Birliği millet• 
!erine türk milletinin selamlarını vo 
samimi dostluk hissiyatını bildirmek
le müftehirim. Sovyetler Birliğine 
gelişimin hedefi Sovyetler Birliği zi
raat sergisini ziyaret etmek ve Sov
yetler Birliğinin zirai ba arılarını tet 
kik eylemektir. Sovyetler Birliğine 
ilk defa olarak geliyorum. Fakat mem 
leketinizin muvaffakiyetlerini daima 
büyük bir aliika ile takip ettim . ., 

manlar, kendi kendilerine düşünmek ----------------

kabiliyetini kaybetmişlerdir. İnkisar· "'E"'5"K'"1"GA""'"z'K'E"l~'"E'A",'P~~~~·~~·,"ı la karşılaşacaklarını anlamak için bir 1 
müddet daha geçmesi lazımdır.,, 

Esirlerden biri de şöyle demiştir: Bir kilo gazete varlığ_i~le 1 
"- Hitler, harbe müracaat etmeden günde 2 çocuk doyurulabılır ! 

her istediğini elde ediyor. Polonya Paket yapmaktan başka bir 
muharebesini hesaba katmamak la- işinize yaramıyacak olan es- f 
zımdır. Buna büyük bir manevra de- ki gazeteleri bu hayırlı iıe 1 
mek daha doğru olur . ., 1 vermenizi Çocuk Esirgeme 

nan İngiliz harp gemilerini muvaffa- ı..:ı:.~:::~:.~::..ı.~ .. ~~.~: .......... 
kiyetli bir taarruz yapılmıştır. Harp 
gemilerine büyük ve orta çapta bom
balar isabet etmiş ve bilhassa bir saf
fıharp zırhlısı hasara uğramıştır. 

Bu taarruz neticesinde bir hava har 
bi de olmuş ve bombardıman tayyar-e
lerimiz bir düşman tayyaresini düşür
müşlerdir. 

Düşmanın şiddetli müdafaa ateşine 
rağm n tayyarelerimiz biri müstesna 
olmak üzere kamilen üslerine dönmüş 
tür. 

Yeni bir taarruz 

Londra, 17 a.a. - Bahriye nezare· 
tinden bildirildiğine göre, düşman 
bugün ikinci defa olarak saat 12.30 i
le 14.30 arasında Orcadcslerin üzerin
de taarruz etmiştir. Düşman biri altı 
diğeri dört tayyareden mürekkep iki 
filo ile taarruzunu yapmıştır. Ne ha
sar ne de zayiat vardır. 

Alman tayyarelerinin birinin diifü
rUldü~ü blldirilmiftir. 

Bu gün ve bu gece 

ULUS 
CEHEN 

Sin~ma!ında 

YOLU 
Baş Rollerde : 

PAT O'BIAN. 
HUMPSEY BOGART 

ANN SHERIDAN 
İlave olarak: 1 - Hatay'ın güzelliği ve 

neşesi 

2 - METRONUN yeni dün
:ra havadisleri. 

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

12,15 ucuz matinesinde 

Al TIN RAYA KIZLAR 
TL: 2193 
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m··rcmş 

i 
m• avinliği 

iham 
Tamirat yaptır lacak 

Ankara V liliğinden : 
1026 lira 63 kuru~ muhammen be-

M J;ye Tefti§ Heyetinden deli Uı:erinden Kalecik kazası merkez 
35 lira r.ıaa~lı Maliye Müietti Mu· okullannın amiri açık eksiltmeye 

avinligi için 14 Klinunııewel 1939 per- onulmu vakti muayyenındc kaza 
gen gı.i:lU mi.ı· aka imtihanı yapı • k ymakamhğında müte ekkil bu işe 
lac tır. ı mah us komisyonda hiç bir talip zu -

Aranan .. :ırtlar nlar<lır : A) me- h~r etmediğind.cn .on. gün ?a1:,a tt~di-
trıunn ka, ununun clüıdüncü madde - dıne karar verılmıştır. lkıncı eksılt. 
si;:c;_ ya.:ı'ı v fı haiz olmak, B) ı 'me 20. ıo. 1939 cuma günü aat 15 te 
K.a ıunusn 1 1 39 j' inde ya ı 30 dan yukarıda sözü ı;e~cn komisyona ve 
fazla olmarna:;, tiHlı:iye mckte • teminat akçesini Ka ccik ka7ası mu • 
bin .cıı ( Siy;w ı Bil iler O · lu ), Hu ha ebe m murluğu veznesine ya ır-
kuk faltilltcsinde , iik k ticaret ve ı malan. (5360) 15310 
Ur i a· mel. ebinrlen \•eya bunla::a mu· . . 
adıl def'ecedcki ecn bi m.... cplerden P. T. VE T. MUDURLUCIJ 
mezun ol:T'.alt, D) ;:ap:lncak tahkikat M 1 
nc"iccsind katel·ter itibariyle Mu - OnjOO O IOOCO { 
let:.iş olabllecek \'a ıfları haiz bulun- P. T. T .Levazım Müdürlüğün-
duğu anin ılınalt, den : 

İmtihana talip olanlar 15 İkinci teş- ı - İdare ihtiyacı için (30.000) a • 
rin 939 tarıhlnı:~ ·adar An karada Mali- det 3 m ın balur ·c ( 100.000) det 4 
ye Vekaleti Tefti heyeti reisliğine m m alüminy m i ceman <130.000) a· 
arzuhal ile müracaat etdeceklerdir . det manşon !tapalı zarfla eJ,ıiltmeye 

Arzuh' e u evrakın raptı lazımdır: çıkarılmı tır. 

A) Nı~ - ·-..uanının ash veya tas - 2 - Muhammen bedeli (6650) mu • 
di ·li su ' ı<dresi, B) kendi el ya· vakkat teminat (4!'JS,;S) lira olup ek -

ULUS 

Ekmekli un ve sade y ğı ah acak 
Jandanna 1 

Cinsi Kilo 
inci Alay Satm Alma Komisyonu atkanlıimdan : 

Ekmeklik 
un 
Sadeyağı 

647000 
21000 

Tutarı Mu\•akltat t::rninat İhale günti saati Şekli 
Lira Kr. Lira K . 

80875 00 
24000 00 

• 

6066 00 26.10.939 
1800 00 .. er§embe ıs de Kapalı 

.. .. 
1 - Çanakkalede birinci J. alayının l. ıı. 939 tarihinden ı. 8. 940 gü· 

nü sonuna kadar ihtiyacı buluna.'1 yukarıda yaılı (2) kalem erzakın hiza.
1 

larında gösterilen günde Çanakkaledc J. ikinci tabur karargalnndıı te -
şekkUl eden satın alma komi r.nunrla eksiltmesi y pılacaktır. 

2 - Teminat ve: te' Uf me!:tupları ihale g"nü saat (14) de kadaf' komiı· 
yona e lim edilmiı; bulunacn .ır. 

3 - Sartnameler paras .z olarak komisyondan tedarik ed'Jebilir. 
4 - İç ve dı ıarflan ibi tara ından temhir edil:n! olacaktır. 

(4978) 1~11« 

• 
ViLAYETLER ol 1 a ı 

Cami t"miret·tiri :e 
Erzinc n ·ialnkil Vakrfl r Me· 

murluL'unda ı 

D. B kır N fıa Mi.idürJüğ\ind n: 
1- Talip çıkmadığınd .. n yeniden 

kapalı ıarf usuJiyle ekııil~eye konu
lan i : 1 i88Z lif'a ;a kuru!I ke!if be -
delli ve B. U. Mlifetti li yollan ik
mal in aatı. 

2- Bu i e ait evrak şunlardır : 

18-10-1 

S' yHal Bil~iler Olrnlu Su... Al nıa Komisyonu iııli ind n 
Mikt rı Cinc>i Muhammen fiy tı İl 

40 t~ne 
70 taııt 

10 t ne 

Pamuk şilte 
Pamuk y;ıstık 
P'ke örtU 

488 
133 
25 

886 65.'>5 
Si asal Bi "İler okulu lçfo yukarıda cin i ve mi· rı azılı ilte, ya tık 

'C' pi e açık eksiltıne ile 8 tın alınac lctır. Eksiltme 20. Birinciteş in ıcB9 
cum· günü $BBt t S <le Ankara Mektepler mu! ascbeciliği 'naınncl yapıla· 

caktır. Muhammen fiyat ye ilk teminat ukanda yazılm ur. Şartname bet 
giln m"ktepte gör .. ) bilir. (4973) l 943 

1 ec 
D yram'ç A&l<eri Satm Alml\ K misyonu 

C':ıli K'losu Tutan 
Mu ;ılı:kat 

temi t 
l,ir. r. Lirn ·r. 

Sığır eti 6l00 12126 00 l:.'.)9 4S 
ıcklik ı.ın 4 6500 61~.) OD 46S.5 50 

(bıri .:ı nevı) 
Kur fas iye 1\003 uoo 00 66{) 00 

Sade ynğ l!lJOO 180SO 00 1353 75 
(birinci nel.i) 

a 
dan :: 

!balenin 
Gunü Saa. •k11 

p lızarf 
6-11-939 p rte· p t !!> 

ıJ kap lı zarf 
7-11-93ll a lı ııııa ı 5 de kıı· 

palı aril'l 
s.11.939 ç::rırunba saat u 

d kapalı u.rf 

l Erzincanc!A H •cı İzzet pa_a cami· 
inin 15568 lira l2 kuruş bedeli keşifli 
in a;:ıt ''e l miri yeniden kapalı zarf
la 12 10. 9 9 dan itibaren 15 Un mü ınsı ile tercüme! MI hü!Ssası ( memu- iltınesi 16 - ildnci tıo rin . 939 per • 

riyctte bulunanlar müdde ve sureti şembe giinli s at 16 d.ı Ankarada P.T. 
hizmetlerine daif' resmi vesika, mil!!s· T. umum mildürlük binasım.1,.ki satın 
11eselerdc bulunanlar orada alacakları alma komi yonuııcla yapılacaktır. 
bonseı:ı~~l~ri rapt:deceklerdir .). ~) l 3 - is e!;liler mu" k)(aı ı~ın!nat 
A~ erhgı.nı yaptı. ına ve.ya t~cıl edıl-ı makbuı vey bnnka temin t mck ub ı ı 

oldu una ~aır reamı veaıka, D) il · .ıtıni \'CS<1\ki muhtevi ap ı zarf 
Mektep e .ade nameıi 'e}'a tasdikna· !arını o gün aat (15) e kadar me~kıl:
mcsi, E) Sa lam ve yolculuğa müte- komİ<ı}':> ıa verc:cckierdir. 

'·•ilt .• ey konulmuttur. 
.. ı! r ek iltme keşif ev· 

!z: olıırzk Erzincan va -
rc5inden alııbiliı ler. :.k ilt

·"· O. 93!) pc:- embc g"nü sa t 15 
V'illuflar idaresi binasın a yapıla • 

ktır. 

A- Eksiltme !}llrtnamesi. 
B- Mukavele projesi ve resimler 

ke if, 
C- Ek busud e fenni şoseler umu-

mi pr nameleri, 
D- Bu evrak Dirarıb3 ·ır nafia mU 
üdüğünde görli!ehilir. 

l - ayraml t bulunan janıhrma alay eratı m 'htiyaçlan olan yukar dna, w· • 
t3r ve tu:arJan ile muvakkat teminatla.n ya;ıılı dört lem er ak ka lı :arf usul!yl• 
eksiltme.ve l:onulınu tur. 

2 - TI · il mel rl lıi:ra armd yuılı gilnlerde e saat 15 de ık 
la .. aktrr, 
3 - S r •na:ne er koınis onda her vıı' it için gön.ıltibiliır. 

4 - ·r .iıf m up! rı.blr ı 8t ev J m uz muk:ıbiliııde aJınııc rıdan kim 
3 ndl maddele in g re konı· yona nıtıracııatlan il ıı olunu • (5.2 ) •• lSUll 

laammil olduklar na dair resmi rapor. 4 - Şartnameler Ankara a P.T.T 
T !ipler tahriri ve şifahi olmak levazım İı1•ıınb· Jda Kınacıvan ııanında 

hef'e Ud imtihana tabi tutulacaklar - P.T.T. ayniya ub0 si mü ürlü~ün 
dır. Tahriri im ihan Ankarada ve İs· den para.sız olarak verilir. 

bulda ve bunda muvaffa olanların ( 881) 1486S 
ıH~i imtihanı Ankarada yapılacaktır. M 

lm ihan programı: em ur ve üvezzi 
1- aliye A) Bütçe ( ihzari, tat

Jılkı, tasdik ve kontrolu ), muhaaebei 
umumiye kanı.mu hükümleri, B) Ver· 
gi nazariyeleri ve usulleri, vaaıtaııır ve 
vası alı vergiler ( sedüllü vergiler, ve
raset ve intik 1 vergileri, istihl~k tize· 
rinden alınan verı;Jler, Gtimrük, inhi· 
lal'lar, harçlar ) Türkiycdeki vasıta ız 
.,e \<ısıtah vergiler, C) Maliye Veka
letinin merku. ve vilayetler tcıkilitı, 
D) istikraz nazariyeleri, tahvili dü • 
yun, amortisman. ·rurkiye düyunu u· 
mumiyui ve tarihç i: 

2- tlttiııat: ( t tihsal. tedavül, na -
kit ve itibar, inkisam ve istih.lak ba -
hisled ), 

3- Mali ve ti cart hesap, basit ve 
mürekkep faiz iskonto, faizli be abı 
c.arller, 
~ Hendese : ( satıh ve hacim me

aahaları , 
S- UırulU defteri : ( ticart ve sınai 

muhasebelerle Devlet muha ebesi hak 
kında n&uad ve ameli malü""t ), 

6- Hukuk : İdare hukuku ( idari 
kaza dahildir ) , ce%a hukulcu ( esa lRr, 
ve aıemurinin vazifeden miitevelHt 
ıuçlan , ceı:a muhakemeleri uııuliın • 
den esasa müteallik hükümler, 

Hukuku medeniye ( bor~lar QDU -

nu üzerinde umumi malümat, kanunu 
medeniden ahvali şahsiye. emvali gay
ri menkule ve mirasa müteallik hüküm 
lcr ), Ticaret hukuku ( şirketlere mü
teallik hükümler ve umumi malumat. 

7- TUrkiyenin tabii ve iktisadi coğ 
rafyası ve tarihi hakkında malümat. 

8- Ecnebi lisanı ( Fran ızca, Al • 
manca ve in ilizccden biri ), 

İmtihan neticesinde Müfet ig Mua
vinligine alınanlar J sene sonra yapı· 
Jacak ehliyet imtihanında muvaffak 
olurlarsa Maliye Müfetti li&ine tayin 
edilecekler ve staj için Avrupaya gön· 
derileceklerdir. (5ZIM) 15290 

ANKARA V ALlLICI 

Tamirat yaptı ·ılacak 
Ankara Va1iliğinden ı 

alı naca 
P. T. T. Ur.ıumi Müd"rli.iğünden: 
1 - 1dare.mizin münhallef'ine alı · 

naeak memur ve müvezzi içln müsa
baka imtihanı y;ıpılaca tır. 

2 - İateklileıin hüviyet cUı:danı. 
mektep şehaıletname1i, sıhhat raporu, 
aşı ka ıdı. zabıta ve adliyeden musad· 
dak iyi hal kii ıdı, ar. erlik ve ikası, 

dört fotoğraf ve bir dilekçe il· (ha
len memur olanların sicil ı;üzdanla

riyle dilekçeleri) 21 teşrlnievel 939 
akşamına kadar vilayet P.T.T. müdür 
lüğUne müracaat eylemeleri ve bun· 
!arın 788 sayılı memurin kanununun 
dördüncU maddesindeki _artları haiz 
olm ' la beraber devlet memuriyetine 
ilk dda gireceklerin 30 }'aşını eç
mi buhtnm mal rı. 

3 - Memurluğa alınacakların en 
az orta (lise mezıınlan tercih edilir.) 
Müveı:ıilerin de ilk mektep mezunu 
olmalan liizımdır. 

4 - Müsabaka vilayet P. T. T. Mü
dürHlklerinde 23 Tc!ldnievel 939 pa· 
zarteai. günü saa on dörtte yapılacak-
tıf'. 

5 - Mü ·abakada muvaffak olan li-
•e mezunlarına 20. orta mektep me
ıunlarına P.T.T. memurin kanununun 
hükmüne göre imdilik on lira ve mü
vezzilere de yediden on llraya kadar 
aıli maaş verilir. 

6 - Siıvari müveuiliği1'i istiyen
ler dilekçelcrinrle bunu tasrih etmek
le beraber bir hayvan tedarikini teah· 
hüt edeceklerdir. Bunlara beıJ lira 
yem bedeli verilecektir. 

7 - B;ı ka dairelerden naklen gele
cek olanlar mtiııııbakaya ibi olmakla 
beraber kendilerine umumi hilk!imler 
daire inde ma"'i verllir. 

8 - .Müsabakada muvaffak olanla· 
rın idarece teklif olunaca · herhangi 
blr yeri kabul etmeleri ~rtttr. 

(5225) 15183 

Av upo'dan dönen 

talebeler hakkında Ankara Merkez .Mimar Kemal İlk
okulunun tamiri 709 lira 20 kuruş ke-
Jif bedeli üzerinden açık eksiltmeye P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
konulmuştur. İsteklilerın artnameyi P . . '!· T: !daresi h~& ~na Avrup • 
görmek üzere her gün Kül ür Direk- ya g?ndcrılıp. de ~8;Zıreti haura do
törlilğüne ve ihale günii olan 2.11 •939 l~~ı ıyle. tah ıllermı ıkın~ _etmeden 
per embe günü saat 15 te %7.5 muvak-1 donenlerın .. en ı;:eç 20 tcşrımev~.ı 939 
kat teminat a çcsini Husu i Muhase· cuma gUnu ak ıımı~a kadar .. Y~ksek 
be Müdlirlil-ü veznesine yatırarak Vi- M~heııdls Mektebı ~ırektorlilğilne 
liyet Daimi Enciimenine mllracaatları müracaatlan, adrealenne yapılmıl 

(531S 15295 tebliğ makamına kaim olmak Uzere 
----- --- ilan olunur. (5255) 15216 

uhtelif terazile allnaca 
P. T. T. Umum Müdü lı.iğünden: 
Adet Tartı sia ı Muhammen bedel Muvakkat teminat 

liril lira kr. 

193 40) kiloluk 768.5 576 38 
255 20) 
4M 10 " 5808 435 50 
600 2 .. 54~0 405 00 

1) Taahhüdıin ademi ifuından dolayı yukarıda miktarlarly!e tartı si 
ası muhammen bedel ve mu,·akkat teminatları yazılı olan teraziler açık 
cksiltmere konı.ılm1.1~tur. 

2) Eksiltme 31. 10. 939 tarihine mil adif u.lt günü saat 16 da Ankara 
da P. T. T. umum müdU lil .. binasındaki ıattn alına komisyonunda y:ı· 
pılaca tır. 

3) 1ııtekliler muvakkat teminat makbuı veya banka teminat mektubu 
lle kanuni veaaikterini hamilen mezkur gün ve saatte o komiıyona mi.in 
caat =ekJerdlr. 

4) Şartname.ler Anlnıra'da P. T. T. levazım ve İstanbulda P. T. T. le· 
vazun ayniyat ıube müdürlüklerinde parasu verilir. (44!>8) l4517 

3 - Ek iltmeye girebilmek için 1175 
lira 10 kuru~luk muvakk t tcm!nat 
veıilm si ve ticaret odası vesikası ve 
ıoooo liralık benzeri i9 y pmış oldu
ğu a dair çesaiki ihaleden 8 gün evci 
vakı nar idare ine ibra..ı etmeleri la . 
rımdır, 

4 - Teklif mektuplan 26. 10. 939 
gilnil sa t 14 de kadar komi yon r i3 
liğine makbuz muı·abilinde verilece:· 
tir. Poı; ada olan gecikmeler kabul e-
dilm"z. (8269 - 5225) ISliO 

.aat müna · sası 

M rdin D. Endirn ııin en: 
Eksiıtme ·e konulan iş: fi'! rdinde 

yap•ırı acnk m mleket has ana ~11rn 
bir kı nn in ·aatı (19999) lira 53 kuru 
ke if bed li üzerinden k P"h ur u
ıuli ·le e!·sil meye <;ıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 31.10.Hl39 rıh günü saat 
on al ıda ,,.ilayet d imi enciime ince 
vilayet makamında ya_?· acaktır. 

3- 1 in ib Jeai 2-l l·l 939 Perıenbe 
g\inü s:.ı 11 de Nafia dairesin e yapı
laca.1ı:tır. 

4- E tsiltme e girebilmek icin 13 ı. 

21 lira. uva kat temin t V'rmek a a· 
ğıdaiı:i veı;i •aları ihraz etmek li;:tmtlır. 

A- Bu i§in eksiltmesiM gire il -
mek için ehliyet vesika ı, 

B- 1939 maU yılına ait ticaret oda· 
sı \'esika ı. 

5- Ta ip1 rin 2-11-1939 pcrşenbe 
g'"nli ih 1 :atind n ,· &a2 evvel ko
misyon rei liği•ı t·kiif ınel· plarım 
maklıuz m·ı tabllintic vermeleri. Posta 

ec'kmeleri kabul edilmez. 
&- 4 !ineli marlr e un (A) fıkrasın • 
ki Ehliyet vesikanı e ·sil meye çıkn

r im - olan ha ıgi i icin ist ·nildiği a
çıkta yumak suretlle ek iltmcnln ya
pılaca g"nden en az 8 giln vvel vi
layetten ist nilccek ve b .1. m 11 z r
fında ve"İ a ta e iı e bulun ta) nla -
ın ek,,iJtm ye irrm· cek crl. 

(552 5312) 

105 t 1 lum 
15293 

k 

o ılı 

Acele utıJılc - Tak.ıı'de 1168 plakalı 
Chreyaler ( rııdyo \le ka!Oriierli ), Müra· 
cııet Saı anp zarında B ltkal lchmet 
Bulum. 3804 

S;ıtıJrk - Az ku lanılınıe 1'emıosifon. 
küvet tefeTr.ıati ·le sa ılıktır. K rnoçlan 
c ılılcsl Mı:ırkez ~P rtııııanı kapıı;vıd~ ııa-
zeteı:ideıı sorul • ası. 38 7 

S u/ılc otoınobıl - nolet marlı;n 935 
ın eli 12S.l pUilu. numarulr tıık. i otomobİ· 
11. Bahcel evler 81 numaraya mUr:ıc ııc. 

3863 
Satılık (lullar - Xoll iyon ve µera -

L:c de halde pullat tılık:ur. Yeni ehir 
me11rutiyct es 1. Türe saklık Khımir ınde 
Ap. kat 2 No. S 3868 

ulılc - Etlik, sou durak a 6 od mut
bak Banyo, ireli ba~h;ıne \'r b i ile ıs. 
met Pap M. u.ıun yol No. 90 Bakkal 
dükk5nı. TL. 2147 

2 

art an 
Dllrt aatırll kil k llinlıırdao : 
Bır del ,,,. IO w.r ş 

1 lı.ı dt:frt ;,ııı 50 Kurıı~ 
Ur; d~fa ıçıa 'O Kuru~ 
Dön dl!la ıçln Q Kuruş 

Dcvaaılr lrilı;ülc 1 nl rdaıı her de 
fası içıu LO mn&ıı ala r. Mtııcli, 
ıo dd uc redilc:cck bir illin için 
l'I ıcuruıs al caktır ir kol y • 
hlı olmak üzere her satır, .:elime 
~rııhıı ınıiııki boşluklat ı:n tc:srıa, 
30 h..ırf it' r edllmi ·r. Blı ltU -
çü;ı il n 120 h:ırftet:ı ıbnre olma -
lrdır 
Dort uurd n ra la bı:r tır 1<1n 
bdıer seferine ayrıc on l:u~ a
lınır. 
Kü ·ük llinlauo 120 h rfl geçme· 
m i lhımdır. Bu mıktarı gc en 
lllinl r a)'rıca pul tar bine t bl • 
dır. 

3 -E siltmc ve fenni -artname ile 
huna müteferri di ~er e rakı iı iyen· 
ler vilayet daimi encümeniyle nafıa 
daire inde görebilir! r. 

lııtanbul Belediyeıind : Sat.ılrlc - Kahve kavurma ve çekme ma- ı 
İ faiye ekipleri için alınacak 105 a· ~inesi ·menıı dınamoısi)'k beraber. An- Kiralık _ Bıık ıkh.r kıırıır.unJ Xı • 

et tulumba kapall xarf ek iltmesine rnra Paita aalor.c.ııa mlincaat. Tel. 3612 r&nfil a kak No. 57 U vey dört iı <>
onulm.u .. 3836 clıılı kullanı~! hır daıre kiralı rr. Tel : 4 - lncklil dn eksiltme tarihin-

n r g c l aı 

layet makanma müracaatla bu gibi in· 
taatı yapabileceklerine dair müteah
Jik vesikası almalan lazımdır. 

günü saat 15 d- İstanbul be1ediye~i ı -ma-~"n""ı"1 ' ~st~ supap her rafı k:ı~h N.S.tt. 
2;.;iralı _ Bir bay ey yan i .

11 
".=·il=.--. 

daimi encümeninde yapılacaktıL Mu· az, temiz lı:ulla.rulmılj Hıtlkevi ııııfaltı Bal: nezdinde ı oda kiralıktır. Y. 
bamm n bedeli 30870 lir;ı. ve il temi· cılar Ap. Kapıı:ıya mir caat. 3891 rııt!y ı c d. Tllro ııo Ki 
nat 2315 lira 25 kuruıtur. Satrluk - Yenişeh'r Atatürk Bulvarı kılı 2 0 · 5 1 miıraçaaL 

S - Eksiltmeye gireceklerin dördUn· 
cü maddede bahsedilen vesika ile 939 

rtnamc zapıt vo mı.ıamclat müdür- dvmında ayda ôOO lin irııtlı apartman. 
tstanbul pa.•ıa. ! 1 u roltak sanııyi ca<l ı:· 

ene ine ait ticaret odası vesikasını 

ve 1500 liralık muva .kat teminatlan· 
nı havi olarak 2490 say1lı kanunun ta· 
rifatı dairesinde ba11ırlıyacaktarı ka
palı zarflarını 2 nci maddede yazılı 
vakitten bir ııaat evetine kadar daimi 
encUmcn reisliğine makbuz mukabilin 
de vermeleri lbımdu. Postada vaki 
teahhUrler lt'.azeret addedilmez. 

lüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin sı No. 2. Tel: BIS3 3905 

(5262) 15208 

inşaat münokosası 
Çanakkale Nafıa Mudürlügün. 

den: 

ilk teminat makbuz veya mektuplan 
ile 2490 numaralı kanuna göre hazır -
layacaklan kapalı zarflarına ihale gü· 
nü saat 14 de kadar İstanbul belediye i 
daimi encümenine vef'meleri. (8465) 

(5315) 15294 

Ltap lı z rf usulile eksiltme Ham 
Muğla Valiliğinden : 

1 - Eksiltmey~ konulan iş: Muğla 
hUkümet konağı in aatına talip çık· 
madığmdan yeniden kapalı zarf usu
liyle ekı.iltmeyc çıkarılmıştır. 

2 - Bu lnıaatın ke if bedeli 64872 
1- Kapalı zarf usuliyle Llrlnci defa lira 49 uru tur. 

olarak ekıiltmeye konulan iş Çanak- 3 - Bu inşaattn 14872 lira 49 kuruş 
kale Vrnyeti Ezine kaza ı dahilinde 939 ıeneliindc ve 50000 lirası da 940 
yeniden yapılacak hastahane binası enesin e tasviyc edilecektir. 
in aatı olup lJed li kaşfi 72923.0? ku- 4 - Bu inşaata ait evrak ~unlardır. 
ruştu.r. A - Proje 

2 - Bu işe ait evra ıunlardu : B - Keşif cetveli 
A - Plan C - Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
B - Eksiltme şartnamesi prtname i 
C - Hususi ve fenni şartname D - Bayındırlık işleri genel şaf't· 
D - Fiat bordrosu mesaha cetveli name i 

kc~if hül a ı E - Yapı işleri umumi feoni a t-
E - Mukavele projesi nameı;;i 
F - Bayındırlık işlNi genel şartna F - Hususi şartname 

nesi G - Fenni şartname 
L -Tesvlyei türabiye ve kArgir in- R - İstekliler bu i ait evrakı 324 

pata ait fenni artname kuruş bedel mukabilinde Muğla Nafıa 
1 - Dahili elektrik tesisatı lle sıhiy Müdürlüğünden alabilir! r. 

e isata ait umumi fenni artname 5 - Eksiltme 1 Teşrinis ni 939 çar· 
3 - ihale 2·11·9.39 tarihine ras lı- !faıTiba günli saat 15 re Muğla nafıa 

yan per embe günü saat ıs de ~ afia mtidüriüğünde müteşekkil komisyon 
MlldUrlUğii binası isinde toplanacak huzurunda yapılacaktır. 
komiayon hururunda yapılacaktır. 6 - Muvakkat teminat 4493 lira 53 

4 - Ek iltmeye gireuilmek içi• ta· unıstıır. 
!iplerin en a kırk bin liralık bir bina 1 - t--tcklilcrin ek iltmcye gircbil
yaptıgma dair ve ika ile 4&96 lira 95 meleri için bu & neye a 't ticaret oda
kuruşluk muvakkat temınat ve ihale sı veeika İyle eksiltme gilnünden en 
gi.inünden 8 gün evel Çanakkale Vila- az sekiz gün evv~l re men Muğl vi· 
yet makamına müracaatla alacakları !ayetine müracaatla alacakları ehliyet 
ehliyet vesikalarını ve ticaret odası vesika ını ibraz etmeleri Jhımdır. 
veaikaaı komisyona verilmesi tazım· Aksi takdirde eksiltmeye iştirak ede-
dıt. mczltr. 

5 - inşaat müddeti işe başlama ta. 8 - Te lif mektupları yukarda ya· 
rihinden itibaren 270 iş günüdUr. zıh aattcn bir saat evveline kadar 

6 - Teklif mektupları yukarıda ya Muğla vilayeti nafıa müdürlüğü oda· 
zıh giln saat en bir saat eveline kadar sında müteşekkil komisyon retsHğine 
makbuz mukabilinde komisyona veril· makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 
mesi liizımdır. ta ile gönderilecek mektuplar l.ıe inci 

1 - Posta ile gönderilecek mektup- ınadılede yvtlı saate kadar gelmi ol· 
Jarın ihale günü saat H de kadar ko- ması "'e dış zarfın mühür ınumu ile 
miayona gelmiş olmas1 şarttır. Posta- kapa ılmış olması lazımdır. Postada 
~aki gecikmeler kabul cdileme;ı;. ''8376 vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
5296 15234 _(8499-5347) 15002 

Saulılr. - hmctpata cad ·al.ıWe konfor· 
lu bir bina tılık ır. 1 tanbııl t><t 1.11 aalo· 
nu ok • San!!Yi cadull1li No. 82 M. Tel: 
1953. 3906 

SaCJftk - Kavaklıdere asfaltına on met· 
re mesafede: konforlu apartman ıatılılrnr. 
lr.tı.:ı.bul pa \a olonu Senayi caddesi No. 
&2 M. Tel. 1953 3907 

irahk : 
ICiralılc - S ıJ bir bol birinci kat 

~l>alr ve blitun forlu murı 
b.ıhçell 4S Ura. I ocatc c ı 1 
No. 7. 3888 
Kiralık D irtt - Yen.iç 'rdo 

Kirnlılı. 5 odılr Daire - Ba ·anlı a ıfa c dde ~de Ylş sokak E.,. · Ap. daire S 
Dıl e ı_o ş '1!1da. 4 n.umanıh apartı:ıınd 4 oda 2 No.ya nıür cıuı.t. 
nez rrtı .:ıimılc:Iı .5 odalı. kouforlu hır da· 1 Kirıılık - Y. fehirde bir bayan ,,eyabut 
ire ' inılrktır, Apartımau, Çanlra)'ıı cnılJc:· bir lrnn koc;ı 1 ·in t yıınm gcnlt bir 
sine o~\1% be$ m ıre ve otob dura ına oda ldra!fktır. Tel: 17711. 3.892 
da ikı da i a m 111 edcdir. Tel: 6160 

3B32 
Kıralık - Y ni1chir llakanlıklar ka ı· 

ı tc nı lvet cad. Konur ıço)ca.k 21 No 
S oı.1 1 nlon mu ambalı bRnyo ve kuı:na 
l:onfor gerı!e tcıniz bir daire balıceli. 3773 

Kiralık A.pıırın:ın - Geni" 4 o a v.ı. 
S bit 'kı gnrdnop ı bUfe her tilrlil konfor 
cihaz ve tesis tı, fevkıl e neıaret, İç ba-
kan ık kafit. ı Kızılırmak s 1: 4 Tel : 
6046 3765 

Kir.ılık - Bahç-elf ev er, 2 el durakta 
S oda. banyo l;ıavaITTJ;7!1, elektrik vt su c;lf
e camlı veni mu mbnlı Ti: 1900 ve 1287 

37118 

K•ralılı - Ye·ıişehlr Sı biye Kar~ısrn· 
da U gur A p. ıl ıtııye lmllınııılı ıam on· 
forlu 4 odalı b r d ir ~ı müracB t Ti: 
ıssı ı2S93. 3goo 

Kiralık orfı - Ulm; mey ııu dvarı !e
te Ap. aile nezdinıle 1 veya 2 b y ic;ln. Zi
ro t ens•itiJ'!ti Ti! 2145 den 76 Em•er Gö' -
•ürk'e münıcaat. SSZS 

Kir;ılrlc - Havadar milstııkll bir od 
kir lıkur. Maltepe Akıncılar No: 3 Tel: 
3441 • 67 JB36 

Kiralık - Ucu • kulla.nıslı daireler. Mal 
teı>c ilk dur k. Ostün sokak nihayeti. Yenı 
evi salıttsı. Uuray Ap. 1çindekllerc ınll· 
rıcaat. Tel: 16H. 384Ş 

Kiralı - A u bir on k.at kalo-
r'feri. telefon tam k r forlu & n v~ 
nJ chır ö•enlcr cıı c:sl Yiv IO 10 To-
Jefoıı 302ft, 38~ 

Kiralık - 2 00:ı ve mobll;ıralı J oda 
k!rıılıktır, J< lorif r mevcuttur. İzmir ı:.ad
de i No. 10 Bırincl kıtt. 389S 

Ara ıyor : 

Cad e-
3901 

Te:.egahı r r nıyor - Tcr:zlhk isinden 
aııl r tczı r ve tc;,ıgiht;ı.r yama na ih· 
tiy ç vardrr. lkinci Ana ıır ııla.r cad. M. 
Gal 11 Ç nk.tya terzii\aıı ıne ın r;ı ıı.at. 

3 64 
Atnntyor - Aı ara h ri inde hu.su 

lıir m e-~seııede ,.ı bır ı \'erilmck iizerc 
:ı c;; vcyıı. sivil yü k ;:ne p me:ıumı 
ir · ;mınıyeır (T.1.T. l'oıı rcs n Çan-

kny;ı. ııdr ine n n. ac 3 69 

Kir •'ılı Daire - Dört oılı. h ı, banyo. Aranıyor - opı n lct olan ii ·ül: ev• 
eTckttik, ha agau, au. Önccbcci. Kurtulu · le d .ıı D. F. t pinılo biss aranıyor. 
Topraklık Anı:ın ııokak Ha ·m n a rn · Ti: ıss, 3 3 
m:ını. Tel: 20 -2418 3M5 

Sıcıılı ulu kaloriferli - Tam oforlu 
dört odıı blr hotlü birıncl icat ya.ııhnneye 
elvcri li daire lrlrııbktır. Kium Özalp 
cnd. Kemah Ap. 'o: 30 3850 

Bayıın i.,çi arıt ıyoı - I kla.r c . Tnık
ya Ap. X dnı ter. i . A mıı mtlr 
aH~rı. 3898 

Aranıyor - SatıTı c ıus:ı, v, part ıan. 
I.ta bul rıas :ı ı onu :; kak ı.ayi cıı c· 

Kıralrlr dairw - Yeniı;ehlr Demir epe si Na. 82 m r:ı t, Tel: 19.ı3 3006 
Urunç • hlt 4 No.lu e' n >·edi odadan i· 
bar t ol.on nıu~ nbnlı ve ya lı boyalı kon· • 
forlu dair~-sl kiralı • ır. 3SSS 1 Ş Q r ya 0 Q r : 

KiralıJc Lük Yılr - Bu;,-i.lk ve muteıı:t 
alonlan havi tarri in• . ıemıi merkc:ıi il 

od lı, kiılorHer, şöm ne. garaj, P rkc. tc -
lcfo ıla.h. ~ü ait $er itle. Telefon: 1900. 

3S62 
Kir:ılık - Il c;eli Evler m hallc:>lnde 

asfalt ıizcrinde birinci durıkta 5 odalı 6 
numaralı miiııtakıl ov kiralıktır. (Telefon: 
l!HO) a66!i 

1 arıyor - ir b;ıyıın l'l lm.'lnca. · rıın • 
suca. lngiliz de verme cdır. Uln t 
L.H. ruruwcıma nı ktupl ınarııcaat. 3 1 

Is arıyor - ls •nbw an ,c:lmia mııhir 
'bir bayan terzi lmıli i. evl r " Clikb di· 
kecektlr. Arııu e :ılc:r tclt-ionlı 2 3 e 
milracaat cdebilirlc:f', 8~ 



18. 10. 1939 ULUS 
i-

MlLLI MÜDAFAA 

aralöner tesisall yaplml ca 
. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
ıısyonundan : 

törlil birliklerinin ihtiyacı olan 85000 1rl1o 
benzin kapalı zarf usııliyle ekıiltmeye ko- Sı'"' ar eti ah nacak 
nulmuştur. 

2 - İhalesi 20-10-1939 cuma ıünü saat A k L 11 de müstahkem mevki ntın alma ko - n ara evazım Amirliği Satın 
misyonunda yapılncaktır. Alma Komi11yonundan : 

3 - Benzinin beher kilosu 23 kuruştan 1 - Edremit ve Ayvalık garnizonu bir-

SSO ton yul f almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi.syonundan : 
ı - Edremit ve Ayvalık ııarni~onu bir

liklerinin senelik ihtiyaı;lıırı olan 550 ton 
yulaf'm tekrar talip zuhur etmediğinden 
p zarlılia konulmuştur. 

S - İlk ~1 parası 206.2 lira 50 kunı . 
tur. 

4 - Şartname ve evsafuıı görmek isti
yenler her GUn Çorluda ıtor aatın alma ko
misyonuna m rncaatıa görd>flirler. 

S - İstekliler kan11nun ilciı:ıci •e üçün
c:ii maddelerindeki beigeleriıvle bit"lÜte 
belli gÜu ve s.aatılen bir wat e•~ teldlf 
mektupları:ıı Çorluda kor 58flıı alma ko 
misyonuna ver:niş bulunmaiarı linmdır. 

nakalfıt Vekileti Levazım müdürHiği.l 
eksiltme komisyonu odasınd ç m'an 
(18500) lira (90) kuruş muhammen 
bedeni (339) p ç.a mobilyanın kapa· 
lı zarf ustıliy!e t' ~siltmesi yapılacak

tır. 

2 - \lVakkat teminat miktarı 

,
1
;, - • Keşif b~deli 9559 dokuz bin beş 

el\ı dokuz: lıra 48 kırk sekiz kuruş o
'l Cebeci askeri 'hastanesi paratoner te • 
., ~ a~ı~: eksil !'"eye konulmuştur. 
, 
1 

.E • ltmesı 20-10-939 cuma gtinü sa
ı.. l r. 

1g550 lira kıymet takdir edllmietir. T~i- liklerinin senelik fhtiyaçları olan 7500<> ki
nnu muvakkatası ise 1466 lira 25 kuruş - lo sığır etine talip çıkmadığından bir ay 
tur. . içinde pazarlıi;a konulmuştur. 

4 _ Taliplerin belli belgeleriyle ıhale - 2 - Muhammen bedeli 18000 liradır. 
den bir saat evci kapalı zarflarını ılıakbuz 3 - Muvakkat 1350 liradır. 
mukabilinde komisvona te91İm etmeleri 4 - Pazarlık 25-10-939 ça~amba ~ünü 
mecburidir. saat 16 da Edremit tüm satın alma komis-

2 - Tahmin edilen bedeli (24750) lira-
dır . 

3 - Muvakkat teminatı 1856 lira 25 
kuruştur. 

4 - Pazarlık 27-10-939 cuma günü ııaat 
10 da Edremit Tilm satm:ılma komisyo· 
nu binasında yapılacaktır. Teklif mektup
ları saııt 10 da mezkür komiıyonn teslim 

(5323) 15297 

ulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirlivi Satm 

Alma Komiıyonundnn : 

(1387) lira (S7) kuru •ur. Ek iltm 
şartnamesi ve teferruatı Münakalat 
Vekaleti levazım müdürlüğünden pa
rasız olarak alınabilir. 

, '":" l l~ teminatı 716 lira 9 kuru1j olup :a :nes1ı 25 kuruş mukabilinde komis • 
• ' a ınır. 

4 - Ek.,ilt · 'nat 
2 

ıneyı: gıreceklerin kanuni te-
le" er ~c 490 sayılı kanıınun 2. 3. mad -
tie~ı :t;.kİılı. belgeler 11c bu gibi işlerle 

ı1aca' 1 r 
1 

• er1ıkne dair ticaret odasından 
ı ·n 1 \es alarla birlikte muayyen 
vonu;~~ 5~~\e M M.V. satın alma komis -

_ unmaları (5057) 15002 

1 oz şeker alınacak 
M. M. V D . L S 1 • enız evazım atm 

mn Komisyonundan : 
1 - Tahm' d. olan (70 OOO) 1~. 1c ılen bedeli (19558) lira 

rin _ 939' t 'h' 1 o toz şeker, 2 • İkinciteş· 
ıaat 11 de a~ı ıne raatlıyan perşembe (iinü 

2 _ İ apalı zarfla alınacaktır. 
olup ar!k temin.atı (1466) lira (85) kuruı 
rasız ola na:~ı he~ .ıün komisyondan pa-

3 İ ra a ınabılır. 

5 - Benzine ait şartnameleri Ankara, yonu binasınd yapılacaktır. 
İstanbul ve 1zmir L V. amirlikleri satın 5 - Şartnımeyi görmek i&tiyenlcr her 
alma ko.lan ile Balıkesir kor ve Çanak - giin i~ slntında komisyona müracaat et • 
kale müıtahkem mevki satın alma komis. ıı.inler. (5068) 15039 
yonlarında görülür. .. 

6 - Taliplerin muayyen olan gunde ko· 
misyona müracaatları. (5027) 14968 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kırklareli gnmizonu için 939 sene· 

ıi ihtiyacı olan 1,110.000 kilo yulai kapalı 
zarf u6uliyle eksiltmeye konmuştur: 

2 - Kilosunun muhammen bedclı 5 .ku· 
ruş 25 santim olup ilk teminatı 4184 !ıra· 
dır. . .. .. 

3 - İhalesi 28-10-939 cumarteıı! _gıınu 
saat 10 dadır. İstekliler şartnamc:.,ıııı her 
ıün Kırk1areli As. Sa. Al. Ko.uunda co· 
rebilirler • . 

4 - Talı lerin kanunun 2 · 3 _maddclerın 

Dre j sisfemi tesisat 
yaplnılacak 

Anlmra Levazım Amirliği Satın 
Alma Komi&yonundan : 

c:tmit olacaklardır. 
5 - Şartnameyi görınek 

gUn iş saatinde komisyona 
ıinler. (52ll) 15165 

l - Tümen garni:zorılarıııın bir senelik 
ihtiyacı olan 1'209000 kilo yulafın ka alı 

istiyenler her zarfla eksiltmesi 3.10.939 gilnü Yl!\Pılmış ve 
müracaat et- ı Adapaza_rı mcvkiine istekli çıkmadığından 

ı bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

Toz şeker alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Koınisyonundnn : 
ı - 50.000 kilo toz şekerin kapalı zarf· 

la eksiltmesi 28-10-939 aat 11 de Ankara 
LV. amirliti satın alına komisyonunda ya
pılacııktır. 

ı - Muhammen bedeli 13750 lira ilk te-
minatı 1031 lira 25 kuruştur. Şartname 
ve nümuııesi komisyon.da göriılür. İçinde 
kanuni ve ticaret odası vesil·aları da bu
lunan teklif mektupları saat 1 O a kaılar 
kabul olunur. (526C') 15207 

Un ahnac 

2 - Pa:zarlıgı 20.10.1939 cuma günü sa· 
at ıs <le İzmittc tümen satın alma ko· 
misyo.nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnam~i her gim Ankara, İstan
bul, Eski~ehir LV. i.mirlikleri satın alına 
komisyonlarında ve tzmitte tümen satın 
alıma komisyon mda görülebiHr. 

4 - Adap:ız:ırı me "inin 98000 kilo yu
lafının ~"hmın tutarı (5) kumştan 4-900 
liradır. llk i.ı nca:;ı 387 lira 50 kunıştur. 

5 - İstel-lilerin belli gUn ve saatinde ilk 
inancalariylc birlikte tumen satın alma ko· 
mizyonuna gelmeleri. (5336) 15300 

Bir pav on yaplmlaci1 

3 - İsteklilerin teklif mektupları
nı kanuna göre 31-10-919 ah gunu 
saat (14) de kadar komisyona verme· 
leri lazımdır. (5215) 15214 

Z1RAA T VEKALETi 

Pulluk, Disk o ye Mibzer 

ahn < k 
Ziraat Vekaletinden 

Zirai kombinal r ihtiyacı ıçın kapl 
lı zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. rifat7° d~~~lilerin 2490 sayılı kanunun ta· 

teklif 1 ınde tanzim edecekleri kapalı 
ltten ~ektuplarım en geç belli gün ve I&· 
bulu r ksaat evetine kadar Kasımpa6f,dft 

Uk nban. emisyon başkanlığına makbuz 
a llınde vermeleri. (8249-5232) 15201 

deki vesaik ile temin t ve teklıf m~ktup · 
larını belli ıün ve saatten en a 7 bır saat 
eveline kadar Kırklareli askeri sıı.tı alma 
komisyonuna vermeleri. (5030) 14994 

ı - Eskişehir hııva birlıklcrind: yap· 
tırılacak beton uçuı pisti sularını porr.ıı
ğa dokecek drenaj si~t mi tesisat kapalı 
zarf u ulıyle eks iltmeye konulrrııı.,tur. Ka
palı zart uc;uliyle eksiltmesi 25.10.939 çar
şamba giinü ııaat l C. da Es\:iı;ehir Ko. s:ı
tı~ aıma konı is;oııuıvia ynpıbcaktır. Keşif 
bedeli 18002 lira 55 kuruştur. Muvakkat 
teminatı 1350 lira 20 kuruştur. Bu işe ait 
keşif ve şartnameyi Eslıiııehir Kor. satın 
alma komisyonı nc!a gorülebilir. İstekli le· 
rin kanunun 2 • 3 m rM •'.lincle yazılı vesaik 
ve teminat moil'.ouzlariylc kapalı zarflı1rın 
rne~l.f:r günde ~:ı:ıt 15 e kad r komisyon 
riy:ısc:tinz vermiş buıı.uac:!klardır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Anltara Levazım Amidiği Satın Alma Komisyonundan : 
Al K ·s 

0 
undan • İzmitte komutanlıkça gösterilecek yer-

ma omı Y n . • f de bir p vyonu'l i~ ma istekli c;,!kma . 

l - Mibzerin beherine 675,S Dis~
li pulluğ\1n beherine 600,6 Diskli pul 
lu v un beherine 750 ve Diksharonun 
bcherine de 350 lira kıymet tahmın e
dilmiştir • Arap sabunu allnacak 

. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
11Yonundan : 

Pirinç ali nacak 
(5116) 15070 

aat yaptınlacol' 

ı - ~:ıpalı ~.a~~la et;sııtm;ye konul • dığmdan p • zarlığa döldilmü tü. U cünc!i 
muş ve ıhale gunu talıp çı.·madı •ındnn 

1 
pazarlığ ı 20.10 1939 cuma günü ~at 15 

bermucibi kanım tckı ar kapalı zaı fla ek · de E ki11ehir kor satın alına komisyonunda 
siltmeye k?n.ulan. I?anclır.nıa, Susurlık ve yapılacaktır. 
ıı::utahya bırlıklerının ıhtıynçları olaıı 525 ıcc if btXleli 4g.ooo lira muvakkat tcmi-

2 - İhale 14 birinci kanun p~r ·eıtı 
be günü saat 1 S de Ziraat vekfüeti bi
nasında müteşekkil satın alma ""TTlis 
yom·.,da yapılacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

An rnra 1 
Salın ton un e' siltmeye kof!ulmu~tur. ruıtı 3675 lırl.\dır. Ke if, şartname, proje. 

2 - Her yere teslını edılccck unların Eskiseh.ir kor satın alma komisyonwı<la 
mi':tarl<riyle ve muval:kat teminatları a • görü 'eb!lir. 1 t klilerin mezkur gün ve sa
şa •ıda :ynzılrılır. atte teminat rıı lcbu·dariyle komı:ııyonda 

M" .. n .. utcahhit nam ve hesabına 10.10.939 
ınc ~ 3.~00 kilo arap s:ı.b;ınu açık eksilt
rnı 1~.e .~stekli çıkmadığınöau 20.10.939 cu-

t ırunu s:ıat 10 da atık eıcı;iltm.: suretiyle 
e i ~n Dlınacaktır. Beher liloıun:ı tııhmin 
6 • 1~ en fiyatı 2? kuruştur. isteklilerin ek-
1 ~ ~~ ı:un ,·e ı;aatında 61 liralık teminat
ı , 1b1 e birlikte M. M. V. satın alma KO. 

1 - Kırklareli garnizonu için 939 yılı 
ihtiyacı olan 90000 kilo pillivlıl: p;rirç 
kapalı zarf ile munakasaya konulm~et~r._ 

2 - thalc:si 28-10.1939 cumartesı gu:'u 
saat 10 da obp kilosunun muhaı:ımcı:ı be • 
deli 25 kuruş ve ilk teminatı Hi87 !ıra .so 
kuruş olup şartname ve evsafını her guıı 
komisyor.da görebiHder. 

3 - lJ ale 30-10-939 günü aat 16 lh Ba- hazır bulu:ı.mal rı (5337) 15Wl 
r,ümi sa~ t 1 \ d:: Çorluda kc.r s tın ıılına lı esir kor satın alma komisyonunda ya - ' · 
koT. syonııncl'ı yapıl:ıc::ıktır.. pıhc:ıktır. p1• 

0 k 
2 - İlk pey para ı _4150 lırn?ır. . . .. 1 4 _ Evsaf ve artlar İstanbul, Aııkara Ç Q 1 nac 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira ıs 
adet S Dik 1i pulluk için 675,15 adet 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 aciet 
Diksharo için 788 lira muvakkat temi 

nat verilecektir. 
3 - Şartrame. l•c,ıf. ve proıelerıııı gor- Lv. funirliği ve Balıkes;r kolordu s tın al

mek ve s:ıtın. alma!· lstıyenlcr 2 lıra 91 l:ıı· m:ı komisyonlarında görulcbilir. Ankara Levazım Amirliği S tın 
Alma Komisyonundan : u •ı•, ,,..aları. (5267) 15231 

ıbbi alôt ve 

izeme ahnacak 

3 - İsteklilerin kanunun 2 - 3 mad•le 
terindeki vesikaları ve teklif me1!tuıı1an.~ı 
ve teminatlarını h:ıvi zarflarını bellı gun 
ve saatten en az bir saat evetine. kadar ııa 

ruş mukabılınde Co.r1.ud3 kor satın alma 5 --Eksiltmeye konulan 525 ton unun 
koınisyonund?n alalıılırler: . . .. .. .. toptan teklif yapılaca ı gibi her ami:ı:ona 

4 - lsteklıler kanunun ıltınc.ı ":e uçun~ı; ait m'ktar için de :ıyrı ayrı teklif ve ihale 
1 - 40.000 kilo pirincin kapalı zarfla 

ek iltmesi 3.11-1939 saa<t 15 de An.kara 
LV. Arn ' diği satın alma komisyonu!lda 
yapılacaktır. 

4 - Bu makinelere ait idari ve fen~ 

ni şartnamel~r zirai kombinalar mü 
dürlüğünden parasız olarak verilir. nı~dc!elcrındckı b.clgelerıyle hırlı!; e be.h yapıl~billr. 

gün ve saatta.n bır saat cvel. tel:lıf ınck • 6 _ Talıplerin muvakkat teminatlarını 5 - İsteklilerin kapalı zarflarını 
14 Brinci kanun perşembe günü saat 
14 de kadar komiı;yona vermeleri ve 
saat 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 

tm alma komisyonuna vermelerı. 
(5031) 14995 

tuplarını komısyona vcrmelerı. havi teklif mektuplarını ilıalc sıı.atır.dan 
(5145) 15092 bir saat eveline kadar Balık ırde kor sa-

2 - Muhammen bedeli l 12'00 lira ilk te
min:ıtı 840 liradır. Sartname ve nümunesi 
komicyonda görülür. İçinde kanuni ve tİ· 
caret oda ı ves;lm ı da bu unan teklif 
me-ktuplarının saat 14 de: l:adar komlsyo -
na verilmesi (5373) 15314 

...... M. 1 • Veknleti Satın Alma Ko· 

... ısy li onund;ı.n : Nakliyat yaptınlacak 
• I f tm alına komisyonuna makbuz mukabilln -1 ncaot yaptın QCQ , de tcalım etmeleri )İJJ'.UMU ill\n olunur. 

~ (Post.ıda vaki geçikmc1cr muteber .de • 
olane~~ine tahmin edilen fiyatı 1300 lir.• 
rinci t k .lem tıbbi i.llit ve malzeme 23 bı
üa 

11 
e rın 939 pazartesi ıı.inil saat 10.30 

rin azarlü:la satın alınacaktır. İsteklile • 
t•ıtıi~:zarlık. glin ve saatında 195 liralık 
illa Kcilan ıle btrlil:te M. M. V. satın al-

Ankara Levazım Amirliği Satın An uır .e ·azım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : Alma Komisyonundan : 

ı _ Ankara garnizon birlik ve mile se · ı _ Tekire\ ı;ında üç adet tavla eksilt • 
selcri kin toprak ofisinden alına ~ak 3400 mcsi kapalı zarf usuliyle 23-10-1939 pa • 
ton buğdayın silodan de •irmene nakli iııi ıartesi günü ııaııt 11 <le Çorluda kor atın 
acık eksiltmesi 19.10.939 ıınat 15. de An· alwıı komisyonunda yapıl a caktır. S · da bulunmaları. (52159) 15247 

orgılık bez ahnacak kara LV. amirliği satın alma komısyonun- 2 - tik pey parası 4074 liradır. 
da yapılacaktır. 3 - Şertnamc: ve keşif projelerini gör -

htİr.~· M. Vekiıleti Satın Alına Ko· 
h honundan • 
.oc e • 

Otuı be~ kctresine tahmin edilen fiyatı 35 
nıuncsi uruş olan 140 santim enin.de nü· 
bc:ı z3 ~~s~f ye ayarında sargılık ~er~e.~ 
1 t ıo d ırıncı teşrin 939 pazartesı gunu 
l\o. da a Ankarada M .M. V. aatın alma 
teklileri t>azarhkla atın alınacaktır. 1a-
2trtıı: gU 472,5 liralık teminatları ile pa· 
•lınacak b Ve saatında KO. da bulunmaları 

(5270) tz: miktarı 9.000 metredir. 
15248 

ı, ez o ına 
~İı)~ M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

a,h nundan • 
125 er • 
lıar l'ıı~ yi1e~reslne tahmin edilen fiy tı 
, bil l>a]{ flllı beıı kuruş olan on bin metre 
t~ l&t!ilt etlerini sarmak icin bez (yazlık 
'1/!cıi g~v~a!ında) 23 teşrini evci 939 pa
tı· 'atın ~ı.ı ııaat 10 da Ankara'da M. M. 
ıtı.ı~ılı:tır E: nıa Ko. da paıarlıkla sa tın alı· 
r. Jı: 0 ' vııaf, numune ve artnamesi her 
ıı,\ .,, · da göriılür. İsteklilerin pazarlık 
\> 0tli1~:aatında 1875 liralık teminatları 

• •~tı 11 j Pa:ı:arlık gün ve saatında M. M. 
<s27f) ına KO. da bulunmaları. 

~ 15249 

depoy yaptırılacak 
thi '11. l\t. Vekaleti Satın Alma Ko

onu d A.~ l\ an • 
ll~ır lra . • •. d 
~· a ltı cıvarında yapılacak ol:ın ıkı e· 
sif-iten :ınen günde talip zuhur etmedi-
1\ı it btdcttnıuen pazarlığa konulmuştur. Kc
c~ tar1 5 

39912,4'2 lira olup kati teminat 
1t

0
tna lii ~87 liradır. Pazarlığı 2U.10.939 

ı~ iaır0 nu saat 15 de vek·let satın alma 
ır !ar ilc~U'_lda yapılacaktır. Keşif ve pi· 
b01\dal\ ı lıra mul:abilinde her gün komıs· 
bir hilfta lınabilir. Eksiltmeye girecekler 
) tıre l?J.U evet hnva mListe$arlığı altıncı $U· 

lcc~ tuııJacıuıtla vesika almaları ve muay-
rıne k e ~ati tem'tut ve kanuni be ge • 

'-........ •001ısyonda bulunmaları. ( 5329) 
~ 15298 

~Ml~LICt 

Bulgur ahnacok 
.\J:l\kara Levazım Amidiği Satın 
lı; l a. 1<.oıni yonundan : 

ilo ~1kırklarcli garnizonu için 160000 
•alla ç it gur kapalı zarf usuliyl c nıunaka · 

2 _ 1 ıırılmı,ur. . 
13 kur heher kilo unun muhammen bedelı 

3 - ıı olup ilk teminatı 1560 liradır. 
tna tünü ale ı 27 • Birindte~rin · 939 c.u • 

~ · 1 sa t 16 dadır. 
llıadd;1 ~tekli'er:n kanunun 2 ve 3 ünc!i 
lıırın 1 erındeki VC3aik ile teklif mel.tup • 
~ v Ve te:ninatlarinı savi zarflarını belli 
dar ke ııaatten en az bir saat evetine ka -
)onur ırktareli ukeri s:atrn alma komls • 

:ı Vermeleri. (5019) 14~63 

Kuru ot alınacal' 
A ltn. - L A . ı· ~. s "'ln-ı ara evı:ı.zıın mır ;gı atın 

2 - Muhammen bedeli 2550 lira ilk te : mek ve almal: istiyenler 2 lira 83 kuru& 
minatı 191 lira 25 kuru$tur. Sartnam~sı mukabilinde Çorluda kor satın alma ko -
her gün komiıt"onda görül.lir. Eksiltrı_ıe 1 • misyon •J"dan alabilirler. . . . .... 
çin isteklilerin kanuni vesıka ve temınatla 4 - İstekliler kanunun ıkıncı ve uçunc~ 
belli vakitte komisyonda bulunmaları. maddelerindeki bdgelcriyle birli~te bellı 

(5047) 14998 giın ve s:ıattan bir s:ıat evel tc:klıf mek -

60 ton sade yağı almaca 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
ı - İzmir müstahkem mevki merkez 

birliklerinin 60 ton de yağı ihtiyacı ka· 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş • 
tur. . 2 - İhalesi 19 • Bir. Teş. • 939 per:;em· 
be günü saat on beş buçukta İr.mlrde Kış
lııda İzmir levazım imirliii satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

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

liradır. . 
5 - Şartnamesi her gün mezkur komıs· 

yonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı 

oldul:larına dair vesika gö termek mec -
buriyetindedi rler. 

7 - Eksiltmeye İ§tirak edecekler 2~90 
sayılı kanunun iki ve üçün.cü ~adtlelerın· 
de ve şartnamesinde yazılı veaıkalarla te· 
minat ve teklif mektuplarını. ihale saatın. · 
dan en az bir saat evet komıııyona vermı~ 
bulunacaklardır. (5051) 14999 

100 ton patates 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara garnizon birlik ve müesse • 

seleri ic;in 100 ton patatesin kapalı znrfla 
eksiltmesi 20.10.939 saat ıs de A~kara Jc • 
vazını amirliği satın alma komısyonunda 
yapılacaktır. . . 

2 - Muhammen bedeli 700~ !ıra .ılk te -

tuplarını komi yona vermeleri. 
(5146) 15093 

İ nşao · münakasası 
Anknı.-a Levazım Amirliği Satın 

Al a ,. o • iayonu d n : 
ı - Kırklıırclindc 3 ııdet tavla ekııilt

mc:&i kapalı ıı:arf .usuliyle 24-10-939 salı 
günü ı;aat 16 d:ı Çorluda kor ı;atm alma 
komisyonunda yanılacaktır. 

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

mek ve satın almak istiyen!er 2 lira 91 ku
ru~ mukabilinde Çorlucla kor satın alına 
ko~isyonundan al:ıbilirler: . . .. . .. 

4 - İstekliler kanunun ıkıncı ve uçbnc:u 
madcle!erindcki belgeleriyle birli~te belli 
giln ve saatten bir saat evel teklıf mek -
tuplarını komisyona vermeleri. 

{5147) 15094 

inşaat münakasası 
An ·ara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çerker.köyünde yapılacak iki bölük· 

1ü bir pavyon ke if cet11eli ve plllnlan da
hilinde yaptırılacağından kapalı zarfla i · 
halesi 23 · 1. cı tc: .• 939 pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen ke~if 
bedeli 44577 liradır. İlk teminatı 3343 lira 
28 lturuştur. Kcşıf cetveli ve şartnameler
le plilnlnrı nit olduı.u fllbclı:rılen bedeli 
ınukabılinde verilecek-tir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuzu veya ınektuplariyle 2490 
sayılı kanunun 2-3 maddelerinde yazılı ve
sikalariyle ihale &'Üt!Alnden sekiz: gün evci 
vi1lyet nafıa fen müdürlüklerinden alacak· 
!arı vesil·::ılnriyle beraber ihale glinü ihale 
saatından bir saat evetine katl r teklif 
mel:tuplnrını Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri • 

(5133) 15096 

minatı 525 liradır. Şartnamesi komısyonda 
görlillir. isteklilerin kanuni ve ika .ve te • 
minatiyle belli gün ve saatte komısyon.dn 
buluıurıalan. (5061) 15005 

ah Odun cak 
Ankara 

Leva.7.ım Amirliği Satın 1'lmn Komi:1yonundl\n : 

Miktarı Muh. Beıleli tık tem. İhale 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. tarihi r.aat 

Kıtıısı 
Cinsi -··- -·--
Oı:l11n 1252~0 2225 22 

70570 1270 25 -Edirne 

.. 11554-0 2079 72 
420240 7564 32 
104060 1873 08 

169 14 
95 26 

1 ı;ı.; 00 
567 37 
138 55 

23-10-939 10 Açık eksiltme. 
.. 11 

,. .. ~· 15 9t 

" " .. 16 K. zarf 
.. .. .. 17 Açık eksiltme. 

1 
Edırnc tümen birliklerinin yukarda miktarı muhammen be elleri ilk teminat· 

tarı :e teslim yc:rlerı y:ızılr odunlar kapa lı zarf ve açık eksiltme u uliyle mukave-

u~'unköprü 

cye bdl nacaktır. .. . . 
2 

_ Şartnamelerini .. go~~ek ıstı yenler her gUn iş saatlerinı.le Edirne tlimen satın 
ima komisyonunda gor,.bılırler. 

1 

3 
_ tstekliler!n lıellı gün ve saatlerde ilk teminatlariyle birlikte Edirne tUmen 

ıatınalına komisyonun.a mliracııat'arı. 
4 

_ Karalı zarf !çın bclll saatten o!r saat evvel tel:lif mektuplarını komisyon 
ıermelcrı il:in olunur. (5032) 14996 

ı a 1<.omiııyonundan : 
~ld~ ktrklarcli garnizonu ic;in talibi çık· 
apa1ı1ndan 800000 kilo kuru ot yeniden 

llıııtır :ı:arf uau!iyle münakasaya çıkarıl -
~ . Ankara Levazım A 

ı 1 .. " ur allnacak 
irlii::i Satın f! lma Komiıyonund:ın : 

ğildir. 
Muvakkat tem'nat 
Lira Kuruş 
2015 62 
1237 50 
1078 13 

(5281) 

Miktnn 
Ton 

250 
ıso 
126 

15222 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi11yonundan : 
1 - Kırklareli garnizonu lc;in 120000 

kilo kuru fasulye kapalı zarf u uliyle mü· 
nakıı.saya çıkarılmı5tır. 

2 - Kilosunun muhammen bedeli 14 ku· 
ru!j 50 santim olup ilk teminatı 1305 li
radır. Buna dair evsaf ve şartname her 
gün l·omisyonda göriılcbilir. 

3 - İhalesi 4 - ikinci teş. - 939 cumar
tes i günü r.aat 10 da yapılacaktır. 

4 - a ip ol la n - u 2. 3. mad· 
clelerindeki vesaik ile tC1ninat ve teklif 
ınektuplarınr havi zarflarını belli gün ve 
saatten en az bir sıı t cvcline kadar Kırk
lareli askeri satm alma komisyonuna ver· 
meleri. (528Z) 15223 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundnn : 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için 9 

taksitte 193 ton kuru fasulye knıınlı zarf U• 
auliyle eksilme yapılarak mukaveleye bağ. 
lanacakır. Evsaf ve şartları komi yonda· 
dır. Muhammen bedeli 29700 lira ve ilk 
teminatı 2227 lira 50 kunıştur. ihalesi l ~ 
2. inci tefi\ in - 939 çarşamba günü s at 11 
dedir. İsteklilerin belli glin ve saatten bir 
eant eveline kadıır tı:.klif ve teminat mek
tuplarını komisyon ba kanlığına vennii o-
Jacakli!rdır. (5285) 15225 

Odun a ı acak 
Ankara Le,·azım Amidiği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen merkez birlıklerinin ihti • 

yacı için 9 tahitte 2795 ton oüun kapalı 
:ııırf uı;uliyle eksiltmesi yapılıırıık muka • 
velc:yc: bağlan:ıcaktır. Evsaf ve şartları ko· 
misyondaılır. Mulı mmcn bcdeli414Z5 lir:ı 
ilk teminatı 3105 lira 88 kuruştur. ihalesi 
30-10·939 günü saat 11 dedir. 1steklilerin 
kanunun tarifatı dairesinde teminat ve tek· 
lif mektııplarmın belli giln \'C s atten bir 
5aat eveliııe kadar komi yon b:ıil:anlıi;ınıı 
"ermi, olacaklardır. (5286) 15226 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliyi Satın 

Alma Komi&yonundan : 
Ilalıhsin.leki l:nr ihtiyacı için vekaletin 

umum vasıfforr dahilinde olmak ve on beıı 
giln içinde teslim edilmek tartiyle 400 
ton (un) kanun.un (M) fıkrasına tevfikan 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 19.10.939 saat 11. de yapı· 
lacaktır. Keyfiyet gazete ile iki defa il"nı 
ve No. (5306) 15Z56 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi yonundan : 
1 - Denizli kıtaatının senelik ihtiyacı o

lan 84 ton sığır eti 3,10.939 ıtünü kapalı 
ıarfla eksiltmesinde talibi çıkmadığından 
3:10.939 salı gününden itibaren bir ay i
çınde pazarlığa bırakılmıştır. 

.2 - Son pazarlığı 2.11.939 perşembe gü. 
nu saat 11 yapılac:ı.Jrtır. 

S - Sığır eti i&rtnamesi 1 partada tüm 
komutanlığı binasındaki . atın alnıa komi&· 
yonunda.dır. İııtekliler ıartnameyi komis -
yoikla görebilirler. 

llıa ;(jn~haleıi 27 - Dirinciteşrin - 939 cu 
3 _ u at 16 dadır. 

tuş 2S Rilo~unun muhammen bedeli 3 ku· 
dır. santım olup ilk teminatı 1950 lira-

1 
·- Tüıncn birliklerinin lıir senelik ihtiyacı olan 117700 kilo bulgur 2. Birinci teŞ· 

rin 939 günü yapılacnktı. İstekli çıkMa dıg ındnn bir ay içinde pazarlıÇa konulmuştur. 

2 
_ İkinci pazarlı ı 2U-10-939 cuma gu nü s at 16 d:ı Izmitte tlinıen satın alma ko· 

misyonunda yapılacaktır ... 

4 - Muh mmcn tutarı 16800 lira.dır. 
5 - İlk teminatı 1260 liradır. 

..6 - İsteklilerin 2.11.939 perşembe gÜ· 
.1u saat 11 de mezkür sntın alma komiS· 
yomında bulunınaları. 

:ı r bulunmaları (4968) 1'148 

kundrra eten ve 
4 ~eıit kimyevi madde a macak . 

yemenı satılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alml\ Komiayonundan : 

Etlik Veteriner Distofajin Ubo
ratuvarları Müdürlüğünden t 

l - 14-50 çift keten kundura ile (jO c;ift 
yemeni 20-10-939 saat 14 de An-knra L V. 
Amirli&i satın alına komisyonwlda pazar • 
!ıkla satılncaktır. 

2 - Kundura ve yemenileri görmek isti· 
yenlerin genel kurmay dairesi müdürlliğli· 
ne ve paz rlık için belli vakitte kom· yo
na muracaat etmeleri. (5374) 15315 

v. 

İn aat ve tôdilôt 
lnhisarlnr Umum Müdürlüğün

den : 
l - Keşif, şartname ve planı mu • 

cibince idaremizin Paşabahçe müski
rat fabrikasında mevcut yemekhane
nin miid"irlük binasına tahvili ve ta
dili i i 21. IX. 939 tarihinde kapalı 

zarfla ihale edilemediğinden yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
lI - Keşif bedeli 23755.84 lira mu

vakkat teminatı 1781.69 liradır. 
III - Pazarlık 19. X. 939 per;embe 

gi.inü !;nat 14 de Kabataş'ta levazım ve 
ınubayaat şubesindeki alım komısyo
nunrla yapı 1 caktır. 

IV - Şartnameler her gün leva -
zım şubesi vezm;sinden ve İzmir, An
kara ba!imüdiirlüklerinden 119 kuruş 
muk:ıbilinde cılınalıilir. 

V - İsteklilerin pazarlık i1'in ta • 
yin edilen gün ve saatte % 7,5 güven
me paralariyle birlikte mezkur ko -
misyona gelmeleri itan olunur. 

(5181) 15153 

ADL1YE VEKALETi 

Kirahk büfe 
Adliye Vekaletinden : 

Yenişehirde temyir: mahkemesile Ve 
k5.let memurlarına resmi me e.i saat

leri haricinde şartnamesi mucibince 
kahve, ve çay, ve limonata gibi me ru

bat yapılıp satmak üzere binanın bod
rum katında bir oda bir sene müddetle 
ve artırma usnlile ·iraya verilecektir. 

Artırma 31- 10-939 salı günü saad 15 

dedir. 

9. 10. 939 tarihinde kapalı urf usu• 
liyle münakasaya konulan a~ağıda ya• 
zıh 4 çeşit kimyevi maddeye talibi çık 
mamı~tır. 

2 inci defa kapalı zarf usuliylo 

(2000) kilo tetre klörör (2000) kilo 
jelatin (500) kilo gliserin (50) kilo 

badem yağı 25. ıo. 939 çarşamba günü 
saat 15 de mües:oesede müte ekkil ko
misyon huzurunda eksiltmeye konul
muştur. Eksiltmeye girebilmek için 
2490 numaralı kanun vasıflanna haiz 
olması arttır. Şartnameler mile e e--
de parasız verilir. (5218) 15167 

JANDARMA 

Kok kömürü ahnacak 
Jandanna Genel 

Ankara 

dan : 

Satın alma 

Koınutanlılt 
Komiayonun• 

1 - Jandarma subay okulu ihtiyacı 
için bir tonuna yirmi altı lira kıy • 
met biçilen 250 ton karabük koku 25-
10-939 çarşamba günü aat onda kapa· 
h zarf usulü ile :;atın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon~ 
dan alınabilecek olan bu ek iltmeye 
girmek isteyenlerin (488) liralık ilk 
teminat sandık makbuzu veya banka 
mektubu ile artnamede yazılı bel· 
geleri muhtevi teklif mektuplarını 
belli gün saat dokuza kadar komisyo
na vermiş olmalan (5120) 15088 

Tibbi ecza malzemesi 

alınacak 

Jandarma Genel 
Ankara Sahn Alma 
dan : 

Komutanlı it 
Komİ5yonun-

Cins ve miktarları şartnamede yazı· 
lan ve tahmin bedeli üç bin on beş li· 
ra olan yetmiş kalem tıbbi ecza ve 
sıhhi malzeme alımına istekli çıkma· 
<lığından eksiltme 28- 10-939 cumarte· 
si günü saat ona kadar uzatılmıştır. 

Bir senelik bedeli icar 60 lira tahmin 

olunnıuşt ur. 

Şartnamesi parasız olarak komie· 

yondan alınabilecek olan bu eksiltme· 
ye girmek istiyenlcrin iki yüz yirmi 

altı lira on beş kuruşluk ilk teminat 
ve şartnamede yazılı belgelerle birlik
te belli gün ve saatte komisyona mü-

Muvakkat teminat 4,50 kurııstnr is
tekliJerin bu işe ait şartnameyi gör
mek üzer her gün temyiz binasında 
Levazım ve d ire Müdürlü~üne artır· 
ma günü 450 kuru lık muvakkat te· 

minatın mal sandığına yatırıldığına 

dair veme makbuzile birlikte Leva

zım ve daire Müdürlüğü odasında te· 
şekkül eden komisyona müracaat et-

racaat etmeleri. (5362) 15312 

Kara ·ol binası yapltrllacak 

l 
4 

- t Crind k~teHllcrin kanunun 2 ve 3 maclde· 
tn a~ eh 1 ve aikle mezkür gün ve ııaattan 
tninaı lr saat cvcline kadar teklıf ve te· 
8 tın af1ektuplarını h vi zarflarını askeri 

3 
_ şartnameııı her gıın, Ankara, fst:ın 'Ul, E kieehir LV. Amirlikleri Sıı. Al. Ko. 

larında ve tz:ınıtte tilmeıı satın alma kom isyoııundıı goı ülcl: :r. 
7 - Saat ayarı tümen daire s:ıatından 

• 'acaktır. (5150) 15296 

Pirinç ahnocak 
meleri. (5289) 15227 

Haymana Jandarma Komutanlı• 
ğından : 

Haymana'nın Yenice nahiyesinde 
inşa edilecek olan jandarma karakolu· 

nun inşasına 4. 10. 939 tarihinde tali· 

bi zuhut' etmediğinden arttırma ve 
eksiltme kanununun 43 üncü maddesi 
mucibince bir ay zarfında pazarlığa 

ına komisyonuna vermeleri. 

B 
(5021) 14965 

enzin ahnacak 
Al A..nl ara Lev zım Amirliği Satın 

illa Ko • 
1 

_ mı yonundan : 
C n kkalc mü tahkem mevki o • 

4 ı tekli' erin belli gün ve saatinde ilk iııaçları ile birlikte tümen satın alma ko· 
etmeleri. (5334) 1529' misyonuna 

Mc:V'kii 

tzmit 
Ada 
Bolu 
Tuzla 
Gebze 

Miktan 
Kilo 
35000 
30000 
30000 
10000 
12700 

U7700 

Fiyatı 
Kr. St. 
1?. 50 
12 50 
1'2 50 
12 50 
12 50 

Tutarı İlk İrıancuı 
J.r. Kr. Lr. Kr. 
4375 328 13 
3750 281 00 
3750 281 25 
1250 93 75 
1587 50 119 5S 

.14712 so 1103 96 

·- .... ~,_ 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
ima Komisyonundan : 
1 - Kor merkez birlikleri ııcnelik ih· 

tiya~ı için 100000 kilo pirine; kapalı zarf 
usulıyle alınacaktır. 

2 - lhaleşi Q.ll,1139 ııau.rtHi &\inü şaat 
1.4 il dır, . 

MUHABERE VE Mü. V. 

Mobilya münokosası 
Münakalat Vekaletinden : 

1 - 31- 10-939 salı günü saat (1 o: de konulmuştur. İlan olunur. (5!77) 
Ank.iUö'da .~anka,r.a cadde:.inde Ü- ·15317 
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er kez Bankasının 14 B. T e~ rin 
· PASiF: 

1939 vaziyeti 
Lira 

Kas~ : 

Altın· S~tı kilogram 
Banknot 

15.500,355 

Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: S~fı kilogram 
Tiırk lirası 

H"'r· rteki Muhal irler : 

6?8,111 

Altın safi kilogram : 10 nın "31 
Altına tahvili kabil serbc~I d • tller 
Di!':ror dövizler ve bordu klırıng 
b~kıyclcri : 

1- : .. ~!ne T ah illeri '. 
Deruh•t erli evrakı rı;ıkrliyc kar$• 1l':1 

K n ınun 6-S ıncı maddelcnne ıcv
filıan hazıne tar alından -:akı tedıyıııt 

s~~ .. d01 Cii7d0nı : 
Ticari sene Jcr 

Esham 'e T ;:ıhvilat Cii7.janı 
C Oerubtl' edilen evrakı nakdi yenin 

A - lkıır ıl•gı Esham Vt' T.ııhvil.it cltı
(b~ri ınvmetle) 

B - Serbc t etihar ve tahvilat 

J\ vı:ın lar : 
Hazineye kı!la vadeli a,·anıı 
Altın ve deviz uzcrınc 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif ; 

Lira 
21.802.488,77 
11.524.536.SO 
1.554.701.98 

953.816.81 
2!8.682,36 

14.080.200.H 
6.396 Ol 

2.731.28~.14-

t58.748.S63.

_!ld?Y5~::=_ 

193.l &:l.53 l ,SS 

49 727.704 97 
7.S64.2i7.0 

8 .302.000.-
12.326.69 

7.837.421,66 

Yekun 

Lira 

34.881.727,25 

' 1.242.499,67 

16.8 ı 7 .882.29 

I• 1.~0 S97,-

l ~3.1;)0.531,85 

S6.29t.9S2,0S 

16. ~ . ~8.3~ 

4,S00.000.-

17 .S48.S74,79 

4 2.035.843 2S 

Sermaye : 

thtiyat akçesi 

Adi ve fevkallde 
Husust 

T edavüldcki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarıfmdan vaki tedint 

Deruhte edi. evrakı nakdjye bakiyesi 
Kıırşıhi'ı tamamen altm olarak ilave
ten tedavüle vucdi len 
Reeskont mukabili iliveten tcdavüJe 
vaıedileu 

Türk Lira ı Mevduatı 

Döviz T aahhüdatı : 
Altma tahvili lnbil dövizler 
Dieer dövizler ve alilcaklı klirinr 
balcivell!ri 

l\luhtelif : 

Lira 

4.217.134..25 
6.000.000,-

158.UB.563,-

17 .307 .666,-

141.440.897,-

17.000.000,-

132.000.000.-

2.731.B6 

39.085.969,34 

Yakun : 

15.000.000,-

10.217.134,25 

%90.440.897.-

27.249.625,15 

39.038.701,211 

100.039.-«15,65 

~~.035.843,2~ 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren lskonto haddi %4 Altın üzerine avans %3 

~rııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııırıııııııııııııııııı 111111111~ 

= Türk Kadı -- 1 -
------ = 

Vaziefeye Çağı ıhyor ! ~ 
---------- • = = = = Kzıloy Cemiyeti umumi merkezinin yardımcı = 

Hostobakıcı Hemşire kurs\ora = --
= ---- KIZILAY CEMİYETİ UMUMi MERKEZiNDEN = --

Cemiyetimiz tarafından barb, kıtlık, muhaceret ve emsa- :: 
= li ahvalde zuhuru muhtemel hastalıklarla yapılacak müca- = 

delede ve bilhassa seferberlik esnasında hastanelercle Kızıl : 
: ay es s hem~irelerine yardımcı sıfatile çalıştınlmak üzere = 
_ (GÖNÜLLÜ HASTABAKICI) yetiştirmek için 2 ikinci- : 
- te rin 1939 perşembe gününden itibaren A.nlc.ara Nümune 
:: Hastanesinde kurs açılacaktır. Meccani olan bu kursa a~ağı : 
_ da yazılt artları haiz olanlar ahnn: : - -= l - Kadın olmak, : = -_ 2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmalr. : 
: 3 - En az ilk mekteb tahsilini bitirmiş olmak, -
: Kaydedilmek ve dersler hakkmd malUınat i teyenle- : 
- rin Ankara Nümune Hastanesi Be.~hekimliğine 15 birinci : 
: teşrin 1939 d n itibaren her gün saat 13 den 15 e kadar, : 
: tahsil vesikaları ve nüfus kağltları ile müracaat etmeleri rİ· : 
E ca olunur. Bu insani vazifeye şefik ve hayır sever hemşire- : 
- ]erimizin teh lükle kosacaklarma kaniiz. 3796 = 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıi=' 

Yerli ve Avrupa mam" "tı sağ
lam, kullanışh ve ucuz soba çeşid
lerini, 

MEMURLAR KOOPERATİF İRKE İ 
mağazasınd bulurs nuz. Ortak. 
lora müsait taksitlerle muamele 
yapılır. 

.:!.1111111111111111111lllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111~ ---------------
----

--
1 ---

Şık, zarif, sağlam ve tabii sesiyle diğer bütün radyolara faiktir. = 
M. ve A. Ha-=: Bir kere görüp dinlemek vereceğiniz karara kafidir 

nel kardeşler Hal kar§tst Posta caddesi telefon 
-3150 Telgraf: =: 

3903 

DEVLET ORMAN lŞ. 

Sahhk cam tomruğu 
Ourııunbcy Alaçam Devlet Or

man l~letmesi Revir Amirliğinden: 
ı Duı sunlıey Devlet orm:ın İşlet

mesi istasyon deposunda istifte mev
cut 460 adet muadili 456 metromikap 
021 desimetrcmikabı çam tomruğu a
çık artmna ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş ke me 
paylan mevcut ve kabukları soyu1· 
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerindrn hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış art-
namesi tstanbul Ankara Balıkesir or 
man çevirge Müdürlüklerinde ve Dur 
sunbey revir amirliğinde görülebilir 
tomrukların beher metremikiibının 

muhammen bedeli 11 ilra 70 kurustur. 
4 - İsteklilerin % 7.S mtLvakkat 

pey akçelerile 27-10-939 cuma günü 
- at 15 te Dursunbey revir amirliğine 

müracaatlan ilan olunur. (8485·!'34~) 
53 

Kavak ve1a meıe direği 
a!ınacak 

POLiS 

Elbise yaptırılacak 
Emniyet Umum Müdürlüğün

den: 
1 - Zabıta memurları ifiin (kumaşı 

umum müdiıı-lükten verilmek ve diğer 
levazımı müteahhide ait olmak üzere) 
azı 600 çoğu 800 takım maa kasket kış
lık elbisenin dikim işi 3-11-939 tari· 
hine tesadüf eden cuma günü saat 15 
te açık eksiltme ile münakasaya kon· 
muştur, 

2 - Beher takım eIIJi"e için 2 met· 
re 70 santim kumaş verilecektir. 

3 - Dikim İıiİ i~in 575 kuruş fiat 
biçilen ellıiselere ait nümuncyi gör
mek ve şartnameyi ;:lınak istiyenlerin 
umum müdürlük satın alma komisyo
nuna miiracaatlan. 

4 - Eks.ltm:re gireceklerin 35 li
ralık muvakkat teminat makbuz veya 
banl·a mektubu ve 2490 ayılı kanu-

n .._ 1 

Jerle birlikte tayin edilen gün ve sa 
atte komisyona gelmeleri. (53'51) 

15311 

.11 mm mm ı 11111111111111111m11 '-
Birinr:i Umuıni Müfettişlikten: :: 10Z Y 1 I' 

--
ı - Sason bölgesindeki karakolla~ : 

arasında çekilecek telefon hatları i - : 
= = 

c;in yiııde beşi (7 · 8) metre ve geri Marka moza. :;: 
kalanı (6) metre uzunluğunda tepe : yıkların en = 
muhitleri 0,40 ve diğer muh'tleri :.: : "iyisidir. : 
(0.40 · 0.50) metre olmak lizere (5800) : 
adet kavak veya mese ağacından ma· Kurşun mühürlü çuval almız ;: 
mul direk kapalı zarf usuliyle eksilt· :;

11111111111111111111111111111111111111
,.. 

me}'e konulmuştur. 
2- Bu direklerin (900) adedi 

Baykan, (2350) adedi Mutki. (1500) ~r b . 
adedi Kozluk ve (1000) adedi Sason ~e eCI OStanesi 
kazaları dahilinde gösterilecek yer · Cilt. Saç ve Zühreviye mütehas.ıs• 
lerde teslim alınacaktır. 

Kemal Ancan 3 - Direklerin birinci kanundan Dr. 
nisan ayı on beşi arasında kesildikle- K 1. -• . d 
ri vesaikle isbat edilecektir. Berlin l ınıgın en mezun. 

4 - Direklerin tahmin olunan be • Cocuk Sarayı karşısında Halıcı 
deli (21350) lira olup muvakkat temi· - İbrahim Ap. Tel: 3101. 

nat (1601.25) liradır. 
5 - Mukavele projesi, eksiltme ve 

fenni şartnamesi Diyarbakır'da nafta 
müşavirliğinden parasız alınabilir. 

6 - İhale 31. Birinciteşrin 939 sah 
gi.inü saat onda nafıa müşavirliği oda· 
sında müteşekkil komisyonca yapıla· 
caktır. 

Dr. A. RIZA TARLA t 
Cebeci Hastanesi 

Sabık Sari ve intani hastalıklar 
mütehassısı 

Ad !iye yanı Genç A p. N o: 7 
Muayene saati 10·19 Tl: 1323 

3726 
7 - İstekliler 2490 sayılı kanuna 

uygun olarak hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını teminat mektup veya ilıı••••••••••ı:ır.ı•!lllı~ 
makbuzu ve ticaret odası vesikasiyle 
birlikte saat dokuza kadar komisyon 
riyasetine vereceklerdir. Postada o
lan gecikmeler kabul edilmiyecck -
tir. (5178) 15135 

18 - 10. 19~ 
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ŞAKİR 
TORK SANA Yll HARBiYE ve MADENİYE F ABR1 Si 

• HALİÇ - KARAAGAÇ - İSTANBUL 
TELEFON: 432lt! . EL. ADRESİ: ZÜMRE 

lÜHR[ 

-· #Al. .. 

KÖMÜR SOBALARI 

Mem!eketimizin ilk soba fabrikasının 15 senelik tecrübesi ot& 
sulüdür. 

KULLANIŞ - KONFOR - EKONOMi • UCUZLUK 

Her cins kömürü kolaylıkla yakar. 
Bütün zevkleri okşayacak evsafta ve muhtelif tiplere\.. !l~d 

krnmlu ve emaye cinslerde oda, salon, apartman, dershnne 
koğuşların teshinini temin edecek eb'adda sobalar. 

YE.Nl KAT ALOKLARIMIZl İSTEYİNİZ. 7"'' 

IJllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111111111 11111111 

Seçme sınavını kazanan1ar 

M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğünden : 
Madencilikle alakadar muhtelif ihtısasları tahsil için açılan seç

me sınavını derece sırasiyle kazananlar. 

1 - Abdurrahman Durukal 
2 - Hulusi Berilgen 
3 - Nevzat Gökçen 
4 - Cevdet Akalın 

Hizmetçi aranıyor 

Yenişehirde yalnız gündüzleri ça 

lışmak, yahut evde kalmak üzere ütü 

ve hizmet bilen bir kadın aranıyor 

Ulus'ta "C. K.,. adresine müracaat. 

Terzi Fegara 
Çok zengin koleksiyonunu bugün 

saat 1 den itibaren Atatürk bulvarı 

Tuna apartımam 8 No. da muhterem 
müşterilerine arzetmektedir. 3904 

7 - Adnan Küçükçetin 
8 - Kemal Özkal 
9 - Ahmet Pekkan 

10 - Ahmet Servet Duran 
11 - l\1ustafa Aydıno;ıu _ ... ·--J .... -·'-"'·· 
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' Böbreklerden idrar torbasına kad 
yollardaki hastalıkların mikroptarıııl 

kökünden temizlemek için 
IIELMOBLÖ kullanınız ... 

e 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttl~ 
rır. Kadın, erkek idrar zorluklarıflf 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesa., 
iltihabını, bel ağrısını, sık sık idr'' 
bozmak ve bozarken yanmak- 1ıııl 
rini giderir. Bol idrar temin edt' 
İdrarda kumların, mesanede t;ı.~Jafo 
teşekkülüne mani olur. 

DİKKAT : IIELMOBLÖ i rarıll'~ 
temİ7.liverek mavile tiıir. 'f 

Sıhhat Vckaietinin ruhsatını haiıd1 ' 
HER ECZANEDE BULUI.ZUF·· 

7259 

ZAYlLER 

Z;ıyi - !129 senesi An·'<ara anat bil1:; 
sind~n almı• oldu um ta Jiknanı~rni ~fi~ 
bcuım Ycmsirıi alacaı;ıını.lan esl<i.~· !'' 
!rnkmu yoottur. Mu:;!u oıılu Recep sıtıı9' 

Z:•yi - O kil •r A'tlcrikan kı7. li9t'9~; 
ıleıı aldı ım 15.2.193'.l ıarihlı orta 1'.9 • 
t sdıktıRm nıi i<aybettim, 'c;:ıı ini aıa•,,ı 
ğımdRn eskisinin hıikmiı yoktur, I!dlı~96 
lgıİ<. 

etili' 
Zııyi - Aksaray vilayeti nüfl!s ic\ııt1110!ıl 

don aldı ıın ve Kır ehirdc kayıtlı tııı. 1.1' 
ııllfus cüzdanımı k. ybctıim. YeııisirU )\t>ı 
cafımrl-'ln e~kisinin hJkmu yoktur. 13e 590S 
or.lu 330 do'<uınlu Ahmet Gtlv~n~ 

-- Hanef, Ar 
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Polis stajyer' i~i imHh m 
23 tesrineve e 

Ankara 3. cü Sulh Hukuk Mah
kemesinden : 

Karabökte ikamet etmekte iken be
rayi teJavi Ankara belediye bastancstndt' 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6542 

İmtiyaz Sahibi 
lskender A.rtun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

BU GÜN BU GECE 

OLGUN KADIN 

Baş Rollerde 
Marıtı Beli - Raımu 

Şimdiye kadar rörülmcmiş yepyeni 
bir mevzu 

Seanslar 

HALK 
BU GECE 2L de 

Fevk?lide un.\in pro;:ra::ı 
LOREL - HARDt KODI.ı:STE 

Tiırk('e sozJıi 

lliivet~n 
ESRARENGİZ BlÇAK 

Gündüz ı+.~o · 16.~0 • 18.30 da 
2 Filnı Birden 

1 - ÇİFTE KATİL 
2 - SEYTAN ÇETEsr 

BU GUN BU GFC= 

ATMACA 

Fransızca sözlu 
1~k ve ihtiras rowıını 

B.1ş Rollerde 
CHARLES BOYER 

.l':.ııalıc Palay - P. RirhıırJ \'/ııtı' 

s,_.:ıns/;ır 

Ankara Emniyet polis staji yeri ka
yıt ve :tahulü için müracaat edenleı_ 
arasında 23 Teşrinievel 939 pazarte ı 
günil aat 14 de Emniyet Müdürlüğü 
salonunda imtihan yapılacaktır. Ta 
liplerin yevmi metkurda hazır bulun 
ınaları ilan olunur. 

bulunan 15.9.939 tarihinde mezkur hasta • 
nede cilen Merzifonlu Halil Acarın tere· 
kesine mahkemece va.ı:iyct edilmiş oldu • 
(tundan alacaklı ve borçluların ve miras · 
tının vesaik usmiycleriylc beraber bir ay 
zarfında Ankara 3 üncü ıulh hukuk mah • 
kemcsine milracaatları ve alacaklarını vak· 
tiyle kayıt ettirmiyenlerin miraaçryı ne 
lilhıen ve ne de terekeye infetcn tak;o e
deıniyecekleri lüzumu il!n oll11lur. 3!89 

Müessese MildUril: Naslt ULUG 

ULUS Burmeıri ANKARA 
14.45 - 16.45 • 18.4S • Gece 21 de 12.15 HııJk lrfatirıesinde 

İKİNCİ BALAYI 

H - 16 . 18 - Gece 20.30 da 

12 de Ucuz Halk Matine 1 


