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Polonya hakkında 

K RI! 
Anstu,.,.m•.am Dnlet Reisi 

Sa'IS laiavt 
Dami' Devlet Reisi 

Barllin 
Sidetler Devlet Reisi 

Heal•7n 

iki Alman harp gemisi 
bugün Dan.zig'e gidiyor 

dün gece verildi belki de 
TATBiK EDiLMEK OZERE ! 

Polonyalılar serbest ıehri terkettiler 

Danzigdeki lngiliz tebaası ayn ı 
o,.li"dol, i 1 o h gfo~eti bo~altıldı 

Bir leh fırkası Danıia'i kusaHı 
Almanya 
ve Savyetler 

F.R.ATAY 

Berlin, 24 a.a. - '(Havaa): D.N.B. Ajansı Danzig'den .. u.%.. ıemU 
tebliii nepetmektedir : ....... 

Milletin ve devletin müdafaaama dair 24 haZiıan 1933 tarihli kanun 
ile bunu temdit eden maym 193 7 kanununa tevfikan apğıdaki karar
name meriyet mevkiine ginniftir : 

Madde 1. - Danzig Gauleiteri Danzig eabest tehrinin devlet 
reilidir. . 

Medde 2. -Bu kararname 23 +atoetan ib'baren merıdh. 
Bu kanun Danzig tetkiJAtı esasiye ıistemini alt üat etmekte ve Al -

manyada olduğu ~ nuyonal - eoeyalist partisi riyuetiyle devlet bat
bnJıimı aynı phaiyette birl91tinnektedir. Niller 

SaYJet R111J& ile A1manJa ara
S1Dda bir ademitecaYiia paktmm 
imza edildili bal>eri, her tarafta 
derin bir hayret u:randmmıtır. 
Herkeain dikkati Moakova' daki 
Mbrt miakereler iiatiinde idi. 
Gerçi, ..Da bloku cepheei bnaJ • 
..... nh.i, Alman;ranm s. .... 
~ Ru,.':rı la~ olmam bitaraf. 
lqtomak için ticari tet.blMialer
de halaaduianu bili10rduk. Hat
ta, laaftalaıca nel, iki dnlet mü
meebetlerinin iyi:re doina iıaki
taf ...... oldujuna dair ......... 
ajammm bir teblilini bile ob
muttak Fakat bqünl.,de M• 
kova' dan beklenen havadis, bil • 
Jiik demokraailerle Sa't')',tler a
rumclald ukert •e ıiyul müza • 
kerelerin neticeai hakkında idi. 
Omm için ademitec:aYiia paktmm 
imza edildilini bildiren telpaf. 
lar, ldeta bir darbe tesirini ;rap

Danzig haberlerinde Ayan reisi Grayzer'in "'2İyeti hakkmc:la biç bir -------------
maltimat yoktur. (Sona 7. inci ayl•d•) 

mqtır. 
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Polonya hududunda 
iki mühim çarpışma 

V81f0va, 24 a.a. - Bugün yukarı Silezyada ayn ayn iki noktada 
mühim hudut hadiseai olmuttur : 

Alman müfrezeleri ka.len Polonya topraklanna gimıİfler ve vuku
bulan müademe neticesinde yaralıJanm beraber alarak çekilmitlerdir. 

Maıewrıların krlllll yapıldı 

Türk ordpsu her zaman 
güvenilir bir kuvettir 

FRANSA'DA 

ASKERi 
TEDBiR ! 

-
Bir ıok sınıflar sllih 

altını ıllndl 

1 kll ' dallrııı 
vaziyet edlldl 1 

Bu mwle haldnnda Jıatt mil. 
talealar .a;rlemek lll'UI pime. Edime, 24 (Huauat muhabirimbdea telefonla) _ Mannralarm PU'ia, 24 LL - Nuırlar mecliıl, •· 
miftir. Aclanitetaris paktmm tenkidi bqün Edime Halkni aalonlannda :rapdch. Toplantıda at 10,20 de CUmhurreiıinln riyaseti 
halrild mahi;retini muhakeme et- ;rübek lnunanda he;reti, emekli ıeneral mebaalar, biifiik rllWi altında toplanmıftır. llbakerelerln 
mek için imza eclilmit olan pak. biti • • hasır bal altı sin aakerl ~ ba açdmumdan nel B. Daladlye, cam. 
tın ·--• ı·fadelen' L--ı·cm· de a enaua UDllRlf Te aUren & ,· hurrelal ile iç çeyrek aat 16rilflllilt· 

........... uar ımdan IOlnlD& kadar ialı eden mannra kamandam Fahrettin AP ttlr. 
daha etrafb •e bilhaua.müzake- ta)"clan 10nra Genel Kurmay Bqbnıma Marep1 Fe't'b Çakmak 
relere hlldm olan aihni:reti ıöa- .as almıftır. 
terir tafıillt beklemek icabecler. -----------

1 
llarepl kendilerine bn yl1laıek c6-

SaTJet Ruya ıibi 180 mil:ron rUt ve vukuflariyle yaptıkları mann· 
niifualu bir cihan dnletinin bir Baıvekilimizin ra tenkidinde tilrk ordulUllun pmdlye 
harpte alacalı •azi:ret, aulh Teya kadar oldup aibl bundan IOlln da 
tec:aftb cephelerinden ikiıi için temasla Fi ve her aman için livenillr bir Jmvet 
de clsece h • eti" • d. B ve kudert oldulunu tebarils ettirerek 
1m::n acaba ıuÔ. bil.o:: .:;. Ü. İstanbul, 24 (Telefonla) - Bqve- milli varlılımum ub bekçili lrabra-

(Soııa 1. mcı aylllda) 

Pakt dün 
imzalandı 

tilaak edecekti lua )" ldllmb Dr. Refik Saydam buciln Na- man ordumua olan yilbek takdir ve 
__,_ ile • L• ., 10 La.!~~ fıa Vekili paeral Ali Fuat Cebnoy. glvenlerini bir kere daha Waar etmlt- RILbenlr 
-...- ı mı vır 8f~ı, 7-u~ llilnable ft lluhabere Vekili B. Ali tk il 
Mtuaf mt kalacaktı? Birinci ih- Çetinbya ve Dahiliye Vekili B. Fa- • 
........... eter Ruya •lh W.. ik Ostarala bbul ederek keadilerl1·ı Yarın •balı yapılacak olan llll,ek A.a.mop•un .. ti 

... le 

Berlin, 24 a.a. - Havu: Hitler ile Ribbentrop mülakatı hakJltmcj 

Berlin ıiyaai mahfillerinde hakiın olan kanaate göre bu göını
00

1pn4'14 
kati olacak ve bu içinde bulunduğumuz gecede buhran fU veya bu 8' 
.&e ~ktjr. Bu lrararm Ribbentrop'un eoYJet ricaJiyle plJ 
•ı n ...... ı..ı-.tlıiilebaik oldulu umumiyetle dütunülmek 
c:lir. 

Çemberleyn Avam Kamarasında dedi ki; 

Ani bir harp tehllkesl karıısındayız 1 
Hükumete Milli Müdafaa için 

fevkalade salahiyet verildi 
[Çemberleyn diln Avam Kamaramncla lngiltere"nin p.rantilmne ı 
dık oldujunu eöylemiftir. Beyanat 3 üncü sayfamızdadır] 

1 1 
SaY7et • almUl •· 

Mo.ı.01 .. .ı.. demi tecavüz pak-
• - tı din llo9ko•a-

da lmaa edilmit-
tir. Paktm ildacl madd•ine stire. 
iki lkit taraftan biri lç&acil bir dev
let tarafından ukerl harekete me• • 
n tetkil edene, 6teld Wt taraf bu 
devlete biç bir .. kilde yardımda bu
ıanmı,.calı:tır. 4 tlncil maddeye stire 
de iki lldt taraftm hiç biri dotna • 
dua doina7a •eJ& bilnaıta öteki &
kit tarafa miiteveccih her baııai bir 
dnletl• pupana ittiralr etmiyecek
tir .. B•elce haber nrlleain hillfma 
olarak paktta .. tki dnlettea biri di· 
ter bir batka devlete tecavüz edene. 
dilri oaa haber Yennedm paktı fes
hetmek halrlrma maliktir.. lra7diııe 
t .. cl8f edilmemektedir. JaponJ& 
matbaatı 4 llDci maadeyi behla mev
... ederek antl - komlntern pütmm 
lkibetindea dQdaldan endi .. yi Ak· 
lam•maktadırlar. Pon Ribbımtrop 
lloako•adan t&71&re ile Berlin'e diin
mlttlr. lloüOft suetelerine •erdi
li beyanatta İnl9tia pıete9inin lıat· 
mableli llbi ld deYlet ataamdMi 
doetlaitl 8'1111Nttdir. lloekoftda h
hmaa fnmu iaDlhı allrerl heyet -
leri de dl~ batlımııtardır. 

ı Dimi(.. ı e 75 
.-etle Dlımls Mrbeet t*iafn •
tlli delllmlttk. ..... Ud ..... 
lııup pmiai J>auis ll•MJPI siJ&ret 
edecelrtlr. ...... ubrt .......... 
..-.. Dadldeti poıoa,ddu ... 
rl -~ • ......w iqilia 

----·---~· 

VAZİYET 
1 

DiiııklJ telcrallarıa v• Avru•• mer • 
bderi rad70 ••ıriy•tnua Wbuı: 

1 1 
Kabine ctlmhar • 

Frıma'dl = b~ 
... ----· lantı yapmJttır. 

Bundan 10Dra bir çok anuflar aiWa 
altına çalnlmııtır. Hflkfimet aakil 
vautalarma YUi,.ı etmittir. Bitla 
Franaada qmuml bir seferberlik man
aruı nrdır. Alk•e çatnlanlar .ı • 
çin dnarlara illnlar yapıttırJhmttJr. 
Btlt6n fruaular aWtta •e Yalrarlan
m auahafua etmektedirler. 

1 AlllllJl'dl 1 t~!:~;::. ._ _ ___ __._ temadl;ren badat-

lan allrer ankedilmelttecllr. Londta'-
daa AlmaQ&cWd iqilla , ...... 
memleketi terketmeled için inci1hı 
konaoloalatuna emir •trilmittlr. Bel
cib lnadadacla da ,_.. mik)'uta u
kerl hanlrlt ~r. 

1 ' lnciltere'de hl • 1 loadrlÜ ::..:;:~ 11'C: ._ ____ __._ ler bpatılmq. •• 

kıymetli .. ya,lar sandıklan kOllJllllf • 
tar. lnsib• lrabinesı diln toplammı
tır. Bandaa IOlln Avam ltamarau 
bir toplantı ppmıftır. Çemberleya. 
nziyeti iAh etmiı, ve .. Ant bir harp 
telılllreei brtmnda bulllll1l)'Oru" de
mittlr •• hflkllmet milli llliidafuya 
temill ~ek için icap eden tedbirle
ri a1mü: here kendialne memalyet 
•trilm•inl iatemittir. Çemberleya. 
eonn aovyetlerle müzakereler ,. • 
pıldıiı bir anda aovyetlerin Alman • 
,.. ne si•bce bir misak mbakeresia
de bahmdutmıa atremnelı: taPDI te
eeaflrdir demietir. 1acilla bqyeldU. 
ballıdan soma "Gerek Poloa)'aya _. 
rek diier devletlere olu ıanatile
rla ayam baki •lclaim.. lraJdetmlt
tir. A ... Knıarur n LerdJer ICa-
marua hlUdlmete i••• aılll mi -
clafae ıellhl7edal •ermlttir. 
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lkHsal e 

• • • 
1 mevsımı 

__ Yen! mahsulün dış ı_>nznrlara ~rzı f için dünya piyasasına gore verdiği 
gunlerı yaklaşıyor. Tıcnret §ehırle- farkı sattıklarına yükletir, böylece 
riıniz, borsalarımız satış hazırlıkla· hem karşı tarafın serbest pazarın
rı .. i~_ind~. Mahsulün ~oğ~ yakında daki rakip alıcıları uzaklaştırmış 
buvuk lımanlarımıza ınmış buluna· hem de oraya istediği fiyatla mal 
cak. Bu mevsimin memlekete her 

1 

satmak imh:ô.nını elde etmiş olur. 
yıl hatırlattığı mühim bir mesele Hiç bir devletin, serbest pazarla
vardır, ve o, ihraç mıntakasındaki rını kliring yoliyle bir tahakküm al
mustahsillc tüccarın da alaka hudu- tına koymıyacağı şüphesizdir. Ken· 
dunu aşarak memur, muharrir, di pazarlarını tcşkilatlandıramaz 
köylü, şehirli herkesi düşündürür: bile derhal kliringe esas olan ani s~ 
yeni mahsullerin fiyatları ve satış· ma şartlarını değiştireceği atika;'. 
larr nasıl olacak? .. Piyasalar açılıp dır. Devlet, kendi mübayaatiyl • 

1 d v 1 . . "k b 1 e ve rna eger erı ıstı rar u uncaya ya diğer teşebbüslerle m ı k t" 
k d h .. b" d h "dd l em e e ın a ar er gun ırnz a a şı et e- ihracatı için aldıı;1 fazl k ti 

b 1• k f" 1 "h o a ıyme e 
nen u a a a, ıynt arın ve ı raç idhalatı için ödedig" i fa ı ·· 

k l ··k l" · · · d z ayı musa-ra am arının yu sc ışı nıspetın e vileştirse dahi pazar! r t k 1 
· d"I · 1 a ının e a 1• 

tatman e ı mış o ur. cı elinde ve onun d"kt "b" c ·· ı · il d h ı asına ta ı 

k
.k.um .. ıdur~yet yı .arı, ykurt a.şa_, .a· kalmasına razı olamaz. Görülüyor 
ı ı mu a aa ve ımar uvetının ıs· ki ancak iyiniyetl ı b"" "h ld 1 d v •• w • • e yapı an ta 11 

~ ~? r~ k~o~ and_ı~ını . ogret~ış~r. şartlara ve milli menfaatlere uygun 
h .. ır ı ı, en ını nzı~ topragın a bir kliring memlekete faydalı olabi-
.u~ vhe me

1
suktl ya§atac_a mad~e ve liyor. ve mahruzu için tedbirler a· 

fıkır azır ı arının bır kaynagı da lınmak .. artiyl .. b d ı h · · 
·· k h J '"d ·· y d d k" b ~ e, mu a e e acmını tur ma su u ur. atan aş a ı u geni•letİ"or Ki' · · · b ı · · l • k h · . ,.. , • ırıng ıçın aş ıca 

bılgı ve a n anın assns ıbresı, 1939 tedbir mcml k tt t k · · · d 
"h · · d d • . "k • e e e a as ışını e 
ı raç mevsımın e e yenı ıstı amel· hızlandırm .. kt 
1 

• k d .. ır. . 
erı arama ta ır. Ancak derhal ila· Takas d ki" · : b. "k" ı · k . b "b • . a ırıng gı ı ı ı mem e-

ve edelım ı u ı re, tela§ ve endı- ket ar"'s d ı l ı · · l · 
v • • ... ın a an a§ma ar a cıns erı 

§eye dogru hır mcyıl yapmış değil- tahdı"t ed"I · il ··b d ı · . . ı mış ma arın mu a e esı-
dır. Yennde olsun olmasın harp ih- dı"r Anc k b d 1 • "dh l" t . . . • a un a mese a ı a a cı, 

tıı~1alı_nı hesaplı~anların haylı art· kartı tarafa yapılmış bir ihracın 
tıgı. bır d_evre~e ı~r.aç. mallarımız Ü· kartılığında ve onun kıymetinde 
zcrındekı selunetlı ıntızar bir çok se mal getirebilir. Girecek malın içer
beplere dayanır. deki satış kıymeti yüksek olursa i • 

. Hak ve ~a?la_ çizdiği sınırları i- çerden bir ihraç malını biraz pahalı 
çınde .. ta~ ıstıklnlle yaşamak İsti • da olsa alarak karşıya oranın paza
yen turkun herkesle yalnız sulh ve rına göre ucuza verir ve ihraçtaki 
dostluk davası vardır. O, dünya sul- zararı idhale yükletmiş olur. Daha 
hunu koruyacak anlaşmalar içinde başka şartlar içinde takasda idha • 
milletlerarası mübadelenin kolay • latcı ihracatcıya bir fark verir ki 
}aşmasını ve artmasını bekler. buna "takas primi" diyoruz. Şimdi
Harp, bizim asla istemediğimiz ve ye kadar idhalatcının ihracatcıyı 
sebep olmıyacağımız bir mevzudur. bulması ve hakiki ihtiyaçların kar
Eğer barışı silahla müdafaa mecbu- tılaşması bilhassa memleketimizde 
riyetinde kalırsak, türk mahsulleri kolay olmamıştı. Devlet ihraç mev· 
zafere yardım edeceği gibi ticari simine girmek Üzere olduğumuz bir 
vaziyet de, hepimizin hatırasında devrede "takas limitct şirketini" 
hl'\~in akisleri kalan 1914 • 1918 teşkil etmekle, mahsullerimizin de • 
yıllarına asla benzemiyecektir. Yal· ğerini koruyacak büyük bir tedbiri 
nız denizler değil az çok bütün hu- almıf bulunuyor. 
dutlar ,türk ihracatının akışını her 
zaman kolaylaştıracaktır. 

Sulh içinde de türk ihracatının 

bir çok meseleleri vardır. Dünya 
mübadelesi yıllardanberi bir çok 

Ticaret vekilimiz en büyiik ihraç 

merkezimiz olan lzmir'de mevsime 

ait başka tedbirlerle de meşguldür. 

Türk ihracatcılarının birlikler ya· 
takyitlere uğradı. Klasik gümrük parak karlarını milli menfaatin hu

dutları içinde temin etmeleri, bir za

Sıhiyede 
yapılan 
tôyinler 

Aydın sıhat ve içtimai muavenet 
müdürü Doktor Sabri Sayman 90 lira 
maaşla birinci sınıf olarak Samsun sı
hat ve içtimai muavenet müdürlüğü • 
ne, Edirne sıhat ve içtimai muaven~t 
müdürü Osman Münir Arık sı • 
nıfı ikinciye ve maaşı 80 liraya: Si • 
nop sıhat ve içtimai muavenet müdü
rü doktor Fehmi Öner sınıfı üçüncü
ye ve maaşı 70 li raya; Muş sıhat ve 
içtimai muavenet müdürü doktor Na
ci Koşinap 70 lira maaşla üçüncü sı· 
nıf olarak Niğde sıhat ve içtimai mu· 
avenet müdürlüğüne; Malatya sıhat 
ve içtimai muavenet müdürü doktor 
Ahmet Tarar sınıfı üçüncüye ve ma
aşı 70 liraya: İsparta sıhat ve içtima\ 
muavenet müdürü doktor Hamza 
Kökten 70 lira maaşla üçüncü sınıf 
olarak Aydın sıhat ve içtimai muave
net ümdürlüğüne, Havza hükümet ta· 
bibi doktor İzzettin Baykal 60 lira 
maaşla dördüncü sınıf olarak Muş sı
hat ve içtimai :nuavenet müdürlüğü
ne, Kocaeli sıhat ve içtimai muavenet 
müdürü doktor Necmettin Üstüntürk 
60 lira ma~.'jla dördüncü sınıf olarak 
EJazığ sıhat ve içtimai muavenet mü
dürlüğüne; Elazığ sıhat ve içtimai 
muavenet müdürü doktor Hikmet Fı
rat 60 lira maaşla üçüncü sınıf sıhat 

ve içtimai muavenet müfettişliğine; 
İzmir merkez hükümet tabibi doktor 
Esat Bengi 60 lira maaşla dördüncü 
sınıf olarak Kars sıhat ve içtimai 
muavenet müdiirlüğüne, Konya sıhat 
ve içtimai muavenet müdürü doktor 
Mahir Önbileğin'in maaşı 70 liraya; 
Mardin sıhat ve içtimai muavenet 
müdürü Remzi Başkan'ın sınıfı tir. ün 
cüye ve maaşı 70 liraya; Kütahya· sı . 
hat ve içtimai muavenet müdürü dok 
tor Reşit Talimcioğlu'nun sınıfı ü
çüncüye ve maaşı 70 liraya: Kırklar
eli sıhat ve içtimai muavenet müdü
rü doktor Ali Özkan 60 lira maaşla 
dördüncü sınıf olarak Sıvas sıhat ve 
içtimai muavenet müdürlüğüne nak
len tayin ve terfi edilmişlerdir. 

Hasankalede 
şiddetli seller tahditlerindcn sonra başlıyan döviz 

kayıtları da bir çok şekiller geçir· 
di. Yakın yılların ve belki farik sis· 
temi kliring usulüdür. 

Kliring sisteminde idhalateı, ge
tirdiği malın mukabilini türk para· 
sı olarak Merkez bankasına öder, 
banka da ihracatçıya çıkardığı ma
la karşı türk parası verir. Bu sis • 
temle mübadele yapılan devlette 
de tüccar, dışla alıt verişlerini ken· 
di merkez bankalariyle ve kendi 
paralariyle yaparlar. lki merkez 

ruret halindedir. lzmlrden gelen E rzurum, 24 a.a. - 21.H·l~-'~ -guuu 

haberler, büyük ihraç merkezimiz- 17.30 da yağan şiddetli dolu netice • 

de bu hakikatin anlaşılmıı olduğu- sinde husule gelen sel Hasankalenin 

nu gösteriyor. Velibaba ile Dellalhanı arasındaki ah· 
Yeni mevsime mü11ait tartlar için

de girdiğimizi gören memleketin 
huzur ve itminanında, büyük kuvet· 
ler yatmaktadır. Rejim, her zaman 
bu kuvetleri ahenkleıtirerek, yurdu 
daha müreffeh ve daha mesut kıl· 

bankası günnüde karşılaııp müba- mağı bilmiıtir. 1939 ihraç mevsimi 
dele edilen mallarının müsavi kıy· de bir refah ve saadet unsuru ola· 
mette olduğunu görürlerse biribir· caktır. 
}erini ibra ederler ve şayet bir taraf 
alacaklı kalırsa onun fazla mal id
hal ederek farkı kısa zamanda ka· 
patması icap eder. Bu basit ve çok 
faydalı görünen mübadele maka
nizmasının bir çok mahzurları da 
vardır. 

Burdur 

tetkik 

Kemal Ünal 

mebuslarının 

seyahatleri 
Burdur, 24 aa. - Vilayetimiz meb

usları Parti kurağında partili arka -
daşlarla görüşerek gerek parti kuru • 
luşlarının iç durumu ve gerek şehrin 
ve vilayetin genel ve özel ihtiyaçları 
ve dilekleri etrafında mallımat almış
lar ve bazı noktalar üzerinde izahlar
da bulunmuşlardır. Mebuslarımız bir 
iki güne kadar kaza merkezleriyle 
mülhakatı dolaşarak temaslarına de • 
vam eyliyeceklerdir. 

şap köprüyü götürmüştür. 
Trabzon • İran transit yolu üze • 

rinde yeniden yapılmakta olan beton 
köprü de sellerin tesiri ile hasara uğ
radığından, köprü ti;ı;erinde geçiş mu
vakkaten inkıtaa uğramış ise de beş 
altı saat içinde alınan tertibat ile ve
saiti nakliyenin geçişi temin edilmiş· 
tir. 

Gene son günlerde yağan şiddetli 
yağmurlar Tortum • Oltu ve Tortum 
• Yusufeli arasındaki yolları ve köp
rüleri tahrip etmiştir. 

Demiryolu Erzuruma 21 

kilometrede 
Erzurum, 24 a.a. - Erzincan - Er

zurum hattı ray ferşiyatı Erzuruma 
21 kilometre mesafeye kadar gelmiş
tir. Önümüzdeki pazar günü ilk tren 
Erzurum merkez nahiyesi olan ilce • 
ye varmış bulunacaktır. İlce ve civar 
köyler halkı bu güzel hadiseyi kut • 
lamak için şimdiden hazırlanmakta -
dırlar. 
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Günün pe~inden ı 

. ................................................... ! 

Nüfus sayımı 

Hatay vilôyetinin teşki' ôt 
işleri tamamlandı 

Cümhuriyetin üçüncü nüfus sa
yımı hazırlıkları ilerlemektedir. 
Her nüfus sayımı, bizim için mesut 
sürprizlerle geçmiıtir: ilk nüfus sa· 
ynnında, on bir milyon tahmin edi
len Türkiye nüfusu on üç küsur 
milyon çıkmıttır. 927 - 935 arası 
sekiz sene içinde nihayet bir milyon 
arttığı sanılan nüfusumuz, üç mil
yondan fazla bir artı§la on altı kü. 
sur milyon olmuştur. 

Vergilerin nasıl ahnacağı tesbif ed~ldi 

Yeni sayım 940 da yapılacaktır. 

. ~)akalı makamlara gelen haberlere göre, Hatay vilayeti vilayet teş
kılatı tamamlanmış bulunmaktadır. Antakya merkez kazasına: B:::di: 
ge, Karsu, Babturun, Şüveydiye, Harbiye, Şeyhköy, Hızırbey; İsken -
derun kazasına Belen, Arsus; Kırıkhan kazasına Ak tepe, Rey haniye 
kazasına Hamam, merkezi Ordu olan Y ayladağ kazasına Bezs-e, Kış -
lan nahiyeleri bağlanmıştır. Vilayetin idari taksimatı sınırları icra Ve
killeri Heyetince tesbit olunacaktır. 

Birinci ve ikinci sayımlar arasında 
sekiz senelik bir zaman bırakılmış· 
tı; üçüncü sayım ise beş se
nelik bir zaman farkiyle gelmekte
dir. 

Bu bet sene, Türkiye'nin bilhas
sa refah seviyesi bakımından bir 
merhale ifade eder: 935 ile 938 1 

yılları araamdaki milli gelir rakam
ları afağı yukarı yüzde 40 artış 
göstermiştir. Nüfusun, memleketin 
emniyet, huzur ve refahiyle alaka
sı nasıl söz götürür? 

Mebus seçimi dolayısile : pılmı§ 
olan tespitler, Türkiye nüfusunun 
18 milyon içinde olduğunu göster
mittir. En büyük davamız bol nü
fustur. Bütün milli varlıklar, nü
fusla ölçülü azamet ve kudrette o
luyor. Bir türkün ferdi kudret ve 
kıymetini de bu hakikate ilave e
derseniz yeni nüfus sayımı netice
sini ne büyük ümitlerle bekledi c i
nızı anlarsınız. Otuz milyonluk 
Türkiye büyük idealimi~Jir. 

Rize' de şiddetli 

yağmurlar yağdı 

Dün şehrimizde hava sabahleyin az 
bulutlu, öğleye doğru kapalı ve hafif 
çisentili geçmiş, öğleden sonra hava 
kısmen açık geçmiştir. 

Rüzgar garpten saniyede en çok 3 
metre kadar hızla esmiştir. Günün en 
yüksek sıcaklığı 23 dereceye kadar 
yükselmiştir. 

Yurdda: Trakya, Ege ve kısmen Ak 
deniz kıyılarında hava az bulutlu, Ko
caelide bulutlu, diğer bölgeler de çok 
bulutlu ve yer y~r yağışlı geçmiştir. 

• 24 saat içindeki yağışların metre 
lkı taraflı kayıp: murabbaına bıraktıkları su miktarla· 

n Rizede 249, IsJahiyede 40, Uludağ-
Gazet~lerde okumu~snnuzdur: da 31, Bursa ve Giresun'da 32, Yozgat· 

ı.stanbul !ım~n h.~malla~ın~an Ma • ı ta 26, Şarkışla'da 24, Tokatta 22, İz. 
lıye .Y_ekn

1 
letık .y~zde yırmı kazan~ nik'te 20, Dursunbey'de 17, Sapancada 

vergısı a ma ıstıyormu§. Halbukı A İ k · h 
11 

. d" .. 15, rapsun ve s enderunda 14, dı. 
v:;:~ :::iyşıomrl ıye kaBdar tyul zd~. beş ğer y~ğışlı olan birçok yerlerde 1 na 

., armıı. u a ep uze • 12 k'l d d 
rine dört ·· k h ld ı ogram arasın a ır. 

yuze ya ın ama an R "' A 1 d ~ b"'l . 1 Akd . 
iki yüz sekseni çekilmiı. Tabii bu uzgar ar ogu o gesıy e enız 
vaziyet karşısında limanda bo,alt- k~~ıları.?da yer yer cen.up ve garpten, 
ma ve yükleme itleri hem l dıger bolgel erde umumıyetle şimal is-en ıemen "k . 
durmuş, her taraftan şikayetler tı ametınden saniyede en çok 8 met-
başlamı;ı ve şimdi liman idaresiyle r~. katlar hızla esmi~tir. Yurdda en 
Maliye Vekaleti arasında görüşme- y uksek sıcaklıklar - ~ınop ve Kocaeli
ler oluyormuş .... Liman idaresi, bu de 2~, Bursa ve Surtte 27, Balıkesir 
yeni vergi nisehtinden Önce müte· v~ Dıyarbakırda 28, İzmir'de 29, Ma
madiyen talepli olan liman hamal- nısada 30, İskenderunda 31, Antalya-

' 

v • • • b . d 1 . da 34 dür 
ıgına, yenı vergı nı11 etı o ayısıy- · 

1 
Dörtyol kazası, Seyhan vilaye -

tinden alınarak Hatay vilayetine ve 
/ rilmiştir. İslahiye kazasına bağlı 
Hassa nahiyesi, merkezi Hassa ol
mak üzere kazaya çevrilmiş ve Ha
tay vilayetine bağlanmıştır. Yeni 
ilhak edilen bu topraklardan bir 
nahiye halinde bu kazaya verile -
cek köyler ve nahiyelerin adı ve 
merkezi icra Vekilleri heyetince 
tesbit edilecektir. 
İlhak tarihine kadar Hatay mevzu

atına göre tahakkuk ettirilmiı veya 
ı ikincikanun 940 tarihine kadar ta
hakkuk ettirilecek olıı.n vergilerin 
tahsiline devam olunacaktır. Bunlar
dan varidat bütçesinde mukabili bu
lunmıyanlar müteferrik hasılat fas • 
lına irat kaydedilmektedirler. 

İlhak tarihinde Hatay arazisinde 
kazanç vergisine tabi bir iş ve teşeb
büsle iştigal edenlerin 2395 numara
lı kazanç vergisi kanununun zeyli ve 
tadilleri ve 2416, 2728, 2729 sayılı ka· 
nunlar ahkamı mucibince mükellefi· 
yetleri 1 ikincikanun 940 tarihinden 
başhyacaktır. Ancak vergileri tediye 
sırasında kesilenler hakkında bu ka· 
nunların hükümleri 1 eylül 939 dan 
itibaren tatbik olunacaktır. 

İlhak tarihinde Hatay'da mevcut 
sınai müesseselerden 2430, 2466 ve 
2731 numaralı kanunlar mucibince a
lınması lazım gelen muamele huğda· 
yı koruma ve istihlak vergileri 1 ikin 
ci kanun 940 tarihine kadar alınmıya• 
caktır. 

Hatay devleti tarafından 1 ikinci
kanun 938 tarihinden 31 birincikanun 
939 tarihine kadar tahakkuk etmiş o· 
lup ilhak tarihinde tahsil edilmemiş 

bulunan vergi, resim ve harçlardan 
müskirat ve saydiye resimleriyle tuz 
bedelleri ve milli emlak satıı bedel • 

le arzulu da bulamamış... ·• 
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• ~eri hariç olmak üzere di erlerinin 

tanbul limanının ihracat mevsimi • 
dir, liman faaliyet halindedir. Mal-
larımızın sevki, günler değil, saat 
bile gecikirse hazine muhtelif ba
kımlardan zarar eder. Diğer taraf
tan da itten büsbütün çıkan hamal
lar, yüzde beş vergi de vermiyor
lar. Ortada acaba kazanan kim? 

Gene bira meselesi: 

Bira ucuzlayınca günün mevzuu 
oldu. Bir ahbap tanırım ki, bira 28 
kuruş iken bulduğu zaman içerdi. 
Şimdi "iki uf ak ta~delcn yerine bit' 
şi~e bira içiyorum,, diyor. 

Son senelerde bütün ucuzluk 
tedbirleri, bu misal kadar kendisi
ne yeni taraftar bulmadı mı? Bu 
Örnekleri, yediğiniz, i5tiğiniz, giy
diğiniz maddeleri ucuzlatacak ma· 
kamların tetkiklerine sunarız: de • 
miryollı:ırı, tuz, şeker, vergiler ve 
saire misallerini... Birçok yerler· 
den, "burada bira yok!,, şikayeti 
gelmektedir. Ne zararı var? Birkaç 
gün için bulamazsak bile, 16 kuru· 
fa biranın iyi sudan fazla harcandı· 
ğını görenler, birkaç fabrika do.ha 
açmakta tereddüt mü ederler? 

it hacmi böyle doğar. 
KUTAY 

otobüsleri 
İzmir, 24 a.a. - Çamaltı tuzlası ö

nünde karaya oturmuş olan alman ban 
dralı Salzburg vapuru yükünü teşkil 
eden çimentola rın bir kısmının tahli
yesi üzerine kendi vesaitiyle kurtul • 
mu~ ve limana gelmiştir. Bu vapurla 
gelen belediyenin romorklü büyük o
tobüsleri dün İzmire çıkarılmıştır. 

Fuarı 3 günde 96.362 
kişi gezdi 

İzmir, 24 a.a. - Üç gün içinde fu. 
arı ziyaret edenlerin sayısı 96.362 ye 
baliğ olmuştur. 

Fevkalade kongre 
Gençler Birliği Spor Kulübü 

Başltanlığından : 
3512 sayılı Cemiyetler kanunu hü

kümlerine tevfikan esas nizamname
mizin tadili için 28 ağustos 1939 tari
hine tesadüf eden pazartesi günü sa
at 18 de Ankara Halkevi salonunda 
toplan~c~k. fevkal_ade kongreye sayın 
üyelerımızın teşrıfleri rica olunur. 

Hususi idare ve Belediyeler 

Vilayette hususi idare teşkilatı 

ikmal edilinciye kadar umumt meclis 
ve daimi encümen vazifeleri vilayet 
idare heyeti tarafından yapılacaktır. 
Muhasebeihususiye işleri de kendi tes 
kilatı tarafından görülecektir. Vari : 
dat, açılacak hususi idare emanet he -
sabına kayıt ve masraflar hususi ida
re bütçesine göre bu hesaptan tediye 
olunacaktır. 

Hatayda bulunan bütlin arazi 2701 
sayılı kanun hükmüne göre yeniden 
tahrir ve kıymetleri tahmin olunacak 
tır. Bunlardan kadastrosu yapılmış o
lanlarıo yalnız kıymetleri tahmin e • 
dilecektir. Yeni bina ve arazi tahriri 
yapılıncıya kadar bina ve arazi ver
gilerine matrah ilhak tarihinde mev
cut irat ve kayıtlar olacaktır. Bu ver· 
giler haziran 940 tarihine kadar Ha· 
tay mevzuatına göre tahakkuk ettiri· 
lip tahsil olunacaktır. Hatay hükü
metince tahakkuk ettirilmiş bulunan 
yol vergisinin 1 ikincikanun 940 tari
hine kadar tahsiline devam olunacak· 

tır. Hususi idarelere ait diğer vergi

lerin tarh ve tahsiline başlanmıştır. 

Aralarında kliring sistemi cari 
memleketlerden birisi diğerine 
mal satabilir. Fiyat şartları ve 
mal ihtiyacı bunu mümkün kıl
mıştır. Fakat karşı memleketteki fi. 
yat yüksekliği yahut ora ihraç mal
larından kendisinin de fazlaca is • 
tihsal ve hattii ihraç etmekte ol
ması, idhal imkiinı vermiyor. Böy
lece mııl alan memleketin merkez 
bankasında idhıılatcının kendi pa • 
rasiyle yatırdığı bedeller toplam • 
yor ihracat imkanı ne kadar az i
se bu birikmiş paraların erimesi de 

0 kadar güç oluyor, karşı mcmle • 
ketteki ihracatçı parasını alamayın
ca artık malını nazla satmağa veya 
hiç satmamağa bııtlıyor. Buna "kli
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Belediyeleer gelince: } eylül 939 

da belediye kanununa göre yeni be -
lediye meclisleri seçilecektir. Yeni 

idareler işe başlayıncıya kadar mev

cut idareler belediye işlerini yürüte· 

ceklerdir. 1 ikincikanun 940 tarihine 

kadar mevcut bütçelerin tatbikine ve 

Hatay kanunlarına göre tahakkuk et· 

tirilen belediye resim ve vergilerinin 

tahsiline devam edilecektir. Bu tarih
ten itibaren belediye kanunu hüküm 

lerine göre yeni meclis tarafından 

yapılaca:t •s aylık bütçe tatbik ve be

lediye mevzuatına göre yeni vergi ve 

resimler tarh ve tahsil olunacaktır. 

ring işlemiyor" diyoruz. 
Kliring sistemine bağlı iki mem· 

leketten birinde ticaret nizamı ser· 
bcst diğerinde teşkilatlı, yani dev • 
Jetin vasıtalı veya vasıtasız idaresi 
altında ise, klirinğin başka bir mah
zuru daha vardır. TeşkilatJı mem· 
leketin alıştan, serbest pazarda re• 
kabetten istifade ile en ucuz fiyat 
üzerindendir. Onun satışlarda da 
mal fiyatını alıcı memleketin vazi· 
yetine göre ayarhyacağı şüphesiz • 
dir. Hatıra gelebilir ki serbest pa • 
zar sahipleri de idhalatı başka 
memleketlerde ucuz bularlarsa ora
dan yapsınlar. Buna karşı teşkilat· 
lı memleketin bir tedbiri daha var
dır. O serbest pazara o kadar yÜk· 
sek fiyatlarla alıcı çıkar ki başka 
memleketler bunu veremez, onların 
alıcıları bir müddet fiyatların inme
sini bekler ve yüksekliğin devam et
tiğini görünce çekilir, başka pazar
lara gider. Artık teşkiliitlı memle
ket, mahsullerinin çoğunu yüksek 
fiyatlarla aldığı ve çok borçlandığı 
memlekete karşı dilediği fiyatla 
mal satmağa çalışır, aldığı mallar 

Halil paşa 
Ressam Halil Paşanın öldüğünü 

gazetelerde okudum. Boğaziçinin 
renklerini, hususiyetlerim yalnız 

bize değil, avrupalılara ve mısırlı
lara da tanıtıp sevdiren bu meşhur 
ressamımızın sanatını burada ince
lemek bana düşmez. 

Çocukken karlı havalarda çayı
rın orta yerine konulan bir acaip 
tahtırevan merakımızı çekip bunun 
ne olduğunu sorduğumuz zaman: 

- Halil Paşa resim yapıyor! der
lerdi. 

Başka ressamlarımız var mıy
dı? Onlar da resim yaparlar mıy
dı? Acaba onlar da resim yapmak 
için bu Halil Paşa gibi kışta, kıya
mette böyle tahtırevanlarla tabia
tın orta yerine çıkmağa lüzum gö
rürler miydi ? 

Bunları çocukken, belkı, düşün
müş, fakat cevabını kafamızda bu
lamamışızdır. 

Büyüdükten, eserlerini gördük
ten ve hayatını, mesaisini tanıdık
tan sonra onun sanat uğrunda ne 
kadar ceJadetli, azimli davranan bir 
üstat olduğunu anladık. 

Merhum Halil Paşa, 83 yaşında 

öldü. Bu gayretli ve sanatkar ih
tiyarı, geçen seneye, hatta bu sene
ye kadar, Ankara'ya gelir, burada 
yepyeni eserlerle sergiler açar gö
rürdük. 

Halil Paşanın, gene tekrar ede
yim, sanatının kıymet ve derecesi
ni kendi meslektaşlarından eli fzr. 
ça kadar kalem de tutanlar izah e
debilirler. Benim bu ihtıyar köy
lümde gördüğüm ve daima hayranı 
olduğum karakteristik, yılmamak 
ve yılmadan çalışmaktı. Genç sa
natkarlarımız, onun hatırasını a
nar/arken kendisinin bu bakımdan 
h~psine örnek olması lazımgeldiği· 
m unutmasınlar. T. 1. 

Kerenıki evlenmiı! 

Eski rus muvakkat hükümeti
nin ıefi Kerenski 58 yatında ol· 
duğu halde cavusturyalı bir ka· 
dınla evlenmiı. 

Bu haberi okuyanlar, son Al· 
man • Rus anlaşması haberi kar· 
tısında duyduklan hayreti duy· 
muılar mıdır acaba? 

k .. ' lstanbul'un et ve ekme t§!;, 
Bir haber başlığı: "Dahiliy~ 

Vekili lstanbul'un ekmek ve et ı· 
şiyle bizzat uğratıyor.,, . . 

Bu haberi okuyanlar, ıster ıs· 
tanbullu olsunlar, ister olmasın· 
lar memnun olurlar. 

Fakat geçenlerde İstanbul va
lisinin ekmek i~iyle uğraşmasın
dan, her nedense, memnun olmı· 

r ak laübııli bir ba~hk altında 
ya . B'l b"r bendiyevmi yazan ı memne· 
t~l bilmemnezade Bilmemne Bey, 
belki de bundan hoşnut olmıya-
caktır ! 

Bir komediyen ve bir trajedi! 

Sof ya' da Romanya Kuriyesi-

nin çanta.sı çalındıktan sonra za-
vallı Kurıye bu i•i kend' d" • y ıne ye ı-

rem;::cre~ ~af~sına kurıun sıktı. 
. _ıç §~P esız, hunu mevsimin 

sıyası facıaları arasınd 
w ıı sayaca-
gız. 

Fakat irıin b . 
• • Y gara etıne bakınız 

kı bu facıanın vuku ld" v. t 1 a gc ıgı o e 
odasının Yanındak" d d b" . 

h k 
ı o a a ızım 

meş ~r omcdi sanatlturımız 
Vasfı Rıza t J b 

1 
° uruyormuı. stan· 

u ~~zetelcri meşhur sanatkarın 
bu ~zbd~~ batına gelenleri say
ma a . ıtıremiyorlar. 

'! a~u bir komediyene zorla bir 
traJedıde rol .1 k . . H vcrı me ıstenmıı. 

ayat bu! Perdeye uymaz. 

Papa ve sulh --
Londra'dan gelen hususi bir 

telgrafa göre Papa sulhun kurta· 
rılacağından e · . · 

mın ımış. 

Sulh hakkında kimsenin kati 

bir söz sÖyliyemediği bir 11Jrada 

Papanın beyanatta bulunması, a
cah_a, hu itin allaha kaldığına mı 
delalet ediyor? 

Yoksa dini manadaki sulh, 
d~nyevi manadaki sulhtan başka 
hır fey nıidir? 

939 eyJiil ayı içinde yen i ilhak c -

dilen bütün köylerde köy kanunu 
hükümlerine göre muhtar ve ihtiyar 

heyetleri seçilecektir. Yeni seçim:n 

sonuna kadar mevcut köy idareleri 

vazifelerine devam edecckkrdir. 

Hatay vilayetinin teşekkülü dola
yısiyle hıyar hakkını Suriye ve Lüb

nan yerine istimal etmiyen ve Hatay· 

da ikamet eden mütekait, dul ve ye· 

timler hakkında tatbik edilecek e

saslar ve bunların müktesep hakları 
hususi bir. kanunla tcsbit edilinciye 

kadar halen almakta oldukları istih -

kaklarının aynen tediyesine devam o
lunmaktadır. 



25. 8- 1939 

Ticaret Vekili 
B. Cezmi Erçin 
İntanbul'a döndü 

Vekil, Türk - İngiliz 

anlaşmasının 

ehemmiyetini anlath 
İstanbul, 24 (Telefonla) - İzmir 

fuarını açan İzmir mıntakasında iktı· 
'adi tetkiklerde bulunan Ticaret veki
li 8. Cezmi Erçin bugün İstanbul'a 
döndü ve rıhtımda vekalete bağlı mü· 
t&seseler ileri gelenleri tararfından 
karşılandı. Vekil kendisiyle görüşen 
gazetecilere şu beyanatla bulundu: 
"- İzmir seyahatinden müsait inti

balarla dönüyorum. lzmir'de ihracat 
tacirleriyle yaptığım müteaddit te. -
?naslardan piyasanın iyi şartlar altın
da açılacağını öğrendim. İhracatçılar
la çok sıkı bir temas halinde buluna· 
tak büyük meselelerimiz karşılıklı gö 
tiişüldü. Alınacak tedbirler üzerinde 
therniyetli kararlara vasıl olduk. Bu 
tlıeyanda ihracatçılar birliği tesisi i
Çin atılan adım nihai safhasına girdi. 
:Su arada müstahsil kütlemizin men -
faatlerini korumak maksadiyle aldığı
mız tedbirler ehemiyetlidir. Koopera
tifler birliği ile inhisarlar idaresi ih -
raca.at tacirlerimizle fiat koruma mev
tuunda bir teşriki mesai halinde faa
liyette bulunmak üzere birleşmişler -
dir. Fiyatların asgari hadleri tayin e
dilmiş ve bu hadlerin dfınuna düşme
tneleri için Hizımgelen tedbirler de 
daha şimdiden alınmıştır. Bu müspet 
neticeden başka şu noktayı da bilhas
sa tebarüz ettirmek isterim ki 1ngi\ 
tere pazarlarında ihracatımızı kolay -
!aştıracak şekilde muhterem arkada -
§ırn Şükrü Saraço ~lu'nun aHikadar in
&iliz makamlariyle mutabık kalarak 
bize bildirdiği son karar ihracatçıla -
tırnız arasında fevkalade bir memnu -
~iyeti mucip olmuştur. Son vaziyetle 
\lzüm, incir ve fındık gibi üç büyük 
tnahsulümüzün ingiliz fiyat şartları -
na göre takas yoluyla bu memlekete 
&atışını temin edecek mahiyettedir. 
İhracatçılarımız esasen hakim olan 
nikbin hava, son dakikada elde edilen 
bu netice ile büsbütUn takviye edil -
llıiştir. Ticaretin tatbikatı üzerinde 
°bulunan bu tecrübeli arkadaşların ka-

~ıın;ve ıH~ff 4aWde\c!Ü a r5H .c 
tinde artık endi~eye mahal kalmamış
tır. Hfidiseleri böyle yakından takip 
eden hükümetin ihracatımızı tanzim 
Ve takviye için almağa başladığımız 
bütün tedbirlerin biran evci filiyata 
İntikalini temin edeceği şüphesiz -
dir.,. 

Pariste imzalanan 
Türk - Fransız 
ticaret itilôfı 

Takas nisbeti yüzde 

94 e cıkarıldı ... 
Paris, 24 a.a. - Türk - fransız tica

ret anlaşması, dün akşam burada iki 
hiikümet delegeleri arasında imzalan
rnıştır. 

Havas ajansının iyi haber alan mah
fillerden ogrcndigine göre, Türkiye 
ile Fransa arasında evelce yüzde 65 
nisbetinde bulunan takas, yüzde 94 e 
çıkarılmıştır. Bundan başka, Tiırkiye 
I<'ransada türk tütün ve afyon satış
larına yapılan zamlar ile yeni menafi 
temin eylemektedir. Eski fransız a -
lacaklarının de blokaj ameliyesi, ta· 
nıamiyle ti.irk - fransız sosyetesi ta -
rafından yapılacaktır. 

Ticari sahada da işbirliği 
Fransız salahiyetli mahfileri, havas 

ajansına, tamamiylc hususi takasa da· 
yanan veni anlaşmanın iki memleket 
arasınd-aki mübadele hacmini miihim 
surette inkişaf ettirecegi iımidini iz
har etmiştir. 
İmza merasiminin sonunda, Türki -

ye ticaret müsteşarı B. Halid Nazmi 
Ki .mir, Havas ajansına, bu anlaşma· 
nın iki memleket ticaret münasebet
lerini takviye edeceği ümidinde bu -
lunduğunu söylemiştir. 

Ticaret nazırı B. Gentin de müza
kerelerin cereyanı esnasında hakim 
ohn dostane zihniyeti tebarüz ettir
miş ve şöyle demiştir : 

"Bu anlaşma, evelce siyasi sahada 
yapıldığı gibi, tlrkiye ile Fransa ara
s· ... daki itimatlı işbirliği azmini eko -
no.nilc sahada kaydeylemektedir. 

Vakıflar Umum 

Müdürü İzmir'de 
İzmir, 24 (Telefonla) - Vakıflaı 

umum müdürü B. Fahri Kiper bugün 
Ankarad'an lzmir'e geldi. Umum mü
dür, İzmir enternasyonal fuarındaki 
vakıflar pavyonunu tetkik edecektir. 
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Çemberleyn Avam Kamarasında dedi ki; 

Ani bir harp tehlik~si karşısındayız! 
İngiltere'nin garantileri bakidir 

" Sovyet hükumetinin Almanya ile gizlice bir misak mü- " 
" ıakeresinde bulunduğunu öğrenmek ıayans leessürdür ,, 

Avam kamarası fevkalade salahiyet
ler kanunu işari reyle kabul etmiş -
tir. 

Hariciye nazırı Lord Halifaks lord
lar kamarasında Çemberleyn'in avam 
kamarasında yaptığı beyanatına mü -
şabih beyantta bulunmuştur. 

Kamaralar ay sonuna kadar 
kapalı kalacak 

Hükumete 
fevkafôde 

Londra, 24 a.a. - Başvekil Çember 
leyn parlamento mesaisini 31 ağustosa 
kadar tatilini teklif etmiş ve avam ka
marası bunu kabul eylemiştir. 

Milli Müdafaa için 
salôhiyet verildi 

Çemherleyn bu teklifi yaparken de
dir. Bunlar tehdit değildir. Hareket- mıştir ki: Londra, 24 a.a. - Avam kamarası 

...__sı, zamanın vahametini tamamiyle 
müdrik olarak, Başvekilin çok nazik 
enternasyonal vaziyet hakkındaki be
yanatını dinlemek ve sonra da milli 
miidafaa için zaruri olan fevkalade 
selahiyetler kanununu kabul etmek 
üzere, bugün öğleden sonra toplan -
mıştır. 

Sulhu kurtarmak için Cemberleyn
in sarfettiği muazzam gayretleri tak
dir eden avam kamarası, Başvekil sa
lona girerken, heyecanlı tezahüratla 
karşılamıştır. 

''Ani bir harp tehlikesi 
karşısındayız!,, 

Kürsüye gelen B. Çcmberleyn de -
miştir ki: 

"- Parliimento tatil devresine gi -
rerken hükümetin bugün zaruret ha
line gelen bu derece şiddetli tedbir
leri almak üzere parlfımentoyu topla
mak mecburiyetinde kalacağını der -
piş etmek biraz giiç olurdu. 31 tem -
muzdanberi enternasyonal vaziyet mü 
temadiyen fenalaşmıştır. Bugün ani 
bir harp tehlikesi karşısında bulunu
yoruz ... 

Çemberleyn, Danzig ile Polonya a
rasındaki müzakereleri ve Polonya 
gümrük memurlarının vaziyetini an -
tatmış ve şöyle demiştir: 
"- Bu, cihanşümul ehemiyeti haiz 

bir mesele değildi. Müzakereler iler
liyordu. Fakat alman matbuatı bir -
.:ı .. .,.h·P .. Pnl" ... H"' :ı1.eyhi11tJ~ nrqri,v;:ıt
ta b unmı , u nzıg ın oır muzaıcere 

mevzuu olamıyacağını, bunun hakkın
da mutavassıt bir hal tarzı kabul edil
miyeceğini ve Danzig'in kayıtsız ola
rak derhal Almanyaya ilhakı lazım

geldiğini yazmıya başladı. Alman ga
zeteleri daha da ileri gitti. Danzig 
meselesine koridor meselesini de bağ
ladı ve Polonya'da yaşıyan almanla -
rın zulüm görmekte olduğunu iddia 
eyledi. Bu iddiaları hiç bir suretle tah 
kik edemeyiz. Fakat şunu hatırlata -
lım ki. davaları uğnında alınanlar ge
çen sene Çekoslovakya'daki südetler 
almanları hakkında da aynı iddiaları 
da bulunmuşlardı.,, 

Çemberleyn, bu alman iddiaları kar
şısında Polonya devlet adamlarının, 

sözlerinde büyük bir sükunet • iti
dal gösterdiklerini kaydetmiştir. 

Başvekil, Almanya'nın harp hazır
lıklarının tamamlandığını ehemiyetle 
söylemiş ve demiştir ki: 
"- işte bunun içindir ki hükümet 

milli mu<lafaayı temin için icabeden 
tedbirleri almak üzere kendisine me -
zuniyet verilmesini parHimentodan 
rica zamanının geldiğine kanidir.,, 

Alman - Rus paktı kötü bir 
sürpriz 

Bundan sonra alman - rus ittifakı
na temas eden Çemberleyn şu beya -
natta bulunmuştur: 

"- Bu haberin hükümet için kötü 
bir sürpriz teşkil ettiğini gizlemiye 
kalkışmıyacağım. İngiliz - fransız -
rus konuşmalarının mütekabil oldu -
ğunu zannetiğimiz bir itimat esası ü
zerinde devam ettiği bir anda görü
nüşe nazaran dış siyasetinin bizim an
ladığımız gayeleriyle telif edilmez 
bir maksatla sovyet hükümetinin Al -
manya ile gizlice bir misak müzakere
sinde bulunduğunu öğrenmek çok şa
yanı teessürdür.,, 

Maamafih Çemberleyn bu mesele 
hakkında bugünlük kati bir hüküm 
vermek istememiştir. 

Çemberleyn, bu münasebetle Po -
lonyaya verilen garanti İngiliz-Fran
sız - Rus müzakerelerinin muvaffaki
yetine biç bir zaman bağlı bulunma -
mış olduğunu kaydederek "bizim ge
rek Polonya, gerek diğer devletlerle 
olan garantilerimiz aynen bakidir,. 
demiştir. 

"Alınan tedbirler yalnız 
tcdafüidir,, 

Bundan sonra, Çemberleyn İngiliz 
askeri hazırlıklarının bir tehd(t teş
kil ettiği hakkındaki iftiralara şid

detle itiraz etmiş ve demiştir ki: 
"- Bizim tedbirlerimiz -.ıafüi-

!erimiz Almanyanın meşru menfaat- "- Kuvetle muhtemeldir ki, mez -
!erini katiyen tehdit etmiyor. Biz an- kfır tarihten daha evel ani bir davet -
cak kendilerini zorbalığa karşı müda- le parlamentoyu çağıracağım. Bin:ı -
faa eden dostlarımıza yardım etmek enaleyh, bu davete hemen icabet ede
istiyoruz.,, cek surette hazır bulunacağınızı ümit 

B .Çembcrleyn müteakiben, Büyük ederim ... 
Britanya elçisinin Hitlere yaptığı Lordlar kamarası da kabul etti 
tebligatın maksadı her türlü anlaş- Londra, 24 a.a. - Avam kamara -
mazlık tehlikeı;ini bertaraf etmek ü - sınca üçüncü kıraati de yapılarak ka
zere ingiliz hükümetinin vaziyetini bul edilen fevkalade salahiyetler ka -
bir kere daha teyit etmek, Berlin ile nunu Lordlar kamarası da üçüncü kı
Varşova arasında doğrudan doğruya raatini yaprarak işari reyle kabul et
müzakerelere imkan vermek için tah- miştir. 
rikiit mütarekesi aktiniteklif eyle- Kıralın hemen tasdikine iktiran e
mek ve bir silahlı ihtilaf halinde İn- den mezkur kanun derhal meriyete 
gilterenin bütün kuvct ve kudretiyle girmiştir. 

müdafaa edeceğini emniyetle kaydet- Lord Halilaks'ın bir nutku 
mek olduğunu hatırlatmış ve sözleri- Londra, 24 a.a. - İngiltere hariciye 
ne şöyle devam etmiştir: nazırı Lord Hali faks radyoda bu ak-

Bir a!man ingilz harbi felaket şam söylediği nutukta Polonyaya kar 
olacaktır şı girişilen teahhütlcri ve Sovyetler 

"- Almanya ile İngiltere arasında 
harp bir felaket olacaktır. Bunu aklı
ma koyaraktır ki, bizce Polonya ile 
Almanya arasında harpsiz halledile -
miyecek hiç bir mesele bulunmadığı
nı Hitlere bildirdim. 

Hitlerin cevabı şarki Avrupanın 

bir alman mıntakası olduğu ve bu 
mıntakada hareket serbestliğine sa -
hip bulunması Hizımgeldiği hakkın -
daki alman tezinin bir nevi tekrarın -
dan başka bir şey değildir. Bu tez, 
ingiliz vaziyetinin hatalı olarak tefsi 
rini ta.zammu.n eder. Zira, şarki Avru
pacıa, bızzat kendımiz ıçın mevzı ra-
mıyoruz.,. 

B. Çemberleyn, derin bir heyecan 
içinde sözlerine şöyle devam etmiş · 
tir : 

" - Eğer sulh yolunu bulmak hu
susundak! bütün gayretlerimiz akim 
kalır ve bütün beşeriyete ıstıraplar 

ve sefaletler yükletecek olan ve hiç 
kimsenin de ne vakit nihayet bulaca
ğını kesti remi yeceği bir savaşa giriş
miye mecbur olursak, yabancı bir 
memlekette uzak bir şehrin siyasi is
tikbali uğrunda değil, ortadan kalk -
ması bütün dünya milletlerinin sulh 
ve emniyet imkanlarının da ortadan 
kalkması demek olan prensiplerin 
muhafazası için çarpışacağız. Felaket 
henüz patlamamıştır. Akıl ve şuurun 
galebe çalabileceğini hfiHi ümit edebi 
liriz. Sulh veya harp bizim elimizde 
değildir. Mesuliyet kendilerine teret 
tüp edenler, mukadderatını ellerinde 
tuttukları yüz milyonlarca insanı dü
şünecekleri ümidindeyim.,, 

Bize gelince ,arkamızda müttehit 
bir memleket var.,. 

B. Çemberleynin sözleri bir alkış 
tufaniyle karşılanmıştır. 

lıçi ve liberal partileri hükümeti 
tasvip ediyorlar 

B. Çemberleyn'de nsonra söz alan 
işçilideri Grinvud, alkışlar arasında 
demiştir ki: 

" - Muhalefet partisi, hükümetin 
geçmiş siyaseti hakkındaki tenkitlerin 
den hiç birini geri almıyor. Fakat bu 
anda maziye geri gitmek fikrinde de-

ğildir. İşçi partisi bu suretle debütün 
dünya önünde gösterir ki, melhuz 
düşman Büyük Britanya milletini 
tam ve mutlak birleşmiş olarak bula
caktır.,. 

Grinvud, Rus - Alman paktının, 
Polonyaya karşı İngilterenin giriş· 
miş olduğu taahhütleri ifa azminde 
hiç bir değişiklik yapamıyacağını be
yan etmiştir. 

Liberal lideri Sinclair de aynı yol
da söz söylemiş ve demiştir ki : 

"- Mademki hükümet harekete 
karar vermiştir, bu hususta her han -
gi bir telkin, tereddüt, ayrılık ve en 
ufak azimsizlik Almanya'daki sulh 
düşmanlarına cesaret verir.,. 

Selahiyetler ittifakla verildi 

Umul""\ vaziyetin müzakeresinden 
sonra a\ am kamarası 4 müstakil işçi 

mebusun muhalefetine karşı 427 reyin 
ittifakiyle fevkalade salahiyetler la -
yihasını müzakeresiz olarak bugün ta 
mamcn kabulüne dair olan usul mü -
zakere takririni kabul etmiştir. 

Birliği ile yapılan müzakereleri an -
!atmış, Polonya hakkındaki teahhüt -
lerin sovyet müzakerelerinden tama -
miyle ayrı olarak yapılmış olduğunu 
tasrih etmiştir. 

Lord Halifaks, İngilterenin bir 
harp ihtimaline binaen bütün dünya 
önünde ve Hitler'e gönderdiği me -
sajda vaziyetini açıkça izah etmek is
tediğini kaydetmiş ve demiştir ki: 

lngiltere iıbirliğine hazır 
"-Eğer alman siyaseti itimadın te

essüsünü istihdaf ediyorsa ve eğer al
man siyaseti lhtilifların muzakere 
l"'ı.1 ;ı,. h:ıltin; i~orca, İngiltere Al 
manya ile teşriki mesaiye ve onun 

milşkillatını halletmiye yardıma ha
zırdır.,. 

Lord llalifaks, İngilterenin müte -
ma<liyen zorbalıkla Avrupa haritası
nı değiştirmek teşebbüslerine karşı 
durmak mecburiyetini duyduğunu 
söylemiştir. 

Lord Halifaks, sözlerini bitirirken 
akıl ve şuurun hala galebe çalabilece
ği ve gerek Belçika kıralı gerek Pa
pa ve Amerika Reisicümhuru Ruzvelt 
tarafından yapılan müracaatların in
sanların kalbinde bir makes bulacağı 
ümidini ızhar etmiştir. 

Bütün izinler iptal edildi 

Londra, 24 a.a. - Lonclra'nın hali
hazırda mezun bulunan polis memur
larının kaffesi bugün çağrılmıştır. 

Bütün mezuniyetler, iptal edilmiş -
tir. 

Emniyet dairesinde söylendiğine 
göre, bu davet ihtiyati tedbirdir. Bun
dan başka Londra müzeleri ile artis -
fik galerilerinin ekserisi bugün ka
patılmış ve sanat eşyası ihtimamla 
sandıklara yerleştirilmiştir. 

İngiliz konsolosluk memurlarına, 
Almanya'da mukim ingiliz tebasını 
yola çıkarmaları emir verilmiştir. 

Amerikalı seyyahlar dönüyorlar 
Londra, 24 a.a. - Amerika sefiri B. 

Kenned, Amerika seyahlarına İngil -
tereyi terketmelerini tavsiye etmiş -
tir. 

Avrupada mezuniyetlerini geçir -
mekte olan yüzden fazla Amerika -
lı, Normancliye vapuruna binmiştir. 

Kıra! bugün öğleden sonra milli 
müdafaa nazırı Lord Chtieldi kabul 
etmiştir. 

Borsada hükümet ve resmi müesse
sata ait esham ve tahvilfit üzerinde 
bilcümle muameleler yasak edilmiş -
tir. 

Ecnebiler Cebelüttarık'tan 
çıkıyor 

Madrit, 24 a.a. - Cebelittarık İngi
liz askeri makamatı bütün ecnebilerin 
48 saat içinde Cebelittarık toprakları
nı terk etmelerini emretmiştir. 

Sıhiye Vekilimiz 
Ordu'ya gitti 

Giresun, 24 a.a. - Sihat ve içtimai 
muavenet vekili Dr. Hulusi Alataş, 
Erzurum vapuru ile dün şehrimize 
gelmiştir. 

Dr. Hulusi Alataş, hükümet, bele
diyeyi, Partiyi ziyaret ettikten son -
ra sıhi müessesatı gezmiş ve aynı va
purla Orduya gitmiştir. 

• 
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CUMHURİYEl 

Alman - rus paktı üzerinde 
Yunus Nadi, alman - rus ademitecavüz 

paktı meselesine tahsis etti~i bu ~:ısm~
kalesinde, sovyetlerin, ademı~ecav~~ mı
sakı ile bir umumi harbi teşvık edıcı de
ğil, belki daha ziyade, şimdiki ço~ ge~
gin ve karıı;ık milletler arası vazıyetı
ne bir çıkış ve kurtuluş imkanı hazırla
mak istedikleri manasını vermek akla 
yakın bir telakki tarzı olacağını söylü
yor. 

Türk kafası, telif eser 
vermekten aciz midir? 
Peyamı Sefa, (Hiltliscler) &iıtununda 

yazdığı bu makalesinde, isl!im a.ıt5İklo
pedisi tercümesi meselesini ele alırrak 
bir iki gün cvelki bir fıkrasında ileri 
sürdüı;ü oıijinal eser vennek ve bu an
s;kJopedinin tercUmesini yaptırmamak 
fikrini müdafaa edıyor, telif eserleriyle 
tanınmış tiırk ilimlerinin isimlerini say
dıktan sonra, "Bilhassa isl~ıniyet mev
zuunda türk kafasının orijinal eser ver
mekmekten aciz olduğu iftirasını hangi 
cür~ tekrarlıyabilir?,. diyor . 

TAN 
Sovyet - Alman anla,masmın 
gaye ve manası. 

M. Zekeriya Sertel, başmakalesinde 
Sovyet - alman misakının, Almanyanın 
tecavüzünu durdurmak için yapılmış bir 
teşebbüs ve Almanya için bir kuvet de
ğil, bir zaaf o!.duı;unu ı;oylüyor ve sov
yetlerle ir.o:::ilizlerin karşılıklı yardım it
tifakı aktetmeleriııi kolaylaştıraca:ını 
ilave ediyor. 

YENİ SABAH 
Alman - rus anlaşması 

Huseyin Cahıt Yalçın, alman - nıs 
anlaşmasında Hitlerin büyük bir hız 
gcisterdiı:ıni kaydettık~cn sonra, bu yeni 
vakanın di.inya siyasetinde yapaca ı te
siri mütalea ederek almanlann, duşma..11 
o:dukları Moskova ile anlaşmak için 
çok sıkışmış bulunmaları ıcap ettisini 
söylüyor ve pakt imzal dıktan sonra 
sovyetlerle sulh cephesi a asındaki mu -
zakerelerin hiç htı'.mü kalmıyacağını 
bu cephenın Sovyet Hı:syanın faal bir 
yar<lımındıın iımWıııı kesmesi lfızıın gel
diğini izah ettikten sonra diyor ki: "Rus
ya sulh cephesine iltihak ctı;c idi, har
bin çıkmaması pek mümkündü, fakat 
Rusya Almanya ile bu ittifakı imzalayın
ca, harbin patlak vermesi çok daha ih
timal dahiline ginniştir . ., 

lki zihniyet 
Murat Sertoğlu, (Şimdilik bu kadar) 

sütununda, Trablusgarp harbinin ve bal
kan h:ırhiniı\ dü m nlar hazırlandıkları 
halde blı:ını, vak:nlnrr muhafaza cndi;ıe
siyle gafil davranmamı.ı: neticesinde kay
bedildiğini sôylilyor, son zamanlarda 
istıliicı bir milletin memleketimiz hak -
kındaki istila emellerine karşı Yeni Sa
bahın ve dif er bazı gazetelerin yaptığı 
neşriyatı lüzumsuz goren zihniyeti tak
bih ederek "Vakarı muhnfaza, sükut et
mek tavsiyeleri ve yapılan neşriyatı, 
h5disatı istismar şeklinde tefsir eğer 
samimiyetle yapılıyorsa ancak bu geri 
zihniyetin bir eseri olabilir., diyor. 

a.a. Matbuat servısi 

İKDAM 

Son vazieyt karşısında 
Ebuzziya Zade V clıd, başmakalesinde 

sovyct - alman anlaşmasını, Hitlerin ga
yelerine varmak için tuttuğu dinamik 
çalışma tarzına bır numune olarak gos
terdikten sonra, bu anlaşma hakkır..da 
bir hükiım vermek için biraz daha bek
lemek luz.umu mevcut olmakla beraber 
şahsen bu anlaşmaya fazla chemiyet 
vermedigini soyHıyor, yeni her hangi 
bir vaziyet karşısında nikbinliği elden 
bırakmıya niyeti olmadıgını söylüyor. 

Şarkı söylüyen kızı öldürdüler 
(Gumin tenkitleri) sutuıwnda, Seli -

mi İzzet Sedes, Mersin belediye bahçe
sinde istediği şarkıyı sbylemcdigi içın 
şarkıcı kızlardan birini öldüren delikan
lının bu cinayeti munasebetiyle, liarkılı 
gazinolarda ca ışan kızların sahnede va
zife gi.ırmelerı tarzını eski zaman esir 
pazarlarına benzetiyor ve "Sahneye yal
nız vazifesi olanlar vazıfesi oldukça, çı
karlar. Kadın okselik vazifesi gormez, 
gôrmcmelıdır. Kadına umumi bahçeler
de, salonlarda bu vazife gordürulme -
melidir. Muhterem Dahiliye Vekilimiz
den rica ediyoruz, sazlı salonlarda ve 
bahçelerimizi orta çağların esirci pa -
zarın manzarasından kurtarsın., diyor. 

YAMIT 

Harbi mi, sulhu mu? 
Asım Us, bu baljmakalesinde, alman -

sovyet ademitecavuz paktının bir Av -
rupa harbini uzaklaştıracak, yoksa bu 
harbi bili.ki~ tesrı edecek bir hadise mi 
olduğu henüz katlyetle tayin edilemiye
ceğini soyluyor, bu pakt, Almanyanı.1 
istilii emellerinden büsblitun vaz geçme
digini de.,ilse bıle, bu emellcrı Sovyet 

, Rusya hududu ile tahdit ctmiye razı o!
dugunu gosterdigini, bollievik düşman
lığı uzerinc kurulan nasyonal - sosyalist 
i-Oeoloji ise tamamen inkar edilmiş ol
duğunu ilave ediyor • 

Başka yapacak ~ey yoktur. 
Necmettin Sadak başmakalesinde, ze

vahire bakıp ahvalin neticesi hakkında 
hiıküm vermenin yanlıı olduğunu söy -
Jiyerek, son ~nlerdeki fini değişikliğe 
tekaddüm eden ve Danzig meselesi et
rafında cereyan eden siyasi faaliyetleri 
hülasa edıyor ve rus - alman ademite -
cavuz paktının sulha mı yardım edeceği 
yoksa harbi tacil mi cdccegine dair he -
nüz bir şey söylcnmiyecegi mıitalcasııu 
ileri sıiruyor. 

Jslahane tarzında mektep 
(Akşamdan akşama,) stitununda Va

NO., islU ıe tarzındl çok sıkı::ıık' di
siplinli ıncıeteplere ihtiyacımızın, bugün 
her zamandan daha fazla olduğunu söy
lüyor yalnız hususi mektepler için d't
ğil, resmi maarif kadrosunda da bun • 
!ara bol bol ihtiyaç duyuldugunu ilave 
ederek diyor ki: "Tabii eski manada fa
lakalı islfihhane degil ama, demir elli 
isllihane, bir eksigimiz budur ... 

HARBİ ÖNLEMEK İÇİN 

B. Ruzvelt İtalya Kıral nın 
tavassut yapmasını İstedi 
Amerika'da da muhtemel bir 

harbe karşı tedbirler alınıyor 
Vaşington, 24 a.a. - Reisicümhur Ruzvelt İtalya kıralına bir 

telgraf göndererek bugünkü buhrana bir hal tarzı bulmak üzere 
tekl:flerde bulunmasını istemiştir. 

Ruzvelt Vaşingtona gelir gelmez ye askeri hizmete müteallik bir ka -
yaptığı beyanatta bu hareketiyle har- nun layihası tevdi etmek olacaktır. 
be mani olmak için son bir teşebbüs - Buna intizaren milli muhafız kıtaatı 
te bulunduğunu söylemiştir. 400.000 ve donanma 130.000 mevcut i-

Ruzvelt bu mesajında, italya bükü- le derhal harekete geçmege amade bu 
meti bu teklifi kabul ettiği takdirde lunacaktır. 
Amerika'nın en hararetli sempatisini 
kazanacağını ilave etmektedir. 

İtalyada'ki Amerikan büyük elçisı 
kırala Ruzvelt'in mesajını vermek ü
zere Santa - Anna de Vallinriye git -
miştir. 

T qebbü• akamete mahrum 
Roma, 24 a.a. (D. N. B.) - Roma 

siyasi mahfillerinde, Çemberleynin 
nutku bir müzakere arzusunu izhar 
ediyor suretinde karşılanmıştır. Ruz
ve l tin teşebbüsü de bunu isbat etmek 
tedir. 

Roma mahfillerinin kanaatine gö
re, genç milletlerin hayat hakları bir 
kere daha müzakerelerle boğulmak is 
teniliyor. 

Bianenaleyh bu teşebbüs de mu
hakkak bir akamete mthkCımdur, de -
nilmektedir. 

Amcrika'da tedbir alıyor 

Vaşington, 24 a.a. - Harp vesait 
ve menabii meclisi, Amerika'nın har
be girmesi takdirinde alınacak ted -
birleri ve bilhassa müsellah kuvetle -
rin seferberliği ve bunların zaruri o -
lan techizatı meselelerini tetkik et -
mek üzere bir toplantı yapmıştır. Se
ferberliğe ait olan ilk tedbir, kongre-

Harbiye ve bahriye nezaretlerinin 
40 gün içinde 300.000 ve 60 gün için -
de 500.000 gönüllü toplamağa çalış -
makta oldukları söylenmektedir. 

Askeri hizmet hakkında bu proje, 
kabul edildiği takdirde ordu, 4 aylık 
bir müddet zarfında bir milyon iki 
yüz elli bin kişilik bir kuvete malik 
olacaktır. 

Cümhurreisinin seliihiyetleri 

Nevyork, 24 a.a. - Nevyork Tay • 
mis gazetesinde Arthur Krock, şöy -
le yazıyor: 

"Mevcut kanunlara göre, Amerika 
Reisicümhuru, harp zamanında esas -
lı harp malzemesinin mecmuunun yüz 
de doksanını İngiltere ve Fransaya 
verebilir, cünkü harp malzemesine am 
bargo konulması Reisicümhurun em 
rine bağlıdır. 

Hatta kongre, fevkaHide içtimaa da
vet edilmesi takdirinde, Reisicümhu
ra fevkalade salahiyet bahşetmekten 

imtina etse dahi Amerikanın teşkila
tı esasiye kanunu rcisicilmhura büyük 
bir salahiyet vermektedir ve onun si
yasi işlerde ve mali meselelerdeki nü
fuzu da büyüktür.,, 
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Aiman - Leh 
gerginliği 

1 
Varşova'dan 19 Ağustos tarihli Taymisl 

gazetesine bildiriliyor : 

A.. lman azlıklarının Bir çok ailelerin de Bo-
partisi olup azala- riskovi'ye kaçtıkları res " 

rından bir kısmı bir casus- men bildiriliyor. 
luk dolayısiyle sorguya çe- Danzigli bir leh, ekono-

dordan başlıyarak maden 
ve endüstri bölgelerine in
hisar etmekle kalmıyor 
Bohemya ile Moravya'nı~ 
işgaline ve Slovakya'da ku
rulan ~~otektoraya dayanı
l~r~. şumullendiriliyor. ü
çuncu Rayhın arazi ve 
kuvetinin büyümesi, onun 
yayılma iştihasını da art • 
tırdığını ve Lehistan'a kar
şı yapılan tazyikin, bu 
memleketi Berlin'in nüfu
zu altına almak, onun dev
let .b~r;ye_sini yıkmak ga • 
yesını ıstıhdaf ettiğini ye· 
niden teyit etmektedir. 

Mihver plajda 
Yalnll lüzumlu ve 

-----.. 

makiil istekler 

ileri sürmek ... 

kilmis olan Jungdeutche mik sabotaj yapmak su-
partei mensupları serbest çuyla 14 sene hapse malı -
bırakılmıslardır. kum edilmiştir. Diğer üç 

Fakat dün serbest bıra- lehli de Nazilik aleyhinde 
kı !an liderleri Vayzner gi- propaganda yapıyorlar di-
bi, bunların hepsi de zabı- ye hapse tıkılmışlardır. 
tanın daima nezareti altın- Ayrıca bir lehli kadın da 
da bulunacaklardır. Ser . Lopolt'da tevkif edilmiş -
best bırakılanların sayısı tir. 
200 kişiyi bulduğu halde e- Bundan başka bir "Ok 
lan bir kaç düzüne insanın şikayetler daha vardı/ ki 
mahpus bulunduğu söylen- şimdilik ortalığa çıkarıl -
mektedir. mamaktadır. 

Almanlar tarafından alı- Bu vaziyet karşısında 
nan mümasil bir tedbire lehliler, sinirlerine azami 
karşılık olmak üzere po . derecede hakim bulunmalc-
lonyalılar tarafından kapa- fa ve bir karğaşalık çık 
tılan Leh - Silezya hudu masına meydan vermemek-
du elan kapalı tutulmak - tedirlu. 
tadır. . Bunlar, alınanların tet • 

Son bir kaç gün içinde hış nareketlerine ve hudı·t. 
alman - leh gerginliği zi- lar<laid faaliyetlerin\: bi

0

r 
yadeleşmiştir. Vaziyetin nevi tahrik nazariyle :ıak -
gittikçe kötüleştiğine ve makta ve buna kaı ılma 
"sinir harbı"nın inkişaf et- maktadırlar. 

Bütün bu hareketler 
karşısında Lehistan'ın bo
yun bükeceğini sanmak 
saflık olurdu. Zaten Hitler 
de bunu bildiği için, tah -
min ettiği umumi vaziyete 
müsteniden ve belki de Le
histan 'la müttefik olan 
devletlerden daha çabuk 
davranmak maksadiyle ha
reket planını tacil etti. 

Kont Ciano'nun karısı ve Musolini'nin kızı 
olan Edda, Venedik'teki Lido' da prens Carlzi 
to ile beraber ... 

"Si:raset_in en iptidai 
prensıplerınden birisi ta
bil farklarla ayrılınmış' bu
lunulmıyan devletler ve 
milletlerle iyi münasebet -
ler idame etmektir. Berlin 
· Moskova müzakereleri -
nin seri muvaffakiyetinin 
s~~e-~ini,. e~cümle, sovyet 
hukumetının menfaatleri -
ne muhalif manasız talep
l~rde bulunulmaması teş
kıl e~.miştir. İstekleri yal
nız luzumluya ve makule 
inhisar ettirmek, nasyonal 
- _sosyalist harici siyaseti -
nın karakteristik unsuru -
nu teşkil eylemektedir. 
Nasyonal - sosyalist harici 
siyaseti, bu hattı hareketi 
diğer. devletlerle yaptığ; 
ademı tecavüz paktlarında 
da göstermiştir. İngiltere'
nin aksine olarak, Alman -
ya, sovyetler birliğinden 
hayatını yabancı menfaat
ler için tehlikeye ,.-ıyma . 
sını talep etmemiştir. 

tiğine misal olmak üzere A 
üç nokta gösteriliyor: fmanya yalnız 

1) Alman gazeteleri, yal-
nız Danzig'in kayıtsız 

şartsız Almanya'ya tesli • Danzig'i istemiyor 
mini değil, ayni zamanda 
Pomorze (koridor)un, Poz-
nania'nın, ve leh Silezya'- s·ı d 
sının ıia terkini istemekte- 1 ezya a 
dirler. Şimdi Danzig, u
mumi davanın ancak bir 
tarafı halinde görünmekte
dir. 

ortaya 

atılmaktadır 

Noye Zürher Saytung 

Armanyada esen hava 
Noye Zührer Saytung'un 

hususi muhabiri 18 tarihiy
le Berlin'den yazıyor: 

Lehistan'a karşı muaz -
zam ölçüde tahriklerde bu
lunmak suretiyle Hitler'in 
oynamakta olduğu oyun, 
günden güne tehlikeli bir 
şekil almaktadır. 

Fölkişer Bedbahter 

Ekonomik bir · 2) Sonra Rayh'ın askeri 
hazı~lıklarını gittikçe da • 
ha zıyade arttırdı;;ına dair 
baberler gelmektedir. Po . 
lonya'nın garp hudutların· 
d·ki askeri hareketler de 
anormaldir. Fakat bunların 
ani bir hücuma kalkışabi
lecek bir askeri tahsit ha
reketi diye tavsifi doğru 
olamaz. 

Hitler, son günlerde Le
histan'la olan anlaşmazlığı 
şümullendirdikçe şümul -
lendirdi. Danzig merhalesi 
aşılmışa benziyor. Askeri 
hazırlıkların ağustosun on 
beşinden sonra hızlaştırı -
lacağı zaten çoktanberi 
ma!Um olduğu için, al
ınanların asker sevkiyatı 
bir sürpriz olmamıştır. Bu 
sefer de, yürüyüş hareke
tinin muayyen bir tarihte 
yapılması çok evelden te -
karrür etmiş olduğu, ihti
mal ki önümüzdeki günler
de söylenecek olan bir 
Rayhştag nutkundan öğre
nilecektir. Ancak, Berlin -
den sızan haberlere göre 
buhranın tahmin edildi -
ğinden dalı aönce şiddetle
neceği ve almanların sürat
le harekete geçecekleri an
laşılmaktadır. 

Koridor, Garbi Prusya 
ve yukarı Şilezya hakkın -
da az veya çok sarih o!an 
taleplerle ortaya çıktıkta:ı 
ve yavaş yavaş 1914 hu -
dutlarının geri verilmesini 
istedikten sonra, Almanya, 
Danzig'den kendisine tat -
Jılıkla imtiyaz verilmesini 
nasıl olur da bekliyebilir? 

B.ına mukabil, Mareşal Göring'in hususi 
plajı.nın önüne asılan bir levha, fotograf çek
menm yasak olduğunu, çekenlerin makinele _ 
rinin musadere ve filmlerinin imha edileceği . 
ni haber veriyor . 

köprüden sonra 

dyasi anlaıma 
- Mateh mecmuasından - Gayet tabii olarak evela 

Almanya ve Sovyetler bir
liği arasına ekonomik bir 
köprü atılmıştır. Bazı 
memleketler, suni güçlük
ler yığmak suretiyle, tica
reti ve mübadeleyi siyasi 
düş~ncelere kurban etmiş
lerdır. Alman - sovyet ti -
caret anlaşması, tamamiyle 

Almanların bütün askeri 
hareketleri sıkı surette ta
rassut edilmektedir. Bura
da şarki Prusya'ya yeni -
den bir çok askerler çıka
nlmış olmasına atfedilen 
ehemiyet gizlenmemekte -
dir. 

Kaldı ki Lehistan'ın 

garp hududu üzerindeki 
alman askeri faaliyeti bun
dan on beş gün öncesine 
nispetle bir haylı artmış
tır. 

3) Alman tethiş hareket
leri her gün biraz daha art
maktadır. Bugünkü liste 
şudur: Gestapo Almanya'
daki leh azlıklarının ni -
zam ve kanuna uygun ola
rak açmış oldukları teşki
latın bir çok şubelerini ka
pamıştır. 

Leh dili ile çıkan gaze
teler Almanya'da ve şarki 
Prusya'da musadere edil
miştir. 

A
lmanların tazyiki 
yüzünden Alman · 

ya'daki leh azlıkları her 
gün onar, yirmişer kişilik 
kafileler halinde Alman · 
ya'ya iltica etmektedirler. 

Butau'da oturan polon . 
yalılar da Almanya'nın iç 
taraflarına nakledilecekle • 
r. beyan ile tehdit olun . 
m"~ıardır. 

Hitler'in Danzig'e sal • 
dırması ve koridor mese -
lesini ortaya atması üzeri
ne peyda olan milli müca
dele dalgası, reviziyon ta -
leplerinin bütün şümuliyle 
kendini hissettirmesi al -
man politikasının kuvet ve 
dinamizmini teşkil etmek
tedir. 

Alman politikası, Cihan 
harbından sonra Almanya
nın yeniden kurulan leh 
devletine terkettiği 46.000 
kilometre murabbaı saha
nın büyük bir kısmını bu
gün ziraat ve ham madde 
politikası bakımından feda 
edilemiyecek topraklar o
larak göstermekte ve vak
tiyle işlenmiş olan bir ha
tanın tamiri için bu yer
leri geri istemektedir. 

Alman talepleri, kori-

HULASA 

Hitler, sinir ve prestij 
haroında o derece ileri git
mek üzeredir ki, diploma
tik veya askeri bir kuvet 
denemesi yapılmadan ricat 
etmek gittikçe müşkülleş
mektedir. 

Almanya'da esen ağır 
hava, J\vus~urya'ya yapı -
lan yuruyilşfen az eveı 
1938 martında ve Prag'ın 
işgalinden önce 1939 mar
tında esen havayı andır -
maktadır. 

Söylendiğine göre, 3 ile 
11 eylül tarihleri arasında 
yapılması mukarrer olan 
Nürnberg parti kongresi, 
muallakta olan bir mesele 
halini almıştır; bu hususta 
yapılan hazırlıklar gevşe -
tilmiştir. 

Almanya'nın Varşova 
elçisi Moltke halen Ber -
lin'dedir. Ribentrop'un bu
rada bulunmaması, son 
günlerde alman dış bakan
l~ğına müracaat eden ingi
lız ve fransız elçilerinin 
diploması temaslarını güç
leştirmektedir. 

Buna rağmen, Coulond
re, hariciye müsteşarı von 
Weizsaecker'i ziyaret etti
ği zaman, Lehistan'a teca
vüz edildiği takdirde, 
Fransa'nın, taahhütlerini 
yerine getirmeğe katiyen 
azmetmiş olduğu öğrenil • 
miştir. 

(Süyük harpten _so~ra ilk paskalye gecesi, beş genç, 
Ant~van. kardeşı )ılber, arkadaşı Dominik Heriyo, 
Manyan ve Sol~nJ Senkler isminde iki genç kızla be· 
:a.ber sıkıntılı bır s~areden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
ıçınde k~ybolmu~ ~ır otelde geçiriyorlar. Antuvan, 
Marıyan la. Domınık de Solanj'Ja beraber eğle · l 
Nihayet Solanj, Dominik'le değil Jilber'l A ~ıyor 3J"• 
Mariynn'la evleniyor. Fakat Antuvan'Ja ~ .

0 
uvan1. a 

Jik ha t n.d d • . . arıyan ev ı -
ki

, kayrad ı . aEn ml~~nun ~gıldırler. Antuvan, karısının 
~ ~şı ve ın ı sev~_ıye başlamıştır. Bu esnada 

karısı bır kız çocuğu dunyaya getirmı"ctı"r ş· tl' A 
t J'lb •· . ~ · ım ı n-
uv;~ '!eJ ı f~r !f a:nesı Bert Karmontel emektar hiz-

m1.e1bçı~! ozeSınl e ., onbu~maktadır. İkisinin de arzusu 
B o y 

''Paki karıısmda 

gözlerimizi 

dört açalım f,, 
"Moskova misakı, yal -

nız gözlerimizi açmakla 
kalmamalı, aynı zamanda 
cihandaki kuvetlerin yeni -
den tekrar bir araya geti
rilmesine yol açmalıdır. 

Fransa ile İngiltere'nin as
keri kalkınması bu iki mem 
lekete şimdiye kadar malik 
olmadıkları bir otorite bah 
şetmektedit. Tehlikeyi müd 

rik olan ve icabında şecaat 
ve fedakarlık imtihanına 

girmeğe hazır bulunan iki 
millet vardır. Bu iki mil -

!et, hiç bir zaman bu gün -

kü kadar sakin, azimkar, 

müttehit olmamış ve bu • 

günkü kadar müsellah bir 

halde bulunmamıştır. Po -
lonya'da aynı manzarayı ar 1 

zetmektedir. Yalnız müte

redditleri, Almanya'nın ha 

yat sahas\nı temin etmek 

o K A ş 

vesilesiyle komşularının 
mevcudiyetine nihayet ver 
mesine mani olmak ıçın 
maddi ve manevi kuvetle -
rimizin şaha kalkacağına 

ikna etmek lazımdır . ., 
Ekselsiyör 

• buna muhalif bir hedef ta-
ingmere nm 

hakiki 1aıiyetini 

Hitler biliyor 
Hitler, şimdi İngiltere

nin hakiki vaziyeti ne ol
duğunu biliyor. Kısaca 
söyliyorum: Almanya ile 
Polonya arasında mual
lak bulunan meseleler 
müzakerat yolu ile halle: 
dilebilir. Mamafih Hit
ler, bu meseleleri şiddetle 

halletmeğe kıyam edecek 

olur ve Polonya'lılar, istik 

Iallerini müdafaa etmek i

çin silah elde mukavemete 
kalkışacak olurlar ise bü -
yük Britanya'nın ve Fran

sa'nın bütün müsellah ku
vetlerine güvenebilirler.,, 

Tay mis 

K R o 

~a, iki ,;mi· ekonomiyi, 
şuuri bir surette, inkişaf 
ettirmektedir. 

İki memleket arasında 
akdedilmek istenen ademi 
tecavüz paktına gelince, 
bu, daha şimdiden, dünya 
efkarı umumiyesi için, Av
rupa vaziyetinde ve enter
nasyonal münasebetlerde 
tam bir değişiklik teşkil 
eylemiştir. Şimdi şurası 
anlaşılmıştır ki, bütün 
milletler Almanya'ya karşı 
kışkırtılmaya müsaade et
memekte ve yabancı men· 
faatler için kestaneyi ateş
ten çıkarmaya hazır bulun
mamaktadır. Semereli al -
man - sovyet. münaseb_etle
ri, bir ihtar ~eskil eylıye -
cektir. Bir ço"°k milletler, 
iki büyük devlet arasında, 
kendi hayati sahalarına ~e
sir edebilecek olan gergın
liğin ortadan kalkmaya 
mahkum olmasını bir ra
hatlasma mahiyetinde kay
dede~ektir. 

Correspondance Diplo
matique - Berlin 

M A N 
ı er ın ve o anJ ın ır çocukları olmasıdır.) 

sonra daha da çok gelişirler. Halbuki hazan da sı· 
hctli görünen güzel bir kadın doğururken gidive
rıt. Hem zaten ben madam Jilber'in yerinde olsam, 
eğer kocamı da çok seviyorsam, ne yapar yapar 
her tehlikeyi göze alır, herkes gibi bir çocuk sahihi 
olurdum.Hem onun gibi genç bir kadının hayatında 
bir gayeye sahip olabilmesi için muhakkak çocuk 
doğurması lazımdır. Akla yakın olanı da bu! Eğer 
çocuk olmazsa ne olur? Kadıncağızın daha fazla 
canı sıkılacak! Mösyö Jilber daha betbaht olacak! 
Sonra? Sonra ya boşanacaklar veyahut daha fenası 
mütemadiyen hayatları kavga, anlaşmazlık içinde 
geçecek. Halbuki doktorların söyledikleri tehlike ••. 

Yazan: lrene Nemirovşki -49- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

- Sen doktorlara kulak asma ••• Eğer onlara i
nanmak lazım gelse ••• 

Madam Kannontel tekrar işini ele almıştı. Her 
ikisi de şimdi acele acele ellerindeki işlerle meşgul 
olmaya başlamışlardı: bu muhavereden sonra iki -
sine de bir iştiha gelmişti. Daha hızlı çalışıyorlar, 
görüşleri, işitişleri, daha kuvetle işliyordu. Yorgun· 
Juğu ve uykuyu unutmnr-lardt. 

Zaten uzun zamandanberi kadınlık hisleri kal-

manuştı; fakat §imdi eski hatıralar, uzak heyecan· 
lar, bütün zehirlerini bırak~ak daha yumu§amış, 
daha tatlılaşmış bir halde içlerinde uyarunağa ba§
lamıştı. Hatta bir aralık senelerin ağırlığını bile 
hissetmez oldular; içlerini çekiyorlar, daha yavaş 
&esle konuşuyorlardı. 

- Kim ne derse desin, benim zamanımda ka
dmlar daha cesaretli idiler. Ben Antuvan doğduğu 
z~man az kalsın ölüyordum. Eğer çocuklarımız bi
~~m. o~l~r için ne zahmetler, ne meşekkatler çekti
gımızı bılseler, daha az nankör olurlar. 

.. ~~~ mınldanıyor, hem de bütün maziyi gözü
nun onunden geçiriyordu: 

Ameliyat, ıstırap, korku, uykusuz geçen gece· 
ler,. sonr~ hastalıklar.... Hele bu hastalıklar .•• E· 
v~l~. h~kik! çehrelerini saklıyorlar, şöyle hafif bir 
g~zu~uverıyorlar, zannediyorsunuz ki, doktor teda-
n edınce hemen · k Fak geçıverece . at sonra yerle• 
~iyorlar ve bir defa da yerlerini sevdiler mi, ar
tık her tarafı sarıyorlar, hayatın en büyük bir 
...... ı-çasma hakim oluyorlar ve hatta bizzat hayat 
oluveriyorlar. 

"işte hep çektiğim bu değil mi? 1 Her günkü ıs
sırabım bunlar değil mi? Ne kadar da çok dayan-

dım!" 
Uykusuz geçen uzun geceleri, Alber'i beki d' 

ği geceleri düşündü. Alber'in ona hiç kulak ~il~ 
astığı yoktu. Bir hastanın yanında ~aşamaktan bık
mış usanmış, b~şka kadınların peşıne düşmüştü! ••• 
Onun yerine hır başkasıncn mesut olmasınd 

· · ? N · · k S l ., b a se-bep ne ıdı ıçın ocası, o anJ ı u kadar 
'h · d' k çok seviyor, ona ı tamam e ıyor, onu ıskanıyor b 

• 1 1 k · · l'k · • aş-kalan ıse ya nız ı ve sevgısız ı ıçinde k 
ıvranr-

yorlard? •• 
Tığını sanki Solanj'ın kalbine batırır gibi 

1
. 

k • ·· ·· b t k ld d e ın-de ı yunune a ırara mırı an ı: 

_ Ben de genç bir kadındım •.. Ben de hi . 
· d" ·· d ak d Ç hır Şeyı uşunme en yaşam , ansetnıek •1 · 

' eg enmek 
isterdim ... Ben de ... Evet ama, her işimizd b" 

k . . Z J'lb ' .. l e oyle olsak ço ıyı... aten ı ere soy edim. D d' . 
d
.•. • k b e ım kı· 

"Sen iste ıgını yapma ta ser estsin ! Ona b · 

' 
F k t b · · d en ka-

rışmam. a a en senın yerm e olsam d 
·· 1 d'kl · d k h ' oktor-ların soy e ı erın en anma iç b h 

d. b"" 1 b. a setmem 
(korkmasın ıye ona oy e ır tehlikeyi ha 
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( __ R _A_o_v_o __ ) 
TÜRKİYE ' 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu 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-

CUMA - 25-8-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİ<'.';1 - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a-

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-14.00 MÜZİK (Karışık 
program - Pl.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Dans müziği -

Pi.) 
19.30 TÜRK MÜZ!Gt (Fasıl 

heyeti) 
20.15 Konuşma 
20 .. 30 Memleket saat ayarı, a-

1ans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.50 TÜRK MÜZlGt : 
Okuyan: Muzaffer İlkar 
Çalıı:nhr: Vecihe Daryal, 
Fahıre Fersan, Refik Fer -
san. 
1 - Rast peşrevi 
2 - Dede - Rast karı natık 

(Rast getirip fendile) 
3 - Faik Bey - Rast şarkı 

(Jaleler sacsın) 
4-Arif Bey - Rast şarkı -

(Vuslatından gayri el 
çektim) 

5 - Kanun taksimi 
6-Şükrü - Rast şarkı (U

yusam göğsüne koysam 
şu hummalı başı) 

7 - Refik Fersan. - Rast şar-
kı (Af eyle suçum ey 
gül iter) 

8 - Mahmut Celal ettin pa
şa • Rast şarkı (Fitne
ler gizlenmiş) 

9 - Rast saz semaisi 
21.30 Konuşma 
21.45 Neşeli plaklar • R. 
21.50 MUZİK (Riyaseti cüm

hur bandosu - Şef: İhsan 
Küncer): 
1-C. Urbini - Marş 
2 - Fclix Godin • Eylül val 

si 
3- Glinka - Hayatım çar i

çin operasının üvertü -
rü 

4 - A. Czilbulka - Kalp ve 
güller 

5 - Chopin • Chopiniana 
22.40 MÜZİK (Opera aryala

rı. ) 
23.00 Son ajans haberleri, zi -

raat, esham, tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (fiyat) 

23.20 MÜZİK (Cazband - Pl.) 
23 55 - 24 Yarınki program 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETL~ı< 
12 Hamburg - 16 Prag -
19 Hamburg - 19.15 Sofya 
- 20 Bükreş, Stokholm -

20.15 Milano 11ı 
ORKESTRA KONSERLh 

VE SENFONİK KONS 
LER: 15.45 London - Ft'_, 
yonal - 17.35 StrazburS .j 
19.20 Münib - 20 DroY~): 
- 20,15 Laypzig - 2 Jaf 
Frankfurt - 20.35 Bres,, 
- 21 Varşova, Viyana • 
21.15 Ştütgart - .21.30 pra 
Roma - 22.30 Ştütgart 
23 Faris. ;ı 

ODA MUSİKİSİ: 17.5 par 
18 Doyçlandzender. ·~ 

18.30 Viyana - ıı :Mıla 
- 22.20 Doyçlandzender 2• 
22.20 Lüksemburg -
Frag 

SOLO KONSERLERİ: 1~ 
Frankfurt - 14.30 StokhO ~ 
- 17.25 Hamburg - ıs.
Kolonya - 19 Königsberı. 
Sarbrük - 19.10 Londot1 
Recyonal - 20.45 Doyçla!l 
ıı:enı:ier - 22.20 Kopenhall' 
22.35 Varşova 

NEFESLİ SAZLAR (M'1j 
v.s.): 6.30 Königsberg -
Laypzig - 12.45 BrnO 
20.35 Königsberg - 21 r.1 
nih - 21.45 Strazburg .• 

HAFİF MÜZİK: 19 Lay~;ıı 
- 20.15 Berlin - 21.15 r>O' 
lonya - 22.30 Viyana 

1
, 

PLAK KONSERLERİ : 
Laypzig - 15.25 Hambur~.1 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Şt~ 
gart - 18 Ştütgart - 22· 
Bratislava (Sigan orkestr~ 
sı) - 22.30 Laypzig - . 
Budapeşte (Sigan orkestr3 
sı) 

DANS MÜZ1Cİ: 20.15 J{o' 
lonya - 21.15 Tuluz (1"3ır 
golar - 22 Budape11te, So~ 
ya - 22.10 Brüksel - zı. 
B_reslav, Königsberg, Droıt; 
vıç - 22.35 Münih - 22.4 
Faris - 23 Floransa, Lü~ · 
semburg, Milano, Post 1'3' 

rizyen - 23.10 Londo!l ' 
Recyonal 

Sovyet radyolarrnda 
Yabancı memleketlerle kii1' 

tür münasebetleri i.damesi u ' 
mum Sovyet VOKS Cemiyet: 
ile S.S.C.B. Radyo - Komice)~ 
Türkiye için bir radyo kon>~ 
ri tertip etmiştir. Bu kon~e 
25 ağustos cuma gunü Tür!o · 
ye saatiyle tam saat 21.15 tt0 1744 metrede zı.toskov.1, 121 
metrede Kiev, 1060 metrede 
Tbilisi, 349,2 metrede Sirrı ' 
feropo/ ve 309,9 metrede Od<' 
sa istasyonları tarafından ne~' 
redilecektir. 

Konserin programında : 
Devlet caz orkestrası KnU ' 

şevitskiyin idaresi altında aş9' 
ğı,da sayılmış şeyleri icra e ' 
decektir, Blanter - Bizim ş~' 
kımız, Rahmanikov - Prelıl ' 
Çaykovskiy - Santimantal "alSı 
Novikov - Partizanların git' 
mesi, Aşkinazi - Sıcak akşa~ 
solo - Devlet büyük opera tı' 
yatrosunun Aktrisi - Timofed' 
yeva, Knuşevitskiy - yahıl • 
rapsodiyesi, Tsfasman yal • 
mur, Jar~v.iikiY - Aıl< s.arkJst 
- Ukrayna rapsodiyesi, Kats' 
Kazak şarkısı, KnuşevltskiY ı 
Rus danı;ları. 

Hitler Fransayı daha yükseltmek için fran • 
sız1arın vahdetini temin etti. -- Marianne -

memişlerdi.) Varsın doğursun! Allah bağışlasın 
da büyiisünler!" Ah Jilber'in bir çocuğu olsa ... 

Bunu söyler s~ylemez içinde bir sevinç hissi 
duydu. Kalbi bu his altında eziliyordu. Yüzünün 
hatları, sert dudaklan yayılmıştı: o zaten kendisi 
de küçükken ne kadar güzeldi! Hem de ne uslu 
idi! Diğer ikisi pek şirrettiler. Fakat Paskal sıhat
ten bağmr çağırrrdı. Halbuki Antuvan haşan mı 
haşarı idi! Her gece çenesini kapamazdı. Bir tek 
sütnine ona dayanamadı. llk aylarda dört dano 
deği~tirdim. Zaten o zamandanberi öyledir. Ahla· 
kı çok çetindir. 

Jozefin lakayıtlıkla: 

- Ha, dedi, mösyö Antuvan dediniz de, aklı
ma geldi. Geçen gün kime rast geldim biliyor mu• 
sunuz, Marten'e ... 

Madam Karmontel büyük bir tecessüsle sor• 
du: 

- Sahi mi, gene neler anlatıyor •.• 

- Hiç... Şuradan buradan konuştuk. Bilmem 
ama, mösyö Antuvan karısının ailesine pek fazla 
bağlı imiş. Hele madam Antuvan'ın küçük kız 
kardeşine, hani şu bir en küçükleri vardı ya işte 
ona! Ekseriya beraber geziyorlarmış. 

Madam KarmonteJ, "demek ağzında geveledi· 
ği bu imiş!" diye düşündü. lsk•!iğini öğrenmişti. 
Bu gece için dedikodu, düşünme, endişe rızknu 
almıştı. Artık bol bol kurabilirdi. Birdenbire hu· 
gün fazla yorulduğunu hissetti. 

Bir müddet hiç söz söylemeden ve düşünmeden 
elindeki işle meşgul oldu. Ve nihayet elinin hare
ketleri yavaş yavaş sükun buldu. 
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Uzüm suyu 
Orta tedrisat muallimleri 
arasında terfi edenler 

Ünal, Ankara 2 inci ortadan Nimet 
Dölen, İz. 2. ci lisesinden Kani Tay -
lan Cümhuriyet lisesinden Halit Tan
rıkulu, Cümhuriyet lisesinden Vasfi
ye Boysan, Adana kız lisesinden Zeh
ra Doğruman, Adana kız lisesinden 
Sıdıka Tanyolaç, Ankara kız lisesin
den Perihan Tinç, Ankara gazi lise -
sinden Pakize Aksu, Afyon lisesin -
den A. Zekeriya Gökaytaç, Ankara 
Er. lisesinden Rukiye Ustabaşıoğlu, 
Ankara Er. lisesinden Şaziye Berrin
kut, Antalya lisesinden Kemal Ant, 

Listeyi neşrediyoruz 
Şarap da aslından üzümün suyu ğu büyütecek ve mikroplu hasta

demektir. Fakat Üzümün suyu §a- lıklardan koruyacak olan A vita
rap olmak için az çok uzun bir müd- mininden 337, çocuğun sinirlerini 
det mayalanarak üzümden büsbü- sakinle§tirecek Bl vitamininden 7, 
tün batka türlü canlı bir ıey oldu- onun sütten aldığı tekerli ve azotlu 
ğundan ona üzüm kızı derler. Bu· maddeleri vücuduna faydalı hale 
gün söylemek istediğim, uzumün getirecek olan B2 vitamininden 25 
taneleri sıkılarak hiç mikropsuz §i- ölçü, diılerini çıkartacnk olan C vi
te1ere konulan ve hiç mayalanma- tamininden 4 miligram, kemikleri
dan saklanılan üzüm suyudur. O- ni hastalıklardan koruyacak olan 
züın suyunu §Arap yapan mayalar, D ~İtamininden 3 - 6 ölçü vardır. 
Üzüm daha kuruma halinde iken, Halbuki üzüm suyunda bu vita
tozların arasından gelerek üzümün minlerden ilk dört tanesinin ancak 
kabuklarına yapıştıklarından, ÜzÜ· eseri kalır, beşincisinden hiç bir şey 

Orta tedrisat muallimleri arasında, 
terfi müddetlerini doldurmuş bulu -
nanlardan sicil itibariyle bir derece 
terfi etmeye hak kazanmış olanların 
isimleri tesbi t edilmiştir. 

kış, Kabataş lisesinden Hayri Ragıp Haydarpaşa lisesinden Mustafa El- Diyarbakır lisesinden Şerif Kişmir, 
Yalım, İst. Er. Öğretmen okulun - han, İz. kız lisesinden Feride Aslan- Erenköy kız lisesinden Sadiye Sar
dan Ferhat Acarkan. türk, Kastamonu lisesinden M. Rıza han, Çamlıca kız lisesinden Zehra Ga-

İz. Kız lisesinden Fazıla Baltalı, Akğün, Fertevniyal lisesinden Ah- nimet Doğu, Eskişehir lisesinden Rah 
Karaman orta okulundan Zarife Gür- met Şeyrani Okumuş, Bursa K. Öğ. mi öztoprak, İst. kız lisesinden Fah· 
gün, Bolu orta okulundan Mehmet den Naciye Aküren, Balıkesir Er.Öğ. riye Nigar, İz. kız lisesinden Afife 
Canyolaç, Kadıköy 2. orta okulundan den Sırrı Özbay, Bursa ı. ortadan Oksugür, İz. kız lisesinden Meymu. 
Hami Ayseven, Mersin orta okulun- Kenan Özbel, Çanakkale ortadan Me- ne Kıvılcım, Kandilli kız lisesinden 
dan İrfan Samer, İst. Kız Öğretmen sude Ölte, Efser Tutant, İz. ikinci li- Nihal Üler, Kastamonu lisesinden Hü 
okulundan Mesadet Saver, İzmir'kız seden Kadri Ataman, Galatasaray li- seyin Avni Uzer, Kastamonu lisesin _ 
öğretmen okulundan Resmiye Tura, sesinden Fehmi Koyuncu, Ankara 1. den Hayri Erdoğan, Sivas lisesinden 
Kastamonu lisesi Necmettin Dinçer, inci ortadan Osman Niyazi Yenisan, Adalet Kök, Balıkesir Er. Öğretmen 
Gelenbevi orta okulundan Necmettin Beyoğlu ortadan Cevdet Karadoğan, okulundan Zibende Necef, Edirne kız 
Seren, Kandilli kız lisesi Belkis Sami Bakırköy ortadan Afife Özdeş, Balı- o~retmeninden Ruzane Üzel, İstanbul 
Boyer, Gazi Os.Pş. ortadan İsak 11- kesir lisesinden Refet İbrahim Onur-

Listeyi mektebin ismi, muallimin 
vazifesi ve ismi halinde aynen neşre
diyoruz : 

70 liradan 80 liraya çıkanlar 

mün suyu kabuklarının arasından bulunmaz. Bolu orta okulu, tarih coğrafya öğ-
çıkanlıp mikropsuz şişelerine ko- Maden bakımından anne sütü i- retmeni Hilmi Baştürkmen. 
nunca artık onun mayalanarak le üzüm auyu büsbütün başka şey
tarap yahut şıra, hatta sirke olma- terdir. Mesela çocuk pek lüzumlu 
sına imki.n yoktur. olan çe!ik madeninden üzümün su-

Bizim yurdumuz gibi taze üzüm yunda anne sütündekinin ancak ya
yetiştiren memleketlerde, pek eski rısmı, bakır madeninden de dörtte 
zamanlardanberi, üzümden şarap birini bulur. 
yahut batka içkiler, şıra, sirke, pek- Üzüm suyu çocuklar ıçın anne 
mez ve belki benim bilemediğim sütünün yerini tutamıyacağı gibi 
daha başka şeyler yapılırsa da ü- çocuk olmıyanlar için de üzüm ta
zümün suyunu öyle mayalanmadan nesiyle hiç bir türlü boy ölçÜ§emeı:. 
saklamak hatıra gelmemişti. Onun Vitaminler ve madenlerden başka 

60 liradan 70 liraya çıkanlar 
Haydarpaşa lisesi türkçe öğretme

ni Şefik Elbürz, Mersin orta okulu 
türkçe öğretmeni Ahmet Asım Erge -
len, İzmir ikinci lise edebiyat mual • 
limi Süleyman Tuser, Üsküdar birin
ci orta riyaziye muallimi Ekrem En
gin. 

50 liradan 60 1:raya çıkanlar 

için üzüınle tedavi usulu ortaya kimya terkibi bakımından ikisinin Mardin ortaokulundan Şerif Timin
çıktıktan sonra da üzüın meınle- farkını ı-.öylemeğe lüzum yoktur. ci, Kasımpaşa ortaokulundan Remzi 
ketlerinde üzümle tedavi yalnız ta- Üzümün tanesindeki kabuğun ve Baykara, İstanbul Erengöy lisesinden 
ze üzümle - en iyisi bizim çavuş çekirdeklerin terkibi araya girince Hayri Çize!, Kabataş lisesinden Ham
Üzümü, onun bulunmadığı yerlerde ne kadu farklı olacağı şüphesizdir. di Nazım Ertek, Ankara Gazi lise -
de çavuşun azmanı olan şasela Ü- Her yemişin vitaminleri daha zi- sinden İbrahim Hicri Güncel, Edirne 
zümü ile - tasavvur olunurdu. yade kabuklarında bulunduğundan E. Öğ. Ali Rıza Berker, Aksaray or -

Ozum suyu ile tedavi usulünü üzümün tanesinde - D vitaıninin-1 taolrnlundan Cemil Öngüt, Bursa li
çıkaranlar, tabii, üzüm yetiştiremi- den hiç yoksa da - A vitamininden 1 sesinden Namdar Rahmi Kuratay, 
yen memleketler olmakla beraber, 50, 81 den 30 - 70 ölçü, 82 den bi· I Antalya lisesinden Mustafa Salim Er
acayip şeyler her yerde pek çabuk raz, C vitamininden de 4 miligram san, Denizli lisesinden Lfıtfi Özdil, 
moda olduğundan şimdi bu usul Ü- bulunur. Ozümun tanesinde 82 vi- Galatasaray lisesinden Halit Fahri 0-
zümü bol olan memleketlerde bile tamininden pek az bulunması, Ü- zansoy, İst. Er. lisesinden Ahmet Re
gittikçe yayılmaktadır. Bu usulun zümdeki şekerin, barsaklarda hiç fik Timçok,Ankara Er. lisesinden Ke
bize de şimdiye kadar gelmiş oldu- bir muameleye ihtiyaç gönneden mal Görkey, Eskişehir lisesinden 
ğundan haberim yoksa da, gelme- doğrudan doğruya kana karışacak Mahmut Celal Baysal, Adana Er. li -
mit olduğunu ve bir gün gelmiyece- olan glikoz cinsinden olmasından sesinden Şem'i Akkemik, Vefa erkek 
ğini temin edemem. ileri gelse gerektir. lisesinden Muzafferettin Esen, Çatal-

Vakıa üzüm suyu, insan oğlunun Üzüm tanesinde en lüzumlu on ca lisesinden Muzaffer Nami Germen, 
ilk gıdası olan, anne sütüne en ya- iki madenin hepsi tamam olduğu Kütahya lisesinden Muhittin Aydın
kın olan maddedir, diye ötedenberi halde üzüm suyunda bunlardan Ü- ol. 
şöhret almıştır. Ancak bunun şöh - çü hiç yoktur. Hem de tiroit gudde
reti gıdalarda henüz vitaminler ve sini işletecek olan iyot madeni ile 
madenler bilinmediği ve aranılma· çinko ve manganez madenleri. Bu
dığı zamanlarda çıkmıştır. Bu mu- lunanlar da zaten pek az. Mesela 
him unsurlar bir tarafa bırakılırsa çelik üzüm suyunda üzüm tanesin
üzüın suyu anne sütüne gerçekten dekinin yarısı kadar. 
pek benzer. Azotlu maddeler anne Üzüm suyunu üzümün tanesiyle 
•Ütünde yüzde J,5; üzum auyunda bir tutmak insanın zekasına ehe
- -k. d • - •· ı: u -..•r 1..:ı-=, .... :ı_ 11 .,..;., ... y .. MTIPrtu~k demektir. Çünkü 
öte ın e 12 yanut oıra:z oana faz- uzum tan :.ı terltıl:Jımıe Dulu nan ı-
la bulunur. yot madeniyle tiroit guddesini ve 

Fakat vitaminler bakımından i- zekayı itlettiği halde üzümün suyu 
kisinin arasında kıyas yapılamaz. bu i§i göremez. 
Anne sütünün yüz gramında, çocu- G. A. 

Ticaret 

kongresi 

odaları . 
ruznamesı 

Yozgaffa pasif müdafaa kursu 
Yozgat, 24 a.a. - Burada açılmııı 

olan pasif hava koruma hizmetleri 
Ticaret Vekaleti 23 - 28 ilkteşrin kursundan iyi neticeler alınmış ve bu 

arasında Ankarada toplanacak olan kursta staj gören 83 kişi muvaffaki _ 
ticaret ve sanayi odaları kongresi i-
çin bütün hazırlıklarını tamamlamış yetle imtihan vermişlerdir. 
bulunmaktadır. 

Dôvet 
Bu kongrede önümüzdeki içtima 

senesinde Büyük Millet Meclisin~ 

sevkedilecek bazı kanun projeleri 
tetkik ve müzakere edilecek ve tica -
ret ve sanayi odalarının daha verimli Ordu Malulleri Bir!iğinden : 

Ordu malfılleri günü olarak tesbit 
ve faydalı işler görebilmeleri için ne edilen 26 ağustos tarihinde yapıla
ler yapmak lazım geldiği görüşüle 

cak merasime iştirak etmek üzere An 
cektir. karada buluan bütün ordu malfılleri-

Kongrede bütün sanayi ve ticaret 
odaları birer murahhasla temsil olu - nin ~aat 16 da Ulus meydanında bu -

İ lunmaları rica olunur. nacaktır. stanbul ve İzmir gibi faa 
liyetleri sahası geniş olan odaların 

40 liradan 50 liraya çıkanlar 
Konya lisesinden Mustafa Asım 

Tabanlı, Edirne ortadan Fehmi Caner 
Urfa ortadan Ali Rıza Turak, İst. Kız 
ortadan Emine İhsan Sunar, Artvin 

ortadan Osman Gökçe, Eskişehir li -
sesinden Tevfik Türkmen, Kırklareli 
- · "'--~ ..._ •• %>1 "".t• o-t. -! n ... - 3 , f,. 'R11ra 

ortadan İbrahim Hakkı Cek,Orfa or
tadan Necip Asım Gülş.ar, İz. Buca or 
tadan Sait Ergene, Galatasaray lise -
sinden Faik şevki Rumeli, Yalvaç or
tadan Hayri Çoşkun,Galatas.aray lise
sinden İzzet Hamit Ün, İskilip orta
dan Osman Nuri Cebecioğlu, Kabataş 
lisesinden Abdülbaki Fevzi Ulubar, 
Urfa orta okuldan Cevat Altan. Er
zurum lisesinden Mehmet Kumbasar, 
Ayvalık ortadan Hadi Çete, Karagüm
rük ortadan İmamettin Kurç, htan -
bul Cağaloğlu ortadan Zeynel Abidin 
Özger, Ordu ortadan Mebrure Akyol, 
Şebinkarahisar ortadan Bchzat Avşar, 
Erenköy kız. lisesinden Emine Adile 
Kepenek, Erenköy kız lisesinden Ze
keriya Kabalalı, Kumkapı ortadan Ke
mal Zülfü Taneli, İsparta okulundan 
Rüştü Çoruh, Ankara 1. ortadan Ta -
cettin Örs. 

35 liradan 40 liraya çıkanlar 
Eski~ehir lisesinden Enver Sancar, 

Kadıköy 2. ortan Zehra Fevziye Ül -
ke, İst. kız ortadan Hüsniye Elgün, 
Bursa birinci ortadan Hilmi Gültekin, 

kız öğretmeninden Fahriye Arık, Göz 
yas Akyazı, Bolu orta okulundan oğlu, Davutpaşa ortadan Hacer Özı- tepe ortakouldan Faik Öz, Ankara 2• 
Mehmet Raşit Bener, Bursa lisesin- şık, İst. Er. Lisesinden Selim Rıza ci ortadan Fatma Münevver Bircan, 
den Celalettin Gürler, Ankara 3. cü Kırkpınar, Davutpaşa ortadan Nuri - Aydın ortadan Nimet Ak, Bakırköy 
ortadan Gaffar Güney, Ankara musi- ye Hayırlı, Çapa ortadan Mevhibe 
ki öğretmen okulundan Tahsin Bank- Ertaylan, Aksaray ortadan Naciye odrtadSan ~abiapAltunç, Beşiktaş orta-
ğı l_J d l' · s b · G ' ' K k İ k 1. • d N . İl an amıme urut, Beyoğlu ortadan o u, ~ay arpaşa ısesı a rı ursoy, ıpça , st. ız ısesın en aıme - N Ak 1 

A k E L . . d N . S • A G . l' . d R evvare ozan, z. Buca ortadan n ara "r. ısesın en ecatı ag- ter, nkara azı ısesın en uşen' 

d k Ed · ... s · D k F · K G 1 ·ık k d Kemal Yalaz, Çanakkale ortadan Fah-
ı • remıt ortauan eyıt o ·u· erıt am, a atasaray ı ısım an .. . 

rnan, İz. 2. liseden .Ali Kemal Karada- Habip Aryal, Ankara Er. lisesinden runnısa Tarı, Dav~tpaşa ortadan Dür-
yı, Kars lisesinden Reşat Erkan, A- Hakem Belen, Afyon lisesinden Hay- dane Alkay~. Ga.~ı: Os. paşa .. ortada~ 
dana Er. Öğ. den Emin Okur, Edirne rettin Çizer, Balıkesir lisesinden Be- M. Hayrettın Tulın, Kadıkoy 3. cü 
Er. Öğ. den Ömer Bedii Tardu, Kır- dia Alev, İz. K. Öğ. den Zehra Dölek, o:_tadan H.ayriye Sermiha Kömürcü· 
şehir ortadan Cevdet Cingi, Yozgat Ankara I. orta okulundan Cemile oglu, .Manısa ortadan İhya Çobansoy, 
lisesinden Fazıl Erim, Uşak ortadan Kemal Artun Heybeliada orta oku - Mardın ortadan Sedat Yesugey, Süley 
Fahrettin İlercil, İst. K .öğretmen o- hından Şefik~ Erim Konya ortadan mani~e ortadan Ayşe Seniha Irmak, 
kulundan Vecihe Ziya Karamehmet, Osman Nuri Çulan, 

1

Üsküdar 2. orta - Taks~m ortadan M?zeyyen Seven, 
Hopa ortadan Sait Turan, Ankara dan Nedime Erkman Urfa ortadan Taksım ortadan Vedıa Elgün, Trab
Er. lisesinden Suphi Yalın, Ankara Yusuf Akın Yenikap: ortadan Erk - z.on ?rtadan Lutfi Yalın, Kandilli or
Er. lisesinden Rifat Bayer, Erenköy men Akman, İz. Karşıyaka ortadan lısesın~en İffet Yılgör, Konya kız öğ
K. lisesinden Hadiye Nimet Kurat, Nevzat Ataç. İz. Karşıyaka ortadan retmenınden Ali Ulvi İkiz, Adapazar 
Sivas lisesinden İbrahim Naci Kök. Sabahattin Arıç, Konya ortadan Hay- ~rta~an Hati~e Mualla İzli, Konya 
Erzurum lisesinden Cavit Gökpınar, ri Klavn Manisa ortadan İbrahim Er- lısesınden Arıf Şahap, İst. kız orta -
Gaziantep lisesinden Ziya Güner, çetin, M~nisa ortadan İbrahim Gök - d~n Yaşar İsfendiyaroğlu, Şebinkara
Samsun lisesinden İsmail Yaver. An çen, Muğla ortadan Rahmi Sunal, Si- hısar ~rt~dan Maksut Dumlu, Anka
kara birinvci ortadan Memduha Çan- mav ortadan Muammer Dinçman, Si- ra 2· ıncı .. ortad~~ Bedriye Yazman, 
ga, Manisa ortadan Abdülkerim Şev- mav ortadan AbduJlah Özpınar, Da_ K~dıkoy 3. cu orta okulundan E. 
ket Kudat, Bandırma ortadan Hasan vutpaşa ortadan Cevat Tiniç Develi Bahrıye Öge, Konya kız öğ. okulun -
Özbay, Manisa ortadan Nahit Edgü - ortadan İbrahim Fevzi ÖztUrk, Ela_ dan Mali.~e .~aydur, A~h~sar ortadan 

Af 1. · d 1h T k B Hasan Zuhtu Umar, Tılkılı"k ortadan er, yon ısesın en san o • ur- zığ ortadan Seracettin Erer, Erzincan 
sa lisesinden Şevket Ertunga, Eren - ortadan Reşat Heparı, Fatih ortadan Selahattin Çığtay, Zile ortadan Şera
lr:öy K. lisesinden Perihan Onay, Kon Nazire Birson, Gelibolu ortadan Bur- fettin Erbek, Cümhuriyet lisesinden 
ya lisesinden Niyazi Eset, Kayseri han Özbelge, İnebolu ortadan Faik Sadiye Savaş, İz. Kız lisesinden Ay -
lisesinden Ali TekoJ, Kayseri lisesin- Yamanus, İz. Karşıyaka ortadan Sabri ~e Bilge, Adana 1. ci ortadan Şemset-
den Muharrem Naci Altıok, İst. K. tin Bacokut Konya K ··~ t k Sevsevil, İz. Karşıyaka ortadan İbra- ,. • · ogre men o u • 
lisesinden Server Bürge, İz. K. lise· him İleri. İz. Karşıyaka ortadan Ke- lundan Nahit Akat, Balıkesir öğret .. 
sinden Saadet Berkol, Münife Baran, men okulundan Kadrı· ç t" E · 
İz. ı. inci lisesinden Zekı' Baran Ba- mal Bilbaşar, Gümüşane ortadan Ce- e ın, rzın • 

mal Çiftçioğlu, Ankara 1. ortadan A. can ortadan Halil Vural, Merzifon or-
lıkesir Er. Ö. den İsmail Naci Erçe- tadan Vedat Aydın Sumer, Kırklareli 

. Rifat Çamurdan, Ankara I. ortadan 
vık, ilst. Jı;r. lısesinden Orhan Seyfi ortadan Hacer Diken, Adapazarı orta-
Orhun, Balıkesir lisesinden Naci A- Fikret Alpman, Ankara I. ortadan Ab 

d il h T" ı A k ı d N dan A. Necibe Bilbay, Ankara ı. or-lev, Ankara K. lisesinden Nezahat A- u a uge · n ara · orta an üz-
het Karaca, Ankara 2. ortadan Nuh tadan Nebil Otman, İnegöl ortadan A-

yözgen, Pertevnihal lisesinden Reşat Ö Ji Ragıp Eser, Amasya ortadan Hatı·-
Yaşar nen, Ankara 2. ortadan Halil 

Koçu, Konya lisesinden Hamdi Ragıp ce Saadet Ulusoy, Tekirdağ ortadan 
Atademir. Pertevniyal lisesinden Ve- Turgut, Bakırköy ortadan Samiye Tü S b h S 1 

.. k B 1 . . d F a a at e en, Tokat ortadan Mzey • 
li Rıza Kurt, Nişantaşı K ortadan zun an, ursa ıncı orta an atma 

yen Arın, Nişantaşı K. ortadan Saf • 
Mükerrem Ayel, Tire ortadan Os- Zehra Yazıcıgil, Ankara Musiki öğ. 

k 1 d H Ö Ad E fet Çanga, İst. kız lise.,;nden Mu'"bec-man Cemal Gedik, Adana K. lisesin- o u un an asan nen, ana Jr. '"@ 

den Dürüye Güçlü. tz. 2. nci lisesin- Öğ. okulundan İbrahim Sayar, İst. cel Argün, İz. Buca ortadan Hacer E
den Şeref Horasanlı, Ankara Er. lise· Er. Öğ. okulundan Şükrü Özaltın, ren, Osmaniye ortadan Kemal Oğuz _ 
sinden Adile Öngör, Haydarpaşa Ii- İz. Kız ortadan Kerime Aydaş, Alpul- erdem Taksim ortadan Hayriye Ö • 
sesinden Veysi Celal Tankut, Bursa 1~ Öğ. okulundan Ömer Uzgil, Tilki- nen,Tire ortacfan Riza Günmar, Gazi
K. Öğ, den Esat Kural, Adana Er. ! lık ortadan Baha Öztürk, Adana ı. ci 
Ö 1 antep ortadan Ferit Günal, Samsun 

ğ. den Raşit Hinöz, Trabzon lise- ortadan smail Hakkı Ergin, Aksaray 
sinden Mehmet Zı'ya Go"'rken, İst. Er. ortadan Reşat Seser, Vefa ortadan Hu ortadan Necmettin Gönenç, Aksaray 
Öğ. den Münir Raşit Öymen, Kadı- lusi Gürses Edirne Er. Öğ. okulun • 

ortadan Zeki Demirelli, Gaziantep li-
köy 1. ortadan Muhittin Sandıkçıoğ- dan Ferruh Ergündüz, Akşehir orta. 
1 Ad sesinden Tevfik Atalay, Kayseri lise-
u, ana K. lisesinden Sadiye Sepi- dan Osman Şene], Muğla ortadan 

ci, Adana Er. Lisesinden Hulüsi Ka· sinden Nevzat Yücel, Malatya lisesin-
d s d' A k ,.,. t ı· · d Hayrünnisa Ergün, Merzifon ortadan 

ratuna, Samsun lisesinden Salim Dün en a ı rca ' ma atya ısesın en Enver Gürel. 
dar, İz. 2. nci lisesinden Cemil Omaç, Celal Bensoy, Malatya lisesinden Lut 
Ankara Er. lisesinden Sabahattin fi Kipler, Ankara Er. lisesinden Ca
Sönmez, Bursa lisesinden Cemil Fen- hit Asal, Antalya lisesinden Davut 
man, Reşat Arif Sumerman, Edirne Akidil, Balıkesir lisesinden Kemal İ
K. Öğ. den Nuri Kayarası, Ileybelia- ren, Bursa lisesinden Pakize Arkan, 
da ortadan Aliye Şevket Bilen. Denizli lisesinden Vasık İnal, Denizli 

lisesinden Ömer Refik Korkan, Diyar 
25 liradan 30 liraya çıkanlar bakır lisesinden Galip Pekin, Diyar. 

20 liradan 25 liraya çıkanlar 

üçer murahhas göndermeleri muhte-
meldir. 

Kongrenin ruznamesi şudur : 
1 - Yeniden hazırlanmış olan tica 

ret ve sanayi odaları kanun projesi 
üzerinde görüşme; 

2 - Hazırlanmış olan ticaret bor
saları kanun projesi esasları üzerinde 
görüşme, 

3 - Tağşişin meni ve standardi
zasyon hususunda ticaret odalariyle 
borsaların ifa edebilecekleri hizmet 
Jer hakkında proje; 

4 - Menşe şahadetnameleri itasın
da ticaret anlaşmaları ve döviz icap 
larını takip etmekle beraL.:r tüccar ve 
idare için daha ziyade kolaylık temin 
edilmek üzere takibi tavsiye oluna 
cak usuller. 

5 - Kongre azasınca konuşulması 
kabul edilen umumi mahiyeti haiz ~:ı 1 
ir maddeler. 

Hon"n~"da~i İngiliz siv:ı 

batkı \ekili\'Or 
Hongkong, 21 a.a. - Royter ajan· 

sı muhabirinin ıstihbarına göre. ja 
ponların Hongkongdaki ingiliz kolo· 
nisini tehdit etmeleri üzerine İngiliz 
asker ve bahriyelilerinin ailelerine i
cabında şehri tahliye edebilmek üze
re bagajlarını hazır bulundurmaları 

emri verilmiştir. Ecnebi kadınlarla 
çocuklar koloniyi terkederek Hong· 
kong yakınında kain Stanley adaları-

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
2 Büyük film birden 

1 - Macaristan Gereteri 
( Paula W essily) 
(Almanca sözlü) 

2 - Kanun Benim 
(Jame Cagney) 

Seans saatleri: 
2,30 - 3,45 - 5,30 - 6,45 

Niğde ortadan Kemal Turgut Kiper, 
Kadıköy birinci ortadan Mehmet Hu
li'ısi Ökten, Gelenbevi ortadan Osman 
Necati Dura, Balıkesir lisesinden Fa
ik Kanaman Balıkesir lisesinden ll. 
Avni Uras, Edirne erkek lisesinden 

J V ccdi Çagatay, İst. kız lisesinden Ce
lfil Öğet, İsparta ortadan Kemal Ak -
gün, İz. Tilkilik ortadan Feride Ay -
kut, Adana birinci ortadan Kemal 11-
gaz, İsparta ortadan Ömer Adil Gül
lü, Cümhuriyet lisesinden Seniha Pa
sin, Ankara kız lisesinden Tezer Taş
kıran, Uşak ortadan Salih Sadi Ak -
toprak, Beyoğlu ortadan Fatma Zeh-

' ra CeUisin, Çanakkale ortadan Hüsa -
mettin Özturan, Ankara Gazi lisesin
den Hürmine Leyla, Bursa lisesinden 
Malik Adalan, Adana Er. lisesinden 
Arif Nihat Asya, Beykoz ortadan Fit 
nat Keskin, Beyoğlu ortadan Rıfkı 

1 
Meli'ıl Meriç, Kadıköy birinci orta -

M A (AR is TAN G E (ELER r dan Sıdıka Süleyman Atasagun, İs-
tanbul kız ortadan Behice Köprülü, 
Adana birinci ortadan Necmiye Ko· 

Gece saat 9 da 

., ve yeni Jurnal 

Tel: 2193 •••-'" cabalkan. 

30 liradan 35 liraya çıkanlar 
Manisa orta okuldan Hik-

met Cemay Oygan, Maraş ortaokul -
dan Nazif Özden, Kandilli K. lisesin
den Fahma Zehra Aktak, Erenköy K. 
lisesinden Hidayet Atakul, Kumka -
pı ortadan Efraz Küntar, Üsküdar 
birinci ortadan Memduh Ercan, Ga -
latasaray lisesinden İbrahim Hakkı 
Turgan, Kandilli K. lisesinden Medi
ha Süleyman Gezgin, Urfa ortadan 
t. Sefa Günay, İğdır ortadan Rıza 
Öz, 1. Kız lisesinden Mahmure Bal -

İst. K. Öğretmen okulundan Emi· 

ne Meliha Erkut, İz. Karşıyaka O. 
dan Arif Hikmet Tuza!, Galatasaray 
ilk kısım Mehmet Zeki Evrensel, De

nizli lisesi Şükriye Özdil, Galatasa

ray ilk kısım Şeref Alpar, Nevşehir 

ortadan Fuat Akman, Karagümrük 
ortadan Tahir Sener, Kastamonu 
ortadan Pakize Orhun, Çanakkale or
tadan Yusuf Zıya Ayma, Kabataş li
sesinden Mehmet Sadi Arseven, An
kara musiki Öğ. den Muzaffer Sözen, 
Manisa orta okuldan Meliha Hıza!, 
Rize orta okuldan Ahmet Niyazi A
gun, Beşikta;i orta okuldan Seniye 
Tekeli, İzmit orta okuldan Kerim 
Oktay, Adana Er. lisesinden Halis 
Kadri Koyutürk, Tire orta okuldan 
İlhan Okan, Galatasaray ilk kısım 
Faik Korkmaz, İnönü lisesi Remziye 
Rona, Amasya ortadan Arif Hikmet 
Öner, Samsun ortadan Emine Nesrin 
Özdal, Çankırı ortadan Hasan Fehmi 
Gökşen, Eyup ortadan Hatice Mak
bule Onursal, İz.K. öğretmenden Tu
ran Coşkun, Aydın ortadan Halil Ö
ke, Karagümrük ortadan Saadet Sel
ma Çelebi, Aydın ortadan Nesimi 
Gürsoy, İst. Er. lisesinden Recep 
Vahyi Oktay, Galatasaray lisesinden 
Seyfi Asal, Sezai Asal, Erenköy kız 
lisesinden Fatma Macide Öken, İst. 
kız lisesinden Mebrure Onursal, İst. 
Er. lisesinden Cemil Türk Onan, Or
du ortadan Mükerrem Gürün, Üskü
dar 1. ci ortadan Saim Sait Türe, Ka
dıköy 3. cü ortadan Nezahat Adula, 

bakır lisesinden Vahit Kutal, Diyar -
bakır lisesinden Remzi Tang, Diyar
bakır lisesinden Salih Zorlutuna, Er
zurum lisesinden Nurettin Belek, İz. 
2. ci lisesinden Mehmet Öz, İz. 2. ci 
lisesinden Hüseyin Sezer, Adana Er. 
lisesinden Sami Göksu, İz. 2. ci lise
sinden Şakir Candoğan, İz. 2. ci lise
sinden Alaettin Candemir, Adana K. 
lisesinden Metiihat Tüzün, Ankara 
Gazi lisesinden A. Hamdi Korcan, An 
kara Gazi lisesinden Fuat Pura, An
kara erkek lisesinden Mahmut Işıt -
man, Kars lisesinden Vehbi Öte, Kars 
lisesinden Süleyman Tamer, Kayseri 
lisesinden Ekrem Erkmen, Sivas lise
sinden Nuri Aykut, Adana erkek lise
sinden Fazıl Demirci, Tilkilik orta o
kulundan H!Jit Aksan, Amasya orta
dan Bekir Ulusoy, Biga ortadan Re. 
fet Angın, İz. Buca ortadan .Musavver 
Andaç, Burdur ortadan A. Selçuk, 
Köseoğlu, Iğdır ortadan Kadri Sun -
gun, Kadıköy 3. cü ortadan Melek Ya
rar, Konya ortadan Halil Kemal Edil, 
Nazilli ortadan Reşat ÖngeJ, Edirne 
ortadan İhsan Ertekin, Edremit orta· 
dan Süreyya Caner, Biga ortadan Mü
nir Burç, Adapazar ortadan Yusuf 
Ulusoy, Adapazar ortadan Zehra Ge
cedoğan, Akşehir ortadan Ramazan 
Bingöl, Balıkesir lisesinden Cezmi 
Tahir Berktin, Edirne erkek lisesin
den Hatice Talat Gürler, Adana kız 
lisesinden Belkıs Nedim Zencirkıran, 
Adana kız lisesinden Hadiye Çoban
gülü, Ankara kız lisesinden Suzan 
Nuri Pamir, Afyon lisesinden Ahmet 

Kastamonu ortadan Emine Yaman, 

Beyoğlu ortadan Saadet Kıraç, Ço -

rum ortadan Cavide Sönmezler, Gala

tasaray lisesinden AH Burhanettin 

Derin, Ödemiş ortadan Hüsamettin 

Kutman, Eyüp ortadan Sabih Özlü, 

Üsküdar 2 inci ortadan Bedriye Ar -

kan, Galatasaray lisesinden Muhsin 

Demironat, Galatasaray lisesinden Se 

lami Akalın, Çorlu ortadan Mürüvet 

Uğur, Maraş ortadan Adalet Yaşa, 

Pertevniyal lisesinden Ali Halil Sö -

zer, Bilecik ortadan Sadık Renkler 

Elbistan ortadan Zeki Cevat Ersan, 

Beşiktaş ortadan Riza Bediz, Ordu 

ortadan Ömer Besim Büke, İnegöl 

ortadan Feriha Seben, Nişantaşı K. 

ortadan Mutahhara Ar, Çatalca orta -

dan Ahmet Niyazi Anlu Burdur orta

dan Muazzez Tilkioğlu, Ünye ortadan 

Salih Zeki Çağlar, Çapa ortadan Nu

refşan Tardu, İst. kız lisesinden Ler-

zan Bengisu, Gazi Os. paşa ortadan 

Suzan Kocatürk, Adana Er. Öğ. oku

lundan Hilmi Tümer, Aksaray orta -

dan Ahmet ÖzeJ,Erzurum ortadan A-

dalet Turgay, Düzce ortadan Meziyet 

Yaban, Bilecik ortadan Safiye Neba

hat Tansel, Ankara Gazi lisesinden 

Seyfettin Toray. Fatih ortadan Ah. 

met Doğuer, İnegöl ortadan Kadriye, 
Eskişehir lisesinden İhsan Taykurt, 

Ödemiş ortadan Ati Muhteşem Sarı -

cı, Ankara Musiki Öğ. okulundan A

zize Duru, Fatih ortadan Vedia İyi -

son Ödemiş ortadan Fikri Çiçekoğlu, 
Ş. Karahisar ortadan Müeyyet Avşar, 
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Derece Ateş ••• 
1.--:
Almanya 
ve Savyetler 

Manevra kıriliği 

yaplldı 

25 - 8 - 1939 

FRANSA'DA 

Antalya' da 
meselesi 

su içecek 
halledildi 

(Başı 1. inci sayfada) 

kuna iltihak edecek olursa bu 
darbe, totaliter cephe için pek a
ğır olacaktı. İkinci ihtimal, an
cak müfrit bedbinler tarafından 
düşünülmüştür. Çünkü mihver 
poJitikasının hedefleri ne oldu
ğunu Savyet Rusya hiç olmazsa 
herkes kadar biliyor. Bu hedef
ler, Avrupa'nın ıarkını ve cenup
şarkını totaliter cephenin hükmü 
altına almak, Karadeniz, Ege ve 
Akdeniz' de hakim olmak, Baltık 
denizinden Asya ortalarına ka
dar, Rusya'yı amansız bir ihata 
ve tazyik çenberi içine almaktır. 
Totaliter cephe i]e birlikte çalı -
şan Japonya ise Çin'de yerleşi -
yor. Daha geçen sene İspanyol 
demokrasisi aleyhindeki müca -
deleye, totaliter cephe tarafın -
dan, Savyet Rusya ve komüniz -
me karşı bir haçlı sefer manzara-

(Başı ı. inci sayfada) 
geçit resmi için bütün nakil vasıtala
rı daha sabahtan tutulmuş bulunuyor
du. Bu münasebetle bugün ve bu ak
şam Edirneye Trakya'nın her tarafın
dan binlerce kişi gelmis ve şehrin bü
tün otel,pansiyon ve evleri misafirler 
le dolmuştur. - KADRi OCUZ 

Mısır askeri heyeti 1'e atQ§emili-

ASKERi 
TEDBİR! 

(Başı 1. inci sayfada) 

Bu toplantı, tamamiyle beynelmılel 
vaziyetin tetkikine tahsis edilmiştir. 

Daladiye, ittihaz edilmesi icabeden 
askeri tedbirlerle emniyet tedbirleri 
hakkında izahat vermiştir. 

A ntalya bu kadar sıcağına da
yanılmaz bir yer mi? Hayır 1 

Yalnız şöhretinde bu ateş var .. Sı
cağı her yerde hissederiz. !stan -
bulun bu yaz güneş altında kavrul
duğunu duymadık mı? Ankara a
kasyalar daha büyümeden, baraj a
çılmadan, bahçeler tanzim edilme
den ateşi sönmüş bir fırın külü de
ğil miydi? 

Antalya'nın koltuğunda kırk de
receye yükselen ve hazan bu raka
mı geçen derecenin şehrin birçok 
taraflarında düşütğünü hissedersi
nız. Bunun sebebini de insan eme
ğinin ve insan zevkinin tabiatı kıs
men mağlup edebilmesinde arama
lıdır. 

Geçen yazımda söylediğim gibi, 
şehrin içinde bazı yerlerde kemik· 
leri sertleşmiş, adali' pazu1u sivrişi
nekler varken bir parça ötede de -
niz kenarındaki villalarda bunlara 
tesadüf edemezsiniz. Bir de bu siv
risinekler uçucu mahluklardır de
ğil mi? Hayır mücadele etmesini 
bildikten sonra sivrisineğin olduğu 
yerde iliğini kurutmak kabildir. 

Şehirde mermerşahi cibinliği 
delebilen ve ısırdığı yerde yara ya
pan sinek bir çeyrek ötede iyi bakıl
mış temiz bir evde tatarcık halinde 
bir eser bile değildir. Her mahluk 
beslenen yerde, tutulan yerde ya • 
şar ! 

Mesela bir gün Antalya'nın ta· 
nınmı§ simalarından Mehmet kap
tanın evine misafirliğe gittik. Meh· 
met kaptan cidden zevk sahibi bir 
zattır. Antalya, sahilinde çok 
güzel bir ev yaptırmış ve bu evin 
pencerelerini bütün muhtemel rüz
garlara göre tanzim ettirmiştir. 
Mehmet kaptanın evini serin tuta
bilmek için başvurduğu yegane ça
re, bu evi, bu mıntakanın iklimine 
göre yaptırmak dirayetini göster -
meıidir. Tasavvur edin ki evin i
çinde bir tek cibinlik bile yoktur. 
Bütün pencerelere tel koydurmuş, 
ayrıca pancurlar yaptırmıştır. Ak
§am olunca muhtemel bir iki sivri
sineğe karşı da haşerat öldüren 
maddelerden biri sıkılmakta, bütün 
mesele hallolunmaktadır. 

lı yaşamakta değil, yaşamasını 
bilmektedir. Şehrin içinde de Meh
met kaptan gibi bazı kimseler var
dır. Fakat bunlar nedense mahal
leler arasından çıkmıyorlar ve böy
le rahat bir evde yaşamak zevkini 
tadamıyorlar. , . 

Şüphesiz ki, Antalya da bu sıv
risinek belasiyle mücadele et~ek 
belediyenin en birinci vazifelerı a
rasında yer almıştır. Nihayet biz en 
az kazanç sahibi vatandaşlarımızı 
da düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Şimdi bu işe girişilmiş olduğunu 
görüyoruz. Su birikintileri, kanal
lar ve cetveller vasıtasiyle akıtıl

maktadır. Fakat ayrıca şehrin te
mizliği işinde vatandaşların beledi
ye ile, belediyenin vatandaşlarla el 
ve iş birliği yapması lazımdır. Bu
nun çok kısa bir zamanda halledi
leceğine §Üphe etmiyelim. 

terler dün Trakya'ya gittiler 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Bir 
müddettenberi memleketimizde bu · 
lunmakta olan Kahire Topçu kuman
danı Elzeydi paşanın reisliğindeki 
Mısır askeri heyeti ve ataşemiliterler 
bu akşam kalkan hususi bir trenle E
dirne'de yapılacak geçit resminde bu
lunmak iizere Trakya'ya gittiler. 

Aklı;sa 'da ceviz 
kadar dolu yağdı 

Bone meclise harici vaziyet hak· 
kında ~allımat vermiştir. Mumaileyh, 
bilhassa alman - sovyet misakını Mos
kovadan Naggiar tarafından telefon· 
la verilmiş olan metnine nazaran tah
lil etmiştir. 

sı verilmiştir. Gerçi henüz ingi- Zarar 50. 000 lira ... 
liz ve fransızlarla müzakere ke-

Nazırlar meclisi içtimaının sonun· 
da nazırların bugünlerde yeniden bir 
takım toplantılar daha yapacakları 

söylenmekte idi. Bu münasebetle ba
zı siyasi mahfillerde beynelmilel va
ziyetin vahamet kespetmesi takdirin· 
de bizzat Başvekilin bütün fransızları 
ittihada davet edeceği ve bu ittihadın 
ilk ifadesi olmak üzere bir milli bir
lik kabinesinin teşekkülü olacağı in
tibaı mevcut idi. 

Antalya ciuar(nda K.epez'de fehre •erinlik niıaneai veren çamlar 

silmemiş olduğu için tamamen 
tahakkuk etmiş gibi telakki edil
mek doğru oJmıyan üçüncü ihti
mal, yani bitaraflık kalıyor. Aca
ba bu bitaraflığın şartları ne ola
caktır? Eğer bu şartlar mihver 
politikasının, Avrupa şarkında, 
Balkanlar ve Karadeniz' de ve U
zak - Şark'taki faaliyetlerini tah
dit eder mahiyette ise, o zaman 
T emps gazetesinin mütalealarına 
hak vermek lazımgelir. Moskova 
ile Ber1in'in anlaşma hadisesini 
Avrupa tarihinde görülen siyasi 
teahhütlerin en mühimmi, akide 
değiştirmenin en bekleniJmiyeni 
addeden T emps gazetesi diyor 
ki: "Bu paktın mevcudiyeti, za • 
hiren, komintern aleyhindeki 
paktın hükümsüz kalması, nazi 
rejimi akidelerinin inkar edilme
si, ve Almanya'nrn Baltık devlet
lerine, Ukranya ve Karadeniz' e 
doğru genişleme planlarının ter
kedilmesi manasını tazammun 
etmektedir. Öyle tahmin edilebi
lir ki müşkül bir mevkide l<alan 
Fiih.rr" ih..:lsıı.• .Atti1ii + .. hJfL· .... ..1 ........ 

.t'>.raa ... -...\._u -a ....... ı:.-~ .. • uzakıaı:mak 1çın, acele edıyor ve 
- Şey ... dedim, burada hastalık sahnevi mahiyette diplomatik bir 

filan var mı? 

.. .............. Yazan : 

muvaff akiyetle rejimin zavahiri-- Pek öyle hastalık yok 1 dedi. kul 
Ufak tefek ishal, dizanteri, ıerit fi- ni kurtararak kendine sev cey-

'

i bir ricat temin ediyor.,, lan olur .... 
Mümtaz Faik Fenik 

koli basilinden fena halde ürken i- Galiba dik dik yüzüne bakını- Ne olursa olsun, hadise lngil-
b. t" ıım 1 güllimıedi 1 'd ı· 

çime ıoğuk ır ıu ıerp ı. _ Yok, canım 0 ıudan değil.... tere ile Fransa a tola ıter cep· 

H akikaten Anadoluda birçok - Evet inşallah değildir. henin, tecavüz cesaretini teşvik 
•ehirlerimizin en belli baş- eder mahiyette görülmüştür. İki ,. Bu iki hatırayı anlatmaktan 

1ı meselelerinden biri de ıu derdi- gündenberi Londra ve Paris'teki 
dir. Menba suyu bulunmıyan yer- maksadım, memlekette su l b 1 k 
}erde suyu hazmedemesek bile hiç derdinin ve bu dertten evel, kül- karar ar, aş aması im anı artan 
olmazsa sıkıntısını biraz hazmede- tür, bilgi sahibi insanların iş başın- bir harbe süratle hazırlanış ted -

1 "' 1 d da bulunmasının ne kadar mühim İ biliriz. Fakat suyu o an y"'r er e birlerinden ibarettir. ngiltere ve 
bunu anlamıya imkan yoktur. olduğunu göstermektir. Su, dertle- Fransa teahhütlerine sadık kal· 

rimizin biridir. Asıl büyük derdi -
Bundan üç buçuk, dört sene e- dıklarrm .. imdi her zamandan · · · o d miz, büyük şehirlerimizin dışın - -:r 

Berlin'deki fransız sefiri, dün ak· 
İzmir, 24 (Telefonla) - Akhisa- şam günün mese .. leleri ha~kında .. ken· 

rın Apaklı koyüne 45 dakika müddet-1 disine bazı malumat verılmek uzere 
ie yagmurla karışık olarak ceviz bü- hariciye müst_eşa~ı :voermann tarafın 
yüklüğünde dolu yağmıştır. Dolu yü- elan kabul edılmıştır. 
zünden bir çok evlerin camları kırıl -
mış, sıvaları dökülmüştür. Bostanlar, 
baglar ve pamuk tarlalarının bu yüz
den gördügü zarar 50.000 lira radde -
sindedir. Zarar gören çiftçiler bu yıl 
vJgilerinin tecili ve kendilerine yar
dımda bulunulması için alakadar ma
kamlara müracaat etmişlerdir. Dolu, 
Manisa'nın Çatalazmağı mıntakasın -
da da bağları bozmuştur. Fırtına es -
nasında düşen yıldırımlardan birisi, 
bir mandayı öldürmüştür. 

Üzüm piyasası 
dün İzmir'de 
törenle açıldı 

Silah altına çağrılanlar 

Paris, 24 a.a. - Yeni ihtiyat konten
janlarının silah altına çağrılması hak
kında dün akşam verilen karar, sefer
berlik k~ğıtlarının üzerinde 3 ve 4 nu
malar bulunanları istihdaf etmekte -
dir. 

Bunlar, dün gece belediyeler önune 
asılan ilanla çağrılmıştır. 

Üçüncü ve dördüncü sınıf efradı 
silah altına davet edilmeleri ile aynı 
zamanda bu sabah seferberlik cüzdan
ları iki numaralı olan hudut mıntaka
Iarı ihtiyat efradı da silah altına çağ
rılmıştır. 

Paris daima sakin 

Paris, 24 a.a. - İki, üç ve dört nu
maralı askeri vesikaları hamil ihtiyat 
sınıflarının silah altına çağrılması, hu 

İzmir, 24 (Telefonla) - Üzüm pi- susi nakil vasıtalarına vaz'ıyet edil -
yasası bugün borsada vali Etem Ay • mesi için verilmiş olan emir Paris'in 
kut, ihracat tacirlerinin ve müstahsil- sükunıtini hiç bir veçhile ihlal etme
lerin de hazır bulunduğu. b~r törenle miştir. Parislilerin çehrelerinde sü -
a~ı!dı: İ~k s~ış .':1ı;.:ımele~ı, _ıh~ac:t ~~- .kim ve azi~niaşnd_eri ok _:qı;Ri.4.\i..%'i.e 
müstahsillerden Reşat Leblebici ara- bitler ve gazeteciler şahit olmaktadır
sında yapıldı. Fiyat öğleden sonra bir )ar. "Sinir harbi" denilen şeyin iflas 
kuruş düştü. Fakat bu düşüş normal • etmiş olduğu bugün anlaşılıyor. Fran 
dir. Müstahsiller, bilhassa İngiltere • sızlar, sükunetini muhafaza etmekte 
nin üzüm ve inciri takas listesine sok olan hükümetin arkasında ayniyle o -
mak kararından sonra, memnundur. nun gibi sükunet içindedir. 

ilk incir ~ahsul~ vapura Fransız Başvekili Daladiye, akşam 
yuklendı d k' üzeri general Gamelin ve general Cor-

Bugün gene törenle ve liman a ı son ile görüşmüştür. 
vapurların düdük sesleri arasında An . t . .. 

, 1_ 'lk k ·ncir parti _ Daladı ye Fransa'nın ngıltere Bu -
verse 30 tonlu. ı uru ı " k 1 · · · d k b 1 · · 
· .. · · B d da satılan incir yu e çısını e a u etmıştır. 

sı ~ond~rıldı. ~~sa a alı buldu, stok Fransa hariciye nazırı Bone İngil • 
lerın mıktan lO çuv tere, Polonya, Romanya büyük elçile-
kalmamıştır. rini kabul etmiştir. 

Dl~ 
Fabrikalara vaz.'ıyet ediliyor 

vel, Diyarbakır'a gıtmıştım. ra a daha kat"ı lı'sanla ı"la" n etmekte· . · d k .. da kalan yerlere de sıhatı, görgü- s 1" t d 
"Hamravat., suyu ısının e ço gu- l h b. . X Londra - •• e ame or usu" yük 
zel bir su vardır. Hamravat 0 za- yı ve asgari bir kültürü sokabil- dir er. Eğer erhangi ır emrıva- k meclisi Jorj Carpenter'i kendisi 

!.KÜÇÜK Paris, 24 a.a. - Resmi gazete, mil • 
li müdafaa için çalışan bütün mües -
esseselere cihet askeriyece vaziyet e
dilmesi hususunda yarın bir emirna -
me neşredecektir. 

· · · · d mektir. Bunu her tarafa yayılan ki darbesi, Polonya'yı müdafaa - se · t' manki belediye reısının sayesın e ne yeni reis seç~ı~. ır. . 
bütün evlere ayrı ayrı borularla da- genç nesil başaracaktır ve çoktan· ya sevkedecek olursa, garp dev • X Solya - Hukumet, hır takım İp· 
ğıtılmıştır. Hatta Diyarbakır'd~ beri de birçok yerlerde başarmıya letleri·nin derhal kuvet müda- tidai maddelerin bilhassa deri, deba • 
her evde tesadüf edilen havuzlar bı· başlamıştır. halesinde bulunacaklarına şüp. -atta kullanılan madelerin, mensu • 
le bu güzel su ile doludur. Sahil boyundaki güzel villaları he etmemelerini, sefirler Ber- ~at ve hayvan yemlerinin ihracını me· 

Orada anlattık)arına göre, bu su ile, plajlariyle, mükemmel gazino- lin ve Roma'ya bildirmişlerdir. netmiştir. 
çok eskidenberi bir evden bir eve lariyle, şehirde yeni açılmıya baş- Savyet Rusya'nın, hemen ferdası X Londra - İngiltere bankasının 

Başvekil Daladiye yarın akşam rad
yoda bir nutuk söyliyecektir. Nutkun 
saati henüz tesbit edilmemiştir, 

Bütün İngiliz ve fransız gazete mu
habirleri bu akşam Almanyadan ay
rılmıştır. 

gider, her türlü hizmetlerde kulla- lanan geniş ve ağaçlı caddeleriyle, günü ideolojik mücadele mütare- iskonto fiyatı yüzde 2 den yüzde 4 de 
d 1 d nılır, sonra tekrar mahalleyi dolaş- sivrisineklerle yapılan mücadele- kesı"nı"n feshı" ı"le tetviç edilecek o- çıkarılmıştır. A ntalya'nın esas ava arın an R a Pa a b t 

mağa çıkarmış. Hatta bir aralık su siyle, nihayet su davasını halletme- lan bir totaliter cephe zaferine X om - P nın u akşam tal-
biri de içecek suyu olma- künkleri sızmıya başlamış da çok siyle Antalya buna güzel bir misal- yan saatiyle saat l9 ~a bir nutuk söy- Senelik atletizm 

d G · f · burada su bol- yardım edeceğini tasavvur et- -· e bun tk ması ır. arıp ır • akıllı bir zat, bunların içine, men- dir. ld .... u liyecegı v u un radyo ile neşre· 
dur. Menba suları çok uzak deği~- bamdan gübre attırmış. Bu gübre- mek doğru ve ma·ntıki O ugun dilecegi haber verilmektedir. 

dir. Şehirde iskele civarında bır ler suların cereyaniyle küngün ci- zannetmiyoruz. Onuben i1çi~ bu~- X Kamberra - Başvekil B. Men Atletizm federasyonu bu aydan i -
tek menba suyu çeşmesi vardır. İs- darlarından geçecek ve delikleri 1 dan sonra gelecek ha r erm, - zies, önümüzdeki üç sene zarfında tibaren gelecek senenin mayıs ayı so-
kete suyu diye anılan bu menba ~u- tıkıyacakmış. Fakat bereket versin, zi, sulhu tehlikeye koymak de· 3000 pilotun antreman yapmaları için nuna kadar bütün yurtta yapılacak o-
yunu da antalyalılar pek tavsıye sonradan bu gübrelerle bu çok a- A k B ğil, belki sulhu kurtarm~k maekb: n~k~en. yard~~da bulunmak suretiyle lan atletizm faaliyetinin programını 
etmiyorlar: buna mukabil s~hrın~~ kıllı zatın kafasındaki çatlakları tı- n 0 fQ 0 fSOSI sadiyle yapılmıf olan hır te~ bır ıhtıyat sıvıl hava kuveti ihdasına hazırlamıştır. Bu programa göre : 
larında depo ettikleri suyu ıçmegı kamışlar, ve Hamravat suyunu bu I . k nda hıra· karar vermiştir. ' Eylu"I 

1939 
_ İstanbulda Tu"rkiye 

24 Ağustoı 1939 Fiyatlan hüsün netice erı arşısı f L d 
tercih ediyorlar. afetten kurtarmışlar. k .... · · d 1 muha aza x. on .ra - Bu ayın 19 unda Ak· birincilikleri. Balkan oyunlarına ha-

Ne yalan aöyliyeyim, ilk gittiği- Su derdi dedim de aklıma geldi: ÇEKLER edacı·yaogruınza. ıtyımaazı=~:n başla.ngı- denızde bır cevelan yapmak üzere zırlık olmak üzere lstanbulda kamp. 
miz akşam bu suyu biraz korkarak bu tarihlerde gene Anadolu'nun Southampton'dan hareket etmiş olan Macar atletlerinin teması . 
. t"k d d 1 Açrlıı F. Kapanıı F cında so"yledig"'imiz gibi, vazkıye. St h ıç ı · şarkında ve cenubun .a ?. a~~yor- hl"l" anca ye- r~ more vapuruna yolunu değiştir- İlkteşrin - Balkan olimpiyatları--Bu su ne suyu? diye sorduk. dum. Yolum Darende ye duştu. O- tin daha iyi bir ta 1 1• .. l mesı ve Akdeniz · · · · .• K d d 'l Londra 5.93 5.93 mümkun o a- .

1 
• • e gıtmemesı emrı ve- na ıştırak. - uyu suyu. e ı er. rada kasabanın su işleriyle çok ya- Nevyork 126.675 126.675 ni tafailattan sonra rı mıştır. İkinciteşrin - Kapalı salon çalış -

Kuyu suyu bizim bildiğimiz bir- kından aliikadar olması lazım gelen Paris 3.355 3.355 bilir. . • X Belgrat - Ljoubljan'nın büyük malan. 
az acı olur. Fakat bu tatlı idi. Son- bı·r zatla konuşuyordum. Sordum: Milino 6.6575 6.6575 f. R. AT AY sonbahar panay . 

1 1 
1 kl 

·· b Cenevre 28.5725 28.5725 .. ırı, 2 eylülden 11 ey · Bırincikanun - Kapa ı sa on ça -radan an aıu anna gm, usu _ Na5'1 iyi suyunuz vn m•? Am.,onı.m 6820 68.20 Jule kada. devam edecekti<, hşmalan. BHumum bölgel"de Ata· yağmur suyudur. Fakat yağmur su· Bana .. · Berlı'n 50.7275 50.7275 X Belgr t 

f d ha . . a - Kıra] ikinci Pierre on türk koşusu. yu ne de olsa, geçtiği olukları yıkı- - Görmüyor musunuz? dedi; ka- Bruksel 
2::ci:~~ 2::6:~~ Yunanistanda iki SIRI a yedıncı yıldönümünün yakında yapı· ı İkinci kanun 1940 - Kapalı saıon -yara~ ~u aak~rınc\ d~kiıb·ıu~or. Bu· sabadan koskoca bir su akıyor. ~~}~~ 1.56 1.56 il ld l~cak 0.~a~ tesidi merasim münasebe - tarda atmalar. Kır koşuları. Kapalı 

nun ıçın, ço an te rın u ıçme su- Filhakika kasabadan Tohma su- Prag 4.3425 4.3425 s'ıla"h alflnl (lt1lrl 1 t!yle ~~~un memleket, bu büyük mil· yerde pentatlon (Ankara, İzmir, İs-
yu davasını halletmek gerekti, diye yu namında sapsarı bir su akıyor- Madrid 14.035 14.035 1ı ş.en_ lıgın fevkalade muazzam olma - tanbulda). düşündüm. Varıova 23.72 23.72 t' sı ı h 

Antalya'nın kıymetli mebusu B. du. Budapeşte 24.455 24.455 A . 24 a.a. - Harbiye nezare ı- çın azırlanmaktadır. Şubat - Bölgelerde beden terbiye-
ı<asih Kaplan, bunu tabiatiyle ben- - Bu ıuyu mu içersiniz?.. :~f:reaşd ~:~~~5 ~:~~~5 . ~_na~ebliğine göre 1936 ve 1937 sı- X B.elgrat - Gazetelere nazaran si genel direktörlüğü kır koşuları. 
den evel düşiınmüş ve icap eden te- - Evet ... Bazı memurlar, hakim, Yokohama 34.62 34.62 nın ır mensup olan ve tebliğde şu- Yu~anıstan ile Yugoslavya arasında Bütün bölgelerde kır koşuları. 
ıebbüslerde bulunmuş. Vakıflar i- müddeiumumi filin, civardan mer - Stokholm 30.575 30.575 ~~~:~ı~~sterilmiş bulunan sahra ~op- ted~yata ait yeni bir itilaf akti mak - Mart - Türkiye kır koşusu birin-
daresi tarafından tesis edilen kana- kaplerle su getirtirler ama yazık Moskova 23.9025 23.9025 a~ır topçu, cebel topçusu, suva- sadıyle Önümüzdeki ay içinde müza. ciliği (Ankarada). Balkan kır koşusu 
tın açıldığı gün bunu orada topla· paraya 1 Bu suyun nesi var? ESHAM VE T AHVILAT ~~:,U: te~graf ihtiyatları:. fırka 7 .. ~e~- kerelere girişilecektir. birinciliği (İstanbulda). 
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25- 8- 1939 

Sovyet - Alman ademi tecavüz 
pakti dün Moskova' da imzalandı 

Ribbentrop tayyare 
ile Berlin'e döndü 

Ribbentrop ve İzvestiya iki devlet 

arasındaki dostluğu şiddetle övüyorlar 
Moskova, 24 a.a. Tass ajansı bildi

riyor: 
23 ağustosta, saat 15.30 da, halk ko

miserler meclisi reisi ve hariciye halk 
komiseri B. Molotov ile Almanya ha· 
riciye nazırı B. von Ribbentrop ara
sında, bir ademi tecavüz paktının ak
di bahsinde ilk görüşme vukua gel
miştir. Bu görüşme, B. Stalin ile Al
manyanın Moskova büyük elçisi B. 
von Der Schulenberg'in yanında ya -
pılmış ve üç saat kadar sbrmüştür. U
fak bir istirahatten sonra görüşmiye 
saat 22 de yeniden başlanmış ve bu 
görüşme, ademi tecavüz paktının im
zası ile neitcelenmiştir. 

** 
Moskova, 24 a.a. - Alman gazete

leri, alman - sovyet ademi tecavüz 
paktının imzalanması haberini, husu
si ikinci tabıları ile manşet halinde 
bildirmekte, fakat vaktin çok geç ol
masından dolayı komanter neşretme -
mektedir. 

Fon Ribbentrop Almanya' ya 
döndü 

Moskova, 24 a.a. - B. fon Ribbent
rop saat 13 te tayyare ile Almanyaya 
gitmiştir. Dün Stalin ile Ribbentrop 
arasında teati edilmiş olan sözler hak· 
kında mütemmim mallımat ve tafsilat 
mefkuttur. Ancak bir alman menbaı 
bu görüşmelerin pek ziyade dostane 
olduğunu temin etmektedir. 

B. von Ribbentrop ve maiyeti tay
yare ile Könisberge gelmişler ve sa
at 17 ye doğru Berlin'e hareket et
mişlerdir. 

B. von Ribbentrop, derhal B. Hit
lerle görüşerek kendisine raporunu 
verecektir. 

Fon Ribbentrop'un beyanatı 
,1T1V:lft.\JVC1, ''"' a.c... O u.L '-'""'""'ı ... 

yanatta bulunan B. von Ribbentrop, 
ezcümle şunları söylemiştir: 
"- Almanyada ve Rusyadaki vazi

yet, bu iki büyük memleket biribirle
rine düşman bulundukları zaman dai
ma fena olmuş, dost bulundukları za
manda iyileşmiştir. Dünkü gün, iki 
milletin mukadderatı için çok mühim 
bir gündür. Führer ve Stalin, dostluk 
üzerinde karar kılmışlardır. B. Molo· 
tov ile birlikte imzaladığım ademi te· 
cavüz ve istişare paktı, iki milletin ya 
pıcılıkları ve sıkı işbirlikleri için de
ğişmez, sağlam bir temeldir, bu, iki 
milletin tarihinde, belki en mühim dö
nüm noktalarından biridir. Almanya· 
yı ve Rusyayı çenber içine almıya te
ıebbüs olundu. Alman - rus anlaşma
sı, işte bu çenber altına almadan doğ· 
muştur.,, 

B. von Ribbentrop, bu paktın Japon 
ya üzerinde yapacağı tesir hakkında 
sorulan bir suale de şu cevabı vermiş· 
tir: 

"- Ben eminim ki bu pakt, rus - ja
pon münasebetleri üzerinde ve aynı 
zamanda alman - japon dostluğu üze· 
rinde mesut tesirler icra edecektir.,, 

Souyet gazetelerinin telairleri 

Moskova, 24 a.a. - Tass Ajansı bil
diriyor : 

lzvestia gazetesi ve Pravda gazete
aı, başmakalelerini Almanya ile Sov -
yetler Birligi arasındaki ademiteca -
vüz paktına tahsis etmektedirler. 

lzvestia diyor ki : 
"Sovyetler Birliği komünist partil'

ıinin 18 inci kongresipdeki tarihi ra
porunda, Stalin, raporunun siyasi kıs· 
mının btançosunu yaparken şöyle de· 
mişti: "Biz, bütün komşu memleket· 
)erle sulhperver ve sıkı iyi komşuluk 
münasebetlerine taraftarız.,, bu tez, 
uzun zamandanberi, Sovyetler Birliği 
harici siyasetinin esas prensipidir, bu 
prensipten hiç bir zaman ayrılmamış 
olan Sovyetler Birliği, daima dünya 
sulhunu muhafazaya ve bilnetice eve
ıa coğrafi vaziyeti itibariyle pek ya
kınında bulunan memleketlerle sulh
perver münasebetler idamesine çalış
mıştır. Stalin, kongredeki sözlerine 
§Öyle devam etmişti: "Biz, bu hattı 
hareketteyiz ve bu memleketler Sov
yetler Birliğine karşı aynı hattı ha
reketi tuttukça ve sovyet devletinin 
tamamiyetini bilvasıta ihlale kalkma
dıkça aynı hareketi muhafazada de • 
vam edeceğiz.,, 

Ticaret muahedeai ue paktın 

tezin tam bir tezahürüdür. 
19 Ağustosta Berlin'de iki memle

ket arasında bir ticaret ve kredi mu -
kavelenamesi imzalanmış, 23 agustos
ta Moskovada da Almanya ile Sov -
yetler Birliği arasında bir ademiteca
vüz paktı aktedilmiştir. 

Bu iki vesika, yalnız iki akid taraf 
münasebetlerinde değil, fakat aynı 
zamanda bütün dünya enternasyonal 
siyasi vaziyetinde de en büyük bir e
hemiyeti haiz bulunmaktadır. 

Almanya ve Sovyetler Birliği gibi 
bu derece muazzam iki devlet arasın
da sulh ve iyi komşuluk münasebet -
leri tesisinin geniş ekonomik müna -
sebetler üzerine iptina edeceği pek 
tabii idi. Bunlar, müthiş gergin olan 
enternasyonal vaziyeti teskine ve sul
hun takviyesine·yardımdan hali kal • 
mıyacaktır. Bu, yalnız sovyet - alman 
ademitecavüz paktının akdi ile değil 
fakat bizzat bu paktın metni ile de 
teeyyüt eylemektedir. 

Paktın mühim noktaları 
İki tarafın bütün azmine rağmen, 

devletler arasındaki münasebette ni
za ve ihtilaflar çıkabilir. 23 ağustos
ta imzalanan pakt, bu gibi ihtimal
leri de göz önünde tutmaktadır. Bu 
pakt, diyor ki : İki akit taraf, bu gi
bi niza ve anlaşmazlıkları, yalnız sulh 
vasıtaları ile, dostane fikir teatisi ile, 
ve lüzumu takdirinde bu anlaşmazlık· 
lan halle memur komisyonlar kur • 
makla hal edecektir. 

Bundan başka, imzalanan pakt, müş 
terek menfaatleri alakadar eden me • 
selelerde karşılıklı istişare ve ha -
berleşme temasları lüzumunu da kay
detmektedir. Bu madde, her şeyden 
evel bu gibi niza ve ihtilafları önle -
miye yardım edecektir. . . 

Bu suretle, Moskovada on sene ıçın 
t-•al!'tı- .. - r'!:llr.. g~r_.lr: o;v~•i 2~rr.:lc 

hukuki bakımdan, fevkalade büyük 
bir ehemiyeti haizdir. Bu pakt, en bü
yük iki devlet arasındaki münasebet
leri tamamiyle, normal bir hale getir· 
mekte ve bunu yaparken, Avrupada 
ve bütün dünyada enternasyonal si
yasi vaziyetin takviyesine ve istikra· 
rına yardım etmektedir. Bu pakt, 
Almanya ile Sovyetler Birliği arasın
daki münasebetlerde, iki devletin düş
manlarının daima idameye ve fazla
laştırmıya cehtettikleri gerginliğe bir 
nihayet vermektedir. 

İdeolojik farklar ve iki memleke -
tin siyasi sistemlerindeki farklar, Sov 
yetler birliği ile Almany~ :"'asın~a 
iyi komşuluk münasebetlerının tesıs 
ve idamesine doğru giden yolda en
gel olamaz ve olmamalıdır. 

Pakt dünyadaki gerginliği 
azaltacak 

Gerek bu ademitecavüz paktı gerek 
19 ağustos tarihli ticaret ve kredi mu
kavelenamesi, Sovyetler Birliği mil -
letleri ile alman milleti arasında dos
tane münasebetlerin inkişafı için lü
zumlu esasları ihtiva etmektedir. 

Pravda gazetesi diyor ki : . . 
"Aktedilen paktın metni yalnız ıkı 

akit memleket münasebetlerinin halli 
çerçevesini aşmaktadır. Bu ~.a~~· en. -
ternasyonal vaziyetin en buyuk bır 
gerginlik arzettiği bir günde yapıl -
mıştır. Sovyetler Birliği ile Alman.y~ 
arasındaki ademitecavüz paktı gıbı 
sulhperver bir pakt, enternasyonal va
ziyette gerginliğin azalmasına muhak 
kak yardım edecektir. 

Almanya ile Sovyetler Birliği ~ra
sında bir ademitecavüz paktının ım
zası gene muhakkals ki çok mühim en 
ternasyonal bir hadisedir. Çünkü bu 
pakt, yalnız Almanya ile Sovyetler 
Birliği arasında sulhperver iyi kom· 
şuluk münasebetlerini takviye ile k~l 
mıyor, fakat umumi sulhun da takvı· 
yesine yarıyor. Almanya ile S~v>::t· 
ler Birliği arasındaki geçimsızhge 
bir nihayet verilmiştir. İdeoloji ve si
yasi sistem farkları, iki memleket ~
rasında iyi komşuluk münasebetlerı
nin teessüsüne engel olamaz ve ol • 
mamalıdır. İki memleket arasında, Al 
manyanın ve Savyetler Birliğinin 
düşmanlarının gayretleri ile bir çık • 
maza sokulmuş olan dostluk, bundan 
böyle inki§li için lüzumlu şeraiti el
de edecektir. ,, 

Japon gazeteleri atef 
püakürüyor 

Tokyo, 24 a.a. - Royter ajansın ehemiyeti 
Almanya ite Sovyetler birliğinin dan: . 

ULUS 

Danzig serbest şehri 

istiklôl ilôn etti 
(Başı 1. inci sayfada) 

Berlin mahfillerinin likri 

Berlin 24 a.a. - (Havas Ajansın • 
dan): Salahiyetli alman mahfilleri, 
Danzig'deki nasyonal - sosyalist şefi 
Förster'in Danzig devlet reisliğine 
tayini münasebetiyle bu işin tama -
miyle Danzig'e müteallik bir iş oldu
ğunu ve doğrudan doğruya Almanya
ya müteallik olmadığını beyan etmek
tedirler. 

faasını temine matuf mütemmim bir 
takım tedbirler ittihazına karar ver -
mişlerdir. İki sınıf ihtiyat efradının 
silah altına çağrılmasına tevessül e -
dilmiş olan ihtiyatların daveti ted -
birlerinin vüsat ve şümulü hakkında 
bir güna sarih maliimat mevcut de • 
ğildir. Payitahtta hiç bir duvara se -
ferberliğe ait afişler talik edilmemiş
tir. 

Bunun haricinde her hangi bir müta 
lea serdinden içtinap edilmektedir. 

iki alman zırhlıaı Danzig'e 
gidiyor 

Danzig, 24 a.a. - Bundan bir müd
det evel haber verilmiş olduğu veçhi
le Königsberg adındaki alman kruva
zörü yatın Danzig'i ziyaret edecek • 
tir. 

Bu ziyaretin Polonya hükümetine 
malfımat verilmiş olduğu hatırlarda

dır. 
Ayrıca resmen bildirildiğine göre, 

alman "Schleswig - Holstein,, mektep 
gemisi, yarın sabah saat 8 de serbest 
şehri ziyarete gelecek ve Neufahr -
wasser'de demirliyecektir. 

Lehliler ue İngilizler Danzig'den 
ayrılıyorlar 

Danzig, 24 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Polonya heyeti Varşovaya hareket et
miş ve bu suretle Polonya gümrük • 
çüleri meselesi etrafın<la yapılmakta 
olan Polonya • Danzig görİ.l~melerini 
tek taraflı olarak inkıtaa uğratmış -
tır. 

İngilterenin Danzig general kon -
solosu bu sabah serbest şehirden ay -
rılmıştır. 

İngiliz kolonisi ve ingiliz vapurla
rı bu sabah Danzigi terketmiştir. 

Berlin'deki Leh sefareti 
boşaltıldı 

Varşova, 24 a.a. - İyi bir menbadan 
öğrenildiğine göre Almanyanın Var
ıova sefarethanesindeki evrak ile ba
gajlar dün akıam sefarethane bina· 
sından çıkarılmııtır. Sefarethane me
murları üç veya dört kitiden ibaret 
kalmıştır. 

Polonya mütemmim tedbirler 
alıyor 

Varıova, 24 a.a. - Polonya bükü • 
meti erkanı, dün gece beynelmilel va
ziyet dolayısiyle memleketin müda • 

ni büyük bir infial ile tefsir etmek • 
tedirler. 

Gazeteler, Almanya'nın kendisinin 
"ideoloji,, sahasındaki müttefikine i • 
hanet etmiş olduğunu yazmaktadır. Ga 
zetelerin hiddet ve infiali Berlin Ja· 
ponya ile Sovyet rusya arasında bir 
ademi tecavüz misakı aktedilmesi mak 
sadiyle tavassutta bulunacağına dair 
olan rivayet üzerine büsbütün art • 
mıştır. 

Hoçi Şamsun gazetesi yazıyor: 

"Japonya, büyük infialini, büyük 
hiddetini sükut etmek suretiyle izhar 
etmelidir.,, 

Asabi Şimbun gazetesi, Almanya • 
nın şimdi artık bir kağıt parçasından 
başka bir şey olmıyan komintern aley 
hindeki misakın mana ve ruhunu a • 
çıkça, ihlal etmiş olduğunu yazmak • 
tadır. 

Miyako Şimbun, Japonya'nın yakın 
da dokuz devlet muahedesini feshede
ceğini yazmaktadır. 

Almanya Japonya ile iatifare 
etmedi 

Tokyo, 24 a.a. - Domei ajansı 

tebliğ ediyor : 
Japonya başvekili Hiranuma bil -

kümet aza ve müşavirlerinin konfe
ransında, Almanya'nın Sovyet Rusya 
ile müzakereye başlamadan evet Ja· 
ponya ile istişare etmediğini bildir
miştir. 

Fon Ribbentrop yalnız Moskova· 
ya hareketinden evel japon büyük el· 
çisi general Oshima'ya Sovyet Ruıya
nın Fransa ve İngiltereye iltihak et
mesi ihtimali ve Danzig'in vaziyeti 
karşısında alman hükümetinin bir mi
sak aktetmeden başka çaresi kalmadı
ğını söylemiştir. 

Almanya hariciye nazırı japon el
çisine alman hükümetinin teessürle -
rini bildirmiş ve hükümetinin Japon· 
ya ile olan dostane münasebetlerini 
idame ettirmek ve hatta daha ziyade 
sıkılaştırmak hususundaki arzusunu 
teyit etmiştir. 

Ahali, ittihaz edilmiş olan tedbirle
ri zaruri telakki ederek tasvip etmek
te ve silah altına davet edilen ihtiyat· 
lar da büyük bir disiplin, sükun ve 
azimkarlık göstermektedirler. 

Silah dolu bir vagon muaadere 
edildi 

Danzig, 24 a.a. - D.N.B. bildiri -
yor: Danziger Vorposten'in haber ver 
diğine göre Danzig polisi, dün içinde 
yiyecek olduğu söylenen fakat had
dizatında silah ve harp mühimmatı i
le dolu sandıklar bulunan bir vagonu 
müsadere etmiştir. Vagondaki san -
dıklarda, 200 miğfer, 300 gaz maske
si, infilak mermileri, makineli tüfek 
aksamı ve daha bir çok harp eşyası 

bulunmuştur. 
Bu işle ata.kadar olarak bir çok ki-

şi tevkif edilmiştir. 

Alman kuryeai de musadete 
edildi 

Berlin, 24 a.a. - Havas ajansın -
dan: İyi bir menbadan beyan olundu
ğuna göre, Polonyanın Breslav'daki 
diplomatik kurriyesi alman memurla
rı tarafından müsadere edilmiştir. 

Kurdiye hudutta tevkif edilerek 
Polonya konsoloshanesine iade edil· 
miştir. 

Yüz polonyalı İşçi teukil edildi 

Danzig, 24 a.a. - Zabıta, ekserisi 
şimendifer amelesi olmak üzere yüz 
polonyalıyı Danzigdeki polonyalı ted
hişçilere eslaha ve mühimmat vermiş 
olmak ittihamiyle tevkif etmiştir. 

Gazeteler, bir takım hadiselerden 
bahsetmektedir. Bu hadiseler Polon· 
ya makamları tarafından tekzip olu -
nuyor. 

Danzigdeki ecnebi mahfiller, Po -
Jonya ıimendifer amelesinin bu su -
retle tevkif edilmesine büyük bir ma
na atfetmektedir. Zira bu tevkifat, 
Almanya'nın serbest şehirdeki Po -
lonya arazieine kar ı iri ece ~ i are
k!tın Polonya ıimendiferlerine de 
şamil olacağını teyit etmektedir. 

Bundan başka Danzig makamatı, 
polonyalılara ait bir çok mekteplerde 
araştırmalar yapmışlardır. 

Gene bir alman tayyare•İ 
bombardıman edileli 

Berlin, 24 a.a. - Dün polonyalıla
rın ikinci bir alman nakliye tayyare· 
sini bombardıman etmiş oldukları ha· 
ber verilmiştir. Bu tayyare dün Dan
zig ve Königsberg'e gitmek üzere öğ
le vakti Tempelhofdan hareket etmiş 

olan tayyaredir. 
Tayyare Danzig hududu yakının -

da ve Polonya arazisinde bombardı • 
man edilmiş ve tayyarenin pek yakı· 
nında bir kaç obüs patlamıştır. 

Alman gazeteleri, iki alman nakli
ye tayyaresinin Polonya bataryaları 
tarafından topa tutulmasını büyük 
harflerle bildirmekte ve bu hadiseyi 
(İşitilmemiş tahrik) diye tavsif et • 
mektedir. 

Bir polonya lırkaaı Danzig'i 
kufQttı 

Danzig, 24 a.a. - Bir Polon· 
ya fırkası Danzig'i cenuptan ve 
garptan aanmttır. Bu fırka Zlo
tocofaki 52 inci, Lispac'daki 55 
İnci ve Grandeng'deti 65 inci pi
yade alaylariyle gene Graun
denz'deki topçu alayından mü
rekkeptir. 

Seferi halde bu fırkanın Dan· 
zig hududunun ht:m yakının

da tah§İt edilmit olmaaı Danzig'e 
kartı polonyahlann hemen bir 
baskın yapacaklarını zannettir
mektedir. 

Bütün erkekler ailah altında 

Danzig, 24 a.a. - Gdyniadaki eli 
silah tutan bütün erkekler askere a -
lınmııtır. Keza Danzig'de bulunup da 
resmi ikametgahları Gdyniada bulu
nanlar da çağrılmışlardır. 

Polonya askeri makamları bugün 
bütün otomobillere vaziyet etmiştir. 

Hiranuma kabine arkadaşlarına 
bundan böyle J aponyanın müstakil 
bir siyaset esası üzerinden vaziyeti 
karşılaması lazımgeldıği kanaatini iz 
har etmiştir. 

Polonyalılar tarafından Danzig· 
Polonya hududunun kapatılmasına 
karşı mukabelei bilmisil olmak üzere 
Danzig makamları Neufahrvasser rıh 
tımında kontrol tesis etmiştir. Bütün 
Polonya vapurları bu kontrola tabi 
tutulmaktadır. 

Vahim bir hudut hadiae•İ daha 

-7-

Paktın metni 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İkinci maddeye göre : 

iki akit taraftan biri, üçüncü bir devlet tarafından 
askeri bir harekete mevzu teşkil ederse, öteki akit taraf, 
hu devlete hiç bir şekilde yardımda hulunmıyacaktır. 

Dördüncü maddeye göre; 

iki akit taraftan hiç biri, doğrudan doğruya veya 
bilvasıta öteki akit tarafa müteveccih herhangi 
bir dev 1et1 er grup una iştirak etmiyecektir. 

111111 

Moskova, 24 a.a. - Tas ajansı bildiriyor 
Almanya ile Sovyetler Birliği arasında aktedilen ademitecavüz 

paktının metni aıağıdadır : 
Sovyetler Birliği ile Almanya arasında sulhun takviyesi arzusu ile 

hareket eden Sovyetler Birliği hükümeti ve Almanya hükümeti, Sov
yetler Birliği ile Almanya arasında 1926 nisanında münakit bitaraflık 
muahedesinin esas hiıkümlerine dayanarak, aıağıdaki hususatı karar

laıtırmıtlardır: 
MADDE 1 - iki akit taraf, gerek yalnız olarak gerek diğer dev· 

letlerle birlikte, biribirlerine karıı, her türlü cebirden, her türlü teca• 
vüz hareketin c.._.ı ve her türlü hücumdan tevakki etmeği taahhüt eyler. 

MADDE 2 - lki akit taraftan biri, üçüncü bir devlet tarafından 
askeri bir harekete mevzu teıkil ederse, öteki akit taraf, bu devlete 

hiç bir !?ekilde yardımda bulunmıyacaktır. . • 
MADDE 3 - İki akit taraf hükümetleri, müıterek menfaatlerını 

alakadar eden meseleler üzerinde karşılıklı haber teatisi z•mnında, 
istikbalde istiıare için mütekabil temas halinde kalacaklardır. 

MADDE 4 - İki akit taraftan hiç biri, doğrudan doğruya veya 
bilvasıta öteki akit tarafa müteveccih herhangi bir devletler grupuna 

iştirak etmiyecektir. 
MADDE 5 - Mahiyetleri ve menıeleri her ne olursa olsun, iki akit 

taraf arasında çıkabilecek niza veya ihtilaflar takdirinde, iki akit ta
raf bu niza ve ihtilafları münhasıran sulh vasıtaları ile, dostAne fikir 
teatisi ile ve yahut, lüzumu takdirinde, ihtilafın halline memur komis
yonlar kurulmaaı suretiyle halledeceklerdir. 

MADDE 6 - lıbu pakt, on sene müddetle aktedilmiıtir ve bu müd
detin inkızasından bir aene evel, iki akit tat•aftan biri feshini bildirme
diği takdirde, pakt, bet senelik bir müddet için otomatik surette uzatıl
mıt telakki edilecektir. 

MADDE 7 - lıbu pakt, . en kısa bir mühlet içinde tasdik edilecek
tir. Paktın musaddak nüshalarının teatisi, Berlin'de yapılacaktır. 

Bu pal<t, imzayı müteakip derhal meriyet mevkiine girer. 
Moskova'da alman ve rus lisanlarında iki nüsha olarak tanzim 

edilmiıtir. 
Sovyet hükümeti namına 

Molotov 

Alman hükümeti namına 
Ribbentrop 

ANTIKOMINTERN PAKTIN MAHiYETi NE OLACAK? 

Tokyo, 24 a.a. - Domei ajansı, Alman • Rus paktının dördüncü 
maddesinin bilhassa burada dikkati celbettiğini bildirmekte ve Berlin 
ile Moskova arasında aktedilen bu siyasi anlatmanın antikomintern 
paktının takviyesini lüzumsuz kıldığını kaydetmektedir. Japonya Av· 
rupa ka..,_clald elya-tini yakmda taarih edecektir. 

Almanya 
Belçika 

asker 
hududuna 
yolladı 

Brüksel, 24 a.a. - Gazeteler, Belçi
ka hududundaki alman tahkimat hat
larının işgal edilmiş olduğunu haber 
vermektedir. Birçok noktalarda her 
nevi kamyonların, bilhassa askeri kam 
yonların harekatı görülmektedir. 

Evelki gece Raeren yakınında kain 
Petergani • Feld mıntakasına birçok 
topçu kuvetleri gelmiştir. Bu mıntaka 
da büyü kbir heyecan hüküm sürmek
tedir. Bu mıntaka dahilinde müsade
relere başlanılmıştır. Topçu sınıfına 
mensup ihtiyat efradı silah altına da
vet edilmiştir. 

Rhenanie'de askeri kıtaatın mühim 
harekatı görülmektedir. 

topraklarına girmişlerdir. Alman mu 
hafızlarının Polonya topraklarına 

dönmeleri hakkındaki emrine itaat 
etmediklerinden Üzerlerine ateş edil· 
miştir. Polonyalılar mukabele eyle
diklerinden iki taraf arasında ateş te
atisi olmuştur. Alman topraklarında 

bulunan bir polonyalı asker yaralan -
mış ve hastaneye kaldın lmıştır. Bir 
alman askeri de ağır surette yaralan
mıştır. 

B. Bek'in temaaları 
Varşova, 24 a.a. - Polonya harici

ye nazırı Bek bu sabah fransız ve in 
giliz büyük elçilerini kabul etmiştir. 

Öğleden sonra İngiltere büyük el· 
çisini ziytret etmiş ve sonra da sov
yet büyük elçisini kabul eylemiştir. 

Diğer taraftan hariciye nazır mua
vini Szembeck Letonya, Slovakya ve 
Arjantin elçileri ile görüşmüştür. 

Hitler Berlin'e döndü 
Berlin, 24 a.a. - Hitler Berline 

avdet eylemiş ve doğruca başvekale
te gitmiştir. Diğer taraftan evelce te
karrür ettiği hilafına olarak Von Rib
bentrop Bercjtıegaden'e gideceği 

yerde Berlinde Tempelhof tayyare 
meydanına inmittir. 

Hariciye nazırı Von Ribbentrop 
Berline döner dönmez başvekalete gi· 
derek Moskovadaki müzakerelerin 
safhası hakkında Hitlere izahat ver -

ispanya bitaraf mı 

kalacak ? 
Londra, 24 a.a. - Daily Sketch ga· 

zetesine göre, İspanya hariciye nazı
rı albay Beigbeder'in dün ak§am ma
reşal Petain'e Alman - Sovyet mua
hedesi sebebiyle İspanyanın bir ihti
laf zuhuru takdirinde bitaraf kalaca
ğı hakkında teminat vermiş olduğu 

rivayet edilmektedir. 

Sırp - Hırvat anlaşması 

bugün neşrolunacak 
Bled, 24 a.a. - Naip prens Pol bu· 

gün öğleden sonra hırvat lideri Ma • 
çeki kabul etmiştir. 

Başvekil Tsevkoviç ile Maçek ara -
sında aktolunan anlaşmanın yarın net 
ri ve hükümetin de istifası bekleni • 
yor. 

Yeni kabineyi yine Tsevtkoviç teı
kil edecektir. 

lzmir'de pasif müdafaa 

tecrübeleri yapılacak 
İzmir, 24 (Telefonla) - Bugünler· 

de şehrimizde pasif müdafaa tecrübe
si yapılacaktır. Bu husustaki hazır -
lıklara başlanılmıştır. Tecrübe geniş 
tutulacak, büyük ve dağınık olan şeb 
rin her tarafının emniyeti i~in ted -
birler alınacaktır. 

Tarsusf b yı dırhk 

~ah1malar1 
Adana ( Hususi ) - Tarsus'ta sür

atlı bir imar hamlesi yapmak için, 
" Tarsus bahçeli evler yapı koopera -
tifi ,, kurulduğunu evelce bildirmiş -
tim. 

Aakeri heyetler Moakoua'clan 
ayrılıyorlar 

Hindenburg, 24 a.a. - Dün gece miştir. 

Aldığım malumata göre Vekiller 
Heyeti bu kooperatifin vücudunu 
memleket için faydalı bulmuş ve ni
zamnamesini tasdik etmiştir. 

Londra, 24 a.a. - Haber alındığına Alman - Polonya hududunda Makos- Dün Romadan dönen İtalyanın Ber 
göre Fransız ve İngiliz ukeri heyet - chav civarında vahim bir hudut hadi- tin büyük elçisi Hitler Berline gelir 

Kooperatif, bu ay içinde ınşa fal • 
liyetine geçecektir. Bu kooperatıfin 
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Tenzilli tôrife 
D. D. Yolları Umum Müdürlü

ğünden : 

ı pazarlıkta gene istekli bulunmamış - ı zılı vesikalarla ilk teminat makbuzla -ı 
tır. kl.f 

3 7 
v rını ve te ı mektuplarını havi zarfı 

- ags 939 da ya 1 ·k· · v · .. pı an ı ıncı pa- yine kanunun 32. ve 33. maddelerinki 
zarlıgında muracaat b" · t kl' · . . . . 

• v ır ıs e ının sarahat dahılınde tertıp ederek ıhale 

>Ankara· Belediyesi ;i· 
. -. 

·~:-: G~-~-ve . inhisarlar V •. 
' • t. • 

l~araçam köprüsü 
satın ahnacak 

Tasfiye edilmiş fakat işlenmemiş 
külçe halinde bakır nakliyatı için D. 
D. 142 numaralı yeni bir tenzilli tari
fe yapılmıştır. 

vermış oldugu 18 kuruş 75 santim fi- günü ve saatinden bir saat evel komis 1 

Y~t .. ~ol~r~~ komutanlığınca pahalı yona verilmiş bulunacaktır. Postada 
goru mu~tur. gecikme mazeret kabul etmez. 

4 - ~ır a~ zarfında intac edilemi- (380) 13847 
yen bu ış yemden kapalı zarfla eksilt- u 1 . k 

Rakı mantarı alınacak 
inhisarlar Umum 

den: 
Müdürlüğün -

Muhtelif Otobüs yağı 

alınacak 
D. D. YoJTarı Satın Alma Ko

misyonundan : 

Muhammen bedeli 130.000 lira olan 
Karaçam köprüsü 3. 10. 1939 çarşamba 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliy
le Ankarada idare binasında satın a -
lınacaktır. 

Bu tarife 15. 9. 1939 tarihinden iti
baren tatbik edilecektir. Fazla tafsi -
lat için istasyonlara müracaat edilme
si. ( 4087) 14045 

meye konulmuştur. Eksiltmesi 4 ey- n 0 1n0 CQ 
lül 939 pazartesi günü saat 15 de Er- Ankara Levazım Amirliği Satın 
zurum askeri satın alma komisyonun- Alma Komisyonundan : 
da yapılacaktır. 1 - Edremit ve Bergama garnizon-

1 - Şartname ve nümunesi muci -
hince 10. vır. 939 tarihinde ihale olu
namıyan 22 X 25 ebadında "17" mil 
yon rakı mantarı pazarlıkla yeniden 
eksiltmeye konmuştur. 

Ankara Belediyesinden 
1 - Otobüs idaresi için alınacak 

olan (10,760) lira bedeli muhammenli 
20 ton A ve 20 ton B marka yağ ile 5 
ila 7 ton Valvarin yağı kapalı zarf u
sulü ile on beş gün müddetle eksilt -

Bu işe girmek isteyenlerin (7750) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 za kadar komis -
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

500.000 metre tel 

alınacak Şartnameler 650 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta- P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
dır. (371 l) 13871 

Karabük köprüsü 
satın alınacak 

1) İdare ihtiyacı için 500.000 beş 
yüz bin metre çift nakilli Iastikli 
bronz tel kapalı zarfla eksiltmeye çı
~arı lmıştır. 
2) Muhammen bedel (50.000), muvak 

kat teminat (3750) lira olup eksiltme-

D. D. Yolları Satın Alma K si, 2 Teşrinevel 939 pazartesi günü sa-
misyonundan : o- at (16) da Ankarada P. T. T. umum 

müdürlük binasındaki satın alma ko -
Muhammen bedeli 23750 lira olan misyonunda yapılacaktır. 

Karabük köprüsü 3. 10. 1939 çarşamba 3) İstekliler, muvakkat teminat mak 
günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle buz veya banka mektubiyle kanuni 
Ankara'da idare binasında satın alına- vesaiki muhtevi ka,>ah zarflarını o 
caktır. gün saat (15) e kadar mezkur komis-

Bu işe girmek isteyenlerin 1781,25 yona vereceklerdir. 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 4) Şartnameler. Ankarada P. T. T. 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini levazım, 1stanbulda P. T. T. levazım 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon aynıyat şubesi müdürlüklerinden (250 
reisliğine vermeleri lazımdır. kuruş mukabilinde verilecektir. 

Şartnameler parasız olarak Ankara- (3673) 13751 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (3712) 13872 

Seyyar fef qraf makinesi 
alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko
misyonundan : 

Muhammen bedeli 6500 lira olan 45 
adet seyyar telgraf makinesi 5. 10. 939 
perşembe günü saat 15.30 da kapalı 

zarf usuliyle Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (487.50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermereri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara· 

da malzeme daire3inden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (3886) 13918 

Balast sahn ahnacak 
Devlet Demiryolları İkinci l~let

me Müdürlüğünden : 

Tefen - Filyos hattı üzerinde kilo 
metre 350 + 390 arasında kain taş o 
cağından çıkarılarak idarenin göster 
diği yerde tesl.imi şartiyle ve kapa! 
zarf usuliyle 10.000 metre mikabı ba
last satın alınacaktır. Beher metre 
mikabı muhammen fiyatı 120 kuruş VP. 

muvakkat teminatı 900 liradır. 

Telefon şebeke 

malzemesi alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için 6 kalem te· 
lefon şebeke malzemesi açık eksiltme· 
ye çıkarılmıştır. 

2 - Iyluhammen bedel (1132.80) 
muvakkat teminat (84,96) lira olup 
eksiltmesi, 8 Eylül 939 cuma günü sa
at (16) da Ankarada P. T. T. umum 
müdürlük binaı;ındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle ka • 
nuni vesikalarının hamilen mezkfır 

gün ve saatte o komisyona müracaat 
edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, A.nkarada P. T. 
T. levazım, İstanbul'da P. T .T. leva • 
zım ayniyat şubesi müdürlüklerinden 
bedelsiz olarak verilecektir. 

(3182) 13189 

. Levazı_'!' Amirliği 

İki Dizel motörü ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Gedikli okur pavyonlarının e

lektrik tesisatına cereyan vermek ü
zere iki dizel motörü monte edilmek 
suretiyle kapalı zarfla eksiltmeye ko
nuldu. 

2 - Tahmin edilen bedeli 19300 li -
radır. İlk teminatı 1447 Lr. 50 Kr. 

Eksiltmesi 4. 9. 939 tarihine rastlı · 
yan pazartesi günü saat 16 da Anka -
rada ikinci işletme binasında topla 
nan komisyonda yapılacaktır. İstekli- 3 - Eksiltmesi 8. 9. 939 cuma günü 
]erin teminat makbuzu veya banka saat 16 da Kayseri askeri satın alma 
mektubu ile kanuni vesikalarını ve tek komisyonunda yapılacaktır. 
lif mektuplarını ihtiva edecek olan 4 - Şartnamesi İstanbul ve Anka . 
zarflarını aynı gün saat 15 şe kadar ko ra Lv. amirlikleri ve Kayseri askeri 
misyona teslim etmiş olmaları lazım- satın alma komisyonlarından 50 ku • 
dır. ruş bedeli mukabilinde alınabilir. 

$artname ve mukavele projesi ikin- 5 - İstek.liler ~490 sayılı kanun~~ 
ci işletme kaleminde, Kayseri ve zon- 2, 3. maddesındekı belgeler ve bu gıbı 
guldak istasyonlarında parasız olarak işlerle iştiğal ettiklerine dair ticaret 
verilmektedir. odasından alacakları vesikalarla bir-

(3800) 13771 tikte teklif mektuplarını en geç iha -

Pancar nakliyatı 
{·arifesinde tôdilôt 

D. O. Yolları Umum Müdürlü. 
ğünden : 

D. D. 55 numaralı pancar tarifesinin 
(pancar vagonlarının tatili edevat üc
retleri) hakkındaki 11 inci zeyli 1. 10. 
1939 tarihinden itibaren lağvedilmiş

tir. Bu tirihten sonra mevritte tahli· 
ye edilecek pancar vagonları umumi 
ahkama tabi tutulacaktır. 

(4088) 14046 

le saatinden bir saat eveline kadar ko
misyon başkanlığına vermeleri. Pos -
tada vukubulan gecikmeler kabul edil 
miyecektir. (4094) 14049 

Sığ ır eti aına rak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erzurum garnizonunun 31. bi

rinci teşrin 939 dan haziran 940 sonu
na kadar ihtiyacı olan 120000 kilo sı
ğır etine 7 tem. 939 da kapalı zarfla 
yapılan eksiltmesinde istekli çıkma
mış. 

2 - 17. tem. 939 da yapılan birinci 

Cıvata somun alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko-misyonundan : 

Muhammen bedeli ve teminat miktarı aşağıda yazılı 135010 Kg. civata ve 
somun 5. 10. 939 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Ankaradıı 

idare binasırıda satın alınacaktır. 

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

reısliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 125 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-

dır. (3887) 13919 

Muhammen bedel Muvakkat teminta 

5 - Muhammen bedeli 22500 lira lan birliklerinin senelik ihtiyaçları o-
ilk teminatı 1680 lira 50 kuruı:ıtı• lan un eksiltmeye konulmuştur. 

6 - Şartları ve evsafı kolordumu - 2 - Edremit unu 510,000 kilo mu-
zun 374 sayılı kitabında olduğunun hammen bedeli 57375 lira. Muvakkat 
aynidir. Bu kitap her yerde her gün teminatı 4304 liradır. Bergama unu 
bulunabilir. 400.000 kilo muhammen bedeli 48000 

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

meye konulmuştur. • 
2 - İhalesi 1. 9. 939 cuma günü sa

at 11 de yapılacaktır. 

7 - Teklif mektupları eksiltme sa- muvakkat teminatı 3600 liradır. 
atından bir saat eveline kadar komis- 3 - Eksiltme Edremit'te tüm satın 

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

3 - Muvakkat teminat 807 liradır. 
4 - Şartname ve cins ve evsafını an 

lamak isteyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 1. 9. 939 
cuma günü saat ona kadar teklif mek
tuplarını encümene vermeleri ilan o • 

yona vermiş olacaklardır. (3974) alma komisyonu binasında yapılacak-
13914 tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

K a ryo 1 a a 1 ı nacak 13.9.939 çarşamba günü saat 16 da tek

IV - Şartname ve nümuneler her 
gün levazım şubesi veznesinden ve İz 
mir • Ankara başmüdürlüklerinden 
"297,5" kuruş mukabilinde alınabilir. lunur. (3804) 13794 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Su borusundan altlı ve üstlü (2230) 
karyola alınacaktır. Kapalı zarfla ek
siltmesi 5. 8. 939 salı günü saat 14.30 
da Tophanede amirlik satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

Beherinin tahmin bedeli yirmi iki 
buçuk liradır. Hepsinin ilk teminatı 
(3758) lira 75 kuruştur. İşbu karyo
lalar beş partiye ayrılarak her parti 
dört yüz elli ita 500 karyola olarak 
ayrı ayrı da ihale edilir. Bir partinin 
ilk teminatı (1293) lira 7 5 kuruştur. 
Şartname ve nüınunesi komisyonda 
görülür. 

lif mektuplarım komisyona verecek-
lerdir. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenler 
her gün iş saatında komisyona müra-
caat etsinler. (4071) (14040) 

Kıfıflık bez alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin 
olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme 
parasiyle birlikte mezkur komisyona 
gelmeleri. (6152/ 3773) 13730 

Tüfün bakım ve iş~elme evi 
yaphrrlacak 

1 - Kırk iki bin metre kılı fok bez 1 h' 1 U M"·d·· ı·· v •• . . n ısar ar mum u ur ugun-
alınacaktır. Kapalı zarfla eksıltmesı d en· 
1 ı. 9. 939 pazartesi günü saat 14,30 da 

1 

' 
Tophanede İstanbul Lv. amirliği satın . l - Keşif, şartname ve planı muci· 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tah j bınce idaremizin Düzcede yaptıra • 
min bedeli 16800 lira ilk teminatı 1260 cağı "Tütün bakım ve işletme evi" 
liradır. Şartname ve nümunesi komis- kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kan
yonda görülür. İsteklilerin kanuni muştur. 
vesikalariyle beraber teklif mektup - II - Keşif bedeli 258.147,58 lira 

raber teklif mektuplarını ihale saatin- ları111 ihale saatinden bir saat evel ko- muvakkat teminatı 14.157,37 liradır. 
den bir saat evel komisyona verme- misyona vermeleri. (4096) III - Eksiltme 5.IX.939 salı günü 

İsteklilerin kanuni vesikalarla be-

leri. (3978) 13932 14051 saat 15 de Kabataşda levazım ve mü-

Un nakliyatı paz;,. f ıkla yapılacak bayaat şubesindeki aıım komisyonun-214 ton Un alınacak •· dayapııacaktır. 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Viranşehir hudut taburunun 

bir senelik ihtiyacı için 214 ton un 
kapalı zarf usulü ile satın alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 18.9.939 pazartesi gü
nü saat 16 da Viranşehirde askeri sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Un evsafı ile teslim mahal ve 
şartları şartnamesinde yazılıdır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
(1730) lira 99 kuruştur. 

5 - Şartnamede nümune Viranşe -
birdeki satın almada görülebilir. 

6 - Kapalı zarflar tayin edilen 

Ankara Levazım Amirliği Satın IV - Şartnameler her gün levazım 
Alma Komisyonundan : şubesi veznesinde ve Ankara, İzmir 

1 - Boludaki kıtaatın ihtiyacı için lıaşmüdürlüklerinden ve Düzce me • 
23. 8. 939 çarşamba günü ihalesi yapı- murluğundan 1291 kuruş mukabilinde 
lan 255 ton un nakli eksiltmesinde ve- alınabilir. 

rilen fiyat pahalı görüldüğünden ye- V - Münakasaya girecekler mil -
niden on gün müddetle uzatılarak pa- hürlü teklif mektuplarını kanuni ve
zarlığa bırakılmıştır. saikle % 7.5 güvenme parası veya 

2 - Tahmin edilen bedeli 2932 lira banka teminat mektubu ve şartname-
50 kuruş olup ilk teminatı 219 lira 94 nin "F" fıkrasında bildirilen vesika· 
kuruştur. yı ihtiva edecek olan kapalı zarfları-

3 - İsteklilerin 28. 8. 939 pazartesi nı ihale saatinden bir saat evel mez
günü saat 10,30 da Ankara Lv. amirli- kfir komisyon başkanlığına makbuz 
ği satın alma komisyonuna gelmeleri. mukabilinde vermeleri ilan olunur. 

(4095) 14050 (6338/ 3897) 13897 

~ünde ~aat 15 4.5 e....kadar komisyona+---~ 
verilmiş olacaktır. Ekmek alınuc;uk 

7 - Şartnamesinin 4 maddesinde 
istenilen vesikalar muvakkat temina
tın konulduğu zarf içine konulmuş 
bulunacaktır. (3861) 13895 

Yulaf satın 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Merzifon garnizonu ıçm 

(280000) kilo yulaf kapalı zarfla ek 
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (18200) 
lira olup muvakkat teminatı (1360) 
liradır. 

3 - Eksiltmesi 7-9-939 perşembe gü 
nü saat 15 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale günti ve saatının eveli
ne kadar teminat ve teklif mektupla
rını Merzifon askeri satınalma komis 
yonuna vermeleri. (3858) 13845 

Hangar yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbuJ'da şerait ve keşif 

cetveline göre planı mucibince yap
tırılacak olan bir hangara ihale gunu 
talibi çıkmadığından tekrar kapalı 

zarfla eksiltmesi 29 ağustos 939 salı 

günü saat 15 de yapılacaktır. Muham
men keşif bedeli (25800) lira 47 ku • 
ruştur. İlk teminatı (1935) liradır. 

2 - Şartnamesi keşif cetveli ve pla
nı inşaat şubesince bedeli mukabilin
de verilebilir. 

3 - İsteklilerin ilk teminat makbu
zu veya mektuplariyle 2490 sayılı ka
nunun maddelerinde yazılı vesikala • 
riyle beraber ihale günü ihale saatin _ 

Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyopundan : 
Miktarı m uhammcn B. İlk teminatı 

Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
Ekmek 37584 3758 40 281 88 
Kırıkkale askeri sanat lisesi kadro erlerinin ihtiyacı olan 37 584 kilo 

ekmek 28 Ağs. 939 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
Kanuni şartları haiz isteklilerin 281 lira 88 kuruştan ibaret ilk teminat

larını Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine makbuz mukabilinde 
Yatırarak b ıı · ·· c 1 gun ve saatte Mp. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(4041) • (14037) 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı muhammen B. !Ik teminatı 
Cinsi kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Koyu eti 16200 5670 00 425 25 
Kırıkkale askeri sanat lisesi talebesinin ihtiyacı olan 16200 kilo koyun 

eti 29 Ağs. 939 salı günü saat 14 : 15 kadar kapalı zarfla alınacaktır. İs
teklilerin 425 lira 25 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri 
fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli 
gün ve saatte Mp. satın alma komisyonuna gelmeleri. (4003) (14033) 

Ekmek alınacal< 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı muhammen B. İlk teminatı 
Cinsi kilo Lira Kr. Lira Kr. 
Ekmek 43200 4320 00 324 oo 
Kırıkkale askeri lisesi talebesinin ihtiyacı olan 43200 kilo ekmek 28 

Ağs. 939 pazartesi günü saat 13 de açık eksiltme. ile alınacaktır. 
Kanuni şartları haiz isteklilerin 324 liradan ıbaret ilk teminatlarını 

Ktrırkkale askeri fabrikalar muhasebeciliği~e makbuz mukabilinde yatı
rarak belli gün ve saatte Mp. SA. AL. komısyonuna gelmeleri. (4042) 

(14038) 

Muhtelif otomobiller 

Otomobil lôstiği 

satılacak 
Ankara Belediyesinden : 
Adet 
310 adet bezi çıkmamış dış lastik 
210 adet bezi çıkmış dış Iastik. 
108 adet tamam iç lastik. 
150 kilo parça iç lastik. 
1 - Yukarıda yazılı dört kalem is-

timale gayri salih otobüs lastiği sa
tılmak üzere on beş gün müddetle a
çık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (4465) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (335) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek için her 
gün encümen kalemine ve lastikleri 
görmek için de otobüs işleri müdür
lüğüne ve isteklilerin de 2.9.939 salı 
günü saat 10.30 da belediye encüme-
nine müracatları. (3767) 13728 

Hasta otomobili 

alınacak 
Ankara Belediyesinden 

1 - Sıhat işleri müdürlüğü için a
lınacak olan 9030 lira kıymeti mu -
hammeneli birisi tek ve diğeri çift 
yataklı Sto We - Arkona tipi hasta 
nakliye otombili 45 gün müddetle ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 6.10.939 salı günü saat 
on birde belediye encümeninde yapı
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 677,25 lira-
.:ı.~ 

4 - Şartnamesini görmek istiyen-
lerin her gün encümen kalemine mü
racaat ve isteklilerin de teklif mek
tuplarını 6.10.939 salı günü saat ona 
kadar encümene vermeleri ilan olu • 
nur. (3885) 13896 

Tadilat dolayısiyle su kesilecek 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

Meşrutiyet caddesinde yapılan şe
beke tadilatı dolayısiyle 25, Z6, 27 
günleri saat 23 den ertesi günleri sa
at beşe kadar Yenişehir ve Maltepe 
taraflarının suyu kesilecektir. 

(4084) (14043) 

Enstitüler 

Dükkôn kiraya verilecek 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör

lüğünden : 
1 - Yüksek ziraat enstitüsünde bu

lunan bakkaliye dükkanı mukavelesi 
hükümlerine riayet etmiyen eski mü
teahhidiyle münakit mukavelesi fe -
sih edilmiş bulunduğundan mezkur 
dükkanın 12.9.939 tarihinden 25.2.940 
tarihine kadar olan 167 günlük icarı 
açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - 11.9.939 paazrtesi günü saat 11 
de rektörlük binasındaki komisyon 
tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - 167 günlük muhammen kira be
deli 650,83 ve muvakkat teminat 48,81 
liradır. 

4 - Parasız şartname ve daha fazla 
izahat almak istiyenlerin enstitü daire 
müdürlüğünde müracaatı lüzumu ilan 
olunur. (3951) {14032) 

Orman Umum Md. :. 
, . ' .· 

den bir saat eveline kadar teklif nıek- Dürbünlü plônçete 
tuplarını Fındıklıda komutanlık sa • 
tnı alma Ko.na vermeleri. 

satılacak 
(3745) 13696 d • ahnocak Ankara Defterdarhğın an • 

U t 1 k M. bedeli M. teminat Orman Umum Müdürlüğünclc-n: n Sa 1 n a ! naca c i n s i markası Lira Kr. Motör N Orman umum müdürlüğü teşkilatı-
Desoto 500 o. Lira Kr. d ~ 

Ankar-a Levazım Amirliği Satm Radyo ve kalörifer teşki 17519 37 50 na agıtılmak üzere 50 adet dürbün-
Alma Komisyonundan : Iatlı otomobil lü plançete satın alınacaktır. 

1 - Giresunda. alay eratının ihtiya- Cenaze otomobili Benz 75 33860 5 63 Bu a.Ieti vermek isti yenlerin son 
l citruen 100 t d'l~t .. cı o an iki yüz yetmiş bin kilo un ka- Hasta arabası 1100 7 50 a ı a 1 gosteren kataloglar ile cins, 

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. Kamyonet Fort 30 2240264 2 25 nevi, fiyat ve tes"i n edebilecekleri t:ı-
2 - Muhammen bedeli otuz yedi 

1 
Yukarıda evsafı yazılı otomobillerin ayrı ayrı . . rihi gösterir teklif mektuplarını 20.9. 

bin sekiz yüz ve muvakkat teminatı i- - k ]muştur ıhalelerı yapılmak 939 çarşamba gününe kadar orman u-
k . üzere açık arttırmaya onu . ..d .. l" v •• d kk 

ı bin sekiz yüz otuz beş lı"radır. "h" d t 15 d mum mu ur ugun e teşe ül eden 
2 - İhale 1.9.1939 tarı ın e saa e Ankara def v 

3 - İhalesi 8 Ey. 939 cuma günü . da yapılacaktır terdarlıgında topla- komisyona getirmeleri veya taahhüt-
saat onda Taşkışlada ikinci tabur ko- nacak satış komısyonun .. . lü olarak göndermeleri, 

3 _ İsteklilerin adı geçen gunde yukarıda rnı"kt 27 9 939 günü s~at d t kl.f 

Lira 
48129 

mutanı odasında yapılacaktır. .
1 

b" likte komisyona gel 
1 

. arı yazılı muvakkat te- · · on a, e 1 ey-
Lira 4 ş t . h minat makbuzu ı e ır me erı ve b d . !edikleri aletten bir nütnune ile a'et 

- ar namesı er gün komisyon- . h t 1 ak istiyenlerin deft d un an evel şartnameyı h kk 
3609,6~8~--~d~a"'___;;~~ö~r~ü~le~b~il~i~r.__A,;ı.ı.ı;.!UJ·w:ıu"n._,~~ll.J.-'D.l..l'nu:ıJ.-~··~~e~k:....;.v~e-ı_za __ a __ a __ m _________________ e_r_a_r~I~ı ........ l.U..lcı.-. ........ ı.w..--~··...,.... .. __._..~·v~·u·~ı--a---ı-n_d_a_h_e_r_t_ü_rl_ü_iz_a_h_a_tı_v_e_re_b_i_le;;_-_~ 
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Vilayetler · . ·. · 
- - "=.... ..__ ~ 

1 

H - lstiyenler hn işe ait şartname 
ve evrakını bir lira mukabilinde Tun
celi nafıa müdürlüğünden satın ala
bilirler. 

Muhasebeci 
alınacak 

1 

dirde 8. 9. 939 tarihine müsadif cuma' 6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
günü saat ıs de ihalesi icra kılınaca- na uygun olarak hazırlıyacakları tek
ğından keşif bedelinin % 7 buçuğu lif mektuplarını saat 15 e kadar ko -
nisbetinde muvakkat teminatı malsan misyon riyasetine vermiş olmaları . 

İhale 25 Eyliıl 939 pazartesi gunii 
İskilip belediye binasındn ve belediye 
encümeninde saat 14 de yapılacak · 
tır. 

Taliplerin usulü dairesinde ve 24 O 
sayılı kanunun tarifatma göre ihaleye 3 - Eksiltme 1. 9. 939 cuma günü 

saat 15 tc Tunceli nafıa müdürlüğü 
binasında kapalı zarf usuliyle yapıla 
caktır. 

Samsun Vilayet Makamından: 
sandığına teslim ettiklerine dair ve - Postada vuku bulacak gecikmeler 
saiki müstasheben arzu eden taliple- kabul edilemez. (3838) 13789 Malzeme deposu ve bir garaj 

yaplmlacak 

Vilayet muhasebei hususiye müdür 
lüğü kadrosunda münhal olan (35) 
ve (40) lira asli maaşlı iki Mahalli 
İdareler müfettişliklerine aşağıdaki 
şeraiti haiz olanlar tayin edilecek -
tir: 

rin Gümüşhane defterdarlığında mü- Komple kolye priz ve boru delme 
teşekkil komisyonu mahsusuna mu -

iştirakleri ilan olunur. 
(6184 810) 137:17 

ayyen günde müracaat etmeleri lüzu
mu ilan olunur. 

(14052) 
alah alınacak 

Adapazarı Belediye Reisliğin -
Kütahya Askeri Garnizon Satın 

Alrna Komisyonu Başkanlığından: 
A - Ki.itahya tayyare garnizonun· 

da (30726) lira (54) kuruş muham · 
tııen bedelli malzeme deposu ve 
(17158) lira (60) kuruş muhammen 
bedelli bir garaJ yaptırılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 1336.13 lira muvakkat temi -
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi Iiizımdır. ı - Laakal orta mektepten ve ay

nı zamanda Maliye Meslek mekte -
binden mezun olmak ve kanunda ya
zılı memur olabilmek vasıflarını ha
iz bulunmak. 

Göçmen evleri den: 

İskele tômir 
edilecek 

A - İhaleden en az 8 gün eve] 
Tuncelı vilayetine müracaatla bu işe 
girebilmek için alınmış ehliyet vesi
kası, 

B - Bu seneye ait ticaret odası ve- 2 - Askerliğini yapmış olmak. 

yaptınlacak 
Tekirdağ İskan Müdürlüğün

den : B - Eksiltmesi kapalı zarf usuliy
le olacaktır. 

C - Eksiltme 5 Eylül 939 salı gü -
nü malzeme deposunu saat on birde 
"e garajın eksiltmesi saat on beşte 
l<ütahya merkez komutanlığındaki sa 
tın alma komisyonunda yapılacaktır 

sikası. , 
5 - Teklifler üçüncü maddede ya· 

zıh saatten bir saat evetine kadar Tun 
celi nafıa dairesindeki eksiltme ko -
misyonu reisliginde makbuz mukabi· 
linde teslim edilecektir. Posta ile gön 
derilecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
mas4 ve arttırma ve eksiltme ihale 
kanununa uygun olarak miihür mu -
mu ile iyice kapatılmış olması la -
zımdır. Postada olacak gecikmeler 

3- Yukardaki şartları ve vasıfla
rı haiz olan taliplerin müsbit evrak 
lariyle birlikte Samsun vilayet maka 
mına müracaat etmeleri itan olunur. 

1 - Çorlu kazası dahilinde Edirne
lstanbul asfalt yolu üzerinde 126 ıncı 
kilometre civarında aşağı Karasinit a
razisinde yalnız kerestesi hükümet ta
rafından verilmek suretiyle 200 adet 
tip IX göçmen evi inşa ettirilecektir. 
Kesif bedeli 63142 liradır. 

1) - Malzeme deposunun muvak 
ka teminatı (2305) lira garajın muvak 
ltat teminatı (1287) liradır. 

E. - Şartname keşif ve plfinlarını 
Rormek isteyenler her gün ko:nisyo 
na müracaat edebilırler. kabul edilmez. ( 13978) 

F - Eksiltmeye iştirak edecek 0ları 
lar kanunun icap ettirdigi vesaik mev d · f "I I' 
tut olmak şartiyle (malzeme deposu-, Aygn eposu IR$aa 1 ı.-ma 1 
na ait teklif mektuplarını saat 10 on- 1 A D 
d Sıvns Uzunyay a ygır eposu 
a garaja ait teklif mektuplarını saat .. . . _ .. 

l'\ k bT d k Mudurluı:;unden : 
: on dörtte makl.ıu~ mu a ı ın e o- Sıvas a ır deposunda halen duvar-

llıısyona vereceklerdır. (3878) 13850 ları me\·c~~ daire bina:.ının ikmali in-

1
.k I L ş:ı .. tı açık eksiltmeyt konulmuştur. 
İderSailelİ pa~yOD yaphrt acarı Keşif bedeli (6227) lira (31) kuruş· 

tur . .Muvakkat teminat akçesi (467) 
lira (5) kuruştur. Yozgat Nafia Müdürlüğünden: 

1 - (27355) lira 40 kuruş keşif tu · 
tarlı vilayet merkezinde jandarma o · 
kuluna ilave edilen ıki dersaneli pav 
Yonun inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
tiltrneye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
§U-ılardır: 

tı 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Yapı işleri fenni şartnamesi 
I) - Nafıa vekaleti genel şartname 

E - Hususi şartname 
F - Projeler metraj, keşif hülasa · 

tı 

steyenlere bu şartname ile evrakla· 
tı nafıa dairesinde görülebilir. 

3 - Eksiltme 29. 8. 939 salı saat 
1~ tle nafıa dairesinde müteşekkil ko· 
ltıisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
tcıtliJerin muvakkat teminat mukabili 
(ıos1) lira 65 kuruş vermesi ve bu işe 
'hsus olmak üzere eksiltmenin ya · 
Jl•lacağı günden en az sekiz gün evci 
tarıhlı Dır ıstıcıa ııe nana Komısyu • 
llundan verilecek ehliyet vesikasını 
1braz etmesi şarttır. 

5 - Teklif mektuplan 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat eveline ka 
dar komisyon reisliğine makbuz muka 
bilinde verilecektir. Posta ile gönde -
tilecek mektupların nihayet üçüncü 
lhaddede yazılı saate kadar gelmiş ol
?'ası ve dış zarfın mühür mumu ile 
1Yice kapatılmış bulunması şarttır. 

l>ostada olan gecikmeler kabul edil • 
ltıez. (~182/377S) 13731 

Harta yaptırılacak 
Çanakkale Belediyesinden : 

ı - Çanakkale kasabasının meskun 
lre gayrimeskun 225 hektarlık sahası· 
nın hali hazır haritalariyle bunu çev
reJiyen 40 hektarla "265" hektara va
ran sahanın 1 4000 mikyaslı münha
llili Takeometrelik haritasının yeni
den alım i i kapalı zarf usuliyJe ek -
Siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İşin maktu bedeli 4500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 337 lira 50 

kuruştur. 
4 - Eksiltme 6-9-939 çarşamba gü

nü saat 15 te Çanakkale Belediye bi
nasında Eksiltme komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye ıştirak edeceklerin 
belediyeler imar heyetinden iştirak 
\7esikası almaları ve bunu teklif mek· 
tuplarına koymaları lazımdır. Şartna· 

rneler Çanakkale Belediyesinden ve 
Ankara Belediyeler İmar heyeti fen 
§efliğinden parasız alınabilir. Teklif 
mektuplarının tayin edilen günde sa
at 14 de kadar Çanakkale Belediye 
reisliğine verilmesi ve yahut posta i
le bu saatten evel gonderilmis bulun-
tnası lazımdır. (6490) 13~70 

Parke ve bordür taşı ahnacak 
Tunceli Vilayeti Nafıa Müdür

lüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Elazığ 
\1itayetinde yeni yapılan umum mü · 
fcttişlik binası önünde ve civarında 
yapılacak parke ve bordür taşı inşaa
tıdır. Bu işin keşif bedeli 17815 lira -
dır. 

Eksiltme 4.9.939 pazartesi günü sa
at 15 te Veterıner miıdiiılüğünde ya· 
pılacaktır. Taliplwrin bu işi başara · 
caklarına dair ehli} etnameleri lı uı.; 
ması lazımdır. Bu işe dair şartname 
ve keşifleri görmek istiyenleı Veteri
ner müdürJüğüne veya Aygır deposu 
müdürlüğüne miıracaatları itan olu • 
nur. 13975 

Samsun hükumet konağı ladi! 

ve tamirah eksiltmesi 
Samsun Defterdarlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Sam· 
sun hükümet konağı tadilat ve tami
ratıdır. 

2 - Keşif bedeli 21064 lira seksen 
üç kuruştur. 

3 - İşler vahidi kıyasi fiyat üze· 
rinden olarak kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konulmuştur. 

4 - Eksiltme 8. 9. 939 tarihine mü
sadif cuma giınü saat 15 de Samsun 
defterdarlığında toplanacak ihale ko
misyonunda olacaktır. 

5 - Bu işe ait evrak Samsun Nafıa 
müdürlüğüne müracaatla tetkik olu
nabilir. 

6 - Muvakkat teminat 1579 lira 86 
kuruştur. 

7 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
2490 numaralı artırma, eksiltme ve 
ihale kanunundaki şeraitten mada en 
geç münakasadan 5 gün cveline ka
dar Samsun valiliğine istida ile müra
Çilat ederek bir ehliyet vesikası alma
ları ve bu vesikayı da teklif mektup. 
lariyle beraber komisyona vermesi 
şarttır. Bu tarihten sonra Vilayete 
müracaat edenlere vesika verilemez. 

8 - İstekliler yalnız teklif mek
tuplarını havi kapalı bir zarfı 7 inci 
maddede yazılı muvakkat teminat 
ır.ektubu ve 8 inci maddede yazılı ve· 
saiki bir dış zarf içine koyup kapaya· 
rak 4 üncü m•dede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Samsun defterdar· 
lığına makbuz mukabilinde vermeli
dirler. Postada olacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. 13934 

Sose tômir 
.:> 

ettirilecek 
Eski~ehir Valiliğinden : 

Eskişehir - Sivı ihisar yolunun 3 + 
080 - 13 t 000 kilometreleri arasında 
22262 lira 75 kuruş keşif bedelli şo:;e 
esaslı tamiratı için kapalı zarf usu · 
liyle yapılan eskıltmede taliplerin tek 
lifatı muvafık görülmediğinden 2490 
numaralı kanunun 40 ıncı maddesine 
tevfikan 4. 9. 939 tarihine- müsadif pa 
zartesi günü saat 14.15 kadar pa7.arlı
ğa çıkarılmıştır. 

Evelce il<ln edilen şerait dahilinde 
vilayet umumi enciimcnine müracaat-
ları. (392 ı) ı 3880 

Pazarlıkla şose ve sınai 
imalôt 

Eskişehir Valiliğinden 
Sarayköy - Mihalıccık yolunun 

4 + 400 - 13 1 293 kilometreleri ara
sında 11708 lira 27 kuruş keşif. bedel-

(13996) 

Kalorifer tamir ettirilecek 
Zonguldak Defterdarlığından 

Zonguldak vilayeti hükümet kona · 
ğında yapılacak (12500) lira muham 
'nen keşif bedelli kalorifer tamiri işi 
kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyatla 
~ksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 4. 9. 939 pazartesi günü 
saat 16 da Zonguldak vilayet defter • 
darlığında toplanacak eksiltme komis 
yonu tarafından yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte
f erri diğer evrak vilayet defterdarlı
'>ında ve vilayet nafıa müdürlüğünde 
~örülebilir. 

1 - Şartnamelerdeki kayda göre u
mumi ve fenni şartnamelerdeki kay -
da uygun olarak müteahhit takibat 
projesi ihzar ve hesabatı yapacak ve 
montaj lıaslamadan önce nafıa vekale
ti kalori fer mi.itehassıslarından birini 
getirip harcırahı vesair masraflarını 
kendisi vermekle beraber tatbikat pro 
jesini verinde kontrol ve tatbik etti -
recektir. 

2 - "Projeye halihazır tesisatın ise 
yarayan ve yaramıyan kısmlarına ait 
bir de liste bağlıyarak tasdik ettire 
cektir. 

3 - Bu işler için ihale bedelinden 
başka müteahhide bir bedel varilmi · 
yecektir. 

Muvakkat teminat (937) lira 50 ku-
ruştur. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin iha 
le gününden sekiz gün evel bir istida 
ile Zonguldak viHiyetine müracaat e
derek vilclyet makamından alınmış 
müteahhitlik ehliyet vesikasiyle tica· 
ret odasından bu yıl içinde alınmış ve 
sika ve muvakkat teminatları ile bir . 
likte teklif mektuplarını yukarıda ya
, .. ı. gHn..t,. ih::ılt> ıuıatindt'n,.hir saat e
vetine kadar makbuz mukabilinde ek
siltme komisyonu reisliğine vermeleri 
ilan olunur. (6299/3876) 13828 

Kamyon ahnacak 
Malatya Pamuk Orelme Çiftliği 

Müdürlüğünden : 
ı - Malatya pamuk isJah istasyo

nu için bir adet karoserisiz V 8 tipin
de 1,5 tonluk kamyon şasesi açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Kamyonun muhammen bedeli 
(2400) liradır. 

3 - İhale 11 eylül 939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 15 de Malat
yada yapılacaktır. 

4 - Alakadarlar şartnameyi mües· 
sese müdüriyetinden bilabcdel alırlar. 

5 - İsteklilerin % 7,5 teminatı mu
vakkte ile birlikte o gün ve saatte zi· 
raat müdüriyetinde panıuk i .. tasyu.ıu 
satın alma komisyonun ı m:.iraca~tları 
lazımdır. (4053) ( HU39) 

İlk mektep yaptınlacak 
Ordu Valiliğinden : 

1 - 22729 lira 88 kuruş keşif bedel
li Ordu vilayet merkezinde yaptırıla
cak• beş dershaneli ilk mektep inşaatı 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale ı ı. Eylül 939 pazartesi 
günü saat 10 da vilayet daimi eneli -
meninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrakı keşfiye ve 
projeler nafıa dairesinde görülebilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1704 lira 74 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve ihale gü
nünden nihayet sekiz gün eveline ka
dar makamı viHiyete müracaatla ala
cakları ehliyet vesikasiyle 939 yılına 
ait ticaret odası vesikasını ibraz etme· 
teri lazımdır. · 

2' - Şartname pliinlar ve sair evrak 
316 kuru~ bedelle 'Tekirdağ iskan mü
dürlüğünden alınabilir. 

3 - İhale 7. 9. 939 perşembe gü -
nü saat 15 te Tekirdağ iskan müdür
lüğünde müteşekkil komisyonca ya -
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 4407 
lira 10 kuruştur. 

6 - 'Teklif mektupları yukarıda ya
zılı ek;;iltme sa'ltin len bir saat eveti
ne kadar komisyon başkanlığına tev -
di edilmeliuir. 

7 - Talip olanların miimasi-
li işler yaptıklarına dair ehliyet vesi
kalarını hamilen miirac;ı.at tarı. 

14055 

_.-· . · t · Kaı:aıa·r .. " · 

Elbise yaptırılacak 
Tarsus Belediyesinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 130 adet köy 
bekçisi elbisesi. (1) caket (1) panta -
lon (1) kasket (1) tozluk (1) bel ka -
yışından ibarettir. 

Eksiltmeye konulduğu tarih 21. 8. 
939. 

İhale tarihi 11. 9. 939 pazartesi sa · 
at 11 dedir. 

Muvakkat teminat akçesi (87) lira 
(75) kuruştur. 

Taliplerin daha fazla izahat alabil
mesi için her gün Tarsus kaymakam
lığına müracaatları ve şartnamenin 6 
kuruşluk posta pulu mukabilinde ad
rc:ıe gönaerilcbilcccği ilan olunur. 

(14055 

Jandarma dairesi 

yaptınlacak 
Haymana Kaymakamlığından: 

Haymana kazasında mecut plan mu
cibi yeniden inşa edilecek jandarma 
dairesi 15 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştu. Talip zuhur etme
diğinden eksiltme 10 gün daha temdit 
edilmiştir. Muhammen keşif bedeli 
(5000) lirad;r. Teminatı muvakkatc 
(375) lira olup eksiltmesi Haymanada 
yapılacaktır. Taliplerin mevcut sart
name ve plfinları görmek üzere Hay
mana jandarma dairesinde teşekkül e
decek komisyonuna lazım gelen vesi
kalariyle birlikte müracaatları iHin o-
lunur. (4082) (14041) 

Elektrik tesisatı 

yaptınlocak 
Söke Belediyesinden : 

Kasabanın 150 hektarlık sahası da -
bilinde mevcut kontünü cereyanlı e
lektriki yenilenerek alternatif ecre -
yana tahvil edileceginden projesi yap
tırılacaktır. İsteklilerin projenin ha
zırlanması ve vekalete tasdiki şartiy
le son teklif mektuplarını 11 eylül 
939 pazartesi gününe kadar ve şartna
meyi görmek üzere belediyeye müra -
caatları ilan olunur. (14053) 

Hükumet konağı inıaah 
G. Antep Vilayeti Pazarcık Ka

zası Malmüdürlüğünden: 

6 - Teklif mektuplarının ikinci 
maddede yazılı saatten bir saat eveti
ne kadar makbuz mukabilinde daimi 
encümene vermeleri lazımdır. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet 
saat 10 na kadar gelmiş olmaları aksi 
takdirde postada olan gecikmeler ka

Pazarcık kazasında yapılacak 23743 
lira 42 kuruş keşif bedelli hükümet 
konağı inşaatı kapalı zarf usuliyle ve 
on bin lirası bu yıl bakiyesi 940 mali 
yılından ödenmek şartiyle eksiltme · 
ye çıkarılmıştır. 

1 - Dosyadaki evrak şunlardır: 
A - Hususi şartname 
B - Mukavele projesi 
C - 1 inci kısım keşifnamesi 
D - 2 inci kısım keşifnamesi 
2 - Dosya G. Antep Nafıa müdür

lüğünden ve Pazarcık malmüdürlü · 
ğünden görülebilir. 

bul edilmiyecektir. 
(6572) 14047 

2 - Bu ise ait şartname ve evrak 
ş•ınlardır 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 

lı yeni şose ve sınai imaıat inşaatının Hükumet konağı tamir ettirilecek 
kapalı zarf usuliylc yapılan eksiltme 

3 - Muvakkat teminat 1780 liradır. 
4 - İsteklilerin ihale gününden as

gari sekiz gün cvel G. Antep vilaye
tine yaptığı işler, bonservisleriyle mü 
racaat ederek vesika veren komisyon
dan alacağı ehliyet vesikasiyle 939 yı
lı Ticaret odası vesikası ibraz etmesi. 

C - Bayındırlık işleri genel şart-
nıımesi, 

D - Keşif hülasa cetveli, 
E - H ususı artname. 
F - Şose \ e kôprüler fenni şartna 

nı•si, 

G - Pr.nu~. 

sinde talip zuhur etmediğinden 2490 Gümü,ane Defterdarlığından : 
numaralı kanunun 40 ıncı maddesine 5801 lira 28 kuruş bedeli keşifli Gü 
tevfikan 4. it 939 tarihine müsadif pa- müşhane hükümet konağının bazı ak
zartesi günü saat 14.30 kadar pazarlı- samı tamir edilecektir. 
ğa çıkarılmıştır. Taliplerin evelce i- 25. 8. 939 gününden itibaren ıs gün 
tan edilen şerait dahilinde vilayet da- müddetle bu iş açık eksiltmeye konul 
imi encümenine fnüracaatlan. muştur. Talipler tarafından sürülecek 

5 - Eksiltme 8-9..939 gününe mü
sadif cuma günü saat 16 da Pazarcık 
malmüdürlüğünde müteşekkil eksilt-

p 60 = 231 Adet 
p 80 = 600 " 

Karadeniz Ereğli Belediyesin• 
den : 

p 90 = 305 
o 100 = 242 
p 125 = 93 
o 150 = 35 
o 175 = 19 
o 200 = 10 
p 225 • 27 
p 250 = 24 

,. 
,, .. 
" 
" 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ereğli 
belediye iskelesinin 54 78 lira keşif be
delli tamir ve tev.sii işine talip zuhur 
etmediğinden yenid~n kapalı zarf usu 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

o 275 = 18 
p 300 - 32 

,. 

.. 
2 - Bu işe ait evraklar eksiltme 

ıartnamesi bayındırlık işleri genel 
ıartnamesi fenni şartname plan ve mu 
kavclc projesidir. İsteyenler bu şart
name ve evrakları Ereğli belediyesin-
den parasız olarak alabilirler. 

1636 3 _ !hale ı. 9. 939 tarihine müsa ~ 
Kolye ku~µla.rı ve mikta.rı yukarıda dif cuma günü saat ıs de Ereğli bele

ve evzaf saırcsı şartnamesınde yazılı ledi ,esinde toplanacak daimi eneli -
olduğu üzere Adapazarı belediyesi su )d yapılacaktır. 

. . . B k T.. men e 
teı;ısatı ıçın 1636 takım uşa la ıJ ve 4 _ Muvakkat teminat miktarı 410 
sair teferruatiyle birlikte komple ola· 1. 85 k <:tur . . . ıra uru 11 • 

rak kolye prız ve ayrıca_ ıkı adet maa· 5 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanun -
tefe~ruat b~ru delme alatı kapalı zarf da yazılı vesikalardan başka bu iş için 
usulıyle munakasaya konulmuştur. t z ld k Tyet nafıa müdüriyetin 
h 1 .h. E 

1 
•. 

1 
. .. ongu a vı a 

~ c tarı ı 18 y ~ 1939 pazartesı gu- den alınmış ehliyet vesikasını ve ti -
nu saat on beştedır. t da da kayıtlı bulunduauna 

M h d 1
. 

1
. . care o sın .., 

u ammen be e ı 9986 ıra ve temı- dair vesikalarını teklif mektubuna 
natı muvakkate akçesi 748 liradır. raptetmeleri lazımdır. 

Fazla tafsild.t almak isteyenler bele 6 _ Teklif mektupları 3 cü madde-
diyedcn şartnamesini talep edebilir · de gösterilen ihale saatinden bir saat 
ler. Talip olanların artırma ve eksilt · evel encümen reisligine makbuz muka 
me kanunu lıiikümleri dairesinde mu· bilinde verilmiş olacaktır. Postada vu 
ayyen vaktinden bir saat evel teklif kubulacak gecikmeler kabul edilmez. 
mektuplarını Adapazarı belediye en· Fazla malCımat almak isteyenlerin E
cümenine göndermeleri ilan olunur. 

(6069/3717) 13718 reğli belediye riyasetine müracaat ey 
lemcleri. (6347/3899) 13876 

Elektrik tesisatı Maden kömürü 
Iskilip Belediyesinden : 

İskilip kasabasının Nafıa Vekale · ah nacak 
tince tasdikli Hidro elektrik tesi:.atı -
nın bent, direk, ı.u kulesi cebri boru, 
kanal, santral ve transformatör bina · 
larının "37760,. lira 80 kuruş bedeli ke 
şifli kısmı 11 ağustos 939 tarihinden 
itibaren 45 gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Tesi~ata ait proje ve eksiltme fen -

ni mukavele, şartnameler hülasası ile 
keşif cetvelleri beş lira mukabilinde 
İskilip belediyesinden. ihale günü o -
lan 25 eylül 939 pazartesi gününe ka
dar alınır. 

İstekli olanlara posta ile adresine 
gönderilir. 

Mezkur işin muvakkat teminat ak
çesi o1an "yüzde yedi buçuk,. kuruş -
tan '"2832,, lira 6 kuruştur. 

Taliplerin ihaleye iştirak edebilme
si için yüksek nafıa vekaletinden tas
dikli ehliyet vesikası ve bu işe benzer 
bir veya bir kaç iş başardığına ait 
bonservis ile ve 939 yılına ait ticaret 
odasından alınmış vesika ibraz eyle -
mesi. 

Teklif mektuplarını kanuni tarifle
ri dairesinde noksansız ve kapalı ola
rak 25 eylül 939 pazartesi günü saat 
on üçe kadar İskilip belediye encüme 
nine posta ile veya elden verilmesi. 

İhale 25 Eylül 939 pazartesi günü 
İskilip belediye binasında ve Beledi
ye encümeninde saat 14 de yapılacak
tır. Taliplerin usulü dairesinde 2490 
sayılı kanunun tarifatına göre ihaleye 
iştirak etmeleri ilan olunur. 

(6183/3809) 13796 

Dahiliye r.'!;itehassısı 

allnocak 
Turhal Belediyesinden 

Belediyemize (1~0) lira aylık ücret 
le bir dahiliye mütehassısı doktor alı
nacal:tır. İsteklilerin doğumlariyle 
şimdiye kadar bulundukları vazifeleri 
gösterir vesika ve l>ir kıta fotografla
rının bir dilekçey~ bağlanarak bele -
diyemize müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (13893) 

Yük1eh teve·lür 1ebeke!i 

yaptmlacak 
lskilip Belediyesinden 

İskilip elektrik tesisatının makine 
kısmı alçak ve yüksekt evettür şebe -
kesinin 45115 lira S4 kuruş bedel keşif 
li kısmı 11 ağustos 939 tarihinden iti
baren 45 gün müddetle kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştur. Elek -
trik tesisatına ait proje ve eksiltme 
fenni mukavele şartnameleri hülasası 
keşif cetvelleri beş lira mukabilinde 
İskilip belediyesinden ihale günü o 
lan 2!i Eylül 939 pazartesi gününe ka
dar alınır. İstekli olanlara posta ile 
adresine gönderilir. Mezkur işin mu
vakkat teminat akçesi olan 3383 lira 
66 kuruştur. Taliplerin ihaleye işti -
rak edebilmeleri için yüksek nafıa 
vekaletinden tasdikli ehliyet vesikası 
ve bu işe benzer veya bir kaç işi mu -
vaffakıyetle başardığına dair l:ıonscr -
visleri ve 939 yılına ait ticaret odasın 
dan alınmış vesika ibraz eylemesi. 

Teklif mektuplarının kanunun ta -
rifleri dairesinde noksansız ve kapalı 
olarak 25 Eylül 939 pazartesi günü sa
at 13 çe kadar belediye 

Mustafa Kemalpafa Belediye-
sinden : 

1 - Belediyemiz elektrik santra • 
lında sarfedilmek üzere 200 ton ma -
den kömürü alınacaktır. 

2 - Kömür Susurluk istasyonunda 
teslim alınacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
% de 7,5 buçuk ve ihaleyi müteakip 
o/0 de 15 şe depozito yaptırılacaktır. 

4 - İhale 28. 8. 939 tarihine müsa • 
dif pazartesi glinü saat 15 de beledi • 
ye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Kömür her kimin üzerinde te
karrür ederse tediye şeraiti yine en • 
cümen huzurunda tesbit edileceği i· 
Hin olunur. (6346 3898) 13875 

Belediye binası 
yaptırılacak 

Nev§ehir Belediye Riyasetinden: 
Nevşehirde yapılacak 22097 lira 94 

kuruş keşif bedelli belediye binası in
şaatı kapalı zarf zarf usuliyle eksilt
meye kanulmuşsa da talip çıkamdığın 
dan 16. 8. 939 dan itibaren bir ay zar
fında pazarlıkla ihalesine karar veril
miştir. 

Muvakkat teminat miktarı (1657) 
lira (34) kuruştur. 

Bu işe ait şartnameler ve evrakı sa
iresini görmek isteyenlerin Nevşehir 
belediyesine ve Niğde nafıa direktör
lüğüne müracaatları lazımdır. 

Belediyede mevcut inşaat malzesi 
bedel mukabilinde müteahhide verile· 
ceği ilfin olunur. (13892} 

Moto"lomp alınacak 
Çubuk Belediyesinden : 

1 - Açık eksiltme ile bir moto -
pomp alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli (2000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (150) lira • 

dır. 

4 - Kati teminatı (300} liradır. 
5 - İhale günü 28. 8. 939 tarihine 

müsadif pazartesi günü saat 14 de bu 
baptaki şartname bila bedel verilir. 

(3869) 13813 

Elektrik in~aal ve lesis"h 
pazarhkla yaphnlacak 

Dörtyol Belediyesinden : 
1. Ağustos. 939 salı günü saat 10 da 

kapalı zarfla ihale edileceğini ilan et
tiğimiz (27961.70. lira keşif bedelli 
Dörtyol elektrik inşaat ve tesisatı İ· 
çin vuku bulan teklif haddi layıkın -
da görülmediğinden 1. Ağustos. 939 
tarihinden itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa konulmuştur. 

ı - Evelce yapılmış olan daire şart 
namesindeki tediye şartlarından mü
teahhit lehine olarak geniş tadilat ya
pılmıştır. 

2 - Pazar•ık Dörtyol belediye en
cümeni tarafından belediye dairesin
de yapılacaktır. 

3 - Talipler ilk teminat ve isteni
len vesaikle birlikte encümene müra
caat etmelidir. 

4 - Talipler proje, keşifname, fen
ni ve daire şartnamesini belediye ya
zı işleri bürosunda görebilirler ve ta
lep vukuunda daire şartname sureti 
posta ile gönderilir. (30) K. pul gön-
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İnşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyoqundan : 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonundan ı 
Muvakkat 

Miktarı Cinsi 

3500 Kg. 1 No. 1ı Santralit.) 
2400 Kg. II No. lı Santralit.) 

Muhammen bedeli 
Lira 

25075 

teminat miktarı 
Lira 

1880,63 

İhale tarihi 

~-9-1939 saat 15 te. 

ı - Kütahyada iki pavyon ve iki 
cephaneliğe muayyen günde talip zu
hur etmediğinden yeniden kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuştur. Keşif be
deli 60.035 lira 38 kuruş olup ilk temi 
nat miktarı 4252 liradır . 

2000 Kg. Akardit. 11000 825 1-9-1939 saat 15,30 da. 
Cins ve miktarlariyle muhammen bedel ve muvakkat teminatları yukarda yazılı malzeme hizalarında göste

rilen gün ve saatlerde Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez satın alma komisyonunca pazarlıkla iha· 
le edilecektir. Evvelce ilan edilen ev saflarda olacak olan bu malzemelerden santralitlerin şartnamesi (1) lira 
(26) kuruş mukabilinde ve Akarditin şartnamesi bedelsi'Z olarak komisyon dan verilir. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 8. 
939 pazartesi günü saat 11 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartname proje ve planlar 320 
kuruş mukabilinde her gün komisyon 
dan alınabilir. 

Taliplerin yukarda yazılı mu vak kat teminatlariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (4028) 13991 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evetine 
kadar makbuz mukabili komisyona 
vermeleri lazımdır. 

(3628) 13615 

Demir tel alınacak. 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3150 lira olan 150 kilometre demir tel 
ile 3000 tane fincan açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 2. 9. 939 cumartesi 
gün sat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 236 lira 25 kuz:uş 
olup şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad 
delerinde yazılı belgeler ve bu gibi iş 
lerle iştigal ettiklerine dair tica~et. o
dasından alacakları vesikalarla bırlık
te muayyen gün ve saatte M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala 
rı. (3843) 13806 

5 Torna tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 5 adet Torna tezgahı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli (22.000) lira olup ilk 
teminat miktarı 1650 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 20. 9. 
939 çarşamba günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
dan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve ü -
çüncü madelerinde yazılı vesaikle bir 
likte ilk teminat ve teklif mektuplan 
nı ihale saatinden en geç bir saat eve 
line kadar komisyona vermeleri la • 
zımdır. 3501) 13469 

Muhtelif otomobil ve 
motosiklel lastikleri ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 20 motosiklet, 10 Zis kamyonu, 
10 ford kamyonu, 10 Büssing kamyo
nu, 6 magirus, 12 Ford kamyoneti His
tiği ki ceman 68 adet lastik açık ek -
siltmeye konmuştur. . . 

Talebe alınacak 
Riyaseticümhur ve ordu bandoları hesabına 

muallim yetiştirilmek üzere Maarif Vekôle-

tine bağlı Konservatuvara alınacak talebelerin 

kayıt ve kabul şartlan 
KABUL ŞARTLARI: 
1 - Türk olmak 

2 - Orta mektep mezunu olmak 

3 - İlk sınıfa gireceklerin yaş haddi 15-19 bulunmak 
TALİPLERDEN İSTENİLECEK VESAİK: 
1. - Tahsil derecesini gösterir vesaik 
2 - Nüfus tezkeresi, yahut tasdikli sureti 
3 - Bir seneyi geçmemiş aşı kağıdı (Geçmiş ise yeniden 

kağıdı). 
alınacak aşı 

. 4 - Ailesinin ve kendisinin hüsnü hal eshabından olduk1arına dair ve
saik. 

5 - Tam teşekküllü askeri hastanelerden alacakları tamüssıhha raporu 
(Müzikal bir kulağa sahip olması ve nefesli çalgı nevilerinden birini çala
cağına nazaran dişleri muntazam ve sağlam bulunması). 

6 - 6X 4,5 ebadında (6) fotoğraf 
7 - Noterlikten musaddak teahhüt senedi ve kefaletname 
(6 ve 7 sıradaki vesaik talebenin kabulü tahakkuk ettikten sonrcı alına

caktır: 

Bu talebelerin seçilme imtihanları konservatuvara alınacak diğer Maa
rif sivil talebeleriyle birlikte 1 Eylül 939 dan 8 eylül 939 a kadar Ankara
da Devlet Konservatuvarında 15 eylül 939 dan 23 eylül 939 a kadar 1stan -
bulda Galatasaray lisesinde yapılacaktır. 

Askeri muzika memuru olmak üzere Devlet Konservatuvarında tahsil 
edecek talebelerin işbu vesik:alarını 1 eylül 1939 tarihine kadar Konserva -
tuvar Direktörlüğüne vermeleri ve taliplerin iki imtihan yerinden hangisi
de imtihan olacaklarını açıkça yazmaları lazımdır. 
VERİLECEK TEAHHÜT NÜMUNESİ: 
Milli Müdafaa Vekaleti Riyaseticümhur ve Ordu bandoları muzika öğ

retmeni olmak üzere girdiğim Devlet Konservatuvar ve muzik öğretmen 
tahsili esnasında okulu terkettiğim takdirde Devletin bana sarfettiği para
yı faiziyle ödiyeccğimc bana te•lw eclilmiı oı ........ oı--~ ... aiy~up 1=..,.,_ .. , ...... 

sebebiyet verdiğim okul eşyasının okul idaresi tarafından talep edilecek 
bedelini de itiraz etmeksizin ve şartsız ödiyeceğim ve mektebi ikmal ettik
ten sonra ask_ı:ri kanunlara riayetle vazifemi ifa edeceğime dair bu teahhüt 
senedi Devlet Konservatuvar ve Muzik öğretmen okulu direktörlüğüne 
verildi. 

KEFALETNAME: 
Ordu bandoları ve Riyaseticümhur bandosuna yeti§tirilmek üzere Dev

let Konservatuvarı ve Muzik öğretmen okuluna kayıt ve kabul edilmiş olan 
• • • • • • • • oğlu •••••••••• bu teahhütname ile vermeği deruhte et

tiği tazminat ile ziya ve hasarına sebebiyet verdiği okul eşyasının 20 lira -
dan fazla olan bedelini okul idaresi tarafından talep vukubulur bulmaz iti
raz etmeksizin derhal ödemeği müşterek borçlu ve müteselsil "kefil sıfatiy-
le teahhüt ederim. (4086) 14044 2 _ Hepsine tahmin 7dılen fı~atı 

beşhlnliraclupilk~mınatı37~!~• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dır. Şartnamesi komisyonda goru • 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 6 adet Elektro Kardiyograf 
Iür. . teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 

3 _ Eksiltmesi 28. 8. 939 pazartesı maddelerinde yazılı belgelerle birlik- aflnacak 
günü saat 11 dedir. te eksiltme gün ve saatında KO. da 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu- bulunmaları. (4029) 14034) 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti
caret odasından alacakları vesikalar • 
la birlikte muayen gün ve vakıtta M. 
M. V. satın alma komisyonunda bu -

Kırıkkale Gedikli usla 
hazırlama okulu birinci 

lunmaları. (3728) 13680 smıf ana talebe alınıyor 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

10 ,000 ~ift mahmuz ahnacak misyonundan : 
1 - Yatılı ve parasız olan KırıkkaM. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

. d • le Askeri sanat lisesindeki Gedikli us 
mısyonun an • ta hazırlama okulu birinci sınıfına a-

l - Beher ~iftine tahmin :dilen fi- şağıdaki şartlara göre talebe kaydü
yatı (55) kuruş olan lO.OOO çıft malı · kabulüne başlanmıştır. 
muz kapalı zarf usu tiyle münakasaya 2 - Kaydükabul şartları: 
konulmuştur. a) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş ol· 

2 - İhalesi 1. eylül 939 cuma gü - mak. 

nü saat 11 dedir. b) Vücudunun teşekkülatı düzgün, 
3 - İlk teminatı (412) lira 50 ku - ahenkli, sıhatı yerinde olmak. 

M. M .Vekaleti Satm Alına Ko
misyonundan : 

1 - 14.8.939 tarihinde yapılan ek
siltmesinde talibi tarafından verilen 
fiyat vekaletçe pahalı görülen altı a
det elektro kardiyograf cihazı 14 ey
lül 939 perşembe günü saat 14 de pa
zarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiyatı 6600 li
ra olup ilk teminat 485 lira olup şart
namesi her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte pazarlık gün ve saatında Anka
rada M. M. V. satın alma KO. da 
hazır bulunmaları. (4030) (14035) 

Sun'i aza malzemesi ahnacak 

. 
Askeri Fabrikalar ·· 

4 • '• 

6 kalem ve ceman 130 
adet mengene alınacak 

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 -

1 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 -
misyoncu olmadıklarına ve bu işle ala 
kadar tüccardan olduklarına dair ti -
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları . 

(4012) 13986 

Muhtelif kösele alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

5 ton sarı vakete. 
5 ton sarı sabunlu kösele. 
0,2 ton kaya,palık kösele. 

Tahmin edilen bedeli (27.0CO) lira 
olan cins ve miktarları yukarıda yazı 
1ı üç kalem vakete ve kösele Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 1. 9. 1939 
cuma günü saat 14,30 da pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname (1) lira 
(35) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (2025) lira ve 2490 numaralı ka-
''uuuu &. ve .;ı. 1uduucıcı ıııuc:A.t. v~a -

ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasiyle mez -
kur gün ve saatte komisyona müra -
caatları. (4011) 13985 

Devlet. Or'!'~~~. İş.~·t.) 
• ... , ~ • _.,, • • : ,. :.:,. • ... llıL..'"" • ,:,! ..... .:.- '·1, ... . 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman f~Ietmesi Kara

bük Revir Amirliğinden : 

1 - Yalakkuzu bölgesi katiyatın -
dan Eskipazar istasyonunda istifde 
mevcut 516 adet muadili 429 metre 
mikap (962) desimetre mikap çam 
tomruğu açık arttırma ile satılacak -
tır. 

2 - Tomruklar evsafı yüksek bu -
daksız olup baş kesme payları mev -
cut kabukları soyulmuştur. Hacim or
ta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Çankırı orman çevirge müdürlü -
ğünde ve Karabük devlet orman işlet 
mesi revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li 13 lira 65 kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 6. 9. 939 günü saat .. ıı 
de Karabükteki revir merkezine roura 
caatları. (6573) 14048 

. 
·Sihat ve içtimai~~--~ 

~ · ._, ' . ·~ . . 

n 

' •• 
ru~tur. c) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ah 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün lak ve seciye sahibi olamk. 
öf' leden sonra M. M. V. satın alma ko d) Terki tahsil müddeti iki sene -

M. M .Vekaleti Satın Alma Ko- • d lınacak 
misyonundan : Beygır ve ana a 

misyonundan bedelsiz olarak alınabi- den fazla olmamak. 
lir. e) 14 - 17 yaşında olmak ve bu yaş-

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı ı k Hıfzıssıhha Mü-
bin lira olan 65 kalem suni aza malze- Ank~ra Mer A~z Kornisyonun-
mesi açık eksiltme suretiyle satın <.\- essesesı Satın ma 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 lara ait boy ve ağırlık hadlerine uy · 
ı:ayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- gun olmak. lınacaktır. dan : .. . ek aşısı şubesine 

2 - Eksiltme 12 eylül 939 salı gü- 1 -·Muesse~e 1~ı;600 lira olan 160 dclerinde gösterilen vesaikle teminat f) Evelce gördüğü tahsil derecesini 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden gösterir şahadetname veya 'tasdikna 
hehemlıal bir saat evetine kadar M. meyi haiz bulunmak. 
J\'I V. satın alma komisyonuna verme g) Geldiği okuldan ders, vukuat, 

nü saat 10 da M. M. V. satın alma muhammen be be :ine de 5000 liram~
KO. da yapılacaktır. Listesi her gün dana, serum ~u/ olan 20 adet beygır 
öğleden sonra KO. da görülür. hammen be ~ 1 arf usuliyle 9. 9. 939 

3 - Eksiltmeye girecekler 75 lira- ayrı ayrı. ka?.a .~ :aat 12 de eksiltmiye 
lık ilk teminatları ile birlikte eksilt- cumartesı gunu leri. (3663) 13639 sağlık durumlarından çıkarılmış olma 

E~ıa afal ve edevat alınacak m~. Köy veya nahiyeli olmak ve nü
M. M .Vekaleti Satın Alma Ko. fus hüviyet cüzdanında doğduğu köy 

me gün ve saatında KO. da bulunma- konmuştur. 1 müessese başka-
2 Ş rtnaıne er 

lan. (4031) (14036) . .-:: a 
0 

tedarik edilebilir. 

mi!yonundan = veya nahiye yazııı 01mak; yahut köy Hidra elektrik tesisatı 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı ve nahiyeden farklı olmıyan ve orta 

4850 lira olan 252 kalem muhtelif cins okulu bulunmıyan kaza merkezlerin - Darende Belediye Reisliğinden: 
ve miktarlarda ecza, alat ve edevat a- de doğmuş bulunmak ve bunlardan tah 14. 8. 939 tarihinde kapalı zarf usu-
ık eksiltme suretiyle 12 T. evel 939 sil için kaza ve şehirlere gelmiş ol liyle eksiltm_eYC: konulan ~29476) lira 

Pç erşembe günü saat 10 da satın alı- mak. bedeli keşiflı hıdro elektrık tesısatı -
3 - Bu .. artları haiz olanlar asker - na talip zuhur etmediğinden 15.8.939 nacaktır. . _ :r b" ·· dd tle 

2 _ İlk teminatı 363 lıra ı5._ku:.~ş lik şubelerine müracaat ec1erek fazla tarihinden itibaren ır ay mu ~ 
· h gun og izahat alırlar. pazarlığa bırakılmasına karar ver.ıl -lup liste ve şartnamesı er - 1 d 0 

M v satın alma KO. 4 - Askerlik şubelerince kaydüka- miştır. İsteklilerin her gün bele ıye-leden sonra M. · · 
1 t afından bul için müracaat eylül sonuna kadar ye müracaatları ilan olunur. ·· ·· ı·· istiyen er ar 

da goru ur ve kabul edilir. .~3844) 13807 .(3954) 13906 
kopyası alınabilir. 

tıplıgınde 1 ilk teminatı 420, ve 
3 - Dana arın . 

. ·n ise 375 lıradır. 
beygırlerı kl"f mektupları muayyen 

4 - Te ı . . 
11 e kadar komısyon reıs-

günde sa<1;t1 ı"ş olmalıdır. Mektuplar 
l· ~·ne verı m 
ıgı u ı·ıe mühürlü olacaktır. .. h··r mum 
mu u M akkat teminatın Maliye 

5 ::- . uverkez muhasipliği veznesi 
Vekaletı m 

1
. 1 . b" .. 

lması için ta ıp erın ır gun ne yatırı . • . .. 
k . yon katiplıgıne murac:ıat-

evel omıs l' d 
. ·rsaliye almaları azım ır. 

la bırcr ı (13952) 
(3991) 

25 - 8 - 193 

' • 
Umumi deposu . J Krtspln, 

lııanbul, Gııaıa. Vo)woda Han ı 

Kereste satılacak 
Giresun \' akıflar Memurluğun dan : 

Gayri mamul kereste 
Metre 3 Desi Cinsi eşcar 

12785 00 Ladin 
3182 00 Köknar 
1676 00 Kayın 

390 00 Çam 

18033 00 

Beher metremikabın 
Muhammen bedeli 

kuruş 

290 ) 
290 ) 
180 ) 
400 ) 

Teminatı 

muvakka 
Lira K. 

2261 o\ 

1 - Yavuzkemal nahiyesinde vaki işletme planı mevcut Kırık vakıf 
manlarında 938 ila 943 senelerine mürettep maktalardan tahammüle g~~ 

çıkacak (18033) metre mikap muhtelif ci~s gayri. marn~! kerestel~k ağaç 
dört sene üç ay zarfında ormandan kat ve ımal edılmek uzere 24 agustos 
tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usuliyle yeniden a 
maya çıkarılmıştır. 

2 - Kat'i ihale istizana talikan 25 eylül 939 pazartesi günü saat 15 
Giresun vakıflar idaresinde yapılacaktır. 

3 - Bundan evelki aynı satışa ait birinci artırma ilanı hükümsüzdür. 
"T - yaa. ı...1 .1..-.ı.&U\.. V\; J..U.u.n.u.y"'"'.ı. ""aa cı.a.A.ı\.. t'&VJ"".a."'.a..a.••• b------•;-···-................. .., 

da vakıflar umum müdürlüğü Ziraat orman fen şubesinden, !stanbul'da 
kıflar başmüdürlüğünden ve mahalll vakıflar idaresinden alabilirler. 

1tseklilerin tayin edilen gün ve saatten bir saat evvel teklif mektupl 
nı Giresun vakıflar idaresinde ihale komisyonuna vermiş olmaları lazım ! 

14054 

Evli bağ taksitle satılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi Cinsi miktarı Kapı Muham. bedeli Muvak. te. 
M. 2 No. Lira Kr. Lira 

Büyük Esat ~ağ hane 8416 7 1200 90 
Hududu 

Şarkan Ramiz ve kısmen komser Salih bağları garben yol ve dere şi 
len eczacı Hüseyin tarlası, cenuben değirmenci Ahmet ve kısmen koms 
Salih tarlalariyle çevrili. 

1 - Yukarıda evsafı yazılı evli bağın mülkiyeti açık arttırmaya kon 
muştur. 

2 - İhale 4.9.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Anka 
defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İhle bedeli seki:ı: sene ve sekiz taksitte ödenecek ve ilk taksit pe 
nen tediye olunacaktır. 

4 - İste~l.ilerin adı geçen günde yukarıda miktarı yazılı teminat ma 
buzu mukabılınde komisyona gelmeleri ve bundan evel şartnameyi görm 
ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık milli emlak müdürlüğüne mür 
caatları. (3865) 13820 

Bina yoptirılocok 
lnh,isarlar Umum Müdürlüğünden : 

İşin Nevi 

-D-.--------------------

Muhammen B. % 7,5 teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

Eksiltmenin 
şekli saati 

.ıyarbakır başmüdürlük 
bınası inşaatı 34235 79 2567 68 Kapalı Z. 15 
~alatya başmüdürlük 
bınası inşaatı. 32764 16 2457 31 ,. ,, 16 

1 
- Şartname, keşifname ve planları mucibince idaremizin Diyarbakı 

ve Malatya'da yaptıracağı Başmüdürlük binaları inşaatı kapalı zarf usuliy 
le eksilt meye konmuştur. 

h. II - ller iki işin keşif bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatler 
ızalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 7-IX-939 perşembe günü Kabataşta levazım ve mübayaa 
şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıy - Diyarbakır Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 171 kuruş; 
v.e Malatya Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 164 kuruş mukabi 
lınde her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara, Diyarbakır 
Malatya Basmüdürlüklerinden alınabilir. 
. V - MUnakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesa 
ıkle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ve şart 
nanıesinin (F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflarını iha 
le saatlerinden birer saat evveline kadar mezkur komisyon başkanlığım 
rnakbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeleı 
kabul edilmez. (6470) (13971) 
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Kiralık : 
Kiralık daire - Vekaletlere yakın 

Mısır sefareti yanında No. 49 da ka
loriferli 6 oda hizmetçi odası banyo 
tnutfak havagazı - garajlı garaşsız. 

Tel: 2478 2567 

Kiralık bahçeli, kaloriferli ev 
llavuz bahçe kolay kullanışlı kat ka 
loriferli. Bahçeli evlerde No: 22 de 
70 lira Tel: 2610 2992 

Kiralık daireler - Yenişehirde Ve
kaletler karşısında su deposu arkasın 
daki tepede Ersan apartmanın birin 
ci, ikinci katları, (dörder oda birer 
hol, havagazı elektrik, su) kiralıktır. 
İçindekilere müracaat. 301S 

Kiralık - 4 oda 1 hol Müstakil an
treli 1 inci kat - Yenişehir Adakale 
sokak No. 18/1 Tel: 3753 3028 

Kiralık - Yenişehir'de Kooperatif 
şirketinin bakkal dükkanı 1-9-939 dan 
itibaren kiralıktır. İstiyenler hal 39 
No. Kasap dükkanına müracaatları. 

3031 
Kiralık müstakil hane - 4 oda bir 

hol mutfak banyo Maltepede mü
hendis Sabihanın evi. Müracaat yeri 
Ankara belediyesinde ayar memuru 
Cafer İmrene (3074 

Devren kiralık - Hacıbayram cad
desinde 22 No. lu dükkan devren kireı 
lıktır. (3083) 

Kiralık bodrum katı - Geniş bir 
oda bir hol. Yerli havagazı ocağı. Su 
parası dahil 22 liraya Yenişehir Ada 
kale 18/ 1 Telefon 37 53 ( 3094) 

Kiralık - Yenişehirde vekaletler 
karşısında Konur sokakta 912 kapı 

No.lu müstakil üç odalı bir daire ta 
!iplerin Yenihal No. 4 de ve Tel 236E 
müracaatları. ( 3099) 

Kiralık ve satılık köşk Güven ma
hallesi 7 - 4 büyük 3 küçük oda ka· 
lorifer telefon bahçevan aylığı dahil 
100 liraya sabahları 9.30 kadar gezile-
bilir. Tel: 1&30 (3106) 

Kiralık daire - 3 oda, hol müstakil 
kapılı bir küçük oda, kullanışlı, kon
forlu. Demirtepe Ekonomi sokak No. 
10 - 45 lira. (3118) 

Kiralık - Yenişehirde Selanik cad
desinde No. 51 de 5 oda, hizmetçi oda
sı, banyo, balkon, bahçe ıçınde, buyuk 
daire. Telefon: 2953. (3126) 

Kiralık daireler - Yenişehir Yük -
sel cadesi nihayetinde İçel sokağında 
manzara ve havası güzel sekiz daireli 
bir apartmanın inşaatı bitmek üzere
dir. Kiralar her keseye elverişlidir. İ
çinde mal sahibi M. Atamana müraca-
at. (3129) 

Kiralık mobilyalı oda - Terhin. tes 
hin, kahvaltı ve yemekte verilir. Ge -
niş, havadar Tuna caddesi. Ölçerler 
sokak No. 2 kat 1 Y. şehir. (3130) 

Kiralık daire - Selanik caddesi or 
man um~m müdürlüğü yanında Yeşil 
boyalı Ap. No. 5. 4 oda bir hol ve 
müştemilatı. Ucuz fiyat. (3133) 

Kiralık ufak daire - Nafıa B. K. 
karşşısında Özgen Apart. zemin kat. 
(2) oda mutbak banyo kapıcıya müra 
caat. (3137) 

Kiralık - İsmet paşa mahaJlesinde 
polis noktasının altında Tinli sokak 
üst kat müstakil (3) oda banyo kira · 
lıktır. Alt kat 22 No. ya müracaat. 

(3146) 
Kiralık kücük daire - Bakanlıklar 

civarında Sa;ı köşk karşısında 57 nu
maralı B. Mecdi apartmanında, Mu · 
şambalı iki oda, bir hol, banyo, mut • 
bah, mobilyalı mobilyasız. (3153) 

Kiralık mobilyalı oda - Yalnız bir 
bay için Yenişehir Sıhiye bakanlığı 
civarı Dikmen caddesi Yış sokak Yoz
gat apartmanı 4 üncü kata müracaat. 

(3160) 
Kiralık daire - 4 oda, 1 hol, müs 

takil antreli, Yenişehir A kbay sokak 
No. 4. (3163) 

Kiralık - İki oda, bir hol, mutbah. 

Satıhk : 

Acele ve ucuz satılık arsa - Yeni 
yapılan B. M. meclisi binasına pek 
yakın, rus sefareti civarında, toprak 
ofisi yanında. Tahtakale Esen A-
part. No. 3 2959 

Satılık apartman arsası ve ev 
Yenişehir sıhiye civarında, asfalt caJ 
dede, köşe başında geniş cepheli 835 
metre arsa ve bahçeli ev. Tel: 2711. 
3059 2921 

Satılık arsa - Çankaya'da ingiliz 
sefareti altında asfalt üzeri 2S metre 
cephe ve 1800 M2 derinliğindeki arsa 
on bin liraya acele satılıktır. Saat 
12,30 dan 13,30 a kadar 3931 Tele mü-
racaat. 2977 

Acele satılık apartman - Ankara 
nın en işlek yerinde bedelinin yüzde 
kırkı borç beş katlı ayda 220 lira irat 
1ı bir apartmanlık arsalı Tel: 2406 

2995 

Acele sarılık arsalar - Maltepede 
asfalta çok yakın manzaralı geniş cep 
heli 500 · 800 metre eb'1dında her par 
seli maktuan 2000 - 2500 Tel . 2106 

2996 

Satılık arsalar - tsıasyon arkasın· 
da yapılmakta olaf'I gençlik pa rka 'le 
Ankara'nın her tar:ıfına nazır 4 tarafı 

açık inşaatlı M 2-3 lira Tel : 2t06 
2997 

J ff Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 
Bir defa için 30 Kuruş 
iki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük iHinlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela, 
10 defa neşredilecek bir ilan için 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay . 
lık olmak üzere her satir, ilelime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kü • 
çük ilan 120 harften ibaret olma · 
hdır 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruş a
lınır. 
Küçük ilanların 120 harfi geçme· 
mesi lazımdır. Bu miktan geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tabi · 
dir. 

~=================~ 
niş cepheli asfalt üzerinde ucuz fi
yatla tel 2406 Bayram C. No. 1 (3180) 

Satılık ev - Çeşme mahallesi Dafi 
sokak No. 3 İki kat S oda iki mutbah 
ve arsa taliplerin Çıkrıçılar yokuşun
da Hüner Mehmet Arasa müracaatla-
rı. (3181) 

İş arayanlar: 
I ş arıyor - Desinatör - mimari re

sim ve detaylarını vukufla tersime 
muktedir, harta ahız ve tersimi ile şe
hir imar pl~nbrını tanzim ve tersi . 
minde tecrü' ı :!li L>i.r genç iş arıyor. 

Adres: Beyoğlu posta kutusu No 
2029 (3065) 

Hususi ders - Berlin yüksek mü 
hendis mC"ktcbinden bir talebe Ri 
yaziye ve Almanca dersleri veriyor. 

Satılık apartm::ınlar - Atatürk bul· Mektupla Sümer M. Görücüler sokaJ.. 
'lan M;.ı.Jtepe Selanik caddesi ve sair 11 re. (3072) 
her yerde yüksek kiralı okazyon aprt 
man ve evler Tel. 2406 Bayram C No . 
1 2998 

Satılık apartman - Yenişehir su de 
posu arkasında iyi irat getirir. geçen 
sene yapılan apartman satıh ktır. Ban 
kaya be-ş bın küsür lira borçludur. Sa 
nayi caddesinde komisyoncu lsmaile 
müracaat. Telefon: 19S3 3016 

Satılık arsa - Toptan kelepir bü 
yük arsa Maltepede 11000 M. 2 arsa 
çok uygun fiyatla verilecektir. Ata 
türk bulvarı. Tel: 2181 (3018) 

Satılık - Yenişehir Sıhiye B. yanı 
Sıhiye sokağı başında Atatürk Bul. 
ve Cebeci asfaltına nazır (5) No.lu ev 
dörder odalı iki daire satılıktır. Tel: 
1435 Nazif. (3037) 

Acele satılık kamyon - Uzun şase 
1 Şevrolet kamyonu faal vaziyette a 
cele satılıktır. Tel: 1114 

Adres. Ahmet Erkmen. 
(3040) 

Satılık faal otomobil - Azimet do
layısiyle mükemmel, 520 model Fiyat 
bir otomobil acele satılıktır. Saman. 
pazarında 1077 şoför Şükrüye müra-
caat. 3044 

Satılık arsa - Hamamönü Sakar 
ya mahallesi 933 ada 1 parselde cephe
si 29 metre Yenişehir asfaltına, yeni 
açılan sokağa 27 metre, Hamamönü 
cihetindeki yola 21 metre ve mecmuu 
837 metre murabbaı ve iki ev inşası 

na müsait arsa satılıktır. Muhammen 
bedeli 7000 liradır. Taliplerin her gün 
saat 10 dan 12 ve ıs den 18 e kadar ad
liye sarayı karşısında kırtasiyeci bay 
İsmailden Bay Yusufa müracaatları. 

(3062) 

Satılık ev eşyası ve halılar - Her
gün öğleden sonra 15 den 17 ye kadar 
görülebilir. Yenişehir Selanik Cad. 
Mutlu Ap. 3. kat. (3073) 

Satılık arsa - Etlik aşağı eğlenct: 
İncirli bağlarda otobüs durağına yüz 
eJli metre mesafede bin metre mürab
ba arsa müsait fiyatla acele satılık · 
tır. Ulus ilan memurluğuna bizzat mü 
racaat. (3082) 

Satılık arsa - Çankaya caddesinde 
alman sefareti karşısında güzel bir ar 
sa satılıktır. Telefon 1301 saat 13 • 14 
ve 18 - 20 (3093) 

Satılık Motosiklet - Nisu marka 
az kullanılmış olarak satılıktır. Jan -
darma subay okulunda Elektrikçi Ha-

iş arıyor - İyi almanca bilen ağır 
.:;anayide tecrübeli makine mühendisi 
250 lira ücretle iş arıyor. Ulus M. M. 
rumuzuna müracaat. (3085) 

lş arıyor - Fransızca ve Türkçeye 
oihakkın vakıf tecrübeli bir müter -
cim, icabında seyahat da yapmak şar
tiyle iş arıyor. Anl~ara P. K. 69 za mü 
~acaat. (3102) 

Ecnebi bir müessesenin "İştirakler 
j:::fli~i" inden adresi ve posta kutusu 
belli olmıyan bir mektup aldım. Mü -
temmım mallımat bekliyorum. 

(31S2) Ankara P. K. 69 

lş alıyor - Orta mektep mezunu -
yum. Avukat veya müteahhit yanın -
da iş arıyorum. Ulusta mektupla C. 
K . ya müracaat. (3112) 

Aranıyor : 

Kiralık aranıyor - Bir kat üzerin -
de iki ve üç odalı kaloriferli iki dai -
re veya iki odası ay:rılabilir beş odah 
bir daire isteniyor. Öğleden sonra 
3S01 Telefona müracaat. 3076 

Depo aranıyor - Ulus meydanına 
yakın depo yapmağa müsati bir yer 
kiralanacaktır. Ulus meydanında Yıl· 
dız Ticaret evine müracaat. Telefon: 
1847 (3131) 

Memur bir bay aiele yanında yemek 
de dahil olduğu halde pansiyoner kal
mak istiyor. Arzu edenlerin şeraitleri· 
ile fiyatını Ulus'ta H. Mu. rumuzu-
na bildirmeleri. (3141) 

Aranıyor - İki kişilik bir, ecnebt 
ailesi 1. 10. 1939 tarihinde balkonlu 
veya bahçesinden istifade edilebilir. 
iki odalı bir daire aranmaktadır. Fiya· 
tı ile Yenişehir 1003 No.lu posta kutu 
suna bildirilmesi rica olunur. 

31SO 

iş verenler : 

Aranıyor - İşlek bakkaliye, tütün, 
otel, kıraathane devir edenlerle karlı 
işe sermayeli ortak istiyenler mektup 
la İzmir otelinde Sadiye müracaat. 

(3014) 

hamamı havi daire kiralıktır. 
Dikmen, Zeyrek asfaltı üzerinde 

şık Apartmanı: Telefon: 3364 
(3165) 

l- sana müracaat. (3114) 

Aranıyor - Kırtasiye işlerinden 
anlıyan tezgahtar bir kız arıyorum A· 
tatürk bulvarı And apartmanı altın -
da Sargut Ticaret evine müracaatları. 
Telefon: 3997 (3086) 

Kiralık - Yüksek ziraat enstitü-;ii 
mahallesinde 3 oda hol, mutbak, ban
yo, su elektrik havagazı üst kat Dr. 
Sıtkı Tel- 2166 (3171) 

Kiralık - Her konforu havi Yeni
şehir Yüksel caddesi Okula sokak 8 
numaralı Apartmanın birinci katı ki
ralıktır. İkinci kata müracaat. Tel : 
3352 3170 

Kıralık - Atatürk bulvarı Ordue · 
vi karşısında Dirim Apart. Daire 3 te 
kalorifer, sıcak su banyolu büyük bir 
oda ehven fiyatla kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. 3169 
Kiralık - Yenişehir Karanfil so · 

kak (35) No. dört oda, mutbah, ban
yo mevcut geniş bahçe, manzalı kar -
gir hane müstakilen kiralıktır. İçinde
kilere müracaat. (3177) 

Satılık - 2 veya 3 katlı kargir Ce
beci ve aile bahçesi civarında ev ve a
partman sahipleri Sanayi caddesinde 
82 numaraya müracaat Tel: 19S3 

(3121) 

Satı/Jk - Kızılbey mahallesinde 
Tanur sokak No. 19 Zafer Milli oteli 
karşısında iki katlı ev Sanayi Cad. 82 
No. Müracaat Tel: 1953 (3122) 

S<Jtılık kamyon - Fort dört silin -
dir faal vaziyette. 933 modeli. Banka
lar Cad. berber Hakkı Öcala müraca-
at. (3158) 

Tezgahtar - Bir Bay ve Bayana 
ihtiyaç vardır. Arzu edenler Banka • 
lar caddesi YILDIZ KIRT ASİYE 
mağazasına müracaatları. (3105) 

Ara111yor - Büyük makinede çalışa 
bilecek iyi bir matbaa makinistine ih· 
tiyaç vardır. Taliplerin Mehmet İh • 
san matbaasına müracaatları. (3119 

Aranıyor - Aile nezdinde kalmak 
üzere İngilizce ve Türkçe bilen 40 -
50 yaş arasında bir bayan aranıyor. 

Telefon: 3714 (3166) Acele satılık taksi - 938 model, 
Pleymut marka, radyo ve kaloriferli 
dir. Maltepe polis noktası karşısında 
1 No. ya müracaat. (3176) 

Aranıyor - Muhasebe ve kaseyer • 
lik yapacak kefaletli bir kimse aranı
yor. Anafartalarda M. Galip terziha • 

Satılık arsa - Bahçeli ev~ yapı nesi üzerinde terzi levazimat deposu· 
kooperatifine bitişik imar parselli ge- na müracaat. (3175). 

Ankara Valiliği 
• 

Pulluk ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak olan (200) adet 
iki tekerlekli ve tek demirli ecnebi 
mamulatı pulluklara kapalı zarfla ta
lip zuhur etmediğinden 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
7-9-939 gününe kadar bir ay müddet
le pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
( 5200) liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinden meccanen a
lınabilir. 

4 - İstekliler pullukların % 7 ,5 
t utarı olan meblağa ait banka mektu
bu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış depozito akçesi makbuzu 
ile birlikte pazarlığa iştirak etmek ü
zere pazartesi ve perşembe günleri 
saat 15 te vilayet daimi encümenine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(38~9) 138·11 

Tômirat yaptırılacak 
An.Kara Valiliğinden : 

Ankara merkez ısmct lnönü, Ulus 
okuıları.ıın ıaı11iri (945) !ıra ( 2 ) ku· 
• uş keşıt bedeli iizerir.den açık eksilt
mey e .ırnnulmuştur. Isteklilcrın ~art· 

nameyi görmek üzere her gun kultür 
direktörlüğüne ve ihale g..ını.i olan 
4.9.939 pazartesi günü saat 15 de % 
7,5 muvakkat teminat akçesini muha
sebci hususiye müdürlüğü veznesim• 
yatırarak vilJyet daimi e:1cümenine 
müracaatları. (3941) 13903 

Sos~ yaptınfo :a~< 
Ankara Valiliğinden : 

Keşıt bedeli (ı4l 'ı 0) lira (58) ku
ruştan ıoaret buıunarı Ankard -,,erık

li - Sungurıu yolunun 8-t 500-13 t 
000 ıncı kilometrelen arasında yapı-

• ' ,, 
Ambar kiralanacak 

İcabında 200 tona kadar eşya konmak üzere zemini beton ve damı 
akmaz, kapısı muhkem bir anbar kiralanacaktır. Anbarın istasyon 
ile Karaoğlan ve Akköprü müsellesi arasında bulunması tercihi se

:>ebidir. Bu şekilde bir deposu olanların müessesemiz ilan memurlu
ğuna (anbar) adresi ile tekliflerini bildirmeleri. 

•ı================================ 

Pulluk ahnac:ak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satınalınacak olan (200) adet 
çift demirli ecnebi mamulatı pulluk
lara kapalı zarfla talip zuhur etmedi
ğinden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan 7-9-939 gunune 
kadar bir ay müddetle pazarlığa ko -
nulmutşur. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
(7000) liradır. 

3 - Şartnamesi An!{ara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinden meccanen a
lınabilir. 

4 - İsteklilerin pullukların % 7,S 
tutarı olan meblağa ait banka mektu
bu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış depozito akçesi makbuzu 
ile birlikte pa zarlığa iştirak etmek ü 
zere pazartesi ve perşembe gi.in1eri 
saat ı S te vil :Jyet daimi encümenine 
ıni.iracaat etmeleri il:in olunur. 

(38S!) 13843 

3 demidi pulluk 

mü na kasası 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak olan (50) adet üs 
demirli ve sandıklı ecnebi mamulatı 
pulluklara kapalı zaı fla . talip zuhur 
etmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 
ıncı maddesine tevfikan 7-9-939 gü-

nüne kadar bir ay müddetle pazarlığa 
konulmuştur. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
(5SOO) liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinden meccanen a· 
lınabilir. 

4 - İsteklilerin pullukların % 7,5 

tutarı olan meblağa ait banka mektu· 

bu veya hususi muhasebe veznesine 

yatırılmış depozito akçesi makbuzu 

ile birlikte pazarlığa iştirak etmek Ü· 

zere pazartesi ve perşembe günleri 
saat ıs te vilayet daimi encümenine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3850) 13842 

Zayi - Drama rüştiye mektebinden 
almış olduğum şahadetnamemi kay -
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi • 
nin kıymeti kalmadığı illin olunur. 

Çankaya malmüdürlüğünde Vez• 
nedar Faik Öz (3184) 

Zayi - Ankara İnönü okulundan 
1929 senesinde imtihanla almış oldu -
ğum şeharletnameyi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü yok 
tur. 

3t79 M. Hilmi 

Zayi - 1325 senesi Kabataş idadi • 
sinden aldığım şahadetnamemi zayi 
ettim. Yenisini çıkartacağımdan es • 
kisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

(3164) İbrahim Fermen 

lacak şose ve imalatı sınaiye inşaatı ı _:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

7.9.939 perşembe günü saat 15 de vila- : 
yet daimi encümeninde ihalesi yapıl
mak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 1812 lira 80 ku-
ruştur. 

İsteklilerin: teklif mektuplarını, 

muvakkat teminat mektup veya mak
buzu, ticaret odası vesikası ve eksilt
menin yapılacağı günden en az 8 gün 
cvel Ankara vilayetine bir istida ile 
müracaat ederek bu işe ait alacakları 
ehliyet vesikalariyle birlikte yukarı
da adı geçen günde saat 14 de kadar 
encümen reisliğine vermeleri. 

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

Türk Hava Kurumu 

Büvük ., Pi~rangosu 
Beşinci keşide 11 Eylül 939 dadır 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan başka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır ..• 

----------------
-----------------Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 

gün nafıa müdürlüğünde görebilecek-
leri. (395S) 13907 -:;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Ankara'da satış deposu: KAGITCI M İM İRENGÜN 
Yeni hal No: 1 . 59 Ti: 2246 1343 

~1111111111111111 i LA c LA R 1N1z1 11m111111111111.!:. 
E: S k E . nden yaptırınız. Avrupa ve := = a arya czanesı yerli ilaçlar her çeşidini (Ko-:: 
S: dak) marka rontken filmlerinin tazesi·ni ehven olarak ecza-:= 
E: hanemizde bulabilirsiniz. iş Bankası karşı~mda. Tele- =: 
E: fon: 2018 3019 := 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

ı~ııı~ıııı:·······~··•ııııııııııııı:····~ 

:Hılmı Mafık Evrenci un: - . = 
E kitapları = 
§ 1 - Yaratıcı küçük insan § 
: 2 • Arı Esrarla dolu bir hayat: 
§ 3 · Türkiye'de suçlu çocuk = 
: 4 - Çocuk ruhu ve terbiyesi 
: 5 • inkılap yolunda 
E 6 - Demokrasi ve mücrimle--: rımız. 

: 7 • Türkiyede Sinema ve 
: tesirleri -: 8 - Revolutionary 
: Türkey (i·ngilizce) 
:; Tarık Edip ve Haşet 
:E Kitapevleri 3125 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

Zayi - İstanbul Davutpaşa rüştiye 
sinden ve Mercan idadisinden almış 
olduğum şehadetname ve tasdikname
mi zayi eylemiş olduğumdan, yenisi
ni çakartacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

(3174) Cemal oğlu Feyzi 

,------~ 
Yıldız • sineması 

Çankırı caddesinde 
Asfalt kenarında 

2 Film birden 

1 - Çöl serserileri 
Ken Maynard 

2 - DıRAKULA 
Bela Lugusi 

ilaveten 

• 
1 

Yarım litrelik bir şişesi 

1 KURUŞTUR 
Soğutulmuş behanesile ve sair sebeple' hiç bir 
fark verilmemelidir. 16 kuruştan fazla para isti

haber veriniz 
. 

yenleri en yakın 1 nhisar idaresine 

Şişe depozitosu ayrıca 10 kuruştur. 

İNHİSARLAR İDARESİ 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. Kayıd için her gün 
mektebe müracaat edilebilir. İsti yenlere mektep tarif namesi gönderilir. Telefon: 44039 (5055) 

Elektrikle 
Yıkama 

Rifat T elgezer'in heyecanlı 
canhaz numaraları 
Mevki 15 İkinci 10 

:=============================• 
'-ııı .................... ,,' Satılık takımlar 

Türkiye İş Bankası A. Ş: 

Boğaziçi Lisesi MüdürlüğündP • 

Lise ve Orta okul bütünleme imtihanlarına 1 Eylül Cuma günü ve 
olgunluk imtihanlarına 9 Eylül Cumartesi günü başlanacağı ilgili 
talebeye bildirilir. 5054 

Ça~tr daha çabuk. rahat. dab• ıyı vr ucuı 
yıprııomadaıı yıkanır ve •yn• zamand• de:zı:n· 
fdı:te edılir. Kirli çama~ır Üç ... ı tadında 
yıkaııır, lcllrutulor. iitulrn•• ve tokru lcullan· 
maya ha&ır bir hal~ rebnlir. JAJAG çama~u 
,..uma tu\t.atlan bakkıoda ııahat itteyioi1. 

BiriMi derecede referıimlar 

Bankamızın tesisinin yıl dönümüne 
tesadüf eden 26. 8. 1939 cumartesi gü

İstanbul'da yaptırılmış yeni 
bir yatak ve yemek odası takım

ları satılıktır. 13 - 14 arasında 

Tuna Cad. Buyurak S. No. 6 (A) 

ya müracaatı. 3173 •===============================• 
I• A. John A. f• Erfurt 
•a....Uı 1.tutnaı. lvakahnct 
Ban 20122 DeJI Glyarmati Telı 21117 

nü merkezimiz ve Yenişehir ajansı· 111••••••••••••• 
mız gişelerinin kapalı bulunacağını 

.:!JlllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllJllllllllJllllJ iti 111 111.!:'. - -== == 
~ Ecne i memleketlere ~ 
== == 

sayın müşterilerimize bildiririz.,, 
(3182) 

Yapı ve yol müteahhitliği her 
nevi inşaat projeleri, hesabat ve 
kontrol işleri yapılır ve inşaat 
taahhüt olunur. 

Kınacı han No. 28 Ankara 
Tel: 1219 (3178) 

Yedek subay olacakla· ·a 

Ankara Yerli Askerlik Şubesin-
den : ·• 

~ ta ebe gön eriliyor ~ 

Lise ve muadili mekteplerden me -
zun olup da hizmeti filiyesini henüz 
yapmamış tam askeri ehliyetnamesi 
bulunan ve yedek subay yetiştirilmesi 
lazım gelenler 1 Eyl. 939 da yedek 
subay okulunda bulunmak üzere sevk 
edileceklerdir. 

••••••••••••••• Bu gibilerin 25. Ağ. 939 dan itiba · - -- -
~ Maden tetkik ve orama Enstitüsü Genel ~ Tamirat yaphnlacak -= d = Müzik Öğretmen Okulu Direk-
§ Direktörlüğün en : - törlüğünden : 

ren yerlilerin Ankara yerli, yabancı . 
ların Ankara yabancı askerlik şubele
rine müracaatları ilan olunur. 

(3826) 13783 

§ I. _Madencilikle aJakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsil- § 1 - Müzik öğretmen okulu bina -
al b siyle okul direktör evinin tamiratı a- ,,.~-----•••••••• ... lllıı. E: de bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 t e e se- =:_ "'11 _ - çık eksiltme usulü ile münakasaya ko· 

:= çilecektir. nulmuştur. Dr. SITKJ f IRAT 
§ II. _ İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olmaları lazımdır: _ 2 - İki keşif muhammen bedeli tu· b. . . • • H l kl 
- - tarı 1922 lira 30 kuruştur. ırmcı GQZ asta ı arı = a) Türk olmak, sınıf mütehassısı - ·ı k k bT tt - 3 - Eksiltme 1. 9. 1939 cuma günü -= b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabı ece a ı ıye e ve sı· = k saat 15 te Ankara mektepler mühase-
E hati tam olmak (sıhhi muayene Ankara•da yapılaca tır.) = beciliği binasında teşekkül edecek ko-
§ c) Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını almış § misyon huzuru ile yapılacaktır. = bulunmak, - 4 - Taliplerin yüzde yedi buçuk -E_ d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 qen yukarı olmamak. -_- teminat akçesini en geç ihale başlama 

fstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehasstsı ve Gülhane hastanesi 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sıraSJ ı 
Talas Ap. kat: 1 2832 

--Ti: 3592 - , 

Türk Maarif Cemiyeti Okulları 
Gündüz ve yatılı talelie kaydına başlanmıştır. Ucretler 

aşağıda gösterilmiştir. Fazla malilmat almak istiyenlerin 
Okul direktörlüklerine baş vurmaları. 

Ankara kız ve erkek Kollejleri 
tık Orta Lise 

Gündüz 60 100 120 Lira 
Yatılı 225 260 285 Lira 

Bursa Kız Lisesi 
ltk Orta Lise 

Gündüz 40 50 Lira 
Yatılı 185 185 Lira 

İzmir Ege Lises; 
llk Orta Lise 

Gündüz 50 60 75 Lira 
Yatılı 160 200 200 Lira 

Asli maaşı 55 liraya kadar olan memur ve tekaüt çocuklarından 
ve kardeşlerinden yüzde on tenzilat yapılır. (4083) 14042 

_ f dan bir saat eve! mektepler muhase - ----·-------- ----- ------------------------...... =: III. - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: =: beciliği veznesine yatırmışş olmaları .Jll lllll lll il lll lll llllll lll llllll lll l il il lllll lll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111İlll111111111111111 !:. = a) Nazari hesap, = lazımdır. _ - -= b) Cebir, - 5 - Keşif ve şartnameyi görmek is- : 
§§ c) Hendese, = teyenler Müzik öğretmen okulu di - : = d) Müsellesat = rektörlüğüne müracaat edebilirler. : = e) Fizik - 6 - tıan, noter ve diğer masraflar :; 1 - İlk Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. = f) Kimya _ müteahhide aittir. § ı _ Bu,"'l yeniden az talebe alınacagv ından mektebe girmek istiyenler biran evvel müracaat etmelidirler. = (3950) 13943 - J. k =: g) Jeoloji i: ------------- : 3 - Eski talebe eylülün onuncu gününe kadar gere mektupla, gerekmek tebe başvurarak kaydını yeni-= i) Ecnebi bir dil. = : }emelidir. Eski talebenin eylülün onun~a~ sonra yapacakları müracaat kabul edilmi;veC'~k~ir. = : ·-r·n lıırınde başlıya k = IV. _ Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanını~ olmakla be -= ~alöriferİ olanlann nazara : 4 - Bütünleme ve engel sınavları eylu u ca tır. 

- İ . 1 nı bildiren tar·f .. d ·ı· _ raber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, =: : 5 - stiyenlere mektebın kayıt şart arı ı name parasız gon erı ır. 

isti ki öl Dire törlüğünden : Lisesi 
-----------
---------l .t•kk t' • lb d" - . kası. Telefon: 22534 ( ) = kazananların ilk 12 si arasında bulunma arı şarttır. = •.ıl a IOI Ce e IJOFUJ _ Adres: Ş!'hzadebaşı, Polıs karakolu ar 5053 

§ Kazan.anların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, mü sa- § Kaloriferin su kısmında biri- ':il 11111111111111111111111111111111111111111!!!,!.!.!.!.' 111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllll l lll il lll l lll llF' 
_ bakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tespit edilecek, ve := ken kireçleri fenni surette temiz. 
=: alakadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsaba- =: liyoruz. Telefon 2682 İstanbul 
§ kaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. := pasta salonunda Hamzaya rnü-
- racaat. 3161 
_ V. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin § 
= bir misli kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu husus- = 
§ ta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecek· § = ler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. -- --= Vl. - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. Tarih ve = - ---
= mühlet şunlardır: -= a) M.T.A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 4 Eylül 1939. -:E b) Sıhhi muayene tarihi: 6 Eylül 1939. 5 = c) Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eylül 1939. = - -- -=: Vll. - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varaka- = 
:E sını, mektep şehadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların =: 
:= tasdikli birer suretlerini, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini, son mü- =: 
E: racaat tarihine kadar Ankara'da M.T.A. Enstitüsü genel direktör- =: := Iüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş o- E: 
:= lan günde öğleden evet Bay Hasan apartmanındaki Enstitü merke· =: 
:= 7.inde bulunmaları ilan olunur. 13582 = - -- -'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(i=' 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6488 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

~=======================;::::=--'/' 

YENİ si NEMALAR sus 
BU GECE 

KARA KORSAN 
Türkç sözlü 

Cooper 
Baş rolde: Garry ............... . 

.. .................. ~ı 
Gündüz iki fı ın 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

İki filtn birden 

l - Deniz Ejderi 

z - Beş silahlı haydut ...... _......_. 
1 - RASPUTİ N s:=·~ ................. . 
2 • ASRi EVLİLER 14

'
30 

• 16•30 - 18,30 - Gece 21 de 

Seanslar: 
12

•15 de Halk matinesi 

BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - Gönül yarası 
Silvia Sidney 

2 - İki Yüzlü Adam 
Harry Piel 

Seanslar: 

14 45 - 16.45 • 18,45 • Gec_e __ z""ı_d_e_...____ 0RDU"'-TUN KIZI ı" 12 - 14 - 16 - 18 - Gece 20.30 da 

--~ U GeiECE B EC j ~-~ H ...... a_v_a-Si-ne_m_a-sın_..;d:.-.aA_Ş_K_IN~Gö_Z_Y-AŞ_L_A~R-1 
l \'::: Türkçe sözlü 


