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Alman denizaltıları bir Danimar~ 
ka, bir lsveç ve bir İngiliz vapu· 
ru batırmışlardır. İki İsveç ve bir 
de Leton gemisini tevkif etmişler
dir. Bu husustaki tafsilat 3 üncü 
sayfanuzdaclır. 

lngiliz tayyareleri Berlin üzerinde 
B. Saraçoğlu dün Sovyet devlet 

adanılariyle mülôkat yapmôdı 

İngiliz Büyük El~i i Seeds ve Fransız 

maslahatgüzarı Payart'la konuıtu 

Evelki gün Molotof'la yapılan 

görüşme dört saat sürdü 

Görüşmelerde 88. Stalin, Potemkin, Dekanozov 
ve Sovyetlerin Türkiye elçisi hazır bulundu 

Moskova, 2 a.a. - Alman ajansının muhabiri, Türkiye Hariciye 
Vekili B. Şükrü Saraçoğlu'nun bugün Sovyet devlet adamlariyle mü
lakAtta bulunmadığım ve dünkü müzakereler hakkında iki tarafın da 
ketumiyet gösterdilklerini bildiriyor. 

*** 
Moskova, 2 a.a. - .. Havas'' B. Saraçoğlu bugün 8. Molotof'la 

görüşmemiş, buna mukabil İngiliz büyük elçisi B._ Seeds, fransız mas
lahatgüzarı B. Payart'a mülaki olmuştur. 

Eve iki günkü görüşme 

Moskova, 2 a.a. - Tass'm tebliği: 
1 T eşrinievelde, Molotof ile Türkiye Hariciye Vekili Saraçoğlu ara· 

eında Türk - Sovyet münasebetlerinin bugünkü meselelerine tahsis e
dilen bir görüşme vukua gelmiştir. 

Bu görüşmeye, Sovyetler tarafından, Stalin, Potemkin, Dekanozov 
ve Sovyetl r Birliğinin Türkiye Büyük Elçisi T erentief, Türkiye ta-
tmiştir. - • n· 1•w• D !! • .!~l. k'l - : .. ; ~ı • .,.,, ;cı.;.,.;l, 

Görü§l'Ile, dört saatten fazla sürmüştür. 

Bir sulha 
varmak 
• • 
ıçın 

F. R. ATAY 

Askeri heyetimiz 
bugün Londra'da 

Londra, 2 a.a. - "Royter" Ge
neral Orbay'm riya!etindeki türk 
askeri heyeti yarın Londra'ya mu· 
vasalat edecektir. İstihbarat neza
reti, heyeti, hararetli bir kabulün 
beklemekte olduğunu bildiriyor. 

Sigfrid hattı üzerinde 

;ı r va 
·muhrebesi oldu 

İngiliz tayyareleri büyük kahramanlık göstererek 

adetçe faik Alman tayyareleriyle harbettiler 
Londra, 2 a.a. - İstihbarat nezareti, İngiliz askeri tayyarelerinin 

Almanya üzerinde muvaffakiyetli gece ve gündüz uçuşlan yaptığını 
bildirmektedir. 

Gece uçuşlan esnasında İngiliz tayyareleri bilhassa Berlin ve Pots
dam üzerinden de uçmuşlardır. 

-ı 35 clakika süren hava harbi 
• Londra, 2 a.a. - Hava işleri nezare· 

Berlın resmi tebliğinde sadece deniyorki : ti tebliğ ediyor : 
Sigfrid hattında bulunanlar, harbin 

Şimdiye liadar bir memleket 
harbe girdikten sonra, orada 
aulh ıözil hiyanet cürümlerinden 
addolunur ~e sulhtan bahseden
ler harp divanlannda ceza görür
dü. Totaliter devletlerde, barı§ 
~manında hile sulh kelimesi bir 
lleYİ hastalığın adı idi. Milletler 
aruında. devamlı bir sulh nizamı 
kurmağa çalışmak korku, ihti
yarlık ve tereddi alameti sayılır
dı. Halbuki timdi denizaltıları 
İngiliz gemisi arayıp batıran bü
yük bir ıanayi merkeziyle garp 
istihkinılan fransız toplarının 
at~İ altında. bulunan Almanya. 
dan sadece hu kelime, sulh keli

"Kont Ciano Berlin'e yaptığı,, 
'' re~mi ziyareti tamamladı,, 

başladığından beri ilk defa olarak çok 
heyecanlı bir manzara ile karşılaşmı§· 
lardır. 5 ingiliz istikşaf tayayresi, Al
manların Messer • Schmidt tipindeki 
15 avcı tayyaresiyle, 35 dakika devam 
eden bir hava muharebesi yapmıştır. 
Be~ ingiliz tayyaresine Sar havza -

sında en mühim müdafaa tahkimatını 
teşkil eden mıntakalarda istikşaflar
da bulunmak emri verilmişti. Tayya· 
relerin geldiklerini gören alman ba -
taryaları, bu tayyarelere karşı şid

detli bir baraj ateşi açmışlardır. Tay -
yareler, tam hududun üzerinde bulun· 
dukları ve iki bin kadem irtifa çıktık
ları zaman filo kumandanı düşman 
'ayyarclerinin belirmiş olduğunu P.'Ör
nüştür. Messer - Schmid tipindeki 

9 tayyare, bulutlar arasında ortaya 

Müzakerelerin mevzuu hakkında resmi 
te~'liğ fazla malumat vermemektedir 

mesi geliyor. Acaba totaliter ka- Berlin, 2 a.a. f. 
musta bu kelime, mesela devlet, talya Hariciye Na. 
hukuk, hüriyet gibi tabirlerde ol- zırı Kont Ciano öı 
c:luğu misillu, büsbütün başka bir leyin Roma'ya ha
manaya Jlll alınmı§tır? Çünkü, reket etmiştir. 

İstasyonda vov 
bildigwimiz rnanasiyle sulhu yal- Ribbentrop ile di. 
nız istenıek değil, uğruna millet- ğer birçok devle~ 
ler kurban edecek kadar ona a- adamı, ordu ve par 
§ık olanlar garp demokrasileri ti ileri gelenleri 
idi. Uzak • §ark'ta Mançuri ve tarafından uğur -
Çin, Afrika' da Habeşistan, Av· lanmıştır. 
nıpa'da Avusturya, Çekoslovak- Resmi tebliğ 
ya ve Arna\'utluk bu kurbanlar Kont Ciano'nun 
arasında değil midir? hareketinden sonra 

Harbe mahsus taarruz kelime- neşredilen resmi 
si ile, basına bir çelik miğfer ve bir teb1iğde nazı. 
yüzüne bir gaz maskesi geçiril- rın "alman hükü-

b meti tarafından vu 
Mİş olan u sulh. sadece emriva. 

ku bulan davet ü-
k i in kabul ve tasdikinden ibaret . ya t ~ · 
h" f n ı k h. . . zerıne p ıgı zı-

'T orma ı e o ma ıssını veri. yareti tamamladı· 
yor. ğı" kaydedilmekle 

Şöyle bir tasavvur var: eğer ı iktifa o_lunm~~ta 

~ıkıyordu. Bu tayyareler, 4000 kadem 
irtifadan uçmak suretiyle ilerliyorlar
dı. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

(emberleyn'in 
vereceği izah3f 
bugüne kaldı 

Fransız kıskae1 gitlik~e sıkııtyor 

General Gamlen'in tôbiyesi sôyesinde 

Almanların harp 
'·~ . ,!'• ... ...... ~·: .• : • ~·· ~- '· ,. 

lanı altüst oldu 
Alman topçusu kendi 

mevzilerine ateş ediyor! 
Paris, 2 a.a. - ''Havas" Alman kıtaatmm gece yaptrklan tecrübe 

hücumlarından da anlaşılmış olduğu veçhile, bugün Siegfried hattı 
müdafileri taarruzlarda bulunmuşlardır. 

Bu taarruzlar fransrz tazyikinin son haftalarda azami derecede 
kendini gösterdiği iki bölgede cereyan etmiştir: cephenin t:n mühim 
alman mevzii olan Sarbrük'ün batısında ve doğusunda. 

Fransız kıtaatının bu mühim sa· 
nayi merkezinin muhtelif cihetlerin
den metotlu bir şekilde ilerlemesi, 
düşmanı mutat çekingenliğinden ay 
rılmıya ve merkez istihkamlarına ne· 
fes aldırmak için hiicumlarda bulun
mağa icbar eylemiştir. 

Fransız kıskaç hareketini önlemek 
üzere yapılan bugünkü alman teşeb -
büsleri fransızlann mitralyöz ve top
çu ateşi karşısında akim kalmıştır. 

Saba.h fenli ği 

Paris, 2 a.a. - 2 Teşrinievel sabahı 
Fransız tebliği : 

Gece nisbeten sakin geçmiştir. Cep
henin muhtelif noktalarında baskın -
lar yapılmış, tuzaklar kurulmuştur. 

Ak§am tebliği 
Paris, 2 a.a. - 2 te$rinievel akıam teb

liği: 

Düşmanın Sarlu - Sarrelouiı'nin cenu. 
bunda ve Sarr'ın doğu bölcesindeki mev

( Sonu S. inci sayfada) 
Müttefik orclular bCJ§kunumJanı 

Gamlen 

Sulh tekliflerini kabul ellirmek i~in 

Hitler iktidar mevkiini 
Göring' e mi devredecek? 

Bundan sonra Hitler ke~disini 
sanata edebiyota verecekmiş ! 

Londra, 2 a.a. - ''Havas" Hitler'in Rayştagda söyliyeceği nu· 
tukta, muhtemel olarak ileri süreceği hileyi, Fransa ve İngiltere 
Almanya'nm sulh tekliflerini kabul ederlerse, Göring lehine dev
let ve hükümet reisliğinden feragati kabul eyliyeceğini bildinnesi 
teşkil edecektir. 

====1 Daily Mirror gazetesinin siyasi 

l.,,,E,,,.d, ..... _,. • ..,,, ... ,.,...,,..,.,...,k._,._,, .... _,, ........... _ .. d••~jl l ;~~:::.ri~~y~~an~~!an~:~~ ya~:!~~: 
en as er o. u olduğunu ileri sürecek ve bund.:ın 

ı böyle kendisini sanata ve edebiyata 
vereceğini söyliyecektir. 

Daily Mirror, bu haberi verdikten 
sonra, bu desisenin imdiden muvaf • 
fakiyetsizliğe mahküm olduğunu da 
bildirmektedir. 

"Jlit!er bir me ancı peırinclc'' 

Pads, 2 a.a. - "Ifavas"' Excelsit'r. bu 
gün manşet olarak "Hitler bir miyan· 
cı pe~inde" cümlesini koymuştur. Fi
garo'nun manşeti <'le ştıdur: "Almıın· 
ya'nın niyetleri dün akşam Kont Cia
no'ya bildirilmi tir." 

1 
ı Paris gazetelerinin hemen hepsi, 
'ellerinde sarih mallım;ıt mevcut olma 
dığuıdan. her zaman olduğu gibi ~a -
yet o;iiratli bir stırctte cereyan cd"-"k 
olan hadiseleri tahminle meşgul ol
naktadır. (Son-ı 5. inô sayfada) ve mumaıleyhı ıs

tasyonda uğurlı-
NOT - Bugün ikinci sayfamızda: Ur· yan zevatın isimle

fa Mebusu Hüseyin Sami'nin makalesi: ri zikredilmekte
M üttcfikler ;aralın.da mali ve iktısadi te-
sanüt. dir. (Sonu s. incı'de) F !'n Ribbentrop, B. Hitler1 Kont Ciano 

Londra, 12 a.a. - Dünkü 
telgraflar B. Çemberleyn'in a
vam kamarasında bugün be
yanatta bulunacağını bildir
mekte idi. B. Çemberleyn a· 
vam kamaraamda yarın beya
natta bulunacaktır. 

İngiltere'nin eski ~ariciye ve ıimdiki l 
Dominyonlar Nazırı B. Antony Eden. 
harp başlayınca orduya iltihak etmiştir. 
Sulh zamanında diktatörlerle daima mü
cadele C'tmi~ olan gene mı.zır, ıimdi hn -
iurda cepheye gidecektir, 

Türkiye'ye itimat 
Saint Brice diyor ki : 
"Berlinde Kont Ciano görf1şme1crl 

(Sonu S. incı sayla.da) 
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··ttefikler arasında 
ali ve iktisadi tesanüt .. 

I 
Hüseyia SAMl 

Urla Mebaıru 

Dün yurtta hava umumiyetle 
bulutlu ge~i 

Çanakkale mekteplileri 

Ata tür 

bir çelenk 
anıtına 

koydular 
Çanakkale, 2 a.a. - Bugün tedrisa

ta başlamakta olan ilimizin ilk okul • 
larmd.an Çanakkale merkezindeki al· 
tı ilk okulun bin be yüı;e varan tale
besi öğretmenleriyle birlikte Cümhu
riyet alanına giderek Atatürk anıtına 
çelenkler koymuşlardır. Vali Atıf 
Ulusoğlu ile maarif müdürünün de 
hazır bulundukları bu merasime bü
tün talebenin söyledikleri latiklil 
marşı ile ba~lanmıt ve merasimi mU • 
teakip talebeler derslerine başlamak 

üzere mekteplerine gitmişlerdir. 

İnşaat usta mektepleriy e 

sanat mekteplerine alınacak 
parasız yatılı talebele 

Bu defa, müttefiklerin mali ve ik
tisadı cephelerdeki tutumlan, 0 ilk 
günden itibaren ciddi bir manzara ar
zediyor. M kadderat birliğine yakı
kı an "mali ve iktisadi elbirliği" her 
\·esile ve fLrsatta göze çarpıyor. 

günlerinde. tnüttefiklerin harp kabi
liyetini dü~ilrmiyen, muharebe ve mü 
cadelc potansiyelini yüksek tutan a
miller aratıında bu te~kilatın verimli 
ve kavrayışlı mesaisi birinci derecede 
mevki alır. 

Dün şehrimizde hava kısmen bulut
lu geçmi,, rilzgar garpten saniyede 
yedi metre sürat!e esmi§tir. Gündüz 
sıcaklığı 26 dereceye kadar yük elebil 
miştir, Yurtta hava Ege'de çok bulut· 
lu, diğer bölgelerde umumiyetle bu • 
!utlu geçmiş, rüzgarlar biltün bölge -
!erde cenup istikametinden saniyede 
en çok 9 metre kadar hızla esıni!Jtir. 

Z4 saat içinde vukubulan yağışlann 

metre murabbaına bıraktıkları ııu mik 
tarlan Lüleburgaz'da 23, Pinarhiııar -
da 16, Göztepe'de 8, Urfa ve Zongul· 
dak'ta 6, Hayrabolu'da 5, Kırklareli -
de 4, yağı gören uir çok yerlerde 1·3 
kilogram arasındadır. 

Maarif Vekfileti, inşaat usta mektepledyle sanat mekteplerine para : 
yatılı olarak alınacak talebe için açılan müsabaka imtihanında muvaft .. ı:. 
olanları teı;bit etmi~tir. İmtihanda muvaffak olanların isimleriyle veı .. -
dikleri ınektepleri aırasiyle yazıyoruz : 

Bilecik: met Güler Edirne s nat oxaluna. Müttefiklerin teşebbüs ve hareket· 
]erinde, §İmdiye kadar fouuıı ve eko
nomi alanlannda sık sık tesadüf olun· 
mıyan bir vahdet, bir sağlamlık ve 
bütünlük seziliyor .. Geçen harbın ilk 
arlarını vasıflandıran egoizm ve par
tıkiilariım cilvelerine ra tlarunıyor. 

En mühim maddeler için ayrı ayrı 
te kil edilmi olan bu ihtiı komite
lerinin faaliyetini fevkalade ehemi
yetli telakki ettiğimiz içindir ki ayn 
bir yazımıza mevzu olarak seçmiş bu

Burh.ın Yener, Behçet Bin&oı. Muzaf. E•ki ehir: 
fer Kandemir Aydın sanat okuluna.. 

lunuyoruz. 
Danışılclı çalıpnak, &amimiyetle el· 

birliği yapmak müttefiklere ge~n 
harpta neler kazandırmıştır? 

Memurrara verilen 

izinlerin başlangıcı 

Al yon: 

lıbhmut Demirba~. Ali Osman, Şillı:ril 
Uzunkaya, Mehmet Yanlı•. Ali Ö:ıırüven. 
Celil Donmrz. Kadir BingoJ, Sahabettin 
Dik. İbı;a.n Şıınlı, İbrahim Topçu, Meh. 
met Kullukçu, Hasan lJysal Ayı:lıo sanat 
okuluna. 

1914 harbının batlangıcında, mı.itte· 
fikler. uzunca bir dcvnyi ahenksiz· 
lik, insicam ızlık içinde geçirmişler· 
dir. Mil terek ve yüksek menfaatler 
nam ve he ahına mali ve iktisadi faa· 
liyetler!ne istikamet tayin edecek e· 
saslt prenıipler ortada yoktu. Her 
müttefik me lcket ve hilkümet, ken
eli derdine düşmüş. kendi başının ça
resine bakmaya koyulmuştu. Daha zi
yade (cınpirlque) denemeler ve müı· 
terek blr plana dayanmıyan bocalama, 
çabalamalarla geçen bu devrede müt· 
tefiklerin malt ve lktlaadi görü mele
rine hakiki ittifak ruhundan z:iyade 
"hususi finans" görU ve ıihniyeti hS
kim olmu~tur. Halbuki, bugün, arala
rındaki rnUna ebetlere 1914 rilıniyet 
H usul\l değil, bilakis müttefikleri 
kati zafere u1a}tırmıı olan 1918 koa
lisyon zihniyet ve metotları hikim ol
duğunu müp.hede ediyoruz. Bu "mü
cadele i tcm"i dört yıllık harp tec· 
rübeleri neticea-inde tekemmül ve te· 
karrür etmiştir. İngiltere ve Fransa 
bu esaslarda. yinni bet senelik sulh 
devresinin tetkiklerini de göz önün
de tutarak, l.izım gelen tadilatı yap
mı bulunuyorlar. 

I - Her şeyden önce,milli paraları
nı, harbın devamı müddetince, 
korumaya muvaffak olmuşlar
dır. Mı.ittefiklerin paraları 
harpta mühim ni:;betlerde z:ede 
lenmemişlerdir. Bunu temin et· 
mekle, dolayıaiylc, müttefikle· 
rin memleketleri dahilındeki 

"harp finHnmanı" başanlmı;r 

tır. Eğer milttefilı:lerin milli pa 
raları harp içinde çökseydi, har 
bın dahili ve milli fina nmanı-

Maliye Vekfileti, basta memurlara Antalya: 
Nahit Aktan Aydın &anal okuluna. 

En yüksek sıcaklıklar Malatya'da 
24, Bilecikte 25, 1s1iihiye'de 27, Balı· 
kesir'de 28, Urfa'da 31 derece olarak 
tesbit edilmi~tir. 

resmi doktor raporları üzerine veri • 
lccek mezuniyetlerin hangi tarihten 
itibaren hesap edileceğini tcsbit et- Aydın: 
miştir. Mezuniyet emri beklemeğe Alacttln Oğultiirk, Re~at Sekmeç, Or. 
mütehammil olmıyan memurların me- han Ofla , Kemal Geıl"k, Ahmet Dikcıı, 
zuniyetleri infikaklerinden itibaren 11yu odop, Nurı lçel. Mehmet Dön. 

mı: , ehmct Önur, Orb•n Aslaıı. Mu. 
başlıyacaktır. Tedavi, istirahat ve teb- zaffer Yurdb3kan. Şrrif Danıtınan, Abı· 
dil havaya ihtiyaç hallerinde memur- din Çeliker, izzet Satır, Ati Kiraı. Hüse-

Siyasal bilgiler okulu 1 • · 1 · · · · k yin Aktıı/i. Orhan Acar, Hnsıın DoG'ar 
arın uın erı ıneıunıyet emnrun en- Aydın sauat okuluna ve Muıtaf nun: 

dilerine tebliğinde baılıyac.aktır. İzin lstanbul inşaat uııtı. okulu , a 
almdan vazifesinden aynlarak bilaha-1 A t k . na devam olunamaı:dı. 1 " · 1 · 

II - Bu esaslı gayeye ulaşabilmek mezun arının tayın erı re rapor gönderilmesinin katiyen önü na ya. 
için, tabiatiyle, tediye muvaze
nelerini. milhim döviz kırcdile
ri He, ayakta tutmak lazım gel

938 - 939 ders yılında Siyasal Bilgi
ler okulu idari şubesinden mezun o· 
Janlardan dokuz genç, Dahiliye veka· 
leti tarafından muhtelif vazifelere ta· 
yin edilmişlerdir. nu gençlerimizden 
BB. Necdet Yalçm Konya maiyet me
murluğuna, Kemal Ko al Adan maj. 
yet memurıu·una, Doğan Beygo Te -
kirdağ maiyet memıırlıığuna, Raci Bo;. 
lu maiyet ınemurlıığuna, Re§it Ertü • 
zün Ankara maiyet memurluğuna. 

Gündüz Edirne maıyet memurluğuna, 
Naci Tanrıövcr Balıkesir maiyet me
murluğuna, Celiil Görmen İçel maiyet 
memurluğuna, Sakip Bayaz nüfua u -
mum mlidür!Uğli ikinci JUbe mUmey • 
yizliğine tayin edilmişlerdir. 

ne geçilecektir. Münir Atilt Sıvas ı;anat okuluna, 

Malı ve iktisadi ıahalarda ittifak 
unsurlarını yckdi~crlnc samimiyetle 
perçinliyen bu prenıipler, yeni harp 
planlarının temelini teşkil ediyor. 

Geçen umumt harpta. eğer mütte
fikler, böyle bir ıiıteme imanla ve 
bilhusa ıaad katle ğlanmamış olaa· 
}ardı i tifa.k maıu:umeıi çöziilür, si
yaat ~e askeri ufuklarda katı ~ııhi;a· 
mın alametleri tereasilm ederdı. Eger 
ba ta İngiltere olmak ü:r.ere, miltte
fiklcr, daha harp blttneden, kendi f
Jarında kan döken ve can verenler ~ 
teybine iıtikbali haıırla~k ve. vazı
yet\ iıtiamat etmek gafletıne düşae,:
diler, muhakkak mağ!Op ol~rlardı. ı
tiraf etmeli ki, umum! harbın bu de~
resindeki mUtteHklcr müna\\ebc etı· 
ne: hakkaniyet, adalet ve in.ar ziıu:t· 
yeti bikim olmuştur. Her ın\lttcfık 

emlekctin ınil terek gaye uğrun~a 
yüklendiği mcsuliyetin, ~.atlat~1gı 
fedakArlıkların hesabı: mut~e 1 •0 -

lanlara. mukadderatlarını bırl ~tır· 
miglere yaraşan bir samimiyet ve sı· 
h t ile yapı1mıt ır. Karşılıklı anla;:ı§ 
siyaseti mütekamil bir safhaya erıı
mi tir. 

Muttefiklerin, iktisadi ve mali cep
hedeki me uliyetlerinin en mühim 
kı mını yüklenmiıt olan .1ngilte~e, 
tahliline c;alıştığımız koalı yon zıh
niyetinin evkiylcdir ki a~ğıdaki r~· 
kamların ifade edece i muauam bır 
mali müzaharati ınuvaffakiyctlc ba· 

§armı§tır: 

İngiliz hazinesinin doğr.~dan. doğ
ruya ve :;ı dolayı i;-le muttefıklere 

temin e tiği harp avanılan: 

Ruıyaya 568.000.000 ingiliz lirası 

mi~tir. 
Devamlı ve kilmeli milli 

müdafaa ihtiyaçlarının doğu
racağı (muazı:am döviz ta
lepleri) karşısında müttefik· 
Jerini yalnı~ başlarına aciz 
içinde buakmaım !ar, inikas· 
lan itibariyle vahim olabi
lecek müvazencsizliklere mey 
dan vermemişlerdir. 

lII - Gerek milli paralarını koru· 
mağa, ve gerek müttefikler 
namına ihtiyaçları toptan ve 
bir merkezden yaptıklan mu· 
bayaalarla karşılamaya mu. 
vaHak olduklarından: mütte· 
fik memleketler içinde, gayrı 
tabii fiat tereffiilerini de 
mUmkün olduğu kadar önle
mişlerdir. 

Eger miut paralarını müstakar tut
masaydılar; parası dü ec.ek müttefik-
1cJ ıı uııp .u 10.ıta ı, '.u...aıa u.u\.MI• 

faa mübayaalar1 altından kaJkılmaz 
bir yük, tahammül olunmaz bir yıkım 
olurdu. 

Gene bu sayededir ki, müttefik 
memleketlerde, hayat ba.halılığı içti· 
mai mukavemet ve tesanUtü sarsacak, 
gevgekliğc, bitabiye sebebiyet vere· 
cek hatleri bulmanlı tır. 

Harp ic;inde milli paraları koru
manın harp borçlarını, ıiyaai mahi· 

Et nakliyatı tarifelerı 

Jıpirtolu içkilerin vilayet 
hisseleri 

İspirto ve ispirtolu içkilerin satış 
karlarından ayrılmakta ~lan villlyet. 
ler hi111elerinden 939 yılına ait 200 
bin lira Dahiliye vekiletince vilayet -
lerc tevzi edilmiş iı 

Kaı'ta bir hayu sahibinin 
yaptırdığı mektep ~aldı 

Kaş, 2 a.a. - Kazamızın Kalkan na· 
hiyesinde Mustafa Kocakaya namın • 
da hayır ıever bir zat tarafından on 
be bin lira sarfiyle inşa ettirilen ilk 
okulun bugün saat onda bütün öğret-

Mezbahalardan kaı.ap dilkkfullanna nıenlerin ve yüzlerce yurttaşın iştira· 
yapılacak et nakliyatının mahallt be • kiyle açılma töreni yapılmıştır. Bu 
Iediyelercc temin edilecek nakil vası- münasebetle kaymakam Fikri Kuttan 
talariyle yapılmasL hakkında Kamu • iSyledlği nutukta memleket namına 

ifYi\İiE "hfi\lli"'. - ~b~a·yaieftım\ır .. etbıış vi!°hayır
vilayetlere bir tamim yapmaktadır. lı olması temennisiyle kurdelayı kes· 
Vekalet bu tamimle belediye meclis - miştir. Hayırlı eaerin açllmasında bu· 
!erinin nakliye ücret tarifelerini ha- lunmak ilı:ere buraya gelmiş olan öğ
zırlıyarak tasdik için bir an evel Ve- retmenleriıniz de bir toplantı yaparak 
kfilete göndermeleri lüzumunu bildir- kazanın kültür işleri üzerinde görüş-

melerde bulunmu lardır. mektcd~r. 

Çağrı 
yetteki mühim lstiktazların (kambiyo )C Mllll Müdafaa Encümrni 3- 10-1939 
tediye kurunu) göz önünde tutmak aaiı sunu aaat ıo <la toplanacaktır. 

Bir kısım sanayiin 

ham madde ihtiyacı 

bakımından ela bir ı;aruret olduiu an· İııtanbul, 2 (Telefonla) - Avrupa· 
la ılır. nın şiınalindeki harp dolayısiyle ham 

Yalnız ,şurasını ·Unutmamalı ki, madde bulamamak, kredi darlığı ve sa-
(blrlikte çalışmak) (ahenkli, elcle yü- Açık teşekkür ir sebeplerle sıkıntıya dü§en, bir lr.ı-
rümek) (servet ve kuvet kaynakları- sım saııayiin süratle tekrar normal fa· 
nı ortaya koymak) gibi hakiki ittifak Refikamla seyahatimi% esnasında, aliyet devresine girebilmesi ve bu mal 
espirlsine uyan bir politikaya, mUtte- kızınıız Besime Sul.:ıaşıya derhal icap Jarın başka menbalardan tedarik edi -
fikler ancak geçen harbin son yıl1a- eden arn liyatı muvaffakiyetle yapıp lebilmeıi hakkında hükümet bir te,cb· 
rında kavu,abilmitlerdi. Bu si}'asl ol· himaye ve tedavilerine alan ·Ankara bilse girişmiştir. 1stanbul'daki alAkalı 
gunluğa erişebilmek için: her mütte- Nümune hastanesi - sertabibi Rüştü 

1 

daireler bu hususta çalışmalara ba§la· 
fik memleke in, ayrı ayn, malt men- Çapçı, operatör Nimet ve operatÖt Ba mıştır. ~ugün bir çok fabrikacılar ve 
balarının, itibar kaynaklarının tüken· haettinle diğer meslektaşlarına bera • ithalat tiiccarları ticaret ve iktisat mü 
mcf:e yüz tutması, ••ınayi randun;ın. ber_ te~ekkürl~.rimizi sunar~ı. Dikkat ?.ilrl?klerine a_ave~ edil~~e~ -~ ?.'1evzu 
lannın düşmesi, mahsul vaziyetleri· ve ıhtımam gosteren hemıırelcre ay- uzerınde kendılenyle goriişulmuş ve 
nln açık vermesi, tlcaret filolannın a- nca_ te!e~~ürlerimizi ııayın gazeteniz- fi~irler alırunı.~tı_~· Y~rm (bugün) bu 
ğır darbelere maruz kalması ~bi va -ı le bıldınrı:.ı. . munasebet)e buyuk hır toplantı yap1-

(Scmu 4 üncü sayfada) Asım Subaşı, Nimet Subaşı lacaçktır. 

Ama•ya: 

Ahmet Yomböl, Mehmet Altr~ Osman 
AbJÜ11, Ccın.ııl Surnıeli, Edip Bilen, Mu
hitı!n Şen. Abdunahman Cahıt Taşan, 
Ya~ar Erten, Hasan Karul, Mustafa El· 
mas, Alınıet Öğelje, Cevdet Ta~n. Os
lll.'l.ll At ıet Kurt Sıv;aa sanılt olrulunıı, Ke
aJJll Ardanuç. Sadık Gökçe, Bekir Akko· 
fUn, Alımet Dil i7, Ali Elyakar. Mevlut 
Ozder Ankara intaat usta okuluna, 

Ağrr: 

Latif Cıra, Baki Öztürk, Mahınut Ab
dülhak, Ümit Karan. Mehmet Ali Sıvaıı 
sanat okuluna, Hayrtttin Akın, Hiiıeyın 
Eren Ankara in~:ıat U&ta okutana. 

Balıkesir: 

Tö1hsin Ercan, K;;.dir Engi,,ar. Nııret
tin Yılaör, Kem.al Ok Delen. Mehmet Er. 
ten, İbrahim Sarılar, Ne zat Saydel, Ali 
Knbalcçıo lu, Xenıal Timur, Hüseyin Can 
gül, Hüsnu lnalhan. Mu~tefa Ba&ııoıilu. 
Abdullah Özveren, Ali Odabaşı, lsmall 
Döneno lu, Muzaffer Emen rn, Bıırlıa.n 
Bcnlio,lu, Ferhat U;rııal Sa!m Bravada
lı, Ali Büyüketi, Baki Cephchan. Mii
flt Hayrctoi:lıı. 1mıııi.1 Öz, Hat.an Alttay, 
Ali Sl>zturk .M -.n&o, u • • "' 
ı&A-- _.. ••• ıt;- ••-··.,.. .. -...""'"'• .a.""lo ... 
ri Erfiliz. Oğuz $aylım, Numan Ö.r, Ke
nan Kemerlioğlu, Burha.o Öner, Halil 
Slirek, Huan Fehmi Cüce, Dilıı.dar Uçak, 
Ahmet Çarkacı, Veli Riza Yıldız, Vehbi 
Sanlan Edime sanat okuluna. Hamıt 
Sergin ve Hubi Atak lıtanıbal ln,:a.at u
ta okuluna. 

Bolu: 

Va 1:1 Öıçcrl, Faul Tayıı, Htdayet Git 
ley, Kemal Tınar. Recep Kari. İı>taıılıul 
iDtaa t us ta o.Jrul una. 

Gümii§ane: 
Fethi İnce, Fikret Öut, E~t K1Sıt04· 

lu, Sadettin Sürmeli Sıvae sanat olr:ulıına, 

Erzincan: 
Abdullah Taner, Kadir Bqpmar Sını 

sanat okuluna, 

Erzurum: 

Necmettin Gü.ıerı, İsmail Sayın ı:, Hik· 
met Soban, Fikri Sabaşı, Oımın Nuri, 
Abba Aydın. Abdülrahim Alp, İsmail 
Türk Sıvas ıa.na.t okuluna. 

Elazığ 

Vahap Öncü Diyarbakır sanat okulunıı, 
Mehmtt Akyol, Nurettin Sarıçiçek, Os· 
man Öriin. Hiıseyin Demir Ankara ınıa
at usta okııluna 

Edirne: 
Mehmet Altrnel, Hüseyin Tebck, Meh-

F ranaaya 4 70.500.000 
ltalyaya 4i0.000.000 
Belsiknya 86 soo.ooc 
Sırbistana 20 000.000 
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Diğer ı:ııüttefiklcre71.000.000, 

(İngiliz maliye nazırının. avam ka-
maraaıntn ıs şubat 1920 içtiınaında 
reıımen bil irdiği rakamlar) 

İttifak manzumeı.ine yapılan bu 
mali yardıının §Umul ve ehemiyetini 

objektif blr iktisadi hakikat olara~ 
gözümüzUıı önünde canlandır~ ~ ~
çin. ingiliz liraııının o dcvrcdekı ı tı· 
ra ~uvctini batırl ınak iı:~ap eder. Bu 
suretle, müttefiklerin temin edebil
dikleri (silah, miihiınmat, malzeme. 
her nevi nakil \•aıı ıı. ham madde, 
gıda madtlcıU, c ya ilah) nin hacmi. 
mikdarı, ve lıarp iktisadı bakımın

dan ta)·dası anla ılır. 
Geçen harbın ıon aenelcrinde te· 

kemmül ederek istikrar bulan ma-
11 ve iktisadi koali&von sisteminin 
en mühim esaslarından birini de: 
müttefikler ihtiyaçlarının toptan ve 
bir merkezden tedarik ve mübayaa e· 
dilmeıi tetkil eder. Bu gayeye ulaş
mak için vücuda getirilen tefkilat dik 
katle tahlile deger .. Kanaatimce, Lon
drada faaliyette bulunmuş olan n:ıüt· 
tefikler arası muhtelif komite ve ko
mi yonıarın kati neticenin alınmasın
da büyilk hl seleri ve rollert vardır. 
Den zaltı harbinin vahim ve ı şır ıcı 

Harp ve sulh ! 
ln iliz/erle fransızlıır, Alman

ya'ya : 
- Polonya'ya taarruz etme; ona 

vetilmi!i sözümüz vardır, dediler, 
eğer bir isti/§ hareketi olursa. biz 
de sana kar~ı harbe gireriz I 

Almanya bu ihtara kulak asma
dı. Eylül ayı içinde olup biten h.!
diseler malumunuzdur. 

Bugün Polonya istill:u tamam· 
lanmış, lngiltere ile Fransa da Al· 
manya'ya .kat~J harbe girmi~eıdir. 

!stili taarruzunu bitiren Alman
ya, şimdi bir sulh taarru~una giriş· 
mi§ bulunuyor. Bu taarruzun gaze
telerde. ajans haberlerinde görü.
len ve radyolarda diIJlenen •ebebi 
~udur : 

- lngiltere Ue Fransa Polonya 
için &rbe girmişlerdi. Artık, Po
lonya mevcut olmadıjındsn harp 
etmeğe de sebep kalmamıştır. O 
halda gelin, sulh yapalım J 

Frammlarla ingilizlerin di1§11n
ce ı" de şudur : 

- Bi% harbe, Polonya'ya vtrml~ 
o/duiumuz garanti ve söz dolayı
siyle girdik. Şimdi Polorrya'ıun or
tadan kalkmış olm;m, harbi bilsba~ 
tün lüzumlu bir bale koymıJ-itur. 

Harbin sebebi bu istiladır. 1sti1A 
ortadan kalkmadıkça sullıten bah
sedi/enıe:ı I 

Almanl:Jra göre Polonya'mn 
yoklu ·u harbi sebepsiz ve sulhu lü
zumlu kılıyor. 

Müttefiklere göre ise aynı yok
luk aulhıı imkansız, harbi zaruri 
kılmaktadır. 

Aym vaziyet, bir taraf için sul
ha, bir taraf iı;iıı harbe sebep telak
ki edildiğine göre yeni sulh taar
ruzunun ne neticeye varacağını, 
şimdiden, kestirmek gilg olmasa 
gerektir. .... 
Erzatı l 

Büyük harp günlerine yetişmiş 
olanlar erzats kelimesini öğrenmiş
lerdir. Ecuts, herhangi bir şeyin 
yapması, uydurması, yakı tırması 

demektir. 

Şimdiki harp çıkmca gene bu 
erzat kelimesi aldı, yliriidü. 

Falan şeyin erzatsı, fjJ$.n şeyin 
erzatsı I 

Ge~en gün bit lransız gazetesl, 
bir alman gazetesinden bir çay iJ§
nını naklediyordu. Bu çay da şüp
heaiz er:ı:ats~tır ve /renk. üzümü 
yaprağı, çilelı: yaprajı ile patates 
kabuğundao yapılmış bir ucubedir. 

Alman gazetesinin tavsiyesi 0-
mür: 

" lllı önce bu çayın lezzeti hoşu
nuza gitmezse içine başka şeyler de 
karıştırıp harman ediniz, hoşlanır· 
sınız ... 

Almanya'da erzats modasr o lı:a
dar ileri gitmiştir ki, bakın, adam
cağızlar sulhun bile er:ıatsıaı isti
yorlar J .. ,. 

Kaplan! 

J ngiliz orduları Daşkumandanı 

general Gort'a ingiliz askerleri ta
rafından ~·=:ilen lakap "Kaplan"
dır. 

Büyük harpte de Fransa başve
kili Klemanso'ya bu isim vetilirdi. 

1914 harbi kaplanın bulurıduğu 
taralm galebesiyle rıiluJyet bulmııi
tu. Gene zafer "kaplan" ın bulun
duğu tarafta lıalırsa, tarihin teker
rürden ibaret olduğuna hiı; iüpbe· 
miz kalmıyacaktır. .. ,.. 

Sulh peti•i ve Marı ! --- .... _ 
1 ilkteşrin tarihli TAN arkada 

şımızın beşinci sayfasında bir mu· 
sahabe başlığı: "Harp ilahı ile sulh 
perisi". 

Gene aynı sayfada bir fıkra ba~ 
lığı: "Sulh perisinden Mars'a mek· 
tup,. 

Ban.:ı. öyle geliyor ki harp ilahı 
ile salb perisinin arası bugünkü 
kadar hiç bir zaman bozulmamış, 

işleri bu derece karışmamı~tır. 
Çünkü şimdiye kadar bildiğı 

mh:., tanıdığımız z1tblı, kaba sakal· 
Jı, gudubet suratlı Marsı tıraş ~-. 
dip, telleyip pullayJp sulh pımsı 
diye analığa yutturımya kalkı$an
Jar türemiştir ! 

Mehmet Emın. Muzaffer Aydın tanıt 
okuluna, Haııan Hil.ııeyin, H11mdi, Mehır.ct 
Ali Riz htanbul intat usta okuluna. 

Diyarbakır: 

İbrahim Sungur Diyarbakır ıoanat oltn
luna, Abdülkadir Hulki Ankara intut us.
ta okuluna. 

Denizli: 
1wııail I rlr latan.bul lota.al uıtt okulu

na. 
Çoruh: 

'Yusuf Keı;ltin, Kemal Gilmilşel. Ali 
Keskin, Mehmet Nuri IWUnıe ııaıuıt oku. 
lana, Nev;ıat Seven btanbul ıneaat uta 
okuluna. 

Çanakkale. 
Ali Çalı~. Ferhat Kandemir. AH Oı;mıııı 

Ekic:i, Muıtafa Seviltnl4, Hu,eyin Bodur, 
1s.ınaıl Hııkkı Ar Edirne e:mat okuluna, 

Çankırı: 

Sa ılmı~ Comert, Halil Ş~ Aıı 
Karır. ~ccep O mirci, V it Yılda, Hii
.eyin Çetiner, hikmet Emre, İsmail Sar
d.ı, lıım.all Miden, Süleyman Voyıroy 
Hüseyin Uraylı, Satılmıe Alay, Rıfkı E
rı1 Kastamonu sanat okulun~ 

Çorum: 

Mehmet Köstekçi. Orhan flgaz, Abdul
lah Ha:ıer, Nurettin Ol er, Recai Glizeı
can, İbrahim Koçer, Zariı Tecim, Cen 1 
Soyac. le, Tahsin Pakıoy, Ahmet Evcınan, 
Riza Sarıkçı Sıvas sıuıat okuluna, Ali O • 
ı.al, Mustafa Moral, MelTl\JWı Domluf. lb
rah!m Bayroı, İhsan Kllndı:mir, Mehmet 
Özellrnli Ankara inşaat ~ta okulıınıı. 

Burdur: 
Hüseyin Çankaya İıt.ınbül in ut usta 

okuluna. 
Buna: 

Oanıan Çiğdem, Hasan ŞUkrO, Ztilfl 
Ketendoğlu, Ahmet Klllahı;ı, l<emal Er. 
tan, Halil İbTah!m Edirne ..-t okulnna, 

Bitli.: 
H.ayrettJn Narröz, Stra.fcttfn, Rilat 

U.rgiln Diyarbakır sanat okul rıa. Nly.ui 
~7. r 1 .. • -

Kemal Değerli, Ahmet Alemdar, Mus
tafa Atanman, Tahsin Yetış. Ahmet Si
eimgil, Fu.at Yotlıt, Memiıf Afta,r Sıvas 
aı:ıat okuluna. JC.dir Bitken Anlım& in
şaat usta. okuluna. 

( ;rıırm) 

Sıvas'ta at sergisi 
Sivas, 2 a.a. - Atçılığı teıvik mak

aadiyle tertip edilmig tolan at ~Tgi
ai dün saat 10 da valimi~ Muhtar Ak
man'ın muvaffakiyct temennileriyle 
açılmı§tır. Bunu m rkez veterinerle -
rlndcn Necati Uysal'ıo atçılık ve biz 
mevzulu bir konuıınası takip etml tir. 
Kazanan 9 hayvana ısoo lin lkraıni • 
ye verilmi§tir. 

Son hadiseler mün se tile 
İsi nbul' da fiall artan m ddeler 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Harbin 
başladığı gündeob ri İstanbuld'a bir 
çok maddelerin fiyatları artrnıJtır. Bu 
arada bilhassa inp t ınalzemeıi fiyat· 
!arı çok yilksclmi§tir. Kapı ve pencere 
camı bulmak gUçleşmiş ve camların 
fiyatı % 30 ni betinde artmıştır. De· 
mir, potrel, kilit gibi bazl e ya fiyat~ 
tarının arttığma da[r alAkalı ma • 
kanılara şikiyetler yapılmı~tır. Piya
sada sarı demir kalmamıştır. Çimento 
fiyatlıuı da bu atada yüitselmi tir. 

Çocuk Esirgeme 

Kurumunun 

bir aylık yardımları 

ı,. 

1 eylill 939 dan 30 eylül akşamına 
kadar Çocuk Eairgernc Kurumu ge
nel merkezine müracaat eden 6Z4 ço
cuk poliklinikte muayen ve tedavi 
ve 421 yavrunun da dişleri tedavi e • 
dilınijtir. 20 çocuğa 144 lira 70 kuru'i 
nakdi yardımda bulunmuş. 2027 çcı· 
cuk ve anaı;ı kurumun çocuk sarayın· 
daki sıcak banyosunda ban} o alım:; 
çok çocuklu bir aileye er:ıak verilm • 
tir. Bunlardan ba ka her glın 2522 · 
yavrusuna kurumun süt daınl:ıaınd. l 

1458 kilo çocuk sütü tevzi cdllmiş c 
okulların açılmasiyle 61 çocuğa m ;. 
tep kitapları, kalem, ·ilgi, cetvel, IY-ı· 
ya ve önlük v rilerek okumaları h ı· 

susu temin cdilmi ve okul kitapları 
tevziatına devam edilmekte bulunula 
rak Çocuk Esirgeme Kurumunun bir 
ayda yardım yaptığı çocuk sayııı 
5676 ya baliğ olmuştur .. (a.a.) 
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DIŞ POLİTİKA 
~ ' lolllııN"l'I ........ 

Almanya, Sovyetler ve 

Baltık denizi 
Ağustosun ilk günlerinde l&kan

dinavya'ya gitmek Üzere Baltık 
!nemleketlerinden geçerken, Mos
kova' da yapılmakta olan lnailiz -
Sovyet müzakerelerinin bu memle
ketler halkı için büyük endiıe mev-
21.lu teıkil ettiğini görmüştük. Her -
keıin ağzındaki ıöz ıu idi: 

- Eğer İngiltere bizi sovyetlere 
terketmeği dütünüyoraa, biz de 
kendimizi almanlann kolları arası • 
lıa atacağız. 

Meğer bu sıralarda bu küçük 
tnemleketlerin mukadderatiyle ala
kadar olan daha ehemiyetli görüı
lneler, Almanya ile Sovyetler ara
sında yapılmakta imi§. Gerçi ay 
sonuna doğru imzalanan Alman -
Sovyet ademitecavüz paktmda Bal
tık memleketlerinden bahis yoktur. 
F aka.t bu memleketlerle münase
betlerini yeniden tanzim etmek için 
IOvyetler tarafından yapılan teşeb
bw, pakt yapıldığı sırada Almanya 
ile Baltık denizi üzerinde de anla -
tıldıfı kanaatini tevlit etmektedir. 
Filhakika sovyetler geçen hafta Eı
tonya ile imzaladıktan karıılıklı 
:rardım paktı ile bu memleketi hi
Dlayeleri altına almaktadırlar. Şim
di de Letonya hariciye vekilinin 
Mo.kova'ya gideceği bildirilmekte
clir. 

Maliimdur ki Estonya, Letonya 
'\'e Utvanya'dan ibaret olan bu Bal
tık memleketleri, vaktiyle çarlık 
Ruıyasmın birer cüzünü teıkil et
mekte idi. Şimalde bulunan Eıston· 
ya'nm bir milyondan azıcık fazla 
Ve ortada bulunan Letonya'nın da 
İki milyon kadar nüfusu vardır. 
Memleketleri Finlandiya körfezi
nin cenup sahillerinde bulunan es
tonyalılar, ıimal sahillerindeki Fin
lerin kardetleridir. Bu memleket 
aıraaiyle danimarkahlarm, Tüton 
ıövalyelerinin, İsveçlerin istilasına 
uğradıktan sonra 1721 senesinde 
aktedilen Nystad muahedesiyle De
li Petro zamanmda Rusya Çarlığı-
na geçmiı ve büyük harbin sonları
na kadar nıs idaresinde kalmııtır. 

Letonyalılar ise, Avnıpa'nın en 
eaki milletlerinden biridir. Bunlann 
........ trı ,." ,.t,. Tiitnn sövalveleri ta
veç' " , a im r a 'nm, Polony 'nın 
ellerine geçtikten ıonra nihayet 
1 795 senesinde Rusya'ya geçmiıtir. 

D 0 N YA .. HA B E .R L E R i·;ı l 
........................................................................................... H'llllltt••·ı 
Polis memurlan i~in bir kur ~ildı 
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Bir Danimarka, bir İsveç 
ve bir İngiliz vapuru batırıldı 
İki İsveç ve bir Leton vapuru teukif edildi 
Stokholm, 2a.a. - Sellüloz naklet -

mekte olan Asten ismindeki İsveç va
puru alman harp gemileri tarafından 
tevkif edilerek Kiel'e götürülmüştür. 
Diğer bir isveç vapuru da Shuvnd'

un cenubunda isveç kara sularında bir 
alman tayyaresi tarafından araştırma
lar yapılmıştır. Tayyare gemiye eve -
1ii şark sonra da cenubi şarki istikame 
tinde gitmesini emretmiş ise de bir is
·•eç tayyaresinin yaklaştşığını görün-

e uzaklaşmıştır. 

Bir /sveç vapuru torpillendi 

Bir alman denizaltısı Skajerek ya -
kininde "Gun,. ismindeki 1200 tonluk 
isveç vapurunu torpillemiştir. Vapu
run 18 kişiden ibaret olan tayfası bir 
Danimarka vapuru tarafından kurta -
rılmıştır. 

İsveç bitaraflığını ihlal eden bu va
kalar isveç deniz mahfillerinde derin 
bir endişe uyandırmaktadır. 

Bir Leton gemisi zaptedildi 

Batınlan Danimarka gemisi 

Kopenhag, 2 a.a. - Cumartesi günü 
şimal denizinde bir alman denizaltısı 
Vendia ismindeki bir Danimarka şi
lebini torpillemiştir. 

Şilep, derhal batmıştır. Şilepin 17 
kişiden ibaret olan mürettebatından 11 
i ölmüştür. Sağ kalanlar denizaltı ta
ıafından kurtarılarak biraz sonra tesa 
düf edilen bir Danimarka vapuruna ak 
tarma edilmiştir. Kurtulanlar, deniz -
altı görünür görünmez Vend!a'nın 

durduğunu, fakat denizaltının hiç bir 
ihtarda bulunmadan şilebi torpilledi
ğini beyan etmektedirler. 

Bir ingiliz şilebi de battı 
Londra, 2 a.a. - Resmen bildirildi

ğine göre, İngiliz "Clement,. vapuru 
cenubi Atlantikte batırılmıştır. Vazi
yeti karşılamak üzere icabeden tedbir
ler alınmıştır. 

Gand limanında müdafaa 
tedbirleri 

Londra, 2 a.a. - Stokholm'den bil- Bürksel, 2 a.a. - Enternasyonal 
dirildiğine göre, Baltık denizine git- hadiseler dolayısiyle Belçika hükü -
mekte olan lmanta ismindeki Leton meti Gand limanındaki müdafaa ted
gemisi, Skani sahillerinden üç buçuk birlerini kuvetlendirmiştir. 
mil a'çıkta bir alman muhafaza gemisi Diğer taraftan, normal olarak teka
tarafından zaptedilmiş ve içinde bu - ilde sevkolunması lbım gelen müda -
lunan isveçli pilotla birlikte bir alman j 1 faa nazırı general Denis de hizmette 
limanına götürülmüştür. alakonulmuştur. 

Alman kıtaları 
Pazar sabahı hadisesiz olarak 

Varşova'ya girdiler 
Pnlnnv kumandanı donanma • 

esır edildi 
Berlin, 2 a.a. - Alman umumi ka- ı bulunmaktadır. 

rargahınm tebliği: • 
Dün sabah ilk alman kıtaları Var- Yenı.Romen konsoloslukları 

şovaya hadisesiz girmiştir. Praga'nın Bükreı, 2 a.a. - Resmi gazetede 
işgali dün tamamlanmıştır. metni neşredilen bir kararname muci, 

Hela yarımadasındaki son Polonya bince Bratis]ava'da bir Romanya elçi
mukavemet noktası da dün ordu ve liği ve Lublin'de bir Romanya konao. 
donanma müşterek harekete geçme • loshaneai ihdaı edilecektir. 
den evel kayıtsız ve §artsız olarak tes-
lim olmuştur. Aralarında Polonya do- Fransa'ya giden leh mültecileri 
nanma kumandanı amiral Vonudruh'
un da bulunduğu 52 subay ve dört bin 
askerden mürekkep garnizon bu sabah 
silfilllarını teslim etmişlerdir. 

Polonya Cümhurrei•i 
Romanya'dan ayrılmadı 

Bükreş, 2 .a.a. - Rador Ajansı bil
diriyor : 

Belgrad, 2 a.a. - Romanya'dan ge
len 80 mülteci dün Yugoslav hududun 
dan geçmiştir. Fransa'ya gidecek olan 
bu mülteciler arasında Bayan Smigly 
Rfdz de bulunmaktadır. 

1ki arti•t öldü 

Amerika ve bif arafhk 

Ambargonun kalkması 
için ôyandan 65 kişinin 

rey vereceği umuluyor 
Vaşington, 2 a.a. - Bitaraflık hak -

kındaki müzakerelerin arifesinde a -
yandan Byrues, matbuata beyanatta 
bulunarak ambargonun kaldırılması 

lehinde 65 kişinin rey vereceğini ü -
mit ettiğini söylemiştir. 

"Pittman" projesini müdafaa edecek 
olan hükürnet liderlerinden biri de 
Byrues olacaktır. 

Mumaileyhin dahili vaziyetteki tar
zı hareketi, arkadaşlarında kendisi -
nin Ruzvelt siyasetine aleyhtar olan 
muhafazakarlar zümresine mensup ol
duğu kanaatini tevlid etmişti.., 

Paris'te kurulan leh hükümeti 
ve Amerika 

Vaşington, 2 a.a. - (Havas) - A
merika hükümeti Pariı;'te teşekkül e
den Polonya hükümetine kanunu esa-

1 • 

Polis memurları için açılan kursa devam edenYer 

Emniyet Umum Müdürlüğünün polis mektebi tahsili g&-emi
yen polis memurları için bazı vilayetlerde kurslar açacağını evel: 
ce haber \'ermiştik. Kadro vaziyetleri dolayısiyle Ankara' daki 
polis enstitüsü ilk kısmına getirilemiyen ve enstitüde okun~~kta 
bulunan dersleri aynen gösterecek olan bu kurslardan bırı de 
dün Ankara' da açılmış ve derslerine başlamı§tır. 

si bakımından Varşova hükümetinin Bu kursta polis memurlarımıza;~ 
halefi nazariyle bakmaktadır. Bu iti- zabıtayı ilgilendiren kanunlar, ceza • k 
barla bu hükümeti yeniden tanı:uağa 1 kanunu ve tatbikatı , t~ı~m ve terbiye. Meclisın dün ü 
lüzum olmadığı diplomatik mahfıller- yurt bilgisi, parmak ızı ve fotoğraf, \ 

de söylenm:!ktedir. sağ lık bilgisi, hava taarruzlarından 
Amerika'nın Varşova sefiri Biddle korunma, meslek terbiyesi ve fili hiz

Paristeki yeni Polonya hükümeti nez- met, mesleki yazı ve hesap, tarih ve 
dinde Amerika'yı temsil etmeğe de - coğrafya dersleri okutulacaktır. 
vanı edecektir. Kurs, sabahları saat 8 den saat 13 e 

Paris hükümetince teşkili derpiş e- kadar devam edecek, kursa devam e
dilen yeni çek hükümetinin kurulma- decek olan polis memurlarımız öğle
sı hükümetin Amerika tarafından den sonraki saatlerde kadrolarında 
tanınması gibi nazik bir meseleyi or - bulundukları karakol veya dairede 
taya çıkarmaktadır. günlük işler ini göreceklerdir. 

Amerika hükümetinin yeni çek hü- Ankara'daki kurs için Halkevinde-
ki salonların birinden istifade edilkümetine karşı tarzı hareketine dair 

· mektedir. Bu devredeki kursa da 68 henüz hiç bir karar ittihaz edilmemı~-
tir. 

X Panama - Pan·Amerikan konfcran
ıalı ~nü kapanış celsesini a~dcdecck 

::~. Konieransm bil.tün hedeflerınc vasıl 
olduğu sölenmcktcdır. .• •# 

- ., ,_ ~":tıra:r. 

inan araa;nda tediye ve ticaret miibade
leleri hakkmda üç gündenberi cereyan 
etmekte olan müzakereler muvaffakiyet
le neticelenmiıtir. 

x M oskova - Bu ıeneki sonbahar 
menevreleri, merkezi Kabarovtık'da bu
lunan uzak ıark ikinci ordu harakat mm
t.ıkasında yapılmıştır. Bütün eınıflara 
mensub kıta.at bu manevrelcrc iıtirlk cy
lemi;tir. 

x Beyrut - Fransada komlinist par
tisinin dağrtılmaaı üzerine yüksek komi
serlik, 28 eylül tarihli bir emirname ile, 
frangız mandası altındaki crazideki ko
mtinist gurupıınu dağıtmıştır. 

X Buenos - Alrea, Cordabadan bildi
riJ.diğinc göre, iki trenin çarpışması ne
ticesinde 7 kiıi ölmüş, 60 kişi yaralan
mıştır. 

X Addis-Abeba - Addis-Abeba ile şap 
denizinin assa.be limam arasında Danavi' 
de ikmal cdilmiı olan muntazam irtibat 
servisi başlamıştır. 

X Tokyo - Başvekili Abc, valilerin 

memur ayrılmıştır. 
Dün sabah kursun açılması müna· 

sebetiyle vali muavini B. Dilaver Ar
gun, emniyet müdürü B. Şinasi Tur
ga, maarif müdürü B. Rahmi Vidinel 
ve muallimler halkevine gelmişler ve 
kısa bir hasbıhalle derslere baş]ama 
törenini yapmıılardır. Kura dokuz ay 
devam C<lecek ve iki huıuai ve bir u -
mumi imtihandan sonra buraya de
"'r a.u.• .. ..ı..,n ""'"'=uı:\a:ı:~ dip\oı:na v •·ci.\e
cektir. 

Diyarbakır' da ki pofi• kurm 

Diyarbakır, 2 a.a. - Birinci umumt 
müfettişlik ve vilayet erkinının hu -
;ıuriyle bugün halkevinde polis kur -
sunun açılma töreni yapılmıştır. 

İngiltere' de 
20 ve 21 yaşındaki 

gençler silôh alt.na 

alınıyor 

toplantısında 
Büyük Millet Meclisi dün Şemset· 

tin Günaltay'ın başkanlığında top • 
lanmıştır. 

Celsenin a~ılmasını müteakip Trab
zon mebusluğuna intihap edilen Şerif 
İldemin intihap mazbatası tasvip edil
miş ve mumaileyh and içmiştir. 

Urfa mebusu Ali Saip Ursavaş'ın 

vefat ettiğini bildiren başvek!let tez
keresinin okunmasından sonra iki da· 
kika ayakta sükut edilmek suretiyle, 
müteveffaının hatırası taziz edilmiı 
ve ruznameye geçilmiştir. -

Divanı Muha.ebat kararlan 
hakkında bir müzakere 

Divanı muhasebatça Uç aylık rapor
lar üzerinde ittihaz edilmekte olan ka

rarların meriyct ve ümulünün tayini 

hakkında Sırrı Day (Trabzon) tarafın 

dan verilmiş olan takrire ait teşkilatı 

esasiye encümeninin mazbatası üze -
rindeki müzakere esnasında söz alan 

Refik İnce (Manisa) bundan dört beş 
sene önce Mecliste aynı mevzu üzerin-

de uzun müzakereler gcçmiı olduğu -
nu hatırlatmış ve demiştir ki : 

B. Moscicki'nin Romanyadan hare
ket ettiği hakkında bazı yabancı rad
yoların verdiği haberler, tamamiyle 
yalandır. Moscicki, halen Bica.ı'da 

Amsterdam, Z a.a. - Telegraf ga
zetesi, Varşova bombardımanı kur
banları arasında meşhur muganniye 
Bankovska Tiraka ile dramatilrd 
Stenpoitakinin de bulunduğunu yazı
yor. 

ESTONYA VE LETONYA'DAN SONRA 

bir toplantıaında söylediği nutukta bu· 
ııünkü bütün müşkilita rağmen Japonya. 
nın başlıca hedefinin Çin ihtilUını tasfi. 
ye etmek ve yeni bir şar.lı: asayiıi kurmak 
olduğunu kaydetmstir: 

X Atina - Lüks ~ya üzerin.e resim 
konulmuş olması hakkında beyanatta bu
lunan Baııvekil B. M etakaaı, entererıas· 
YOnal buhran sebebiyle doğan fevkalade 
ihtiyaçları karşılamak üzere yalnız zen
gin sınıfları alii.kadar edecek ba:n tedbir 
ler alındığını ve resimler konuldutunu 
tebar üz ettirmf~tir. 

Londra, 2 a.a. - Kıral, dün akşam 
20 ve 21 yaııındaki gençleri silah altı
na divet eden bir emirname imzala -
mıştır. Bu emirname ile, 250 bin kiti 
askerliğe çağırılmaktadır. 

"- Divani Muhasebat kararları her 

vakit için mabihüttatbik midir, yoksa 

yalnız ait olduğu meseleye mi mak

surdu, tefsir midir, değil midir ? Yo· 
lunda hakikaten istifadeli mütalealar 

ileri sürülmüştü. Ve bütün bu müza -

kereler sonunda ise mesele, bir defa 

da Maliye encümeninde tetkik edil • 

mesi muvafık görülerek o encümene 

havale edilmişti. Ancak bir devre geç
ti ğinden dolayı intaç edilememiş olan 

ve bugün yeniden temas edilen bu mev 

zuun gene bir defa maliye encümeni 
tarafından tetkik edilmesi muvafık 

olur mütaleasındayım. 

Bolıevik ihtilaliyle meydana ge
len vaziyet gerek estonyalılara ve 
gerek letonyablara istiklallerini el
de etmek fırsatını hazır]amııtı. Fa
kat alman entrikası, bu memleket
lerin bir veya diğer şekilde Alman· 
ya'ya iltihak etınelerini istihdaf e -
diyordu. Eaaaen gerek Eatonya'da 
ve gerek Letonya'da yüzde iki ile 
üç arasında alınan vardır. Bu al
nıanlarm hedefleri, Eıtonya'yı, ıah
ıi bir bağ ile Prusya kırallığma bağ
lamaktı. Ve eğer lngiltere'nin mü
dahaleai olmaaaydr, ıovyetlerin o 
zamanki zayıf vaziyetleri kar§ıaın
da Almanya bu gayesinde muvaf
fak olacaktı. lngiliz deniz kuvetle
l"İnin yardımiyledir ki küçük Baltık 
hlemleketleri, o günlerde daha az 
tehlikeli olan Almanya'nın istilala
r-ı altına düımekten kurtulmuılardı. 
Yeni aranjman ile sovyetler, Deli 
Petro zamanındanberi Baltık deni
zi Üzerinde elde etlikleri mahreç• 
lerden mahrum kalmakta idiler. Bu 
mahreçlerin bir-i Finlandiya körfe
zinin üzerinde eıki adiyle Reval ve 
Yeni adiyle Ta.ilin ki Estonya'nın 
merkezi olmuıtu. Diğeri de Riga idi 
ki bu şehir de letonya'nm merkezi 
oluyordu. Finlandiya körfezinin şi
mal sahilleri de Ruaya'dan ayrılan 
Finlandiya toprakları bulunduğun
dan aovyet memleketlerine Baltık 
denizinde yalnız. Leningrad ve bir 
ka.rıf toprak kalmakta idi. Bu vazi
Yet Almanya'ya Baltık denizinde 
bıünakata kaldırmıyan bir hakimi
Yet temin etti. 

Moskova Fenlandiya'ya da 
X Paris - B. Daladier bu&Ün öğleden 

aon.ra Polonya Baıvekili General Sikonı
ki ile Çekoslovalı:yanın Pariı orta Elçisi 
B. Osuıky'yi kabul etmiıtir. 

X Londra - Milletler cemiyetinin es
ki Dantzi& komiseri Burchaşt bugün öğ
leden sonra Hariciye nazaretinde Lord 
Halifaks'ı ziyaret etmiıtir. B. Burckh
ardt pek yakuıda Londradan ayrılacaktır. 

Geçen haziranda 240.000 kişi kaydc
dilmiıtir. Bunların 100.000 i sil&h al
tına alınmıştır. Diğerleri son teşrin
den evel davet edileceklerdir. 

Polonyanın Kiyef 
başkonsolosu 

Görü§ülen diğer iıler 

Hatip bu maksatla bir de takrir ver
miş olduğunu işaret ederek sözlerini 
bitirmiş ve takrir okunarak tasvip o
lunduğundan mazbata maliye encüme
nine tevdi edilmiştir. 

Bu bakımdan Almanya'nm, ge
çenlerde imzalanan "ademileca
'VÜz" paktı ile &ovyetlere Baltık de
nizinde temin ettiği menfaat pek 
büyüktür. Gerçi sovyetler, E::!~n
Ya'Y'I ilhak ehnemiılerdir. Fakat 
Hiurna ve Sareına adalarında aske
ri tesisat bulundurmak hakkını elde 
ettikleri gibi, Eııt~nya'nın üzerine 
doğrudan doğruya himaye tesis et
h'ıİ§lerdir. Sovyet)erin Letonya ile 
de h\Ünasebetler-ini aynı tekilde 
tan?İrn etmeleri beklenir. 

Bu vaziyet, her ıeyden önce, Al
bıanya 'nın. §WnU) ve mahiyeti iyice 
l'llalüm olmıyan aovyet alakaaını aa
~ın alrnak için ne kadar ağır bir pa-

a verdiğini göstermektedir. Al
bıanya'nın feda ettiği yalnız tarki 
"e orta Avrupa değil, aynı zaman -
da Baltrk denizi bi.kimiyetidir. Al
bıanya prki Avrupa'dan ve hatta 
Avuıturya imparatorluğunun mira-
11 cibi aıörünen orta Avrupa'dan 

mütekabil yardım pakti yapmak ıçın 

tekliflerde bulunacak 
Litvanya Hariciye Naı1rı da Moskova'ya davet olundu 

Ta1lin, 2 a.a. - "Stefani": Leton-1 
ya hariciye nazırı Munters'in sovyet 
hükümetinin daveti üzerine yarın 
Moskovaya gideceği teeyyüd etmek -
tedir. 

Bir Sovyet teknik heyeti 
Tallin'de 

TaJlin, 2 a.a. - Hava kuvetlerin 
menaup 14 subaydan ve mütehassıs· 

lardan mürekkep bir teknik sovyet 
heyeti, Estonya yardım muahedesinin 
tatbikatını hazırlamak Ü".ere buray~ 
gelmiştir. Heyete general Mereçk<" 
riyaset etmektedir. 

Nazıra, siyasi ve iktisadi bir heyet 
refakat edecektir. Zannedildiğine gö
re, sovyet hükümeti nazırdan Leton -
ya'nın Windau ve Libau limanları 
hakkında ve eski rus şimendiferleri -
nin Letonyanın Tatgadia eyaletinden 
kain Rositen ve Dünaburg'dan geçe -
rek Leningrad ile Varşova arasında 

işlemesine dair bazı taleplerde bulu
nacaktır. 

vazgeçebilir. Fakat Baltık hakimi· 

yeti Almanya için hayati bir mese -

ledir. Ve ergeç aovyetlerle bir ihti· 
lif mevzuu tetkil edeceğine ıüphe 
yoktur. 

A. Ş. ESMER 

Finlandiya'ya da teklifler 
yapılacak 

Londra, 2 a.a. - Bu sabah Roı 
ıadyosunun bildirdiğine göre sovyc 
hükümetinin yakında Finlandiya ve 
Letonya'ya Sovyet • Estonya paktı · 
na benzer mütekabil yardım paktları 
teklif edeceği Moakovadan resmen 
bildirilmektedir. 

Letonya hariciye nazırı 
Moshoııa'ya gitti 

Riga, 2 a.a. - Letony_a hariciye llP. 

• XBruksel - Almanyada iaşe hakkında 
kı yeni hükümler bugiln meriyete girmek 
tedir. Lokantalarda yemek yalnız kart 
gösterenlere verilecektir. Listeler yeni 
tahdidata tibi tutulacaktır. 

X Presburg, - Slovak kabinesi, Reisi
cümhur intiha.batının, 26 teşrinievelde ya
Pılrnasına karar vermiştir. 

. X Şilcago - Şikago başpeakoposu kar. 
dınal Mundelein ansızın ölmüştür. 

X . Londra, - 11-9 tarihinde işsizlerin 
adedı 1.330.928 e baliğ olmakta idi. bu a
det 14-8 tarihindekine nazaran 99.232 faz
la ise de geçen lieneni ıı 12-9 tarihindekin
den 467.690 eksiktir. 

·~r~ ile Sovyet1er Birliğinin Riga el
.ısı bugün öğle üzeri Moskovaya git
.nişlerdir. 

Letonya hariciye nazırı B. Mon
ters saat 17,10 da tayyare ıle Mosko
vaya gelmiştir. Tayyare meydanı Le
tonya ve sovyet bayraklariyle donan· 
mıştı. Nazır, BB. Lozovski, Vassiu~ 
1<of, Suvorof ve Brakof ile Moskova-
1aki Litvanya ve Estonya elçileri ta· 

fmdan karşılanmıştır. 

Litvanya h~riciye nazırı da 
gidiyor 

Kavnas, 2 a.a. - Litvanya harici
nazırı B. Urbsys, sovyet hüküme -

t i .. in daveti ilzerine yarın tayyare ile 
Mçüovava hareket edecektir. 

ortadan sır oldu 
Moskova, 2 a.a. - Polonyanın Mos

kova büyük elçiliğinde temin olundu
ğuna göre, Polonyanm Kiev başkon -
solosu B. Natuszinski, esrarengiz bir 
surette kaybolmuştur. Kendisinin ya
nında bulunan iki polonyalı şöför ile 
birlikte kaldırıldığı sanılmaktadır. 
Polonyanın Kiev konsolos muavi -

ninin, telefonla Moskova büyük elçi· 
liğine verdiği malfımata göre, başkon
solos dün hariciye halk komiserliği -
nin Kiev mümessilliğinden, derhal 
gelmesini talep eden bir telefon almıJ 
bunun iizerine her ihtimale karşı ya
nında iki polonyalı şoför olduğu hal
de konsolosluktan hareket etmiştir. 
O zamandanberi kendisinden hiç bir 
haber yoktur. 

Kiev konsolosluğu memurlarının 
pek yakında Moskovaya gelmesi bek
lenmekte idi. Bunun üzerine Sovyet
ler Birliğinin bütün Polonya sefaret 
ve konsoloslukları memurları, hep 
birlikte memleketi terkedeceklerdi. 
Fakat, Polonya ·büyük el~iliği, tim -
di B. Natuszinski bulunmadan hare -
ket etmiyeceğiru bildirmektodir, 

Meclis bunu müteakip, arazi vergi
si kanununun ikinci maddesine bir fık 
ra ilavesine, yalnız bir yıl için hariç -
ten getirilecek anasonların gümrük 
resminden tenziline ve mAzbut vakıf
lara ait akarların tamir ve ihyaları ta
vizen alınan 150 bin liranın ödenmesi
ne ait kanun layihalarını ikinci müza
kerelerini yaparak kabul etmiştir. 

Mf'c1is g ene d ünkü toplantısında 

mütehassıs tabipler, kimya gerler ve
sair sıhive memurlarının vesika, ruh -
satname "ve şah adetnameler harçlarına 
ait kanunun da birinci mtizakeresini 
vapmış ve gc1ecek paıartesi günü top 
lanmak ;;.,ere içtimaa nihayet vermiş

tir. (a.a.) 

Acı bir kayıp 
Şurayidevlet azasından mühendls 

Şefik Ör'ün kısa bir hastalığı mftte
akip dün gece ir tihal ettiğini tees
sürle haber aldık . Cenazesi bugiln sa
at 11 de Nümune hastanesinden kal -
dırılarak Hacıbayramda namaıı kı
lındıktan sonra Cebeci'ye defnedile
cektir. 

Merhumun k~tlerli ailesine taı:iyct
Ierimizi sunarız. 
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e ı fer a rasmda / Oikilide ıi defli bir/ 

adi tesanüt.. zelzele daha oldu li v s o p / ( __ R _A o_r_o _) 
T0RK1YE 

ıııııırrıııııııırııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııı 

(Ba§ı 2 inci sayfada) tere bankasından temin ettiği mali 
hım funiıterm sahneye çıkması lazım muza.baret, daha ziyade basit bir ban
gel~ştir.. Anc3:1' ond~ s?nr~dı: ki ka hizmeti eklinde tecelli. ctmi ti. Dolu ve sel tahribatı 

Onuncu balkan atletizm 
Radyo Dtfil:ı:yon Postalıın 

TO'RKlYE Radyosu -ANl{ARA Radyosu 

DALGA UZUNi..~CU 

malı ve l~ısadı tesanüt, bır ıtlıf k Nitekim. mübayaatın mütemadi-
manzumesme yakısacak vahdet ve ra- yen artması kar ısında Fra h .. 
sanet• b 1 b"l . . • nsa U· 1 u ~ 1 mıştır. kümeti malt tedbir almak ıztırarında 

!falb~kt. __ bu de~a:.daha .harbe gi- kalmı , ''e Londra'da Rotchild banka
rer 'en, ılk gunden ıtıoaren, ıngiH.r: ve sı vasıtasiyle iki milyon ing·ı· ı· 

İzmir, 2 a.a. - Dün akşam Dikilide 
şiddetli H ktsa bir zc;zele d<ıha oi • 
muştur. 

oyunları dün baş adı 
ı 6.48 m. 1&2K . .1 ızo Kw. 
19.74 m. 151)15 Kes./ 20 Kw. T. A r-
31.70 m. 9465 Kcs.J 20 Kw. T. A. • • 

ANKARA 

fransı r ha • 1 • 1 iZ ıra -
z m:ı ıye ve z:tne erı büyiik !ık ve % 5 faizli hazine bonosu plase 

~ucadelenın sonuna kadar el ele yü- etmişti. 
ru!ecekle,dni, .. bütün varlıklarını, Fransa ve İngiltere araslndaki ilk 
m nbaları~ı mu~terı:kcn kullanacak- harp istikrazının müzakere i ıs ikin
ların~ teyıt etmış bulunuyorlar. I. si- cikanıın l915 te bitmi§ ve ertesi glinü 
~on tle P. Reynaud arasında teati İngiltere bankası nezdindeki Fransa 
~~na~ telgrafl~ evelce tesb!t edil- hazinesinin cari hesabı: 9.500.000 1n-
d .ış mu terek hır programın ıfadesi· giliz lirası matlubatlandırılmıştır. Is-
ır, "k · H .ki h .. k.. tı razın nomınal bedeli lO milyon in-

. er ı . u urn_et de; maliyelerini. gili:z lirası, faiz haddi % .5, ihra kı -
lıazmelerinı, fabrıkalanna, madenleri- meti O"". n" 1·dı· İki · / ··h· ~l y · ·ı · · .. ıo ,,., • ncı mu ım an aşma 
nı, genu erıru, tereddiltsuz ve ıvv.· 30 · 1915 k 
aız, mtişterek mücadelenin kanlı ;e nLsan t~ vu ublumu!jtur. Fran-
ktzgın potasında eritmeğe karar ver· sa b~nk~s.ı İ~gıltcre bankasına 20 mil-
riiklerini ilin ettiler. yon rngıl~z lıras1 kıymetinde bir altın 

Her iki memlekette ittihaz olu st?k. terbın edc.rek mukabilinde üç 
mali ve iktısadL tedbirler ı· nan mıslt kadar takrıben 60 milvon İngiliz 

.. Anadolu"nun aldığı malumata naza 
ran evclki gün Nazilli ve Karacasu 
kazaları hududunda Karapınar, Aziz
abad ve Aliağa çiftliği köylerine şid
detli dolu yağmış ve takriben 6 bin 
d_önüm pamuğu tamamen mahvetmiş
tır. Ve civar köylerin pamuk ve susam 
mahsullerinde ehemmiyetli hasarat 
yapmı§tır. Sel, Nazillinin kenar ma • 
h~ll.ele~inde birkaç eski evi yıkmış ve 
bır ıncır deposuna sular dolarak için
deki mahsulü harap etmiştir. Seller 
Sarayköy, Sanlıkoyucak, Nazilli, Ak
ça arasın~_a tren yollarını da bozmuş
tur_. Bu yuzden tren ve otoray servis
lerınde teahhürler vuku bulmuştur. 

Yunan kıralı, veliaht, Baıve il Melaksas 
ve kalabalık bir halk külleıi bulundu 

14 PU\·an 
13 Puvan 
8 Puvan 

~tina, ı a.a. - Onuncu balkan at -ı 2 - Türkiye 
letızm oyunlarına iştirak etmek üze- 3 - Yugoslavycs 
re cumartesi günü buraya gelen türk, 4 - Romanya 
yugoslav ve romen ekipleri meçhul 
asker mezarına çelenk koymuşlar ve ,. • / • 
pazar t>abahı da veliaht tarafından ka- z m 1 r de l ık 
bul edilmişlerdir. 

Gaze:eıe~, d~yanın bugünkü karı- rnaçla rl 
şık Vi!.Zlyctınde balkan oyunlarının 
icra edilmesinin balkanlarda büküm 
sfiren kardeşlik zihniyetinin yeni bir 
tezahürü olduğunu kaydetmektedir. 
Atinanın büyük caddeleri balkan o -
yunlanna i§tirak eden milletlerin bay 

İzmir, 2 a.a. - Yeni sene lik mac
larına bugün Alsancak stadında ve 
halk sahasında A ve B takımları ara
sında ba lanmıştır. 

12.30 Prognun ve ıneml et saat ayan 
12.35 Ajansı ve mctroroloji haberl en. 
12.50 TÜRK MÜZ1ôt; 

Çalanlar: Cevdet. Çağla. Eşrcr K d· 
ri, Hasan Gıir, Hamdi Tokay 
Okuyan: 1 - Safiye Tokay. 

a. - ••••••• - Nchavcnt §arla - H . 
tmmililn biç çıkmıyor. 

b - Udi lbıahim • Nehavent du 
Mimo'-". 

c - Hamdi 'fokay - Klarnet taksimi. 
d - Udi Ahnıct · S ba ıiDrkt • Glilı.a. ı 

harabe.,h:me. 
e - Alcko - ııaba &arkı - Öyle bir fc. 

ti yrktayi emclsin. 
f - Sadettin Kaynak - Hüseyni r-

kı - Göresim g ldi. 
2 - Mahmut Kanndn, 

a - Refik Fcraaa - Gllliııar p.rlu - s~ 
bah aünq d rkcn. 

b - .•..•••. - Gülüzar euln - Sı
nemde bir tutııomuıı yamnr~ ocai. 
ola,ydı. e geınce: a- r l k b .. t•k -

ralanndaki muvazilik ve mahiyet ıra ı ır ıs ı raz _yapmıştır. Vakıflar umum müclürlüğüniin 
teberruu 

c - Halit tür ·· ti • Alnıma J'llloılmıt 
bu kara yan. benzerliği, müşterek bir planın mev- Rusya ( 1:'eşrınevel - 1.'eşrin ani 

cudiyctini, §Üphe götümıiyecek tarz- 1914) ~e.~ ln~ıltere bankasına 8 mil
da, açılaı vuruyor. Harp ekonomisi yon ıngıh~ lıra~ı kıymetinde altın 
teşkilatı da her iki memlekette he- stoku terhın etmış v mukabilinde in
men h~n aynıdır. (Silahlanma ne- gilte;e ~~kü~etlnin verdiği 20 mil _ 
z.areti = mühimmat nezareti), (ablu- yon. ıngtlız ltrası nominal kıymetinde 
~ nezareti = iktıaadi harp neza.re- hatıne bo.no1'.1a:1nı aynı bankaya is -
tı), (her ilci .ıncmlcketin aannyi i tih- konto ettınnış:ır. 

Vakılar umum müdürlüğü Dikili ve 
Ç_andarlı felaketzedeleri için sarf e -
dılmek üze.re ba_şvekalet emrine 1000 
lira vermi tir. 

raklariyle süslüdür. 
Balkan atletizm konfederasyonu -

nun onuncu kongresi de salı günü 

Birinci maç Ateşspor ·e Demir
spor takımları arasında yapıldı. İlk 
devre l-1 berabere neticelenen bu 
maçta Ate~. Dmersporun ikinci dev -
rede att1ğı 2 gole 4 golle mukabele e
derek maçı 5 - 3 kazandı. 

d - Halk tiırküsü - Dammdını liiriiniir 
bağlar. 

13.30-14.00 M0Z1Jt: (K-arıpk ~l'Oll9la 
l'J.). 

18.00 P.rogrum 
10.05 1.iemle~et saat ayan, A" " .., 

a;al mıntakaJarına ayrılmak suretiyle . Geçen ~rbm başlangıcındaki bu 
mahallt ~§lril.it kurulması) gibi.. lirke~ ~ombınezonlarla harbin sonun-

Zelzele ve sel felaketi hakkında 
ru.mi malümat 

toplanacaktır. 

Balkan atletizm oyunlarına, düo 
öğleden sonra bil§tan başa dolu Atina 
stadında, Kıralın, Veliahdın. Başve -
kil Mctaksas'ın, hükümet azalarının 
yüksek devlet memurlarının ve kor ~ 
diplomatiğin huzuriyle başlanmıştır. 
Halk, Kıralı, Veliahdı, Başvekil Me -
taksası ve bilahare geçit esnasmda 
türk, yugoslav ve romen ckiplerinj 

tc<>roloJl haberleri. 
1;25 MÜZiK: (Pi.) hanE ıniidık. 
18.55 KONUŞMA: 
19.10 Tll'RK M0Z1Cl: 

. MilttefiklerJn harp planlan git- da cnşılen muazza;n rakamların kar
tıkçe tcvauub C<liyor: mücadelenin §~la~~ınlması 1914 ıle 1918 arasındaki 
siklet merkezini mali ve iktısadt a- zıhruyet tekamülünü gösterir. Bugün 
!anlara naklediyorlar. müşahede ettiğimiz çok sıkı el birli-

1914 • 1918 in büyük melhame1eri- ğinin azimet noktasını ise 1914 değil 
ne, korkunç insan zayiatına yanaşmı- 1918 teşkil etmektedir. 
yorlar. Buna mukabil, ablukanın an- Kanaatimce müttefiklerin bu de -
cak 1918 de bulabildiği keskin haddi faki te§rikimesai tarzı harbin mukad
bugünden aımıya Fth~ıyor1ar. İktıaa- deratıru tayin ,.rfecck kadar önemli
di muhasarayı hamt haddine kadar dir 
g~tUnneğe a.rmetmi, görUnü)•orlar. 
l3ıtıtrafların iaşe me uliyetinl yük
lc~ek gibi bir ihtimali bl le derpi~ 
ctmı§e benziyorlar. Ve bütlln faali
yetlerini: cephe gerisinde, endüstri 
i tihsalahnda topluyorlar. Bir kelime 
ile katt zaferi: gene denizlerin mut

Hür;~yin SAMI 
Uda Mebusu 

Denir seferleri hakkındaki 
fakyitler lamamen kafdınldı 

Şehrimize gelen malUmata göre Bir 
gi nahiye inde Birgi deresinin ta§ma
sı yüzünde iki köprü yıkılmış. hükü
met ve jandarma dairelerini su ba mış 

tar. Jandarmalar ağaçlara çıkmak su -
retiyle kendilerini kurtarabilmi ler • 
dir. Birgi hükümet binasında bulu _ 

nan resmi evraktan blr kısmı mahvol
muştur. Resmi malumata göre nahiye 
merkezindeki dükkanlar ile 6 ev sula

rın sürüklediği 6 kişi kurtarılmıştır. 
Kiraz ve Bozdağ nahiyelerinden he
nüz maHimat almamamı tar. Dere mec 
rasını •c:llerin getirdiği büyük kaya • 
!ar doldurmuştur. 

şiddetle alkışlamıştır. 

Geçitten sonra balkan atletizm kon
federasyonu reisi, balkanlarda sulhun 
bir sembolü olan onuncu batıc.an oyun 
tarının ehcmiyetini tebarüz ettiren 
bir nutuk söylemiş ve oyunlann kü • 
şadım müteakip bulgar, yunan, ro • 
men. türk ve yugoslav bayrakları, mil
H mar lar ~almarak direklere çekil • 

Bundan sonra Üçok - Yamanlar 
takımları karşıla~tılar. Bu müsabaka 
heye.tium~miyesi itibariyle durgun 
geçtı. nem:ede Üçok 2-1 galip geldi. 

Doğanspor - Al tay maçı 

Günün en mUhim karşıl<t!jması Do
ğaruıpor - Altay takımları araaında 
yapıldı. Bugün için lzmir'in en ku
vctli iki takımı olan takımlar t.araf
tarlannın teşvikiyle çok heyecanlı ol
du. 

RakiLinc: kar§ı daha iyi anla an 
Doğanspor birinci devrede 2 ve ikin
ci devrede de bir gol yaparak maçı 
3-1 kazandı. Altay takımı kaleciı;inin 
hatası yüzünden yediği iki golden 
sonra bir türlü tutunamamı_ş ve ancak 
ikinci devrede bir gol yapabilmiştir. 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet ko?:ın 
Kemal Ni:raıi Seyhun. 
Okuynn: ?.Jü.r;cyyen Sea.ar 

n - VasiliUd: Kürdili hicazkar pe~uvt 
b - Şemsettın Ziya - Kürdili hfoa.:k r 

:;;arkı - Giıvcnmc hüsnilne 
c - Arii bey - hq ili hicazkar şarkı· 

Sıntla saçlı y re 
d - Lemi • K11rdili hlcazlı:ii.r §arkı • 

Na.r;landt billbül 
e - Ccv let Kozan - Ut taksimi 
I - Sclkh ttin Pınar - K rdili hicıız ·1 

sarlu • Ne gelen var ne ~e· • 
i' - .Muhayyer tilrlcü - Mem:kşclc:- tu. 

tam tutıım 
h - Ankaralı Gcncosı:nan tzrııfmd n 

Aokar:ı lııı.lk havalan 
19.SO KONUŞMA 
20.05 TÜRK M0Zfö1: (KJAslk pr~am) 

Ankara radyosu kiiıue seıı ve :ı~ 
heyeti. İdare «len: Mesut Cemil 

21.00 Konser takdimi - Halil Bedii yi.;. 
netken 

Zl.15 MÜZİK; ~Radyo orkestra r) Şd 
Hasan Fent Alnar, konseri tak<l ı ıt1 
eden: Halil Bedii Yönetken. lak hAkimiyetine istinat ettiriyorlar. 

Ya.zuru bitirmeden eveJ. bilhassa 
tnali bakımdan, bugün ile dünün. 
1~14 ile 1939 un kısa bir mukay~esi
nı daha yapmak i.a c.>:kn• 1.0u. .... ı .. _ 
giliz ve fransız mali teması ancak, u 
§ekilde olmuşta : 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Evelce 

tamamen tatil edilen Akdeniz posta • 

lannın haftada bir defa olmak U.ıere 
fskenderuna kaôar yapılma ına ve ı· 

leplerin de ancak Münakale Vekale -
tinin müsaadesiyle seyrüseferine izin 
vcrilmi§ti. Hilkümet yeni bir kararla 
ıileplerin tilrk sularında istedikleri 

Frans12 hazinesi ile İngiltere ban
kası arasında aktolunan bir anla ma 
mucibince - Fransa'nın !ngiltere'
den yapacağl mübaya.at bedellerini 
ödiycbilmck is;in _ İngiltere banka- limanlara serbestçe sefer yapmaları • 
61 nezdinde Fransa hazinesi namına na. İskenderun seferlerinin de hafta • 
bir cari hesap açılmıştı. Londra üze - da ikiye çıkarılmasına musaade etmiş 
rine 9Ckilmi ve tahsil edilmek üzere ve bu kanu bugün İatanbul'daki al1-
lngiltere bankasına gönderilecek çek· kalılara bildirilmi~tir. 
]erin bedelleri bu cart hesabın mat· 
IQbuna kaydolunurdu. İngiltere hü-
kümetinin Fransa'daki ingiliz ordusu 
ı~ın yaptığı rrank udiyeıer de mrına- Trabzon~da fındık satışı 

Son yağan yağmurlardan İzmird'e 
9 evin yıkıldığı 2 damın çöktüğü bil • 

dirilmektedir. Nazilliye ya5an yağ • 
murlardan taşan Kunıdere ve Dere -

köy, ~J!:lara kruı.abltvı l:atil~ tmia m·~ıı.. tv. bu yuzaen 92 ev su altında arrrıı!j' 11 

Bu evlerden 20 si yıkılmış ve bir incir 

mağazası harap olmuştur. 

Aşağı Nazillide 60 evi su basmıştır. 
Atça nahiyesinde da bir çok evler su 
altında ka~mıştır. 

Dikili zelzelesi hakkında gelen son 
rakamlara göre tamamen harap olan 
binalar 658, kı men yılnla.n binalar 
175, oturulamıyacak hale gelenler 198 
ve tamire mahta~ olanlar da 184 tür. 

lıpa·nya'da umumi af 
Madrid, 2 a.a. - General Franko • 

nun bir kararnamesi, nasyonalistlerin 
zafcrindenberi askeri mahkemeler ta
rafından 6 ayı geçmiycn hapis cezala· 
rına mahk\ım edilıiıİ olan ve dahili 
harpten evel mahkemelerde bir ilişi
ği bulunmıyan bütün bahriyelilerin 
affım natık bulunmaktadır. 

miştir. 

Dünkü oyunların teknik neticeleri 
şunlardır. : 

800 metre: 

.....~Mi.n~~ S :if.tflr.t)'r/~urı-c"h 
(yugoslav) 2/5. 

100 metre düz r 

Birinci Muzaffer (tilrk), 11/5, ikin
ci Kling (yugoslav) 11,5, üçüncü Sta
fanovise (yugosJav) 11/6. 
Yüksek atlama : 

Halk saha ındaki B takımları kar
şılaşmasında Ateş - Demir por hük
men, Üçok - Yamanlara 5-0 ve Altay 
da Doğanspora hükmen galip geldi. 
ler. 

Van, 2 a.a. - Vilayetin tertip etti. 

ğt son bahar at koşularına dün ba lan

mıştır. Tay koşusunda 9 tay arasında 
Yalrup Alanın Ferhunu, teşvik koşu
ıunda 14 at Arasında Tımarlı Refik Ka 

Birinci Letaksaa (yunan) 1.80, i _ ratekinin Mcbrulru, mukaftmette 12 
kinci Pulat (türk) 1.80. Uçüneü Par- 1 at ltı'uında Temarh Süleymanın M•rı-
taziıı (yunan) ı:SO canı birinci gelmişlerdir. 
Si'lılet atma : Koşu muhitt~ büyük blr atdka uyan 

Birinci Kavaeeviç (yugoslav) 14/66 
ikinci Schullcrs(romen) H.44, üçün
cii Stefanakia 14.29 
ıo.ooo metre : 

Birinci Ragazoe (yunan) 
ikinci Kristea ('romen) 33.30. 
4ıı400 bayralı : 

32,53,6, 

Birinci yunan ek-ipi 3,51,8, ikind 
türk ckipi 3,32,3, ilç~ncü yugoslav e
kipi 3.33.1. 

dırmııtır. 

J\ntep'te 

Antep, 2 a.a. - lslah ve yan§ en
cümeni tarafından tertip edilen son 
bahar at yan-lanna müsait bir havada 
yapılmıştır. 

Halis arap kanından 42 hayvanın iş· 
tirak ettiği bu koşu halk tarafından a
laka ile takip oluntnuştur. 

l - Cortzing • Bağdat be11bcıi 
2 - Saint • Saenıı - Dllll6c macabre 
3 - Mı senet - Sceoeş pit re&quc:s. 
4 - ~c~bcl'(lcr - "Opera baloeu" Opt'• 

rctırun uvertürll. 
22.00 Ajans, ,.irııat, clhıuı:ı • Wıvili\, 
~!>i!.o bOr (Pi t). 
Z.25-23.SO Yannki PCOfrnlm •e h1llOl!liıı.r.1 

Ankara radyosunda 

ecnebi dillerle 

haber servisi 
An.ad<ılu Ajansı ı ltlrteorin tar9ıindcn 

itibaren, biilt~tcrin[ Ank.'ara radyoaunda 
fnıı:ıauea olan.le da n~re tirmcfe bııtla
ınıftır. Bu yeni haber ıenrfsln.I, yakında 
~iri a~pça ·~ dlf eri fa~ olmak üzere, 
ılrl yem ıervıa da.ha takip edecektir. 

Sl aıetre 70 dalp ıız:unlufa Uudndc:ı 
yapılacak olan bu t'misyonlarm saa~lcrı 
aşağıdadır: 

Fanra ııa.at 13 ve saat 18.45 te. 
Arapça ı>aat 13.15 ve ıaat 19.45 tc 
Franıı:ı:ca aaat 13.45 ve saat 2'1.30 da 

T qköprii p nayın açıldı 

kale suretiyle ve mukarrer bir kur 
üzerinden ingiHz lira t olarak gene 
bu hesabın kredi ine kaydolunurdu. 
Hesabın zimmetine de: peyderpey ö -
denen mal bedelleri geçerdi. He bın 
matlubu :zimmetini kapatmadığı tak
dirde, muvakkat mahiyette olmak ü
.ı.cre, Fran a hazinesine 400 bin ingi
liz lirasına kadar bir kuriye kredisi 
açılmıştı. Görfilüyor ki: Fransa hazi
ne inin, harbin ilk· günlerinde, 1ngi1-

Trabzon, 2 a.a. - Fındık satıf ko
operatifi koyduğu yeni fiyat üzerin
den mal almıya başlamıştır. Tüccar -
lar da kooperatifin koyduğu bu yeni 
fiyata tabi olmuşlardır. Bir aydanbe
ri fiyat düşüklüğünden mütee.asir o -
lan müstahsil, bu inkişaf hareketini 
memnuniyetle ka11ılamıştır. Bu su
retle bir müddettenbcri durgunlaşan 
piyasada hareket başlamış~ır. 

General Franko'nun aynı umumi af- Birinci gün sonunda umumi tasnif 
fı sivillere de teşmil edeceği söylen - neticesi : » 

Diyarbakır' Ja 

Diyarbakır. 2 a.a. - Dün ourada 
sonbahar at yarı§larına ba§lanmıştlr. 

Taşköprü. 2 a.a:. - Taşköprü mcr .. 
ker panayın bugiin açılmııtır. Pana· 
ytr bir hafta devam edecektir. Pana
yırın aon günü gürcı milsabakalan 
yapılacaktır. 

HULASA 
( Büyük harpten ııonra tık paskalyc gecesl, be1 genç, 
Antuvan, karôc i Jilbcr, arkadaşı Domioik Hcrlyö, 
Mariyaıı ve So1anj Scnkler iaminde iki genç kızlı be
raber arlantıh bir suareden kaçıyorlar ve &eceyi kırlar 
içinde kaybolma, bir otelde geçiriyorlar. Antuvan, 
Mıriyan1la, Dominik de Solnnj'Ja beraber eslerıiyorlar. 
Nib~yet Solanj. Dominik'lc değil filbcr'le, Antuvan dı 
Mariyao'la evleniyor. Fakat Antuvao'la Mariyan evli • 
lık hayatından memnun deglldirlcr. Antuvıı.n karısının 
ltrz kardeşi Evlin'le !evişiyor ve Evlin bu aşk vüzıin -
den intihar ediyor. Mariyan'la d:ı Dominik raınnda 
ufak bir a k baıl.lmıı. fakat onra biribirJerini kay. 
be•mişler, neden sonra buluşmuııLırdır. Dominik bir 
ba:ık:ısiyle evlenmiş ve bir çocuğu bile olmuııtur. Sim
di Antuvan'ın çocukları Frnnsavıı ve ji1cl arkada~la
rınt kendi evlerine ça •ınnt lardır.) 

:ı.ıttı; bir şeyi ya çok sever, veyahut ondan çok neE
ret ederdi. Şimdi Ro~el Heriyo yanında olııaydı, 

ne iyi olurdu. Fakat Ro:ıet onunla beraber saklan
mak iııtememişti. Divanın altındaki küçük bir şe
ridin çivileri sökülmüştü, onu oradan kopardı; za
yıf, sert ve çevik parmaklan kumaşın Ü'Zcrinde do
la~ıyor, \'e onu tırmıklıyordu. 

Birisi içeri girdi, ve bir yere çarpmıyayım diye 
kö3edeki lambayı yaktı. Bu Ji:zel'di; bağırdı : 

- F ransuva ~el artık; başka ~Y oynuyoruz. 
Cevap vermedi. Ellerinin ve dizlerinin üzerin· 

de sürünerek s klandığı yerden çıktı. Etrafma ha· 
kındr. Bu yan aydınlanmış oda hem hoşuna gidi
yor, heın de onu müteessir ediyordu. Ttpkı hahra· 
l rın etrafını saran hale gibi bir 'eyler his cdi· 
yordu. Halbuki hiç bir hatıraııı yoktu. Fakat zevki 
vardı. Evelce gördüğü ceyleri bir daha gördüğü 
zaman hafif bir Ürperme hişscderdi. H;ılden ma
ziye doğru giden düıüncelere dalınca tıpkı ayna· 
u.ın il.erinde kendi hayalini gônnü, gibi olurdu. 

Sen tarafına baktığı zaman, hiıleri geni liyor 
fakat ağırlaı1yordqi bir ıstaraba çok yaklaşıyordu. 

mektedir. 1 - Yunarnstan 25 Puvan 

B Ü y o K A ş K R o M A N 1 
Yazan: lrene Nemirovski -80- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Karanlıktan zaten çok karkardı. Zaten İnsa.n do
ğar doğmaz sanki kendisiyle beraber karanlık•a 

hayal görmeği ve korku duymayı dünyaya getirir· 
di; bunlar günün aydrnlığında ve y hut bir lamba
nın tath ıorğmda. yavaş yavaş uyuşur fakat orta
dan tamamiyle kalkmaz. Nitekim insan yalnız ve
ya kuanhkta kalınca bu hi&Sin tekrar diri]diğini 
hisseder. 

Odanm ol'tuında ayakta duruyordu. Başı 
eğik, dudakları kapalı idi. Düşünceleriyle o kadar 
ıneşbudu IU, Marten'in içeriye girdiğini duymadı. 
Yalnı~ onun aesini i ·ittiği zaman baıını çevirirdi: 

- Ne yapıyorsun burada Fransuva? 
Marten hem bunu söylüyor, hem de etrat'ı tet· 

kik ediyordu. Bu hıa§ıı.rı oğlan kim bilir, gene ne 
münasebebiz bir şey yapmı9tı? Hayır; her ~ey yer· 
li yerinde idi. Tekrar &Ordu : 

- Ne yapıyor6un canım aöylesene ? 
Fransuva cevap vermiyordu, hatta onu dinle· 

miyordu bile. Bazan hareketaiz kalmak, şu mak 
iııtiyor, ağır ve karııık bir rüyaya dalıyor, sonra 
rö:deri birdenbire parlıyor, ıanki ~arap içmi~ gibi 

yanakları sımsıcak oluyordu. Eğer annesi ve ba
buı ora.da İ$e buna hayret ediyorlar ve sonıyor
lardr: 

- Gene ne oldu, ne düşünüyorsun, ne dinJi
yorıun böyle? Neye bakıyoraun? O kö~e karanlık 
ayo) ! Ne düşünüyorsun söyle&ene? 

Çünkü o zaman aklma ne gelirse onu ı;Öylü

)·ordu: Dram, gram ..• stramt Ve yahut kerrat cet

velini tekrarlıyordu. Eğer hiç birini yapmazsa, a
lelade, laalettayin kelimeler telaffuz ediyor, bun
lara kafiyeler buluyor, bu ııuretle içi biraz ra
hatlanıyordu. Aaıl kafaamdan geçenleri hiç belli 
ettiği yoktu. Hiç bir muhakeme yürütmüyor, hiç 
bir şey düşünmüyordu. Sanki görüt veya duyu,. 
hisleriyle değil de sairfilmenamlarda bulunan 
altıncı bir hi le, bazı sesleri, bazı renkleri, bazı 
kokulan içer gibi oluyoı·du. Bu renkler, bu sesler, 
bu kolmlar;ı başka birisinin duymasma, hissetme
sine imkan yoktu. Onu ancak o anlı:yabilirdi. Bel
ki de ruhu, sonradan bun1aı-la ne~vünema bulacak
tı: sokakta itittiii bir ıu, Sen nehri üzerinde vm-

!S 
lıYtln bir düdük, diğer binlerce ı;ea iç.inde ona ne
deııae ba~ka türlü te.air ediyordu. Bir kötede J'•Drı> 
~ur.ıı lambaya, ve yahut annesinin pannafmdaki 
ınce nişan yüzüiüne, bqka türlii bakar, yandaki 
odadaki ayak aeslerini batka türlü dinlerdi. 

Marten dedi ki : 
- Kahvalta hazır, Franauva 1 

Birdenbire daldığı rüyadan uyandı. Ellerine 
ba.ktı. Yıkamıya hiç de hacet yoktu. Pa.ntalonuııun 
yanlarına sürttü, Sonra yemek odamıa doğru kot
lu. Şimdi öbür çocuklar da oraya ıeliyorla.rdı. Çi· 
kolata çok aıcaktt. Küçük bisküviler, pa.ıalar, he. 
le kay$ı reçeli çok enf~ti ! Çocaklarm hepsi llDMA• 

nm etrafına oturmu§la.r ve burunlarını çikolatanın 
güzel kokulu köpükleri içine ıok:nn11lardı. Şimdi 
tam annelerinin babalAranm istedikleri. tasavvur 
ettikleri gibi idiler. Kannları doymuştu. Artık hiç 
bir !ey i&temiyen hayvanlar gibi idiler. Sonra oyun 
tekrar baıladı. 

Rozet, Franıuva ile bareberdi. Hiç arkaıundan 
aynhmyordu. El' ele tutup.rak hep beraber ko u
yorla.r, beraber ıaklanıyorlardı. Üzerinde kırmızı 
bar elbise va:rdı. Saçlan kıaa kesilmit fak•t o~ 
nun harAretiyle dağılnu9tı. Dalga dalga, parl •, 
gözlerinin &Ütüne dü~üyordu. Çok güzel, çok ~e~ct' 
bir kızdı. Franıuva•ya çikolata yaldızmdan yap:J. 
mı§ bir yüzük verdi. Franııuva da onu Öptü. lki11i 
de gene el ele tututuak, yerdeki büyük kadife 
yaslığm Üzerinden atladdar. Ayakları takıldı, ya:ı
tık da onlarla beraber ywvarlaadı. Bağırarak. çd
~ gÜlerek ayafa kalktılar •• biribirlerinin ü • 
zerine atıldılar. 
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Müthiş bir hava 
muharebesi oldu 

Almanlar1n harp 

planlar1 al üst oldu 
Sanat ve alkol 

'Alkolün vücut üzerine zararlarını ı hekim olduğu kadar şiirleriyle de 
bilmiyen yoktur. Onu içenler de za- meşhur olan lbni Sina'yı bile. bu ba-

(Ba§ı 1 inci sayfada) 

Altı alman tayyaresi daha 

(Başı 1 inci sayfada) 
zit hücumları püskürtülmÜ<jtÜr. Sarr'ın 
dol:u bölgesinde düşman topçusu hattımı 

Hava harbi hakkında fransız zın gerisindeki alman mevkileri üzerine 
ate$ açmıştır. 

tebliği Alman tebliği rarlarını bile bile, kendilerinin ve 
nesillerinin sihatini keyflerine feda 
ederek içerler. 

Fakat, fikir işlerinin her sahasın· 
da, pek yüksek hatta deha sahibi 
olmakla tanınmış büyük adamlar 
arasında çok alkol içmiş olmakla da 
meşhur olmuş bir çokları vardır. 
Dahilerin tabii tarihini tetkik etmiş 
olan Lombroso onlardan, alkolik ol· 
dukları bilinen haylıca isim sayar : 
Filozoflardan Sokrat, Senek ••• Her 
zaman da en akıllı adamlar diye 
parmakla gösterilen filozoflar içki
ye müptela olunca şairlerin, musiki 
üstad)armın içkiye düşkün olmalaı 
pek ehemiyebi~ kalır. 
• Onun için, bazılan şöyle düşü -
nürler: Alkolün vücud üzerinde 
fena tesirleri şüphesiz olmakla be • 
raber, bir taraftan da münebbih ol· 
duğundan, acaba o büyük adamla -
rm deha göstermelerinde alkolün 
tesiri olmuş mudur ? 

Şairler ve güzel sanat erbabı a· 
ral!Inda içkiyi övenler pek çok oldu
ğundan, bir İtalyan profesörü, dok
tor Pazzini, alkolün sanat ve bilhas
sa şiir Üzerine tesirini araştırmak is
temiş ve içkiye düşkün şairlerle sa
nat adamlarının hayatlarını ve eser
lerini tetkik etmiş. 

Profesörün elindeki vesikaların 
ne kadar bol olduğunu pek kolayca 
tahmin edersiniz. Biz de bile çocuk· 
luktanberi aldrğımız terbiyeye göre 
alkolün katresi yasak olduğu halde, 
ayranı ~raba, yahut rakıya tercih 
eden pek az §air tanınmıştır. Musi· 
ki, tairlerimize gelince, pek yakın 
zamana kadar • ses Üstadlan alko -
lün güzel ses Üzerine fena tesirleri
ni daima bilirlerse de - saz üstadla
nıım ~nı güzel sanatlarını dinle • 
tirken yanlannda işret tepsisi bu • 
lundurrnakh. 

ltalyan profeıörü, galiba şark dil 
!erini bilme<liğ.inden, bizim §airleri
mizi ve musiki üstadlarımızı - büyük 
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kımdan tetkik edememi§tir ••• Zaten 
garpta da, profesörün tetkiklerini 
idare edecek kadar çok sayıda, §a· 
irler ve güzel sanat adamlan var
dır. Profesör eski zamanlara kadar 
çıkmak isteseydi Horas ile Le Tasse· 
yi yanı başında bulurdu. Fakat da· 
ha yeni zamanlarda araştırmayı 
tercih etmiştir: mesela almanlann 
büyük, roman ve kıYJnetli üstadı 
Hafman, İngilizlerin tne§hur edibi 
Svift, amerikalı büyük muharrir 
Poe, fransız şairi Verlen, İtalyan şa· 
iri Praga. 

Bunlardan amerikalı Poe, bizim 
türk şairinin ayran kasesi için tarif 
ettiği içme usulünü alkoll.ü içki bar
dağrna tatbik ederek, bardağı tu -
tar tutmaz, gözünü Yummadan, i -
çindekini bir hamlede bitirdiği için, 
fransız şairi Bodler kendisi "- Ya
banice İçer,, diye tavsif etmişti. 

Profesörün tetkiklerinden çıkar • 
dığı neticeye göre, alkolün bu meş· 
hur adamların üzerinde hiç de iyi 
bir tesiri olmamıştır. Onlar dehala
rını kendileriı~İn tabii istidatlariyle 
meydana çıkarmışlardır. O da alkol 
kendilerinde zararlarını yapıncaya 
kadar, ondan sonra, iyi bir İş göre
medikleri gibi, alkol tesiriyle ö -
mürleri de kısalmı§hr •.• 

ltalyan profesörün düşünemediği, 
eksik bıraktığı bir nokta vardır: o
nun içki düşkünü diye gösterdiği 
meşhur adamlar aynı zamanda 
meşhur yarı deliler arasında da ka
yıtlı bulunurlar. Doğrusu, onların 
hem dahi, hem serhoş olmalarına 
sebep yarı deliliktir ••• 

Alkolün zararlarmı bile bile iç • 
mek de bir delilik sayılır. Bu deli -
lik bir taraftan da deha göstermiye 
sebep olursa, hem delilik hem ser· 
hoşluk hoş görülür, Hatta minnetle 
hatırlanır. Fakat deha göstermeden 
sadece içenler, yan deli bile olsa
lar, büsbütün akılsız sayılırlar .• 

G.A. 
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Boluda daimi amele gruplarından biri vali ve nalra müdürü ile beraber 

Adana sıtma Enstitüsü I 
Bolu, (Hususi) - Bolu viUyetinde bü

tün yollar üzerinde sCll'lbahar mevsim insa
atına başlanmıştır. 

Alman tayyareleri, bu suretle ingi
liz tayyarelerinden 2000 kadem fazla 
irtifada bulunuyorlardı. Birdenbire 
İngilizlerin sağ tarafından altı alman 
tayyaresi daha görünmüştür. Bu tay
yareler, muharebeye amade bir halde 
bulunuyordu. İngilizler, her ne baha
sına olursa olsun vazifelerini yani is
tikşaf vazifesini yapmak istiyorlardı. 
İngiliz tayyareleri, grup halinde uç -
mağa devam etmişledir. Bunun üzeri
ne hava muharebesi başlamıştır. Düş
manın tabiye planı derhal kendisini 
göstermiştir. 

Ateş başlıyoı 

.t\Jman tayyareleri, uçma nizamları
nı değiştirerek her ingiliz tayyaresi
ne karşı sırasiyle kesif bir ateş aç -
mışlardır. Bu tarza bostan dolabı usu
lü diyorlar. Tayyarelerden her biri dö 
nen bir bostan dolabının kovaları gibi 
düşman tayyaresi üzerine bombasını 
boşaltmaktadır. Çok şiddetli olan bu 
muharebe 35 dakika devam etmiştir. 
Beş tayyareden üçü yere düşürülmüş 
bir tanesi de yere inmeğe mecbur e -
diJmiştir. 

İngilizlerin 12 tayyarecilerinden 
sekizinin paraşütle yere indikleri gö
rülmüştür. Yalnız hava filosu kuman· 
danı tayyaresiyle havada kalmiştir. 

Mumaileyh istikşaf vazifesini ifaya 
devam etmiştir. 

Bir meyale gibi yana yana 

Düşmanın ateşinden kurtulmak için 
sağa sola meyleden, kroşelerini art -
tıran filo kumandanı vazifesi olan is
tikşafı hitama erdirmiştir. Ayni za -
manda tayyarede bulunan mitralyöz -
cü de boyuna alınanlar üzerine ateş 

etmekte idi. Bir çok kurşun, Al • 
ınan tayyareleri şefinin tayyaresine 
isabet etmiştir. Bu ateşin tesiri ile Al 
man filosu şefinin tayyaresi derhal ka 
paklanmış ve bir meşale gibi parlıya
rak yere düşmüştür. İngiliz tayyare • 
sindeki mitralyözcü diğer bir avcı tay 
" - .. -- .1 -- b .a. --- • - .. 
tayyare, siyah bir duman sütunu çı • 
karmak suretiyle baş aşağı yere düş· 
müştür. Geriye 13 alman tayyaresi kal 
mış idi. Bu tayyareler, muharebe et -
mekten vaz geçmişlerdir. 

Kurşun yarası! 

P · 2 S l h Şark cephesındeki harekattan bahseden 
arıs, a.a. - on yapı an ava u- bir alman tebliğinde, garp cephesindeki 

çuşları Polonyadaki alman kıtaatın - vaziyet için de şöyle denilmektedir: 
dan bir kısmının garbe getirilmiş ol- Garpte, mevzii topcu ve ke::-if kolları 

faaliyeti olmuştur. Bir İngiliz keşif tay
duğunu fransız kumandanlığına kati yaresi Paderborn'un şarkında düşürül • 
olarak öğrenmek imkanını vermiştir. mü tür. 
Esasen bu alman hava kuvetlerinin Alman pliinları suya düştü 
artan taarruz hareketlerini izah eder. Londra, 2 a.a. - "Yorkshire Post" un 
F 'lh k'k b' f l' askeri muharriri, garp ceph~inde gene-

l a ı a ır tara tan beş ingi ız tay- ral Gamelin'in tatbik ettiği tabiye saye-
yaresiyle dokuz alman tayyaresiyle sinde nasıl alman başkumandanlığrnın 
dokuz alman ve diğer taraftan da bir planları suya düştü~ünü izah ediyor ve 

diyor ki: 
fransız fotograf tayyaresini muhafa- "Fransız Başkumandanlığı alınanları 
za eden dokuz fransız avcı tayyaresiy müdafaa vaziyetine girmeğe n:ecbur et
le rn be~ alman tayaresi karşılaşmıs- miştir. Gamelin, almanların Lüksemburg 

:t ile Sarre nehri arasındaki mıntakadan is-
tı r. Fransız tayayreleri adetçe daha tifade e:ieceklerini derpiş ey!ıyerek bu 
az olmalarına rağmen muharebeye müsellesin kaidesini hemen İş{!'al etmek 

· ·1 d.. b · suretiyle alman planlıı.rını bozmuştur. Ge. 
gırmşı er ve uşmanın eş tayvaresı- • çen cumartesi ve pazar günkü hareketler-
ni düşürmü-şlerdir. Fransızlar üç tay- le fransız ordularının sol cenahı mühim 
yare kaybetmi;;;tir. surette takviye edilmiş ve aynı zamandı 

Sieı:fried hattının önleri de fransız top-
Propaganda kağıtları almar.la- çu ate~ine maruz bıraktırılmış bulunuyor. 

Almanlar bu mıntakadan artık biraz güç 
rrn maneviyatın sarlsıyor taarruza geçebilirler .. , 

3000 den fazla patlamamış torpil 
Londra, 2 a.a. - Royter ajansın- Paris, 2 a.a. - Havas Ajansı teblig e-

dan : diyor: 
Dıin gece, ortalıt';ın cok karanlık olma

Deyli Ekspres gazetesinin Kepen- sından düşman mu!.ad1 üzere istifade ede-
hag muhabirinin emin bir menbadan rek baskın hareketlerinde bulunmuştur. 
öğrendiğine göre İngiliz tayyareleri Fakat alman keşif kolları bazı noktalar-

c:ia pu;i.lya düşmü ·tür. Almanlardan esir
tarafından atılan propaganda kağıtla Jer alınmıştır. 
rının halkın maneviyatı üzerinde pek Fransız kıtaları ker.di hatları içinde 
fena bir tesir bırakması dolayısiyle mevzilerini tarsin etmekte ve yeni işgal 

olunan sahayı temizlemektedir. Çünkü 
Hitler, bu tayyarelerin Almanya üze- düşman cekilirken bin türlü tuzak bırak
rindc uçmalarına mani olmak için maktadır. Fransız istihkamcıları Vamd 
mümkün olan her türlü tedbirleri al- ormanınJa henı.iz patlamamış üç binden 

fazla torpil meydana çıkarmışlardır. Öy
masını mareşal Göring'den istemiş- le tahmin ediliyor ki, 70 kilometre mu-
tir. Bu münasebetle Göring'in düş- rabbaı olan sahaya altı bin kadar torpil 
man tayyarelerinin alman arazisi üze- konulmuştu. Çok şükür ki, bu torpiller 

iyi konulmamıştı ve birçoğu bombardı
rinden uçmağa muvaffak olamadık - man neticesinde kendiliğinden patlamı . 
}arını iddia ettiği hatırlatılmaktadır. tır. Hatta bir defasında bin metre uzun

luğundaki bir hatta biribirine merbut tor 
piller bir fransız obüsünün isabeti üze. 
rine hep birden infilak etmiştir. 

Kont Ciano'nun 

Berlin'e 

yapllğı ziyaret 
(Başı 1 inci sayfada) 

Tebliğde Kont Ciano ile von Rib-
- --·-vr -·· .. ·- ......... ~--L.. ••ı.. .... .-~T'P.t1e 
veda ettikleri,, ilave edilmektedir. 

Bununla beraber alman radyoları, 
bu tebliğden fazla olarak iki nazırın 
öğleden evet de görüştüklerini bildir
mektedirler. 

M.ültikatın maksadı ne idi? 

Roma, 2 a.a. - "Havas" Hariciye 
nazırı Kont Ciano'nun B.erlin'i ziya
reti bittabi Roma mahafilini meşgul 
etmektedir. 

mevki ini Göring' e mi 

devredecek l 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

sahnesi i~in perde a<cılırken, Mosko • 
va'da Saracoğlu görüşmeleri sahnesi 
kapanmak üzere bulunuyor. Öbür ta
rafta Romanya hariciye nazırı, Mos
kova dönüşüne türk hariciye vekilini 
karşılamıya hazırlanıyor. Daha ötede, 

Bu tayyareler mühimmatlarının 259 
kilosunu sarfetmiş bulunuyordu. ln . 
giliz hava filosunun kumandanı olan 
pilot başından yaralanmıştı. Arkadaşı 
ile mürettebattan birisi tayyareyi üs
sülharekesine götürmeği deruhte et -
mişlerdir. Tayyaredeki bütün aletler 
parça parça olmuştu. 

Hakim intiba şudur ki, Hitler al. 
man ordusunun işgali altında bulunan 
Polonya topraklarının rejimini tayin 
ve garpte sulh taarruzuna tevessül et
meden evel İtalya'n zimamdarlarının 
samimi: kanaat ve fikirlerini öğren
mek istemiştir. 

nazariye itibariyle bir hava yolu mü
zakerelerinde bulunmak üzere Mos. 
kovaya gitmiş olan bulgar murahha -
sı, hala sovyet hükümeti merkezinde 
bulunmaktadır. Nihayet, Londra, bir 
türk askeri, ekonomik ve ticari heye
tinin ingiliz hükümet merkezine var
dığını bildiriyor.,, 

Saint Brice, bütün bu hadiseleri 
saydıktan sonra diyor ki : 

"Enternasyonal günlük Mdiseler 
işte bunlardır. Bütün mesele, bütün 
bu hadiselerin, yeni Almanya • Sov -
yetler Birliği anlaşmasından doğan 

-S-

Bir sulha 
varmak 
• , 
ıçın 

(Başı 1 inci sayfada) 

meseli Avrupa krtasınm bir ta· 
kım bitaraf devletleri bugünkü 
halde iktısatça ve emniyetçe son 
derece müteessir olduklarım ve 
harbi durdurmak lazımgeldiğini 
ileriye sürerler ve gene mesela 
Amerika'yı bir sulh konferansı 
davet etmeğe ikna edecek olur .. 
Iarsa, İngiltere ile Fransa böyle 
bir teklifi reddedebilirler mi? Bu 
sualin bir de ikincisi var: garp 
demokrasileri bu teklifi de, eski
leri gibi, hemen kabul eder, si· 
lahsızlanma ve Milletler Cemiye
frnin yeniden teşkili esasına müs
tenit, ve bütün Avrupa mese1ele. 
rının serbestçe münakaıaıma 
müsait bir konf er3.nsa iştirak & 

deceklerini söylerlerse Almanya 
bu teklife razı olabilir mi? 

Yeni sulh devrinin mahiyeti 
üstünde durmak lazrm. Bu devir 
Avrupa devletlerini ayn ayn 
paktlar, garantiler ve ittifaklarla 
yeni harp bloklarına ayıran ve 
olanca milli faaliyetleri harp 
hazırhğma hasrett!ren, bir taraf
ta nizam ve istikrar müdafaası, 
diğer tarafta dünyanın yeniden 
taksimi davalarını hakim kılan, 
31ağustos1939 rejiminden daha 
tehlikeli bir buhran devri mi, 
yoksa beynelmilel bir tesanüt ve 
ahengin temellerini atan bir te
kamül merhalesi mi olacaktll'? 
Bütün kıtayı istediği zaman har .. 
be, ar:;o;u ettiği vakit sulha sevke· 
,den tek iradelerin mütemadi tet
hişi altında tabii bir hayatın 
şartlarım kurmağa imkan var 
mıdır? "Yenebildiğimle harp, 
yenemediğimle sulh!,, milletlere 
huzur verecek bir düstur olabi
lir mi ? 

Bir tahakküm ve hegemonya 
değil, bir nizam ve emniyet sul· 
huna varabilecek gayretlere yar .. 
dnn etmemek §Üphesiz gayriin
sani bir hareket olur. Fakat böy. 
le bir aulba nasıl varmalı? 

F. R. ATAY 

Bir Amerikan 
filosu Havay'da 
tahaşşüt etti 

Japonya'da he ecan var 
Tokyo, 2 a.a. - Havay'da sekiz a

ğır kruvazör ve otuz destroyerden mil 
rekkep bir amerikan filosunun tahaş· 
şüt etmekte olduğu haberi burada he· 
yecan uyandırmıştır. 

(al ıımalan na baıladı 
ı Bolu • Düzce yolu üzerinde 334, Düzce -
Hendek yolunda 338, Bolu - Gerede yolu 
üzerinde 1848, Gerede - İsmetpaşa yolu ü
zerinde 859, Gerede - Ankara yolu üze . 
rinde 2216, Yeniçağa - Devrek yolu üzerin
de 1559, Bolu - Kıbrıscık • Beypazarı yolu 
üzerinde 787, Bolu - Çarşamba • Nallıhan 
yolu üzerinde 1134, Göynük. Taraklı yolu 
üzerinde 503, GöYnük • Nallıhan yolu üze. 
rinde 1351, Mudurnu • Nallıhan yolu üze
rinde 2184, Mudurnu - Tokurcun - Adapa
zarı yolu üzerinde 107 5 amele çalışmak ü
zere çok. mühim bir iş programı hazırlan
mış ve mükellef amelelere icap eden kanu
ni tebligat yapılarak programın aynen ve 
tamamiyle her istikamette tatbikma baş
lanılmıştır. 

Bizzat tayyare, acınacak bir hale 
gelmişti. Tayyarenin sathında 89 de
lik açılmış bulunuyordu. Tayyarenin 
kanatları ve dümeni hasara uğramıştı. 
Tayyarenin yukarı kısmında iki pet
rol deposu vardı ve tayyare sağa so
la döndükçe petrol boşaltıyordu. Pi
lot, mendili ile deliklerden birini tı
kamağa muvaffak olmuştu. Bu suret
i~ tayyare, üssülharekesine dönmeğe 
kıfayet edecek miktarda benzini mu
hafaza edebilmiştir. 

Bir amerikan tavas6Utu 

Ohio, 2 a.a. - Bugün açılan 59 un
cu "Amerikan Labor Federation" kon 
gresi Amerika'nın Avrupa ihtilafın
da tavassutta bulunmasını teklif ede
cektir. Kongrenin senelik raporunda 
şöyle denilmektedir: 

enternasyonal vaziyet içinde biribir
leriyle nasıl irtibat halinde bulunduk
larıdır . ., 

Ekselsior gazetesinde Marcel Pays, 
sözüne daima sadık kalmış olan Tür
kiyeye itimadını bildirmektedir. 

Hariciye nezaretinin sözcilsü, bu 
hususta yaptığı beyanatta japon do· 
nanmasının Amerikan donanmasından 
hiç bir korkusu olmadığını söylemi§
tir. 

Adana, (Hususi) - Sıtma enstitüsü son
baahr kurslarına başladı. Bu yıl tıp üniver
sitelerimizi bitiren 101 doktorumuz Ada
naya ~elmiş.~~ kurs~a tedrisata başlamış 
tır. Gonderd!g.ım resım, enstitü laboratu 
arl~rından bırınde bir kadın asistan• ~ö~ . 
terıyor. 

Bademcikleri 
tedavi için yeni 

bir çare bulund 
RÖNTGEN! 

• 
• 

Alman gazeteleri bademciklerin te • 
d~visi hakkında, viyanadan aldıkları 
hır haberi neşrediyorlar. 

Malumdur ki, bademciklerin teda _ 
davisi etrafında ileri sürülen mütale
~-ve fik~rl~r çok muhteliftir. Bazı he-

Gidiş, gelişi fazla olan yollarımızdan Bo
lu - Düzce, Düzce - Hendek, Bolu • Gerede 
Gerede • Ankara hududu ve Gerede - İs -
metpaşa ile vilayetin diğer yol mıntakala
rında yol bakımı için daimi amele teşkila
tı yapılmıştır. Bu amelelere birer takım 
sağlam elbise, yağmurdan ve kardan mu • 
hafazaları ic;in birer kocuk ve birer çift 
çizme verilmiş ve işe başlattmlmıştır. 
Bunların fotoğr<tflarını gönderiyorum. 

Bütün yollar üzerinde her beş kilometre
de bir 2 şer anıclclik daimi amele evleri 
yapılmak uzere bir program tanzim edil. 
miştir. Ayrıca her 25 kilometrede bir ta . 
mirah mütemadiye mıntaka başçavuşu 
na mahsus evleı· inşa edilecektir. 

Bu prorrramnı tatbikına da başlanmı~ -
tır. 

pansüman ve buna benzer usullerle 
tedaviye tabi tutulmalarını ileri sür
mektedirler • 

Yere inme işi çok güç olmuştur. 
Tayyare yere iner inmez sarsılmış ve 
kanatlarından biri Üzerine yatmıştır. 
b~nun Üzerine tayyarede derhal bir iş 
tıal vukua gelmiştir. Tayyareyi idare 
eden pilot baş aşağı yere düşmüştür. 
Elbiseleri yanıyordu. Mitralyözü 
k~l.la~an kendisini yere atmış ve ken
dısını'? vaziyetini düşünmeksizin pi
lotun ımdadına koşmuş, onu yerinden 
almı~ ~e pilot da yanmakta olan elbi
selerını elleriyle söndürmüştür. 

Harbin tafsilatı 
. 1:-°nd_ra, 2 a.a. - İstihbarat nezare • 

~.mır~ bır tebliği: Dün Sigfrid hattı 
uzerınd~ vukua gelen büyük hava mu 
harebesı etrafında müteınmim malt1 -
mat vermektedir. 

"Amerika'nın sulh lehinde tavassut 
teklifinde bulunması taraftarıyız ve 
harp halinde bulunan milletlerin de 
bu teklifi kabul edeceklerini ümit e
diyoruz. Fakat bundan ileri gitmeği 
de kabul etmiyoruz. Memleketimizin 
ihtilafın haricinde kalmasını, fikir, 
ve hareketlerindeki bitaraflığını mu
hafaza etmesini istiyoruz.,, 

Kara ablukası meselesi 

Lond:a, 2 a.a. - "Daily Express" 
gazet:sınd~, Delmer'in yazdığına gö
r~, ~ıtler ılk sulh hücumunun daha 
ş~mdıden kırıldığını hissetmekte ve 
bır ~onferans teklifini yapmadan evel 
yenı vasıtalar temin eylemeğe çalış. 
maktadır. 

Telkinlerinin uğradığı menfi ce
vap üzerine Napoleon'un eskiden te
ve_ssüI .etmiş olduğu kara ablukasını 
liıtler'ın ihya için uğraştığı söyleni
Y~r. Bu hususta daha şimdiden böyle 
b~r şeye iştirak edip etmiyeceklerini 
bı:a~af memleketlerden istimzaç eyle
mıştır. Belçika ve Hollanda 'her ihti
male karşı yeni istihkamlar yapmak 
sure:iyle Almanya'ya cevap venniş
lerdır. 

Bir fren kazasında 7 kiJi öldü 

Bu muharebeye beş ingiliz keşif 
t~yyaresi iJe 15 Messer • Shmit işi
t~~ak .. et~iştir. Çarpışma, 35 dakika 
s~r~uş~ur. Üç İngiliz tayyaresi dü -
şur~l?1~ş, bir İngiliz tayyaresi de mec 
bun ınış yapmıştır. Bu tayyarelerde 
b~l~~an 12 ingiliz tayyarecisinden se
kızının paraşütle inip kurtulduğu gö. 
rülmüştür, Beşinci ingiliz tayyaresi, 
yoluna devam etmiş ve kendisine ve
rilen istikşaf vazifesini tam olarak 
yaptıktan sonra geri dönmüştür. Mu
harebe esnasında bir alman tayyaresi 
düşürülmüş, d1ğer bir alman tayyare- Buenos • Aires 2 a a _ c d b 
de bur h l' d . · · D'ğ 1 • · · or o a -

Figaro gazetesi, Hitler • Ciano 
mülakatından bahsederken şu müta -
leada bulunuyor : 

"Pek muhtemel olarak sanıldığına 
göre, Roma hükümeti, muvaffakıyet
sizliği muhakkak bulunan bir sulh 
teklifinde mutavassıt rolünü oynama 
ğı pek de arzu etmemektedir. Bu, Mu-
solini'nin şimdiye kadar aldığı tam 
bitaraflık vaziyetini de ihlal edebilir. 
Her halde Musolini, bazı şartlar ileri 
sürecek ve şarki Avrupa siyasetine 
Sovyetlerin gittikçe fazlala an müda
halesi bahsinde garanti istiyecektir. 
Şurasını söyliyebiliriz ki bugün baş
lıyacak diplomatik hafta, hadiseler 
üzerinde çok mühim rol oynıyacak
tır .,. 

Victoire gazetesinde Gustave Her
ve diyor ki : 

"Bitler, bizzat Almanya'yı bolşe
vikleştirmek imkanlarından gayri Po 
lonya'nın yarısını, Baltık eyaletleri -
ni ve Balkanlarda hegemonyayı vere
rek Stalin'i yürütmüştür. Eğer Hit
ler, Polonyanın bu yeni taksiminden 
ve Stalin ile kucaklaşmalardan sonra. 
Musolini'yi de yürütebilirse çok hay
ret edeceğiz.,, 

Bailby, Jour gazetesinde şöyle de
mektedir : 

Mamafih siyasi mahfiller şu müta
leadadır ki, bu zamanlarda Amerikan 
donanmasının hareketleri ihmal edil
memelidir, hususiyle ki bu hareketler 
fransız ve ingiliz donanmalarının ha
reketlerine tesadüf eylemektedir. 
Aynı mahafilde, Amerikaca alınan 

hattı hareket Japonyanın bitaraflık 
siyasetine karşı gayridostane bir ha· 
reket telakki ediliyor. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 

KEŞİF ALAYI 
Tamamen türkçe 

Büyük aşk ve kahramanlık filmi 

Yeni dünya havadisleri 
Harbin başlangıç günlerin -

de tekmil Avrupanın büyük tela
şı. Peştede bir merasim. Ameri

kada 939 güzeli seçilmesi 
ve saire ... ., ... 

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

Gece için numaralı koltuk
larınızı kapatınız 

Dikkat : 
Bugünden itibaren 12 15 ucuz . , 
matınesiy)e yepyeni bir fitm 

SAVOY OTELi 

ırnler, ıltıhaplı bademciklerin derhal 
çıkarılmasına taraftardırlar: bazıları 
?a, bu uzuvların hayati ehemiyeti ha
ız bir faaliyete memur edildikleri 
kanaatinde oldukları i.-in, :r gargara

1 

Şimdi, G. Schwarg adında bir he 
kim, beş yüze yakın tecrübeye daya • 
narak başka bir tedavi usulü ileri sür 
mektedir. Dco.ktor Schwarg'ın tedavi 
usulü rö~t~endir. ~u zat şimdiye ka. 
dar kendısıne muracaat edenlerin 
Y.üzde. 95 ini, bu suretle tedavi etmiş
tır. Bırer hafta fasıla ile içerden ve 
dışardan üçer defa röntgen ışığına tu
~ul.an hasta bademcikler iyileşmekte 
ımış. 

gu a ın e yere ınmıştır. ı er l an bildirildiğine gö 'k' · 
alman tay I · b .. · .

1 
re, ı ı trenın 

.. .. .. yare erı, unun uzerıne gerı çarpışma11 neticesinde 7 kişi ölmü 
donmuştur. ı>o kişi Y,aralanmı§tır. §, 

"Fransızlar şurasını kaydetmeli
dirler ki, Almanya, bize harp ilan et
tiği zaman kendisini tam sıhatte zan
netmişti. Halbuki Almanya, gizlene. 
miyecek derecere hastadır. Bugün bu 
hastaya: "Kalk ve sağlam iki muha -
sımla çarpış,, diyorlar. Böyle bir maç. 
daha başladığı dakikadan itibaren 
Almanya tarafından kaybedilmeğe ifll•A•lm•a•n•c•a..ıHılANS ALBERT 
mahk!lmdur.H 1 TL: 2193 
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u telif mantar alınacak (35) yaş dahil: nökııan kereste ve nakliyesi on be' 
J? - H~ııntih~l eshabından bulun - gün müddetle kapalı zarf usulile 

du~una daır polısten musaddak ve&i - eksiltmeye konulmu tur. 

,:!lllllllllıııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııt!:. 

- --
İnhisarlar Umwn Müdürlüğünden : -· 

Cinci Mik. 
Muhammen B. %7,5 teminatı Ekailt. 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli saati 

Şarap galon mantarı 
26 ·• 4S ebaıhnda 
Şarap ~ısesi mantan 

125.000 A. Sif 1250.- 93.75 Pazarlık 14 

24X'9S 600.000 ., ,. 5i24.- 429.30 15 
Likör mantarı 23 X 35 200.000 ,. ,, 1879.50 140.96 " 
Rakı mantarı " lS.30 

20X25 ebadında 10:000.000 ,, ,. 35000.- 2625.- " 16 
1 - Şartname ve kalıte nilmuneleri mucibince yukarıda cinı ve miktarı 

yazılı mantarlar pararlıkla satın alınacaktrı. 
lI - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hiza

larında yazıhdır. 

III - Pazarlı.k 23. 10 939 pazartesi günii Kabata ta levazım ve mUbaya
at ~ubcsinde · alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Rakl mantan artnameleri her gUn levazım ubesi vezne inden 
<ve İzmir, A başmüdürlüklerinden l i5 kuruş mukabilinde ahnabilece-
fi gibi diğer şıırtnameler parasız mezkClr şubeden alınabilir. 

V - İs eklllerin pazarlık için tayin olunan giln ve saatlerde % 7 5 gil • 
venme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olun.ur. (7863 - '1983) 14946 

GOMROK MUHAFAZA 

Elbise yaptırılacak 
Gümrük Mub.Afua. Genel Ko

m\ltanlıiı !11tanbul Levazım Anıirli
ii Satın Alma Kom.iıyonundan : 

l - GümrUk muhafaza memurları 
için yaptırılacak kaııketleriyle bera • 
ber 1152 takını elbisemin kapalı zarf· 
la eksiltmesi 9-10-939 pazartesi günü 
saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Bunlann tahmin edilen bedeli 
19584 lira ve ilk teminatı da 1470 fi. 
radır. 

3 - Şartname evsaf ve nümunelerl 
komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
ahk~ına göre haıtrlanmt kanunt ve· 
ıikalarla teminat malı:buzu ve teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını 
muayyen zamanından bir saat evveli
ne kadar komisyornı tevdi etmeleri. 

(7342-4685) 14632 

ANKARA DEFTERDARLtCil 

Bir memur alınacak 
Ankara Defterdarlığından : 

P. T. VE T. MODORLOCO 

Kurşunlu kablo ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için on dokuz ka· 
lemde kurtunlu kablo kapalı zarfla 
ekstltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (90.000) mu -
vakkat teminat (5750) lira olup eksilt· 
mesi 7 İkiucite§dn 939 ıalı günü ııaat 
(16) da Ank.ara'da P.T.T. Umum Mü
dürlük binasındaki atınalma komis
yonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu -
biyle kanuni vesaiki ve teklifi muh
tevi kapalı zarflarını o gün saat (15) 
§C kadar mezkur komisyona verecek
lerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım, htanbulda P.T.T. levazım 
ayniyat §Ubesi müdürlüklerinden 450 
kuru§ mukabilinde verilecektir. 

(4736) 147-01 

D. DEMlRYOLLARI 

Tahmil ve tahliye müna asası 
150 lira {icretli ve vekiller heyetin- D. O. Yollan 2. ci lılettne Artır-

ce ihtilal mevkii kabul edilen m\lha - ma ve Ekailtm Komisyonundan: 
kemat memurluğu müiıbafaır. emu- a alagzı cıeıro una ı1:sı1 mım ıı 
rin kanununun 4 üncü ve 3656 numa - sonuna kadar gelecek takriben 12.000 
ralı kanunun l3 üncü maddelerindeki ton maden kömÜri.ınün vagonlardan 
evsaf ve şeraiti haiz bulunan hukuk atok yerlerine bo~altılmaaı ve stok 
mezunlarının veııikalariylc biı:likte yerlerinden makinelere yükletilmesi 
tahriren ve>71 şifahen Defterdarlık ve depo ile civarının temizlenmesi i -
muha.kcn:ıat müdürlütüne müracaatla· şine ait açık eksiltme, talip zuhur et
rı. (5044) 14975 memesinden 10 gün milddetle uzatıl· 

rnılitır. İhalesi 9-lG-1939 tarihine rast

ASKERi FABRİKALAR 

50 ton yonga satılacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lütü Merkez. atın alma komiıyo· 
nundan: 

Beher klloıuna 75 untim fiyat tahmin t
dilen SO ton yonp n~cri labr:k,ılar umum 
m!l.durliliü merke:z ııatın alma komls:ro -
nunc:a 16-10-1939 vuart i günü uat 14 de 
açılı: arttırma ıurttly\e .atılıcıktır. Şart• 
name panı r.ı olar komlı:ronılan verilir. 
Taliplerin muvakk t ıem i ııa t olru> 28 li
n. (13) kıını' ve 2490 aayılı kanunun 2 •e 
3. mad ·lclerimldd ves:ıi klc m~1k<ir &Ütı "~ 
saatte komuıyona nıiıraca llan. 

(4998) 

Beı fon antimon alınacak 
Aakel'İ Fabı-iknJar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
mi yonundan ; 

lıyan paıarte&i günU saat 16 da An· 
kara istasyonunda 8. ci işletme bina
sında toplanacak komisyon tarafın -
dan yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 2880 liradır. Bu 
işe girmek iıtiyenlerin 216 liralık mu
vakka teminat makbuz veya banka 
mektuplarlyle, kanunun tayin ettiği 
vcuiki hamilen muayyen gün ve aa -
atte komisyonda haıır bulunmaları 
lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri i • 

'.{inci işletme komisyonu kaleminde ve 
Çatalağzı iıtuyonunda parasu veril -
mektedir. 

(5014) 14959 

Me ur alınacak 
Devlet Oemiryollan Umum MÜ· 

!ü lüi':nden : 
Merkez, işle:meler ve atelycler teı

kilatında istihdam edilmek üzere mil· 
Tıhm·n cdllcn bcıleli (~500) linı olan aabaka ı"le memur alınacaktır. Müsa· 

5 Ton Antımon Aııl:ı:ri Fabrilr lıu Umum 
MildüTI ' U terke~ satınalma konıiıyo- akaya iştirak edeceklerin aşağıdaki 
ııun'a 18-ID.'Jl'l tar amb;ı ıinti sa.at 15 evsafı hazi olma.lan şarttır. 
tc paudıkla ih•le <!dilec.cktl r. Şartname 
parasız olHa · koı::-ıiııJ·onıl n verllır. Ta . A - Türk olmak ve Türkiye cUm· 
lıı:ılerln mu~ kkat tem na olan (337) li- huriyeti tabiiyetini haiz bulunmak, 
ra (50) kuruı ve . 2~90. ııum rnlı ka un~ıı B _ Orta mektep veya lise tahsili
:ı ve 3. madclelerındckı vesıılkle komıı-
yoııcu oTmadıklarrıu ve bu işle ılillı:ıı ar ni bitirmiıt olmak, 
tUccırdan oldukbrına dair Ticaret odası ı C - Azami 35 yaıında bulunmak 
vcsikasiylı: meıldir ııün ve u. tte komis. 
yona mün.caatlıın. (5038) 14970 

2SO Adet Bakır Turiyc oc.alima ait M"lln~t Tutlnı 
SOOO .. .. •• .. .. Kcmı:r Tuilaaı 
ısoo H Normal Mağnaıit tu luı. 

8 Ton Şamo Harcı 

S ,, Sil"ka Harcı. 

Aıkeri Fabrikal r Umum Müı:lürlüğli Merkez Salm Alına Komia· 
yonundan : 

Tıhm n edilen bedeli (8000) lira olan ci1111 ve ııılktarlau yukarda :raıılı Uç in· 
lem Tu ta ve iki kalem boır Asken Fabrikalar Unıu.m Müdi.irluiü Mc;kc:r: ıaua al
ma komı yonuuaı 18·10-939 çarsaınb~ 11\İ ıut 14 te paıerbkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komi11ondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(liOO) Hrı ve 2490 num.ııralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veHikle lı.omiS)'Oncu 
olmadıklarını ve bu lale alAkadar tiiccar dan olduklanna dair Ticaret Odur vnl-
kuıylc meı:ltllr ır!ln Vii! ıaattc komisyona mllracaatları, (5037) 149159 

SOO 'Metre Alemlnyom Boru 4ö mm. >< 50 mm. 
30 ., " 110 mm. X 120 mm. 
30 • ,, ., 150 mııı. x ııso mm.. 
10 Metre Murabbaı Alcmlnyom lcvJ1ı 5 mm. lcalınlt(ında. 
10 ,, ,, ,. .. 10 mm. ., 

Aıkeri Fabrik lar Umum Müdürlüiü Merke.a Satın Alma Kom.ia• 
yonundan: 

Tahmin edıleu bedelı (2100) lira olan be• kalem Aleıniuyom boru ve levha As.ke
rt Fabl''k1.lar Umum Müdilrliitü Mı:rkcı S tınılma komiıyonunca 18-10-11139 çar
pmba gıinU aaıt ı4.50 da ı>ararlıkla ihale ed.ilecelctir. Şartn mc parasız olarak ko
mlıyondın verilir. Tallpleriıı muvakkat tcmln&t olan (157) lira (50) lcurut Te 2490 
numaralı kao1ınu.ıı z ve 3. madde! rindeki vetaikle lıomiıyoncu olmadılcluma ve bu 
itle allkadar tilccırdıı.n olduı. 'rm& dair ticar t odUt vetlku 'vle ınel:knr ıün •e 
eaıuc koınİS)'ona mlirıcaatları. (5939) 14971 

-
ka ıbraz etmek, 2 - İhalesi 11-10-939 çarıamba günü 

E - İdare hekimleri ta.rafından ya- aat 11 de yapılacakdır. 
---.. TÜRK = ---HAVA KURUMU -- -pılacak ıht muayenede Devlet demir· 3 - Muvakkat teminat (421 SO) lira 

yollarında istihdama mani bir hastalı· dır. ' 
-----

Büyük Piyangosu --- -
ğı bulunmamak, 4 - Ke if defteri ve şartnamesini 

1 - Müsabakada kazanan orta mek- görmek isteyenlerin her gün encümen 
tep mezunlarına 60, lisan bilenlere kalemine ve iateklilerinde 11-10-939 
67, li e mezunlanna 74 lira lisan bi - çarşamba günU saat 10 kadar teklif 
!enlere 83 lira ücret verilecektir. mektuplarını encümene vermeleri ilan 

--- ---- -- -- -- --
2 - Müsabaka 16. birinci teşrin 939 olunur. 4828) 14750 

~ Büyük ikramiye 200.000 lira --
-= ------

Elbise ve palto alın cak ---... - Affma keıide 11 İlkfesrin 939 dadır ------ --Ankara Belediyesinden : 

pazartesi günü aaat 10 da Ankarad'a 
cer dairesinde, İstanbul'da Sirkeci, 
Haydarpaşa ve İzmir'de işletme mti • 
dUrlüklerinde yapılacaktır. 

3 - Müsabakaya gireceklerin ara
nılan vesikalarla 14 birinci teşrin 939 
cumartesi giinüne kadar 2 inci madde· 
de yazılı i letme müdürlüklerine mü
racaatları lazımdır. 

(5045) 14976 

l - Otobüs İdaresi müstahdem.ini 
için yaptırılacak 6600 lira kivmeti mu 
hammeneli 200 takım elbise Üe kaıket 
ve 200 adet palto on be' gün milddet· 
le kapalı zarf usulile eksiltmeye konul 
muşdur. 

§ Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000 liralık ikranıiye- ;: 
_ lerle 200.000 ve 50.000 lira1ık iki adet mükafat vardır... S - -- -"ll11111111ıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

7 - İsteklilerin eksiltmeye girebil • j arttırma ve eksiltme kanununun 40 
meleri için bu ıeneye ait ticaret odası ıncı maddesine tevfikan eksiltm i . 
ves~kas~!Ie ek iltme gününden en az nin pazarlıkla yapılmasına karar ve
s;ktz ~.un evel resmen Muğla viliiyc· rilmiş olduğundan isteklilerin 2057 
t~nc mur~caatla alacakları ehliyet ve· lira 28 kuruşluk teminatlariylc blrlik
sıka~uıı ıbra~ etmeleri lii:ı:ımdır. Aksi tc Edirne nafıa müdür!Uğtinde mü. • 
takdırde eksıltmeye iştirak edemez - teşekkil eksiltme konıisyonuna müra. 

2 - İhalesi 13-10-939 cuma günil sa-

--------------- at 11 de belediye Encümeninde yapı
ANKARA V ALlLlGt 

Tômirat yaptırılacak 
Ank ra Valiliğinden : 

• - Açık eksiltmeye konan iş. 

lacaktır. 

3 - Muvakakt teıninatı (495) lira -
dır. 

4 - Şartname ve numunesini gör· 
mek isteyenlerin hergün encümen ka
lemine ve isteklilerin de ihale günü o
lan 13-10-939 cuma günü saat ona ka· 

Kalecik Merkez okulların_1~ mev- dar teklif mektuplarını encümene ver· 
cut ke. if ve şartnamesi dahılınde ta· meleri ilan olunur. (4782) 14765 
miratıdır. 

2 - Bu temiratın bedeli keııif 1026 Asistan aranıyor 
lira 63 kuruş olup muvkkat temin.atı 
80 lira 76 kuruştur. 

3 - Şartnamesi haftanın tatil günle 
rinden gayri her gün Maarif Memur
luğunda görülebilinir. 

4 - Açık eksiltmenin zamını 9-X-
1939 pazartesi günü saat 14.30 olup 

Ankara Belediyesinden : 
Belediye kimyahanesinde açık ikin· 

ci asistanhğa talip olanların vcsaikiy· 
le Sihat ve İçtimai Muavenet Vekale
tine müracaatları. (5001) 14951 

eksiltmeye girebilmek için bu sa.attan ____ V_l_L_A_Y_E_T __ L_E_R ___ _ 
evci muvakkat teminatı yatırmış ol-
mak lazımdır. 

5 - Açık eksiltme 2490 sayılı kanu. 
nun hükümleri dahilinde Kaymakam
lık a müteşekkil bu işe mahsus komis
yon t~ra fından vaınlacaktır. (4811) 

14767 

tômirat yoptrrılaçak 

Yol tô mir ettirilecek 
Niğde Vallliiinden : 

1 - Eksiltmeye konan iş: "Bor . 
Aksaray'' yolunun 85T000 • 92+000 
kilometreleri arasındaki 4+000 Km. 
lik kısmın esasi! tamiridir. 

1n~aatın keşif bedeli "19800'' lira 
Ankara Valiliğinden : "60" kuruştur. 

1 Keşif bedeli 1565 lira 99 kuruş o- 2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
lan Ayaş kazaın hususi idare dispan- ~unlardır: 
ıer binasının tamiran pazarlıkla yap- A _ Eksiltme şartnamesi 
tınlacakdır. B - Mukavele projesi 

2 - Pazarlığı 9-10-939 pazartesi gü- C _ Bayındırlık işleri genel şart-
nü saat 15 te yapılacaktır. namesi 

3 - Kat'i teminatı 234 lira 90 kuru§ D _ Teıviyei türabiye ve şose Ur-
dur. ,. _. • gi:_ lnşaata dairJ~nni şartname 
teminat ve 2490 sayılı kanununun 2,3 F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet
maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi- veli, metraj cetveli, grafik vesair ev
bi iglerle iştiğal ettiklerine dair Tica rak. İstiyenler bu ıartname ve evrakı 
ret odasından alacakları vesikalarla bedelsiz olarak Niğde Nafıa Mtidür
birlikde muayyen gün ve saatta Vilil- tüğünde görebilirler. 
yet daimi encümenine ve şartnameyi 3 - Eksiltme 9-10·939 tarihinde sa
ve ke"ifn.ameyi görmek Uzere vil~yet at "15" de Niğde hükümet binası da
Sıhbat MUdürltiğün~ müracaatları. hitinde Niğde Daimt encümeninde ya-

(4826) 14771 pılacaktır. 

h 1 k + - Eksiltme kapalı zarf usuliyle A ı r yaptı rı aca yapılacaktır. 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Etlik merkez laboratuvarların
da yapılacak ahır inşaatı 14. 10. 939 cu 
martcsi günü saat 10 da vilayet bina
sı dahilinde nafıa komisyonunda iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Kegif bedeli (9615) lira (43) ku 
ruştur. 

3 - Muvakkat teminatı (721) lira 
{16) kuru~tur. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
mcktııp veya makbuzu, ticaret odası 
vesikası ve bu iş için nafıa müdürlü • 
ğünden alacakları fenni ehliyet vesi -
kalariyle birlikte yukarıda adı geçen 
gün ve saatte nafıa komisyonu reisli· 
ğine müracaattan. 

s - Bu işe ait keıif ve şartnameyi 
her gün ndıa mlldürlüğUnde görebi • 
lecekleri. (4920) 14864 

ANKARA BELEDİYESi 

Muhtelif inşaat 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Cumhuriyet bayramında Hipod 
romda yapılacak olan tribün, peyke, 
Bayrak sütUnU vesair in aatın işçili
ği ile adi ve tutkallı badana ve yağlı 
boya ve Nakliye igleri on be~ gün 
müddetlo açık eksiltmeye konulmut
dur. 

2 - Muhammen bedeli (4800) lira-
dır. 

3 - Muvakkat teminat 360, 'l 
4 - Keıif defteri ve şartnamesini 

göremek isteyenlerin her gün EncU· 
men kalemine ve isteklilerin de 11-10-
939 çarşamba gUnU saat on buçukda 
Belediye encümenine müracaatları. 

(4827) 14749 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin "1486" lira muvakkat temi
nat vermesi lazımdır. 

6 - isteklilerin eksiltme gününden 
en geç sekiz gün evel Niğde Vilaye
tine müracaat ederek ibraz edecckle· 
ri mali ve fennt referanı mukabili 
Niğde vilayeti ehliyet veııikaı;ı komis
yonundan alacakları ek wtmeyc i ti
rak vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı saatten bir saat evveline kadar 
Niğde Daimi enctimcn odasında en -
cümen Reisliğine makbuz mukabilin
de vcrilcc:ektir. Posta ile gönderile· 
cek mcktuplann nihayet 3 üncü mad
dede yar.ılı saate kadar gelmi2 olması 
ve dış zarfın milhUr mumu ile iyice 
kapatılını~ olması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(7559-4817) 14773 

Kapalı zarf usul ile eksiltme ilim 
Muğla Viliiyetinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla 
vilfiyet merkezinde Muğla hilkümet 
konağı in§aa ı. 

2 - Bu in§aahn keşif bedeli 64872 
lira 49 kuru~tur. 

3 - Bu inşaattn 14872 lira 49 kuru
ııu 939 senesinde 50000 lirası da 940 
senesinde tesviye edilecektir. 

4 - Bu inı:ıata ait evrak şunlar -
lır. 

A) Proje 
B) Keıif cetvel\ 
C) Kapalı z.arf usullyle eksiltme 

artnameai 
D) Bayındırlık itleri genel §8rt • 
ımesi. 

E) YaP.\ i~c.J umumi ve fcnnt şart· 
ımesi. 
F) Hususi şartname. 
G) Fenni artname 
R) !etekliler bu işe ait eVt'akı 32'1 

kuruş bedel mukabilinde Muğla na -

Kereste alınacak fıa müdürlüğünden alabilirler. 
S - Eksiltme 13 - Teşrinievel - 939 

cuma günü saat 15 de Muğla nafıa 
Ankara Belediyeainden : müdürlüğünde müteşekkil komiayon 

l - Cumhuriyet bayramında Hlpod huzurunda yapılacakur. 
romda yaptırılacak olan 5620 lira be- ti - Muvakkat teminat :1493 lira 63 
deli ke ifl~ U-i~iiıı v 11iı in~t ixil\ urujtur. · 

ler. caatları ilan olunur. 
8 -Teklif. mektupları yukarıda ya· (4980) 

zıh saatten hır saat eveline kadar Muğ 

la viıayeti nafıa müdürlüğü odasında Mezbaha binası yapllnlacak 
müteşekkil komisyon reisliğine mak -
buz mukabilinde verilecektir. Poııta 
ile gönde r ilecek mektuplar be inci 
ma·· -ı ~de ruılı saate kadar gelmit ol
ması ve dış zarfın mühür mumu ile i
yice kapatılmış olması liizımdır. Pos· 
tadaki \•aki gecikmeler kabul edilmez. 

(7697-4892) 14850 

Su tesisah yaptırılacak 
Sıvaı 1 kan Müdürlüğündfn : 

l - Şarkışla kazasının Gemerek is
tasyonuna getirilecek su tesisatına ka
palı zarf uıuliyle talip çıkmadığından 
20-9-939 tarihinden 20-10·939 cuma gii 
nü saat ıs e kadar bir ay müddetle pa
zarlığa konulmu:itur. 

2 - Keşif bedeli 39128 lira 17 ku • 
ru~tur. 

3 - Bu işe ait yapılan, proje, keşif, 
fenni ve hususi şartnameler Ankara· 
da iskan umum mÜdürlilğii ile İstan
bul ve Sivas iskan müdürlüklerinde 
görülebilir. 

4 - Teminatı muvakkate bedeli 
2934 lira 67 kuruştur. 

5 - Teminatlaxını nıalsandığına ya
tırmaları pazarlıktan bir saat evci ko
misyona vermeleri mcr..buridi=r·~-

Elektrik işleri 
Afyonkarahiıar Belediye Reisli

ğinden : 

İhalesi feshedilen 6620 lira bedeli 
keljifli ehir santralı ile gar arasında 
yapılacak yük ek tevettür yeraltı kab· 
Jo ve muhavvele tesisatına ait malze -
me 15 gün müddetle yeniden milna
kasaya konulmugtur. İhalesi 13. 10. 
939 cuma gilnli saat 14 te encümeni 
belediyece icra kılınacaktır. Eğreti 
teminat 496 lira 50 kuruştm. 

Şartlarını veaair husıısatını öğren -
mek iateyenlcr her gün belediyeye 
mllracaatla öğrenebilirler. 1steklile -
rin belli g!in ve saatte belediyeye mil
racaatları ilan olnur. 

(4964) 14906 

Tômirat ve tadilôt 
lstanbul Defterdarlığmdan : 

26-10-939 tarihine müsadif perşem -
be günü lstanlıul defterdarlığı millt 
emlak müdürlüğündeki eksiltme ko -
misyonu odasında (42096) lira (44) 
kuruş keşif bedelli Beşiktaşta Hay -
rettin iskelesindeki mevcut binada 
yapılacak kırtasiye anbarı tamirat ve 
tadilatı i~i kapalı .zarf usuliyle ek • 
siitmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel huııu&i ve fenni şartname -
!eriyle proje, keşif hülasası ve buna 
mütcfcrri evrak ı lira 11 kuru§ mu -
kabilinde milH emlak dairesinde ve
rilecektir. 

Muvakkat teminat (3157) lira (23) 
uruştur. 

hteklilerin teklif mektuplan ve 
en az bir tcabhÜtte (40000) liralık bu 
işe benzer iş yaptığına rlair idarcle -
rinden almış old.ukları vesikalara isti
naden İstanbul vilayetine müracaat -
la eksiltmeden sekiz gün evci alınmış 
ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odaaı 
vesikalannı havi kapalı zarflarını 26· 
10-939 tarihine müsadif perşembe gü· 
nil saat 14 de kadar komisyona tev -
diiyle saat 15 de zarflar açılırken ko
misyonda hazlr bulunmala.n. 

(7759·4928) 14942 

Pazarhkla a~ık eksiltme ilana 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 

27430 lira 41 kuruş bedeli ka§ifli 
Malkara - Ke§an yolunun tamiratı e
ıasiyeııiniı:ı. 26-9-1939 tarihinde mukar 
rer olan kapalı zarf usuliyle eksilt -
~cııiM talip çıkmamış oldu undan 

Samswı. Belediye Riya.ııetinden ı 

Kapalı zarf uauliyle ihale edileceği 
ilan olunan 60467 lira 99 kuruı bcdelJ 
keııifli maıbaha inşaatı talip zuhur et. 
mediğinden 2490 sayılı arttırma. ek -
ıiltme ve ihale kanununun 40 ıncı 
maddesi hükmüne tevfikan 19-10·939 
tarihine kadar pazarlıkla yaptırılma
sı kararlaştırılmı~tır. 

Taliplerin bu müddet zarfında pa
zartesi ve perşembe gilnlerl saat 15 te 
belediye daimi encümenine müra.ca -
atları ilan olunur. 

(7890-4984) 

Münakasa tehiri 
Erzincan Müıı.takil Vakıflar Me

murluğundan : 

Erzincanda Hacı İzzet "paşa" ca
ı:niinin esaslı tamiri bu ene ııarfına -
zar edilmiş olduğu ilan olunur. 

(7891-4985) 14948 

• 
Öküz olınaco:k 
Kırklareli 

Beher adedi, tahmin edilen 50 ·ra 
Merkez ve Demir öy kazası için 230 
bat çift öküzü nıübayaası kapalı .sarf 
usuliyle mlinakaaaya konmuıtur. 

İhalesi 20 - Birinci tegrin - 939 C\l• 
ma günü aaat 15 de vilayet isldln dai
resinde teııekkül edil~cek komisyon 
müvacehe&inde yapılacaktır. 
Hayvanların evsaf ve ıeraJti ve 

te lim şekli mahallt · kan mUdür ve 
memurluklarında görUlebilir. 

Muvakkat teminat 962 lira 50 ku -
ru~tur. 

İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını ek
siltme ıa.atinden bir saat evelinıo ka -
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

(7898·50il) 14958 

Posta nakliyah 
B1tfü P. T. T. Müdürlüğünd~n: 

Kapalı zarfla bir ve üç sene müd -
detle 16. 9. 939 dan itibaren 15 gün 
müddetle eksiltmeye konulan muhte
lif tarihlerde dört defa gazete ile ve 
civar merkeze telle il.5.n edildiği hal
de talip zuhur etmediğinden meıldir 
dört ilanla. şerait tasrih edilen aylığı 
1800 lira muhammen bedelli Bitlis D. 
Bakır arası posta sürücUlüğilnün ar -
tırma ve ek$iltme kanunun 40 ıncı m.ad 
desi mucibince 10. 9. 939 tarihinden i
tibaren tekrar kapalı zarfla ve ıs gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Yapılacak tenzilat harlr:li layik görül -
dilğU takdirde tatil günü mütesna ol
mak üzere 16 10. 939 pazartesi günü sa 
at tS te Bitlis posta telgraf binasın -
da teşekkül edecek komisyonun ihale 
edileceğinden taliplerin mezkur ko • 
misyona saat 14 de kapalı zarf1ariyle 
beraber müracaatları illin olunur. 

(5016) 14960 

KAZALAR 

Elektrik projesi yaptırılacak 
Adıyaman Belediye. inden : 

Ka~aba merkez-inde tahminen beş ki· 
lometreden yapılacak elektrik tesisatı 
ile kasabarun meskOn kısmının şebeke 
teşkiliu projesinin nafıa vekfilc inin 
ve makarnatı sairenin kabul edeceği 

tarzda yaptırılması açık eksiltmeye ko 
nulmu;tur. 

Talip olanların ve fazla mahirnat al
mak iıteyenlerin 11. birinci te111 in 
1939 ihale gününe kadar belediyoye 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

14830 
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MiLLi MÜDAFAA 

Zeytin danesi ahnacak 
M. M. V. Deniz Leva um Satın 

Alına Komisyonundan : 

şembc günü saat ıı dedir. lrar kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konuı-ı Eg'""er alınacak 3 - Kati teminatı (29900) yirmi dokuz muştur. 
bin dokuz yüz liradır. 2 - Edremit unu 510 ton muhammen be-/ 

4 _ Evsaf ve şartnamesi (14) on dört deli 57375 liradır. Muvakkat teminatı 4304 nk L A 'rl' v • S t 
lira mukabilinde M.M.V. aatın alma ko - lira.Uır. Bergama unu 400 ton muhanunen A ara evazun mı ıgı • ın 
misyonundan alınabilir. bedeli 48.000 liradır. Muvakkat teminatı Alma Komisyonundan : 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı 3600 liradır. 1 _ 15000 liralık eğer 19-10-1939 saat 

miayonıı reWiğine ve.rilmit olacak ve bu 
ıaattan sonra mektuplar kd:ıul edilmiyc· 
ce.lrtir. 

7 - İstekliler görülmesine lüzum hasıl 
ola.o vesaiki reamiyeeini muva.kkat temi • 
natınm k<ınulduğu zarf içerisine konul • 
muş olacaktır. (5023) 14-966 

DAHİLİYE VEKALETi 

Sıca hava tesisah yaphniac~:c 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Tahmin cdi len bedeli (l 7096) lira 
alan (80000) kilo zeytin tanesi 3 - 1. teşrin 
• 93g tarihine rastlıyan salı gilnü saat 14.30 
da kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı {1282) lira (20) kuruş. 
aıı.ıp şartnamesi her gün komisyondan pa
rasıı olarak alınabilir. 

kanun:ın ikinci. ~ üçuncü maddelerind~ 3 .- E~.siltme kapalı zarf !'15uliyle '!!d • 15.30 da komisyonumuzda kapalı zarfla 
gös~erıl~n ve~aı~le v_e yukard': yazılı katı remıtte tum satın alın~. ~~mısyonu bına • eksiltmeye konulacak: . . . 
tcmınatıyle bırlıktc ıhale saatınde M. M. ıında 6-10-939 cuma gunu saat 10 da ya- 2 _ Tahmin bcdelı 15000 lıra ılk tcmı-
V. satın alma komisyonuna gelmeler!. pılacaktır. Teklif mektuplan saat 10 da natı 1125 liradır. 

(5004) 14954 komisyona teslim etmiş olacaklardır. 3 _ İskeletleri Miridcn verilmek diğer 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Vekalet Arşif dairesinde yaptı

rılacak klime (sıcak hava) tesisatı işi 
açık eksiltmeye konmuştur. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
t•rıfatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
tel:}if mektuplarını en geç belli gün ve sa· 
r tten bir saat ev eline kadar Kaaımpaşada 
b;ılunan komisyon başkanlığına makbuz 
t:lukabilindc vermc"!cri (7331 • 4645) 

14619 

1 adet • ik eritme oc ğı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

t:ıiayonundan : 
l - Bir adet pik eritme ocağı pazarlık· 

la ekııiltme konulmuştur. Tahmin bedeli 
(1800) lira olup ilk tcminatr 135 liradır. 

2 - Pazarlık 11 • 10 • 1939 çar§amba gü. 
tıü saat 1 l de veklilct satın alma koınisyo
tıunda yapılacaktır. 

3 - Fenni ve idari şartnamesi her gün 
lı:\•misyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü mad
delerinde yazılı vcsaikle birlikte ilk te· 
ıtıinat mektupları ile muayyen saatte ko· 
ltıityona mllrnc:ıatları. (41575) 14712 

Kuru fasulya alınacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın Al 

tna Komisyonundan : 
1 - Tehmin edilen bedeli (22.4-00) lira 

alan (160.000) kilo kuru fasulye 10 • 1. 
teşrin • 939 tarihine rasthyan sah günü 
laat 14.30 da kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk teminatı (1680) lira olup ~art· 
narncsi her gün l.O•'l·ı;yonda görülüp ve alı
tıabilir. 

3 - İstcklilcrın 2490 sayılı kanunun ta
tifatı dahilinde tP,zim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını en geç belli glin ve sa
atten bir sa t cvcline kadar Kasımpaşada 
bulunan komisyon başkanlığına makbuz mu
lrah:linde vermeleri. (7404 - 4604) 14722 

Su şebekesi tesisatı 

yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

b\isyonundan : 
1 - Keşif bedeli 4646 dört bin altı yüz 

ltırk altı lira 86 seksen altı kuruş olan mu
hafız ve piyade alayları kııılaları ahırları • 
n.a harici su ı;cbckesi tesisatı pazarlıkla 
Yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlııiı 14-10-939 cumartesi günü 
ıaat 11 dedir. 

3 - Kati teminatı 697 lira 9 kuru~ olup 
Urtnamesi 12 kuruş mukabilinde komis
Yondan alınır. 

4 - Pazarlığa ııircceklcrin kanuni temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3 maddele · 
tinde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle iş
tigal ettiklerine dair ticaret odasından 
atacakları vesikalarla birlikte muayyen 
Ciin ve saatte M.M.V. Sa. Al. Ko.da bu -
•unmalan. (4867) 14844 
Ull 111 111..Ll.C Ul&.t""'"'""~ 

ah nacak 
Milli Müdafaa Vekaletinden 

Vekalet tercüme şubesine bir inyilizcc 
aıütcrcimi alınacaktır. Aynı umanda iyi 
fransızca bilen tercih olunur. Yapılacak 
imtihanda ehliyeti sabit olunca bidayette 
Verilecek ücret 160 liradır. Bu ücret gös • 
tcrilecck mesai ile 210 liraya kadar çıka
bilir. Talip olanların hal tercümeleriyle 
birlikte vekilctc birer istida ile milra • 
caatları ilin olunur. (4914) 14875 

200 Battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

nıiıyonundan : 

Y 1 k lb• l'k 1 k 4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin tica. malzemesi müteahhide ait olmak üzere e-az 1 e ıse 1 a ınaca ret odasına kayıtlı olmaları şarttır. ğcr başlık kuburluk ve teferruatı en iyi 2 - Muhammen bedeli (9000) lira
dır. 5 - Şartnameyi görmek ve okumak is. Erzurum köselesinden olacaktır. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- tiycnlcr her gün iş saatında komisyona mü- 4 _Şartları, evsafı ve nümuncsi her za-
racaat etmeleri ilin olunur, man Erzurum askeri satınalma komiıyo -misyonundan : 

1 - Malatya garnizonU•lCla bulunan bir· 
liklcrin senelik ihtiyacı içın 60000 kilo 
pirinç satın alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 15600 liradır. 

3 - Eksiltme 12/10 1939 cuma guııu 
saat 15 de Vekalet binasında toplan'l
cak satın alma komi ... ·onunda yapıl:ı
caktır. 

l - Beher metresine tahmin edilen fi • 
yatı (14-0) yüz kırk ku~i o.lan 200.000 iki 
yü.ı: bin metre yazlık clbıselık bez pazarlık 
ı;urctiylc satın alınacaktır. 

(4697) 1%41 ıwnda görülebilir. 

U 1 k 5 - Teklif mektupları 19-10-939 saat 2 - Şartnamesi Elizığda askeri satın al· 
ma komisyonunda her gün mesai dahilin· 
de gorülcbilcc:ektir. 

2 - İh:ılcsi 5 . Birincitcırin • 939 pcr· 
şembc güniı saat 11 dedir. 

3 - Kati teminatı (29900) yirmi dokuz 
bin dokuz yüz lirar.lır. 

4 - Evsaf • ~ şaı-tnamesi (14) on dört 
lira mukabilinae M.M.V. satın alma ko • 
misyonundan alınabilir. 

S - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve ilçiıncü maddelerinde 
gösterilen vesaiklc ve yukarıda yazılı kati 
teminatiylc birlikte ihale saatinde M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(5005) 14955 

Çad1r bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma. Ko

misyonundan : 
ı - Beher metresine tahmin edilen fi · 

yatı (110) yüz on. kuru~ o!an 15000 ile 
50.000 on beş bin ılc ellı bın metre mah· 
nıti c;adır bezi paıarlık suretiyle satın a· 
hnacaktır. 

2 - İhalesi 5 • Birintcşrin - 939 perşem· 
be günü saat 11 dedir. 

3 - Kati teminatı (8000) sekiz bin li · 
.radır. . 'k' .. 

4 - Evsaf ve şartnamcsı (275) ı ı yuz 
yetmiş beş 1..-uruş mul:abili11dc Wf..,M.V. sa
tın alma komisyonundan alınabıhr. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 s~yılı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddclerın:l~ 
gösterilen vesaiklc ve yukarıda yazılı katı 
teminatiyle birl:Jctc ihale saatında M.M.V. 
satın alma Ko. nuna gelmeleri. 

(5006) 14956 

Gliserin yağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - On bin: On beş bin kilo gliserin 

yağı kapalı zarfla eksiltmeye konmust~!· 
2 - Eksiltmesi 19·10-939 pcr~embc gu

nü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı 900 lira olup beher 

kilosuna 120 kuruş fiyat tahmin edilmili 
tir. Şartnamesi komisyonda g~rülür. • 

4 - Eksiltmeye gircceklerın kanunı 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. mad
delerinde yazılı belgeler ve bu gibi iş· 
!erle iştigal ettiklerine dair Ticaret oda
sından alacakları vesikalarla birlikte zarf 
!arını ihale saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar M.M.V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (5040) 14972 

Vazelin ve maden yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
kılo lJegre, 80Uu;· ll\JOO k UO" !nıroen;·ya: 
fı ayrı ayrı acık eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Beher kiloıuna: Va.ıelinin 60 ku· 
ruş, Değrcnin 50 kuruş, Maden yağının 
30 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltmesi: 19-10-939 perşembe 
günü saat 11 dedir. Bu yağlar ayrı ayrı 
mütcehhitlcrc ihale edilebileceği gibi, bir 
müteahhide de ihale edilebilir. 

4 - İlk teminat: Vu:clin için 150 lira, 
Değrc için 150 lira, MS.dcn yağı için 
187 ,5 liradır. Şartnamesi komisyonda ıö· 
rülür. 

5 - Eksiltmeye e-ircceklerin kanunt 
teminat ve 2490 &ayılı kanunun 2,3. mad
delerinde yazılı belgeler ve bu gibi işler
le iştigal ettiklerine dair Tic:aret odasın. 
dan alacakları vesikalarla birlikte mu
ayyen ~ ve saatte M.M.V. Sa. Al. Ko. 
da bulun malan. (5041) 14973 

Muhtelif yağlar 

alınacak 

n a 1 naca 14.30 da komisyonumuza verilmiş olacak • 
tır. ( 4989) 14~9 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Elmalıdaki kıtaatın senelik ihtiyacı 
olan 270000 kilo ununun kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İspartada tümen ıatın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
LV. amirlikleri satın alma komisyonunda
dır. istekliler şartnameyi komisyonda oku
yabilirler. 

3 - İşbu 270000 kilo unun muhammen 
tutarı 33750 liradır. 

4 - Sartnamcsindcki yüzde yirmi be~ 
miktar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 2561 lira 24 kuruştur. 

5 - Eksiltme 9-10·939 tarihine tcsadif 
eden pazarteı;i gunü saat 16 da hparta tÜ· 
men satın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. 

6 - f11teklilcr 9-10-939 pazartesi ıı!inü 
ııaat 15 c kadar teklif mektuplarını Isparta 
tümen satın alma komiı;yonu baekanlıiına 
verecek veyahut göndereceklerdir. Bu sa
attan sonra verilen veyahut gönderilen 
mektuplar alınmıyacaktır. S at ayarı tü • 
men daire saatiyle yapılacaktrr. 

7 - 2490 sayılr kanunun hıikümlcrinc ve 
bilhassa 32 maddesine uygun olmıyan mek
tupların sahipleri eksiltmeye i~tirak etti· 
rilmiyeccktir. ( 4748) 146915 

Hesap memuru İhsan hakkmda 
Konya Tümen Sorl'u Hakimli· 

ğinden : 
934 yılında Karaman piyade alayında 

ve 936 yılında Konyadaki piyade alayın.da 
ücretle istihdm edilen hesap memuru İh
sanın ikametgihı ve halen nerede bulun
duğu meçhul bulunduğundan derhal Kon· 
yadaki tümen sorgu hakimliğine müracaat 
etmesi veya sarih adresini bildirmesi ak
si takdirde hakkında askeri muhakeme u
sulü kanununun 216 cı maddesinin tatbik 
edileceği lüzumu ilin olunur. ( 4847) 14804 

. / ~astahane ve pavyon 

yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Sa.tın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karaköscdc yeni.den yapılacak olan 

tek katlı hastane pavyonu kapalı zarfla 
20-9-939 giinü saat 10 da komisyonumuz· 
da eksiltmeye konulmuştur. Hiç bir istek: 
1i çıkmadığından kanunun 40 ncı maddesı 
mucibince yenir.len kapalı :zarfla 14-10-939 
cumartesi saat 10 da komisyonumuzda ek· 
ıiltmeyc konulacaktzr. 

2 - Kcııif bedeli 29314 lira 20 kuruş ve 
3 - Şartnamesi keşi lcri ve pi nları ner 

zaman komisyonumuzda ve Karakösc sa
tınalma komisyonun.da görülebilir. 

4 - İsteklilerin zarflarını eksiltme za
m,mından bir saat önceye kadar komisyo. 
nt•nıuza vermiş cı~:~!lklardır. (4836) J.4~14 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bcrıama garnizonu birliklerinin ıc

nclik ihtiyaçları olan 12() ton ıı&ır eti ka
palı zarf uıuliyle eksiltmeye komılmu:ı
tur. 

2 - Muhammen bedeli (28800) llradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2160) liradır. 
4 - İhalesi 16-10-939 pazartesi giinü 

saat 16 da Edremit Tüm Satınalma komis
yonu binasında yapılacaktır. Teklif mek
tupları saat 115 da komisyona teslim et. 
mit olacaklardır. 

5 - Şartnameyi ıörmck ve okumak İs· 
tiycnler her ıiJn iı saatinde komisyona 

İnşaat münakasası 
3 - Eksiltme lS-10-939 çarşamba günü 

saz.t ıs de tüm binası i( ı rsindcki askeri 
satın alma komisyonunda olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı ıarf usuliylc ola • 
caktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 5 - Muvakkat teminatı 1170 liradır. 

4 - Muvakkat t ... '"İnat 675 lir&1..aır. 
5 - İstekliJ ' uU işe ait keşif, şart• 

name, mukavelename ve projeyi 45 ku
ruş mukabilinde Vekil.Jet Levazım Mil· 
diirlilğünden alabilirler. 

Al Komisyonundan • 6 - Teklif mektupları 18-10-939 çar • 
ma . • şamba günıi saat 14 de kadar satın alma 6 - İstekliler eksiltmeye girebil

mek için eksiltme gününden en az se • 
kiz gün eve) Nafia Vekaletine müra
caatla bu eksiltmeye girebileceklerine 
dair ehliyet vesikı:ısı almaları 15zım
dır. 

l - Maltepe pıyade atış ~kulunda yap- komisyonu re isliğine verilmis olac~k ~e 
tmla<;ak olan deı-sh.~ne keşıf ve şartı;:a •

1 
bu saatten sonra mektuplar kabul cdılmı • 

mc!erıyle ~l~nıJ?a g<;>rc kapalı zarfla ıh~- yccektir. . 
lc11 19 · Bırıncıtcşrın · 939 p~rşembe gu- 7 _ istekliler görülmesin-c tuzum hasıl 
nü saat l~ <le yap~lacaktır. Munammen kc- olan vesaiki rcsnıiyesin i muvakkat tcml
,a bcdclı 710.4-0 lıra 63 kuru~tur: İlk te ~ natımn konulduğu zarf içcrsinc konul • 
minat! 5328 lır~ 7 kuru~t.ur. Kc.:ııf cctv~!ı mu:ı olacaktır. (5018) 14967 
ve planlı bedclı mukabılındc aıt oldugu 
~ubesindcn verilebilir. İsteklilerin ilk te · 
minat makbuz veya mektuplariylc 2490 sa
yılı kanunun 2-3 maddelerinde yazılı ve · 
sikalariylc ihale gününden sekiz gün cvel 
vilayet nafıa fen müdürlüklerinden ala • 
cakları vesikalariy!c beraber belli gün ve 
saatten bir saat evci teklif mektuplarını 
J.'ındıklı<la komutanlık satın alma komi5 . 
yonuna ııelmclcri. ( 5017) 14961 

Bulgur alınacak 
Jkara Levazım Amirliği Satın 

et Komisyonundan : 

ı - Kırklareli garnizonu ıçın 160000 
kilo bulgur kapalı zarf usuliyle münaka • 
saya çıkarılmıştır. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 
13 kurui olup ilk teminatı 1560 liradır. 

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

4 - !steklilcrin k•.,unun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaik ı lc teklif mckt•Jp . 
tarını ve tcminatlarinı ı;avi zarflarını belli 
gün ve saatten en az bir saat evetine ka • 
dar Kırklareli askeri satın alma komis • 
yonuna vermeleri. (5019) 14963 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elazığ merkez kıtaatının senelik ih

tiyacı için (80000) kilo pirinç ı;atın alı -
nacaktır. Tahmin edilen bedeli (20000) li
radır. 

2 - Sartnamcsi E!azığdaki askeri satın 
alma ko-misyonunda her gün mcı;ai dahi • 
!inde görülebilecektir. .. .. 

3 - Eksiltme 19-10-939 pcr~cmbc gunu 
ııant 10 da tüm binasında bulunan a~kcri 
satın alma komisyonunda olacaktır. 

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

5 _ Muvakkat teminatı 1500 lıra ır. 
6 - Teklif mektupları 19.10.939 per • 

mısyonü"riıı1iğine -v~rif m~ş ~cNa"c~"".:e ~ü 
auttan sonra mektuplar kabul edilmiye • 
cektir. 

7 - İstekliler görülmesine lüzum hasıl 
olan vesaiki rcsmiycsini muvakkat temi -
natının konuldujtu zarf içersine konulmuş 
olacaktır. (5020) 14964 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli garnizonu için talibi çık

madığından 800000 kilo kuru ot yeniden 
kapa!r zarf usuliyle münakasaya çıkarıl -
mıştır. 

2 - İhalesi Z7 • Birincitctrin • 939 cu
ma günü saat 16 dadır. 

3 - Kilosunun muhammen bedeli 3 ku
ruş 25 santim olup ilk teminatı 1950 lira· 
dır. 

2000 Adet sed··e alınacak 
7 - İstekliler muvakkat teminat ve

ya mektubu ile ehliyet ve ikası, artır
ma ve eksiltme kanununun ikinci ve 

Ankara Levazım Amirliği Satın i.inçüncü maddesinde yazılı diğer ve
saik ile birlikte aynı gün ve saatte Alma Komisyonundan : 

ı - iki b:n adet sedye alınacaktır. Pa- mezk(ır komi~yonda hazır bulunma-
zarlıkl 11 cksıltınesi 5-10-939 perşembe gÜ· !arı lazımdır. (4639) 14625 
niı saat 15.JO da Tophanede lstanbul L V 
amirliği satın alma komısyonun.rla yarıı • 
!acaktır. Tahmin bedeli beher adedi yirmi 
lira kati teminatı 6000 liradır. Nümuncsi 
Ko. da gorülür. İsteklilerin kanuni vesi • Z1RAA T VEKALETi 

kalariylc belli saatt• mczkür komisyona Kuru ot alına ca· k gelmeleri. (5024) 14967 

Benzin alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sahn 

Alma Komisyonundan : 

Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 
ve Seroloji Müessesesi Direktörlü

ğünden : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki mi? - 1 - Müessesede mevcut serom 
törlü birliklerinin ihtiyacı olan 85000 kılo hayvanatı için asgari 60,000 azam[ 
benzin kapalı zarf usuliylc ckııiltmcyc ko· 80,000 kilo kuru ot açık eksiltmeye 
nulmuştur. _ .. 

2 - İhalesi 20-10-1939 cuma gunu saat konulmuştur. 
11 de müstahkem mevki satın alma ko - 2 - Tahmin bedeli 4000 liradır. 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Benzinin beher kilosu 23 kuruştan 3 _ Muvakkat teminatı (300) lira 
19550 lira kıymet takdir ~ilmiştir. T~i_. olup banka mektubu veya vezne mak
natı muvakkatası ise 1-%6 lira ıs kuruş 

buzu ve hazine tahvili teminat ola -tur. . . 
4 - Taliplerin belli bclgelcrıylc ıhalc • rak kabul edilir. Tahvillerde makbua 

den bir saat evci kapalı zarflarını makbuı: 
mukabilinde komisvona teslim etmeleri mukabili hazineye teslim edilecektir. 
mecburidir. 4 - İhalesi 9-10-939 pazartesi gUnü 

5 - Benzine ait şartnameleri Ankara · Ü d' 
İstanbul ve İzmir ı,v. amirlikleri ~atm saat 15 tedir. Şartnameaı m euese ı-
alma ko.ları ile Balıkesir kor ve Çana~ · rektörlüğünden bedelsiz olarak veri
kalc müstahkem mevki satm alma komıs- lir. 
yonlarında görül!ir. 1 k d 1 .. ..+ 

6 - Taliplerin muayyen oluı rflnde ko· 5 - 2490 sayı ı anun a yazı ı ,.... .. 
misyona müracaatları. (5027) 14968 ları haiz olan isteklilerin muayyen o-

HARiTA UMUM MJ. 

a\,nacak 
Harta. Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta kıtası eratı için eksiltmeye 
konulan 3gs liralık çay eksiltmesinde ta
lipler tarafından teklif edilen fiyat ko . 
misyonca gali' göriildü ünden 2490 sayılı 
kanunun 43. ci maddesine tevfikan on gi.ın 
uzatılarak tekrar eksiltmeye konulmuıtur. 

lan glin ve saatte Ziraat VekAleti mu
hasebe Müdürlüğünde mütetekkil aa
tınalma komisyonuna müracaat etme-
leri. (4602) 14611 

VAKIFLAR U. Md. 

Karabük kok kömürü 

alınacak 2 - Eksiltme 12-10-939 perşembe günü 
saat 10 da Cebecide Harta Gn, Drk. lük 
binasında Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. Vakıflar 

3 - Eksiltmeye k<ınulan 398 liralık ça - den : 
Umum Müdürlüğün-

yın beher kilo muhammen fiyatı 330 kuruı 
muvakkat teminatı 29 lira 85 kuruş olup 
banka mektubu veya maliye makbuzu ka • 
bul olunur. 

4 - Taliplerin ya.ı:rlı gün ve saatte temi 
natlariyle beraber komisyona ııelmclcri. 

(5013) 1~957 

1 - Ankara'da ikinci vakıf apart -
man için alınacak 600 ton Karabük 
kok kömürü kapalı zarf usuliyle 28. 
9. 939 tarihinden itibaren eksiltmeye 
konulmuştur. 

Nümunesi gibi 200 tane battaniye 9 -
Birincitcıırin • 939 pazartesi ııünü saat 10 
da pazarlıkla satın alınacaktır. Beher bat
taniyeye tahmin edilen fiyat dokuz lira 
olup teminat 270 liradır. İsteklilerin te • 
rninatıarıyle birli ktc pazarlık gün ve saa. 
tında M.M.V. satın alma komisyonunda 
hı• "nmaları. (5000) 14950 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

müracaat etsinler. (4903) 14856 

Muhtelif inşaat 

-4 - İsteklilerin kanwıun 2 ve 3 madde· 
lcrindcki vesaikle mezkQr ~ ve ııaattan 
en az bir saat cvelinc kadar teklif ve te
minat mektuplarını havi zarflarını askeri 
aatın alma komiııyonuna vermeleri. 

(5021) 

MAARiF VEKALETl 
2 - Muhammen bedeli beher ton 

24 lira 75 kuruştan 14850 liradır. 
3 - Muvakkat teminat (lll4) lira 

olup nakit veya banka mektubu ola -
caktır. Gömlek, nevresim ve saire 

diktirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

14965 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 

Yatılı 
nazar1 

talebenin 
dikkatine 4 - Şartname vakıflar levazım me

murluğundan parasız olarak verile -
cektir. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

11\İayonundan : 

1 - Bütün malzemesi velı:Aletçe veril -
nıcJı: ve Cebeci hastanesinde gösterilecek 
rnahalde dikilmek üzere 11000 tane don, 
llooo tane gömlek, 6000 tane nevresim, 
13000 tane yaı;trk yüzü, 7000 tane yastık 
kılıfı, 4000 tane elbise torbası, 15000 tane 
>'atak kılıfı diktirllcc:cktir. 

1 - 2'50 : 350 kilo kemik (saatçi) yağı, 
600 : 900 kilo mahlut, 4-00 : 700 kilo di
namo, 350 : 550 kilo kostans, 450 : 650 
kilo galipsal yağlariyle 3000 : 5000 kilo 
arap sabunu ayrı, ayrı pazarlıkla satrn 
alınacaktır. Bunlar ayrı ayrr taliplere i
hale edileceği gibi bir talibe de ihale edi
lebilir. 

2 - Beher kilosuna: Kemik (saatçi) 
yağının 200 kuruş, mahlut yağının 4-0 ku
ruş, Dinamo yağının 60 kuruş, konstanı 
yağının 65 kuruş, Galipsol yağının 55 ku
ruş, arap sabununun 25 kuruş fiyat tah
min cdilmi~tir. 

1 - Kor komutanlık tarafından g&.ıte· 
rilecC<k mahalde bes adet cephanelik bir 
adet garaj bir adet nöbetçi kulübesi 2490 
sayılı kanunun 46 ıncı ma~csi (L) fık· 
rasına tevfikan Çorluda Kor satınalma 
komisyonu tarafından 9-10-939 pazartesi 
günü saat 16 da pazarlıkla ihalesi yapı. 
lacaktır. 

2 - İlk pey parası 3514 lira 88 kurut
tur. 

1 - Hozat ve Ovacık ıami:ronlarmda 
bulunan birliklerin senelik ihtiyacı için 
50000 kilo pirinç aatm alınacaktır. Tahmin 
eodilcn bedeli 15000 liradır. 

2 - ŞartnamC11i Elazığdaki askeri satın 
alrna komisyonunda pazartesi, çarşamba 
ve cuma günleri öileden &onra ıörülebi • 
leccktir. 

Maarif Vekilliğinden : 5 - İhale 13. 10. 939 tarihine müsa· 
1 - Kız ve erkek meslek okulların· dif cuma günil saat 15 te ikinci vakıf 

daki parasız yatılı talebeden 9. Teşrı- apartmanında inşaat müdürlüğünde 
nievel. 1939 pazartesi sabahına kadar müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
bulundukları okullara devama başla • 6 - Ta1iplerin tayin edilen günde 

. 2 - Hepsine dikme ücreti olarak tah
lbın edilen fiyat 2800 liradır. 

. 3 - Makine, makas vesaire gibi alat ve 
dt tkiee ait malzeme müteahhit tarafından 
ernin edilecektir. 

4 - Pazarlığı 9 • Birinciteşrin . 939 pıı
Zlrtesi günü saat ıo •'• Ankarada M.M.V. 
5~tın alma Ktı.da yaı cağından pazarlığa 
r.;;ccckler 420 liralık tcrninatlariyle bir • 
tı te pazarlık giin ve saatında M.M.V. sa-
ın alma Ko.da bulunmaları. 

(5002) 14959 

Yalak kıhfhk bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

nıisyonundan : 

)'a! -( Beher metresine tahmin edilen fi . 
Pa 1 40) kurus olan 110.000 metre yatak 

;arlık suretiyle satın ahnacaktır. 
1 b- İhalesi 5 - Birinclteşrin • 939 pcr • 
em e gijn!i saat on birdedir. 
_3k - Kati teminatı (6600) altı bin altı 

Yu liradır. 
)'' 4 -;- Evsaf ve şartnamesi (220) iki yüz 
n:rını kuruş mukabilinde M.M.V. satın al-

a komisyonundan alınabilir. 
k 5 - .Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı 

anunun ikinci ve tiçünc:!i maddelerinde 
f06~erilcn vcsalkle ve yukarıda yazılı kati 
ı::ınınatiylc birlikte ihale saatinde M.M.V. 

tın alma komi&Yonunn gelmeleri. 
'5003) 14953 

Yaıhk elbiselik ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen fi. 
~atı 040) yüz kırk kuruı; olan 100.000 ile 
oo.oo~ yil.z bin ile iki yüz bin metre yaz. 

ılık clbısclık bez pazarlık suretiyle satın a
ınacaktır, 

2 - İhalesi 5 - Birinciteşrin • 939 per • 

3 - Pazarlıkları 19-10-939 perşembe 
günü ıaat 11 dedir. 

4 - İlk teminat: Mahlut, Dinamo, 
Kostans: Galipsol yağları için: 19 ar li
ra, Kemik (saatci) yağı için 37,5 lira, 
arap li:tbunu için: 60 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. 

5 - Pazarlığa gireceklerin kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3, madde
lerinde yazılı belgeler ve bu ıibi itlerle 
iştigal ettiklerine dair Ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte muyycn 
gün ve saatte M.M.V. Sa. Al. Ko; da bu· 
lunı •• aları. (5042) 14974 

LEVAZIM AMIRL1Cl 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Edremit ve Ayvalık ııarni2onu bir· 

liklerinin senelik ihtiyaçları olan 550 ton 
yulafa talip çıkmadığın.dan tckru kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmulitur. 

2 - Muhammen bedeli (24750) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1836) lira 25 

kuruştur. 
4 - İhalesi 5-10-1939 Pel"fembe günü sa

at 10 da Edremit tüm satm alma komisyo
nu binasında yapılac~ktır, Teklif mektup
ları saat 10 da komısyona teslim cdilmi:ı 
olacaktır. 

5 - Şartnameyi görmek ve okumak isti· 
yenler her ırün iı saatında komisyona mü
racaat etsinler. («i52) 14621 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Edremit ve Bergama ıarnizonları

nın ununa talip zuhur c~cdifin.dcıı tek· 

mıyanların kayıtları silinecektir. niyhayet saat 14 de kadar teklif mek-3 - Keşif proje ve şartnamesini gör
mek istiyenlcrin her iün Çorluda kor sa
tmalma komiıoyonuna müracaatla görebi
lirler. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve üçün
cü maddelerindeki belgeleriyle birlikte 
belli gün ve saatte Çorlu'da kor satmal
ma komisyonuna müracaatları. (4969) 

3 - Eksiltme 18-10-1939 çarı;amba günil 
saat 10 da tüm bin11ında bulunan askeri 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc ola
caktır. 

2 - Bu okullardaki paralı yatılı ta- tuplarını 5 inci fıkradaki komisyona 
lebeden gene aynı tarihe kadar okul - vermeleri. Bundan sonra verilecek 
tara devama başlamıyanların yerleri • mektuplar kabul edilmiyecektir. 

14907 

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

Prnba günü saat 9 za kadar aatın alma ko-

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alnıa Komisyonundan : 

1 - Tümen birlikleri hayvanatı ihtivacı için sekiz taksitte ahnacak kuru otun mik. 
tar ve bedelleri ile ihale ıün ve saatları a sağıya çıkarrlmııtır. 

. ~ - Evsaf ve şartları Lülcburıaz a~ke~I ııatın alma komisyonunda her gün ıörüle • 
bılır. İsteklilerin kanuni mevzuat daı.rctın de evrak ve vcsikalariyle teklif mektupla 
nm belli gün ve ııaattan bir saat evelıne kadar komisyon başkanlıfına vennit bulu • 
nacaklardır. (4904 ) 14870 
Garnizon Cinsi Miktar Muhammen bedeli İlk teminat Ek. Şek. gün 
Babaeski Kuru ot 450 15750 00 1182 00 K. Z. 16. ı. tcş .• 39 

Babaeski kuru ot 360 

Kaynarca Kuru ot 360 

Hayrabolu Kuru ot 360 

12600 00 

13500 00 

12600 00 

945 00 

101'2 50 

945 00 

Saat 11 
K. Z. 115 - 1. teş. - 39 

Saat 11 
K. z. 16 • 1. tct .• 39 

Saat 16 
K. Z, 16 • 1. teş. • 39 

Saat 16 

ne diğer istekliler alınacaktır. (4907) 14865 
3 - Birinci ve ikinci maddelerdeki 

yazılı talebeden hastalığa müstenit 
mazereti olanlar varsa bunların da ay

nı tarihe kadar hastalıklarını doktor 
raporiyle tevsik etmeleri lazımdır. 

(4952) 14899 

Adile Melek hakkında 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman İtletmoai Karabük 

Revir Amirliğinden : 

Maarif Vekaletinden: ı - Keltepe bölgesi katiyatından 
Ankara kız lisesi almanca öğretme- Karabükte Köprü başında istifte 

ni Adile Melek tayin edildiği vazi- mevcut 600 adet muadili (326) metre 
feye başlamadığından hakkında bir mikap (035) desimetre mikap çam 
karar ittihazı için ilan tanhinden iti- tomruğu açık arttırma ile satılacak • 
haren üç gün zarfında müdafaasını 

tır. 
göndermesi tebliğ makamına kaim ol· 
mak iizere ilan olunur. (4981) 14913 

4 kalem yiyecek ah nacak 

2 - Tomrukların ayrıca baş kes -
me paylan mevcut ve kabukları so -
yulmuş olup hacim orta kutur üze -
rinden hesaplanmıştır. 

Ankara Levaznn Amirliği Satm Alına Konıisyonundan : 

1 - Mersin ııırnizonundaki ~ıtaatın ihtiracı o~an yukarıda cins, miktar, muhammen oedel ve ilk teminatlariyle eksiltme gün 
ve saatları yazılı iaşe maddclen kapalı :z~r .usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Mersinde askerlik şubesı bınaıının üst katında askeri mabfelde aake ri satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankarada orrnan umum müdürlü • 

ğünden ve Karabük devlet orman is· 
!etmesi revir iitnirliğinde görülebilir. 

3 - Zarflar aynr gün açılıs ıaatınıf.ıın biz: ıaat eveline kadar kabul edilir. 
4 - Fazla bilgi odinmek istiyen ısteklıler Mersin satın alına komiı;yonunda mevcut 'artnameleri her zaman görebilirler. 

Cinsi 

Un 
Pirinç 
Bulıur 
K. fasulye 

• . ~u. Bedel ili Tc. (4696) 14540 
Kılo Lıra Kr. Lira Kr. İhale ıı!inü Saat Şekil 

540,000 
48,000 
60,000 
48,000 

621,00 
110,40 
57,00 
72,00 

00 
00 
00 
00 

4355 00 
828 00 
427 00 
540 00 

4-10-939 
4-10·939 
4-10·939 
4-10-939 

Çarşamba 10 
Ça.rtamba 11 
Çarşamba 3 
Carpmba 4 

K. zarf 
K. ırarf 
K. zarf 
K . .ıarI 

4 - Tomrukların muhammen bede· 
li ( 12) lira (75) kuruştur. 

5 - İsteklilerin %7,5 muvakkat pey 
akçesiyle 9-10·1939 günü saat H de 

Karabükteki revir "1erkezine mlir• -
c.aatları. (7825-4976). 14944 



ULUS 3 - 10 -1939 

B MA ALTI 

Sıcak su ve buhar içın : 

ANTRASİT, KOK, BRİKET, LİNYİT, ODUN MA Yi MAHRUK 
yakan kalorifer kazan lan 

KAT KALORİFE LE R 1 
i te-nilen ebatta : 

RADYAl Ö K LE R ve teferruatı 

Ankara ve İstanbul depolarımızda aaym tesisatçılar emrine amadedir. 
Stok mevcudu azalmaktadır. Acele ediniz 

BLANKENBURG F ABRIKALARI TÜRKiYE UMUMI VEKiL! 

"T i TAŞ il 
o TicaretTürkA • 

Ankara: Koç Han - Ulus meydanı. P. K. 196 Telef: 2305- 2338 
İstanbul: Taş Han - Bahçekap1 P . K. 448 Telef: 23247 .23271 

HAVA 
D vlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden : 

2 tr~rinievel 1939 tarihinden itibaren iş;mahire kadar tayyarelerimiz 
•atı da yazılı saatlerde hareket edecektir. 

(Pazardan maada her gün) 

Ankaradan hareket 
Sa.at Dakika 
14 00 

.. ,;tanbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 30 
Ankaradan hareket 

Saat Dakika 
14 10 

latanbula muvasalat 
Saat Dakika 
16 00 

Ankaraya muvasalaı 
Saat Dakika 
11 30 

Adan.aya muvasalat 
Saat Dakika 

16 20 

'"'"'1"-.,..., 9 &... J.• -..-..__ 

Ankara İcra Daircsı Ga.yrimenaııl Sa· 
tı~ Menıurlu undan : 

halci ~ıiyudan dolayı s.aırtına karar ve
rilen Ankaranın Nazımbey mal:ıa.llesiniu 
Kadıuker ı;oka ında 481 ada l• pusel 
numaralı 137 meıre muraLbundaki ev aş.ı 

da yazrlı şartlar dahilinde açık artırma 
iJe ııaUŞ3 çıkanlmışttr. 

Evsaf ve muştemıli.tı: 

28 kapı numarasını taşıyan met.ıınldcn 
~rilınce alt atta bır hela ıa vansız la· 
bansıı karanlık bir mutbak ıavanlı ve ta· 
ban!J bir oda ve JO kapı numar ıru taşr. 
yan meıh.ıılden gfrıldikte solda t v nsız, 
tabanı çimento şaplı bir mutbah, t;ı.vanlı, 
ta.banlı biri büy\ık diı:eri kiıçük oda ve 
önde açık tavans.ı;r; balkon "" 26 lıpı nu• 
ınaraşım t şryan ve binaya bitişik ıliğer 
krımm meth lındcn gir lince s f> tarafın

TAPU VE KADASTRO 

Elbise yaptırılacak 
Tapu Kadastro Umum Müdürlü

ğünden : 
1 - İdare ve şuabab müstahdemini 

için otur: takım erkek ve bir takım ka
dın elbisesi yaptırılacakttr. 

Satılık : 

2 - Malzeme ve diki!! müteahhide 
ait olup kumaş idare tarafından veri· 
lecektir. 

Satılılc apartman - Maltepede aa • 
faJt yol üzerinde gayet havadar bir a
partman satıltktır. Sanayi Cad. No. 

3 - Beher takımın muhammen di· 
iriş fiyatı yedi liradır. Avrıca verile· 
cek kumaşın beher metre~i için 495 ku 
tıı§ kefalet gösterilecektir. Talip o • 
}anların şartnameyi görmek için her 
gün ve pazarlık için de eksiltme günü 
olan 5 teşrinevel 939 tarih perşembe 
günü saat ikide tapu umum müdürlü· 
ğü levazım dairesinde tc ekkı.il eden 
komisyona müracaatları. 

82 Tel: 1953 3613 

Sat1l1k - Uctlz arsalar istasyon ar
kasında asfalt üzerinde Sanayi cadde· 
si No. 82 Tel: 1953 3614 

Satılık apartmanl::ır - Atatürk bulva 
rt üzerinde irat getirir muhtelif apart
manlar satılıktır. Sanayi Cad. No. 82 
Tel: 1953 3615 

Acelt' sa11/ık veo kiralık - Bahçeliev· 
ler: B. 4 yemek, yıtalr. misafir odaları 
eııyasiyle tam döşeli ııcele kıralık ve tıatı· 

(4873) 14821 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Ha.kimliğinden : 

Ankaranın Hacııloğ n mahallesinıle Sav
cılar oka ında 3-S sayılı evde valde~i Es
m1 ve birailcri fostaia Ünler tarafından 
açılan ı.:a .. rplık dav ının mahkcmemu:ıle 
icnı kıhnm Jcta olan duru~mas.ı sırasında 
Ankaranın Hacıdoı;an m halle inde E~:tı
kızılca yeni Savcı sokaılınıJ ~-.S. No.lu ev. 
de mukim haymunalı Yahyııuan olma ve 
Esmadan ıloı;ına 311. D. Lu. Hu5eyin 322. 
senesinde askere ııevkcdilere' 33~. senef>i 
martının lJ. cii günlı mürtela oıı.:ugu ha • 
tıılııhndan bernıyı ted, vl Merzifon aııkeri 
hastan~!nç gön lerilmi« ve o zamanda be 
d gecen 20 cnc.dir kendrs·nin hayat ve 
meınau me hu! buluıımu$ ol<lukund:ın maiı 
kcmem!zce mumailryhln hayat ve mema • 
tın an maliınıatı olanlann mah~<ememizc 
b:lrlimı~leri icin birinci defn yapı ~n alu 
aylık ilanda malı1mat alınmamı· oldu ·un
dan ikinci defa olırak altı ay m!icld~tlc 
malılm'atı olanlar mahkememizi haberdar 
etmek üzere llinınına kanır verilmi, ve 
muhakeme ·j de 11 • nisan • 940 çarşamba 
~aat 9 ~n evci Ankua a liye birim:i hu· 
kuk mahkeme inde bulunma veya bildir • 
meler! lüzumu illin olunnr. 3667 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Hakim
liğinden: 

Ankara De,•lcıt Demiryolları umumi i· 
darc hareket dairesi memurlarından Se· 
lami Kutsal tarahndan verilip mahkeme· 
miıin 39/ 197S ııayısıııa geçirilen ~oy adı 
deği tirilmesine mütedair olan divanın 
yaprlan duruşma r sonundıı: (Dayı) soy 
adını (Kuts.al) soy ıı.dı ile degiştirllmeııi
ne ve olsuretle nlifus:ı tcııcil ve ilanına 
18·9-939 tarihinde karar verildıfi ilan o-
lunur. 3669 

g•11 Kiralık büyük ev 111 ~ 
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parke döşeme geniş bahçe -= -- garaj Koca.tepe• de son oto- = ---büs durağında İsmet İnönü = 
= caddesi 65 müracaat telefon : 
= 1589 -- -.. -
':iırııııııııııııııııııırrııııııııııııııır:' 

Zayi - 24-9-37 tarihinde Ankara icra· 
amın 37 / 6513 No. dosyasına lıııezi ihtiya
ti t~minatı olarak y•tımıı~ olduğum 100 
liralık tahvile ait l / 40, No. Ankara icra
s.ı mesut muhaıipliğinin makbıızunn zayi 
etti imtlen hükmi! olmadı mı ilan c<lr-
rim. 

Ankara barosunda kayrtlı Nail Genı;al 
3672 

lılrtır. Telefon: 23lfi. 3621 

Satılık - 38 modl'l 13,5 beygir ku
vetinde sepetli Harley Davitson mar
kalı motosiklet acele satılıktır. Müra· 
caat 3~0 den 25 Tarık 3625 

Satılık Kurt kope{ii: - Eyi cins 13 
aylık kurt köpel'İ actle satıltktır. Mek-
tupla UJu ta Y.I. Ye müraca.ı. 3673 

SRtılıt. <'<ya - Az. kullanılmı~ blsilclet, 
hasır koltok, mas.a, soba, saloıı gramofo
nu. yazıhane. b.:fe. 
.. Bnnkalar Cad. Ciçinyun sok. No. 7 
Va~-0n-lı srra11nda,~ 3682 

Kira lak : 

Kiralık daire - Yenişehir İsmet 
İnönü caddesi :;on otobüs durak 28 
numaralı Sunel Apartmanında beş 
bilyük ve bir hizmetçi odası, kaloı:ifer 
yaz kış daimi sıcak su her tarafı par
ke döıieli tam konforlu daireden maa· 
da ikı garaj kiralıktır. Kapıcıya mü-
racaaL 3469 

Kiralık hlorı'ferli daire - Yenişe
hir, hmir caddesi No. 10; 5 oda, ay
uca büyük hol, hizmetçi ve sandık 
odaları ve ofis: kapıcıya mür. 3481 

Kiralık daireler - Yenişehir De
mirtepe Urunç sokak No. 2/1 apart· 
manda 4 er oda altlı üstlü büro olarak 
da kullanılabilir. Her zaman görUliir. 
Tel: 1348 3518 

Kiralık - İsmet İnönü caddesi 37 
müstakil villa • muntazam ağaçlı bah
çe içinde iki büyük salon bir büro üç 
yatak odası iki hizmetçi odası sandık 
ı.*.-• <ınT-1 ~ı 

parke • büyük çift pencereler • zil . 
Telefon · anten bilcümle sair konfor 
Tl: 1900 3519 

Kiralık Ap. Yenijchir, Yüksel 
Cad; Mimar Kemal mektebi karşısı, 

bahçe içinde büyük salon. 4 büyük 1 
küı;ük oda. Parke, konfor, ı ci. kata mü 
racaat. Tel: 3362 359·1 

Kiralık oda - Aile yanında bayana 
tercih edilir. Mobilyalı, mobilyasız 

bir oda Yenisehirde Orduevi arkası 
Dikmen caddesi. Telefon: 3655 3596 

Kiralık oda - Aile nezdinde bir 

Acelt' kirablt: - Yenişehir Dilemen r·· 
iıer gola.Jr. No. 3.A da 3 oda 1 hol h•vn• 
gazı, elektrik, 1\1 dahil 'çindekilere mfln.• 
~at. !640 

Kiralık - Büyük möbllyeli o lı:a'.,. 
rifer, tclııfon. sıcak ıu • Havuzbaeı. Soy· 
11111 Ap. Kıpı 1, daire 4, telefon 2315, 

3644 

Devren Kırılılt.tır - Etlik bığr ca 
yolunda 4 odalı, rnutıımbı do eli sulu ha· 
vadar mazbut bir eY 25 liradır. 1062 deıt 
Nn:ı:at Anbucıya milracaıı~ 36'1l 

Kiralık. - Postane cad. 54 Esen Apart
man ticaret od. t 71lllmda. 2 ve 4 odalı 
daireler. 3646 

Kiralık kat - Genit 4 oda v. a.. sabit 1 
ıııırdrop l butc. her tilrlu lı:onfor cihu ve 
tesiaatı. fevkalade nezaret. İç bakanlı' 
Jo:arsısı Kırılımıak sok. + T 1, 6046 364İ 

Kiralık Pdlf - Bayan için aile nezdin· 
de banyolu güul havadar l§ılı:iar ca ı. 
Nec ti okulu yanında No. 23 Ugur Ap. 
daire 2 içindekilere miıracaa . 3650 

Kiralrlt. - S:ımanpazan Muıabey ıruı· 
hailesi ok ıı<>kak No: 2. 4 bıl•ruk oda ı 
lan, 2 hela, mutbah, ıu, elektrlk. Kiler 
Tel: 1037. icindekilere mıiracu:.. Ç " 
ucur.ılur. 36Sl 

Acele KiralJlt - Demirtepe Emek A p. 
da. buyük S oda 1 sak.o 2 bol ı.ıcak &o• 

uk sulu, kaloriferli konforlu dairt. 
Ti: l2~S 36Sı 

Kir.~IJlı. daire - .Maltepe son durak as
faltta Akıncılar ıoknğı No: 4 Ap. iist kat 
3 oda 1 hol 1 hizmetçi odaıt konforlu ayrı 
ayrı 2 dnırc. 1 çiodekilere müracaat. 3666 

Kir;ılık daire - '4 oda 1 hol. Y en.io;e· 
htr Caiıat y ~akalı: No. 7. Yanındaki De-
nia Ap. nmıı müracaat. 367S 

Rnloriferli daireler - Yenlsetılr ismet 
İnönü c ddesindc (.27) numaralı ıpartm • 
nm be er oda ve bırer holı.ı havi birinci 
ve ikinc ' katları kirahktrr. Üçuneiı uta 
ve 2698 !lefona mıiraeaat. 3676 

Kiralık - Çrkrıkçllar ytlku1ıında Çulha 
Kard~ler Apartmanında 3 üncü katta her 
tarafa naıır büyük bir daire Jıinlrlcur. 
Telefon 27SO 3677 

Kirıtlrlı - Yeniıehir. Mimar Kem 1 
Mektebi civarında. Okula ııoka ı • o. 'l 
de konforlu (S) oda bir hol. Tel: 6721 

367!> 

Kiralık: - Möbleli bir Oda kiralıkur 
'ı'.enlşehir, İnkılap ııok. N. 4 ah btın b!: 
rtnc:i kap. 3680 

Ki~!'ldr. o~a - Bir bay için aile )"llJ\rn
da ıtLı.ıcl hır oda kiralıktır. Öıen aritu:ı 
Menek e sokak Canıtez Ap. No. 12 da-
ire 4. 3681 

Kiralrk daire - Maltepe, Uludai so
kak No. 14. 3 oda bir bol mutbak banyo 
tam konfor il t lıathkilere münıcaı;:t. 

3683 

Kiralık t!V - Bahı;e içinde üç büvillc o
da. hol, kiler, genit mutfak. banyo, h:n·a· 
u"\ı;{lf ı dahıfl "lira. .. .... üM-'-
Kiraltk oda - Büyük, ferah. kalorifer, 

konfor, Havuz başı Park laıreısı M cngu 
Ap. 11. ci daireye müracaat. ~68 

iş arayanlar: 

TECRÜBELİ yüksek Mühendi. 
(Su. Yol. Demlryolu. Köprü) 'iş arı
yor. Her nevi hesapları, projeleri ya· 
par. İstanbul Bt.yoğlu, Alp Otelinde 
Mühendis WOLF. 5089 

Adanadan hareket 
Saat Dakika 

9 00 
.C.tanbuldan hareket 

Saat Dakika 

Anka.raya ınuvasallt 
Saat Dakika 

11 10 
İzmire muvasalat 

Saat Dakika 

..ıııııııııııııııııııatııııııııııııııııııt.. da ah~p bela ve bah enin kar'ısı ta· 
vanb tabanlı bir oda tııvansız tabansız : 
bir muıbak ve ufak bir kiler ve bunların : 
üs.tünde bir oda vardır. Bina ahşaptır. 
Heye i nmumiyesine üç bin Ytdi yu:r: kırk 

-Daktilo kursu 
63 üncü devresine ilk teş -§ 

bayan için konforlu l oda 25 liraya. 
Yeni ehir Kazım Öıalp Cad. Kemah 
Ap. Kapıcıya müracaat. 3500 

Kiralık ev - Yeni§ehirde Karanfil 
sokağında 33 numaralı 7 odalı ve kalo
riferli bahçe içinde konforlu bir ev 
kiralıktır. Evdeki bekçiye müracaat. 

Jş arıyor - Daktilosu bulunan ve 
seri yazan kafi derecede İngilizce ve 
Almanca bilen yazısı güzel bir gene; 
geceleri daimi olmak üzere i arıyor. 

Her türlü işlerde de çalı,ır. Posta 
mevrudedc B. Hasan eliyle Necdet 

3587 

9 20 
İzmirden hareket 

Saat Dakika 
ı 05 

11 JO 
İatanbula muvasalat 

Saat Dakika 
ıs 55 

hahat a mak için acentalara ve meydan müdürlüklerine müracaat edil-

mesi. ( 4900) 14849 

3 em eşya a nacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Satın Alma Komisyonu Reialiğinden : 

~Ei1ctan Cinsi Muhammen fiyatı İlk teminat 

40 tane Pamuk şilte 
70 tane Pamuk ya uk 

ı' O tane Pike örtü 

488 
133 
265 

886 00.45 

Siyasal Bilgiler okulu içın yukarıda cinsi ve miktarı y~~h ?ilte'. yastık 
~ pike açık eksıltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 20. Bırıneıteşrın 1939 

cuma gilnü saat ıs de Ankara Mektepler muhasebeciliği binasında yapıla· 
caktır. Muhammen fiyat ve ilk teminat yukarıda yazılmı~tır. Şartname her 
gün mektepte görülebilir. (4973) 14943 

..ır111tlll1J•H 5 İnci ketidenin büyük ikramiy ...... , .. 
= lJLUS ~İYANGO GİRSİ KAZANDIRDI 

= -- LİRALIK 50000 

'• . ----.. = = -: --- -E BUyük ikramiyeyi 20431 No.lu biletle Çankırı Cad. Ni de Bak - : 
: kaliyesi yanında ayakkbı boyacısı Mevlüt oğlu Mustafaya, kazan- : 
E dırnıı~tır. 3000 liralık ikramiyeyi de Bakkal Mehmet kazandı. Ad- : 
; 1111111 re : .Yeni ıinema yanında "ULUS PtYONGO Gişesi,, lllllllr" 

• 

iki buçuk Lira kıymet takdir edilmi$,ır. 

Satış şartlan: 

ı - Satış peşin para ile 6-11-939 tari· 
hine mus:ıdif paz.artcsl g\ıniı saat 10.12 
ye kadaı- icra llalres.i gayrimenkul A· 
uş memurluı;ıwda yapılacakllr. 

2 - Talipler satılacak hisseye takd ir 
edilmif olan yokarıdakl muhammen kty· 
metin <-;, 7,5 nisbetinde pey ıkçaıır veyıı 
mılli bir B3nkıınm teminat mektubu ile 
kanunen teminat olarak kabul edilen ha· 
~ine tahvilleri gdirecek1ir. 

3 - Sauş günü artırma bedeli takdir 
edilen kıymetin r;. 75 ni bulduktan ve üç 
defa nidadan onca mezkfır ümin l2 cı 
saatinde en çok amran talibine ihale olu
nur. 

4 - İşbu tarllıteki artırma teklif edilen 
bedeli muhammen kıynııetin 0 75 şini bul· 
madıı:ı takdirde 21-11-939 tarihıne müsa· 
dif ah ırünü a3t 10-12 ye kadar yaprla· 
cak ikinci artırmada en ço artırana İ· 
hale edilrccktir. 

S - Birinci ve ikinci artmnalard i
hale bedeli ihaleyi müteakıp verilmedi
ği tlkdirde ü:ı:erine ihale edilen talibin 
talebi üzerine ihale tarihinden itibaren 
kendisine bedeli ihaleyi t~limi vcxne 
eımc i iı;in yedi ı::-fin katlar mobil verile· 
cektir. 1şbu müddet zarfında ihale bedeli 
yaunlmadıgı takdirde ihale bozulacak 
ve bu tarihden eve! en yüksek tc:kllr le 
bulunan talibe teklif ve<;hile almağa ra· 
zı olup olmadı~ sorulduk<lı1n sonra tek
lif vechile almah razı i•e ihale farln bıı 
talipden tahtil edilmek üzere talibe: İha· 
le edilecektir. Tekliri veçhile almağa 
razı olmaz ıra:ıırimenlnıl ıs (:'Ünlük ik:nc:i 
artırmaya cıkarıloeak en çok artıran ta· 
libe ihale edilecektir. 

6 - Her iki artımııı a gayrimeniPJI ta
libine ihale edildikte 1apu harcı müşte· 
riye !hale taı:ırine katlar olan mütera· 
k!m vergi ve dcllaliye re mi saıış bede· 
!inden ödcnc:cckıir. Alfıkadarlann gayri 

menkul üzerindeki h.ııl:lan ve hususile 
aiz ve maa.ı.nfa dair olan iddi'alarının 

ev·- ··• müsbitelc:rile ~O ı:ün i inde daire
mi:c bildirmeleri li111mdrr. Aksi t'tkdirde 
hakları tapu sicillle stbit olınadtkca şa. 
nı bedelinin paylaşılmasın<lan hariç tutu
lacaklardır. 

7 - Artırmaya i'tirak edecekler 
ı S-10..93!1 tarihinden 939-76 nu..,.•rıılı dıı. 
iremirdc yerinde herkc«c açık bulu ,,, 
aartn«me$İn.İ okuyabilirler, 36611 • 

I 

: rinin ilk haftasında : 
lıaşlıyacaktır. Tahsil aranmak • § 

E sızın herkes alınır. (BİR) ay · : 
: da diploma verilir. Belediye sı· : · 
- rasında Hanef apartmanı No : -- 4 Tel: 3714 ..,,,,,, ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,. 

ULU S - 20. inci yrl. - No: 5527 

I mtiya:z Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı tşleri Mildilrü 

Mümtaz Faik FENiK 
Mllessest' Müdilrll: Naşit ULUG 

ULUS Baaınıevi ANKARA 

3601 

Kiralık daire - Nafıa Bııkanlığı 
karşısında otobüs durağında Özgen 
Ap. kalorifer ve parkeli garajlı, ga -
rajsız dört oda ve müştemilatı. Kapı· 
cıya müracaat. 3617 

Aranıyor : 

Aranıyor - Uç dört odalı ve mobil· 
yalı müstakil bir daire. Tel: 5095. 

3591 

Aranıyor - Temiz kullamlmı bir 
Kiralık - Bahçeli evlerde büyük buz dolabı ve bir de Radyo Tel: 

tip kaloriferli 92 No.lu ev kiralıkhr. 6685. 3592 

Bir bayana kiralık oda - Aile ya • 
nında, Bakanlıklar kar ısında büyük 
bir oda (2 inci kat) 18 liraya Tel : 
1440 Fevzi. 3622 

Kirıılılt. mıisııılril t'Y - Bahçeli evlerdE 
pembe tiplerden 86 No. a tı oda geniş 
bahce Telefon 3485 den altı numara is-
tenecek . 3631 

Kirlık Ap. - 4 oda, hol. konforlu dai
re, Maltepe ufalu, kö-prüba.şı No. 37 g(ıı. 
mek icin içilldekilere, ııörüşmek icin Tel. 
1616 3637 

Kira/ılı. - 37 li a Öncebecille orta 
mekteple nıiilkiye arası arkasında Baııa· 
turlar soka~ında kas~ p ve bakkal karşı· 
smda 32 N. 4 oda su dahil. 3639 

Aranıyor - Belvü Palas oteli telefon 
aantıralrnda ralışmak üure franaızca ko· 
nu,• r Türle vatandaşı bir "Bayan aranm:ık· 
tadır. !538 

Aranıyor - Çocuk bakımından eyi a~ 
lıya.n bir dadıya ihtiyaç vardır. Her ııün 
Yenisthir Ad. kııle cadde i No. ı~ .Muhı:n· 
diı Asrın Ailcainc oır c:aat. 3648 

Daktilo aranıyor - Çocuk Eıirr;eme 
Kurumuna lise veya orta mektep mezunu 
seri yaıan bir dak iloya htiyaç vardrr. 
hteklilerin vesaik ve booservisleriy e 
Kurnm Baı;1tanlı&ına miirac.ııııll.an. 367 • 

Odıı aranıyor - Bir talebe için alman 
ailesi ezdinde bh f"da aranryor. <;o uk 
Sarayı caddesi Terzi lfltliat'a mili' caat 
edilmesL 3685 

YENi 

Yeni mevsim 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU OUN BU GECE 

hazırlığı dolayıaiyle 

bir müddet 

kapalıdır 

BU GttN BU GECE 
tki film birden 

ı - Batakhane Çocutu 
2 - Çöl Karakolu 

Sean lar: 
14, 30 - 16,30 • 18,30 • Gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de 
ÇELiK KALE 

BUGECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 

Mevılmln en ııüzel Franınca sörlü 
komedilerinden 

PRENS llUBUL 
Bas rolde ] orj M iltoı. 

Seanslar: 

12 • 14 - 16 - 18 • Gece 20,30 d~ 

Hint Mezarı 
Türkçe sözlü 


