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lngiltereden F ransaya mühim mik
tarda harp malzemesi gönderilmiş
tir. lngiltere'de 32 fırkalık bir or
du teşkil edilecek ve ihtiyat mev
cudu iki misline çıkarılacaktır. Bu 
husustaki telgraflar 5. sayfadadır. 

Türk askeri heyeti 

Heyetimiz Mareşal Birdvud 

Hariciye mümessilleri ve 

Türkler tarafından karşılandı 
Londra, 3 a.a. -Türk askeri heyeti, saat 12,45 te Vaterlo istasyo· 

nuna gelmi§tİr. 
Heyet, son harp esnasında Gelibolu'daki İngiliz kıtaatma kumanda 

etmiş olan Feldmareşal Lort Birdvud ta.rafr~da~. k~rşrla~~~~trr. . . 
Türk heyeti aynca, hariciye mümessıl~en, T ur~ıye B.~yuk Elçısı, 

türk kolonisi, fransız kara ve deniz askerı ateşelerı ve dıger zevat ta· 
rafından selamlanmrştır. . . . ... 

Heyet şerefine Londra'mn büyü.k ~te!lerin~en bırınde. h .. uku~et ta- I 
rafından bir dine ve bir suare venlmıştır. Zıyafete Mıllı Mudafaa 
Koordinasyon Nazın Lord Chatfield riyaset etmiştir. j 

Çıkar ve 
çıkmaz yollar 

Falih Rıfkı AT AY 
Almanya'da, 1 eylül tecavüzüne 

kadar, bütün emrivakiler, halk ve 
aüzideler araamda, ..,.eli, hep aynı 
endiıeyi uyaııdll"ID.lftD': ya bu }'Üz· 
dan harp çıkana? Halkm bu endi
§ede haklı olduğunu gösteren bir 
delil de vardır: salahiyet .. hibi ku· 
mandanlar, alman orduaunun, bü· 
yük devletlere karp uzan bir harbi 
L-~ ~~ L.,._. "'1"' JVJ kana• 
fiktr n üküm enni aerhestçe aöy
liy•n mütehasaıalar yok değildir. 
Fakat eğer bu fikir ve hükümler 
tefin arzularma uygun çıkmazsa, 
mütehasaıı namuıkarane bir iatita
re vazifesi yapmıt olmaz; sabotaj 
cürmünde bulunmut olur. Ya tahşit 
kampmda çürür; veya evinde zabı
ta kuvetlerine mukavemet ettiği 
için hayata veda eder; yahut Fon 
Fri9 gibi, cephede nefer hizmeti 
aörürken maktııl dü~r. 

Sovyel Alman deklarasyonu karıısında İngiltere 

Çemberleyn izahat verdi ve dedi ki :. 

Sovyet -Alman anlaşması 
vaziyeti değişlirmem~şlir 

ngı ız şvekı ı ··bugünkü Alman 

hükümetini kabul edemeyiz!,, diyor 
Londra, 3 a.a. - Çemberleyn Avam Kamarasında beyanatta bulu

narak 28 eylül tarihli rus • alman müşterek deklarasyonunun ana 
hatlarını hatırlatmış ve demiştir ki: 
"- Rus - Alman anlaşması Polonya'daki vaziyeti değiştirmiştir, 

fakat bundan bu anlaşmanın Almanya'run nihai avantajına olarak 
devam edeceği manası asla çrkmıyacağı gibi bu vaziyet ingiliz hükü
metinin hedeflerini de asla müteessir edemez. Bu anlaşma, bize şim
di yapbğumzdan başka herhangi bir şey yaptıracak hiç bir şeyi ihti
va etmemektedir. Şimdi yaptığımız şey ise şudur: h<lrbe müessir bir 
surette devam için İngiliz imparatorluğunun bütün kaynaklarım ve 
bütün kudretini seferber etmek. 

Garp cephesin()e 
alman • fransız hu
dutlarını, bu hudut· 
larm bitaraf dev. 
Jetlerden Belçika, 
ve Hollan.daya doğ· 
ru uzanışını gös
terir harita, 

• Bu haritada, Sigf. 
rit - MaHno hat
larının nasıl 9.rıza
h bir toprak üze· 
rinde tesis edildi
iini buradaki dağ
ları, tepeleri ve 
nehirleri ve bütün 
tabii vaziyeti kut
bakJJI görüyorsu
:mu. 

Garp cephesindeki bir ayhk hava 

muharebelerinin bilônçosu : 

Fransızlar 8, Alman ar 
24 tayyare kaybettiler 

Muhtelif Alman hücumları pi' s&ürtüldü 
Paris, 3, a.a. - 3 IJkteşrin sabah tebliği: 
Cecela-y\" h et i\r..\. ta.taftan büyük keşi{ ko\\an faaliyeti olmuştur. 

Akıam tebliği ~ 
Paris, 3 a.a. - 3 teşrinievel akşam s ..., } ' 

tebliği: araçog u nun 
Mozel'in doğusunda ve Sarr'ın 

doğusunda düşmanın ansızın yaptığı 
hücumlar püskürtülmüştür. 

Aynı bölgelerde iki taraf topçusu· 
nun faaliyeti kaydedilmiştir. 

Hava harplerinin bilançosu 
Paris, 3 a.a. - Eylül ayına ait hava 

muharebeleri bilançosu resmen neşre
dilmiştir: 

Mezkur ay zarfında 8 fransız ve 24 
alman tayyaresi düşmüştür. 

Almanlara göre 

Moskova' d Aki 
tetkikleri 

Moskova, 3 a.a. - Tass Ajansı bU.. 
diriyor : 

Mütehaaaıslarm ihtiyatkarlrğma 
l'aimen, birkaç emrivakide Füh
rer'in tethisi haldı çıkmıftı. Öyle ki 
artık onun talih ve ilhamından fÜp· 
he edenler kimseyi inandıramaz 
olmuılardı. Fakat baht yıldızmm 
güzel seyrinde 1 eylül me~um bir 
dönüm günü oldu: İngilizler, teca • 
vüz hareketini hemen takip eden 
nıütareke teklifine razı olmadılar; 
harbetmeğe karar verdiler. 

/ngiltere'nin harbe girmui ı 
sebepleri. 

lngiliz BQ§vekili Çemberleyn Şark cephesindeki harekattan hah
-----------------------~ seden bir alman tebliğinde garp cep-

Türkiye Hariciye Vekili B. Şükril 
Saraçoğlu refakatinde Türkiye'nin 
Moskova büyük elçisi Ali Haydar 
Aktay ve protokol şefi muavini Pon
tikof olduğu halde dün Moskova Met 
rosun'un Naiakofski ve Dinamo ata • 

Bu harbin A.lmanya'da popüler 
olmadığı daha batlangıçta malllnı 
idi. Mütareke teklifinin reddinden 
&onra tek ümit, Polonya'yı •Ü· 
ratle mağlup edip, garp cephe
ainde harbi tatil etmeğe teşebbüs 
etınek, ve yeni ihtilat tehlikeleri
nin tehdidi altında lngiltere ile 
Franıa'yı ricat ettirmeğe muvaffak 
olmaktı. Gerçi bir ihtilat olmuşsa 
dıt, neticesi şimdilik Almanya'nın 
lehine zuhur etmemiıtirl 

Bir hata her zaman kolayca itle· 
nebilir; fakat her zaman aynı ko· 
laylıkla tamir edilemez. Bilhassa 
eğer insan kendi hatasını tamir et
ınek külfetini tamamen batkaamın 
•ırtma yüklemek hevesinde bulu
ııuraa, tamir hazan imkansız ha
le de girebilir. 

Bugünkü vaziyet, bir mesele o • 
l~rak, karı§ık ve giiçtür. O kadar 
kı ona nazari bir hal tarzı aramak 
hile kafayı bir hayli yoruyor: hal • 
huki bu hal tarzı bulunduktan son
ra ameli hal tarzını da arayıp bula
rak tatbik etmek lazııngelecektir. 

Müteakiben Çemberleyn İngiltere 1 
nin harbe girmesi sebeplerini ve har
bin başlıca sebebini hatırlatmıştır : 

Polonya, harbin doğrudan doğru -
ya sebebi olmuşsa da, başlıca sebebi 
olmamıştır. Harbin başlıca sebebi, 
Avrupa milletlerinin "hüriyetini teh
likeye koymak" la "hüriyetlerini mü
dafaa için kuvctlerini seferber et
mek"' şıklarından birini tercih zaru -
retinde kaldıkları müsamaha kabul 

(Sonu S. inci sayfada) 

Hitler'e 
suykast 

teşebbüsü keşfedilmi.s j 
Londra, 3 a.a - Deyli Ekpres'in 

Kopenhag muhabiri, itimada şayan 

bir menbadan almış olduğu bir habe
re atfen B. Himmler'in Hitler'e karşı 
tertip edilmiş bir komplo meydana 
çıkarmış olduğunu bildirmektedir. 

Suykast, geçen hafta Hitler'in Po
lonya cephesini teftişi esnasında ya-

ltalya Hariciye Nazırı 
Kont Ciana 

Kont Ciano 
Roma'ya 
·döndü 

pılacak idi. Bu mesele hakkında fev- Münib, 3 a.a. _ Berlinden Romaya 
kalade olmakla beraber Hitler'in şah- ;nmekte olan italyan hariciye nazırı 
si muhafızlarından bir çok siyah ont Cianonun hususi treni, diln ak -
gömlek~i .itham .edi.lmektedir. Bu d.a am saat 20_50 ete Münibe gelmiş ve 
Hitler ıçın yem bır muhafız heyeti· ~ı.o5 de !tal a a doğru yoluna devam 

Et nafakasının haftada 70 gra
ma indirilmiı olduğu bir memleket· 
te seferber bir ordu ile yüz milyona 
Yakın insanı beslemek zarureti var. 
Rusya §Üphe yok ki bir haznedir: 
fakat onun da 170 milyon beslene
cek halkı ve seferber bir ordusu 
var. Seferberlik ve harp olduğu za. 
nıanlar, muharip ziraat memleket -
lerinde istihsal hayatının nasıl müı
külata uğradığını bizler tecrübele
rimizle biliriz. Polonya, Romanya 
ve Yugoslavya topraklarmı istediği 
aibi iıletirken, 1918 de açlıktan tea· 

nin acilen teşkil edilmiş olması se . 1 ylemişt' y y 
k B . ır. bebini izaha yarama tadır. u yem 

heyet, Dietrich'in kumandası 4lltma Romclda 

{Sonu 5. inci say.fada) 

vazedilmiştir. koma, 3 a.a. _ İtalya hariciye na · 
Dietrich'in ismi 1934 haziranında ırı Kont Ciano bu aabah Berlinder 

tasfiye günlerinin tarihine kanımıı-
~ıı. (Sonu 5. inci ıaxlada) 

Maarif Vekilinin reisliğinde 

Türkıe ve edebiyat 
muallimleri dün 

bir toplantı yaptı 
Şehrimiz orta mektep ve liselerin

de bulunan Türkçe ve edebiyat mual
limleri, dün öğleden sonra Maarif Ve
kili Hasan Ali - Yücel'in reisliğinde 
Maarif Vcklletinde bir toplantı yap -
mı lardır. 

hesindeki askeri vaziyet için de şöyle 
denilmektedir. 

Garp cephesinde sadece tayyare ve 
topçuların hafif faaliyeti görülmü§-
tür. · 

Harp saha.61 
Paris, 3 a.a. - Bir aydanberi devam 

eden harpte, şunu kaydetmek lazım· 
dır ki, bütün fransız harekatı alman 
topraklarında ve yerine göre bir kilo
metreden altı veya yedi kilometre de· 
rinliğe kadar olan bir sahada cereyan 
etmektedir. Umumi ilerleyiş ağırlaş· 
mış ve mahalll kısa harekata ve bun
ları takip eden sükunet devrelerine 
inkılfip etmiştir. Askeri sahadaki bu 
silkOnet siyasi cephedeki faaliyete 
tesadüf etmektedir ki bu da, mutat 

(Sonu 3. ilaca sayfada) 

dı istasyonlarını gezmi tir. 
Bundan sonra Hariciye Vekili refa

katinde Ali Haydar Aktay, C.:vat A
çıkaJın, Feridun Cemal Erkin, Zeki 
Polar, Sovyetlerin Ankara büyük el
çisi Terentief ve protokol ef mua .. 
vini olduğu halde Kinski'nin Iima • 
nını gezmiş ve Volga - Moskova ka
nalı üzerinde bir tenezzühte buluP.
muştur. 

Metro'yu ve kanalı büyük bir ala • 
ka ile tetkik eden Türkiye Hariciye 
Vekili bu muazzam ve mükemmel e • 
serler karşısında hayranlığını izhar 
etmiştir. 

Türkiye Hariciye Vekili akşam 
Büyük Tiyatroda Karmen operasının 
temsilinde hazır bulunmuştur. 

Toplantıda B. Hasan Ali • Yücel, 
bütün türkçe ve edebiyat hocaları i
çin meslek hayatlarında daimi birer 
direktif olacak bir konuşma yapmış· 
tır. Bu konuşmada bugün orta tedri -
sat hayatında ana dil tedrisatının ku· 
\'etlendirilmesi lüzum ve zaruretini 
izah etmiş, bu hususta alınması icap 
eden tedbirlere işaret etmiş ve bazı 
tavsiyelerde bulunmuştur. 

Letonya - Sovyet pakti tasdik edildi 

Maarif vekilinin konuşmasını mual
limlerle yaptığı hasbihali takip etmiş, 
muallimler tecrübelerine ve bugünkil 
tahsil zaruretlerine dayanarak fikirle
rini ileri sürmüşler, münakaşeler ya
pılmıştır. 

Mekteplerimizdeki türkçe ve ede -
biyat derslerinin randmanını yükselt
meği, bütün derslerde ana dil vahde
ni temin etmeği istihdaf eden bu top
lantının ikincisi önümüzdeki ayın ü
çünde gene Maarif Vekaletinde veki
lin reisliği altında yapılacaktır. 

Dünkü toplantıda tesbit edilen esas 
lar ve alınan tedbirler ay içinde biz -
zat vekil ve teftif elemanları tarafın
dan bUtUn orta tedrisat milessclcrinde 
~akından ~akip olunacaktır. 

Litvanya murahhasları 
Moskovaya hare.ket ettiler 
Müzakerelerin neticesi hakkında 

Litvanya mahfilleri nikbin 
Moskova, 3 J.a. - Dün Moskovaya 

gelen Letonya hariciye nazırı Mun -
ters ile Sovyetler Birliği halk komi • 
serleri meclisi reisi ve hariciye halk 
komiseri Molotof arasında dün ak -
şam ilk görü me yapılmıştır. Bu gö -
riltmede Stalin, Potcmkin, Sovyetler 
Birliğinin Letonya elçial Zoto... ve 
LetorıY.aıwı Mo&kova el,isi Kociu de 

bulunmuştur. Görüıme iki saat sür .. 
müştür. 

E•tonya. Sovyet muahedesi 
ta.dik edildi 

Tallin, 3 a.a. - Reisicümbur Paeta, 
Estonya ~ Sovyetlcr Birliği !IJU&he • 
detfni tasdik etmiftir. 

(Sonu 5. incı say_lad•) 
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Garp cephesin~ yapılan 
man tah imat sistemi 

~ehrimizde bir esnaf 
dük anları yapı 

kooperarf' kurul u 

Sanat mektepleriyle · t 

usta mektepler· ne a ın.&...Y._" ....... 
parasız yat lı tale e e 

M. Şevki YAZMAN 
şehrimizde uuıunan esnar cemiyet· Dün orta anadolu 

Jeri bir Ankara esnaf dUkkanlan ya -
. ~anat mektepleriyle inşaat usta mekteplerine alınacak parasız yatıı 
~tıhanında muvaffak olanların isimleriyle verildikleri yerlere ait listeni 
bır kısmını dilnkü aayımızda Oe§Tctmiştik. Bugün geri kalan kı:;rrunı :;-a 
zıyoruz : 

Epinaı 

Belfor 

'1914 harbi başladığı zaman alman • kü topçu tarafından tahrip edilmeğe 
ların garp hududunda tahkimatları mahkum olduğu için tesis ya tamamen 
yoktu. Çünkü birle~miş ve 18i0-71 tonel şeklinde oyularak tahtelzcmin 
harb1nı kuanmı§ olan Almanya vücuda getirilir. Veya cvela beton ak
.Franaaya doğru yalnız taarru.zt ha· sam yapılarak üzeri toprakla örtlililr 
rcketler düşünüyordu. Büyük harp • ve her halde zeminin aynt ol • . masına 
ta t.asarladıgı bu. ~ruzı harek~tı azami derecede dikkat edilir. Bunların 
yaptı ve o zaman .ıçın çok kuyeth o- dı ında olan kısımları yalnız top ve 
lan fr~ız t~kımatına rağnıen az makineli tüfcnk mazga!Jarıdır. Onlar 
daha galıp gelıyordu. da ağaçlar, üzeri boyalı beton veya 

1914 &on bahar t.aarnızundau son- ~~lik ka )]ar ile örtülm · bul ur 
ra garp cephesinde bir hareket har- Tesısler arazıCle sa raç a aıff !iflın: 

pı kooperatifi kurmağa karar vermi - bulutlu ve yag"' ışlı gerti 
lerdir. Kooperatifin esas mukavele i ~ 
!cra Vekilleri heyetince kabul ve tas· Dün şehrimizde hava umumiyetle 
dike iktiran etmi tir. Kooperatif or _ ç~k b~!utlu ~e hafif yağmurlu geç
taklarına müteahhide ihale suretiyle mıt. ruzgftr şımallgarbiden saniyede 
dükkanlar yaptıracak ve buıılann be- !nmc.~e kadar hız~a esmi~tir. Günün 
dellerini en çok on yılda ve aylık tak da/u- sek aı.ca~lıgı 23 dereceye ka
sitlerle tahsiJ ettikten onra ortakları- .. yukselmıştır. Yurtta bava Kocae
na mal edecektir. Ortak olanlar 2 ma· lı ıle orta Anadolu ve Karadeniz kı-

Konya_ : 1 Se~kct .. Cey~, Behçet Pcks~2er. Hali 
N cau Tekeli, Ferhat Ozkan, Kasım Ehbuy~, Kadır Şenoglu, H eyin Çola 

Giilcr, Talat Doğanay, Kemal Yolcu, Ali Ankara ınşaat uata mektebine. 
Faruk Aydm sanat mektebınc. iti araş : 
/çel : Remzi Özo!ı, Ömer U{:lırdmur, Osttu... 

1940 . • . • • • yılarının t:oarp kısmında rok bulutlu yıs tarıhıne kaclar bırmcı ay on c. :s 
lira. müteakip aylar beşer lira verecek ~e yağışlı Akdeniz kıyılariyle cenup 
terdir. Kooperatife ortak olabilmek oğusunda çok bulutlu, diğer bölge-

M~met Akka , Mehmet Serpil, Muaın- Oııcn, Aht;ıct Pol Y.İeit Di rbakır 1an 
mer Kaya Aydm sanat mektebine AH at mcktebınc, Veysel Ca.nscrcvr Ankar 
Akbel, Bekir K Jecilr, Hasan Kuy~cuog- lııpat usta .ıııektebinc. 
~~~:sa Çelik htanbul inı~uı.t usta mcktc- Kütahya : 

lerde bulutlu · t' 24 · · Ankara esnaf cemiyetlerinden birine dekı" ya" 1 gekçmış lr. saat ıçın-
1 gış arın aremetre murabbaı -

mensup o mak hayatını sanatla kazan- na b kt ki "k 

Jzmir Kaair Teki~. Tahir 
: Er, Ali Ünay Aydm 

,Alımct Özbek. Nurettin Geçkin, Kemal Hakkı Aykul 1ata.ııbuJ 

Doğru, Muza.ffc 
sanat mektebb:ıe, 
inn ııt csta ınd:.-

mak, aynı zamanda idare mecli inin İmi~r:e ı Karıtsu nu datarllaorı,AUdludağ, 
f k • b 1 k as amonu , apaza. 

~uva a 8.~. u ~~~. şart olacaktır. rında 9, Kocac)j ve Aotalyada 7 :Bo-

~.ım;cr, Fethi Veznedar, Oaman Doğru. tcbinc. 
B?z, t. ~ Çeliknta Aydın nnat melde- K. 
bıne~ Z.ıım T<!:bak. M. Emin T yn lstan. ar• : 

okoperbatidın mUdd etı on bel§ ~~lne okla· !uda 6. Yalova, Geyvede 4, Gemltl; ve 
ca ıca ın a m et uzatı auı ece • Zongul., kta 3 d" ~ ğ ·· . ..,a • ıger ya 1§ goren yer 

bul ınş t usı.ı mektebine. D~rsun Boyzcl, Tnlat İlhan, B ettfn 
Isparta : Aktti~ füvıııı nat mektebine. Nadlr Aıı,. 

Ö Jı:am ın:ıaat uata ınck'l ine • 
.. !Tiı:rl Dazlak, İbrahim Koca, Hüseyin 

tır. . lerde 1-2 kilogram arasİndadır. Rüz -
Koopcrn ıf ayrıca ortaklar arasın - garlar Ka d · k ı d 

Kuçilk ııtanbul in§llat usu mektebine. Kastamonu : 
lstanbul : İbrahim Alp, Ziya Y i Xema.ı Vsar 

da bir yardım sandığı da kuracaktır. tan aig~ er ;~lge~ıez d ıy) arın. l tlşark-
s d k kıl 1 

. . , e r e umumıye e ce-
an ı • ynnan, yı an ev erı yem • nubuo--:.rbi istikanıetind . d 

telımel Numan. Ziya GüneYSoy, Yu. Sadullah .&akır, .Nafiz: Al • Y Ereı' 
nus Okar, Ali J unduraeı, Kenan :Beli· Zeynel YUluıck, Mehmet E~ccruı Jeasta: 
bey, M. Tevfik Yaş.ıt:ın, Sel m Yahnalp monu sanat mel:tcb!nc, H!i:;cyla A-U 
O waıı Akdcııb:. Faik İster, İhsan Özgen: Tlı lstaııbul inşaat usta m'*tcbina. 
Murt;ız:ı Ertek, Hüseyin Tekin Edirne Kırklareli : 

d k . . k . "'.. en sanıve c 
en yaptıraca , tamır ettırecc tır. en çok 7 metre kadar 1 ı : t• 

Sandıga her ortak ayda bir lira ver- En yüksek sıcaklıklar· 11i a ~smı§ ~~~ 
k • l . b·ı k i S d k • :zm r ve ı me suretıy e gıre ı cc~ t r. n 1 irtte 28, Adana ve Akhiııarda 29, Urfa 

muhtaç ortaklarına 50 hrny1 geçme • ve !skenderunda 31 derecedir. 
mck ve beş taksitte ödenmek üzere 
banka faizile yardımda bulunabilecek· 
tir. 

Ü~ sımfh köy me e 1 rinde 
bu yıl d .. dü cü sınıf (ıhyor 

Zonguldak Halkevinde 

kışhk konferans serisi 
Zonguldak, 3 a.a. -Halkevi kışlık 

konferans serisini ha;-:ırlamıştır, her 
hafta türlü mevzular Üzerinde konfe
ranslar verilecektir. Doktorlar, avu • 
katlar, mühendisler ve diğer milnev -
verler halkevinin bu çalışmalarında 
vazife almışlardır. Aynı zamanda halk 
evi temsil kolu da kışlık müsamereler 
için hazırlıklarına l.ıaşlamıştır. 

Yüksek sıhat ~orasında 
Yüksek sıhat ıuraSJ ~zahğına İzmir 

mctnlel et hastanesi emrazı nisnniye 
ve vil§diyc mütehassısı doktor Hasan 
Yusuf Daşkam tayin edilmi tir. 

sanat mektebine. Şakir y ylnn Edime semı.t ıuckt 1 1 akiiri : Kocaeli : 
Hac: Acur Ankara inşaat usta mektebi· Lutfi Er, Tevfik Mcn;in. Wı Ayvaz. 

Gne: oğlu, ~ahit Oz:ık. Ali ı~. Mehmet Bay. 
trecun : km. Nihat Yrlmaz, İhsan Atceyit Edime 
lbrabım Gülbahar, Fehmi Uysun Edir- ıuıat mektebine, Osman Zeki 1st&nbııl 

ne sanat me tcblnc. İnşaat usta mektebine. 
Gaziantep : Tekirdağ : 
_Zihni 

1
Kalkan, M ehmct Ö~cren, M. $ük Mahir Çoıi11cl Edime sa t m t kıe. 

ru. HnkKl Ertaşkın. Rauf Yc~lova, Halı:- Ankara : 
lu Genç, Kemal A)'nıa.n. Ali Uıtünaoy lJI. 
yarbal:ır s:ınat mektebine, Kemru Aytilrk Nıy zi Doyknn, Fahri YiU:rıel Tahsın 
Ankara i at uııta mektebi.ne. Haşim Sönmez, Eyup Şenolan, Fclıın: Öı~ 
1'unceli : ~"· Burhancttin Eren, Fuat Levent. Lut-

h. Erno •an. M. Salim. Mustafa Bulamaç, 
~ı:r:ır Koyunoğlu Diyarbakır sanat mek SuJeymıın Giller, lsmail BaŞlcay.ı Kasın. 

tebıne. monu sanat mektebine, Fai Yaıınt İlhan 
Siirt : B~rlıı.z, 1 mail Sırnltayn. Salfiluıttİn De. 

Halit Nanda Diyarbakır sanat mektebi· 
ne. 

Sıvas : 
Abdullah Balcı. Ömer EllLdört, Hasan 

Co kwı. Şercfcuin Gülşcıı, S:ılahattin 
Tarhan. Mehmet Kömür, Mehmet Çav
tak'. Hasan Uadul, Ömer Tlmo~in, Saba
tı:ıt ın Bayrak Srvas s:ı.nat mektebine:, Ha. 
hl Co kun /uıkar.ı inşaat usta mektebine. 
Samsun : 

Mustafa Kızılay, 0SlllaJ1 Ta yüz Sıvn8 
~illlllt mektebine, Numan Veral Ankılra 
ınşaat u uı mektebine. 

nur, Cemal _Ataın:ı.n Sıv:ıs sanat mektcb:. 
ne, . Şakir Enç, Mehmet Esltiümürlt.ı 
!Insan U'npy, Sal hattin Tutkun Anka.r: 
mş3 t ustıı mcktcbıne. 

Zonguldak : 
AbdüUmdir Emir, Mustafa Yelle l•ı 

İbrahim Yener. Nurettin Öfünç, ~dımet 
K:ılpta Kastamonu sannt mektclıınc. 
Remzi Pehlivan, Mua a Güler, Must:ı a 
Zırtlı, ~ust.afa Erhan Ankara iııııaat usta 
mektcbme. 

Trabzon: 

'öy beteri e sağh koruculara 
Hia In Öı:selçuk, Mu f, Bııhar Yu. 

euf .Ergüve;-ı, Ömer Dısmıuı.ı H~eyin 
Avni Edirne sanat mdrtebinc.' 

Rize: 
.Mehmet Midilli, Ahmet Yanbay, ı~ı . 

m!.t Tavukçu, Alımet Sandıkçı, X:em ı Van: 

Temmuz ayıııda toplanmış olan Ma
arif Şfıra.,ı üç sınfh ve tek muallimli 
köy mekteplerinin beş sınıfa çıkarıl -
masını kararlaş ınnıştır. :Maarif Ve • 
kaleti l.ıu ders yılından itibaren köy 
mekteplerinde <lördüncii sınıfların ve 
940 - 941 der yılından itibaren besin
ci ını narın acılmasını k rarlnştır~nş 
ve Maarif müdürWklerinc Jfiı:ım gelen 
direktifi vcrmi tir. Vekalet bu kara -
rının lfiztm geldiği gibi tatbik edilip 
iyi netice vermesi için köy mektepleri 
programlarını be ınıf üzer.ine veni
clen tanzim etmiş, mualJimlerin ~uh -
teliF sınıflara gelecek talebeyi ne su
retle okutmaları ve çalışmalarını na
sı! tanzim etmeleri icap ettiği hakkın
da izahlı. rehber hazırlamı§ ve alaka· .. .......- . ba,em anununaa la i tuhilatak Goı:cn, Yapr Can, Hayri Önal, Yusuf Remı:i Pala Diynrbıılur sanat m tcbi-

lCa.rıkç.ı, Osman Aksoy Edirre sruıat mek ne. 

hı olamazdı. Yerin darlığı, kuvctin de dağıtılır, o tarzda ki; bunlar hem --------------
fazlalığı, yanlardan çevrilmemek ve cepheye ve hem de yanlara doğru ateş vakyayı tazyik ettiği zamanda ikmal 
fasılaıur, birbiri ardınca tahkimat, ve mania hatları vücuda getirecek su· edilmişti. Buradan yukarı ve Belçika, 
modern silahlar dolayisiylc cephe- rette biribirleriyle birleştirilebilir. 1'ft Hollanda hudutlarında, daha aşağıda 
den yaramamak yiizünden Almanya ki tahkimat manzumesinin her hangi yani Ren boyunda ise tahkimat balB. 
yerinde aya saya mağlCtp oldu. U - bir noktasu1dan vaki olacak yarma ha· devam ctme1ctedir. Şu kadar var ki 
mimi harlıın bu tccrübes1 modern rekcti yandan ve cepheden önlenecek tahkimatın bu kı&ımlan bugün bir 
fransu: tahkim sisteminin ( Majino mev.zii bırakabilsin ve içeri girmi! o- tehdide maruz kalmadığı gibi yarın 
hattının ) esasıdır. lan bu düşmanın etrafı çevrilerek da- da pek kclacağa benzemiyor. 

U<tlllJlYC V ~&i11~ll 1 f\VY bö~Uft nv•-

CUJarı ve köy ebelerinin de barem ka· 
nunu çerçevesi içine ahnmasını karar· 
la tırmıştır. Köy idareleri bütçeleri 
müsait olduğu takdirde yeni barem 
kanırnuna göre köy sağlık korucuları 
ile köy ebelerinin maaşlarını tanzim c 
deccklerdir. Bütçeleri. müsait olmıyan 
köyler için sağlıh korucuları ile ebe -
tere hu usi idareler büt~csinden gene 
barem kanununa göre ücret verilecek
tir. 

ô;;Jü ~· "--· --· - &!an. Vasfi"'E~ht~i'n otın'' H~~: 
Rıza Torkay, K:ı.yd.ır Akya~. Sami Do- rettin Diyarbakır &!Ulat moktebin~, Yu· 

mirkol, Yusuf GWaoy, Mc:hnıet AW.eniz, auf CoŞkıın. Mclımc:t Asıbııtı Anma in. 
lıyas Pekşen, Beytulbh. DUTBun Durmtıı, ŞUt ıısta mektebine. 
Mustafa Şensoy. Yahya Jnee, Remzi De- Tokat : 
mirkol Edime R n.ıı.t mcheblne. Cafer 
Yazıcı. Refik Glit'tlel. Hl.mit A'1 ıs. Kııdri Çiçek, Necmi Çc iııcr, Sal ttin 
tanltıl inpat usta mektebine. Osman Şahlııer, Mu"tnfa Ayetk!D,, Ulvi 
Niılde ,• Yalpar, Sulu Tan Srvus aanat mektebine., 

"'O Melunc-t Candemir Fethi Önd , bmct 
Sadettin Gündtız, Fehmi Salq, Kemtıl Cağlıyan, K ı:rm İ ler. Şcrafettin Tan 

Gönen, M ufa Ergişi, Mostala Atlı Sr· Salilhattin Oral. S dııllnh Coşlnuısel. Ah: 
Almanya bu i e Fransadan çok ha fazla i~erlemeııi önlenebilsin: (Mo- Tesisler yerine göre iki veya milte-

sonra, 1935 senesinde başladı. O vak- dern tahkımatın bu tarzı tıpkı bır zırh addit katlardan teşekkül etmektedir. 
te kadar Versay muahedesinin hil- lının gövdesindeki bölmelere benzer. Üst k tta ve mazgallnrın bulunduğu 
kümlerine itaat ederek bunu yapa- Zırhı delen bir mermi veya torpi1in ufak hücrelerde op ve makineli tü
nııyordu. Versay muahedesini yırt• tesiri mahdut bölmelere dolacak su- fenkler bulunur (veya bunlardan bir 
tıktan ve Ren nehrinin carp tarafın· dan sonra önlenebilir.) kaçı). Alt kat1ar ise cephane ve malze 
daki alman arazisini i galden sonra Derinliğine vücuda getirilen bu sia- menin muhafazasına mahsustur Kat
ıl' hna ilk geien §ey burun buruna temin önü ve mühim yerlerde araları Jar arasında asansörlerle inip çıkma 
geldigi Iran ·ı: tahkimatına benzer fasılasız tank ve insan manileriyle o- temin edilir. Umwniyetle te isler en 
bir sis em vücuda gctfrmek oldu. tomatik lağımlarla kapanmıştır. Tank agır topların dahi münferit ·sabctleri
Bunun sebebini anlamakta da güçlük manileri demirli betondan yapılını ne mukavcmett edecek kalınlıkta ya-
yc. .tu, muhtelif irtifada dört sara bloklardan, pılmıştır. 
Almanynnın ilk taarruz hedefleri insan ar için dikenli tellerden ve bun- u tesisatı vücuda getirmek için 

• • ların daha ilerisinde de üzerine taz· 1937 ve 1938 senelerinde va:;ati olarak garpta de ıl r idı. (Avu turya, 
Ceko ıovakya ve Polonya}. Buraya yik edillnce pathran otomatik lağım· in~aat aylarında 150000 kişi ~lıştınl· 
taarruz için de evela garp hududu- lardan mürekkeptir. mı . aon zamanlara kadar bir çok adi 
nun emniyet altına alınması lazım Bu tahkimatın şimdi frnn ız ordusu in;,ıata ~imento verilmemiştir. Uitler 
geliyordu. tarafından tehdide uğnyan parçası da 1 bug!inkU hücumlarına destek olacak 

ha 1938 senesi eylülünde ve sUdetler garp tahkimatı için biltün alınan en· Alman garp hududunun bilyilk 
kı mını \.200 ilometre Heİı kapı· meselesinden dolayı Hitlerin Çekoslo- düstrisinl ~alıştırmış ır. 

va sanat mektebine. met Acct.. Ş rafetWı Va.rd:ır, lsmırt K 111• 

Mardin : 1r Ankara inııuıt usu mektebmo. 

Köy grup!art tarafından istihdam 
edilen gcıici l·öy ebe ve sağlık koru -
cularınm ücretleri, bunlan istihdam 
eden köy grupları arasında te bit ve 
karara baglanacaktır. Bu kararlar ida
re amirleri tarafından ta~dik olun -
duktan sonra mert olacaktır. 

Adil Ucurlu, Al.i Rluı• Özen. Hüseyin 
Eren, Ankara inşaat wıta mektebine. 
Muğla: 

Mehmet Süer, Mustafa Kemik, Şükrü 
Özboy, Nf el Gürbüz, Hulusi Yeşil, Sa
IAbattin Özbe Aydı11 sanat mektebine, 
Hilseyin Aslan. Mehmet Pektıu:, R.ama. 
zan K:ılender İstanbul tn,aat usta mekte
bine. 

Manisa: 
Mehmet Akgün. Nuri Sayılar, Kemal 

İstanbul' dan balık alanlar Başlar Aydın eanat mektebine, İbrahim, 
Elmıuı sağlam, Hüsnmettin, Hüsnü Paşa, 

İstanbul, 3 (Telefonla) - İtalyan 1 l~e~met Gezen: Halit Tal(ielen. ~ehmct 
l 1 ı t b ıd .. h. .k Fılık J:rıımbul ınşn:ıt uı;ta mcktebu~. 

ve yunanı ar a an u an mu ım mı· Mu§ • 
tarda bahk a~mağa ~aşlamı§lardır. Li· :rııeıı:ncı Öıılcmr. Halit Y~ilbaş Diyar 
manımızda bır sok ıtalyan ve yunan bal· r sanat mektebine. 
balık gemileri vadu. Bu mUnasebetle Malatya : 
balık piyasası çok yükselmiştir. Bu Nuri Bemıer, Ali Rlza Güven, Ebuse
arada palamutun tanesi 30 kuruşa ka· Yif Kub:ı,t, t>,mıuı Alkan, Hay_ri Alaci-

ıhan, K dır Gök talay, Hasan Omay. Di-
dar çıkmıştır. yubaktr ııanat mektebine, Fariz Ozlcn, 

Yozgat : 
Haşmet E:rsoy, Abdullah Ancan. &ait 

Tawoğ1a, Kemal Eröz, Cellilettln Çe. 
tinmez, llhami ScnoJ, Hilmi Ö:kıı.n. A. 
dil Kaldı, 'Mehmet Ekmen, Lutfi Emin 
S brI Maral, Mehmet Kireuıitçl Sadet: 
in Çekinmez. Bekir Kılık, Ş;ılti~ Eröıel 

Abdullah Tetik, Mithat Şahlan, Osmıı~ 
Yıldrr Srnıı sanat mektebine. 

Zonguldak il okul 

talebesi bir töre,n yaptr 

yçırdu. 250·300 metre genişliginde ve ----------------------------------------------------
! ir ça1~ yerlerinde 3·4 metre kad~r ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııı 11111 
s ratinde olan bu nelıir en tabii bir 
n üdafoa h<ıttıy ı. Burada pek ac.ele
ı; i yoktu. Fakat Lilk e ıourg hudu
c mdan yani foz 1 nehrinin derin 
'.ıdisinden Rene kadar devanı cd n 
l c~ kil metrelik cephe tamamen a· 
rı'dı. Fran ızların bu cepheden yeıpa· 
< ları ufak lıir hareket bütün Sar 

Zonguldak, 3 a.a. - Dün ilk okulla
rın dersinin açılışı münasebetiyle bü
tün ilk okullar taleb 5i öğretmcnJeriy~ 
le birlikte cümhuriyet meydanında bit 
toplantı yapmışlardır. Bu toplantıya 
vali Halit Aksoy. Parti reis vekili, 
Halkevi reisi ve dcvair rö sı, mües-. 
eseler mildürleri belediye rd i ile 

encümen haları ve kalabalık bir ballı 
i tirak eylemiştiT. 

ntaktı"ının ve Ren garbın:ıı düş
ı esini, Ren boyuııda ve bilhassa Re
nin hemen şarlanc1:ıki Ve tefalye 
r:ımtak 1arındnki en kesif ulman a~ır 
GjJnayiinin y?. fransızlar eline geç· 
mcsine veya his değilse franı>ız: top
lannın ate i altında kalma ına seb::p 
ol caktır ki Almanya ıçın bundan 
büyük tehlike olamazdı. Binaenaleyh 
c: ;rela bugün l:nrp olmakta bulunan 
I Iozcl - Re.q 2nısındaki hudut kıs-

•nda tahkimata bil§landı ve resmi 
2 !!lan kaynaklarına nazaran daha 
1936 ycuında 500 tesis vücuda geti· 
rildi. 

Tahkim.ıtın esas prensipleri ıun· 
!ardır: Tahkimat tek kat bir hattan 
değil 40-50 kilo111ctre derinliği olan 
bir ebekedı:n terekküp eder. Tesis· 
ler biribiriyle göz .:ıtcş ve irtibatı tc-
is edecek kadar biribirine yakındır

lar ve xnlihim mıntakalarda bunlar 
tehtelzemin yollar ve hatti demir 
yollarla biribirine ve geriye bağla
nırlar. Yeri Lclli olan her tesis bugün-

Harp ve muharebe ! 
Bizden önceki nesillere mensup 

z:uH bir tanıdığımdan bir mektup 
a/d ım. YankJ/ardalci /Jkralarımı o
kuduğunu bildlrM bu zat diyor ki: 

" ... Avrupa vaziyetine, harbe ve 
s111Jıu dair ynclıklarınırı okurken 
§i.iylc bir .şey talıattur ettim: su/
lıu11 zıddı olan vaziyet ı"t;in biz iki 
kelime kullanırız. Bunlardan biri
si l'Jrarp'', diğeri "muhar~be" dı'r. 
Bizim gibi tahsil hayatında arabi 
\'~ fsrisi okumu~ olanların malü
mudur iti ''harp" kelimenin süllisi· 
si, o cezirden iştikak ~y/emİ§ olan 
"muharebe" ise ·•mtıfaale" babın
darıdır. Okuduğumuz cskı' kitaplar
da şöyle yazardı: 

''Mıifaale babının binası isneyn 
beyninde mü areket ic.;indir :" 

Yani bu hadisenin mufaale vez
ninde bir mastarla ifade edilebil· 
mesi için iki kişi veya iki taraf a
rasında vukuu Jlzımgelir. 

"Şimdi "harp" ve "mubareba" 
kelimelerine gelelim: 

Almanya "harp., istiyordu ve ls
tediği içindir ki kendisine fazla 
mukabelede bulunamıyacağrndan e
min olduğu Lehi:mm'a tecavaz et
ti. Arap sarf ına Dazaran Lehistan· 

da vukua geltm hadise bir muhare
be değil, bir harp olmu~tur. 

Şimdi sulh taarruzuna. lıaZ1rla.
nan Almanya'nın ise garp cephe
sinde çarpı§makta.n ihtiraz eyledi
ği tez;ılıür ediyor. Çünkü orada 
tam ınlinasiyle "tarafeyn" vardır 

ve oradaki hadise "harp" değil, 

"muharehe" o/;ıcalaır ...... " ..... 
Papanın •• drabı 

Papa. yer yüzünde allshın vekili 
sayıldığuuı göre Vatikan'ın da ah
retten bir parça telakki edilmesi 
biraz tabii görülmemeli midir? 

Papa hazretlerinin de telakkisi 
öyle olacalc ki Vatikan'daki mah
dut kadınJıırla çocııkların ~ehirden 
çıkatJlması teklifı'ne kaqı ıı ceva
bı vermi : 
"Hayır, katiyen hayır.' Böyle bir 

ehre kinıse taarruza cesaret ede
mez. Biz bitaraf lıfm da üstünde
yiz..,. 

Bununla beraber Roma'nm yanı
balında 1~1kta11 bir y_ama gibi dur-

ma ın diye Vatikan'da da ışık sön
dürme tecrübeleri yapılmış, uıe

murl:ıra gaz maskesi verilmi:ıtir. 
F:ık:ıe Papa, gene kasten Vatikan'a 
hiç bir tar:ıftan Jrava hücumu yapı· 
Jaınıyacağına emin buluTJm:ıktadır. 

Katoliklerin en mukaddes pede
ricıe Avrupa harbinin pek ziyade 
ıstırap verdiği rivayeti, Belçika 
sefirini kabul ettiği gün büsbütün 
göze çarpmıştır. 

Pap:ı. harp başladı başlıyalı 
kendisine her türlü rahatı haram 
etmifitiT. Maiyetindekiler, kendisi-
11c götürülen yemeklere hemen he
men hiç el sürmediğim' söyJOyorfar. 

Günde ancak bir defa yemek yi
yen Papa, ~imdiye kadar üzerinde 
yattığı demir karyolayı da kaldırt
mı§. yere serdiği katı bir ~ilte üze
rinde uyumağa başlamıştır. 

Çarmıha gerilen bir hrristiyanın 
matemini 1906 yıldır çeken hıcisıi
yanlık. bir günde binlerce dindaş
Jarınm gene dindaşları eliyle iJJdü
rülmesi kar§ısında ne kadar musta· 
rip_ olsa Y.Cti değil midir?. 

Nazi §elier..l!'in mily<!nları 1 

"Zenginin parası züğürdün ~e· 
nesini yorDr,. SÖ?.Ü ile taban tabana 
zıt olarak, Nazi :ıeflerinin şimali 
ve cenubi Amerika bankalarına ya
tırdıkları büyük servet, ingiliz ve 
fransız gazetelerini haylice i§gal 
etti. 

Bir ingiliz muharrirlrıe göre 
bu paralar Almanya'dan dışarı 
çıkarılmanıı§, fakaı söyhınecclt. si
yasi 11:ıtukl r ve alınacak beklen
mez tedbirler onceden kendilerin
ce malüm olan bu şefler tarafından 
yabancı borsalarda spekül:isyon ya
pılacak kazanılmı§tır. 

Bir ba§ka ı, yahudilerin parala· 
rtnı dış.ırıya kaçırmıy;ı göz yum· 
mak mukabilinclc tılıa;ın komisyon
lardan toplarım~ olduğu iddiasm
dad ır. 

Selron Delmer ise bu bahse da· 
fr yazdJğı bir makaleyi şu parag
rafla bitiriyor : · 

"Şimdi e ki züğürt Hı'mler, bir 
yabancı bankasın:ı 527,000 ingiliz 
lirası koymuş bulunuyor. Bu ted
bir, berlıangi yağmurlu bir güne 
kar ı alınmı§tır. 

AIJ~h versin, gözüm yok; bir 
gila bu paraya ihtiyacı olacaktır ... 

T.1. 

Törene istikHil ınar iyle başlandı. 
Bir öğretmen tarafından söylen n n 
tahsilin ehemiyeti yarın için yurdun 
gençlerden beklediği hizmetleri anla
tan hitabeden sonra yavrular and içti· 
ler ve hep bir ağıztlan cümhuriyet mar 
şı söylenerek törene nihayet v~rfltU 

Tirilye'dc 

1 ıruyc, .i a.a. -Dün ilk mekteplerin 
deı:se başlanma münasebetiyle bura
da bir merasim yapılmışt.Jr. BUtiin 
mektepliler toplu bir halde cllmhuri
yet meydanına gelmiıler ve Atatürk 
anıtına çelenkler koymu lardır. İstik 
lal marşını müteakip tnlcbeler hep bir 
den Atat!irk'lin ınnnevi huzurunda o-
nun izdJği nurlu yoldan yiirüyecel:· 
lerine and içmişlerdir. 

Serbest döviz ver ıgımiz 
memleketlerden gelen p muk 

ipl'lderi 

M uvaridatma set best döviz verilen 
memleketlerclen mü :ayaa edilip 12. 4. 
939 tarihine kadar gümr "klerimize 
gelmiş bulun. n Amerika, Mısır, Su • 
riye, Filistin. Kıbrıs ve :Malta men e
li pamuk iplikleı inin yurdumuza ıer
bestçe ithali kanıtla tınlmıştU'. 
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POLİTİKA D 0 N ·y A . H A B · E,· R. L .:E>R; i , .. Amerikan gemilerinin sefer esnasında 

riayet edecekleri şartlan bildirmek için 
' -Alman - Sovyet 

iş birliği karşısında 

"Sulh taarruzu" na hazırlık ol
n"ll\k Üzere, Alman hariciye vekili 
I'.ibbcntrop ile Molotof arasında ya
Pr.an l\1oskova anlaşmasından son
ra, İtalya hariciye veldli Kont Cia
rıo'l\un Berlin'e C:aveti, ıüphesiz, 
Yapılacak olan sulh te~ebbüsü etra
fında fikir teatisine matufiu. ltal
l con hariciye Vekilinin seyahati pek 
kıs sürmüştür. Ve dikkate layık o
lan nokta, sonunda yalnız "ziyare -
ti:ı tamamlandığını" kaydeden kı • 
&a bir tebliğ ne§redilmesidir. Mih
ver devam ederken, neşredilen teb
liğler, daima iki devlet arasındaki 
iÖrüş birliğini tebarüz ettirirdi. Al
tna.nya'nın böyle bir nümayişe ihti
Yacı olduğÜ bir zamanda gösterilen 
hu ihtiraz, iki devlet arasındaki rnü
llasebetlerin yeni bir istihaleye gir
diğine delalet etmektedir. Filhaki
ka. artık "mihver" bütün §Ümul ve 
tnanasiyle arkada kalmıştır. Al
hıanya, bugün hedefine varma)< 
İçin ltalya'dan ziyade sovyetlerin İ§ 
birliğine güvenmektedir. Ve bunu 
tenıin etmek için sovyetlerin iste
dikleri bahayı vermeğe hazır oldu
ğundan şarki Avrupa'da muvaze
ııe, bir ay evelisine nazaran teme
linden değişmiştir. Bu değişme is
tikbalde Almanya için tehlikeli o
labilir. Fakat Almanya, yarını de
ğil, bugünü dÜ§Ünmektedir. Tıp~ı, 
Habeşistan te§ebbüsünde zor vazı -
Yette kalan ltalya'nm1 o günü kur· 
tannak için kendisini Almanya'nın 
kollan arasına attığı gibi. Bu Sov
Yet • Alman İ§ birliğinin hududu ne 
olacaktır? Bunu kimse bilmiyor. 
Esa en bir hudut çizilip çizilmediği 
\re çizilmit ise, yeni yeni vaziyet~e.r
le kar§ılaştıkça bunıı riayet edılıp 
edilmiyeceği §Üphelidir. 

İngiltere'den Fransa'ya yarş?va'nm 
mühim miktarda hiirp ışgah devam 

lmanya Ameri a'ya 
bir ihtar notası verdi 

malzemesi gönderildi ediyor deniz suy ·a~flerine karşı tedbir ala ak 

Ancak §U muhakkaktır ki bu 
Alman • Sovyet iş birliğinden do
ian vaziyet ltalya'nın maksatlarına 
Uygun değildir. Ve Kont Ciano, bu 
defaki Berlin ziyaretinde bu nokta 
ii:ıerindeki endişesini izhar etmit 
olmalıdır. 

Bununla beraber, ltalya ile Al
tnanya arasındaki münasebetle~Se 
herhangi bir gerkinlik de beklene • 
me7.. Münasebetlerin dayandığı te
-if o 1 beraber, bunları· ğcr
gin göstermek ne Almanya'nın, ne 
de ltalya'mn işlerine elvermez. 1-
talyan diplomasisi, bir aydanberi 
büyük teıevvüş içine atılmıştır. Bir 
taraftan Almanya ile askeri ittifak 
devam ediyor. Diğer taraftan her 
halde §İmdilik harbe karı§mamak 
kararını vermiş bulunuyor. Ve bu 
karar zahirde Almanya'nın da mu
\rafakatine iktiran etmiıtir. Bu tart
lar altında hal.ya son derece teenni 
ile hareket etmek mecburiyetinde
dir. Öyle görünüyor ki İtalya vazi
Yetin inkişafına kadar her iki tara
fı da oyalamakta devam edecektir. 
Esasen 1914 harbi çıktığı zaman da 
aynı siyaseti takip etmİ§tİ. 

32 fırkalık bir ordu teşkil edilecek 
ihtiyat mevcudu iki misline çıkarrhyor 

Londra, 3 a.a. - hıgiltere hükümetinin ilkbaharda ihtiyat ordusu 
mevcudunu iki misline çıkararak nizami ordu ile beraber 32 fırkalrk bir 
muvazzaf ordu vücude getirmiye karar verdiği hatırlatılmaktadır. 

Salahiyettar bir menbadan bildiril- ı nı, çok uzak yerle:e müstakbel muha
diğine göre, şimdiki ahval ve şerait rebelerin sahnelerıne yakın mahallere 
dahilinde harbiye nezaretinin dünkü nakledildiğini anlatmaktadır. 

beyanname ile davet edilmiş olan yaş- İşler, gizli esrar perdesinin arkasın 
lan 20 ile 22 arasındaki gençlerden da devamlı surette görülmektedir. 
başka yeni sınıfları silah altına ça - Fransada zamanın icabatına tevfikan 
ğırmaması kuvetle muhtemeldir. Hü- vazedilmiş olar bir takım işaretler na 
kümet, dün davet edilenleri grup ha - zarı dikkati celbetmektedir. 
linde birbiri arkasında silah altına a- Üniformaları üzerinde madeni pla
lacaktır. 22 ve 23 yaşındaki gençler, kalan bulunan ingiliz askerleri, tngil 
gelecek senenin başında askere alına- tereden gelmiş ob.P mühimmat yanın
caklardır. Talim müddeti 4 ay ve bazı da nöbet beklemektedirler. Askeri bi
ahvalde daha uzun sürecektir. Her naların dahil ve haricindeki bütün 
grup, takriben 388.000 kişiden mü - fransızca yazılara ingilizceleri de ila
rekkep olacaktır. Fakat bunların a - ve edilmiştir. Sebebi de İngiliz asker
rasından askerliğe elverişli olmıyan- lerinin fransız askeri kadar yolunu 
}arla vazifeleri başından ayrılmama • bilmesini, şaşırmamasını temin et -
ları icap edenleri de çıkarmak lazım mektir. 
gelmektedir, 20 yaşında olan gençleri 
hükümet derhal askere alacaktır. 

Fran6aya giden harp malzemesi 

Londra, 3 a.a. - Fransadaki ingiliz 
ordusuna mensup bir zat, kendi göz
leri ile görmüş olduğu şeyleri, ingiliz 
ordusunun vazifesini ifa etmek için 
hazırlıklarını ne suretle yapmakta ol
duğunu nakletmektedir. 

İngiliz askeri, Hitler ve Stalinin 
yapabilecekleri sulh teklifleri hakkın 
daki fikrini, kendine has bir tarzda 
ifa etmektedir. Bu da alınanlara karşı 
kullanılacak olan harp malzemesini 
teraküm ettiren sayısız kamyonları 

doldurmak ve boşaltmaktır. 
Harp malzemelerinin adeta dağları 

andıran J_ğınları, Fran~a bütün rıh 

İngiliz askeri, bu malzemenin bir 
kaç gün içinde yerinden kaldırıldığı-

Atılan beyannameler 

Londra, 3 a.a. - Press, Association, 
ingiliz tayyarelerinin Berlin ve Po -
testam üzerinde yaptıkları uçuşlar -
da beyannameler atmış olcluklarını 

bildirmektedir. 

Y angçe nehrindeki İngiliz 
gambotları 

Londra, 3 a.a. - Amirallık dairesi, 
Yang-tse nehrinde karakolluk vazi • 
fesini gören gambotları oradan alarak 
başka yerlerde kullanmıya karar ver· 
miştir. Bu gambotların Çindeki ifa 
etmekte oldukları hizmet faydalı ise 
de esaslı mahiyette değildir. 
Amirallık dairesi, gambotları ve 

re~\:ınr ıt!ir Ji\\!1f'o~R1l'l!~~r.C?Jaı\~\~!'~ -
fe ifasında kullanmayı tercih etmek -
tedir. 

Garp cephesindeki bir aylık hava 

muharebelerinin bilônçosu : 

Fransızlar 8, Almanlar 
24 tayyare kaybettiler 

Muhtelif Alman hücumları püskürtüldü 
(Başı ı inci sayfada) 

hareketlere uygundur. 

Almanların topçu ate§i 

Alman kumandanlığı, kaybedilen 
araziyi tekrar ele geçirmek i~n yap
tığı teşebbüslerin akim kalması üze
rine, bu arazinin fransızlar tarafın
dan tarsinini işkal etmek için topçu 
ateşi açmakla iktifa ediyor. 

Fransızlar ise, gelecek terakkilerin 
hedefini teşkil eden mevzilere karşı 
keşif hareketlerinde bulunuyorlar ve 
alınanların yeni mevzilerini tehdit e
diyorlar. 

Alman kurmayı endiıeJe 

"Berlin halkı anlamıştır ki, Alman
ya'nın hükmet merkezi de ingiliz ha
va kuvetlerinin uçuş sahası haricin • 
de değildir . ., 

''Fransa ve lngiltere mağlUp 
edilemez,, 

Nevyork, 3 a.a. - Eski cümhurre
isi Hoover, Nevyork Vorld Telegra -
ma verdiği bir mülakatta İngiltere i
le Fransa'nın mağlup olması imkan 
haricinde olduğunu söyledikten son
ra demişttir ki : 

Leh protestosunun bir 
Vaşington, 3 a.a. - Almanya. Amerika gemilerin~n f~ansız ;e İngiliz. su:· 

lanndaki hareketlerine karşı Amerikaya ihtar mahıyetınde bır nota gon 

dermiştir. 

sureti bize de verildi Notada şöyle denilmektedir : ,--

"Bitaraf olmıyan bir takım ticaret 1 vyAll. Romanya kabinesi 
Berlin, 3 a.a. - Büyük alman umu- gemileri, bu sularda hukukudüvelin _e~n_ı ___ ....... ___ ....... __ _ 

mi karargahı, diğer bir takım alman 1 ticaret gemilerini araştırma hueusun
kıtaatının 2 ilkteşrinde Varşova'nın .la bahşetmekte olduğu hukuku al • 
müst .. hkem mevkiine girmiş oldukla- man harp gemilerinin istimal etmele
rını bildirmektedir. rine mani olmaya bir çok defalar te -
Varşova ve Molinde yakalanan e • şebbüs etmişlerdir. 

sirlerin ve zaptedilen malzemenin cet Fazla olarak bu gemilerin bir çok 
velleri henüz yapılmış değildir. defa lar taarruza geçmek ve bitaraflık 

.. .. . • sıfatlariyle telifi kabil olmıyan hare-
Leh protestoau h.uk~mettmız.e de ketlerde bulunmak istedikleri de gö-

verıldı ·· ım .. t" ru uş ur. 

Ankara, 3 a.a. - Haber aldığımu:a ihtarlar 
göre, Lehistan'ın taksimi hakkında . .. . . 
prote~oyu ihtiva eden ve diğ~r m~m- [ Amerık~ mucehhız~erıne. kendi 
letler hükümetlerine de tevdı edıl - menfoatlerı namına aşagıdakı ihtarı 

miş olan beyanname Lehistan büyük 1 yapm:ık icap ediyor : 
ı iliği tarafından hariciye vekaleti- Gemiler, seyahat esnasında, sefer 
~fze de verilmiştir. tarifelerini değiştirm~n:ıeli, radyo. ile 

Leh kabinesi toplandı 
alman deniz kuvetlcrının mevcudıye
tini haber vermemeli, zikzak sefer 

Faris, 3 a.a. - Polonya büyük 
çiliği tebliğ ediyor : 

el _ yapmamalı, fener ve ışıkların~ ~apat-
mamalı, alman deniz kuvetlerının ve
receği emirlere itaatsizlikte bulun -
mamalı, Almanya ile harp halinde 
bulunan devletlerin kuvetlerinin re -
fakatinde seyahat etmeyi kabul et -
memeliüir. ,, 

Polonya nazırlar meclisi, dün öğle 
den sonra saat 18 de Raczkiewicz'in 
riyasetinde toplanmıştır. Polonya di
yetinde sosyalist mebus J an stanc • 
zyk, sosyal yardım nazırlığına tayin 
edilmiştir. 

Leh hududunda sovyetlerin 
yaptığı fedakarlık 

:Vilan, 3 a.a. - Hadiselerin inkişa

fını tetkik eden Popolo d'İtalia gaı:e

tesinin Berlin nususi muhabiri. evel

ce Vistül uzunluğunca tesbit edilmiş 
olan Polonyadaki alman - sovyet hu

dut hattının yeni itilfıf mucibince 
Bug'a kadar ge~i alındığını kaydet -
mekte ve bunun büyük bir ehemiyeti 

haiz olduğunu, çünkü bu sayede Al -
.: .a .n.tı.aı.ycuı .ı..ı ı pv,.ıwu.ıu.aa&u a ~ •- - 1.:' .. -"" h o -

men bütün topraklarda teşkilat yapa· 

cağını ilave eylemektedir. 

Söylendiğine göre, Sovyetler Bir -
liği Estonyada sevkülceyş bakımın -

dan elde ettiği bazı tavizat mukabi -
linde bu fedakarlığa razı olmuştur. 

Polonya devletinin ihyası mesele -

sine gelince, Hitler, bu husustaki ka

rarlarını Reichstag'da söyliyeceği nu
tukta bildirecektir. 

Almanya'Ja zafer şanlikleri 

Bertin, 3 a.a. - Alman ajansı bil
diriyor : 

Polonya mücadelesinin muvaffa ~ 

kiyetle neticelenmesi münasebetiyle 

memleketin bayraklarla donatılması 

emrolunmuştur. Donanma 4 teşrini -
evelden 10 teşrinievele kadar sürecek 
tir. 

Riga'daki leh konsolotru 
hareket edemiyor 

Stokholm, 3 a.a. - "Dagens Ny -

heter,,in aldığı bir habere göre, Riga

daki eski Polonya konsolosu berabe
rinde bin sterlin götürmek istediğin
den Letonya makamları konsolosun 
Stokholm'a hareketine mani olmuş
tur. 

V ar§ova' da ki ingiliz sefiri 
Londra'da 

Hariciye nezareti, alman notasını 

bahriye enciimenine havale etmiştir. 
Encümen, keyfiyeti mücehhizlere ve 
limanlar idaresine bildirmiştir. 

laveç tedbir alacak 

Stokholm, 3 a.a. - Gazetelerin bil· 
dirdiğine göre alman tayyare ve tah
telbahirler inin İsveç kara sularında 
son zamanlarda taarruza geçmeleri 
üzerine İsveç hükümeti, refakat sis -
temini kabule mecbur olacaktır. Bun
dan maada İsveç limanlarında ca -
sushığa karşı mücadele etmek üzere 
tedbirler alınmıştır. 

Yakalanan gemilerin tabiiyeti 

Stokholm, 3 a.a. - Bahriye neza
retinden bildirildiğine göre, Öland 
civarında dün yakalanan sekiz vapur
dan hiç biri İsviç'e ait değildir. Bun
ların beşi Finlandiyalı, ikisi Eston -
yalı ve biri de Norveçlidir. 

Bu vapurların dördü odunla yük -
lü idi. 

Almanlar ra•tladıklan gemiyi 
batırıyor 1 ar 

Kopenhag, 3 a.a. - lsveç'in "Gun,, 
vapurunun batırıldığı yere mücavir 
bütün limanlar bu vapuru batıran de
nizaltının oralarda bulunduğundan 

haberdar edilmişlerdir. 
Öyle zannediliyor ki, bundan böy

le Almanlar bir vapuru görür gör • 
mez batırmağa karar vermi§lcrdir. 

Bir alman koruın gemin 
denizlerde 

Londra, 3 a.a. - Dün Atlantik de
nizinde bir korsan gemisi ~arafından 
batırılmış olan (Clement) ismindeki 
İngiliz gemisinin 29 eylülde Nevyork 
tan aynlarak petrol ve muhtelif e§ • 
yayı havi 20.000 sandıktan ibaret yü -
kü ile Brezilyaya gitmekte olduğu 
bildirilmektedir. 

İngiliz gazetelerinin bildirdiğine 
göre bu meçhul korsan gemisi harbin 
başlangıcındanberi muavin kruvazör 
haline ifrağ edilen bir alman vapuru
dur. 

beyannamesini nepet~ · 

''Biz sulh 
istiyoruz,, 

Fakat dun bir vaziyette 
kalmayi kabul edemeyiz 

Bükrcı. 3 a.a. - Rador ajansı btldiri

yo~hkümet, millete hitaben bir be7a~ 
me neşretmi:.tir. Bu beyannamede ezcu~ 
le şeyle denmektedir: . 
"Eğer hali. mevcut ise, kini vı: nı~akı 

körükliyen harekatın affedilmez bır ~ınal 
yet te;ıkil ettiğini a.nl8!111Y'? . acfıller 
merhametsizce ezmek vuıfemı:ıdir. Fakat 
diğer taraftan hlikümet. yanl" yol~ se~ 
kedilmiş zihinleri doğru yola ÇCYınnee,. 
de tckarrür ettirmiş bulunmaktadır. Ma· 
nevi esastan ve açtlı:sa bildirilcbilec~k .h;· 
deflcrden mahrum, aldatıcı bir mıst.k e 
kendilerini kaptırmııı olanlara, •atan na
mına hararetle hitap ediyoruz. Buuların 
kalplerinde doğru yola dönecek vatan .aş
kı ve vatana bağlılık hitıltti me-vcat ıee, 
bunların üzerine kapanmış olan kapılar 
açılacaktır. 

Sulhçu gayeler 

Bütün dünyayı tehdit oclen ya!1A1ndan, 
ancak, 5ağlam biı: tek l;ılok ~~ıl eden 
milletler kurtulabılecektır. Butun ro~!:
lerin birleşmesi için h itapta bulwıan __ hu
kümet böyle bir bloku tam ı;urette vucu
da ietİrmek için, hiç bir tedbiri almamaz
lık etmiyecektir. 

Hiç bir harpçu hedefimi& yoktur. Biz 
sulh istiyoruz. Fakat dığer milletler kar
şısında dun vaziyete düşmeğe de taham
mül edemeyiz. 

Halk, asker toplanma111 ve teki.lif alın
ması gibi güçlükleri cesaretl e karşılama
ğa davet ederiz. Ba güclükleri azaltmak 
ıı;;in lüzumlu tedbirler alınacaktır. 

Tam bitaraflık 

Yapıcılık programına, imkSn ı:ııispetin
dc devam edilecektir. Çünkü her ıeyden 
eve], milli müdafaanın emrettiği iı;leri 
karşılamak icabcylcmektedir. 

Memleketimizin, yoluna çıkllll biıyulı: 
güçlükleri iktiham edeceğinden emınız. 
M emlcketi bir harp felaketinden kurtara
cağrmızdan ve tuttuğumuz tam bitara flı
ğı idameye muvaffak olacağımızdan şÜp· 
he etmiyoruz. Bu hedefi takip ederken, 
hiç kimse, vazifeden, devlet otoritesınc 
hürmetten ve vatanın müdafaasının ic::p 
ettirdiği fedakarlıktan en ufak bir inhi -
rafta bulunamaz. Hepimiz, sevgili kıı:-a:ı. 
mızm etrafında sıkı surette birleırNı bu· 
lunınalıyız. 

Sovyetler Bi rf iği 

Garp hududuna 
yeni kıtalar ve 

Mühim miktarda 

malzeme gönderiyor 
Moskova, 3 a.a. - Sovyctler Birli .. 

ğinin garp hududuna yeni kıtalarla 

mühim miktarda harp malzemesi gön
derilmektedir. 

Almanya'nm sulh taarruzuna 
&elince; gerçi Musolini, bugünkü 
tartlar altında harbin devamına lü
~unı kalmadığını ifade etmiş bulu· 
nuyor. Fakat bunu söylemek ba~ka, 
Yapılınası düşünülen mÜ§terek bir 
teıehbüse iştirak etmek başkadır. 
Kaldı ki ltalya'nın Almanya'yı ken
di Yanlış hesabı neticesinde içine 
girdiği çıkmazdan kurtarmıya sa
>nirni surette yardım etmek istiyece
~i de §Üphelidir. Dikkate layıktır ki 
ıngiliz gazeteleri ve Londra radyo· 
au Musolini'nin sulh yolundaki te
§ebbiialerinden bahsederken fasist 
liderinin samimi olduğunu teba;Üz 
ettirınek fırsatını kaçırmamakla 
beraber, hu samimiliğin Almanya ta 
t-afından istismar edilemiyeceğini de 
ilave etmektedirler. ltalya'nm bir 
taraftan sulh teıebbüsü için Alman
Ya ile müzakerede iken, diğer ta
r~ftan da aynı mevzu üzerinde in· 
gıltere ile temasta bulunduğu anla
~ı~ıyor. Filhakika bu, ltalya'mn her 
ıkı tarafı da kollamak politikasına 
Uygun bir hareket olur. 

Londra, 3 a.a. - Fransız kıtaatı -
nın Sarbrük istikametinde tedrici i
lerleyişi İngiliz matbuatının yeniden 
nazar dikkattini celbetmektedir. Ga • 
zeteler, alman kurmayının endişele -
rinin mütemadiyen arttığını kayde • 
diyorlar. 

"-İngiliz ve Fransızlar, denizal -
tı gemileriyle tayyarelere rağmen al
man gemilerinin şimdiden tardedil -
diğini yedi denizi kontrol edebilir 
ve filen de kontrol edeceklerdir. Bun 
dan sonra yapmıya mecbur olacakla
rı şey, sadece düşmanın bitkin bir 
hale gelmesini beklemek olacaktır.,, 

Londra, 3 a.a. - Varşova'daki in -
giliz sefiri B. Howard Kennard, av
det etmiştir. Mumaileyh, doğruca ha
riciye nezaretine gitmi~tir. 

Bütün ingiliz gemilerine müteyak
kız bulunmaları tenbih edilmiştir. İn
giliz amirallığı alman korsan gemile
rinin taarruzlarını beklediği için esa
sen bunlara karşı koymak için lbım 
gelen tedbirleri almış bulunmakta 
idi. 

Cumartesi günü Moskovada gazo -
lin yüklü 210 kamyon görülmüştür. 

Kamyonlar, pazar günü Moskovadan 

garp istikametine hareket etmişler • 

dir. Asker ve harp malzemesi yüklü 
:laha bazı kamyonlar da görülmüştür. 

A. Ş. ESMER 

t ~aziler ve Almanlar 

Londra, 3 a.a. - Avam Kamarasın 
<la B Locker T.amps, B. Çemberleyn'
den düşmanlardan resmen bahseder . 
kcn nazilerle ingilizlere taraftar o -
lan almanlar arasında bir fark gözet -
tnck için bu dü manJarı nazi diye y~d 
edip etmiyeceg ni sormuştur. 

B. Çemberleyn, şu cevabı vermiş -

"Manchester Guardian,, , Almanla
rın bir mukabil taarruz hazırlıklariy
le meşgul olduğu mütaleasındadır. 

"Yorkshire Post., şöyle diyor : 
Düşman arazi kaybetmekte devam 

ediyor. Bilhassa dün Saarl:ıuterna'
de lıütün tepeler Fransızların eline 
geçmiş bulunuyor. 
Diğer taraftan İngiliz tayyareleri

nin Berlin üzerinden uçuşlarına te -
mas eden bu gazete, mezkur hadise ü 
zerinde tavakkuf eclerek diyor ki 

ltalyan gazeteleri harekatı 
dikkatle takip ediyorlar 

Roma, 3 a.a. - İtalyan gazeteleri, 
batı cephesindeki askeri harekatı bü
yük lıir alaka ile takip etmekte ve 
fransız kıtaatı tarafından başarılan 

metodlu terakkiyi kaydeylemekte ber 
devamdır. Gazeteler fransız genel 
kurmayının mümkün olduğu kadar 
insan kaybetmeden sakındığını ve bu
nun için her taarruzua muazzam bir 
hazırlık takaddüm eylediğine bilhas
sa işaret ediyor. 

tir : 
"- Hayır . ., · B. DaJadiye sefirimiıle görüıtü 
Mumaileyh, bu ıı~ret1e rngmcre 

hükümetinin nazilerle alma tar ara · 
sında hiç bir fark gözetmemekte ol • 
duğunu göstermiştir. 

Paris, 3 a.a. - B. Daladiye öğleden 
sonra teslihat nazırı B. Dautry ile 
görüşmüş ve akşam üzeri Türkiye 
büyük elçilisini kabul etmiştir. 

Avrupada 60.000 
Amerikah var 

Roma, 3 a.a. - Gazeteler, itimada 
şayan ha~erlere atfen, Avrupada bu
lunan ve memleketlerine dönmek is -
tiyen amerikalıların takriben 60.000 
kişi olduğunu yazmaktadırlar. 

Japonya antikomintern paktı 
tatbik etmiyecek 

Kurtulan mürettebat 

Nevyork, 3 a.a. - Cenup atlasında 
meçhul bir korsan gemisi tarafından 
hatırı lan İngiliz Clement kargosu 29 
eylülde Nevyork·dan Brezilya'ya ha· 
reket etmişti. Mürettebatını teşkil e
den 49 kişi ile altı yolcu Para lima
nında karaya çıkmışlardır. 

••• 
Londra, 3 a.a. - "Clement" vapuru 

mürettebatından sağ kalanların saJi -
men Maceio'ya vasıl oldukları rcs -
men bildirilmektedir. 

Tokyo, 3 a.a. - Alman ajansı bil 
diriyor : - Bitaraf memlekellerJe heyecl.lll 

Hariciye nazırı Nomura, japon hü
kümetinin antikomintern paktının 
tatbikinden vazgeçtiğini bildirmiş -
tir. 

Londra, 3 a.a. - Bitaraf gemilere 
karşı alman denizaltılarının yaptığı 
taarruz İsveç, Danimarka ve Norveç 
efkarı umunıiy:eainde büyük bir hey:e· . . . 

can uyandırmaktadır. 

Şimal matbuatı, alınanların , bitaraf 

gemileri müsadere etmek veya batır

mak hususunda en şiddetli usullere 

müracaat ettiklerini kaydeylemektc 

ve Almanya'yı riayet etmeği resmen 

teahhüt eylediği enternasyonal pren

sipleri ihlal etmekle ittiham etm::kte

dir. 

Bir tayyare bir alman 
romorkörüne ate§ açtı 

Londra, 3 a.a. _ Kopenhag'dan bil· 
dirildiğine göre bir İsveç tayyaresi, 
dün İsveç karasularında bir İsveç va
purunu takip etmekte olan bir alman 
romörkörü üzerine ateş açmıştır. Ro
morkör, derhal engine açılmıştır. 
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KÜÇÜK DIŞ ti ABERLER RADYO 
Ameri 

b·ta a 
o hükümetferi 
almak azminde 

X Brüksel, Baki Belçika başvekili 
Van Zeeland bir amerikan vapuru ile 
Amerikaya gitmek üzere hare.ket et
miştir. Van Zeeland bilhas a mülteci
ler meselesini görüşmek Uzcre Va
şington'a gitmek edir. 

İzmirde kurulan polis 
mektebi 

İzmir, 3 a.a. - İzmirde tesis edilen 
polis mektebinin dün kÜ§at resmi ya
pılmıı ve derslere başlanmıştır. İlk 
ders İzrı:rir emniyet müdürü tarafınn
dan verilmiştir. 

İzınirde 
pamuk satışı 
İzmir, 3 a.a, - Müstahsilden 'pamuk 

mübayaa etmek üzere Ankaradan şeh
rimize bir heyet gelmiş ve Ziraat Ban 
kasında çalı malarına başlamıştır 

TORKlYE 

Rauyo Oıfüzyon Postalaı 

TUR.KiYE /Udyosu - AN!~A~ A R11 

DALGA UZU >.~ô t 

Denizde ve havada muhasamatın yasak 

olduğu bir ."emniyet bölgesi,, tesis edildi 
. Panam~, 3 a.a. - P.anama ~onferans heyeti umumiye celıesin

< • muharıp tayyarelenn Amenka krtası üzerinde uçmalarını men
e en karar suretini kabul etmistir. 

X Bern, - İııviçre hariciye nazırı 
Motta, Bern civarında biT müddet is
tirahat edecektir. Alman matbuatının 
buna bir siyasi mana vermek hususun 
daki bütün neşriyatı tamamiyle asıl
sızdır. 

İsparta mebuslarının 
tetkik seyahati 

Heyet evela pamuk piyasası üzerin· 
de tetkikat yapacaktır. Ve 11onra sıra· 
siyle Dikili, Bergame ve Menemen ha 
valisinden, daha ıonra da Ödemiş ve 
Nazilli mıntakasından mübayaatta bu 
lunacaktır. 

16.48 m. 1S2I<cı./120 K ... 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw T fi 
31.10 m. 94fı5 Ke&.1 20 K" . ı . 

ANKAR 

ÇAR$AMBA - 4-10-1939 
Saat: 

Bu karar sureti, konferansı, .ecnebi gemilerin ne gibi şerait al
lrnd karasularına girebileceklerini tayin hususunda serbest bı· 
ra.kmaktadır. 

X Londra, - Avam kamara ı, dün, 
uzun müzakerelerden sonra, mali ka -
nun projesini tasvip etmiştir. İsparta, 3 a.a. - Vilayetimiz meb -

uslan intihap dairelerinde tetkikatta 
bulunmak üzere buraya gelmişlerdir. 

Mübayaa başlayınca pamuk piyasa· 
sımn biraz düzeleceği tahmin olunu
yor • . 

12.30 Proı-ra.m ve memlckrı ınL y 
12.35 AJatı ve mcte<ıroloJi habcrlcr1 
ıı.so Türk mu: fi - Pi. 
13.30 l M ü :ı: ı k : 

Konferans, bir de ''Panama beyan- .--------·--------

X Faris, - Fransız .kabinesi, Rel
sicümhurun riyaseti altında yarın sa
bah toplanacaktır. Dün halkevinde parti teşkilatı men - Manisa mezbahuı açılıyor 

( Küçük Orkestnı) : 
14.00) Scf: Necip AŞKlN : 

1- Siede. Ask haberi - ısaıct m 
2-0Hcnbah- Munttc (17 l.Dci 

dans lıavaaı) 
namesi" kabul etmi tir. Bu beyanna
me. bir emniyet mıntakasının hudut
lar:m tahdit etmektedir. Bu mıntaka, 
bazı yerlerde Amer'ka sahillerinden 
600 mile kadar uzanmaktadır. Bu mın
takada muhariplerin gerek denizde 
ğerek havada muhasamatta bulunma
ları memnudur. 

Emniyet mınlakasını.n §amil 
olduğu memleketler 

..&mniyct mıntakası, Kana.daya ve 
Avrupa devletlerinin müstemlekeleri
ne §amil değildir, 

Beyanname, imzalarını koymuş olan 
milletlere emniyet ınıntakasının ken
,dilerinc ait olan kısmında devriyeler 
tertip etmelerini liınir bulunmaktadı.r. 

Panamerikan konf'eranırun ııulhun 

idameai işlerine baltan tUi komisyo
nt!. emniyet mıntaka:aı hakkındaki Pa· 
nama dt!'klliratyonunu ittifakla tasvip 
etmiştir. 

Konferans, gizli umumf toplantısın 
da da bitaraflık deklarasyonunu ve ta
li komiayonun tanip ettiği Panama 
deklaanyooıma kabul etm.i,tir. 

Bitarallık azmi 
ısu vaziyette alent bir umumi celse 

aktedile.reli bu anJaşmalann resmen 
lr.lyıt ohuıma ndan bltflaı bir te'Y kal
mamıttır. 

Amerlkahlıır konfennaı.nd.a kabıal 

edilen projelerden fUrt.ıın gtize çarpı· 
yor iri, Amerika devletleri bitan.flı.k 
azimlerini teyit etmijlerdiı'. Bunu, 
müscllah bir tecavi!.ıe katf1 olsun, &

konomik aah!ftia olsun müdafaa ede
cek .asıtalan da derpi§ etmişlerdir. 

Ticaret gemilerinin denizaltılar ta· 
rafından tecavüze uğramamıp için 
Amerika ıalarında denizaltıların ve 
vapurlann hareketini bildiren diğer 

gemilerin seyrüseferi imkailSlz bıra -
kılacaktır. 

Tür - Romen fic el 
görüımeleri geri kaldı 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Bugün· 
lerde burada yapılması evclce tekar
rür etmiş oı.ın türk - romen ticaret 
müzakereleri öğrendiğime göre bir 
müddet için tehir edilmi~tir. Esasen 
romen murahhasları da henüz gelme
miştir. Bu münasebetle İstanbula gel· 
miıı olan Ticaret Vekaleti dı;ı ticaret 
dairesi reisi B. Burhan Zibninin riya
etinde bulunan heyetimiz de bu ak
am Ankaraya dônmü tür 

Gönüllü hasta bakıcı 

olmak için müracaat 

eden genç kızlarımız 

X Bern, - 1 viçre hükümeti, eski 
Polonya cümhuriyeti reisi Moseiky 
ile ı:evcesinin lsviçre'de ikametine 
müsaade eylemiştir. 

X Parı's, - Polonya rcisicümhuru 
Raczkievicz, Amerika Birleşik dev
letlerinin Polonya biiyük elçisi B. 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Harp Biddle'yi kabul etmiştir. 
vukuunda hizmet etmek üzere Kızıl· X Berfin, - Yarın aşağıdaki hava 
aya müracaatla gönüllü hasta bakıcı seferleri ba ·Jıvacaktır. Berlin - Stok
olmak isti yen 115 genç bayan için holm, Berlin- - Kopenhag, Berlin -
K.ızılayın Ak araydaki hastabakıcı Münih - Venedik - Roma, Berlin-Vi
rnektebinde açılan kursta bugün ders- yana - Budapeşte • Belgrat - Sofya. 
lere başlanmıştır. Memleket mıidafa- ~ Roma - 35 bin tonluk yeni İm
asında kendi bi selerine düşeni yap- pcrı- zırhlısı bu ay içinde Ceoova'da 
mak üzere gönüllü hastabakıcı yazı· denize indirilecektir. 
lan bu genç kızlar 15 hafta sürecek 
bir kurstan &0nra birer diploma ala . ı 
caklar ve lilzum olur olmaz va.dfeye· Çin suJa rrndoki abluka 
davet edileceklerdir. Gönüllü hasta • 
bakıcı olmak üzere müracaatlar her 
gün devam etmektedir. Yalnız, mek· 
tep bütün istekleri lrar~ıiıyacak teş -
kilıita malik olmadığı için bu birin -
ci grup kura müddetini bitirir bitir
mez, gene aynı ~ekilde gönüllü has • 
tabakıcı yeti§tirme işine devaın edi -
lecektir. 

Sünger istihaalatnnrz 
Marmaris, 3 a.a. - Bu ıe.ne Mar • 

mariıte on beş bin kilo sünger istih
sal edilmiştir. Silnger piyasa11 yakın 
da a~lac.a.ktır. 

Sufgar kırof rnrn 

cülus yıldönümü 
Sofya, 3 a.a.. ~ Aynı zamanda Bul· 

"--'' - ,__ ....... -""" 1 

genişletiliyor 

Şangbay, 3 a.a. - Alman ajaıuıı 
bildiriyor : 

Ç.in sularındaki japon filosu ba~
kumandanı ablukayı Çin'in cenup sa -
hilindeki Kungateıı limanına da te§
mll eylemiştir. Bu karar bugün Şang
haydaki yabancı mümessi1lere tebliğ 
edilmiştir. Abluka 6 teşrinievelde 
başlıyacaktır. Japonlar yabancı gemi
lere bu tarihe kadar limanı terk et
melerini bildirmişlerdir 

Çin kıto(arının 
zaptettikleri yerler 

Çunking, 3 a.a.. - Çin ajansının 
o o•--• --· .. 

Boris'Jn tahta cü16suoun yıldönümü cephesinde ve Kanton • Hankov de-
biltün memlekette merasimle teıit e- miryolunun prkında Kiangsi yakın
dilmiıtir. larına kadar Çin orduıu japonlara 

Kıra1 bu münasebetle, Pozanlık - ka~ı taarruza geçmiştir. 

~~lon demiryo~~nu açmı~ ~e ş~yle Kuvetli dil man kollan birçok nok 
dıği nutukta ezcumle demıt§ır ki : ta] da geri atılmı§ "" Çin kıtaatı ti-

··- Muide bir çok acı inklaarlıır ma7e ve \arka doğru arazi kazanmı§· 
geçirmi1 olan bulgu milleti bu :ı:or •. ç· dusu ·aponl ır,. • t . ....r. m or ) ara a0 1r zayıa 
dakikalarda barış yolunu azım ve me- verd.irmi!ltir. 
tanetle aeçmiştir. Bulgar rı:rilleti bu 
saretle hayati menfaatlerini en iyi mü 
dafaa edebllecezğine kanidir. Mem • 
lekette bant siyasetimizi temin eden 
sükilnet, balgar milletinin kültürel 
ve ekonomik hayatının bir tecellisi -
ne i tirak için burada toplanmamıza 

imkin vermektedir.,, 

lstanbul' daki Bulgar kilisesinde 
bir ayin 

İstanbul. 3 a.a. - Bugünkü ilk te§"" 
rin günü bulgar kıralı majeste Boris'
in tahta çıkmasının 21 inci yıldönlimü 
münasebetiyle Şi ili'deki bugar kilise
sinde ruhani bir ayin icra edilmiştir. 

Amerikan senatosunun 
toplantısı tehir edildi 

Vaşington, 3 a.a - Demokrat se -
natör Loga'nın ölümü üzerine senato 
bugünkü celsesini açılır açıJma.z ta -
lik etmiştir. Bitaraflık hakkındaki 
müzakerelere yarın devam edilecek -
tir. 

Logan, Ruzvelt idareı>inin sadık 
bir doıtu ve ambargonun kaldırılma -
aına taraf idi. 

HULASA 

suplariyle müesscaat müdilrleri ve tile Ma . . 
carları iştirakiyle yapılan toolantıda . _ nısa, 3 a.a. - Manısan'ın mühim 

· ıhtıya 1 d b. · · ka 1 bulunan mebuslarımız mıntakamızı ç arın an ırını rşı ıyac.1k o-
alikadar eden işler üzerinde konuşma-1 la~ m~.zha~anın temeli dü~ vali Faik 
lar yaparak bu teşekküllerin dilekle - Tur~l ın el~ylc atılmıştır. ~nşaat mart-
rini tetkik ve tesbit etıni !erdir. ta bıteccktır. 

Mebuslarımız bu görüşmelerden 
sonra kazalarda tetkikler yapmak ü
zere şehrimizden ayrılmışlardır. 

Muh irlere verilecek vize e 
gümrük muafiyetleri 

İskan umum müdürlüğü, isklin ka
nununun bazı maddelerini değiştiren 

kanunun tatbik suretini gösterir tali
matnnarneleri hazırlamı§tır. Yakında 
alakalılara tebliğ edilecek elan tali • 
matnamelcrden miri mühacirlerin be
raberlerinde getirecekleri ev eşyası 
ile mallarına tatbik edilecek gümrük 
muafiyetinin şeklini, diğeri de kon -
soloslukların bu husustaki satahiyet -
lerini izah etmektedir. 

Karadeniıden gelen 
serseri bir gemi 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Karade
nizdc Anadolu Karaburnu açıklannda 
ıuların istikametine doğru ·eraeri şe
kilde dolaşan dört direkli bir gemi 
görülmüştür. Bu geminin Karadeniz 
devletlerinden birine a.i t bir endaht 

gerı:riai olduğu ve demirini tnrıyarak 
açıldığı zannol~ınmaktadır. G,~minin 

rilmiştir. 

Semplon yofculan 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Semlon 

ekspresi bu sabah 3.5 saat teeh -
hürle gelmiştir. Bu trenle lstanbulun 
imar plinını yapan mimar Prost ve 
8 Çekoslovakyalı genç gelmiştir. Bu 
gençeler Fransada t~kiJ edilm iş olan 
çek kıtalarm• i~tirak etmek Uzere 
Fransa'ya gideceklerdir. 

Bulgari si anda affedilen 
298 mah Om 

Gazi Terbiye Enstitüsüne 
alınacak talebe imtihanı 

Gazi Terbiye enstitüsünün muhte -
lif seksiyonlarına alınacak talebe için 
yapılan imtihanda k<?zananlar belli ol
mu tur. Enstitü müdürlüğü muvaffak 
olanlara tebliğatta bulıınmağa ba;;la
mıştır. 

Sergi ve Fu rlara ma sus 
felefon tarifesini yazıyoruz 
İcra Vekilleri Heyeti, Muvakkat bir 

~ına.n için açılacak !11.'rgi, panayrr ve fu. 
arlıırda t;ıtblk tılilmek uzere hazırlarıan 
-sergi ve fuarlara mahsus telefon ıiirif~İ· 
ni hbul etmiştir. Bu tarlleye eôn~ sera\ 
ve fuar sahııs1 i ·inde tesisi iıtetıecek te
lefonlar için Ankara ve lzmirde J.:nkıını 
ııehrl otomatik telefon kanununa, 1 un
bultl.a İstanbul telefon tarifesine, diğer 
Y«lcMe 876 ve 1379 numaralr lcanw1ların 
tt'd ta müte..Jlik hükiimlerine tesisat 
ma~rafınm yarısı alınacaktır. Bu abon~ 
!erle ay;ık mukavele yapılacalctır. Muka
vele. akdolunduğn ayın başmdan mute
ber olacak ve Ankanı, 1-ıanbul hmir f&
bir!crinde 50 konuşm.-ı bcs:ıbiiıe 250 ku· 
ru abonman ücreti ve fazla kanuşuJdn. 
ğu takdirde her fazla konuıma [çin b~ 
kuruş alınacaktır. Difler yerlerde muay
yen olan ıenclilı: aborunan ücretinin on
da biri ruspetinde aylık abo.nrnan ücreti 
ahnacalı:tı.r. Sergi ve fuarın fa.aliycıhri 
mlitelcapi aylarda da devam ettlti takdir
de abonman da ilJ/111 tartlar dahilinde ay-
lık olarak devam edecektir. Munzam ,. 
*"' la r. hu •~si tra.lJ-. • •• ve tamır mas T!N serg-ı ve uann Jru. 
rulduiu yeroekl ucret tfıirfesiııe tflbi ola
cakbr. Tca1aat murafiyle abonman iicre
tl peşin almacaktır. Abonman mllddeti 
bitmeden evci mükaleme i mflı:tan biten 
abonelerden a-eri kalan müddet için o • 
rihe lrad2r yapılan mlikilC'lllclerle mi1tc.
nasip olarak bir fazlal milk.ileme avaıııs a
lır cü. vermiycnlerin ise telefonlan ke
-silecektir. 

Kendi telefonlariyle •elılrler va millet
ler araet lronuşması yapmak i.stiyCD.!ec
den bu konu ma ilcretlcrine m.Ukab!l al1-
k:adar telefon müdürlillı:lerince ta7iıt edi
lecek miktarda "''ilDS almacaktır.. A•anıı 
lronuıımalarla kapatılan abonelerin tehir
ler •• milletler anı.u koouemalan Jçt. 
yeniden aırana nrmeleri lanın C'clecelttir. 

ZAYi 
Türkiye Cümhnriyet Merkez 

Bankaamdan : 

Sofya. 3 a.a. - Kıra! Boris. tahta Baf ~agıp adına yazılı D sınıfın-
• , .. .. • dan bırlık 6333 numaralı bankanuı 

!iıkıtının 21 ıncı yıldonumti münase • 'hisse senedi kaybedilmi!I olduğundan 
betiyle 176 ııı aiyut mahkllın olmak artık hükmü kalmadığı ve sahibine 
ilzerc 298 mahpusun cezalarını affet- baıka numaralı yeni aenet verileceği 
miştir. bildirilir. 3695 

dı. 

J - Gounod • Ave Maria 
4 - Nıelsen • Ma karade komik 

rasından ispanyol canslan 
5 - M iclleli • Bu.eler wcr:ın:ıdı 
6 - J. Strauu · Şark lffkbclen 
7 - Eduard Könnckc - T.:euiır 
8- Dri&:o - Arli:\kenin milyoılları 

Jet suiti No: 3 
9 - Driıro - Esmeralda balet 

No:2 
10- Sı:Juniılt Geıu:ner - Bana da 

~oyle {A ·ır vaıı) 
18.00 Program 
18.0S Mcmlek<-t saat ayan, ajan ve m 

oroloji lu.bı:rleri. 
l.S.25 1 ürk miiıiği : 

Çalanlar: Veı.-ibe, Fahire Pcrs:ın, 
fik Fersan, Çevdct Çıığla. 
Okuyan : 1 - Sem. hııt ÖZDENS 

al Hıztr a a - Hicaz peırevi 
b Scmscttln Ziya • Hknıı: arkı . A 

arn vir ile 
c) Şevki bey - Hicaz ~rkı • Ku.d~ 

kifi değil 
d) $evlcı bey • Hitn sarkr - Kı ge 

ii rak 
e) -·-·--· liicaz tlirku • Şu köylün 

yosmada kızı. 

II. - Necmi Rıza AHIS •AN 
a) Ru en Kam - Kemençe taksımi 
b) Zekai dede - liilz:ı6ln şarla • E7 ı 

nü cemal el~e &en 
c) Taky-0e • Hiu:zam ııarla • Suyi Ki 

nede. 
d) Falı: Kapancı . Hilzzam pdo . Dü 

lürn biilcliim sırına sıı ın . 
el Arif b<"y - Mutı yyer- ~rkı. Ey at 

•i gam bağrımı yıık. 
C) Hılk ıürkıisü - Şu dağları delmeli. 

l!I. - Melek TOKGÖZ 
a) Ali Rifat bey - Suzinik şarkı • X 

etm<-di zalim 
b) Arif bey - Su.dnik &arkı - Gö< · 

den ritnı vor bir an hayali 
c) Sadettin Kaynak. • Ba,.ati rlu 

Karşıda .kara wonc:a 
d) --- Uı;sak tbrktl • Glttlde gelme 

yiverdi (Müşterek' 
19.25 Konu ma (Dış politika b.&diseleri) 
19.40 'l'iırk müziği: ( Faaıl bey eti) 
:W.20TEMS1L 
20.SQ Konuşma (Haft;ılık pP'ilta kuıuııu) 
21.10 MUrik: Riyaseti Ciimhur Bandosu) ı 

Sef: ihsan XUNCER : 
1-- s: r ı •--

5 - Berlioı • BcnTUUt.o celllıil il . 
vertürii. 

4- Scllııoıann - Rôverle (X ıı su
lar i<;in) 

S-.Rcycr • Siıurd • (Pantoır.i) 
22.00 Aj&n11, %İraat, caham, 1 t, 

blyo - nııkut boreuı (fi)"at) 
22.20 Stri>oat l<Ml.t. 
22.30 Mlliik (Cubaııd - P 
13.20 ) Proanım 

(•• 
23.30 ) lt•ı>&nll 

Mütercim 
Fransızca ve Türkçe usulil 

muhabere ile bu liaanlardan yek
diğcrlerine tercümeye bihalı: -

1 
kın vakıf ve memleketimizin en 
c:hemiyetli müessese ve gazete
lerinde cahşmı~, tecrübeli bir 

1 
mütercim günde bir kaç saat ve
ya bütün gün için iş aramakta • 
dır. Ankara. P. K. (69). 3702 

....... ~··••11••••• ......... ,,..... ........... 

( Bilyillt h rpten sonra ilk pa knlye gece•!. be, ııenç, 
Antuvan. kard~i Jilber. arkndaşı IJomın Herıyö, 
Mariyan vı: Solanj Scnlcler 1-sminde iki ııenç kızla be
raber sıkıntılı hır suareden kaçıyorlar ve geceyi k:ırlaı 
lçınde kaybolmuş bir otelde geçiriyorlar. Aıııuvan. 
Mariyan'la, Domınik de So!aııı1a beraber eğ!e.n!yorlar. 
Nih1yct Sot.nl. Oominik'le d:fil liiber'le, Antuvan da 
M riyan'la evleniyor, Fakaı Antuvan'la Mariy:ın evli. 
lık hayatından memnun de&ildirler. Antuvan lrarısmın 
ku kardeşi Evlin'lc sevişiyoı ve Evlin bu aşk yüziı.n • 
den intih..r ediyoı-. Mariyan'U da Domiııik ara.ında 
ufak bir 8$k ba 1 mıı. fakat IOnra biribirlerini kay. 
betınitler. neden sonra buluşmu,ıardır. Dominik bir 
baukasiyle evlenmiı ''e bir çocuiu bile olmu,tur. Şim· 
dı Antu •an'ın çocukları Fraıısuva ve jizel arkadaşla· 
rını kendi evlecine çaj-ırmı~lardır.) 

8 Ü y o K A ş K R o M A N 1 

Antuvan'la Mariyan çok gençtit r. Onlerinde 
çok uzun bir hayat vardı. F.akat bu hayat içinde, 
bilinmiyen, bekleruniyen hadiselerin yeri mahdut· 
h.a ve günden ırüne de daha çok mahdut oluyordu. 
Halbuki çocuklar böyle miydi ya? On! rın başına 
timdiden sonra her şey gelebilirdi. OnlaT her teY 

müheyya idiler; serbesttiler; her ıeyi olduğu gibi 
kabul edebilirlerdi. Halbuki anneleri, bahruıtn 
için saba henüz d.&rdr. Önlerinde ya bir, 7a · yol 
vardı. Baıka hiç bir feY 1oktu. 

Şimdi artık keyifleri keyifti. Sevinçle. ciyak 
ciy t b ğırıyo:-lardı. Denlel"'.İnİ hazrrlamamı~lar· 

dr. Ne bunu, ne de dadı) rının bağıracııığını diqü
nüyorlardı : 

- Şu e vabmın halini gördün mü? Çok gÜzel 
olmuf değil mi 1 G ne yet'lerde yuv rlanmıpm! 
Aman y rabbi, annen göne ne der? Gene kıy,. . 

metler kopacak! 
Bu anada anne4İni kapının e~iğinde ırönnüt · 

tü. Güiüyor, fakat odi'l.nın da made.ğm haline ba
k rak d k (a ınr sallıyordu. Hem tuhafına git
mi , hem de kızını~ Pibi idi. Fransuva'yı öpmek 
iııtedi. fakat haşarı çocuk kollarınm arasından 

k yclr. Gürültü tekrar fazlala~nuıtı. Çocuklar ka· 
hAhatlc ini örtınek için yaygaraya ba,lamışlardı. 

Adet" b hail riyle demek istiyorlardı ki : 
- Ne yapalım? imdi ıura biı:im. Elbette gÜ

riiltl.İ ed iz. Hadi ·iz çekilin bakalım. Biraz da biz 
eğlerıclim! ' 

Anneleri çıktı, gitti. Çocuklar gene lıer tarafı 
.It iiat · er, ba !!"IDat baıla.nıı lardı. IÇ.apmm 
knp 1ı olmaam rağmen Mariyan onların aeaini 

Yazan: irine Nemirouıki -81- Çeuiren: Mümtaz Faik FENiK 

duyuyor ve içini çekerek diyordu ki 
- Aman yarııbbi, bu çocuklar da bir türlü ra.

hat durınasmı bilmezler. Bereket versin ki yarm 
mektep var. 

Bu esnada Franııuva, Antuvan'm anahtannm 
kilit içinde döndüğünü duydu. Artık yaramazlık 
zame.nı bitmiıti. Her ~ye nihayet vermek li.:ı:ıın· 
dı. Şimdi aene eskisi gibi susacaklar, her gü.nkü 
hallerini tavırlartnı alacaklardı: yıkanmak, sonra 
yemek yemek, kırmızı su tatıb gecelikleri giymek 
ve uyumak gerekti. Ah fU menhuı dakikalar yok 
mu? Franauva kabil olsa bunlardan kaçmak İsti. 
yor, hatta ölmeğe bile nza göıtf!riyordu. Gözleri 
ya~la dolmuşıtu. Fakat gene topııklarmı biribirine 
yapııtırarak, oyuncakları üstünde zıplıyor, kadife 
köpeğin kafaıımı eziyor, ve iki elini biribirine VU· 

rarak çırpınıp d1.rruyordu. 
xxxvır 

Antuvan aparhmarun içinde geziniyordu. Bir 
aralık, çocukların oda.a.ındaki gürültüye kulak ver-
di. Saate~ .l. 

- Saat aJb buçuk olmuıtu. Nerede İ&e llepıi 

dağ.t!U'lardı .... Küçük salona girdi. Mar.iyan, kedi 
ile berabc1' buraya iltica etmişti. 

Gözlerini kaldırdı. Ve derhal kocasını gördü, 
Her halde bugün çok çalıtmı~, çok yorulmuıtu, 

Pek canı ııkrlrnıfa benzemiyordu; eğlenceli, neşe. 
ti bir gün de geçinnemiıti. Fakat her halde çok 
çalıımııtt. 

- Naıırl, ne var, ne yok? diye sordu. 
Antuvan cevap verdi : 
- lyiük ... 
Aletin kenarına olurdular. Ah bu çocukların 

odası yok mu? Fakat bu odada da apartmanda 
çok u bir yer itıral ediyordu; ve çocuklar asd bel
li baıh eıha.a araamda ufacık kalıyorlardı. Bu eş· 
halt anneleriyle babalan idi. Faknt bunların da 
rolleri ve ehemiyeti ı:ünden güne artıyordu. Bunun 
böyle olduğunu kabul etmek kötü bir şeydi. Fakat 
ne yapanınız ki hak'kat böyle jdi. Zaten Antu• 
van da Ma.riyan da bet altı yatlarında. iken tıpkı 
onlar gibi, a.ilik, ikinci derecede, faydas1z birer 
malıluktular. Onlara da anneleri, babalan, ş.imdi 
kendilerinin çoçuldanna baktıiı 1ribi bakıyorlar-

Antuvan birdenbire dedi ki : 

- Berje pa.rayı venniyecek. İcraya vermek la· 
ton. Bir sürü ma.sraf, bir ıürü can sıkı.ntml B 
inaan alacağından em.in ol ? • lfler öyle kötü gİ· 
diyor ki ..• Henı bu aJqam ideti zehirle ·, gibi. 
yim. Müthif baırm ağrıyor. Senin de nez! var 
ealiba •.• 

Sonra durdu ve ilave etti: 
- Biraz taaarruf yapaa.k.. ÇOnlcO ne e a· 

liim .• Yani hiç olmazsa. .• 
Marjyan aözü tamamladı 
- Beraber gidelim; en pahalı lokantada ye. 

mek yiyelim. 
- Hadi •.• 
İki& de güldüler. 
- Hadi şimdi çıkaJnn emi? Eve1" bir yerd o· 

lurur bir iki kadeh bil' fey içeriz. Saat sekize do·· 
ru da yemek yeriz. Sonra erkence eve döneriz:. 
Yarm öyle bir i~im var ki sorma .•• 

Mariyan fapkaamı giydi ve ikisi de sokağ 
fll'laddar. Kapı kapandıl<lan &cınra çocukların gÜ· 
rültüaünü dufJQAk da .imkansızdı. Rah t blr nefu 
aldılar., { • 11 VU' l. 
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Voj dağlarının eteklerinde ... 

Çemberleyn diyor ki : 

Sovyet-Alman anlaşması 
vaziyeti değ işti rmem iştir 

Bahçede bir sığınak 
siper nasıl kazılır 

Bu yazıyı yazdığım gün gazeteler, 1 lerinde 9. 1; ikinci teırinde Pari.~ 

Evela şwıu söyliyelim ki paflif müdafaa teşkilatının kabul et:J' 
tiği iki siper tipi vardır: "Daimi siperler" ve alelacele kazılan 
"muvakkat siperler". 

garp cephesinde fransrz ord\Uunun 5.7, Voj eteklerinde 4.5. Zaten bu (Başı 1 inci sayfada) 
Y oj dağlarmm Sar nehri araamda benzeyiı öteki mevsimlerde ele u etmeıı vaziyetin İngiltere vo Fransa
ılerlemekte olduğunu haber veri • çok devam eder. Bütün yıl içinde da artık bütlln kuvetiyle hissedilmesi 
l'orlar • • • Paria'te vasati Mcaklrk 9.9, Voj e • olmuştur. 

Dünyanın her itinde ekonomi teklerinde 9.3 • • • Ruı • alman deklôraıyonu 
heaaplan arayanlar, belki, franaı:z· mu""ttefı"'-! Rul • Alman deklarasyonunun Fransız ordusu, A9 olan 
lamı bu taraftan ilerlemelerini, .,..., harbin tasfiyesine mütedair olan kıs-.. İngiliz ordusunun yeni askerlerine 
Çen büyük harptan sonra oahef yıl ka ... ı bukadar ince bir naziklik eseri mı karanlık olmakla beraber, bazı ba-
rehin olarak ellerinde tuttukları, göatermekle beraber harp hareket- rış teklifleriyle bu tekliflerin reddi 
ıtıcıhur Sar kömür madenlerini tek- haline ait olmak üzere bazı tehditleri leri için bu meniınde en müsait top-
rar almak maksadına atfedecelder- rakla.rı da bulmu§ aayxlır. Bu bakım- birlikte ihtiva ettiği görülüyor. 
dir. Tarihi daima bir tekerrürden i- dan aonbahard.a en ziyade düıünü- Bu teklifin mahiyeti ne olacağını 
baret görenler de 1917 Ye 1914 mu- kestiremem, fakat derhal söyliyebili-lec:ek teY yağmurlardır. 
harebelerinde de ilk çarpf!malar rim ki, hiç bir zaman hiç bir tehdit 
hep oralarda olduğu için bu aeferde Vakıa, Voj dağlarının garp etek- İngiltere ve Fransa'yı harbe girmekle 
de fransızlarm gene o taraflardan leri epeyce yağmurlu bir bölgedir. güttüğümüz gayeden vazgeçiremiye
ilerlemek itlerini tabii bulacAklar bir sene içinde vasati 163 gün yağ- cektir. Alman propagandasının yaptı
dır. mur yağar. Fakat bir gÜnde yağan ğı gibi. mezkur gayeyi istihsalden e-

Fransız oı-dusun\m Voj dağlan yajnıur vasati ancak 4.8 milimetre- vel mücadeleyi terke amade olmadı -
tarafmda hareket~riade 0 sebep- dir. Halbuki oradan haylice cenup· ğımızdan dolayı harbin devamından 

ta bulunan Manpeliye taraflarında mütevellit mesuliyeti bizim sırtımıza 
lerin tesiri olmadığmı iddia ede • senede 58 gÜn yağdığı halde bir yüklemek teşebbüsü ancak alman tak-
rnem. Fakat, benim fikrimce, bunda gijnde dü,en yağmur 11,4 milimitre- tiğinin yeni bir nümunesi olabilir. 
fraııaızlarm, herkeace malUm. olan, ye çıkar. 
hezaket ve inceliğinin do tesiri olsa 
&erektir. Fransızlar, karalarda as • 
kerliğe ancak harp za.manlarmda 
t'llfbet aö.terir, müttefikleri ingi • 
lizlere bu sonbahar mevsimiooe cen
•• cirmek iç"n, Frans.a'nın alman 
hududu Üzerinde, en münasip tara· 
fmı aeçmi~lerdir, diye ::ıannetmiyo • 
!"Um. Çünkü gazetelerin Voj dalla• 
rıylo Sar nehri arası dedikleri böl • 
ge Sar dağlarmm garp cihetindeki 
etekleridir. Burası da, cenuptan Fa· 
ail dağlanyle, prktan Voj dağla • 
riyle, garptan Mozel tepeleriyle ka· 
palı ve yalnız §imali kömür maden· 
~rinin Üzerindeki o~nlara doğru 
açık, bu sonbahar mevsiminde en 
tatlı havalı Leron yaylasının bir kıs
nııdır. Buranın iklimi, İngiltere Üze· 
rinden gelen deniz rüzgarlarına a • 
çık olmasmdan dolayx ve İngiltere 
iklimine yakın olduğu gibi, karada 
rrualıarebeye yeni ahtanlar için bu 
bölgede cenge baılamak en az zah
aııetli olacakt8'. 

Voj c:lağlannm garp tarafların • 
4aki eteklerinin bir İyiliği de iklim 
~an Fralda'd• Paris'e, Pa

iHnden sonra, en çok ben-
emen her mill~ Er -nsrzlann s evdf: 

ii kadar MYel'. İngilizlerin de -tabii 
kendi memleketlermaen .onra· Pa· ri&, her milletten ziyade aevdikle -
rinde fÜphe yoktur. " Seksen günde 
d..ft alem ,, kitabında İngiliz sey -
phmm: 

- İngiliz olmaaaydon, 
0

Paria'te o
t.rabHmek için fransız olurdum •• 

Bundan hatka, Voj dağlarının 
garp tarafındaki etekleri çokça 
garp olduğu gibi toprağı da yağmu
ru pek çabuk çektiğinden orada ça
mur pek az kalır. Fransa'nın met • 
bur olan asfalt kaplı yollarında yağ
munm ve çamurun tesiri hatıra ge
lemezse de bu aeferki harp tayyare 
harbı olduğu kadar tank harbı ola
cağa benziyor. Tanklar da yollardan 
dstan topraklar üzerinde yoğurul • 
mut çam\IT' olmana elbette daha az 
yaYaf giderler. 

Demek ki Voj dağları eteklerinin 
seçilmesinde iki türlü ince hesap 
biıieşmi§tir : Hem müttefiklere ne
zaket, hem de tanklar için bu mev
simde en münasip topraklar . . • 

G. A. 

Cıkarve 
..:> 

çıkmaz yollar 
(Btl§I 1 inci sayfada) 

lU•• UAU...a .1- - -
bilmez değildir.İngiltere ile Fransa, 
seferberlikten ve onun cephe gerisi 
buhranlarından müteessir olmıyan 
İstihsal sömürgelerinin veya mem • 
leketlerinin serbest İstihsali ile gı· 
dalarını temin edecek mevkidedir • 
ler. Bacalarına bomba dokunmak 
ihtimali olmıyan en ileri bir sanayi 
memleketinin fabrikaları gene İn
giliz ve fransız altınlarmm hizme
tinded.ir. 

Bugünkü alman hükümeti 
Bugünkü alman hükümetini kabul 

edemeyiz, zira bu hükümet taahhüt -
!erinin kendi işine gelmediği zaman 
hiç bir kıymeti olmadığını pek çok 
defalar isbat etmiştir. Buna binaen, 
bize tekliflerde bulunduğu takdirde 
hiç şüphesiz bunları tetkik edeceğiz 
ve kaydeylediğim hususatın ışığım· :ı 
haddeden geçireceğiz. Harbin lüzu
mundan bir gün dahi fazla devam et
mesini kimse arzu etmez. Fakat, İn
gilterede ve eminim ki Fransada da 
efkarıumumiyenin kahir bir ekseriye
ti şiddet kaidesinin nihayet bulması
nı ve hükümetlerin verdiği sözlerin 
bundan böyle tutulmasını temine az
metmiş bulunmaktadır. Harbin mesu
liyeti mütevali taarruz politikasını 

tasavvur ve tatbik edenlere aittir ve 
bu mesuliyetten ne kaçınmak, ne de 
itizar imkanı yoktur. 

HaTekat hakkında izahat 
Başvekil bundan sonra kara, deniz 

ve hava harekatı hakkındaki mutat 
izahatına baJlamış, ezcümle büyük in 
giliz ordusunun Fransaya nakledilmiş 
ve fransız kuvctlednin yanında yer 
almış bulunduğunu bildirmiştir. 

... ,,.. .. _, _ _.: 

Burada Loid Corc aöz alarak, son 
yılların bütün zorluklarına sebep o -
lan ~kmil mevzuları ihtiva edecek 
barı§ tekliflerinin bükümet ve avam 
kamarası tarafından tetkikini derpi!} 
etmiş ve aynı zamanda meclısin giz~i 
celse aktetmesini de istiyerck bugiln
kti harbin akıbetinin İngiltere, Fran
sa ve Alrnanya•ya değil, belid de lıi -
taraf memleketlerin battıhareketine 
bağlı bulunduğu kanaatini 6Östermiş 
tir. 

re ta.rafından buğday mubayaası için 
auretl teniyelerin devam ettiğini bil 
dirmi1tir. 

Keza nazır İngiltere hükürnetinin 
ihtiyacı olan diğer bazı şeylerin Ro
manyadan tedariki imkanını tetkik et 
mekte olduğunu ve fakat bu hususta 
tafsilat veremiyeceğini söylemiştir. 

Jngiltere ve Fran:ıa'nın şartları 
Londra, 3 a.a. - Deyli Meyi gaze

tesi, sulh taarruzuna intizaren şöyle 
yazmaktadır : 

Hitler, sulhu tehditkarane değil. 
fakat rica eder vaziyette istemekte • 
dir. Adeta bir ricacı vaziyetindedir. 
Kendisine İngiltere ve Fransa'nın 
sulh şartlarını dikte edelim 

1. - Hitlerizmin ortadan kalkma -
sı. 

2. - Polonya istiklalinin iadesi, 
3. - Çekistan ist iklalinin iadesi. 
İngiltere ve Fransa'nın bu üç nok-

tada mutlak surette tatmini müttefik 
lerin Almanya ile müzakereye giriş
melerinin lazım şartıdır. 

Kont Ciano dün 
Roma'ya döndü 

(Başı 1 incı sayfada) 
Roma'ya gelmiştir. 
Alman • Rus paktı ve Balkanlar 

Budapeşte, 3 a.a. - Macar matbu
atının kanatine göre, Kont Ciano, 
Alman - Rus anlaşmasının Balkanlar
daki italyan menafiini muhil olmadı
ğı hakkında teminat aldığından sulh 
lehindeki gayretlerini arttıracaktır. 

"ltalya çi:z.Jiği yolu takip ediyor,, 
Milano, 3 a.a. - Hariciye nazırı 

Kont Ciano'nun Berlin'i ziyareti hak
kında "Regime Fascista" diyor ki: 

"Ber1in mülakatı, İtalyanın tama· 
miyle değişmiş olduğu haberlerini 
yayanları sukutu hayale uğratabilir. 
İtalya, çi;ı;miş olduğu siyaset yolunu 
takip ediyor . 

Bizzat Hitler'in de Musolini'ye 
gönderdiği telgrafta dediği gibi Dan
zig meselesinin Alman - İtalyan pak
tiyle hiç bir aHikası yoktur. Binaena
leyh, İtalya için İngiltere ve Fransa-
~~ .. _ .......... + + ...... hhi;c:ı,.rindc bulunma-
sı imk!l.nı vardır. Fakat bu teşebbüs -
ler akim kalacak olursa bu milletler 
tarih önünde mesul olacaklardır. He
nüz sulha inanılıyor, fakat bu ümit o 
kadar fazla değildir. Yahudilik ale
mi çalışmaktadır. Binaenaleyh italyan 
gençliğinin vazifesi fikirleri seferber 
etmek ve silfilıları elde bulundurmak
tır.,. 

Muıolini Jô.vet edilmi§ ama 
gitmemi§ 

deditini elbette hatırlarsmız. Şa
ir Viktor Hügo da " herkesin iki va
tanı -yardır, biri kendisinin doğduğu 
memleket, biri de Parla ,, dediği va· 
kıt Jeney adaam<la muhacirliği aı· 
raamda pek iyi tanımıf olduğu in • 
gilizleri diifÜnmüt olacağı tüphesiz
dir. 

Almanya bu çıkmazdan kendisi
ni de~ batkalarmı da kurtarabilir; 
Alman kadm Ye çocuklannm timdi 
en tatlı rüyası olan 31 ağuatoa aul
hunu da, Polonya'yx mağlup ettiği 
zamaadan daha kı&a bir müddet 
iç.inde elde edebilir. Harbi nasıl o 
yapmıpa sulhu da o yapabilir. Fa
kat hataamm hqkalan tarafından 
Ye bafkalan zararına tamir edilme
sini beklememek p.rtiyle! 

Faris, 3 a.a. - Gerek Paris'e, gerek 
Çemberleyn'in ceı;abı bitaraf bükümetler merkezlerine ge-

Çemberleyn bu mütalealara cevap len haberlerden anlaşılıyor kial -
vererek evelemirde gizli celseye mu- manya, İtalya'nın bir tavassutta bu -
halif olduğunu bildirmiş ve barış tek- lunmak teşebbüsüne tevessül ctmesi
lifleri meselesine temas ederek demiş nin şayanıarzu olduğunu Kont Cia
tir ki: Tam elli yıl bite•iye tutulan ha -

Va İ.talİsti.Jderİne &öre, .onbaharm 
üç aynada vuati sıcaklık Paria'le 
Voj -dailarmm aaı'P eteklerirwle he
nıen hemen aynidir: Eylw'd• Pa • 
ris'te 14.8, Voj eteklerinde 14.3; bi
l'İllci tepinde Paris'te 9.9, Voj etek· Falih Rıfkı ATAY 

no'ya bildirmiştir. 
"- Halen elimizde bu mahiyette Dolaşan bazı şayialara göre, Ber-

hiç bir teklif yoktur ve Loyd Corc'un lin'e gitmeğe bizzat Musolini davet e
tasavvur ettiği kadar teferruatlı ve dilmiş fakat Musolini hariciye nazı. 
geniş mahiyette bir teklif alacağımızı rını göndermiştir. 

Daimi siperler 

Bu model ancak kazmak için 15.zım ge
len zaman ve materyele ..ah ip olunduğu 
takdirde tavsiyeye şayandır. Bu siper pek 
aağlam olur ve bir defa yapıldıktan sonra 
muhafaza edilmesi fazla mesai icap ettir -
mez. 

Bahçenizde düx hat halinde olmıyan 
(rt"Simde görfüdüğü gibi) ~ekillerde bir 
siper kazınız. 

Bu siperin uzunlui u içine sığacak kim. 
selerin adeuine göre değişir ; umumiyetl e 
dört kişi iç ın bir metr e mesafe hesap e -
d ili r. 

Siperin profili genişliği toprak sathın.da 
1 m 80; dipte 1 m. 21) ve derinliii iki met
re kadar olacaktır. 

Siperin civarları hafifçe arme (madeni 
tellerle) beton olacaktır. Beton için dört 
santim kalınlık kafidir. 

Siperin üstü içindekileri patlıyacak bom
baların parçalarından korumak üzere 6 san
tim kalınlığrn<la betonarme kapakla örtüle· 
ce!; ve kapak 4 santim genişlik ve 4 santim 
kalınlıkta iki betonarme temele istinat et
tirilecektir. Bu kapağın üstıine 30 ill 50 
santim toprak örtülecektir. Havalandırma 
için hava delikleri bırakılacaktır. 

L--/ '!' I O ----.ı 
f 8 ,-,,,.,. r,..v..cıv ı•M 

Siperin zemini ~ santim kalmlrğmda be
ton döııeneccktir. 
• Sipere ~rmek için 1 ~tre genişliğinde 

bır !"erdıven ya.pılacaktır. Basamaklar 3 
ıantım kalınlığında betonla örtulecektir. 
Bunları her hangi bir ~ekilde yere tesbit 
edebilirsiniz Bir siperin her on mC'lre u -
:ıunluğu için ayrı bir merdiven hazırlamak 
llzımclır. 

Siperleri kurutmak için en aşağı tarafın
d.a 40 santim kutrunda ıimana~ bir de
lık vilcuda retirilccek ve bu deliğiıı üstü 

Lelonya - Sovyel 
pakti tasdik edildi 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 

Litvanya murahhasları 
hareket etti 

Fransız gazetelerine göre 

"Düşman bir. tanedir 
ve o da Almanyadır,, 

İtalyan tavassutu ne olabilir? 

tahmin etmek henüz mevsimsizdir. Almanya'nın gerek 1talyada, ge
Buna mukabil, yapılacak teklifin ken rek Holanda ve Belçikada ve diğer 
disine bilrmeti olan hiç bir hükUmet hükümet berkezlerinde yaptıkları fa. 
tarafından kabul cdilemiyecek bir şe- aliyete bakılırsa,- zahiren kabul edil 
kilde olnwıı tamamen mümkündür. meğe müsait sulh tekliflerinin yapıl
Buna binaen henü:ı malum olmıyan ması muhtemeldir. Bitaraf şahsiyet
ahval ve §Crait içinde hükümetin ne lerin, demokrasiler için bir 2afer gibi 
yapacağını soylemek doğru olamaz. olabilecek şekilde Hitlerin sulh yap
Bir teklif aldığımız takdirde buna mak arzusunu izhar etmişlerdir. 
alelacele cevap verilmemesi hakkında Her ne olursa olsun sarih olarak 
Loid Corc tarafından serdedilen fik- ve müteaddit defalar tayin edilen 
re tamamen iştirak ederim. Gerçekten fransız ve ingiliz vaziyeti değişmiş 
ciddi surette mütaleaya layik görüle- değildir. 

Kaunas, 3 a.a. - Litvanya murah
hasları bu sabah Moskovaya hareket 
etmişlerdir. 

Parlc. 3 a.a. - Havas : Paris gaze - ı 
tcleri bu •· ba 1 d d' 1 . . • gun §yaıı arın a, ıp oma- Leon Blum Popularie gazetesinde 
•ının hemen bütün meselelerine te - d' k' 
ınas etmektedirler. ıyor 1 : • 

Polonya emri ıJakii 

cek bir teklife niçin alelacele cevap .Madrit, 3 a.a. - General Franko, 
verelim . .Meclisin ıttılaına ve tetkiki- Madrit matbuat şefi Manuel Aznere 
ne arzedilmeden verilecek hiç bir ce- gazetelerde intişar eden mühim be -
vap yoktur. yanatta bulunmuştur. 

Fakat tekrar ediyorum. Bu mahi- Franko doğu Avrupasını çeviren 

Litvanya hariciye nazın Urbsys 
.Moskovaya hareketinden evel Havas 
~uh_abirine yaptığı beyanatta nikbin 
lık ızhar etmiştir. 

LitıJanya mahfilleri nikbin 

Kaunas, 3 a.a. - Havas ajansının 
Kaunas'tan aldığı itimada şayan ha_ 
berlere göre Sovyetler Birliği Lit
vanya ve Letonyaya karşı daha ağır 
davranacak ve Estonyaya karşı gös • 
terdiği isticali bu iki memleket hak
kında göstermiyecektir. 

dökme veya çimento bir ı&kara ne kapa• 
tılacnktır. 

Si~rin civarlarmı dayatılacak ııraler 
tehlike işaretinin sonunu beklemek ii%ere 
rahatça oiurmanıu temin edecektir. 

Siper kazarken su çıktığı takdirde siperl 
yüksekte inşa ediniz. Evel! buit bir OOG
daj yapınız, ıiperin zeminini hiç olmazaa 
su sathından 20 santim yukarıda vücıxla ge· 
tiriuiz. Yiikscll:litini de en üst taraftaki 
geni$liği asgart bir bu.cııl: metre olan top
rak yığınlariyle meydana cetirebilirsiniz. 

Zehirli gulann cinr.esine bir dereceye 
kaöar mbıi 'blmak için daimt siperlerin 
methaline tahta bir çerçeve takıp Uzer' ne 
karbonat dö suda batınlaw.e kahn bir do
kuma perde asmak faydalı olur. 

uvakkat siperler 

Bu nevi si~rler yukarıda bahsettiğimi• 
siperlerin konforunu ve devamını bai~ ol -
masa da ona üstünlüi u şuradadır: ınşaa 
basit. pratikdir ve bilhassa çabuk yaptla -
bilir. Burada betona ihtiyaç yoktur. ~ipcr
Jerin çizili i diğerinde olduğu gibidir. E
badı ise derinlik ftibariyle l m. 80, yuka
rıda genişliği l m. 20 ve dipte Om. 80 dir. 
Cıkanlan toprakları ilri yana atmız. Bwı· 

lar 50 santim yülcsekliğinde birer tümsek 
vtıcııda getirmelidir. Oldukc;a geni1 bir &İ· 
ri' yeri veya yanm aıetre genişlikte bir 
merıdivcn hazırlayınız. Siperin her yirınl 
metresi için bir merdiven kafidir. 

Zaman müsait olursa, siperi direkler, talı 
ta parçalariyle örtünüz. Bu eğreti damın 
üzerine toprak veya topra.ltla doldımılmuı 
çuvalları atmıı:. Yarım metre yÜkscklikte 
bir toprak tabakası bomba parçalarına kr. -. 
$1 kifi bir himaye temin eder. Han için 
bir iki delik bırakmalıdır. 

Toprak ııathına yakm .u çı:ktığı takdirde, 
daimi siperler için oldu~ gıöi yiikselto • 
rek yapabilinılniz. Toprak ça.vallan •e)'e 
toprakla doldunılnıuı fıçılar .duvar vazffo
sini "'Örtlr. 

Böyle acele inşa edilmiş siperleri, • -
man müsaade ettikçe isWı etmek_ au için 
mecra açmak, giriş mer<livenlerinl geniı -
letmek daima kabildir. 

Siperlerin inşasında bilhassa dikkat eıdi
lecelı: bir nokta zehirli pz tefılilr:eııine 
karşı bunları arazinin yüksek ve ha•adar 
taraflarında inşa etmektir . 

Siperi evinizin pek yakınında yapmayı
nız. Evin yıkılma Hhasmm drımda olma .. 
lıdır. 

Sit?erlerin içinde yanınıza kürek, ıkazma. 
paruııman paketi almayı ihmal etmemeli -
dir. Siper<le yıkıntılar olm1111 ihtimali var· 
dır. Tabii elektrik limbasiyle gaz maske
sinin sipere gjrerken alınması unutulma• 
malıdır. İçecek su da rötürülmelidir. 

LE JOURNAL 

Bugün 

ULUS Sinemasında 

KESİF ALAYI 
Tamamen türkçe 

Büyilk aşk ve kahramanlık filmi 

Yeni dünya havadisleri 
Harbin başlangıç günlerin • 

de tekmil Avrupanın büyük tell
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 
matinesiyle yepyeni bir film 

SAVOY OTELİ a·· .. Nasıl olursa olsun ne şekılde ve ne 
"h ~tun gazeteTer, Kont Cianonun 'bi garanti altında tecelli ederse et-
.oerlın .. .. 1 . f d R gı 
d goruşme en etra ın a oma - ·n Hitler'in teklifinin esas şartını 

an aa 'h ı~ 1 · · b ki sı ' ' ınekte~.1 ma umat ge mesını e e • Polonya'daki emrivakiin yani Po-

yette hiç bir teklif gelmemiştir ve tehlikeden dolayı hissettiği endişeyi 
şimdiki safhada böyle bir teklifin ve- açıkça izhar etmiş ve : "Daha Rusya 
rileceğine herhangi bir ümit bağlan- Almanya ile paktı imza ettiği gün, 
masının da mevsimsiz olacağını zan- ıı:ukadder olan şeyi anladım,, demiş-
nediyorum. tır. 

Müteakiben denizaltı gemilerine ltalya Balkanlardan yana 

Söylendiğine göre Sovyetlcr Bir -
liği Letonyada askeri ve bahri üsler 
tesis etmekten vazgeçmiştir. 

Almanca HANS ALBERT 

-----• TL: 2193 
Exa 1

1
r.' •·~· d M 1 lonya milletinin imhasının kabul e -

e sıor gaze'=ın e arce Paya . · k"l d k · k' · diyor ki : dılmesı Leş ı e ece tır .Halbu ı bız 
".Mütemmi 1f'. 1. k su ciheti kati surette biliyoruz ki böy 

m ma umat ge ınceye a- ~ b. Ih h k"k' Ih d ~ ·1d· 
dar, İtalyan tavassutu şüphe olarak le ır ı;u ' a ı ı su e,ı ır. 
kalmaktadır. Difer bitaraf devletlere Fransız gazetelerinin tebarüz ettir
gelince, bunlar, pek muhtem.:l olrak, dikleri gibi, Çurçil de son nutkunda 
hattı hareketlerini, Fransanın ve İn . ayni vaziyeti kaydetmiştir. 
gilterenin hattı hareketine uydura • Saint • Brice Jurnal gazetesinde, 
caklardır. Fran'a ve İngilterenin me- Çurçil'in nutku ile alakadar olarak 
tanet ve selabeti, alman - sovyet kıs _ şöyle yazmaktadır : 
kacı arasına girmiş bulunan küçük Düşman bit tektir ve o da Almanya 
devletler için mahivdan ve -esaret - dır. Diğerleri bizim daha şimdiden en 
t e_n kurtulmak için, ister istemez ye- kuvetli tarafı teşkil ettiğimiz ve sul
ga.ne scHih çaresi teşkil etmektedir.,, hun bizim istediğimiz sulh olacağını 
Fransız gazeteleri, İtalyanın tavas- gördUkleri zaman, bizi takip edecek

su~ bulunacağı kabul edilse dahi, !erdir. Çörçil de bir rökor teşikl ede • 
~lmanyamn teklifinin ne olabileceği-

1
. cek derecede açık kelimelerle işte bu-

ll1 ek aoruıtu~tadıl' nu bildiroıiJtir. -

karşı yapılan harekattan bahseden B. teılıin edildi mi? 
Çemberleyn demiştir ki: Belgrat, 3 a.a. - Ciano'nun Ber-
"- Denizaltı tehlikesi süratle azal- !inden birdenbire ayrılması yugoslav 

makta ve ingiliz limanlarının ticaret matbuatında seyahatine dair verilen 
bölümü mütemadiyen artmaktadır. ıı haber derecesinde hayret uyandırmış 
eylül ile 20 eylül arasında 1485 ticaret tır. Belgrat gazetelerinin muhabirle
gemisi limanlara girmiş veya liman- rinde hasıl olan intiba bu ziyaretin 
lardan ayrılmıştır. Denizaltı ' gemileri tam ve kolay bir anlaşma emaresi gös
karasularımızdan tard ve çok açıklar- termekten uzak olduğudur. 
da seyahate icbar edilmiştir . ., Umumiyet itibariyle matbuat şu 

R kanaattedir : 
omanya • /ngiltere ticareti 

Bertin ve Moskova Balkanlar hakTicaret nazırı B. Stanley avam ka- k 
ındaki fikirlerini telife muvaffak ol 

marasında bir suale cevap vererek, 
muş ve bu suretle Balkan memleket-

12 temmuz 1939 tarihli İngiltere - !erinin Alman_ Rus ihtilatından mü
Romanya garanti anlaşması mucibin- t l · 

R .. .. • eve lıt korkularını yatıştırmış ol-
cc onıanya bukumetı tarafından ba- makla .. ·· b·1 1 d ftba ovune ı se er e, aym yatışma-
rı m yaatta bulunulması ve 1~ ma- yı ltalyaya verebilmek için daha bir-
...,. p_ro1okolu ıqucibince de !ngıltı • sok ICY.14r Y.aP.ılıvıın icap eder. 

Ecnebi mahfillerinde Almanya'nın 
Baltık denizi hakkındaki bütün plan
larından vazgeçmek mecburiyetinde 
kaldığı ve artık Almanya'nın bu de. 
nizde nüfuz tesis etmesine imkan ol
madığı söylenmektedir. Baltık'ta yal
nız Sovyetler Birliği hakimdir. 

Munters, Moskova·da üç gün ka
lacaktır. Mumaileyh, bu akşam Molo
tof ile görüşecektir. 

İt~lya hariciye nezaretine yakın 
mabfıllerde Urbsys'in Moskova seya
hatinin neticesi hakkında nikbinlik 
izhar edilmektedir. 

Baltık memleketlerinde 
heyecan artıyor 

Paria, 3 a.a. - Baltık memleketle
rinden Parb'e gelen haberlere nua
ran. A~ - Ruı ~lapJMı~n D&J~ık 

memleketlerinde uyandırdığı heyecan 
mütemadiyen artmaktadır. 

Letonya'da, eğer Rusya Libau'ı ele 

geçirmek istediği takdirde Almanya• 
nın buna karşı duracağı dahi söylen. 
mektedir. 

Finlandiya'da, Rusya'nın Lentng
ra<i civarında aldığı bahri tedbirler Ü· 

zerine endişeler büsbütün artmıştır. 

Yeni bir ıovyet heyeti 
Estonya'ya gitti 

Tallin, 3 a.a. - Sovyet askerf mü
tehauıılarından mürekkep ikinci bir 
g~.P ~ovyet • Eetonya paktının t& 
bıkı 1i'n bu&Ü!\ buraY.ı 1eısıi1tirc. 
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NAFIA VEKALETi 

alınacak 
N fı Vekaletind n : 

9. 10. 939 pazartesi günü saat 11 de 
Ankarada Nafıa Vekaleti binası için
de malzeme mü ürluğ · odasında top· 
lanan malzeme eksiltme komisyonun· 
da c mau (16.000) lira muha·nmen be· 
de.ili İstanbul'da Yükııck Mühendis 
mektebindeki depoya teslim ·artiyle 
800 ton ömikok kdmiirünün talibi 
çıkmadığından kapalı zarf u ulü ile 
yenıden eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme " rt amesi ve teferruatı 
b~del,;iz olarak malz me müdü~lüğun

n alınabilir. 
Muva: ·at t minat 1350 liradır. 
İsteklilerin teklif mek uplarını mu-

-.l;kat eminat ve şartnamesinde ya· 
nlı vesiknlarla birlikte aynı giln saat 
10 kadıır mr buz mukabilinde ko
ni yona vern:eleri 1azımdır, (472 ) 

14723 

TiCARET VEKALETi 

100 ton sömikok 

tinden : 
t kaloriferleri için alı

ikok açık ı- ·:.iltme
sı 10 ı:;-n m•· dı: le temdit ca.!mittir. 

2 - • her ton için 2:5,:5 lira fiat tah 
min e .ı i olup muvakkat teminat 
akc;ası 191 Hm 25 kuruştur. 

J - Ek!ıiltme 11.10.1939 çar am'ba 
günü ıaat 14 de yapılacak ır. !stek1i-
1erin bugünden eve! muvakkat tcmi
natlannı yatırmalan ve muayyen o· 
lan ıaattc vekalet zat i:tleri ve leva
zım müdürlüğünde toplanacak satın 

alma komiıyonunda hazır bulunmala 
rı ilan olunur. 

4 - Şartnameler her gün vekaleL 
ı:a işleri ve levazım kaleminıle göril· 
lebllir. (5058) 15003 

HARJT A UMUM MJ. 

9 kalem muytabiye 

malzemesi olrnacok 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

l - Harta Gn.. Drk. liik kıtası hayvanatı 
kin do.kuz kalem aıil.Ytabiyc açık oblltme

e koııulm~ıur. 
2 - EksilL"Ut 10-10-1939 salı &uaü sa.at 

ıı de Cebeci Harta Gn. Drk.lllk blnıısı.ııdıı 
Sa. AL Ko.da yapılacaı.tıT, 

3 - Muhammen tutar bedeli .SOfi lira 25 
kuruı, muvakkat teminatı 37 linı 97 kuruş 
olup banlı:a me tubu veya maliye makbazu 
.kabul olunur. 

4 - Taliplerin nztlı giln ve saatte temi· 
na larlyle berab•r komla:rona gelm~leri. 

(4797) 147S1 

JANDARMA 

Jıb i ecza ve sıhi malzem 
ah nacak 

J•ndanna Genel Komut!ll'Jığı 
Ankara Sa~m ima Kom.iıyonun· 
dan : 

Genel komutanlık sıhhiye deposu 
ihtiyacı için üç bin on be§ lira tahmin 
bedeli ve müfredatı parasız olarak ko
misyondan alınabilecek §artnamedc 
yazılı yetmig çe it tıbbi ecza ve sıhhi 
malzeme açık eksiltme usulli ile ı 6 • 

B. teşrin - 939 pazartesi saat JO da ı>a

tın alınacağından eksiltmesine girmek 
:istiyenlerin 226 lira on beş kuruıluk 
ilk teminat ve ~rtnamede yazılı bel
gelerle birlikte eksiltme vaktinde ko· 
misyona baş vurmaları. 

(4!!90) 14869 

GUMRÜK MUHAFAZA 

cak Ben • 
ın 

Gümrük Muhafaza Genel Ko· 
mutanlığı lıtanbul Lev z.ıın Amir· 
liği Satın Alma Komisyonundan : 

ı - Satın alınacak 100 ton birinci 
benzinin 12. 9. 939 ıah günil saat 15 
deki kapah zarfla eksiltmesine istekli 
çıkmadığından 9. 10. 939 paı r esi gÜ· 
nü aat 15 te yeniden kapalı zarfla ek· 
g' ltmesi y pılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 26500 li · 
ra ve Hk tcmfoatı 1988 liradır. 

3 - Fenni evsafı ve şartnamesi ko
misyondadır. Görülebilir. 

4 - İ tcltlilerin belli gün ve saat · 
ten bir saat eveline kadar 2490 sayılı 
kanunun tarifi vcçhilc lıazırlıyacakla
n teklif mektuplarını Gala a rıhtım 
caddesi 'eli Alemdar han ikinci kat
taki komisyona vermeleri 

( 1302/4646) 14552 

P. T. VE T. MODüRLOCO 

eli ahnaca 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Muhtelif tezgôhlar ahnaca 
M. M. V. Deni21 Merkez Satm Alma Komisyonundan : 

Adet Cinai İlk teminat Miınakasa Saati Gün T hmin B. 
Lira Kr. Tarilıi Lira 

1 Hassa torna tez-
gfilıı büyük 187 50 5-10-1939 

1 Hassas torna tez-
10 Perşembe 2500 

glilıı küçük 127 50 ~10-1939 
1 Üniversal freze 

lI Perşembe 1700 

1 
1 

tezgahı 375 00 5-10-1939 
Pulanya tezgahı 135 00 5-10-193!> 
Radyal delik tez-

13 Perşembe 5000 
14 Perşembe 1800 

gahı 375 00 5-10-1939 15 

ı 

l 

Y ksek devirli 
delik tezgahı 
Çift ta lı zımpa
ra tezgaiiı 
Dört mengeneli 

33 

60 

75 5-10-1939 16 Perşembe 450 

00 6·10-1939 10 Cuma 800 

tesviyeci tezgahı 37 SO 6-10·1939 11 Cuma 500 
1 Has aıı raıpalı-

tes iyeci velyti llZ 50 6-10-1939 13 Cuma 1500 
Elektrik kayna· 
cihaz1 93 ?O 6·10-1939 14 Cuma 1250 

Tahmin bedelleri hizalarında ra.zı.lı gösterilen on ka1em malzemenin hiza
larında gö terilen tarihlerde pazarlıkla milnakasası vekalet binasında müte· 
ııekkil komisyontımuzda icıra edilecektir. Parasız artnamesini almak isti -
yenlerin h r gün ve münakasaya girmek istiyenlerln de mezkur gün ve sa
atlerde belli teminat mektubu ve kanuni vesikalariyle komisyoncu olmadık
ları hakkındaki evrakla birlikte komi yonumuza müracaatları. (4S8i) 14889 

kat teminat (720) lira olup eksiltmesi 60 ıon d kuın !toku Askeri Fabrikalar U-
1 "k" · · 939 ba ·· ·· mum I ıdllrlileu 1\ erkez Saunalma ko-

1 ınclte~rın sarşam gunu saat mi yurıunı:-t 13-10.939 cums giln saat 14 
(16) da Ankarada P. T. T. umum mü- :e puarlılı:la ihale edilecekti~. Sartnam~ 
dlirlük binasındaki satın alma komis- parasu o:•:-ak komlıı)"o d n veı-ilir. Taliıı· 

yonunda yapılacaktır. ~~i;ı..:unv!~:~ııtek:~untuıı oia .. ~c ~~z~dl~~~ 
3) İstekliler, muvakkat teminat 

1 
lerindckl vcs ikle omisyoncu olrnadıkl:ı-

makbuz veya banka temiıut mektubu rınıı ve ı !c alfik.~,ıar tüc~ardan olduk· 
ile kanuni ve aiki ve teklifi muh evi !arınıı .. d:ıir Tıc ret udası vuıkas!ylc mez· 

ı<Üt gun ve saatte komisyona m racaatla-
kapalı zarflarını o giln saat (15) e ka n (4 J!'I) 14863 
dar mezkür komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler. Ankarada P. T. T. 
levazım, 1atnabulda P. T. T. levazım 

"'liyat şubeılİ müdürlüklerinden be
iz olarak verilecektir. 
(4433) 14123 

Varnon pil kadehi almaca 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

ı) İdare ihtiyacı için 5000 adet 
varnon pil kadehi açık ekailtmeye çı
karılmıştır. 

2) Muhammen bedel (2500) muvak
kat teminat (187,5) lira olup eksilt. 
me i 8 İkinciteJrin 939 çarşamba günü 
saat (16) Ankarada P.T.T. Umum 
Müdürlük binasındaki satınalma ko -
mi yonunda yapılacaktır. 

3) 1 tekliler, Muvakkat teminat 

30 ton im~ k 
A•keri Fabrik lar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alm Ko-
miı;,yonundaa : 

Tahmin edilen bwdi (30.000) lira olan 
30 tun Alemınyom Askeri J.'abrik r U
mum Mudürlliğu Merkez: Satın Alma ko
misyonunca 24-11J-l'J3!i salt gıinü sa t 14,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Ş nname 
(l) lira (50) kuruş mukabilinde koıniliyon. 
dm verilir. Taliplerin muvakk t teminat 
ol n (2250) lira ve 2490 nuın:ınlı kanunun 
2 ve 3. ma ldclerin ekl vesaildc loıo:rıi yon
cu olmadık! nna ve bu itle alikada.ı- tiic
cardan olduklarına dair Ticaret Odası ve· 
aika.siyle mez:kUr ~n ve saatte komisyona 
mürac.ıatlan. (4993) 14986 

35 kalem sn kayııı · ma,ak 
makbuz veya banka teminat mektu- Askeri Fabrikalar Umum Mü
bu ile kanuni ye "kalarıru hamilen diirJüiü Me.rlr·°' .... 41.... K,... 
mezk T gi.ln ve aa te o il mı yona mı yonunoon : 
müracaat edeceklerdir. 

4) Şartnameler. Ankara'da P.T.T. 
Levazım, lstanbul'da P.T.T. levazım 
ayniyat ,Şube i Müdürlüklerinden be
del iz olarak verilecektir. (4759) 

14728 

Mukavva masura ahnacak 
P. T. T. Levazan Müdürlüğün· 

den : 
ı - Talibi çıkmıyan l.000.000 adet 

mukavva masura pazarlıkla mübayaa 
edi ecektir. 

2 - Muhammen bedel 2500 lira mu
vakkat teminat 187.S liradır. 

3 - Pazarhk 23 - Birinciteşrin - 939 
pazartesi günü saat 11 de Ankarada 
P.T.T. umum müdürlük binasındaki 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

4 - Taliplerin artları görmek üze
re her gün Ankarada P.T.T. levazım 
ve lsta bulda P.T.T. ayniyat 1ubesi 
müdürlüklerine ve pazarlığa iştirak 
etmek için mezktır gün ve aaatte o ko· 
misyona müracaatları. 

(4853) 14834 

360 1on Gazovil ahnacak 
P. T. T. Umum Müdili'lüiü"tient 
1 - 29 eylül 1939 tarihinde kapalı 

zarfla ihaleıi yapılacağı ilan edilen 
360 ton gazovile talip çıkmadığından 
tekrar kapalı zarfla eksiltmeye çıka
rılmı§tır. 

2 - Muhmmıen bedeli (46800) mu
vakkat teminat (3:510) lira olup eksilt 
mni, 20 te!f'ini evel 1939 cuına gU.nU 
saat (16) da Ankara'da P. T. T. U
mum müdürlük binasındaki ıatın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat melrtu
biyle kanuni VHaiki ve teklifi muh
tevi kapalı zarflarını o gün aaat (15) 
e kadar mezkQr komisyona verecek
lerdir. 

4 -Şartnam~ler, Ankarada P. T. 
T. levazım, lstımbulda P. T. T. leva
zım a niyat şubeai müdürlüklerin • 
den (234) kuruş mukabilinde verile-
cek ir. (4986) 14982 

ASKERIFABRlKALAR 

60 ton döküm koku 
alınacak 

Tahmln wilen bedeli (40.000) olan 35 
kalem kasna~ kayışı askeri fabrikalar u • 
mum mildürlu~ " merke~ satın alına ko • 
miıyonunca 24-10-1939 ııalı ııUnii aaat l~ 
de p;ınrlıkla ihale cdilecel<tiı-. $ıırtJlan?~' 
(2) llra mukabilinde komisııondıın Yerıhr. 
Taliplerin muvalclnıt teminat ohm (3000) 
tina ve 24 O numaralı k.ııunun 2. ve 3. mail 
deleri.ndekl veaaikle komayoncu olmaıhk· 
lanna ve bu işle all!.kadar tüccardaıı ol ~ 
du.klanna dair ticaret ada ı veııilıubrle 
mez:kür gün ve ııaatte komi•yoııa müra -
caatlan. ( 4994) 14987 

Hidrolik pres dö üm tesisall 
alınacak 

A&keri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merk~ Sııtm Alma Ko
Miıyonımd 

Tahmin edilen bedcıli (25.000) lira olan 
hidrolik pres döklim tcsisaU aıkert fab · 
rikalar umum mildiirlüğU merlıcı satm al. 
ma komiıı)'onunca 20-10-939. cuma tünü sa
ırt ıs de p zari.ıkla ihale edıleçcktir. 

Şartnıune parıısııı olarak kom_lııyondan 
•erilir. Taliplerin muVJLkkat temınat ahın 
(187.S) lira ve 2490 numaralı lr~unun 2 ve 
3. maddelerindeki vcsaikle kornısyoncu ol· 
mad1klarnıa. vı:ı bu işle a1ik dıır til~car~;m 
olduklaruıa dair ticaret odası Yes.ıkasıyle 
meı:klh giln ve ıatte komiıyona miıracaat
lan. (4997) 14988 

340 ton isvec h m demiri 

alına< k 
Aşlı:eri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Mer ez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (51.000) lira olan 
340 ton 1ııveç ham dtmiri aslt.,rt fabrika. 
lar ımııım mıidlirlü İl merkc ııat.ra alma ko
miııyonunca 2'4-J0.1939 salı gilnü saat 14 te 
pa7.ıırlıi<Ja ihale edilecektir. Şartname (2) 
lira (.55) lruruı ınulcabilimle ko~isyondan 
verilir. Ta llplerin muvakkat tcmınat olan 
( 00) lira ve 2490 nuın~ralı kıuı!lnun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaılı:le komısyoncu 
almadıklamıa. ve b11 i le allk.:ıdır tile.car
dan olduklnrıııa dair ticaret oduı veaib • 
siyle mezkiır ıtiln ve ıattc komlııyona mil -
racaatları. (4999) 149811 

500 adet oı yağ tene esi 
sahla<ak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alına Ko
misyonund•n : 

Tahmin edilen bedeli (25) lira ola.rı 500 

l) 1dare ihtiyacı için 120.000 metr~ A keri F•hrikalu Umum Mü-

det boı ya tenekesi askeri fabrikalar u
mum miıdürltiiil merkcı; ıaun dma ko -
mı yonunça ~10·1939 pazartesi aaaı 14.30 
da açık arttırma ile sanlacaktır. Şartna -
meıi ııaraınz alarak komisyondaıı verilir. 
Ta.lipl'erin muvakkat teminat olan (1) Ura 
(88) kurut ve 2490 numaralı kılnunun 2 v<ı 
3. maddelerindeki vı:ıııaik:le me7.kur ıün ve 
11.atlo lr.omi9yoııa mUraça tları. 

tilik teli kapalı zarfla eksiltmeye çı- dürlüfü MeJ'lıez Satm Alma Ko-
karılınıttır. ,..: •yonundan 

2) ı.ıb n j)odol .( ~O), Illı.IV~- :.ralımilı : besle (3000) lira olv (SOS4'.) 15000 

Satıhk otomobil ve saire 
Anka.ra Defterdarlığından ; 

Muhammen bedeli 
Cinsi Markaıı L. K. 

M. Teminat 
L. K. 

Otomobil Fort 300 22 50 
,. .. Pakkart 40r 30 oo 

Konpirmepire makinesi During lOC 7 50 
Motorbisiklet Bcnve 40 3 00 

1 - Yukarda evsaft ya.zıh Otomobillerle, Kının kompırme makınesi ve 
motörbisikletin ayrı ayn ihaleleri yapılmak üzere açık artırma usuliyle sa
tışa konulmuştur. 

2 - İhale 9-10-939 tarihine müsadif pazartesi günü aat 14 de defterdar· 
lıkta toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin adı geçen günde komisyona gelmeleri ve bundan evvel 
§artnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık Milli Emlal; 
Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (4763) 14730 

153 kale ifa~ satd ak 

Şose ınş a ı 
Kastıunonu Daimi .Encümeni 

den : 

1 - 27726'.J lira 15 kurul! bedeli ke
şifli Araç - İğdir hudut olunun 21 
kilometrelik ğdir hudut kısmı mu
ceddet şos in aatı kapalı zarf usuliy 
le münakasaya kcnulmu§ ur. 

llıale muamelesi 17 t i eve] 9?. 
taril ine mü dif salı n saat 15 t:: 
Kastamoni hüküm.et koruı ında uai. 
encümeninde: yapılac ır. 

Muvakkat temin t H O Iir:ı 77 ku-
ruştur. ~ 

Mukavele. eksiltme . arm~e:;i, i a
yındırlık i 1eri ı;cncl şar name. i, hu
susi mukavelename, k if hulasasiylc 

1 silsilci fiat cetveli ''e buna mütcferri 
j ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon evrak 8 lira 11 kuruş mukabilinde An 

Ankera Deft rdarlığmdan : rc!siliğine vermeleri li!zımdır. kara, İstanbul, Zonguld k ve Kasta_ 
ı _ Muhammen bedeli 197 lira 50 Şartnameler 361 kuruşa Ankara ve moni nafia müdürlük! cinden alına • 

kuruştan ibaret olan 153 kalem muh· Haydarpaşa veznelerin e satılınakta· bilir. 
telif cins ilaçlar satılacaktır. dır. 48Ci8) 14929 İsteklilerin teklif mekttıplarını ve 

2 - İhale 9-10·939 tarihine müudif r en az elli lıin liralık .ose in aatı yap-
pazartcsi günü &aat 15 te defterdar - 1 em demirci klaıı ahn 1 tığına dair vesikalarını göstererek 
lıkt top! ? cak komisyonda açık ar- o. o. Yollan Satm Alm Ko· Kastamoni vilayetinden alacaklan eh 
tırma usııliyJe yapılacııl.-tır. j misyonund n : liyet vesikasını ve 1939 yılı ticaret <>-

3 - İsteklilerin 15 liralık muva ·· M ıhammen bedeli 7500 lira olan s dası vesikasının ve okuyup miindere-
kat temi at ınakl.ıuzu ve eczacı olduk- kalem demirci ocakları 20.11.1939 pa- eahnı kabul ettiklerine dair iınzaları
larına dair vcsilik ile adı geçen günde zartesi giınü saat ıs te kapalı zarf u· nı havi yukanda '3.Zılı ke§if hulasası., 
komsiyona g lmeleri ve illicların !is- &ulü ile An:-ara'da idare blnasınıla ıilsilei Hat cetveli ve hu usi §artna· 
tcs'ni görmek üzere defterdarlık mil· satın alıruıca'!ttır. me ve aair evrakı artırma ''e ekailtm 
~i-emlfil: müdürlüğüne müracaatkn Bu işe girmek istiycolerin (562,50) kanunu ahkamı d ire inde yukarda 
ılan olunur. (4764) 1473l liralık muvakkat teminat ile kan mın yazılı gün ve saatten bir saat evel ıtaa 

B ta · ti ~ · "k ı k · tamoni vilayetine vermeleri ilan olD-
İi memur alınacak yı_n ~~ gı vesı a arı ve te ııf~erini (50415) 1"'991 

aynı un aat 14 de kadar komısyon nur. ., 
Anknra Defterd rlı - mdan : 

150 lira ücretli e vekiller heyetin
ce ihtisa mevkii kabul edilen muba -
kenıat memurluğu cıünhaltlir. Memu
rin kanununun 4 üncii ve 3656 numa -
r. 1ı kanunun 13 üneli maddelerindeki 
evsaf ve şeraitı haiz bulunan hukuk 
mezunlarının vesikalariyle birlikte 
tahriren v ya ifalıen Defterdarlık 
mulıakemat müdürlüğüne müracaatla-
rı. (5044) 14975 

D. DEMIRYOLLARI 

Meal iza ocağı alınacak 

D. D. Yollan Satın Alma Kom.U
yoaundan : 

Muhammen bedeli 2500 lira olan bir 
adet metal izabe ocağı 16. 11. 1939 per 
embe günü saat 15 te kapalı zarf usu· 

lü ile Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı giln saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lil.zımdır. 

Şartnameler parastz olarak Ankara· 
da malzeme dairesinde, Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk şenlğinden dağıtıla-
caktır. (4815) 14813 

Sönmemiı kiret almaca 
O. D. Yollıırı Salm Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bede 1i 8400 lira otan 

yüksek kalitede 700 ton aönınemil} ki
reç 16-10-1939 paz.arteı;i günü ııaat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara· 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu İIJe girmek iatiyenlerin 630 lira
hk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa· 
da tesellüm. ve sevk şefliğinden dağı
tılacaktır. 

(4885) 

i.so ret çivisi 
14887 

o il nacak 
D. O. Yolları Satm Alma Komi&

yonundan : 
Muhammen bedeli 7300 lira olan 

730.000 adet rakamlı işaret çivisi Hi-11 
-1939 perşembe günü saat 15.30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu i!le girmek istiyenlerin 547,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve teklifleri ay
nı gün saat 14.30 a kadar komisyon re
isliğine ,·ermeleri 13zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, 1-la>·darpaşa -
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı· 
tılacaktır. (4889) 14888 

lo omotif metali ve kalay 

a m cak 
O. D. Yolları Satın Alına Komiıı

yonuudau : 
Muhammen bedeli 309.6ıH.79 lira o

lan 200 ton lokomotif metali ile mu
hammen bedeli 72.153,10 lira olan 50 
ton külçe kalay 17 ikinciteşrin 1939 
cuma günü aaat 15.30 da kapalı zarf 
ıısuliyle ve ayrı ayn ihale edilmek Ü· 

zere Ankara'da İdare binasında aatın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek iııtiyenlerin metal i
ı;in 16.135.79 ve kalay için 4.857.66 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
ayin ettiği v ı;ikaları ve t(kliflcdni 

reisliğine vermeleri l..'ızımdır. ------•:::._ ______ _ 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Havdarpa a
da tesellüm ve s k ~efliğinden dağı-
tılacaktır. (4958) H977 

Diz 1 mor r jcn "ar rü ına a 

KAZALAR 

Halihazır rifa " 
•• 
qı 

Çorlu Belediye inden : 

D. D. Yollan Satm Alma Ko- 1- Çorlu belediyesinin halihazır 
miııyonundan : haritasının alımı i§i kapalı zarf usu • 

Muhammen bedeli 10.000 lira olan liylc yapılan ekııiltmeşinc talip çı.k -
lıir adet dizel motor - jeneratör 20.11. madıgmdan bir ay müddettle açık e.k-
1939 pazartesi günü saat 15.30 da ka- ailtnıeyc konulmu,tur. 
palı ?.arf usulü ile Ankarada idare bi- 2- Açık eksiltme ve ihale 30 - 10 -
nasında satın alınacaktır. 939 tarihine mü adif paznrtc glinU 

Bu işe gimıek iatiyenlerin (750) li- saat 15 de Ç<ırlu belediyesinde yapı -
ralık muvakkat teminat ile kanunun lacaktır. Muhamınen bedeli 5000 lira 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ve muvakkat teminatı 375 liradır. 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 3- lşin mahiyeti meskCı.n aaha Çor. 
rei liğine vermeleri lazımdır. lu kadastro müclürlliğünden kop:( 
Şartnameler parasız olank Ankara- edilecek ve aika göre lıesaplanaraı 

da malzeme dairesinden. Haydarpaşa- t~rsim edilecektir. Ve 1/500 lük bari 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı- talar, kada tro olacaktır. Gayri m s
tılaca ~tır. (4959) 14978 klın sahanın yeniden' haritası ahnaecı.k 

~m iln ·ı- I·' < - .. '. 
GI\ . -· • 

yeyı çevreleyen 1s hektarla 3SS bek -
D. D. Yollan Satın Alma Ko· tara varan ııalianın 1/4000 mikyruılı 

Takeomettik umumı bari sı tenlim 
edilecektir. 

misyonundan : 

Muhammen bedeli 17030 lira olan 
41600 kg. muhtelif cinı motör yağı 
21.11.1939 sah günü saat ıs te kapalı 
zarf usuliyle Ankarada idare binasın· 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln (1277,25) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komısyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden. Haydarpaşa.
da tesellum ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (4970) 149?9 

ViLAYETLER 

Bir aşçı alınacak 
Yo;ı.gat memleket hastaııe3i baş· 

tabip iğindcn: • 

Hastanemizin 40 lira aylık Ucretli 
aşçı başılığı münhaldir. Laztm olan 
şartları haiz olanların Yozgat ıhat 

müdürlü ~üne istida ile miiraeaa.tları 

ilan olunur. (7824) /4977/ 14912 

Ekmek alınacak 
. 

İstanbul C. Müddeiumumiliğin
den : 

İstanbul ceza ve tevkif evleri ihti
yacı için 31.5.1940 günü akşaı:rtına ka
dar atın alınacak 154000 kilo birinci 
nevi etmek kapalı zarf usuliyle eks it 
meye konulmu tur.Muhammen bedeli 
14630 lira olup muvakkat teı:rıinatı 

1197 lira 25 kuruştur. İstekliler şart· 
namesini tatil günlerinden maada her 
gün mesai saatleri içinde Şirkeci aşır 
okak 13 numarada adli ve levazım da· 

iresinde görebilirler. 1hale 19.l0.1939 
perşembe günü aat 14 ı.le mezkur da· 
iı-ede yapılacaktır. İst kliler zarfları
nı eksiltme 6aatinden bir saat evellne 
kadar mezkür dairede toplanacak sa
tın alma komisyonu rei11liğine numa
ralı makbuz mukabilinde bizzat ver· 
meleri yahut dış zarfı mühür mumu 
ile kapadılmış ve adı ile açık adresi 
ve hangi işe ait olduğu yazılmak ıu
retiyle aynı saate kadar iadeli teah· 
hütlii olmak üzere mektuplarını gön
dermeleri ve posta geçikmesinden do
layı mesuliyet kabul edilmiyeceği ve 
i1an ücretinin müteahhide ait olduğu 
ilan olunur._(7862/.'.4982) 14981 

4- 1ııteklilerin vaktinde beledi -
yeler imar heyetinde i ·tirltk veailcı. -
lan almaları lilZlmdır. 

5-- Şarbıame Ye mukavelemı.meleı 
Çorlu belediyesinden ve Anknta'da 
belediyeler imar heyeti şefliğinden 

parasız alınabilir. (7399) 
(5012) 1 

Elek r tesisa ı 
Ladik Belediye Reisliğ. den ı 

Z6. 8. 939 tarihinde ihale edilecc 
olan kaza elektrik teaisat talip zu
hur etmecliğinden 9. 10. 939 günü sa
at 16 da pazarlıkla ihaJ edilmek Ü· 

zer temdit edildiği ilan olunur. 
15008 

ı .. ~ümef 
Ele · Malnıiidürlii 

ğünden : 

Eksiltmeye konulan iş qağıdadır ı 

ı - Ele kir kazasında yapıla<:~ 
lnikünıet binası inşaatıdır. 

2 - Keşif bedeli 46987 (Kırkafü 
bin dokuz yliz ııek en yedi) lira 86 ku 
ruş. 

3 - Eksiltme 18. 10. 939 çarşamba 
gUnti saat 14 de .Ele§.kirt kazası eksilt· 
me komi yonu :Mııl • .Md. odasında ka
palı zarf usulü ifo yapılacaktır. 

4 - Eksiltme QS.rtnam i · buna 
mütcferri evrak üç lira bcd 1 mukabi· 
lindc Eleikirt Mal. Md. dairesinden 
lınabüir. 'e Ağrı nafıa Md. de görü· 

l bilir. 
5 - Ekııiltmcye girebilmek için is • 

tcklilerin 3521 lira 9 kuru:lluk muvak
kat teminat verınel.ri ve Ağrı ili.ye· 
tinden bu i e girebıleceklerine dair a
lınmış vesika ib az tmeleri ınuktazi
dir. Bu vcı;ika i5i11 eksiltmenin yapı· 
Jacağı günd n en az ~e iz gJn evci ~r 
istida ile isteklinin Ag ı \ ilAy ti m • 
kamına mür 1.:aatları u m acoıa !arı 

_imdiye kadar yapt11•1.ırı b nzer: in · 
ata ait ~lcri yaptlrm~~, i r 1 rden al 
dıkları vesikaları ra t t neleri ı~zım

dır. Bu müddet zar!ını.la vesika tale · 
binde bulunı:nıyanlar tksil ney g' e
miyeceklerdir. 

6 - İstekliler teklif mektuı larını \
bale gilniı olan 18. l O. 939 ç ı Şil!.'l ,a 
günil saat 14 de kadar tk iltaıe omis
yonu reisliğine makbu~ mukabilinde 
teslim edeceklerdir. Postada vuk ı u -
lacak g iknı1:l r 
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MİLLi MÜDAFAA 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

rn..iayonunclan : 

l - 10950 Kğ. muhtelif emait kapa
lı ıarfla eksiltmeye konulmuştur. 
. Muhammen bedeli 25.800 lira olup 
tik teminat miktarı 1235 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5. 10. 
939 per ·embe günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. • 

3 - Şartnamesi 130 kuruş mukabi -
linde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
~ddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
tik teminat mektup veya makbuzları -
nı ihale saatinden bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri. 

(3891) 13854 

4 pres, 1 sa~ makinesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 4 adet presle bir adet saç kıvırm:ı 

l'lıakinesi pazarlıkla eksiltmeye konulmus
tur. Muhammen bedeli 10.000 lira olup ilk 
tcıninatı 750 liradır. 

2 - Pazarlığı 6-10-939 cuma gilnü saat 
15 de vck&let satın alma komisyonum.la 
)'upı!acaktır. 

3 - Fenni ve idari :sartnamesi her gün 
komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü madde· 
lerindc yazılı vesaikle birlikte ilk temi • 
nat mektuplarını muayvcn saatta komisyo
na müracaatları (4673) 14623 

Bir pres alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ınisyonundan : 
1 - Bir adet profil yapma presi pazar

lıkta eksiltmeye konulmu tur. Muhammen 
bedeli 7500 lira olup ilk teminatı 563 lira
dır. 

2 - Pazarlığı 6-10-939 cuma günü saat 
11 de vck5.let satın alma komisyonunda 
Yapılacaktır. 

3 - Fenni ve idari şartnamesi her gün 
l·o'?liıyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 ncü mad · 
delerinde yazılı vesaikle birlikte ilk temi
nat mektuplarını muayyen saatte komis • 
Yona mUracaatları (4674) 14624 

Elektrik tesisatı 

yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

tnisyonundan : 
1 - Keşif bedeli 7125 lira 11 kuruş olan 

Caz okulu ve gaz kışlasının dahili elektrik 
tesisatının, elektrik ııebekesine raptı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6-10-1939 cüma günü sa
> t l l dedir. 

~ - tıı. temin tı 534 lira 4-0 kuruş olup 
~ondan lınır. 

4 - Eksiltmeye gırecckterin kanuni te
mınat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde
l~rindc yazılı belgeler ve bu gibi iıtlerle 
iştigal ettiklerine dair Ticaret odasından 
alacakları vcsıkaıarıa biılikte M.M.V. Sa. 
Al. Ko.da bulunmaları (4728) 14689 

Su lesisafl yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

tniayonundan : 
1 - Keşif bedeli 26311 lira 32 kuruş olan 

A.nkarada gaz okulu harici ıu tesisatı ka· 
Palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 7-10-1939 cumartesi eilnü 
gaat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 1937 lira 35 kuruş olup 
ıartnamesl 132 kuruı mukabilinde komi& • 
Yondan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanunt te
rninat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. madde • 
!~rinde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle iş
tıgal ettiklerine dair Ticaret odasını.lan 
alacakları vesikalarla birlikte zarflarını 
ihale saatından behcmahal bir saat eveline 
kadar M.M. V. Sa. Al. K.na vermeleri. 

(4729) 14690 

~avagau tesisafl yaphrilacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

tniayonundan : 
Keşif bedeli 4515 lira OS kuruş olan gaz 

okuru harici havagazı tesisatı açık eksilt
ıneye konmuştur. 

11
2 - Eksiltmesi 6.10.939 cuma gÜnÜ ı;aat 
dedir. 

3 - İlk teminatı 338 lira 65 kuruş olup 
ıartnamcsi 13 kuruş mukabilinde komis -
Yondan alınır. 
rn·4 - Eksiltmeye &ireceklerin kanunt te· 
1 ır_ıat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. nıadue· 
i er.ınde Yazılı belgeler ve bu gibi islerle 
a~tıga~ ettiklerine dair t icaret odasından 
A~c~ lan vesikalarla birlikte M.M.V. Sa. 

o. da bulunmaları. 
( .. 730) 

Tav ocağı al1na<ak 
14691 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
tnisyonundaıı : 

1 B" •ilt - ır adet tav ocağı pazarlıkla ek • 
(45 ıncye konulmuştur. Muhammen bedeli 
lı:u OO) lira olup i~k teminatı 337 lira (50) 

ru:ı.tur. 

ıa.:t ls Pazarlık 12-10-939 perşembe günü 
da de vckli.let satın alma komisyonun

Yapılacaktır. 
k 3 :- Fenni ve idari ııartnameleri her gÜn 
Ontısyondan alınabilir. 

d i -;- lıteklilerin kanunun 2. ve 3. cil mad
e erınde yazılı vesaikle birlikte ilk temi

n t mektupları ile muayyen saatte komis
Yona r.ıurncaatlnrı. ('4669) 14720 

S lama ocağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

tniıyonundan : 
1 - Bir adet sulama ocağı pazarlıkla 

f.ksiltmcye konulmuştur. Muhammen bede-

dı 6000 lira olup ilk teminatı (450) lira -
ır. 

2 - Pazarlık 12.10-939 perşembe günü 
Enat 11 de vekalet ıatın alma komisyonun
da Yapılacaktır. 

k 3 - Fenni ve idari şartnameleri her gün 
emisyondan alınabilir. 
4-- lsteklih~rin kanunun 2. ve 3. cü mad

delerinde yazılı vesaikle ilk teminat mek
tupları ile muayyen saatte komisyoııa mü
racaatları. (4670) 14721 

Arap sabunu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
ı - Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

27 yirmi yedi kurue olan 3000 kilo arap sa. 
bunu müteahhit nam ve hesabına açık cl·
siltme suretiyle 10 • birinci teş. • 939 salı 
gilnü saat 10 da satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün Ko.da görülür 
3 - Eksiltmeye girecekler 61 liralık te

minatlariyle birlikte eksiltme gün ve saa
tında M.M.V. satın alma Ko. da bulun -
malan. (4806) 14768 

La ivert kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen fi -

yatı (370) üç yüz yetmiş kuruş olan 
(10.000) on bin metre lacivert kumaş ka -
pah zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 16 - birinciteşrin - 939 pa -
zartesi J:i.ınü saat on birdedir. 

3 - ilk teminatı (2775) iki bin iki yÜz 
yetmiş beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (185) yüz sek • 
sen bes kuruş mukabilinde M.M. V. satın 
:ılına komisyonundan alını!bilir. 

S - Eksiltmeye t:"rcceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve ücüncü maddelerinde 

JSterilen vesaikle teminat ve teklif mek· 
t plarını ihale saatından behemahal bir &a· 
at eveline kadar M.M.V. satın alma ko -
misyonuna vermeleri. (4911) 14~72 

Gabardin kumaş 

aft nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen fi · 

yatı (575) beş yüz yetmiş beş kuruş ol;ın 
(14000) on dört bin metre gabardın kumaş 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş 

tu~. - İhalesi 17 - birinciteşrin • 939 ~lı 
günü saat 11 derlir. • . . .. 

3 - İlk teminatı (5275) beş bın ıkı yu7. 
yetmiş beş liraclır. .. 

4 - Evsaf ve şartn-ımesi (405) dört yuıo: 
beş kuruş mukabilinde M.M.V. satm alma 
komisyonundan alınabilir. 

S - Eklitmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve ücüncü madd~lerinde 
gösterilen ve .. •ıiklc teminat ve teklıf .mek
tuplarını ih<ıle saatından behemahal hır sa
at cveline kadar M.M.V. satın alma komı~
yonuna vermeleri. (4912 ) 14873 

Haki ıayak almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen fiya

tı (375) üç yüz yetmiş beş kuruş olan 
(9000) dokuz bin metre haki şayak kapalı 
zarf usulivle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 18 - birinciteşrin • 939 çar-
şamba g-ünü saat on birdedi~. • . .. 

3 - ilk teminatı (2531) ıkı bın beş yuz 
otuz bir lira 50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve ışartnamesi (170) yüz yet
miş kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 ~yılı 
kanunun ikiuci ve ilçlincü madd~lennde 
gögterilen;. vcsaikle teminat ve tekhf .mek
at evelıne !Qi.ıar·M:nr.v-. sahn &nhrcl kuıım.• 
yonuna vermeleri. (4913) 1-4874 

Bir İngilizce mütercimi 
alınacak 

Milli Müdafaa Vekaletinden 
Vekalet tercüme :iUbesine bir inyilizce 

mütercimi alınacaktır. Aynı zamanda iyi 
fransızca bilen tercih olunur. Yapılacak 
imtihanda ehliyeti sabit olunca bidayette 
verilecek ücret 160 liradır. Bu ücret gös -
terilecek mesai ile 210 liraya kadar çıka
bilir. Talip olanların bal tercümeleriyle 
birlikte vekalete birer istida ile müra • 
caatlarr ilan olunur. (4914) 14875 

Ekmek lorbahk bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metre11ine tahmin edilen fi. 

yatı (80) sckıen kuruş olan (140.000) yüz 
kırk bin metre ekmek torbalık bez pazar
lık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - !halesi 6 Birinciteşrin 1939 saat 
on dörttedir. 

3 - Kati teminatı 13.700 on üç bin ye
düyilz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (560) beş yüz 
altmış kuruş mukabilinde M.M.V. satın
alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Pnzarlıia &ireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve ilçüncü maddelerinde 
gösterilen vesaikle ve yukarda yazılı ka
ti teminatiyle birlikte ihale saatinde M. 
M. V. satınalma komisyonuna gelmele-
ri. (4937) 14931 

Sebze komprimesi ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beher Porsiyona tahmin edilcıı 

fiyatı (12) kuruş olan 100.000 ile 500.000 
yilz bin ile beli yüz bin porsiyon çorba
lık sebze komprimesi pazarlık suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 6 birinci teşrin !139 cuma 
günü saat on birdedir. 

3 - Kati teminatı (3500) sekiz bin 
beş yüz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (300) kuruş 
mukabilinde M.M.V. ııatın alma komis
yonundan alınabilir. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 ıaytlı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
ıröstcrilen ve&aikle ve yukarda yazılı kati 
teminatiyle birlikte ihale saatinde M.M. 
V. satınalma komisyonuna celmelcri. 

(4938) 14932 

Sebze komprimesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beher porsiyona tahmin edilen fi

yatı (8) sekiz kuruı olan 100.000 ile 
500.000 yilz bin ile beş yÜz bin porsiyon 
çorbalık sebze komprimeıi pazarlık sure
tiyle satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 6 birinci teırin !139 cuma 
günü saat on birdedir. 

3 - Kati teminatı (6000) altı bin li
radır. 

'4 - Evsaf ve ~artnamesi (200) iki yüz 
kuruş mukabilinde M.M.V. satın alına ko
misyonundan alınabilir. 

5 - Pazarlığa ıireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve üçüncil maddelerinde 
gösterilen vesaikle ve yukarda yazılı ka
ti teminatiyle birlikte ihale saatinde M. 
M. V. satmalma komisyonunl gelme eri. 

(493!1) 145133 

100 adet tevhit semeri ahnacak 1 Linyit maden kömürü ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komia-I Ankara .Levazım Amirliği Satın 
yonundan : Alma Komısyonundan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen fiyatı 1 - Sarıkamış garnizonunıı.n ~tşlık ih-
(26) yirmi altı lira olan 100 yüz adet tev- tiyacı için 800 ton B;ı.lka:ı:a lınyıt. maden 
bit semeri pazarlık suretiyle satın alına- kömürü alınacı:ktır. Tahl1!ın bedelı 16000 
caktır. liradır. İlk temın.a~ı 1200 hr::ıdır. Kars gar-

2 - İhalesi 7 birinci teşrin 939 cumar- nizonu ihtiyacı ıçın 1200 ton alınacaktır. 
tesi gilnü !':aat on birdedir. Tahmin bedeli 21600 liradır. İlk temınatı 

3 - Kati teminatı (390) üç yüz doksan 1620 liradır. • 
liradır. 2 - Kömürün -~v~:ı.h v~ şartnameıu Miı:t. 

4 - Evsaf ve şartnamesi M.M.V. satın- LV. dedir. Bu komurl~rı mıı:ıt_ı'ka LV. m~_n 
alma komisyonundan bedelsiz olarak alı- alncağı evsaf ve .şera.ıt dahılınde . tea~ut 
nabilir. eden zata vermeyı Etıb~ıık t~ahhu~ etmı~-

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı tir. Belıer tonunun yerındekı mnlıyet fı-
kanunun ikinci ve üçüncü r.1addelcrinde yatı azami _555 k~ruştur. .. .. 
gösterilc:ı ve aikle ve yukarda yazılı kati: 3 - El:sıltmesı 10-10-939 salı gunu s~at 
teminatla birlikte ihale saatinde M.M.V. 10 da Sarıkamış mıntaka satıı_ı al~a komıs
satınahna komisyonuna gelmeleri. (5056) yonun<la yapı!acaktrr. İsteklıl~nn muay -

15001 yen saatten bır saat evet teklıf mektupla· 
rmı vermiş olacaklardır. ( 47 54) 14725 

Paraföner fesisafı yapfmlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Keşif bedeli 9559 dokuz bin beş 

yüz elli dokuz li_ra 48 kırk_ sekiz .~uru!j o
lan Cebeci asken hastanesı paratoner te -
sisatı acık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 20-10-939 cuma günü sa
at 11 dedir. 

3 - 1 lk teminatı 716 lira 9 kuruş olup 
şartnamesi 25 kuruş mukabilinde komis -
yo'ld:ın alırır. 

4 - Eksiltmeye cireceklerin kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. ma<l • 
de' erirde yazılı bel!' der ve bu gibi işlerle 
iştigal cttik1erine dair tica.-et oda!:ından 
alac;ıkl:ırı vesikalarla b:rlikte mua ·yen 
gün ve ı;ıtte .M .M. V. s tın alma kom is -
yonunda t •!unmaları (5057) 15002 

LEVAZIM AMİRLICI 

htelif tesisat 
Anltara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 

Berlcli keşfi 
Lira Kr. 

Muvakkat teminatı 
Lira Kuruş 

76627 88 5031 39 
Afyon deıniryol tamirat deposu için yu. 

karda keşif ve muvakkat teminatı yazılı 
bir hangar ile buna ait su, elel:trik tcsi.a
tı kapalı zarfla ihaleleri 6-10-939 cuma 
günu saat 10 da ynpılacnktır. Yapılacııl· 
hangar ve tesisatm proje ve keşfini görmek 
istiycnler her gün ve talip olanların iha!e
cleıı bir saat evci temınatlı teklif mektup
larını 2490 sayılı kanunun 32, 33 üncü mad
desin in tarifatı dahilinde Afyon kor satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(4720) 14666 

Bu\Jday ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle Edirne ıcın 

1200000 kilo sert ve yumu~ak buğday sa
tın ahnncaktır. 

2 - Eksiltmesi 13-10-39 cuma 5'ÜnÜ saat 
11 dedir. 

3 - ilk teminatı 4050 liradır. 
4 - Bir kilosunun fiyatı muhammene -

si 4 kur.ı>ı. ~ t'ı'n:ıtVıı.tJJr; ............ --
yenler her gün Eclirnedeki askeri satın al
ma komisyonunda görebilirler, 

6 - EJ:csiltmeye girecekler ilk pey pa
rasına ait makbuzla belli gün ve s.aattan 
evci Edimedeki satın alma komisyo • 
nunda bulunmaları llzımdır. 

(4732) 1%72 

inşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çatalcada bir top bana-an ile tavla 

yaptmlacağından kapalı zarfla ihalesi 11 -
Birinciteşrin - 939 çarşamba günü aaat 10 
da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
20285 lira 9 kuruştur. llk teminatı 1521 
lira 38 kuruştur. Şartnamesi ve keşif cet
veli inşaat şubesince bedeli mukabilin<le 
verilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu 
veya mektuplariyle kanuni v~saikle ihale 
gününden 8 gün eve! vilayet nafıa mü • 
dürlüklerinden alacakları veıikalariyle be
raber belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar teklif mektuplarının Fındıklıda ko· 
mutanlık satın alma komisyonuna verme· 
leri. 

(4733) 14673 

Kışla tômiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Kırmızı mercimek 

alınaçak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesse -

seleri icı.ı 52000 kilo kırmızı mercimek ka
palı zar!.a e .siltmesi l 2.10.939 saa ~ 1 ş de 
Ankara levazım iimirli ,i satın alma komıs-
yonunda yapılacaktır. . . 

2 - Mulı_mmen bedeli 5720 Jır:ı ılk tc· 
minatı '429 liradır. Şartnamesi komisyo-ıda 
gôrülür. 

!cinde kanuni vesikalar da bulunan tek
lif mektuphrı saat 14 de kadar knbul o u
nur. isteklilerin eksiltme iç'n helli .-akitte 
komisyonda bulunma!ı?rı. (4769) 14761 

Ankara Levnzım Amirıi··i Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - EHizığ merkez birıilderinin ihtiya~ı 

için eksıltme ı;~ulıylc 500 ton lavcmar!n 
maden kömürü s tın alınacaktır. Tahmın 
edilen bedeli 16000 liradır. 

2 - Şartnamesi Elil.Lığ askeri satın al • 
ma komisyonutıda her gün mesai dn ıılin<le 
görülebilecektir. 

3 - El~siltme 10-10-939 sah giımi saat 
11 de tiımeıı hinasıııda bulunan askeri sa. 
tın alm:ı komisyonunda o acaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ola -
caktır. 

S - MU\·akkat teminatı 1200 liradır. 
6 - Teklif mektupları 10-10-939 salı &Ü

nü saat 10 a kadar satın alma komisyonu 
reisliğine verilmiş olacaktır ve bu ~:ıattcn 
sonra mektuplar kabul edilmiyecektir. 

7 - İstekliler görülmesine l"ızum hasıl 
olan vesaiki resıniycsini muvakkat temina
tının konuldus':u zarf içcrsine konulmuş o
lacaktır. (4772) 14762 

Odun ahnacak 
Ankarn Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elazığ merkez birlikleri ihtiyacı i

çin 1650 ton odun eksiltme suretiyle aa • 
tın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 33000 
liradır. 

2 - Şartnamesi .f..:lizığdaki askeri satm 
alma komisyonunda her gün mesai dahilin· 
de gorülebilecektir . . .. 

3 - Eksıltme 11 10-1939 çar:şamha ~ilnu 
saat 10 da tüm binasında bulunan asken ija· - -- ·-., --"---"-'--

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ola • 
caktır. 

5 - Muvakkat teminatı 2475 liradır. 
6 - Teklif mektupları 11. 10.939 çarşam

günü aaat 9 a kadar satın alma komisyo -
nu reisliğine vermiş olııcak ve bu saatten 
ıonra mektuplar kabul edilmiyeccktir. 

7 - İstekliler görülmesine lüzum hasıl 
olan vcsaiiıtı reıımiycsini muvakkat tcmina -
tmın konulduğu zarf i~ersinc konulmuş o
lacaktır. (4773) 14763 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Siva11 garnizonu senelik 21000 kilo 

erimiş sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2100) ve mu -
vakkat teminatı da 1575 liradır. 

3 - İhale 11-10-939 çarşamba gilnü saat 
16 da tümen komutanlık binasındaki ko • 
misyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. İstekliler kanunun 2 • 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla ilk teminat 
mnkbuzlarını ve teklif mektuplarını havi 
olan zarfı gene kanunun 32 ve 33 üııcil mad. 
?elcrindeki sarahat dahilinde tertip ederek 
ihale saatından bir saat cvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. Postada geçikme
ler mazeret kabul etmez. (4812) 14766 

Hesap memuru İhsan hakkında 
Konya Tümen Sorgu Ha.kimli

ğinden : 

Fakiille talim ta~1n1 
kayl muamelah 

Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara Fakı.ilte talim taburu ko

mutanlığından Ankaradaki yüksek ı;>kull~
ra girecek okurların yilksek aslcerı e~l!• 
yetnameye ait tedrisatı takip etmelerı t· 
c;in faktilte t~lim taburuna kayıt ve ka· 
bulleri yapılacaktır. 

2 - Kayıt ve k:ıbul 1 Birinci tc\jrin 939, 
ı 5 Birinci teşrin 939 a kadardır. Bwıun 
için cumartesi ve pazar glinleri hariç her 
gün sabah saat 9, 11,30 ö(;!eden sonra 1.4: 
lG JO a kadar aş..~ğıdnki ve~ikalarla b~_r· 
likte Sarrkışlada Fakülte taburu 2 holuk 
komuntalı.,ınn müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

VESİKALAR 
ı - 4 adet fotoğraf (4x6 ebadınr:la, 

a'"knsında okul numara ve ismi buluna-
caktır. . 

2 - Nüfus cüzdanı musadd:ık suretı. 
3 - Tam askeri ehliyctn::ımeye hak ka· 

zandıcına dair musaddoık vcsıka. 
(4962) 14904 

600 buğday ton 

alınacak 

Ank:ıra Levazım Aınirliği Satın 
Alma K mi5vonund:ın : 

ı - t ıdncite;rin 939 ba ıncl:ı.n eylül_ 94'.l 
ıonunn kadar ih ·.,.aç ola ~ 600 ton bugday 
19-10-939 saat 10 30 da Kapalı zarfla ko· 
m:syoıaımuzcla e si \ neye kon~lı-cakt~r. 

2 - Tı>Jımin bedclı 36000 ve ılk temınatı 
2700 liradır. 

3 - Sartları ve evıs:ıfı Kolordumuzun 
375 sayiıı kıtııhındakinin ;ıymdır. 

4 - Her l:itap her yerde ve her zaman 
görülebilir. 

5 - Teklif mektupları 19-10-939 saat 
9.SO kadar Erzt rım askeri satınalma ko
misyonuna verilmiş olmalıdır. ( '!987) 

H9ıı3 

Arpa alınacak 
An'tara Levazım Aınirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Erzurum mıntaka Jevaz~ r.eisli~i 

satınalma komisyonundan 1 İkıncıte.şrı_n 
939 başı.n<lan e!'lül 940 sonuna kadar ıhtı
ync ol n 400 ton Arpa 20-10-939 dn saat 
10.30 d:ı komisyonumuzda ka,'\.\lı zarfla ek-
siltmeye konulacaktır. . . . 

2 - Tahmin bedeli 16000 lıra ılk temı· 
nat 1200 liradır. Şartname ve eVliaf, kolor· 
du~un 374 snyılı kitabında oldu.~n~ .~Y· 
nı.dır. Ba kitap her yerde her gun gorule
bilir. 

3 - Teklif mektupları 20-10-939 saat 
9,30 da komisyonumuzda verilmi, olma-
lıdır. ('4-9 S) 14984 

Arpa allnocak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
ı - Karaköaenin 600 ve Kaiızman 

garnizon kıtaatının SOO ve KağızmUI:. gar: 
nizon kıtaaunın 500 ve Kağızman ııuvarı 
gurubunun 500 ve Siirlı:ıhanı~ ~00--~~~ ar
pasına verilen fiat pahalı goruldueundcn 
bir ay içinde pazarlıkla alı~caktır. . 

2 - Karaköse arpası tahmın 34600 Jıra 
ve \\k tem\natt 251!.'l \i.radtt. 

3 - Kağızman ıtarnizon kıtasmın arpa. 
sı tahmin bedeli .30,000 lira ve ilk temi
natı 2250 liradır. 

4 - Siırbahan arpası tahmin bedeli 
6500 lira ve ilk teminatı 487 buçuk lira. 
dır. 

5 - Kağızman süvari ıurub\l arpuın.ın 
tahmin bedeli otuz bin lira ve ilk temi
natı .2250 liradır. 

6 - 7 - Birinchcş - 939 cumartesi gü
nü saat 9 da Karakösede 9.S Kaiızman 
gurubu 10 da Sürbahan on buçukta Ka
ğızman garnizonu arpası ilk pazarlığı ya
pılacaktır. 

7 - Evaaf ve şartnamesi kolordunun 
tekmil garnizonlarında mevcut ve aynı
dır. Her yerde gorülcbilir. (4990) 

1-4985 

Bir alnr yaphnlacak 
Ankara Levazun Amirliği Satm 

Alma Ko.miıyonundan : 
İzmitte Komutanlıkça gosterilecek yer

de bir ahır inşasına istekli çıkmadığından 
28-9·939 dan 28-10-939 g\imıne Adar pazar
lıkla yaptırılacaktır. İlk pazarlığı 7-10-939 
cumartesi şaat 11 de Eskişchirdc Kolordu 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 12000 lira muvakkat temi

natı 900 liradır. $artname proje ve kcıif
leri kor satınalma komisyonunda görüle
bilir. 

lateklilerin mezkilr gün ve ııaatte temi
nat makbuzlariyle komisyona gelmeleri. 

(502S) 14991 

2 garaj yaphrlla"ak 

1 - Selimiye kışlasının şerait ve lı::eşif 
cetveli mucibince tamiri yaptırılacaktır. 
İhalesi kapalı zarfla 11 - birinciteşrin • 
939 çarşamba ıünü saat 15 de yapılacak
tır. Muhammen keşif cetveli 4000~ lira 7 
dır. İlk teminatı 3000 liradır. Şartname9ı 
ve keşif cetveli inşaat ıubesince bedeli 
mukabilinde verilebilir. 

2 - İsteklilerin ilk teminat makbuzu ve 
mektuplariylc kanuni vesaikiyle ihale gü
nünden 8 gün evci vilayet nafıa fen mü -
dürlüklerinclen alacakları veıikalariyle be
raber belli giin ve aııattan bir saat eveline 
kadar teklif mektuplarını Fındıklıda ko • 
mutanlık satın alma komisyonuna vermele
ri. (4734) 14674 

93-4 yılında Karaman piyade alayında A k L A • ı· w • S t 
ve 936 yılında Konyadaki piyade alayın.da n ara evazıın mır ıgı a rn 
ücretle istihdm edilen hesap memuru 1h. Alma Komi. yonundan : 
sa~ın ikametgfilır ve halen nerede bulur .. 

1 

1 - Adanada gösterilecek yerde yaptırı· 
dugu meçhul bulunduğun.dan derhal Kon· lacak iki garajın inşasına istekli çıkına -
yadaki tümen sorgu hakimliğine müracaat dtfın.dan 23.9.939 dan 23.10-939 giinüne ka. 
c:ınesi .veya sarih adresini bil.dirmesi ak· dar pazarlıkla yapılacaktır. 
sı !.akdırde hakkında askeri mu.h~keme ?· 2 - llk pazarlık 6-10-939 cuma günü sa
ıu~u kanunUllWl 216 er maddeaının tatbık at 16 da Kayseri askeri satın alma komis· 
edılecefi lüzumu ilan olunur. (4847) 1-4804 yonunda yapılacaktır. 

Sığır eti ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Midyat kıtaatının bir ıenelik ihtiyacı için cins ve miktarları yazılı iaşe mıddeıi 
hizasında yazılı ııekli ve tarihte cksiltm_eye konmuııtur. İsteklilerin ıartlan görmek ü
zere iş Hatlarında bulundukları yerlerın satın alma komisyonunA ve eksiltmeye gi • 
receklcrin yazılr teminatlariyle mezkılr a:ün ve ıaatta alay satın alma komisyonuna 
müracaatları. (47Z2) 14668 
Cinsi • Miktarı İlk teminatı İhale tarihi Saat Şekli 

Kilo Lr. Kr. 

Sığır eti ~0.000 675 00 11-11-939 Pazarteııi .K. nrf 

Odun alınacak 
Ankara T.evazım AmMiği Satın Alma Komisyonundan 

Miktarı Muh. Bedeli İlk tem. İhale 
Kıtuı 

Edirno• 

" Uzunköpru 

Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. tarihi 11aat 5ekil -·-·-
Odun 125290 2225 22 

70570 1270 26 .. 11554-0 2079 72 
420::Z40 7564 32 

" 
1~60 1873 08 

169 14 
95 26 

156 00 
567 37 
138 ss 

23-10-939 10 Açık eksiltme. 
" " .. 11 
.. ,. ,. 15 ... 
" .. ,, 16 K. zarf " 
.. ,. ,. 17 Açık clcsiltme. 

1 - Edirne tümen birliklerinin yukard3 miktarı muhammen bedelleri ilk teminat
ları ve teslim yerleri yazılı odunlar kap:ı 1ı zarf ve açık eksiltme usuliyle mukave
leye bağlanacaktır. 

2 - Şartnamelerini görmek lstiyenler her gün iş saatlerinde Edirne tümen satın 
alma komisyonunda görebilirler. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatlerde ilk teminatlariylo birlikte Edirne tümen 
ıatınalma komiıyonuna milracaatları. 

4 - Kapalı zarf için belli aaatıosı ~ir taat •vvel t~lf ınf-l•tuplıırınr komisyona 
verrg,cleri ilin olunur. (5032) 14996 

3 - Keşif bedeli 64884 lira olup ille te
minatı <K94 lira 24 kuruotur. Keşif ve 
:ıartnameleri İstanbul, Ankara levazım i -
mirlikleri ve Kayııeri, Atlana aakeri satın 
alma komisyonlarından 325 kuruı bedel 
mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve ıaatte iste· 
nilen veaaik ve teminat makbuzlariyle ko· 
misyona ırelmeleri. (5026) 14992 

Un ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Trabzon garnizonunun Birinciteıı

rin başında eylül 940 sonuna kadar ihti
yacı icin kapalı zarfla eksiltmeye konu. 
1811 275000 kilo una teklif edilen 13 ku
ruş 40 sant. pahalı görüldüğünden tenzi
line talip olanların 7 birinciteşrin 939 
cumartesi günü saat 10 da Erzincan as
keri Sa. Al. Ko. bulunmalarL 

2 - İlk teminatı 2784 lira 33 kurut· 
tur. 

3 - Şartname ve evufı kolordunun tek 
mil garnizonlarında r..evcuttur. Ve aynı· 
dır. Her yerde her giln ırörülenler isti· 
yenlere bir a<icdi 186 kuruş mukabilinde 
komisyondan gönderilir. Erzincan Aı. Al. 
Ko. dan 1 Bayburt garnizonunun teşrin 
başından ağu!ltOs 940 sonuna kadar ihti· 
yacı icin kapalı zarfla eniltmcye konu
lan 250000 kilo una teklif edilen 13 kuruı 
50 santim pahalı görtildttğilnden tenziline 
talip olanların 7 Birinciteşrin 939 aımar· 
toei ıünii saat 11 de Euincan &. Sa. Al 

Ko. da bulunmaları. İlk teminatı 271f li
ra 75 kuruştur. Şartname ve evsafı ı.ol
ordunun tekmil garnizonlarıı:ııla mevcu l· 
tur. Ve aynıdır. Her yerde her gün görü
lebilir. 

istiyenlere bir adedi 181 kuruş muka
bilinde komisyondan gönderilir. 

(5028) 14993 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Kırklareli garnizonu için 939 aene

si ihtiyacı olan 1,110.000 kilo yulaf kıı.palr 
zarf usuliyle eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Kilosunun muhammen bedeli S ku
ruş 25 santim olup ilk temin1'tı 4184 lira-
dır. • _ .. 

3 - İhalesi 28-10-939 cumartcsı gunu 
saııt 10 dadır. İstekliler prtnanıesini her 
giln Kırklareli As. Sa. Al. Ko.nunda gö-
rebilirler . . 

4 - Taliplerin kanunun 2 • 3 maddclerın 
deki ve&aik ile teminat ve teklif mektup • 
larını be11i gün ve saatten en az bir pat 
evelin~ kadar Kırklareli askeri satm alma 
komisyonuna vermeleri. ( 5030) 1499-l 

Pirinç alınacak 
Ankara. Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kırklareli garnizonu ~in !IS9 yıh 

ihtiyacı olan 90000 kilo pilavlık pirinç 
k:ı.palı zarf ile münaknaya konulm~~r. 

2 - İhalesi 28-10-1939 cumaneaı ıunii 
saat 10 da olup kiloswıun muhammen be • 
deli 25 kuruş ve ılk teminatı 1687 lira 50 
kuruş olup şartname ve evsafını her gün 
komisyonda görebilirler. 

3 - İsteklilerin kanunun Z • ! madde· 
!erindeki vesikaları ve teklif mektup~~ 
ve teminatlarını havi zarflannı bellı gun 
ve sRatten en az bir saat eveHn.e kadar sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(5031) 14995 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levazun Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik •e IDÜeMe • 

~eleri için toprak ofisind~n alınacak. ~O 
ton buğdayın silodan değırmene naklı ıti 
acık eksiltmesi 19.10.939 saat ıs. de An
kara LV. amirliği satın alma komısyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ZSSO lira ilk te : 
mlnatı 191 lira 2S kuruştur. Şartııameıı 
her gün komi.,..'Onda görii!ür. Eksiltz:ıe i -
çin isteklilerin kanuni vesika ve ternınatla 
belli vakitte komisyonda bulunmaları. 

(5<>47) 14998 

60 ton sade yağı ahnacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - İzmir müstahkem mevki merkez 

birliklerinin 60 ton sade yağı ihtiyac.ı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulm111 • 
tur. 

2 - İhalesi 19 - Bir. Teş. - 939 perıeın
be günü saat on beş buçukta !zmirde Kıt
lada İzmir levazım i.mirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 57000 lira.dır. 
4 - Teminatı muvakkata a.kcası 4100 

liradır. 
5 - Şartnamesi her gün mc.zkt'lr komia. 

yonda görülebilir. 
6 - 1stek\i1er ticaret odasuıda kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermek mec -
buriyetindcdirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 24-90 
sayılı kanunun iki ve ilc;üncü maddelerin
de ve şartnamesinde yazılı vesikalarla te
minat ve teklif mektuplarını ihale aaatın • 
dan en u: bir saat evci komisyona Yennle 
bulunacaklardır. (5051) 14999 

100 ton patates 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi~yonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mücsse -

seleri için 100 ton patatesin kapalı zarfla 
eksiltmesi 20.10.939 aaat 15 de Ankara le
vazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7000 lira ilk te -
minatı S25 liradır. $.artnıımcsi komisYonda 
gorüliır. İsteklilerin kanuni vesika ve tc
minatiyle belli gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (5061) 15005 

DEVLET ŞURASI 

Bir kôtip alınacak 
Devlet Şurası Reisliğinden : 
Devlet şürasında münhal olan kA -

tiplik için te rinievelin 7 nci cumar -
tesi günü sa.at 10 da devlet şurası bi
nasında milsabaka imtihanı yapıla -
caktır. Memurin kanunundaki evsaf 
ve şeraiti haiz olmakla beraber başka 
bir mektep ve müesseseye devam et • 
memeyi de taalihüt etmek şartiyle bu 
imtihana girmek istiyenlerin devlet 
şQrası riyasetine hitaben yazılmı§ 
bir arzuhal ile müracaat eylemeleri 
lüzumu ilan olunur. (4922) 14892 

lKTISA T VEKALETİ 

Elbise yaptırı!acak 
lktraat Vekaletinden : 
1 - Vekalet müstahdemleri için 

(56) takım erkek elbisesi ile (3) ta · 
kım tayyör ve (12) adet palto ile (1) 
adet manto diktirilecektir. 

z - Kostümlerin tahmin edilen di · 
kiş bedeli (678) lira (50) kuruş olup 
muvakkat teminat parası (50) lira 
(89) kuruş ve paltoların tahmin edi • 
len dikiş bedeli (91) lira ve muvakkat 
teminat parası (5) lira (83) kuruştur. 

3 - Pazarlık 6. 10. 939 tarihine te
sadüf eden cuma günü saat (10) d::ı 
vekalet satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Taliplerin şartnameyi g5rmcl.. 
ve % 7,5 muvakkat teminat paralarını 
yatırmak üzere levaı:ım müdürlliğüne 
müracaatları ilan olu11ur. 

(4975) 



n 

re 
1 

bi 
r 

-~- ULUS 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 30 Eylo.I 1939 vaziyeti 
PASiF. AK T; ~ 

X'.asa : 
Ura Lira 

4- 10- 1939 

Altın: Safi kOnvrııru 
Baalı:not 

JS.500,355 21.802.488,71 
10. 195.405,50 

1.6l3.709.82 

Sermaye : 

.ihtiyat akçesi : 
ıs.000.000.-

Kaloriferli daireler - Ye.nlııdılr lım 
lı:ıönü caddeııindc (27) ııumanı.lı apa.rtın.ı 
ııın be er oda ve birer holü h vi birin. 

e ikinci katları kiraliktır. Üçtincil ka 

Ufaklı.le 

Dahildeki Muh birin 
Altın: Safi kilogram 
Turk liraaı 

Hariçteki fohabirler : 

~78,111 

Altm safi kiloı;ram : 10 010 238 
Altına tahvili k bil serhat dövızltr 
Diier dövizler ve borçlu kliring 
baki yel eri ; 

Hazine Tahvilleri : 
Deruh~ edi. evrakı n.ılı:diye kıır§th~ı 
Kanunwı 6'"8 iııci maddelerine tev
fi.kan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari sene Jet 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhte edilen cvnlcı na diy 

A.- )k r ı:ıgı Esham ~e Tahvilit (11 
(bari kı)'metle) 

B- Serbe t ı:ahaır n tahvilat 

Avanslar: 
Hıı.:ıioeye kısa vadeli an..ıı.a 
Altın 'Ve döviz ii:ıerine 
Tahvilat üzerine 

Hi edarlar 
Muhtelif : 

iS3.816.Sl 
414.283.99 

14.080.200,14 
3.080,78 

2.418 720,48 

158. 743.563.-

17.228.027,-

l90.270.3~.6l 

48 766.96-4.97 
7.564.277 ,08 

7.865.000,
l2.510.23 

7.837.421.06 

Yeki'ın : 

&3.611.604,09 

1 1.368.100,80 

lfi.502.001,40 

141.520.536,-

190.270.333,61 

56 . .131.242,0S 

15.714.931.89 

•4.S00.000.-

15.883.911.69 

,_ '4-75.J.04.6.§1,53_ 

Adi Ye fevlı:a.l&de 
Husu.si 

iT edavüldek.i Banknouar : 

Deruhte edileı:ı evrakı nakdiye 
Kanunwı 6-8 inci maddelerine tev
fikan hui.ne ta.rafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyeıi 
Kal'lllıb umamen altın olarak illve
teo tedavüle vuedilen 
Rec51tont mukabili lltveten tedavüle 
vueılilen 

Türk Lirası Mevduab : 

Döviz T aahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dam. 
Diğer dtivi.ıler ve alacaklı ltl!rina" 
bakiyeleri 

Muhtelif : 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.228.027 ,-

141..520.536,-

17.000.000,-

130.000.000,-

~710,-tı 

18.415.098,39 

{ak\ın : 

ı 0.217.134..25 

288.520 .536,-

25 .65-4.279,65 

3.8.417.808,81 

97.894.902,8.2 

475.704.~l.53 
i 

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

FındılC çerez Cleğil, gıdadır, Avrupalılar ve Amerikalılar her 

sene binlerce ton fındığı bunun ıçın arar ve alırlar 

FINDIK TARIM SATIŞ 
KOOPERA TİFLERi BiRLiGi 

Bu mükemmef konsantre Türk gıdasını en kolay, 

ucuz ve nefis şekilde bütün yurd<fa_şlora tokdıme hazırlanıyor 

4 kalem hayvan yemi ahnacak ANKARA BELEDİYESi 

Akümülatör ve saire ahnacak 
Ankara belediyesinden: 

Siyasa) BiJgjl~r Okulu Satın Alma Komisyonu Reiıli&'inden : 
:Mıkdan cinsi Muhammen bedeli İlk teminatı 

ZAYlLER 

Zayi - ltsküdar lisesinin son ıırufın
d!ln aldıiım 5 (ubat 1337 tarih ve 883 H· 
yıb taadikmımeyi .ı:ayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskislnin hükmü kalmadığı İ• 
lan olunur. 

T. C. Mcrlr.eı Banku a 
Rıdvn Bolevln 3689 

Zayi - Bandırma gumrlliiınde beJcdj. 
ye su itlerine ait olup 5·11·938 tarihli ve 
4 numaralı beyanname ile mevkiı muame
leye koydugumuz 433 parçanın teşkil et
tiği l7l« kilo su borusu için alınan 
364829 numralı makbuz senedini ıayi et. 
t~. yenisini ala1:ajımıx.dan esle sinin hük
mu kalm~dıitnı ilan edcri:ı:. 

Bu i, iı;in Bandırma belediyesi t ra· 
hndRn vekil edilen müteahhit i aat tür.k 

limited 'iİrketinin bu işlerde vekili: 
Sebat Anbarr 3690 

Zayi - Ankara Bclediyeı;indeıı aldı rm 
il numaralı tofor veşikamı kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin bilk· 
mü yoktur. Yeni ehir Selanik cadrleıi 
No. 16 lsrnail fnal 3091 

Za,,; - İş Banka tıv.laki '4269 No. lu 
küçük cari c-s&PJ;ıwıd.ı. kul.landfiiun t ı
tınıdan eskisinin hillurıü yoktur. 

Güllü Çatı;ır 3692 

Zayi - 937 sonesiııde Ankara Necati 
ilk okulundan aldıı;nn ıeharletnamemi 
kaybeıtim. Yenisini 111 cağımdan eskİtİ· 
nin bukm.ü olmadıgı ilin olunur. 

84'9 'o. lu Mehmet Yczer 
3693 

Zayi - Sahibi buluruluğum Spor Bulk 
ınıırkalı otomobile ait Hayd.arpa a gıım
ruıoıinde11 elmııt o!Ju um 41375 numaralr 
ve 2618.39 tarilıIİ lfilmrük irsaliyl'Sini kay· 
bettiğimden mezkur irsaliyenin bükmu 
yoktur. 

Hariciye Vekaleti D. I. Ş.-1 tedvire 
mernur M. Nuri Birgi 3696 

Satthk : 

Satılık apartman - Maltepede as. 
falt yol üzerinde gayet havadar biT a
partman satılıktır. Sanayi Cad. No. 
82 Tel: 1953 3613 

Satılık. - Ucuz arsalar ista yon ar
kasında asfalt üzerlnde Sanayi cadde· 
si No. 82 Tel: 1953 31514 

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

Acele sar1lılt ı•e klralrk - Bahçeliev
ler: B. 4 yemek, yat' k, misafir adalan 
eo•a l;tle tam d;,şcli aı:elc kiralık \'e ~atı. 
lıkur. Telefon: 2316, 3621 

Saulık - 38 model 13.5 beygir ku
vetinde sepetli Harley Davitson mar
kalı motosiklet acele satılıktır. Müra-
caat 3'180 den 25 Tarık 3625 

Satılık Kurt köpe i: - Eyi cins 13 
aylrk kurt lrope i acele . atılılctır. Mek
tupla Ulusta Y. 1. ye müracat 31578 

Saıılı.lı eşya - Az lcullanıJmıı biııiklet, 
hasır koltuk, ınıısa, roba, salon gramofo
nn. yazıharıc, büfe. 
.. B.:ı.nkalnr Cad. Çiçlnyurt &ok. No. 7 

Vagon.it sıra ında,.. 3682 

Kiralık : 

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

Kiralık - İsmet İnönü caddesi 37 
müstakil villa • muntazam ağaçlı bah
çe içinde iki büyük salon bir büro üç 
yatak odası iki lıh~metçi odası sandık 
odası çama ırlık kömürlük - garaj • 
lük tarzı inşa - kalorifer, §(imine • 
parke - büyük çift pencereler • zil -
Telefon - anten bilcümle sair konfor 
Tl: 1900 3519 

ve 2698 telefona muraca•t. 3676 

Kiralık - Çıltukçılar :yo}t\ışwıda ulh 
Kard~lcr Apııı-tmAnınd.a 3 ılncıi katt2 h~ 
tarafa nazır btiyük bir dam: kını t:r. 
Telefon 2150 3677 

Kiralılc - Yenişehir, Mf~r Kem 
Mektebi civarında, Okula sokııtı No. J 
de konforlu (S) oda bir hol. Tel: 6721 

0>679 

Kiralık - MbbleU 'bir: oda iralılmr. 
Ycniııehır, 1nkıllip aok. N. 4 alt katta bi· 
rinci kap. 3680 

KiralrJc cıda - Bir bay için aile Y'llll • 
da ciizel bi.r otl kıralıktır. Ö.ı arka 
;Menekşe ıokak Canıtez Ap. No. 12 dn· 
ıre 4. 3!181 

Kiralrlı: daire - altepe, UJ~ .o-
k k No. 14. 3 oda bir hol mut bıuıy<> 
tam konfor u t katta.kilere m t. 

3683 

Kiralılı: ev - B çc j inde 11ç bü)'ik o• 
ı.Ja, bol, kill'r, ııeııit mutfak, ~. lı:ıva-

zı ocağı. Owbüse bir da.ki Yeıılt r 
Kutlu yanında Uçar IO No. 17 alt it t. 
Su parası dahil 50 lir:ı. 3684 

Kiralri oda - B y!lk, fer&ı, kalorifer, 
konfor, Hnnv.ba ı P rk lrar 
Ap. 11. ci dairoye ımlnı.caaı.. 

Kiuılık ev - Veniıchir 
No. 19 da 2 oda bruı,-cı, 11'1 
Ev sabibine nıllracaat. 

Kiralllt - "aval:.lıdere Öz.d r cadd~ 
sl. 70 No. lı evin alt katı lci ftbr. El • • 
trı • su, holva n ftrdır ucaa kfrcı.,.a Vl'· 

rilccektir. İçınddtilere m r t. 16~8 

KiralıJı. oda - Atat rtı: 
ü tünde iyi Nr aile da. nı 
forkı. b r oda. P 
nıiiracu.ııt. 3099 

Kiralrlc Dtılre BUıınltklar kareı-1 
Xaranfil ve ait .. 10Jıaiı kö_z • Budru 
kat. 4. odA ı hôl n ·r kamo.:.ı havı 
( 40) lira. JCa pı CJ )16 milracut. 3701 

Devren Kinhk D&ir• - A 
varı &in Ape.. 3 
manıya miıncaaı. 

iş arayanlar· Kiralık ev - Yeniııehirde Karanfil 
sokağında 33 numaralı 7 odalı ve k.alo-
rifcrli bahçe içinde konforlu bir ev 

~~--........... ~~--
kiralıktır. Evdeki bekçiye müracaat. 

3601 

Kiralık daire - Nafıa Bakanlığı 
karşısında otobüs durağında Özgen 
rajsı~ ört odll' ivmmıtl. K.apı· 
cıya müracaat. 3617 

Bir bayana kiralık oda - Aile ya -
nında, Bakanlıklar karşısında büyük 
bir oda (2 inci kat) 18 liraya Tel : 
14 O Fevzi. 3622 

lş arıyor - Daktil05U bulWlaD vw 
seri yazan Jdfi dere<:ode İngili.ırce ve 
Almanca bilecı yazısı gtb·ct bir genç 
Akşamları 7 den ıonra it tan10· 
Her türlil ~terde doe • 

Aranıyor : 

AranfTCJr - Belvll Palu oteli tel~oıı 
ııtıralmd& ctlışmak Wıer• fraD$U:C& ko-

Klralılr müstakil tv - Bahçeli e lerde nlllur Türk vaunda~ı bir Bayan aranmak-
rembe tiplerden 86 No. alu oda ~nio tadır. !638 
bahçe Telefon 3485 den altı numara is-
tenecek . 3631 

Kirlık Ap. - 4 oda, hol, konforlu dai
re. Maltepe ;ı ltı. lı:aprlibaşı No. 37 &'Ör· 
mel;: dn içlooekilere, göriıpnelr. için Tel. 
1616 3637 

Dalr:tı1o aranıyor - Çocuk Eşiqeme 
Kurumuna liae veya orta mektep me.surıu 
&~ri yazan bir dııkti.Loya i.htl~ ftr\'iır. 
1 ·teklilcrbı Ve$llk ve boııserT!slerlyle 
Kurum Başltanhıjnıa mi.ıracaaUan. 3674 

3000 kilo 
2500 kilo 
1200 kilo 

500 kiln 

arpa 
saman 
kepek 
Kuru ot 

150 
62.5 
30 
25 "0 lira 

1 - Otobüs idaresi için alınacak 

olan 100 adet akimülatör ile 30 adet ~··•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

göz kutusu \•e 2000 adet menfi ve : O kt" I k Kiralılt - 37 lira Önccbecide orta = mekteple mülkiye ara.s.ı arka.tında Bıca .. 
turlar sok:ı&ınd:ı kasap ve bakkal kıırııı-müsbet plaka ve 2000 adet separatör a 1 o ursu 

Oda aranıyor - Bir talebe iı;in ılınan 
a.ilcıi nezdindo bi~ oda• t.nınıyor. Çocıık 
Sarayı caddcei Terzi M itlıat'a müracaat 
edilmesi. S686 

267,50 

Siyasal Bilgiler Okulu hizmet arabası hayvanları için yukarıda cins ve 

mik an yazılı yem pazarlık urctiyle satın alınacaktır. Pazarlık 9 birinci 
te rin 1939 tarihinde Ankarada mek eplcr muhaııebeciliginde yapılanktır. 

lsteklikr şartnameyi her gün mektepte görebilirler. (49i4) 14980 

..ııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -E Salim Uludemir Hüseyin Bozkurt ~ - ----------
Her nev erli ve Avrupa Sobaları 

TOPTAN ve PERAKENDE 

----= E Kışlı oba ve soba lcvazımatını tedarik e me istiyenlere bir de· : 
: fa da ma azamızı teşrif buyurmalarını tavsiye ederiz. Ma • azamızın § 
: emeli iyi mal uc.uz fıyat ile mü terilcrini memnun etmektir. _ - -: ADRES Tahtakale Tenekeciler so ak ark pazarı karşısında : 

°:i 1111111111111111111 N o· 6 3 694 11111111111111111 il ~ 

K b 
1

99 Mehmet Kutay, 29 Rehhan Alan. 
0 Uf olunan talzbeler 14 Zinnur Engin, 66 Nebahat Uğur, 

102 Şehime Ertan, 141 Fatma Göksu, 
.. , O vl t Konae.rvatuvan Direktör- 1142 Sadiye Suna, 145 M. Şadan Can-

i\ gunden dar, 145 Ali Koc, 65 Bedia Kut, 26 Zu-
Okulumuzun Temsil, Opera ve Mü- hal Sarıda), 20 Nuri Gültekin. 117 

zik bölümlerine talebe k bulU için Mehmet Sabri, 36 Reşat Altay, 42 Zi
Ankara ve !s nbul'da yapılan seçim ya D mirci, 96 Nanm Harukçu, 110 
&ınavındı:ı ka ananların adları aşağıda Hasan Orhon. 
yazılıdır : (5060) 15004 

73 Nevit Kodallı. 61 raik Tezel, 1.21 
S dık A 'Cl, l 1h an Çetiner, 9 İızet 
'.Bi iz, 15 Renan Tilr. armım. 97 Saba- kız talebe ahnQCQk 
hat Akyazılı. 58 Nesime. Vehbi, 77 
Mtizehh:r Belik. 93 Le.rnan Ünsel, 94 
Firuzan Boyar 105 Feriha Egemen -
gil, 108 E.vinç Özkan, 123 Selma Ar • 
may, 135 Perihan Esmeray, 16 Ferhan 
Tan eli. 37 Dcclriye Caner, 59 Meh -
Ji a Gülsen, 81 Mehmet Sekmen, 12 
S'l •"t laman, 33 İhsan Okan, 111 
B dri Ergu<1en, ıo Hasan Oğuz. 3 Ka· 
mil Ça ı, 19 Ha an Sakarya, 22 Er -
tuğrul Aı: oy, l 7 Şevki Çe inörge, 
PS cjat Boyaç, S9 ismet Uraz, 82 
Kcıunet Nallay, 91 Mehmet D~cı, 

Ankara Ga~i Terbiye Enatitüaü 
Müdürlüğünden: 

En titüniln beden terbiye«i şube -
ine yeniden kız talebe alınacaktır. 

İııt.k ilerin 9-10-939 tarihine kadar 
cns itüye müracaatları • 

Kayıt ıa1·tları ve ibraz edecekleri 
vesaik için malfunat almak istiyenle
rin bulunduklan mahal maarif mil -
düdükler'ne ha' vurmaları. 

(4888) 

on beş gün müddetle açık eksiltme- : 

63 üncü devresine ilk teş ·= 
rinin ilk haftasında : 

_ ba Jıyacaktır. Tahsil aranmak · : 

ıımıla 32 N. 4 oda au dahil. 3039 

ye konulmu tur. 
2 - Muhammen bedeli ( 4020 ) 

liradır. 

3 - Muvakkat teminat ( 302 ) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek iıteyen
lerin her gün Encümen kalemine ve 
isteklilerinde 20 / 10 I 939 cuma 
günU aat on buçukta Belediye En
cümenine muraca.atlan. 
(4941) 14919 

Mecra inşaatı 
Ankara belediyesinden: 
1 - Cebecide askeri hastanesinden 

mülkiye mektebi önündeki mecra ile 
Harbiye mektebi civannda inşa edil· 
mckte olan k1şla sularının ana mee -
raya bağlanması işi on beş gün mild· 
detle açık eksiltmeye konulmu tur. 

2 - Muha.m.'Tl.en bedeli (6356,05) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (4i6,93) Ji. 
radır. 

4 - Şartname ve keşif defterini 
görmek istiycnlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 20-10-!J39 
cuma günü saat 10.30 da belediye en· 
cümenine müracaatları. 
(4942) 14920 

Satıhk bisikletler 
Ankara Belediyesinden : 
Borçlanndan dolayı haczedilen 

427, 677. 1115, 1138, 1450, 1564, 1211 
plaka numa alı bi ikletlerin 5. 10. 939 
günü saat 12.30 da belediye mezat sa
lonunda aatılacağt ilan olunur. 

{5064) 150066 

Satış saati değiştiriliyor 
Belediye Mezat Salonunda : 

Pazartesi, salı, perşembe ve euma 
günleri saat ı 7,30 da yapılmakta olan 
aatı!tlann 5, 10. 939 per§embe günün
den itibaren 12,30 da ya laca.Sı Uan 
olunu.r. ,(5065) U007 

--
E sı:ıın herkes alınır. (BİR) ay - : 
E da diploma \•erilir. Belediye sı- : 
: rasında Hanef apartmanı No :; 
: 4 Tel: 3714 tım : 
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııırııı,.. 

ı·--ôlcüN .. 'KADIN··--.. l 
L..... .. ..... _"!.~:.~ .. ~.:.:~.......... . ... 1 

U L U S - 20. inci nl. - No: 6528 

İmtiyaz Sahibl 

hkender A rtun 

Umumi Neşriyatı İdare Rden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtu Faik FENiK 
Milesıese Müdürilı Na$it Ul.UÔ 

ULUS Baıınnevi A1'1KARA 

Acel" kiralık - Yeni eıh.ir Dikmen cad. 
izcr sokak. No. 3.A da 3 oda l hol haT&
gazı, elektrik, su d hil içindekilere miira· 
caat. 3640 

Kiralık - Bii>•iık möbllyeli oda kalo· 
rifcr, telefon. ıc;ılı ·u - Havuzbe~ı. Soy-
631 Ap. Kapı 1, daire 4, telefon 2315, 

3644 

Devren Kiralı/ıtır - Etlik bal:ı cami 
yolunda '4 odalı. mu nmba dö~eli sulu hı
•adıır mn%but bir ev 25 liradır. 1062 den 
ev..ıat Anb rcJya nıilracaat. 3645 

Kı'ralı - Pos 3De cad. 54 E&m Apart
ınan ticaret odas1 yanında. 2 ve 4 odalı 
daireler. 3646 

Kiralık kııt - Geniş 4 oda v. ıı., Ahit 2 
ı;urdrop J büfe. her türhı ltoııror cihu ve 
tesisatı, Eeovkaladc nezareL İç b kıınlık 
hrşısı Kı..:ılırmıık solı:. 4 Tel fi046 36'1-7 

Kıra/ık oda - Bayan için aile nezdin
de banyolu güı:c! havadar J,ıklar cad. 
Necati okulu Yanında No. 23 U ur Ap. 
d:ıire 2 içindekilere müracaat. 3650 

A celc Kiralık - Demirtepe Emek Ap 
da b yük 5 oda l salon 2 hol sıc11'k so
ğuk autu, ka1orifcrlı konforlu d11lre. 

Tl: 3295 3652 

Kır:ılık dııire - Maltepe ııon durak as
faltta kıncı! r ıo! ı No: 4 ./lıp. üat kıt 
3 oda 1 bol l hizmetı;ı odası koıı forlu ayrı 
ayn 2 daire. lçindekilerc müracaat. 3C566 

Kıra/ık dair - 4 oda 1 hol. Yeni,e. 
hir Ça t.aY sokak No. 7. Yanıntlaki De-
niz Ap. nına mıiracaat. 3675 

~ 111 Kirallk büyük ev 111!:. - ---: 12 oda kalor·fer 2 banyo, : 
: parke döşeme geni' bahçe : 
= garaj Kocatepe' de son oto-
: büı durağında İsmet İnönü : 
: caddesi 65 müracaat telef on : 

1589 -- -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

DİKKATi 
APİKOGLU 

SUCUKLARINI 
Tercih Ediniz 

Halis koyun ve sığlr etinden ma· 
muldtir. Bütün bakkall rda sa -
tılır. 5096 

Taklitlerinden sakınınız. 

. 
YENi 

Yeni mevsim 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU Gt.lN BU GECE 

Türkçe Sözlü Büyük Fi.lm 

hazırhğı dolayısiyle 

bir müddet 

kapalıdır 

BU GECE 
MERCAN ADASI 

Jean Gıı.bin - M. Morgaıı 
Gilıı.d z iki film 

ı - B. Çocuau 
2 - Çöl Karakolu 

Seanslar: 
14. 30 - 16,30 - 18,30 - Ceee zı ae 

Halk runtincsi 12.lS de 
ÇELiK KALE 

BUGECE CEBECİ Açık Hava Sinema.anda 

St.lVEYS FEDı\11.ERt 

Sean5lar: 

14 - 16 - 18 • Gece 21 (le 

12 de ucuz Halk matinesi 
PRENS BUBUL 

Şeyhin oğlu 
Türkçe sözlü 


