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ADiMi% ANCIMIZDIR. 

Bugün 
Trakya manevralarına ait olarak gelen 
en son fotoğraflar 7 inci sayfamızda 

Ticaret Vekilimizin İzmir ihracat 
tacirleriyle yaptığı mühim konuşma 
8 inci sayfamızda. 

Almanya Sovyetler Birligi ile bir 
ademi tecavüz p b İmza ediyor 

) Alman Hari<iye Nazırı Fon Ribbentrop 

Müli Şef manef)ralarda Fransa ata§emiliteriyle konu§urlarken 

Milli Sef 
111111111111111111111111111111111111111111 

Trôkya'dan çok güzel 
intıbalarıa ayrıldılar 

Edime, 22 a.a. - Milli Şef lnönü, dün akşam Istanbul'a dönmek 
üzere halkın coşkun tezahüratı arasında Babaeski istasyonunda hususi 
trenlerine bindikten sonra, Trakya Umumi Müfettişi General Kazım 
Dirik ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valileri ile Kırklareli mebusla
rını trendeki hususi salonlarında kabul buyurmuşlardır. 

Pasif 
müdafaa-

Falih Rıfkı ATAY 

Geçen cumatresi günü İstan
bul, hava hücumuna karşı mü· 
dafaa tecrübeleri yaptı. Pasif 
müdafaa, garp memleketlerinin 
hemen hepsinde, geniş mikyasta, 
tanzim edilmiştir. Havadan hü
cum tehlikesine karşı, en fazla 
hazırlık galiba Londra şehirin · 
dedir. Bu şehirde, her hangi bir 
vazife görebilecek bütün hemşe
riler birer teşkilata bağlıdırlar. 
Dersler mütemadiyen, tecrübeler 
sık sık tekerrür eder. Türkiye'· 
mizin hemen hemen yarı nüfusu
na yaklaşan Londra halkı, yarın 
sabah hücum edecek tayyarelere 
karşı ne yapacaklarını, nasıl sa
kınacaklarını, hangi vazifeyi gö
receklerini bilmektedirler. Bu 
meselede halka telkin edilecek 
esas nokta şudur: yeni harpler· 
de bütün vatandaşlar bizzat cep
henin içindedirler. Binaenaleyh 
her vatandaş, düşmanın hava hü
cumundan beklediği maksadı if
las ettirmek için, tıpkı siperde 
nefer gibi, çalışmak zaruretinde
dir. Hava hücumlarının bir ga
yesi şömendöfer köprülerini ve 
yolları tahrip ederek nakliyatı 
felce uğratmak, sanayi merkez
lerini tatil etmek gibi doğrudan 
doğruya harbın maddi mesntele
ri üzerinde tesir yapmaksa, diğer 
bir gayesi telaş, şaşkınlık ve kor
ku içinde halkın maneviyatını 
bozmak, yani milli mücadelenin 
manevi mesnedi üzerine tesir 
yapmaktır. 

Hava hücumlarrnm ilk hedefi
ne mani olmak orduların ve as· 

(Sonu 8. inci sayfada) 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Milli ~ef'imizin 
teıekkürleri 

İzmir, 22 a.a. - Reisicümhur İs
met İnönü ve .Başvekil Dr. Refik 
Saydam, İzmirde bulunmakta olan 
Ticaret Vekili Cezmi Erçine aşağı
daki telgrafları göndermişlerdir: 

Bay Cezmi Erçin 
Ticaret Vekili 

İzmir 
Azimli ve bilimli bir çalışmanın 

eseri olan fuarın açılışında hakkımda 
izhar olunan asil duygulardan dolayı 
teşekkür, fuarın muvaffakiyetli ol
masını dilerim. 

iSMET INôNÜ 
Bay Cezmi Erçin 

Ticaret Vekili 
İzmir 

lzmir enternasyonal fuarını açmak 
lfıtfunda bulunduğunuzdan dolayı 

teşekkür eder, fuarın memleketin ik· 
tısadi vaziyeti için hayırlı olmasını 

dileıim. 

Dr. REFiK SAYDAM 

Mareşalden 

Milli Şef'e 
İstanbul, 22 a.a. - Reisicümhur İs· 

met İnönü'ne genel kurmay başkanı 
mareşal Fevzi Çakmak tarafından a
şağıdaki telgraf gönderilmiştir: 

Sayın Türkiye Reisicümhuru 
Milli Şef ismet lnönü 

Trakya manevraları dolayısiyle yük
sek iltifatınıza mazhar olan olan or • 
dunun, millet ve hükümetimizin iti
madını bir kat daha takviye azminde 
bulunduğunu sarsılmaz bir imanla 
arz ederken yüce varlığınıza en derin 
saygılarımı sunmakla büyük iftihar 
duyarım. 

Genel Kurmay Başkam 
Mareşal 

FEVZİ ÇAKMAK 

Moskova'ya gitmek üzere yola (ıktı 

Vaziyet çok vahim 
Taymis gazetesine göre 

hafta Almanya · bu 
Polonya' ya darbe 

içinde 
hazırlıyor 

Berlin, 22 a.a. - Alman istihbarat bürosu alman ve sovyet hü
kümetlerinin bir saldırmazlık paktı imzalamağa karar verdikle
rini bildirmektedir. 

Von Ribbentrop bu husustaki müzakereleri intaç etmek için 23 
ağustosta Mo.skovaya gidecektir. 

*** 
Berlin, 22 a.a. - Royter: Berlin halkı ademi tecavüz paktı hakkın -

daki h~berlerİ· biivük siyah ve kırmızı harflerle neşreden gazetelerini bu 
sabah hayret e açmış1ardır. 

Nazi partisinin organı olan Völkischer Beobahter gazetesi bu haberi 
ilk sayfasında yirmi santimetre büyüklüğünde harflerle yazmaktadır. 

Bu haber hakkında hiç bir tefsirde bulunulmaması üçüncü Reich· 
in siyasetinde hasıl olan bu ani değişikliğin sebebini öğrenmek isti
yen halkın pek ziyade merakını tahrik etmiştir. 

ı Ihatacılann beklemedikleri bir anda gafil avlandıklarını iddia 
eden siyasi mahfillerde bu pakt memnuniyetle kar§ılanmıştır. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

VAZİYET 
111111111111111111111111 

Moskova'da İngiliz, Franszz askeri heyetleri ile sulh cephesini takviye etmek 
üzere müzakereler devam ederken dün birdenbire şu vaziyet meydana çzk • 
mıştır: Almanya, Sovyetler Birliği ile bir ademi tecavüz paktı imza edecek
tir. Bu maksatla alman hariciye nazırı Fon Ribbentrop Moskova'ya hareket 
etmiştir. İki ideoloji arasındaki düşmanca vaziyet malum iken bu haber bü
tün dünyada ve hatta Almanya'da halk arasında bile derin bir hayret uyandır
mzştir. Aşağıdaki sütunlarda dün gece muhtelif yerlerden alınan haberlerin 
ve muharrirlerimizin Avrupa merkezlerindeki radyolardan dinleyip topladık
ları maliimatın hülasasım bulacaksınız: 

1 
Sovyet ve Al • 1 1 Pakt haberi Lon-

B I• 'd manya ademi te- L d 'd dra'da h a y • er ın e 1 CaVÜZ paktI habe- on ra a r e t } e karşI • 
ı------- ri bir bomba te • lanmıştır. İngiliz 
siri yapmıştır. Siyasi mahfillerde kabinesi dün üç buçuk saat süren bir 
sade Danzig'in alınmasından değil, toplantx yapmzştxr. Bu toplantıdan 
Po!onya'nın taksiminden bile bahse- sonra Çemberleyn "Vaziyetin inki • 
denler vardxr. Gazeteler, Büyük Bri· ıi~fma sükunetle intizar edilecğini,, 
tanya'run takip ettiği siyasetin aka • bıldirmiştir. Dün akşam Londra'da 
mete maruz kaldzğını büyük harfler· bir resmi tebliğ neşrolunmuştur. Bu 
le ilan etmektedirler. Fon Ribben • tebliğde İngiltere'nin verdiği söze 
trop bu sabah şarki Prusya'da Kö • sadık kaldığı tasrih edilmekte ve 
nigsberg'den hareket edecek ve bu- Danzig ihtilafının sulh yolu ile de 
gün öğleyin Moskova'da bulunacak· halledilebileceği zikrolunmaktadır. 
tır. Diğer taraftan bütün Almanya'da Gazetelerden bazıları, bu paktın Po-
bir seferberlik manzarasx vardır. İki lonya için vahim bir darbe olacağını 
milyondan fazla insan silah altında- kaydetmektedir. Taymis gazetesinin 
dxr. Berlin'de mütemadiyen askeri Berlin muhabiri, Almanya'da Polon. 
hareketler görülmektedir. Slovakya'· ya ordusunun pek az zaman zarfında 
nın Polonya hududunda tahşidat ya· imha edileceği kanaati mevcut oldu· 
pılmaktadır. Şarki Prusya'da bütün ğunu bildirmektedir. Londra siyasi 
nakil vasıtalarına vaziyet edilmiştir. ~ahfil.leri, Paris'le daimi temas ha -
Pra_g'da askeri hareketler görülmek- lı~d~dır. Avam Ka:z:ıarasx perşembe 
tedır. 45 yaşına kadar olan bütün gunu toplantıya çagrılmıştır. 
çekler askere alınmaktadır. 1 

1 
A d A t e m ı eca-

1 

1 var şova si· Paris'le vüz pa~.tı .. bura • 

Var'OYa'da 
1 

yasi mahfilleri, da da buyuk hay-
'l haberi gayet sa • ret uyandırmış • 

kin karşılamzş • tır. Dün Fransa'da da kabine toplan· 
mış ve içtima bir buçuk saat sürmüş, 
bundan sonra başvekil Da ladiye u • 
zun müddet, erkanı harbiye reisi 
Gamlen'le görüşmüştür. Ayrıca Po
lonya ve Romanya sefirleri de başve
kili ziyaret etmişlerdir. 

!ardır. Alakadarların söylediklerine 
göre, Polonya zaten sovyetlerden 
yardım göreceğini tahmin ederek 
mukavemete girişmemiştir. Varşova 
siyasi mahfilleri demokrasi devlet • 
lerinin verdikleri söze sadık kala • 
caklarma güvenmektedir. 
Almanya'dan Danzig şehrine müte· 
madiyen harp tayyareleri sevkolun • 
maktadxr. 

1 

Tokyo büsbütün, 

Tok 'd hayret ve endişe YO a içindedir: An ti • 
ı------- komintem pakt• 
ne olacaktxr1 Sovyetler Almanya ile 
bir ademi tecavüz anlaşmasx yaptık· 
lan takdirde garp taraflarmda ser • 
best kalacaklar ve şark tarafında Ja
ponya'nın üzerine yüklenebilecekler· 
dir. Tokyo kabinesi, bu vaziyet kar
şxsında Avrupa hakkında tuttuğu si
yaseti değiştirmek mecburiyetini his
sedecektir. 

1 
Moskova'da j !~~1r~:i.t s~fs~ 

manya ıle yapıla-
cak ademi teca • 

vüz paktının, hiç bir zaman Fransa 
ve İngiltere ile yapılan müzakerele
re mini olmadığını bildirmekte ve bu 
paktın (Ademi tecavüz paktı) oldu -
ğunu yoksa (Tecavüze yardxm paktz) 
olmadxğım tasrih etmektedir. Sov • 
yetler Birliğinin aktetdikleri bütün 
ademi tecavüz paktların.da şöyle bir 
kayıt mevcuttur: "İki akid taraftan 
biri diğer bir devlete karşı bir teca
vüze kalkarsa, öteki akit taraf paktı 
evelce haber vermeden feshedebilir.,, 
Bu kaydın bu pakta da konacağı tas
rih olunmaktadır. 

•••••••••••••••••••••• 
Almanya ile Sov
yetler Birliği a· 
rasında aktedi
len ticaret mua
hedesinden son
ra, alman harici
ye nazırı fon 

• Ribbentrop bir 
: adami tecavüz 
: mi.:sakının akdi 
: için müzakere· 

lerde bulunmak 
üzere M oskova
ya müteveccihen 
yola çıkmıştır. 
Yandaki foto • 
montaj, iki dev
let hariciye na· 
zırını bir arada 
gösteriyor. 

••••••••••••••••••••• 

Tecavüze yardım paktı 
değil, ademi tecavüz paktı 

Sovyet mahfillerine göre 

Yeni pakt, İngiliz - Fransız - Rus 
askeri görüımelerine mani değil 

Moskova, 22 a.a. - Havas ajansı bir "tecavüze yardım paktı,, değU. 
bildiriyor : Aynı mahfillerde tebarüz ettirildi· 

Çok salahiyettar sovyet mahfille· ğine göre, Sovyetler birliğinin şimdi· 
rinin söylediğine göre, Sovyetler Bir- ye kadar aktettiği bütün ademitcca. 
liği Almanya ile bir ademitecavüz vüz paktlarında şu aşağıdaki kayıt 
paktı aktetmek niyetindedir, katiyen (Sonu 8. inci sayfada) 

111111111111111111111111 . 
lngiltere ve Fransa'nın kararı kati 

Kuvete karsı kuvetle 
...> 

mukabele olunacak! 
İngiliz ve Fransız Büyük Elçileri 

Sovyet hükiimetinden izahat istiyecekler 

Londr'da Par~~e 

Londra, 22 a.a. - B. Çemberleyn 
bugün Lord Halifaks, B. Cadogon ve 
Sir J ohn Simon ile görüşmüştür. 
Başvekil B. Çemberleyn, bugün öğ

leden sonra saat 15 te toplanan kabi· 
ne içtimaında, parlamentonun perşem 
be günü toplantıya çağrılmasını tek
lif etmiş ve parlamento perşembe g:ü-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Paris, 22 a.a. - B. Bone, bu sabah 
ingiliz maslahatgüzarı B. Capmbell 
ile Polonya büyük elçisi B. Lukasi 
Ewiez ve Romanya büyük elçisi B. 
Tataresko'yu kabul etmiştir. 

Kabine saat 17 ye doğru toplan -
mıştır. 

Nazırlar, toplantıya giderken en -
(Sonu J. üncü say/ad~) 

... 



Günün i~inden 

Orduyu tebrik 
Büyük Milli Şef, içinde yetiştiği ve zaferden zutere ulaştırdığı kah • 

raman ordumuzun son altı günlük manevralarında da her hareketini 
arazi üzerinde ve kıtaat içinde yakından takip ettikten sonra ''Menekşe 
sırtları,, ndan sayın Mareşal Fevzi Çakmak'a ve onun şahsında essiz 
türk ordusuna bir mesaj gönderdiler. ~ 

Türk ordusu, türk milletinin özü olduğuna göre, metni ile dünkü 
gazeteleri süsliyen bu mesajı her vatandiş, biraz da kendine hitap eden 
ü]vi bir hitabe gibi tekrar tekrar okumuş olmalıdır. 

Kan, barut, duman ve tel örgü içinden sürekli bir sulh cenneti çıka
rarak tarihte devreler açan ve tarihi yapanların tarihe vesika olarak, za_ 
man zaman, kaleme aldıkları satırlarda edebiyat - üstü bir üslubun kı
vılcımları görülür. 

.. Milli_ Şefin ."Menekşe sı~tları" nda kaleme aldığı bu mesaj da her 
cumlesmde bırer sulh kıvılcımı, fakat gene her cümlesinde birer 
harp şimşeği saklıyan müstesna 'Jir hitabe idi. 
,. ~ra~ya.'d~ manevra yapan ordumuz için geçen gün bir dostumuz, 

T urkıye nın Avrupa topraklarında ve hatta balkanlarda da sulhun 
eşsiz nöbetçisi,, diyordu. 21.8.1939 tarihinde Menekşe sırtında büyük 
orduya ve unun Genel Kurmay Başkanına yazılan mesajm alnndakı 
imzanın karşısında içten : 

- En büyük nöbetçi 1 
dedim. 

Büyük Şef, mesajının son cümlesinde ikisinin de değışmez başı ve 
başkanı olduğu milletle orduyu bir defa daha biribirine gönül ve kafa 
bağlariyle bağlıyor : 

"Milletimiz, emniyet ve itilasmm mesn~di olan büyük ordunun ku
mandanlanna, subay ve erlerine itimat ve iftihar duygulariyle sarsıl · 
maz bir surette bağlıdır.,, 

Millet orduya; millet ve ordu başbuğuna; millet, ordu ve başbuğ, 
hep birden ve bir tek bütün olarak büyük türk ve sulh davasına bağlı
yız. 

Cümhuriyet ordusunun, Trakya'da yaptığı 1939 mnnevrasının hi -
tam bulduğunu bildiren mesajı okuyanlar, gurur, emniyet ve itminanla 
bunu böyle duydular. 

Bu kadar bütün, bu kadar birleşik ve bu kadar çetin bir cephe kar
§ısında da sulhun ve türkün, hiç bir bora ve kasırgadan pervaı:ıı olmı • 
yacaktır. N. ART AM 

Kazanç 
. . 

vergısı karneleri 

işlerini terkedip te tekrar 
işe başhyanların vaziyeti 

Maliye Vekaleti, tetkilitına bir timim yaparak, kazanç vergisi 
ruhsat tezkerelerinin ve karnelerinrn muteber olduğu müddet zar
fında itini terkedip tekrar ite baılıyanların yeniden tezkere alma
ları li.zımıeldiiini bildirmiıtir. 

Vekalet, kazanç vergisi mükelleflerini yakından alakalan~ıran 
bu tamiminde ruhsat tezkerelerinin hükmünü fU suretle tahdıt et
mektedir: 

maddesinin mutlak hükmüne tevfi
kan bir ay zarfında bir tezkere ve 
seyyar mükelleflerden ise karne al
ması lizımdır. 

3 - Sene ortasında işe ba1hyanlar
dan tam senelik harç alınacak ve ma
li ıene bitmeden evet iılerini terke
denlere mUtebaki müddet için tezke
re veya karne harcı iade edilmiye
cektir.,, --

Limanlar Umum Müdürü 
bugün Ankara'ya geliyor 

• 

Radyom redavisi 
nasıl olacak ! 

Yalnızca röntgen şuaı vasıtasiyle 
teşhis veya hem teşhis hem tedavi, ya
hut radyum emanasyonu, radyum mü
rekkebatı ve türlü elektrik filetlcri ile 
tedavi yapan müesseselerin bina va -
sıfları ve hastalar ile mütehassısları 
ve müessesede çalışanları elektrik ce
reyanı, röntgen şuaı ve radyum arıza
larından Jı;oruyacak tertibat ile bunla
ra ait levazımın şartları ve radyum i · 
çin bu müessesede bulunması lazım
gelen en az miktar elektrik ile teda · 
viye mahsus aletlerin vasıf ve şartları 
hakkındaki nizamname yürürlüğe gir
miştir. 

Röntgen teşhis ve tedavi odaları, 

müesseselerin mevcut tesisatlarına 
göre çalışmıya mani olmıyacak geniş
likte olacak ve havayı kolaylıkla de
ği§tirecek tertibatı haiz bulunacak • 
tır. 

· Mesaisi çok ve devamlı olan rönt -
gen Jaboratuarlarında hava değiştirme 
tertibatı, odanın havasını saatte on 
defa değiştirecek kabiliyette olacak 
ve nitrö gazların boşaltılması için 
konulacak aspiratörler zemine ya · 
kın yerde bulunacaktır. 

Tedavi edilen hastaların tedaviye 
arzedilmiyen taraflarını ışığın zarar
lı tesirlerinden korumak icin kafi ko
ruyucu örtuler bulunacıiktır. 

Elektrik ile tedaviye mahsus alet 
ler ve bunlara mahsus teller ve diğer 
kısımları, gerek tatlıik edene gerekse 
tatbik edilen kimseye hiç bir surette 
zarar vermiyccek tarzda izale edilmiş 
bulunacaktır. llu 5lctler her zaman 
normal kabiliyet ve evsafı haiz bulu
nacaktır. Röntgen muayenehanele • 
rinde pazarlardan mada ayrıca bir 
gün daha öğleden sonra tatil yapıla
caktır. Hastanelerde, röntgen ve rad
yum ile günde 5 saat çalışan kimseler, 
hastanenin başka işlerinde kullanıla
mıyacaktır. Bunlara gece uykularını 
bozan bir iş verilmiyecektir. 

Bu haklara uygun olmıyan hal ve 
hareketlerde 3513 numüralı kanunda 
yazılı cezalar tatbik edilecektir. 

Atatürk'ün annesının 

mezarı etrafındaki park 
İzmir, 22 a.a. - Atatürk'ün vali

delerinin Soğukkuyuclaki mezarları 
etrafında vücuda getirilen park ta
mamlanmak üzeredir. Mezarın ilzeri
nt! kcmtrnın On tOnIUK grannırr u:.tu· 

ne emayye hadlerle kabartma ola
rak şu yazı yazılmıştır:. "Ebedi Şef 
Atatürk'ün annesi Bayan Zübeyde 
burada yatıyor . ., 

Bir af iv 
Adam öldürmek suçundan be1 ıene 

dört ay ağır hapis cezasına mahkum 
ve 7-8-933 tarihindenberi Ceyhan ha
piaanesinde mahbus bulunan Sadık 
oğlu Hüseyinin cüzam hastalığı, adli 
tıp işleri meclisinin raporuna ve, vi • 
layet idare heyetinin mazbatasına gö· 
re affını icap ettirecek derecede oldu
ğundan kalan on ay iki günlük ceza -
sının affı Vekiller Heyetince kabule
dilmiştir. 

King Hall'Dn mektupları bütün al
man/arı bu kadar tel§~a dü~ürür 
mliydü? 

Fakat King Holl'ün mektupla
rını sinir harbi çerçeve.si içine al
mak, bilmem, mümkün mUdlir? 
Çünkü ortadaki sinir harbi, sağ
lam, rahat ve §Uurlu sinirleri yıp
randırmak için yapılmaktadır.King 
Holl ise me§hur mektuplarını bas
kı altında, karanlıkta kalmı~ sinir
leri aydınlığa çıkarmak için yaz-
mıştı... T. 1. 

Bir lran•ız gazete•inin mali! 

Almanya'nın Sovyet Ruıya ile 
bir ticaret anlatması imzalama
sı ve aynca bir de saldırmazlık 

ve bitaraflık muahedesi İmzalı
yacaiı ıayiaları ortalıia yayıl
ması dolayısiyle fran11zca Ovr 
gazetesi ıu suali sormaktaclırı 

B. Terbiyesi genel 
Direktörünün Ege' de 

lelkileri 

Ege bölgesinde gençlik 

kulüpleri kurulacak 
İzmir, 21 (Hususi) - İzmir beledi

yesi tarafından fuarın açılma törenin 
de ve bu vesile ile yapılacak spor mü
sabakalarında bulunmak üzere şehri. 
mize davet ettiği Beden Terbiyesi Ge
nel Direktörü İzmir'e gelişinden isti
fade ederek Ege mıntakasınd:ı "Genç
lik kulüpleri" ni kurmağa başlamış
tır. 

Evela Bergama'ya giden general, 
beden terbiyesi kanunu mucibince teş 
kil edilen istişare heyetini ve gençle
ri bir toplantıya davet etmiş ve Halk
evinde kendilerine kurulacak gençlik 
kulüplerinin mahiyetini, gençlerin va 
zifelerini anlatmıştır. 
Bergamalılar derhal bir "Gençlik 

kuliıbü,, nün kurulması te$::' :.ıüsüne 
girişmişler ve kulübe gireceklerin i -
simlerini tesbit ederek kendilerine 
tebliğatta bulunmuşlardır. 

Gençlerin yaşlarına göre bir tertibe 
ve bölüme taui olan teşkilatı yapılan 
kulüpler için her 9eyden önce açık 
bir jimnastikhane yapılması kararlaş· 
tırılmı:itır. Gençlik kulüplerine dahil 
olanlar 30 ağustostan itibaren t5.lim · 
lerine ba§lıyacaklar ve cümhuriyet 
bayramında bir tabur halinde mera -
ı;im geçidine iştirak edeceklerdir. 

Dikili'de: 

Genel Direktör Bergama'dan Diki
liye geçmiş ve burada da istişare he
yetini toplıyarak kendilerine beden 
terbiyesi kanununun mahiyet ve mak
sadını izah etmi§tir. 

Dikili'de hemen o gün "Gençlik ku
lübü" kurulmuş ve bölüm amirleri 
seçilmiştir. Bu amirler aynı zamanda 
kulübün idare heyetini teşkil edecek
lerdir. Dikili gençlik kulübü azaları 
30 ağustos bayramına iştirak edecek
lerdir. 

lzmir'de: 

B. Massigli'nin İzmir'de 
verdiği akşam ziyafeti 
Türk - Fransız dostluğunun çol< 

samimi bir tezahürüne vesile oldu 

Fuardaki vakıflar pavyonu 
büyük takdirlerle karşılandı 

İzmir, 22 a.a. - Fransız sefiri Massigli tarafından dün akşam ve
rilen ziyafetin sonlarmu doğru Fransa ticaret nezareti namına fuarda~ 
ki fransız pavyonunun hazırlıklarına nezaret eden B. Munye, hararetli 
bir nutuk irad etmiş ve belediye reisine hitap ederek, kendisini Fas 

çöllerinde mamureler yaratan Ma
reşal Liyotey'e benzettiğini ve bir 
fransızm bir şehir kurucusuna bun
dan büyük bir kompliman yapamı-
yacağını kaydederek vücuda geti
rilen büyük eseri takdirlerle anmış
tır. 

Bunu müteakip fransız büyük el
çisi Massigli, Türk - Fransız siyasi 
ve iktısadi münasebetlerinin inkişafı, 
iki milletin tarihi dostluğu ve bun
dan sonra takip edecekleri sıkı iş bir
liği etrafında çok kıymetli fikirler 
ihtiva eden bir nutuk söyliyerek be -
lediye reisi Dr. Behçet Uz hakkında 
en derin takdirlerini beyan eylemiş
tir. 
"A§k, ilk göz ağrı•ına döner!,, 

Bu nutuklara cevap veren Dr. Uz, 
memleketi ve şahsı hakkında izhar e
dilen hissiyata hararetli cümlelerle 
teşekkür ettikten sonra şöyle demi1 • 

lzmir fuarında vakıflar idare•i tir : 
pavyonu "- Sözlerime çok nazik Madam 

Massigli'nin bugün söylediği çok za· 
1 ri { bir sözle nihayet vermek isterim. 

A Madam Massigli "Aşk ilk göz ağrısı
--~_;;;;=--~-=,_..,.....,::hi~....:= na döner,, demişlerdi. Türk - Fransız 

dostluğu sevginin bu tabii yoluna av
det etmiştir. Bu cümle dakikalarla 
süren kuvetli alkışlarla karşılanmış -
tır. Ziyafet iki memleketin ve onun 
kıymettar mümessillerinin büyük re· 
islerinin şereflerine kadehler kaldırı
larak bitmiştir.,, Dün Ankara'da arahkh 

~ ~d lzmir'de nayrılan büyük elçiler 
Sayın general İzmir'de mevcut ku- yagmur yag 1 İzmir, 22 a.a. - İzmir fuarının açı-

lüpleri tefti§ ve spor işlerini tetkik Dün sabahle in lışı merasiminde bulunmak üzere şeH-
··- :o · ---·- ~ .... ~~"'-"'~~~._.,::r0;.~_..-=,__.ı--r:ç~ı~sı -rerCıı11yer"'1!:tif:rryeh »dtffi•'Cuöi
gençlik kulüpleri kurmak faaliyetine lu ve aralıklı yağmurlu geçmi§tir. l huriyet vapuru ile İstanbul'a avdet 
devam edecektir. Rüzgar garpten saniyede 3 metre ka· etmişler ve vali namına emniyet di-

Beden Terbiyesi Genel Direktörü· dar hızla esmiştir. GilnUn en yilksek rektörü tarafından uğ.urlanmıılardır. 
nün fuar müsabakalarından sonra E · sıcaklığı 27 derece olarak kaydedil· 

1 
E~ter~aadyonal lzmıkr .. fuarınınh ~çı_ • 

ıı torenın e bulunma uzere şe rımı
ge havalisinde yapacağı tetkik ve tef- miştir. ze gelmiş olan Polonya ve Romanya 
tiş seyahati esnasında gençlik kulüp· Yurdda hava Trakya bölgesiyle or- büyük elçileri bu sabah aaat 7.10 da 
leri teşkili işiyle bizzat meşgul olaca· ta Anadolu'da çok bulutlu ve mevzii tayyare ile Ankaraya hareket etmiş
ğı anlaşılmaktadır. Kulüplerin teşkili yağışlı, diğer bölgelerde umumiyetle ler ve samimi surette uğurlanmışlar -
Ege bölgesinde çok yakın bir alaka bulutlu geçmiştir. dırı. 

t tal ya büyük elçisi de bugün ital • toplamı;tır. Halk te9ckküllcrc büyük 24 saat içindeki yafışların me re· yan vapuru ile mezunen İtalyaya git-
müzaharette bulunmaktadır. murabbaına bıraktıkları su miktarları ınektedir. . 

Do.'rtyolda 31, Sarıkamıcta 27• Karakö- F b"' ··k ] · · M · 1° b Gençlik kulüplerinin mahiyeti 

Alakalı makamdan aldığımız malıl
mata göre, Beden Terbiyesi Genel Di· 
rektörlüğü, beden terbiyesi kanunu 
hükümlerine uyarak teşkil etmek is
tediği yeni spor yurdlarına "Gençlik 
kulübü., adını vermek kararındadır. 

Genel direktörlük gençlik kulüple
rinin çalışma programlarını hazırla· 
maktadır. Bunlar süratle bastırılarak 
yeni kurulan teşekküllere gönderile • 
tektir. 

Diğer taraftan bu kulüplerin beden 
terbiye mesaisi için ihtiyaçları ol~n 
kapalı veya açık jimna&tikhanelerın 
şekilleri teabit olunacak ve plinları 
da bir an evci hazırlanacaktır. 

_ Acaba Rusya da anti-ko
rninternpakta mı siriyor? 

Mı•ır unu! 

Bir iazetenin kadm ~ayf asm• 
da "Ne piıiraem ?" sualı altında 
" r tanesinden ve unundan 
mısı • d' 

muhtelif yemekler,, tavsıye e ı· 

Jiyor. 
Siyasi vaziyt1tin bu kadar ser

gin, harp 9ayialannın dbuğ kadar 
salim bir halde bulun u u aıra
da aman, mısır unundan bahset· 
meyiniz. 

Mübarek madde büyük harbe 
etiımit olanlarm aklına o müt-

y • • b"I" hiJ günlerı gebre ı ır. 

Ma•ke ve ıapka moclcuı! 

lstanbul'da yapılan hava hü
cumu tecriibeainde orada bulun· 

Y ransız uyu e çısı assıg ı, u • 
se'de 17, Şilede 17, Tekirdağında 11, gün Bergama'ya gitmiştir. Orada es
Ilgında 10, Ankarada 9, Yozgatta 7, ki eserleri tetkik edecek ve tekrar 
Erzurumda 6, Kastamonu ve Merzi • şehrimize dönecektir. 
fonda 5, diğer yağı§ gören yerlerde 

1_3 kilogram arasmdadır. 

Rüzgarlar Trakya, Kocaeli ve Kara
deniz kıyılarında şimalden, diğer böl
gelerde umumiyetle garp istikametin
de saniyede en çok 7 metre kadar hız
la esmi9tir. 

En yüksek sıcaklıklar Antalya'da 
29, İzmir ve Mersinde 30, Bodrum ve 
Malatyada 31, Nazilli ve Adanada 32 
Maniaa'da 33, Urfa ve Diyarbakır'd~ 
34 derecedir. 

- Hayır, bana o k~dar çirkin 
ve korkunç gelnıedi. Son kadın 
ıapkalan - d 1 .. ~o a anndan sonra 
gozwnuz çirkine ve korkunca a
lıttı da onun için olacak 1 

~erbeıt fe~!!} 

Dün ·· 1 toy e bir telıraf okuduk: 
"V 

d .. ~rtova, 18 a.a. - Danzig'• 
en oırenild":c.• .. b h " ısıne gore ser est şe· 

b ır makamları, Polonya hududu 
oyunca dikenli tel örgüleri yap

tınn~ya baılaınııtır.,, 

b DıkenH tel örıüleri içinde ser· 
eıt tehir! 

k rAcaba, buradaki "aerbeıt,, 
e ınteıini farsca "ser ve "bes

te,, kelimelerini birleıti;erek "ba
tı batlı,, manasına mı almalı? 

Zaten ben bu "serbest" sıfa
tmclan hoılamnam: itte serbest 
naznnı 

Fuardaki vakıllar pavy&n'
büyük takdirlerle kar§ılandı 
İzmir, (Hususi muhabirimizden) -

İzmir enternasyonal fuarındaki vakıf· 
lar pavyonu büyük bir aliika topla -
mıştır. Bu kıymetli müessesemiz her 
gUn binlerce halk tarafından takdirle 
3ezilmektedir. İzmir'de enternasyonal 
fuarı açan Ticaret Vekilimiz Cezmi 
Erçin, on bir devlet pavyonundan son 
ra vakıflar pavyonunu gezdiği zaman 
takdir hislerini izhar etmiş ve pavyon 
dahilinde bir buçuk saat kadar kala -
rak en ince noktalara kadar tetkikler
de bulunmuşlardır. Ticaret vekilimiz 
aldığı izahat üzerine bu tesise. yalnız 
vakıf diye bir ad vermekle iktifa et -
meyip en eski vakıflardan biri bura -
da içtimai ve beledi, sınai işler ve hat
ta bedeni mümareseler üzerinde en 
esaslı roller oynamıı bir milli mües • 
sesemiz demek doğru olur demiştir. 

Vekilimiz pavyondan büyük bir mem
nunlukla ayrılmıştır. 

Dahiliye tôyinleri 
Açık bulunan Konya idare heyeti 

azalığına Seyhan idare heyeti azası 
BB. Zeki Yılmazın, Seyhan idare he
yeti azalığına Maden kaymakamı 
Ferit Sava§ın, Sivas idare heye • 
ti balığına, Seyhan idare heyeti a 
zaeı İsmail Hakkı İldırın, Seyhan i -
dare heyeti azalığına Sivas idare he • 
yeti azası Vehbi Berkin'in, Çiçekda~ 
kaymakamlığına hukuk mezunların · 
dan Fuat Arnanın, Sorgun kayma • 
kamlığına, Kulp eski kaymakamı Ek
rem Talat Avşaroğlu'unun, Dursun 
bey kaymakamlığına Yaylan kayma 
kamı Mi.inir Alkanın, Sungurlu kay -
makamlığına Derik kaymakamı Ati 
Denktaıın, Çeşme kaymakamlığına 
Devrek kaymakamı İsmail Hakkı Say' 
ın naklen ve yeniden tayinleri yük 
aek tasdikten geçmiıtir. 
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Mısır askeri Heyeti reisi DÜNYA HABERLERİ Kuvvete karsı kuvetle 
.;, 

mukabele olunacak! Türk askerini 
f akdir ediyor ADEMİ TECAVÜZ PAKTI HABERİNİN AKİSLERİ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 İstanbul, 22 a.a. - Şehrimizde bu -
nrnakta olan kardeş Mısır'ın askeri 

eyeti reisi tümgeneral Elzeydi paşa 
Ugün matbuata aşağıdaki beyanatta 
Ulunmuştur : 

"Manevra hakkında ihtisaslarımı 
0ruyorsunuz. Mareşal Fevzi Çak -
ak.'ın yüksek lfıtufları ve manevra 
.~dürü orgeneral Fahrettin Altay'ın 
0sterdikleri yardım ve deliiletle kar
eş türk ordusunun manevrasında bu
~nrnakla pek büyük bir şeref ve se -
ınç duyduk ve çok istifade ettik. Ge
ek mareşal hazretlerine ve gerekse 
rgenerale çok minnettarız. 
. Manevranın tertip ve tanzimi ve 
ılvesile komutanların harekatı idare-

si ve gerek subay gerekse erlrin gös -
erdikleri inzibat ve talim ve terbiye 

kudretini büyük bir hayranlıkla gör
d"·k u · H:ava kuvetlerinin cesur ve ma -
hirane manevralarını iftihar ve tak -
di~le seyrettik. Bütün bu gördükleri
trıız ve asri vasıtalarla mücehhez türk 
Ordusunun yüksek hareket kabiliyeti 
\'e bütün cihanca müsellem olan mu
harebe kudreti bizde derin bir intiba 
bıraktı . Bunun la müftehiriz. 
t Bundan başka büyük Reisicümhur 

Polonya vaziyeti 
sakin karılladı 

Varşova, 22 a.a. - Pat ajansı bildi
riyor: 

Almanya ile Sovyetler birliği ara -
sında bir ademi tecavüz paktı imzala
nacağı haberi Varşova siyası mahafi
linde büyük bir tesir yapmamıştır. 
Çünkü bu, Avrupa kuvetleri müvaze
ncsinde fili hiç bir değişiklik hasll et 
mez. Bu haber olsa olsa Sovyetlerin 
Avrupa işlerinden ellerini çekmek ar
zusunu isbat eder. Esasen Sovyetler 
bu temayüllerini Fransız - İngiliz -
Rus müzakereleri sırasında açıkça iz
har etmişlerdir. Mezkur pakt vaziyet 
ve Polonya'nın hattı hareketi üzerin
de asla müesssir olmaz. 

Polonya hariciye nazırı Beck büyük 
Britanya elçini kabul etşimtir. 

Londra 1 İngiltere 
Polonya'ya verdiği 
söze sadık kalacak 

Paris'te 
(Başı ı. inci sayfada) .. 

ternasyonal hadiseler h~kk~ndakı ~n
tibalarını bildirmekten ımtına etmış
ler ve "Biz de haber almıya gidiyo -
ruz,, demekle iktifa eyle~işle_rdir. Na 
zırlardan bir kısmı kabınenın pek 
muhtemel olarak Moskovadaki fransız 
askeri heyetlerinin geri mi çağnlm~s~ 
yoksa orada mı kalması meselesım 
tetkik edeceği mütaleasında bulun -

L d 22 a a. - Alman - Sovyetl giltere'nin Polonya'ya verdiği söze muo:ı.tur. on r~ . b .. . k x 
paktına dair tefsirlerde bulunan ga - s~dık kalacağını te aruz ettırme te - Kabine içtimaı 18.45 de nihayet bul-
zeteler pek azdır. Bu haber buraya, dırler. . . . .: muştur . 
pek geç geldiği için resmi mahfiller - Deyli Herald gaz~te::· yen{ hı~ ~u- Kabine içtimaından sonra matbuata 
de bıraktığı tesiri anlamak kabil ol- nih anlaşmas~na ım an o ma ıgını verilen tebliğde kabinenin enternas -
mamıştır. Bununla beraber gazeteler kaydetmektedır. yonal vaziyeti ve bilhassa hariçteki 
bu haberi heyecanlı başlıklar arasın - lngiltere'nin kararı kati fransız mümessillerinden gelen rapor-
da vermektedirler. Fon Ribbentrop'un Mokova'ya gi - ları tetkik eylediği ve derhal mezkur 

Siyasi mahfiller, misakın şümulü deceği hakkındaki haberi Taymiş ga- mü:messillere gönderilen talimatı tas
hakkında bir hüküm vermeden evel zetesi büyük bir hayretle karşılama - vip eylediği bildirilmektedir. 
bu hususta mütemmim malfimat gel - makta fakat Sovyc:tlerin bu tarzda ha Kabine perşembe sabahı reisicüm -
mesini beklemek lazım geldiği kana - reketi~den bir şey anlamadığını kay- burun başkanlığında toplanacaktır. 
atindedirler. Filvaki her şeyden eve~ dettikten sonra şunları ilave eylemek 
sovyet hükümetinin bu paktı hangı tedir. lngiltere ve Fransa tavurlarını 
şartlara dayanarak kabul ettiğinin bi- "İngiltere'nin 1914 deki tereddütle- değİ§tirmiyecekler 
linmesi lazımdır. ri hakkında bir çok şeyler söylenmiş 

Bütün gazeteler ne olursa olsun İn- ise de şimdi kimsenin şüphe . et~e~~ 

Londra'da 
(Başı 1. inci sayfada) 

nü içtimaa davet edilmiştir. 

Parlamento perşembeye 
toplanıyor 

Mebuslar, bu akşam Londra radyo
sunun saat 11 deki haber bülteniyle, 
içtimaa davet olunmuşlardır. . 
Perşembe günü toplanacak oıan 

Lordlar ve avam kamaralarında hükü
met milli müdafaa hususunda lüzum· 
lu göreceği bilcümle tedbirleri bilAa
mühlet alınması için fevkalade sela -
hiyetler veren bir kanun layihasının 
derhal müzakere ve kabulünü istiye-

cektir. 
Bu kanunun kabulüne kadar da bü

kümet, yeni ihtiyat tedbirler7 teves
sül eyliyecek ve bilhassa denız, hava 
ve kara kuvetlerine mensup bazı sınıf
ları daha silah altına çağıracaktır. 

Saat ıs te toplanan ingiliz kabinesi 
18.20 de yani takriben üç buçuk saat 
süren bir müzakereden sonra nihayet 
bulmuştur. 

BCJ§vekaletin resmi tebliği srnet İnönü'nün Manevra meydanın
da bilvesile yüksek iltifatlarına maz
haz olduk, bundan duydugumuz ifti
har pek büyüktür.,, 

Dahiliye Vekilimizin 
istanbul'doki tetkikleri 

1 Paris 1 Bu ihtimal 
zaten epeydir vardı ... 

hakkı yoktur: Polonya'nın ıstıkla~ı 
Danzig'de veya başka bir yerde tehlı
keye düşecek olursa, İngiltere'yi ilk 
günden son güne kadar yanında gö
recektir.,, 

Deyli Telgraf gazetesi, kabinenin 
bugünkü içtiı •. '1ı esnasında bazı karar 
tar ittihaz edileceğini tahmin etmek
te ve icabederse müdafaa şeflerine 
derhal emirler verileceğini ilave eyle

Faris, 22 a.a. - Havas ajansı tebliğ 
ediyor: Salahiyetli fransız mahfille -
rinde tasrih ediliyor ki, hon hadise -
ler Fransa ve İngilterenin sakin ve 
azimkar hattı hareketleri üzerinde ka
tiyen müessir olamaz. Fransa ve İn • 
giltere Almanyanın askeri tedbirleri
ni dikkatle takip etmekte ve Avrupa
da herhangi bir zorbalığa karşı koy -
maya azmetmiş bulunmaktadır. 

Bu akşam Başvekaletten verilen teb 
liğde deniliyor ki: 

Vaziyeti tetkik eden hükümet, al
man . rus paktı projesinin İngiltere 
tarafından Polonyaya karşı girişilen 
teahhütlere hiç bir veçhile dokunamı· 
yatağına karar vermekte asla tered • 
düt etmemiştir. Büyük Britanya hü
kümeti bu teahhütleri yerine getir -
mek kararındadır. 

. İstanbul, 22 (Telefonla) - Dahi
~~!e Vekili B. Faik Öztrak bugün 
~gleden sonra yanında İstanbul vali
~ .. Dr. Lutfi Kırdar olduğu halde Üs
k Ud.a~a giderek Üsküdar tramvay şir-
etının vaziyetini tetkik etmiştir 

Faris, 22 a.a. - Fransız gazeteleri, 
bugünkü nüshalarında, Almanya ile 
Sovyetler Birliğinin bir saldırmazlık 
paktı kararlarını bildiren D.N.B. tel
grafını neşretmekte, fakat gerek bu 
haberin gerek Moskovanın teyidinin 
gece geç vakit gelmesi sebebiyle, ga -
zetelerin bir çoğu tefsirlerde bulun -

Danzig'te 
seferberlik 

, mamakta ve haberin başlığına bir 
istihfam işareti koymaktadır. 

manzarası var 
C>anzig, 22 a.a.-"Reuter" Her saat 

tneİctedir. -Bi'r · k
0 

o obüsle; mü ade;e 
edilmiştir. Asker yüklü kamyonlar rn·· 

.utemadiyen sokaklardan geçmekte-
dır. 

l' Varşova, 22 a.a. - Polonya'nın Ber
~n büyük elçisi dün gece tayyare ile 
arşovaya dönmüş ve derhal B. Bek 

tarafından kabul edilmiştir. 

Polonya hududundaki 
hazırlıklar 

d Berlin, 22 a.a. - Polonyalılar hu -
Ut rnıntakasında askeri hazırlıkları

nı faaliyetle ilerletiyorlar. 
l'f etze nehrinin sahillerinde bulu -

~~n Ratey ve diğer mahallere istih -
arn kıtaatı gelmiştir. Bunlar icabın

da bendleri açarak mıntakayı su altın
da bırakacaklardır. 

Berliner Börsen Zaytung Polonya
lıların Almanya'ya karşı düşmanca 
Yaptıkları neşriyatı mevzuu bahis ede 
tek diyor ki: 
Varşovadaki sergüzeştçiler bu de -

tece tehlikeli siyasetlerinin cezasını 
Çekeceklerdir. 

Almanya Lehistan ve Slovakya 
hududuna asker yığıyor 

Londra, 22 a.a. - Press Association 
)'azıyor: 

Bu akşam Londra'ya gelen haber -
ler Almanya - Polonya münasebetleri 
tıin vahimleştiğini, alman kıtaatının 
Slovakya'da ve bütün Polonya budu -
du boyunca tahaşşüt etmekte olduğu
tıu bildirmektedir. 

İngiltere konsolosu. Polonvadaki 
ingiliz tebaasını vaziyetin gerginliği 
dolayısiyle memleketten ayrılmaları
nın kendi menfaatleri iktizasından 
01duğunu tetkika davet eylemiştir. 

Haberi büyük pontulu harflerle ve
ren Pöti Parizyen diyor ki : 

"Bu sansasyonel bir haber mi? 
Evet, muhakkak. Fakat böyle bir ih
timalin mevcut bulunduğunu bir çok 
defa ve çoktanberi söylemiştik.,, 

Pöti Jurnal gazetesi de bu şekilde 
, • 1 • --1 ... ._..,._ı.,. __ ; ••"' ı..Pr 

fır atta düşünülmüş olduğunu yaz -
maktadır. Bu hususta tafsilat alınma
dığı için siyasi Faris mjihfillerinde, 
bu haber Londrada olduğu gibi Paris' 
te de büyük bir hayret uyandırmış 
olmasına rağmen, hiç bir tefsirde bu
lunulmamaktadır. 

Vaziyetin bu yeni inkişafı umumi 
dikkati bugün Faris ve Londrada ya
pılacak olan nazırlar meclisi içtimala-
rı üzerine toplamaktadır. 

Ordr diyor ki : 
"Müsaade ediniz de bu paktı, fazla 

ciddiye almıyalım.,, 
Övr gazetesi, şu manşeti koyuyor : 
"Sovyetler Birliği anti - Komintern 

paktına iştirak edecek mi? ve şöyle 
devam ediyor : 

"Soğukkanlılığımızı 
kaybetmiyelim,, 

Gece geç vakit gelen haberlere gö
re, alman - sovyet ticaret anlaşması
nı bir siyasi anlaşma takip eyliyecek
tir. Soğuk kanlılığımızı kaybetmek 
ve hadiselerden daha ileriye doğru 
hükümler vermek niyetinde değiliz. 
Fakat eğer, dünkü hadise, memleket -
!erinin harici siyasetlerine ideoloji 
meselelerini karıştıran bir çoklarını 

bu hastalıktan kurtarabilirse, fazla 
kaybetmiş olmayız.,, 

Komünist Omanite gazetesi, siyasi 
anlaşma hakkındaki haberleri neşret -
memekte, yalnız ticaret ve kredi an -
}aşması hakkında tefsirlerde buluna -
rak şöyle demektedir. 

"Sovyet - Alman ticareti ve kredi 
anlaşması, sosyalizm memleketinin 
yeni bir zaferidir. "Mein K.ampf" mu
harriri, komünizm aleyhtarı şampiyo
nu Hitler, bazı hükümet reislerini bu 
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1939 da en • hôdise yenı 

Güzel İzmir'in Enternasyonal Fuor1dır . 
Tamamiyle modern zevke ve sanata göre tanzim edilen 1939 lz

mir'in Enternasyonal Fuarına bütün yurddaşlarımız davetlidir . 
Yenilikler, Cazibeler, Sürprizler, karlı alışveriş ve mütenevvi 

eğlenceler, fuara iştirak ve ziyaret edeceklere zevkli ve istifadeli 
zamanlar geçirtecektir. 

20 Ağustos • 20 Eylül arasında güzel lzmir'i ve İzmir Enternas
yonal fuarını herhalde ziyaret ediniz . 

ı - Denizyolu ile lzmir'e gelecekler için gidiş - geliş biletle
rinde % 50 tenzilat yapılır . 

2 - Devlet Demi:-yolları tarifelerinde % 75 tenzilat yapılır . 
ıs günlük Halk Ticart. biletleri: 

I ci mevki II ci mevki III cü mevki 

17,50 12,50 8,75 

kuruşa satılmaktadır. Bu biletlerle Izmir Enternasyonal Fuarına 

1 abilirsiniz . 

• 

derece istihkar ile karşılarken diğer 
taraftan Sovyetler Birliğinin kuveti 
ve azmi karşısında eğilmektedir.,, 

Resmi m.ahf iller ihtiaytlı 

Faris, 22 a.a. - Fransız siyasi mah
filleri bir alman - rus paktının akdine 
müteallik olan haber hakkında gayet 
ihtiyatlı bir lisan kullanmaktadırlar. 
Alelade bir ademi tecavüz misakının 
aktedilmesini esasen Rapoilo muahe
desiyle yekdiğerine bağlı bulunan 
iki memleket arasında mevcut huku
ki münasebetleri değiştirmiyeceği mü 
taleası serdedilmektedir. 

Alman gazetelerinin almanlarla sov 
yetler arasında yapılmakta olan mü-

- • ~ , .....;:.ı.--11 ! 1- -,....-: .. ., .. ,,,. .. , :::ı,1 -
man zimamdarlarının bu hadiseye esa
sen pisikolojik bir ehemiyct atfetmek 
te ve bu hadiseyi geniş bir tehdit ma
nevrası içine ithale çalışmakta olduk
larını göstermektedir. 

Moskovada İngilizler, fransızlar ve 
sovyetler arasında yapılmakta olan 
müzakereler devam edecek gibi gö
rünmektedir. Bu sabah Bonne, Dala
diye ile birlikte beynelmilel vaziyeti 
tetkik etmiş ve İngiltere, Romanya 
ve Folonyanın Faris mümessillerini 
kabul etmiştir. 
Şu halde Bonne, bu akşamki kabine 

içtimaında etraflı izahat verebile -
tektir. Bu akşam ingiliz kabinesi de 
bir içtima aktedecektir. 

mktedir. 

Polonya için vahim bir darbe 
Deyli Telgraf, sürprizi kaydettik -

ten sonra bugünkü kabine toplantısın 
da Moskovadaki ingiliz ve fransız as
keri heyetlerinin vaziyetinin görüşü
leceğini bildirmekte ve bir sovyet -
alman paktının sovyet - fransız pak -
tının sonu demek olduğunu da ayrıca 
kaydetmektedir. 

Deyli Herald, siyasetin çok şaşırtı-
cı ve hayret uyandırıcı bir mahiyet al
dığını söylemektedir. 

Siyasi mahfillere göre 
Siyasi inldliz mahfillerinde hasıl o

lan kanaate göre yakınaa Almanya ile 
Sovyetler birliği arasıııda bir ademi 
tecavüz misakı imza edileceğine dair 
glen haberler bugün öğleden sonra 
toplanacak olan kabineyi yeni ve va
him bir mesele karşısında bırakacak -
tır. 

Resmi mahfillerde bu hususta bir 
şey söylenmemektedir. Tahmin edil -
diğine göre, Moskova son günlerde 
bir karar ittihaz etmek mecburiyetin
de kalmıştır. Komintern aleyhindeki 
paktın bütün kıymetini kaybettiği ve 
bu paktı imza etmiş olanlardan bazı -
tarının umumi siyasetlerini yeniden 
tetkik etmek mecburiyetinde kalacak· 
lan sık sık tekrar edilmektedir. 

Tokyo l Antikomintern 
ı-

paktin takviyesi projesi 
suya düşmüş addediyor 

Berlin, 22 a.a. - "Havas" Alman -
sovyet paktı hakkındaki haberler Ber· 
lin'in japon mahfillerinde büyük bir 
hayretle karşılanmıştır. 

Japonya'nın alman - italyan askeri 
paktına dahil olması için giriştiği te
şebbüsleri hayli ilerletmiş olan ve na
zilere karşı sempatisini her fırsatta 
izhar etmekten geri durmıyan Japon
ya'nın Bertin sefiri general Oshima 
bu haberi gece yarısı almış ve derhal 
başlıca mesai arkadaşlarını sefarete 
toplamıştır. Toplantıyı müteakip Tok 
yo'ya uzun bir telgraf göndermiştir. 
Japon sefaretiyle alakadar kimseler 
komintern aleyhtarı paktın istikbali 
hakkında büyük bir korku izhar et -
mektedirler. 

Tokyo mahfilleri mütale.a 
beyan etmiyorlar 

Tokyo, 22 a.a. - Resmi japon mah· 
filleri, alman - sovyet misakının akdi 
hususunda mütalea beyanından imti
na etmektedirler . 

Hükümetle yakından münasebatı 
bulunan mahafil, şöyle demekle ikti
fa ediyorlar: yeni vaziyeti tetkik 
maksadiyle yüksek hükümet erkanı -
nın bir konferanslar serisi aktedecek
leri haber verilmektedir. 

ltagaki • Hiranuma görüımesi 
Hiranuı::r. ve İtagaki bu sabah gö -

rüşmüşlerdir. Fakat alman - sovyet 
misakı pek bedihi olarak müzakerat 
ruznamesini altüst etmiştir. Bu ruz
namenin mevzuu komintern aleyhin
d ki aktın takvi esi meselesi idi. 

baptaki pliinların şimdiki halde yeni 
baştan görüşülmesi icabedeceğini mü
şahede ile iktifa etmişlerdir. 

Arita'nın kabine içtimaında da bu 
suertle cevap vermiş olduğu zannedil
mektedir. Nazırlar Oshima'nın rapo
runu alır almaz yeni bir içtima akdet
meğe karar vermişlerdir. 

Antikomintern paktın takviyesi 
İ.§İ suya düştü 

Tokyo, 22 a.a. - Selfilıiyetli mah -
fillerden teyit olunduğuna göre, bu 
sabah toplanan kabine, Japonya'nın 

Avrupa'ya karşı takip edeceği siyaset 
hakkında tanzim edilmiş olan bütün 
planın baştan başa değiştirilmesi la
zım geldiğinde ittifak eylemiştir . 

Hariciye nazırı Arita'nın antika -
mintern paktının takviyesi için hazır
ladığı projeye daha şimdiden terke
dilmiş nazariyle bakılmaktadır. 

Berlin'deki japon büyük elçisi Os
himanın raporu Tokyoya gelir gel · 
mez, başvekil ile hariciye nazırı he -
men bir araya gelerek görüşmüşler -
dir. 

Tokyo Berlin'den izahat istedi 

Haber alındığına göre, japon kabi
nesi bugünkü toplantısında, alman -
rus paktı hakkındaki alman hüküme
tinden izahat istemiye Berlin büyük 
elçisini memur etmiştir. Japon hükü
meti, Almanya'nın antikomintern pak 
tına bundan böyle de nasıl bir kıymet 
verdiğini de öğrenmesini Berlin bü-

lngiliz ve fransız sefirleri Mos-
kova' dan izahat istiyecekler 

Faris, 22 a.a. - Fransa ve !ngilte -
renin Moskova büyük elçileri bugün 
sovyet başvekili ve hariciye nazırı 
Molotof nezdinde teşebbüste buluna
rak alman - rus ademi tecavüz paktı 
nın muhteviyatı hakkında malumat 
istemişlerdir. 

Büyük elçilerden raporlar geldik • 
ten ve mezkQr paktta derpiş olunan 
taahhütleri öğrendikten sonradır ki, 
fransız - ingiliz - rus müzakereleri -
nin devam edip etmiyeceği hususunda 
hattı hareketlerini tayin eyliyecekler· 
dir. 

Hiç bir karar verilmedi 
Paris, 22 a.a. - Kabine toplantısın

dan sonra alınan haberlere göre bu 
akşam hiç bir karar verilmemiştir. 

Fransız parlamentosunun içtimaa 
daveti hakkında da keza hiç bir karar 
verilmemiştir. 

Hariciye nazırı Bonne, akşam üze
ri İngiltere maslahatgüzarı ile Po -
lonya büyük elçisini kabul etmiştir. 

Maarif Vekilimiz 
dün ıehrimize geldi 

Bir müddetten beri memleket da -
bilinde bir tetkik seyahatine çıkan 

ve İstanbuldan Cümhurreisimizle 
birlikte Trakya'ya giderek yapılmak
ta olan manevralarda bulunan Maarif 
Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel dün 
İstanbul'dan şehrimize gelmiştir. 

B. Hasan - Ali Yücel istasyonda 
maarif erkanı ve dostları tarafından 
karşılanmıştır. 

400 kişiyi öldüren havva 
bombardımam 

Çunking, 22 a.a. Kiatingin cumarte
si günü japon tayyareleri tarafından 

bombardımanınd3. 400 kişi ölmüştür. 

Hükümet, milli müdafaa için kendi
ne fevkalade selahiyetler veren bir 
kanun layihasının kabulünü parlamen 
todan istiyecektir. Aynı zamanda bü
yük Britanyanın havayici zaruriye ve 
diğer lüzumlu maddeler ihracatına ait 
tedbirler alınmıştır. 

Kuvete karft kuvetle mukabele 
Büyilk Britanya hükümeti, ihtiyat 

tedbirleri almakla beraber, Almanya 
ile Polonya arasında çıkmış olan müş
külatta, bir harbi intaç edecek cebir 
hareketini muhik gösteren hiç bir ci
het bulunmadığı mütaleasındadır İti
mat yeniden teessüs etmek şartiyle 
muslihane bir tarzda halledilemiye • 
cek hiç bir Avrupa meselesi mevcut 

değildir. Büyük Britanya hükümeti 
bu gibi şartların hasıl olması için da· 

ima yardıma amadedir. Fakat bütün 
gayretlerine rağmen diğerleri kuvete 
müracaatta ısrar ederlerse, buna bü· 
tün kuvetleriyle karşı koymıya da ka-
tiyen azmetmiştir. 

Malta'da fevkalade ihtiya( 
tedbirleri 

Lavalette, 22 a.a. - Reuter ajanat 
bildiriyor: 

Malta adası etrafında tesis edılmiş 
olan dikenli tel hatları bu geceden i
tibaren elektrik cereyanı verilmiştir. 
Bütün müdafaa hizmetleri her ihtima· 
le karşı hazır bulunmaktadır. 

Manisa bağlanna yardım 
İzmir, 22 (Telefonla) - Ticaret 

Vekilimizle temas eden Manisa bağcı-

ları yağmurdan zarar gördükleri için 
hükümetimizin yardımda bulunması· 
nı istemişlerdir. Ticaret Vekilimiz in· 
hisarlar idaresinin sergide kalan ü
zümleri satın alması için teşebbüste 
bulunacağını vadetmiştir. 

1 Nevyork 1 Sovyetlerin kararı 
harp muvazenesini değiştirdi 

Nevyork, 22 a.a. - Aktı derpiş e- ı ıar da askeri bir itilaf imza etmeğe 

dilen Alman - Sovyet ademi tecavüz muvaffak olamazlarsa bu büyük harp 
paktı hakkında tefsirlerde bulunan ten sonra bir Avrupa devletinin ka
Nevyork Taymis gazetesi diyor ki : zandığı en büyük diplomatik zafer -

"Faşist devletlerle demokratlar a- lerden biri olacaktır.,, 
rasındaki ihtilafın vahamet kespetti-
ğini gören Stalinin bunların kendi a- Komünist mahlillercle şcqkınlık 
ralarındaki çarpışmalara seyirci kal -
mıya karar verdiği kolayca tasavvur 
edilebilir. Sovyetlerin bu kararının 
yaptığı ani tesir harbin müvazenesini 
değiştirmek olmuştur. Bu karar bun
dan başka Danzig ihtilafında Polon
yanın vaziyetini de sarsmıştır. ,, 

Müthiı bir inkıta 
Nevyork Heralt Tribune şöyle di

yor : 
"Diplomatik mahfillerde muta

savver misakın "müthiş bir inkıta,, 
teşkil ettiği söylenmektedir.,, 

Aynı gazeteye göre bir yüksek 
memur şu mülahazada bulunmuştur: 

"Naziler bir pakt aktetmeğe mu-

Sovyetler Birliğinin zahiren cep
he değiştirmesi komünist mahfiller • 
de o kadar büyük bir şaşkınlık husule 
getirmiştir ki, Deyli Vorker gazete
si bu sabah Alman - Sovyet misakı 
hakkında hiç bir kelime neşredeme
miştir. Bu gazete, başmuharririnin 
bu haberin teyidi ve tafsiliit almak i
çin Moskovaya bir telgraf çekmişse 
de henüz cevap alamadığını kaydet
mekle iktifa eylemiştir. 

Almanya ile Sovyetler Birliği a -
rasında bir misak aktedileceğine da -
ir alınan haber Ruzvelt'e Tuscalosa 
kruvazörü ile Terreneuve açıklarında 
bir gezinti yaptığı esnada telsiz tel-
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Danzig,de yüksek komiserlik 

yapan İ sviçre'I i Profesör 

Dr. Kari Burkhard 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Senede 3500 isterlin maaşla 

Almanya ve Polonya'nın 

arasını bulmağa çalışıyor 

Prol. Dr. Kari Burkhard 

1 933 senesi sonbaha
rında Cenevre'de 

milletler cemiyeti toplan -
tısında bulunan diplomat
lar, cemiyet binasının ö
nünde üç büyük otomobi
lin durduğunu gördüler. 
Bu otomobillerden birisin
den ufak yapılı bir adam 
indi. Ötekilerden kalabalık 
insanlar indi ve bu ufak 
yapılı adamın etrafını ala
rak onu binanın koridorla
rından geçirip toplantı sa
lonundaki yerine götürdü
ler. 

Bu ufak tefek adam ü
çüncü Rayh'ın milletler 
cemiyetinde murahhası o
lan doktor Göbels'di ve o 
zaman ne bu sima, ne de 
bu isim Cenevre muhitin
de pek tanınmazdı. 

Bu adam, ne diplomatik 
davetlerde, ne de bu türlü 
ziyafetlerde bulunmuyor -
du. 

Y alnız bu alman mu
rahhasını bir tek 

&dam, güzel villasında bir 
akpm yemeğine çağırmış
tı. Koyu renkli gözleri o
lan bu yakışıklı adam, ora
daki beynelmilel etüdler 
enstitüsü profesörlerin • 
dendi. 

Bu profesörün adı Kad 
Burkhard de Reynold'du 
ki şimdi Danzig'de millet· 
ler cemiyeti komiseridir ve 
Danzig ihtilafını hallet • 
mek için çalışmaktadır. 

Bu ziyafet daveti hadi
sesi, ilk defa olarak Cenev
redeki delegelerin dikkati
ni profesör Burkhard'ın ü
zerine çekmişti. 

K endisi milletler ara -
sı hukuki ve siyasi 

tarih sahasında bir şöhret 
sahibi idi. Fakat diplomasi 
aleminde büyük bir şöhre
ti yoktu. Bu meslekte an
cak İsviçre'nin Viyana el
çiliğinde müşavir olarak 
bulunmuıtu. 

Böylece nazarı dikkat 
celbeden bu profesör, on -
dan sonra yeniden unutul
muştu. 

1937 senesinde bu şöh
retsiz adamın senede 3500 
ingiliz lirası maaşla millet
ler cemiyetinin Danzig 
fe vkalade komiserliğine 

tayin edilmesi, gene hatır
lanmasına ,adının anılma

sına sebep oldu. 

8 u vazifeyi Avrupa 
paytahtlarında üze

rine almak istiyen kimse -
cikler görünmüyordu. Çün 
kü bu vazifeyi üzerine a
lacak olan kimse, teori sa
hasında mevcut, fakat tat
bikatta gayri mevcut olan 
milletler cemiyeti otorite
sini en ihtilaflı bir yerde 
temsil edecekti. 

Kendisinden önceki ko
miser Lester, Naziler tara
fından açıktan açığa tah -
kir ve tezyife uğrayordu. 
Profesör Burkhard'ın ta -
yinini ise almanlar iyi kar
şıladılar. 

P rofesör Burkhard'a 
Cenevre'de üzerine 

aldığı işin ehemiyeti hatır
latıldı: orada her hangi 
bir karğaşalığa 11\eydan 
vermemesi tavsiye olundu. 
Elinden geldiği kadar ma
aşını alıp, kenarda, gölge
de yaşaması bildirildi. 

Bu türlü direktifler al
dıktan sonra bir adamın 
Hitler tarafından "gayet 
tedbirli bir adam" diye 
tarif edilmesini hayretle 
karşılamaması lazımdır. 
Şimdi Danzig'deki kızıl 

tuğlalı evinde bu Bal şeh
rinin eski aristokrat aile
lerinden birisinin 48 yaşın
daki çocuğu iki senedir o
turmaktadır. 

Geçen son kanunda pro
fesör, artık bu vazifenin 
lüzumu kalmadığını Ce
nevre'de söyledi. Fakat 
kendisine vazifesine deva
mı, isterse mezuniyetle 
memleketine gelip tekrar 
dönebileceği anlatıldı. 

T eknik olarak komi. -

serin vazifesi, ser· 

best şehirle Polonya ara -
sında çıkan bir ihtilaf, a
ralarında halledilemiyecek 
olursa onu halletmektir. 
Her iki taraf da bu tak
dirde eğer isterlerse mil
letler cemiyeti konseyine 
bat vurabilirler. 

Şurasını hatırlamak ge
rektir ki bu zat ortada bu
lundukça, Almanya mey -
dana çıkmamaktadır. 

Son haftalardaki hadise
ler, bu İsviçreli profesörün 
gölgede kalması imkanım 
ortadan kaldırmıştır. Dan
zig ile Polonya arasındaki 
gümrük harbı üzerine ko • 
miserin faaliyete geçip ih
tilafı halletmesi lazım gel
miştir. 

Şurası muhakkak ki, 
Danzig'e dair çıkacak her 
hangi bir ihtilafta bu zatın 
mutavassıt bulunmasını 
Hitler de tasvip edecektir. 

Bernard Moore -

Daily H erald 

HULASA 
(Buyük harpten ıonra ılk paakatye ıecesi, beı ıenç, 
Antuvan, kardeıı Jllber, arkadaıı Domınık Hcrıyo, 
Marıyan ve Sol~nı Senkler ıımınde ıkı ıenç kızla be· 
~a.ber sıkıntılı bır ıuareden kaçıyorlar ve ıcceyi kırlar 
ıçınde k~ybolmu~ ~ır otelde , ıcciriyorlar Antuvan. 
Marıyan la, Domınık ~~ Solanj ~· beraber eilenıyorlar 
Nıhayet 

0
Solan3, Domınık'le detıl Jilber'le, Antuvan da 

Marıyan la evleniyor. Fakat Antuvan'la Marıyan evli • 
lik hayatıl1!'1an m.e~nun değıldırler. Antuvan, karııının 
kız kardeşı Evcim ı ıevmıye baılamııtır. Bu eınada 
karıs. bir kız çocuğu dunyaya getirnı•ştır. Şimdi Antu· 
van karısı Mariyan'ı yalnız bırakmış ve ıecc babasını 
evde agır hasta bırakıp kaçan Evlın'lc buluımuıtur.) 

AVRUPA MUVAZENESİ IÇjN 

23 - 8 - 1939 

(....__R_A_D_Y _o _) 
TURKlYE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE 
Radyosu 

ANKARA 
Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kcs/ 120 Kw. 
19.74 m.15195 Kcıı./ 20 Kw. 

T.A.Q. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

T.A.P. 

-ANKARA-

ÇARŞAMBA - 23·8·1939 
12.30 Program 
12.35 TOJ<K M0Z1Gt - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a-

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.lS-14.00 MÜZİK (Karışık 
program - Pi.) 

19.00 Program 
19.05 Hafıf muzik - Pi. 
19.30 TURK MÜZİGİ (Fasıl 

heyeti) 
20.lS Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.SO TÜRK Müztct : 
Okuyanlar: M efharct Sağ -
nak, N cemi Rıza Ah iskan 
Çalanlar· Ruşen Kam, Refik 
Fer&an, Cevdet Kozan. 
l - Yesari Asım - Hicaz 

şarkı (Bilmem niye bir 
buseni) 

2 -Tanburi Cemil - Hicaz 
şarkı (Hep sayci vaslın
da gonül) 

3 - Nobar - Hicaz şarkı -
(Aglamış gulmuş cefa -
ya !:atlanmış) 

4 - Aşık Mustafa - Şehnaz 
şarkı (Fırsat bulsam 
yare de varsam) 

5 - Şehnaz saz semaisi 
6- Rahmi bey - Suzinak 

şarkı (Bir sihri tarap) 
7 - Musa Sı.ircyya - Suzi -

nak şarkı (Kir etmedi 
zalim sana bu ahu eni -
nim.) 

Zl.SO MÜZİK (Solistler) k 
22.00 MÜZİK (Kuçulc O~ 

tra - Şei: NECJP AŞK t< 
1- Cari Rydahl - Meiodı 
2- J. Strauss - Bizde - 'I 
3 - W . Czemık - Guzel 

natlar toreni (uvert 
4- Max Schonherr • 

koylerinin dans havai 
5-Walter Noack - Ro!ll 

t ik üvertur. 
6- Miroslav Shılik - ls 

yol dansı 
23.00 Son ajans haberler1• 

raat. esham, tahvilat, k:a· 
yo - nukut borsası (fıyav 

23 20 M0Z1K (Cazband • • 
23.44-24 Yarınkı program 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLF 
16 Frankfurt - 19.30 l ~ 
Sofya - 20. lS Bohemya 
20.30 Frankfurt - 20 
Bruksel - 21 Floransa 

ORKESTRA KONSERLE 
VE SENFONİK KONS 
LER ıs J,ondon - Recyo 
- ıs.ıs Varsova - ı 
Hamburg - 17 Beromu 
ter - 18.30 Frankfurt -
Berlin - 20 London - R 
yona! , Strazburg - 21 
lonya - 22.5 Liıksemb 
- 22.20 Doyçlandzencr 
23 Prag 

ODA MUSİKiSi: 20.15 
lin - 22.30 Frankfurt 

SOLO KONSERLERİ : 
Munih - 17.15 Roma 
17.30 Bcrlin - 17.40 P 
- 18 Kônigsberg - 1 
Bohcmya, Doyçlandzcn 
Viyana - 20.15 Kolo 
Laypzig - 21 Varşova 

NEFESLİ SAZLAR (M 
v.s.): 12 Breslav, Fran 
furt - ıs Prag - 1 
Prag - 18.3S Laypzig 
19.2S Brno - 20.lS Do 
landzcnder. 

ORG KONSERLERi VE 
ROLAR : 18.2S Kolonya 
22.30 Mili no 

HAFİ FMÜZIK: 12 Vi"' 
- 20.30 Sarbruk - il 
lin - 22.30 Viyana -
Hamburg 

Demokrcui ıampiyonları •ayesinde Polonya ile muvazene temin edildi. (Marianne'dan) 

8 - Arıf bey - Hicazkar 
şarkı (Güldü açıldı gene 
gul yuzlu yar) 

9-Halk tiırküsıi (Mecnu. 
nam Lcylimı ıordüm) 

10 - Halk türkiısu (Yıldız) 
21.30 Konuşma (Haftalık pos

ta kutusu) 

HALK MUSiKiSİ: 11.30 
gırt - 18.15 Sarbruk 
20.lS Bcromunster, Viya 

DANS MÜZİGI: 20.3S B 
lav - 21.40 Sofya - 2 
Roma - 22.15 Stokholm 
22.30 Brüksel, Layp 
Droytviç - 22.3S Muni Balkanlarda • 

yeni yıl mahsulü 
Bulgaristan: 
Ağustos başlangıcında, 

memleketin muhtelif böl -
gelerinde ve hususiyle 
Bulgaristan'ın prk kıs -
mııni• --'7-f;-o• --r-!t-'--• 
mısır mahsulünün alınma
sına engel olmuştur. Bu 
yılın mahsul vaziyeti hak· 
kında diğer bölgelerden 
gelen haberler de pek mü
sait değildir. Bundan do -
layı, çiftçi, elinde bulu -
nan eski mahsulü satmağa 
mütemayil görünmemek -
tedir. Cihan piyasasına 
nispetle fiyatın yüksek o
Iuıu, buğday ihracatına bir 
engel teşkil ettiğinden, 
yeni mahsulün sürümü iç 
piyasaya inhisar etmekte
dir. 

Bulgaristan'ın yeni buğ
day mahsulü 350.000 ton 
tahmin edilmektedir. Yeni 
buğday mahsulünü almak 
için zahire müdürlüğüne 
I .050 milyon leva tahsisat 
verilmiştir. 

Yugoslavya : 
Resmi tahminlere göre, 

bu yılın buğday mahsulü 
2,82 bin tondur. Bu miktar 

geçen yıla nispetle % 7 
bir azalış göstermektedir. 
Alınan mahsul, beş yıl

lık mahsulün vasatisinden 
% 20 fazla ise de, bu faz
lalık bu yıl ayrıca ekilen 
77.000 hektardan meydana 
__ ,_:...,.:- u ... _...,. hat.t1• 

başına alınan mahsul mıK
tarı da düşüktür. 

Romanya 
Bu yılın mahsulü kalite 

itibariyle ıyı değildir. 
Hektolitre sikleti düşük
tür. Bundan dolayı, iç pi
yasaya hektolitre sikleti 
73 kilodan aşağı olan buğ
daylar tahsis edilmiştir ki, 
bu suretle değeri yüksek 
olan buğday ihracata veril
miştir. Buna rağmen buğ
day piyasalarında halen 
faaliyet mahduttur. Ma
mafi, çiftçinin paraya ihti
yacı olması ve kooperatif 
enstitüsünün yakında za
hire almağa başlaması pi -
yasayı canlandıracaktır. 

77 / 2 lik buğdayın Kösten
ce ve İbrail'de beher vago
nu 42.500 leydir. 
Mısır piyasasında da he· 

nüz büyük bir alış veriş 
hissedilmemektedir. 

Bugün bütün alaka buğ-

B o y o K A ş 

day mahsulü ve bu mahsu
lün sürümü üzerinde top -
}anmaktadır. Zira orta ve 
şarki Avrupa ihtiyacı kar
şısında mısır mahsulünün 
rekabetten korkusu yok . 
tur. Bundan başka bu yı
lın mahsulü hakkında tam 
bir fikir edinmek henüz 
mümkün değildir. Besara· 
biya ve Moldaviya'da ku -
raklık hüküm sürdüğü ha
berleri gelmektedir. Bu 
vaziyet karşısında, çiftçi, 
yeni mahsul hakkında bir 
fikir edinnıe.:ıa.ı.r& '91"~·mı.:. v•• aaawaawuı~-ern 
mak niyetinde değildir. 

Süclost - Echo 

Alman basını 

ateş püskürüyor 

Berlin'den Daily Ex
press gazetesine bildirili
yor: Hitler, Danzig mese
lesi hakkında bir sulh kon
feransı toplanacağı hak -
kında yabancı memleket -
lerde dolaşan şayiaları du· 
yarak öfkelenmiş ve hem 
bu fikir, hem de İngiltere, 
Fransa ve Polonya aley -
hinde neşriyatta bulunmak 
üzere gazetelerine emir 
vermıştir. 

Gôhbels'in gazetesı olan 
Angrif bu mücadeleııiıı ba 
şında bulunmaktadır. Bu 
gazete diyor ki: 

"Bizim, kabul edeceği -
miz yegane buluşma ve 
karşılaşma Zigfrid hatla -
rında vukubulabilir ve biz, 

K R o 

orada İngilizlerin peri 
masallarının ve yalan fab
rikatörlerinin mahiyetini 
görürüz." 21.4S Neşeli plaklar - R. • 23 Milano, Roma 

Lokal Anzayger de şun
ları yozıyor: 

____________________ , 
"Ortada Danzig mesele- meseleleri münakaşa ve rık'ı hava hücumlar 

si diye bir şey yoktur. müzakereye hak ve salahi- karşı korumak için gös 
yetleri yoktur. Bunlar, an- a· ~ · f ı · t Danzig bir alman şehridir ıgı aa ıyet, spanya 
cak Danzig Lehistan güm- k~ · 

ve Almanya'ya ait olmak rük ittihadına dahil kal- ar umumıyesini de ya 
lazım gelir. Polonya'nın i- dan alakalandırmakta 

dıkça, !ehliler ve danzig-
şine yarasın diye alman liler arasındaki gümrük Gene tecrübe mahiyeti 
topraklarından bir koridor ihtilaflariyle meşgul ola- olmak üzere, önümüzd 
kesmek bir ahmaklıktır ki bilirler." gün ve gecelerde, Fas' 
bir an önce ortadan kal- uçacak olan fransız tay 
~1MB1.Jm;-rfe- uP~~-~~ ........... ıiii.~,,. ... ,,.., •• ,.,,,..ın,.iiii"'- · ==""'==-=r==u:.,.z..._edece1Cierdir. 
ferans isteyemeyiz. Bu 
mesele, alınanlar için bir Burada dolaşan bir 
şeref meselesidir." manevralar yiaya göre, ingilizler, 

Böylece ilk defadır ki belüttarık'ı İspanya to 
alman gazetelerinde Hit - San Sebastian'dan yazı- raklarına bağlıyan ve b 
ler'in Danzig meselesiyle Jıyor: raf sayılan mıntakada 
birlikte koridor meselesi - Cenubi İspanya'dan kor- hava meydanı tesis e 
nin de hallini istediği hah- kunç bir sıcak dalgası geç- tasavvurundadırlar. 
semevzu olmaktadır. mekte ve bir haftandanbc-

Gazetelerin açtığı bu ri gölgedeki hararet dere
mücadele, Berlin'de veri - cesi 50 yi aşmakta olması
len yarı resmi beyanatla na rağmen, Cebelüttarık'

da teyit edilmektedir. Bu daki ingiliz garnizonları 
beyanatta deniliyor ki: 

"Danzig meselesinin al- geniş bir manevra faaliyeti 
manlar için biricik hal ça· göstermektedir. 
resi burasının koridorla Üç gün üç gece süren 
birlikte Rayh'a iadesidir. hava korunma tecrübeleri 
Bu hususta her hangi bir de bu arada sona ermiştir. 
müsaadekarlık yapmak i - Bu tecrübe ve manevralar 
çin hazırlanmış değiliz." esnasında, sahil boyunda 

Siyasi mahfiller, Dan- bulunan evleri halk tahliye 
zig'de senato reisi Bay etmeğe mecbur tutulmuş -
Grayser ile Lehistan yük- tur. Yapılan manevra ve 
sek komiseri Şodaki ara - tecrübeleri bütün teferru
sında bir konferans akde-
dileceği hakkındaki haber- atiyle İspanya sahillerin -
!ere saçma nazariyle bakı- den takip etmek kabil ol
yorlar. Bu mahfillere göre muştur. 
bu iki adamın böyle mühim İngiltere'nin, Cebelütta-

- lı bakkalda R 
tereyağı bulmakt 
Führer'in preatijini 
renberg kongre•in 
er.Jel bu arttırır. 

-ôvr 

Hatta Jozefin'i yanına aldıiı zamandan, yani on 1 

yedi seneden beri ilk defa kendisini rahat ve iyi 
hisaediyordu. 

M A N 1 

Jozefin : 
- Sizin gibi asabi olanlarda ekseriya bu vaki o

lur, diyordu. Ani bir sinir buhranı, kanınızı döndü
rür. içinizi temizler ve İyiletirsiniz! 

İtte bütün bunlardan dolayı Madam Karmon • 
tel Jozefin'den bahsederken : · • ı 

Halbuki Evlin batka kimseyi dütünecek gibi de
i;ildi. O o kadar kendisine bağlı idi ki, bir ıstı
raptan tad alacak hali yoktu. Ona bir acı tattır· 
mayı ne kadar çok istiyordu. 

"Tıpkı eskiden Mariyan'a yaptığım gibi ..•• " di
yordu. "Fakat artık ona böyle bir teY yapmaya 
ı.nki.n yok. O benim karım oldu. Eğer ona bir ıs
ı.~ ap verirsem bunu ayni zamanda ben de çekiyo· 

Yazan: lrene Nemirov•ki -47- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

kadmdı. Elinden iyi dikit gelirdi; madam Karmon- - Belki de rahmetlinin kara gözlerine atık ol-
tel'in bütün hastalıklarını bilirdi. Dört bet senelik duğundan değildi madam. 
reçete yığınları arasmdan madam hangisini ister- Bert Karmontel içini çekti; bu suretle Jojefin'
ae hemen bulup çıkarırdı. Çocukların hepsini in ne demek istediğini pek al " anlıyordu. Bu haliy
adetlerini, huylarını tanırdı. Alber Karmontel'e le o da: "Evet biliyorum. Ben senden evel onun 
de bakan zaten o idi. Onun için bu hizmetçi farkındayım!" demek istiyordu. Çünkü zat~ faz· 
yanında olduiu zaman madam Karmontel çok ra- la konutmazdı. Hislerini ve fikirlerini ancak bir 
hat eder huzura kavuıurdu. Onun bir dediiini iki raddeye kadar açığa vururdu. Dudaklannı sıktı. 

- Gayet sadık bir kız! At, deaem benim için 
kendisini denize atar! derdi. 

Nasıl bir çocuk mesut olabilmek için herkesi 
bir tarafa bırakıp da yalnız annesi ve yahut süt 
ninesi tarafmdan sevilmek İsterse, her insan da, 
diğer birçok inaanlann lakaytliğine, soğukluiuna 

kolaylıkla katlanabilir, fakat tek bunlardan birisi 
ve yahut ikisi kendisini sevsin! Ama bir de ihtiyar• 
lık baıladı mı, kan koca sevgiainin ve yahut evlat· 
larındaki sevgrnın teselli veren suniliğine rağ• 

men, insan bu kalplerin artık kendisine pek de 
bağlı olmadığınm, artık az sevildiğinin, hatta ha • 
kikatte ıikayet bile olunduğunun farkına varır. E

vet o zaman belki hürmet görününüz, belki size 

tahammül edilir, fakat mevcudiyetiniz, hayatınız 

artık kimseye lüzumlu değildir. 

' . ı" rum. O bana ait bir kadın. Halbukı bu 
Heyhat, bu ona ait değildi. O o kadar serbest, 

ona o kadar yabancı idi ki! .•.. 
Ağzım Evlin'in dudakları üzerinde ezdi: 
- Yarın geleceksin değil mi? Daha ağır has

ta da olaa... Hatta... O ise bile... Yemin et yann 

geleceğine. Yemin et! ... 

yapmazdı. Zaten çoc:uklan da "annemiz Jojefin'in Solgun ağzının ifadesi atağı yukan tU idi: 
tesiri altında kaldı. Hasial91ti; mütemadiyen ne - Ben de bir anneyim, ve anneler daima ço-
bulursa çekmeceain_e atıyor'' diye ıikayet ederler- cuklannın kurbanlandır! 
di. Bir sürü esham ve ı,hvilatr vardı. Yataiında iki yastığı arkaarna dayamış oturu-

Madam Kannontel daüna büyük hesaplarla yordu. Üzerinde açık mavi renkte İpek bir gecelik 
metıuldü : vardı. Saçları gayet iyi taranmıth; alnının Üzerin-

XXll - Royal Dutch'un son fiyatlan ne idi? Unut- de bir bukle vardı; Antuvan'rn çocuğu için bir atkı 
M d -ıd ·· v •• denben' ço- . tum. Çocuklar benim. le alay ediyorlar am

1
a ben de · -a am Kannontel kocaar o ugun ' oruyordu. Josefin yatağm dibinde alçak bir iskem-

kl . ~ iırmaz ol- hep onlan dütünürüm. Halbuki onlar... ı O · d · h b. ıh· cu arını artık pazar ıünlera yemege ça eye oturmuıtu. zenn e sıya ır e ıse ve onun 
muştu. Aktam alh oldu mu hemen yatağa giriyor - Mösyö Antuvan son defa ne zaman gelmiı- üatii.Jıde de bir önlük taııyordu. O da hanımının ge-
ve eayet hafif yemek yiyordu. O gözlerini kapa· ti Jozefin ? celik entarisine ajur yapmakla metıuldü. 

d 1 d k 1 Yordu - Atag- ı yukarı üç ay oluyor madam... Se t 1 'd M d K 1 kl d yıp a ıncaya kadar hizmetcisi yanın a a 1 • n e m e a am armonte , aayı ama an, 

Bert Karmontel için çocuklan evlendikten son

ra dünyada ancak iki tahra kalmıth; ancak bunla· 

ra emniyet edebiliyordu: biri Paskal'm büyük ç 

cuğu, küçuk Bruno, diğeri de Jozefin! (Halbuk 

kocuına ha•:atta iken bile emniyeti yoktu. Zate 

bütün teessürü oradan geliyordu.) Fakat baz 
Bu kadm on yedi senedenberi anında idi. Çaht- - Halbuki zavallı kocam aaiken onu daha bağırmadan, sıkıntılı rüyalar eörmeden bir gece 
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On yedi kilometre yüksekte ... Alman Ekonomisine 
Bizim rahmetli Namık Kemal'in: 

Yüksel ki yerin bu yer deiildir, 
Dünyaya gelif hüner değildir .•• 

Naaıhatını ıimdiye kadar en iyi 
tutanlar tayyareler ve balonlar ol· 
nıuıtur, gibi görünüyor. Dümenli 
balonlar ve tayyareler yeni icat e· 
dildikleri zaman pek de yükaek ol· 
nııyan dağların yamaçlarma -
hatta lstanbul'da olduğu aibi apar
tımanların pervazlarına - çarp· 
tıkları halde 1909 de 450 metreye, 
1913 te 6000 metreye, 1920 de 
10.000, 1930 da 13.000 metreye 
JÜkselmiılerdi. Her tarafı muhkem 
-surette kapalı bir balonun çıkabil
diği, ıimdiki halde en aon yüksek
lik on yedi bin metredir... Vakıa 
bundan önce 33.000 metreye kadar 
Yiikaelmiı olanlar varsa da, çıktık
ları yerden sağ olarak dönemedik
lerinden onlarm kınnıı oldukları 
rekor hesaba katılamaz. 

Yer yüzünde on yedi kilometre 
Yol gitmek pek kolay bir iıse de 
gök yüzünde o kadar yükselebil· 
hlek pek büyük bir marifettir. Çün
kü inaan gök yüzünde yükaeldikçe 
bir kere havanın aıcaklığı azalır. 
On kilometre yükaekteki havanın 
aıcaklığı sıfırın altında 66 dereceye 
İner. Vakıa elli kilometre yüksek· 
likten aonra sıfırın Üstünde yüz de
receye kadar çıkacağına dair bir 
rivayet vana da yer yüzünden o 
kadar çok ayrılanlar henüz bulun
madığından o rivayete isterseniz İ· 
nanırsınız. Şimdiki halde yüksele • 
bilmek için düıünülecek ıey aoğuk
tur. 

Sonra da inaan havada yüksel • 
dikçe havadaki elektrik artar. Fa· 
kat bunun tesiri henü:c iyice tetkik 
edilemediğinden ıimdilik bunun 
hakkında bir ıey denilemez. 

Zaten hararetin azalması ve e • 
lektriğin çoğalması havadaki taz
yik ile oksijen nisbetinin azalmaaı 
Yamnda pek ehemiyetsiz kalır. 

Yiilueklikte düıünülecek en mü
biın mesele budur. Beı kilometre 
riluekte havanm tazyikı yan yan• 
Ya iner. On bet kilometre yükseğe 
•armca da sekizde birine... Bu ka· 
~.!-" oksijenle de insan yaııya· 

Onun için, balonlann on yedi ki· 
lometreye kadar çıkmakta aöater • 
dikleri marifette onlann içerilerin
de yükselen ilim adamlarmm him· 
meti ve cesareti bulunduiu ıüphe· 
siz olmakla beraber bu itle hekim-

İngiltere' de gizli bir 
radyo merkezi 

Londra, 22 a.a. - Sulhçu mesajlar 
neırederek ingiliz milletini Danzig 
için harp etmemeğe davet eden gizli 
bir radyo istasyonu polis tarafından 
aranmaktadır. 

Evelki gece bu istasyonun neşri -
yatı bir aaat sürmüştür. Bu istasyo
nun yer değiştirerek lngilterenin 
muhtelif noktalarından neıriyat yap
tığı söylenmektedir. 

Yunınisfan'da iki sınıf yedek 
subay talim i~in ~ağmhyor 
Atina, 22 a.a. - Harbiye nezareti. 

nin bir tebliğine göre, ihtiyat subay
ları kanunu hükümleri mucibince, 935 
ve 1936 seneJerine ait ve bütiln sınıf
lara mensup ihtiyat subay ve küçük 
subayları bir tılim devresi için çağrıl· 
mıtıır. BunJar, 26 ağustosta ıubelere 
müracaat edeceklerdir. 

Bu davetten, yalnız müracaat tari
hinde yabancı memleketlerde buJunan 
lar ile muvazzaf ordudan tekaüde sev
kedilmit ve yahut istifa etmit olanlar 
müstesnadır. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

l - Paris eğleniyor 
(Lusien Baroux • Danielle 

Parola) 

2 - Kalpazanlar 
(Carol Hughes - Jameı 

Nevil) 
Seans saatleri: 

2',30 • 3,45 • 5, 15 -6,30 

Gece saat 9 da 

Paris eğleniyor 

ve yeni Jurnal 

)erin de gösterdikleri dirayeti u· 
nutmamak lazımdır. Hekimlerin 
dirayeti olmasaydı balonlar dört 
bin metreden yÜkseğe çıkamazlar· 
dı. Çünkü bir insanın normal halde, 
havanın az tazyikine •e az oksije
nine tahammül edebileceği yÜk· 

ve ticaret anlaşmalanniı. 
hakim olan makanizma 

seklik ancak o kadardır. Ondan da· 
ha yüksek yerlere çıkabilmek he • 
kimlerin tazyik altmda oksijen le- A iman ekonomisi diğer millet
neffüs ettirmek uaulü sayesinde le- ler ekonomisine uymamakta 
min olunmuıtur. ve daimi bir inkilap geçirmektedir. 

Baloncu böyle tazyik altında ok· Bu ekonominin beynelmilel manza
sijen teneffüa etmeden yükselmek rası bir istila ekonomisi olmasında
isterae, dört nihayet dört buçuk ki· dır. Almanya serbest bir alış veriş
lometre yÜksekliğe varınca ilkin ten ziyade kendi hayat sahasına da. 
bütün sinirlerine bir gev,eklik ge· hil olduğunu farzettiği memleketler
lir. Altı kilometre ile sekiz kilomet· de bir mübadele inhisarı tesis etmek 
re arasında yükseklikte adalelerine üzeredir. Bu vaziyet karşısında al
kulunçlar girer. Bu da tehlikenin man emperyaJizminin Balkan ve Tu
pek yakın olduğuna işarettir ••• Se- na memleketlerinin diğer milletlerle 
kiz kilometreden daha yüksekteki olan münasebetlerini gevşetmeğe ve 
az tazyika muadil hava tazyikı al- ı akdettikleri ticaret •muahedelerinin 
tında tutulan tecrübe hayvanları kıymetini hiçe indirmeğe yavaş ya
bütün adalelerinin felce tutulma· vaş muvaffak olduğunu anlamamak 
aından telef olurlar. imkanı var mıdır? 

Bundan dolayı havada yüksel
mek istiyen baloncu hiç aralıksız 
oksijen teneffüa etmeie mecbur
dur. 

Fakat oksijen cihazı bozulur 
yahut balon herhangi bir sebeple 
delinir de baloncu paraşütle inme · 
ğe mecbur olursa?... Balondaki i
lim adamı için, yer yüzünde kalan• 
)ara uzun ömür denilemiyeceğin· 
den ıimdi hekimler buna çare an • 
yorlar. 

Baloncu paraıütle birkaç saniye 
içinde dört bin metreye kadar iner· 
se bu kadar zaman dayanabilir. 
Halbuki paratütün hiç arızasız a
çıldığı farzolunduktan sonra, gök 
yüzünde bin metre inebilmek için 4 
dakika ve 20 saniye lazımdır. Ka
zanın dokuz bin metre yüksekte 
bata geldiğini farzederseniz dört 
bin metreye kadar inmek için 17 
dakika lazım demektir. Zavallı ba
loncu çoktanberi, laboratuvardaki 
tecrübelerin akıbetine uframıı bu-
lunur •••• 

Bu iıin ne kadar heyecan vere • 
cek bir mesele olduğunu takdir e· 
dersiniz. Hekimliiin buna da bir 
- __ .... ~.. tr • • ..-. ... 
melidir. 

Ancak, aörüyoraunuz, dünyada 
her teY biribirine bağlıdır: balonla 
yükselmek istiyenlerin emniyeti de 
hekimliiin ilerlemesine ••• 

G. A. 

KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 

X Londra - İlford'da çıkan tid • 
detli bir fırtınada dilıen bir yıldı • 

nmdan üç kişi ölmilı, 12 kiti yaralan 

mıştır. 

X Bükreı - Kıral bu aabah B. Ga 
fenko'yu kabul ederek kendisiyle u • 
zun müddet konuşmuştur. 

X ZiJrih - Emin bir menbadan öğ
renildiğine göre, Zürihli methur ope 
ratör profesör Sanerbruch prenı de 
Piemont'u ameliyat yapmak üzere hu
susi bir tayyare ile Romaya hareket 
etmitşir. 

X Roma - Almanya maliye nazırı 
von Rosick buraya gelmiştir. 

X Martins Creclc (Pensylvania) -
Eski muvakkat rus hilkümetinin te • 
fi Kerensky burada Avusturalyah La
dy Tritton ile evlenmittir. Kerensky 
58, refikası 33 yqındadır. 

X Vaıington - Şanghay'a 11 ta· 
banca 600 mermi ihraç etmeğe teşeb • 
büs eden iki japon Los Angles'deki 
Amerikan memurları tarafından tev • 
kif edilmişlerdir. 

Yurd Yavrularına : 

Kq yaklaııyor. Y okaul kardeı
lerinizi kışın soğuktan, hasta 
olmaktan kurtarmak için eski 
elbise, ayakkabı, çamaıırlan -
nrzı bu gibi yavrulara verilmek 
üzere Çocuk Esirgeme Kuru -
muna vermenizi kurum say -
ğılarla diler • .................................................... 

İzmir Enternısyonıl 
Fuır1nı ziyaret ediniz 
20 Aiuatoı - 20 Eylül 

1939 

Alman emperyalizmini ancak ik
tisadi sahadan yürüyerek yenmek 
kabil olacaktır. Binaenaleyh her 
şeyden evel iktisadi tedbirler almak 
zarureti vardır. 

Alman iktı•adi İ•tilcisının içyüzü 
. 
ı leri bir sanayi memleketi o-

lan Almanya iktisadi buh -
ran !ardan çabuk müteessir olmak
ta, fakat umumi harpten evel 25 
milyar marka yükselen altın ihti
yat ve döviz mevcutları sayesinde 
bu buhranları koJayca atlatmakta i
di. Harp ve harbı takip eden sene
lerde bu ihtiyatlar ve ecnebi matlu
batı azaldığından buhranlardan git
tikçe daha fazla müteessir olmağa 
başladı. 

1929 buhranından nasıl çıkılabi

leceği düşüntilürken Dr. Şaht'ın 
kafasında yer alan fakat mareşal 

Görin~'in bilahare benimsediği ve 
bütün teferruatiyle tatbika girişti· 
ği &J&ğıdaki satırlarda kısaca iza
ha çalışılan siyaset alman ekono -
misine bugünkü yeni veçhesini ver
miştir. 

Altın stoklarına ve döviz mevcut· 
1--· - - ...... ı.:r - 1--.J .... - ı..,,}"·.:an l :tr1 SZP· 

çiıtirmek ve beyneJmilel mübade
lede hakim bir rol oynayabilmek i
çin ham madde yetiştiren memle
ketlerle Almanya arasında parasız 
bir mübadele sistemi kurmak tazım 
geliyordu. Bu sistem kliring siste
mi idi. Alman hükümeti kliring sis
temini serbest ekonomide olduğu 
gibi basit bir şekilde tatbik etmek
le kaJmıyarak kliring mukavelesi 
akdettiği memleketlerin parasiyle 
alman parası arasında Almanya le
hine olan sabit bir kambiyo kuru te
min etmekten geri kalmadı. Bu 
mecburi kambiyo kurlarını suni fi. 
yatlar takip etti. O suretle ki Al
manya Tuna ve Balkan memleket
leri mahsulatına dünya piyasasın • 
dan yüksek fiyatlar vermek sure
tiyle hakim oldu. 

Tuna ve Balkan memleketleri pa
ralariyle mark arasındaki değişmez 
münasebet ve suni fiyatlar siyaseti 
mezkur memleketleri bir daha av
det edememek üzere dünya piyasa
sından ayırmağa kifayet etti. Milli 
paralar ile mark arasındaki değif· 
mez münasebet markın hakim oldu· 
iu beynelmileJ bir para bloku tesis 
etmiı ve suni yüksek fiyatlar siya
seti de bu memleketlerde dahili fi. 
yatlar ve geçinme seviyesini yük • 
seltmiıtir. Almanya'nın bütün ma
nevrası Tuna ve Balkan memleket
lerini, dünya eJsonomisinden ayır
mak suretiyle, kati bir ıekilde ken
d.i iktiaadiyatına bağJamak siyaıe • 
tınde tecelli etmiştir. • 

Ticari ıeytanlılı 

Tuna ve Balkan memleketleri 
arzu ettikleri maldan ziyade 

Almanya'nın kendilerine verebildi
ği ve vermek istediği malları satın. 
almak zaruretinde kalmaktadır. Me· 
seli Yunanistan'ın şeker ihtiyacını 
karşılayamadığı bir sırada nerede 
kullanacağını bilmediği radyolar • 
dan külliyetli miktarda mübayaa • 
yapmak zaruretinde kalması, Maca
ristan ve Romanya'nın yeni teıek
kül etmekte olan sanayiine yaraya
cak ham madde aradığı bir sırada 
bloke marklarla Almanya'dan an -

cak mamQl maddeler bulabilmesi 
gibi. Bundan maada Almanya ken· 
dilerine evsaf itibariyle de iıtediği 
prtları kabul ettirmektedir. Nite
kim Yugosla\rya Almanya'dan aldı
fı makinelerden katiyen memnun 
kalmadığı gibi Yunanistan'ın almıı 
oldufu harp malzemesinin de batka 
tarafa aatılmuı dütünülmektedir. 
Artık Skoda fabrikalarından bloke 

~· 

Fransızca Vu mecmuası 

bundan bir müddet eve/, 
alman ekonomi sisteminin 
ve alman ticaret anlaşma
larına hakim olan zihniye
tin mekanizmasını göste
ren çok dikkate değer bir 
makale neşretmiştir. Bu 
makale alman/arın ticaret 
muahede/erinde nasıl "e
konomik tabiiyet" kurmak 
maksadiyle hareket ettik
lerini izah etmektedir. 
Muharrir bu yazısında al
man emperyalizmine karşı 
koymak için lngiltere ve 
Fransa gibi demokratik 
devletlerinin takip etmele· 
ri Uızım gelen siyaseti de 
anlatıyor. Makalenin mü
him kısımlarını bu sütun· 
farda okuyacaksınız. 

-etmek imkdnı kalmadığı aşikardır. 
Almanya markının milli paralara 

nazaran yiıksek tutulan kıymeti ha
kiki bir diktatür vasıtası olmakta
dır. Almanya'nın ithal ettiği mad
deler diğer piyasalara nazaran da
ha iyi fiyatltar vermekte olduğu 

zehabı hasıl olmakta ise de hakika
tı halde Dinar, Ley, Leva, Drahmi 
Türk lirası ifadesiyle yüksek görü
nen bu fiyatlardan daha büyük bir 
nispette yüksek tutulmuş olan RM. 
kurları nazarı itibare alınınca vazi
yetin bu memleketler lehinde olma
dığı anlaşılmaktadır. Öyle ki Tuna 
ve Balkan memleketlerinin bloke 
marklarla mübayaa ettiği mallardan 
bir çoğu Almanya tarafından daha 
önce serbe•t piyasadan aatın alı -
nan mallar olmaaı gibi garibelere te
udüf edilmektedir. 'Mesela Yugos
lavların Almanya'dan Brezilya kah
vesi satın alması gibi. 

ouruıuyor kl Almanya kendi ha
yat aalulaına giren memleketler pa
rası üzerinde sıkı bir kontrol tesis 
etmektedir. 

I ktı•aJi tabiiyet 

Almanya ile Romanya arasında 
aktedilen ticaret muahedesinden 
sonra artık Romanya'nın tamamen 
kendi ihtiyariyle hareket edemiye
ceği aşikardır. Bu muahede Alman
ya'nın kendi hayat sahasına giren 
diğer milletlere de kabul ettirmeğe 
uğraşacağı iktisadi müstemleke 
muahedeleri tipidir. Bu muahedede 
başlıca üç mühim nokta nazarı dik
kati celbeder: 

1 - Hayat &ahasına ıiren mcmle
k.etin bütün zirai ve iktlı:nii faaliye
tıne alman iktisadiyatını itmam eden 
istihsali temin edecek bir istikamet 
verilmesi; 

2 - lstihsalde serbest milletlerin 
serbest sermayesi yerine alman ser
maye ve usullerinin ikame edilme
si: 

• 3 - Memleket içinde kontrolsüz 
hır alman faaliyetine imkin verecek 
"Zone Franche" ıerbeıt mıntakalar 
tesisi. 

Görülüyor ki, Polonya, Tuna ve 
Balkan memleketleri Almanya'ya o
lan ticaretlerini azaltmağa muvaf
fak olmadıkça bu iktisadi tabiiyet
ten kurtulmak imkanı yoktur. 

Alman planına karıı koymak 
• 
ı ngiltere ve Fransa alınanla-

rın ıarka ve cenubu ıarkiye 
doğru yayılmak siyasetine altı ay
lık ticaret muahedeleri yapmak su
retiyle mani olmağa çalıımakta, fa. 
kat bu muahedelerden pek ebemi • 

yetıiz neticeler elde edilmektedir. 
İngiltere 1938 senesi son aylarında 

Romanya ihracatında Almanya'dan 
daha önde bir mevki almağa muvaf
fak olmuş Almanya ise Bükreı ile 
son iktisadi muahedeyi aktetmek 
surteiyle buna mukabele etmiştir. 
Fransa ile İngiltere Yugoslavya • 
dan daha faz)a zirai mahsul alabil
mek makaadiyle bir muahede aktet
mi§ler, buna mukabil Almanya ye
ni bir alman • yugoslav ticaret mu
ahedesi aktetmek üzere müzakere • 
lere girişmiştir. Görülüyor ki Ber
lin'in hareketleri demokrat millet
lerin münferit teıebbüslerini daima 
akim bıraktırmaktadır. 

Kredi politikası yanht bir poli
tikadır. Mallarını satın alamıyaca • 
ğımız milletlere kredi açmak bun
ları boyuna borçlandırmağa ve ala
caklılarından zamanla soğutmağa 
sev1ı:eden ve hiç bir muvaffakiyet 
temin etmiyen bir ıiyuettir. Ala • 
caldıların his bir cSl· 

ğini izaha ihtiyaç var mıdır? 
Tuna ve Balkan memleketlerini 

alman iktisadi boyunduruğundan 
kuratrmak için bu memleketlerin 
serbest döviz. tedarik edebilmeleri
ne yardım etmemiz lazım gelecek, 
bu da ilerde ödenmiyecek istikraz
ları tezyit etmekten ziyade kendile
rinden büyük mikyasta mübayaalar 
yapmakla kabil olacaktır. Nitekim 
yeni mukaveleler mucibince Fran
aa'nın bu sene Romanya'dan fazla 
miktarda petrol ve Yugoslavya'dan 
da mısır almağı ve İngiltere de mü
şabih mukavelelerle mezkur memle
ketlerden gittikçe daha fazla itha
Iat yapmağı taahhilt etmişlerdir. 

Ycllnız bu kabil muahede veya mu
kaveleJerin gayeye erişmek için 
gayri kafi olduğu artık atikardır. 
f ngiltere, Fransa, Amerika birletik 
devletleri ve müstemlekelerinin Tu
na ve Balkan memleketleri dıt tica· 
retinde hiç değilse Almanya'nın 

mevkiine yetişebilmelerini temin 
etmek lazımdır. 

Bu iş mezkür üç demokrat için a
na.,·aran ve müstemlekeleri ticare • 
tinin % 1 ini bile aşmıyacak hafif 
bir gayret ifade eder. 

Üç demokrasinin atisi mevzuuba
his olan bir zamanda böyle küçiık 
bir gayretin yapılamıyacağını iddia 
etmek gülünç olur. Bu fikre itiraz 
edecek olanlar Tuna ve Balkan 
memleketleri ihracatının başlıca zi
rai maddelerden terekküp ettiği ve 
binaenaleyh bu memleketler ihraca
tının teşviki fransız ve amerikan 
çiftçisinin menfaatleri aleyhine ola
cağını söyliyebilirlerse de varıJmak 
istenilen gaye göz önünde bulundu
rulunca küçük fedakirhkların ehe
miyeti büsbütün azalmaktadır. Bu 
husus için şu yolda bir mekanizma 
teklif edilebilir: 

Gerek üç demokraside ayrı ayrı 

ve gerekse mü~terek bir idare altın
da Tuna ve Balkan mahaullerini a
tın alacak ofisler tesis edilecektir. 
Bu ofisler ticari mahiyet arzetmi • 
yecekler bilakis demokrasilerin te
dafüi politikalarının organı mesa
besinde resmi teşekküller olacak
Jardır. Bu ofislerin mübayaa ede • 
cekleri ham maddeler rahatca plase 
edilebilirse de gıda maddelerini bu
günkü cihan piyasası fiyatlarına gö
re, zarar etmeden elden çıkarmak 
mevzuubahis değildir. Ofislerin gı
da maddeleri mübayaa ve satışın • 
dan yapacakları zararlar ticaret ve 
sanayi nezaretlerinden ziyade milli 
müdafaa ve hariciye nezaretleri 
biltçelerinden karşılanacaktır. 

Kendilerine para ikraz ettiğimiz 
memleketlerin borçlarını her za
man tesviye etmedikleri düşünülün
ce teklif edilen şeklin neticede da
ha ucuz geleceği tabiidir. Bu surte
le: 

Alman sistemine bağlanmış olan 
memleketlerin dünya piyasasında 

geçen beynelmilel dövizler tedarik 
edebilmelerini temin ederek Alman
ya'dan çevrilmelerini teshil ve iktı
sadi-siyasi ilhaklar yapmak suretiy
le evelce kabul etmiş olduğu otar
şi politikasını yarıda bırakan biz
zat Almanya'yı da ayrılmış olduğu 
cihan piyasasına müracaata icbar 
etmek kabil olacaktır. 

Küçük Avrupa milletlerini alman 
pençesinden kurtarmak maksadiyle 
tavsiye ettiğimiz bu tedbirler vak
tinde alınmadığı takdirde bu millet
lerin kati bir §eki/de antidemokra
tik cepheye geçmelerine mümanaat 
edilemiyecektir. 

Küçük devletlerin aanayİleı
me•ine yardım etmelidir 

A imanların cenup ve cenubu 
şarki Avrupa'sındaki iktisa

di müdahalelerine mukabil yalnız 
ticari bir rekabet yapmak kifayet 
etmez. Almanya'nın gayesi, bu mem-

leketlerin sadece dış ticaretlerini 
kendi inhisarına almak suretiyle di

ğer milletlerle olan mübadelelerini 
ortadan kaldırmak olmayıp ayni 

zamanda her türlü servetlerinin it· 
letilmesini de tamamen kendisine 
inhisar ettirmektir. Almanya bu 
maksatla mezkur memleketlerin ya 
hiç sanayileşmemesini ve tamamen 
toprağa merbut bırakılmasını ve ya
hutda daima alman piyasasının eni
yi alıcısı olarak kalmaıına imkan 
verecek cüzf şekilde sanayileımesi
ni terviç etmektedir. Halbuki bu 
memleketlerin tahayyül ettikleri 
te7 i1e bir an eni tmıa 1a-
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İstanbul' a ikinci 

hava taarruzu 
İstanbul, 22 (Telefonla) - İstan

bul bugünlerde ciddi bir hava taarru
zu tehlikesi beklemektedir. Trakyada 
manevra yapan hava kuvetJerimiz 
dün işlerini bitirmişler ve bugünü is
tirahatle geçirmişlerdir. Yarın sabah 
İstanbula bir hava taarruzu daha yap
maları ihtimali vardır. 

Bu münasebetle bütün pasif ko
runma ekipleri seferber bir halde bu· 
lunmaktadırlar. Bunlar yarın erken
den vazifeleri başına giderek verile· 
cek alarm işaretini bckliyeceklerdir. 

Hatay' da vakıflar 

teşkilôtı 

Antakyadan haber aldığımıza gö -
re, vakıflar umum müdürü B. Fahri 
Kiper bir hafta Hatayda vakıf işle • 
riy1e meşgul olmuş vr: yeni teşkilatı 
kurmuştur. Bu teşkilatta ötedenberi 
Hatayda vakıf işlerinde çalışanlar da 
liyakatl~rine göre yer aJmışlardır. 

Umum müdür şimdiye kadar ih • 
male uğramış ve bakımsız kalmış va
kıf müesseselerini tesbit ettirmekte • 
dir. Bu tesbitten sonra ya.pılacak pro· 
grama göre imar hareketine geçilecek 
tir. 
Vakıflar umum müdürü B. Fahri 

Kiper Ankaraya uğrıyarak 1zmire gi· 
decek ve fuardaki vakıflar pavyonu • 
ve mahalli bazı vakıf işleriyle meşgul 
olacaktır. 

Tırhan Akdenize 

ilk seferini yapıyor 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Alman

ya'dan yeni gelen Tırhan vapuru bu
gün Akdenize ilk seferini yapmıt ve 
Mersine hareket etmittir. Tırhan dö
nütte Kıbrıs'a uğrıyarak İzmir fuarı
na gelmek istiyen kıbrıslıları İzmire 
getirecek ve dönüş seferinde de götü
recektir. Tırhan'ın bu seferi yalnız 
bir defaya mahsus olacaktır. 

1 ncir ve üzüm 

piyasalara açılayor 
İzmir, 22 (Telefonla) - incir piya

sası yarın sabah Ticaret Vekilimizin 
huzuriyle açılacaktır. Yarından aonra 
da üzüm piyasasının açılma töreni 
yapılacaktır. 

Yunanistan' da bir 

yanar dağ faaliyette 
Atina, 22 a.a. - Santoren yanar 

dağı adasının etrafında birkaç gün. 
denberi devam eden volkanik hadise
ler zi yadeleşmiştir. 

Bu ada üzerindeki "Küçük Aya
Yorgi limanında hararet derecesi 56 
ya çıkmıştır. Limanın sağ tarafındaki 
rıhtım, su altında kaybolmuştur. Kra
terin etrafındaki çöküntüler de devam 
ediyor. 

ff====================~ 

Ankara Borsası 

22 Ağuıtos 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılıt F. Kapanıt F 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Millno 
Cenevre 
Amıterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bı.ikret 
Belırad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6625 

28.62?5 
67.80 
50.815 
21.5175 
1.0825 
1.56 
4.3425 

1-4.035 
23.7875 
24.455 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.5725 
23.9025 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6625 

28.6225 
67.80 
50.815 
21.5175 
1.0825 
1.56 
4.3425 

14.035 
23.7875 
24.455 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.5725 
23.9025 

ESHAM VE T AHVILAT 
Sivas - Erzurum 
Hattı lı. II. 20.05 20.05 
Cümhuriyct Merkez 
Bank111 108.25 108.25 

( Peıin ) 

retiyle iktisadi istiklaJJerine ve bin
netice kati bir şekilde siyasi istik
latıerine sahip olmaktır. 

Tuna ve Balkan memleketleri 
halkının geçinme seviyesini yüksl'l
tecek, bu memleketlerin iktisadi re· 
lah V4' istik/il ve binnetice siya~ı 
istik/illerini temin edecek olan sa
nayil•flM hareketine bOtün lcuveti
lllizl~ ya .,..""• Jb 
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Derece 

Antalya'nın tleniden görünüıü haımetlitlir 

Ateş ••• s p o R 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

HACI SOLUMAZ'IN Hlt 
SOLUMIYAN OTELiNDE 

Prof esiyonel güreşçiler hangi 
teşkilata tabidirler ? 

Bunları baıı boı bırakmamak lazımdır 
Geçen sene Cebeci'de bir açık sinemada ve sonra Ankaragücü saha

sında yapılan serbest güre§ müsabakalan dolayısiyle yazmıftık : 
''Amatör spor teşkilatının dışında kalan profesyonellerle kim meş -

gu) olacak?,, ---Yazan:---
Fakat bu cibinlitin içi daha deh

.Jet!. .. A ntalya'da günün en büyük ve 
en canlı mevzuu, insanı can

ıız bırakan havadır. Na11l dünya va
ziyetinin çok vahim olduğu zaman
larda daima politikadan bahıedilir
ae, Antalya'da da bütün konupnaya 
hikim olan hararettir: hararete dair 
hararetli konupna ! 

Mümtaz Faik Fenik 
Yatak çarpfı, altımda muazzam 

bir termojen pamuğu 1 Yastık ense 
kökümde, kızdırılmıı tuğla 1.. Ci -
binlik üstümde Mısır kazanı ! 

O gündenberi sesimize cevap ve-, lınmııtı. 
ren bulunmadı ve yegane meziyet- Bu çok hayırlı teıebbüs neticede 
leri ırkımızın bir hasleti ve aııihın gene bozuldu ve organizatörler gü
bir mevhibesi olarak inkişaf etmiş reşçileri gene çantalarında keklik 
sağlam vücutlara malik baz1 zavaııı- yaptılar. Esasen Halkevleri bu yolda 
lar, spor namına meydanlarda spora ancak rehberlik yapabilirdi. Eminö
yakışmıyan faaliyetlerine devam et - nü Halkevi de bu vazifeyi yerine ge

Uyu bakalım. .... 

Herkeı bu konupnalardan iıtik
mle ait ümitler ve hükümler çıkar
mağa hatlar: 

- Ah bir meltem e11e ... 

Şiteleri elimize aldık. Hayret 1 
Hamam ıuyundan farksızdı! Friji
derden çıkan ıu böyle mi olmalıy
dı? 

Otel garsonu izah etti : 

Vücudumun hararetiyle soluyan 
yeri ıaıtmamak için kıpırdanami -
yorum bile .... 

Bir saat geçiyor.... Belki daha 
fazla geçiyor ... 

tiler. "Zavallılar,, diyoruz. Çün- tirmişti. 
kil bu yüzden ekmek parası ka- İlkbaharda yapılan Kırkpınar gü
zanmak için güreşen, didinen bu in- reşlerinden sonra idi. Gazetemizde 
sanların organizatörler elindeki hal- çıkan bir Edirne telgrafı Beden Ter
lerini yakından biliyor ve kendileri - biyesi Genel Direktörünün türkün a· 
ne acıyoruz. sil bir sporu olan güreıin tetkillt ha-

- Ufuk gene harelendi. Galiba 
manavgat baılıyacak. 

- Yok yok. İnbat çıksa daha iyi .•• 
- Kaç gündür böyle gidiyor. Bel-

- Beyim, siz bunları bw: dola
bına koyun, diye bize verdiniz, biz 
de koyduk. 

- Peki? ... 

ki bu _Jece yarııı bava çevirir .•. 
'Töpane bahçeaiııde ceniı bir ha

vuzun terllyen fıskıyesl batında 

toplanan antalyalıların durgun ve 
koyu nefti denize bakarak bel bağ
ladıkları teY hep bu hava, hep bu 
insanı bir parça ıerinliie kavuıtura
cak rüzglrdır. 

- Pekiıi var mı, dolapta elek
Vik ..,.yanı yoktu ki .• Hacı Solu
- ilY1- ııman.J•11• dolabuu. 
yakmaz ki ... 

Sanki ben Antalya'da değilmi -
tim de, Musul'da imitim .... Hatıra -
larım canlanıyor. Hayaller hareke -
te geliyor ... Bundan bir iki ay evel 
Muıul'dan geçmiı ve orada "Rest -
n.vz,. aıyc 'Ulı uteıuc a;aı1uı9•au ... 

Geçen pazar günü. Ankara Gücü ri,inde Jcalan mensuplarını bir araya 
sahasında seyircilerin biribirine gir- toplamak kararını verdiğini bildiri· 

Yu;;;;;z .. ~;hhte İa;;; gelen :lak~yı van ve spor idar~cisi b~ işle ~eşgul 
Yüksek tavanlı geniş bir otel! O- "f · · ·· 1 · almıılar 

topladı. Okuyucularımız mektupla olmak vazı esını uzer erme • 

Y k · kt B cak danın içinde sıcak suyu, soğuk su-
apaca ıı yo u. u ıı ve 11ifahen bizi tasvip etmekte ve bu dı. 

d . k "k. yu var, yatağın üzerinde tayya - :ı A da d••rt • r Fakat bu ma en ıularım ıçece tı gibi para oyunlarına nihayet vermek ra n o ay ıeçıyo · 
Kırkyılhk Hacı Solumaz'ın bun- re pervanesi kadar büyük bir van • zamanının geldiğini hatırlatmakta komiıyon ortaya hiç bir ıey koymuı 
dan sonra ahlilı:ım deiittirecek de- tilitör odaya mütemadiyen ıerin dırlar. değildir. Ne zaman koyacağı da he· 

Su, ıu, ıu!.. 
lçtiiini~ ıuyun daha mideye in

meden cildinizden taıtıiını hiıae
diyonunuz. Su burada auıuzluia 
karp bir deva olmaktan çok uzaktır. 
Çünkü kanmıya imkan yoktur. Bar
dak bardak suyun, küçücük mide 
içine nuıl sığdığına bütün dünya 
ıibirbulan bile hayret eder. Fakat 
•ılıyor itte.-

tildik ya. rilzglrlar getiriyor.... ı Güzel, ama, bu adamların sahiple- nüz belli değil. .• 
- Bir anahtar getir de açalım VantilltCSr dönüyor .•. Oh 1 Her d kim? Profesyonel güretiçler ne- İşitiyoruz ki pazar günkü hadise-
- Yok!... taraf küfür 1ı:ilfür.... reye, hangi teşkilata ve makama tabi- nin kahramanları Ankara Tayyare 
- Ne yapacaiız? Fakat bu vantilltCSr de ama vın - dirler? cemiyeti ile mutabık kalmıtlar ve 27, 
- Açacağız! Jıyor .... Niçin vınlıyor ?... Geçen sene haziranda kabul edi· 30 ağustos tarihlerinde aynı ınel~ 
- Nasıl açacağız? Kendime geliyorum... len bir kanunla türk gençliğinin fi. dramı Ankarada tekrar edeceklenıı1t· 
Ben nasıl açacağımızı pek ita Ne vatilatörü? Vınlıyan mermer- zik ve moral kabiliyetlerini yükselt- Bu sefer imkin bulurlarsa 19 :rıcıs 

biliyordum. Kapıların arkalarına şahı lahtın içinde azametli sivri si- mek, beden terbiyesi ve spor itlerini stadyomunda, .. Olmazsa, gene • a 
ve yahut kilitlerine takacak ve çe- neklerdir 1 ,yürütmek maksadiyle kurulan beden rahat hiç bir ıey seyrettinneba~~mki-
kecektik. Fakat Hacı Solumaz'ın terbiyesi genel direktörlüğü tama- nını veremiyecekleri bir sa • 
garsonuna bunu teklif etmek zor- ,-- ·· b" k·ıatt Ka Tekrar ediyoruz : • v 

T miyle amator ır teı ı ır. nun Profesyonelleri biı: teıkılita bag 
opane bahçesinde olduğumuz du. Bereket versin o, bizden daha I . b. "ki t .1 . hükümlerine göre, mektep ve kışla· lamak, zabıt ve rabıt altına almak ıa-
yerde mangal kenarında kal- akıllı çıktı ve derhal titeleri eline Zmlf 151 e ÇI eri nın dıtında kalan gençliğe beden ter· zımdır. Yapılan fena hareketlerden 

mıı bir mum cribi erip büküldükten alarak bütün odaların kapılarında b. · "f lerini yaptıra 
.onra Oteıı-:~~ do'·ndu'·k. ıyeıı ve spor vazı e - sonra bu bı"r zaruret. o.ım. u .. ıtur .. Ali-

&UUR: ve kilitlerinde tecrübelerini yaptı 2400 metre 1 i k cak ve kı•la ile mektep gençliğinin •ı uz al 
O 1• · · · v ff k ld :ı kasını gören dairen.ın . 1:ı erıne · te ımısın iami .. Antalya palas" nıhayet açmaga muva a o u.. beden terbiyesi ve spor faaliyetlerine t 

maaını bekliyor ve il ıyoruz. 
tabel&da bu "Palu" tibirinden ıon- - Baba sizde banyo var mı? bir turneye çıktılar de istikamet verecektir. 
ra bir de "otel" yazılı. Yani otelimi· - Var, ne yapacaksın? Bu çok tümullü vazifeleri içinde 
zin adı ve soy adı "Antalya Palu - Hiç ... Sordum ıanki ... Kusura lzmir biıikletçilerinden mürekkep Beden Terbiyesi Genel Direktörlü-

OtPealali 
1
" • d ba~~; utanarak ilave etim : dört kişilik bisiklet kafilesi ağustos- ğünün para için spor yapanlarla meı-
aımıza gır ik ve palas pandı- un ıı inde batlamak ve 6 eylülde ıona gul olacağı hakkında bir kayıt yok· 

odamı k lı:.. P-~- - Baıımı yıkayım, dedim... . 
raa za çı tı ._t kimde ermek üzere 2400 kilometre tutarında tur. Büyük Partimizın programı or· 
yatacak takat var ki ... Yatsak uyu- - Baıını dıprdaki muslukta yı- olacak olan bir garbi Anadolu turne- ganlarına amatör bir spor gençliği 
yabilecek miyiz? .. Odanın içi bir de- kasana... sine çıkmıtlardı. yaratmak hususunda direktifler ver-

lh ·bi k - Yıkarım ama, muslukla, mus -mirci kü anı ıı aynıyor. Hava mektedir. . 
bu sıcaklık içinde uçuyor yükseli_ luk tqı arasındaki mesafeye kafa - Bisikletçiler, İzmir'den hareket e- Şu halde bu bir sağlık meselesı 
yor da insan nefeı almak için çare mı lyar edemiyorum! derek, Aydın, Denizli, Dinar, Afyon, midir? Binaenaleyh Sıhat ve İçtima• 

Hacı solumaz, gene solumadan ön- Kütahya, Eski-bir, Polatlı yolu ile f yonel 
arıyor... d :ı- Muavenet Vekaleti mi pro es 

en yürüdü. Belindeki kupğın u • 966 kilometre katederek bugün öğle k? Buna ne 
Otelin sahibini arıyoruz: cunda sallanan anahtarlardan bi _ sporcularla meıgul olaca . .; 

üzeri Ankara'ya gelmitlerdir. Bölge mevzuat ve ne de vaziyetin müsaı 
Sivri, kırçıl sakallı, buma enta - riSlni bir kapıya uydurdu ve açtı: ce eıbabı iıtirahatleri temin edilen bu 

rili bir ihtiyarcağız. Belinde bir ku- - Buyur!... 
1 

"b" ik" .. olmadığı. ıüphesizdir. d da 
B genç er, program mucı ınce ı gun 1 u bakaların a -tuık; ayağında haliçte mavnaları çe- aıımı yıkamıya baflıyacafım !... Bu adam arın m sa k .cıdet 

:ı- Fak bu •ehrimizde istirahat ettikten sonra ... mata çıkına • ken romörkörler gibi iri ftpıtık ter- at sa n yok .. Dıprı çıktım. :ı ima gürültü ve .....-- elleri 
B k ba Yollarına devam ederek Beypazar, ö ba profesyon tikler var.Vakit geç olduğundan ge- a tım nyonun kapısı CSnün • olduğuna g re, aca . t ve 

celiklerini giyinmit·· de Hacı Solmaz nöbet bekliyor. Geyve, İzmit, İstanbul, Tekirdağ, Ge- inzıbat altına almak .~~r e~lealeti 
- Baba, dedim, ne beldiyorsun ? libolu, Çanakkale, Balıkesir tarikiyle A A · iti midir? Dahı ıye 

- İsmin ne baba?... H" 1 d İ . • d . b 1 a':'yıı la b" tetkilita baflıyacak? - ıç.... 6 ey ili e zmır e av et etmıı u una- mı bun rı ır k 
- Hacı Solumaz.... - Yani?... caklardır. Zihnimizi bu vadide yo~ara pro-
Bu Sıcakta solumamak irin ve so- E li --•- f la l 11 • bağhyacak bır makam, :ı - v t -.&ın az su sadet - Gençlerimı"z b yahatten k eayone erı k•tA 

lumadıktım sonra "solumaz .. diye i- ' u ıe ço onlarla meıgul olacak bir teı 1 at a-
sim almak için insan hayli cesaretli me_:.Neden ? memnun olduklarını, geziden birçok radık. Fakat, bulamadık. • . 
olmak lbım... - Bu su buraya kolla çıkıyor. A- istifadeler temin ettiklerini söylemiı- Memleketimizde spor tubelerı ı-

Geldiğimiz zaman Afyondan bir· cımaz mııın adamlara? terdir. (a.a.) sinde profesyonelliğin gizlenemediği 
kaç ti§e maden suyu getirmııtik. - Baba sen bana acımaz mııın? 

1 
gu .. ret kaldı Binaenaleyh, diğer 

b d ıd. • ya nız · v dana 
Gelince de otel garsonuna un - Bak bu kadar yol an ge un. Hem lzmitt k :l:le.!- s rlarda bu hastalıgın mey çı -
tarı orada gözümüze iliıen bir fri- parasiyle... e etencaugiu kpo ;ır, günlere kadar olsun profeayo-

"k K" aca.ı . k jidere koymasını aöylemittı . ım - Paraaiyle, maraaiyle !. ... Bu su nel güreıçileri bir araya getırme , 
bilir birkaç saatten beri bu maden kolla buraya çıkıyor... ia)&bı için tedbirler onlara bir bat bu~mak lizımdır. Bunu 

Dünya Eskirim 
. 

1ampıyonası 

tıalya eıkrim .federasyonu 30 ağuı
toıtaki beynelmılel eskrim müsabaka· 
ıarına ittirik etmemiz için müteaddit 
d&vetlcr yapmıştır. Bu tarihlerde 
yapılacak müsabakalarımız olmadığı . 
na göre eskrimcilerin gönderilmeıi 
çok muvafık olacaktı. Fakat herhalde 
zamanın darlığı buna mini olmuıtur. 

Haber ~erildiğine göre, ıimdiye ka
dar 19 ~ıl~et. miisabakalara ittirak e
deceklerını bıldirmiılerdir. Bu millet 
ler sıraıiyle ıunlardır: 
Alma~ya, Belçika, Bohemya, Kana· 

dır, Danımarka, Mısır, Finlandiya, 
Fransa, Büyük Britanya, Yunaniatan, 
Hoııanda, Macaristan, Lüksemburg, 
~orveç, Monako, Portekiz, taveç, İl
vıçre, İtalya. 

Balkan devletlerinden Yugoılavya, 
Ro~~ya ve Bulgaristan bizim gibi 
bu .m.usabakalara ittirak edemiyecek -
lerını bildirmiılerdir. 

Kıı olimpiyacllnda kayık 

aösteriıleri yapllmıyl<lk suları ne müthit soğumuıtur Evet, biz de Antalyaya bu sular t dıkça teıkılitsızbğın, baısızlı-
- Baba, dedim. Hani ıu frijider- diyarı. ıelileler diyarı Antalya'ya. zmit, 21 La. - Kocaeli ketencm • ~:~~ena Akıbetlerini peıin olarak Bu sene Garmiı'te yapılacak olan 

de bizim maden ıularımız vardı. saniyede 4000 ton ıu akıtan bir ka- ğini inkipf ve islih ettirmek Ü%ere k bul etmek iktıza eder. betinci kıt olimpiyadı organizasyon 
onlardan bir iki ıiıe gönderir mi- nalı açmağa gelmiıtik 1 Ziraat vekiletince alınan tedbirler a Hatırlıyoruz ki geçen . senelerde komiteıi batkanı Dr. Ritter von Halt 
sin ? cümlesinden olarak Kandıranın Gaip- İ tanbul Eminönü Halkevı, B. Sami reisliğinde genel ıekreter Dr. Diem, 

_ Peki evlat.diye cevap verdi. Naçar odama giriyorum. Cibin- ler köyünde bir keten tecrübe tarlası ı:.rayel'in tetebbüıü i~e profesyonel beynelmilel kayak federaıyonu reiıi 
Ve sonra otel garsonuna emret- lik var: var ama mermerp- tesis edilmittir. Burada Adapazarı to- gUreıçiler için bir tahmat~e ha- Binbaıı Ostgaard ve Azadan B. Guy 

ti. Garson da gitti, gözilmil%.ün ö-. hı 1 Tül olsa gene bir dereceye ka • • • zırtamıttı. Gene bu Halkevının müs- Scbmidt ile B. Rytter • Kielland mU· 
tı 1 dar n- A al b"l" • N hum ıılih ııtaıyonu tarafından yerli bet l leri arasında, kendi Ot-'tel . h nünde buz dolabını aç ve tııe erı rUAgar a ı ırız. açar soyu - . ı • vıı erı im bir toplantı yapmıılardır. 

cıkardı ı nup bu bezden lAhitin içine giriyo- ve yabancı muhtelıf keten tohumları altında müublnler tertibi keyfiyeti Bu toplantıda atman deleıeıi, o-
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temittir. Federasyon her ne auretle o
lursa olsun kış olimpiyatlarında ka· 
yak "göıteriı müsabakaları,, yapılma· 
sına razı olınamııtır. 

Beynelmilel bir konferans toplan • 
ması hakkındaki arzuyu da tervice im 
kin görülememiştir. 

Bu mesele beynelmilel kayak fede
rasyonu ile kıt olimpiyatları organi· 
zasyon komitesi arasında bir ihtilif 
mevzuu olmuıtur. 

Romanyada yapılacak 
bisiklet yar11lar1 

7 eylülden 12 eylüle kadar Roman
ya'da yapılacak bisiklet Balkanyat 
müsabakalarına iştirak edecek olan 
8 kişilik bisiklet kafilemiz çalışmala
rına batlamıştır. 

Bisikletçilerimiz 2 eylülde İltan -
buldan Romanya vapuriyle Köstence
ye hareket edecek ve orada bisiklet 
federasyonu mütehassısı B. Cavit Cav 
ın idaresinde müsabaka gününe kadar 
çalışacaklardır. 

Yedi eylülde Balkanyat biıik

let kongresi toplanmaktadır. Roman· 
ya federasyonu, kongreye türk bisik· 
Jet federasoynu reisini bizzat divet 
etmektedir. Bu vaziyet il%erine Beden 
Terbiyesi Genel Direktörlüğünce kon 
greye ittirak etmek üzere federasyon 
reis vekili B. Rıdvan _!lora'nın gönde-

Romanya gazetelerinde okuduiumu 
za göre, türk milli bisiklet eklpimidn 
geleceği haberi Romanya'da fevkal&
de memnuniyet uyandırmııtır. Gue
teler, geçen senelerde Romanya'da ya 
pılan müsabakalarda bisikletçilerimi
zin gösterdikleri kabiliyeti tekrar kay 
dederek bu müsabakalarda diler mil
letlere en kuvetli rakibin türkler ol
duğunu yazmaktadırlar. 

Romanya hükümeti türk ıporcuları
nı devlet demiryolları ve denizyolla
rı idarelerine azimet ve avdet % SO 
tenzilatlı biletler verilmesini emret • 
mittir. 

Hatay'da yapılao 
yüzme yarıJları 

tıkenderun (Hususi) - Pazar ,O· 
nü burada Beden Terbiyesi Genel Di
rektörlüğü su sporları federasyonun• 
dan gönderilen programa göre yil%me 
müsabakaları yapılmııtır. 

Müsabakalarda batta Cümhuriyet 
Halk Partisi müfettiti B. Hasan Re
şit Tankut olduğu halde büyüklerimia 
ve kalabalık bir halk kütlesi huır bu· 
lunmuıtur. 

Müsabakalar sonunda B. Hasan Re
tit Tankut kazananalara madalyaları· 
nı bizzat vermiı ve taltifkar sözlerle 
sporculara vazifelerinin ehemiyetini 
izah etmiştir. 

Teknik neticeler fudur: 
100 metre serbat: 

Edvar Makzumi birinci, Kemal E
sirci ikinci, J orj Carcura üçüncü i 
100 metre sırtüstü: 

Yunua Haydar birinci, Sırrı Dinç· 
soy ikinci, İsa Halil üçüncü; 
200 metre kurbağalama: 

Yunus Haydar birinci, Ahmet Al• 
van ikinci, J orj Carcura üçüncü i 
400 metre serbat: 

Ali Karaali birinci, Ali Sahhut ikin 
ci, İbrahim Alvan üçüncü olmutlf•
dır. 

Bunlardan Edvar Mahzumi, Yunuı 
Haydar, Ali Karaali, Ali Sahhut, Ke
mal Esirci, Sırrı Dinçaoy ve Ahmet 
Alvan Türkiye birinciliklerine ittirak 
etmek üzere bölge namına İıtanbula 
gönderileceklerdir. 

Atletizm müsabakaları 
Bu pazar giinü Ankarada Türkiye 

atletizm birinciliklerine hazırlık ol
mak üzere 19 mayıı ıtadyomunun 
antrenman sahasında zengin bir atle -
tizm mllaabakuı yapılacaktır. 

Ankara atletleri bu millabehltra 
Oh ı ... Bu gibi maden IUJU tbD- 1 Uzerinde yetittirme ve laWa tecrilbe- vardı ve birkaç cttrel m&aabaQal da limpiyadın (kayak cilnil) nde proıra· 

lıiiıi~~J!!!IM!~!!!!!A.. ____ _...!l~ım~~~alacüm~~·_....;...._~~ıa1m• •ı.:.J.m~ma.Jıiıa..11..-...Jmla-..ılımaidlrJılliliiiill._lıiliiııllııiliıiiılllllllill 
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Manevralarda yapılan tarassutlar Trakya manevralarında maskelenmiş bir top 

Manevralara İ§tirak eden motörlii kuvetlerimizden biri Mareşal Çakmak ve kumanda heyeti, raporu dinliyorlar. 

Uzaktaki kar§ı taraf askerleri taraasut ediliyor Mareşal Çakmak ve kumanda heyeti manevra sahasında 
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Ticaret Vekili lzmir 
ihracatçılariyle konuştu 

b i r b i r 1 i k teş ki 1 Tacirlerin 

etmeleri fikri kabul edi idi 

On iki kiıilik bir komite se~ildi 
tzmir, 22 (Telefonla) - Ticaret ve 

kihmiz bugün öğleden evet İzmir ih
racatçılariyle bir toplantı yaptı ve ti
caret siyasetimiz etrafında beyanat -
ta bulundu. Tacirlerin dertlerini din
ledı. Bu meyanda Hatay heyeti ne 
tütün kumpanyası mümcsslini kabul e 
derek kendileriyle konuştu. Öğleden 
ıonra vekil Bayraklı vapuriyle İncir
altına kadar bir gezinti yaptı. Ticaret 
vekili yarın İstanbula hareket ede • 
cektir. Cuma günü de Ankaraya gel -
mesi muhtemeldir. 

Vekil ihracatçılar toplantısında 
lzmir tacirleriyle yaptığı hususi ma
hiyetteki temastan memnuniyetini iz
har ederek dertlerimizin tekrarına lü
zum olmadığını, herkesin arzulariyle 
tedbirlerin telifine nasıl imkan olaca
ğını bildiğini, beynelmilel vaziyetin 
iktisadi gayelerimize uygun şekilde 
ticari hayatımızı tanzime imkan ver • 
mediğini, bunları telife mecbur oldu· 
ğumuzu, hükümetin tedbirlerini ta -
cirlerimizin sıkı bir tesanütle takvi • 
yesi takdirinde intikal devrini sar • 
sıntısız atlatabileceğimizi, hüküme -
timizin bir çok devletlerle geniş tica
ret müzakerelerinde bulunduğunu, 
gayelerimizin yeni bir istikamette mü 
badelemizi normal şeraitin seyrine 
yaklaştırmak olduğunu, Fransa ile 
anlaşmanın bir kaç güne kadar bağla
nacağını, ingilizlerle müdavelei efkar 
etmekte olduğumuzu, kati müzakere.le 
rin bugünlerde başlıyacağmı, Amerı • 
ka ile son vaziyetin icap ettirdiği ma
kanizmayı işler bir hale getirmek için 
gôruşmeler cereyan ettiğini,_ lsv~~re 
ile müzakerelerin yakında bıtecegı • 
nı, uu kül halindeki anlaşmalarla ih· 
racat davamızın, müşküiatın hiç de • 
ğilse hafifliyeceğini, diğer taraftan 
hükümetin dahilde kooperatifler ve 
bankalar vasıtasiyle dahili piyasayı 
tutmak için bazı tedbirler alacağını, 

inhisarlar idaresinin zamanında piya
sadan mübayaat yapacağını, bunu a -
Jikadar vekilden rica ettiğini, dahili 
ve harici tedbirlerin zaruri olduğunu 
bu sebeple geçirdiğimiz günlerin in • 
tikal devresi sayılabileceğini, yeni an 
latmalarımızın bugünkü ahval dolayı· 
siyle kliring usulünden hususi takas 
usulüne temayül ettiğimizi, takas u
suhinün bugünkü ihtiyaçları karşılı
yacak mahiyette olduğunu, bu usu -
lün tabii bir §ekli olmamakla beraber 
istikbaldeki serbest mübadeleye bir 
adım telakki edilebileceğini, serbest 
mübadeleyi arzu edenlerin temenni -
lerine şahsen iştirak ettiğini, faakt o
nun bugünkü şartlarla tahakkukuna 
imkan olmadığını, mamafih takas u
sulünde harici ticaretimizde inkişaf • 
lar ümit ettiğini, bunun tam bir usul 
değilse de engelleri tahfif edecek bir 
şey olduğunu, bilhassa İngiltere ve 
Amerika ile münasebetlerimizi kolay
laştıracak ~dbirler alınınca piyasanın 
hafifliyeeeğini, bugün bazı tebşirat
ta bulunmak istediği halde beklediği 
haberlerin gene tamamen gelmediğini 
ancak Fransa, İngiltere ve Amerika 
piyasalarının bizim için bugünden da
ha geniş bir istifade mevzuu olacak • 
!arını bildiğini, belki bir hafta sonra 
bu mevzularda daha geniş tekilde ko
nuıabileceğini kaydetti. 

T qkilatlanan harici ticaret 
Vekil sözlerine devamla harici ti

carette her memltketin teşkilatlan • 
dığını, bunun dahili ve daha ziyade 
harici tesirlerden doğdugunu, müna
selıatta bulunduğumuz devletlerde hat 
ta liberal memleketlerde buna tesa · 
düf edileceğini, Amerikalıların bile 
bizim ne derecede tcşkilatlandığımı -
zı sorduklarını, gerek mUstahsil ge • 
rekse hakiki ihracat tacirleri arasında 
birhk tesisi Hizımgeldiğini, ihracat ta 
ci:'cri arasında vahdetin doğru ola · 
ca., ıı başka çare gorülemcdiğini, ak
si takdirde teşkilatlı memleketler kar
şısında dahili piyasayı müst.akar .tu. • 
tamıyacağımızı, vücude getıreceğımız 
kooperatifler birliği ile milli banka : 
Jarın takviye edeceğini, bazı kredı 
3 .J!lariyle tacirlerin takviyesine de • 
, ım takdirinde piyasanın harici te -
sirlerden kurtarılabileceğini, İzmir'
deki ihracatçıların esasen böyle bir 
birliğe hazırlıklı bulundukl.arını, ~: 
van proje için bir tali komıte .t~şkıl~
ni rica edeceğini, bu suretle dıger fı
kirlerin de tetkikinin faydalı olabile
ceğini, henüz vaziyet katileşmeden 
ha':"eket edilmesi muvafık olamıyaca
ğını, piyasamızın esas bünyesinin s~ğ
lam olması hase\liyle alınacak tedbır
lerin iyi netice vereceğini söyledi. 

Jhracat,ılar lıonuıtular 
Bunun üzerine ihracatçılardan ~e

rif Remzi, tah•i mütaleamdır kaydıy· 

le böyle bir teşekkülün aleyhinde bu
lunduğunu, bunun bir fayda veremiye 
ceğini, ileri ıürdü. İhracatçılar arka
daşlarının sözüne itiraz ettiler ve bir
lik teşkilini faydalı gördüler. 

Tacirlerden birisi bu vaziyete mu
vafakat etmiyen tacirler hakkındaki 
mütaleasını vekilden sordu. Vekil bir
liğin esas nizamnamesinde bazı cezai 
maddeler bulunabileceğini söyledi. 
Neticede birliğin müessisi olarak 12 
kişilik bir komite seçildi. 

Vekil seçimden sonra böyle bir te
şekküle hükümetin müzaharet edece
ğini söyledi. "- Ümit ediyorum ki 
hepimizin arzu ettiği seJah vücut bu
lacaktır. Şunu da arzedeyim ki birlik 
normal bir şekil değildir. Bugünkü 
ahval ve şartların icabı bir teşekkül -
dür. Yakın zamanda normal şekle gi· 
rileceğini ümit ediyorum. Bu teşek -
kül de vazifesini bitirir ve dağılır.,. 

dedi. 

Pasif 
müdafaa 

(Ba§ı J. inci sayfada) 

keri tertibatın vazifesidir. Fakat 
onu ikinci hedefine varmaktan 
alıkoymak, bilhassa halkın pasif 
müdafaa te§kilatı içinde vazife
sini bilmesi ve yapması ile müm
kün olabilir. Onun için halkımız, 
her taraftan, pasif müdafaa iıin
den mesul olanların her nasiha
tini dinliyerek, ve tecrübeyi boı 
bir yorgunluk addetmiyerek, ha
kiki tehlikeyi soğukkanla kartı· 
layabilecek bir talim ve terbiye 
derecesine eritmek lazımdır. E
ğer biz iyi talim ve terbiye 11ö-
rürsek, vaziyeti iktizası, Türki
ye'miz, her milletten daha az va
sıta ile, her milletten daha fazla 
kendini koruyabilir. 

Bir kaç senelik misallerden ye
ni bir harbın, hele hava hücum
larında, ne kadar amansız oldu
ğunu tahmin edebiliriz. Dütman, 
süratle harbı bitirmek için, insa
ni gayri insani her türlü tedbir
lere bat vuracak, yangın, gaz ve 
tahrip bombalariyle şehirler üs
tüne rastgele saldıracaktır. Sulh 
vaktinde hazırlanmamıt olan 
milletler ıçın, bir kanıksama 
müddeti geçinceye kadar, bu hü
cumlar pek müessir olabilir; le· 
la,, bütün hizmetleri a~a~tiye 
salabilir. Halbuki harp mıllı fa
aliyet cihazlarının ıulhte oldu -
ğundan daha büyük bir intizam 
ve randımanla i9lemesini cebre • 
der. Harp ne bir günde, ne bir 
ayda, belki de ne de bir sene
de bitmiyecektir. Facia devam 
ettiği kadar, vatanda9lar çalıt· 
maktan, kazanmaktan, vazife 
görmekten geri kalmıyacaklar
dır. Bunun mümkün olması ise, 
seferberlik batında her vatandaş 
ne yapacağını ne kadar biliyor
sa, tehirlerde ve kasabalarda ka· 
lan herkes dahi, tayyare hücum
ları olduğu zaman naaıl hareket 
edeceğini o kadar iyi anlamıt ol
malıdır. 

Yeni bir harbın vukua gelip 
gelmiyeceğini kimse tahmin ede
mez. Fakat eğer hepimizin me
netmeğe çalıttığımız bu facianın 
önüne geçilemezse, halk yığınla
rı muharebenin batladığmı bom
ba seslerinden anlıyacaklar, or
dudan evel kendi vazifelerine 
ba,lamıt bulunacaklardır. Bu es
nada orduya ve askeri tertiplere 
serbestlik ve kolaylık vermek, 
,ehirler ve kasabalar halkının 
pasif müdafaa hazırlığı derece
sine bağlı olduğunu söylemek 
yanlıt olmaz. Bu hazırlık tam 
değilse, tela, ve heyecan, cephe 
müdaf aaaına lazım olan cephe 
gerisi intizam ve sükunu bir 
müddet için altüst edebilir. Türk 
halkı disiplin sever; cesur ve ıo
ğukkanlıdır. Yeter ki kendisine 
tehlike anında ne yapacağı iyi 
telkin edilmif, vuzuh ile an1r•ı1 

mıt olsun. Ham tehlikesinden 

ULUS 

Milli Şef 
T rôkya'dan çok güzel 
intibalarla ayrıldılar 
(Başı J. inci sayfada) 

Milli Şef bir haftadanberi gezdiği 
Trakya şehir, kasaba ve köylerindeki 
hüşahedelerinin iyi intıbalanndan 
memnuniyetle bahsederken General 
Kazım Dirik'e : 

" - Trakya'daki eserlerinizi ve 
gayretinizi gördüm, müte§ekki-
rim.,, 

Sözleriyle Trakya'nın idare züm
resi hakkında takdirlerini ızhar bu
yurmuşlardır. 

Umumi Müfettiş Kazım Dirik, bu 
yüksek iltifata karşı idare arkadaşla
rı ve Trakya'nın her sınıf halkı na
mına minnetlerini arzeylemiştir. 

Günlcrdenberi Trakya şehir, kasa
ba ve köylerinde dolaşan Mil)i Şef 
bu r,ezintileri esnasında karşılaştık -
larıköy kalkınma çalışmaları ve ka
sabalarda bir yarış halindeki plan ve 
programlı faaliyet karşısında sık sık 
takdirlerini ve birkaç yerde : 
"- Köyler kasaba ve kasabalar 

da şehir olmuş,, 
diyerek memnuniyetlerini göster

mişlerdir. 
Bütün Trakyada gördükleri çeşitli 

ziraat, aşım durakları, tavuk ve tav -
şan istasyonları, arıcılık ve mandıra
cılık birlikleri, fidanlık ve kavaklık
ları, tarım başı ve arıcılık kursları, 

bağcılık ve hayvancılık ve kredi sa
tış kooperatifleri faaliyetlerine karşı 
takdirlerini izhar eden ve bu işler Ü· 

zerinde direktifler veren Cümhurre
isimiz, hudut boyunda Lalapaşa, Ye
nice, Hasköy, Havza, Koyunbaba ve 
Poloz köylülerinin çalışmalariyle ya 
kından alakadar olmuşlar ve Poloz 
köyü muhtarı ile köy işleri üzerinde 
görüşmüşlerdir. 

Milli Şef, bütün Trakya içindeki 
müşahedelerini ifade ed~n şu sözler
le takdirlerini bir defa daha teyit ey
lemislerdir. 

"Trakya çalıımalarında 
tutulmuı. Güzel çalı~ma 
kuruJmu§. Bunlar organize 
lidir.,, 

iyi yol 
eserleri 
edilme-

Er ve •ubaylar i•tirahatta 

Edirne, 22 (Hususi muhabirimiz
den telefonla) - Bir. hafta süren ma
nevralardan sonra geçit resmine ka -
dar istirahate çekilen er ve aubayla
rımızın büyük bir kısmı Edirne'ye gel 
mişlerdir. Asker ve zabitlerimizin o-

tomobil, motosiklet gibi vasıtalarla ve 
yaya olarak şehirde dolaşmaları ma -
nevralar ve Milli Şefin teşrifleri mü
nasebetiyle 10 günden beri çok kala -
balıklaşan Edirne'ye 100 binlerce nü
fuslu bir şehir manzarası vermiştir. 

Manevralarda elde edilen parlak neti
cenin her türlü tahminlerin fevkinde 
olarak tecelli ettiğini yakından gö
ren Trakya şehir, kasaba ve köyler 
halkı tam bir güven içinde iş ve güç
leriyle uğraşmakta ve boş saatlerini 
coşkun bir neşe içinde geçirmektedir
ler. 

Geçit re•mİ hazırlıkları 

Öğrendiğime göre, geniş ölçüde de
vam eden büyük geçit resmi hazırlık
ları yarın akşam sona erecek, perşem
be günü de Edirne Halkevi salonların 
da Mareşal Fevzi Çakmak ve Ordu 
.Müfettişi Orgeneral Fahrettin Al
tay tarafından manevranın tenkitleri 
yapılacaktır. Geçit resmine Trakya· 
nın her tarafından binlerce halkın 
gelmesi umulmaktadır. Bu münase -
betle otel, pansiyon ve evlerde gele
cek misafirler için yerler hazırlanmış
tır. 

Manevra/arımız hakkında 
alman ajan•ının bir haberi 

Berlin, 22 a.a. - D. N. B. ajansı İs
tanbul muhabirinden aldığı aşağıdaki 
haberi neşretmektedir: 

"Şarki Trakya'daki büyük manevra
lar pazartesi günü bitimiştir. 

Şimalden ve şimali garbiden taar -
ruz eden mavi tarafı kırmızı taraf 
müttefik garp devletinin yardımiyle 
tardetmiye muvaffak olmuştur. Mu -
tearrız mavi taraf iki müttefik devle
tin müşterek ordusunu temsil ediyor
du ve hedefi de Trakya, İstanbul ve 
Boğazlar idi. Muharebeler Edirne ile 
Kırklareli müstahkem mevkii arasın
da vukubulmuştur. Türkiye'nin son 
sistem silahları, modern fırkaları tay
yareler ve zırhlı kıtaat bu harbe so -
kulmuştur. , 

Cümhurreisi, nazırların büyük bir 
kısmı, Mısır askeri heyeti ve ecnebi 
.at.ıııı ... m;H••rla .. .:ı::- --,,..:--: --ı·-~'- --
nevrada bulunmuşlardır. 

25 Ağustosta Edirne'de manevra -
lara iştirak eden 70 bin kadar asker 
geçit yapacaktır.,, 

Tecavüze yardım pakti 
değil, ademi tecavüz pakti 
(Başı 1. inci sayfada) 

mevcuttur: iki akit taraftan birisi, 
diğer bir devlete karşı bir tecavüze 
kalkarsa, öteki akit taraf paktı cvelce 
haber vermeden feshedebilir. 

Her halde, bu kayıt Alman - Sov
yet paktına da konacalCtır. 

En ziyade salahiyettar sovyet 
mahfillerinin fikrince, Almanya ile 
bir ademitecavüz paktı imzası, üç ta
raflı Fransız - İngiliz - Sovyet imza
siyle tamamiyle kabilite1iftir. Fran -
sız - İngiliz • Sovyet paktı, eğer Al
manya tecavüz niyetlerinde devam e
derse, Almanyaya gem vurmıya yarı
yacaktır. Fakat eğer Almanya bir a
demitecavüz paktı imzalamak isterse, 
sovyet mahfillerine göre, iki memle
ket arasında gergin havayı teskine 
yarıyacak olan bu jesti yapmak ye
rinde ve faydalıdır. 

Sovyet mahfilleri, Sovyetler Bir
liğine komşu küçük devletlerin kor
kuları mahalsizdir, çünkü Sovyetler 
birliği, bunları bugün Almanya ile 
anlaşmasına kurban etmek niyetinde 
değildir. 

Yeni pakt İngiliz - •ovyet • lran
.. z; müzakerelerine mani değil 

Salahiyettar sovyet mahfillerinde 
bu sabah söylendiğine göre, Von Rib
bentrop'un Moskovaya gelmesi teca • 
vüze kargı mukavemeti tanzim etmek 
üzere ingiliz, fransız ve sovyet aske
ri heyetleri arasında yapılan müzake
relerin devamına mani değildir. 

Diğer cihetten ingiliz ve fransız 
heyetlerinin burada ikamet ıartların
da hiç bir değişiklik husule gelme-

belki senelerce uzaktayız. Belki 
ona ıaatlerle ölçülecek kadar ya
kınız. Milli faaliyetlere tealluk 
eden meselelerde, bu tehlike, se
nelerce uzakta imiı gibi hareket 
etmek, f akal milli müdafaaya a
id vazifelerde ona yarın sabah 
tesadüf edecekmitiz gibi hazır· 
lanmak doğru olur . 

Falih Rıfkı ATAY 

miştir. Heyetler dün de r.ovyet mü· 
messilleriyle görüşmüşlerdir. 

Fransız ve ingiliz elçileriyle her 
iki heyetin gefleri bu sabah ingiliz 
sefaretanesinde toplanmışlardır. 

Fransı~ ve İngiliz askeri heyetleri 
bugün sovyet heyetiyle toplantı yap
mıştır. Heyetler Kremlin milzeıini 
gezmişlerdir. 

Londra'daki •ovyet mahlilleri de 
aynı fikirde 

Londra, 22 a.a. - Londradaki sov
yetler mahfilleri, üç devlet arasında 
cereyan etmekte olan müzakerelerin 
inkıtaa uğrama&ı için hiç bir sebep 
görmemekte olduklarını beyan etmek 
tedirler. Hatırlardadır ki, sovyte rus
ya tarafından ıimd:ye kadar aktedil
mig olan bütün ademi tecavüz mi.ak
ları ihtirazi bir kaydı natık bir mad· 
de ihtiva etmektedir. Bu madde, akid 
taraflardan biri canibinden baıka bir 
devlete taarruz edilmesi halinde di • 
ğer akid tarafın evciden maJQmat ver 
meğe lüzum görmeksizin misakı fesh 
edebileceğini natık bulunmaktadır. 

Her ne kadar aynı mahfiller, misak 
projesi hakkında sarih malQma~a sa· 
bip olmadıklarını söylemekte ıseler 
de, B. von Ribbentrop'un yakında ak
tedeceği misakta böyle bir madde bu
lunması için hiç bir sebe~ mevcut ol
madığını beyan etmektedırler. 

1 ngiliz - Japon 

müzakereleri 

tekrar başlıyor mu? 
Tokyo, 22 a.a. - Domei ajanıının 

istihbaratına göre japon delegesi Ka
to bugün ingiliz büyUk elçisini ziya
ret ederek japon • ingiliz müzakere • 
leri hakkında İngiltere'nin hakiki dü
güncelerine dair tenvir edilmesini is
temigtir. 

Domei ajansı, ingili büyUk elçisi -
nin alacağı cevap müzakerelerin tek
rar baıhyacafı huıuıunda hiç bir ü
mit bırakmazsa, Kato'nun çine döne • 
ce&ini ilave etmektedir. 

23 - 8 - 1939 

Alman - Sovyetler Birliği 
ademi tecavüz pakti 

(Başı 1. inci sayfada) 
Londra, 22 a.a. - Taymis gazetesinin Berlin muhabiri yazıyor: 
"Askeri müşahitler ve birçok ecnebiler bu hafta içinde kati bir netice alı• 

nacağı kanaatini izhar etmektedirler. 
Almanya'da tahmin edildiğine göre Polonya ordusu pek az bir 

zaman içinde imha edilerek muharebe edemiyecek bir hale getirile· 
cektir. Almanya garp devletlerinin harbe girmekte gecikeceklerini 
ümit etmektedir. Almanlar siyasi münasebetler kesilmeden, hattn 
ültimatomlar teati edilmeden ve demokrasilerin harbe karşı duyduk
ları nefret zail olmadan evel Polonya'nın mukavemetini kırmak ka· 
bil olacağını hesap etmektedirler. 

Almanlar 1914 deki mevzileri işğal edecekler 
O zaman, birçok alman ricaline göre, İngiltere ile Fransa'ya müttefikle

rine yardım etmenin hiç bir şeye yaramıyacağını ispat etmek ve Almanya 
kendilerinden bir şey istemediği için sulhtan bahsetmek imkanı hasıl ola· 
caktır. 

Bu kanaat garip olmasına rağmen geçenlerde bazı selahiyetli zevat ta· 
fından ızhar edildiği için Taymis muhabiri memleketi idare edenlerin de 
aynı fikirde olduklarından şüphe etmemektedir. 

Deyli Eçpress gazetesi de buna benzer haberler neıretmekle be· 
raber Berlin'de alman ordusunun beş gün içinde 1914 teki hudutlan• 
na kadar yürüyerek orada müdafaa mevzileri teais edeceği kanaati· 
nin hakim olduğunu tasrih eylemektedir • 

Beri in hayretten ümide düştü 
Berlin, 22 a.a. - "Havas" Alman - Rus paktının alman halkı arasındalcf 

ilk tesiri derin bir hayret olmuştur. Bu hayret süratle büyük ümitlere in· 
kılap etmiştir. 

Bu pakt siyasi alman mabfiUerinde, sarhoşluğa kadar giden ümitler 
uyandırmaktadır. Bu mahafilde evvela Polonya'nın, sonra şarki Avrupa'nın 
ve nihayet bütün dünyanın taksiminden bahsolunmaktadır. 

Almanya ile Sovyetler Birliği arasında aktedilecek olan ademi tecavüa 
paktını bahis mevzuu eden akşam gazeteleri, büyük Britanyanın takip et
mekte olduğu alman aleyhtarı siyasetin kati bir akamete uğradığını ilan 
ediyorlar. 

Tas ajansi teyit ediyor 
Moskova, 22 a.a. - Tass ajansı bildiriyor: 
Sovyet - Alman ticaret ve kredi mukavelenamesinin imzasından sonra, 

Almanya ile Sovyetler Birliği arasındaki siyasi münasebetlerin iyileştiril
mesi meselesi ortaya çıkmıştır. Bu hususta Almanya ve Sovyetler Birliği 

bükümetleri arasında vukua gelen fikir teatisi, her iki tarafta da ara]arın· 
daki siyasi münasebetlerdeki gerginliği azaltmak, bir harp tehlikesini orta· 
dan kaldırmak ve bir saldırmazlık paktı akdeylemek arzusunun mevcudi • 
yetini tesbit eylemiştir. Bununla alakadar olarak, bu işe müteallik görü§· 
melerde bulunmak üzere Almanya hariciye nazırı B. von Ribbentrop birkaç 
güne kadar Moskova'yı ziyaret edecektir. 

D. N. 8. ye göre Moskova'daki intiba 
Moskova, 22 a.a. - D.N.B. muhabiri bildiriyor: 
Gazeteler, von Ribbentrop'un pek yakında Moskova'ya geleceği haberi• 

ni ve Tass'ın ademi tecavüz paktı hakkındaki tebliğini, birinci sayfalarında 
manget halinde neıretmektedir. 

Almanya'nın kararındaki sürat, bilhassa Paris ve Londra ile yapılmakta 
olan bitmez tükenmez müzakerelerden sonra, Sovyet mahfillerinde büyük 
memnuniyet uyandırmıştır. Berlin'in, alman - sovyet münasebetlerinin iyi· 
leştirilmesi için B. von Ribbentrop gibi yüksek mevkide bir zatı memur et
mesi, Moskova efkarında derin bir tesir bırakmıştır. Moskova'ya bir müza· 
kereci gönderilmesi bahis mevzuu olduğu zaman ingiliz hükümet mahfille· 
rinin gerek şekil gerek usul bakımından gösterdiği ihtirazın burada doğur
duğu hoşnutsuzluk hatırlardadır. 

Moskova'daki alman büyük elçiliği, B. von Ribbentrop'un pek yakında 
yapacağı ziyaret için birkaç gündenberi hazırlanmaktadır. B. von Ribben
trop, sabık Avusturya elçisinin oturduğu konakta ikamet edecektir. Tuhaf 
bir tesadüf olarak, Almanyaya ait bulunan bu bina, Sovyet hükümetinin 
misafirlerine tahsis olunan ve halen ingiliz ve fransız askeri heyetlerine 
ikametgah olan binanın hemen yanı baıındadır. 

Fon Ribbentrop yola çıktı 
Berlin, 22 •·•· - Öğle Üzeri Von Ribbentrop ile maiyeti hava 

yolu ile Königaberıı'e gitmek üzere Salzburg'dan hareket etmitler
dir. 
Alman hariciye nazın Von Ribbentrop Moskova'ya ritmek üzere 
aaat 21 de tayyare ile Berlin'den hareket etmittir. Von Ribbentrop 
Köniııbera'de inecek ve yarm yoluna devam eyliyecektir. 

Hollanda ihtiyat tedbirleri alıyor Alih fenniye ah nacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

L~?ey, 22 a.a. -:. Hollanda matbu - ve Seroloji Müeaaeaesi Direktörlü
at ~urosunun bugun neşrettiği bir ğünden : 
teblı.~~e. en.ternas~onal vaziyetin gös- 1 _ Müesse ihtiyacı için 80 kalem 
ter~ıgı ınkıpf ~unasebetiyle hudut, alatı fenniye kapalı zarf usuliyle mü
sahıl ve hav~ mudafaasına tahsis edi- nakasaya konulmuştur. 
len kıt~attakı mezuniyetleri bilamüd- 2 - Tahmin edilen bedeli 7790 lira-
det kaloırılmıgtır. d 

Ziraat Vekaleti 

10 adet çelik dolap 
ah nacak 

Ziraat Vekaletinden : 

Vekilet ihtiyacı için Vekilet bina· 
aında teslim gartiyle 10 adet 4 gözlü 
çelik dolap açı keksiltme suretiyle sa
tın alınacaktır. 

Eksiltme 4.9.939 tarihine müsadif 
pazartesi gilnU aaat 15 te Vekalet sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

10 adet çelik dolabın bir tanesinin 
muhammen bedeli 120 lira umum mu
hammen bedeli 1200 liradır. Muvak · 
kat teminat 90 liradır. 

Çelik dolaplara ait prtname Veka
let levazım müdürlüğünden parasız o-
larak verilir. (375g) 13837 

ır. 

3 - Muvakkat teminat 584 lira 35 · 
kuruş olup banka mektubu veya vez-
ne makbuzu ve devletçe kabule şayan 
hazine tahvili teminat olarak kabul 
edilir. Yalnız tahvilinde makbuz mu -
kabili hazineye teslimi şarttır. 

4 - İhalesi 4. 9. 939 pazartesi günil 
saat 15 dedir. Buna ait şartname mü -
esseseden bedelsiz olarak verilir. 

S - 2490 sayılı kanunda yazılı gart
ları haiz olan isteklilerin muayyen 
saatten bir saat evel teklif mektupla -
rını komisyona makbuz mukabili ver
miş bulunacaklardır. Münakasa Zira
at Vekileti muhasebe direktörlüğün -
de toplanacak olan komisyonda yapı-
lır. (3646) 13669 

Kirahk dükkanlar 
Ağazade vakıf akarlarından Koyun 

pazarı caddesi üzerinde inşa edilmek
te olan B kısım dükkanlar kiralana -
caktır. İsteklilerin 21 ağustos 939 pa
zartesi günü saat 14 de yapılacak mü-
nyedeyı ittiralderi. aooa 
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23 - 8 - 1939 

Milli Müdafaa v. 

l eneke (kutu) vaz'iye 

satın ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko -

lrıisyonundan: 
f l - Beher adedine tahmin edilen 
'Yatı 60 kuruş olan 1000 tane büyük 

"e beher adedine tahmin edilen fi
}'atı 40 kuruş olan 1600 tane küçük 
teneke (kutu) vazi'ye satın alınacak
tır. 

2 - Açık eksiltme suretiyle ahna
caJc kutuların eksiltmesi 1 eylül 939 
cı.ırna günü saat 10 da M. M. V. satın 
alma KO. da yapılacaktır. İlk temi
n.at 93 lira olup şartname ve nümune
&ı her gün öğleden sonra M. M. V. 
&atın alma KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve vesikaları ile birlikte ek
lliltıne gün ve saatında Ankara'da M. 
~. V. satın alma KO. da bulunmaları. 

(3723) 13720 

450 ameliyat gömleği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

lrıisyonundan: 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı 450 kuruş olan 300 adet veteri
ner subayları için ameliyat gömleği 
açık eksiltme suretiyle 1 eylül 939 cu
rtıa günü saat 10.15 de satın alınacak
tır. 

2 - İlk teminat 101 lira 25 kuruş 
~lup şartname ve nümunesi her gün 
~ğleden sonra M. M. V. satın alma 

O. da görülür. 
3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve vesikaları ile birlikte ek -
Biltrne gün ve saatında Ankara'da M. 
~. V. satın alma KO. da bulunmaları 

(3724) 13721 

15000 {11etre sarğıllk bez 
ah nacak 

M.. M. Vekaleti Satın Alma Ko -
tlıisyonundan: 
f· l - Beher metresine tahmin edilen 
1Yatı 28 kuruş olan 15.000 metre sar

~~lık bez açık eksiltme suretiyle l ey
uı 939 cuma günü saat 10.30 da satın 
alınacaktır. 

2 - İlk teminat 315 lira olup şart
name ve nümunesi her gün öğleden 
80nra M. M. V. satın alına KO. da 
görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanunr 
teminat ve vesikaları ile birlikte ek
ıı:ı .. ! tme gün ve saatında Ankara'da M. 
.. ı.. V. satin alma KO. da bulunmala-
rı, (372S) 13722 

1 Of ı adet manevra (antası 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

tnisyonundan: 
1 - Beher takımına tahmin edilen 

fiyatı on beş lira olan 100 adet (te
ferruatiyle birlikte) veteriner subay
larına mahsus manevra çantası 1 ey
lül 939 cuma günü saat 10.40 da a
Çtk eksiltme suretiyle satın alınacak
tır. 

2 .:_ İlk teminat 112 lira 50 kuruş 
olup nümune ve şartnamesi her gün 
Öğleden sonra M. M. V. satın alma 
}{o. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve vesikaları ile birlikte ek-
8İltme gün ve saatında Ankara'da M. 
1'.f. V. satın alma KO. da bulunmala-
rı. (3726) 13723 

Ekmek torbalık bez 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

trıisyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı 80 kuruş olan (140.000) yüz 
kırk bin metre ekmek torbalık bez ka 
Palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 6. Eylül 939 çarşamba 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (68SO) altı bin se
kiz yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (560) beş· 
YUz altmış kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alına -
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
\re teklif mektuplarını ihale saatinden 
hehemhal bir saat eveline kadar M. 
M:. V. satın alma komisyonuna ver -
tneleri. (3888) 13851 

Yol yaptırılacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyo ~ 

nundan : 
1 - Eskişehir tayyare fabrikasında 

yol yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
14.826.42 lira olup ilk teminat miktarı 
2121 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 8 
939 pazartesi günü saat ıs de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak 
tır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir hafta 
evel hava müsteşarlığı altıncı şubesi
ne müracaatla vesika almaları lazı'l'l

dır. 

5 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı vesaikile birlik 
te ilk teminat mektup veya makbuzla
rını muayen saatten bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri. 

(3796) 13743 

Astarlık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edi -

len fiyatı (23) kuruş olan 52.000 met~ 
re beyaz astarlık bez kapalı zarf usu
liyle münaksaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 5. 9. 939 salı günü saat 
11 dedir. 

3 - İlk teminatı (897) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 

öğleden sonra M. M. V. satın alma ko
misyonundan bedelsiz olarak alınabi
lir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle temınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
den behemehal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
mel eri. (3889) 13852 

Haki astarhk bez 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (28) yirmi sekiz kuruş olan 
(376.000) üç yüz yetmiş altı bin met
re haki astarlık bez kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 Eylül 939 perşembe 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (6514) altı bin beş 
yüz on dört liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (S30) beş 
yüz otuz kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alına -
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele -
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3890) 13853 

Kilim münakasa suretile 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - ])t:lıı;r mı;ıı ı;:.l.uc lctluuhı ı;dilcn 

fiyatı (350) üç yüz elli kuruş olan 
40.000 kırk bin adet kilim kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 Eylül 939 salı günü 
saat on beştedir. 

3 - İlk teminatı (82SO) sekiz bin i
ki yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (700) yedi 
yüz kuruş mukabilinde M. M. V. sa
tın alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
de behemhal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
meleri. (3934) 13887 

Yat ak yüzlüğü bezi ah nacak 
M. M. Vekil eti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (32) otuz iki kuruş olan (70.000) 
yetmiş bin metre yastık yüzlüğü bez 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko -
nulmuştur. 

2 - İhalesi 9 Eylül 939 cuma günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1680) bin altı yüz 
seksen liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alına
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
de behemhal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
meleri. (3933) 13886 

Yashk yüzlüğü bezi almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (32) otuz iki kuruş olan 75000 
yetmiş beş bin metre yastık yüzlüğü 
bez kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 8. eylül 939 cuma günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1800) bin sekiz 
yüz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alına
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikint:i ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
de behemhal bir saat eveline kadar 

3 - Proje, şartname ve planları 75 M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
ıı:uruş mukabilinde alınabilir. meleri. (3932) 13885 

ULUS 

1200 adet asma kilit ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko • 

misyonundan: 

Ahıap iskele yaphnla<ak 
Devlet Limanları lzmir Şubesi 

Müdürlüğünden : 

1 - İncir altında yapılacak bir ah-

Zayi - Adıyanu.... istiklal okulun
dan 1927 de aldığım şahadetnameyi 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

hükümsüz olduğu ilan olunur. 
(3157) Mustafa Oğ. Ebuzer 

-9-

Sömikok kömürü 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı 33 otuz üç kuruş olan 1200 a
det asma ·kilit 31 ağustos 939 per -
şembe günü saat 10 da açık eksiltme 
usuliyle satın alınacaktır. 

şap iskele inşaatı vahidi fiyat esasile Za.!İ - Boğazlıyan?an aldı~ı·m· nü 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko- fus cuzdanımı kaybettım. Yenısını a-
nulmuştur. lacağım~dan eskisinin hükmü ~.o~tur. 

allnacak 
2 - İlk teminat 29 lira 70 kuruş o

lup şartname ve nümune her gün öğ
leden sonra M. M. V. satın lama KO. 

2 _ İşbu inşaatın muhammen keşif Bogalıyan Toprak pınar koyun - Maliye Vekaletinden : 

bedeli 16253,S2 liradır. den Müslim oğullarından Haydar Vekalet kaloriferleri için 450 - 550 

da görülür. 
3 - Şartnameler projeler ve eksilt- oğlu Kurban. (3154) ton yerli sömikok kömürü kapalı zarf 

meye ait diğer evrak İzmirde devlet la eksiltmeye konulmuştur. 
3 - Eksiltmeye girecekler temi

natlariyle birlikte eksiltm,e gün ve sa
atında Ankara'da M. M. V. satın alma 

limanları işletmesi İzmir şubesi mü- Tahmin edilen bedeli 13475 lira, ilk 
dürlüğünden 9 kuruş bedel mukabi - teminatı 1010 lira 63 kuruştur. 

KO. da bulunmaları. (3727) 13724 !inde alınabilir. Eksiltme 24. 8: 939 perşembe giinü 
4 - Eksiltme 8. 9. 939 cuma günü saat 11 de levazım müdürlüğünde top 

Kışhk elbiselik saat 16 da devlet limanları işletme Karaçam köprÜSÜ ıanan eksiltme komisyonu tarafından 
si İzmir şubesinde yapılacaktır. yapılacaktır. 

kumaş ahnacak 5 - İstekliler teklif evrakı meya- Sa tin Q h n QCQ k Şartnameler Ankarada levazım mü-
nında şimdiye kadar yapmış oldukla- dürlüğünden ve İstanbulda Dolrr.a -

M M V k Al t" S t Al Ko b b.l · 1 b 1 b d 11 · D. D. Yollan Satın Alma Ko-. · e a e ı a ın ma - rı u ka ı ış ere un arın e e erıne . d bahçede vekalet matbu evrak anbar 
misyonundan : ve hanai bankalarla muamelede bulun mısyonun an : ı - d ı k .,, M h b d 1. 130 000 r 1 memur ugun an a ınaca tır. 

1 - Beher metresine tahmin edilen duklarına dair vesikalarını koyacak- u ammen e e ı · ıra o an İ t kl"I 2490 1 k 2 3 ı K k .. ·- ·· 3 10 1939 b s e ı er sayı ı anunun ve 
fiyatı (280) iki yüz seksen kuruş o an lardır. araçam oprusu . . çarşam a dd 1 . d 

1 1 
·ık 

·· ·· 5 30 d k 1 f 1. ma e erın e yazılı be ge er ve ı te (5S.OOO) elli beş bin metre kışlık el - 6 _ Muvakkat teminat miktarı gunu saat ı . a apa ı zar usu ıy- . k , 
1 A k d .d b" d mınat me tupları veya banka kefa.et 

biselik kumaş kapalı zarf usuliyle 1219,01 liradır. e n ara a ı are ınasın a satın a - melitularıyle beraber kanunun tarifa-
münakasaya konulmuştur. 7 - Teklif mektuplarını havi zarf- hnacaktır. tına ve şartnamedeki şeriaitine uy • 

2 - İhalesi 12. Eylül 939 salı günü lar kapalı olarak ihale günü saat 15 . Bu işe girmek iste.yenle.rin (7750) k 1 k gun ve no sansız o arak yazaca lan 
saat on birdedir. e kadar İzmir'de devlet limanları iş - lıralık muvakkat temınat ıle kanunun teklif mektuplarını havi kapalı zarf-

3 - İlk teminatı (89SO) sekiz bin letme<;i İzmir şubesi müdürlüğüne tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini lan eksiltme saatinden bir saat evel 
dokuz yüz elli liradır. teslim edilecektir. Posta ile gönde - aynı gün saat 14.30 za kadar komis - komisyon riyasetine vereceklerdir. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (770) ye- rilen tekliflerin nihayet ihale saatin- yon reisliğine vermeleri liizımdır. (3639) 13616 
yüz yetmiş kuruş mukabilinde M. M. den bir saat eveline kadar gelmiş ve Şartnameler 6SO kuruşa Ankara ve ---------------
V. satın alma komisyonundan alına - zarfların kanuni şekilde kapatılmı~ Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
bilir. olm~sı lazımdır. Postada vaki olabi- 1 dır. (3711) 13871 ·f ~~ .. ·- . ~~ -:E· ... ~" • , ~. r· 1 ... ı:...: ~· .· i .. . =' ~-:-: -· · nstıtu e• .. ·· .. 5 - Eksiltm~y~ g.irece.~l~ri~. 2490 lecek gecikmelerden dolayı şubemiz B ~ t · ı " 
sayılı kanunun ıkıncı ve uçuncu mad- mesuliyet kabul etmez. a as 1 anı 

--·. "of'·::-:·. • .... ~ :· 
. . . .. . ,, 

delerinde gösterilen vesaikle teminat ( 4044) 13995 D .D. Yolları 8. inci işletme Ko-
ve teklif mektuplarını ihale saatin - misyonundan : Beyaz sabun 

ah nacak 
de behemhal bir saat eveline kadar l - Muhammen bedeli (20,000) lira 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver olan Söke kemeriyle KLM: 110 ara -

• 
meleri. (3935) l3888 sında idarenin göstereceği ocaklardan 

her hangi bir surette çıkarılacak, kı • Ankara Yüksek Ziraat Enstitü· 

Yerli kok kömürü ahnacak rılacak vagonlara kolaylıkla tahmil e- sü Rektörlüğünden : 
. .. .. _ .. dilecek şekilde hat kenarınd~ .ihzar o- 1 _ Kurumumuz çamaşırhanesi ve 

Benzin ve muhtelif yağ ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

2600 lira olan (9000) kilo benzin ile 
dört kalem muhtelif yağ pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. 

Harta Genel Dırek.~orl1:1g~nden.: lunacak ~10.000) .m3. balast ışı kapalı laboratuvarları için lüzumu olan şart 
ı _Harta Gn. Drk. luk ıhtıyacı ı- zarf usulıyle eksıltmeye konul~u~tur. namede evsafı gösterilen (4,000) kilo 

çin 150 ton yerli kok kömürü açık ek- 2 - Eksiltme: 31. 8 .. 939 tar~hınde beyaz sabun açık eksiltme usuliyle 
siltme ile alınacaktır. saat 16 da Alsancakta ışletme bınasın satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 25. Ağustos 939 cuma 
günü saat onda yapılacaktır. 

2 - Eksiltme 4. Eylül 939 panr- da toplanacak komisyonumuzda yapı- 2 - Muhammen bedeller (1520) ve 
tesi giin saat 11 de Cebecide harta Gn. lacaktır. muvakkat teminatı (114) liradır. 

3 - İlk teminatı (195) liradır. Şart
namesi her gün M. M. V. satın alma 
komisyonunda görülebilir. 

Drk. lük binasında Sa. Al. Ko. da yapı 3 - Muvakkat teminat (1500) lira- 3 _ 4. 9. 939 tarihine müsadif pa. 
lacaktır. dır. zartesi günü saat 11 de rektörlük bi -

4 - Pazarlığa iştirak etmek isteyen 
lerin yukarıda yazılı pazarlık gün ve 
satinde M. M. V. satın alma komisyo-

3 - Muhammen tutar bedeli 3720 li 4 - Muvakkat ve daimi teminat nasında müteşekkil komisyon tarafın
ra, muvakkat teminatı 279 lira olup mektubu örneğiyıe mukavele projesi dan ihalesi yapılacaktır. 
banka mektubu veya maliye vezne bayındırlık genel ve eksiltme şartna - 4 _ Daha fazla izahat ve parasız 
makbuzu kabul olunur. mesinden ibaret münakasa evrakı An- şartname almak isteyenler enstitü da-

nuna müracaatları. (4008) 13984 4 - İsteklilerin yazılı gün ve saat- karada 2 inci İstanbul'da 1 ci ve İz - ire müdürlüğüne müracaatları. 
te teminatlariyle ve 2490 sayılı kanu- mir'de işletmemiz kalemlerinden be - • (3863) 13874 
nun 2. ci ve 3. cü maddeleriyle isteni- delsiz alınır. 

Deniz Levazım 
len vesaikle beraber komisyona gelme 5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
leri. (3892) 13855 nun 4 üncü maddesinde yazılı vesika 

_ Ank~ra "Va.lil.iği 

75.~DO kilo sade yağı alınacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satm -

a]ma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli (72.135) 
lira olan (75.000) kilo sadeyağı 29 a
ğustos 939 tarihine salı günii saat 
11,30 da kapalı zarfla alınmak üzere 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk temnat (4856) lira (75) ku
ruş olup şartnamesi her gün komis
yondan (361) kuruş mukabilinde alı
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahil!nde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten bir saat eveline kadar 
Kasımpaşa'da bulunan komisyon ba~
kanhğına makbuz mukabilinde ver-
meleri. (60S9/3716) 13717 

Sığır eti alınacak 
Harta Gen-.,1 Direk.örlüğü.nden: 

1 - Harta kıtası eratının bir sene · 
lik ihtiyacı için 10,000 kilo sığır eti 
açık eksiltme suretiyle mukaveleye 
bağlanacaktır. 

Eksiltme 24. Ağustos 939 perşembe 
günü saat 10 da Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedel tutarı iki bin 
iki yüz doksan beş lira, muvakkat te
minatı 172 lira 13 kuruş olup maliye 
makbuzu veya Banka mektubu kabul 
olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü 
maddeleriyle istenilen vesaik ve te
minatlariyle beraber komisyona gel -
mel eri. (3623) 13S88 

Talebe alınacak 
Yüksesek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 

askeri kısmının kayıt ve kabül şartlan 
1 - Ankara Askeri Veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli liseler

den iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlarını vermiş 

olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 
İsteklilerin aşağıdaki vasıf ve şartları haiz olması lazımdır: 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak, 
b) Yaşı 18 - 21 olmak, 
c) Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 

müsait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz). 
d) Tavır ve hareketi, ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
e) Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak. (zabıta vesikası ibraz 

etmek). 

2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlanması lazım-
dır: 

a) Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b) Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastane raporu ve aşı kağıdı. 
c) Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli sureti. 
d) Okula alındığı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları kabul et

tiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt senedi. 
e) Sar'alı, uyurken gezen. sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela olma

dığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnamesi. (Bu gibi has
talıklardarı biri ile okula girmezden evel malul oldukları sonradan anlaşı
lanlar okuldan 'ıjıkarılır ve bu müddete ait hükümet masrafları velilerine 
ödettirilir.) 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida ile 
müracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildiriln evrakı ikmal 
ettikten sonra, Ankara'da yüksek ziraat Enstitüsü Veteriner fakültesi aske
ri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eylülün 20 sine kadardır. Ondan sonra müracaat 
kabul edilmez. · 

5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şehadetname derecelerine 
ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri ka -
panır ve kabul edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile tebligat 
yapılır. (3931) 13884 

ile muvakkat teminat makbuzu ve tek 
lif mektubunu kanunun tarifatı veç -
nile tayin olunan günde saat 15. e ka-
dar komisyona vermeleri ıazımdır. Ahır tavanı yaptırılacak 

6 - Teahhütlü olarak posta ile gön 
derilecek mektupların gecikmesinden 
idare mesuliyet kabul etmez. 

(2892/3719 13590 

Karabük köprüsü 
satın allnacak 

Ankara Valiliğinden : 
1042 lira 62 kuruş keşif bedelli aygır 

deposu huğa ahırı tavan inşaatı işi 31. 
8. 939 perşembe günü saat (lS) de da
imi encümende pazarlıkla ihale yapıl
mak üzere eksiltmeye konulmuştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat mektu-
bu veya makbuzunu ticaret odası vesi 

D. D. Yolları Satın Alma Ko-
kası ve nafıa müdürlüğünden alacak • misyonundan : 

M h b d 1
-

23750 1
• 

1 
ları ehliyet vesikası ile birlikte sözli 

u ammen e e ı ıra o an .. d . ~ .. 
K b .. k 1 ·· ·· ü 3 10 1939 b geçen gun ve saatte aunı encuınene ara u ~!:lnrus . . çaq~am a 

1 1 
. 

.. .. . d k 1 .r 1' 1 ge me erı. gunu saat 15 e apa ı zarı: usu ıy e B · ·t k ·r · h , . . u ışe aı eşı ve şartnamenın er 
Ankara da ıdare bınasında satın alına- .. t · d" kt·· 1 .. ~·· d ·· ·· k gun ve erıner ıre or ugun e goru -
caBtır.. . k . 

1 
• 

1781 25 
lebileceği. (3750) 13700 ' 

u ışe gırme ısteyen erın , 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (3712) 13872 

Seyyar telgraf makinesi 
ah nacak 

Köprü. menfez, toprak tesviyesi 
ve Jose inıa edilecek 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 49059 lira 93 kuruştan 

ibaret bulunan Ankara İstanbul yolu
nun 150 + 000 - 1S2 + 696 cı kilo -
metreleri arasında 3 köprü; bir men
fez inşaatı toprak tesviyesi ve şose 
inşaatı 7. 9. 939 perşembe günü saat 
15 te vilayet daimi encümeninde iha-

D. D. Yolları Satın Alma Ko· lesi yapılmak üzere kapalı zarf usu· 
misyonundan : Iiyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 6500 lira olan 45 Muvakkat teminatı 3679 lira 50 ku-
adet seyyar telgraf makinesi 5. 10. 939 ruştur. 

perşembe günü saat 15.30 da kapalı İsteklilerin: teklif mektuplarını mu 
zarf usuliyle Ankarada idare binasın- vakkat teminat makbuz veya mektu -
da satın alınacaktır. bu, ticaret odası vesikası ve eksiltme-

Bu işe girmek istiyenlerin (487.50) nin yapılacağı günden en az 8 gün e
liralık muvakkat teminat ile kanunun vel Ankara vilayetine istida ile 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini müracaat ederek bu işe ait alacakları 
ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon ehliyet vesikalariyle birlikte yukarıda 
reisliğine vermeleri lazımdır. • adı geçen günde saat 14 de kadar en-
Şartnameler parasız olarak Ankara- cümen reisliğine vermeleri. 

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa- Buna ait keşif ve şartnameyi her 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı- gün nafıa müdürlüğünde görebilecek-
tılacaktır. (3886) 13918 leri. (3949) 13890 

Cıvata somun ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Ko- misyonundan : 

Muhammen bed<Wi ve teminat miktarı aşağıda yazılı 135010 Kg. civata ve 
somun 5. 10. 939 perşembe günü saat ıs de kapalı zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 125 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (3887) 13919 

Yerli malı teklif edildiği takdirde 
Cif malı teklif edildiği takdirde 

Muhammen bedel Muvakkat temint 
Lira 
48129 
25058 

Lira 
3609,68 
1879,35 



-tO- ULUS 23 - 8 - 1939 

Parke ve bordür taıı ahnacak 
Tunceli Vilayeti Nafıa Müdür. 

lüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Elazığ 

vilayetinde yeni yapılan umum mü -
fettişlik binası önünde ve civarında 
yapılacak parke ve bordür taşı inşaa
tıdır. Bu işin keşif bedeli 17815 lira -
dır. 

] vakkat teminatı vermiş olmaları ve 5 - Eksiltmeye girebilmek şartla -
2490 sayılı artırma; eksiltme ve ihale rına sahip olan isteklilerin teklif mek 
kanununda yazılı vesikaları ve eksilt- tuplariyle muvakkat teminatlarını ek
me gününden en az sekiz gün evel siltme saatinden bir saat eveline ka • 
müracaat edilmiş olmak şartiyle bu dar Kadıköyünde sıtma mücadele bi
iş için nafıa müdürlüklerinden alın· nasındaki komisyona vermiş olmaları 
mış ehliyet vesikasiyle bu ilandan mü şarttır. (6494/4024) 13987 
ahhar tarihli ticaret odası vesikası ib
raz etmeleri lazımdır. 

6 - Bu i~e ait keşif; proje; şartna
meleri ve diğer evrakı görmek ve iza
hat almak isteyenlerin Tokatta inek-

Muhasebeci 
ah nacak 

hane müdürlüğüne, Ankarada Ziraat Samsun Vilayet Makamından: 

Taliplerin dizel motörlerinin işlet -
mesine elektrik müvellitleri ile yük
sek tevettür tesisatına vukufları ve 
bu gibi tesisatta çalışmış olmaları ve 
memurin kanununda musarrah şartla
rı haiz bulunmaları lazımdır. 

Müracaatları evrakı müsbite ve u • 
mum müdürlük;. tuz fen şubesine ya-
pılması. (621~/3812) (13894) 

/. Kazalar :-.- .· 

Hükumet konağı yaphrılacak 
Solhan Malmüdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan Bingöl vi-

. - .. ;.:;-.. ~.-~ ~-.. · ,~... . 

· · P. ·T: 've: T:·_.Mc:L . · 
..'.. . ,' ... ~ . .. 

layetinin Solhan kazası hükümet kona · k 
ğı inşaatı için bedeli keşfi 43026 lira lnsaal ve tesisat yaphr1laca 
25 kuruş bu konak inşaatının tamamı Ankara P. T. T. Merkez Müdiit" 
939 ve 940 mali yılında ikmal edilecek lüğünden : 
ve yapılacak iş mukabili ve bedeli pey 1 _ 7. 8. 939 tarihinde eksiltmedı 
ödenecektir. teklif olunan bedel liiyik had göriil111~ 

2 - Bu işe ait şartname projesi ve diğinden Çankaya P. T. T. bina in~ıı.~1 
yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi ve tesisatı yeniden kapalı zarfla eksı\ı 
hususi ve fenni şartnamesi hususi meye çıkarı Jmıştır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 

vekaletinde veteriner işleri umum mü Vilayet muhasebei hususiye müdür 

durtüğüne müracaat etmeleri. lüğü kadrosunda münhal 0 1an (35) Paıarhkla harla yaptırılacak 
7 - Teklif mektupları yukarıda 3 ve (40) lira asll maaşlı iki Mahalli 

şartname keşif hüliisası cetveli proje- 2 _ Eksiltme 23. 8. 939 tarihind! 
leri istekliler ihale gününden evel Sol çarşamba günü saat 15 de Ankara P 
han malmüdürlüğü veya Bingöl vila- T. T. merkez müdürlüğü odasınd 
yeti nafıa .r:1üdürlüğ~. dairesinden üc- müteşekkil komisyonca yapılacaktır 
ret mukabılınde a1abılırl~r. Keşif bedeli 24873 lira 30 kuruş oM 

cü maddede yazılı ihale saatinden bir İdareler müfettişliklerine aşağıdaki Vezirköprü Belediye Riyasetin-
saat eveline (saat 14 de) kadar veteri· şeraiti haiz olanlar tayin edilecek - den : C - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi, 
D - Keşif hülasa cetveli, 
E - Hususi şartname, 
F - Şose ve köprüler fenni şartna 

mesi, 

ner müdürlüğünde müteşekkil komis- tir: 80 hektar meskun 30 hektar gayri 
yona getirilecek ve komisyon reisine 1 - Laakal orta mektepten ve ay- meskun vüs'atinde tahmin edilen Ve
makbuz mukabilinde verilecektir. Pos nı zamanda Maliye Meslek mekte - zir köprü kazasının hali hazır harita
ta ile gönderilecek teklif mektupları- binden mezun olmak ve kanunda ya- sı alımı 30-7- 1939 tarihinden itibaren 
nın nihayet tayin olunan saate kadar zıh memur olabilmek vasıflarını ha- bir ay müddetle pazarlığa konulmuş-
gelmiş olması ve dış zarflann mühür iz bulunmak. tm. 

3 - Kapalı zarf usulıyle 21. 8. 939 muvakkat teminatı 1865 lira 50 Kr. 
dan itibaren 20 gün müddetle ~ ı. .. 9. 3 _ Şartname ve projeler 124 kurt!' 
939 pazartesi günü Solhan malmudur- mukabilinde P. T.T. merkez müdiir · 
lüğü odası~da ~ha!e edil~~e-~tir. lüğünden alınacaktır. 

4 - Talıplerın ıhale gununden evel 4 _ İsteklilerin 2490 'No. lu artır· 
G - Proje, 
H - İstiyenler bn işe ait şartname 

ve evrak~nı bir lira mukabilinde Tun
celi nafıa müdürlüğünden satın ala
bilirler. 

mumu ile iyice kapatılmııı bulunması 2 - Askerliğini yapmış olmak. Muhammen keşif bedeli (2300) lira 
şarttır. Postada olacak gecikmeler ka- 3- Yukardaki şartları ve vasıfla- dır. Muvakkat teminat akçesi (172) 

yüzde yedi buçuk muvakkat temi?at- ma eksiltme ve ihale kanunda yazılı 
!arı olan 3226 lira 81 kuruş t~mınat vesikalardan başka eksiltme güniil1 · 
makbuzu veya banka makbuzu ıle bu den en az 8 gün evel müracaat edil' 
işe ait olmak üzere ticaret odasından miş olmak şartiyle bu iş için Münalc~' 
v_eya naf~a vekaletinden. alacakları. eh- Iat Vekaletinden alınmış ehliyet vesi' 
lıyet vesıkaları ve teklıf zarflanyle kası ibraz etmeleri lazımdır. 

bul olunmaz. (3821) 13775 rı haiz olan taliplerin müsbit evrak lira (50) kuruştur. İhale belediye da-
.• lariyle birlikte Samsun vilayet maka imi encümeni tarafından yapılacak -

3 - Eksiltme 1. 9. 939 cuma günü 
saat 15 te Tunceli nafıa müdürlüğü 

Oküz satın alınacak mına müracaat etmeleri ilan olunur. tır. 

binasında kapalı zarf usuliyle yapıla fenni şarf·name 
(1399) Bu işe ait şartnameler Vezir köprü birlikte Solhan mal müdürlüğü oda - 5 _ Teklif mektupları· eksiltmede! 

sında müteşekkil komisyonu mahsu - bir saat evel Ankara P. T. T. merkel 
caktır. Denizli Sıhat ve içtimai Muave- F 1 k belediyesinden parasız olarak alınabi-

e n m ~m,~ ru a 1 ınaco lir. 
suna verilmesi ilan olunur. müdürlüğünde eksiltme komisyo~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- net Müdürlüğünden : Uşak Belediye Riyasetinden : İhtisası musaddak taliplerin günün 
Dairemizin fen memurluğu mün - den eve! Ve~ir köprü belediye reisli-

(4027) 13990 riyasetine makbuz mukabilinde veri1.' 
teklinin 1336.13 lira muvakkat temi - 1 _ Denizli merkez kazasının Şam 
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları lı çiftliğinde ve toplu bir vaziyette 
haiz olup göstermesi lazımdır. oturtulmuş olan Bulgaristan göçmen-

haldir. Aylık ücreti yüz altmış lira- ğine müracaat eylemeleri. 13836 
cektir. Postada gecikmeler kabul edt' 
lemez. (3666) 13623 

dır. Memleketimizin imar pliinı 

1/2000 dir. Bunu 1/500 büyütebilecek 
malfımata sahip olanların müracaat -
lan tercih edilecektir. (13997) 

Elekt rik tes isatı 

yoptınlacok 
Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 

9 adet posta vagonu ahnacak 
Era t kaputu al ınacak 

A -. İ~a.!ede_n en .. az 8 gün e~el !erinin ihtiyacı için mevcut 5000 ~in 
T~nc:tı vıla!~tıne muracaatla bu ışe lira havalesinin yettiği miktarda çıft 
gırebılmek ıçın alınmış ehliyet vesi- hayvanı (öküz) satın alınacağınd~n 
kası, 23. 8. 939 tarihinden itibaren 15 gun 
. B - Bu seneye ait ticaret odası ve· müddetle açık eksiltmeye çıkarılmış-

sıkası. • t 
ır . 

5 - Teklifler üçüncü maddede ya- 2 _ İhale günü 6. 9. 939 olarak tes 
zılı saatten bir saat eveline kadar Tun bit olunmuştur. 
celi nafıa dairesindeki eksiltme ko - 3 - Alınacak beher baş öküzün Teraküm havuzu 
misyonu reisliğinde makbuz mukabi- muhammen bedeli (-) liradır. 

Kasabanın tahminen 30 hektarlık 

kısmına elektrik tesisatı inşa ettiri -
leceğinden keşif bedelini yapmak ü · 
zere isteklilerin teklif mektuplarının 

şerefli Koçhisar belediyesine gönder
meleri itan olunur. 

P. T. T . Umum Müdürlüğünderı: 
1) İdare ihtiyacı için dokuz adet 

Gümrük Muhafaza Genel Ko-
posta vagonu kapalı zarfla eksiltmeye 

mutanhğı lstanbul Levazım Amirli-
çıkarılmıştır. 

ği Satın Alma Komisyon undan : 2) Muhammen bedeli (192.307.5) 
1 - Gümrük muhafaza teşkilatı e • muvakkat teminat (10.865.38) lira o-~ 

ratı için satın alınacak 2000 adet erat lup eksiltmesi, 5 eylül 939 salı gürıil 
kaputunun kapalı zarfla 28.8. 939 pa- saat (l6) da Ankara'da P. T. T. umurtl 

linde teslim edilecektir. Posta ile gön 4 _ Bu öküzlerin Balıkesir, Çanak 
derilecek mektupların nihayet üçüncü kale Bursa ve Sakarya muhit ve ci- inşaatı 

. ' maddede yazılı saate kadar gelmış ol- varı hayvanlarından olması şayanı Ankara inhisarlar Başmüdürlü-
ması ve arttırma ve eksiltme ihale arzudur. Öküzlerin yaşları üç yaşın- ğünden : 

(3820) 13774 zartesi günü saat 15 de eksiltmesi ya- müdürlük binasındaki satın alma ko · 

ld . ptlacaktır. misyonunda yapılacaktır. 
Ka .ı rtm tômı r 2 - Tasınlanan tutarı 18600 lira ve 3) İstekliler, muvakkat teminat 

ilk teminatı 1395 liradır. makbuz veya banka mektubiyle kanu· 
ettİ rİlecek 3 - Evsaf şartname ve nümune ko- ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 

Beypazarı Belediyesinden misyondadır. gün sa:ı.t (15) e kadar mezkur koınis· 
kanununa uygun olarak mühür mu - dan aşağı ve beş yasından yukarı ol- 1 - Çoğul tuzlasında dört teraküm 
mu ile iyice kapatılmış olması la - mıyacaktır. Boyları 1,14 den aşağı havuzu inşaatı kapalı zarfla eksilt
zımdır. Postada olacak gecikmeler olmıyacak gövde geniş kemik teşek- meye konulmuştur. 
kabul edilmez. (13978) külatı kuvetli ve bilhassa göğüsleri - 2 - Eksiltme ve ihale 1.9.939 tari

nin iyi neşvünüma bulmuş olması hinde saat 16 da bankalar caddesin-
i nşaot m ün o kasası tırnakların düz ve muntazam ve sar- de kain inhisarlar idaresi binasında 

lzmir Belediyesinden : gı ve butların dolğun olması lazım - ve baş müdür odasında toplanacak 

2242 lira muhammen bedelli 4070 4 - İsteklilerin eksiltme saatinden yona vereceklerdir. 
metre murabbaı kaldırım tamiratı a- bir saat eveline kadar 2490 sayılı ka - 4) Şartnameler, Ankara'da P. T. 'f. 
çık eksiltmeye konmuştur. Taliplerin nunun tarifi veçhile hazırlıyacakla- levazım, İstanbul'da P. T. T. levaz1111 

ihale günü olan 27-8-939 pazartesi gü· rı teklif mektuplarını Galata rıhtım ayniyat şubesi müdürli.iklerind:ıı 
caddesi Veli Alemdar han 2 inci kat· (962) k k b"l" d ·ı ktıf• 

Yapılmakta olan çocuk hastanesi dır. komisyonda yapılacaktır. 
nü belediye dairesinde müteşekkil en- uruş mu a ı ın e verı ece 
cümene % 7 ,5 muvakkat teminatla taki komisyona vermeleri. (3174) 13161 

nin harici sıvası dahili bölme duvar 5 - Hayvanlar Denizlide alım sa- 3 - Muhammen bedel (42789) lira 
ları ve harici doğramalariyle çatısı tım komisyonu tarafından tesellü~ 70 kuruş, muvakkat teminatı (3209) 
nın bir kısmının inşası• başmühen - edilecektir. Tesellümden ~~el her bı lira 23 kuruştur. 

müracaat etmeleri. Saat 15 te. (3901) (5898/ 3616) 13613 , 

13868 Posla nakliyeciliğ i eksilfmesı 

dislikten 175 kuruş mukabilinde teda- rinin baytara muayene ettı_rılerek ~er 4 - İsteklilerin diplomalı yüksek 
rik edilecek kesif proje ve şartname- türlü ile! ve emrazdan salım ve goç- mühendis veya yüksek mimar olma -
si veçhile kapaİı zarfla eksiltmeye menlere verilmeğe elyak olduğu ra- tarı, olmadıkları takdirde ayni evsafı 
k !muştur Muhammen bedeli 34655 porla tesbit olunduktan sonra vazi • haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna 
li~~u35 kuru· olup ihalesi 25. s. 939 yet olunacaktır. kadar daimi olarak i_!t başında bulun-

Harta ve imar plôn ı P.T. T . Ankara Merkez Müdiiı'' 
yaptırılacak lüfün~~ç~k Yozgat postanesiyle is~ 

Ya P 1 Ve 1• m ar ,· c. I e rı· tasyon arası posta nakliyeciliği aç1
• 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: '!f . . , 1_ -~··· -.- :.·•--" 

.. .. ş d d. 2490 sa ılı 6 - Bu muameleden sonra hayvan· duracaklarını noterlıkten musadd~ 
~uma gun; ~~a!/~ah~li~de hazırla~ • lara tüberkülin zerk edilecektir. Şüp- bir taa~hüt kağıdı ile il~ e~el te~ın 

~cı,,.aucuuu meı:;ıı;un ve ~ctyu ıuc;:ı - Nafıa yekaletinden : . . mıştır • 
kun tahminen altmış hektarlık kıs • 1 - Eksıltmeye konulan ış. Ank~ • 2 _ Senelik muhammen bedeli 6o0 
mı,?da harita ve . imar pl~nı yaptırıla- ra'da yaptı~ılmakta. bulunan gençlık lira olup muvakkat teminatı 45 lira anunun. arı a . .. .. - h 1i taamül verenler kabul olunmıya- etmelerı ve en az otuz bın lıralık ın-

mış tekhf mektupları ıha~~ gunu .a e . . . d hi taamül vermiyen şaat işlerini muvaffakiyetle yapmış 
zami saat 16 ya kadar encumende. rı • ~ak ~a~ıılne ~; e kt1r Ancak bunlar olduklarına dair vesika ibraz etmeleri 

cagından bu harıta ve p.lanın ka~a çı- parkı ikincı kısmı ınşaa:ıdır. ve idari kefaleti 500 liradır. 
kacağı hakk~~da ~ahalhnde k:şı_f ya~ Keşif bedeli 211.499 lıra 93 kuruş - 3 _ Eksiltme 29. 8. 939 tarihinde 

yasete verilir. Muvakkat temınatı er a u e ı C:~e . .. al lazımdır. 
2599 lira 16 kuruş olup öğleden sonra da bir hafta mudde:.ıe muşahede - 5 - Yukarıda yazılı vesaik asılla-

pacak bir muhendıs veya salahıyetlı tur. b A k p T T ··dür• 
fen memurunun bu işe ait teklif mek- 2 - Eksiltme 11. 9. 1939 pazartesi sl.~~~- onk .elştte kn a~a . .d . muıla. 

kapalı bulunmasına binaen öğleden tına alınarak her gun bu ~ayvanların riyle birer suretlerini ihale gününden 
· b k T sıhi durumları kontrol edılerek be -

fl. K h" b ı d' ugu e sı me omısyonun a yap 
tuplarının şere ı oç ısar e e ıye - günü saat 15 de nafıa vekaleti yapı ve k 

.. d 1 . ·r 1 ca tır. 
sine gon erme en ı an ° unur. imar işleri eksiltme komisyonu oda - · A k p a• evel ış an asına verı ır. deni hareketleri tesbit olunacaktır. sekiz gün evetine kadar baş müdür-

13487 Ve bu· müddet zarfında hastalıklı ol- lüğümüze ve yahut İstanbul'da inhi-
sarlar umum müdürlüğü tuz feıı. şu-

1 1.... 1 k madıklarına kanaat getirilen bu hay- d' mar p an ı yapı aca VanJara komisyon teslim Ve tesellüm besine bizzaL Veya bilvasıta teV 1 et• 
Denizli Belediyesinden : muamelesi yapacak bu zamana kadar mek suretiyle ayrıca fenni bir ehliyet 

f k Al f vesikası almaları icap eder. ı _ Denizli şehrinin na ıa ve ~ e - hayvanların yeme, içme, muha aza, 
k d k k ı k 6 - Bu işe ait keşif, proje, fenni 

tince tasdikli 1/2000 mi .yasın a ı .a çoban masrafları bayiine ait o aca - t 
1 b ve idari şartnameleri stanbul'da Ka-

ti imar planının 1/500 mıkyas ı tat ı- tır. 
bataş'da inhisarlar umum müdürlüğü 

kat planları yaptırılacaktır. .. . 7 _ Öküzlerin tedarik ve teslimi levazım müdürlüğünde ve Ankara'da 
2 - Takriben 300 ~ektar vusat~n. - ihale tarihinden itibaren azami bir ay inhisarlar baş müdürlüğü tuz fen şu

deki imar sahası~a aıt 0.lan bu ışın içinde hitama erdirilmiş bulunacak - besinde bulunmakta ve isteklilere 214 
muhammen bedelı 1500 lıradır. tır Aksi takdirde komisyon bu hay- kuruş bedeli mukabilinde verilmek -
. 3 - Muvakkat teminat miktarı 112 va~ları pazarlıkla temin etmek sa tedir. 

lıra 50 Bkur~ştur: k .
1 

. Hihiyetini haiz olacak ve bedeli iha • 7 -İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
4 - u ışe aıt e sı tme şartnamesı 1 d f 1 masrafı bayi tarafından . . d . d kl . 

ile mukavelename projesi ve 1/2000 ~ ;~ . az a . . e ruttur tarifatı daıresın e tanzım e ece erı 
'k 1 k • · 1• k · D bıla ıtıraz tesvıyesı m Ş · kapalı zarf teklif mektuplarını te -

~ı l~abs 1ı d~tı ı~adr P anı opyelsı bC: · 8 - Hayvanlar topluca ve imkanı minat mektup veya makbuzu ile re-
nız ı e e ıyesın en parasız a ına ı • kd" d t sevk 
lir. olmadığı ta . ır. e. ceste, ce~ e. mü ferans ve diğer vesikalarını en geç bel 

5 Ek "lt 9 ı··ı 1939 t "h" ve teslim edılebılır. Her teslımı · li gün ve saatten bir saat evetine ka-- sı me ey u arı ıne . k 
tesadüf eden cumartesi günü saat on teakip bayi ad~na ~anzım kı.lınaca ev dar komisyon başkanlığına vermele-
birde Denizli belediye dairesinde top ra~ı tahak~ukıye ıle .. bedelı malsa: : ri, 
}anacak belediye encümeninde kapalı dıgınan dogruca bayune veyahut. b Postada olan gecikmeler kabul e-
zarf usuliyle yapılacaktır. yii vekili um~r~ olduğunu_ tevsık e- dilmez. (3679) 13714 

6 _ Eksiltmeye iştirak edebilmek den zata Denızlı mal sandıgından.tes 
için dahiliye vekaleti belediyeler imar viye e.ttiri1~cektir. . . .. Rakı mantarı alınacak 
fen heyetinden alınmıs ehliyet vesika 9 - Eksıltmeye gırebılmek uzere inhisarlar Umum Müdürlüğün • 
sı ibraz etmek şarttır. (3816) 13747 % 7,5 hesabiyle muvakkat teminat ak-

çesi olarak 375 lirayı nakten ve ema-
Kapah zarfla inıaal eksillme ilam neten maham maısandığına yatırmak 

ve makbuzunu irae etmek şarttır. 
K va İnekhanesi M ü dü rlü-azo Her hangi bir banka teminat mek-

iünden : tubu ve hükümete ait tahvilat ve is-
1 - Tokat vilayetinde. Turhala A al . tikraz kuponları da muteberdir. 

tı kilometre mesa~ede zıraat vekaletı 10 - lıan dellaliye pul ve diğer 
Kozova inekhanesı~~e ~aptırılacak 0 : buna mümasil gayri melhuz masraf -
lan (63067) altmış_ uç hın ~ltmış yedı lar satıcıya aittir. (6492/4025) 
lira beş kuruş keşıf bedellı No. 1 No. 13988 
2 inek ahırları ve hizmet hayvanı ahı-
rı ile bunıara ait sıhi tesisat kapalı Kapah zart usuliyle motorin 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş 

tur. ahnacakhr 

d en: 
1 - Şartname ve nümunesi muci -

bince 10. VII. 939 tarihinde ihale olu
namıyan 22 X 25 ebadında "l 7" mil 
yon rakı mantarı pazarlıkla yeniden 
eksiltmeye konmuştur. . . 

II - Muhammen bedeli beher bını 
sif 350 kuruş hesabiyle 39500 lira mu
vakkat teminatı "4462,5" liradır. 

III - Pazarlık 28. V III. 939 pazar
tesi günü saat 15 de Kabataşda leva -
zım ve mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler 

şınl;:ırdır: . .. 

IV - Şartname ve nümuneler her 
gün levazım şubesi veznesinden ve İz 

İstanbul Mıntakası Sıtma Müca- mir Ankara başmü_dürlüklerin~~n 
d ele Riyaseti Arttırma ve Ek siltme "297,5" kuruş mukabilınde ~lınabıl~r. 
Komisyonundan : V - İsteklilerin pazarlık ıçi~ tayın 

ı - Mıntaka ihtiyc.ı.cı için (28) ton olunan gün_v~ saatte% 7,5 gu~enme 

Projeler; keşifnameler VP. keşıf hu-
lasaları; fenni umumi şartname;_ ek : 
sil tme şartnamesi: bayındırlık ış!erı 
!.!nel şartnamesi yapı işleri umumı ve 
fonni şartnameleriyle mukavele pro -
jesi ve bunların merbutu. . . 

3 _ Eksiltme 25 ağustos 939 tarıhı-
müsadif cuma günü saat 15 de To-ne .. k 

motorin alınacaktır. parasiyle bırlıkte mezktır komısyona 
2 - Eksiltme 8. 9. 939 cuma günü gelmeleri. (6152/3773) 13730 

saat (15,30) da Kadıköyünde Moda 
caddesindeki 91 No.lu Sıtma mücade
le riyaseti binasındaki komisyonda 

Dizel Elektrik sanlrah i~in 

(3819) 13773 . _ 4 - Şartnaınesı n ara osta mu 
• sında kapalı zarf usulıyle yapılacak vilinliği kaleminde görülebilir. 

Kapah zarf usuhyle su tıt. . . b 5 - Eksiltmeye iştirak edecekle . 
3 - Eksıltme şartnamesı ve una rin ikametgah senedi, iyi hal kağıdı 

yolu inşaat ilam 
Besni Belediyesinden : 

Tahminen dört kilometre mesafede 
Yenişehir Çat mevkiine getirilecek 
olan içme suyunun inşaatı 28.4.939 ta
rihinde ihaleye konulmuş ve 13.5.939 
tarihinde Ulus ve Vakit gazetelerin -
de ilan edilmiş ise de müddeti kanu
niyesi zarfında talip çıkmadığından 

eski keşfine yüzde on zam edilerek 
(26171.56) liraya iblağ edilmiş ve 5 
eylül 1939 tarihinde ihale edilmek Ü· 

zere evelki şartlarla ikinci defa ola
rak kapalı zarf usuliyle münakasaya 

konulmuştur. . 
Sartnameyi öğrenmek isteyenlerın 

Bes"ni belediyesine müracaatları. 
(6475/3983) 13916 

Arteıiyen kuyusu arama 
ameliyesi 

Şerefli Koçhisar _Belediy~sinden : 
Kasabanın muhtelıf yerlerınde ar

teziyen kuyusu arama ameliyesi yap: 
tınlacaktır. Taliplerin bu husustakı 

müteferri evrak 10 lira 58 k~ruş ~ede! ve mahkfımiyetleri olmadığına daiC 
mukabilinde yapı ve imar ışlerı re- en çok sekiz gün evel cümhuriyet miid 
isliğinden alınabilir.. . . . . deiumumiliğinden alınmış vesika ile 

4 Eksiltmeye gırebılmek ıçın ıs- . 1 . ..f h"" · ·· · - . . . .. ıbraz ettne en ve nu us uvıyet cuz 
teklilerin 11825 (on hır hın sekız _yuz danlarını hamil bulunmaları şarttır .. 
yirmi beş) liralık mu"'..ak~at teını~at (3828) 13785 
vermeleri ve nafıa vekaletınden bu ışe 
girebileceklerine dair .a~ınmış vesika 
ibraz etmeleri muktazıdır. · : Hava· ·Kurumu -~· 

.. . ...... 
Bu vesika için eksiltmenin yapıla . 

cağı günden en az sekiz gün evel bir 
istida ile isteklilerin nafıa vekaletine 
müracaatları ve bu müracaatlarına şim Sö mi k 0 k ah nacak 
diye kadar yaptıkları benzeri işlere 
ait işi yaptırmış idarelerden aldıkları Türkkuşu Genel Direktörlüğün• 
vesikaları raptetmeleri lazımdır. Bu d en : 
müddet zarfınd~ vesika talebinde bu- Türkkuşu ihtiyacı için 340 - 400 
lunı::ııyanlar eksıltmeye giremiyecek· ton yerli sömikok kömürü kapalı zarf 
lerdır. . usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mu 
. 5 - .~s~~klıler teklif mektuplarını hammen bedeli 10.200 liradır. İlk te • 
ı~~l~ gunu olan 11. 9. 1939 pazartesi minat 765 lira olup ihalesi 6. 9. 939 ta· 
gun~ saat on dörde kadar eksiltme rihinde yapılacaktır. İsteklilerin te • 
komısyonu r . r -. . . . eıs ıgıne makbuz muka - minat makbuz veya banka mektupla • 
bılınde tcslım edeceklerdir. riyle ve kanuni vesikalariyle kapalı 

. Postada olacak gecikmeler kabul e- zarflarını o gün saat 15e kadar verme· 
dılmez. . ş 1 A k 'd T .. k Ha· lerı. artname er n ara a ur 

(3832) 13840 va kurumu binasında Türkkuşu satırı 
alma komisyonundan parasız olarak a-
lınabilir. (3113) 

teklif mektuplarının Şerefli Koçhisar f 
belediyesine göndermeleri il~n olu - ord kamyonu ahnacak 
nur. (3818) 13772 N f V 

a ıa ekaleti Konya Ovası Su- • · d • • t 1 k lama İdaresi M'" d .. 1 .. _ .. d Zayi şahadetname - 319 senesın e Su proıesı yap ır aca 1 - Ek ·1 u ur u gu n_ en : Vefa idadisinden aldığım şahadetna· 
Dursunbey Belediye Reisliğin- . 1939 mos~ tl~eye konulan 1.ş: me zayi olmuştur. Yenisini çıkartaca• 

e ı, uzun şase çıft teker - - d k" · · h""k ·· kt den : lek üç to ı k b. • gım an es ısının u mu yo ur. 
Kasabaya iki kilometre mesafede - dur. n u ır adet fort kamyon 334 numaralı Cemalettin Elok 

ki Bayıpınar suyunun esas projesi 2 - Muhammen bedeli (2600) iki . · b" 
yaptırılacaktır. Yapılacak proje na - bin altı yüz r d Zayi - Ankara erkek lisesının ı • 
fıa vekaletince tesbit edilen şart 3 _ Eksi ıra ~r. . .. .. . rinci sınıfından 1935/193~ der~ yıl_ın· 

_ ltmenın şeklı ve gunu. da almış oldug-um belgeyı zayı ettıro· namesine ve artırma eksiltme ka 30 A t 
·· 20 ·· "'dd ı k gus os 939 tarihine rastlıyan Yenisini alacağımdan eskisinin kıy· 

nununa gore gun mu et e açı çarşamba günü saat on beşte Konya . k 
eksiltmeye konulmuştur. nafıa tnüdürl"" -.. d kk""l d k metı yo tur. 

1 - İşin muhammen bedeli 500 Ji- eksiltme ko ı~gun e teşe f ud e ecek (3151) 
. mısyonu tara ın an açı ----------------

ra olup muvakkat temınatı 37 lira 50 eksiltme suretiyle yapılacaktır. Zayi - Necati bey orta okulundarı 
kuruştur. .. 4 - Eksiltmeye girebilmek için is - aldığım 8. VIII. 1939 tarih, 163 No h 

2 - İhale 12 eylul 939 salı gunu teklilerı'n (195) .. d k b ı· k"l kA - d · · · · · ' 
Yuz o san eş ıra - na ı agı ımı zayı ettım yenısını ... 

saat 15 de Dursunbey belediye dai - lık muvakk t t . 1 · ıA . k a emınat verme erı a - lacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Hakkı Yılmaz 

J,dt veteriner mü<iürlüğünde muteşe -
ı. il komisyon huzurunda yapılacak . 

yapılacaktır. ıef aramyor 
3 - Tahmin edilen fiyat (1960) lira inhisarlar U m um MüdürlüğÜn· 

olup muvakkat teminat (147) liradır. den : 

resınde yapılaca tır. zımdır. Üçler Baydar No. 198 
3 - Kanunun tayin ettiği vesaikle 5 -Daha f 1 · h t 1 k · t en · ı · · - lalı· . az a ıza a a ma ıs ey 

~roJe ~r~nı y~pm~;~ se ı~etlı oldu- lerin Çumrada sulama idaresi müdür- Zayi - Ankara belediyesinden al • 
tır. kk t t ·natı 

4 - Bu inşaatın muva a emı 

( .1403) lira 35 kuruşt~r. . . .. 
5 - Eksiltmeye gırebılınelerı ıçın 

i steklilerin 4403 l ira 35 kuruşluk mu-

4 - Yeniden tanzim edilmiş olan 
şartnameler her gün ~adıköy~n~eki 
mücadele riyaset kalemınde gorule -
bildiği gibi bedelsiz de alınabilir. 

İnhisarlar idaresinin dizel eelktrik 
santralı için imtihanla bir şef alına
caktır. 

gunar ~ır .na/alı tıs~s" vesıkası. . lüğüne müracaat etmeleri. dığım motosikletimin 376 No. plakası· 
Ta ~p e~n az~ ma umat almak ıs- 6 - Postada vukubulan gecikmele- nı düşürdüm. Yenisini alacağımdan es 

teyen ~r .~;su~ ey belediyesine mü rin kabul edilmiyeceği ilan olunur. 1 kisinin hükmü yoktur. 
racaat arı ı an o unur, (13998) (3778) 13767 (3156) Vahdettin Bürkev 
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23 -8- 1939 

: Lev~zim 'Amirliği , 

Benzin, makine yağı ve sair 
malzeme alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alına Komisyonundan : 

1 - Balı kesir ve Kütahya garni -
zonları için ceman 55.000 kilo benzin 
900 kilo gazyağı 2910 kilo muhtelif 
trıakina, motör yağları ve 550 kilo üs
tüpü satın alınmak üzere kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Alınacak yağ benzin ve saire
nin muhammen bedelleri Balıkesir 
garnizonu için 7235 lira ve Kütahya 
garnizonu için 7953 lira 50 kuruş olup 
<:eman 15188 lira 50 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatları Balıke
sir garnizonu için 542 lira 63 kuruş 
l<ütahya garnizonu için 596 lira 52 
kuruş olup ceman 1139 lira 15 kuruş
tur. 

4 - İhalesi 5.9.939 salı günü saat 
11 de Balıkesir kolordu satın alma 
komisyonu binasında yapılacaktır. 

5 - Evsaf ve şartlar İstanbul, An
kara LV. amirlikleriyle Balıkesir ko· 
lordu satın alma komisyonlarında pa
rasız ve her gün görülebilir. 

6 - Her iki garnizona ait işbu yağ 
\>e benzinler için birden teklif kabul 
edildiği gibi Kütahya garnizonu için 
ayrı Balıkesir garnizonu için ayrı ya· 
pılacak teklifler de kabul edilecektir, 

7 - Taliplerin belli belgeler ve 
ınuvakkat teminatlarını havi teklif 
mektuplarını ihale saatinden en geç 
bir saat evetine kadar komisyona 
makbuz mukabili teslim etmeleri lü-
zu~ıı iliin olunur. (3755) 13726 

Saman ahnacak 

ta tümen satınalma komisyonu başkan 
lığına verecek ve yahut gönderecek
lerdir. Bu saatten sonra verilen ve ya
hut gönderilen mektuplar alınını ya -
cak saat ayarı tümen daire saatiyle 
yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunuh hükümle
rine ve bilhassa 32. maddesine uygun 
olmıyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştirak ettirilmiyeceklerdir. 

(3912) 13865 

Sığır veya ke~i eli ahnacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır merkez birlikleri -

nin senelik ihtiyacı için 260 ton sığır 
veya keçi eti kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 52000 lira olup 
muvakkat teminatı 3900 liradır. 

3 - Eksiltmesi 5-9-939 salı günü 
saat dokuzdadır. 

Şartnamesi her gün iş zamanında 

komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2. 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını 32 inci madde
sine uygun olarak komisyona tesliın 
etmeleri ilan olunur. (3911) 13864 

Un alınacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elmalı kıtaatının senelik ihti -

yacı olan 270.000 kilo unun 14. 8. 939 
günü yapılan kapalı zarfla eksiltme · 
sine talibi çıkmadığından 14. 8. 939 
pazartesi gününden itibaren bir ay i
çinde pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Son pazarlığı 13. 9. 939 çarşam
ba günü saat 16 da yapılacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 3 - Umum şartnamesi İspartada 
Alma Komisyonundan : tüm komutanlığı binasındaki satın al-

ı - Ankara garnizon birlik ve mü- ma komisyonundadır. İstekliler şart
csseseleri ihtiyacı için 904.000 kilo nameyi komisyonda görebilirler. _ 
saman K. zarfla eksiltmeye konmuş - 4 - Muhammen tutarı 31050 lıra 
tur. iJk tem. 2328 lira 75 kuruştur. 

2 - Tahmin bedeli 18080 lira olup 5 _ İsteklilerin 13. 9. 939 çarşamba 
muvakkat teminatı 1356 liradır. günü saat 16 da satın alma komisyo -

3 - Eksiltmesi 24. 8. 939 perşembe nunda bulunmaları. 
günü saat 11 dedir. Şartnamesi her (3982) 13982 
gün komisyonda görüleblir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt Sıg\J ır eti ah nacak 
tne günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-
tü maddelerinde istenilen belgeleriy- Ankara Levazım Amirliği Satın 
le birlikte ihale gün ve saatinden en Alma Komisyonundan : 
az bir saat evetine kadar teminat ve 1 _ Edremit ve Ayvalık garnizonu 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir- birliklerinin senelik ihtiyaçları olan 
li.ği satın alma komisyonuna vennele~ 75.000 kilo sığır eti eksiltmeye konul-
r L (3608) 13612 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Samsun garnizonunda bulunan bir

liklerin senelik ihtiyacı olan (100,000) 
kilo sığıreti kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Tutarı {19.000) lira ilk 
teminatı ise (1425) liradır. İhalesi 2. 
Ey. 939 cumartesi saat 10 da tümen 
binasındaki komisyonda yapılacak · 
tır. İsteklilerin vesika ve teminatla · 
riyle birlikte müracaatları ve zarfla · 
rını ihale saatinden bir saat evel Sam
sunda askeri satın alma komisyon re
isliğine vermeleri. (3882) 13832 

Arpa satın 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alı;na Komisyonundan : 

1 - Merzifon garnizonu için 
(385000) kilo arpa kapalı zarfla ek · 
siltmeğe konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel (16362) 
lira 50 kuruştur. Teminatı (1227) liar 
20 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 5-9-939 T. de çar
şamba günü saat 15 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde istenilen belgeriyle bir
likte ihale günü ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Merzifon satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

5 - Bu işe yapılan şartname para· 
sızdır. Her gün komisyondan alınabi
lir veya görülebilir. (3857) 13844 

Un olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
1 - Isparta garnizonunun senelik 

ihtiyacı olan 292000 kilo un kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmug · 
tur. 

2 - Şartnamesi Isparta tümen Sa. 
Al. Ko. nunda ve İstanbul, Ankara Lv. 
amirlikleri satınalma komisyonunda . 
dır. İstekliler şartnameyi komisyon -
larda okuyabilirler. 

3 - İşbu iki yüz doksan iki bin ki
ıo unun muhammen tutarı 40880 lira· 
dır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi 
beş miktar fazlası da dahi] olduğu hal 
de ilk teminatı 3066 liradır. 

5 - Eksiltme 5-9-939 tarihine tesa· 
düf eden salı günü saat 10,30 da Is
partada tümen satınalma komisyonun 
da a ılacaktır. 

n'1U'Ot\J.~ı 

2~ - Muhammen bedeli 16.975 lira-
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 1325 lira 
62,5 kuru~tur. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
8. 9. 939 cuma günü saat 16 da Edremit 
tüm satın alma komisyonu binasında 
yapılacaktır. 

5 - Şartnameyi görmek isteyenler 
her gün iş saatinde komisyona müra -
caat etsinler Teklif mektupları saat 
16 da teslim edilmiş olacaktır. 

(4039) 13993 

Kuru soğan ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı için 75 ton K. so
ğan K. zarfla eksiltmeye k~nmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 3450 lıra olup 
muvakkat teminatı 258 lira 75 kuruş-
tur. . 

3 - Eksiltmesi 11. 9. 1939 pazartesı 
günü saat 10 dadır. Şartname ve ev • 
safı komisyonda görülebilir. . 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksılt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın
alma komisyonuna gelmeleri. 

(4004) 13983 

Dahiliye Vekôleti 

Kalorifer 
A • e ta mırı 

Dahiliye Vekaletinden : 

ı - Vekalet kalorifer dairesindeki 
National Fabrikası mamulatından 3 

Mg. tipindeki kazanların !Watlak .d~lim 
leri ile sair bazı aksamının tamın ve 
lüzumu olan yedek parçaları açık ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli (1210) 
liradır, 

3 _ Eksiltme 25. 8. 939 cuma günü 
uat 15 de Vekalet binasında toplana
cak satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 90 

lira 75 kuruştur. 
5 - İstekliler bu işe ait keşif ve 

şartnameyi (6) kuruş mukabilinde ~~
kalet levazım müdürlüğünden alabıhr 
ler. 

6 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ve eksiltmeye girebilecekle· 
rine dair vesaik ile birlikte aynı giln 
ve saatte mezkOr komiayonda hazır 

ULUS -tt-

Sığır eti ,alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Süloğlundaki alayın ve Uzunköprü Hd. Taburunun bir senelik ih

tiyacı olan aşağıda miktarları yazılı Sığır eti kapalı zarf usuliyle mukave
leye bağlanacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnamelerini görmek istiyenler her gün iş saatlerinde 
satın alma komisyonunda görebilirler. 

Ankara Devlet Konservatuvannın Mü
zik ve Temsil kısımlarının muhtelif şu
belerine imtihanla parasız yatıh ve 

parah yatısız kız ve erkek 
3 - Taliplerin belli gün ve saatlardan bir saat evvel kanuni vesaik ve 

ilk teminatlarını teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 
talebe ahnıyor 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatlerde Edirne tümen satın alma komis
yonuna müracaatları. 

Musiki Muallim Mektebi Müdürlüğünden : 

Muhammen İlk 
Cinsi Miktarı tutarı 

. 
teminatı İhale gün ve saati 

Sığır eti 100100 30030,00 2252,25 28-8-939 16 Süloğlu 
,, 30000 9000,00 675,00 28-8-939 11 Uzunköprü 

(3792) 13739 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

'!utan Miktarı İlk tem. 
Teslim yeri Lira Ton Lira İhale tar. İhale saati 

Demirköy Hd. A. 4860 108 365 29-8-939 15 
Pınarhisar Tp. A. 18200 520 1365 ,, ,, ,, 15,30 

1 - Yukarda teslim mahalli, tutarı, miktarı, ilk teminatı, ihale tarih ve 
saati yazılı kuru ot Demirköy için açık eksiltme, Pınarhisar için kapalı zarf 
usuliyle satın alınacağı ve ihalesinin 8-8-939 salı günü yapılacağı ilan edi l
miş ise de talip çıkmadığından tekrar ihalesi yukarda yazılı olduğu üzere 
29-8-939 gününe bırakılmıştır. 

2 - Kapalı zarfla alınacak miktara talip olanların belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Vize tümen satınalma komis 
yonuna vermeleri, Açık eksiltmeye talip olanların aynı günde Ko. müra 
caatları. 

3 - Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenlerin mesai gün ve saatlerin 
de mezkfır komisyona müracaatları ilan olunur. (3791) 13738 

1520 ton odun alınacal< 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Demirköy hudut alayının senelik ihtiyacı olan 1520 ton odun aşağı 

da teslim yerleri, tutarı, miktarı, muvakkat teminatı ihale tarih ve saati ya
zılı olduğu üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuş ve ihalesinin 9-8-939 gü
nü 16,30 da yapılacağı ilan edilmiş ife de o gün verilen fiyat pahalı görül
düğünden tekrar eksiltmesi 4-9-939 gününe bırakılmıştır. 

2 - Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenler mesai gün ve saatlerinde 
Vizede satınalma komisyonunda görülebilir. 

3 - Talip olanların belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektupla-
rını mezkOr komisyona vermeleri. (3910) 13863 

Tutarı Miktarı M. Teminatı 
Teslim yeri Lira Ton Lira İhale tarihi saati 

Demirköy Hd. A. 7600 1620 570 4-9-939 11 

SaCle yağı alınacal< 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda miktarı, fiyatı, 

tutarı, ilk inancası yazılı 6500 kilo sadeyağı kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 12 eylül 1939 salı günü saat 15 te İzmitte 

tlimen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara, Eskişehir, Lv. amirlikleri 

satınalma komisyonlarında ve İzmit'te tümen satınalma komisyonunda gö -
rülebilir. 

4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatından bir saat evvel ilk inancalarını ih

tiva eden kapalı zarflarını İzmitte tümen satınalma komisyonuna vermele-
ri lüzumu ilan olunur. (4040) 13994 

Miktarı Tah. Fiyatı Tutarı İlk inancası 
Mevkii Kilo Kuruş Lira Kr. Lira Kr. 

Merkez 19500 96 18720 00 1405 00 
Ada pazar 15600 96 14976 00 1123 20 
Bolu 15600 96 14976 00 1123 20 
Tuzla 6500 96 6240 00 468 00 
Gebze 7800 96 7488 00 560 60 

65000 62400 00 4680 00 

Granit taş ocağı kiraya verilecek 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

No. sı 

8 
66 
00 

Mevkii Hektarı 

Üç senelik muhammen 
rüsumu nisbisi 

Lira Ku. _______ ... teminatı 

Lira Ku. 

Ayayorgi 20 3000 00 225 00 
Mandıra 25 1500 00 113 00 
Büyük Maymun 11 9000 00 675 00 

Erdek kazasında bulundukları mevkileri yukarda yazılı üç parça Gıra
nit taş ocağı üç sene müddetle işletilmek üzere açık arttırmaya konulduğu 
ve on gün müddetle ihaleıi uzatıldığı halde talipleri tarafından teklif olu
nan bedeller muhammen bedellerine nazaran dun bulunmasından ihalesine 
imkan görülemiyerek 11-9-939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te 
ihaleleri yapılmak üzere bir ay müddetle pazarlığa bırakıldığı iJan olunur. 

(6493-4026) 13989 

istenen vesikalar: 
1. Hangi şubeye girmek istediğini 

bildirir bir dilekçe 
2. Tahsil derecesini gösterir vesika 
3. Nüfus tezkeresi yahut tasdikli 

sureti (parasız yatılılar için türk tabi
iyetinde olmak şarttır) 

4. Aşı kağıdı ve sıhat raporu 
5. H üsnühal vesikası 
6. 4,5x6 boyunda 6 fotoğraf 
7. Noterlikten tasdikli taahhütname 

ve kefaletname (yatısız talebeden is
tenilmez) 

(kefaletname ve taahhütname su -
retleri konservatuvar direktörlü ğün · 
den istenilecektir) 

Muhtelif şubelerin kabul şartları: 
Müzik kısmı: 

Piyano ve bütün orkestra sazları i
çin: 

ı. En az ilk mektep mezunu olmak 
(yatısız talebe ilk tahsilini bitirme -
den de kabul edilir) 

2. Müzikal bir kulağa sahip olmak 
3. Çalacağı sazın icabettirdiği uzvi 

hususiyetlere malik olmak 
4. İlk sınıf yaş hadleri: 
Piyano ve yaylı sazlarda en az 9, en 

çok 14 
Kontrabas için, nefesli ve vurma 

sazlar için en az 12, en çok 18. 

Kompozisiyon: 

Armoni sınıfı: 
1. En az orta okul mezunu olmak 
2. Müzik nazariyatı ve pratik armo

nide kafi derecede bil gili olmak 
3. Her hangi bir müzik enstrümanı

nı, tercihan piyanoy u yeter derecede 
çalmak. 

4. Kompozisiyona kabiliyetli oldu
ğunu ispat etmek 

Şan kısmı (Opera muganniliği, ko -
ro muganniliği, konser muganniliği) 
(Sonuncu yatısızdır): 

ı. En az orta okulu bitirmiş olmak 

N O T: Doğrudan doğruya koro 
muganniliği mesleğine talip olanların 
ilk mektep mezunu olmaları da kafi-

dir. 
2. Müzikal bir kulağa sahip olmak 
3. Sesi güzel olmak 
4. Yaş haddi: kızlar için en az 16, en 

çok 20, erkekler için en az 17, en çok 
21. 

N O T : Fevkalade bir ses ve mü
zik istidadına sahip olanın en çok 

Askeri Fabrikalar •. 

lhnkkalede yaphnlacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 
Keşif bedeli (1468) (38) kuruş olan 
yukarıda yazılı inşaat askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 1-9-1939 cuma gü
nü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname (8) kuruş mu -
kabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (110) li· 
ra (13) kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddeierindeki vesaikle 
muayyen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3893) 13834 

6 kalem ve ceman 130 

adet mengene ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli {2200) lira o
lan 6 kalem ve ceman 130 adet Men -
gene Askeri Fabrikalar umum mü . 
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 8. 9. 939 cuma günü saat 14 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(165) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko • 

Santralit ve akardit alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satm Alma Komisyonundan 

Muvakkat 

Miktarı Cinsi 
Muhammen bedeli 

Lira 

3500 Kg. 1 No. lı Santralit.) 25075 
2400 Kg. II No. lı Santralit.) 11000 
2000 Kg. Akardit. • 

teminat miktarı 
Lira 

1880,63 
825 

İhale tarihi 

1-9-1939 saat 15 te. 
1-9-1939 saat 15,30 da. 

Cins ve miktarlariyle muhammen bedel ve muvakkat teminatları yukarda yazılı malzeme hizalarında göste· 
rilen giin ve saatlerde Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez satın alma komisyonunca pazarlıkla iha
le edilecektir. Evvelce ilan edilen ev saflarda olacak olan bu malzemelerden aantralitlerin şartnamesi (1) lira 
(26) kuruş mukabilinde ve Akarditin şartnamesi bedelsiz olarak komisyon dan verilir. 

Taliplerin yukarda yazılı muvakkat teminatlariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko-
. " ar ile ard olduklarına dair Ticaret odası vesikasi le mezkur Un \>e 

yaş haddinin üstünde yahut en küçük 
yaş haddinin bir altında olması caiz 
ve en az ilk mektep mezunu olması ka
fi görülebilir. 

5. Konuşma, işitme, görme uzuvla -
rında ve vücutlarının teşekkülatında 

hiç bir arıza olmamak. 

Temsil şubesi: 

1. En az orta okul mezunu olmak 

2. Yaş haddi: en az 16, en çok 21 dir. 
(Fevkalade bir temsil kabiliyetine 

malik bulunanlar en çok yaş haddinin 
üstünde de olsalar kabul edilebilir -
]er.) 

3. Konuşma, işitme, görme uzuvla
rında ve vücut teşekkülatında bir a -
rıza olmamak 

4. Seçim sınavı: 
Aranılan belli başlı vasıflar:. 

a) Düzgün ve serbes konuşma, gör
düğü veya okuduğu bir şeyi anlatma 
kudreti; 

b) Okuduğu veya gördüğü bir ti
yatro piyesi içerisinden seçilecek bir 
rolü yapabilmek; 

c) Sınay komisyonunca verilecek 
bir rolü yapabilmek. 

UMUM! NOT: 

Ankara devlet konservatuvan; lfse. 
yüksek ve ihtisas devrelerine ayrıl -
mıştır. Mezunlar devlet artisti olarak 
bareme dahil olacaklardır. ' 

Devlet Konservatuvarına girmek is
tiyenlerden yukarıdaki şartları haiz 
olanlar, 1 eylül 1939 tarihine . kadar 
bütün vesikalarını noksansız olarak 
konservatuvar direktörlüğüne verme
lidirler. 

Kabul imtihanları, 1 eylül 1939 tari
hinden 8 eylül 1939 tarihine kadar 
Ankara'da devlet Konservatu\>arında 
ve 15. eylül 1939 dan 23 eylül 1939 ta
rihine kadar !stanbul'da Galatasaray 
lisesinde yapılacaktır. 

Taliplerin verecekleri dilekçede bu 
iki yerden hangisinde imtihana gir • 
mek istediklerini açıkça yazmaları la
zımdır. 

Konservatuvarın bütün §Ubelerinin 
ihzari birinci sınıf talebeleri şubat ve 
haziran aylarının ilk haftalarında e1e
me imtihanına tabi tutulurlar. Bu im
tihanların her hangi birinde muvaffak 
olamıyanların konservatuvarla derhal 
alakaları kesilir. (3261) 13320 

misyoncu olmadıklarına ve bu işle ala 
kadar tüccardan olduklarına dair ti • 
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları . 

(4012) 13986 

Muhtelif kösele ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

5 ton sarı vakete. 
5 t_on sarı sabunlu kösele. 
0,2 ton kayasahk kösele. 
Tahmin edilen bedeli (27.000) lira 

olan cins ve miktarları yukarıda yazı 
1ı üç kalem vakete ve kösele Askeri 
Fabrikalar umum müdürlilğü merkez 
satın alma komisyonunca ı. 9. 1939 
cuma günü saat 14,30 da pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname (1) Ura 
(35) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (2025) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa -
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle al~kadar tüccardan olduklarına 

dair ticaret odası vesikasiyle mez • 
kur gün ve saatte komisyona müra -
caatları. (4011) 13985 

. ·_ Maarif . Vekaleti 
' . 

Muhtelif mobilye ahnatak 
Maarif Vekaletinden : 

1 - Ankara Hamamönündeki orta 
okul için yazıhane, etajer, şezlong, 

koltuk, muhtelif masa, sandalye, pa -
rovan alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6390 lira ve 
muvakkat teminat 479 lira 70 kuruş -
tur. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
28. VIII. I 939 tarihine müsadif pazar
tesi giinii saat 15 de Vekalet levazım 
müdürliiğündeki komisyon önünde ya 
pılacaktır. 

4 - Şartname ve saireyi öğrenmek 
isteyenlerin levazım müdürlüğüne 
müracaatları. 

5 - Kapalı ve mühürlü teklif mek
tuplarının ihale saatinden bir saat e· 
veline kadar komisyona teslim edil • 
mesi lazımdır. 

Posta ile vaki olacak gecikmele': -
den mesuli et kabul edilmez. 
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§ Ecnebi memleketlere ~ - -- -- -
~ talebe gönderiliyor ~ 
~ Maden tetkik ve arama Enstitüsü ~ 
§Genel Direktörlüğünden : ~ - -- -5 L - Madencilikle alikadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsil- 5 
5 de bulunmak ibere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe ae- 5 
5 çilecektir. = - -- -5 il. - isteklilerin apltdaki tartları haiz olmaları lizımdır: 5 = a) Türk olmak, 5 
5§ b) Madenlerde veya saha üzerinde çahpbilecek kabiliyette ve aı- § 
5 bati tam olmak (ııhhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) 5 
5 c) Lhkal liae veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını almıı § = bulunmak = - . -§ d) Yaıı 18 den apfı ve 25 den yukatı olmamak. § - -=: llL - Müsabaka ıu derslerden yapılacaktır: =: = a) Nuari heup, = - -= ~~bi~ = - -= c) Hendese, = - -5 d) Müsellesat 5 = e) Pizik 5 
5 f) Kimya 5 
5 C) Jeoloji 5 =: 1) Ecnebi bir dil. 3 - -
§ IV. - Açılacak milaabakada Uuil mizanı kuanmıt olmakla be-§ 
5 raber, gönderilecek talebelerin, ibraz ettikleri derece itibariyle, 5 
5 kazananların ilk 12 ıi aruında bulunmaları prttır. 5 - -5 Kazananların yapacatı ihtiuı ve gönderileceii memleket, müu- 5 
5 bakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tespit edilecek, ve 5 =: allbdartar kendilerine bu huausta verilecek direktifleri, müsaba- 5 
5 kaya iıtirlk etmiı olmakla peıinen kabul etmit Ayılacaklardır. 5j - -=: V. - Tahlile ıönderilecek olanlar ileride tahlil mtıddetlerinln 5 
5 bir misli kadar devlet emrinde hbmete tlbi olduklarından bu buaus- 5 - -= ta mtıkellefiyetlerlnl tevsik etmek bere bir taahhütname verecek- = 
5 ler n bunun lçln de muteber kefil göttereceklerdir. 5 - -- -5 VL - MBubaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. Tarih n 5 
5 miiblet ıuntardır: 5 
5 a) M.T.A. Enıtittıttlne ton milracaat tarihi: 4 Eylill 1939. 5 
5 b) Sıhhi muayene tarihi: 6 Eylill 1939. 5 
5 c) MUaab9ka imtihanı: 8 n 9 Eylül 1939. 5 - -5§ Vll. - Taliplerin; nilfuı hüviyet cüzdanını, hüsnühal varaka- § 

UlUS 23-8-1939 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 1 O ağustos 1939 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 
Altm : Safi kiloıram 16. t "8.465 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Tflrk Llra11 

LiRA 

22.756.305,44 
17.510.849.50 
1.592.698,19 

361.382,66 

Hariçteki Muhabirler: 
Altm: Saft 1ı:ilocram 10.059,766 14.149.864,96 
Altına tahvili kabil •erbest dövizler 9.780,61 
Diler döTialer ve bo~u 1ı:llrins 
bakiyeleri 3.674.542,33 

Hazine Tahvilleri ı 
Deruhte edi evrak nakdiye brtılrfl 158.748.563,-
Kanunun 6-1 inci maddelerine tevfilı:an 
buine tarafmdan .. ıa tedi7at 17.221.027,= 

Senedat Cüzdam :. 
Ticari •enetler 136.311.360,96 

Esham ve Tahvilat Cüzdam : 
(Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - (kar,ılıiı Esham ve Tahvilit (İti· 
. bari kıJ'IDetle) 44.007.424,97 

B - Serbest esham ve tahvillt 7.552.935,13 

Avanslar: 
Huineye lnu vadeli avan• 
Altın ve D6via ilaerine 
Tahvillt üzerine 

Hilledarlar : ................................. . 
Muhtelif : ..................................... . 

1.163.000,-
17.933,12 

5.732.664,95 

Yek6n: 

LiRA 

41.859.153,13 

361.382,66 

17.834.117 ,90 

141.520.536,-

136.318.36?,96 

51.560.360,10 

13.913.598,07 

4.500.000,-
16.007.830,89 

4.23.1715.109,71 

PASiF: 
Sermaye : .................................... .. 

ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevlı:allde 
ffu•ul 

Tedavüldeki Banknotlar 1 

LiRA 

4.217.134,25 
6.000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 151.748.563.-
Kanunun 6-1 inci maddelerine tevfibıl 
hazine tarafmdaa vaki tediyat 17.221.027,-

Deruhte edL evrakı nakdiye bakiyesi 141.520.536.-
Kartıhiı tamamen altın olarak ilbetes · 
tedavüle vuedilen 19.000.000,-
Reeslı:ont mukabili illveten tedavili• 
vazedilen 69.000.000,-

Türk L.irası Mev-duatı : ................... . 

Döviz taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövialn 3.613,77 
Diier dövialer ve alacaklı 1ı:lirinı baki· 
yel eri 39.392.073,30 

Muhtelif : ..................................... .. 

YekGn: 

LI RA 

u.000.000.-

10.217.134.25 

229.520.536,-
33.244.771,9Ct 

39.395.757 Jt'I 

16.497 .903,41 

423.871.109,71 

1 Temmuz 1938 tarihinden it ibaren : Iskonto haddi o/o4 Altm üzerine avans Cfo3 

Fevkalôde kongre 
TM Yiibfi Mühendisleri Blrlilinden : 

3512 No: b cemiyetler kanunu hükümlerine tevfikan esas 
nizamnamemizin tidili için 2 eylül 1939 tarihli cumartesi 
sünü saat 15 te Birlik Merkezinde toplanmcak fevkalade 
koqreyi aayın üyelerin tetrifleri rica olunur. 

3159 Birlik Reisi Refik Fenmen 

Muhtelif ecza ahnacak 
Demir ve Çelik fabrikalar1 Müessesi MD• 

dürlüğünden : 

=: ıını, mektep ıehadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların 5 
5 tasdikli birer •uretlerini, 4 adet fototr•f ve dilekçelerini. •on mü- :: Muhtelif tômirat 
5 racaat tarihine kadar Ankara'da M.T.A. Enstitüsü genel direktör- 5 y I ~ 

TOrkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mileueteline Kok Ocak1an lçla 
lüzumlu olan qatım miktar ve tealim tarihleri yanlı mevad Karabtık'te t.
lim edilmek prtiyle satın alınacaktır. Şartnameler Sümer Bank tttanbal 
Şubesinden, Ankara Sümer Bank Umum MOdürlillU Ticaret lubetlndea 
ve Karabük MUeaıeae MUdtırlüitınden bedelıis olarak alınabilir. Satmal& 
talip olanların en geç 23-8-1939 tarihinde saat 12 ye kadar Fabrika Mtıdtır
liliilne teklifte bulunmaları ilin olunur. Aptıda yuılı malzemelerin ber. 
ıine veya herhangi birlıine flat teklif edilebilir. 

1 - 18 ton Koatik toda (Sud kostik) 
Teıllm Tarihi 1·10-1939 =: lilfüne ıöndermeleri te sıhhi muayeneleri için de tayin edilmit o- =- 1 dız ıinemaaı V aluflar Umum Müdürlüiün· den : 

5 lan cUnde lSf leden evet Bay Hasan apartmanındaki Enıtitil merke· S 2 - 1850 Ton Hamın kibrit 

5 zinde bulunmaları illn olunur. 13582 = r __ ...._ caddesinde Ketif bedeli 264 lira 51 kurut İkin-- = ~·· ci vakıf apartmanın bazı daire pençe-

~UWUHIWUmWMUUUUUUUUUWUWWWHUUUmWW.~~~~~~A-•h_h_k_ena_n_n~--~~-n•~r~~~~-b~to~rlar_ı_mn-~~~-· • . ~~~-----~~~~~~-

Teslim tarihleri: 
1-10-1939 Taribincle 300 Toa 

Kayt ve kabul muamelesi 
Ylbek Mllleltlls W Miilirlüliinden : 

939 • 940 den aeaui için almacak talebenin kayıt maameleti 
l Eylülden 28 eylül 939 elqamma kadar ppd.caldır. Kayıt ol
mak Ye daha fazla malGmat almak iatİJ'911lerin tltll sGnleri hariç 
olmak üzere her sün saat 9-12 •e 13-18 p kadar meldehe müra-
caatlan. (5850-3562) 13540 

Siyasal bilgiler okulu 
kabul şartlar1 · 

Si7ual Bilsiler Okulu Direktörlüjiinden : 

Kayıt 25 Aiuatoata hatlar 23 eylülde biter ye yalnız pazartesi. 
perf91Dbe sünleri mesai saatlerinde yapılır. 
M~t olunacak 7er Ankara' da Siyasal Bilıiler Okulu, la

tanbul ela Yülaek Oiretmen Okulu Direktörlülderidir. Müracaat 
bir istid~ ile Ye ha .ietidaya batlı apjıdaki ewakla yapılır. 

1 - Lıae menn11et Ye olpnluk diplomalan, nüfus cüzdam a-
adlan, 

2 - 8 tane 4 SX8 ~da fotoiraf 
3 - Atı kltıdı 
lmtiha11lar ·25-~ PA:IUleai aünü saat 8,30 da bqlar. Tafsi· 

llt müracaat yerlennden alınabilir. {3872) 13843 

Heyecanla dolu D1rakula rum mahallesinde 112 vakıf numaraıı 
evde yapılacak sıva ve badana tamira· 

HORTLIYAN ÖLÜ tı,Yukarıda iıim" mevkileri -'"h 
ili•eten ~--vakıf yerlerde yapbrılacak tamirat 

Rifat T elaezer'İD heyecanlı ayn, ayn puarlıkla eksiltmeye ko -
canhaa numaralan nulıftuıtur. tlıalesi 25. 8. 1939 cuma 

Duhuliye 10. birinci me•ki 15 ıtlnil aaat on bette ikinci ~akıf apart-

~----------- man~ vakıflar inpat mildilrlilfil daireainde yapılacakbr. 
Taliplerin yibde on bet teminat pa· 

Z•yi - Galatasaray liaeainden al ralariyle birlikte müracaatları ilin o-
mıı oldulumuz aertefikalar Abaray lunur. (4033) 13992 

ı:ıı:ı:n 300 

" 
325 .. 

1· 1·1940 • 300 .. 
1· 2-1940 " 

300 .. 
1· 3-1940 • 325 • 

1850 Ton 
3 - 21,000 adet Amonyum Sulfat vuvalı teslim müddeti 1-1-1940 tarl• 

hinden itibaren dCSrt partide her ayın 1 inci &ilnii teılim etmek prtiJ:l• 
4 - 330 Ton .CSnmemlt kireç. ' , , . , 

Tetlim tarihleri: 
15· t-1931 TarlhlnCJe 
ıs-ıı-ı• 
15-12-1939 

'110 Ton 

'110 .. 
110 • yaneımnda kaybedllmit ve yenileri -----------

için mezln\r mektep idaretine milra- ~11111111111111111111111111111111111111~ 

caat olunmuı oldufundan etkilerinin = 1::..1.IJ• c· • . fi = '(3115). 330 
hükümleri kalmadıfı beyan ve ilin = ... e 1111 unye = --------------------· --""" 
olunur. : 5 

Kizım ve Nuım Anabolu E zı RAA T BANKASI i 
.. --------· § Ana vatana kavuıan ~ 

Kılöriferi olınl•ın nı11r1 §HATAY'da açtığı~ 
di .. ıtinl celbediyoruı 5= __ AN TAK YA i= 

Kaloriferin su kısmında biri-
ken kireçleri f ennt surette temi%- 5 tubeeiyle 5 

1 - -liyoruz. Telefon 2682 ıtanbul : : 

::-C::t. salonun~ Haımarı6;ntı· S İSKEN DERUN § -----§ KIRIKHAN i - -5 ajanalarmm her türlü zirai 5 
H ASAG 5 ye ticari muamelelerle diler 5 

- eti • • ., - -: banka hizm ennı ı a -.· : 
5 mek üzere faaliyete batla· 5 

l.iib llllllllllrl 5 clıklanm lleierli müıterileri- 5 
- 47 -: ne ilin eder. 31 : 

Ankara satıt yeri 

NiYAZ! n 
ORTAGI 

- -'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Bina yıktırılacak 
Ankara Deftenladıiıadan ı 

Mahalletl Ada Panel 

Muhammen 
ketif bedeli 
Lira kuruı 

--

Muvakkat 
teminat 

Lira kunat --
Şenyurt 671 11, 14, 15, us ( 700 52 50. 

1 - Eti mtızeai inpatı için iıtimllk edilen Şenyurt maballealnde lrlla 
yukarda ada panel numaralan yazılı gayrimenkullerin bermudbi prtna • 
me kapı, pencere ve uir kereateai müteahhide ait olmak tlsere hedml ite 
yaramayan enkazının belediyenin ıöttereceil mahalle nakli ile yerlerlıda 
tetvlyeıi iti açık artırmıya konulmuıtur. 

2 - ihale 28-8-939 puarteal gtınil aaat 15 de Ankara defterdarbpu1a 
toplaacak komlayonda yapılacaktır. 

isteklilerin Nafıa Müdtırlilltınden alacakları fennt ehliyet veılkuı Ue 
hizuınm yazılı muvakkat teminat makbuzu mukabilinde adı ıeçea 
cUnde komisyona ıelmeleri ve bundan evvel prtnameyi ıörmek n lsallat 
almak lıtlyenlerln defterdarlık Milli Emllk ve Nafıa Müdürlüklerine ml-
racaatları. (3764) 13727 

Anafartalar ca4. 
deli No. ts YENi SİNEMALAR sus 

2059 

U L U 1 - 20. iDci J'IL - No: 1415 
lmtlyas Sahibi 
......... Artma 

Umumi Nqriyatı idare Eden 
Yuı lflerl lltıdilri. 

BU GECE 

Asri Evi iler 
Betty Stocfeld • L. Barroux 

.... 11111111ı1111111ı1111111111111111111111111111111 

Gilndi1z iki film 

1 - ASRI EVLİLER 
2-RASPUTİN 

Seanslar: 

14,45 • 16,45 • 18,45 • Gece 21 de 

HALK 
BU GECE 

lki film 
l - Deniz Ejderi 
Z - Bet silahlı ha7dut 
11111111111111ı1111111111111111111111111111111111111 

GUNDUZ 
14,30 • 16,30 • 18,30 aeantlarında 

iki film 
1 - Çayır Hınıdan 
2 - Hayal! Bölük 

12,15 de Halk matint:tl 
Sahra Bekçileri 

Bugtın bu gece iki film birden 

iki yüzlü adam 
Harry Piel 

Gündüz iki film 

t • Gönül yarası 
2 - iki yüzül adam 

Seanslar: 
12 - 14 - 16 • 18 Gece 20.30 da 

IHlatu Faik FENiK 
K._KUlrlı NqltULVG 

ULUS a.rmıftl ANKARA BUGECE CEBECİ 


