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Sir Simon Avam Kamarasında Çemberleynin nutkunu okudu ı 

lngiliz hükOmeti Holanda 
ile Bel(ikanın bilarafhğına 
kati suretle riayet edece . ' 

• 

' 

Son 
hadiseler· · 

Falih Rıfkı AT AY 

r·~~~~~~~-

1 
Cüm/ıurrf'İsinıiz, 
Mil1i Şef lnonii 
geçen giin Arı-

kara civarında 

maiyetler i n d e 
yaverleri bulurı· 

dıığu halde bir 
at gezintisi yap~ 

Nutuk 15 günlük hldiselerin bilançosunu 
Londra, 16 a.a. - John Simon, harp vaziyeti hakkında baş

vekil namına yaptığı beyanatta ezcümle demiştir ki: 
"- Çemberleyn'in hastalığında büyük salah vardır ve umu

mi vaziyeti mükemmel olmakta berdevamdır. 
Son iki haftanın en mühim hadisesi Belçika - Holanda barış 

teklifidir. 

Goçen hafta, hükümetin bu teklife 1 
verilece'k cevap için dominyonlarla ve\ "", }A 
müttefikleriyle istişare halinde oldu- Mıl 1 
ğunu bildirıniş ve fakat geçmişteki 
tecrübemizin Führerin tatmin edici 

Müdafaa Vekili 
İstanbul' da 

bir cevabına intizar etmckliğimize pek L (Sonu .S. ıncı sayt3daJ __ _ 

• 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Milli 
Müdafaa Vekili General Naci Tınaz 
lstanbul'a gelmiştir. 

Asılsız bir haber 
Son Posta gazetesinin bugünkü 

nüshasında muvazzaf askerlik müdde
tinin iki seneye iblağına ve nakdi be
delin iJgasına dair neşredilmiş olan 
haberlerin külliyen asılsız olduğunu 

beyana Anadolu Ajansı mezundur. 
{a. a.) 

• 

Garp cephe•indeki askeri harekatta mühim 
rol oynıyan lranaız ağır toplarından biı iıi, 

maakelenmiı olduğu halde, at"§e 
bQflamağa hazırlanıyor 

Belçika- Holanda hududu boyunca alınan 

alman tedbirleri ehemiyetini kaybetmedi 

Kuvetler daima harekete 
geçmeğe hazır bulunuyorlar 

Alman tayyareleri keşif uçuşları yaptılar 

Paris, 16 a.a. - Havas ajansının askeri vaziyet haldınıdaıki yan 
resmi tebliği: 

Almll'nların Belçika ve Holanda hududu boyunca aldrldan as
keri tedbirler ehemiyetini kaybetmeınittir. Kuvetler daima hare· 
kete geçmeğe müheyya bulunmaktadır. Ve şeflerin sadece emir 
be!dedikleri anlatılıyor. Fakat mevsim müna,ebetiyle zamarı bita· 
rafların lehine geçmektedir. (Sonu 3 ünc.ı sayfada) Bayram tatil.~'.: b~şladı~onı." 1 

zıunan Avrupa buyuk bır endı§e ı
çinde idi: Almanya, iki komfU~\tn-\ 
dan birinin, Holanda veya Belç.ıka· 
J:ı.a • ara ı ını ih 1 ederek, kati 
bir harekette bulunmak niyetinde 
midir, değil midir? Öyle tahmin edi
liyordu ki bilhassa Holanda hücuma 
uğrıyacaktı. Çünkü aaıl maksat, ln
giltere'yi daha yakın ve ukı bir teh

m:ş~'ardır. Re 4 

simler imiz bu 
gezinti esnasın· 

da alınmıştır. 
Yukarda Milli 
Şef ipodromda, 
aşağıda da bera
berindeki zevat
la birlikte gezin~ 
ti esnasında gö
riilmektedir. 
Foto: Naim Gören 

ngilizler bir Alm·an 

gemisini zaptettler 
dit altına almaktı. 

Eıaaen oon zıunanlarda gerek nu
tuklarda, gerek neşriyatta bütün al
ınan kini lngiltere'ye doğru çevril
mİ!tİr. Harbi yapan, sulhu mene
den, Almanya'yı parçalamak isti
:Ven, hakiki mesul ve dü~man odur. 

Holandahlar akşama sabaha ta
arruz bekler oldular; su baskını ile 
ınüdafaa tertiplerini aldılar; ıefer
berliklerini takviye ettiler. Ve bir a
ra da kıraliçeleri ile Belçika kıralı 
>nütterek bir sulh leva&&utu teteb· 
büsünde de bulundular. 

Hadise, İngiltere ile Franıa'yı te
lata düşürmemiştir. Holanda'dan 
bir taarruza karşı da hl ha zır olduk· 
I..rmı aöylemekle beraber, müıte• 
fikler, eğer bir alman hareketi ola
cakaa, bunun söylenen taraftan de· 
iil, beklenilmiyen taraftan olacağı 
fikrinde bulunmutlardır. Bitaraflar 
Üzerinde ağır basan bu tazyikten 
hıa.kıat, onları ıulh tevassutuna 
•evketmek olduğu da iddia edilmiş· 
tir. 

Ne Holanda, ne Belçika'nın bita· 
ı-af!ığı ihlal edilmedikten baıka, bir 
kısmı müdafaa tedbirlerinin geri bi
le alınmakta olduğunu son telgraf-
1,.rdan öğreniyoruz. Holanda'da ba
:tı kanallar yeniden aeyrüsefere a-

Sovyet ihtilôlinin 

yıldönümünde 

İnönü ve B. Kalinin 

arasında teati 
edilen telgraflar 

Sovyet teırinievel ihtilali münase 
betiyle Reisicümhur İsmet İnönü ile 
yüksek Sovyet meclis divanı reisi Ka
Jinin arasında ve keza başvekil Dok -
tor Refik Saydam ve Hariciye Vekili 

Şükrü Saraçoğlu ile Sovyet komiser • 
ler heyeti reisi ve hariciye komiseri 

Molotof arasında aşağıdaki telgraflar 

teati olunmuştur: 

Ekselanı Kalinin 

Sovyet Sosyalist Cümhuriyetle• 
ri lttihad, Yü.ko<>k Meclis Diva-

Ankara paktının 

tasdiknameleri 

hariciyeye verildi 
Türk • Fransız - İngiliz karşılıklı 

yardım muahedesinin tasdiknameleri 
Hariciye arşivine konulmak üzere 
dün saat 11 de Fransa ve İngiltere bü
yük elçileri tarafından Hariciye Ve
kili Şükrü Saraçoğluna tevdi edil -
miştir. (a.a.) 

İtalyanlar 

vaz:yetinde 
sılmııtır. ru Reiai 

Bu sırada lngiltere'de ve Fran· Moakova Roma, 16 a.a. - Havas Ajansı bil • 
Ji, iyor: İyi haber alan Roma mahafi· 

&ada, istihbarat nazırlık veya ko- Te•rinievel ihtilalinin yıldönümi; l" y d.k d D ta afın 
lniserlikleri, radyolar ve gazeteler • 1• ene 1 sarayın a uçe r • 
hüti.in neşriyatlarını, iki müttefiki bj .. münasebetiyle> ı:ıhsi saadetiniz ve dan söylenen sözlerin, Avrupa harbı 
ribirinden ayırmak iıtiyen telkinle- dost ittihat miller/erinin refahı hak - karşısında İtalya tarafından ittihaz •· 
re karıı mücadeleye huretmiıler- kındaki çok samimi dileklerimi hara- dilen intizar vaziyetinin yeni bir de · 
dir. Mel·n Camp'ın Fransa du·· •man _ . 1 b. "k . lili olduğunu söylemektedirler. , retli tebriklerım e ırlı te sıze arzet-
lığı hakkındaki fıkraları, aon gün- Duçe, talebeye, rahat rahat ve tam 
~erde, fransız gazeteleri tarafından (Sonıı 3 llncü sayfada) disiplin içinde çalışmaya hazırlanınız 

Bir haf ta İçinde kaçakçılık servisi 
186 ticaret gemisini muayene etti 

Bir İngiliz denizaltısının dahili görüniişü 

Lontlra, 15 a.a. - Lc:ınder olduğu saml:ın ve mu asam:ıtıı. 
' • aşındanbeıi Vigo'ya iltica eyl'!miş bu'unan bir a.lman gemisi, 
Almanya'ya dönmek isterken İngilizler tarafından yakalanmış
tır. 

Londra, 16 a.a. - Alman Leander 1 

.puru İngiliz kruvazörü tnrafındanl 
• vki fedildiği zaman Rııs bayrağını 1 
imi/ bulunmakta idi. 

leh Baıvekili general Sikoraki 

Londra'da 
----····----

Le devlet 
adamlarının 
temasları 

Leh Başvehili G,'neral Sikor•hİ 
ile fıa,ici:;e nazırı B. Zaleaki, Lan• 
dra'ya giderek 88. Çemberleyn ıJ• 
Halifaks taralından kabul olunmuş• 
tur, kıralın öğle ziyafetinde bulun• 
duktan sonı·a, ingiliz donanmmiyl1t 
İ§ birliği yapan Leh donanmasını :ı:İ· 
}'aret etnıiılerdir. 

General Sikor•ki'nin beyanatı 
Londra, 16 a.a. - Yeni leh başveki· 

li B. Sikorski, yabancı gazeteciler ta• 
rafından şerefine verilen öğle yeme • 
ğinde Polonya kuvetlerinin müttefik 
ordularla teşriki mesaisini izah ed~n 
bir nutuk söylemiştir. 

••tinsah edilmekte, yeni harbin demiştir. Fakat tüfeklerinizi d•ima 
Fransa için bir hayat müdafaaaı _.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-. kitaplarınızın yanı başında bulundu ~ 0~ /ıveç vapurunı!n batına 
hiikmünde olduğu üzerinde ısrar o- • runur.. İtalya sulhu korkak bir sulh gelenler 

Sovyet - Litvanya 
kıtaları buluştular Başvekil, yeni hüki.imetin, Polon • 

ya"nın şeref ve vekariyle yaşıyabilme
K.aunas, 16 a.a. _ Litvanya ajansı si için hayatını feda ed~nlcre S'J !ıtc 

lunınaktadır. • Milli Şef'i n değil, silahlı bir sulhtur... Sttokholm, 16 a. a. - Sumatra a-
Bu bakımdan Holanda ile B,,lçi· İyi haber alan mahfiller, !talyanın .Jaki İsveç vapurunun Calcuta ö-

lıildiriyor : kalmak vazifesilc mükellef olduğunu 
10 Teşrinievel tarihli anlaşmada kaydettikten sonra, bütün Polonya • 

musarrah olduğu üzere sovyet kıtaaa- nın mücadelesiz teslim olmaktann 
tı, dün sabah, Vilno banliyösünde Pa· mal ve hayatını vermeyi kabul ctti ~ i· 
neryide karşılanmışlardır. Sovyet ve ni ve bugün harp Polonyanın a"c"< 
Litvanya sivil ve askeri şahsiyetleri birleşmiş ve mütesanit bir Avrunada 
istikbal merasiminde hazır bulun - yaşıvabilccei\ine bütün nolonyalıhrın 
muşlardır. Bir Litvanya kıtası yirmi kani bulunduklarını söYJemi~İ ve s=iz
bir pare top atmıştır. Bunu müteakip, 1er;ne hu15.-;aten şövle devam etmi~+ir: 

ka'nın sulh tavassutu tekliflerine in- teşekkürü sulh cephesine devam fakat hadisat: tinde karaya oturmuş olduğu haber 
Rİ!iz ve fransızların vermiş oldukları dikkatle takip ettiğini ve askeri vı erilmektedir. Tamara adındaki diğer 
Ceyap)ar üzerinde ehemiyetle dur- Riyaaeticümhur Umumi Ka- inkişafi merkezlerôn her türlü ihtima oir İsve~ vapuru da Yokohama'da bir 
lllak lazımgelir. Müttefiklerin sulh tipliğinden : le karşı hazırladıklarını söylüyorlar 1 yangın neticesinde tamamiyle harap 
fartlarmı teshil etmek hususunda, Reiaicümhur Milli Şefimiz la- Bazı müşahidJcr ,dünkü te•ahür•· ' 'muştur. 
franaız cüınhurreiai daha sarih ve met lnönü, ıeker bayramını esnasında talebenin .. Korsjka, Tunus,, 
kati bir lisan kullanmıf, hatta ce· kutlıyan oayın yurtta§lara te- diye bağırıştığını, maamafih, halkın 
\'apta bu sefer Avuaturya'dan da tekkür ve mukabil tebriklerinin bu haykırışmalara iştirak etmediğini. 
~ahıedilmitlir: cevaba göre ıulhun iblağma Anadolu Ajo.nsını tav- fakat, bu hal İtalyanın şimdiki vaziye· 
ıllc tartı Avusturya, Çekoslovakya sit buyurmuşlardır. {a.a.) tinde, Akdeniz ve Afrikadaki emelle · 
\'e Polonya'ya karşı yapılan haksız- rinden va.ge;emediğini göst:rdigini 

(Sonu S incı say/ada) ._,,,, ,, • •• • 111 ••• • • • • •• • • • 111 •••••• ••••r 1.tebarüz ettirmektedirler. 

Diğer tarafta., Drottningholm is-
İ sovyet kıta.atı, şeref tribünü önünde .. _ Avrupayı buaün sarsan ihti • nindeki sveç transanlantiği Nev- ,.. 

k bir geçit resmi yapmışlardır. !açların Avrupa'd:t tt>sanüt fikrini git· york'tan Gotenbourg'a avdet eder en 
.1 . f d t h . Presse Evanagelige servisi, Litvan- tikçe daha ziyade kuvetle:ıdirdig"i söy-

ingiliz gemı erı tara ın an a arrı e- h d "d b" k" · · ı · · 
O k d 1 d k•· yad3 ve hem u ut arazı e ın ışının en•:bılır. Memleketimizin külleri ve dilmi§ ve r neys a a arın a aın .. ... , 

• J kıtlıga m":'"uz bulundugunu haber ı .ıarabe!eri altından birleşmi~ bir Av • 
.(Sonu 3 uncü sayfada) vermektedır. (Sonu S. incı sayfada) 
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Müda:aa Ekonoodsi ' ' 

1 

il mese.e~en: . 

Ekonomide 
• e 

·müdafaa prensıpı (1) 
/.mail Hu.,.eo TOKIN 

•smm ordalflll'UftUI diler onla- tecrit etmektir. Bu&Un lngiltere'nin 
'"lardan tanyia eı1.,. .,,_,,..,,_ Almanyaya brp denizlerde takip et
"ai7e, ordularuruut 6iuat miU .. tlii ablukanın mabadı budur. Birin
"tin lrsndUi olmcuı aaretinde İ• ci dünya harbinde de Almanya n 
• '"IOille olunabilir." (1922) müttefiklerine kartı aynı abluka tat· 

iSMET INONO bik olunmuıtu. 

Mektep kitapları umumiyetle muba
fazakirdır. Yeni bir fikre sahifelerin
de çok geç yer verirler. Fikir inkipf 
eder. Uzerinde aöylenebileceklerin a
pğı yukarı hepai aöylenmiı olur. Ye
ni fikir ancak ondan sonra mektep 
kitaplanndan iltifat görmeğe batlar. 
Bunun böyle olması da gayet tabii
dir. İsabeti, hakikat ölçüleriyle teey· 
yüt edemiyen her fikre sayfalarını 

açan kitapların mektep kitabı olmaaı
na ıilpheaiz imkan yoktur. 

Birinci dünya harbinde ortaya çı -
kan .. müdafaa ekonomisi" meselesi, 
yani ekonomiyi müdafaa maksatları
na göre tanzim fikri, henüz mektep 
iktısat kitaplarında yer bulamamış 
yeni fikirlerden biridir. Fakat bura
da dikkate değer nokta, müdafaa e
konomiai fikrinin, uzun boylu bir 
milnakaşasına vakit bırakılmadan tat
bikat sahasına geçirilmiş olmasıdır. 
lktısat ilminde çok yeni olan bu fi. 
kir, süratle tatbik edilmek bakımın
dan, diğer bir takım ekonomik pren
ıiplerden çok talihlidir. Bugün mü
cerret bir müdafaa ekonomisi pren
ıipi değiJ, bilakis realite halinde bir 
müdafaa ekonomisi nizamı mevcut • 
tur. B11 itibarla mektep iktısat kitap
ları, bu fikre sayfalarında yer ver
mekte lüzumundan fazla geç kalmıı
lardır. 

Modem ekonominin tarihinde muh
telif ekonomik siyaset ve nizam şe
killeri görülmüttür. Serbest rekabet 
prensipine müstenit ve devlet müda
halesini reddeden liberal ekonomi ni
zamına merkantilizmin müdahaleci ve 
kayıtlı nizamı tekaddüm etmişti. 
19 uncu asrın üçüncü rubuundan iti
baren liberal rejimi müdahaleci, mer· 
kantiliıt bir rejimin, devletçi bir ni
zamın taklbettiğini gördük. Her üç 
rejimin de esasında kısmen aoayal. 
kısmın ılıronomlk mlllhualar yatı· 

yordu. Fakat hiç bir ıll!Wl ekonomi
nin ukert mOWıualarla takyidata 
tibl tutulacalı akla ıelmemiıti. Hat· 
tl baylı blr fiklr Jdllllyen reddedill· 
yor " baylı blr mlldahalenin ekono
mide tlll"i1ılır doluracalı iddia 
olunuyordu. Fakat dünya barbl blr· 
çok teltkkllır ribl bu tellkkileri de 
dellttlrdl. Ortaya yepyenJ fikirler 
attı. Bu flldrlerl ortaya atan saruret· 
lerden pçın yuımısda bahaetmlttlk. 

Ekonomide mUdafu fikri, lktıudl 
vqa IOlyal blr mUllhuadan ziyade 
mUJetln emniyet " lıtikWl ıtbl il· 
yut ve aıkert bir endlteden dofmuı • 
tur. Maksat, herhangi bir tecavüze 
kartı huır bulunmak için, ıulh zama
nında memleket ve milletin bütün ik
tıaadi kuvet ve kaynaklarını müdafaa 
esaslarına g8re topyekön tetkilatlan
dırmak ve harp zamanında da ekono
miyi müdafaa emrine vermektir. Bu 
faaliyete de ''Müdafaa Ekonomisi" 
denir. 

Müdafaa ekonomiıi iki kademeli bir 
reali.uyondur. Evel1 bir ıiyaıettir, 
saniyen bir nizamdır. Mevcut ekono
miyi müdafaa ekonomisi §ekline if · 
rağ etmek için alınan tedbirler, bu re
alizasyonun siyasetini teşkil eder. 
Tedbirlerin verdiği afaki neticeler, 
ekonomide bir bünye istihalesi tevlit 
ettiğinden istihaleden sonra meydana 

Ekonomik seferberlik, müdafaa ı· 
konomiıinden bqka bir fey delildir. 
Sınat seferberlik ile, müdafaa ekono
misinin bir cüziidür. Tek baıına sana
yii seferber etmeie imkan yoktur. Sı
nai seferberlik bütün bir milli eko
nominin de aynı zamanda seferber e
dilmesini icabettirmektedir. Mamafih 
bugün bu mefhumlar henüz kati med
lüllerini bulmuı değildir. Her milel -
lif, bu mefhumlan kendine göre tarif 
etmektedir. 

Bugünkü gayri müstakar dünya si
yasi münasebetleri, artık bir "buıı 
ekonomisi" mefhum ve vaziyetini or
tadan kaldırmıştır. Sulh vaziyetinin 
devamlı ve hudutsuz şekilde mevcut 
olacağı faraziyesine dayanarak çalı
şan bir milli ekonomi artık tasavvur 
edilemez. Bugün milletler "barı§ eko
nomilerini", "müdafaa ekonomisi" ha
line ifrağ etmektedirler. Her millet, 
bütün ekonomisini, ilerde vukuu muh 
temel bir harbe, bir taarruza karıı ha
zırlıklı bulundurmakta ve teşkilfttlan
dırmaktadır. 

Ekonomisini müdafaa maksatlarına 
göre tensik etmek iıtiyen bir millet, 
ihtiyaçlarını imkan nispetinde dahil
den temin zaruretindedir. Fakat bu 
zaruret onu hiç bir zaman bir mutlak 
otartiye, yani kendi kendine yetme 
sistemine sevketmez. Müdafaa ekono
misi, ithalatı milli ihtiyaçları itmam 
edecek ve müdafaa maksatlarına ya
rıyacak şekilde bir plılna tabi tutar, 
Binaenaleyh müdafaa ekonomisi her 
ıeyden evel milli iktısat bütünlüğünü 
istilzam eder. Başka memleketlere ik
tısadi tabiiyeti reddeder. 

Müdafaa ekonomisi ihtiyaçlarının 
karakteri, sulh ekonomisi ihtiyasla· 
rından esaslı surette ayrılmaktadır. 
Sulh ekonomisinde arz ve talep ara
sındaki muvuene, umumiyetle fiyat 
ve faiz hareketleriyle taayyün ettifi 
halde müdafaa ekonomisinde bu mu
vazeneye başka faktörler de iltihak 
eder. Bu faktörler, müdafaa ihtiyaç
larıdır. Ekonomi, müdafaa nizamın· 
da artık inıiyakt kuvetlcrin deiil, 
merkezi bir makaırun sevku idareıine 
tibidir. Bu makam, müdafaa ihtiyaç
larına göre hazırlanan bir it pllnı ve
ya programı dahilinde ekonominin 
bütün kuvet kaynaklarını ıeferber 
eder, yahut harbe hazırlar. Böyle bir 
it planını veya programını tesbit et· 
mek için eveli, müdafaa ekonomisi • 
nin ihtiyaçlarını sarih ve sıhatli ola
rak bilmek lbımdır. Burada iatatis· 
tilin ehemlyeti, ıulh ekonomlıine kı· 
yaaen pek artar. Memleketin b'1ttın 
ekonomik kaynaklarının kudreti, va· 
ııtalannın mevcudu rakamlarla sa
rih ve ııhatll olarak ifade edilebil • 
melidir. Emin bir müdafaa pllnının 
en milhim prtlarından biri böyle bir 
pllnın lıtinat edeceii rakamların 
sıhhatidir. 

Müdafaa ekonomlıl tetkil!tının 

baprmaia mecbur oldulu iki büyük 
vuife vardır ki onlar da ıunlardır: 
l - Bütün mUdafaa kuvetlerinin ih· 
tiyaçlarını tam olarak ve lktısadt bir 
ıeldlde karıılamak, 2 - İktıaadi ae
f erberliii tanzim etmek yani mevcut 
barıf ekonomisini, müdafaa ekonomi· 
si haline ifrai etmek, bunun pltnlı
rını yapıp tatbik etmek. Bu iki vul· 
f enin bllhına lkinciıinin baprılma
" iti. millet ekonomiıinde bünyevl 

ULUS 

ı Güniln peıinden 1 
......... ......... ......... 111111111111111111111111 

Hususi idare emekli 

Derdin halline do~ru ... 
Hususi idareler ve Ankara - latan- ~ 

bul belediyeleri tekaüt eandıfından O.biliye Velclleti, TGrkf,.'de 

ve öksüzlerin ikinci 

altı ayhk yoklamaları 

maaş almakta bulunan miltekaid dut meaken buhrannu önleyici tedbirler
ve yetimlerin 1939 yılı ikinci alt~ ay- den bazıla.nnı ihtiva ebnek Üze~ b~r 
lık yoklamaları önümüzdeki hafta i- ka:ıun ı.ayıhası hazırlamııtır. Turka-
çinde başlıyacaktır. ye cM dıyoruz: r~ın >:1llara kadar 

F 1• h b 1 1 lmamak yalnız Ankara açın bahıs mevzuu o-
uzu ı mu a ere ere yo açı 1 k b h .. . 

· · klarnal t tk'k . an mea en u ranı, bugun bırçok 
ıçın yo arın e ı , tanzım ve b-• .,::1_ b' 1 · • d b • 
L bu1·· d'kk t 1 ak y kl u,.,.. ıe ır erımaz e af meaeledır. .. a une ı a o unac tır. o ama 8 ı. • ..:1 !J.• L-L! 1 k 

i il k 'd d imi unun -. ıca -• Mucuı o ıa gere • 
verm yen m te aı , ul ve yet ere tir 1• h' 1 · • • 6ıı...._ k 

LJ l 1 · · bl i ı eye a te ır erımısıa a nq eaa· 
yoa ama ı erını t rmeden 8nce ma- fet" L_ 1 rtm-ı...~ b • • b 

1 ·1 · k · . B k ı ıuz a • --. uauaı ıntaat u q arı verı mıyece tır. Zıraat an a- -~- 1 .. · · _,_ d' c __ 
bu .. uf a muvazı sıtmcm-te ır. --

ları da ndan baylı yoklama muame- ra ela b • d .- tellkkiai d ı· 
lelerini yaptırdıklarına dair hususi -: I.! •A• rt•ıkm den . b -~ ıt-

has bel 
· . 'b .... , .. r. ev eyuıc:e, aı .... ta-

mu e erce tasdıkll vesıka ı raz vanl -'ektr'•--· · t i 1 ı- .._1 ı, • •-ız, auauz, çamen o-
etm yen er"' maqlarını lüoııto e~ ıa ıılmaldar delil, bütiin bu rahat 
yecek1h. _ ettirici •uıtalera tÜÜp, kıaacaıı, 

BeleCl,elerin yeni 
teıkilat kadrolan 

modem mesken an:)•oruz. Akar suya 
•e elektrlie aon yıllar içinde ke.u· 
tan ıehirlerinıizdeki kira evleri hati.ı 
&'az lambası ve saka dekoru içinde· 
dir. 

Yeni barem kanununa ıöre ha.zır· Dahiliye Vekaletinin yeni teteb-
lanmıt olan belediyelerin yeni teşld· bfbiinü ıükranla Jcarıılamak Jaznn• 
lat kadroları ikinci defa gözden ge - dır. Çünkü, meaken meselesi, sün 
çiri.ld.Urten ~~ra İcra V ekillerl . he • seçtikçe, Türkiye ölçibüncle bir dert 
yetının taıdıkıne arzolunmak üzere halini almaktadır. Ankara'dan mi • 
~aıve.kilete v.erilmiştir. Kadroların aaller •erelim: bauehrin nüfusu, 
önümüzdeki günlerde tasdik olunaca- 935 senesine göre altmıı bine yakın 
ğı haber verilmektedir. bir artış kaycletmi~tir. ikinci nüfuı 

>· sayımında 123 bin olan tehir nüfu
ıu, bugün yüz sekıen bine :yaklat· 

Numaralan deg .. iıecek mıttır. Vasati olarak her senenin ar-
htı on bindir. Buna mukabil yapılan 

telefon aboneleri 

17 - 11 - 1939 

Maliye Vekôletinde 
111111111111111 111111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111 .............. .. 

Naklolunan ve yeniden 
tayin edilen memurlar 
Maliye Veklletl, merkez ve tqra memurları arasında bazı nakiller yap

mı1t bu arada maliye teıkilltına yeniden bazı memurlar almıştır. Bunları 

11raıiyle yuıyoruz: 

lğdır'da pamuk 
kampanyas.1 

başladı 

Yeniden tayinler: 
Si7&aal Bil(iler mezuntanndan Akif Br

rüna1 Hariciye V. Muhaaebe Müd. ı. al 
Mümeyyiz Namzetliiine, Sarıkamıı Huaa
ıl Muh. tahıil milfettiıi Mehmet Altaa 
Ticaret V. Muhaıobe mtidilrltiiüne, Liae 
mezunlarından Muıtafa Ulkil Milli il. V. 
kara muhuebe Mild. memur namsetllllne. 
Ankara Def. tabıll kontrol ftkl meamnl 
Vedat Dicleli Nakit itleri U. Mtld. kam • 
bi10 kontrolörliltune, Orta mektep me • 

lfdır, 115 LL - lfdır b8lrealnde sunlanndan ı.maıı Akçabqı ıo kor ıma • 
pamuk kampany11ına baılanılmııtır. baHbecillii Muh, kltlpllii ıwnHtlllbı., 
B Orbanpsl slraa.t mücadele tek..ı.11enlltl 

u mtınuebetle pamuk tarım aatıı milaklubı Mesut Bilecik D.D.Y. ı .. U. Kilci 
kooperatifleri birlifi dilnya hldiaele- Maliye V. Muhasebe Dal Kalem lmlrlltl 
rinin ticari sahadaki ""'çlüklerine ra•· Kad. artılık Me. mmzetlli.lne, l••fU 

... • KoçhilU' mahkeme baıkltiphilnden açık-
men kampanya huırbiını en iyi ve ta Haaan Dayanç Şerefli Koçhisar basla• 
müıait prtlarla ikmal etmiı bulun • nkllllilne, lırmir awkatlanndan Nec:met• 
maktadır. Pamuk rekolteai ce,.en yıla tin Klllmcloilu tsmlr hazine awkatlıtma. 

s K .. ldareU avukatlarından Nail Heklmot• 
nazaran yillde SO f ula tahmin edil - hı Kırklareli bas ine avukathiına. Kırklu
mektedir. Normal bir ıekllde devam e- eli avukatlarından Nail Holdmollu Kır• 
d k '"·--d lareli bulne avukathiına, Divanı mab& • 

en pamu '- ı ıona ermek illere • aebet ı. 8. Mukaylti Hasan Ali Ösıtlr Kırk 
dir. lareli Aa. Fabrikalar MuhaHbeclUil .... 

3 k 
nedarhiına. LI" mennlarmdan Fatila x ... 

9 9 ampanya11 ıonunda ağuıtos tun Mllll M. v. kara mubaaebe Mlld. ... 
ve eylül aylarında birlifin ortaklarına mu.rlutu namsetliilne, LIH muunlarmdu 
tevzi ettiği kir milatahllllerl birlll'e Necmettin Altan MlUI M. V. kan mum.. 

• 11 be Mlld. memur naımetllllne, LiM .. • 
bır kat daha bağlamııtır. sunlarından Remsi Vanlar Hıricl19 V. 

Yeniden birliğe ortak yapılanlar ve muhuebe MUıd. memur naımetlillne, YllD
hisıelerini arttıranların "Oklu~u bu Hk lkti•t n ticaret mesunla.nndan Mltat 

s ~ Girsin İltanbul 2. No..lu ltiru Xo. rapor. 
bajtlılık ve alakanın en rilıel bir nU • twrlüillne. 
muneaidlr. Bahkeılr tabaldnık wabe .. ıı 111~ 

939 kampanyaıında birliğe yeniden Mltat Bali t.unbul ı. No.lu ltlru kom. 
1500 ortak yazılmııtır. Birlik pek ya- raPortörliltane, Eıme malmlldllrfl il. Atıf 
k d f b 'k Tekin Dilse• malmlldttrltitflne, Kemalpe • 
ın saman a a rı uvona batlıyacak I& malmildllrll Cemil Benci Ta•• matml-

ve dtt piyasaların çok beJendikleri dilrlütUne, Bemi malmUdUrfl L6tfl Altm
ndır pamuiunu satıp arıedecekler • daj Virenıehir malmUdürlliiilne, Bo~lıa 
dir malmüdilrli Vefik ÖHUi Oönen maimi • 

• dilrlüjilne, Şile malmUdUrli Saffet Dotrul 

Ankara otomatik telefon müdürlü
ğü, Bakanlıklarda yeniden tesis edi
len otomatik telefon santralının itle
miye başlamasından sonra Yenişehir 

istikametinde bulunan bazı telefon a
bonelerinin numaralarını değiştirmiş
ti. Telefon mUdilrllitü, 1939 - 1940 te
lefon rehberinde numaralarının deği • 
ıeceği gösterilen abonelerin yeni nu
maraları için hazırlıklarına devam et
mektedir. Yeni numaraların önümüz· 
deki hafta içinde kullanılmasına bat
lanacaktır. Telefon müdürlüğü key -
fiyeti abonelerine gazetelerle illn ver 
mek ıuretiyle bildirecektir. 

ev ve apartıman ıay111, bu yiiksc:li
tin en nikbin mikyr.slann bile kabul 
edeıniyeceği bir nisbetsizlik içinde
dir: 935 te 302, 936 da 355, ~37 de 
390, 938 de 386 ev veya apartnnan 
in~a edilmif, tadil veya fQJDİr gör
JJIÜflÜr. Son dört yılm en yiiksek İn• 
ıa rakamı olan 390 m hepsini, vasa• 
ti olarak dörder daireli apartmıan 
olarak kabul etsek bile, elde edece
iimiz 1560 daireye dörder nüfualuk 
6%40 kiti yerle,.bilir, yedi bin kiti 
aç•tadır. Kostümlü balo 

Vakıa busün Ankara'da hiç kim· Sayın Bayan lnönünün himayele· 
ae .. aiz kalmamııtır ama, ba açrkte rinde Ankara Palasta verilecek Ço • 
kelanlann ıayısmm on binleri qma- cuk Eıirıemo kurumunun kostümlü 
sı, bugünkü öclenme:1: kira haddini bıloıunun her yıldıın daha mükem· 
ve nüfuae söre meaken nlabetılslltl· mel olmuı için fehrimi:dn Küzide ba
ni meydana çıkarmıftır. False bo- yanlarının ikinci teırinin yirminci 
iulmadan spıl bir kira a artı • puırteat ,UnU Çocuk Esirgeme ku • 

1 DUf P rumunda btlJ(lk bir toplantı yapacak· 
manmm inta IMcl•linl clört •e7a bet ları haber alınmııtır. 

Karasu malmlidUrlUjline, Karasu malmtl • 
dürü Şehap Koçak Devrek malmiid'ilrlil • 
iiuıe, 'Oıküdar malmüdiirü Ömer HwGsl 
Tan.il Cumra malmiıdürlüğUne, Niğde def• 
terdarı Aziz Kutlay Trabzon defterdarlı• 
ğına, Mardin defterdarı Halil RUat Tq ., 
çıoğlu Maraı defterdarlığına, Blnstil def• 
terdarı Turhan Kiıçükkul Mardin defter
darlığına, Karnisah malmildürü Memduh 
Turan Şile malmüdilrlüiUne, Sandıklı mal· 
müdürü Vaafi Kılıç Çi•ril aıabnlldllrlQa. 
ne, Keban varidat memur mu'rini an.er 
Gönül Borçka malmüdürlüiüne. Nakit it
leri U. müdür muavini Rilştü Umul Darp .. 
hane ve damga matbaası müdilrltitun .. 
1. ci ıınıf maliye mlifettiıi T•vfik Koral 
Tahsilat mildürliiiilne, Tahs!ltt mlldlklll
iii varidat memur muulni Turıut Oiln«7 
tahıilit müdiırlilıiil mımurluiı.ma, Ka,...& 

aaaa bir ....... o•·•-• n.lm•• huaud idare tah. menıuru Mehmet lnal 

nüfua artııı ite inıaat arasmdaki Mekteplorde num•a :-vlır13;i<i Üık~eı' 'ıi.tıs~t v.· m~ha:fi 
Mne iPade itfa ebnu.I gibi inanıl • 

mhaı----t·liie ana par··-- Lı- mlidürltiiilne, Oalat.aaaray tahakkuk me • 
-- - uır muru Fehmi Atanı; İıtanbul tahakkulr .. 

zineıt .. ,. .. kadar ,... •• ....... sistemi dülcmivecek be ıefliiin•, 1ıtanbul tahıillt kontrol me. 
menba it 1Mf firmanın elinde bir vı r•11 ı mııru Muammer Özdemlr letanbul wrl • 

- lf V dat kontrol memurluiuna. latanbul T8' Hava kapalı geçti 
bona metaı halinde mGtemadi;rea .-ur ekilliğinden: mild. emrinde varidat ko. memwıa Nua1k 

Şehrimizde hava sabahleyin ka- inip pkaa. hiç bir ..... da -- Buı lıtanbul razetelerlnde orta Pekercin Samıun YHidat mUdUrlUiilıaıı9. 
palı ve hafif yağmurlu ve ıonralan le yaklaflDIY&D fiyatlarla aatılmaıı efrctim mlle11cselerlndc bu&tln tat • htanbul tahakkuk ıefl Hilmi Gök~ ts • 

b'k d'l k 1 • i tanblll •aridat kontrol monıurluiana. İ• .. 
çok bulutlu geçmiıtir, rüzıAr timali aebep olmakta idi. Dahiliye Vekile- ı .e .ı me te o an numara ıiıtemın n tanbul tahakkuk ıcfi Bwiıaııettiıı Elaaeo 
prklden saniyede iki metre kadar tinin hazırlamış olduğu kanun layi· değıştırllmeıine vı on eauının be'e hmir vardat kontrol mcmurlutun-. An • 
hızla esmittir. Günün en yüksek aı • hası, belediyelere ve hazneye ait ar· kalbedilmesine karar verildiği yazıl - kara tahakkuk tefi Ytimnll Gtinctir' tQet 

k d 
nridat müdilrlüi;iine, ı. kor. mubaHbe kl-

caklığı 18 dereceye kadar yükaelmit - salan uzun taksitlerle satmayı ve ma ta ır. Bu haber asılsızdır. tibi Rahmi t>ioçaıen Univcrsite muhaeebe 
tir. Yurdda doğu bölgelerde hava açık inşaat malzemesini daha ucuza ver- kltipliğlne, Uni•ersite tahsiltt ıefi Omnaa 

· h-..1 f ktad El' d k' Pamir İıtaabul taball kon. memmlaı-Trakya, Kocaeli, Eğe bölgeleriyle or- meyı ""• t\ltına ır, ın e ı Oeroüı malmüdürii Sadık SoJpa İdil 
ta Anadolunun prp taraflarında ka- paranm tamamını anaya yatırma· Tecekkür malmüdürlileüne, Çumra mabnildilrll C.. 
palı ve yaimurlu, diler bölplerde mak •e JBalzemeyi nisbeten ucuz •e ' lll Erdoğan Akşehir malmUdilrlttpn-. 

k 1 lrkl • ..ı b'l le L Patnoı malmüdürü Kaya Bwı~ur loU.. 
bulutlu ıeçmlıtir. Ylrml dört uatlik o ay a teman eac 1 me • uüyük Buruda bir ameliyat netice.inde malmtidilrliliüno, Çivril malmudiiril Halli 
yafııların kare metreye bıraktıkları tehirlerimizdeki inta hareketine ye- vefat eden sevgili kızımız ve kardeıi- Sopnan Sandıklı malmüdıirl~ünc. Ter • 
ıu mikdarlan Balıkealrde 42, Tekir- nl bir hız verecektir. Bu liylhanm miz Btnnaı Yağcının bütün ailemizi ::ı;~J~j~i~:.ilT~!t'ı!ı~~miıd~ 'Zaa~ 
dağında 13, Edlrne'de 6, Akhlurda 5 ka..nunlaımasmdan sonra, ıeriye ka· sarsan ölUmü dolayııiyle ıerek tahri - met Hamı:li Erdem Besni malmudiirliiillnt 
Bodrum ve Çanakkaledı 4 Bolu'da J lan ucuz ve bol kredi meselesidir. ren gerek tifahen bizleri taziyet et _ Düzce malmüdüril Yunuı Mitat Uluaolha 
d. & bu Partlmi.dn nro d t d f İatanbul muhasebe kt.'n, memurlufuna. 
ı.er ı yatıı gören yerlerde bir lle "' gramın ava an af a- mek lUtfunda bulunnan dostlarımıza Hocapıta ıube tahsil memuru Mulltafa 

iki klloıram uaıındadır. Rüzglrlar rm ev bark sahibi olmalan, bir esaı alenen tetıekkUr ederiz. Vahdettin Erol İstanbul tabııl ıu~ ..t• 
dofu balıelerde ukln kalmıt diler prensip halindedir. Bir taraftan, ta• Babaıı: tımall Hakkı Plltin, Annesi : lii!ne, Beyoğlu tapu ıicll mubafızhfı k&ıo 
bölgelerde cenubu prkl ve cenubu mamiyle tatbikini bir inkılap borcu Necmiye Plitin. Kaderdeıleri: Oaman Nu- t!bı Mu~t~fa Fud Gür.han ~ocaell tabai • 
prbt iıtikametlırlnde unlyede erı aeydıinnız bu proıramm önümüze ri Plitia vo Dr. Zahit Plitin. ~!ril'~~~:~J.r'~~lı•i, v!!~fd!t ,!"~ 
çok be.t metre kadar hısla nmlttlr. koyduğu bu ana .mese. le·nin· h

0

alli, di· liliilnc, Bitllı varidat mtıdtlril Cemil A1 • 
L i t raft h 1 '-- f tulu Ordu varidat kontrol momurlatwa. 

En yukaea 11cakhklar Antalyada 20, er a an fe ır er.ı~zın !n-..ta 1 M b" Aırı varidat müdürü U.lit Konyalı JClflııo 
tımirde 21, Merılnde 22 Manluda ve hattl Ankara ılbı bır ikı vilayet es ut lr n İJOft larcli varidat miit.lürlilğilnc, lc;el varidat 
23, Adana ve lıkenderun:da 25 dıı. merkezinde ltu inki§afm tek manii müdürü Fahrettin Çelik Gaziantep varl • 

1 b k d k d" Ad 1 D A k dit mUdilrlilfune, Erzineın varidat mlcl• 
cedir. oması a ımm an ana, re ı ve w ana say avı aınar n ·oğlunun rü ·Rıza Denizalp Niide varidat mlidilrlU. 

bir lıtihaleyl lcabettlrecellnden bQ. 
yük ihzari meut lle kabildir. Bu lb· 
ıarl metal de lı ıubelerlnı •• samana 
g8re tehalüf eder. 

malzeme meselesinin yolc edilmesi o~hı Adana İt Bımkaaı senedat ve ğüne, Gaziante;ı varidat müdürü Kemal 
bir zaruret halini almıt bulunuyor. kambiyo ıefi Danış Arıkoğlu ile cı- Arıca Ağrı varidat müdürlügüne, Bur1a ta• 

Li ih d rclt- h 11' d ki ··d· . • . hıkkuk ıube ıefi Hueeyin Mercon Brzin-
y a, e m a ıne ofna ilk •· mu ilril umumılerden merhum mil- çan varidat müdilrlii&ilne, Çaldır nıabntl , 

dımdır. Arkasının da selmeaini te- hendis Fehmi Kaynağın kızı Ml\zeh- duril Sıtkı Yolga Ardahan nıalınUdUrlllP,. 
menni edelina. her Kaynakla ni~lan.ınıtlardır Genç ne, Ko~kut~ll varidat m~m.ı_ıru Pahrt D.. 

. " . mar Dıyadın malnıüdllrlüğUM, KanPIQU 
KUTAY nııanhlara aaadctler teaıennl ederız. j malm~i1rii T.Iııin Duru Mut ıııalmidU... 

lüfüne, Mut malmUdUril Cafer Sadık Er-
ırt.in Urfa malnıüdiirliilüne, Dat~ maim• 

gelen yeni münasebetler ıistemi, ye· 
ni bir nizamdır. Buna müdafaa eko· 
nomisl nizamı diyebiliriz. Bunun zıd· 
dı barış ekonomisi nizamıdır. Müda
faa nizamının barış nizamından esas 
lı farkı, kayıtlı v~ otoriter bir sistem 

olmasındadır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 dürü Sait 'Vefik Coşkun Köycosi• ata! • 
nıüdilrlüi;üne, Köyces!z rnalmüdilrll Salih 
Sayın Datça malmüdilrlilğllnc, Hocpa1& 
ıubeıi tahakkuk memuru Mehmet Alrmulıo 
aıı htanbul tahakkuk ıube eeflitlne. Dön. 
)'ol var;dat memuru Mümin Öıtilrk Yiik
selco'wa mııln.UdürlilC:Une. 

Bugün müdafaa ekonomisi tSbiri 
yanında, ekonomik harp, ekonomik 
eeferberlik, sınat ıeferberlik tabirle· 

de tesa'1:.if etmekteyiz. Ekono · 
p. l :ırb!n muayyen 1.ıir ceph~

cer. Bu mefhum, harbin 
i olan düımamn ır.a~ 

ta temine, yani 

B 1yramertesi 
Bayram günleri bir çoklarımız 

i~;in pijama günüdür. Onun için ne
vi ve mahiyeti ne olursa olsun, bay
ramlardaa bo~ınanlar çoktur. 

Bayramlar yan gelmiye yaradığı 
gibi, bayramerte~ de birçok. iperi
mizi geciktirmek, geriye bırakmak 
hususuIJda kendimizi ve etralımıa
dakilcri a!d.ıtınak için vesile olur. 

- Benim için falan ~ata bir melc
tup yazacaktınız; münasip bit N • 

manda hatırlat, dımi~tini•. 

- Evet. çocuğum, hatırımda: 
unutmadım. Fakat hele ~u bıyrım 

s:n, bayramırtesi gelsin de yı
ım. 

- Birader, hayli dardıyım: ıu 
borcunu versen beni ihya ederdin. 

- Azizim, borcumuzu unutmuı 
değilis; lıkat sen de tam istiyecek 
zamanı buldun. Bayramı K•t;irelim: 
bır.ramırteli olnıa, o uma.a 601· 

~~N 1~11 IL~R 
cumu iJdemek ıBylı dursun, iıterıen 
borç bilı veririm. 

- Beyim, evin tamir istiyen ta • 
rafları gittikçe artıyor. Siz de bir 
türla tamire yanaımıyorsunuz. 
Eğer biraz daha ısrar edecek olur· 
sanız, konturatı leshederim. 

- Elendim bu kadar sabrettin beı 
on pn dıba olıua Nbrıt ıu bayram 
gıçıin,· bayr~rtısi bütibı tamir• 
/11ri yaptırıcılı•. 

Bu tarla konuımılarıa daha alce
leri olmuıtur. 

Bayramdan 8nce bayrımda 
dinleneceiiz der. ondan ıonrı da 
bir çok iflırirniıi bıyramertesinı 
talik «lır, tabii, bayramdan iJaca 
yapmadıklarımı~ı H)!tımdaıı ıoarı 
dı T_IP,mlf.IS. 

Bayramda dlnlen,.yi bir laydı 
sayabiliriz, lıkıt baytıtMrteli, 
bence, bu bakımdan sarırlıdır. 

Hele bu sefer, bir mi/il bayramı, 
bir idet ve anane bayramı t•lılp et• 
tlli lçin liri bayrımırtnl ldralı •t• 
miı bulunuyorus. 

Şeker bayramını bir Anadolu luı
ıabasında geçirip dQnkO JHr,.mbe 
sabahı erkenden Anbrı'ya d~nda • 
ıam zaman bQyük binalırımısdan 

blr k11mında bil• bıyr•ltlıtıa ~ • 
kili durdulunu glJrdDm. 

Acaba, çekmekte ve indirmekte 
blJylJk blr itina, intizam ve dikkat 
g8stermek mecburiyetinde bulundu
lumuz bu mukaddes timsali Yaktin
de indirmeyi ihmal eden memurlar 
da bar.rlmfıteıl buf.ılılına mz tıı• • 

tulmu~lard ı i' .. ,, 
T eklilaialilıl 

Ge,11n yü ebedi Şel'in ölümü lr.ır
flSında "Nurettin Artım" irnıasiyle 
(Ulus) ta nepedilen bir şiir, •onra
dın "Bayrağıma taziyet" isimli bir 
kitaptı da çrlrmtJtl. 

Bu huı'n 6/Uman ilk yıld~na

mündc bu manzumenin lstanbul'da 
bir gazıtecle vı bir IJJICIJJUlda tek
rar neşredildiğini ıördük. 

- Ziyanı yolı, ıradı teklif yok! 
demek isterdik. Fakat bu istinsa

hı yapanların man2umeden bir iıta
yı çıkarmak gibi bir ta•arrulta bu
lunduklarını s8ylerıelr ne dırılniz? 

lntiıarından bit aene ıonra, sahi
binı"n haberi olmadan aiJtunlıra ge
çirilen bu mımumeyi ay11cı bir de 
tadil etmtk telı:lllsisliltte biraz ile
ri ıitmok ıay_llmı• mıl. 

1'. ı. 

İatanlıuI' da istimlak 

" yer c-r 
Kjlba•a! vapur iskelesi meydilnl .. 

nın genişh:tilmesi, Ayaspaşa - Dolma• 
bahçe yolunun yapılması, Harbiyi' 
tramvay dura~ı caddesinde Setbaıı so
kağı kö§esindekl binaların yıkılmdl 
tstlnye doku civarının açılması ve 
Sirkeci Hocapa~acla bazı b!naların 

yıktırılması i•in İstanbul b::letliyesin
ce istimlak kanın verilmi~•ir. Da.'ıili" 
yo Vekaleti, bu yerlerb lstimWci 
hakkında menafii umumiye kararı ve,_ 

mlı ve kararını İstanbul belediyeılnı 

blldlrmlıttr • 
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lngilizler bir -Alman 
Bc!\füa (folanda ı•c Alma1i~c1 

Belçika - Holanda JAPON KITALARI 
gemisini zaptettler 

alman 

Almanya tarafından Belçika ve 
llolanda'ya verilen yeni teminst bu 
iki memleketin efkarını az cok tes
ltin etmekle beraber, her halde Nazi 
istila tohlikesi büsbi.icün bertaraf e
clilmi~ sayılamaz. Almnnya bugün 
Çember içine alınmı~tır. Ve hiç fÜp
hesiz vaziyeti 1914 harbindeki vazi
Yetinden daha kötüdür. Bugünkü al
ınan ordusu 1914 harbindeki alman 
ordusu kadar kuvetli değildir. Sonra 
1914 senesinde alman miUeti daha 
büyük bir tesanütle o zam1'nki hü
kümetin etrafında to;>lanmı~, dava
&ında haklı olduğuna o zaman daha 
derin bir imanla inanmıfh. Dr. Ro
hin$ki namında bir alman ıeçenler
do ne§rettiği "Alman ordusu" adlı 
bir eserde bu iki noktayı tebarüz et
tinniıtir. Sonra imparatorluk Al
lnanyaaı ilk hamlede dü~manlarının 
en kuvetlisi olan Frarua'yı mağlup 
edememekle beraber, bu memleke
tin en ehemiyetli sanayi mıntakala
ı-tnı eline geçirmit bulunuyordu. Şi· 
!rıali Fransa mütarekenin imzaaına 
iladar Almanya'nın elinde kaldı. 

tedbirleri 
hududu boyunca ahnan 

ehemiyetini kaybetmecii 
HAREKETE GEÇTi LER Bir haf ta İçinde kaçakçılık s~rvisi 

186 ticaret gemisini muayene etti 

Şu halde Almanyanm harbi kazan
lnaıma imkiın tasavvur edilemez. 
Almanya'nm yapacaiı en çok feY 
lnücadeleyi uzun sürdürmek ve bu 
arada tayyare harbiyle lngiltere'yi 
'\'o Fransa'yı izaç etmekten ibaret
tir. Böyle bir tabiye takip edebilmek 
İçin de lngiltere'ye mümkün olduğu 
kadar yakın Kelmek ister. Holanda
ıun istilası taaavvuru bu zaruretten 
doğmuı olacaktır. 

Filhakika Belçika 'YO Holanda 
Avrupa'nm iki bitaraf memleketi ol
ınakla beraber, vaziyetleri biribiri
ne benzemiyor. Tam yüı: sene evel 
inızalanan muahede ile Bclçika'nın 
bitaraflığı bütün büyük Avrupa dev
letleri tarafından tanınmı§tı. Fakat 
İınparatorluk Almanyasr bu mua
hedeyi bir "kaeıt parçası" addede
rek 1914 harbinde Bc!ç.ikayı istila 
etti. Harpten aonı·a Belçika emniye
tjni, Fransa ile imzaladıfı bir ittifak 
ınuahede&inde aradı. Sonra da Lo
karno sistemine girerek hudutlarmı 
Almanya'ya ve Fransa'ya tanıttı ve 
lnıiltere ile ltalya'mn da garantile
rini aldı. Lokamo muahedesi Al
ınanya tarafından feshedildikten 
sonra İngiltere ve fran.- Belçika 'ya 
garanti verdiler ve bir müddet aon
ra Almanya da aynı mealde garanti 
'.\"armi tir. Binaenaleyh Belç' a'nın 
tecavüzden maaunluğu her üç bü. 
)'ük devlet tarafından verilen bu ga· 
rantilere dayanıyor. Holanda'ya ge• 
linceı bu devlet, hiç bir ~aranti ka
bul etmemittir Garanti kabul etmo
ği bile bitarafhğına mugayir telakki 
ettiğinden Almanya tarafından ya
pılan teklifleri reddetmiştir. Bunun• 
1- beraber, tarihine bakılacak olur
•a, Holanda büyük mücadelelerde 
daha kolaylıkla bitardlığını muha· 
faza edebilmiştir. Belçika böyle bü
yük mücadelelerde hemen hemen 
daima harp sahnesi olmutken, Ho
~a bazan bitaraf kalmıya mu
\<aff ak olmuıtur. 

Kuvetler daima harekete 

geçmeğe hazır bulunuyorlar 
(Bafı 1 inci sayfada) ~iddctli azmi ve soğukkanlılığı, gerek 

Çinin iaşe 
yollarını 

kesecekler Keza fransı% cephesinde de, .zaman ge~e, gerek gündilz yapılan çetin mu
ilerledikçe almanların Maginot hattı - harebelerde aynı derecede kendini 
na karşı faaliyette bulunmaları imka- göstermiştir. Genç askerler, cihan har
nı da zorlaşmaktadır. bının tecrübe görmüş askerleriyle, Şanghay. 16 a.a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : Dün de evelki günler eibi alman mi.lkemmel surette insicamlı bir kül 
tayyareleri Fransanın oimal ve doğu teşkil ediyorlardı. Muhariplerden bi -
şimal bölgeleri üzerinde istikşaf uçuş- ri, bu muharebe safahatından birini 
l.ırı yapmışlarhr. Tayyarelerden bir- şöyle anlatıyor: 
çoğu Belçika üzerinden gelmektedir. Bir askerin anlattıklan 

Halil müfreze müsademe/eri "Geç vakit karşılıklı tepeler ve ka-
Alman propagandası şimdi evve13 sabanın kendisi düşmanın şiddetli a

hir bitaraf memlekette yapılan, sonra teşi altına alındığı ve bizim tarafı -
diğer bitaraf memlekette tekrar ve teş· mızdan tahliye edildiği sırada, yüzba
dit edilen yanlış haberler neşri sure · şımıza, fransız kıtasında kahramanca 
tiyle tezahür etmektedir . dayanan fakat düşman dizütamları ta-

Fransız kıtaatının mükerrer ta'lr - rafından muvasalaları kesilmek tehdi
ruzları hakkında yarı resmt alınan tef- dine maruz bulunan diğer alman kıta
siratiyle ortaya çıkarılan haberler yan- lariyle kendi bölüğünü geri çekmesi 
!ıştır. Hususi ehemiyeti haiz muhare- emri verildi. Düşman topçusunun çok 
beler olmamıştır. Hafif müfreze mü - şiddetli ateşine rağmen, bu maksat ge
sademeleri ise aşağı yukarı her gün ce yarısı elde edildi.. Lakin düşman, 
vuku bulmaktadır. Biraz daha kesif taarruzlara devam edere!.c uğradığı 
topçu ateşini alman tefsiratçılarının mağlfıbiyeti tamire çalışıyor ve kıta
hakiki bir fransız tarruzu zannettik - atımızı rahat bırakmıyordu. Sabah o -
leri ve bu ateşin alınanlara sebep ol - lup da etrafı daha iyi görebildiğimiz 
duğu mevzii zayiatın tesiri altında kal zaman düşman hatlarına doğru süngü 
dıkları anlaşılmaktadır. hücumu yaptık ve göğüs göğüse bir 

Fransız •abah tebliği muharebeden sonra düşmanı kendi 
Paris, 16 a.a. - 16 Teşrinisani sa • mevzilerinden dışarı attık. Fransızlar, 

bah tebliği : ekserisi cenup eyaletlerinden gelme 
Dün gece kaydedilecek bir şey ol- ihtiyat efrattan mürekkep olmak üze-

mamıotır. re bir çok esir verdiler. İfadelerine na-
Fransız a/qam tebliği zaran, bunlar .b~ har?ı n:ıana~ız bulu -

Paris, 16 a.a. _ 16 Teırinisani fran- yorlar ~~ hak~kı vazıyetın hıç fark.ır:
sız akşam tebliği : da degıllerd_ır. Franıızl;u-da~ bı.rı. 
Keıif kolları mevzii faaliyetlerde bu- mensup oldugu kıtanın, zaptı ıatenı • 
Iunmutlardır. len tepe alındıktan sonra çorba dağı-

Alman re.mi tebliği tılacağ~ vadiyle ileri aevkedildiğini 
Berlin, 16 a.a. - Alman umumt ka- sl>ylemıştir . ., ----

rarg:lhı tebliğ ediyor : 
Dün hiç bir hAdiae olmamııtır. 

Bir alman tayyaresi tlütürültlü 
Lille, 16 a.a. - Grand ~ho du 

Nord yazıyor : 
"11 Tetriniıanide DünkerQue üze -

rinde uçan bir alınan tayyaresi hava 
topları tarahndmı ehemiyetli bir eu
rette hasara uğratılarak denize dil§Ü· 
rülmilgtür. 
Baş pilot boğulmuş, diğer üç tay

yareci bir Holanda §ilebi ta.rafından 
kurtarılmıştır. 

B. Eden,e madalya verildi 
Londra. 16 a.a. - İngiliz müstem

leke nazırı B. Eden'e cepheye gele -
rek fransız tefleriyle müzakerede bu
lunduğu gün, hattı mtidafaa edenle -
re mahsus olan Maginot madalyası 

verilmiştir. 

Almanların cephedeki .. 
kurnazlıkları 

Balkanlar, 
Sovyet Rusya 
ve Almanya 

Sofya, 16 a..a. - Zora e•••t-lnJn 
Berlin mulıabirl, bazı Balkan memle
ketleri tarafından büyük devletlerle 
bir anlaşma aktedildiğindenberi, Bal
kanların resmi alman mahfillerinin 
daha ziyade dikkatini çekmekte oldu
ğunu yazıyor ve diyor ki: 

"Üç taraflı Ankara paktının, Bal
kan memleketlerinin TUrkiye'ye ve 
garp devletlerine kar~ı itimataızhkla
rına sebep olduğu Berlin'de bilhassa 
kayıt ve işaret edilmektedir. Alman
ya ve Rusya yabancı devletlerin Bal
kanlarda müdahalesine mUaaade et _. 
memek için yüzde yüz mutabıktırlar.,. 

Bundan ha§ka muhabir, Almanya
nın Belçika ve Hollandayı hiç bir u
man tehdit etmediği hakkında halen 
Berlin'de müdafaa edilmekte olan te
zi cerhetınektedir. 

Cenubi Çindeki japon orduları mat 
buat ofisi halen yapılmakta olan ha
rekatın hedefi hakkında beyanatta bu 
lunmuştur. Bu hedef, Kuangfung ve 
Kuangsi eyaletlerinden dolaşarak Yun 
nan eyaletinde Çinin iaşe yollarını 

kesmektir. Japonya, bu suretle, Çan
kayşek hükümetine, tesirli bir darbe 
vurmak ümidindedir. Bu beyanat bu
rada heyecan uyandırmıştır. Zira Şang 
hay ile Çunking arasında, Hindiçini 
yolu ile daima ticaret münasebetleri 
yapılmaktadır. Henüz teyit edilmiyen 
haberlere göre japonlar perşembe g ü· 
nü öğle üstü, harp etmeksizin, Pakhai 
şehrini ve limanını zaptetmişlerdir. 
YUz bin kişi tahmin edilen Çin kıtala
rı sahilden çekilmektedir. Fransız im
tiyazlı mıntakası, çinli mültecilerin 
melhuz bir hücumuna karşı müdafaa 
maksadiyle tahkim edilmektedir. 

Yapılan hareketin ehemiyeti 
Tokyo, 16 a.a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : 
Japon kıtaatının Pakhai'ye muvaf

fakiyetle bir ihraç hareketi yaptığı, 

burada, japon ordusunun Çin harbine 
bir netice vermek hususundaki azmine 
delil telS.kki ediliyor. 

Askeri ve siyast mahfillere göre, 
bu teşebbüsün büyük ehemiyeti haiz 
bir manası vardır.Çünkü Fransız Hin
diçinisi ve Yunnan ile olan münakalat 
bu suretle kesilmi§tir. İhraç hareketi 
Pakhenin şarkındaki Kinchan körfe -
zinde ve Hindiçinf hududundadır. Bu 
hareket Hindiçini'ye seksen kilometre 
mesafede yapıldığından bu arazinin, 
Fransa için büyUk bir ehemiyeti haiz 
harekata mevzu teşkil ctmİ§ bulunmak 
tadır. 

Filistinli araplaro 

yardım için görüşmeler 
Kahire, 16 a.a. - El - Mısrt gazete

si yazıyor: Filistinde hapis veya teb
it edilen arap ailelerine yardım için 
Irak Bagvekili Nuri paşa ile Mısır hü
klimeti arasında milzakereler devam 
etmektedir. 

Bu hususta Mısır, Irak, Suudi hü
kümeti ve Yemen tarafından şimdiye 
kadar mühim miktarda tahsisat kabul 
ediln:ıiştir. 

Bir İngiliz ticaret 
heyeti İspanya' da 

Sovyet ihtilôlinin 
ylldönümünde 

1 (Başı 1 inci sayfada) 
1 Kirkwall'a götürülmüştür. 

İnönü ve B. Katinin 
arasında teali 

edilen telgraflar 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

mekle bilhasSJJ zevk duym3ktayım. 
İSMET İNÖNÜ 

Ekıeli.ns İsmet İnönü 
Türkiye Reisicümhuru 

Ankara 
Te~rinievel ihti/8.Jinin 22 inci yıl -

dönümü münasebetiyle şshaım ve Sov
yet ittihadı milletlerinin refahı hak -
kında izhar buyuru/an samimi tebrik
ler ve dostane temennilerden derin bir 
surette mütehas.sis olarak hararetli te
~ekkiirlcrimin kabulünü rica ederim. 

Kalinin 

BCJ§vekilimizle B. Molotof 
arcuınJa 

f.kseliıns Molotof 
Sovyet Halk Kamiserleri Heye
ti Reisi ve Hariciye Komiaeri 

Moakova 
Tcşrinievel ihtilalinin yıldönümü 

gününde, cümhuriyet hükOmetinin ve 
~ahsen benim hararetli tebriklerimizi 
ve komşu ve dost ittihat mil/etlerinin 
saadet ve refahı hususundaki en iyi 
dileklerimle birlikte arzetmekle %evk 
duymaktayım. 

Refik Saydam 

Ekselans Refik Saydam 
Baıvekil 

Ankara 
Teırinievel ihtilllinin 2l inci yıl -

dönümü münasebetiyle dost Türkiye 
hükümetinin hararetli tebriklerinden 
ve sizin samimi temennilerinizden do· 
layı Sovyet hDkDmeti namına samimi 
teşekkürlerimin kabuJQnD rica ederim. 

Molotof 

Hariciye Veküimizle B. 
Molotof arcuınJa 

Ekaelana Molotof 
Sovyet Halk Komiserleri Heye
ti Reis.i ve Hariciye Komiaeri 

Moakova 
Teşrinievel ihtilalinin yıldö11ümü 

münasebetiyle hararetli tebrikluimi 
ve dost ittihad milletleri hakkında sa
mimi refah dileklerimi arzetmekle bü
yük bir memnuniyet hissediyorum. 

Şiikrü Saracoğlu 

Ekaelins Şükril Saracof lu 
Hariciye Vekili 

Ankara 

Heyecanlı bir kovalamaca 
Panama, 16 a.a. - İngiltere'den ye-

ni Zelanda için yola çıkan İngiliz Ma
tarsa vapuru 50 dakika kovalandıktan 
aonra bir alman denizaltısından kur -
tulmağa muvaffaı olmu§tur. Mü rette
batı ve yolcuları dikkate değer bir so-
ğuk kanlılık gösterdikleri bildirilmek 
tedir. 

Bir sahil gemisi infilak etti 
9 kiıi boğuldu 

Londra, 16 a.a. - B ugün infilak C"' 

den Woodtown aahil gemisi bir da
kika içinde ve bir duman sütunu ha-

1 linde batmıştır. Aralarında vapurun 
kaptanı da olduğu halde dokuz kişi 
boğulmuştur. 

Kaçakçılık servui bir halttı 
içinde 186 gemi muayene etti 
Londra, 16 a.a. - İktisadi harp ne

zareti, kaçakçılık kontrol servisinin 
4 ikinci teşrin ile 11 ikinci teırin a
rasında 100 gemiyi ve aryıca muaye
neleri geçen hafta tehir edilmiş olan 
86 gemiyi muayene etmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Muayene edilen gemilerden ikisi
nin hamulesi tamamiylc müsadere e
dilmiş, 88 geminin bütün yükiyle yo 
]una devam etmesine milsaade olun
muştur. 43 geminin hamulesi kısmen 
müsadere edilmiıtir. 

Alman gemüerinde kalan 
ingiliz malları 

Londra, 16 a.L - Londra ticaret o
dası, bitaraf limanlara iltica etmiş bu
lunan 140 alman ıemisinde mevcut o
lup ingilizlere ait bulunan üç ila beş 
milyon ingiliı: lirası değerindeki tica
ret mallarının serbest bırakılması için 
müzakerelere batlamıştır. 

Almanlar emtlnanın kıymetinin 
yüzde 10 ilA 35 i nisbetinde bir para is
temekte, ayrıca İngiltereye kadar nav
lun talebinde ısrar etmektedirler. Fil
hakika, eğer gemiler serbeta bulun
saydı, harpten evet yüklenen bu mal
lan İngiltereye kadar nakletmek su -
retiyle bu navlunu kazanmı17 olacak. 
lardı. 

Bu mallardan birçoğunun nakliye
•l evelce e.aasen tesviye edilmiıtir. Fa 
kat alrn&nlar, 140 geminin bitaraf li
manlarda kapalı kalmasından mütevel
lit masrafları ~ıkarmak için munzam 
bir ücret istemektedirler. 

Tiraret odası, emtianın İngiltereye 
kadar nakli için tedbirler almıştır. 
Emtianın sahiplerine navlunu lir ke
re daha ödemelerini, fakat mMzam 
ücret olarak malın yüzde ilr!ııi lden 
fazla bir şey vermemelerini tavsiye 
etmektedir. 

Mevkuf balıkçı gemilerinin 
vaziyeti 

Bununla beraber, bu defa daha 
çok tehlike altında bulunan Holan· 
da'dır. Çünkü Holanda toprakları 
lnciltere'ye kar§r açılacak bir hava 
hıtrbine pek elverişlidir. Eğer Ho· 
landa Almanya'nm eline geçecek o
hıraa, alınan bombardıman tayyare· 
leri yanm saat içinde İngiltere top
"•ldanna uçabilirler. 

Fakat Almanya'nm Holanda'yı 
istili. etmekle elde edebileceği fay
dıtları telafi edecek birçok mahzur
lar da vardır : 

Paris, 16 a.a. - Cephede almanların 
bazı kurnazlıkları tebcyyiln etmiştir. 
Almanlar ileri mevzilerde geceleyin 
kıtaatı bırakmıyorlar. Hava kararınca 
bu kıtaatı kamyonlarla geri çekiyor 
ve sabahleyin erkenden hava daha a
ğarmadan tekrar getiriyorlar. Bu su
retle askerlerin daha iyi istirahatini 
temin etmit oluyorlar. Bu kurnazlık 
meydana çıktığından, tekerrür ederse 
fransızlar geceleyin alman mevzileri
ni ele geçireceklerdir. 

Muhabir diyor ki: 
"Alman gazetelerinin bazı bitaraf 

memleketlere kar~ı son mücadelelc -
rinden sonra, bugiln Belçika ile Hol
landanın artık aynı gazetelere hücum 
mevzu unu teşkil etmedfğfnl kaydet -
mek icabeder. Bunun sebebi Belçika 
ile Hollandanın Almanyanın enerjik 
hattı hareketi önünde daha müsait g5-
zükmeleridir ... 

Madrid, 16 a.L - İngiliz - İspan
yol ticaret müzakereleri başlamıttır. 
Diln gelen ticaret heyeti Azasını in
giliz bilyük elçisi, İspanyol hariciye 
nazırına takdim etmiş ve milteakibcn 
İspanya ticaret ve ziraat nezareti mü
messilleriyle mezkur heyet azası ara
sında görüşmeler olmuıtur. 

llkteırin büyük ihtilalinin 22 inci 
yıldönümü münas•betiyle vaki hara • 
retli tebrikleriniz ve iyi dileklerinizi 
içten duy•rak samimi teıekkürlerimin 
kabulünü rica ederim. 

Brüksel, 16 a.a. - Metropol gaze. 
teıi Anvers bahriye mahfillerinin Lon 
dra hükümetinin vaitlerine rafmen iki 
haftadanberi ingiliz limanlarında mev 
kuf tutulmakta olan balıkçı gemileri 
mikdarının artmaktan mütevellit de. 
rin hayretlerine terceman olmaktadır. 
Son haberlere göre Belçika deniz kum 
panyaları filosunun yarısı atıl bir hal
tle bulunmaktadır. Diğer taraftan iki 
Belçika vapurundan biri bir, diğeri i
ki aydan beri fransız limanlarında 
mevkuf bulunuyor. 

1 - Evela Holanda'yı istila et
~ek Belçika'yı da harekete getire • 
1:,ilir. Çünkü Hol anda 'nın istilası 
8elçika'nın müdafaa sistemini ı:a
)ıflatır. Belçika Holanda'nm istila
•• karıısında eli kolu bağlı olarak 
kalırsa, Almanya tarafından kendi 
topraklarının da istilô.sma bugünden 
lcatıannu~ sayılabilir. 

2 - ikincisi, Alm11.nya, lngi?tere 
~. Fransa'ya yalan gitmekle İngil -
~ere'yi ve Frarı&a'yı da kendisi.ne ya
ın getirmiı ve binnetice kendi mü

daf•a hattında bit gedik açmı§ olu
;or. Almanya bugünden İngiltere ve 

r•nsa karııaında zayıftır. Ve bu 
ılfı gittikçe arto.ı:"khr. iki büyük 
devletin hudutlarını b!ribirinden a
rır·an bu nevi küçük ve bita.rd dcv
d•tler da.imt'l z.ıyıf olan tan.tın i~ine 

ahll elverir. 

le 3 - Üçüne.Ü bir nokta da Ameri-
a efkarı üzerjne husule getireceği 

"••kıiyondur. Her şeye rağmen, Al
~anya'nın bunu hesaba katmakta 
0 duğu anla§ılml\ktadır. 

CörüJüyor ki Hclanda'nın istila • 
:. Almanya'ya bııı:ı menfaatler te • 
kın etnıckle beraber, bu menfaatler 
arşısında mahzurlar da vardır. An

;•~ çılcrnaza ginniı bulunan Alman 
İt~·~nı Ümitsizlik içinde Holanda'yc 
li 1 aya teıebbüs etmesi de akla ge
.:· Fakat bu, ancak Almanya'nın 

8 
lcoalarmdan biridir. Holanda'ya 

Diğer bir kurnazlık daha: 
Almanlar herhangi bir taarruz hare

ketinde bulunmadan eve! bir nevi kuk 
laları ileri sevkediyorlar. Ve bunlara 
ara sıra da atet ettirerek ziyalar ver
diriyorlar. Fransızlar bu ziyalara kar
tı ateı açınca fransız bataryalarının 

nerelerde olduğunu anlıyorlar ve asıl 
kuvetlerini ona göre kullanıyorlar. 

• Pirmtuena civarındaki 
muharebeler 

Ilerlin, 16 a.a. - D. N. B. ajansı, as· 
keri vaziyet hakkında şu tefsirlerde 
bulunmaktadır: 

Pirmasensin cenubu garbisindeki 
muharebeler esnasında, fransı:dar ta • 
rafından tepelere doğru yapılan müte
addit hücumlar, piyadenin ve topçu -
nun müşterek nümunc teşkil eden el
birliği sayesinde püskürtülmüştür. 
Topçu, nazik anlarda, piyadeye yar -
dım etn1ekten hiç geri durmamıştır. 
Düşman 6 teşrinisaniden itibaren, 
müteaduit defalar aynı hedeflere ta -
arruzda bulunmuş, fakat taarruz siste . 
mini değiştirerek kah topçu yardımiy
le, kah topçusuz, kah tayyarelerle bir
litke taarruza geçmiştir. Düşmanın ta
arruz kuveti, iki müfreze ile bir bölilk 
arasında tahavvül etmiştir. Piyademi
zin mukavemeti ve mukabil taarruzu 

kar~r taldp edeceği hareket hattı 
Öyle bir vaziyete dütÜP dütmediğini 
bize anlatacaktır. 

A. ~·ESMER 

Sovyetlerin vaziyeti 
Paris, 16 a.a. - Rusya, Avrupa'nın 

cenubt şarkisinde nüfuıunu temin et
mek için Balkan memleketlerindeki 
gayretlerini faaliyetle takip etmekte
dir. 

Ruliya ile Romanya arasındaki ger
ginlik azalmıştır. Rusya ile Romanya 
arasında fedakarlık mukabilinde olsa 
da bir mukarenet tesisine taraftar o -
lanların Bükreş'teki nüfuzu artmakta
dır. Rusya ile Romanya'nın barışma1t 
Balkanlarda mühim tesir icra edecek· 
tir. Çünkü İtalya ve Yugoslavya'nın 
tesisine çalı§tıkları Balkan blokuna 
Rus - romen gerginliği mühim bir en
gel olmaktadır. 

Belgrad'ın kanaatine göre, rus • ro· 
men mukareneti Yugoslavya ile Ma· 
caristan arasındaki münasebetleri de 
sıklaştıracak ve bu iki memleket ara
sında bir ademi tecavüz paktı akdini 
de mümkün kılacaktır. 

Feci hir tren kazası 
Londra. 16 a.a. - Liverpool'deıı 

gelmekte o!an bir tren, Southport is 
tasyonunda bir marşandiz vagonuna 
çarpmıştır. 

Dokuz yaralı vardır. Bunlardan 
dördünün hastaneye kaldırılmalarına 
ınecburiY,ct baaıl olmuıtuı, 

Fransa ile yapılan müzakereler 
Paris, 16 a.a. - Fransa ile İspanya 

arasında yeni bir ticari itllU akdi 
maksadiyle yapılmakta olan müzake
relerin hemen hemen ikmal edilmit 
olduğu ve itilUnamenin pek yakında 
imza edileceği temin olunmaktadır. 

Alman zengini Thysen 

Lokarno'da oturuyor 
Lucerne, 16 a.a. - "Roytcr" Ansı

zın Almanyayı terketmiş olan Alman 
yanın büyük çelik endü&triyeli Fritz 
Thyssen ve ailesi şimdi Lokarno'da j. 
kamet etmektedir. Thysaen, Alman
yadan niçin kaçtığı hakkında bcya -
natta bulunmaktan istinkaf eylemiş
tir. 

Amiral Horti'nin Peıte'ye 

airiıinin yıldönümü 

Budapeşte, 16 a.a. - Bugün Naip 
Horti'nin 20 yıl evel milli ordunı.m 
başında Budapc§teye girdiğinin yıl
dönümüdür. 

Gazeteler bu münasebetle macar 
devlet reisinin vatanperverli~ini ve 
meziyetlerini "tebarüz ettiren yuılar 
neıretmektedirler~ 

Molotof 
(a.a.) 

İnönü'nün ilk olarak 
Zonguldağa geldikleri 

gün kutlandı 

Zonguldak, 16 a.a - Milli Şefimi
zin havzaya ilk ayak bastıkları 16 ın· 
cı teırin gününün İnönil glinü olarak 
kutlanması hakkında Zonguldak hal
kevince karar verilmesi üzerine bugün 
Zonguldak baştan başa bayraklarımız
la stislenmiı, Ctimhuriyet meydanın -
da ve halkevlnde genel toplantılar ya· 
pılarak Miııt Şef'imizin hayatı, hiz -
metleri ve Zonguldağ i teşrifleriyle 
havzanın mazhar olduğu yüksek sa
adeti anlatan söylevler verilmiştir. 

G~ne bu münasebetle bu gece bü • 
yük İnönü'nün Zonguldafı teorifleri
ne ve maden hav.zamızı tetkiklerine 
ait filmleriyle Hatay filmi gösterile • 
cektir. 

Münih 
Strasser'in 

suykashnda 
pannağı 

Bern, 16 a.a. - Zürihte ikamet et 
mekte iken Almanyaya dönmüı olan 
B. Othon Strasser'in Münib ıuykas -
tinde methaldar oldutu ıöylcnmckte -
dir, 

Bir milyon çinli 
katolik olacak 

Şanghay, 16 a.a. Şanghaydakl 
misyonerler mahafilinde bir milyon 
kadar çinlinin katolik olacakları söy
lenmektedir. Çindeki katolik kilisesi 
tarihinde miali mesbuk olmıyan bu 
netice, halkın Japonyaya karşı iki se
nedenbcri yapılmakta olan harpte çek 
miş oldu&u izdirapların mcvlüdudur. 

Ma!aristanda lahrikatla 
mücadele baıladı 

Budapeşte, 16 a.a. - Macar dahili· 
ye nazırı dün mecliste yaptığı beya. 
natta, macar hükilmetinin her türlU 
tahrikatı bütün vasıtalara müracaat e
derek tenkil edeceğini, zira tahrik.1-
tın ihanete bedel olduğunu söylemış 
ve ıon Hungarist komplosuna telmih 
ederek : 

"- Bu tahrikat Macaristandaki 
bolşevik rejiminde moda olan uıulled 
hatırlatıyor.,, demiıtir • 

• 
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Muhtelif makine ( ..., 
yagı ah nacak Kirahk Büvet KAZALAR J ZlRAA T VEKALETi RADYO 

TURKlYE Pulluk, Diskharo ve Mibzer 
alınacak 

Devlet Denizyollan İtletme Umum Müdürlüğünden : D. D. Y Oollan 2. ci işletme Art· 
1 - İtletmcmizin ihtiyacı olan a~ağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif hnna ve Ekııiltme Komisyonundan: Elektrik tesisatı Rad70 Dilüzyoa Postaları 

TO'R.xlYE Radyosu -ANKARA Radyosu 
-Dalga uzualaiu-

Senelik muham:nen kira bedeli 60 
yaflarla mai mahruklar kapalı zad usuliyle münakasaya konulmuştur. lira olan Karabük istasyon büveti Uç 

2 - Eksiltmesi 29 T. Sani 939 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de sene müddetle ve pazarlıkta kiraya ve· 
Tophane umum müdürlük binasında müteşekkil alım satım komisyonunda rilecektir. 27. ıı. 939 tarihine rastlı
yapılacaktır. yan pazartesi günü saat 16 da pazar· 

3 - Muhammen bedeli 39176,30 lira olup muvakkat teminat 2938,22 lira- , !ık netict>sinde tekarriir edecek beclel 

Turgutlu Belediye Riyuetind 
1648 m. 182 Kcı./120 Kw. 

Ziraat Vekaletinden ı 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P, 

A N K A R A 
CUMA: 17.11.1939 

12.30 Proit'M. 

Zirat kombinalar ihtiyacı için kapa 
lı zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a 
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Dik!haro satın alınacaktır. dır. üzerinden % 15 nisbetinde kati temi· 

4 - İsteklilerin yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar 2490 sayı l mak suretiyle ihalesi yapıla-

1- Turgutlu şehrinin e!e!~trik t 
satı ve yedek motor ve dinamo gur 
bunun ( Santtral bi:ıa-u ile i'd a 
nıuhavvi!e merkezi btna:a hr ::-ic oiın 
iizere ) {134.923) lira (<'O) kuruşl 

keşfi üzerinden 8 • 11 - 939 tnriHnd 
itibaren (~5) gün müudct le ve kap 
zarf usuli ile eksiltmeye konulmu~t 

h nat a ın 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Turk müziği (Pi.). 
13.30 - 1-4,00 Müzik (karışık hafif müzik • 

Pl.). 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk
li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul 
tuğun beherine 750 ve Dikıharonun 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e
dilmiştir. 

kanunun tarif ettiği vesaiki hamilen usulü veçhile mühürlenmiş zarfların .is;ek~il~rin kanunun ta~~n 
makbuz mukabilinde komisyon reisliğine tevdi etmeleri lazımdır. saıkı hamılen muayyen gun 

ı 
cağından 
ettiği ve 

5 ş 1 • 'd 1 • . . komisyonda hazır bulunma-- artname erı ı are ma zeme §ubesınden alınabılır. (9421-5871) 1582 d 8 
ve saatte 

18.00 Program. 
18.05 Memleket saat ayan, ajaruı ve mete· 

oroloji haberleri. 
18.25 Tiırk müziği (fasıl heyeti). 
19.10 Konuşma (spor servisi). 
19.25 Tiırk müziği Çalanlar: Vecihe, Ke· 

mal Niyazi Seyhun, Refik Fersan, 
Cevdet Çağla. 
I - Okuyan: Azize Tözem. 
1 - Anaki - Kilrdilihicazkir &ar· 
kı: (Baı;landı gönül). 
2 - ••••• hüzzam şarkı: (Sevdası 
henüz). 
ı - Yesari Asını • hüzzam şarkı: 
(Ömrüm seni sevmekle). 
II - Okuyan: Mustafa Çağlar. 
1 - Bimen Şen. Yeı:ih şarkı: (Ne 
gülün rengini sevdim). 
2 - Del lal Zade - yegih &arkı: (A 
benim gözümün nuru). 
3 - Etem efendi • ıultaniyedh .&r
kı: (Bu gillzam\). 
~ - Yesari Asım • sultaniyedh 
şarkı: (Biz Heybelide). 
III - Okuyan: Melek Tokgöz: 
ı - Rakım • uşşak ıarkı: (Bana 
hi~ yakışmıyor). 

2 - İhale 14 birinci kanun perşem 
be günü saat 15 de Ziraat vekaleti bi
nasında müteşekkil satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 
adet 5 Diksli pulluk için 675,15 adet 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 
Diksharo için 788 lira muvakkat temi 
nat verilecektir. 

4 - Bu makinelere ait idari ve fen· 
nt ~artnameler zirai kombinalar mü 
dürlüğünden parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin kapalı zarflarını 
14 Brinci kinun perşembe günü saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
saat 15 de 2490 sarılı kanunda vazıh 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

Satıhk 5 tay 

CİNSİ 

Makina yağı (yağlama) 
İnce makine yağı (Dinamo) 
Silindir yağı 
Gaz yağı 
Benzin 
Kompresör yağı 
Türbin yağı 
Transformatör ya~ı 
Frigorifik yağı 
Dizel makineleri için motör yağı 
Gresör için gres yağı 
Mobiloil B. B. veya muadili 
Mobiloil A F. 

" " 

Kôtip ahnacak 
C. H. P. Genel Sekretetli~inden: 

TAHMİN EDİLEN ır. 
me ve mukavelename proje-

!arı lazım 

Şartna 
V AHİT FİYATI MİKTARI (Kilo i iş !etme kaleminden ve Ka-) leri ikinc 

25 '.05 000 
28 10 000 
26 10 000 
14,75 13 000 
20,80 16 000 
28 1 125 
30 5 250 
30 50 
32 170 
28 4 000 
28 525 
40 238 
40 170 

-
z 
. 

rabük is tasyonundan parasız veril· 
mektedir. (5792) 15728 

Ki reç ah nacak 
D. D. 

tna ve E 
İdarem· 

Yollan 2. ci İtlehne Artır· 
ksiltme Komisyonundan : 
ız ihtiyacı için M ton taze 
kireç Ankara veya ikinci iş
ntakasında herhangi bir is

ve topak 
letme mı 
tasyonda 
tiyle ve a 
alın1caktı 

ve vagon içinde teslim ~r
çık eksiltme suretiyle satın 
r. 

Muham men bedeli l 080 lira ve mu· 
minat miktarı 81 liradır. vakkat te 

28-11-93 
nü saat 1 
ikinci işi 

2- Eksiltme Turgutlu belediye bf 
nası dahilinde müteşekkil helediye 
imi encümeninde 22 - 12 • 939 t;:ırihi 
rastlayan cuma günü saat (15) de y 
pılacaktır. 

3- Bu işe ait evraklar : 
A- Eksiltme §artnamesi, 
B- Mukavelename sureti, 
C- Bayındırlık işleri genel şartn 

mesi, 
D- Nafia Vekaleti yapı işleri umıJ 

mi fenni şartnamesi, 
E-- Hususi şartname, 
F- Fenni şartname, 
G- Keşifname, 

H- Projeler. 
Bu evrak (675) kuru~ mukabltfnd 

Turgutlu, Maniea ~lediyc relsll.klo • 
rinden tedarik edilebilir. 

4-- Bu işe ait muvakkat teminat 
miktarı (7997) liradır. 2 - Arif bey - lsfahan ıarkı: (DUı· 

me ey aşık hayale). 
3 - Halk türksü: (Bugün ayın on 
dördü). 

20.10 Temsil: Uzun Mehmet: Yazan: Ah
met Naim Kanca. 

:Zl,10 Miızik (radyo orkestrası • Şef: Dr. 

Ziraat Vekaleti Veteriner U. Mü· 
dürlüğünden : 

Karaca'1ey harası yetiştirmelerin
den 938 uoğumlu ve 1940 anğajmanlı 
koşularına kayıtlı beş safkan ingiliz 
tayı 26.11.1939 günü saat on üçte açık 
arttırma ile Ankara yarı~ yerinde sa
tılacaktır. Taliplerin bu saatte Hipod-

Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterlik Bürolarında açık bulunan 
üç k~tipliğe müsabaka ile katip alına
caktır. 

ra 35 kuruş muvakkat teminat verme 
!eri ve aşağıda yazılı vesikaları hai 
olmalz.rı şarttır. Eu vesikaları ib:·az e 
demiyen!er (A, B, C) fıkralarında ya 
zılı evrak ver!lemez. 

-
a - 939 yılına ait ticaret odasın -

dan alınmış vesika. 

9 tarihine rastlıyan salı gü-
6 da Ankara istasyonunda 

et:ne binasır la toplanacak 
ela ih;:ılesi yapılacağından iskomisyon 

teklilerin 
veya bani 

mııvakkat teminat makbuz 
~a mektuplariyle kanunun ta 

yin et~iği ve~aiki hamilen muayyen 
atte komisyonda hazır bulun 
zımdır. 

5- İsteklilerin 939 senesine ait ti • 
caret odası vesikası ile teminat mek 
tubunu ve bu işi yapabileceğine dai 
Manisa vilayetinden alacağı vesikayı 
ve istekli yüksek elektrik mühendisi 
olmadığı takdirde yüksek elektrik mü
hendisinin mesuliyete iştiraki şartiyle 
işi yapacağına dair olan noter senedi
ni dış :>:arfa koymaları Jazımdır. 

Praetorıus). 
ı - A. l;orelli: Concerto Grosse 
VlII. 
2 - F. Mendelssohn - Ruy Blu u
vertürü. 
3 - P. Tschaikowııky: Ceviz kıran 
ıuiti. 

22.00 Memleket aaat ayan, ajans haber
leri; zira.at, esham - tahvillit, kam· 
biyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 Muzik (operetler - Pi.). 
22.4'5 Muzik (cazband - Pi.), 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapanıı. 

Ankara radyosunda 

ikinci tuna gecesi 
Geçea salı ak!jamı Ankara radyosu 

ikinci bir Tuna musiki gecesi tertip 
etmi~ir. Geçea kış tertip edilmiş olan 
birinci Tuna gecesinin memlekette 
uyandudığı alika her türlü tahminin 
iıstünde olmuştur. O zamandan beri 
radyoevimize bu gecelerin tekrarlan -
ması için sayısız müracaatlar vaki ol -
mut ve o konserde ilk defa olarak ça
lınmış olan türküler sonraki küme 
J:onserlerinde pek çok def al ar tekrar
lanmış ve her seferinde aynı zevkle 
dinlenmiştir. 

Bu Mdisenin halk musikimizin ih
male uğramış mühim bir kısmı için 
bir diriliş mahiyetinde oluşu ona ve.· 
rilen ehemiyeti haklı gösterecek bır 
kazançtır. 

Bundan yllzlerce sene evel Tuna -
da atlarını sulayan cedlerimizin gön
lünden kopmuı olan söz ve nağmele· 
rin bizim için kıymetli bir hatıra oldu
ğu kadar ıanlı bir maziyi zihnen ih • 
yaya yarıyan eserler olu!ju onların a
sırlar a~ırı içimizde uyandırdığı de -
rin akisleri izaha k!ıf idir. 

romda bulunmaları. 15771 

SIHHAT VE İÇTİMAI M. V. 

Bir sıhal memuru aranıyor 
Merkez Hıfzıaaıhha Müeaaeseai 

Müdürlüiünden : 
Milessesede 80 lira Ucretli hayvan 

sıhhat memurluğu münhaldir. Talip 
olanlar ellerinde bulunan vesikalarile 
milessese müdürlüğüne müracaatları. 

(5752) 15711 

NAFIA VEKALETi 

6 adet buharh su tulumbası 

ah nacak 
Nafıa Veki1etinden : 

22.12.1939 cuma günü saat 16 da An
karada Nafıa Vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla
nan malze eksiltme komisyonunda 
(9000) lira muhammen bedelli 6 adet 
buharlı su tulumasının kapalı zarf u
suliyle yeniden eksiltmesi yapılacak· 
tır. 

Eksiltme ıartna.meıi ve tefarrüatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat (675) altı yilz 
yetmiş beş liradır. 

İstekiJerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve §artnamesinde ya
zılı vesaikle birlikte aynı gün saat 15 
on beşe kadar mezkOr komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(5686) 15672 

JANDARMA 

Tıbbi ecza ve 
malzeme alınacak 

Yakın zamanlara kadar Rumeli 
tiirkleri arasında söylenen ve belki 
h~lfı orada bir kaç ihtiyarın dudakla • 
rında zaman zaman mırıldanan bu 
türküler matbuat mÜ§avirlerinden Ke
mal Altınkaya tarafından mahaJ/in • 
de dinlendiği gibi tesbit edilmi§ bu· 
/unmaktadır. Arkadaşımız derlemiş 
olduğu bu pek kıymetli türkülerden 
bir kısmını evelce radyo idaresine Jandarma Gene] Komutanlığı 

Ankara S!ltın Alma Komisyonun· vermiş ve bunlardEın ilk Tuna gecesı 
tertip edilmişti. Geçen gece büyük 
bir muvaffakiyetle yapılan ikinci Tu· 
na gecesinde dinlediğimiz türkü!erı 

de aynı kaynağa borçluyuz. 
Değerli sanatkar Mesud Cemil bu 

türküleri idaresindeki küme heyetine 
titiz bir itina ile belleterek onlara mü
kemmel bir icra temin etmekle oldu -
ğu kadu konserin ba~ında bu eserin 
mana ve kıymetini tebarüz ettirirken 
söylediği heyecanlı sözlarlc de kon~e 
rin muvaff akiyetinde b:ı§lıca fımil ol
du. 

dan: 
1 - Tamamına 3784 lira kiymet bi· 

çilen altmış iki çeşit tibbi ecza ve sı
hi malzeme 27.l 1.939 pazartesi günü 
saat on beşte açık eksiltme usulü ile 
satın ahnacnktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon • 
dan alınabilecek bu eksiltmeye gir • 
mek istiyen1erin 284 liralık ilk temi· 
nat ve şartnamede yazılı belgelerle 
birlikte belli gün saat on beşte ko -
misyonda bulunmaları. (5811) 15769 

P. T. VE T. MODORLOCO --

Bu müsabakaya girebilmek için ta
liplerin: 

b - Vakıflar umum müdürlüğü in 
şaat müdürlii.f:ünden bu iş için alın 

. 

. 
gün ve sa 
r:ıalan 1." 

Şartr.a , 1. - Türk olması (Nüfus Uğıdı). 
2. - Çalışmıya mani bir hastalığı 

bulunmaması (tabip raporu) 
3. - En az lise tah!'ilini bitirmiş ol· 

ması (lise şehadetnamesi) 
4. - Herhangi suihal ve ilişiği bu· 

lunmaması, (hüsnühal veya beraat 
zimmet mazbataları) 

6. - Diğer hiç bir daire ve mües· 
ıesedc vazife ve alfikasının bulunma
ması §arttır. 

Talipler arasında: 1 Kanunuevel 939 
cuma günü saat (10) da parti merke
zinde yapılacak olan müsabaka imti
hanını kazananlara (100·120) lira ay
lık ücret ve buna ait mesken bedeli 
tesviye olunacaktır. 

Kaligrafisi iyi ve ayrıca ecnebi bir 
lisan bilgisi olanlar tercih olunacak
tır. Müsabakaya girmek istiyenler 30 
2. Teşrin 939 per~embe günü saat 18 e 
karlar yukarda adı geçen vesika V:! ilç 
kıta fotoğrafları ilişik dilekçeleriyle 
Başkitipliğe müracaatla adlarını kay· 
dettirmeleri rica olunur. 

MÜNAKALAT VEKALETİ 

Kömür ahnacak 
Münakalat Vekaletinden : 

1 - 27.11.939 pazartesi günU saat 
(10) da münakalat vekaleti levazım 
müdürlüğü eksiltme komisyonu oda
sında ceman (2600) lira muhammen 
bedelli (100) ton yerli Karabük kok 
kömürü kapalı zarf usulü ile eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (195) lira -
dır. Eksiltme tartnamesi ve teferruatı 
vek5.let levazım müdürlüğünden para
sız olarak verilir. 

3 - İsteklilerin kanuna göre vesa
ik ve teklif mektuplarını 27.11.939 pa· 
zarteai günü saat (9) a kadar komiı
yona vermeleri lazımdır. (5812) 15754 

VAKIFLAR U. Md. 

Kapah zarf ı:suliyle ilavei 
inıaat eksiltmesine ait ilandır 

Vakıflar Umum Müdürlüğün. 

den : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Ankara'da Osmanlı bankası ittisa

linde borsa, vakıf paralar müdürlüğü 
ve apartıman biansı olarak inşa etti
rilmiş olan binada yapılacak ilavei in
şaatdır. 

2 - Bu ilavei inşaatın keşif bedeli 
(12324) lira (66) kuruştur. 

3 - Du in§aata ait fenni evrak ıun
lardır: 

mt~ müteahhitlik vesikası, 
c - En aşağı on bin liralık tek bi 

inşaat işi yapmı'.l ve m'..lvaffa~< olmu 
r 
ş 

bulunduğuna dair \'esika, 
. 
. 
-
e 
. 
. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin kapa 
1ı zarfın ihzarında ve teklif mektupla 
rının yazılışında ve bu zarfların tev 
diinde ve posta ile gönderilmesind 
2190 sayılı kanunun 32, 33, ve 34 ün 
cü maddelerine harfiyen riayet etme 
leri Ianmdır. (5852) 15816 

HAVA KURUMU 

Konfrıılak ve saire ahnacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün . 

den: 
. 15.11.1939 tarihine rastlıyan çar 

ıamba günü muhtelif saatlarde ihale 
!erinin icra edilecel:i, ur.us guete 
sinin 28.eylül 1939 ve 2, 10, 16 ilk tc§ 
rin 1939 tarihlerinde intişar eden nüs 

. 
--. 
. 

halariyle ilan edilen: 
Muhammen bedeli 14450 lira ola n 

69CO m~ kontr!llakın, 
Muhammen bedeli 11000 lira ola n 

3000 m2 kontrplakın, 

Muhammen bedeli 9500 lira ola n 
21 m3 amerikan çam kalasın, 

Muhammen bedeli 7000 lira olan 
6000 m:ı keten bez ile muhtelif geni ,. 
likte 18000 metre şeridin, 

n Muhammen bedeli 4800 lira ola 
3000 beyaz, 1000 kilo yeşil germe lak i 
(Emait)in, 

Muhammen bedeli 1800 lira ola n 
1500 kilo asetonun, 

e Ankara gümrüğünde teslim şartil 
ihaleleri 17.11.1939 cuma günü saat 
10, 11, 14, 15 ve 16 ya tehir edilmişti 

9, 
r. 

me ve mukavele projeleri ko
alemindcn parasız verilmek-misyon k 

tedir. (58 15) 15755 

sas Ml . Meıe azman a!matak 
D. D. 

yonun da 
Yolları Satın Alma Komiı· 

n : 
17650 1 ira muhammen bedeli olan 

meşe azman kapalı zarf usu
bayaa edilecektir. Bu ı§ın 
teminatı 1323,75 liradır. 

585 M• 
liyle mü 
muvakkat 

Münak asa 1.12.1939 cuma günü saat 
ked'de 9. işletme binasında 

misyonu tarafından yapıla
teklilerin ayni gün saat 14 e 
palı zarflarını komisyona 
15.zımdır. Şartnameler para

15 de Sir 
A. E. ko 
caktır. İs 
kadar ka 
vermeleri 
sız olarak komisyondan verilmekte • 
d.r. (9389 /5824) 15812 

F AKOL TELER~-~-

Kapalı z arf usulile eksilfme ilam 
Anka ra Dil ve Tarih • Coj;rafya 

Fakültesi D;rektörlüğünden : 
25.11.19 

de Ankar 
39 Cumartesi günü aaat 11 
ada mektepler Muhasebecili
lanacak eksiltme komisyo • ğinde top 

nunda 48 
raların ka 

00 lira muhammen bedelli rıı
palı zarf usuliyle eksiltmesi 
tır. Eksiltme şartnamesi 
uatı mektepler Muhasebeci
ırılacak beş lira bedel mu • 
Fakülte hesap memurluğun 

yapılacak 

ve teferr 
liğine yat 
kabilinde 
dan alınır 

Muvak kat teminat 360 liradır. 
İsteklil 

vakkat te 
vesikalar! 

6- İsteklilerin teklif mektuplarını 
22 • 12 • 939 tarihine rastlayan curr.1 
günü saat (14) de kadar Turgutlu be
lediye reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri ve yahut ayni giin ve ayni 
saate kadar varacak şekilde posta ile 
göndermeleri lazımdır. Postada vaki 
teahhür kabul edilmez. 

(9253/5775) 15713 

inşaat münakasası 
Turgutlu Belediye Riyasetindenı 

1- Turgutlu şehrinin elektrik san
tıral binası ite iki adet muhavvile mcr 
kezi binası inşaatı (22360) lira (80) 
kuru§ keşfi üzerinden kapalı zarf u~u
liyle eksiltmeye konulmu~tur. 

2- Eksiltme Turgutlu belediye bi· 
nası dahmncı.c müteşekkil belen en· 
cümeninde 22 - 11 - 939 tarihine rast~ 
tayan çarşamba günil saat (15) de ya· 
pılacaktır. 

3- Bu işe ait evrak şunlardır ı 
A- Eksiltme şartnameai, 
B- Mukavelename sureti, 
C- Bayındırlık işleri genel prtna .. 

meıi, 

D- Nafia Veklileti yapı tşlerl umu-
mi f ennt şartnamesi, 

E-- Fennt şartname, 
F- Keşifname, 
G- Fiat silsilesi, 
H- Projeler. 
Bu evrak (112) kuruş mukabilinde 

Turgutlu ve Manisa belediyelerinden 
tedarik edilebilir. 

4- Bu işe ait muvakkat teminat 
(1678) liradan ibarettir. 

e kadar ma İsteyenlerin muvakkat teminat v 
lilzumlu vesikalariyle birlikte muay 
yen gün ve saatlerde Türkkuşu gene 
direktörlüğü satın alma komisyonun 

erin teklif mektuplarını mu
minat ve şartnamede yazılı 
a birlikte aynı gün saat lO'a 
kbuz mukabilinde komisyona 

5- İsteklilerin 939 senesine ait ti -
caret odası vesikası ile teminat mek -
t'..lbunu ve bu işi yapabileceğine dair 
Manisa viUlyetinden alacağı vesikayı 
ve istekli mühendis veya mimar olma
dığı takdirde mühendis veya mimarın 
mesrui ·t~ iştiraki §artiyle işi yapa -
cagına afr olan noter senedini dtş 
zarfa koymaları lazımdır. 

-
) 

a 
gelmeleri. 3972 

D. DEMIRYOLLARI 

Çam te1graf direği ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko . 

misyonundan : 
. 
n 
n 

vermeleri . ( 5618) 15656 

Mü nhol asistanlık 
Anka rll Dil ve Ta,.ih • Coğrafya 

FakiiltE'sİ Direl,törlüğünden : 
Dil, Ta 

nin Frans 
rih ve Coğrafya Fakültesi -
ızca Dil ve Edebiyatı Ensti-
000 kuruş maaşlı bir asistaııtüsilnde 3 

!ık münh alclir. Üniversite veya yüksek 
m~k·ep mez11nu olmak Frans1z diline 

atına Hiyıkiyle vakıf bulun • ve edebiy 
mak ş:ırtt ır. 

Talip o 

Şartnam~sinde yapılan tashihat dola 
yısile 1.11.939 tarihinde mukarre ola 
eksiltmesi tehir edilen ve beherini 
muhammen bedeli (395) kuruş ola 
5000 adet çam telgraf direği 23-11-193 
per§embe günü saat 15 de kapalı za 
usulü ile Ankarada İdare binasınd 

n pazartesi 
lanlar ar<ısındıt 20. XI. 1939 
günü saat 10 da müsabaka 

9 imtihanı 

rf İsteklil 
yapılacaktır. 

a ra~ ve üç 
erin bayram ertesi müsbit ev
tane vesika resmi ile Fakülte 

satın alınacaktır. 

) Bu işe girmek isteyenlerin (1481,25 
liralık muvakkat teminat ile kanunu 
tayin ettiği vesikaları ve tekli fi erin 
aynı gün saat 14 de kadar komisyo 

n 
i 

n 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Dekanlığı na miir:ıcaatları. 
(5743) 15709 

M .. unokosa tehiri 
Anka 

Fakül~esi 

6- İsteklilerin bu yoldaki teklif 
mektuplarını 22 - 11 - 939 tarihine raGt 
layan çarşanba günü saat (14) de ka
dar Turgutlu belediye reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri ve yahut 
bu saate kadar varacak şekilde posta 
ile göndermeleri lazımdır. Postada va· 
ki teahhür kabul edilmez. 

(9252/5776) 15719 

pı:zz)ı-- Son gün ~--1/A 

ULUS Sinemasında 
Türkçe sözlü ve sazlı Cecflerimizin manevi mir:>SI olsn 

~öz ve nağmeleri dinlerken zihinleri
miz tarih boyunca zt;vkli ve tatlı bir Su f esi~afl yaphrllacak 
seyahat yaptı. Tun.ıyı, Vardar boyıı • P. T. T. Levazım Müdürlüğün-
nu bu nağmelerin ilk defa olarak ya- den: 
n:k bir gönülden koptuğu rızak srı ke 1 - Etimesğut radyo istasyonu 
narlarını ve bunlara illızım kaynağı o- lojman binasının harici su tesisatı in· 
lan tahramanlık dcston!arını veya iç · §aatı pazarlığa çıkarılmıştır. 

a - Mukavele projesi ve bu proje-
ye bağlı vahidi fiat cetveli, 

b - Fenni ve hususi şartname, 
c - Eksiltme şartnamesi, 
4 - Yukarıda yazılı evrak İstanbul· 

da İstanbul vakıflar başmüdürlüğü i
le İzmir vakıflar müdürlüğünde görü
lür ve Ankara'da vakıflar umum mü
dürlüğü inşaat müdürlüğünden alına
bilir. 

a-
n, 
n 

a· 

Tahshihli şartnameler parasız o! 
rak Ankarada malzeme dairesinde 
Haydarpa'.jada tesellüm sevk Şefliğı 
den, Eskişehir ve İzmirde idare mnğ 
zalarından dağıtılacaktır. (5656) 15657 

rl\ Dil ve Tarih • Coğrafya 
Direktörlüğünden : 

21.11.19 
münakasa 

39 salı günü kapalı zarfla 
sı yap•lacak olan kitap eta • 
münakasası başka tarihte 

ve keyfiyet yeniden ilan e· 
jerlerinin 
yapılacak 

dilecektir. (5819) 15810 

Zeyneb·m .. . 
Zeyneb im .. . 

Ji gliniil sızılarını içimizden ya.pdık 2 - Muhammen bedel (1061,79), 
içinde sanat bakımından biiyük bir muvakkat teminat (79,65) lira olup 

kıymet arzeden parça!arm nadir ol- pazarlık 24 ikinciteşrin 939 cuma gü· 
madığı:ıı bu türküleri de dinledikten nü saat 11 de Ankarada P. T. T. u
sonra kliı.sik musikimizin yam basın- mum müdürlük binasındaki satın al
da yer almıya lliyik anonim bir Ru- ma komisyonunda yapılacaktır. 
meli halk musikisi me\•cut 0Jd11ğunu 3 - !steklilcr, muvakkat teminat 
d.ıha iyi anladık. Bize bu zevkli saat· makbuz veya banka teminat mektubu 
lcri ya~atan Kemal Altınkaya ile .Me· ile kanuni vesikalarını hamilen mez· 
sut Cemile tebriklerimizi sunarken kur gün ve saatte o komisyona müra
henüz dinlememiş olduğumuz diğer caat edeceklerdir. 
türkülerden terkip edilecek üçüncii 4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T·ına gecesini sabırsızlıkla beklediği- T. levazım müdürlilğünden beuelsiz 
mizi de ilfıve etmeliy_iz. * • olarak venleccktır. ,(5713) 15696 

5 - Eksiltme 6.12.939 tarihine rast
layan çarpmba günü saat on beşte 
Ankara'da ikinci vakıf apartıırianda 

vakıflar umum müdürlüğünde topla • 
nacnk ihale komisyonunda yapılacak· 
tır. Teklif mektupları mukarrer saat· 
ten bir saat eveline kadar makbuz mu
kabilinde komisyon reisliğine veril
rniş olacaktır. 

6 - ~ıilg.1eyt' &irecekl~d!! 924 Jl. 

.Jlllllllllllllllllflllllllllllllllllllllll[llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

g TÜRKl<UŞU'nun yeni model soJanu § - -- = - TÜRKKUŞU Mod~lcilik hareketini hızlandırmak için Yenişehir : = -: Atatürk Bulvarı Tuna Apartmanı alt•nda yenı 1 ir model salonu aç· : 
: mıştır. Bu salonda çocuklarımıu, gençlerimiu ıstcdikl:ri malCımat : 

Bayram günlerinin en büyük 
eğlencesi olan bu film, gören

leri bir daha cclbcdiyor. 
Ayrıca: 

MIKI ve JURNAL 
Seanslar: 12,15 - 14,30 - 16,30 -

18.30 ve 21 de 
Telefon: 219~ , - -

: verilmel:te. model yapılması öğretilmektedir. Ayrıca model malze· : .Jlllllll IUllll!:, 
: mesi ile her tip modeller maliyet fiyat•na satı1maktaclır. Mektep : Nihayet yarın = 
: çocukları ve gençler TÜRKKUŞU'nun bu y• ni ır.oc!el salonunu zi- ~ E ÇILG!N BAKiRE :: 

- yaret ediniz. =ı= ır•cTOR ~nANCEI' il~ 
: - ..,111111. • .ı. .. "' um ' "111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 
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İngiliz hükumeti Holanda ve 

Bel~ika' nın bitaraf hğına riayet edecek 

Son 
hadiseler 

(B 1 · · ı d d' · b ı 1 (Başı 1. inci sayfada) aşı • ıncı say a a) ırmıt u unuyoruz. )-'-I • 'd' ik' • ....... d 
d . . . . 1& ann tamın ır, mcı ,.....ı a 

e milsaıt olmadığını kayda mecbur Domınyonların ve Hındııtanın Lon .11• h" • 1 h" ti' d 
1 1 · · · d l .. 'll · .1 . mı ı unyet ere urme ve evam 1 o muştum. Kıralın 12 teşrınıaanıde raya ge en mumeaaı erı ı e muhtelıf b ' b . it 1 k 

1 n · ·· ·· 1 l l · ·· k d' .. u- anıJı teınıınat a ma a aca o an Qelçıka ve Holanda hukumdarlarına mese e erı muza ere e ıyoruz. Go • . b" . . 'd' · "- ·· ı ·11· ··d f ha · • . yenı ır nızam teaıaı ır. •erdiğı cevap parlamento cszasınca ruşme er mı ı mu a aa, rıcı sıyaset a··...:a. k ki 1 h 
1 1 • • u"'"' va a mera ı annm aya tnaIUmdur. Majeste bu cevabında barış harp malzemesı abluka ve naklıyat k 1 ~ !'-' • t 

• 1 ı · ·· · d su ut arma ragmen, wu ımpara or-teklifi teşebüaünü takdır etmekte ve mese e erı uzerın e cereyan etmek • 1 k k d' . tl · lh d 
· · h k d' M" k d . u , en ı emnıye erı ve au ava-
ıngiliz hükümetimn devamlı ve a • te ır. uza ere evam edıyor. Faakat 

1 
• d' • b' t' 1 . . • ~ annı tatmın e ıcı ır ne ıce a ma-

Belçika - Holanda 

sulh teşebbüsü için 

Almanya 
son sözünü 

söyledi 

SPOR 
111111111111111111111111111111 

Haftanın ma~ları 
Bölge futbol ajanlığından: 
1 - Lik maçlarına bu hafta Muha· 

fızgücü sahasında devam olunacaktır. 
2 - Bu müsabakaların programı a

şağıda yazılmıştır. Maç adedinin faz
lalığı ve günlerin kısalmış olması ha· 
sebiyle bundan sonra B takımlarının kaniyetli bir barıı içın muzaffer ve bu kabı) şahsı ve dogrudan doğruya d t k t • eki . rt k .. . . . . an er e mıyec erıne a ı şup. 

emin bir esaaa dayanan her teklıfı tet- temasları teşçı ve teşvık edecek mahi- h k 1 bi h b • · · 1 . . . . . . . e a mıyan r ar e gırı§mı§ er • 
kıke im§de bulunduğunu bıldırmıştır. yette ı)erlemektedır. d' B h b' d b kt l · . - . -· . ır. u ar ı yarı a ıra ınna < ıa-

Almanya, Belçika ve Holanda müsabakaları yarımşar saatlik iki dev
hükümdarları tarafından yapılan re üzerine yapılacaktır. 

Almanya'nın uğrunda harbe gırdıgı • John Sımon on beş gündenberi • bb" 1 • h' b' • ffak 
• • w. • • •• • tıyen teşe us erın ıç ın muva mılh teşebbüsünü akim kalmıf te - 18 - 11 - 939 cumartessi: 

ınız hedeflere ula~bılmegı temıne harp s.ahnesınde muhım hareket ol - 1 t M"'tt f"kl t f d 
.. · · kl'f' · .1. h'"I ·· d - . .1 . f o mamış ır. u e ı er ara m a ınusaıt her türlü te ı ı ıngı ız ucu- ma ıgını ve tıcaret gemı erme re a - b' h b" h 1 w 1 f . . . u:zun ır ar ın azır ıgı o anca a· 

nıeti tarafından ehemiyetle nazarıdık kat eden gemılerın bundan böyle da- 1. t' .1 d d' h 
. .. . a ıye ı ı e evam e ıyor; er geçen 

lôkki ettiğini bildirmek .sureliyle bu Harp okulu idman yurdu • M:aske • 
teıebbüse cevap vermiftir. Holanda1spor B takımları saat 13.30, hakem: 
ve Belçika' da, buna rağmen, daha Bedi Nazlı, yan hakemleri: Namıl: 

kate alınacaktır. Bu hedefler başvekı- ha suratlı ve c!aha fazla adette ola - .. '-t' 1 A • b' h'' . gun, vaa ıy e anı tr ucumun se· 
lımi:ı ve hariciye nazırım_ız tarafından cağını söylemiştir. hep olabilct::eği tahmin edilmiş olan 

Ferah bir hava esmektedir. Bununla Selkan, Celfü Oskay, 
beraber iki lıükümet de uyanıh bı.:· Demirspor - Galatasaray A takım • 

yapılan beyanatlarda aarıh aurette ta- Denizlerdeki ingı·lı'• haAkı.m· ı·yetı• sürprizler ihtimalini ortadan kaldı-
rif ve tayin edilmiştir. Aynı şekilde "" 

lunuyorlar. lan: saat 14.45 hakem; Muzaffer Er • 
Brüksel, 16 a.a. - Berlinden Belga tuğ yan hakemleri; Namık Selkan, 

bir cevap da Fransa reiıicümhuru B. John Simon sözüne şöyle devam et-
Lebrun tarafından verilmiştir. miıtir : 

Frtum% - ingüiz cevabının 
mahiyeti 

'Alman tansöliyesi 9 teşrinisani Mü
nih'te ıöylediğ nutukta ingiliz politi
kası hakkında yanlı§ malumat vermiş
tir. Bundan baıka alman propaganda
sı, franıız ve ingiliz cevaplarının bir 
ret mahiyetinde olduğunu yanlış ola
rak iddia etmiştir. 

"- Harp başladığındanberi torpito 
muhriplerimiz faaılaıız bir surette 
harekat halinde bulunmuşlar, yüz bin
lerce mil yol almış bulunuyorlar. Bu 
denizlerin hakimiyetini elde etmek 
için verdiğimiz fidyeinecattır. 

Hemen bütün alman vapurları bita· 
raf limanlarda veya alman limanla· 
rında kapalı bulunuyorlar. Çıkınca 
çalışan!ardan ekserisi ya bizim tara
fımızdan yakalanmış yahut bu akibe· 
te uğramaksızın almanlar tarafından 
batırılmıştır. Geçen hafta dört alman 
gemisi yakalarımı~ çok büyük diğer 
iki gemi de bizim elimize geçmeme
leri için almanlar tarafından batırıl
mıştır. Ticaret gemilerimiz tayfaları 
yalnız fırtına ile değil dü'.jman tor -
pilleri dü;man mermileri ve düşman 
deniz mayinleri ile uğraşmak mecbu
riyetinde bulunmalarına rağmen de
nizlerde dolaşmakta devam ediyorlar. 

Bu iki vakıa hiç ıüpheaiz Almanya 
nın kapıyı müsalemetperver ve mem -
nuniyetbah§ bir tarzı tesviyeye açık 

bıraktığını gösteren alametler değildi. 
Resmt alman ajansının bildirdiği

ne göre dün Fon Ribbentrop Belçika 
ve Hollanda elçilerini kabul eedr~k 
l:endilerine Führer namına beyanatta 
b'.llunmu§ ve İngiltere ile Fransanın 
Belçika - Hollanda barış teklifini red
detmesi üzerine Almanyanın mesele -
yi kapanmış addettiğini söylemiştir. 

Parlamento azası, alman hüküme • 
tinin bu teklife resmen cevap vermi -
yeceği hakkında matbuatta çıkan ha -
berleri de şüphesiz okumuşlardır. 

Hollanda ve Belçikaya kargı 
taarruz fayialan 

Geçen haftanın kayda değer diğer 
bir hidisesi de Almanyanın Belçika ve 
Hollandaya karşı taarruz maksadları· 
na dair olan şayiaların kuvet bulma • 
E•dır. Belçika ve Hollanda hudutların 
da alınan kıtaatının tahanüdü ve al -
man matbuatı tarafından tehditkar bir 
ınUcadcle açılması bir alman istilasın'.!\ 
ıınUlıfaCIC!ime olarak telakki edilmekte 
idi. Buna binaen inanılması pek ziya
de arzu edilen müıalemetperver be -
yanata inanmak temayülUnün umumi 
olarak mevcut olamamasına hayret e
dilmemelidir. 

13 teşrinisanide resmi alman ajan -
ısının biiltenlcrinde şu beyanat intişar 
etmiştir: "Almanya Belçika ve Hol -
landanın bitaraflığına riayet etmek is
tiyor. Ta ki İngiltere ve Fransa da bu
na riayet etsinler ve bizzat Belçika ve 
Hollanda bu bitaraflığı kati olarak mu 
hafazaya muktedir bulunsunlar. ,, 

Bel,ika ve Hollanda bitaraflığı 
karıı ... nda lngiltere 

Aynı gün Hollanda başvekili rad -
yoda bir nutuk vererek Hollanda bi
taraflığının ihlalinden endişeyi icabe· 
decek ani bir sebep mevcut olmadığını 
\re alınan ihtiyat tedbirlerinin Avru -
padaki gerginliğin arttığı şu sırada ba 
rışın muhafazası için elzem olduğunu 
bildirmiştir. Bu beyanatları takibeden 
•allh hilkümetinizce memnuniyetle 
karıılanmıştır. Çünkü İngiltere Bel • 
çika ve Hollandanın bitaraflığına mut 
lak surette riayet arzusundadır. 

Son on beş gün içind
0

e kaydeclilen 
diğer bir vakıa müttefiklerin vaziye • 
tini pek ziyade takviye eylemiştir. 
Amerika, bize mühim miktarda mal -
ıeme almak hak ve imkanını vermiş· 
tir. 

Memnuniyeti mucip olamıyan bir 
hadise, bir aydanbcri sovyet ve Fin -
landiya hükümetleri arasında cereyan 
Cden müzakerelerin filen inkitaıdır. 
Finlandiya delegeleri 13 te§rinisani -
de Moskovadan ayrılmışlardır. Rcs • 
tni Finlandiya mahfclleri bunun kati 
bir inkıta olmadığını ve müzakerelerı:: 
tekrar başlanması muhtemel olduğ:.ı • 
nu bildiriyorlar . ., 'f 

Muhtelif memleketlerle yapılan 
i§bfrliği 

John Simon bundan sonra Polon -
:Ya başvekili ile hariciye nazırının ıd
:Y_aretıerinden b<ıhsetmiş ve bu ziyare
tın leh kuvetlerinin Almanyaya karşı 
~~cadeleye iştirakine ait tedbirleri 
ıt~ıhaza imkan verdiğini kaydeyle -
~ıştir. Lah deniz kuveti daha şimdi
'Fen mühim hizmetler ifa etmiştir. Ve 

ransada müstakil bir leh ordusunun 
teşkili için fransız hiikiımeti ile isti· 
§ate mümkün olacaktır. Keza Fransa 
tn )' ' a ıye nazırı Paul Reynaud Londra· 
~·ı ziyaret etti ve kendisi ile harbin 
e~Jid etiği mali meseleleri görüştük 
ınu .. terek · - · · · ıc · :ı: en tasavvur ettıgımız teşrı -

ı nıeaai tedbh·lcri iJir tcblig ile bil •. 

Shetland adalarına yapdan 
taarruzlar 

Ticaret seferlerine mani olmamak 
ve bu husustaki beynelmilel kanunla
ra riayet etmek için elimizden gele· 
ni yapıyoruz. Gemilerimizden çoğu 

teslih edilmiştir. Ve tecrübe ile aabit 
olmuştur ki bu gemiler taarruza uğ
radıkları :.ı:aman mürettebat kcndiainı 
muva!fakiyetle müdafaa etmek için 
icabeden cesareti göstermektedir. Ka
radaki harekata havanın fenalığı ma
ni olmuştur. Cephede fransızlar al -
mantar tarafından yapılan ufak mik
yaatalCi taarruzları püıkürtmliılerdir. 
Fransa'daki ingiliz kıtaatı kendi mın
takalarındaki müdafaa kuvetlerini 
takviyeye devam ettiler. 

Shetland adaları alınan tayyareleri 
tarafından taarruza uğradığı sırada 

karaya 12 bomba, deni:ı:e 8 bomba düş 
müş ve bunların hepsi de az ha!ar yap 
mış, hiç kimseyi öldürmemiştir. Tay· 
yarelerin faaliyeti vesaik temini ma
hiyetinde olmakla beraber çok fazla 
olmuştur. Kuvetlcrimizin müessiriye
ti milletimizin sonuna kadar mücade
le etmek hususundaki azmi geçen her 
hafta zarfında daha fazla kendini 
göstermektedir.,, 

"Thefi$ " den (ıkanlanlarm 

ceilare töreni yaplldı 

Londra, 16 a.a. - Thetis tahtelbahi
ri kurbanlarından on dört tayfanın 
cenaze merasimi bugün yapılmııtır. 
Cesetler, Lolyheadda, aynı kazanın 
diğer otuz kurbanı yanına defnedil
miştir. 

Parlamento tatil ol.:ıcak 
Londra, 16 a.a. - Bugün öğleden 

sonra John Simon, Avam Kamarasın
da İngiliz parlamentosunun gelecek 
perşembe günü tatil edileceğini ha -
ber vermiştir. Bu sebeple, d;pJomatik 
ve askeri vaziyet hakkındaki haftalık 
beyanat, çarşamba günü yapılacaktır. 

Parlamento 26 teşrinisani salı gU
nü açılacaktır. 

B. Eden ve dJr.ı i nyon 

rnümessilleri 

Londra'yo döndüler 
B. Eden dominyonlar mümeaaille· 

ı iyle birlikte Franaa'ya giderek fran 
:;ız ricaliyle temas etmiş, garp cep • 
hesinin muhtelif mıntakalannı ve 
Majino hl'ttmı :ıı:iyuet ctmİ§tir. 

B. Eden'in intibaları 
Londra, 16 a .a. - Press Association, 

B. Eden'le dominyonlar mümessille -
rinin İngiltere'ye avdetlerinde İngiliz 
kıtaatının sıhhi vaziyetlerini fevkala· 
de mükemmel bulmaktan mütevellit 
memnuniyetlerini izhar ettiklerini bil 
dirivor. 

İ\liitn'!S"iller, fra~S!T. m<\kıtmattnın 
efradın i'itirah11tını temin hıısusıınd r 

aldığı tedbirlerden dolayı pek müte · 
ha!'l"!İs olmuşlardır. 

B. Eden, pazar giinüı radyoda 
F•ansa dalga ıızunluiu ile, intibaları 
nı anlatacaktır. 

nyor. 
Harbin, iki taraftan birinin tart

ları temin olununcıya kadar devamı 
katilettiği sırada ise, ihtilat tehlike
leri azalıyor; Akdenjz ve Balkan· 
!arda aükWı rejimi daha istikrar bu· 

ajansına haber verildiğine göre, sala· Cela.l Oskay. 
hiyetli alman mahafili, Ribbentrop'un 
dün verdiği cevabı, Belçika ve Holan
da hükümdarlarının teşebbüsüne kar· 
şı, son ve kati alman cevabı teHikki et

luyor. • mektedirler. 

Umumi vaziyet bu olmakla bera
ber ateş üstünde bulunl'l.n küçücük 
bir kıtada beklt;nİJmedik hadiseler 
zuhur etmek ihtimallerinin kalma • 
mıt olduğu da söylenemez. Daha 
tam hüküm vermek için belki bu kı
tı geçirmek lazm1 gelecektir. 

Bu mahfiller, alman cevabının Fran
sa ve İngiltere tarafından tefair ediliş 
tarzına karşı şiddetle hücum etmekte· 
dirler. 

Son günlerdeki hadiseler, Spaak'ın 
bu sabah mebusan mecfü.i haricıye en
cümeninde vaki olan beyanatının ehe
miyetini kısmen azaltmı§tır. 

Falih Rıfkı ATAY 

Londra'do 

Leh devlet 
adamlarının 
temasları 

(Başı 1 inci sayfada) 

rupanın çıkacağına kani bulunuyoruz. 
Fakat bizim için yalnız Polonya mev
zuu bahis değildir: Biz Avrupanın bu 
köşesinde asırlarca bir medeniyeti 
müdafa:ı ve temsil ettik. Polonya iki 
düşmana karşı nefesi tükeninceye ka· 
dar beyhude yere mücadele etmi~ de • 
ğildir 

Londra'daki temaslar 
İngili.s hükümetinin daveti Üzeri • 

ne buraya )'aptığım ziyaret pek iatifa
deli olmuştur. İngiliz devlet adamları 
ve askeri §efleriyle yaptığım g::irli,me 
Jer, büyük ve asll müttefikimizin mü§
terek ciavada Polonya tarafından oy
nanan rotii ne derece takdir ettiğini 

görmekliğime imkan vermiştir. Esa
sen bu muharebede hususi menfaatle • 
ri temsil eden cepheler yoktur, bir 
cephe vardır ki bunun doğu bölgesini 
Polonya teşkil etmekte berdevamdır. 

İki memleketi bağlıyan rabıtalar 
her zamankinden daha sağlam olarak 
yaşamaktadır. Polonya yanı başında 
faaliyetine başlıyacaktır. 

Şahsi kanaatim şudur ki, bugilnkü 
milletler arasında basit bir ihtilaf ma· 
hiyetinin üstündedir. Bizzat blitün 
heş~rivetin hak ve adalet pren!!ipleri 
ve Polonya ve Polonyanın zaferine 
'<uvetle inanıyorum. 

Fransa'nın Moskova 

sefiri lstanbul'da 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Fransa

nın Moskova Büyük Elçisi Bay Nag -
gyar bu sabahki ıemplon ekspresiy
le İstanbula gelmiştir. Buradan Anka· 
raya gidecek, ve orada da birkaç gün 
kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a dö· 
nerek Odesa yoliyle Moskovaya gide
cektir. 

İki mahkum Üsküdar 
cezaevinden kaçtı 

İstanbul,16 (Telefonla) - Bayra • 
mın birinci gecesi saat 1 de Üsküdar 
tevkifhanesinde mevkuf katilden ıuç
lu 18 seneye mahkum Abdullah ile 
gasptan suçlu 7,5 seneye mahktım Hu· 
lusi tevkifhane duvarını delerek kaç· 
mt~lardır. Mevlcuflar aranmaktadır. 

G. 1. R. kararnamesinde 

yapılacak değişiklik 
Ticaret Vekaleti 7005 numaralı ka· 

rarnameye ek bir kararname hazırla • 
mıştır. Bu kararname projesine göre 
dördüncü madde memleketleri arası -
na Mısa, Suriye, Filisin ve Kıbrıs a
lınmakta ve mezkur kararnamenin iki 
numaralı liıteaine ham deri, kirli me
rinos, jüt, jüt ipliği, bakır ve kahve 
illve olunmaktadır. 

Spaak, ihtiyatkar, fakat gayet açık 
konuşmuş ve söylendiğine göre, hü. 
kümetin beynelmilel sahadaki icraatı 
hakkında, bütün komisyonun tasvibi
ni almıştır. 

Spa:ık, beyanatında, bilhassa kıra
lın Lahey'de yaptığı teşebbüsten evel
ki ve sonraki hadiselerle, Belçika ve 
Holanda hükümdarlarının tavassut 
tekliflerine müteallik olan hadiseleri 
izah etmiştir. 
Amsterdaın, 16 a .a. - Havas ajansı 

bildiriyor: Dün Hollanda ve Belçika
nın diplomatik mümessillerine Rib -
bentrop tarafından verilen şifahi ce -
vahın, bitaraf hükümdarlara Alman -
yanın son sözünü te~kil ettiği, bu sa -
hah hariciye nezaretinde söylenmekte 
idi. 

Berlindeki Felemenk elçisi bu ta -
vassut teklifinin mevzu teşkil ettiği 
vahi:n hadiseler hakkında La haye ma 
lUmat vermek üzere b:.ı sabah hükümet 
merkezinden hareket etmiştir. Bu sa -
bah Berlinde gazetecilere, Almanya -
nın İngiltere tahakkümünü mahvet
mek gibi tek hedefi olduğu ve tcred
düdler, tavassutlar devrinin kati au. 
rette geçtiği söyleniyordu. 

Hitler bir mesaj gönderecekmi§ 
Brüksel, 16 a.a. - İyi malı1mat a

lan mahafil, Almanyanın Berlindeki 
Belçika ve Hollanda mümessillerine 
vermiş olduğu cevabı, resmi bir nota
nın takip etmiyeceğini beyan etmek
tedir. Fakat B. Hitlerin kraliçe Wil
helmine ile kıral Leopolda şahsi bir 
mesaj göndermesi muhtemeldir. Bu 
mesaj, neşredilmiyecektir. 

Y.mukden kanalı •eyri•elere 
c:çıldı 

Amsterdam, 16 a.a. - Amsterdam'ı 
şimal denizine bağlıyan Ymukden ka
nalı tekrar seyrüsefaine açılmıştır. 
Bu, Holanda'da sükunetin avdetine 
yeni bir delildir. 

F ran•ız gazetelerinin fikirleri 
Paris, 16 a.a. - Holanda kıarliçe

siyle Belçika kıralının tavassut te~eb· 
büslerine Almanya'nın verdiği cevap, 
fransız matbuatının beklediği gibi 
çıkmıştır. 

Alman hariciye nazırı von Riben -
trop'un Holanda ve Belçika elçilerine 
yaptığı beyanatı fransız gazeteleri 
pek az mevzuubahis etmektedir. Çün
kü İngiltere ve Fransa'nın cevapları 
harp hedeflerini ve azimlerini açıkça 
meydana koymuştu. Alma ncevabı 
fransız matbuatında mühim neşriyatı 
mucip olmamaktadır. Fransa'nın ve 
İngiltere'nin hedefleri malı'.imdur. On 
lar, serbestçe, tehdit korkusu olmak -
sızın yaşamak istiyorlar. 

Londra gazetelerine göre 
Londra, 16 a.a. - Bütün gazeteler 

alman hariciye nazırının Belçika \re 
Hollandanın diplomatik mümessilleri
ne yapmış olduğu beyanatı büyük baş
lıklar altında neşretmekte ve alman res 
mi ajansının bir hulasasını vermekte • 
dirler. 

Deniz Harp okulunun 

kurulüş yıldönümü 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Deniz 

harp okulunun kuruluşunun 163 üncü 
yıldönümü bu cumartesi günü büyük 
merasimle kutlanacaktır. Bu münase
betle Heybeliada'daki Deniz harp o
kulunda bir toplantı yapılacaktır. 
Toplantıya bütün emekli ve muvazzaf 
deniz subayları davet olunmaktadır. 

19 - 11 - 9J9 pazar. 
Demirspor - Muhafızgücü B takım· 

ları saat 10 hakem: Şuayıp Kıraç. yan 
hakemleri: Bedi Nazlı, Namık Selkan 
Güneş • Gcnçlerbirliği A takımları 
saat 11,15 hakem: Ömer Ürel, yan ha
kemleri:. Muzaffer Ertuğ, Kemal Ku -
ray. 

Birlikspor - Muhafızgücü A takım
ları saat : 13 hakem: Muzalfer Ertuğ 
yan hakemleri: Ömer Ürel, Kemal 
Kuray. 

As. Fa. Gücü - Harp okulu idman 
yurdu A takımları saat 14.45 hakem 
Kemal Kuray, yan hakemleri: Bedi 
Nazlı, Şuayıp Kıraç. 

Tedavüle çıkarılan 
yeni banknotlar: 
296.440.897 Lira 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban

kasından: 

16 - 11 - 939 akşamı itibariyle bank
not emisyonunun vaziyeti şudur: 
Bankanın açılışında banka kanunu 

mucibince deruhte edilen miktar : 
158.748.563 lira. 

Banka kanununun 6 - 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat oluµ tedaviilden geri çekilmiş 
olduğundan bundan tenzil olunan 
17.307.666 lira, 

Kalan 141.440.897 lira. • 
nu miktara banka kanunu mucibin-

ce altın mukabili yapılan emisyon 
17.000.000 ile reeskont mukabili yapı
lan emisyon 138.000.000 lira ilave o
lununca 16-11-939 tarihindeki tedavü
lün umum yekunu iki yUz doksan al
tı milyon dört yüz kırk bin aekiz yüz 
doksan yedi liraya baliğ olmaktadır. 

Bu yekunun 237.246.020 lirası yeni 
harfli banknotlardan mütebaki 59 mil
yon 194 bin 877 lirası da eski harfli 
banknotlardan milteşekkildir. (a.a.) 

Mersin mebuslarının 

tetkik seyahati 
Mersin, 16 a.a. - Bayram münase

betiyle şehrimize gelmiş olan mebus
larımız kazalarımızda tetkik gezileri
ne çıkmışlardır. Mebuslarımız yer yer 
yapılan toplantılarda halkın dilekle
rini ve ihtiyaçlarını tesbit etmekte -
dirler. 

"Etrüsk,, vapurunun 
teı:rübeleri yapıldı 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Dün
denberi tamir edilme1<.e olan Etrüs!{ 
vapurunun tnmiratı bitmiş ve gemi 
bugün tecrübe edilmiştir. Etrüsk'ün 
ta~irden sonra 13 mil yapacağı tah
mı:ı edilmiştir. Fakat gemi, bugünkü 
tecrübede ancak 11 mil yapabilmiştir. 

Doğu Vapuru yakında gelecek 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Alman

ya'da inşaatı biten ve harp dolayısiy
le buraya getirilemiyen 5300 tonluk 
Doğu vapurunun getirilmesi için ala
kalı makamlar tarafından yapılan te
şebbüsler müspet netice vermiştir. 
Geminin yakında İstanbula getirile
ceği anlaşılmaktadır. 

İğdır' da elektrik 
tesisatı yapılıyor 

Iğdır, 16 a.a. - Kasabamız elektril. 
şebekesi tesisatına dün başlanmıştır. 

Bu münasebetle yapılan merasim . 
de mülki ve askeri memurin ile kala -
balık bir halk kütlesi hazır bulunmuş 
ve belediye adına söylenen bir nutuk
ta cümhuriyet idaresi altında Iğdır'ın 
mazhar olduğu inkişaf ve terakki bil· 
hassa minnet ve şükranla tebarüz et • 
tirilmiş ve kaymakam Salah Gür 
uğurlar temennisiyle ilk kazmayı vur· 
mU§tur. 
Şebeke tesisatı bir buçuk ayda ta -

maml:ınacak ve bu suretle I ~ :ır elek· 
triğe kavuşmuş bulunacaktır. 

-S-

Aleni teşekkür 
Torunumu ani bir şekilde tutuldı~

ğu apandisit hııstalığına hemen mUda
hale ederek, hazikane amcliyatiyl~ 

kendisini feci bir akibetten kurtaratı 
Ankara Nümune Hastanesi değerli o
peratörlerinden Bay Bahaddin i!:!, 
gerek ameliyatı esnasında gerek har· 
tanede bulunduğu müddetçe şefkatii 
alakalarını esirgemiyen baş tabip Ba.r 
Rüştü Çapçıya ve diğer doktor, hasta 
bakıcı, hemşirelere borçlu olduğum 
teşekkürlerimi ödemek için muhterer.ı 
gazetenizin tavassutunu rica ederim. 

Çorum Valiliğinden mütekait 
Süreyya Yurdakul 4270 

Bursa' da köy rnsk;epleri 
Bursa, (Hususi) - Arifiyedekl 

eğitmen kursundan mezun olan eğit· 
menler köylere gönderilmiştir. Bu e· 
ğitmenlerin idare edeceği köy mck • 
tepleri ilk kanunun başınc!a açılacak
tır. Bu mekteplerin ihtiyaçları kısa bir 
zamanda ikmal edilecektir. 

Atlamı'da fakir ta!ebeye yurdn!1 
Adana (Hususi) - Adana Maarif 

cemiyetinin fakir talebeleri için açtı • 
ğı kurs bu sene de faaliyete geçmiş • 
tir. Burada yedirilen ve yatırılan elli 
talebeden başka yurd, heriçten otuz 
çocuğa da öğle ve akşam yemeklerini 
vermektedir. 

OKULLAR 

Tômirat yaptırılacak 
Musiki Muallim Mektebi Müdür• 

lüğünden : 
Mektebimizde yapılacak 788 lira 

69 kuruş muhammen bedelli tamiratın 
pazarlığı 24. 11. 1939 cuma günü aaat 
15 te mektepler muhasebeciliğinde ya 
pılacaktır. Taliplerin teminat akçele
riyle birlikte müracaatları. (5798) 

15730 

Muhtelif askeri ena ahnacak 
.Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 

Komisyonundan : 
1 - Harp okulundan subay çıkacak O· 

kurlar için 771 tane sırma kemer, kılıç 
pıiskillü, apolet ve kılıç kapalı zarfla ek
tsiltmeye konmuıtur. Eksiltme 25 - 2. teı. 
- 939 cumartesi günü saat 11 de Ankara.da 
harp okulu binasında müteşekkil komiı • 
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12336 liradır, 
İlk teminatı 926 liradır. Şartnamesi An • 
karada me:ı:kiır komisyonda ve İıtanbulda 
İstanbul Levazım amirliği ıatın alma ko
misyonunda ve nümunesi ise Ankarada 
komisyonda görülür. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin prtııame· 
sinde yazılı vesikalar ve ille teminat melı:. 
tup veya makbuzlarını havi teklif mek • 
tuplannı belli ~n ve saatten bir u1.t e • 
vel komisyonda bulun.durmaları 

(5753) • 15743 

Portatif karyola ahnacak 
Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 

Komisyonundan : 
1 - Harp okulundan ıubay çıkacak o • 

kurlar için 771 tane portatif karyola açık 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 25 • 2. teı 
- 939 cumartesi gilnü saat 12 de Ankara 
Harp okulu binasında müteşekkil satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 46Ui lira illı: te
minatı 347 liradır. Şartnamesi her gii.ıı An. 
karada mezkur komisyonda ve htanbulda 
İstanbul levazım amirliği satın alma ko • 
misyonunda görülebilir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin şartname
ııi.nde yanlı nümune karyolayı ihale sünün 
den en az beş gün evet icap eden vesaik· 
la teminat mektup veya makbuzunu iha:e 
günü komisyona vermeleri. (5754) 1574-4 

Çizme alınacak 
Harp Okulu Komutanlığı Sa, Al. 

Komisyonundan : 
1 - Harp okulundan ıubay çıkacak o

kurlar için (771) çift rugan çizme pazar
lıkla satın alınacaktır 

Pazarlığı 20. ikinci teşrin 1939 pazar
tesi &iinü saat 14 te Ankarada harp oku· 
lu binasında müteşekkil komisyonda ya. 
pılacaktır. 

2 - Mulummcn bedeli (on bin yedi "Üı 
doksan dört) liradır. İlk teminatı (&C'!t'ı 
yüz c.loku:ı:) lira (elli beş kuruştur) Şar~na
mesi her gün Ankarada mezkur komisyon
da ve lstanbu1da İstanbul levazım lmirli~ I 
aatın alma komisyonunua, Eskişehirde, Es 
khıehirde lev:ı:ım amirliği ııatm alma ko
misyonunda görülebilir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin prtna"':e· 
ııinde yazılı vesaik ve ilk teminat me!o:•up 
veya makbuzlariyle belli gün ve saate ko
misyonda bulunmaları. (5861) l!:J2~ 

Kaput ahnacak 
Harp Okulu Komutanlığı Sa. A l. 

Komisyonundan : 
1 - Harp okulundln subay çıkacak o

kurlar için (771)a.det kaput pazarlıkla ı;a. 
tın alınacaktır. 

Pazarlığı 21 ikinci teşrin 1939 aalı ı!lnü 
saat 14 te Ankarada harp okulu bin.asındı 
milteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (23.130) yirmi iıç 
bin yüz otuz liradır. İlk teminatı 1.734 ı:. 
ra 75 kuru'jtur. Şartnamesi her fiin Anh\. 
rada mezk!lr komisyonda ve stanbuld.ı 
levazım limirliği satın alma komiıyonı:ıı
da görülebilir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin şartname
sinde yazılı vesaik ve ilk teminat mektup 
veya makbuz.larfyle belJi gun ve saatte ko-
misyonda bulunmaları. (586Z) 15821 
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ASKERIFABRlKALAR 

Mlnkka!ede yapflnlatak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Keşif bedeli (43454) lira (90) kuruı olan 
yuk:ırıda yazılı inşaat askeri fabri • 
katar umum mUdıirlugıi merkez satın alma 
komisyonunca 22-11-1939 çarşamba gU -
nu s:ıat 15 te kapalı zarfla ihale edilecek . 
tır. Şartname (2) lira (18) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (3259) lira (12) ku
ru~u havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu • 
nun 2 ve 3. maddelerindeki yazılı vesaik· 
le muayyen gün ve saatte komisyona mil· 
racaatları. (5630) l!i655 

20 kalem resim malzemesi 

ah nacak 
J\ııkeri Fabrikalar Umum Mü· 

tlürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (695) lira olan 20 
kalem resim malzemesi Askeri Fabrika • 
lar Umum Müdiirliıgiı Merkez satın alma 
komisyonunca 29-11-1939 çarşamba günü 
eaat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(52) lira (13) kuruş ve 2490 numaralı ka· 
tıunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko· 
misyoncu olmadıklıınna ve bu işle alaka· 
dar tüccardan olduklarına dair ticaret oda
sı vesikaslylc mezkQr gün ve saatte komis
yona müracaatları. (5826) 15773 

! ~O metre 140 santim eninde 

boranda bezi ahnacak 
J\skeri Fabrikalar Umum Mü

cürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
nıisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 
yukarıda yazılı 500 metre buranda bezi 
Asker! Fabrikalar Umum Müclürliii!ü Mcr
J ez satın alma komisyonunda 1-12-1939 cu
ma gunli saat 14 de pazarlıkla ihale edi • 
lecektir. Şartname parasız olarak komis • 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (150) lira ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko· 
rnisyoncu olmadıklarına ve bu işle alaka
dar tilccardan olduklarına dair ticaret o • 
<l:ı .. r vesikasiyle mezkQr gtin ve saatte ko· 
mısyona mliracaatlıırı. (5027) 15774 

6 kalem elektrik 

motorü ah nacak 
:Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

aürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
aniıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5325) lira olan 6 
kale:n elektrik motörü Askeri Fabrikalar 
Umum MUdurlilğü Merkez ııatrn alma ko
ınisyonunca 27-11-939 pazartesi cünU saat 
14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. $~~t
r.ame parasız olarak koml.syondan verılır. 
Taliplerin muvakkat temınat olan (399) 
lira (38) kurus ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 m:ıddelerindeki vesalkle komisyon
cu ol~drklarına ve bu işle alakaclar tlic • 
cardan olduklarına dair ticaret odası vesi
kasi7le mezkCir itin ve aaatte komisyona 

vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
i5le allkadar tllccardan olduklanna dair 
ticaret odaıı vesikaalyle mezkCir gün ve 
ııaatte komisyona müracaatları. 

(5833) 15780 

Müfaahhil nam ve hesabına 

38 kalem muhtelif salmastra 
ve saire ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2510) lira otan 
38 kalem muhtelif ıalmastra vesaire mü • 
teahhit nam ve hesabııı.a Askeri 1''abrikalar 
Umum Mıldürlüfü Merkez satın alma ko
misyonunca 1-12-1939 cuma günü saat IS 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (188) lira 
(25) kuru'} ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu i11le alaka.dar tüccardan 
olduklarına dair ticaret od3sı vesikasiyle 
mezkur p;iin ve saatte komisyona ınilr2c~at· 
lan. (( 5834) ı 578 \ 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Küçük Yozgatta elektrik ve su tesi
satını, aile ikametine mahsus ev, 
anbar ve bodrumu havi bir bakkali
ye mağazasiyle bir ekmekçi fırını 
3 sene müddetle kiraya v~rilecektir. 

IS lira aylık kira tahmin edilen Kiiçük 
Yozgatta elektrik ve su tesiı:atını, aile i
kametıne mahsus ev, anbar ve bodrmm.ı 
havi bir bakkaliye ınağazasiyle bir furunu 
üç sene müddetle kiraya verilmek uzere 
açık arttırmaya konulmuljtur. Ar~tırma, 
Ankarada Askeri Fabrikalar Umum Miı -
durliıgü binasında toplanan satın alma ko
misyonunca 29-11-1939 çarşamba ıunu sa
at 14 de yapılacaktır. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin mu. 
vakkate teminat olan (40) lira (50) ku -
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3, mad
dclerincleki vesaikle mezl,ur güıı ve ııaatte 
komisyona miıracaııtlan. (5835) 1S7C2 

Mülaahhif nam ve Jiesab:na 
6 ton klor kalsyüm alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan 
6 ton klorkalsium muteahh"t nam ve he· 
sabına Askeri l•abrikalar Umum Miıdür
luğü Merkez satın alma komisyonunca 
5-12-1939 salı gıinü saat 14 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şıırtname parasız ola • 
rak komisyondan verilir. Taliplerin mu • 
vakkat teminat olan (225) lira ve 2490 n:ı 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve. 
saikle komisyoncu olmadık'arına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarına d:ıir ti
caret odası veııikasiyle mezkfir ıün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(5836) 15783 

llôn iptali 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
m:ıyonundan : 

muracaatları. 11 2. teşrin 1939 tarihli 50 ton yonga 
(5828) ı 5775 satı~ı hakkındaki ilan hükümsüz.dür. 

11 kalem yağ olanacak (5864> ısa22 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
miayonundan ı 

GÜMRÜK VE lNHlSARLAR V. 

in~aat ilavesi yaptınla!ak 
inhisarlar Ult)um Müdürlüğün

den: 

Tahmin edilen bedeli (3925) lira olan 
yukarıda yazılı 11 kalem yag Askeri Fab· 
rıkalar Umum Mudurlugu Merkez 1Btın 
alnıa komlııyonunca 21·11-939 pazartesi 
ıunıi nat 14 de pazarlıkla ihale edilecek
tır. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(294) lira (38) kuruş ve 2490 uyılı nu· 
maralı kanunun 2 ve 3. maddeleriııdeiti 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle :ılakadar tüccardan olduklarına dair 
t'caret odası vesil:asiyle mezkur gun ve 
ı;aatte komisyona mıiracaatları. 

(5829) 

ı - Şartname, p15.n ve kegifnamesi 
mucfoince Ankara bira fabrikasında 
ilaveten yaptırılacak inşaat işi kapalt 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli "144.078,89" mu· 
15776 vakkat teminatı "8489,04" liradır. 

Mütaahit nam ve hcıabımı 

4 ton klorbaı ium ah nacak 

III - Eksiltme 1-12-1939 cuma gü
nii saat 16 da Kabata~ta Levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü· IV - Keşif ve şartnameler her gün 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· "720" kuru§ mukabilinde sö.aU geçen 
misyonundan : şubeden alınabilir. 

Tahmin edilen bedeli (720) lira olan 4 V _ İsteklilerin yüksek mühendis 
ton klorbarium müteahhit nam ve hesabı - 1 1 1 d kl t k 
ııa Askeri Fabrikalar Umum Müdiırlüğu veya mimar o ma arı, 0 ma 1 arı a • 
Merkez satın alma komisyonunca 1-12-1939 dirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı 
cuma ıUnU saat 14.30 da pazarlıkla ihale inşaatın sonuna kadar iş başında bu -
edilecektir. Şartname parasız olarak ko· lunduracaklarını noterlikten musad
misyonclan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (54) lira ve 2490 numaralı dak bir teahhüt kağıdı ile temin etme-
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle leri ve "75.000' liralık bu gibi inşaatı 
ko uısyoncu olmadıklarına ve bu Iııle all· ld kl 
k.,dar tüccardan olduklarına dair ticaret muvaffakiyetle yapmış o u arına 
odnsı vesiknslyle mezkCır ıün ve saatte ait vesika vermeleri lazımdır. Müna-
iı:o"tliıyona miıracaatları. 

15779 
kasaya iştirak edecekler yukarda yazı-

c .. 53Z) lı vesikayı eksiltme gününden "3" gün 
r :üfaahhif nam Ve hesabtna evveline kadar İnhisarlar umum mü

dürlüğü inşaat şubesine ibraz etmele-

8 ton Nalriuna bisüllit a!macak ri ıazımdır. 
VI - Mühürlü teklif mektubunun 

Aıkeri Fabrikalar Umum Mü- 5 inci maddede yazılı kanuni vesaik 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- ve teminat parası makbuzu veya ban
misyonundan : ka teminat mektubunu ihtiva edecek 

Tahmin edilen bedeli (700) lira olan 8 
ton natrium bi&ıiliit müteahhit naın ve he· olan kapalı zarflar eksiltme günü iha-
s.,bına Askeri Fabrikalar Umum MüdUrhi· le saatinden bir saat evveline kadar 
ğu Merkez satın alma komisyonunca 5· 1 ~· yukarda adı geçen komisyon başkan-
1939 sah günü saat 14.30 da pazarlıkla ı· • , .. 
hale edilecektir. Şartname parasız olarak l lıgına makbuz mu;ı:abılınde vermele· 
komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat ri liizımdır. (9441-5870) 15827 
teminat olan (52) lira (50) kuru~ ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki - -

60 Adet 1 Karat Saplariyle beraber Taş DUzeltme Elması. 
60 Adet 0,8 Karat SaplarJyle beraber Taı Düzeltme Elması. 
50 Adet 0,6 Karat Saplariyle beraber Taı Düzeltme Elmaıı. 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satm Alma Komiayo· 
ııundan : 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira olan yukarıda ya zıh 170 adet tas düzeltme el
ması Askeri Fabrikalar Umum Müdürhiğiı Merkez s;;tın alma komisyonunca 27-11 -939 
pazartesi ıünü saat ıs de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko • 
misyondan verilir. Tıliplerln muvakkat teminat olan (375) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle alilı:a
dar tOccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle mezkllr ıUn ve saatte k,,miı
yona ıııüracaa\ları. (S8ı<>) 15777 

ULUS 17-11-1939 

VlLAYETLER 

Kapalı zarf usnlile 
eksiltme ilam 

Gümütane C. Müddeiummniliğin 
den: 

1 - Eksiltmeye konulan it: 28619 
lira 80 kurut keşif bedelll GUmüıha
ne ceza evi inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait ıartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Ekıiltme prtnamesi 
B • Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel prtna

mesi 
D - Yapı işleri fennt umumt şartna-

mesi 
E - Keşif cedveli tahlili fiat 
F - Proje 
3 - Ist~kliler bu evrakı GUmiiş

hane C. müddei umumiliğinden 150 ku 
ruş mukabilinde alınabilirler. 

4 - Bu işin ihalesi ikinci teşrinin 
18 inci cumartesi günü saat 10 da Gü
müşhane C. müddei umumiliği odasın
da yapılacaktır. 

5 - Bu işe girebilmek için istekli
lerin 2146 lira muvakkat teminat ver
meleri ve ihale gününden nihayet 8 
gün evetine kadar Gümüşhane valili
ğine mürcıcaatları ve alacakları ehli
yet vesikalariyle birlikte 1939 yılına 
ait ticaret odası vesikasını ibraz etme
leri lazımdır. (9012) (5654) 15604 

Elektrik tesisatı 
Muğla Vilayetine bağlı Ula Ka· 

sabası Belediyesinden : 
1 - Nafıa vekaletince musaddak 

fenni proje, şartname ve keşifnamesi
ne tevfikan belediyece yaptırılacak 
bir aclet dizel motör ve alternetör ile 
teferruatı; tevzi ceryan tabloları, ir
tibat ve santral çıkış kabloları, çıplak 
bakır teller, izaletörler ve sair tefer
ruatı ile bunların temel ve montajla
rından mürekkep elektrik tesisatı ka
palı zarf usuliyle münai;:asaya konul
muştur. 

2 - Eksiltmeye ait fenni şartname, 
şartname ve keşifnameler iki lira mu· 
kal.ıilincle isteklilere veya adreslerine 
gönderilir. 

3 - Eksiltme 1.12.1939 cuma günü 
saat 15 de Ula belediye dairesinde 
encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 - Tesisatın muhammen bedeli 
(12765) lira ve muvakkat teminatı 

(957) lira 38 kuruştur. 
5 - İsteklilerin ıartnamede yazılı 

belgeleri haiz olmaları lazımdır. 
6 - Eksiltme teklif mektupları ek· 

siltme günü ihale saatından bir saat 
eveline kadar kabul edilir. (5i23) 

15549 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilam 

Elizıi Nafıa Müdürlüiünden: 

1 - 22940 lira 50 kurşu bedeli keşif 
li Elazığ'da 80 yataklı memleket has
tanesi elektrik tesisatı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Bu işe ait tartname ve evrak 
şunlardır: 

Bayındırlık genel ıartnameıi 
Fenni şartname 
Eksiltme şartnamesi 
Hülasai keşif 
Mukavelename 
İstekliler bu şartname ve evrakı 

vilayet nafıa mUdürlUğüne ve nafıa 
vekaleti yapı imar reisliği tesisat 
bürosunda görebilirler. 

3 - Eksiltme 22. 11. 939 çartamba 
günü saat 15 te Elazığ müdürlüğü o
dasında müteşekkil artırma eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 1721 lira muvakkat teminat 
vermeleri bundan batka aşağıdaki ve
sikaları getirmeleri lazımdır. 

A - 15000 lira kıymetinde elek • 
trik itleri yaptığına dair vesika. 

B - Elazığ vilayetinden alınmıı eh 
liyet vesikası 

D - İnşaat müddetince iı batında 
diplomalı bir mühendis veya fen me· 
muru bulunduracağına dair taahhut • 
name 

5 - Teklif mektupları yukarıda U
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evetine kadar komisyon reisliğine 
'lıakbuz mukabilinde verilecektir. 
Poıta ile gönderilecek mektuplar 

iiçüncil maddede yazılı aaatte gelmf t 
bulunmalıdır. Postada olacak gecik • 
'rleler kabul edilmez. 

15593 

Paıarhk suretiyle ihale ilanı 
Muila Vilayetinden : 

1- Pazarlığa konulan it : Muğla 
iikGmet konağı inşasına talip çıkma

dığından yeniden pazarlığa çıkarıl • 
mıştır. 

2- Bu in"'atın keti! bedeli 64.872 
lira 49 kuruştur. 

3- Bu inşaatın 14.872 lira 49 kuruıu 
939 senesinde ve 50.000 lirası da 940 
senesinde tesviye edilecektir. 

4- Bu inıaata ait evrak ıunlardır : 
A- Proje, 
B- Keıif cetvell, 

5 kalem erzak alınacak 
Antakya'da Hatay Gümrük Muhafaza Taburu Satm Alma Komis-yonundan, 

Apğıda cins ve miktarlariyle muhammen fiat ve muvakkat teminat miktarları gösterilen beş kalem erza'' 
hizalarında yazılı eksiltme ıekilleriy le ve muayyen gün ve satte ihale olu nacaktır. İştirak etmek isti yenler mul 
vakkat teminatlarını lskenderun gümrükleri veznesine yatırarak makbuzlarını komisyona ibraz edecekler ve ka .. 
palı zarfları tayin edilen saatten behemehal bir saat evvel komisyona tevdi etmiş bulunacaklardır. Buna ait şart 
nameler tabur satınalma komisyonunda her an görillebillr. 15807 

• Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
Cinsi Kilo Lira Lira kuruı İhale tekti İhale tarih ve gilnU 

--
Arpa 240.000 12.000 900 Kapalı zarf 
Sığır eti 47.100 9.420 706 50 ,, ,, 
Un 122.250 17.115 1283 63 , .. .. 
Sadeyağ 3.000 3.600 270 Açık eksiltme 
Sabun 3.425 1.370 102 75 

" 
.. ,, 

C- Kapalı zarf usuliyle eksiltme vesikaları haiz olup göstermesi lazım 
şartnamesi, dır. 
F- Bayındırlık işleri genel şartna- Ticaret odası vesikası, teminat mek-

mesi, tup veya makbuzu ve Trabzon Vila • 
-E Yapı işleri umumi fenni şartna !ayetinden alacağı ehliyet vesikası 

mesi, 6 - Teklif mektupları yukarıda 3 
-F Hususi şartname, üncü maddede yazılı saatten bir saat 
G- Fenni prtname. eveline kadar vilayet daimt Encüme-
R- İstekliler bu işe ait evrakı 32 nine getirilerek eksiltme komisyonu 

kuruş bedel mukabilinde Muğla nafia reisliğine makbuz mukabilinde verile 
müdür!üğünden alabilirler. cektir. Posta ile gönderilecek mektup 

5- Pazarlık 30 Teşrinisani 939 per- tarın nihayet 3 ncü maddede yazılı sa 
şenbe günü saat 15 de Muğla nafia mü ate kadar gelıni~ olması ve dış zarfın 
dürlüğünde müteşekkil komisyon hu- mühür mumu ile iyice kapatılmış ol-
zurunda yapılacaktır. ması lezımdır. 

6- Muvakkat teminat 4493 lira 63 Postada olacak gecikmeler kabul 
kuruştur. edilemez. (9390 / 5863) 15802 

7- İsteklilerin pazarlığa girebilme-
leri için bu seneye ait ticaret odası ve
sikasiyle pazarlık gününden sekiz gün 
evvel resmen Muğla vilayetine müra • 
caatla alacakları ehliyet vesikasını ib· 
raz etmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
pazarlığa istirak edemezler. 

(921ô/ 5774) 15717 

35 tesviyeci alınacak 
Eakiıehir Tayyare Fabrikası Di· 

rektörlüğünden : 
Fabrikaya imtihanla 35 birinci ııınıf teıı

viyeci alınacaktır. İmtihanda en iyi derece 
de muvaffak olanlara (5) lira yevmiye ve
rilecektir. Sanat okulu mezunu olanlar 
tercih edilir. Taliplerin bir dilekçe ile 
bizzat fabrika direktörlüğüne müracaat
ları ve a§ai!ıda yazılı vesaiki de beraber
lerinde getirmeleri : 

Nüfus tezkeı·esi 
Mektep şahadetnarnesi 
Bonservis. 15771 

1 nşoat mü na kasası 
Niğde Valiliğinden ı 

l - Ulukışla kasabasına 32 kilomet 
re mesafede olan Çiftehan kaplıcası • 
na ilave edilecek kısma ait (19337) 
Ura (38) kuruş keşif bedelli 1nş3atın 
ihaleye göre takarrür edecek fiyatla· 
ra nazaran (15000) liraya tekabül e
den mikdarı kapalı zarf usuliyle ck
ıiltmeğe konulmuı ise de istekli çık -
matlığından i. 11. 939 tarihinden iti
baren bir ay müddetle pazarlık sure
tiyle ekıiltmiye konulmasına karar 
verilmiştir. 

2 - Eksiltme 1. 12. 939 cuma günü 
saat (15) te vilayet daimt encümen 
odasında toplanacak eksiltme komis
yonunca yapılacaktır. 

3 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklinin 1125 lira muvakkat teminat 
vermesi, bundan baıka ekıiltme gli
nünden en az ıekiz gün evel villyete 
müracaat ederek ibru edecfi fenni 
ve mali referans mukabili ehliyet ve
sikası komisyonundan alacakları veıi
kayı ibraz etmeleri şarttır. 

4 - Bu işe ait §artnameler ve evrak 
Nafıa mlidürlüğünden bedelsiz olarak 
görülebilir. (9367 /5823) 15799 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilim 

Trabzon Vila7eti Daimi Enüme· 
ninden ı 

1 - Eksiltmeye konulan it : Trab
zon • Rize sahil yolunun 14 + 850 • 
27 + 000 kilometrelerinde bUz, kor • 
kuluk inşaatı ve ıose esaslı tamiri, 
köpril ayağı tahkimi. 

Keşif bedeli (27274) lira (34) kuruş 
tur. 

2 - Bu ite aid ıartnameler ve ev· 

Bir lokomobil ahnacak 
Samsun Belediye Riyasetinden: 
S:unsun elektrik santralı için 300 

beygir kuvetinde bir adet yeni loko
mobil mübayaa edilecektir. 

1 - İhale: 30. 11. 939 perşembe gü
nü aaat 15 te belediye daimi encüme· 
ni huzurunda kapalı zarf usuliyle ya
pılacktır. 

2 - Muhammen bedel: 17200 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat: 1290 lira
dır. 

4 - İhale, 2490 sayılı kanun hüküm 
leri dairesinde yapılacaktır. 

5 - Teklif mektupları ihale saa
tinden bir saat evel belediye riyaseti
ne verilmiş olmalıdır. 

6 - Daha fazla malGmat almak ve 
gerekli evrakı görmek istiyenler Sam 
sun belediyesi elektrik işletme müdilr 
lüğüne müracaat etmelidirler. 

15803 

Pazarlık ilônı 
lzmit Cümhuriyet Halk ranuI 

Batkanlığından : 
İki defa kapalı zarf ile eksiltmeye 

konulduğu halde alıcı çıkmıyan 46957 
lira 27 kurut ketif bedelli İzmit par
ti ve Halkevi binası ikmali inpatı g. 
11-939 tarihinden itibaren bir ay pazar 
lığa konmuıtur. 

Bu ite ait mukavele, proje ve ıair 
keşif evrakı Nafıa MildUrltiğilnde gö· 
rülebilir. 

Muvakkat teminat 3521 lira 79 ku
ruştur. 

İsteklilerin Nafıadan almıı olduğu 
vesikalara istinaden, yükıek mühen • 
dia veya mimar kullanacağına dair ve
ıika, 939 yılına ait Ticaret odası kağı
dı, ve teklif mektupları ile birlikte 
9-12-939 cumartesi günü saat 11 e ka
dar İzmit Halk partisi ihale komisyo
nuna müracaatları lazımdır. (4279) 

Muhasebe memuru aram yor 
Kayseri Elektrik Şirketinden : 

Usulli defteriye vakıf iki muhasebe 
memuruna ihtiyaç vardır. Taliplerin 
en apğı orta tahsili ve mecburi asker
lik hizmetini bitirmiş ve tecrübe gör
miiş sıhhati yerinde olmaları şarttır. 

Ehliyetlerine göre 80 - 120 liraya ka 
lar maaş verilecektir. 

İsteklilerin şirkete yazacakları mek 
tuba §imdiye kadar çalıştıkları yer
lerden aldıkları vesikalarla fotoğraflı 
bir kıt'a hüviyet varakası ve tahsil ve
sikası suretlerini bağlıyarak Kayseri
de elektrik şirketi müdüriyeti namına 
~i:indermeleri ilan olunur. (4276) 

28. 11. 939 salı günü sa: 10 da 
28. 11. 939 salı günü .a: 11 do 
28. 11. 939 salı günü sa~ ıs t.e 
29. 11. 939 Sa: 11 de 

.. 15 de 

lini muhtevi olup Malatya ceza evin 
de yapılacak noksan inşaat kapalı zat: 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Huıusi ve fenni prtname 
C - Keşifname 
D - Mukavele projesi. 
3 - Bu i11e ait muvakkat temtnal 

(1013) lira 10 kuruıtur. 
4 - İhale 30.11.939 tarihine rutla• 

yan perşembe günü saat 14 de .Malat~ 
ya cümhuriyet müddei umumiliğind 
yapılacağından 2490 sayılı kanuna g · 
re hazırlanacak teklif mektuplarının 
ihaleden bir saat evet cümhurlye
müddeiumumiliğinde teıekkill eden 
komisyon reisliğine tevdii JDefl"llttud 
Poıta ile gönderilecek mektupların 
gecikmesinden dolayı bir mazeret ve 
mesuliyet kabul edilmez. 

5 - İsteklileri ihaleden lbkal 8 
giln evci vil~yet nafıa mildilrlfllthı -. 
den bu i11 için ehliyet vesikaları alma· 
lan lazımdır. 

6 - Belediye, pul, llAn, mumclo 
vesaire masraflar istekliye aittir. 

(5848) 15814 

Hükümet konağı inşaatı 
Mardin Vilayeti N11&eybin Ka· 

zuı MalmüdürlüA'ünden ı 

Eksiltmeye konan it: 

1 - Mardin vilayeti Nusaybin ka· 
zası hükümet konağı inqatı olup mu· 
hammen keşif bedeli (63843) lira (87) 
kuruttur. 

2 - (10000) lirası bu sene bGtç .. tn
den verilecek mabadi 940 bütçesinden 
tediye edilecektir. 

3 - Eksiltme 27.11.939 atrlhlne mil· 
_ .. ,. p-artetN glln~ -t J.5 eJ.JH••J,":• 

bin kazası malmildürlüğünde yapıla • 
caktır. 

4 - İsteklilerin bu iıe ait evrak ve 
şartnameyi Nusaybin malmUdtırHi • 
ğünden ve Mardin nafıa mildilrtnfUn· 
de görebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
(4788) lira( 29) kuruıluk teminat ver· 
mesi ve eksiltme yapılacatı rUnden 
en az 8 gün evel ellerinde bulunan ve· 
sikalarla birlikte Mardin vi11yetine 
müracaat ederek bu ite mahsus olmak 
vesika almaları ve bu vesikayı lbru 
etmeleri şarttır. 

6 - İsteklilerin teklif mektuptan S 
üncü maddede yazılı müddetten bir 
saat evetine kadar malmUdilrHllUne 
makbuz mukabilinde vermeleri lbım• 
dır. Postada olan gecikmeler kabul e• 
dilmez. 15823 

Kalorifer fesisah yaptırılacak 
latanbul Belediyeaiden ı 

Taksim bahçesinde yaptınlmıı olm M· 
yük gaainonwı kalorifer toaiaat.ına ait in
şaatın ikmali için yaptırılacak lıleır ka • 
palı ıarf eksiltmesine konulmuttuc. llu • 
hammen bedeli 42269 lira 34 Jrunaıtur. 
Ve ilk teminatı 3170 lira 21 kuruştur. Ke· 
şif evrakı 211 kuruıs mukabilinde fen itleri 
müdilrlilğilndcn alınır. İhale S0-11·1939 
perşembe günü saat 15 de İstanbul bele • 
diye daimi encümeninde yapılacaktır. Ta· 
tiplerin ihaleden 8 gUn evel fen iılerl mil· 
dürlüğilne müracaatla alacaktan fenni eh• 
liyet vesikaları ve ilk teminat makbıu ve· 
ya mektupları ile 2490 numaralı kanuna 
göre hazrrhyacakları kapalı zarflarını 
ihale günü .aat 14 de kadar daimi eneil • 
mene vermeleri. (9.U7 • 5872) 15829 

rak fUDlardır • 
A - Eksiltme şartnamesi Pamuk (Orap ipliği ahnacak Erzincan Vilayeti idare He7eti11 
B - Mukavele projeıl :len : 
C - Nafia işleri genel uıırtnamesi lstanbul Jandt\rma Satm Alma G.. b d Al" ğl M taf .. 

r- r • d oçe e en ı O U UI & v .. 
D - Tesviyei tilrabiye, toıe ve kir ~ ~·~~~:u~ e~:af: ve nümuneslne uygun ı Mustafa oğlu Şevki Yılmazı darp ve 

gir inşaata aid fennt tutname (15.228). kiyo .pamuk çorap ipliği kap.alı cerh etmekten meznun Erzincan vili· 
E - Huıusi prtname zarf ek~ı~t~es..ıyle satın almaca~ !e ekıılt- yetinin Esesi nahiyesinde müstahdern 
F - Silailei fiat, cetveli, hUlaaai me 1 bırıncıkanun 1939 cuma gunu saat on İ 

beşte Taksim Ayaııpaşacla jandarma mın • jandarma erlerinden Emin oğlu Iya· 
ketif cetveli taka komutanlıtı binası içinde komisyonu- sın idare heyetince men'i muhakeme· 

G - Grafik muzda yapılacaktır. . k ·ı · t ' M h 11· 'ka• 
İ 2 - Tahmin edilen bedel on dokuz bin sıne arar ven mış ır. a a ı ı 
steyenler Genel prtname ve ıose dört yüz doksa.n bir lira seksen dört ku- metleri halen malUm olmıyan milştc· 

ve köprüler şartnamesi hariç olmak ı;ış ve ilk teminat bin dört yilı altmış bir kilerin bu karara itirazları varsa tari· 
üzere diğer evrakı (150) kurut bedel !ıra aeksen dokuıı: kuruştur. . 'lA d . 'b b .. f • 

3 - Şart kliıdı ve nümune her gün hı ı an an ıtı aren on eı gun zar ın 
mukabilinde Nafiadan alabilirler. İs- komisyonda görülebilir. Ve prt lı:Sğıdı pa da müracaatta bulunmaları ilan olu· 
teyenler Genel prtname ve §Ose köp· raıız ahnabil~r. . . nur. (5877 15831 

I · · ı.. ... d 1 i 4 - İsteklılerın htanbul levazım lmır-
ril er prtnameıını U'Ç e ı z görebi • liii muhasebeciliği veznuine yatıracak-
lirler • ları ilk teminat makburu veya banka ke-

3 - Eksiltme 30-11-939 tarihinde fa.let mektubu ve tart kliıdmda yazılı sair 

Per•embe günU ıaat (lS) de Trabzon belıeleri de havi teklif zarflarını eksilt· 
Y me ııaatinden bir saat eveline kadar ko-

da Vil!yet makamında toplanacak da- misyonumuzda bulunmuş olmaları llzım-
iml Encümende yapılacaktır. dır. (9371-5822) 15811 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile ya 
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
tek1llerin (204t'I) lira muvakkat temi· 
nat vermeıi, bundan bagka agatıdald 

münakasası 
Malatya Cümhuriyet Müddeiu· 
ıniliğinden ı 

1 - 13508 lira 01 kuruı keıif bede 

Alôkadarlara 
Çocuk Eıirgeme Kurumundan = 

"Çocuk Esirgeme Kurumuna açıl< 
m.:murluk için müracaatla kayıt o!~· 
nanların 17 İkinci teşrin Cuma gü~ il 
saat 10 da umumi merkezde bulunn.a-
ları.,, 4278 
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MiLLi MÜDAFAA 

Kalörifer tôdilôtı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ı 1isyonundan : 
Keşif bedeli 2475 lira 156 kuruı olan 

~ ·?tel Kurmay kalartifer tcsiıatındak:i ta
c. at ve ilaveler işi pazarlıkla yaptırılacak 
tı r. Pazarlığ ı 20-11-939 pazartesi günü u
i t 11 dedir. l{ati teminatı 371 lira 40 ku
r uş olup şartnamesi komisyonda görülür 
1"alip!crin muayyen zamanda M. M. V. 
t Al .Ko. da bulunmaları. (5668) 15626 

Beton yol yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Uc:uı yoluna bir beton muvasala 

Yolu kapalı zarfla yaptınlacaktır. Ketif 
bedeli 77621 lira 76 kuruştur. Teminat 
ı:t i ktarı 5132 liradır. Kapalı zarfla ihalcıi 
23-11-939 perşembe günil. ıaat 15 de vekl.
let satın alma komisyonunda yapılacak -
:r. Keş i f evrakı 390 kuruştur. Bu eksilt

meye yerli veya ecnebi firmaları i1tirak 
t:l~bilir . Ekıiltmeye gireceklerin fennt 
'ile ma!I iktjdar s"hibi olduklarını isbat et
ıtıeleri !Jarttır. İsteklileri n kanunun ikin
c i ve liçüncil maddelerinde yazılı kanuni 
l-~lıteleriyle teklif ve teminat mektupla -
rivle birlikte ihale natından bir aaat e
el komiıyona müracaatları. 

(5721) 15668 

Cenzin ve sair yağlar alınacalı 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

ıniayonundan : 
Hepsine tıhmin edilen fiyatı (5940) li

ra olan : 20 ton benzin 800 kilo inco..yağ, 
600 kiJo kalın yağ, 400 kilo va1valin, 200 
kilo ıre• 200 kilo ıaz, 200 kilo ilstlipli yağ
lan kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Ekailtmeıi: 24-ıı-939 cuma günü aaat ıı 
dedir. İlk teminatı: 445 lira 50 kuru!S o
lup şartnamesi komisyonda görülür. Talip
lerin zarflarını ihale saıtından behemahal 
bir saat evetine kadar M.M.V. Sa. Al. Ko. 
tıa vermeleri. (5744) 15697 

Diş malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundan : 
Muhammen bedeli 2800 lira olan 54 ka

em di1 malzemesi pazarlıkla satın alına • 
caktır, PazarltK:ı : ı8 - ıı - 939 cumartesi 
&Unü ıaat ı 1 dedir. Kati teminatı: 420 li
ra olup ıartnamesi komisyonda ıörtilür. 
Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. 
l .l. Ko.da bulunmaları. (5766) 15715 

Kundura alınacak 
M. M. Vekaleti Saim Alma Ko· 

bıisyonundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı A ti

pi olduiuna göre ( 480) dört yiiı ıekıen 
kuru1 ve B tipi olduğuna ıöre (400) dört 
Yüz kuruş olan (100,000) yüz bin çift kun
oura kapalı zarf usulü ile münakasaya kon
nıuıtur. lhaltsi 27.ı1.ı939 pazartcı~ ~Unli 
ıaat on birdedir. İlk teminatı B tıpı ol~ 
dutuna a:öre (19.7SO) on dokuz bin yedı 
ytLz elli lira olup şartnamesi (20) yirmi 
lira mukabilinde M . M . V. satın alma ko
nııayonun an alınabilir. A t ipi oldu;cuna 
göre llk teminatı (Z2,9SO) yirml iki bin 
dokuz yüz elli lira olup şartnameai (24') 
yirmi dört lira mukabilinde M. M. V. sa
tın alına komisyonundan almabilir. İstek
lierin kanunun emir ettiii belıelerle ihale 
ıaatından bir uat eveline kadar M. M. V. 
aa.tın alma komisyonunda bulunmaları 

. (5772) 15758 

Kundura alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

ınisyonundan : 
Beher çiftine tahmin edi~_en fi~atı A ti

pi olduıiuna a:öre (480) dort yuz ıek~en 
kuruı ve B tipi olduğuna göre ( ~00) d~rt 
Yüz kurut olan (ıS0.000) yüz elh bln çıft 
kundura kapalı zarf uauliyle münakasaya 
korunuıtur. 

İhalesi Z?·ll-939 pazartesi günü saat on 
beştedir. İlk teminatı A tipi oJ.duiuna •ö
re (32.550) otuz iki bin beş yüz e1li lira 
olup prtnameıi (36) otuz altı lira muka· 
bilinde M.M. V. satın alma komisyonun -
dan alınabilir ve B tipi olduğuna söre ilk 
teminatı (27.750) yirmi yedi bin yedi yliz 
elli lira olup ıartnameıi (30) otuz lira 
mukabilinde M.M.V. satın alma komi• -
Yonundan alınabilir. İsteklilerin kanunun 
emrettiii belıelerle ihale aaatından bir 
&aat evetine kadar M.M.V. satın alma ko
tniayonunda bulunmaları. (5773) 1S7S9 

Sabun alınacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satm 

Alma Komiıyonundan : 
ı. - Tahmin edilen bedeli "27.120" lira 

olan .. 80.000" kilo sabunun 28 2. teşrin 930 
tarihine rasthyan sah günü aaat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2. - llk teminatı "'2034" lira olup şart· 
narneai her gün komisyondan "136" kuru11 
bciel mukabilinde alınabilir. 

3. - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
lrifatı dahilinde tanzim edecekleri kapa. 
t teklif mektuplarını en ıeç belli giln ve 

&aatten bir saat evetine kadar Kasımpı-

b
ta'da bulunan komisyon baıkanhğına mak

\tz mukbilinde vermeleri. ("9246" 5777) 
15760 

Hayvan velensesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

~;"lyonund.a..n : 
. Beherine tahmin edilen fiyatı (ıı) on 

hır lira olan SOOO : 3500 adet hayvan ve -
lenıeıi pazarlıkla ıatın alınacaktır. Pa -
t\rlt11-1 20 . ı ı-939 pa7.a rtesi günü saat ı ı dc
d_lr Kati t~inatı S2SO lira olup ıartname
&a 175 kuru!Sa komôsyonıian alınır. Talip· 
1,cr ' n muayyen va !cit~e M.M.V. Sa. Al. Ko. 
~a bulunmaları. (5840) 15787 

Sade yağı alınacak 
M. M. V. Deniz Levaız Satın Al· 

lt\a Komıayonundan 
1 - Tahmin edilen bedeli (120.768) il· 

ra olan ( ı20.000) kilo sadeyağının 28 .. 
2 nci teı. - 939 tarihine rasthyan salı lrlinü 
'i'lat ı4.30 da kapalı zarfla eksiltmesi ya -
Pı .1 caktır. 

01
2 - 1Jk teminatı (72R9) lira (40) kuruş 

bu~P !Sartnamcsi her cün Kasımpaşada 
llı · •kuna!l . komiayondan (604) kuru!S bedel 

abılınde alınabilir. 
r:r3 - İıtekli1erin 2490 ıayrlı kanunun ta
t~k~~İ dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
it 1 rnektuplarını en geç belli Kiin ve 
baa~tcn ~ir aaat evetine kadar komiayon 
le~ atıhııı:ına makbuz mu.kabilinde verme-

rı, (9247·5778) 15794 

Tim ar f 111ası alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma K.o

miayonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiatt (110) 

yüz on kuruı olan (10.000 : 25.00Q) on 
bin ita yirmi bet bin adet tımar fırçaaı 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konul
muıtur, İhalesi 4 birinci kin.un ı939 pa -
zartesi günü ıaat on birdedir. İlk teminatı 
(2062,S) iki bin altmıt iki lira elli kuruı
tur. Evsaf ve ıartnameıi (138) ytlz otuz 
sekiz kuru, mukabilinde M. M. V. aaatın. 
alma komisyonundan ahnabilir. İstekli -
lerin kanunun emirettiği belgelerle ihale 
saatinden bir saat evetine kadat' M. M V. 
ıatın alma komisyonunda bulunmaları: 

(5808) 15809 

Yüz havlusu alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

misyonundan : 
Müteahhit nam ve hesabıne. beher ade

dine tahmin edilen fiatı (30) ot\12 kuruı 
olan (14.500) on dört bin bet yüz adet 
yüz havlusu açık ekailtme ıuretiyle mü .. 
nakaıaya konmuştur. İhalesi 4.12.1939 pa .. 
zartesi günü ıa.at ıs dedir, İlk temina.tı 
(326,S)üç yüz yirmi altı lira elli kuruştur. 
~vsaf ve prtnameıi bedelsiz olarak M. 
M. V. utın a)ma komisyonundan alınabi
lir. İsteklilerin kanunun emrettiği belge
lerle ihale gün ve saatinde M. M. V. sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(5841) 15813 

(amaıırlık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Uç yllz bin metre çamaşırlık bez 18 - İ -

kinciteşrin - 939 cumartcıi günü aaat ıı de 
pazarhkla satın alınacaktır. Beher metre
sine tahmin odilen fiyat yirmi üç kuruo O· 

lup katı teminatı 9400 lira olup iıteklile
rin pazarlık: gün ve saatında Ankarıda M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(5868) IS826 

LEVAZIM A.MIRLIGl 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

alma komisyonundan : 
1 - Çanakkıle müstahkem mevki bir • 

tikleri ihtiyacı için S50 ton kuru ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 17-11-939 cuma günü ıaat 
11 de Çanakka1ede müstahkem mevki aa ... 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3- Kuru otun beher kilosu üç kuruş • 

tan ı6500 lira kıymet takdir edilmiştir, 
Muvakkat teminatı ı237 lira 50 kuruştur. 

4 - Tali\' lerin belli C'Ünde teminat ak
çaları ve ihale kanununda yazıh vesaik -
le birlikte ihale ıaıtından bir saat evel 
komisyoan müracaatları. (5644) "1557g 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 170 ton kuru fasulyenin kapalı zarf

lı eksiltmeai 20·11·939 15 de Ankara LV. 
lmirliii satın alma komisyonunda yapı -
la c aktır. 

2 - Muhammen bedeli 23800 lira ilk 
teminatı ı 785 liradır. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülür. İçinde kanunt 
ve ticaret odası vesikaları da bulunan tek· 
lif mektuplarının saat ı4 de kadar komis
yona verilmesi. (5616) 15589 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan ı 
1 - Ödemiıin 64800 kilo keallroiı ıılır 

eti kapalı zarfla ekailtmcye konmuıtur. İ
halesi 20.-ıı.939 puırteıi a:ünil saat ıl de 
yapılacaktır. Umum tahmin tutan 1SS2 li· 
ra olup ilk teminatı ıı66 liradır. Şartname
ıi her ıün komisyonda cörülebllir. İstekli
ler 2490 ıayJlı kanu.nun 2 ve 3. maddele
rinde yazılı vesikalarla birlikte teklif ve 
teminat mektuplarını ihale ıaatından bir 
saat evetine kad•r İzmir Bornova aılı:eri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(5633) 15592 

ULUS 

Kuru ot alınacak 
Ankara LeTazan Amirlili Satm 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Komutanlık birlikleri ihtiyacı: için 

ıerait ve evaafı dahilinde 742000 kilo Jru. 
ru ot kapalı zarf usuliyle utın alınacak -
tır. İhalesi 20-ıt-939 pazartesi gilnü aaat 
11 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19663 liradır 
İlk teminau 1474 lira 73 lruruıtur. htek: 
lilerin ilk teminat makbuz veya mektup • 
lariyle teklif mektuplarını ihale cünil ihale 
saatından bir saat evetine kadar Fındıklı -
da komutanlık satın alma komlayonuna 
vermeleri. (5643) 15597 

Buğday kırması 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Er%Urum garnizonunun t500 ton 

buğday kırması 22-11-939 ç~amba &ilnü 
saat 10 da kapalı ı:arfla komiıyonnmuzda 
eksiltmeye konulacaktır. 

2 - Tehmin bedeli 15000 lira ve ilk te
minatı 1225 liradır. 

3 - Teklif mektupları 22-11-939 saat 9 
da komisyona verilmi1 veya posta ile aynı 
saatte komisyonda bulundurulmut olacak. 
trr. 

4 - E-...J To ... , d 
me•c.uttur. lateıklileır tarafmdaa her • .. 
man cörilleblllr. (5661) 15llOG 

Un alınacak 
Ankara Levazan Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Erzurum &:arniıtonwıwı ihtiyacı için 

kapalı ıarfla mHnek•••J'S konulan 500000 
kilo unun bedeli 10000 lira ve ilk teminatı 
47SO liradır. 

2 - İhale ırünn 20.11.939 paurteai cil· 
nü aaat 15 dedir. 

3 - Evsaf ve ıartnamcai kolordunun 
tekmil a:amizonlannda me•cut ve aynıdır. 
Her zaınan ve her Jerde cörülilr. 

4 - Teklif mektupları eksiltme aaatnı
dan bir saat önceye kadar komi•yonumu· 
a:a Terilmiı veya poata ile aynı saatte bu
lundurulmuş olacaktır, (5662) 15607 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği- Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Siirtteki birJiklerin ihtiyacı iç.in 

280000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuttur. 

2 - Şartnamesi Siirt askert satın alma 
komisyonundadır. İstekliler ,artna.meyi 
her gün iş saatlarında görebilirler. 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

ı - Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan erzak, yem ve mahrukatlar eksiltme-
7e konmuştur. 

2 - Cinsi, miktarı, tutarı, M. teminatt,ibale tarihi, ihale ııtatı ve ihale şekli a • 
,ağıda gösterilmiştir .. Eksiltmesi Vizede tümen satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. 

3 - Evsaf ve :şartnameleri komisyonda dır. Mesai gün ve aaatlarında görülebilir. 
4 - Kapah zarfla alınacak kalemlere iıstirak etmek iıtiyenlerin bildirBen cün ve 

aatten bir saat evet teklif mektularını komiayona vermeleri. (S659) 15658 
Cinsi Miktarı Tutarı M. Tem. Jhale İhale İhale 

Kuru ot 
= 
= 
= 

Odun 
= 

Yulaf 
= 
= 
= 
= 

Fasulye 
= 
= 
- , 

Ton Lr. Kr. Lr. Kr. Tarihi Saati Şekli 
382 IS280 1146 00 4-12-939 10 Kapalı nd 

55 2200 165 00 --- 11 Açık ek•iltme 
44 1760 132 00 15 
44 1760 132 00 16 

6SO 5850 438 00 ~-12·939 10 
830 7470 560 25 il 
730 40150 soıı 25 &-1: J39 ıo 
88 4.'!40 363 00 11 
88 4.'!40 363 00 
75 4125 309 40 

142 9230 692 25 
99 14850 111s 75 
54 8100 607 50 
54 8100 f07 50 
54 8100 607 50 

7-12-939 

16 
17 
10 
11 
15 
16 

Muhtelif yiycek ahnacak 

K1pah zarf 

Açık eksiltme 

Kapalı zarf 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Aşağıda cinı ve miktarı yaz:ılanlınn biz alarmda sösterilen gün ve saatte ihale.teri 
yapılacaktır. İstekli1erin teminat makbuz veya mektupJariylc kıtnunda yazılı veııka· 
lariyle beraber ihale a:ünü ihale saatından bir aaat eveline kadar teklif mektuplarını 
Edirncde müşiriyet daireıindeki Sa. Al. Ko.na vermeleri. (5844) 15790 
Cinsi Miktarı ?\'Ih. Tutarı Teminatı İhale Gün. Saat Şekli 
Pirinç 14'4-000 Kilo 39600 297 O 2'7-tı.939 Pazartesi ı ı K::ı.pah 

zarf 
Nohut 150000 Kilo ı9500 253 S 27-ıı-939 Pazartesi ı4.30 Kapah 

zarf 
K. fasulye 240000 Kilo 37200 279 O 27·11-939 Pazartesi 15.30 Kapalı 

zarf 
Yulaf 1470000 Kilo 88200 5660 27-11·939 Pazartesi 16 Kapalı 

zarf 
Makama 150000 Kilo 33750 253 2 28-11-939 Salı 10 Kapalı 

zarf 
Bu1sur 210000 Kilo 3.2550 2 ..... % 28-l 1-039 Sah ıs Xapah 

zarf 
Sabun 75000 Kilo 24750 185 7 211-11-939 Salı 10.30 Kapalı 

zarf 

Muhtelif yiycek ve yakacak alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Kilo Muh. bedel İlk Te. GUn Saat Şekli 
Lira Kr. Lira Kr. 

Odun 600000 7500 00 562 50 27-11-939 11 Kapalı zari 
Un 54-0000 70200 00 4760 00 27-11-939 15 Kapalı zarf 
K. Fas~~!ve 48000 5520 00 414 00 27-tı.939 16 Kapalı zar{ 

1 - M-ersin carnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarıda cinı ve miktarı mu -
hammen bedel ve ilk teminatlariyle ekıilt me giln ve saatlan ya:zıh maddeler kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 

2 - Eksiltme Mersin A. oube binasında ilst katmda Aa. mabfelde Aı, Sa. Al, Ko. 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Zarflar aynı günde açılış sıatın dan bir aaat evetine kadar kabul edilir. 
4 - Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler Menin Sa. Alma Komisyonuııd• mev-

cut ıartnamelcri her zaman cörebilirler. (5839) 15186 

Erzak ve sabun ahnacak 
Ankara Levazıtn Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

1 - Tümen birliklerinin aenellk ihtlya cı olan erzaklar eksiltmeye konmuştur • 
2 - Cinsi, miktarı, tutan, M, teminatı, ihale tarihi, ihale ıaatı ve ihale ıckll aıı ğıda ıösterilmiştir. Eksilt.meal Vlıedc tü

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Evsaf ve şartnameJeri komisyonda dır. Mesai gün ve saatlarında görülebilir. 
4 - Taliplerin bildirilen ıUn ve ıaatten bir sat evet teklif mektuplarını komisyona •ermeleri. (567g) 

Cinsi Miktan Tutarı M. TeminilU İhale İhale 
Ton Ltra Kr. Lr. Kr. Tarihi 1.aatı 

Sadeyaf 37 35520 2464 00 20-11-939 10 
= 22 Z1120 1584 00 = = = 11 = 22 21120 1584 00 = = = 15 
= 22 21450 1608 7S = = = 16 

Sabu• 30 9900 742 50 = = = 17 = 18 5940 445 50 21.11.939 10 
= 18 5940 445 50 = = = 11 
= 18 6210 465 70 = = = 15 

s. Eti 90 24300 1822 00 22·11·939 10 
= 60 16200 1215 00 = = = il 
= 60 16200 1215 00 = .. = 15 
= 70 19600 1470 00 = .. = 16 

Pirinç 77 23100 1735 00 23-11-939 10 
= 44 13200 990 00 = "' = 11 = 44 13200 990 00 = = = 15 
;= H 13860 1039 50 = = = 16 

Yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara Levuım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 

15613 
İhale 
Şekli 

Kapalı sarf 
= = 
= 
= 
= 
= 

= .. 
= 
= 
= .. 
= 

1 - Tilmen birliklerinin Hnelik ihtiyacı olan erzaklar eksiltmeye konulmaşttır. 
2 - Cinsi, miktan, tutan, teminatı, ihale tarihi, ihale saatı, ve ihale tekli aaalt da c<sıterllmiıtli. Ekılltmesi Viı:ed.e tU.

men satın alma komisyonunda yapdacak. 
3 - Evıaf ve eartnameleri komisyonda dır. Mesai gün ve saatlerinde görUleblllr. 
4 _ Kapalı zarflı ılınacak kalemlere iıtirak etmek istiyenlerin bildirilen at1n .,.. saatten bir aaat evci teklif mektuptarmı 

komisyona vermeleri. (5680) 15614 
Cinsi Miktarı Tutan M. Teminatı İhale tlıale İhale 

Ton Lira Kr, Lr. Kr. Tarihi ıaatı Şekli 
Gazyap 13 2470 185 25 24-11-939 10 Açık eksiltme 

= 20 3800 285 00 = = = 11 = 
= 20 3800 285 00 = = = 15 = = 20 3800 285 00 c = = 16 = 
= 20 4100 307 50 = = = 17 = 

Makarna 28 5880 441 00 27·11·939 10 Jtapılı sarf 
= 38 7980 598 50 === 11 = 
= 38 7980 598 50 = = = 15 = 
= S8 7980 598 50 = = = 16 = 
= 38 8550 641 25 = = = 17 = 

Nohut 28 2360 ı 77 00 28-11-939 10 •çık ekıiltme 
= 38 4560 342 00 = = = 11 = 
= 38 4560 342 00 = = = 15 = 
= 38 456a 342 oo = = = 16 = 
= 38 5130 384 75 = = = ı7 Kapalı zarf 

Bulcur 70 9800 735 oo 29-11-939 10 = 
= 100 14000 1050 00 :: = = 11 :: 
= 100 14000 1050 00 = = = 15 c = 100 14000 1050 00 c = = 16 = 
.. 100 15000 1125 00 "' .. .. u ... 

1 - tp (2M.-) 1ıfio - +·mm• 
tutan ll9ı2UO H"4.. 

' - İlk teminatı '2940> ıı...su-. 
S - Eksiltme 20-11-939 tara.lne teaa .. 

d&f odeın pazartcai dn6 uat 10 da Siirt 
.teri aatm alma komiıyonunda yapıla -
caktır. 

6 - İeteklilcria. banka. teminat mektub.ı 
•eya yezne makbuslan ile k:om.i•yona. mii· 
racaatJarı. (5663) 15608 

Buğday alınacak 
Ankara Le•az- Amirliği Satm 

Alına Komiıyonundan : 
1 - Erzurum a:arnizonunun ihtiyacı olan 

600 ton buğ4a7 21·11-939 ulı ıünl1 ııaat 
ıs de kapalı sarfla lcoıniayonumuzda ek -
ıiltmeye konulacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 36000 Te ilk: temin.a
tı 2?t>O liradır. 

S - Şartname ve evaafı kolordunun 374 
sayılı kitabındakinin aynıdır. 

4 - Bu kitap her yerde ye her zaman 
cörlilcbiJir, 

5 - Teklif mektuplan 21-11-939 .... 
ı4 e kadar komisyonumuza verilmiı veya 
posta ile aynı ıaatte komisyonda bulun · 
durulmuş olacıkur. (5666) 15609 

240.000 kilo 
makarna alınacak 

Ankara Levaznn Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

ı - Komutanhi,a bai:h birlikler için 
240000 kilo makarnanın kapalı zarfla mü
nakasası yaprlacaktır. 

2 - Zarflar komisyona 25.ı ı.939 cumar
tesi günii saat ıo da verilmiı olacaktır. 
Beher k ilosunun muhammen fiyatı 17 ku
ruştur. İlk teminatı 3060 liradır, İhalesi 
ayni etinde yapılacaktır. latekHlerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda komutanlık aa
tın alma komisyonuna C"elmeleri, 

(5704) 15645 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Aln1a Komisyonundan : 
ı - Komutanlıi:a bajh birlikler iç.in 

144000 kilo pilavluk pirincin kapalı zarfla 
müQıilkasası yapı}3calıctır. 

2 - Zarfla.r komisyona 23.11.039 per
!Seınbe günü saat ıt.30 da verilmiı olacak· 
tır, Beher kilosunun muhammen fiyatı 26 
kuru1tur. llk teminatı 2808 liradır. İhı -
lesi aynı günde yapılacaktır, İateklilerio 
belli cün ve saatte Fındıklıda komutan 
lık satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(5705) 15646 

Sabun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Saim 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Komutanlığa bailı birlikler için 

105000 kilo ,.1abunun kapalı zarfla müne
kasaıı yapılacaktır. 

2 - Zarflar komisyona 24 ıt.939 cuma 
sünii saat ıı de verilmiı otaCaktır. Beher 
kilosunun muhammen fiyatı 28 kuruıı;tur. 
İlk teminatı 2205 liradır. İhaleai ayni gün. 
de 7apılaeaktır. İsteklilerin be11i cün ve 
saatte Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (5706) 15647 

Hastane yaptırılacak 
Ankara Levazun Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - ÇanakkaJc mUstahkcm mcvlı:I Eca -

batta inıa ettirJlecek bir adet aaterf haı -
tane binası kapalı zarfla ekailtnıeye kon· 
mu,tur. 

2 - lhaleıi 22.11.939 çarşamba cnnn ... 
at 11 de müstahkem mevki aatın alma ko-
misyonuııda yapılaOlıtır. 

3 - İnşaatın k"'1f bedeli 5573 lira 65 
kuruetur. Muvakkat temin.atı ise 418 lira 
3 kuruıtur. 

4 - İateklilerin 7Ukarıda yazdı tarihtt 
ticaret vesikalıın nafıa vck&letinin tas . 
dikini havi mühendjs veya mimar veai..k.a . 
lan ve yahut da inaaetm ha.tında bunları 
bulunduracak kuvete haiz bulunmaları ve 
teminat akçaJariyla birlikte ihale ıaatın -
dan bir ıaat evet zarflarını makbuz mu • 
kabilinde komiayona vermeleri. 

S - Bu inşaata, ait husust, fenni şartna· 
melerle keşif evrakı Ankara ve İıtanbul 
LV. 5.mirlikleri satın almalariyle Çanak
kale müstahkem mevki ıatm alma komiı
yonlannda P•raaıl' ıörillüt, 

(5730) 15683 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Kaızman hayvanat ihtiyacı için a

lınacak olan 500 ton arpaya tek.lif edilen 
fiyat pahalı sörilldiiğündcn 7eniden ve k&· 
palı zarfla münakasaya çıkarılmı5t1r. 

2 - Tahmin edilen bedel 30000 lira •e 
ilk teminatı 2250 lira.dır. 

3 - İhalesi 24-1ı-93S cuma rUnü uat 
ıo da Karakösede mıntaka satın alma ko 
miıYonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklllerin teklif mektupl11r1nt 1 
hale saatmdan bir saat eveline kıdr ko· 
misyona teslim etmiı olmaları lizımdır. 

S - Şartname ve evıah kolordunun tek
mil garnizonunda mevcut ve aynıdır. Her 
Yerde ve her zam3n 150 kuruı mukabilin· 
~ &i;rülebilir. (5732) 15685 

Pirinç ahnacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor birliklerinin pirincine •erilen 

fiyat yüksek sörüJdüiünden paazrlıi• ko
nulmuıtur, 

2 - İhaleai 20-11-030 pazarteei a:ünU ıa
ıt 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminatı 2063 liradır. 
İate1ı:Ulerln mez~r rtlnde Çorluda kor H• 
tm alma komisyonuna müracaatları. 

(5786) 15723 

Kuru fasulye alınacak 

-7-

ksR fuul7-.i..a. kapalı ı:arfla münakasa:s ı 
ya.pılacakur. Zarflar komisyona 29-ıı-939 
da çar,.mba •iinü saat 1{).30 da verilm.!1 
bulunacaktır. Beher kil0&unun muham -
men fiyau ıs kuruıtur. İlk teminatı 2700 
liradır. İhalesi aynı &"ünd e yapdacaktı r, 
lıtek:lilerin belli gün ve aaatte Fındtkhd:ı 
komutanlık S., Al. Ko. nuna. aclmeleri. 

(S838) 15785 

Tahmil-tahliye münakasaıı 
Ankara Levazon Amirliği Satı:ı 

Alma Komisyonundan: 
1 - 6()00 ton malzemenin vagonlardan 

yükletme ve boıaltma iJi için paurhğın
da talip çıkmadığından tekrar pazarlı&? 
ı8.ıı.193g sa.at ıı de Ankarada Lv, Amir
liıii Qtm alma komisyonunda yapılacak ... 
tır. 

2 - Muhammen bedeli 2400 ün. ilk 
teminatı ıso liradır. Şartnam.eai komis .. 
yonda cörülür. İsteklilerin kanuni vesika 
•e teminatla belli vakıtta komisyonda Lu. 
lunmıılan. (6789) 15808 

Frenk gömleği alma~ak 
Ankara Levazım Amirliği Satı:ı 

Alma Komisyonundan: 
14500 adet frcnk S"Ömleği alı:nac.aJctır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 2ı.ıı.ı939 sah &iin .i 
aaat 14 te Topanade Lv. lmirliği satın al
ma kom.iıYonunda 7apılacaktır, 

Tahmin bedeli 30.-450 lira ilk te .. 
minatı 2283 lira 75 klJ'l"U1tur. 

Şartname ve nümuneai komiı~nda &:ö -
rülür. lı!eklilerin kanuni v.csikala.riylc 
beraber beJJi N3tte komisygna celmele 
ri. (5859) 15818 

Makara ipliği alınacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Bir buçuk milyon kadar makara 

ipJifi alınacaktır. Pazarlıkl.a ekaiJtmesi 
20. ıı.ı939 pazartesi günü ıaat ı4',30 da 
Tophanede lıtanbul Lv. lmirliA:i satın al
ma komiıyonWlda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 90.000 lira iJk teminatı 5750 lira
dır. Şartname ve ni?muncleri komisyonda 
görüliir. İsteklilerin kanuni Yesik:alari7lft 
belli saatte komisyona a:elmeleri. 

(S860) 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
ı - Ordu ihtiyacı ıçın pa.ze.rlıklı 

242000 kilo pirinç satın alınacaktır. 
2 - İhaJ.cai ıs - ik.inciteı. - 939 cam.ar .. 

teai cünü. &a.at on biırde lzmirde kı.ıada 
lzm.ir LV. Amirliii u.tuı alına kom.it ... 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 59290 liradır. 
4 - Teminatı it.atiye akçası 889S lira SO 

kuruıtur. 
5 - Şartnamesi her gün komiıyonda cc;.. 

rülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odaaındıa kayıtlı 

olduklarına dair vesika 1"Ö9tcrmek IDC'C -
buriyeti od edir 1 cıır. 

7 - Pau.rlıla iıtirak edecekUr 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. cü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı Yesikaları v-e to
minatı katiyeleriyle birlikte ihale aaa • 
t.ındıan evel komiayona miiracaatla.rı. 

(5878) 1S832 

500 ton yulaf alınacak 
Ankara Levazmı Amirliğl Satm 

AJına Komisyonundan: 
1 - Ordu hayvanatı için pazarlıkla 500 

ton ,..W.f utm alınacaktır 
2 - İhalesi 18·11-939 °cumarteai sünü 

saat on bir buçukta İzmirde qlada LV 
lmirliği sa.tın alma komiıyonunda ,.pıla; 
c.aktu . 

3 - Tahmin edilen tutan 275000 !in , 
dır. 

4 - Teminatı Atiye akçaaı 4125 liradır. 
5 - Şartnııuneai her cün komisyonda 

görülebilir. 
6 - İstekliler tiuret odeemda b ... 

yıth oLdukların.a dair vesika &östermek 
mecburiyetindedirler. 

7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sa
yılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde ve ıart
nameainde yazılı vesikaları ve teminatı ka
tiyeleriyle birlikte ihale sa.atından evci 
komisyona müracaatlerı. (5879) ıS833 

TiCARET VEKALETi 

Kömür ahnacak 
Ticaret Yeki.Jetinden : 

1 - Vekalet kaloriferleri için 100 
ton Karabük kok kömürü açık eksilt 
me suretile alınacaktır. 

2 - Beher ton için V eklilete teslim 
fi atı olarak (25) lira ( 50) kuruş tah
min edilmiş olup muvakkat teminatı 
(191} lira (25} kuruştur. 

3 - Eksiltme 27·11-939 pazartesi 
günü saat 14 de yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin bu günden evci 
muvakkat teminatlarını yatırmaları 

ve muayyen saatte Vekalet Zatişleri 

ve Levazım Müdürlüğünde toplana
cak satın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları, taliplerin şartnameyi 

her gün Zati§leri ve Levazım kale -
minde görmeleri ilan olunur. (5847) 

15792 

Alaca icra Memurluğuundan : 
Allcada toför süJeymanın noter aene ~ 

diyle masrafı hariç olmak üzere Osman .. 
cıklt şoför Rift zimmetinde yüz: lira ala
cağı için namma tanzim ve teblit için 
muhtelif mahallere gönderilen icra emri 
t-ebliı cdilememiı ve mahali ikameti meç .. 
bul kalmııs olduğundan ilin tarihinden 
itibaren borçlunun kanuni müddet zarfın -
da müracaat yollıra tevessül edilmediği 

Ankara IAvazan Amirliği Satın takdirde alacak kesbi katiyet kesbodeceği 
Alma Komisyonundan : ı ve bundan aon.ra kanun yollarına müracaat 

1 - Komutanlık birlikleri için 240 ton 
olunacağı ilin olunur. 4'272 

Kışhk sebze alrnacak 
Ankara Levazım 

Clnıi 

Pıra• 
Lalınıı 
Ispanak 
Kuru ıoiar 
Patates 
Kerevi:t 
Taze bakla 

Amirliği 
Miktarı 
Kilo 
3000 
3000 
3000 
2000 
3000 
1000 
1000 

Satın A.lma Komisyonundan: 
Muhammen B, 
Lira Kr. 
300 00 
300 00 
450 00 
200 00 
300 00 
200 00 
250 00 

tik teml,.t 
t..ira Kr. 

2JOO 00 150 00 
Kırıkkale aı'kert aa.nat lisesi talebesiyle kadro erlerinin ihtiyacı ola'I yukarıda 

cilll ve miktarları yazılı yedi kalem kıshk yaş sebzenin 4-12-939 pazartesi eünü saat 
14 : ıs kadar açık ekıiJtme ile ahnacak tır. 

İıteklilcırin ıso liradan ibaret ille: teminatlarını Kznkkale as!ceri Fb. muhasebeci
llli nzneıin<ı makbm mukabilinde yaun rak belli cün ve .aaıte Mp. Sa. AL Ko. na 
celcmeleri. (5849) 15815 



- &=-============================================-~ 

ETİ BANKTAN 
Maden mühendisi1 kimyager ve 

ustabaşı aranıyor 
1 - Evelce madenlerde ~ahşmıt bir maden mühendisi· 

ne, 
2 - izabe aaistanı yetitmek üzere bir kimyagere, 
3 - izabe ustabaıısı yetiımek üzere ve evelce dört beı 

sene kadar pratik görmüt iki dökümcüye ihtiyaç vardır. 
Taliplerin Eti Bank umum müdürlüğüne müracaatları. 

(5854) 15817 

Ankara Barosu Reisliğinden : 
Baro Umumi heyetinin, aşağıda yazılı hususları müzakere etmek ve bir 

karara bağlamak üzere 4-12-939 pazartesi günü saat 14 de Baro salonunda 
toplanması ve mezkur tarihte nisabı ekseriyet hasıl olamadığı takdirde ikin
ci toplantının 11-12-939 pazartesi günü saat 14 de aynı yerde yapılması ida
re meclisince kararlaştırılmış olduğundan Baromuzda kayıtlı Avukat arka
daşların mezkt1r içtimada hazır bulunmaları rica olunur. (4280) 

RUZNAME: 

1 - 3499 No. lu Avukatlık kanununun 63 üncü maddesinin B bendi mu
cibince Baro mensuplarından alınacak Dühuliye ve yıllık aidatın tesbiti. 

2 - 3499 No. lu Avukatlık kanununun 63 üncü maddesinin C bendi mu
cibince İdare heyetinin yıllık hesaplarının tetkik ve rüyeti. 

3 - 3499 No. lu Avukatlık kanununun 64 üncü maddesi mucibince İdare 
meclisi tarafından hazırlanan bütçenin müzakeresi ve tasdiki. 

4 - 3499 No. lu Avukatlık kanununun 70 ve 71 inci maddeleri mucibince 
idare meclisi azasından dördünün yenilenmesi. 

Telefon direği alınacak 
Birinci Umumi Müfettİ§likten: 

makbuzu ve ticaret odası vasikasile 
birlikte saat dokuza kadar Komisyon 
riyasetine vereceklerdir. Postada o • 
lan geçikmeler kabul edilemez. 15671 1 - İstekli çıkmadığından Sason 

13ölgesindeki karakollar arasında çe-

kilecek telefon h~tıarı için yüzde beşi - Katı alaka 
(7 • 8) metre, gen kalanı (6) - metre ~ 
u~~nluğund~, te~e muhitleri (0.40) ve "Halk Etya Pazarında" 
dıger muhaıtlerı (0.40-0.50 metre ol • tahsildarlık yapan Niyazi 
mak Uzere (5800) adet kavak veya me .. 
§e ağacından mamul direk 6-11-939 ~~as 15. 11.. 93~ tarıhınden 
dan itibaren on beş gün müddetle ka- ıtıbaren vazıfesınden ayrıl-
palı zarf usuli ile eksiltmeye konul- mış olduğunu alakadarlara 
muştur. bildiririm. 

2 - Bu direklerin (950) adedi Bay· 
l n, (2350) adedi Mutki, (1500) ade· 
di Kozluk ve (1000) adedi Sason h
z::ıları dahilinde gösterilecek yerlerde 
teslim alınacaktır. 

. 
.. Halk Eıya Pazan sahihi 

Ömer Lutfi 4269 

3 _ Direklerin birinci kanundan ANKARA BELEDJYESJ 
Nisan ayı on beşi arasında kesildikle- ----------------
ri resmi vesaikıe isbat edilecektir. Su saatlerinin muhalaıası 

4 - Direklerin tahmin olunan bede-
li (21350) lira olup, muvakkat teminat 
(1601.25) liradır. hakkmda 

5 - Mukavele projesi, eksiltme ve Belediye Reiaıliğinden r 
fenni prtnamesi Diyarbakırda Nafia Su aaatlerinin iyi bir halde muha-
Milpvirliğinden parasız alınabilir. fazası abonelere ait olduğundan kııın 

6 - İhale 22/ ikinci te,rin -939 per- bunların donarak hasara uğramaması 
sembe günü saat onda Nafia MUşavir- için aaat aandıklarının soğuktan ko
liği odasında müteşekkil komisyonca ruyucu maddelerle doldurulması lü-
yapılacaktır. zumu kendilerine hatırlatılır. 

1 - İstekliler 2490 sayılı kanuna Bu hususta kafi tedbir alınmama-
uygun olarak hazırlayacakları teklif sı yüzünden aaatlere gelecek zararla
mektublarını, teminat mektubu veya' rın tamir masrafı abonelerden istene-

.----------------- cektir. (5855) 15801 

Ankaz satışı 
J\nkara Belediyesi İmar Müdürlüiünden ı 

Mahallesi Cinsi Adası Parseli Muhammen bedeli Lira 

Hacibayram Ahşap hane , 51 16 50 
,, ,, 51 17 250 

,, 51 5 300 
Yuk~da ada v; par;etleri yazılı hanelerin hedlm ve tesviyel tilrabiyesf 

alacak ıahsa ait olmak üzere enkazı muhammen bedelleriyle ilin tarihinden 
itibaren on beı gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. İhalesi 23-11-939 
perıembe günü saat 15 de İmar Müdürlüğünde yapılacağından taliplerin % 
:J.5 teminatlariyle müracaatları ilan olunur. (5748) 15700 

Baraj otobüs seferleri kal - nhyor 
Ankara Belediye Riyr setinden : 

18/l 1/939 Cumartesi 

Baraj otobüs seferlerinin 

halka bildirilir. 

gününden itibaren 

kaldırıldığı sayın 

ULUS. 
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Müteahhit aranıyor 
Türk~ye Demir ve (elik fabrikafcın müesse~esi 

müdürlüğünden: 
Müessesemiz fabrikaları islihsalatından lstanbul'a yapllaci\k 

bilumum sevkiyat ile müessesemiz için İstanbul' dan mübayaa edi
lecek maddelerin nakl·iyesi işi bir müteahhide verHecektir. 
Şartnameler Karabük'te müessese Müdürlüğünden, Ankara

da Sümer Bank Umumi Müdürlüğfrnden, İstanbul' da Sümer Bank 
latanbul Şubesinden ücretsiz olarak alınabilir • 

Tekliflerin doğrudan doğruya Müessese Müdürlüğüne bildiril
mesi ilin olunur. ( 4271) 

19 kalem spor malzemesi alınacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden ı 

Kurumumuz talebeleri için isim, miktar, ve muhammen bedelleri ile 
muvakkat teminatları a~ağıda yazılı 19 kalem muhtelif apor malzemeleri 
23.11.1939 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde rektörlük binasında 
müteıekkil komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle ihale olunacaktır. 

Spor malzemeleri nümunelerini görmek ve daha fazla izahat ve para
sız ıartname almak istiyenlerin enstitü daire müdürlüğüne müracaatları 

Cinıl 

Cizme 
Kayak ayakkabı 

,, getiri 
Kauçuk ayakkabı 
Kilot pantolon 
Kayak elbisesi 
Fransız Floreal 
Flore yedek naaılusu 
Kılıç 

Miktarı 

25 çift 
15 .. 
25 · .. 

100 .. 
25 adet 
25 takım 

Muhammen 
Fi. tutarı. Teminatı, İhale saati 

22 550, 
15 225, 105, saat (lO)da 

3 75, 
5,5 550, 

17, 425, 
25, 625. 
5, 75, 

78,75 aaa (11) de 

2, 60, 
5. 50, 

Kiralık - Jandarma ve Polis en11tltü11U- Aranıyor : 
ne ve Dikmıyı ıısfaltına pek yakın Turağay 
apartmanında kiralık daireler icindekilcrc 
müraca;ıt, 4183 Aran17or -bi dikit bilen bayan1an fh· 

l>ı?vredilecd: Telefon ve JciralıJc düJcUn ti7aç 'Ylrdır. Atatürk bulvarı Toygar Ap, 
- Poıtane caddesi No. 43 görmek için ya- 6 numarada terzi Mukaddese müracaat. 
nındaici ıaatçiye, görü;,mek için Telefon ı 4163 
3753 4189 

KıralıJc tY - Çankaya eadduinde tem -
Yİl mahkemesi karşısında 29 numaralı 7 
oda, 2 banyo, ayrıca hizmetçi odaları olan, 
kaloriferi ve garajı bulunan bir ev kira
lıktır. Naha vekaleti sular idaresinde 
mühendis Bay Remziye müracaat edilme
si. 4207 

Araııryor - Bahçeli nlerden D, 4, C. 2, 
D. 2 tip CT almmak iateni)'Or. Devretmek 
istiyaılerin Halil Naciye milracaatlan. 
Tel: 1230 4241 

Arnryor - 2 ode.lı daire Yenişehir Çan
kaya arasında, kalorifer banyo v.s. Milra
cut: S. Re)'Trlan P. K. 41 42'67 

Ucuı l:irlrlr. dairtler - Yenişehir Yük • Aranıyor - Ehliyetli ev kadını ve ahçı 
sel caddeı! yan_ında Adakale ıokağında 16 aran~, tatekliyer Yugoslavya sefaret • 
No.da $cfık Bılkur Ap. 3 oda 1 hol ve 1 haneame müracaatlan. 4272 
balkonlu yeni daireler 40-55 liraya 4213 

Kıraltlc - Yeni:tehirde, veklletlere ya. 
kın, havagazı, eu, elektrik üç oda .,. hollU 
daireler. Öıenli sokak Tel. 3629 • 4222 

Bay11n için JciraltJc oda - Kbrm Özalp 
Cad. aile yanrnda kalorifer, ııcak ıu, e -
lektrik, ıoğuk su dahil kiralıktır. 3924 te
lefona müracaat. 4227 

KiralrJ: - Jandarma enstitüsü yanında 
vek41etlere 5 dakika mesafede ufalta ya
ıu .. ,enı 1"1lın\a&..X.ocal....A.p - ..-ı. - 
İre)er 30 - 45 lira içindekilere müracaat. 

4231 

KiralrJ: - Devren ucuz fiyatla S oda, 
hol, ban)'O elektrik havagazı, Bakanlıklara 
5 dakika mesafede Rus ıefareti arkaıında 
203-1 Vasfi apartmanı. 4233 

Kılorilırli i.irılıJ: odalar - açıldı. İn • 
hisarlar mildiirlü&'ü arkuındalı:i lı:öıede 
Pansiyon palasa müracaat. 4234 

Kiralık. 2 ıer odalı 2 dairı - Bakan -
lıklarda Belge sokakta 4 numarah apart -
manda. Çankaya caddesi 35 mt. otobüs 
durağına 2 dakika mesafee Tel: 6169 4242 

Kiralrl: dairclu - Maltepe Uıtlln ıo -
kalrta 3 oda bir holden ibaret fevkalade 
manzarah ve konforlu 3 daire alt kattaki
lere müracaat. 4244 

KiralJi. n - S oda, mutfak, banyo ça. 

f ş arayanlar : 

iş auyor - Muhasebe; muzaaf ve 
~e.fter usullerine aıina bir genç gUnde bir 
ılcı ıaat çahşmak üzere iı arıyor. Ulusta 
Y.S. rumuzuna mektupla müracaat. 4195 

ı • .-r_.,,._, ~~.._,-ı.-...~ •• ıran ~ 
sııca bilen yazıhane ve saire işlere tec • 
rübeli referans verebilen bir genç it arı
yor. Müracaat Ulus (B) rumuzuna mek -
tupla. 4243 

lı aranıyor - Londra finiversitoalndcn 
mezun bir türlr renci hus111i incilizce, fran• 
sızca derı verecektir. Yeni Sinema {ilerin
de Hayri Dilmaaa milracaat. Tel: 2181 

4249 

. it arryor - İngilizce, almanca bilen 
dıplo~alı. bir alman m.ürebbiye çocuk bn
kım ışlerı arıyor. Yenı~ehir Atatürk Bul· 
varı No. 41 Viyana terzihanesine milra -
caat. 4260 

MAHKEMELER 

" yedek namluıu 
Flore eldiven 

15 adet 
30 .. 
10 .. 
20 .. 
ıs .. 
10 .. 
15 .. 

2, 
3,5 

40, 
52,50 

ınaıırhk "f'.s. Y eniıchir Tuna cad. Yifit- Antalya Asliye Hukuk Hiı.k.iınli-
30, saat (15) te koıun sokak No. 8 fiyat mutedildir. 4245 iinden : 

Kılıç eldiven 
Maske 
Voleybol topu 
Basketbol topu 
Futbol topu 
Tenis raketi 

,, floresi 
Buı hakey ıo~ 

6 adet 
2 .. 
8 .. 
8 .. 
1 .. 

. 8 .. 

3,5 
5,5 
3,75 
9, 
6, 

,29 
50, 

4,25 

35, 
82,50 

22,50 
ıs. 
48, 

2,32 
50, 
34, 

131,15 uat(16)da 

(5710) 15674 

Kiralık dairtler - Uç oda bir hol ban
yo mutfak müsait fiyatlarla kirahktır. Meı 
rutiyet caddesi üzerinde Özenli sokak 11 
No. Apart. 4246 

KiralrJ: - Yenişehir Kutlu arkası, Al -
~Y Tilrk sokak No. 12. Kömürlük mutfak 
banyo ve holi havi 3 odalı daire kiralrk -
tır. Telefon: 2234 ve 3982, 4251 

Antalyanın Sinan malıallesinde oturur 
tl'rlriiplü Os.mıın karısı Vl' Ali kızı Du • 
rüye tarafından kocası Ürkıip kazaaı • 
nın Dere yukarı mahallesinden Can • 
ıız oiullarından Osman oğlu Osman 
aleyhine Antalya Asliye hukuk hl • 
kimliiine ikame olunan boşanma d:1 • 
vaamdan dolayı meııken ve ikametglihı 

.1111111111111111111111111111111111111111.. - Satıhk 

KiralrJc dair~ - Uluı meydanında Ko • meçhul bull!nan merkum Osmanın on J{in 
c;ak hanında 1 ci katta büro ic;in bir daire zarfında davaya ce\•ap vermesi ve mahke
kirahlrtır. Kaloriferi asansörü var. Kapı · me rünü olan 25-10-939 tarihinde dahi 
cıya müracaa.t. . . 4258 1 mahke~c.d~ b~l~nması v~ya bir vekil ıön-
Kiralık daırc - Yenişehır Demırttpe dermesı ıçın ılancn teblıgat yapıldığı dl· 

Ekonomi sok. No: 21 de 3 oda banyo mut- ı veya cevap vermemiş ve mahkemeye do 
fak saire. ve bıılkon, Müracat D.D. yolları gelmemiş ve bir vekil dahi condenne • 
Macaza ıcfi Tel: 1797 42591 miş oldugundan mumnilcyhin gıyabında 

------------------

MOZAYIK§ 

* 
---Marka moza. : 

yıkların en : 
iyisidir. : -- -

: Kurıun mühürlü çuval alınız.§ 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

.,:!11111111111111111111111111111111111111!:, 

arsa 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 

muhakemeye devamla hakkında ittihaz e-
Dcv un lıiralri. daire - Yenitchir O • dilen gıyap kararının dahi ilaııen tebliği• 

nuvlulr sokak No. 8 2 ci kat 5 oda saire. ne karar verilmiş \'e muhakeme de 22-11· 
İçindekilere müracaat. 4262 939 tarihine müsadif çarşamba g'.inü saat 

B k SIMe k M .. d.' ,.~ .. d 11 e talik kılınmııs olmakla yevmi mez. an 1 f ez U Uf U~Un en: Kiralık daire - 4 oda aynca bir hol, kllrda müddeialeyh Osmanın biızat mah· 
ve sandık odası, konfor, ııhi, fiyat uy • , kemeye gelmesi veya vekil göndermesi vo 

Anlcarada, Yeniıııehirde, Deliler te· ili". Demirtepe köprü ilerisi Ayla ıok:ık. rıyap kararına kaışı itirazın ı beş gün zar-
-:1 Ulaş apartmanı. 4264 fıl'Klan yapması ak!li takdirde bir daha mah 

pesinde, Esat yolu üzerinde iş banka 1 kemeye kabul edilmiycrck muhakemenin 
sına ait binaya mi.icavir ve mühendis Kiralık dairt - Yenişe.'ıirde tren köp. gıyabında bakılacaf.ı tchlii! makamına ka· 
Ragıp evine bitiıaik parsele edilmesi rüsü yanında Telıpza giderkr.n Almııc; a- im olmak iızere ılan olumır. (5873) 15830 

-:1 partmanında üç oda bir hol tam konforlu 
kabil 8160 metre murabbaı arsa müsa- çok ucuza fırsattır. 4265 

Babreklerden idrar torb:uına kadar yollardaki hastalıkların mik

roplarını kökünden temizlemek için HELMOBLO kullanınız ••• 
ı ~ Kirahk büyük ev ~ it fiyatla satılmaktadır. f{iralrJc oda _ Yenisehirc?e Emciler 

Fazla tafsilat almak istiyenlerin caddesinde 66 numaralı evin ikinci katında ı-· .. ··;::~~~~~~~ .. ·-1 
Helmoblö 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttı · 
rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını 

eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane 
iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak halle· 
rini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumların, mesanede taşların 
teşekküliine mani olur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı 

temİ2:1iyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

7281 

- -: 12 oda tam konfor. Tl. 1589 4261: 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

ULU S - 20. inci yıl. - No. 6569 

İmtiyaz Sahibi 
lıkenJer Artun 

Umumi Neşriyatı İdare F.den 
Yazı İşleri MLidilrü 

Mümtaz Faik fENlK 
Müessese Mıidürilı Nasit ULUO 

ULUS Basımevi ANKARA 

"d" r· w.. •• •• 1 balkonlu, ceniıı ve ferah bir oda kiralık • 
ıııu ur ugumuze muracaat etme erı J tır, möble de verilebilir Telefon 2406 
ilan olunur. 4239 4268 

YENİ SİNEMA 
BU GÜN BU GECE 

Senenin en ırüzel eserlerinden 

Çıkmaz sokak 
(Fransızca sözlü) 
Baş Rollerde 

Corinne I.uclıaire - Annle Ducaux 
Fro~r::ına ilaveten 

EBED! SEF ATATÜRK'ün ölümünün 
birinci yxldöni:mü ihtifaline ait kıymetli 

intibalar. 
Seanslar 

14.45 - 16.45 - 18,45 - Gece: 21 ti• 

HALK SİNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

Haftanın yegane kahkaha filmi 

LOREL - HARDI 
HARBE GİDİYOR 

Türkçe Sözlü 
tlavete:ı 

F.BEnf ŞEF ATATURK'iin ölilmünUn 
birinci yı:dönilmü ilıtif:-t:ne alt kıyme~li 

intibdar. 
Seanslar 

14.30 • 16.30 - 18.30 - Gece 21 de 
UCUZ Halk Matnesi 12.15 de 

HARP DÖNÜSU 

........................................................ 

SUS SİNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

MARIE ANTOltJETIE 
TÜRKÇE SÖZLÜ KOPYESİ 

Halkın gösterdiği rağbet üzerine 

bir müddet temdit edilmiştir. 

Gömiyen!ere son bir fırsat 

Scansı~r: 

12. 14.30. 17 ·Gece: 20.30 da 
DİKKAT: 12 matinesi tenzilatlı dır 


