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Sovyetler Birliği Letonya karşılıklı 
yardım pakti MoskOva'da imzalandı 

_____ , ...................................................... ---

Sovyetler Birliği Lelonya' da 
askeri üsler tesis edece 
, ,•-· · ~\•".ı.,.;..::-.. ..·• .,!~ ·~·: ,,---:-,,.. . ~ - • ~· ı.;.4•."" .:.:..•.::,-ı.'.~.•' _, ,..'• #{" .-. ~~: ·: I', 
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.. ~.L:etonya sahillerinde Sovyet batarya 
ye garnizonları bulundurulacak 

Moskova 5 a.a. - Sovyetler Birliği • Letonya karşılıklı yardım 
paktı bugü~ imzalanmı~tır. Pakt beı maddeden mürekkeptir. 

Muahedenin birinci maddesi mucibince, her iki memleket, bir 
~vrupa devleti tarafından doğrudan doğruya bir hücum ve yahut 
hücum tehdidi takdirinde askeri yardım da dahil olmak üzere 
biribirlerine her türlü karşılıklı yardımı yapacaklardır. 

1T •r 0 :-1 
Sovyetler Letonya'ya silah 

verecekler 

Almanya ile Yugoslavya ara
smda yapılan ticaret görüşmele
rinde bazı zorluklar çıkmıştır. 
Bu husustaki tafsilatı 3 üncü 
sayfamızda bulacaksınız. 

4 milimetrelik hafif bir tayyare Jafi Bolor• topa mevzi alırken 

B. Saraçoğlu 

Bugün le rar 

femasl ra baıhyor 

Garp cephesinde fasılalı 

topçu hareketleri oldu 

Ren ve 
askeri 

Mozel arasında i bölge4e 
harekôt inki~af ediyo~ 

l 

Y azı,-esını Muahedenin ikinci maddesi muci
bince, Sovyetler Birliği Letonya'ya 
iyi şerait ile silah ve harp malzemesi 

Moskova, 5 a.a. - Türkiye Harici
ye Vekili Şükrü Saraçoğlu'nun yarın 
Sovyet ricali tarafından kabul edile
ceği öğrenilmiştir. 

B. Sükrü Saraçoğlu'nun 
ziyaretleri 

Paris, 5 a.a. - 5 Teşrinievel sabah tarihli tebliğ: . 
Cephenin muhtelif noktalarında fasılalı topçu hareketleri oı.. 

muştur. 

y pan 
Tı··rk ·ye 

·h Rıfkı ATAY 
H id ı ımız n, ner tarar-

verecektir. 
Üçüncü madde mucibinct:, Letonya 

Sovyetler Birliğine Vindau ve Libau 
limanlarında deniz üsleri ve Sovyet 

Sovyetler Birliği Hariciye 
Komi•eri B. M olotol 

hava kuvetleri için bazı tayyare mey·..---------------
danları tesisi hakkını tanı~ktad~.r. 
V:indau ile Pitbago arasında Rıga kor 
r • .,;.,it.1. miid~f.aa.s_ı i~in Letonya sahi
linde ~ovyetıer Hirlıği bataryalar yer 
!eştirmek hakkını haiz olacaktır. Sov 
yetler Birliği buralarda miktarı husu
si bir anlaşma ile tesbit edilecek gar
nizonlar bulunduracaktır. 

Leton hükümranlığına halel 
gelmiyecek 

Ama ovye 
protokolü dün 

imza edildi 
Moskova, 5 a.a. - Alman - Sovyet 

dostluk ve hudut anlaşmasında ismi 
geçen protokol, bugün Moskova'da 
B. Molotof ile alman büyük elçisi ta
rafından imzalanmıştır. 

Moskova, 5 a.a. - (Tas) Türkiye 
Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğ
lu 3 Teşrinievelde, yanında Türkiye 
büyük elçisi B. Ali Haydar Aktay ol
duğu halde B. Voroşilof'u ziyaret 
etmi~tir. 

Vekil aynı gün büyük elçi B. Ak
tay ile birlikte dış ticaret komiseri 
B. Mikoyan'ı ziyaret eylemiştir. 

Bu iki kabul merasiminde de Sov
yetler Birliğinin Ankara büyük elçi
si B. Terentief hazır bulunmuştur. 

Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğ· 
Iu 4 teşrinievelde Leninin mezarına 
bir çelenk koymuştur. 

~kıam tebliği 
Paris, 5 a.a. - 5 T eırinievel akıam tarihli fransız tebliği: 
Gün, heyeti umumiyesi itibariyle sakin geçmiştir. Ceph'enln 

muhtelif kısımlarında iki taraf ke§if unsurlarınrp faaliyeti kayd• 
dilmiıtir. 

Paris, 5 a.a. - Havas: Ren ile Mo· fü; 
zel arasında askeri faaliyet, son gün· 
ler~c ilc~i mcvz~lere keşif kolları gön 
derılmesı suretıyle, daha ziyade ge
nişlemiştir. Bu faaliyet, düşmanın 
vaziyetini anlamak için yapılan kJa. 
sik bir faaliyettir. 

Bazan oldukça kuvetli bir keşif ko
lu, ya esirlerle geri dönmek ve yahut 
da baskınl:t taktik ehemmiyetli bir 

(Sonu S inci sayfada) 

ta umumi bir merak ve alaka uyan
dıran Moskova seyahati, doğru 
yanlış, ileri geri bir takım şayia ve 
tefsirlere sebep olmuştur. Muhte
rem Saracoğlu henüz mesut sovyet 
§ahsiyetleriyJe müzakerede bulun· 
duğu için, herkesin bildiğinden faz. 
la haberler verecek halde değiliz. 
'Türkiye ile,bir taraftan büyük kom· 
!U ve dostu, diğer taraftan lngilte
re ve Fransa arasındaki münasebet 
•e taahhütlerin, bugünkü hadiseler 
kargısında, tesir ve ehemiyeti söz 
götürmez. Fakat bu münasebet ve 
taahhütlere haklın olan ruh, cüm
huriyet hükümetlerinin on altı se· 
bedenberi devam eden dı, politika· 
•ını takip etmİ§ olanlar için bir mu
aıtınıa da te~kil etmez. 

Dördüncü madde mucibince, her i
ki taraf diğer taraf aleyhine itifak • 
lar imzalamıyacaktır. Sovyetler Birli
ğinin bahri üsler ve garnizonlar tesis 
edeceği arazide Leton hükümranlığı
na halel gelmiyecektir. 

Bugün imzalanan bu protokol, es
ki Polonya arazisinde Almanya'nın 
ve Sovyetler Birliğinin menfaat s~ -
haları arasındaki hudut hattınv sa
rih bir surette tesbit eylemektedir. 
Bu protokolda tasrih edildiği veçhi
le, bu hudut hattı, 9 teşrinisanide işe 
başltyacak bir alman - sovyet muhte
lit komisyonu tarafından mahallin • 
de tahdit olunacaktır. 

Rayştag bugün toplanıyor 

Dün gazetelerimizde neıırolunan 
~e Türkiye'nin, hiç ııaıımaksızın sa· /k kalınakta olduğu dürüst siyase
~~~ tıun bir itiınat muhafaza edil
" 

1~1?1de fÜphe brrakmıyan üç ha· 
k~ ıs, hepimiz üstünde mesut bir a· 

Paktın beşinci maddesi bu vesika • 
nın musaddak nüshalarının altı gün 
zarfında Rigada teatisinden sonra 
meriyete gireceğini ve müddetinin 
on sene olduğu bildirilmektedir. 

Muahede ile birlikte bir müşterek 
beyanname de imzalanmıştır. Bu be
yanname her iki devletin hükümran· 
lık haklarının mahfuz bulunduğunu 
ve dahili rejimlerin yekdiğerinin mü
dahalesinden kalacağını bildirmekte
dir, 

Hitler konuş 

b~8• bırakmııtır. Bu havadislerden 
ırı H . . V k·ı· . ' M k 'd arıcıye e ı ımızın os o· 

~a an hareket edeceği hakkındaki 
._azı §ayialan tekzip ederek "bir· 
ilaç .. 

gun daha sürecek olan Mosko
"'a .. 
h nıuzakerelerinin en dostane bir 

il'\' •• 
a ıçınde inki§af etmekte olduğu-

~u,, bildirınektedir. ikincisi Lortlar 
aına~asında Lort Samuel'in beya· 

batı ıle h .. 
f k , arıcıye nazın Lort Hali-
a s ın bu bey t d" •• Üçü .. .. ana a ver ıgı cevap, 

ncusu de f b k·ı· . 
ha . . ransız a§ve ı ının 

ncıye e .. . 
nm T"rki n~urnenındeki beyanatı· 
a d u Ye ye ait kısmının hüliisa-
ı ır. 

'Türk hiz t' • fikJ • . rne ının dost ve mütte· 
anı erı1mız tara!ından bu kadar iyi 
ra ;'i!;. ; 1§ oldugunu görmek, Anka· 
Ve ı arının, tamamen milli olan 

On y d" "] •art e 1 mı Yonun kayıtsız ve ,.. arz t .. d .. 
'k esanu Ul\e istinat eden na-

zı v ·r .. 
teıvika~ı «:s~nı görmesinde ciddi bir 
Ya ;mıh .olacaktır. Bu satırları 
2 ·~~a ~n bıraz eve) elimize geçen 
d ı teıırın tarihli Evening Stan-

ard gazet sinin "c·· .. ·· .. T"" k" 'd ozumuzu ur· 
•Ye en ayırnuyalım" baıhklı bir 

Yazısı, vaziyetin hakiki takdiri 
Yalnız mesul k . ' re nı.. nıa am ve ,ahsıyetle· 

•• ~nhasrr olmadığını gösteriyor: 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre, 
bir alman heyeti, cumartesi günü Mos 
kova'ya gidecek ve Almanya ile Sov
yetler Birliği arasındaki eşya müba
delesinin fazlalaştırılması meseleleri 
ile uğ~aşmıya başlıyacaktır. 

Alman de Iet reisinin yeni sulh 
teklifleri yapmıyacağı anlaşılıyor 

Sovye'tler Litvanyada 
hava üS&ü istiyorlar 

Ayrıca Litvanya'ya bir liarşılıklı 
yardım paktı yapmayı teklif ettileı 

Riga, 5 a.a. - Moskovadan bildi • ,
rildiğine göre, binlerce sovyet pilotuj T::-I. 
ile altı yüz tayyare, Kronstandt'da Turk- Bulgar hududu ne' 
toplanmıştır. 

Litvanya hariciye nazırı 
kabinede izahat verdi 

Kaunas, 5 a.a. - Moskovadaki gö
rüşmeleri hakknıda hükümete rapor 
vermek üzere dün Kaunasa dönen Lit 
vanya hariciye nazırı B. Urbsys, geç 
vakte kadar devam etmiş olan nazır· 
lar meclisi içtimaına iştirak eylemiş· 
tir. Bu içtima hakında her hangi bir 
tebliğ neşredilmemiştir. 

bir dostluk tezahürü 
Sofya, 5 a.a. - Epey zamandanL 

ri ilk defa olarak, türk hudut muh 
fız kıtasından bir heyet, 3 Teşrin 
evelde, Andrejevo Bulgar hudut mı 
hafaza kıtasına mülaki olarak km 
Boris'in tahta cülusu yıldönümü mi 
nasebetiyle türk ordusunun bu1g: 
ordusuna tebriklerini bildirmişt : 
Türk subayları, ayine, geçit resm· 
ve ziyafete iştirak eylemişlerdir, 

1 

Berlin, 5 a.a. - • 
Rayştag, hüküme
tin beyanatını din
lemek üzere cuma 
günü öğleyin içti· 
maa davet olunmuş 
tur. 

Bern, 5 a.a. -
İsviçre gazeteleri 
Berlin'deki muha· 
birlerinden aldığı 
haberlere atfen, 
enternasyonal dip
lomatik vaziyetin 
Berlin'in istediği 
gibi inkişaf etme· 
nekte olduğunu 

ebarüz ettirmek -
tedirler. 

Basler Nachriclı· 
ten gazetesine gö-
·e, salahiyettar al
:ıan mahfilleri bil· 
ük bir ketumiyet 

nuhafaza etmekle 
ıeraber, Almanya • 
lan zaf işareti gi· 
Ji telakki olunabi· 
lecek yeni sulh tel 
lifleri beklenme 
mesini tekrarla 
maktadır. 

B. Urbys, hükümet azasına Mosko 
va görüşmeleri hakkında mufassal ma 
Ifimat vermiştir. Kendisi bu sabah ye-
niden tayyare ile Moskovaya hareket B. Da1adiye sefirimizle görüştü 

Paris, 5 a.a. -
Büyük B.ritanya' 

R.ayiştag'ın_ geçen seferki toplantısında 

J. .. giltere .Milli Müdat'an ~oorA 
nas yon Nazırı lord C.. :li.J.cl 

Londro'da 

Askeri 
dün dı Ü 

e timiz 

' i 
Londra, 5 a.a. - Türk he reti azası 

harbiye nezaretinin ve diğer daire • 
ı lerin mümessilleriyle müzakerelerine 

bugün de devam etmişlerdir. 

1 

Milli müdafaa koorrlinasyonu nazı· 
rı Lord Chatfield lnr,iltere hükilme
Ji namına, bugün Carlton otelinde, 
t ürk askeri heyeti şerefine biıyuk bir 

(Sonu S. incı o;ayfnda) 

1'"icoret 'e.tilimiz iy: 0şti 
"'\r "dd b 

Turkıye bu harpte her şeyı elcle 
~utan bzr vaziyettedır y cm Türkıye 
~rp sonu dünyasının ba.~lrca zaferle

~1.nde~ birı olmuştur. O, evlatlarını 
1~ mıllet halinde biribırine perçinle. 

;nış, fakat diğer bazılarının aksine o
arak6 sınırlarım geni§letmek arzu. 

(Sonu 5 inci sar,.fada) 

edecektir. 1 p · 5 · b k 
Kab. .. . • arıs, a.a. - B. Daladıye, u a •• 

ıne bugun de Reısıcilmhur Sm~ j "am T"' k' h" "t.. ı · · · k b 1 ,. ur ı.vc fol'uyu1> c çısını a u et· 
(Sonu 5.. inci say/ad~) tWıtir. · "'-

nın hattı harekr~ 

rini tasrih eden < 
lc.r..n'in v' nlh< J ; 

H ıtler nutuk söylerken 
"'· .arbin hedefle. ı beyanatından sonra fransız hükümet 
"'.:hil ve Çember- reiainin de izahatını sadık müttefik· 

~il Halifaks'ın (Sonu S. irıci say/ ada) 

· tnu ettenberi rahatsız ulu • 
'. .,.,caret Vekili Cezmi Er!rin'in 
ıad. .....,et eylediği ve bir haftaya 
k~~ -.Hesine başlıyacağı memnu. 
nı~etk haber alınmıştır. 
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ULUS 

! .... ~.~~~--··········· 
Cumhuriyet İstan 

Fransa 

a 
l'u 

latanbul bugün kurtuluıunun on 
... dl altıncı yıldönümiliıü kut1 m t drr. 

Dört seneyi ~n cı bir i~g 1 dev· t 

- 10 -

ile 

e geç 

de 
ede 
or? Gümrük ve nhisarlar Veld'ilet1 Fransa il aram1zdalti ticaret e tediy Dün ehrimizde hava umumiyetle resinden sonra bedi bir hüriy t 

bulutlu gcçmi , :rUzgiir garp istika - devrinin başladığı günden daha bü· anla§masının ihth-a ettiği şlıca esaz n tc~kil tın büdirmiştir. 
metinden saniyt?de en çok 5 metTc yiik bir bayr m hatıra gelir mi? Ticaret ve seyrisefain mukavelelerine miiz yy l ol n ani ma şud 

linrp ha rlerinl bUyük bir merale- f"""""" Y BZ n : --, 
la ıp edenler n 1nda sorulan u-

1 a11crdcn biri i de budur: N. ARTA 

kadar hızla e mijtir. Günün en dü - Atatürık, bundan on ilci sene ön- bir ve iki sayılı li ecle ya~alı llar hariç d:ğ r biiti.in fr m .. D111Jl rı l • 

~ük sıcaklı t 21 dereceye kadar yük- ce, cürnhuriyct l tanbul'una ilk gir- rük resmi ve muameleleri b kımından en fazla mUsaadcye mazhar mil, 
sclmigtir. Yurtta Egc:'nin cenup ta - eliği gün ıunl rı aöyle:nişti: İki bü • kaid inden istifade edecektir. Anl a ı ey1 ldcn itibaren r tıcnc:lik ol 

- Garp cephe inde her iki taraf da ...... ,,.,,.11 , 1 ,. 011.,.,., 11 , '"'"""""'' ,, 111,.J raflarında hava a~ık, Kocaeli bölge - yük kıt nm bi,.leştiği yenle. tür · malda berabtr iki hüküm ·t, 940 mayıs ayı içinde ı eylül 940 tarı nra t ... -
i ile Karadeniz kıyılarında kapalı vatanının ziyneti, türk tarihinin bik olunacak rejim hakkında mutabık kalaca 1 rdır. 

ve yağmurlu, Trakya ve doğu Ana • serveti, türk milletinin göz bebeği 
ned n e lı bir harekete geçmiyor? 

B.ın öyle eliyor ki b~ ual, yal
n bizim halkımız raıında de - il, 
m ı.arip ve bitaraf birço memleket· 
lerin .and 1 rı a aınd da orul· 

nadır. O halde bu ualin cevabını 
ar.ıstı k ve ml~mki.in olduğu nis-

te v mıek malcsadiyle yazıl n bu 
ı.rJıır, okurları arasında makbule 

p hakkında 1e dO Unliyor-
aunuz? 

G nerol verdiği cevapta ıunlorı 
!O yor: 

- Bıı harp b nim de tuhafıma gi
di · r. D:.ınu. bakınız, neye benzetiyo
rum: lm:ı geceler evimin bahçe inde 
çt hkl, r duyarım. Dı arı çıkıp bak-
ıgım z man içek tarhlarmm keoa

nnda i i k di görilrüm. Bu Jcedil r, 
bıribirlerine kar hırlarlar, havada 

nçel rini biribirlcrine göaterirler. 
F.ı at binblrlerine yaklaşıp biribirlc
rının üzerine atllmamağa da uami de
r ccde di~tkt! ederler. Tam o ırada 

!:Jenm dik bir hfldisc \-Ukı.ıa gelir: 
• açtnn bir arınut dli er; gilrültU de 
n yet bulur .. 

Bir t fında Majino, bir tararın
d d Sigfrid hattı bulunan garp cep
hesinde bugun ılıklı birçok as-

erJer topl orruştlr; daha da toplan -
c .. ·tır. Böyle olduğu halde ne§r dilen 
r ... mı tcbH ·ıer yet ısadır ve he
men hemen şunları tekrar etmektedir: 

•Ufak kazançlar temin edilmi tir. 
rbrülren tehdit altındadır. lki t ra

fın d topçu v ha •a f liyetleri ös
terdikleri mli.:o h~de olunmu~tur. v.s." 

Bu tebliğleri okuyaokr, ya hare ·a
tı çok ağır olduğundan ikayct edi
yorl r; yahut d bu ırh n rk ın

lc: rkunç pi nl r ve ta.emhnler gizli 
o1 uğunn naat ctiriyorlar. 

Bu kı l bliğler karıısınd derin 
derin ve korkunç hayaU r kuranlar 

ç n büyUI- h rb'n bu cephede eçen 
dis 1 ri.ni ha ırbyanl dır. DUnkU 
bralar, onl r için bugilıı ve yahut 

) , ın lçin de tekerrilr ed cc mit gibi 
nur. 

c phe 1 deyince, tabii olarak. 
bir r ftan Si frid, bir t r f tan 

jino h hırı gelir. 
.Bu i i h L h . ınd birqçk azete

J rd blrço yazıl r y zılmı tır. Bun-
1 .. rm .r kısmı 11 tırılmı ıcy
Jerdır; bir kısmı iıe gerçel:ten, uash 
mal ma i tlnnt ecHyor, 

Şura51 mul nkka.ktır ki her iki 
l t uzcdc:rinc y pılacak hU-

t rruzlar ınuvaffakiyelle 
cdebilı . u halde düf nü

lc:cck no t , bu l l hattan h n i inin 
i rllerındeki ukerh!r ve ibdv cttik-
1 ri t rtt tl birHkte tıUrelrli hUcum 

tnnrruzl ra ne • d r mUddet muka
' .:met edcbil .. ce lcri ve yahut ne ka
d r zam n onra yıp naw lıındır. 

M jmo hattı, mrh ngi bir hilcum 
~ruzu önlemek :r kaadlyle ve 

r n haiz dev mlı bir lcışla 
t f tı 'y1e v cud ~tirilmiş bir is· 

m r ı;ilsil sidir. 
uray du§IDiın a eşine maruz kal

r ın \'c topr k thındaki infi-
1 kl4ll"l t.ıb i _a.t rın te iri altında 
l ı u ım 'sı:ım i ·tcnildi i kad r tak-
·I ,, ve 1 ri · nderilelıilir. Bunun 

i in en emin bir ur tte teduirler alın· 
ır. liu se plc gerek düşman ha
b, g rek sıhl vaziyet dola} ı iylc 

rndaki ordu k ll% :i:ayiat verir. 
Siafrid h ttı foe bUsbütl5n bu ka 

<.> ıüncelerle vücuda getirilml tir. 
ran&ızlann bir yıldı:ım hücumu ve 

A m ynyı iıdliya te,eblıüslcri dü
n lmed .. :nd n btmıdc.l.i kuvetlcdn 

ı• un .uc!c!ct kalın 1 mm ınU it tcr
ı t JIJl.tur. 

B• r 111 alımın a ker eri bir ba ... ı 
,. rd herhangi bir t arruz ve istil 
1 rckı. l ile m gul bulunac: kları bjr 
s: da S::!r ve havalisindeki ehemiy t
lJ tmdı.i tri mer .ezler1nin korunm:ıst
m l min ma {sadiyle inşa edilmiş bu
lunuyor. 

Burada sulh ?..amanında mahdut ve 
az i .tarda ker bulundurmak ihti· 
ya- l afi geleceğinden bunları barın· 
dırın kolaydır: fakat hnrp patlndık
t:an son "S'.erln miktar1 ı:eniş öl
e"\ e arttırılae<ıktır. Burada bi ribirin
d~n t crid cdilntl bir takım mü tab
i cm rn V%İler bulunduğundan ba.ıka 
bir kun ünitc!crin muk bil aarruz· 

lar için daim h rckete hazır bulun
durulması lüzumu Sigfrid hattını Ma
jino'ya nispetle d;:ıha eri bir mevkie 
sokmaktadır. 

dolu bfügelerinde ka11alı, diğer böl- latanbul; bütün vat nd !ılarm kal- Tediye nl şması : 
gelcrdc bulutlu geçmiştir. 24 11aat i- bind yeri olan bir ıehirdir. ,, Türkiy ile F nı;a rc&ında ·i tica 

Kaldı ki mü ahkem mevzilerde ve 
lr tcrtibattc. ıhi teaiııat da Majino

dan çok geri ve ldfııyetsizdir. Fena 
havalarda ve ıkt ate altında nöbette 
bulunan kıtaların değiştirilme i de 
hemen hem n imkan ız bir hale elir. 
Böyle te ebbU lcrin eğır zayiat . mal· 
ol cagı da daima göz önünde bulun
durulmalıdır. 

çindeki mutedil y ğııtann metre mu- Cümhuriy t on beş &ene içinde ri mübadeleler münhasır n hu si ta
rabbaına bıraktıkları u miktarları 1 anbul'n; imparatorluğun ıısırlaı-- kas yoliyle yapılacaktır. Türk ihra
Ordu'da 33, Zonguldak'ta 29, Sam - ca veremediğinden ço.c ! yler ka· cat bedelinin yilzde 6 sı B serbest 
sun'da 14, Pinarhisard'a 12, ilc'de zandırmı§hr: imparatorluğun e.n döviı hesabına geçirilecektir. !tha -
7, Urfa ve Ad pazarında 3, Bilecik- ha~etli devirlerind Jıtanbui'un Jat bedelleri Fransa'da Paris tiear t 
tel kilogramdır. Rüzgarl r, cenup nüfuau bugünkü k d r d ildi, hi~ oda ı takas Uniainc. fransız fnmgı o
böl clelerlylc dogu Anadoluda cc • biT modern tesisi yoktu. Tfoareti, - !arak, TUrkiyc'de Tild .. '"iye ci.ımhuri-
nubu garbf, dl-er bölgelerde ~seri- 1 ~~nomisi, turizmi; hüt4 sa bir hfr yet Merkez Bankasına rürk lirası a-
yetle ımal istikametinden ıranı yede pçın kıymet olar k n kabul d • 1 rak yatırılacaktır. TUrl lira ı ve 

Bu cbeple Slgfrid'de tutunmak, 
Mnjino'da tutunmıya nispetle hem 
dah ma raflı, hem daha tehlikelidir. 

Bu mukeye e ile Sigfrid ile Majino 
yu kı ca mukaye e ettikten sonr 
gene garp c pheısine ve: orada yapıla
cak ve yahut y pılmıyacak harekata 
gelelim. 

aniyede en çok 9 metre kadar hızla niz 1 i.ç bir varlığı bugün ü seviye - .Fr: n ız franklarını Lıidoirlcrlne t h
csmittir. Yurtta en yük ek ıcakl:k- de değildi. \•ili JVlc.rkcz Banka ının ithalatçının 
lar: Balıkesir'de 23, Burdur'da 25, hta bul e.r.ıl benliğini Ata tür tediye yaptığı glind ki kuru Uzerin -
Mersin'de 27, İzmir'de 28, Maniıra - dev inde bulmu tur. Biz İıt nbul'u, den yapılaca ır. Diğer p ral nn tab 
da 29, Adana'da 30, Nazilli'de vl de- onun e~siz tabiatmr, terk z vki v vili tediyat günü iki memlekette cart 
rcced :. yeni tür telaJ:kileri içinde in~ edi-ı olan kur üzcriııd ıı icra olunacak • 

yor ız. Yeni planı t maml ndı~ı tır. Hu usf takas muarncl !erinde 
Vataod lığımıza alınan! r gün ortay çıkan eı r, milli gurur- franaız ma1larının itha1i mııkabil 
Licrct ve iltica suretiyle yabancı 1 rımızdan biri ol ca tır: ur k türk m. hrun ihracından ev ı veya 

memleketlcrclen yurdumuza gelen atebin b irında An nra'yı ynrat n sonr:ı olabilecektir. Husu i ta s ba-
3268 mUJetta ımızın vatanda~lığımıza enerji, ıırma.r kıydal'ınd dün)·n kiycleri yeni hu uı;i tak muııme • 

Garp c phe inde iki türJU harp ol
maıuna imkan vardır: 

Bunlardan birincisi §ark t ı Iıesin
de olduğu gibi, süratli bir zafrr elde 
etmek maksacllyle h rekcte geçr.'\~k

tir. 

alınması İcra Vekilleri Heyetince ka- cennetine vücut verecektir. lelcrinde kullnnılabilecektir. Ancal· 
bul edilmi tir. yüz lirayı veya muadilini geçiren ve 

Cümhuriy t tılltnları : 

İkincisi de Majino hattından bir 
takım bu u tarda geri de olsa, gene 
Sigfrid hattına kar ı geni ölçüde bir 
taan-uza geçmenin pratik olmadığını, 
hatt imkansız bulunduğunu dügün • 
mck, onun için Almanyayı mabn.ımi
yetJer içinde bırakıp silahını bırak

mağa mecbur edecek tedbirlere baş
vurmaktadır. 

caktır. 

Peki, ordu ne yapacak? O da hava
dan ve topl.ırla Sigfrid hattını devam
lı bir ate nltında bulunduracak, bura
da açıl n rahneler ve gedikler her g!ın 
bir miktar dahd maden ve beton kul-
}anılmasını itabettirccektir. Bu born
bard1manJar1a tahrip edilecek alman 
bataryalarını beklenen ;ıayiat listesi
ne ilave edebilir ·iniı. 

Almanya'mn mahrum oldu~u §ey 
General Ganılen'in tuttuğu yol da, yalnız harp için lilzumlu malzeme de

galiba. ikinci idir. Bu noktayı ta\·7.İh ğildir, Alman i çi kadrosu da ki!a
etdkten r;onra garp cephesindeki ha- i yet derece inde bulunmuyor. 

ilk ciimhuriyet iynct altınları· 
m on dört yd Önce bugiin bamıı§
tık. ltmı er.kiısi adıır nyor mu
yuz? Eskiden para ve .servet d yln
ce hatıra altın gelirdi. Bu-rün bizd 
dimhu~iyet parası, yru intıbaı bı
T'.akm t dır. 

Çünkü par mız altuı k dar kıy· 
nu:tHdir. En sağlam paral nn r -
ımtıl r geçirditi bir z rn nd , bi -
zim afhna anca ziyn t ıya ı ol • 
rak ihtiy ç göat nn miz, cidden 
bir kazançtır ve iktı di huzurumu
:.aun temellerinden biridir. 

reka ın pek ağır g.ittlğinden şikayet 1 Fransır. ve ingilizler muvaffaki-
edcnlerin tatmin edilmesi, geçen harp yetle bu t<ı.ktlkte devam edebilirler- ~air N d~: 
tc Somme'da ve PasscbendaeJe'dekl • er veyn g~. bir gün Almanya ata· . • 
zayiat Jistch:rini hayalinde canlandı- c:ak kifi derecede gillle, motörlU va~ ~u~ü~~ ~ N:dim'in ölümünün 
ranların da dü:t""ncclerini değiştirme- e1talarını iJletecek klii milctnrda yddonumudur. Ecer, edebiyat me-
ler! Ui.·u eli nzin. • ca.k • tihkamlannı • ra.khla.rınm bugünd daha Önce 

Diğer taraftan, Almanya, sulh za- mir terece fr<Iercceae l>Ct'on cu • N~' · . l h . 
ınanında muhtaç oldu u ham demirin maz hale gelecektir. Bu hale gelecek . ımh g~e&ı yapar artın~ h tadı-

. · · b' d d "'l"b' · kah 1 r:ın ru unu menınun e q, em e ancak il~te bfrinı 1stıh al edebiliyor. ır or unun a mag u ıyet1 u ve ı 1 . ki d' . 1 . . . . . · ka onu e ven en zev en ırmıf o ur-
Ü ~te ikısf ıse ingılız denız abluk ı teehmden batk çar f lınaz. 1 dı. Ce 1 rd Ah.m Rn • ,. 
ve Almanya'nın dıcı.:ırdan alacaln mad- F kat bu neticeye varabilmek için, Tar fik F~ken t~' e .. 1.. etld" • .1m1 ın~ r- .,. ~ k.ld ·d ev ı re m o um yı onum crı 
delere altm olarak para vermek meç- yukarıda ıınlattıgımız §C l e, §ı • d . d • it•'' . . • . e aeaaız ve şa aaı21 geç ı, g v •• 
bııriyc inde bulunması yü.zünden el· deth bu harbı göze Jmanın zaruri ol-
de edllcmcmcktedir. du unu unutmamnl,yu. iki yıldönümli daha .... 

Şu kadar var ki ın iliz ve f.ranaız • • • .. Sulh zamanı için bahse mevzu olan 
ordulan indirecekleri darbenin ne Düıı ve bugün, ao y 1 ve h le 

bıı noksan, lınrp zamanında, §İipheai:z, · 
taraftan geleceğini almanlar2 sezdir .. h yatmuzm "kj miihim hadiıoe anin daha ziyade artacaktır. 
memeli ve mümkün olursa mukabil ldönüml rin r&atlamaktadrr: me-

Petrol ve benzin vaziyerf de aynı- tarafın ihmal ve gnfletlnden fayda- deni kanunumuz on üç, m but a ç• 
dır. Almanya, fi dereude demir, lanmalıdırlar. la.r kanunu üç n önce ve altı 
petrol, benzin, beton, çimento ve bu- Sigfrid hattının. general Gamlen ilktepin t rihlarindo yürürlü e ir
na benzer malzemeyi yetişecek dere- tarafından yapıldığı şekilde, çürük miılerdh·. 
cede elde edemedikçe harbe devam e- noktaları yoklan.malıdır. Böyle yer - Medeni ve adli hayatmnz, her 
demez. lcr bulunursa bural rdan derhal isti .. ba.lumd n durlu v ve ~yiliie doi'ru 

Bir taraftan ingifü deniz ab!uka11 fade edilmelidir. Fakat bununla işin gitmektedir. Türk vatandaı İçti· 
devam ederken öte taraftan Almanya- biteceğini düşUnmek de fazla olur. 

1
' 

mai rü~lünü m deni kanunun hu on ya karşı yapılan ha\'a hareketleri, top Zira bu Bcdiklerden geÇmekle mesele 
çu taarruzlnrı da alınanların ellerinde halledilmiş szyılma.ı. ii.ç yılhk devrem içinde iıbat fırsa-
birikmlş olan \'C yahut memleketlerin Hülaea. müttefiklerin kedisi Sig- tını bulmuttur. Medeni kanun, yü;ı
de ia ih!al edilen malzemeyi tUketmi- frid karşlStnda hırlamıya ve zaman IC?'<:e acnenin iliyatlaşlırdıv rkh 
ye vesile olacaktır. Bundan başka, ta- zaman hrmalaauya, alman kedisini bir hayatı kökünden laafiye otmiı
lıil, havadan münakale yollarını, !ah- Y.orup y~prandınnı.ya de • ın edecek- lir. Onun her yq ka~anııında il i 
rikaları, demiryolları, mUhimmat de- tır. Ve bır glln gelıp sahibı, alman ke- 1 h t t ı· ,_._. · · · · . . .. ve i! 1l> 1 aya ~ arut.J ının ovımı • 
polannı bombardıman da baghyacak, dısme verece~ bl~ taı ıut bultmayın- ze k dar girişini aelamlıyabiliriz. 
bu da yukarda anlattığımız maksada ca bilyük lıldarenın onu yakla_ıtığma 
daha ç buk ula§mayı mUmkUn kıla- hUkmedebileceğiz. KUTAY 

muamele yekununun yü:ı:d be ini te 
cavüz eyi miyen husuai ta as bakiye
leri husu 1 bir he nbll geçirilecek ve 
t dh sıraıaiyle alakadarlar ödenecek 
tir. Bu bakiyelerin mal müb yııa ı 
suretiyle de tahsili mUmkUn ol cak -
tır. 

Fransız reji i yirmi mil on fr n -
ga kadar ser t dlivi le tütün müb;ı
y a c:dcc tir. Bunun vüzde be i ti -
cari bakiyelerin t ih · sırasiylc tedi
ye ini mümkün kılma üzere açıl n 
D hc:sabına nakil olunacaktır. Ci n:k 1 

Fransan'ın ve g uek Hindi Çininin 
hesabımı alaca 1 afyoııl nn 10.4 mil
yon franga kadar olan bedeli serbest 
dö~r: olarak ödenecektir. 

Fr ko - TUrk airketi. n tnuarne -
leleri hu u i tak t !ıi olmıyacak -
tır. Şirketin raptıg1 ithıı.J!tın 
h sabı geçirilecek, m\lt ba isinin 
ylizde yirmi i ticarf bakiyelerin 
tediyesine, yüzd 75 i m li alacak
ların tranfcrine tahsis dilecektir. 
Hususi anla§malar hükümleri dahi -
liode mali borçların tediye i m k -
diyle Fran 'ya y palan mal ithalatı 
da hususi tahsa tabi olmıyacaktır. 
Sevkedilen m.al1ara nümunesinc uy -
gun ihi nUsha ment)e ehadetuam~i 
tefriki lazım gelmekte ir. 

• 1 

ma ısı 

id e meclisi r isli i 
Belediyeler Bankası idare mccli -

i basından Hasan Fehmi Sil rdem, 
Toprak mahsulleri ofisi id21re metli· 
si reisliğine tayin edilmiştir. 

il s'm is ihı 
Muğla. 5 a.a. - Bu sene Milas ka

zasının sabun istHmal h bir buçuk 
milyon kilo, zeytinyagı istihaal tı lae: 
iki buçuk milyon kilodur. 
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''SCRIPTA MANENT,, 
(Yazılı şeyler kal1r) 

Geçen gün bir lransız gazete
&ndc bir keri tür gördllm. Bunda 
alınan d vlt!t reisi, kar~ı :nda du
ran bir fen damına cınrcrliyor: 

- Ban 8y1e bir g:ız icat ediniz 
ki ins:mltırın kafa mdan hafıza de
nilen ;eyi bit srıd silip süpürsün! 

Bu }: ikatar lejandıaı okuduk
tan sonra insanın aklına :son altı 
sen~ i :ind verilmi ve rnıulmamı§ 
öı1 rle ıne§hur (Mein K;ımpl = 

r lic dclenı; eserinin b zı passjlarJ 
gelmesin olmuyor. 

O Meiıı Kampf ki imdiye kadar 
i i11de bozı eçmo parçalar alman 
tnaktepler ndelci çocuklara mecbu
ri olsrok ezberletiliyor, bir karar
n me mucibince yeni eı·ltmen gilı
Jcre bu kitaptan birer tane hadiye 
dilmesi mecburi bulunuyordu. 

J!sreı J Göring 1935 ilkte rinln
de bu Na7.i incili hakkında şu söz
leri söyJemi~ti ~ 

"Biz nasyonal M>syalistler, yal
nız bir tek esulı vesika tanıyoruz. 
O da Ado1f Hitlcr'in Meln Kam
pf'ıdır. Bu kudretli eacrden başka 
hiç bir kitabın resmi değeri yok-

tur.,. 
O Me!n Kamp! ki igindo u sa

tırları da buluyorsunuz : 
''T m a kert bir baJumdan garbi 

Avrupa'ya ve ihtimal ii b6ylece 
batan diinyayn karşı harp açacak 
bir Alman - Rus it birliğinin vO
cuda gelmesi bizim için bir f el ilet 
olacaktır. 

... Böyle bir harpte Rusya'yı 
teknik kıymet bslrımrndan hiçe 
ıaymak mUmklindilr. Halbulri ge
lecek harpte bilrün dilnya mot6r· 
le miı olacaktır. 

Bu artlar alt1nda miltbi1 rnel
hamcler olacak ve alman gençliği 
bilyülc h rpten çok daha %İyade 
Jran d6bcakt/r. ÇiinkD daima o/du
lu gibi, hırrbin en büyült yllkil yal
nrı bize yüklenecek bunun neticesi 
de i~tınabı imkansrz bir /el ket o
lacakor. 

HattS bir mucize vu1wa gelip 
böyle bir harbin onunda Alnun· 
ya'mn büsbütl1n mahvolmıyacttğı
nr Jcabul bile etsek. gıme nihayetin
de alman aıllletinin kan tiöknıek-

ten yüzünde renk kalmıyacaktır.,, 
Bu satırları okuyanların Essen 

~ebrinde bu Nazi incilinin yasak e
dildiği hakkındaki ~ayiaya inan
makta mahzur görmiycceklerini sa-
nıyoru~. 

Fakat lraı1s1z karikatl1ründeki 
ft!n adamı hafızayı ortadan kaldı
racak l1ir gaz! keşfetmedikçe, böy
le tedbirler neye yarar? 

BDtün bunlar, değil mi ki, yaztl
mı3, şimdiye kııdar satıla satıla 

Führu'e 500.000 İngiliz lirasından 

f 4zla parıı getirmiş, çocuklara ez
bctletilmiı, bütan dünya dillerine 
<;tvrilml!jtİr, o halde eski romalıla
r111 bit ata söziinü Jıatırlıyabiliriz : 

"SCR1PTA MANENT" 

"Yazılı ~eyler kalır." 

••• 
F1 harfi ! 

Yeni harblıı en fn1 lwllanilıfı 
şeylerden birisi de · B hJ.rf idir. 

Bfr hri h vadan korıımak için 
kuJ/anıl n Balan'un ba~ınd • ba
lonlarla yapılan Baraj'm ba§ında, 
·tayyarenin ııtuğı Bomba'nın b3§ın· 
da, ge11 t· yyarelerle aul n Beyan
naaıe'nfrı ba~ınd , d~nizlerde t tbik 
edilen Blokfö, (Abluka) nın ba~ın· 
d hep "B'' 1uufi vardır. 

Ke§ki danya, BamJ kelimesinin 
b8§111d ki "B'' bnrliyle iktifa tt
ıeydi! 

BaKiin ve yarın! 
~ 

A hmct Şülrrü Esmer, "D,; Politi
ka., ütununda: 

'
1Bu değişme, A lmıınya ifin istik-

balde tehlikeli ol bilir. Falc t Al· 

manya y rını d~ğil, bu linü d n

ıMlrtedir ... diyor. 
Bi7.de My/e dt'ı. ünenlcre : 
"Yevmüıı cedid ncJcm ccdid,, tı-r

babı derler. 
Bir de. IJyle bir mıımı l>ulundufu

nu bilirsfoi?.: 
1nU nde eyle ;ıoma :ınu ferdayı . 

Fakat vesika u~ulli ile yaşıyarı 

Almanya'da "ly Q nı1ş" etmenin de 
Jmkanı kalNJamı tu. 

T. 1. 

1 

ee 

Bel iyele in k drol 

ne suretle ol 
lınmamaıunı 

Yozgat Holke i rady 

tesisatı apta dı 
Yozgat, 5 a.a. - i evi, radyo i

le verilen gUnlUk bavadlsl in h:llk 
tarafından takip edileuilıru:si ve 
ne balkevi tar fm verilen Jronfe· 
ranslarm dinlcnebil esi için (:hnn 
muhtcUf noktalarına hoparlörler k y 
durmuştur. 

Ha~evi bun<lıın a se U slrıema 
ile §clı!rde olduğu gibi k<iylcrdc de 
istifadeli filmler ·· t k urctly
le ı lkın t nvir ve lı dına çnlı k-

ır. 

İzmir Va ·si ; 

mınta asında te ~ikleri 

İzınir, 5 a.a. - İzmir ~Hsi, Bir i 
seylap mmt ında :1 u:.tkiklcrhti 
bitirer~k hmir'e dönmilştilr. 

Vali, Birgi'cl.., yıkılan evl rin ye -
rüden i ~ sı me clcsmı tetkıl cttni;i· 
tir. 

B. 
Giresun, .S a.a. - Cum11Uriyet H 

Parti i müfetti§i İstanbul me u S -
detrin Uraş, diln, şehrimize clm • 
tir. Bölge dahilinde: Parti v Hal!tcv· 
leri işleriyle mc '""'1 ohnı . b 1 
tır. 



6 . 10. 1939 ULUS 

!
..__,-~_ .. __ ... . ' .. '· ı - -~"'"'"''"''" . --
Dış POLİTİKA ------ , .. ..,.,. Hitler Varş v I a 

ulh yakın mı? Uzak mı? 

l.u An~_aşılıyor ki Hi:ter ve arkadaş· Alman amiralı Amerika'lılara 
ı, Şoyle yanlı, bır he5apla Al-

f ransada kurulan Yukarı Silezya' da Almanlar 
tethiş hareketine başladılar :-:::~~~!:;i~=:~;~ü ••km ... n •«n• bir Amerikan gemisinin 

Polonya tehdit karşısında te5lim 
abloka nezareti 

olacaktır. Polonya teslim olmaz da b 1 h b d • 
~~~::ea';:ahh~~:r~:~mye~pr:ı~:;:ie: atırı acağını a er ver 1 Düşm<1nın iaşe 

işlerini bozacak 

Bir çok Polonya'lı kurşuna dizildi 
l r. lngiltere taahhüdünü yapsa bi
le, Franaa yan çizer. lngiltere ve 

ra.nsa harp yapsalar da seri bir 
l-a~ıe Polonya mağlUp olduktan 
gonra. İngiltere ve Fransa için emri· 

kii kabul etmekten ba~ka çare 
~·oktur. Almanya'nm Sovyetlerle 
aktı imzalaması bile bir sulh tcd· h'. 
ırı olarak kabul edilmek lazımdır. 

Anla§ılıyor ki lngiltere, aulhu ve 
atatükoyu korumak için aovyetlerle 
anlaırnak istediği gibi, Almanya da 
~ulhu korumak fakat statükoyu de· 
eiştirınek için sovyetlerle pakt im-
2~l.anı11tır. Sovyetlerle müzakereye 
hıl'lftiği zamanlarda lngiltere bir 
~:ı> çıktığı takdirde bu devleti 

ınuttefik olarak kendi cephesine al
ltıayı düıünmüyordu. İngilizler dai
nı. f\l sözleri tekrar etmiılerdir: 

. - Sovyet Rusya sulh cephesine 
•ır ~ ırak ederse, cephe o kadar sağ-
lanııafacaktır ki, Almanya harp 
Yal>lnıya cesaret etmiyecek ve sulh 
bıuhafaza edilecektir. 

Alrnanya da Sovyetler)e pakt im-
2'ala.rken, bunun tamamiyle tersine 
olarak şöyle düşÜndü : 

d :- Sovyet Rusya ile pakt imzala
ıgını gün, kartı taraf korkarak 

tesJirn olacaktır. Ve bu suretle sulh 
tnuhafaza edilecektir. 

Sovyetlerle f ngiltere arasındaki 
;Ü~akereler müsbet netice versey

ı, Almanya. sulhu muhafaza etmek 
~ecburiyetinde kalacak mıydı? 

1 unu bilmiyoruz. Fakat mal\ım o-
arı. bir şey varsa, aovyet paktı Al 
lllarıyayı harbe sürüklenmekten kur
tarınadı, Hitler'in hesapları yanlıı 
ç~~hll§ ve Almanya adım adım bu • 
R~nkü vaziyete ıürüklcnmi~tir. 
Şınıdi Polonya'nın istilasından aon
~~. ~-•Pdnıası düıünülen sulh teıeb· 

U!Une aıra gelmiıtir. Sovyetl..-10 

d · · di • h teklifi bugun 'Ht8:} 
tarafından Rantag kürsüsünde 
söylenecek olan nutuk ile ileri sÜ· 
tülecektir. Teklifin mahiyeti ma
l 1rn değildir. Fakat timdi den de· 
1 'okrat devletler cephesi kabul e
l. .bilecekleri aulh şartlarını bildir· 
hııı bulunuyorlar. Avam kamara· 
11ndakj müzakere, lngiltere'nin ya-

tPdacak sulh teklifini hüsnüniyetle 
etk"k t 1 etmeğe hazır olduğunu anla· 
acalc bir atmosfer içinde cereyan 
hn' · . lftır. Bilhassa Almanya'ya karıı 

Şıddet l•t'k ·· • ' l 
1 po ı ı asının murevvıcı o an 

0 Yt Corc'un, teklif Üzerinde ince 
lılun durulması lüzumunu tebarüz 
, ttirıneııi dikkate layıktır. Bununla 
~~raber, sulh hakkında fazla ümide 
u uırnekten de kaçınmak lazımdır. 
~ae~okrat devletler cephesinin ıulh 
n:ı ~':· Çemberleyn, Halifakıı ve 
edil:. ıye tara~ından sırasiyle izah 
ğü k 1' Bunlar ılk nazarda göründü
nrn kadar hafif ve henüz Almanya
dir. •bul edebileceği ,artlar değil
niha Çenıberleyn "fiddet kaidesinin 
"erd!~_l bulmaunı ve hükümetlerin 

ıgı .. . 
tulrn aozlerın bundan böyle tu-
ı· aııını lemi t k . . h 

<.ııllor . n., e me ıçın arp e· 
Dı.ıa.;.2' dıyor. Fransız Başvekili 

ıye de diyor ki : 
''lk• ı tec ·· reke d ~ .

1 
avuz araımda bir müta

egı b" .. 
niyet ,. ' Ulun milletler için em· 
t · ,..erçeveıi · · d · • ı mutlak b· ıçın e mıllı emniye-
devaınlı b" ıbr ~ekilde garanti eden 

ır ar . . 1fu ıstıyoruz. 
Bu sözler 'k• 

. ' ı ınci Vilhelm'in, 1916 
ııeneıı sonund b •• 

ten a oukre~'i işgal ettik-
&<>nra "b 

tık lh en harbi kazandım, ar-
su yapmıya h . 

t ~ azırım" dıye yap-
ıgı teklife k 

d 1 arşı, o zamanki itilaf 
ev etleri b k"ll . . • aıve ı erının ayrı ayrı 

verdıkleri . 
1-ika Al cevapları andırır. Fılha-
ti ;1 

1 
ntanya'nın, bugünkü vaziye-

d . e 91 7 senesinde içinde bulun-
1 •u v · 

lik ~ azıyet arasında bir benzer-
vard:r. Fakat sulhun yakınlığı 

Veya uzaklığı hakkında ııöz söyle-
~zden l b ·· H' d · eve • ugun ıtler tarafın· 
"n ııövJenecek olan nutku dinle

r, ~liyiz. 

A. Ş. ESMER 

Londra 5 (Radyo) - Birleşik Amerika devletleri, Cümhurre

isliği sar~yından bildirildiğine göre, a~man deniz kuvetleri ami
ralı Raeder bugün Berlin'deki Amerıka ataşenavalına lrokua 
iamindeki A~erikan gemisinin son verilen karara muhalefet etti
ğinden dolayı amerikan sahillerine yaklaştığ~ v~kit alman den~z
albları tarafından babrılacağını haber venmttır. Bu haber, Bır
leşik Amerika'da büyük bir heyecan uyandırmıştır. Hükümet er· 
kam müzakereden sonra bu hareketi efkarıumumiyeye bildirme-

.i kararla:-.tırmıştır. 

A a ya - Yugoslavya 
tica t örüşmesinde 
karşılaşılan güçlükler 
Almanlar, Yuguslavya'nın İngiltere ile 

uyuşmaması İçin görüşmeleri uzatıyorlar 

Belgra.d, 5 a.a. - Yugoslavya ile Almanya arasında yapılmak
ta olan ticari müzakerelerin temel taşını "peşin ödeme ve maim 
müşteri tarafından kaldırılması,, maddesinin teşkil edeceği tah
min edilmeJ..'"teclir. Filvaki, itilaf metnini tanzim etmeğe memur 
komitelerde bir takım mü§külat zuhur etmiştir, o derecede ki he
yeti umumiye içtimaııu bilam~ddet tatil etmek zarureti hasıl ol

muştur. 

----, Birinci müşkül, Almanya'nın Yu-
1 goslavya'nın kendisine d~rhal teılim 

Fransa' da etmesini istemekte ~ldu.~u eşy~nın 
bedelini trampa yolu ıle odemek ıste· 
mesinden inbias etmiştir. Bu eşya i

Komünist mebuslar 
çin Almanya, "kendisinin münasip 
göreceği yakın bir zamanda" Yugos
Javya'ya eıliha ve sanayide kulla~ıl_a-
cak malzeme verecektir. Trampa ıçın 

h dl•vanına verildi !l~ri sürülen bu §~rt Yugoslavya'nın 
ar~ ışıne gelmemektedır. 
Parıs, 5 a.a. - Re mi cencıecıe bu - 1 J ngiltere de muza ereye 

gün neşrolunan bir kararname, par!A- .girişmek istiyor 
mentonun fevkallide içtima devresini 
kapatmaktadır. Bu devre, 2 eylülde 
açılmış idi. Siyasi mahafilde timdi 
parlamentonun müsaadesini istihsal 
etmeksizin parlamento erkllnından ba· 
zıları hakkında kanuni takibat yapı • 
labileceği beyan olunmaktadır. 

Komünist mcbuslm harp 
divanına veriliyor 

Paris, 5 a.a. - Eski komünist me· 
buslar hakkında bir tahkikat evrakı 
ilçüncü harp divanı müddeiumumisi· 
ne gelmiştir. Bunların "dağıtılan ce
miyetleri tekrar tesis" den suçlu ol· 
dukları bildirilmektedir. 

Komünist belediyeler de 
lağvedildi 

Paris, 5 a.a. - Dahiliye nezareti
nin bir kararnamesi, bu sabah Sene 
departmanı dahilinde bütün komünist 
belediyeleri ilga etmiştir. Bımun ye
rine hususi bir idare ikame edilmiş

tir. 

Amerika ayanında 
bitaraf hk görüımeleri 

Vaşington, 5 a.a. - Amerika aya · 
nanda bitaraflık kanunu görüşmele -
rinde, dün de her hangi bir ilerleme 
kaydedilmemiştir . 

Demokrat azadan Connolly, kanu -
nun tadili ve ambargonun kaldırılma· 
sı lehinde söz söylemiş, cümhuriyetçi 
parti lideri Vandenberg de infiratçı 
tezi müdafaa etmiştir. 

Almanya'nın §iktiyete hakkı 
var mı? 

Ayan azası B. Connolly, bitaraflıl 
kanununun tadili hakkında ambargo· 
nun kaldırılması lehindeki beyanatın
da demiştir ki : 

İngiliz ticaret ateşesinin ticaret na· 
zırı B. İvan Andres'e İngiltere'nin 
Yugoslavya'dan iaşe maddeleri ile 
iptidai maddeler satın almağa amade 
bulunduğunu bildirmiş olduğu riva· 
yet edilmektedir. İngiltere'nin fikri, 
sadece Yugoslavya'yı Almanya'ya 
karşı müsait bir hattı hareket ittiha
zından menetmek değil, aynı zaman
da Almanya'yı Yugoslavya ile yap· 
makta olduğu müzakerelerde mutedil 
davranmağa mecbur etmektir, o suret· 
te ki şayet Almanya çok acele hare
ket edecek olursa Belgrad hükümeti
nin Almanya ile müzakereleri inkıtaa 
uğratarak tamamiyle İngiltere'ye te
vec:~üh etmesi tabii olacaktır. 

Almanlar müzakereleri 
uzatıyorlar 

Diğer taraftan almanlar, Yugoslav· 
ya ile itilaf akdi için istical göster· 
memektedirler. Almanlar, sovyetlerin 
ne gibi şerait altında kendilerine mal 
ve iptidai maddeler vermeği teahhüt 
edeceklerini öğrenmeği tercih ve bu 
şeraitin Yugoslavların şeraitinden da
ha iyi olacağını ümit etmektedirler. 

Bununla beraber naziler, müzakere· 
cileri alman müzakerecilerinin yerine 
kaim olmağa amade bulunan !ngilte· 
re'nin Yugoslavya ile müzakerede bu
lunmasına mani olmak için Belgrad 
hilkümeti ile yapmakta oldukları mü· 
zakereleri mUmkUn olduğu kadar u· 
zatmaktadırlar. 

Dikili' de tetkikler 
yapacak olan heyet gidiyor 
İzmir, .5 a.a. - Dikili zelzele mın· 

takasında jeolojik tetkikat yapacak 
olan altı ki ilik bir heyetin cumarte
si günü Ankaradan buraya geleceği 
haber verilmektedir. Heyet, pazar gil· 
nü Dikili'ye giderek zelzele sahasın 
da ilmt tetkikatta bulunacaktır. 

Paris, 5 a.a. - Abloka nezaretinin 
vezaifini tarif eden kararname, bu ve
zaifin dahilde ve hariçte düşmanın i
aşe işlerini haleldar etmek olacağını 
natık bulunmaktadır. 

Gene nezaretin faaliyeti, Ingilte -
renin iktisadi harp nezaretinin faali -
yeti ile hemahenk olacak ve ona mu-, 
vazi olarak inkisaf erlecektir. 

Zirai işleri kolaylattırmak 
Paris, S a.a. - Hükümet, zirai işleri 

kolaylaştırmak maksadiyle harp mın -
takasında bulunan kimselerin kaffe -
sine, muharipler meyanına dahil ol • 
mamaları sartiyle, husust müsaadeler 
bahşetmeğ; karar vermiştir. 

Zirai mıntakalarda askeri kuman • 
danlıklar, icabında ve imkan dairesin
de askerleri de ziraat işlerinde çalış
maya davet edilmişlerdir. 
Yabancı mübayaatına ait her mua

mele, bundan böyle başvekil ile mali
ye, abluka, ticaret ve dabaliye nazır
larının imzasını taşıyan bir müsaade
ye tabi tutulacaktır. 

Şimali Hindistan 

hududunda 

tah_şidah mı ? Rus 
Moskova, 5 a.a. - "Havas ajansın

dan" : 
Sovyet Rusya'nın Hindistan'ın şi

malinde kain Sing - King kalesi ya · 
kınında 300.000 asker tah it etmiş ol
duğuna dair bir şayia deveran etmiş
se de bunu teyit eden herhangi bir 
haber alınamamıştır. 

İyi maHlmat almakta olan mahafil
lerde bu mıntakada, karların harekftt 
yapmak istiyecek kıtaatın dağlardan 

müruruna mani oldu2;u ve şayet tah~l 
dat yapılmışsa bunun gayesinin İn
giltere ve Fransayı sulha icbar etmek 
için yapılmış bir tehdit olacağı söy -
lenmektedir. 

Berlin, 5 a.a. - B. Hitler'in Var -
şova'yı ziyareti hakkında verilen taf
silata göre, R. Bitler saat 11.30 da 
tayyare meyda. ,.,., inmiş ve bura • 
dan Gamalı hac:lı b•yraklarla süslen
miş şehre gi rerek hulvarın ortasına 

kurulan bir tribünden kıtaların ge • 
çidini seyretmiştir. B. Hitler bilahare 
Belvedere sarayın1 da gezmiıtir. 

Hitler kıtaları teltif etti 

Berlin, 5 a.a. - Führer'in umumi 
karargahından bildirildiğine göre, bu
gün B .Hitler, Varşova'ya girmiş o -
lan alman kıtalarını ziyaret etmiştir. 
Teftişi müteakip, Varşova muharebe
lerine iştirak e mi olan kıtalar, B. 
Hitler'in önünde bir geçit resmi yap
mıştır. 

B. Hitler. tayyare meydanında ge
neral Fon Brauhitç. general Mih, 
daha birçok generaller ve S.S. grup 
Führer emniyet polis şefi Heydrich 
tarafından karşılanmış ve kara ve ha
va ordu!undan bir kıta tarafından se
lamlanmıştır. B. Hitler'in bu ziyare -
tinde kendisine, ezcümle, general Ke
itel, s. s. umumi şefi Himmler. Dr. 
Lammers, Dr. Dietrich refakat eyle
mi tir. 

T ethiş hareketleri 

Cernauti, 5 a.a. - Havas: Roman • 
yaya gelen sözüne inanılır adamlar · 
dan alınan malumata göre, Almanla -
rın yukarı Silezyada yaptıkları ten · 
kil hareketi bilhassa şiddetli olmuş -
tur. Hemen her şehirde divanıharpler, 
1920 senesinde almanlara karşı yapı • 
lan isyan hareketine iştirak etmiş ka
dın, erkek bir çok polonyahyı mah -
kum etmiştir. Kurşuna dizilen polon
yalılarm ekseriyetini entelektüeJler 
teşkil etmektedir. Bazı papazlar da 
kurşuna dizilmiştir. 

Hitler için Varşovada levkalô.de 
tedbirler alındı 

Nevyork, 5 a.a. - Nevyork Taymis 
gazetesinin Varşova muhabiri, Varşo
vadc:ki alman polisinin B. Hitlerin 

hayatını emniyet altına almak hU6ıı • 
sunda büyük bir endişe hissetmekte 
olduğunu bildirmektedir. 

Führerin Varşovaya muzafferane 
duhulü merasimi sebebiyle tehlikeli 
kimseler uzaklaştırılmı1tır. 

Alman halkı alaka.ıs 
Ameterdam, S a.a. - Nieuvc Rot • 

terdamsh Courant'ın Berlin muhabi· 
ri, yazıyor : 
"Almanya'nın alman kıtatının Po· 

lonya payitahtına girmelerini tesit 
etmekte olduğu bu sıralarda halk. 
Polonya'nın fethi emaeleaf ile pek 
o kadar fazla alakadar olmamakta • 
dır. Herkes sulh taarruzunun muvaf· 
fak olup olmıyacağını öğrenmek is
temektedir.,, 

Bu gazete, il~ve ediyor: manidar 
bir hadise: Ruslarla Almanlar, Po 
laonyadaki "tahdidi hudut hattı .. m· 
dan bahsetmekte mutabık katmışlnr
dır. Ruslar ve Almanlar "hudut .. ke
limesini kullanmaktan içtinap rdi • 
yorlar. 
Meksika Leh ilhakını tanımıyor 

Meksiko, 5 a.a. - Hariciye vek~.le
ti namına söz ıöylemeğe salahiyetli 
bir zat, Polonyan'ın taksimi hakkın
da gazetecilerin silallerine cevap ol • 
rak, kuvete istinat eden bu gibi i)ha
kı, Meksika'nın asla tanımıyacaeı • 
nı söylcmi~tir. 

B. Rur.velt Polonya 
Cümhurreiaini cldvet ettl 

Bükreş, 5 a.a. - Öğrenildiğine gö· 
re, Amerika Bir)eşik Devletleri Reisi 
B. Ruzvelt, sabık Polonya reisicüm • 
huru B. Moscicki'yi Amerikada ika • 
mete d!vet eylemi tir. Fakat B. Moo • 
cicki, ııhi acbepler dolayııiyle. evela 
bir müddet !sviçrede oturacaktı;. 

Sabık Polonya hükümeti erkanı 

Bükreş, 5 a.a. - Mavas: Nezaret al· 
tında bulunmakta olan sabık Polonya 
hükümeti azası, bu sabah Bükreşin 

500 kilometre garbında yugoıılav hu
dudu civarında Herculaneye hareket 
etmİ§tir. 

B. Çemberleyn ~ar~amba 
günü beyanatla bulunacak 

Lordlar Kamarasında müzakereler 

Londra, 5 a.a. - B. Çemberleyn'in 
bugün öğleden sonra Avam Kamara
sında bildirdiğine göre, hava nazırı 
B. Kingsley Vood önümüzdeki salı 
günü ve harbiye nazırı B. Hore - Be
lischa önümüzdeki per!Jembe gunu 
parHimentoda bir nutuk söyliyecek, 
kendisi ise haftalık beyanatını çar
şamba günü yapacaktır. 

Fransa' da 

Sosyalistler 
komünistleri 

takbih ediyorlar 
Paris, 5 a.a. - Sosyalist grupunun 

uzun müzakerelerden sonra bu sabah 
hemen hemen ittifakla kabul ettiği 
mühim bir takrirde Fransa'nın harbe 
ancak menfur taarruza kurban giden 
hür bir memlekete karşı en insani 
tesanüt vazifesini ifa için girdiği kay 
dedilmekte ve cephedeki askerler he
yecanla selamlandıktan sonra rus hü
kümetinin Almanya ile birleşmekte 
ve hiç bir tehlikeyi göze almandan ta 
rihin kaydetmediği en iğrenç ihane
tin mükafatını almak için leh top • 
raklarını istilada tereddüt etmediği 
müşah!.de ve tesbit edilmektedir. 

Türk -Sovyet müzakereleri 
İngiltere' de iyi karşılandı 

Londra, 5 a.a. - İşçi lideri Lord j mesi icabedeceğini söylemiş ve lngil 
Snell Lordlar kamarasında miizake-ı tere hükümetinin harp hedeflerini bir 
reyi açarak ezcümle demiştir ki : kere daha tasrih için bu fırsatı ka • 
Barış yapıldığı zaman bunun, bazı çırmıyacağı ümidinde olduğunu ita • 

larının silahlanmasına ve taarruz ha- ve eylemiştir. 
reketlerine hazırlanmasına yarıyacak 
bir mütareke değil gerçekten bir ba
rış olmasını temin için elimizden ge
leni yapmak mecburiyetindeyiz. Na
zist Almanya evelce ne ise şimdi 
de odur: Modren zamanların afeti. 

"Tehdit içinde YCJ§amak 
istemiyoruz!,, 

" Bir barış imkanları hakkında 
ki yoklamalara gelince, bu kabil tek

liflerini merhametsizce usullerle mü 
terafik olarak yapmak Almanya'nın 
mnmeyyiz vasfıdır. Almanya harbi 
ya arzu ediyor, yahut arzu etmiyor. 
Fakat tekliflerini bir elde kadife el
diven ,diğer elde rüvelver olduğu hal 
de ileri sürmekle her halde fena bir 
prikoloji yapıyor. Bu son senelerin 
vasfı olan gerginlik ve tehditler için
de yaşamak istemiyoruz. İngiltere hü 
kümetinin, ancak gerçek ve devam • 
h bir barış mevzuu bahsolduğu za -
man sulhun tekrar tesisine matuf 
her türlü teklifi nazarı itibare almak 
tan asla imtina etmiyeceğini ümit e
diyoruz. 

Türk - Sovyet müzakereleri 
ve lngiltere 

1 
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X Ccnova - S eylül ile 5 birinci te..,rin 
ara ında İtalyan limanlarından İtalyan 
transatlantikleri ile şimali mei"keıi ve 
cenubi Amerika'ya takriben ıs bin yolcu 
nakledilmiştir. 

X Belgrad - Ayan intih:ıbatı komite i, 
B. Korochetz'in riyaseti altında bir celso 
akdetmiştir. Bütün intihap daireleri için 
birer intihap komitesi tayin olunmuştur. 
12 ikinci tc~rindc 47 fıyan hasının inti
habına girişilecektir. 

x S11ndicgo - Amerika bahriyCE>inc 
mensup 20 bin er ve ıubay bu sabah 2'9 
harp remisi ile açıklara hareket etmiştir. 
Filo, 7 ağır ve hafif kruvaıorden mürek
keptir ve Havai adalarına gitmektedir. 
Filo, amiral Andrev'in kumandası ahın· 
dadır. 

x Faris - B. Daladiyc Amerika büyük 
elçisini kabul etmiştir. 

X Sofya - Prastenicni gazetesi, Fran
sada mukim olan bütün bulgarların Bul· 
garistana döneceklerini yazmaktadır. 

X Belgnıd - Beden terbiyesi mektebi· 
nin kü,at resmi, 10 birincitcşrindc yapıl:ı· 
c~t~ • 

x Bclgrad - Yugoslavya ile Yunan~s
tan ara&ındaki ticaret müzakerelerıne ış
tirak edecek olan yunan ticaret heyeti, 
salı akşamı Bel~a.d'a vasıl olmu~tur. 

x Budapeşte - Sırp patriği Gavrilo, 
dün Belgrad'a dônmüstür. 

Almanya'nın, ambargonun kaldırıl
masından ne için şikayet ettiğini an
lıyamıyorum. Çünkü, ambargonun kal 
dırılmasından sonra, Almanya, bita -
raflardan silah satın alabilir. 

Takrir, menfur cürüm iştirakinden 
kurtulmak istiyen fransız komünist 
idarecilerinin hattı hareketini takbih 
eylemekte ve bunları teşkiHltlarından 

Felaketzedelere yardım atan umumi iş konfederasyonu ile 
tedbirleri sendikal federasyonları tamamen tas-

x Bclgrad - Alman Lufthansası , dün
denberi Berlin - Viyana - Budapeşte • 
Belgrad - Sofya hattı üzerinde normal 
hava münakalatını yeniden tesis etm;ş. 
tir. 

İzmir, 5 a.a. - Dün gece Halke- vip etmektedir. 

l·····~~ .. ~:;7;~; .. ~:~·~~~ .. ~-=-ruları soğuktan, hasta ol- 1 
maktan kurtarmak için ço- 1 

1 cuklarınızm eski elbise, a- j 
I Yakkabı, çamaşırlarım Ço- ı 

l cuk ~s.irgeme kurumuna ver
ınenızı Kurum saygıyla di
ler. ....... ... .............. , ............................. . 

B. Connolly, bundan sonra Bor~h'a 
cevap verecek, bazı Avrupa hükümet
lerinin cenubi Amerika'da kendi nli -
fuzlarını arttırmak için isyanlar çı -
karmış olduklarını ve bunların Mon
roe doktrini mucibince Amerika'yı 

terke mecbur edilmeleri icap ettiğini 
bildirmiştir. 

vinde valinin başkanlığında parti Bu sabah mecliste sosyalistlerin 
müfettişi, belediye reisi, vilayet parti toplantısından başka diğer parlamen
idare heyeti ve kızılay merkez heyeti to grupları toplantıları da olmuştur. 
reisleriyle milli banka ve müesseseler Parlamento içtima devresinin ka -
müdürleri ve bazı ihracatçıların işti - , anması hakındaki kararnamenin -ki 
rlikiyle yapılan bir toplantıda, Dikili bu karanameden sonra mebusların 
felaketzedelerine yardım meıelesi etkikine esasen intizar edilmek idi • 
müzakere edilmiş ve bu yardımın ge- neşri Ü%erine gayri müsait hiç bi: 
ni~letilmesi için iktiza eden kararlaı lefsiratta bulunulmadıfı bilhassa kay 
verilmiştir. 1 dedilmektedir, 

Müteakiben söz alan Lord Cecil, 
türk - sovyet müzakerelerinin 1ngil
tered'e iyi karşılanmı~ olmasına bil
hassa İ§aret ettikten sonra Polonya'
nın Almanya ve Rusya tarafından 
talep edilen taksiminden bahset -
miş ve ezcümle demiştir ki : 
"- Bunun böyle devam etmiyece

ğinden emin olabiliriz. Bu mesele 
bu devletler tarafından ve şimdi de· 
ğil, harpten sonra toplanacak konfe
rans tarafından halledilebilir.,, 

Lord Cecil sözlerini bitirirken hiç 
barış teklifinin tetkiksiz ret edilme-

XBerlin - Berlin ile Stokholm ara
sındaki eUndelik hava ·ervisi yemden t "!· 
sis edilmiştir. Bu h tta münhasıran on ı 
kiser ki~ilik lsveç tayyareleri çalı~makta
dır. 

X Brüksı>I - Lük emburg büyük duk"· 
lığı, büti!'1. ecnebilere verllmış olan iş ~ ·1 
satiycl~rını en nihayet 15 ikinci teşrınc 
kadar ıptal ctmiye karar \'ermi tir. 

X Cenova - İtalya sirketinin Beh e
dere vapuru, N ev)'ork'a doğru yoluna dt>· 
vam ederken Atkı Okyanosunun tall1 ~r
talarında münzevi kaptan Guyıvon' 
binmiç olduğu altı metre u7.unlu und ' 
ve Misıı Tampa adındaki kMrası ))&Ullliut 
ıizcre iken alıp kurtarmııttır, 
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Kızıloy'ın tertip 
ettiğı güreşler 

Balkan atletizm 
müsabakaları 

Ekibimiz umumi 

Paris'te 
normal 
hayat 

biri P11r i ten blldrriyor : 

l __ R_A_o_v_o _ _.J 
TORKlYE 

Rıdyo DHü.ıyon Postalan 

TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyo.sıı 

DALGA UZUNi..UCiU 

16.48 m. 182Kcş./120 K ... 

Gene ir Yun n e ·r or e( vap ru bafınldı 
tasnifte u""çu-·nçu·· Noye Zürher S;ıytung'un hususi mulu. 

Müsab alar pazar günü Atina, 5 a.a. - Balkan atletizm Paris, yavaş yavaş e;;ki halini tekrar 
Loadra. S a.a. - Skandı"navya mem müsabakalarına devam edilmektedir. almağa ba~lamıştır. Şehirdeki nüfusun 

1!1.74 m, 1519~ Kca.J 20 ~:w. T A Q. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T . A P, 

ANKARA 
mayn patlama::.ı neticesinde batmı" • b h f d d 1 k Ti 1 d b' ı lekctlenndcn birinin ytık ek b r m_- nr. "' Si a 1 S i yom a yapl ita Dün yapılan müsabakaların teknik yansı sı a 1 a tın a ve ır ;ısmı hiila 

D ı ' H ld neticelerı' c:.unJardır .. &ayfiyelerdc bulunmasına rag-men; 
CUMA - 1>-10.1g39 

muru ey ı era g:ıze esine beya - "' 
natla bulunarak m mleketinin 1n~il. Abr..anytlnın bitaraf devletlere Pazar günü sat 10 da stadyomda 3.000 metre: Velkopulos (yuan) l:e~i talanlar 

1
ticaret ~\~dii . triyi i~-

12.JO Proıııam ve memleket ll:la \'IYArı 
12.JS Aianıı ve meteoroloji h.lberlcı •. 
tı.so Türk müzi , • Pi. 

tere ile olan ticaretinin durdurulma. ihtarı Kızılay menfaatine yapılacak serbest 9.43.6, Maropo tolos (yunan) 9.48, 1~ ~cır~ ~~an a 1 f i dmeş~ul 
&ına ı ı· gürce müsabakaları hMırlıkları ta - Krıstea (Romanva) 9 57 2 ° a ır. 8 • ıye va ıta arı a un-

13.30-14.0::ı Mü.ı~ ( Yiode!'n müzık) Pi. 
15.00 Program 

VC"ya 2'arara u ~ratı ma ına asa LONDRA. 5 .. R . ,. .... • · · · d ·· ıTal y ı ı 
m1saadc etmek niyetinde olmadığını B li , . '. · a.a. - . oytcr aJansı marn olmu tUr. Kızılay Ankara mer- Dekatlon: Kliınar (Yugoslav) 5520 ~n gune çoı> maga .ıa~ aımş ve şe - ıs.o,; M ımıleket saat ayan, ajans ve ıu.-tc· 

bil irmi" ir. j er n den ıstıhbar edıyor " : keıi ve güre federasyonu müstcrek puvan. Mikiç (Yugoslav) 5537 • hırde ak::.amış olan seyrwaefere nor • 
:s puvan. mal şa tl ' d . . z· 

Umumi müzakerelerden sonı-a ln- Dcutsche AIJgemeine Zeitung, in - tedbirlerle memleketimizde hemen Lekatsas ve Maeskio (Yunan) 5208 • r arı .ıa e etmış n. ıra, umu-
giltere'ye gidecek e;ı)"3. için Skanc i-ı giltere ile ticaret yapmakta olan bita- hemen ilk defa olarak profesyonel - puvan. ı mı seferberltk yapıldı 1 harta, ,ehir-

oroloji halıerleri. 
18.25 Türk mıiziği (Fasıl heyeti' 
19 10 Konuşma (Spor servis') 
19,25 Tı.irk mu:ri i : 

navyadan kafile halinde ve mııha a.ı:a raf memleketlere bir ihtarda buluna • lerin ciddi bir surette gıire!lmelcrini Şimdi)'e kadar yapılan müsabaka- de~i bütün hususi ve taksi otomobil • 
ıılt d " I l k" J temin etmiş bulun--akta-'ırlar. lar sonunda wnumi tasnif : len.ne: 0

• rdu .el k .. oymu olduğundan, 
Çalan1 r: Vecibe, ~vdet Çajl:ı. Kmı-1 
Nıya.ıı Seyhun, Şerii 11;11. 
Okuyanlar : 

ın a .apur ara. ev ıyat yapı ma- rak e.ı:cümJ diyor ki : ... u el d k k 1 1 h ııı hak •ında teklıflcr ha.!ır!anacaktır .. H fif 
1 

h .
1 

• b' Geçen aylat da istasyonda bir fut - 1. - Yunanistan 34,5 Puvan. ıır t ıçın e. ·; mduna a e erş· emen he· 
1 - Mefharet S.ağnak. 
a -Lııtıf ata - Hicaz ıartcı - Nıı;in ıeb -

taselıer. Bu evkiyat emin sahillere kadar mu~ a . a rna. n . a.rp gemı en,. _ _ıta • bol saha ·ında güre ~ilerin yerine hal 2. - Yugoslavya 29- men amanuy e urmu tu. ımdi, cep-
hafa.ra altında yapılacak ve orada in- r • ~-mı sa ıp errnın yan ~ş i.ışunce- kın birlıirine girdiği düşüniiliin;c, · - ur ıvc H.- d k ~ 

1 

af h 1 ı d - 3 T .. k" · " bel re giden muhtelif yollarda dolaı:- b-Bcdriye Hoşgör • Hicaz priu • 
Mumtcziç a~kınl 

giliz kafilelerine mül~ki olacaktır. l~rın~ t hUı etmek ve İngıltcre'yi i -. müsabakaların stadvomda yapılm:!lsı 4. - Roma;ya 12,5 ., 1 ı .tan, s~n;a ~!rço_~ taksi otomobil • 
· tısaı.lı zararlara s kmak içm geçen haf her eyden evci akla gelen en<llşele • Balkan atletizm kongresi de görüş- l:erı 1 

ans e donmu! ve bu suretle, 
c- SeUlıadilin Pı r • H ten ı rlu • Yü

ıı:umc 11P1lae de kn r 

Is· eç'in aldığı ihtiyat tedbirleri ta denize Al , t ri bertaraf etmektedir. melerine devam etmiş ve ezcümle l:a~k, satlcce yeraltı tr ni ri ile yolcu-
St kh ı 5 t h · . . . u muı; bakaların geçen aylar ıçın .,. oyun arının Romanya tarafın - M h . . . " · ! 

ıkmı r. manya mn an- B .. • • 19.,1 1 u e.mekten kurtulmu"tur 
d- R alk • urltu u • Karanfil oylum ay -

lum 

o o m. a.a. - sv Cj arp ge· zım etmı§ olduğu kaçak csya lıstesı, 1 d l b l'd d' v .. J dan orga . a·ı . . k u te!ıf ıs ıkamr.tlerdeki otolıüs 
m·ı · 1 t Jbah' • • l . . . . e san u a ve ıgcr ua_ka erler- nıze e ı mesını ararlaştır - f• ı . . . .. . . · erı, a man ımte ırının svcç ıngılız lıııteslne tekabül edebilmesi d l h · • · · · se c:r ::rı cıe gıttııcçe ıntızama girme;;e 
sularına taarruzda bulunma arına ma· c ıu pc- lıvan!ar arasında •aı,.ıan mı~tır. ua ·lam .. 

2 - Ne mi Rıza Ahır.lmn: 
a- Şerif - Karcı :ır prkı • Meşto dıı 

c:dnül. 
b- Ali ef. · Karclrlr şarkı - Aldın dili 

ne aılımı. ·ç· 1 t B b' f ti U 1 ' 1 T .. k h · . ı tır. ni olmak için bu sularda karakol gez- ı ın, uzatı mı. ır. azı ıtara m es - g reş erın bir revan ı mahiyetinde ur eyctı, oyunlaı·a §arki Akde- Di'7nr t f "lk .. 
m"ktedirler. seseler, İngiltere'nin bahri satvetinin bulunması Ankara' da bu kabil ::.par niz memleketlerinin, ezcümle Mısır mı"' ~la ab~~ ~.akn 1 

• guıılerde k~pan - c-Rakırn - Uş53k 5arkı - Bana htç ya. 
kışmıy0r. . • . • h k 1 - • ve Su ·v • · · t' k" · . .. n uyu mag'..ızaların çogu ve 

Karakol C'ezen gemiler ar sında bı"r kendılcnnı hımaye edeuileccainc i . are et erıne meraklı ve alakalı o . rı.- e nııı 1§ ıra . ını talep etmıs· bonmarş 1 d 1 " J ı k · · ·· tir Bu tekl'f l"l · · • er e te :rar açılmıstır Dl -
d- Sııphi Ziy;ı • Ueşak prkı - Neden 

hic durmadan kruvazör, iki muhrip, iki tahtelbahir, nanmışlar ve harp tehlikelerini göze an ara ço cazıp bır musabaka fırsa- · .. ı .'. ~a a nyettar komıte t· ğer maballele d ·Y." • b- · . 
• h hazırlamı"tır rafından gorusulecektir. . r c ·1 magaza, onmaı şe-

ikınci derecede birçok cüzütam ve almışlardır. Ilunlardan bir çoğu şimdi 0 . ., · K k ·f d . . lcrde faalıyet devam etmektedir 
3 - Müzeyyen Senar. 

Yüz kadar "'~hl t hi d'I . . . . . ı •er taraftan. doğrusunu söyle _ ongre, ·on e erasyona ıştır k e- B ııka v b" 1 1 • • 
w eç z e ı mı§ tıca- gerek geınılennı gerek hamuleleriııi mek lazımgelirse dün ...ıire•ecekleri- den beş Balkan devleti reislerine ta- . . l e kurdo 3rc a erkeklerın ye -

re gemi i vardır_ Bunların teşriki· , 3 b t k . 1 b . "'' • . rıne ı a an a ın r.ı murlar gitti'<ce 

a- Şevki bey · Hica.ı prlıı - Bajlımp 
zıillu heı:aran 

b ..... Sadettın K:ıy k - Hicu prla • 
Hnzan ile geçti. 

mesaisini bahriye makamatı istemiş- dK Y e me suretıy e u hatalarını ö- 111 ~aber verdiğimiz Tekirdağlı Hü- z~m ve memleketler milli spC'r 0 r .. a- çoğn maktadır. ' • • 
t'r eyecekkrdir. eyın, Molla Mehmet ve Kara Ali i- nıza yonlarına da selam telgrafları Sık halk d ·~· 

ı . 1 b ,_. . k'l . - k ·• ın evam ettıcı ve çog·u ka 

c- Ş;ıkrü • Hicu ·anin - Guer dol 1ır 
il - Hıılk türkürii • A Fad:mem. 

e ya ancı ra ... ıpler de bu sahada ün 4jC ı esını al ışlarla karar altına al- pan 1 . • 
1 k' . mı;ı o an gazıno ve kahvelerin ele 

20.10 TEMSiL 
21.Hl Müzilı:: Radyo orkestrası - Sef ; 

Pra e ~ritı ) ; Bir yunan vapuru batırıldı 
t·miz Dış 

• 
a mış ımselerdır. ö;:rendiğimize mıştır. miisteril r i azalmı«tır· bu k b'I 

·· 50 25 k K · · k ı ı · :r • na mu a ı gore, •e urıı§ oh•? bilerler cıı- ongreye ıştıra ecen er ve ı: · or:a hail' h lk d . -· 1 - Pierne - lııae.1 
Dublin, 5 a.a. - Bir yunan vapuru 

ingiliz adalarının altını mil açıkların 
da bir alman denizaltısı tarafından ba-

IC r martesinden itib en ı:• rlyomda sa· letler bugün Delf'e bir ge;tinti y • ta arda .
1
• a tınl cvam ettıgı Jukan -

kl . ıgnc a ı sa yere dü"mcvecek 
tılacakt1r. ca ar ve gece döneceklerdir kar'ar kal b 1 k .... 1 k " " 

2- Vorak - 5 inci senfoni (Mi mi.hfü) 
22.00 Ajan , zirarı\, csh m, tahvilat k .• 

hnlmtŞtır. Geminin mürettebatını 

te}kil eden 28 kişinin hepsi -ı.ırtarıl -
mı , bunlardan altı ı hastaneye yatı -
rılmıştır. 

Kazazedeler nasıl kurtuldu? 

Londra. 5 a.a. - Diamenf• olduğu, 
sü:.rlc ulen ve Landsen:I &~.klarmJa 

torpillenerek batırılmış olan yunaı:. 

vapu~;ı hzazeı.1 !erinden ha!•2tta kal

mı olan 28 kişi, evelki gece bir al -

m:ın tahtelbahiri tarafından Kerry 

kontluğu dahilinde kain Ventry kör
f~zinde kuaya c;ıkarılmıştu. Gemiyi 

torpilliyen tahtelbahir, bu tahtelbahir 
idi. Sahil muhafızları tahtdbahiri 

pek geç yani ancak tekrar suya dalar· 
ken görmüşlerdir. Torpillenmeden 
kurtulmuş ol;;n bahriyeliler, 36 saat 
tahtclbahirde kalmışlardır. Bunlı;r 

kendilerine çok iyi mu mele yapıl -
mışolduğunu s.öylemişlerciir. Bunlar -
dan altısının hastaneye ka!dınlrna ı • 
na mecburiye hasıl olmuştur. Fakat 
hiç birinin hayatı tehlikede değildir. 
Tahterbahir, kendilerine hava ile şi· 
şirilmi bir sandal vermiı, onlar da 
bu sayede sahile '"'rabilmi lerdir. 

Bir Norveç vapuru battı 

Vaşıngton, 5 a.a. - Amerikanın 
Sing<apıır konsolosunun verdiği ma · 
JUaıııta göre, Nögb jsimli bir orveç 

puro dün Singapur limanıncla bir 

Klirin he apları a i leri 

kre ili irhalafa ait t ahhütler 

e 

T kiJc Cümhuriyet Merkc;ı Bankasın· 
dan alrnan hesap bul s larına göre 23-9· 
1939 taribind ı klıring hesapl~rı baki
yeleri. 

CETVEL; 1 
'lürkiyc Cümhurlyct Merkez Bankasın· 

daki klirlng he p!arı borçlu ha.ki.veleri : 
Memleket Miktar T .L. 

Alnı nya 
A hesaplanndak. 
borcumuz 
B hesaplarındaki 
alacağımız 
Belçıkn 
Çe ko • Slo"ıı.lrya 
'F n " 17'1. 
l rıın ıı 
Hollanda 
lngihere 
lspanya 
!:;veç 
D. Hesapların aki 
borcumuz 
A. heşaplınndaki 
ala ağımıt. 
lsvic:re 
lt:ıVa 
L hi~t n 
J.etonya 
Macaris.an 

orveç 
Romanya 
s.s.c.t. 
Yugoslavya 
Yuoanlsıın 

437.600 

817.400 

3141.SOO 

98.800 

3.620200 
813.000 

3.036.000 
677 

... o 
cm.ooo 

11.755.200 
276.400 

3.(H2.700 
660.600 

2 .638 .700 
236.800 

17.4-00 
l.1!97.800 

617,000 
136.SOO 
565.000 
500.000 
2Sl.900 

CETVEL: 2 

Muhtelif memleke erin Merkez Banira· 
larmda tutulan lirina hcıaplanndaki la • 
caklarırnız 

Memleket 

Esıonya 
it I> a B. he'l'a~ı 

Mikto.r TJ.. 

2.300 
194.600 

HULASA 

B Ü 

• 
1 lar 

.> 

Bölge futbol ajanlığından : 

l - A takımları arasındaki lik 
rnaçlanna cumartesi ve pazar günleri 
19 Mayıs stadyomunda devam edile • 
cek ir. 

2 - Bu hafta yapılacak maçlar a· 
şagıya ayzılmıştır : 

7. 10. 939 cum;Jrtesi 

Muhafızgücü • As. Fa. gücü aaat: 
13,45. 

Hakem: Abmet Cemal, yan hakem 
leri: Bedi Nazlı, Refik Güven. 

mirspor saat: 15,30 
Hakem: Celal Oskay, yan hakem

leri: Bedri Erdener, İhsan Türemen. 

8. JO. 939 pazar 

Galatasaray - Maske 
13,45. 

por saat: 

il. kem: Refik Güven. yan b 
keleri: Yusuf Aysal, Şu yp Kıraç. 
Gençlerbirliği - Birlikspor. saat 
15,30. 

Hakem: Necdet Özgüç, yan ha • 
kemleri: Zira Ozan, Bedri Erdener. 

3 - Hakemlerın matlıu raporlan 
maç günlerinden önce bölgeden ala
rak en geç pazartesi günü ak~amına 
kadar bölgeye vermeleri zaruridir. 

4 - 7. 10. 939 cumartesi günü 938· 
939 lik birincisi ve a}•nı yılın şild bi
rincisi Demirspora birincilik şildleri 
verilecektir. 

y o K A ş 

Hatay vilayeti ismi 
Dahiliye Vekaleti. Hatay vilayeti 

yerine bazı vitayetlerce Antakya is -
mini kullandıklarını görmüş ve bun
dan böyle Hatay vilayetine ait kanu
ni ismin kullanılmasını alakalı !ara 
bildirmiştir. 

K 

Ankara Borsası 
5 llkteşrin 1939 fiyatlan 

ÇEKLER 

Londn 
Pari~ 
Milino 

Açılış 

---
5.24 
2.96875 

Cenevre 29.2325 
Amsterdam 69.3125 
Bcrli 
Brüksel 
Atlna 
Soly 
Pr11c 
Madrid 
Vırşova 
Budapeşte 
Bii;_, ~!i 
Bclıtra.d 
Yokahamıı 
Stokholm 
Mo. kova 

21.855 

Sl.19 

Kapanış 

.S.24 
z.ııOS7 5 

29.2325 
69.31ZS 

21. 55 

31.19 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 ikramiyeli 
Ergani 19.54 
1 ttih t De ir-

19.~ 

mcttllik Sır. 11.25 11.25 
NOT. - Hıı:alarmda rakam bu· 

lunmıyan dövizler içın liy•t ıes· 
cil ed;/memi tir. 

R o M A 

1 a a ı ı;oru mc tedir. Bu lo-
k ntal~rda, harp haline ra••men az 
para lie mükemmel yemekler t~min 
et.."TI ~ ı;niimkün olmaktadır. iaşe mad 
delcrını temin etmek meııelesinde 
ka>:da d;ğer güçlültler görülmeınek ~ 
teclir. Şıındi artık pazarlar ö ~ leden 
sonra kurulmaktadır. 

G rp cep esinde 
İngiliz as erleri 

" Daily Mail ., in asbr1 muharriri 
yatıyor : 

1 Ri..lr.,c _,.;; ,ı,.,,.,n...,,.ı. ..ı=<=,.,ı,ı 
erı ve nava a op arı 

Siegfried hattına karşı faaliyete geç -

miş bulunmaktadır. imdiye kadar 1n
giliı piy:ıdesi taarruzlara i irak et -
memiştir. çi.ınkü kumanda heyeti pi -
yarlc birli !erini hemen gelir gelmez 
ate e sokmak doğru olm:ıyncağı fik -
rindedir. Esasen, şimdilik fransız kı
talan -bahusus askeri harekatın cere
yan etti i cephenin darlığı dolayısiy
le- kendilerine dil en vazifeyi fazla -
·iyle ifa edecek kabiliyettedir. 
Fransız kumandanlı-ı inğiliz tay -

yarccilerinin Siegfricd hattı üzerin -
den uçmak ve ::.tratejik merkezleri 
bombardıman etmek ve birçok fotog
raflar almak suretiyle gösterdikleri 
cesareti takdirle yadetmekledir. Fran
sız balkı ingiliz toplarını ve tankları
nı pek beğenmektedir. 

biyo nulrnt - bors ı (fiyatlar) ' 
22.20 Müıik (Cuband • Pl.) 
23.25-23.30 Y rırılci program ve lı:.aparuı 

Fransızca r •• 
ısı 

Anka rıı raılyoııu 31,7 metre dalga uznn
lu iu uterindcn fran ızca haber ncşriy -
tına de\'am etmek cdir. N riy t sut 
13 45 ve 20.30 <1A olmak ll:ı:ı;rc gunde ıl:ı 
defa yapılmaktadrr. 

Sovyet radyolarında 

Yab:ıncı memJeketlere kültür milnnst• 
betleri ida.mesi umum So""Yet VOKS ce
miyeti ile S.S.C. B. Rııdyo - lComitesi 
Til.r iye içın bir radyo konseri tıırtip rt
mi$tir. 

Bu konıcr 6 Birincitc rin cuma g n 
Tıirkiye sa ti ile tam uıı.t 21,15 te, ı 74'1-
meurde Mo~kova , 1210 metrede x·c~. 
JD60 metrede Tbilısi, 349.2 metrede S m· 
fcroPOI ve 309,9 ctrcde Od a istuyon-
l;1.9,... n •• .,. t L' 'I": 

.uev et sen fan k ur rıısı ara ı n 
ve Cümhuriyct sana t:rirı s.oli • Batıır u
n in işıirıı .i ile Hernnikov eseri "B 
çok gilrültü" süite i ve Dun ye l 
sinema filmleri için le t eıdılnıiş mu. • 
lan icııı edilecektir, 

T rfi edec ida e am"rleri 
Dahiliye Vekaleti cümhuriyet bay· 

ramında terfi edecek idare amirleri
mizin listesini hazırlamak üzere ·i
ciller üzerinde tetkikl re başlamı • 
tır. Emniyet i leri umum mUdUrlüğil 
de- polis mensuplarının terfileri ha
zırlığına başlamış bulunmaktadır. 

Bu sefer gelen ingiliz kıtaları ın 

dekinden çok daha kalabalıktır. c. bu 
kıtaalar ge en harpta görülme biı 
mikd:ıra çıkacaktır. 

nı duydular ve pofülerin düdük çalarak ko~u~tu. 
ğunu gördüler; biraz sonra arabanın etrafmı bir 
ııürii kalabalık sarmıştı. Bundan başk b.ir tel'. 

~Örmelerine inikin yoktu-

N 

Kend i §oförleri zalim bir samimiy tlo t 

- Doğrusu fenere iyi abandı! dedi. 
M riyan : 
- Ne de çabuk oldu, diye mırıldandı. 

C Bilyiik b;ırptcn onra ille puka!ye ı;:ecesl, beş genç, 
Anıuvon . lıar'.letı jilber. ark;ıda ı Domı ı Heriyo, 
M rıyan ve Solanj Senlcler ıımınde 1k1 ııen kula be
r ber 11l:ın ılı bıı uarcden kacıyorlar ve geccyı kırlar 
i inde uybolmu, btı otelde .,cçirıyt>ı lar. Antuvan . 
Marıyan'l;a Oomın!k de olnnJ la beraber eğlenıyor ur. 
Nih~yeı S11lanJ, !Jomınık le dc.,ıl lıllıer'le Antuv;ın da 
Marıy ıı'b cvlcnıyor l' akat Antu•·an'la Marıyan evli 
lık hayatından memnun de .ildırlcı nıuvan arısının 
kız lcırdc$1 Evlin'le sevışıvoı ve Evlın bu a k yu:run · 
den intihar ediyor. Marlyan'Ja dıı Oonıioik ırasında 
ut k bir ı k ba1illmı . f k ı sonra biribirlerıni kay 
bctm !erdir. Bu ~da jilbcr'in 7:ıteıı hastalıklı olan 
karı ı olmıı tUr. Antuvan'!a Mııriyan"m da y.ııları hay· 
li ilerlcmi, ve gt'n kcn duyduk! n bı:tiln hi :er, ıhti· 
r shr yavaş yava$ seınmege. de •ilse bile, yava lama ıı 
ba lamı ur. Sevgı, şimdi bunlarda his halinden çı ıp 
itıy t halini alm tadır. Marinn'lıı Antuvan ilk dela 
bir barda yalnn ba4lan ;yemek yerlerken bunu ~ok 
ıyı :ınlamııtardır.) 

Y azcın; lfene Nemirorııki -83- Çeviren: Mümtaz. Faik FENiK 

Evet, ne de çabuk olmuıtu. AntuYan el lıa 
gençken, hayatı çok kuıa görüyor ve ölümden f 
na bald korkuyordu. Halbuki timdi .•• Onu dütiiA• 
müyordu bile. 

Antuvan yemeği yj,ip bitirdiği zaman, her va
kit olduğu gibi ba~mı iskemlenin arkauna ttı, · 
gülümMtdi : 

- Ne iyi böyle de" il mi? Hal bu -j M<liren be· 
raber oluyorur. Çok y zık l 

- Doğru .... bir kadının kocaııiyle beraber 
yalnız geçirdiği saatle i topluak, ü.li.mç olacıı.k 

d recede küçük bir rakam elde ederiz. 
Mariyan birdenbire .ı.u&tu: karı koca arasmd -

ki aevginin, sade onl rın yo.rdımiyle de" il, belki 
onlara rağmen, kavgalara, hayal sukutlarına, iluı
netlere ra "men büyüdüğünü, genitledi ini hisse
diyor ve bunu düşünüvordu. Bu se"•gi, tıpkı bi 
çocuk gibi kendi kendi ine, hic bakı!mad n bıi,rü 

)·ordu. Fakat Antuvan'm : 
- Ne dÜ§ÜnÜyorııun ? 
diye 11orduğu suale 
- Hiç bir ey ! 
diye cevap vereli. 
Antuvan düşüncesini bir eLa dıu , sonuna ka· 

d t değilae bıle, yarı yola kr · r takip et · şti. Bu 
halteri hayatınd aayılı idi. Karı ma ıefkatle ve 
do ati ul la b l;tı : 

- İyi arkadaılarız değil mi? diye sordu; ve 
ilave etli ; 

- Bereket venin öyle.... Yokaa. böyle olmasa 
öbür §eyler ... 

Mariyan omu:dannı silkerek onun sözıinü keıı· 

ti : 
- Neymiş öbür şeyler?... Gene bu Berje işi 

mi? Hala onu ıı..ıu diiJünüyoraun? Bitmedi mi bu 
Berje işi arlı1 ? 

- Hayır ... Dilhaua o değil ..• Ne bileyim ben, 
İşte bir si.i.ü üzüntü! F kat insan günün birinde 
saadete varacağım diye :raşıyor da ... sonra ..• buna 
eri~ebiliyor mu? Hayır! Kimse buna inanacak ka· 
dar .saf değildir. Fakat herkes, şimdi bulunduğu 
seviyenin hiç olmuııa biraz üstüne çıkarım diye 
çalışır. Paradan ve yahut ihtirutan bahsetmiyo
rum. Hoş bunlar için de öylenecek bir sürü ıözle.r 

rdır. ( Fakıtt nihayet bu ikinci derece ebemi
yettedir) Ben aıııl ina nın, ıçmın biraz huzura 
kavu~mruıından, ruhun ııükunn varmasından bah
se mel İ!ltiyorum. Bilmem buna ne denir? Fakat 
bu da günden güne uzaklaımakta, günden güne 
erİfilmez bir hal almaktadır. Sonra üstelik bu İ:s· 

min.i bile bilemediğim huzurun, aükumuı etra.fm
<la bir yığm gi.irültü, bir yığın patırtı var! Buna 
karıı insau kendisini müdafaa edemez, daha doğ-

rwu müdafaada bulunmak için kendisinde ku
vet bulama:z:... Hiç bir kuvetten imdat görmesi
ne imkan yoktur. Belki çok gençken bir takım ça
reler bulabilir. Fakat şimdi .... 

Mariyan içini çekerek taııdik elti: 
- Evet, o kadar nadir ki... 
İçtiği fampanya ba ma VUrtDU§ı adeta ODU &ar-

ho} etmi,ti. 

Gözlerini hafif e yarı kapadı; 
- Uyku mu geldi? 
- Hayır ... Nezleyim de _ 
Antuvan, Mari:ran'm elini eline aldı, bileğini 

bir bilezik gibi parmakları arasına a.larak oynamı
ya baıladı: 

- Hadi dönelim eve artık. 
- Giderİ71 •• 

Sonra birdenbire ilave etti 
- Zaten evde kimsenin bize ihtiyacı yokl 
-Daha İyi ya • 

ikisi de austull\r. Antuvan: 
- Hadi gidelim, diye tekrar etti. Yarın ııab h 

yedide kalaltacağım. 
Ayağa kalktılar, dı~an çıktılar; bir taksi ça

fırdrlar. Hava yağmurlu idi. Şanzelize meydanm· 
daki kö9ede önlerinden geçen bir otomobil birden• 
bire ~iddelle bir fenere çarptı. Camların kırıldığı-

Mariyan yorgundu, biraz: da ate~ vardı; gÖ:ı· 

)erini kapıyaı·ak koc:atınm omzuna dayandı. An.• 
tavan onu kendisine doğru çekti; öpüştüler. 

Biribirine doğru uzanan, biribirinin içine geçen 
dudakların bu hareketi., nefea almak kadar mih • 
oiki olmuştu artık. 

Antu\ n düıünü.yordu : 

"Hayatta en ço sevdiğim kadm bu değııcn. 

Fakat öleceğim zaman, ihtirastan daha çok, bizi 
biribirimize rapteden bağa acıyacağım.. İhliras .•• 
Allabm bir vergisidir ve "hakikat Qİ bilmek için 
çok ister." Bazan allihın onu size yalnız bir müd
det için verdiğini hiuedersiniz. İşte o zaman o, l • 
mamiyle bizimdir. Filhakika çok zor alınmıştı ; 
çok zor, çok ağır toplanmrıtır. Tıpkı pete ·ten sÜ· 
:ı:ülen bir b 1 gibidir •.• Fakat .... 

Fakat günün birinde bunu da terketmek li
zımgeliyor. Ney azık l" 

İkisi de yeri rinden kıpırd mıyorl rdı; kol a-ı 
bfribirine sarılmıf, vücutlan biribirine y !Janmı'• 

tı. Hiç Lir sevgi arzusu duymuyor ardı. Sakin ·• 
ler; hiç bir n~~e, hiç bir se'ITİnç hi eelmiyorlard ; 
bjraz müstehzi idiler. 

Fak t biraz ııonr~ hayat yorgunluğunun Üzer
lerinden sayrıldıftnı hiueder gibi oldular. 
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Garp cephesinde fasılalı Vazifıesini Polonyadaki Alman 
istilôsındon kacanlar topçu hareketleri oldu yapan 

Türkiye 
· ı . . ..> 

Ren ve 
askeri 

Mozel arasındaki bölgede 
harekôt inkişaf ediyor (Başı 1 inci sayfada) 

NOYE ZÜRHER SA YTUNG'UN, ÇERNOVITSE GôNDERDl
CI HUSUSi MUHABİRi \V AL TER BOSSHARD GÖR. 

DÜKLERlNl GAZETESiNE ŞÖYLE ANLATIYOR: 

Çarnovits, Bukovina'da, eski Avus- ı 
turya saltanatının izlerini henüz kay
betmemiş olan şirin bir küçük şehirdi. 
Muhteşem eski saraylar, içe ferahlık 
veren gazino ve oteller, misafirperver 
bir halk buraya gelen yolcuları karşı· 

(Başı 1 inci sayfada) l 
r evzii .zaptet~ek üz~re, gön~eril • ı Raycf ag bugün 

sunda bulunmamıştır. Türkiye bir 
devin kuvetine maliktir, lakin bu ku
"·eti tecavüz için kullanmadı ve kul
lanmıyor! 

Sovyetler Lilvanyad 
ınektedır. Ezcumle duşman Pırma - ıj hava üssü istiyorlar 

toplanıyor 
"Türkiye'nin sözü senettir. O Bal

kanlar ve ş:ırki Akdenizin istikrarını 
temin etti. Britanya yeni Türkiye'yi 

(Başı J inci sayfada) yeni Rusya'ya bağlıyan ~ğları ve 

lıyordu. 
Cihan harbı sona erdikten sonra, (Başı 1 inci sayfada) 

sens'in cenubunda böyle bir baskın 
Yapmak istemiştir. Fakat keşif kolu, 
daha fransız mevzilerinin yakınına 
gelmeden, otomatik silahların ateşi 
altına alınmış ve geri püskürtülmüş -
tür. lerinin izahatına uydurması pek tabii 

Türkiye'nin kendi bölgesznin emni
yet davası hususunda ne büyük bir 

Viyana'nın cazibesini ve Romanyalı- tona'nın başkanlığında toplanmıştır. 
tarın misafirperverliğini taşıyan bu Müzakereler çok gizli tutulmaktadır. 
küçük şehir, bugün Romanya'nın en B. Urbsys bugün Moskova'ya hare
büyük ticaret merkezlerinden biri ha- ket etmiyecektir. 

Hava bozuk gidiyor 

Paris, 5 a.a. - Doğu hududu böl -
t esinde iki gündenberi hüküm süren 
fevkalade hava yalnız devriyelerin 
Pek mahdut bazı kara hareketlerini 
Ve nadir ve kısa topçu ateşlerini de · 
fil, aynı zamanda hava harekatını da 
işkal etmiştir. Filhakika, hava şartla
rı hava faaliyetinin en e!ıemiyetlisini 
teşkil eden istikşaf uçuşlarına mani 
<>!maktadır. 

Cepheye gidecek gazeteciler 

Paris, 5 a.a. - Fransız gazete mu
habirlerinden mürekkep ilk bir grup, 
Yarın cepheye hareket edecektir. Bun 
ların arasında Paris - Soir'in muhabi
ri J can Kessel, Gringoire'in muhabi
ri B. Roland Dorgeles de bulunmak -
tadır. İngilizlerle amerikalılar müs -
tesna olmak üzere ecnebi gazetecile -
tin harp mıntakasına gitmelerine mü
saade edilmemiştir. 

lngiltere Almanya'yı garptan 
vuracak 

Londra, 5 a.a. - Yorkshire Post 
gazetesinin askeri muhabiri, alınanlar 
tarafından Holanda hududunda başla 
nan müdafaa hazırlıklarına işaret e -
derek alman başkumandanlığına bey
hude telaş etmemesini bildiriyor ve 
diyor ki : 

.. Almanya tarafından kullanılma -
sı imkan dahilinde olan usullerin ter· 
sine olarak, bitaraf bir toprağın ingi· 
liz kıtaları tarafından ihlali tasavvur 
dahi edilemez. 

Biz V\: - , ız zaman Fransa hu-
Uuu unucı. f,lz; V<.; cı.ııucuu~. ---

çabuk anhyacaklardır. Batı cephesin

deki vaziyet 1914 tekinin tersinedir. 
Müttefikler ,ordularının faikiyeti sa

yesinde alman toprakları üzerinde 

bulunuyorlar ve alman şehirlerinin 
tahliyesi devam ediyor. Almanya'nın 
bir sürprizine maruz kalmak ihtimali 
ise ehemiyetli surette azalmaktadır. 
Almanyanın tatbikini tasavvur ettiği 
muharebe tarzını pek yakında öğren
mit bulunacağız.,, 

1000 mil süren bir deniz 
yolculuğu ! 

Paris, 5 a.a. - Havas - Dünkü res
mi tebliğde de bildirildiği gibi bir 
alman ticaret gemisini yakalıyan 
r;ansız denizaltısı ganimeti ile bir -
lıkte limana dönmüştür. 

Denizaltı gemisi alman Kargosunu 

Atlas denizinde çok açıklarda gör

~üş ve Üssüne dönebilmek için en az 
ın mil mesafe katetmiştir. Denizaltı 

gemisi bu mesafeyi, yakaladığı tica
~et vapurunu bir saniye bile gözden 
açırmarnak şartiyle kateylemiştir. 

h kDeniz mahfilleri bu muvaffakiyet 
a kında hararetli tafsiliitta bulun -

lllaktadırlar. 

Almanya zehirli gaz 
kullanmıyacak 

a Londra, 5 a.a. - Müsteşar Butler, 
varn kanı 

al arasında yaptığı beyanatta, 
_man hiikümetinin Londradaki ts

vıçre sefiri vasıtasile İngiltere hükü
nıetine t hl' y , e ıgatta bulunarak Alman-
~ nın İngiliz hükümeti tarafından da 

rıayet edilmek şartiyle gaz kullanıl
masını meneden 1925 tarihli Cenevre 
pdrotokoluna bundan böyle dahi riayet 
e eceg· in· b"ld" · . . ı ı ırmış olduğunu söyle -
ınıştır, 

Bir deniz muharebesi mi? 

kopenhag, 5 a.a. - Dün bütün gün 
~anirnarka'nın batı sahilindeki Esb
J~rs'den top sesleri duyulmuştur. He
lıgol~nd açıklarında bir deniz muha
rebesı cereyan ettiği tahmin olunmak
tadır. 

Bir alman tebliği 

. Berli_1:• 5 a .a. - Burada neşredilen 
bır teblıg,_ ga:~ cephesinde eylül ayı 
zarfında, ıngılızlerin 27, fransıı:ların 
45 tayyare kaybettiklerini bildirmek
te v~ ~': rakamlar içinde iki tayyare 
~emısının .kaybından husule gelen za 
arlar dahıl bulunmadığını tasrih ey

lemektedir. 

idi. rol oynıyacağmı biliyor ve anlıyor.,, 
Haridye encümeninde bütün eneli- Bize itimat etmiş ve edecek O• 

men azasının alkışlarını top1ıyan bu 
.. f"k lanlar, hiç bir zaman hayal sukutu-

izahat Paris matbuatının da mutte ı v 1 K t' d · 
1 na ugramaz ar. uve ın en emın 

tebriklerini kazanmıştır. Gazete er, ld v k d ·ıı· b 1 'I l 
k d . .1. h" l 0 ugu a ar mı ı ve eyne mı e 

girişilen işi son~na a ar ı~~~ dız ~- politikasındaki prensiplere sadık o-
kümetiyle tam bır anlaşma ıçın e go- 1 T" k' , . d . Ih 

F "ni an ur ıye yı, aıma, su ve em • 
türmek hususunda ransanın azını . d" l h' . d . • · atı nıyet avasının ası ızmetın e de· 
gösteren bu ızahata azamı neşrıy ed b l l vam er u ur ar. 
vermektedir. F l'h R Fk ATAY 

"Epok" gazetesi, Daladiye'nin nut- a ı ı ı 

Askeri heyeti 1 

iZ 

lini aldı. Fakat, şimdi bu 140.000 nü - Litvanya hariciye nazırı B. Urby -
fuslu c:ehir sulh ve sükununu kaybet- sys'in beklenmedik bir surette Mos
miş bulunuyor. kovadan dönüşü, alakadar mahfiller

Memletkelerini terkedip buraya ka- de bazı endişeler uyandırmıştır. Fa
çan Polonyalılar, yolculuklarını tay - kat bu mahfiller, bu mesele üzerinde 
yare hücumlarına karşı_ kam~flaj ~vla- büyük bir ketumiyet r.ıuhafaza et-
zifesini g·· üzere iıstlerıne ag ar kt d" . 1 me e ır. 
gerilmis l. mobıllerle yapıyor • S t' · L 't 

~ • v • ovyc .erın l vanyaya 
lar. Yalnız • ~sıta ıle degıl, Romen , r l"fl 
hududuna geı ... ıı her tren Polonya göç- yapiırl.arı tek ı er 
meni getiriyor; bazıları yaya olarak Londra, 5 a.:. -:--- R~yter aja~sının kunda alman propagandasının Fransa 

ile !ngilterenin arasını bozmak yo
lundaki gayretlerine verdiği cevabın 
büyük ehemiyetini kaydettikten ve 
Cemberleyn'i de evelfı sulhu muhafa
;a yolundaki ümitsiz gayretlerinden 
ve şimdi de ittifaka yaptığı muazzam 
hizmetlerden dolayı methettikten son
ra diyor ki : 

arabaların pesi sıra veya yanında yü- Kaunas'tan selalııyetlı yarı res:nı mah 
rüyüp canlar~nı kurtarmağa çalışı - fillerden aldığı haberle.re. göre, B. Mo
yorlar. Bu felakete kadar va1~ıt ve hal- lotof'un Litvan!a Harı:ıyc N~zırı B: 

d d k 1 ]eri yerinde olan birçok kimseler, ben- Urbsys'e yaptıgı asken mahıyettekı ün e müza ereıere zin tükendiği veya tedarik cdik:n.: - teklifler, bir sovyetler - Litvanya kar
diği için, otomobillerini yoı;.m k:·1a • şılıklı yardım paktı aktedilmesi ve 
rına bırakmak zorunda k.:ıiı v1.1r .. r . Bu sovyct askeri hava kuvetleri emrine 
vaziyet kar§ısında taşıyabil.!.;.!: :1:ri Litvanya'da i~i hava üssü verilmesi
kaC:ar öte berilerini yanları .. a ;: .yor dir. Geçen sene İngiltere yürümüyor 

diye boyun eğmek, bu sene de İngilte
re çok ileri gidiyor diye arzıteslimi
yet etmek istiyenlerin sözlerine artık 
kati bir nihayet vermek lcizımdır. 

"Petit Parisien" şöyle yazıyor: 
Harbin hedeflerini hükümet reisi 

şöyle tayin etmektedir: devamlı bir 
sulhu mümkün kılacak daimi emniyet 
içinde bir Avrupa kurmak. 

Bu noktada olduğu gibi diğer bü
tün noktalarda da fransız hükümet 
reisi ingiliz hükümet reisi ile beraber 
olduğunu söylemiş ve bilhassa Çem
berleyn'in avam amarasındaki son 
nutkunu tasvip etmiştir. 

Hitler'in son niyetleri hakkında 
bir fikir edinmek daha doğrusu ma
lôm olan niyetlerinin teeyyüt etm~s~ 
için Rayştağın cuma günkü celsesını 
beklemek Hizımdır. Fakat her ne -~ • 
lur; olsun, İngiltere ve Fransa muş-
""''"' ~ ın.,~•'4.• "'"""""h"""'' .,.nn• •ı'l.!ıa. 'ay i n 

etmişlerdir. 

PARİS; 5. a.a. - Dün sabahki Na
zırlar Meclisi içtimaının sonunda hü
k(ımet mahafilinde Fransızlarla İngi
lizler arasında gerek askeri, gerek ma
H ve gerek iktisadi sahadaki tesanü -
dün her zamankinden çok daha kuv -
vetli olduğu beyan edilmekte idi. Fran 
sa'nın ne taraftan yapılırsa yapılsın 

ve ne şekilde olursa olsun sulh teklif
lerine vereceği cevap intihap etmiş 
olduğu yolu takip etmek hususundaki 
kararı sarsılmaz olan !ngiltere'nin ve
receği cevabın ayni olacaktır. B. Çem
berleyn, İngiltere'nin takip edeceği 
yolun ne olduğunu dün açıkça gös -
termiştir. 

Nazırlar Meclisi'nde B. Daladiye• -
nin yapmış olduğu beyanat hakkında 
resmi maJümat mevcut olmamakla be
raber ileri sürülecek sulh teklifleri 
karşısında B. Çemberleyn'in tarzı ha
reketini takip edeceği suretinde be
yanatta bulunmuş olduğu malumdur. 

Nazırlar Meclisi içtimaından sonra 
neşredilmiş olan tebliğ, sulh teklifleri 
serdedildiği zaman Fransa hüktlmeti
nin ne yapacağı hakkında birşey söy
lememiştir. Fakat İngiltere ile Fran
sa'nın tamamiyle mümasil bir hattı 
hareket kabul edeceklerini söyleme -
ğe hacet yoktur. 

Amerika ordusu 
329 yeni tank 

sipariı elli 
Vaşington, 5 a.a. - Nevyork Times 

gazetesine göre, Amerika ordusu tak
riben altı milyon dolar kıymetinde 
329 yeni tank sipariş etmiştir. Bu si
pariş, alınanların Polonyadaki seri yü 
rüyüşleri üzerine Amerikanın kara 
kuvetlerinin makineleştirilmesini tes
ri için attığı ilk adımdır. En yeni tip
ten olan bu tanklar takriben 12 ton a
ğırlığındadır. 

Askeri mahfillerden alınan marn.
mata göre, Almanya'nın halen altı bin 
tankla tamamen motörleştirilmiş on 
fırkası mevcuttur. Bu tankların ekse
risi hafif hücum arabaları ve yahut 
sadece zırhlı otomobillerdir. 

Amerika ordusu elzem telakki edi
len en modern mekanik techizatın sü
ratle satın alınması için bütün tedbir
leri almak üzeredir. 

Bu siparişi diğer siparişlerin takip 
edeceği zannedilmektedir. 

devam elli 
ve yaya olarak yollarına devamle, can- Sovyet • Estonya muahedesi 
larını kurtardıklarına şükrediyorlar. Moskova, 5 a.a. - Dün, Tallinn'de, (Başı 1 incı sayfada) 

öğle ziyafeti vermiştir. Bu ziyafette İçlerinde pek ender olarak, bir erke- Estonya hariciye nezaretinde, harici -
bir çok ingiliz - fransız yüksek aske- ğin de bulunduğu, çoğu bet ve benizle ye nazırı Selter ile Sovyetler Birliği 
ri ricali, bu arada hava mareşali Sir ri uçmuş. bitkin ve muztarip ka<lın ve diplomatik mümessili Boçarev, Sov -
Syril Newall, ingiliz filosu başku - ı çocuklardan mürekkep bu göçmen ka- vet - J:stonya karşılıklı yardım mua -
mandam büyük amiral Sir Dudley fileleri, otellere akın etmekte, barına- hedesinin musaddak nüshalarını tea -
Pound fransız gen~:aı~ Lclong ha -

1 
cak bir oda, istirahat edecek bir yatak ti etmişlerdir. 

zır bulunmuştur. Turkıye ve Fran - aramal:tadır. Hepsi de, otellerin önün- Bu muahedenin altıncı maddesi hü
sa büyük elçileri de davet liler a ra - de, yolların kenarında, bavulları, boh- kümleri mucibince, ~unhecle musad • 
sında idi. çalan üzerine oturmuş, sükut içinde dak nüshaların teatisi dal:!lmsından 
Öğleden sonraki konuşmalar saatlarca bekliyorlar. itibaren meriyef mevkiine girmiştir. 

Bu zavallılar, memleketlerine bir Sovyetlerin Estonyaya 
Londra, 5 a.a. - Türk askeri heyeti 

azası, bugün öğleden sonra milli mü
dafaa servisleri mümessilleri ile ye-
ni görüşmelerde bulunmuştur. . 

Türk askeri heyeti, yarın, Manııoın 
House'de Londra belediye reisi tara
fından kabul edilecektir. 

Londra, 5 a.a. - "Royter" Türk as
keri h«!yeti azasına Avam Kamarası 

ve Lordlar Kamarası azası ile temas 
etmek fırsatını vermek maksadiyle 
Avam Kamarası azasından B. Plugge, 
yarın akşam türk heyeti şerefine bü
yük bir ziyafet verecektir. Bu ziya
fette Lordlardan ve mebuslardan baş
ka, birçok yüksek devlet ricali ve bu 
arada Mareşal Birdwood ve Hariciye 
Nezareti parlamento müsteşarı B. 
Butler de hazır bulunacaktır. Türki
ye Büyük Elçisi de ziyafete davetli
dir. 

lav gibi akarak yapılan harbın dehşe- gönderdiği silahlar 
tini anlata anlata bitiremiyorlar. Bun- Kaunas, 5 a.a. - Öğrenildiğine gö-
ların kimi Varşova, Lublin, Tornov, re, Sovyet Rusya, Estonyadaki üssü
Kremenenz'den, kimi Tarnopol'dan. harekelere elli tayyare ve yüzlerce 
kimi de cenubi Lehistan'daki kasaba tank ve binlerce otomatik siHihlar 
ve köylerden geliyor. Cephenin çok yerleştirmek tasavvurundadır. 
gerisinde olan yuvalarının, ani olarak 
yangın bombalarıyle harap edildiğini, 
canlarını kurtarmak için kaçan sivil 
halkı, çok alçaktan uçan bomltardıman 
tayyarelerinin makineli tüfenk ate -
şiyle biçtiğini, hiçbiri kavrıyamıyor. 

Küme küme toplanan göçmenler, 
tarlalarında çifti, çubuğu ile, işiyle 
gücüyle uğraşan köylülerin akıl ve 
havsalanın l!abul edemiyeceği bir şe
kilde katledildiklerini, müstevlilerin 
her tarafı yakıp kavurduğunu yana 
yakıla anlatıyorlar. 

Alman - rus müzakereleri ve 
baJtık devletleri 

Amsterdam, 5 a.a. - Telegraf ga
zetesi, Moskovadaki son alman - sov
yet görüşmelerinin Estonya, Letonya 
ve Litvanyaya münhasır kaldığını bil 
diriyor. 

Gazete diyor ki: 
"Rusya'nın istediklerindeki nisbi 

itidal, Almanya'nın hesaba katılmasın 
dan değil, daha ziyade mutlak suret· 
te antiboişevik olan Baltık devletleri
ne yeni vaziyete uymak imkanını ver
mek endişesinden mütevellittir. ,. 

Almanya uzu 

İnsan, bu tüyleri ürperten sergü • 
~eştle_ri dinlerken, kulağına inanmak 
ıste-mıyor ve söylenen şeyleri ihti -
yatle telakki ediyor. Fakat, stratejik 
ehemiyeti olmıyan Kremenenz gibi bir 
kasabadan alınanların tayyare bom -bir b~dımanları yüzünden kaçıp Çerno • 
vıtse gelen diplomatlar ve bitaraf 
memleketlerin mensupları, maalesef 
bu anlatılanları teyit ediyorlar. Bun
ların anlattıklarına göre, Kremenenz
den evela Zaletsczki'ye kaçmışlar, o
radan da yakalarını alınanların hava 
bombardımanlarından kurtarmak için 
geceli gündüzlü iki hafta yokuluk e

Mimar Prost'un 

tetkikleri 

harbe devam 

edebilir mi ! 
Bugünkü Almanya uzun bir harbı 

yapmaya gerçekten muktedir midir ? 
Askeri teçhizat bakımından olduğu 
kadar iktisadi bakımdan da böyle bir 
teşebbüsü başarabilecek mevkide mi -
dir ? 

Bu suallere cevap veren bitaraf mü
tehassıslar arasında marıif İsviçre mu
harriri Miles'i de zikretmek doğru o
lur. Bu muharrir " Almanya'nın harp 
hazırlıkları ve imkanları ., başlıklı 
Europa Verlag Zurich'de çıkan bir 
makalesinde Üçüncü Rayh'ın yüz al
man tümenini idare için 5000 general 
ve kurmay subayına ihtiyacı varken 
ancak 3.850 subaya malik olduğunu 
kaydetmektedir. 

Diğer taraftan B. Miles'e nazaran, 
Almanya'nın demiryolu malzemesi ge
niş ölçüde kifayetsiz olduktan başka 
pek fena bir haldedir de ..• 

" 1932 de demiryolu kazaları 400 e, 
1937 de ise 1000 e çıkmıştır.,, 
Diğer taraftnn B. Miles, nazi diri

janlarına alman generali Mara ve ikti 
satçı Possony tarafından yapılmış o
lan ihtarJarı zikretmektedir. Bu mü -
tehassıslar Almanya'nın ayni zaman • 
da İngiltere, Fransa ve Polanya ile 
başa çıkamayacağı fikrinde idiler. Al
man harp sanayiinin eksikleri vardır. 
Petrolü ve umumiyetle ham maddeleri 
uzun bir barba kafi gelecek kadar de
ğildir. 

Esasen meşnur yıldırım harbı'nın 
ancak muhayyeielerde kalmış olması 
B. Miles'e hiç olmazsa kıamen hak ve
recek mahiY,e!todir. 

Paris. Soir 

derek buraya gelmişlerdir. 
Muhtelif milliyetlere mensup mül -

tecilcrin hepsi de dehşet içindedir. 
Bunların arasında, geçen dünya har -
bını görmüş, yaşamış olanlar da var -
dır; bunlar, geçen harpta " insanca ,. 
harp edildiğini, halbuki, alman ordu
sunun bu sefer insanca metodların dı
şında hareket ettiğini söylemektedir • 
ler. Olup bitenler o kadar müthiş, o 
derece tüyleri ürpertici ki, hadiselere 
şahit olanların dilleri bunları anlat . 
ınağa varamıyor. 

Alman yanın 
deniz ticareti 
felce uğradı 
İngiliz matbuatı daha şimdiden: 

"Almanyanın bahri ticaret gemileri 
kalmamıştır.,, demiye başladı. 
Şüphe yok ki, büyük denizlere ser

pilmiş bir halde bulunan Almanyanın 
denizaltı gemileri bir kaç ingiliz ti
caret gemisi batırdılar. Fakat bu de
nizaltılara karşı kullanılan takip ka -
tarları tam bir sistemle hareket etti -
ğinden bu gibi deniz h adiselerini a -
zalta<::aktır. Alman denizaltıları daha 
şimdiden kaybolmıya başlamıştır. 

Çemberleyn şöyle diyordu : " Al -
mantarın hemen bütün ticaret gemi -
]eri açık denizlerden koğulmuştur ,,. 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Şehirci
lik mütehassısı Prost bugün şehir plil.
nı üzerinde bazı tetkikler yapmış, bu 
arada Mecidiye köyündeki inşası mu
karrer şehir hastanesinin yerini göz
den geçirmiştir. Mütehassıs bu husus
taki kararını bir iki güne kadar vere
cektir. 

Çağlayan köşkü ve 

Yerebatan sara}'ı 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Vali ve 

belediye reisi doktor Lutfi Kırdar bu
gün Çağlayan köşkü ile Yercbatan sa
rayını gezmiştir. Sarayın üzerindeki 
sahanın bir kısmının park haline ge
tirilmesine karar verilmiştir. Çağla _ 
yan köşkünün t amiri pek pahalıya 
malolacağı için yıkılması hususunun 
tetkiki tekarrür etmiştir. 

Alman gemilerinin bir çokları bitaraf 1 
limanlara iltica etmişlerdir. Artık bir l 
daha oralardan çıkamazlar . Diğer bazı ' 
alr~an gemileri de Almanya'ya iltica 1 
ettıler. Bunlar da, artık yerlerinden 
kımıldamamay~ m~hkumdurlar. 1 

Alman bahrıyesı artık denizlerde 
d.olaş,amaz. oldu. Almanya için bu, ik
tısadı vazıyetteki müşkilatından daha 
büyük bir zıyadır. ı 
Vaktıyle Hitler tarafından sık sık 

kabul edilen İngiliz muharriri Ward 
~rice _alm~~lara şöyle söylüyor : "Bah 1 

rıyemız, dunyanın her yeri ile İngil -
tere_ arasındaki muvasalayı ve irtibatı 
temın edecektir. Siz mahrumiyet için
de kıvr~nı.rken, biz bütün dünya mem-1 
leketlerının menabiini emrimize ama· 
de bulacağız. Artık siz yelkenleri in· ı 
dirmekten ba~ka çare bulamıyacaksı
nız.,. 

Paris - Soir 

-!!-

~:~n ı~· ·:rr.c 

Fenerb 
2 - 1 ma ... 
İstımbul, 5 a.a. - Çocuk Esirg~ -

me kurumu menfaatine tertip olu -
nan bir müsabaka için Fenerbahçe ve 
Şişli takımları bu gece Taksim sted
yomunda karşılaştılar. 

Mutat kadrosiyle sahaya çıkan 

Şişli takımının karşısına Fenerliler 
esas takımlarında Cihat, Lebip, Es.,t, 
Ali Riza, Fikret, Rebii ve Rasihten 
mahrum bir halde .. şu şekilde çık -
mışlardı : 

İrfan - Şevket, Orhan - Reşat, 
Zeynel, Hayati - Fikret, Semih, Ya
~ar, Şal:z.n, Basri. 
Maçı Ahmet idare ediyordu. 
Oyunun ilk dakikalarında d'lha 

eneriik ve atiet yapılı olan Şişlilile
rin hakimiyeti altında geçti. Mama
fih sahaya ahşan Fenerliler onuncu 
dakikadan sonra vaziyete hakim ol • 
dular. Ve yerden oyniyarak rakiple
rinin boy ve atletik tefev\·üklerini 
bertaraf etmeğe muvafak oldular. O
yun seri ve çanlı oluyordu. 24 üncü 
dakikaya kadar gol yapılamadı Ni -
hayet Şaban, güzel bir şiltle birinri 
devrenin yegane sayısını Şişli takımı 
nın ağlarına taktı. 

Birinci devre bu şekilde 1 - O Fe • 
nerin lehine bitti. 

Fenerbahçe, ikinci devrede başta, 
başa hakim oynadı. Fakat 24 ünc:i 
dakikada Bülend kendi kalesine b :r 
gol yaptığı gibi Hayatinin bir hata -
sı 35 inci dakikada ikinci Şişli golü
ne sebep oldu. Fenerlilerin gayreti 
müsbet bir netice vermeden, ma; 
2 - 1 Şişlinin galibiyetiyle bitti. 

istanbul'un kurtulüşu 
lstanbul, 5 (Telefonla) - Yarın İs

tanbul'un kurtuluş yıldönüınüne te
sadüf etmektedir. Bu münasebetle bü
yük bir merasim yapılacak, Cümhuri
yet abidesine çelenk konulaca~. ge~e 
vali Perapalas'ta ordu §erefınc bır 
suare verecektir. 

Ticaret Vekaleti müste1111 

londıa'dan döndü 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Ticaret 

Vekaleti müsteşarı Halit Nazmi Lon· 
dra'da İngiltere ile aramızdaki tica -
ret ve kliring anlaşması müzakercl ::
rini bitirdikten sonra bugün şehri -
mize gelmiştir. 
Anlaşma esasları tesbit edilmiştir. 

Yalnız bir nokta üzerinde Londra ti· 
caret konseyimiz temaslarına devam 
etmektedir. B. Halit Nazmi pazar ak
şamı Ankara'ya hareket edecektir. 

fiallann yükseltilmesine karıı 

İstanbul, 5 (Telfonla) - Bugün 
ticaret odasında bir toplantı yapıl -
mıştır. Bu toplantıya tel, çivi, carı 

ve eczayı tıbbiye ve müstahzerat de
po sahipleri davet olunmuş ve kendi
lerin 31 ağustostaki maliyet fiyatları
na göre satış yapmaları tebliğ edildi. 

Avrupadan dönen talebelerimiz 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Avrupa
dan dönen talebelerimizin vaziyeti Ü· 

niversitede teşekkül eden bir komis
yon tarafından tetkik edilmektedir. 
Taleb:lerimizden çoğu üniversite ve 
yüksek mekteplere kaydedilmişler • 
dir. Fen fakültesi ile mühendis mek
tebine kaydedilenler oldukça fazla • 
dır. 

Yeni Sinema me,•siminin ille: 
büyük filmi 

Aşk ve ihtirasın çıldırttı ğı 

büyük kahram'l.nlık filmi 

l<ESİF ALA 1 
Tamamen türkçe söz Ü 

Baş rollerde: Errol F lyn n 
Alivia de H avilland 

c;:imdiyc kadar misline rastlan
~ mamış bir muvaffakiyet le 

ULUS Sinemasında 
14 - 16,15 - 18,30 ve 21 seanslarınd<ı 

d eva m ediyor 

Ayrıca : yeni Met ro Jurn~t en 

son dünya havadisleri. 

Gece İçin nuınar-.lı ye~lcr'nizin 
e ... ·elden kapatılması rica olunur. 

12,15 ucuz matinesinde 

Savay oteli 

TL: 2191 



tın alma komisyonunda yapılacaktır. baş çift ökflzB mübayaası kapalı zarf 
usullyle münakasaya konmuştur. 

U LUS ==========::~~----~~~~--~----~------~~~~~------------------------~~------~--------~6-10-1939 
ıçın idareye ayda ilstelik Uç Ura ver
me i§leri 30-10·1939 tarihine müsadif 
pazartesi gUnü saat 15 de Haydarpa
ıada gar binası (çindc birinci isletme 
kamisyonu tarafından açık ebiltme
ye konulmuftur. 

kalem 4 yiyecek ah D. DEMlRYOLLARl 

"n im k 
D. D. Y c-1lan Satın Alma Komiıı

yonund 
fo mmcn bedeli 8400 lira olan 

:; u • ., k kalitt:de 700 ton sönmeıni§ ki
reç 16-10-1939 pi12artesi günü saat 
15.30 d. kapalı :zarf usulü ile Ankara
da idare binasında atın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 630 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etti 'i v-sikaları ve tekliflerini 
-ynı un saat 14.SO a k dar komisyon 
reis i~ne \ermeleri 1 zımdu. 

Sıtrtnameler parasız olarak Anlcara
!31zeıne dairesinden, Haydarpaşa· 

tcsePUm ve sevk şefliğinden dağı-
ır 

(4885) 14887 

-'"aret çivisi ahnacok 
D. D. Yollar• Sntm Alma Komis

yon d n : 
Muhammen bedeli i300 lira olan 

1J .000 ııdet ra ramlı işaret çivisi 16-l l 
-1939 perşembe gümi at 15.30 da ka
palı zarf u ulil ile Ankarada idare bl· 
ruısmd fiatın alınac ktır. 

Bu i e gırmek istiyenlcrin 547,50 
liralık muva tkat teminat ile kanunun 
ayin ettiğı vesikaları ve teklifleri ay
nı gün at 1-1.30 a kadar komisyon re
isli •ine vermeleri lazımdır. 

Şrutnıun ler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden. Haydarpaşa -
d teselliim ve sevk şefliğinden dagı· 
tılac.ıktır. (48$9) 14888 

Lo o o if metali 
.m cak 

e kalay 

D. D. Yoll n S tın Alma Komia

yo und n 1 
Muhammen b deli 309.644.79 lira o-

lnn 200 ton lokomotif metali ile mu
hammen bedeli 72.153,10 lira olan 50 
ton külırc lay 17 ikincitc rin 1939 
cuma gUnü saat 15.30 da kapalı zarf 
u u1iyle ve ayrı ayn ihale edilmek Ü· 
.zere Ankara'da İd re binnsındn satın 
uhnnc.aklır. 

Bu i e ginnek istiyenlcrin metal i
çin 16.1.35.79 ve kalay için 4.857.66 li
ralı • muv kkat teminat ile kanunun 

:;in ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni g ın nt 14.30 a kadar komisyon 
reı iliğine rmelcri Hlzımdır. 

Sartnamelcr 361 kuruşa Ankara ve 
H ydıu]> :ıa vezncl rinde satılmakta· 
dır. ~868) 14929 

s . ~ ci oc arı ahnac k 
D. D. Yolları Satın Alma Ko· 

• yanundan : 
Multınltnen bedeli 7500 lira olan 5 

·alem d mirci oc klan 20.11.1939 pa· 
z rt i giınü saat 15 te kapalı zarf u
sulu ile n'k ra'd. idare binasında 
satın alnıacaktır. 

Bu i girmek i tiyenlerin (562.50) 
liralık muv k"kat teminat ile kanunun 
tay'n ettiai veıtikal rı ve ekliflerini 
~.yni giln saJ 14 de kadar kom~ yon 
:rci u-ine vermeleri lazımdır. 

rtnameler parasız olarak Ankara· 
<l m lzeme daireııioden, Haydarpaşa· 
ıh teselliım Vf! sev t şefliğinden dağı-
ıLlcaktır. ( 14977 

• iZ m ö i " fö .. !? ınar k 
O. O. Yolları Satın lma Ko· 

misyonund n : 
Muhammen bedeJi 10.000 lira olan 

hır det cizel motör - jeneratör 20.11. 
l 939 pa .. arte i gi.ınü saat 15.30 da ka· 
palı t rf usulü ile Ankaracla idare bi-
11 1nc! satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i tiyenltrin (750) li· 
rahk m ckat eminat ile kanunun 
t:ı.yın e :t'ği ves\k .. lnrı ve tekliflerini 
vnı gun snat 14.'SO a kad r komisyon 

rcisıtğhıe verm leri lazımdır. 

Senelik tahmin bedeli 120 lira olup 
munkkat teminat 9 liradır. 
Şartnameler birinci İ§letme komiı -

yonundan ve Polatlı istuyonundan 
para.sız olarak verilebilecektir. 

(8089-5110) 

DEVLET ORMAN 1Ş. 

15056 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman qletmeai Karabük 

Revir Amirliğind n : 
1 - Keltepe bölgesi katiyatından 

KarabUkte Köprü başında istifte 
ınevcut 600 adet muadili (326) metre 
mikap (035) desimetre mikip çam 
tomrugu açık arttırma ile satılacak -
tır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş ke • 
me payları mevcut ve kabukları o • 
yulmuş olup hacim orta kutur üze -
rinden hcsap!aı mıştır. 

3 - Tomruklara ait atış iartname
i Ankarada orman umum müdUrlü -
ğünden ve Karabiık devlet orman i · 
letmcsi revir amirliğinde görlilebilir. 

4 - Tomru - arın muhammen bede· 
li (12) lira (7.'i) kuruştur. 

5 - İsteklilerin %7,5 muvakkat pey 
ak~csiyle 9-10·1939 glinü at 14 de 
Karobüktcki revir merkezine müra -
caatlan. (782S-49i6) · 14944 

ORMAN ÇEV1RGE Md. 

Kereste satısı 
Ankara Onntın Çcvirge Müdür

lüğünden : 
4. 10. 939 tarihinde yapılan açık 

artırmada talip zuhur etmediğinden 
dolayı satı ,.ı icra olunamıyan Anka
ra orman d po unda mevcut 5 metre 
mikfip 584 deıtimetrc mikap çarn ka
lası ile 22 top çam l.-asnağı satışları 
ihalat kanunu ohkamına. göre 10 gün 
miiddetle uzatılmıştır. 
Satı 16. 10. 939 tarihine müsadif 

pazartesi günU saat ıs de Ankara 
orman çevirge mfıdürlü~U binasında 
yapılacaktır. 

Taliplerin yevmi muayyend te • 
şckkül edecek komisyona müracaat-
tan ilan olunur. (5121) 15009 

ANKARA DEFTERDARLlGI 

2 memur alınacak 
Ankara Defterdarlığından ~ 
Muhakemat müdürlüc~ndc açık 

bulunan SO Ura ücretli iki takip me· 
murluğu için 13. 10. 939 cuma günü 
saat 11 de müsabaka imtihanı açıla· 
c;ıkttr. 

l - İmtihana gireceklerin memu -
rin kanununun 4 üncil madd sindeki 
e\•saf ı haiz bulunması, 

2 - Li ::ıe mezunu olmaları, 
3 - Başka bir mektep veya miles

seseye devam ctmiyeceklerini taah
hüt ~tme1eri, 

4 - Mekt~p şahadetnamesi, polis 
tahkikat ve ikası, sıhat raporu. ib -
raz etmeleri. 
Yukarıki maddelerdeki ıeraiti ha

iz olnnlann imtihan gününden bir 
gün evel defterdarlığa vesaik1erini 
istidalnriyle birlikte vermeleri la
J:ımdır. Vesalklerini ibraz edemi • 
yenler imtihana kabul olunamıyacak-
ları illin olunur. (5119) 

15058 

HAVA KURUMU 

3 - isteyenlerin kanunt teminat ve 
lilzumhı veıikalariylc birlikte muay • 
yen gün ve aaatte satın alma komis -
yonunda bulunmaları. 3607 

ANKARA BELEDİYESi 

Memur ahnocak 
Ankara Belediyesinden : 

Be!ediyenin muhtelif şubeleri ıçın 
iki memur ve bir katip alınaeakttT. 
İmtihan 9·10-1939 günü saat 10 dadır. 
Barem ~larmı haiz olan ve dakti1o 
bilen lise mezunlarından talip olan -
lann evrakı müsbiteleriyle birlikte 
zat işleri mlidUrlüğilne müracaatları 

ilin olunur. 
(5104) 15055 

ı eon ziyası tesis tı yapf 1rllacak 
Ankn.ra Belediyesinden : 

1 - Su sü.ıgecei kule ine yaptırı
lacak olan neon ziyası tesisatı 15 
gün müddetle açık eksiltmeye ko -
nulu~tur. 

a - Muhammen bedeli 1996 lira 
86 kurı;.ştur. 

3 - Muvakkat teminat (149) lira 
(77) kuruştur. 

4 - Keşif kroki ve şa.rtname6İnİ 
görmek isteyenlerin her gün encü
men kalemine ve isteklilerin de 21. 
10. 939 cumartesi günti saat on bu· 
sukta belediye encümenine milraca -
atları. (5124) 15060 

ViLAYETLE 

5 öprü ya hrc 1 cak 
Çoruh Valili inden : 

1 - Hopa - Borçka yolunun muhte
lif kilometrelerindeki beş adet kop -
rüniın betonarme tabliye inşaatı i~i 
yirmi gün müddetle kapalı zarf u u -
lirle ekGil tmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 16 Birincite·~rin 939 
paznrtesi günü saat 15 te Çoruh nafıa 
miidiirtüğünde yapıla..:aktır. 

3 - htckliler evrakı fenniyeyi Ço
ruh nafıa müdü HiğUnde okuyabilir -
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
tekliler ııekiz yü~ on üç lira yirmi ku 
ruşluk teminat ile ehliyet vetiikası ca
rt seneye ait ticarete ait ticaret oda ı 
ma buzu teklif mektubu ile birlikte 
vermeleri Hizamdır. İsteklilerin ehli • 
yet vesikasının verilmesi için eksilt • 
menin yapı ac.ağı günden en az sckiı 
gUn eve\ blr ınıaa ue s..,,... 

te ·irac atları muktazidir. 
Bu müddet zarfında vesika talebinde 

lmlunnııyanlar eksiltmeye giremezler. 
İstekliler muvakkat teminat mektubu 
ticaret odaaı makbuzu ve ehliyet vesl
kA&t ile teklif mektuplarını iha1e gll
nU olan 16 birinclteşrin 939 pazııttc•i 
günü saat on dörtte eksiltme komis 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. Postada olan ge· 
cikmeler kabul edilmez. 

(4896) 14854 

Ele trik işleri 
Afyonkarahinr Belediye Rei&li· 

ğinden : 
İhalesi feshedilen 6620 lira bedeli 

k~UH şebir santralı ile gar arasında 
yapılacak yUksek tevettür yeraltı kab
lo ve muhavvele tesis:ıtınn ait malze • 
me 15 gün müddetle yeniden müna
kasaya konulmuştur. İhalesi 13. 10. 
939 cuma gtinli saat 14 te endlmeni 
belediyece icra bhnacaktır. Eğreti 
teminat 496 lira 50 kuruştur. 

Şartlarını vesair husueatını öğren -
mek i teyenler her gün belediyeye 
milracaatla öğrenebilirler. tsteklile -
rin belli gfin ve saatte belediyeye mü
·acaatlara iJ·'n olnur. 

(4964) 14906 

İbalesi 20 - Birinci teşrin - 939 cu· 
ma gUnü saat 15 de vilayet iskan dai
resinde teşekkül edilecek komisyon 
mOvacehesinde yapılacaktır. 
Hayvanların evaaf ve ~eraiti ve 

teslim şekli mahalli iskan müdür ve 
memurluklarında görülehilir. 

Muvakkat teminat 962 lira 50 ku -
rustur. 

İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını ek· 
slltme saatinden bir saat eveline ka -
dar komisyona vermeleri ililn olunur. 

(7898-SOll) 14958 

Posta nakliyatı 
Bitlis P. T. T. Müdürlüğiinden: 

Kapalı zarfla bir ve üç sene müd -
detle 16. 9. 939 dan itibaren 15 gün 
müddetle eksiltmeye konulan muhte
lif tarihlerde dört defa gazete ile ve 
civar merker:e telle itan edildiği hal
de talip zuhur etmediğinden mezkur 
dört ilanla ~erait tasrih edilen aylığı 
1800 lira muhammen bedelli Bitlis D. 
Bakır arası posta sürücülüğünün ar -
tırma ve eksiltme kanunun 40 met mnd 
desi mucibince 10. 9. 939 tarihinden i
tlbaren tekrar kapalı zarfla ve 15 gün 
müddetle eksiltmeye konulmu~tur. 
Yapılacak tenzilfü haddi lfiyik görül . 
düğli takdirde tatil günü mütesna oı- 1 

mak üzere 16 10. 939 pazartesi günü sal 
at 15 te Bitlis posta telgraf binasın -
da teşekkül edecek komisyo un ihale 
edileceğinden taliplerin ınezkOr o -
misvor.a sant ı de k"nalı 7.tırflııri vle 
beraber mUracaatl ,.ı il~n olunur. 

(5016) )~950 

Ha t ·i bin !I y nıaca 

E.rzuruın Cümhuriyet Halk P r· 
tisi Ba~kauhğmdao : 

Kapalı zarf usuliyje eksiltmeye ko
nulan iş: Erzurumda yeniden yapıl -
makta olan halkcvi binasının ikmali 
inşaatıdır. 

1 - Bu işin bedeli ke fi yirmi bin 
üç yUz kırk altı lirn dokuz kuruştur. 

2 - Talipler bu i in evrakı fcnniye
ini Erzurum parti ba§kilnlığında mü

te~ekkil komisyonunda okuyabilirler. 

3 - Bu i in muvakkat teminatı 1427 
lira 45 kuruştur. 

aca 
lkinci Seyyar Jand rma Tabutu Satın Alma Komiayonu B fkanlı .. 

ğmdaıı : 
Tahmin Muvakkat 

Miktarı bedeli teminat 
Enak cinsi Kilo Lira Li. Kr. Eksiltme usulü ih:ıle gün ve smıt 

Un 
Sığır eti 
Arpa 
Kuru ot 

120000 
30000 

300000 
200000 

16500 
5400 

16860 
9240 

1237 50 
405 00 

1264 50 
693 00 

Kapalı zarf pc11cmbe l2-1D 9S9 

" .. ,, 
" " H .. .. .. .. " 

1 :ı 
ı . 

'j 

lJ 

1 - Tunceli viliiyctiNazımiye k-.ızasında bulunan 2. seyyar jandarıra 

taburunun bir senelik ihtiy cı için kapalı zarf uGuliylc satın alınllcak doı t 
kalem iaşe ve yem maddelerinin cins ve miktarları ite diğer malUm.at yuk • 
nya yazılmıştır. 

2 - Tahmin bedelleriyle yüzde yedi buçuk teminat milttaı lan hizal:mn· 
da gösterilmiştir. 

3 - Erzaka ait şartnameler tabur satın alma komiıyomında her ıı:aman 
görülebilir. 

4 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak dört kalem erznbn ihale 
gün ve saat hizalannda gösterilmiştir. 

5 - 1stekliJerin her kalem için tayin olunan gün ve oantlerdc Namri
yedeki satınalma komisyonunda h8%ır bulunmaları lazımdır. 

6 - Eksiltmeye girmek için kanunda ·azılı rtları haiz olmak beledi· 
ye veya ticar t odolarından musaddak müteahhitlik vesikasını ibraz ebnck 
mecburidir. 

7 - !uvakkat teminat makbuzlari}tlc teklif mektuplarının ihale zama· 
nından b1r saat evvel makbuz mukabilinde komi yona verilmesi 15.zıırıdır. 

(4823 14755 
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KAZALAR 
akvi 1940 • 

1 
pr jcıi yaphnl c 

Adıyaman Belcdiyeıinden : 

~ .:- Eksiltme 23-10·1939 pa~artesi Kaııaba merkezinde tahminen beş ki-
gUnu saat 13 de Erzurum partı baş - Jometr uen ,, ı ca'- ! k "k · 

Resim.liny matbaa ırun pek bü
yUk bir rağbet kazanmış: Ara -
bi - Rumi ene1cd, hnva tebcd
d üll rini, ba}'raıııl rı, yıldönilm· 

:ri · eı ?. • -.. _ __ ,_ c .. ı a r. e e r t :ıu 

yapılacaktır. te~kilah projeiiinin nafıa vekale inin 

S - !stek1iler eksiltme gününden ve m kamatı sairenin kabul edeceği 
sekiz Un evel vilayet makamına mil- tarzda yaptırılması açık eksiltmeye ko 

racaatla alacakları vesika He 939 ;-ılı nulmuştur. 
ticaret odasına mukayyet bulunduk - Talip olanların ve fnzln malumat al
larınıı. dair veı;ika)'l dördUncü madde· malt isteyenlerin 1 l. birinci tc rin 
de yazılı eksiltme gününün saatinden 1939 ihale günline kndar belediyeye 
bir saat eve! teklif mek uplariyle bir- müracaat eylemeleri ilan olunur. 
likte rnn!cbuz mukabili komisyona ver 14830 
meleri lazımdır. Bu saatten sonra ve· 
rilen mektuplar kabul edilmediği gi -
bi postada gecikmeler de kabul edil -
mez. (7989-5102) 15054 

İnşaat münakasosı 

Kocaeli P .T. T. 
den: 

Müdürlüğün-

Adapazarı telefon müıeddide bi
nası jnşasının 9. 10. 939 tarihinde i-

Elektrik tes ·satı 
"dil B lediye Reisliğinden ~ 

26. 8. 939 tarihinde ihale edilecek 
olan kaza elektrik teli!sahna talip zu
hur etmediğinden 9. 10. 939 giin\i sa
at 16 da pazarlıkla ihale edilmek Ü· 

zere temdit edildiği ilan olunur. 
15008 

MAHKEMELER 
halesine dair olan ildnı sabak hü -
kümsüz olup aşağıda yuılı mevad i· 
Hin olunur. ----------------

Ankara ikinci sulh htıkuk mahkemesin· 
den: 

tır. I er sene hu takvimlerin r
icasına konan hiltayeler yerinde, 
bu ene bü~-ük bir ürpriz bula· 

caksını2. 

RESİMLlAY MATBAASINA 
BAŞVURUNUZ 

.ı l l l l l l l l l IHll lllt 11111 Ul il Hl 11111111. -
§ Da ilo r ~ .. -- -: GJ üncü devresine ilk te -E 
: rinin llk haftasında : 
: ha§lıyacaktır. Talı i1 aranmak. • E 
5 ızın herkes alınır. (B1R) y • : 
: da diploma verilir. Bel cliye sı· : 
: rasında Hanef apartıııanı No. E -: 4 Tel: 3714 g~e : 
,, 111111111uuı11111111111111111111ul"" 

Da tilo al naca 
1 - Adapazannda telefon müşed

dide merkezi inşası açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Dahiliye Veklileti eaki Kütüphane anı- Emla e Eylam Ban an: 
:2 - Yapılacak i'in keşif bedeli 

8790 lira 8S kuruştur. Bu işe ait ev· 
rak : 

murıı Fcbmı. 
Dahiliye V ckalcti vekili ııvu :at Güıidc 

tar.ıhn ıı.n aleyhinize aetlan nlnc:ık dllva- Umum müdiirlükte çah~bnl .. 
sımlan dol yı ikaınctı;alıınr uı mcçhuli-· . "h d-ı.:• -Cf-'...! 
yetine binaen 1lan n davetiye ve gıyap mak ve ımb an UK.l muvnı ö.Kl• 

kararı lcbli .İ suretiyle ıynhı?da fDPI~·' t d ...,..,.•ine n-Öre a'l:.rhk Veril• 
duruşma sonunda otuz yedi lıre. on dört ye er~-- eı J 

e lelvin ettirilecek 
Şartnameler parası olarak Ankara· 

c m-lzcme dairesinden, Haydarpaşn· , Bina limir 
c!a t sell m e 11cvk ~cfliğind n dagı· Dıvar inşaatı 

A - Projeler ve binanın vaziyet 
pl<\nı 

B - Keşif bülha cetveli ve ölçü 
cetveli 

kuru~un ylızde on avukatlık ücreti ve ma- me küzer çab k ve doğru y zar 
urıfi muhal-eme ile birlikte tahsiline 27-
9.939 tıırilıindc: knrar verilmiş olduğu il'- ilci daktilo alrnacaktır. 12. 10. 
nen tebliğ olubur. S733 

lll". (4959) 14978 

för a'"'ı al n rak 
D. D. Yolları S bn Alma Ko· 

ı ·a~o u dı.ı.n ~ 
Muhammen bedeli 17030 lira olan 

00 kg. 1uhtelif cins motör yağ1 
'.1119 .. 9 6alı günü .. a:ı.t ıs kapnh 

.. '.:rl usuH:.le AnkaradJ idare binasın· 
d' atm a -ı:al hr. 

Bu i t g'rmek istiyenl rin (1277,25 
1 alı · muvııl kcıt teminat ile kanunun 
t ·in ett"gı ve ilmları ve tel:lifJet'inı 
aynı gun s at l 4 de k ciar komlsyon 

· Ii ine verınclcri lazımdır. 
:ırtnameler parasız olarak Ankara

d<ı tıl<l zem d ire inden, Hayd rpaşa
d~ s llüm ve sevk cfliğindeıı dağı-
tı ::c lr. (~970 14979 

To il ve tahliye işi 
O. D. Yolları Satın Alma Komis· 

unund 
ulatJı d posuna 1939 - 1946 yılı 

zınrfında elccek olan makinelerimize 
k-mur verme ve depo civarını teıııiz
Jertıe i lerin, mıtkahil curuf arasın • 
dan to lnn ı: y nmı koklar ıaJ.mak 

Türk Ha va Kurumu Ba!kanlığm 
d n: 

l - Keşif bedeli 664 lira olan Türk 
Hava Kurumu Genelmerkeı binası ça· 
tısının bitümen amintal ile boyanmasl 
ve teneke aksammın tamir i§i pazar· 
tıkla yaptnılacaktır. 

2 - Pazarlı ı 9 birinci teşrin 939 
pazartesi ilnü sruıt 1 S de Türk hava 
kunımu genelm rkez bin:ı ında müte
ekkit atın alma 'komisyonunda yapı· 

lacalc ır. 
3) Şar namesi. her gün komisyonde 

görillı:bilir. 
4) Pazarlığa girmek isteyenlerin 65. 

Liralık te'mina ve lüzumlu vesikala
rlyle birlikte muayyen gün ve saat ko-
misyonda bulunm3ları. 3525 

Fosseptik inşaat 
Türkku~u Genel Direktö lü~Ün· 

den : 
1 - Ke if bedeli 1776 lira 16 kuru~ 

olan İnönU hangar binasının Fossep
tik in aat1 pazarlık 6uretiyle eksiltme 
ye konulmu tur. 

2 - Pa.ıarhğı, 11. 10. 939 çarf8Jnba 
günü saat 16. da TUrk Hava Kurumu 
ge115l PlCCk J:>inas~ da TUrkku~u ta· 

.dnbul belediyesinden: 
Beşiktaşta Abbasağa çocuk bahçe

sinin ihata dıvan inşa.atı ile tcvsiatı· 
na ait işler kapalı zarf eksiltmesine 
konulmuştur. İhale 16 - 10 - 939 pazar 
tesi günü saat 15 de daimi encUmende 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 
16 72 lira 37 kuru§ ve ilk teminatı 
1250 lira 43 kuruştur. Şartname 83 
kuru~ mukabilinde fen işleri müdilr
lilğü kaleminden alınabilir. Taliplerin 
ihaleden 8 gün evel fen işleri müdUr
lüğüne ınilracaatla alacakları fennl 
ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası 
vesikaları ve ilk teminat mak'Juz veya 
mektuplariyle 2490 numaralı kanuna 
göre hazırhyacakları kapalı zarfları
nı ihale gUnü saat H de kadar lstan • 
bul belediyui daim! encümenine ver· 
meleri. 
(''"<l-1924) 

Öküz 
14915 

alınacck 
Kırklareli lakin Müdürlüğün· 

den ı 
Beher adedi, tahmin edtlen 50 lira 

Mcrkcı ve D~rhöY. ~ı i_xin 230 

C - Nafıa vekaletinin genel ve 
fenni şartnameleriyle binaya ait bu
sust fenni şartname. 

D - Mukavelename müsvetldesi 
ve açık eksiltme şartnameı>i olup is· 
tiyenler bu evrakı her gün İzmit pos 
ta telgraf müdürlüğünde görebilir -
Ier. 

4 - Eksillme 18. 10. 939 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü aat 10 da 
İzmit P. T. T. mUdürlüğünde tcşek· 
kül eden komisyon huzurunda yapı
lacaktır. 

s - İsteklilerin bu i!c ait 659 li
ra 32 kuruş muvakkat teminatı lzmit 
P. T. T. mUdürlüğU veznesine yatır· 
daklarına dair makbuz veya şayanı 
kabul banka mektubu ile ihaleden en 
az sekiz gün cvel en aşağı 6000 hra
lık yapı işini bir defada başardıkla -
rına dair refcranslariyle Kocaeli va
liliğine müraeaatla alacakları ehliyet 
ve&ikası ve ticaret odası vesikalarını 
2490 No.Ju kanunun tarifeleri daire
sinde hazırlıyarak eksiltme komia • 
yonun.a müracaatlarl il.in olunur. 

~51181 15057 

Malatya Sulh Hukuk Mııhkcınesinden: 

Devlet Dcrairyolları Malatya S inci iı· 
letme vukatı Scfik Tug:ıy i]c Çankay 
kaım::ının C!imlıu.riy t mahallesi Selanik 
caddesi F:rl:ut apartmanında lzmirli Hay
ri aralıırınr] ki loC1llı d vnsrndan dolayı 
ynprlan ınuh kcmcde: Muddeıaleybin ye
ri belli olnıadı&ından gıyap karo.nuın 115.y 
nen ~ebliğine ve dunı manın S-10-939 per-

1939 akşamına kadar zat İ§leri 
s rvisine mürac t edilmesi. 

3738 

embe günü s:ıat 10 a hmılnlmasına karar 
verildiğinden muayyen gün ve nattc d -
ruşmadı ha:.:ır bulunması vc)a bir vekil 
göndermesi aksi takı.lirdc muh ~menin 
gıyabında ~örüleceği nan olunur. 3746 

lra sefaretinden : 
Şimdiye kndar askerlik çağları ge

lip dair i aidelerine müracaat etme

Bir boyan ö~ .. ~meaı 

a1nıacak 

Çocuk Eııirgem Kurum ındanı 

Keciörende Anakuca •ı mü 
ne bir bayan ö rcun n ah 
Talip erin vcsnikle Cocul. 
Genel Merk zc mürac nt .ırı. 

i39 

mi§ olan Irak tebaasının 16. 8. 939 ta· ~ren~~M~~i!U::!!<~~~ınıDI 
rihinden itibaren altı ay z:arfında tabi 
olduklan askeri kıt:ılara iltihak ettik· 
leri takdirde hizmeti muvazzafatlan 
ve bilcümle cezalardan affedilccekle 
ri ve bunun ilk ve son defa olarak ya j 
pılacağa ve bu müddetin hitamında 
1939 cnesi mill imüdafaa kanununwı 
ahkamında mevcut cezaların tatbiki· 
ne derhal b."l<>1;nacağı elı~m· •c le ilan 
olunur. _(4739). 1.16 ö 

Dr. 
esı 

Sabık Sari ve İnt ni h stalıklaı; 
müteh2 sı. ı 

Adliye yam Genç Ap. No: 7 
Muay ıte saati 10-19 Tl: 1323 

3726 



- MiLLi MÜDAFAA 

Kupi makinesi alınacak 
111

• ~. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
~1Y0nundan : 

üc; yüz liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (10) on lira 

kırk kuruş mukabilinde M.M.V. satın al
ma komisyonundan alınabilir. 

5 - Pazarlıi:a gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
gösterilen vesaihle ve yukarda yazılı katl 
teminatiyle ihale saatinde M.M.V. satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(5077) 15043 

Bir binek otomobili ahnacak 

6 - İıtekliler ticaret odaaında kayıtlı 1 saat 10 da tüm binaıında bulunan ukeri 
olduklarına dair vesika göstermek mecbu • satın alma komısyonunda yapılacaktır. 
riyetindedirler . 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ola· 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 caktır. 
sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde 5 - Muvakkat teminatı 1125 liradır. 
ve ışartnamesinde yazılı vesiknlariyle temi- 6 - Teklif mektupları 18.10-1939 çar-
nat ve teklif mektuplarını ihale saatından şamba günü saat 9 za kadar satın alma ko
en az bir saat evel komisyona vermiş bu - misyonu reisliğine verilmiş olacak ve bu 
lunacaklardır. (4905) 14871 saattan sonra mektuplar kabul edilmiye

Kuru 1 asülye ah nacak 
ccktir. 

palı :zarf usuliyle ekıilmeye konmuıtur. 
2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon

ya Lv. lmirliklcri satın alma komisyonun
dadır. İstekliler okuya.bilirler. 

3 - İşbu 660.000 kilo kuru otun muham 
men tutan 29700 liradır. 

4 - Şartnamesindeki %,25 fazla11 da da
hil olduğu halde ilk teminatı 2783 lira 59 
kuruştur. 

5 - Eksiltmesi 2'4 - 1. Teş. - 939 salı gü
nU saat 16 da Konyada LV. &mirlifi satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

NAFIA VEKALETi 

Mahruti çadır alma<ak 
Nafıa Vekaletinden : 

eksil"; İki adet Kupi makinesi pazarlıkla 
li (33rncye. konulmuştur. Muhammen bcde
kuru,~O) lıra olup ilk teminatı 247 lira 50 

2 
ur. 

:ıııt O Pazarlık 9-10-939 pazartesi günü 
•Utıd 1) de vekalet satın alma komisyo -

3 a Yapılacaktır. 

M. M. Vekaleti Satın 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Ko-
Alma Komisyonundan : 

7 - İstekliler görülmesine lüzum hasıl 
olan vesaiki rcsmiyesini muvakkat temi 
natının konulduğu zarf içerisine konul • 
muş olacaktır. (502'3) 14966 

6 - İstekliler 24 • 1. Tcıı. - 939 sah &ii
nii saat 1 S e kadar tcltlif mektuplarını 
mezkOr satın alma komisyonu başkanlığı -

17-10-939 salı günü saat 11 de Anka
rada Nafıa Vekaleti binası içinde mal
zeme Müdürlüğü odasında toplan •• ı 
malzeme eksiltme komisyonunda cem
an (5950) lira muhammen bedelH Ha~._ 

darpaşa'da teslim şartiyle 70 adet gii
neşlikli mahruti yerli çadırın kapz ı 

zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktı-. 

misyonundan : 

iün k 1'.en.ni ve idari şartnameleri her 
4 °rnısyonda görülebilir. 

1 - Muayyen gÜnde talibi zuhur etmi -
yen bir adet binek otomobili yeniden açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen be -
deli 3200 lira olup ilk teminat miktarı 240 
liradır. 

<lele; İsteklilerin kanunun 2. ve 3. cü mad
tnina~nde yazılı veııııikle birlikte ilk te -
İsy nıektupları ile muayyen saatta ko-

ona müracaat lan. ( 4664) 14655 2 - Açık eksiltmesi 23-10-939 pazartesi 
günü saat ıs de vekillet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 5000 balta a 1 ınacak 

nı·l\1. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
1•Yonundan : 

Jir~ "j Hepsine tahmin edilen fiyatı 10500 
siıt; an 5000 adet balta kapalı zarfla ck-

2 eye konmuştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. 

4 - hteklilerin kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk 
teminat mektup veya makbuzlarıyla ko -
misyonda bulunmaları. (5078) 175044 

3 - İlk teminatı 787 lira 50 kuruştur. 
saat l Eksiltmesi 9-10-939 pazartesi günü 
TÜiü l dedir. Şartnamesi komisyonda gö-r, 

ıni! - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te· 
!eri at ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde
tiga1de Yazılı belgeler ve bu gibi işlerle iş
laca ettiklerine dair ticaret odasından a· 
hale kları vesikalarla birlikte zarflarını i
kad •atından behemahal bir saat eveline •r M.M.V. Sa. Al. Ko.na vermeleri. 

(477~) 1471S 

Kürek s~pı alınacak 
• 1\1. M. Vekaleti Satın Alma Ko

l\:ıııyobundan : 

bi~ - Hepsine tahmin edilen fiyatı 1650 
ıa lltı Yliz elli lira olan on bir bin kürek 

~r açık eksiltmeye konulmuştur. 
nii - Eksiltmesi 14-10-939 cumartesi gü-

3 ıaat l l dedir. 
Yet":" İlk teminatı 123 yii2 yirmi üç lira 75 
mu l'llış beş kuruı olup şartnamesi ve nü -

4ncıi komisyon.da görülür. 
tni - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te • 
lcr~at Ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. madde· 
tigı~de ynzıh belgeler ve bu gibi işlerle İl· 
ıaC:k ettil:lerine dair ticaret odasından a -
ve ları vesikalarla birlikte muayyen glin 
l:ırı~ıatte M.M.V. Sa. At. Ko.da bulunma· 

(4883) 14846 

Bez öl(ü ~eridi almacak 
1\1. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

l\:ı. 
13Yonundan : 

ik'l b-:- Hepsine tahmin edilen fiyatı 2000 
ri~· tn lira olan 1000 bin adet bez ölçü şe-

21 •çık eksiltmeye konmuştur. 
tıii - Eksiltmesi 16-10-939 pazartesi gü-

3 &aat 11 dedır. 
&a - İlk teminatı 150 yüz elli lira olup 

~tnarnesi komisyonda ~örülür. 
ın· - Eksiltmeye gireceklerin kanuni te
r' ınat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddele 
tlndf Ya_zılı belgeler ve bu gibi işlerle iş
ca~~ tttıklerine dair ticaret odasından ala
ve 

8
an vesikalarla birlikte muayyen gün 

lan.aattc ?Jl.M.V. Sa. Al. Ko. da bulunma-

(4884) 14847 
1 
"""'"'"' llU llVllUI Glllhu, ... ı, 
M. M. V. Deniz levazım amirliği 

ıatın alma komisyonundan: 

01 1 - Ta.rnin edilen bedeli ( 16275) lira 
r· an (150.000) kilo nohut, 17 • ı. inci teş -
1~n - 939 tarihine rastlıyan sah günü saa 

de kapalı zarfla alrnacaktrr. 
01

2 - ilk teminatı (1220) lira (63} kurug 
raUp Ba~tnamesl her gÜn komisyondan pa. 

~ız olarak alınabilir . 
rif - İsteklilerin 2490 ııayılı kanunun ta
tclr,~~t dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
atte ıf ~cktuplannı en gec; belli ııUn ve sa
buı n bır saat eveline kadar Kasımpaş;ıda 

unan komisyon başkanhğına vermeleri. 
(7719-4925) 14916 

Zeytin yağı alınacak 
M M V D · J • ı·~· ıat • • • enız evazım amır ıgı 

1
1n alrna komisyonundan: 

olan(7T hmin edilen bedeli (37.575) lira 
rin • 5.0-0o)_ ~ilo zeytin yağı 17 - l. teş • 
14.30 ~39 tarıhıne rasthyan sah gtinli saat 
ailtın a kapalı zarfla alınmak üzere ek • 

2 _:ye konulmuştur. 
olup va 1!k terninatr (2818) lira (13) kuruı 
kuruıı b dales iher gün komisyonda (188) 

3 _ i e ~ukabilinde alınabilir. 
tarifatı dsa\~!ılerin 2490 sayılı kanunun 
Pah tekl'f •lınde tanzim edecekleri ka -
ve saatt 1 ~ektuplarını en geç belli gün 
Paşada ~n 1 ır saat eveline kadar Kasım
Verınele . u Unan komisyon baııkanlıfına 

rı. 

(7720-4927) 14917 

Su ~ebekesi tesisah 
.tnia M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

Yon1.1ndan • 
ı- l{ ·r . 

lduhafızt!ı b.ede!i 4646 lira 86 kuruş olan 
hariçi ııu e Pıyade alay kııılaları ahırlarına 
tırılacakt ıebekesi tesisatı pazarlıkla yııp-

2 ır. 

lilnU 8;:,,ı:~r~ığı 7. - 10 - 1939 Cumartesi 
3- Kat• dedır. 

ııartnamesİ ~etninatı 697 lira 03 kuru& olup 
>'on~n al 2 kuruş mukabilinde komis -

4-- p ınır. 
!\at Ve 2a_.z:rlıf.a gireceklerin kanuni temi• 
rinde "T O aayı]ı kanunun 2, 3 maddele
tiga) :t~~k~ı ~alaeler ve bu gibi işlerle iş
alacakl 1 erıne dair Ticaret Odasından 
ve saatrı vesilalarla birlikte muayyen giin 
lunına) te M. W V. SA. AL. KO. da bu • 

arı. (5088) 15033 

Çenoel iğne allnocak 
.M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
;•Yonundnn : · 

(2S)-. Be?er tanesi~ıc tahmin edilen fiyatı 
ne Yırrnı be:; sar • olan bir milyon ta
lili C:cngel igne ( ~ /Ct iğnesi) 11 - ey -
rad - ~9 çarşamba unü snat 10 da Anka
•at a. •.M.V. s tın alma Ko.da pazarlıkla t:_ alınaca~tır. . 

Sıhiye aıka ça~f ası almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

rnisyonundnn : 
- Müteahhit n;ımı hesabına 20 adet ha· 

va rengi sılıiye arka cantası pazarlıkla sa
tın nlınacaktrr. Muhammen bedeli 340 li
ra olup ilk teminatı Z5 lira 50 kuru~tur. 

2 - l'azarhcı 9.10.1939 pazartesi günü 
saat 14 de vck·ıet satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Nümuneyi görmı:k istiyenler her 
ıtün komisyona müracnat edebilirler. 

4 - İsteklilerin muayyen satta ilk te -
minatlariyle komisyona gelmeleri. 

(5079) 

HARiTA UMUM Md. 

15045 

Muhtelif elbise saire alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk'lük kıtası eratı ih -
tiyacı için 200 kaput , 100 takım kışlık el
bise, 500 takım çamaşır, 100 arka çaııtası, 
100 ekmek torbası, 100 matra, 1SO beylik 
kilim, 50 yün battaniye, 400 yatak kılıfı, 
400 yastık kılıfı pazarlıkları ayrı ayrı ya
pılmak üzere açık pazarlıga konulmuştur. 

2 - Pazarlık 9-10-939 pazartesi günü a
at 14.30 da· Cebecide Harta Gn. Drk.lük 
binasında Sa. Al. Ko.da yapılacafttır. 

3 - Hepsinin muhammen tutarı 6536 li
ra, muvakkat temin;ıtı 490 lira 20 kuruş o
lup banka mektubu veya maliye makbuzu 
kabul olunur. 

4 - Taliplerin teminatlariyle beraber 
yazılı gün ve Baatte komisyona Kelmeleri. 

(5100) 95052 

Kuru ot alınacak 
Harta Genel D;rektörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lüğü kıtası h;ıyva -
n:ıtı için açık eksiltmeye konulan 40 ton 
kuru ota talibi tarafından teklif edilen ~ç 
kuruş doksan dokuz santim fiyat genel dı· 
rektrlükçe i'ali görüldüil:ündcn eksiltme on 
&'iin UZlltılarak tekrar eksiltmeye konul -
mu tur. . .... 

2 - •Eksiltme 16-10-1939 pazartesı gunu 
- • , ....... ..s - r.-1 .f"!;.,1,.., Har:ta Gn. 
Drk'liı binasında Sa. Al. Ko.<la yapılacak
tır. 

S - Muhammen fiyatı üç kuruş doksan 
dokuz santim, muvakkat teminatı 119 li· 
ra 70 kuruş olup banka mektubu veya ma
liye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte te • 
minatlariyle beraber komisyona müracaat
ları. (5101) 15053 

LEVAZIM AMIRLICI ---------
Bulgur alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve müesse -
seleri için 150.000 kilo bulgur knpah zarfla 
eksiltmeel 10-10-939 saat 15 de Ankara Lv. 
ıimirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira ilk te -
minatı 1125 liradır. Şartnamesi her &Ün 
komisyonda ~örülür. İçinde kanuni vesika
lar da bulunan teklif mektupları saat 14 
de kadar kabul olunur. Eksiltme için belli 
vakitte komisyonda bulunmaları. 

(4767) 14711 

Hesap memuru İhsan hakkında 
Konya Tümen Sorıu Ha.kimli

ğinden : 
934 yılında Karaman piyade alayında 

ve 936 yılında Konyadaki piyade alayında 
ücretle istihdm edilen hesap memuru İh
sanın ikametgahı ve halen nerede bulun
duğu meçhul bulunduğundan derhal Kon
yadaki tUmen sorcu hAkimliğine müracaat 
etmesi veya sarih adresini bildirmesi ak
ıi takdirde hakkında askeri muhakeme u-
5ulil k:mununun 216 cı maddesinin tatbik 
ı:dileceei lüzumu ilan olunur. ( 4847) 14804 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Islahjye ve Maraş garnizonları ih· 

tlyııcı için 30740 kilo sa· ·ağı kapalı zarf
la ek !itmeye konulmu~tur. 

Muhammen bedeli 313S4 lira 80 kuruş. 
tur. Eksiltmesi 13-10-939 cuma günü saat 
10 da yapılacaktır. 

2 - Bu sad~yaiına alt sartname Anka
ra, İstanbul ve Diyarbakır Lv. amirlikleri 
ve Adana !\ !ri aatınalma komisyonların. 
da her ı;in görebilirler. 

3 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerindeki $eıaiti haiz olduklarına 
dair vesaikle ilk teminatlarını havi teklif 
mektuplarını belli saatten en az bir saat 
evveline kadar vermiş bulunacaklardır. 

(484S) 14818 

Sığır eti ol.nacak b'rl'k lsteklıler 375 lır lık teminatları ile 
satı' te pazarlık gün ve saatın M.M.V. 

n alrna Ko. dn bulunmaları. 
(5076) 1S042 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Çama nhk bez ahnacak 
, .M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
ıtnısyonundan • 

tı \- Beh~r r -: tahmin edilen fiya-
800 26) yırm uruş olan 500.000, 
ça .ooo be$ YU7. la sekiz yüz bin metre 
1 maıırlık bez pazarlık suretiyle satın a -
ınacaktır. 

"Ü 2 U- İhalesi 9 - l. teşrin - 939 pazartesi 
.. n ııaat 11 dedir. 

ô - Kati teminatı 23.300 yirmi üı; bin 

ı - İzmir müsthkem mevki merkez bir
liklerinin 282 ton kesilmiş sığır eti ihti
yacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
muştur • 

2 - İhalesi 16 - birinciteşrin - 939 pa. 
zartesi günü saat 15 de İzmirde Kışlada 
İzmir L V. amirliği satı nalma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (70500) lira
dır. 
. 4 - Temir.atı muvakkate akçası (477S) 
lıradrr • 

5 - Sartnaaıe.i her giln komisyonda iÖ· 
iilebilir, 

1 - Kon.yadaki kıtaat ve müessesatın 
senelik ihtiyacı olan 90,000 kilo kuru fa
sulyası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon
ya Lv. Amirlikleri satınalma komisyonla
rındadır. İstekliler okuyabilirler. 

3 - İşbu 90,000 kilo kuru fasulyanın 
muhammen tutarı 13050 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde 25 miktar 
fazlasiyle dahil oldu~u halde ilk temina
tı 1223 lira 44 kuru~tur. 

5 - Eksiltme 18 Birinciteşrin 939 çar
şamba günü sa:ıt 11 de 

6 - İstekliler ıs. I. Teş. - 939 gün sa. 
at ona kadar teklif mektuplarını Konya
da Lv. Amirliği satınalrna komisyonu 
Başkanlığına vereceklerdir. ( 4930) 14893 

Muhtelif inşaat 
Ankaı·a Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor komutıınlık tarafından göste· 

rilecck mahalde beş adet cephanelik bir 
a<let garaj bir adet nöbetçi kulübesi 2490 
sayılı kanunun 46 ••• ı m'lddesi (L) fık
rasına tevfikan Corluda Kor satınalma 
kom•syonıı t:ınıfınclan 9-10-939 pazartesı 
ı.:iinii sa:ıt 16 da pazarlıkla ihalesi yapı
lacaktır. 

2 - İlk pey parası 3514 lira 88 kuruş
tur. 

3 - Keşif proie ve şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün Çorluda kor sa
tınalma komisyonuna muracaatla görcbi. 
lirler. 

4 - İstekliler k:ınunun ikinci ve üçün
cü maddelerindeki belgeleriyle birlikte 
belli gün ve saatte Çorlu'da kor satınal· 
ma komisyonuna müracaatları. (4969) 

14907 

İnşaat münakosası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Maltepe piyade atıij okulunda yap· 

tırılacak olan dersh ne keşif ve şartna -
melcriyle planına gbre kapalı zarfla iha
lesi 19 - Birincite~rln - 939 perşembe gü
nü saat 14 de yapılacaktır. Muhammen kc· 
şif bedeli il04-0 lira 63 kuruştur. İlk le -
minatı 5328 lira 7 kuruetur. Keşif cetveli 
ve pliınh bedeli mukabilinde ait olduğu 
şubesinden verilebilir. İsteklilerin ilk te -
minat mal<bıız veya mektuplariyle 2490 sa
yılı kanunun 2.3 maddelerimle yazılı ve -
sikalariyle ihale gününden sekiz gün evcl 
vilayet nafıa fen müdürlüklerinden ala -
cakları vesikalariyle beraber belli gün ve 
saatten bir saat evci teklif mektuplarını 
Fındıklıda komutanlık satın alma komiıı • 
yonuna gelmeleri. (5017) 14961 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Malatya garnizonunda bulunan bir

\l'klcrln acnc.\lk lh\\7ao• \c;\n 6(M)()() lı.l\o 

pirinç satın alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 15600 liradır. 

10.000 kilim alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
10000 adet kumaştan mamfil kilim ah -

nacaktır. Paıarlıkla eksiltmesi 7-10-1939 
cumartesi günü sa:ıt 11 de İstanbul Top -
hane levazım imirlici satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

Tahmin becleli 22500 lira kati teminatı 
3375 liradır. Nümuncleri komi yonda gö
rü!lir. fstek!ikrin belli saatte komisyona 
ıelmelen (5052) ı 5023 

Kuru ot alınacak 

na vereceklerdir. 
(5087) 15048 

Yulaf aınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundnn : 

l - Konyad:ı!ti kıtaat hayvana.tının se • 
nelik ihtiyacı için 550.000 kilo yulafı ka
palı zarf usııliylc e:·siltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamesı Ankara, lı:.tanbul, Kon· 
ya L V. amirlikleri satın alma kom'syon -
larındadır. İstek!iler okuyabilirler. 

3 - İşbu 550.000 kilo yu!afm muhammen 
tutarı 28875 liradır. 

4 - ŞartnamesinJeki %25 fazlası da da
Ankara Levazım Amirliği Satın hil ol.d•ı:'U halde ilk teminatı 2707 lira 04 

Alma Komisyonundan : kuruştur. 
ı - Kağızman birliklerinin 939-940 se - 5 - Eksiltmesi 24 - 1 • ci. Tcş. - 939 salı 

nesi ihtiyacı olan altı yüz ton kuru ot ka· günü sa t 11 de Konyada I. V. amirliği ıa-
k k 1 tın alma komisyonum.la yapıbcaktır. 

palı zarfla müna a aya cı arı mıştır. 6 - İs ekliler 24 • ı. el. Teş .• 939 sıılı 
2 - Tahmin edilen bedelı on seki:r. bin 

altı yüz lira ve ilk teminatı 1395 liradır. günü saııt 10 na kadar t.eklif mektuplar~nı 
3 _ İhalesi 24 _ Birinc•te~rin _ 939 pa _ mezkur satın a.lm:ı komı.,yonu başkanlıı~ı-

zartesi ,ünü s:ıat 10 da Karaköse mıntııka na vereceklerdır. (5095) 15094 

Sa. Al. Ko. da yapıla.:aktır. Tel.) f mek - ı s t 1 k k"" •• 
tuplarınıı: en geç i~aıc: saatın<lar, hir saat a 1 1 omur 
eve! komısyona verılmış olması 111.zımdır. 

4 _ Evsaf ve şartnamesi kolordurun A k L A · r ~ · 5 t 
tekmil garni.zonlarmd::ı mevcut ve aynıdır. n ara. evazım mır ıgı a ın 
Her yerde her zaman görülebilir. Alma Komısyonundan : 

( 5049) 15038 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundnn : 
1 - Edremit ve Ayvalık garnizonu bir

liklerinin. senelik ihtiyaçları olan 75000 ki
lo sığır etine talip çıkmadığından bir ay 
içinde pazarlığa konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1697S liradır. 
3 - Muvakkat 1325 lira 62,5 kuruştur. 
4 - Pazarlık 25-10·939 carşamba günü 

saat 16 da Edremit tiim satın alma komis
yonu binasında yapıl:ıcaktır. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenler her 
giın is saatında komisyona müracaat et -
1.inler. (5068) 15039 

20.000 kilo zeyf in da nesi 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve müesse -
seleri için 20000 kilo zeytin tanesinin acık 
eksiltmesi 23-10-939 saat 15 de Ankara Lv. 
imirlii:i satın alma komisyonıında yapıla. 
caktır. 

Z - Muhammen bod~Ji 5000 lira ilk te· 
minatı 375 liradır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda ıı>rülür. Eksiltmeye girecek -
lerin kanuni vesika ve teminatla belli va -
kitte komisyonda bulunmaları. 

(5069) 15040 

rpa ahnacak 

1 - Amirlik fıırunundıı birilmıi!$ olan 
1000 kilo köınlir 7-10·939 ı;aat 15 de An -
ko.ra levazım amirliği satın alma komis -
yon.unda pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Kömürleri görmek istiyenlerin İs· 
tasyon furun müdürlü':üııe ve pazarlık için 
belli vakitte komisyona müracaatları. 

(5096) lSOSo 

Buğday kırdı nlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Sıvas ve Zara garnizonlarının se -
nelik ihtiyaçları olan 1300 ton buırday kır
dırılması kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 20930 ve muvak· 
kat temin;ıtı da 1570 liradır. 

3 - İhalesi Sivasta tümen komutanlık 
binasındaki komisyonda 21-10-939 cumar -
lesi gün.il saat 10 da yapılacaktır. 

4 - Ş:ırtnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. 

S - İ'fltekliler kanunun 2. 3, nci madde -
!erinde yazılı vesikalarla ilk teminat ve 
teklif nıc-ktuplarını gene kanunun 32. 33. 
üncü maddeleri mucibince hazırhyarak i -
hale saatından bir saat evel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. Postada cecikme
ler mazeret kabul etmek. (5097) 15051 

ASKERi FABRiKALAR 

30 \on \üm\n om a\mata 

Eksiltme şartnames· ve teferrür ı 

bedelsiz olarak malzeme Müdürlü~lı .• 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat (446.25) liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 
10 a kadar makbuz mukabilinde ko -
misyona vermeleri lazımdır. 

(4951) 1493~ 

ZIRAA T VEKALETi 

Yulaf ahnocak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Seroloji Müeaaeaellİ DiıwdörKi
ğündcn : 

1 - Milessesede mevcut serum hay
vanatı için asgari 60,000 hami 80,000 
kilo yulaf kapalı zarf usu1iyle ebilt· 
meye konulmuıtur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (5600) li
radır. 

3 - İlk teminat 420 lira olup ban
ka tnektubu veya vezne makbuzu ve 
hazine tahvili teminat olarak kabul e
dilir. Tahvillerin de hazineye teslimi 
şarttır. 

4 - İhalesi 12. 10. 939 pergembı gü 
nü saat on beştedir. Şartnamesi mü 
esaese direktörlüğünden bedelsiz ola .. 

rak verilir. 
5 - 2490 sayılı kanunda yazılı ıart .. 

lan haiz olan isteklilerin muayyen o..; 

lan gün ve aaatten bir saat evel tek
lif mektuplarını Ziraat Vekileti mu 
hasebe müdüriyetinde milte§ekkil ı;a
tın alma komisyonuna makbuz muka 
bili tevdi etmeleri. (4725) 

14670 

P. T. VE T. MODORLOCO 

2 - Şartn.:ımesi EJazığda askeri satın al
ma komisyonunda her ı\in mesai dahilin
de görülebilecektir. 

3 - Eksiltme 18-10-939 çarşamba günü 
saat 15 de tüm binası kı·rsindeki aske.rr 
satın alma komisyonunda olacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Konyadaki kıtaat hayvanatının ih -
tiyacı olan 280 ton arpa kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

Askeri F&brikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

l \efon ıebeke ma\ıemesi 

ah nacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüffln 

den: 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ola -

caktır. 
5 - Muvakkat teminatı 1170 liradır. 
6 - Teklif mektupları 18-10-939 çar 

şamba &ünü saat 1'4 de kadar satın alma 
komisyonu reisliğine verilmiş olacak ve 
bu saatten sonra mektuplar kabul edilmi • 
yeccktir. 

7 - İstekliler görülmesine lüzum hasıl 
olan vesaiki resmiycsini muvakkııt temi· 
n:ltının konulduğu zarf içersine konul -
muş olacaktır. (5018} 14962 

Pirinç ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elizığ merkez kıtaatının senelik ih

tiyacı için (80000) kilo pirinç Htm ah -
nacaktır. T:ıhmin edilen bodeli (20000) li
radır. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Konya 
Lv. lmirlikleri 53tm alma komisyonların-
dadır. İsteldiler okuyabilirler. • 

3 - İşbu 2'80 ton arpanın muhammen tu
tarı 14.000 liradır. 

4 - Şartnamcsin.<leki %2S fazlası da da 
hil oldufu halde ilk teminatı 1312 lira 50 
kuruştur. 

5 - Eksiltmesi ıs . Bir. Tcş .• 939 çar • 
şamba günU saat 16 da Konyada kolordu 
binası içindeki Lv. amirliği satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İıtekliler 25 - Bir. Teş. - 939 çar -
pmba günü saat 15 e kadar teklif mek • 
tuplarını mezkür satın alma komisyonuna 
vereceklerdir. 

7 - Bu miktar arpanın fiyatı yulaf fi
yatından pahalı görülUnıe arpa yerine yu
laf alınacaktır. (5084) 15046 

Yulaf ahnacak 
2 - Şartnameıi Elizığdaki askeri satın Ankara Levazım Amirlig-i Satın 

alma komisyonunda her gün mesai dahi -
!inde ı:örülebilecektir. •. _ Alma Komisyonundan : 

3 - Eksiltme 19-10-939 perşembe gun'! 1 - Konyadaki kıtaat hayvanatının ııene-
saat 10 da tüm binasında bulunan asken lik ihtiyacı olan (280) ton yulaf kapalı 
satın alma komisyonunda olacaktır. zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ola • 2 - Şartnamesi Ankara, j tanbul, Kon-
caktır. ya Lv. S.mirlikleri satm alma komisyon • 

S - Muvakkat teminatı 1500 liradır. larındadır. İstekliler okuyabilirler. 
(! - Teklif mektupları 19.10.939 per - 3 - 1ıbu 280 ton yulafın muhammen 

§embe günü saat 9 a kadar satın alına ko· tutarı 14700 liradır. 
misyonu reisliğine verilmiş olacak ve bu . 4 - Şartnamesind•~·i '"',,:25 fazlası da cla
saattan sonra mektuplar kabul cdilmiyc • hıl olduğu halde ilk teminatı 1378 lira 13 
cektir. kuruştur. 

7 - İstekliler görUlmcııine lüzum ha.sıl S - Eksiltme 25 • Bir. Teş. - 939 çar • 
olan vesaiki re5miyes.ini muvakkat temı • şamba günü saat ı ı de Konyada kolordu 
natmın konulduğu zar! içersine konu!muı bin.ası içindeki Lv. Amir. satın alma komis 
olacaktır. (5020) 14964 yonunda yapılacaktır. 

k 6 - İstekliler 25 - Bir. Teı •• 939 çar -pirinç alına c a &amba günü saat ona kadar teklif mek -
tuplarını me:ı:kilr aatın alma komisyonu 

Ankara Levazım Amirliği Satın baıskanlığına vereceklerdir. 
Alma Komisyonundan : 7 - Bu 280 ton yulafın fiyatı arpa fi-

l _ Hozat ve Ovacık garnizonlarında yatından pahalı görüldüğiı takdirde bu 
bulunan birliklerin senelik ihtiyacı için miktar arpa alınacaktır. ( 5085) 15047 

50000 kilo pirinç satın alınacaktır. Tahmin Kuru ot alınacak 
edilen bedeli 15000 liradır. 

2 - Şartnamesi Elazı~daki askeri satın A 
alma komisyonun.da pazartesi, çarıamba nkara Levazım Amirliği Satın 
ve cuma günleri öğleden 50nra ıôrülebi - Alma Komisyonundan : 
lecektir. 1 - Konyadaki kıtaat hayvanlarının se-

3 - Eksiltme 18°10-1939 çarıamba günü nelik ihtiyacı olan 600.000 kilo kuru ot ka-

Un oh nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

1. - Tü.menin ~dapuan, Tuz.la, ~ebze ıarnizonlarının bir senelik ihtiyacı ola.o 
aşagıda mıktan, fıatt, tutarı ve ılk ınancaıı ya:ı:ıh un kapalı zarfla ayrı ayrı alına
caktır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 17 Ririncitearin 939 sah günü saat 15 de İzmit"te 
tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3. - Şartnamesi her ııün Ankara, İstanbul, Eskişehir Lv. amirlikleri satın alma 
komısyonunda ve lzmitte tümen satın alma koınisyonıın<ia gorülebilir. 

4 - İsteklilerin belli ciin ve uatinden bir saat evvel ilk inancalRrım ihtiva eden 
kapalı zarflarını İzmitte tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

S - Mevkii Kilo Kr. St. 
---·-

Adapazarı 390000 12 50 
Tuzla 132000 12 50 
Gebze 168000 12 50 1 .. 

Tutarı 
Lira 

48750 
16500 
21000 

İnancası 
Lira Kurlli 
---

3656 25 
1237 50 
1S75 00 

Tahmin edilen bedeli (30.000) lira olan 
30 ton Aleminyom Askeri Fabrikalar U. 
mum Müdürlü~tl Merkez Satın Alma ko· 
misyonunca 24-10.1939 sah gÜnÜ saat 14,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
(1) lira (50) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat temin.at 
olan (2250) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair Ticaret Odası ve
sikasiyle mezkur rün ve uatte komisyona 
müracaatları. ('4993) 1'4986 

35 kalem ~tasnak kayııı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 40.000) olan 35 
kalem lmsnak kayışı aı;keri fabrikalar u • 
mum müdürlüğü merkez satın alma ko -
misyonunca 24-10-1939 sah günü saat ıs 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname$i 
(2) lira mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (3000) 
!ira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad 
delerindeki vesaikle komisyoncu ôlmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan ol -
duklarına dair ticaret odası vesikaııiy!e 
mezkür gün ve saatte komisyona müra -
caatları. ( 4994) 14987 

Hidrolik pres döküm fesisah 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
Misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan 
hidrolik pres döküm tesisatı askeri fab • 
rikalar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 20-10-939 cuma günü aa· 
at 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
Cl87S) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3, maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
oldukları~ dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gun ve satte komisyona müracaat
ları. (4997) 14988 

340 ton isve( ham demiri 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satan Alma Ko
misyonundan : 

6g()00Q 16250 6468 
(14820 (4857) 

,. 

Tahmin edilen bedeli (51.000) lira olan 
340 ton lsvec; ham demiri askeri fabrika. 
la~ umum müdürlıiğü merke satın alma ko· 
mısyonunc~ 2'4-10-1939 sah günü saat 14 te 
P.azarlıkla ıhale edilecektir. Şartname (2) 
!ıra. ~55) k':1ruli .mukabilinde komisyondan 
verılır. '-!alıplerın muvakkat teminat olan 
C3SOO) !ıra ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3, maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
almadıklarına ve bu işle alikadar tüccar-

~ d.~ olduklarına dair ticaret odası vesika • 
ı 11Y e mezkOr ıtUn ve aatte koaılıyona mil -
racaatları. ( 4999) 14989 

Miktar 

100 Kilo 
25 ,, 

1300 adet 
1000 .. 
157 .. 
650 ,, 

Nevi 

Açık renkte izole mayii 
Siyah ,, • ,, 
Açevele kancası 
Ek borusu 
Tespit topuğu 

,, halkası 

1) Nevi ve miktarı yukarda vaıı:ılı 

telefon şebeke malzemesine tomdit 
müddeti zarfında talip çıkmadığın
dan pazarlıkla mUbayaa edilecektir. 

2) Muhammen bedel (1132,80) lira 
muvakkat teminat (84,96) liradır. 

3) Pazarlık l 7 Teşrinievel 939 aah 
günü saat on beşte Ankarada P. T. T. 
umumi müdürlük binasındaki satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4) Taliplerin ~artları görmek tizere 
her gün, ve pazarlığa iştir8k etmek i
çin mezkur gün ve saatte o komisyo-
na müracaatları. (4742) 14724 

JANDARMA 

Muhtelif yiyecek 

alınacak 

Jandarma Genel 
Ankara Satın Alma 
dan : 

Komutanlığı 
Komjayonua-

1 - Bir kilosuna 18 kuru§ kıymet 

biçilen sekiz bin yüz elli altı kilo ku
ru fasulye ve kifosu yinni beş kurut 
tahminle beş bin altı yüz elli altı kilo 
pirinç ve kilosu sekiz kuru§tan on bir 
bin beş yüz altmış kilo patatc& ve bir 
kilosu on iki kuruştan sekiz bin yilz 
elli altı kilo oulgur ve kiloıunun 
muhammen bedeli yedi kuruş olan 
dört bin iki yüz otuz dokuz kilo kuru 
soğan kapalı zarf usuliyle 23-10-1939 
pazartesi günü saat onda satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon -
dan alınabilecek örnekleri mevcut bu 

eksiltmeye girmek istiyenlerin (400) 
dört yüz liralık ilk teminat roakbu.z 

veya banka rnektubu ile şartnamede 
yazılı belgeleri rnuhttvi te-klif -le -
tuplarını belli gun saat dokuza )radar 
komiıyona vermiı olmalan 

.(5072) 1Jf41 



Satılık : 
Snrılıt Kurt köptli: - Eyi cins 13 

ıylıl< kurt Dpe · ac .le satılıktır. Mek
tupla Ulusta Y. İ. ye müracat 367& 

Satılık eu11 - A"I. kullanılm11 bisiklet. 
hasır koltuk, mnn, soba, s:ılon gramofo
nu, yazıhane, büfe, 
" B:ınkalar CaJ. Çldnyurt !lok. No. 1 
Vagon-lı aırasmda,.. 36SZ 

Saızlılı Piyano - Çok ivi bir alman mar 
kalı piyano a ılıktır. Sıhlıiye Vekilctı 
karşısında Ça~Uy so'kagı ı S ikinci kaili 
muracaat. 3i14 

Satılık - en Evlerin 4 oclalı tipi ndcn 
bir hıs,se saulılrur. UI B. Rahmıye 
müracııa . 3734 

Aı;c/e S.mfık e~ya - Az kııllanılmt 
ycmt'k, salon. ya k oda arı komple mo
bılyası s~ıı 12-14 \'C 16-18 de görülebillr. 
Y cni~ch r Selanik caddesi 37. 3136 

Kirallk : 

Küçük ifôn şartları 
DlSrt s:ıurlık kü k llaıılardan : 
811 drda ıçın JO Kuruş 
llu dt!lll içıa 50 Kuru.ş 
O ç defa ıçın 70 l{uruş 
Dort defa ıçıa 80 Kuru.ş 

Dc•·amlı ktiçük ilinlardan her de
fa ı için 10 kuruş alınır. Mc•cli. 
10 dela ncı;rcdilecck bir ilin için 
l'JD kuruş abnac:ı.ktır. Bir kolay • 
itle olrnıık üzere hrr satlT, ıı:clime 
ualannda!.:I boşluklar müstesna., 
30 harf iıib:ır edilmiştir. Bir kii • 
c;ü): ilıin 120 harften ibare olma • 
lııJır 

Dört satmlan faıla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş a
lınır. 
Kilelik iUlnlann 120 h:ırn geçme
mesi lazımdır Bu miktarı geçen 
ilanlar aynca pul tuiiaine tabi • 
dir, 

Kmılık. - YenL,ehir Meşrutiyet Ca.d. 
Bııb o;:ul!arı Ap. 3 oda 1 hol. 3716 

Kiralık dai'e - Yeni thir De.mirtepc Kiralık g· B • · ·ı d Ut it k (4) ı · di .... - ır ayan 1c;ın aı c yaom a 
u~ç ıo a r.uıruıra 1 evın Y_C o.,... gıizel bir oda kiralıktır. Atatürk Bulvarı 

dan ıbaret ofan mu~~nıbalı "'C yaglı boya. Holu a"'artma N 4 3118 

OLUS 
6. 10. 193!1 

.. ------ ---.. .. -.~-.--.--- --·- - .. ---~.. . 

it konforlu daırc ı kıralrkur. 3740 1 .. nı o. · 
• . .. ~ ., • Kmılık oda - Bir "Bayan i~in aile ya.

1 
. Kıra/ık - Buyuk mob:.yelı otla kslo- ru dıı konforlu ve nliisaıt fiyatla verllc

nfcr, telefon, aıca~ su • Havurb şı, Soy· cek. Dikmen coddosi bcr ıooknk No. 9 
u.J Ap. Kapı l, daırc 4. tC'lefon 2315, ı daire 2. 3719 

3644 
Kiralık - 4 odalı d ire hı !ar cadde-

1'\ıraltJc b - Gcııi• 4 oda v. 6~ sablt Z 1 ıinde Tıcarct Bnnka ı k.'lr$ı ında Traky• 
car:Jrop 1 blıfe, her türlü konfor cihaz \"C Aparttrı11nında konforlu 5ıbi bir daire 
te i&atI. fc,..kal ılc aeıaret. I~ bııkanlık 37ZO' 
karsıu Kız.ı ırmak sok. 4 Td, cso;ö 3547 Kirıılık oda - Bayan için aile yanmda 

~üflu Ap. No. 10 Kızılay karşıu Ycnişc-
'K1Talık oda - Rayan icln aile nezdin

de banyolu ıı:lizel bava .ar Işıklar c ıL 
ecab oku u yanında No. 23 U ur Arı. 

daire 2 icinclckilcre m raca t. 365() 

Aule Kiralık - Deınlrte.pc Eırıck Ap. 
da bıiyiık S oia 1 salon 2 he>l sıcalı SO· 
i!;uk solu, ka.oriicrli konforlu daire. 

Ti: 3275 3652 

Kirıılık d;ıir~ - Maltepe son durak as
fal u Akıncılar sokai.ı o: 4 Aıı. üst kat 
3 oda 1 hol 1 hi mc c:'i odası konforlu ayn 
ayn 2 dairc. İçindekilere nturacaat. 3G66 

KiralıJc d.ııre - 4 oda l hol. Ycni1c
hir Ca tlll' . oltak 'o. 7. Yanında iti De-
nir Ap. nına müracaat. 3675 

K11loril~r1i daireler - Yeni chir hmct 
İn.:ınü caddes•nde (27 numaralı apartma· 
ruıı be er oda c birer holü hwi blrincı 
•c lirine! kati rı ldnılıktır. Üçfüıcli kat:ı 
ve 2698 telefona miırııc;uı . 3676 

l<.lı:ılık - Yenl!fehir, Mınur Kemal 
Mektebi civarında. Okula oolmğı No. 18 
de konforlu (5) oda bir hol. Tel: 6721 

3679 

K.iralık - Möbleli bir arla kinılıktrr 
Ycnisehır, lnkılip sok. N. 4 ıl: kıııta bi-
rinci kııp. 3680 

hır. J723 

Kiralık - _Çocuk sarayı bnhcesi karsı
ında ne arctı ve m.iştcınilitlı "4 oda. 

373S 
Kiralık odıı - Y. şehir Sıhhiye Vek5-

lctl Cagat.ıy sokek ~u'.:an üç Ap. o. l 
J3:ınyo, ııob3, Elek dahil 22 lıra kinıJeki· 
!ere nıilnıcan . 3737 

1 lCışilık ailt yanında oda lcitalıktır -
Tek B yan i.;in Blk oh .!ar civarında ııu
~cl bir oda. Ha\'apzı dahil 20 lir11 Mür. 
TC"l. No. 14-40 Huscyin. 3741 

Kiralık - 4 od ı ucuz daireler Ycniie· 
hir jand rma okulu yınında asfalttan 100 
metre m~afctlc E. Kansu Apartmanmda 
Apartman içındekilerc mu caat. 

3743 

Kiralılt - Çaııknya'nın en mutena 7e. 
rindc po tahane ilerisinde No. 4/1 de ı ı 
oda, mÜLe~ddit banyo kaloriferli müıota-
kil bır ev i iudekiltre müracaat. 3744 

Kiralık Ap. - Yeni ebir Yııks-el Cad. 
M m:ır Kemal mektebı k;ırşısı bahce iein
de buyiı~ salon 4 btiyük ı küçük oda Pu· 
ke, konfor, 2. cİ kata mümeat, Ti: 3362 

374.!i 

Kiralık oda - Bir b ı(in aile y nın- Aranıyor . 
da iİızel bir oıli klr;ılılc rr. Öze:ı arkası • 
Mencqc 5 bk C:ınıtez Ap. No. H \.,. 
lre 4. 3681 ı Arıınıyor - Ycnişehirde be odalı ka-

ICf3lılc ev _ Bıı.bce icirı<le lic bily{ik 0 • lorifcrli. sıcak sulu b3h e itinde bır dai
d , hol, kiler. ı:c:ıiş mutfak. bat-vo, h•va • tc ar oryor. 2943 nu;nar2ya telefonla mu• 
ırau oca • . Otobüse b r dııl:ika Yen şehi• racaat. .1730 
Kullu y nı"da U ~r "'t:ak ·o. 17 31t kıl 
Su arası d hil 50 lira. 3684 

Kiuılrlc oda - Biiyilk. f ra , ltalorlfcı. 
konfor. Havuzb ı Park karşı ı cnı;u 
A p. 11. el daireye mlinıcaat. 36SS 

Kinlılr - Kavaklıdere Öıılcmir cadde 
ıl 70 No. lı e1rin it kau kiraltktır. E ek· 
t nk, u. hava sazı \'lrdtr ucux kiraya ve. 
rileccktir. idndekilcre milriıcaat. 3698 

Kir•lı/t. oda - Ata ur Bulvan. asfalt 
Uıaünde iyi bir aile yantnla, möb'eli kon· 
forlıı bir oda. Posta kotusıına o. 465 
mlıracaat. 36?9 

Kiralılı Daire - Bakanlıklar ker.;ısı 
Karanfil ve Bilıı:e okaı:ı kösesi 4 oı1 1 
hol. Banyo ve but n onforu havi. Kapı 
c.ıya m r c:ıat. 3700 

Kıra/ık Dıire Baka:.ılık r ·arı;r 
Ka ranfil ve Bilce soka ı ko·t,· Be>drum 
kın. 4 od.ı 1 hol ve ealr konforu hav 
(40) lir.ı. Kapıcıya milr ca t. 3701 

Oda aumı~•or - Bir talebe için alınan 
ilc i nezdinde bir odJı aranıyor, Çocuk 
arayı c.addcGi Ter:ııi Milhat' miıraca ı 

rdilmcııi. 31>1:6 

Od :ıramvor - Bir htıkult l !ebesi Ve· 
ni ehırde b'r ile yanında veya m· ıtaktl 
bir od3 ar17or. !> cklupla Ycn[ chir Mli· 
hcndrnler birlılıtnde B. Fahri 'ılecl'e M. 

3721 
Çocuk l:ııkıcısı ara.rryor - İki kisilik 

iyı bir aılc y.ınınd 3 va ında kız cocuğu
na il k VC'Ya ecnebi b kıcı aranıyor. 

Tal' rin kaı: ya ınıl o dııklannr is!c· 
d k'erı m G "mi\;.tarmı me ·tupla Ulus'ta 
Çocuk rumu.ran3 bi dirmclcn. 3732 

Dıulı aramyor - Bir ya ınd ki 
ocu: için tecrübeli dadı aranıyoT' 

Maas dolgundur. Kı:r.ılav Emciler 
Cad. Küf) · Apart. ı 1o. 9 öf; leden 
sonra müracaat. 37 2 

nenen Kiralık Daire - Atatilrk Bul· • 
an Bol A~rtmaıu 3 oda 4S lira Z nu· iş arayanlar: 

nıuaya muracııaı:. 3703 

Kirıılık oda - Ku:lo ıranmd A tatiirk 
Bulvarı Ercan apartmanı Z nu:noraılı 
ko:ıforlu Bayan için. 3712 

Kiızlıl: - ite crd. 1mal.ıtı Harbiy• 
cYleri yanı d 2 o a 1 hol ber tcı;kırntı 
m!ikemme"I mu .ıı.kU dairc Maltet'IC bak· 
lrıtlı Abdullaha mıiracant, 3713 

Kirıılık - Yenischir Mcuutiye Cı.ddc 
ıi Tur .. se>kak Senyuva Ap'r nıamnda dörı 

lı ve ilt' od h b:rcr d •re lıir lıktı 
3"l~ 

~ 

Alr.ıRnt'a dt!rS - Bir fi yan Almanca 
derıı ve•meı. tedir. Ulu 'ta A.A. rumuzun 
mcklufl~ ınliraı:ut. 3722 

ZAYİLER 

DÜ~ IJr n "'e - k -lf rh 1 d l7f .rtfp lcıtr ıhı: 
şlyor. uharebe amansızdır; okyanusu bıle t ıre1· 

mektedir. 

Fırtınadan sonra ne destanlar ne kahramanca men• 
kabeler şan ve şerefle hikaye edilecektir. 

Bu günleri yaşıyan bizler, harp menkabelerinl vaka 
sırasında en ufak 1eferruatile da ki a ınde öğren

meğı arzu ediyoruz. 

Halen mevcut: modern muhabere 
vesaiti sayesinde bu hakh ihtiyaç 
kolayca tatmin edilir. Radyo bu 
vesaitin en müessiridir. 

OURL BiRADERLER 

o. lu Bfaiklet pllkasını lcaybcuim. Yeni
sini laca,:ımdan cslciılnin btikmıl yoktur. 

Alioghı 329 doı;tımlu 
lehmct Çam 3731 

Zayi - Ankara niifus idaresinden aldı· 
ğım nüfo kittdı, Kızılcahamam ilk oku
lund n aldı ım ~chadctnamcyi kaybettim. 
Yemlerini ah<:a~mdan eskisinin hıikmü 
yoktur, 

Mehmet o 

~.~ .... ~ 
.,.,-" 
~~ .. 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6530 

lmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 

e.A 
sund en yüksek tekemmül 
aı-met"dir . Bugün radvo•ı 
suz g <;inemezsiniz. 
E r vuvanızda hala bir ra-· 
dyonuz yoksa, sizden evvel 
milyo ıarca satın alanı r 
g i b i S i Z O E B i R RCA 
i Ti HAP EOiNiZ., 

D 

-STANBUL-ANKARA- Z Mı~ 

Cebeci Hastanesi -
Cilt, Saç ve Zühreviye mütehassısı 

Dr. Kem 1 Arıcan 
Berlin Kılini •inden mezun. 
Cocuk Sarayı kar ısında Halıcı 

11.ırabim Ap. Tel: 3101. 

APİKOGLU 
SUCUKLAR 1 

: 111 Kiralık büyük ev 111 1.. 
Tercih Edin"z 

Halis koyun ve sığır etinden ma· 
muldür. Bütiin bakk llarda sa • --- -: 12 oda kalorifer 2 banyo, : 

: parke döşeme geniş bahı;e : 
tıhr. 5096 

rndıl< cerez değil, gıdadır, Avrupalılar ve Amerikalılar her 
-'i~ 

<. -. 

Umumi Ne riyatı lduc Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENIK 
Milcsseu Mıldürü: Na it ULUÔ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

garaj Kocatepe' de son oto- _ 
: büs du.rağında İsmet İnönü E 

Taklitlerinden sakınınız. 

sene binlerce ton fındığı bunun ıçın arar ve ohrla~ 
;: 
"·,, 
'1'• 
'"• 

-,". 

A 

Bu mükemmel 
1·. 

onsantre Türk gıdasını en kolay, 

ucuz ve nefis şekilde bütün yurddoşlora takdime hazırlanıyor 
'· 

-
.,tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

- caddesi 65 müracaat telefon : 
1589 i'HüouTLAR-··:rEHLi'KEÖE1 

pumarteı;i günü Yeni Sinemada f ...................................................... 

.YENİ 
Yann Gündüz 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
" BU GÜN BU GECE 

14,4Sı den itibaren 

Mirielle Balin - Erle V on Strohcifl 
tarafrııdan oynanan 

HUDUTLAR 

TEHLJKED~ 

filmiyle los mevsimine ıririvor 

BU GÜN BU GECE 

1ichc11e Mor"an • fean Gabin -
l ERCAN ADA31 
Fransızca oılu 

Sc.:ınslıır: 

14. 30 • lCi.30 • ıa.JO . Gece 21 de 
12,15 de Halk mat[ne1.i 
VİCDAN AZABI 

Türkçe Sözlü Büyük Film 

SUVEY:;; FEDAIT.E 

Seanslar: 

14 - 16 . 18 • Gece 20,30 da 

iZ de ııcuz m tine 

Şeyhin oğlu J 
Türkçe sözlü 
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BU GECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 


