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ADiMi% ANCIMl'.ZC>IR. 

İstanbul' da tayyare hücumlarına 
karşı yapılan pasif müdafaya ait 
lstanbul foto muha'.:>irimizin gön
derdiği resimler 7 .ci sayfamızdadır 

Edirne' de büyük geçit resmi yapıldı 
_____________ _.. ....... ...._ ....... ~--....... --

Geçit • 4 .saat sürdü · resmı 

Kahraman ordumuz motörlü 
kıtalar heyecanli tezahürler 
ve takdirlerle karşılandılar 

........................................... __ 
• • 

Dolmabahçede 

Milli ~ef'imizin 
reisliğinde bir 

toplanll yapıldı 

Edime, 25 (Hususi muhabirimizden telefonla) - Manevralarını 
büyük muvaffakiyetle bitiren ordumuz büyük geçit resmini de bugün 
Edime'de altmış binden fazla bir halk kalabalığı önünde yaptı. Bu mü
nasebetle iki gündenberi Trakya'nın her tarafından Edirne'ye gelen 
binlerce halkın akını dün akşam azami haddi bulmuştu. Otomobil, ara
ba, tren, bisiklet, otobüs, kamyon ve atla gelenlerden başka nakil va • 
sıtası bulamıyanların yaya olarak geldikleri de görülüyordu. Sokaklarda 
kütleler halinde akan bu insan seli cidden görülecek bir manzara arze
diyordu. Geç vakitlere kadar sokaklarda dolaşan ve otel, han, pan · 

1 siyon ve evlerdegeceliyen bu mahşeri kalabalık sabahın saat beşinde 
Milli Şel'imiz. dün geçit yapan kahraman ordumuz.un manevralannı takip ederken 

.L ~~~min~~~~&~-,-------------------------------------------

;, .................................... ~çini~ arkasındaki diiz sahay~ akın Danzig - Polonya hududunda bir çok hadiseler oldu 
lstanbul, 25 (Telefonla) - Cümhurreisimiz lnönü diln akşama 1 etmıye başla~ıştı. Saat yedı bFu -

LEHLILER BiR KAC ALMAN 
• · · - - ı ı d · çukta Genel Kurmay Başkanı ev-

kadar Florya dakı denız koşkunde meşgul o muş ar ve on ye ıye . k k y··k k K d H 
doğru maiyetleri erkanı ile beraber Florya'dan hareket ederek oto- 'Zı Çcı ma • Tu -~e ~man ~ k e-
mobillerle Dolmabahçe sarayını teşrif etmişlerdir. kyct:, Hataşeı:ııGıter er, l K!sır D~ 'ke-

. • · · · · d k 'k B k ·ı · · d k erı eyetı, enera azım ırı , 
Mıllı Şef'ın gelışınden bırkaç a ı a soma aşve ı ımız o tor Ed' b l Ed' T 

R f . s d H · · v k'J" · B ş ··k ·· s ·ı D h "/' ıme me us an, ırne ve e -e ık ay am, arıcıye e ı ımız . u ru araçog u, a ı ıye k' d w • 1.1 . d . . h 
· · · F · ô k N 1 V k'J" · 1 Al' F c b ır agı va ı en e geçıt resmı sa a-

Vekilımız B. aık ztra , a ıa e ı ımız genera ı uat e e- l . "b"' d k d'l · . . . . . sına ge mış ve trı un e en ı en-

. 

soy, Vaiz ve Beledıye Reısı Lutfı Kırdar Dolmabahçe sarayına gel- 1 l b 1 • . . . . . k .
11 

ne ayrı an yer ere oturmu§ u unu-
mişlerdir. Bundan sonra Cümhurreisımız Başvekılınıızı ve ve ı e- 1 d . yor ar ı. 

rimizi kabul buyurmuştur. Trakya'dan avdet eden Mareşal Fev.zı İhtişam yaratan tribünlerdeki itina 
Çakmak'ın da bulunduğu bu toplantı geç vakte kadar devam etmış- .. .. .. d M l"n sa puruzsuz ve arızasız ı. areşa ı • 
tir. Milli Şefimizin Ankara'ya hareket günleri yaklaşmıştır . 

• 
-:..••••••••••••••ııcıııııııııııııııııııııııııııııııaııııııııııııııııııııııııııııııı.,. 

(Sonu 4. üncü saüfada) 
TA YY ARESINI D0$0RD0LE 

ilk şart: 
soğuk. kanlılık 

F.R. ATAY. 

Savyet Rusya ile Almanya ara-
11nda aktolunan ademitecavüz 
paktı hakkında mütalea ve tef· 
airler devam edip durmaktadır. 
İngilizlere göre bu pakt sulh için 
zararlı olmuftur. Fakat ne İngil
tere'yi, ne de Fransa'yı teahhüt
lerinden vaz geçirmek içi·n sebep 
t99kil etmez. Eğer bir alman te
cavüzüne kartı Lehistan kendini 
müdafaa etmek ihtiyacında ka • 
lıraa İngiltere ve onunla beraber 
tiiphesiz Fransa harbe girecek. 
lerdir. Burada dü,ünülecek bir 
nokta var: İngiltere Polonya ile 
kartıhklı teahhüde girişirken ve
ya Romanya'ya bir taraflı garan
ti verirken, Rusya'nın bilfiil yar
dımından emin değildi. İngiltere 
ve Fransa kendi teahhütlerini 
Rusya ile anlaşmaksızın vermiş
lerdir. Bugün bu teahhütlerinde 
her zamandan daha fazla ısrar 
etmekte olmaları da gösteriyor 
ki, totaliter cephenin tecavüzünü 
durdurmıya karar veraikleri za
man, Rusya'nın bitaraf lığı ihti
malini hesaba katmışlardır . 
Fakat turası da doğrudur ki 
pek tabii olarak, totaliter cep· 
he tecavüzüne kartı alman 
tedbirlerin, Moskova' da tasvip 
edileceğine kani idiler. Bugün 
dahi, tarki Avrupa'nın, Balkan. 
ların, Karadeniz ve Ege denizi
nin totaliter cephenin hakimiyeti 
altına girmesini, kendileri için 
bir felaket telakki ettiklerine 
9üphe edilemez. Rusya'nın haya
ti müdafaa sahası, Baltık sahille
rine inhisar etmekte olduğunu 
kim iddia edebilir? İşte bu nok
tada ademitecavüz paktı hakkın
daki ikinci tefsir meydana çıkı • 
yor: bu pakt, ahnanlar tarafın
dan bir takım fedakarlıklarla el
de edilmittir. Bu fedakarlıklar 
ise, savyetlerin hayati müdafaa 
aahalariyle almanların hayati in
kitaf sahaları arasında bir muva
zene temin edilmit olmak, yani 
alman hayat sahau tahdit edil -

Dalacliye'nin Fransız halkına hitabı Danzig1de ve Almanya'da Leh tabaası tevkif ediliyor 

Harbin önüne geçmek için 
ne lôzımsa yapacağım! 

r Polonya ,Danıiıt'in istiklat illn etme&inl protesto etmi~tir. Danzig'dek.i vaziyete 
~~ I dair haberlerimiz üçüncü aayfamızdadır. 

Hürriyetin müdafaası için Fransa ve İngiltere 
bundan böyle bir tek blok teıkil ediyorlar 
Paris, 25 a.a. - Başvekil Daladiye, 1 ki, bu anları ve hepimizde hakim olan 

bu akşam saat 21 de radyoda fransız hisleri unutamam. Duygularımız şu· 
milletine hitaben bir nutuk söyliye · dur: sulh aşkı, şerefe riayet vatana 
rek bugünkü enternasyonal vaziyet tam ve mutlak fedakarlık. 
karşısında Fransa'nın hattı hareketini 
tesbit eylemiştir. 

Başvekil eveıa dünyanın geçirmek
te olduğu çok müşkül anları hatırlat· 
mış ve demiştir ki: 
"- Fransa'nın hattı hareketinin 

mesuliyeti üzerimde olduğu içindir 

Şükrü Saraçoğlu 

Elçilerle görüştü 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Harici

ye Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu bu
gün Perapalas otelinde Fransız ve 
Sovyet büyük elçileriyle Yunanistan 
ve Yugoslavya elçilerini ve Belçika 
maslahatgüzarını ayrı ayrı kabul ede
rek kendileriyle bir müddet görüt -
müştür. 

Harbin önüne geçmek için 

Beni hepiniz tanırsınız ve bilirsiniz 
ki, harbin önüne geçmek için bir in
san için mümkün olabilen her şeyi ya- Dün akıam radyoda lranaız. 
pacağım. Bütün milletlerin şuuruna milletine hitabede bulunan 

(Sonu 9. uncu sayfada) lranaız 8Qfuekili 8. Daladiye 
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SON DAKiKA: 

KONFERANS MI! 
ALMANYA Bir taraftan tehditlere devam ediyor 

ayrıca bir konferas i(in (ahııyor 

Dünkü beynelmilel vaziyet 
Evelki gece beyn~lmilel havanın çok karışık ve fırtınalı olmanna rağmen diın 
ağır, fakat nisbeten sakin reçmiıtir. Hitler'in evelki akşam muhtelif general
lerle, ve baı;lıca mesai arkadaıslariyle yaptığı uzun konuşmadan sonra dün 
Berlin'de esash bir hareket cörülmemsi, hldiselcrde beklenen müsbet veya 
menfi inkiı;afın ne kadar süreceği belli olmıyan bir intizar devresine girdi • 
ğini anlatmaktadır. Karilerimiz aşağıdaki satırlarda dünkü beynelmilel vazi
yetin bir hülbasım bulacaklardır : 

1 
Berll'nde 1 !!k~z:ıi~. ~~~~~ 1 T k 'd 1 :~it-ec!;lıza~a:: 

ka alman gazete- o yo a tının imzalanma
leri, bili Polon· ._______ smdan d o ğ a n 

yaya kareı ağır hücumlannda devam 
etmektedirler. Fakat diğer taraftan, hayret dinmemi&tir. Tokyo hüküme • 
Hitler dün İngiliz Büyük Elçisi ti, bu paktı Berlin hükümeti nezdin-
Henderst'11'u kabul etmiştir. Bu ko- de protesto etmiştir. Japcn hariciye 
nuşmanın Hitler tarafından yapılan nezaJetinin salahiyettar bir zatı, a-
hir davet üzerine olduğu bildirilmek- demiJecavüz paktının anti - komiıt • 
tedir. Hitler bun<lan sonra Fransız, tern paktiyle telif edilemiyeceğini 
İtalyan ve Japon büyük elçileriyle söylemiştir. Japon ıazeteleri bu pak-
de görü,müttür. Henderson bugün ta karıı ağır yazılar yazmaktadırlar. 
Lord Halifakı ile temasta bulunmak 1 Siyasi temaslar, 
üzere tayyare ile Londra'ya gide - londrada devam etmekte -
cektir. dir. Vaziyet nor-

1 1 

Bütün Polonyada mal değil fakat 

Varıova'da ~~:.~~ ~!~i ·:::r: sakindir. City'de İngiliz lirası, alman 
dır. Dün VariO- markı dolara göre hayli kaybetmiı-

va belediye reiıi ıehrin etrafında tir. Fakat dikkate deger olan nokta, 
ıiperler kazılmasını emretmiştir. A- İtalyan parasının sağlamlığıdır. Li-
haliye ıaz maskeleri dağıtılmakta • ret borsada epeyce puvan kazanmış • 
dır. Hudutta bazı hadiseler oldu&u tır. 
haber verilmektedir. Dün bazı al • 
man bombardıman tayyareleri Kori
dor'da uçmu.,,lar ve bunlar leh topçu· 
tarı tarafından yere inmiye mecbur 
edilmielerdir. Polonya menbaları, 
Danıig'in Polonya askeri tarafından 
kuptıldığı hakkında alm<11n ajansının 
ve alman kaynagının verdiği haber
lerin doğru olmadığını ve bunun sırf 
Polonyanm taarruz vaziyetine reç
tiğini bildirmek için işaa edildiğini 
bildirmektedirler. Polonya Danzirde 

Parl'sfe alınmaktadır. So-

1 1 
İhtiyati tedbirler 

kaklardaki fener
._______ !ere koyu mavi 

• • müstakil bir devlet kurulmasını pro-

H itler' den 1 ngiltere ı· .. ;0:: 1 ~E;::E~~~:~ 

cam geçirilmi5tir. Luvr müze&indeki 
kıymetli eserlerin muhafazası çare • 
terine başvurulmu15. Fransız baı;veki
li Daladiye, akşam saat yirmide bü -
tün fransız radyolannda fransız hal
kına bir hitabede bulunmuştur. Da -
!adiye, beynelmilel vaziyetin veba • 
metine işaret etmiş, fransızlara sü • 
kf1n tavsiyesinde bulunmuş, Fransa 
ve İncilterenin Danzig hidisesi kar
şısındaki vaziyetlerinin baki kaldı • 
ğını ve garantiye sadık olduklarım 
tekrar etmiştir. Kıtalanna iltihak e· 
den askerlerin yalnız Fransayı değil, 
insaniyeti de muhafaza edeceğini söy
lemiştir. 

Popolo d'halia, Çemberleyn'in ku -

Sıhiye Vekili 
tetkiklerinden 

memnun 
Samsun, 25 a.a. - Trabzondan 

dönmekte olan Sıhat ve İçtimat Mu -

h k 
e • vetsiz oldu(unu, eğer kuvetine cü -

U.. u" metı ne mesaj ~~~:~~i,di~~lo~fral:~a:s~yedı:~~i::~ 
, ~~~~~~ı:iJ~rih:ı'y~~e~~~~t;ı~~a~l~ğ!: 

1 

BütUn bu hidise-

BaŞki! yerlerde ~~f c;i~!:~n~1:ı':~ 
avenet Vekili Dr. Hulasi Alataş, bu· Bertin, 25 a.a. - Hitler bugUn, von 
gün Erzurum vapuru ile buraya uğ. Ribbentrop da hazır olduğu halde İn· 
ramış, vali vekili, askeri ve sivil er. giltere, Fransa, İtalya ve Japonya bil· 
kan vapura giderek kendisini selam- yük elçilerini kabul etmiştir. 
lamışlardır. Hitler evela İtalya ve Japonya bil· 

Dr. HuH'isi Alataş, kendisiyle va. yük elçilerini, sonra saat 13.0 da ya
purda görüşen Anadolu Ajansı muha rım saat müddetle İngiltere büyük el
birine tetkikleri intıbaını şu sözlerle çisini kabul etmiştir. İngiltere sefiri 
ifade etmiştir : Hendersonla mülakat yarım saat sür-
"- Çok mesudum. İ§ başındaki bil- müştür. 

tün arkadaşlarımı çok iyi ~alııır bul-1 Sonra japon ve İtalya büyük elçile· 
dum. Seyahatimden çok iyi intıbalar· ri tekrar kabul olunmuıtur. Bu milll· 
la dönüyorum._. katlardan aonra intiba his bir nikbla.~ 

liğe yer bırakmıyordu. 
Öyle zannediliyor ki, Hitler, Po • 

lonyadaki almanları himaye için ha
rekete karar verdiğini, tahrikatın ar
tık her türlü hadleri aştığını ve en 
küçük hadisenin bardağı taşırabilece
ğini muhataplarına beyan etmiştir. 

Gene öyle anlaşılıyor ki, bu tehdit
lerin yanında, Polonya meselesini al
man mutalibatı mucibince halletmek 
için bir nevi konferans toplanması hu 
ıuıunda alınanlar tarafından gayret 

(S.oaıı 1. UDCU aaziada). 

nı ve iki ıınıfı aakere çatırdığını ay
rıca miliıleri ıillh altına davet etti
ğini bildirmektedir. İtalya kıralı, 
sulh lehinde bir tavassutta bulunmn -
ıı için Ruzvelt'ln ıönderdiği mesajı 
gayet "hallune" karşılamııt ve bunu 
alikadar makamlara vermiştir. 

._ ______ , landa'nın da mil-

li müdafaa için esash tedbirler aldık· 
!arını ilave edebiliriz. Ruzvelt, İta!· 
ya kıralın.dan başka, Polonya reisi • 
cümhuru ve Hitlere dünya sulhu le
hinde teşebbüste bulunmuştur. 

NETİCE 

Dün muhtelif yerlerden relen telgraflar, Avrupa radyo merkezlerinin naşri
y~tı umumi v~ziyctteki korku~~ a~ırl!iın h,al.i feci b.ir şekilde devam ettigini 
ıostermcktedır. Her ıey buıun Jngıltere nın Berlın Buyuk Elçisi Hen • 
derıon'un Londra'ya rötürdiıiü mesajın neticelerine baihdır. Bu mesaja 
büyük ehemiyet verilmektedir. Öyle anlaşılıyor ki Almanya bir taraftan 
tehditlerine devam ederken bir taraftan da bir konferanı hazırlamak im • 
klnlarmı arqtırmaktadır. 



lal er hatırası : 

26 Ağustos 

.J •••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• '-

26Ağustos 
18 yaşmda 

• 

26- 8- 1939 

L:: ::: :.·: ::.·::::: .............................. .. n peıinden Günün i~inden 

iş Bankası 
Cece yarısı yaklaııyordu. Dün -

ya tarihinin en büyük hadiselerin
d~n biri artık cereyana ba~lamııtı. 
Karıı taraf mest ve gafil ertesi gü
nü gene mutat hayatlarını ya§amak 
için müsterih döıeklerinde uyurken 
digcr taraf günlerdenberi mütema
diyen geceleri hummalı bir faali
yetle kendilerine verilen vazifeleri 
yapınıya çalııan kolordular, tÜ· 
menler artık mevzilerine yerletmiı, 
verilecek son emre intizar ediyor
lardı. Emir vermek ve almakla meı 
gul olan sahra telefonlannın mik
rofonları birdenbire bir anda dur. 
du. Sert, gevrek ve hakim bir ıes, 
gecenin vahıi süklıtu içinde gök
lerden dökülen bir eda ile: 

can vermesi demektir. Eğer bu za • 
fer olmasaydı, beynelmilel alemde 
yüksek ıeref ve haysiyet sahibi ve 
beynelmilel aulh ve barı§ amili olan 
bugünkii aziz ve kuvetli Türkiye
miz olmazdı. Bu zafer bize en zor • 
ve korkunç §artlar altında bulun
duğu zaman bile türk milletinin 
emsalsiz enerjisinin ne olduğunu 
gösterir. 

Bugün 26 ağustos taarruzu • 
18 yaşına girmektedir. Millet
ler tarihinde coğrafya isimle
rinin olduğu kadar takvim 
yapraklarının da dönüm nok
taları ve devirleri hatır/atan
larına rastlanır: 26 ağustos 
türk inkılôp tarihinde böyle 
bir gündür ve bugünkü hür 
Türkiye, bu zaferin temelleri 
Üzerinde kurulmuştur. 

İş Bankaaı, bugün 16 yaıına gir-
m!ştir. On bet yılın bilançosu, reji
mın muvaffak ''e güzel eserlerin
den birini selamlamak imkanını 
bol bol vermektedir. 

26 Ağustos 
Ulus'un 25 ağustos tarihli sayısının ilk sayfasında Edirne'den gP!en 

bir haberde şu satırlar vardı : 

26 ağustos türk milli birliğinin 
büyük tehlikeler kar§ısmda derhal • 
mütesanit bir kütle halinde ne müt
hit bir kuvet olduğunun ifadesidir. 
B1;1 ~üyük hare~eti olgunlaımamrt 
mıllı ruhun, mılli vicdanın bütün 
hararet ve heyecaniyle teessüs et
memit yerlerde görmek mümkün 
değildir. Bu hareketi yapabilmek 
için bu kudretlerle beraber kayna- • 
ğınr tarihin derinliklerinden alan 
milli hüviyetin de sağlam ve asil 
olması lazımdır. Tıpkı fertlerde ol· 
duğu gibi milletlerin de hususiyet
lerinde bu kudret mevcut olmazsa 
bu itler yapılamaz. Büyük itler gör
mek için büyük hilkatte yaratılmak 
lazımdır. Bugün geçirmekte oldu -
ğumuz ağır hadiseler karıısında 
bunun elim misalleri vardır. Türk 
milleti istiklal mücadelesini yap- • 
makla, hüriyet için, istiklal için dö· 
vüşmenin zevk ve ulviyetini cihana 
göstermekle bir nümune oldu. Her 
türlü kuvef kaynağı kendi asil ka -
nında mevcut olan bu millet, ic:ap 
ettiği anda gene bu misali daha be· 

it Bankası, bir cümhuriyet mü -
eaaesei olarak vücut bulmuş ve biz
zat yeni T'iirkiye devletinin banisi 
Atatürk tarafından kurulmuştur. 
Atatürk, 924 senesi mayıs ayının 
ikinci ortasında, verdiği bu kararı 
§u cümlelerle ifade etmi§tİ: 

''Mareşal, kendilerine has yüksek görüş ve vukuflariyle yaptıkları 
manevra tenkidinde türk ordusunun şimdiye kadar olduğu gibi bun -
dan sonra da ve her zaman güvenilir bir kuvet ve kudret olduğunu te· 
bari.iz ettirerek milli varlığıınızın aziz bekçisi kahraman ordumuza o· 
lan yüksek takdir ve güvenlerini bir kere daha izhar etmiştir . ., 

Dünkü sayıda çıkan bu satırları, bugün 26 ağustos tarihinde tekrar
layışımız sebepsiz değildir. 

- İzzettin Bey, izzettin Bey di -
yordu. Yarın behemehal: karşıki 
tepeleri zaptedeccksin. 

Bu Amir aeı Üç aıurdanberi her 
vesile ile ruhu ezilen ve bu dakika
da hayat ve memat noktasının tam 
ucunda bulunan büyük ve ezeli 
türk milletinin, Atatürk'ün hançe. 
resinden çıkan ses idi. 

izzettin Bey cevap verdi: 
- Emredersin Paıam. Yarm 

karııki tepeler zaptedilecektir. 

liğ bir tarzda ifaya kadirdir. Bu· 
gün Afyon dağlarında, Dumlupı

nar ovalannda bıraktığımız aziz 
şehitlerimizin hatıralarını büyük 
bir azimle anarken onların kan ve 
kemikleriyle yeniden yarattığımız 

" ..• Vatanı kurtaracak ve yiik
seltccek tedbirlerin başında olarak 
halkın doğrudan doğruya itibar ve 
itimadından meydana gelen tam 
manasiyle modern ve milli bir ban
ka kurmak ... ,, 

iş Bankası on beş yıllık hayatı 
içinde bu gayeye ne kadar yaklnşa
bilmiıtir? Bunu, bir taraftan ban
kanın eser ve faaliyetleri, diğer ta-

26 ağuatos, Atatürk'ün "düı- • 
manı vatanın harimiismetinde 
boğma kararının,, tatbik gÜ· 
nüdür. Milli hayatı bitmiş zan
nedilen türk milleti, on sekiz 
sene önce bulfÜn başlı;yan ve is· 
tiUi sellerini bir türk gölü olan 
Akdeniz sularına 6Ömcn şah
lanmasi;yle ;yeni devrini aç
mııtır. 26 ağustos, bu toprak
ların türhlükten bir parça ol
duğu hakikatini ebedileştirmiş
tir. Yeni Türkiye, bu ebedi 
hükmün üstünde inıa edilmek
tedir. 

• raftan bu eser ve faaliyetlerle mu
vazi olarak inkiıaf eden milletin 
sevgi ve itiıne.dı göstermektedir. 

Çanakkale'den başlıyarak 
türk tarihinin yüzünü güldü
ren bütün zaferler bizi Ata-
türk'ün manevi hu:zurundu sec
de ettiriyor. içimiz minnet ve 
hürmetle taşarak adını ana
lım ve 26 ağustosu onun nıu· 
kaddes ağzından tckrarlıya· 
lrm: 

" ... Bu eser türk milletinin 
hüri;yet ve idildôl fikrinin la
yemut ôbidesidir. Bu eseri vü
cuda getiren bir milletın evla
dı, bir ordunun başkumandanı 
olduğumdan ilelebet mesut ve 
bahtiyarım . ., 

İt Bankası, yalnız bir fin .. -.s mü
essesc.,i olmakla kalmamışt.r: milli 
tasarrufun halk arasında bir ahlak 
haline geliıindc bankanın unutul
maz hissesi vardır. it Bankası iki 
Yatına girerken bankada 96 hesap 
sayısının 12.000 liralr1t tasarrufu 
vardı. Bu rakam bugün yüz bini 

• geçen hesap sayısına ait olarak 30 
milyon lirayı aşmııtır. 

lı Bankasını, yalnız bu mikyasla 
da ölçemeyiz. Banka, memleketin 
sanayileşmesinde büyük hizmetler 
ifa etmiştir. Milli sermayeyi, milli 
menfaatler emrinde hareketli ve 
verimli bir halde kullanmak iş Ban· 
kasına has muvaf fakiyetlerdendir. 

Türkiy:ye içeriden ve dışarıdan bakanlar, bizim kalbimizde sulhun 
sönmez aşkını ve gözlerimizde zafere erişmenin parlak sırrını okurlar. 
Sayın Marcşalm yerinde tf..'..>iriyle ''Milli varlığımızın aziz bekçisi 

kahraman ordu,, yakın bir tarihte yurdu bürüyen düşman kuvetlerine 
karşı 26 ağustos giinü büyük taarruza kalkmış ve 26 ile 30 ağustos 
günlerinin arasına dünyanın hiç bir ülkesine yetiştirmek nasip olmıyan 
zafer çiçeklerinden renk renk çelenkler serpmişti. 

Diinya sulhunun sarsıntılar geçirdiği şu demlerde 26 ağustos yıldö· 
nümi.inü idr k ederken "Milli varlığımızın aziz bekçisi" ne büsbü -
tün engin, bir güven duyuyor ve onun süngüsü ucunda dalgalanan 
sulh, müdafaa ve zafer sancağının eşsiz gölgesine büsbütün sokuyoruz. 

26 Ağustos ... Türk topraklarına saldırmak isteyecek her düşmanı, ar· 
kasından bir 30 ağustos başkumandan harbi gelmek şartiyle, 26 ağus • 
toslar bekler. 

26 ağustos yakın mazide bir tarih harikasını anlatan tarafını hafıza
mızda; fakat yakın veya uzak istikbale bir ders olan tarafını da hem ka· 
famızda, hem gönlümüzde, hem de gözlerimizde saklıyoruz. 

Büyiik ordu, bu sene bu yıldönümüne ilk defadır ki 30 ağustos sa• 
vaşma adım verdiği ilk başkumandanı hayatta olmaksızın kavuşuyor. 

Türk ordusunu anarken onun gazileri kadar, şehitleri önünde de e • 
ğilmeyi borç biliriz. 

Yerini savaş '.Joylarında ve zafer tepelerinde, yanı başında bulunan 
sevgili arkadaşına bırakarak ebediyete göçen Ebedi Başbuğu da bu yı
la kadar ordunun gazileri yanında ve başında alkışlaml§tık; bu yılın 26 
ağustosunda gene ordunun şehitleri arasında huzurunda eğiliyoruz : 

Büyük dava uğrunda çarpışarak sağ kalanların da ebediyete kadar 
ölmiyeceğine inanarak... Nurettin ART AM 

Filhakika bir anda patlıyan 200 
topun düıman mevzilerinde yarat
tığı hercümerci içinde türk askeri 
siperleri zaptetti ve büyük zaferi 
kazandı. Türk milletinin tarihinde 
askeri bir zafer olmak itibariyle 
sanat bakımından büyük birçok za· 
ferler vardır.Fakat bunların hiç bi
ri, içtimai ve siyaıi tesiri itibariyle, 
26 ağustos ile mukayese edilemez. 
Bu zafer yalnız türk ordularının 
düıman ordularını imha etmesi de
ğil, muharebe meydanlarında bü • 
tün bir siıtemin yıkılması, hak ve 

sev Kili Türkiyenin kudretiyle de "• 111111111111•1111111111111111111111 ı ı,. 
pek haklı olarak gurur duymakta-

Bugün bankanın memleketin muh -
telif yerlerinde otuzdan fazla doğ-
rudan doğruya kurduğu veya işti
rak halinde bulunduğu mücuese 
vardır. Bunlar, bulundukları yer· 
lerde bir kalkınma ve refah unsuru 

Bir talebe 11-1 AVA adaletin zaferi, ihtiyar ve mütevek- yız. 

kil tar.kın top tarakalan altında Necibali KOÇOKA 

Maskesporun cahımalan Ordu Maluller 
Birliğinin bugün 

Beden terbiyesi genel direktörlü
ğünün bir tamimi üzerine, işçi mev -
cudu 400 ü geçen müesseselerde be
den terbiyesi teşkilatı yapılması 

mecburiyeti tatbika bqlanmıştır. 
Bu hususu evelce takdir eden mil- y_ıpaca"'ı meras•ım 

csseselerden Kızılay maske fabrikası ı !I 
936 senesinde teşekkül eden ve esa- Son kongresini geçen ay başların-
sen üç senedenberi faaliyette bulu- da yapan Ordu rnalCıller birliği, bil -
nan "Maskespor,. kulübü ile Ankara yük taarruzun başlangıcı olan 26 a
kulüpleri arasına katılmıştır. ğustosu, gün olarak kabul etmiş ve 

Kulüp, kurulduğu gündenberi, fa. bugünün hususi merasimle kutlan
aliyetini futbol, voleybol, avcılık ve masını kararlaştırmıştı. 
temsil sahalarında teksif etmiştir. Bu kararın ilk tatbik günü bugiln· 

Maskesporun futbol takımı yenili- dür. Bu münasebetle, bütün memle
ğine rağmen bugün istisgar edilemi kette sayıları yalnız zabit olarak bi· 
yecek bir varlık halini atmıştır. Bil- ni, nefer olarak on bini geçen ve yur
hassa Ankara Glicü, Doğan Güne§, du müdafaa uğrunda hayatlarını sa
Erkek lisesi, Çankırı ve Kalecik muh· kınmadıklarını şerefli bir şekilde is
telitleri ile yapılan maçlarda çok iyi bat etmiş olan bu saygıdeğer asker
neticeler alınmıştır. Futbol takımı, ler, bugün saat 16 da merasimle Zafer 
b ·· bütün kulilplerle karşılaşabi- anıtına bir çelenk koyacaklardır. Bu· 

ugun · l"· d "d'l k ıecek bir kabiliyet iktisap etmiştir. radan şehıt ıge e gı ı ere ayrıca 
Takımda kuvetli elemanlar vardır ve bir çelenk konulacaktır. 
daha ziyade takviyesine çalışılmak- Çoğu, istikıat harbinde malı11 kal· 
tadır. Bu senenin tik maçlarına da mış olan ordunun bu kahraman un
iştirak edecek olan futbol takımının surlarının, bUyUk taarruzunA yı.ldönü· 
Maskeıpora 9erefli bir mevki kazan · mündeki bu anışları hususı bır kıy· 
dıracağı muhakkaktır. met ifade etmektedir. 

Avcılık ve atıcılık kolu av mevsi
minde muvaffakiyetli seyahatler ter
tip etmiştir. 

Dôvet 
Ordu Malüller Birliiinden 

Ordu malntleri günü olarak tesbit 
edilen 26 ağustos tarihinde yapıla
cak merasime iştirak etmek üzere An
karada bulunan bütün ordu malitlleri· 
nin saat 16 da Ulus meydanında bu
lunmaları rica olunur. 

Dış ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taahhütler 
Tilrkiye Cüırihuriyet Merkez Bankasın· 

dan alınan hesap hülasalarına göre, 19 • 8 
19311 tarihindeki klirinı hesaplan baki • 
yeleri : 

CETVEL: 1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Banliasın· 

daki kliring heı:ıa\'ı.an borçlu bakiyeleri 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya 
A hesaplarındaki 
borcumuz 
Almanya 
B heaaplarmdald 
alacaiımız 
Belçika 
Çeko -Slovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
D. Hesaplarındaki 
borcumuz 
İsveç 
A. hesaplarındaki 
nlacagımız 
İsvıçre 
İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.ı. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

2.147.400 

1.399.200 

3.118.800 

37.700 

748.200 
751.700 

3.3-44.700 
747.500 

3.24-1.900 
735.000 

11.858.000 
276.600 

3.081.100 
802.600 

2.503.200 
206.000 

1.757.400 
636.300 
62.200 

1.359.700 
508.500 
268.600 

CETVEL: 2 

Muhtellf memleketlerin Merkez Banka
larında tutulan klirinı hesaplarındaki ala • 
caklarımız 

Memleket 

Estonya 
Letonya 
İtalya B. hesabı 

Miktar T.L. 

18.800 
9.700 

170.300 

olmuılar, it hacmrnı geni~letmişler, 
batı boı ve metruk kalan imkan. 
lardan verimli kaynaklar yaratmış
lardır. 

Nihayet lş Bankası, memlekette 
milli bankacılığın mektebi olmuş
tur: sermayenin elemandan daha 
kolay temin edileceği, fakat milli 
davaların ancak bu memleketin 
kendi çocuklarının elinde muva(fak 

grupu 

İzmir'i • 
gezıyor 

İzmir, 25 a.a. - Yurt içinde bir tet· 
kik gezisi yapmakta olan yüksek öğ
retmen okulu talebelerinden kırk ki -
şilik bir grup dün İzmir'e gelmişler
dir. Talebeler, dün fuar ve İzmir mü
zesini gezmişlerdir 

.. y • .. • • • ti • • .. - :.: .:::..:.._., 

İstanbul'a geldi 
kat yapmıştır. iş Bankasının kuru
luşundan ve inkiıafından önce, bir
çok şehirlerimizde faaliyette bulu-
nan yabancı sermayeli bankalar, İstanbul, 25 (Telefonla) - Alman-
yalnız teknik ve iktısadi zaruretler 
dolay11iyle sahadan çekilmitlerdir. 
Bu hadise, milli bankacılık seviye· 
miz bakımından bize ancak ğurur 
verir. 

Mevduat 938 de, bir yıl evcline 
göre bet küsur milyon bir fazlalık 
göstererek 67 milyonu aşmııtır. 

ya'da yaptırılan 3500 tonluk posta va· 
purlarımızdan Kades de bugün İstan-
but'a geldi. Gemi havuzlanmak üzere 
Haliç'e girecek ve birkaç güne kadar 

seferlerine başlıyacaktır. 

İzmir' de bir hal binası yapılacak 

İzmir, 25 a.a. - Belediye lzmir'de 

yaptırılacak sebze ve meyva hal san
tralının bu sene inşası kararlaşan ve 
37 S bin liraya mal olacak kısımlarını 
eksiltmeye koymuştur. 

Üç günde fuarı 114.566 
kiti gezdi 

~~ 
Yurtta 

yağmurlar 

sürekli 

batladı 
Dün şehrimizde hava bulutlu gey. 

mi ....rüzgar şimaligar.bi n saniyede 
-:r 

en yüksek sıcaklık 26 dereceye kadar 

yükselmiştir. 

Yurtta hava doğu Anadolunun ti· 
mal ve Karadeniz kıyılarının şark 

kısmında çok bulutlu ve mevzii ya
ğışlı, Trakya bölgesiyle Ege'de açık, 
diğer bölgelerde umum~yetle bulutlu 

geçmiştir. 24 saat içindeki yağışların 

metre murabbaına bıraktıkları su 

miktarı Çarşambada 52, Rizede 39, 

Niğdede 32, Zonguldakta 19, Orduda 

17, Bayburtta 16, Merzifonda 14, A -
danada 13, Erzurumda 11, Malatyada 
10, Karsta 9 ve diğer yağış gören yer
lerde de 1-2 kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar Trakya bölgesinde ve 
Akdeniz kıyılariyte doğu Anadoluda 

garptan, diğer bölgelerde ekseriyet
le şimal ve garp istikametinde saniye 
de en çok 8 metre kadar hızla esmiş-

Bütün bu rakamlar ve hatırla
nanlar, iş Bankasının göze çarpan 
ve günlük hayatımıza giren husu
siyetleridir.F akat, bu çapta bir mü
esseseyi bir kül halinde mütalea et
mek lazımdır. Bu bakımdan it Ban· 
kası, yeni Türkiye'nin en mesut 
müesseselerinden biridir. Birçok 
milli kabiliyetleri, ortaya eser ko • 
yarak tasdik ettiren bu müessese, 
yeni Türkiye'de garplı ve modern 
hayatı tekvin eden tesisleri kur
mak yolunda bir örnek olmuıtur. 
Y arıoki neslin onun ıerefli ve me • 
sut hayatından alacağı birçok ders· 
ler vardır. 

İzmir, 25 a.a. - Dört gün 
fuarı ziyaret edenlerin sayısı 
kişiye baliğ olmuştur. 

içinde tir. 
114,566 En yüksek sıcaklıklar Mersin'dc 

29, Balıkesir ve Islahiyede 30, İımir, 
Antalya ve Diyarbakırda 31, Manisa 
ve Adanada 32, Bodrumda 33, İsken· 
derunda 34 derecedir. 

lı Bankasının kuruluı ve inkiıa· 
f ında esirgenmemiı bütün emek ve 
alakaları selamlarız. Bu müessese 
bilgili, temiz, karakterli bir cehit 

ve türk varlıklarına manıtın eıeri-
dir. 

KUTAY 
Ş. Karahisar'da yağmurlar 

Temsil koluna gelince: mevsim do 
ıayısiyle faaliyetini muvakkaten ta
til etmi§ olmakla beraber üç senedir 
gerek yaptığı seyahatlerde ve gerek· 
se yılbaşıları ve bayramlar vesilesiy
le verdiği temsillerde cidden muvaf
fak olmuştur. Bir misal olmak üzere, 
geçen sene temmuz "ve b.u sene m~yıs 
ayı içinde Polatlıda verılen temsılle- l llllllll l l l lll l llll lll llll llllll llll il llll llll llll lll l lll lllllllll lll l l llllllllll llllll llll il lllll llllllllll l il lll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
rin Kızılay Polatlı merkezine üç yüz 
liradan fazla bir muavenet temin et· 

Ş. Karahisar, 25 a.a. - Kazamıza 

üç gündenberi sakin ve fasılalı yağ· 
murlar yağmakta olduğundan har
manlar bir kaç glin geri kalmıştır:; miş olduğunu kaydedebiliriz. 

Kulilbün sahası en iyi ve teknik 
şartları cami bir stad halini almak ü
zeredir. Sahanın tribünleri ile pist 
ve atlama havuzlarının ve voleybol 
ve basketbol tesisatının da ikmaline 
çalışılmaktadır. Bilhassa pazar günle 
ri yapılan maçlarda sahayı hatırı sa
yılır bir kalabalık kütlesi doldurmak
tadır. 

Kıymetli hamiler ve idareciler e· 
Jinde günden güne inkişaf eden ku · 
Jübün, pek yakın bir zamanda Kızıla
yın yüksek adını spor sahasında da 
en ileri saflarda yürüteceği muhak· 
kaktır. 

B. Selim Sırrı Tartan 
Samsunda konferans verdi 
Samsun. 25 a.a. - Ordu mebusu 

B. Selim Sırrı Tarcan, dUn a~~ 
Halkevinde bir konferans vermııtır. 

Konferansta, başta vali vekili, tüm 
1<omutan vekili, askeri ve sivil erkan 
olmak üzere yüzlerce vatanda§ bu
lunmuıtur. 

Eşikteki harp ! 
Dünya hadiselerini herkesten, 

herkesten demiyelim, fakat arka
daşlarının hemen hepsinden önce 
öğrenen bir arkadaş haber verdi : 

- Polonyalılar, Koridorda dört 
alman tayyaresi dü§ürdüler ! 

Birkaç gündür, vaziyetin ger
ginliğine, harp ihtimallerine, yeni 
anlaşmalara dair ağızdan o kadar 
mütalcalar dinliyoruz ki, artık, bu 
indi s6z1erden heyecan duymamı
za imkan kalmamıştır. Nihayet, 
böyle yakası açılmamış, kalbur üs
tü haberlerledir ki heyecana kapı
labı"Jiyoruz. 

Birkaç gündür, s6ylenenler ve 
yazılanlar biıçoklarımızda şu kana
ati doğurmuştu : · 

- Harp kapının eşiğindedir/ 
Kulağı delik arkadaşımızın ver

diği haber, ki tekrar edelim, Leh 
Koridorunda dört alman tayyare
sinin düşürüldüğünü bildiriyordu, 
kapının eşiğinde bek/iyen harbin 
birkaç adım daha atıp koridora 
girmek istediğini anlatıyor. 

Zaten zamanımızda harp, sessiz 
sadasız, ültimatomsuz, habersiz gi
ren bir hır•ıza dönmüıtür; sulh ve 

sükun villasına girebilmek için bir 
Danzig gediği, bir Koridor par
maklığı arıyor. 

Sulh villasının sahiplerine ise 
uyanıklık, kulağı ve gözü tetikte 
bulunmak diişüyor. 

Koridorda dört tayyarenin düş
tüğünü bildiren haber, sulh nöbet
çilerinin pek uykuda olmadığına 
delalet etmektedir: 

Hemen tanrı gecinden versin! 

Bir kolaylık ve bir zorluk! . 
Okurlarundan birisi bildiri-

yor : 
" Otobüste bilet almak husu

sunda bozuk para müıkülatma 
uğramıyayım diye bir karne al
dım. Bu karne usulü gerçekten 
gidip gelen yolculara büyiik bir 
kolaylıktır. 

Fakat evde yalnız değilim; 
çoluk çocuk da Yar. Yalnız elim-

deki karneden onları faydalandı· 
ramıyorum. Buna da aebep kar· 
nenin kabının arkasında "karne
den koparılmıt biletler kabul e
dilemez.,, ıeklinde bir ihtarm 
bulunmasıdır. 

Bu karneyi alırken hiç bir ten· 
zilat yapılmıyor. Bet kuruta be~ 
kuruıluk, yedi buçuk kuruşa ye
di buçuk kurutluk bilet al~yors.u
nuz. O halde bir kolaylık ıle bır
likte bir de zorluğa ne lüzum 
var?,, 

Okurumun mektubunu yuka-
nya yazdım; adamcağızı pek de 
haksız bulmıyarak .•• 

Atq ve ııık~ 

Karanlık sularda bunalan za
vallı ateı balığının ateşe çektiği 
hasret yüzünden gece kayıklarda 
yakılan çalı çırpıya koıtuiu ve 
orada "bafmı nara 7akbiı,, ma-

JUındur. 

lstanbul'da Samatya'da bir 
takım balıkçılar - balıkçılıkta 
inkılap yapmağa taraftar olduk
ları anlatılıyor - çalı çırpı yeri
ne kayıktan lüks lambaaı sallan
dırmıılar ve bütün balıkları ka
çırmıılar. 

Ayol, balrkcağızın adı üstün
de: Ate§ balığı! O, l§ığa değil, a
teıe kotar. 

Lüks lambasiyle olsa olsa, per· 
vane avhyabilirlerdil 

Hazin bir kalabalık! 

Ömer Seyfettin'in Kadıköy'
den çıkarılan kemikleri Asri me
zarlığa gömülürken.,, Bu kelime
lerin Üzerindeki resme baktım 
ve yere devrilmiş bir taşla bir çe
lenk gördüm. 

Yalnız bu kadar değil. Eğer 
fotoğraf objektifi muharrir ve 
muhbir kalemi gibi mübalaga ya
pabilseydi, bu törende büyük bir 
kalabalık gösterirdi. 

O mübaliıgayı yapamıyan re
alist objektifin resmini çektiği 

kalabahina ( 1) aayuı dokuz ki· 
ıidea ibaretti. 

Kızılayın yardımları 
Kızılay Umumi merkezi son iki ay 

içinde yurdun dahil ve haricinde ~u 
para yardımlarını yapmıştır: 

Selden müteessir olan Darendelile
re 460, Geredelilere 1000, Samsunlula
ra 2900, Yangında evleri yanan Hatay
da Reyhaniyelilere 775, Bulgaristan 
Kızılhaçına 1500, zelzelede evleri yı
kılan Kırşehirlilere 607868, yangın 

gören Kütahyanın Çukurca köylüleri
ne 300, Beypazarının Karatar köylü · 
lerine 13982, gene selden zarar gören 
Lapsekililcre 30, zarar f!ören Urgiı
bün Ayvalık köylerine 500 lira 
dağıtılmıştır. Ayrıca 2058 liralık mul. 
telif yardımlar vardır. İki kadın bir 
erkek üç malUl vatandaşa da 60 Iıra 
kıymetinde suni ayak yaptırılmıştır. 

Bu yardımların yekfınu 632 bin lira
ya yaklaşmıştır. 

lzmir dispanserinde 

Kızılay'ın idaresinde bulunan İzmir 
İkiçeımelik ve Karşıyaka dispanscı . 
lerinde haziran ayında 1778 hastaya 

lmı tır. 



26. 8 - 1939 -3-

Alman - Sovyet pakti D 0 N Y A H A B E R L E. R İ · Lehliler bir kaç Alman 
tayyaresini düşürdü er 

. : . 

ve Lilvanya Yugoslav kabinesi istila etli 
~ R:aunas, 25 a.a. - SeHihiyetli bir 
·aynalctan halihazırdaki beynelmilel f erginlikte Litvanya'nın vaziyeti şöy
c tarif edilmektedir: 

Belgrat, 25 a.a. - Sırp - Hırvat uz
laşması, olmuş bitmiş telakki oluna -
bilir. 
Neşredilen resmi bir tebliğe göre, 

''23 marttanberi Litvanya iJe Al _ Maçek - Tsvetkoviç projesi, eksperle
tııanya arasında bir ademi tecavüz pak rin tetkikinden geçtikten sonra, niya
tı ınevcuttur. Bu pakt son zamanlar _ bet meclisinin tasvibine iktiran etmiş-
~a resmen teyit edilmiştir. Diğer ci- tir. . . . • . .. 
etten Litvanya Sovyetler birliği ile Bu proJenın tatbıkı, artık hır gun 

~c bir ademi tecavüz paktı imza etmi~ meselesidir. 
tır. Kaunas'daki sovyet sefareti geçen Avala ajansı, Yugoslav kabinesinin 
lcrde b k . d"] w• d . istifa etmiş olduğunu haber vermek -u pa ta rıayet e ı ecegıne aır d" 
temin . . L' h""k"" . te ır. at vermıştır. ıvanya u umetı y . k b. . t k·ı· B T 
Aıosk . .. . . , em a ınenın eş ı ıne . svet -
ı._. ovadakı mumcssılıne Kaunas da- ko · memur edilmiştir. 
'ti sov f . . d'ğ" 1" vıç yet se aretının ver ı ı ta ımatın B T etkoviç sırp _ hırvat anlaş _ 
tıov"et h""k"' · d 'd" · sv ' .. ~ u umetıne e resmen teyı ı - as dolayısiyle kabinenin daha genic: 
tıı ıst . • . 1" . . m ı s 

emesı ıçın ta ımat vcrmıştır. bir temele dayanması icabettiğini ve 
nundan maada Litvanya tam birta - eski kabinenin bundan dolayı istifa ey 

taflığını muhafaza etmektedir. lemiş olduğunu söylemiştir. 

Varsova 
.;:> 

Büyük Elçimiz 
itimatnamesini verdi 

Bu vesile ile güzel bir tören yapıldı 
Varıova, 25 a.a. - Polonya ajansı bildiriyor: Yeni Türkiye Bü

l'iik Elçisi B. Cemal Hüsnü Taray, dün öğleden sonra Cümhurreisi 
8 Moscicki'ye itimatnamesini takdim etmiştir. 
.. Türkiye büyük elçisi, refakatin~e ı sem~~ti ve ~amimi hayr~nlık .~~~leri i
tunıhurriyaseti memurlarından bır le mutehallı olarak, bu ışe butun kal
zat ve büyük elçilik erkanı olduğu hal bimle çalışacağım. Türkiye ile Polon
de, bir hafif suvari kıtasının ortasın • ya'yı birbirine bağhyan itimatlı ve sı
d:ı ilerliyen bir otomobille kıral şato- kı bir dostluk bağlarının sağlamlığını 
t.urıa hareket etmiştir. Büyük elçiyi, ayrıca, tebarüz ettirmeğe ihtiyaç yok· 
~ıtonun avlusunda sancaklı bir piya • tur. Bu sanoılmaz dostluk, bir kere 
d~ taburu selamlamış ve muzika istik· daha, sulhun idamesi asil eserinin za· 
15.l marşını çalmıştır. ferine tahsis edilmiştir. Bugünkü şart 

Şövalyeler salonunda 

. Yeni büyük elçi, ctimhurriyaseti si
VıJ ve askeri memurlarının kendisini 
Selamladıkları bir kaç salonu geçtik · 
ten sonı.-a ilerde hariciye nazırı B. 
~ek tarafından karşılanmıştır. 

Polonya cümhurreisi Moscicki, re -
~katinde başvekil Skladowski, adliye 
ı1r'Jı:.1,,h1:rıl'l;"'fl-ektc\ "fi. ~. tü}B'Af fıırw: 
kolowaki olduğu halde, şövaliyeler sa· 
lonu denen büyük salonda Türkiye bU 
}tük elçisine intizar etmekte idi. 

Türkiye büyük elçisi B. Cemal Hila 
tıü Taray, hariciye nazırı B. Bek'in 
refakatinde §Övaliyeler salonuna da -
hil olmuş ve reisicümhura itimatna -
tncsini vermiştir. 

lar içinde, iki milletin dostane işbir

liği hususi bir ehcmiyct arzeylemek -
tedir.,, 

Büyük elçi, Polonya cümhurreisinin 
şahsi saadeti ve Polonya'nın refahı 
hakkında cümhurreisi İsmet İnönü a
dına en hararetli temennilerini bildi
rerek sözünü bitirmiştir. 

Cümhurrei•inin cevabı 

yük elçinin dostane sözlerinden dola
yı teşekkür etmİJ ve şöyle demiştir : 

"- Polonya'ya, milletimizi asil 
türk milletine bağlıyan ananevi bağ -
ların sulh mücadelesi müşterek vazife
leri karşısında büyük bir kıymet ar • 
zettiği bir hadiseler devrinde geliyor
sunuz. İki milletin asırların isbat et -
tiği cesaret ve ikdamının istikbal hak· 

Büyük elfimizin nutku kında ve sulh için bu mücadelenin ne-

Büyük elçi bu esnada söylediği kı- ticesi hakkında iyi ümi_tler verdiğini 
sa nutukta, asil meziyetleri türk mille müşahede etmekle bahtıyarım . ., 
tinin tamamiyle malılmu olan kahra • Cümhurreisi, büyük elçiyi, Polon -
tnan Polonya milletinin içinde bulun- ya'da vazifesinin icrasında tam bir 
maktan duyduğu derin memnuniyeti müzaharet göreceğini temin etmekle 
bildirmiş ve sözlerine şöyle devam ııözlerine nihayet vermiştir. 
etmiştir: Türkiye büyük elçisi, şatodan dö -

"- Vazifem, Polonya - Türkiye nerken meçhul asker mezarının önün
dostluk bağlarını kuvetlendirmektir. de otomobilden inmiş ve merasimle 
l3üyük Polonya milletine karşı derin mezara bir çelenk koymuştur. 

-
İtalya iki sınıfı silah 

altına alıyor 

Faşist 

taburu 
milisi 
silôh 

de otuz beş 

altına çağırdı 
Roma, 25 a.a. - 1903 ve 1913 sınıflarının 3 eylülde silah altına da

vet edilecekleri bildirilmektedir. Bu yeni davet ile altı sınıf silah altına 
nlınmış olacaktır. 

Diğer cihetten deniz ve hava kad -
rolarının hemen kamilen tamam oldu
ğu ve 35 faşist milis taburunun silah 
altında olduğu hatırlatılmaktadır. 

..,,, milnasebetle bu tedbirin 1903 ve 
19' ı senelerinde doğmuş olan yani 36 
ve 26 yaşında bulunan efrada müteal· 
lik olduğu tasrih olunmaktadır. 

B. Çemberleyn'in nutku 
etrafında 

Milano, 25 a.a. - l:>. N. B. muhabi· 
ri bildiriyor: 

siyeti ve 1914 de olduğu gibi alman 
imparatorluğu ile Roma imparatorlu
nun yeniden kurulmasına mani olmak 
arzusudur.,, 

Popolo d'İtalia, şöyle diyor : 
Çemberleyn'in harbi tahrik edenle

rin faaliyetine fren vuracak kuvette 
bulunmadığı görülüyor. Aksi takdir
de, Polonya'ya vazifesinin uyuşmak 
olduğu ve Polonya'nın menfaatinin de 
bunu icabettirdiğini hatırlatırdı . ., 

R oma' da sükun var 
Roma, 25 a.a. (Havas) - Roma mah 

fillerinde vaziyetin gergilinliğini mu
hafa ettiği söylenmektedir. 

' . -

Sulhun korunması 
.. 
ıcın ... 

B. Ruzvelt H itler' e ve 
Leh Cümhurreisine 

birer mesaj gönderdi 

Polonya Danzig'in İstiklal 
ilan etmesini protesto etti 
Varşova, 25 a.a. - Fransa ve lngiltere sefirleriyle sıkı temas 

halinde bulunan hariciye nazırı Bek, Sovyetler Birliği sefiri ile de 
gÖrÜ§mÜştür. 

İtalya Kırah B. Ruzvelt'e teşekkür ve 
yolladığ ı mesaj ı, hükumete tevdi ettı 

Hudutta birçok hadiseler vuku bulduğu bildirilmektedir. Orlo
vo' da Polonya hududu üzerinden geçen bir alman bombardıman 
tayyaresi hava müdafaa bataryalarının ateş açması üzerine Gdy
nia civarında yere inmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Vaşington, 25 a.a. - Ruzvelt, Hitler' e ve Cümhurreisi Moscic
ki'ye sulhu muhafaza etmeleri için heyecanlı birer mesaj gönder
miştir. 

Amerika Cümhurreisi, muharip veya bitaraf bütün milletler için 
yeis ve ıstırap doğuracak olan umumi bir harbı intaç edebilecek 
her türlü harekete Amerika halkrnın muarız bulunduğu keyfiye
tine Hitler'in nazarı dikkatini celbetmİ§tir. 

Hitler"in bu mesajı sabaha karşı sa
at 3 te aldığı tahmin edilmektedir. 

Cümhurreisi Hitler'c 14 nisanda 
gönderdiği mesajı hatırlatarak bir fe
laketi önlemek için o zaman ileri sür
düğü çareleri tekrarlamakta, bugün 
bu felaketin çok yaklaşmış bulunması 
dolayısiyle, geçen eylülde gönderdiği 
mesajın cevabını alamamış olmasına 

rağmen, tekrar Hitler'e ve Leh Cüm
hurreisine müracaat ettiğini kayde -
derek, anlaşmazlıkların halli için şu 
telkinleri yapmaktadır: 

AnlCl§mazlığın halli için 
tedbirler 

1 - Doğrudan doğruya yapılacak 
müzakerat, 

2 - Bu ihtilafların her iki tarafın 
itimadını haiz bir hakem heyetine 
tevdii, 

3 - Berlin ve Varşova hükümetle
rinin bu ihtilafların bir telifibeyn u
sulü ile halledilmesini ve bunun uz
laştırıcı \"eya "nazım., sıfatiylc Av· 
rupa işleriyle münasebatı ve bu iş l er
de bir guna iştiraki olmıyan Amerika 
cümhuriyetlerinden birini intihap et 
meği kabul etmeleri. 

Almanya ile Polonya hukukuhü
kiimranilerine sahip iki devlet olduk
,"'~\ l~;r + .. t,ı\f .. tt;;:;.;"" ;;,. T}ll'tntt.an 
hırı Kaoul edı diği takdirde uti tara-
fın da yekdiğerinin istikial ve tama
miyetine tamamiyJc riayet etmeği ka 
bul etmeleri tabiidir. 

Bütün meseleler mlh yoliyle 
halledilebilir 

Amerika halkı askeri istila ve ta· 
bakküm siyasetine itiraz etmekte 
müttehittir. Herhangi bir hükümet 
şefinin veya milletin milyonlarca in
sanı harbe sürükliyecek olan vasıta -
lara müracaat ederek maksadına var
mak hakkına malik bulunması tezini 
Amerika halkı müttefikan reddedi
yor. Çünkü bu hareket tarzı muharip 
olsun, bitaraf olsun her milleti yeis 
ve ıstıraba sevkedecektir. 

Halbuki bu maksatlar makul ve 
haklı olmak şartiyle muslihane mü
zakereler veya adila'ne bir hakemli:ı: 
ile elde edilebilir. 

Papa'nın sulh 

icin 
:;, 

• 
mesaıı 

Roma, 25 a.a. - Dün akşam radyo
da söylediği nutukta Papa hükiimetle
ri ve milletleri israrla sulhu idame et
tirmi ye davet etmiştir. 

Papa, dünyanın müthiş bir kararın 
arefesinde bulunduğu şu sırada "
Bu kadar çok mesuliyetlerin yükünü 
taşıyanların kend! sesinde İsa'nın se
sini duymaları,. için dua etmiş ve de
miştir ki: 

"- Cihanı bir felaket tehdit edi -
yor. Hiikümetleri ve milletleri silah
ları bırakmağa, tehditlerden vazgeç -
meğe ve şimdiki ihtilfifları yegane ha
kiki yol olan hüsnüniyet ve anlaşma 

yolu ile halletmeğe israrla davet edi· 
yoruz. Silah kuvetinin değil nizam ve 
aklıselim galebesi için hükümetlerin 
girişecekleri bütün sulhçuyane teşeb
büsleri teşvik etmek maksadiyle bu 
daveti yapıyoruz.,, 

Papa sulhçuyane müzakerelerin hiç 
bir zaman şerefli bir sureti tesviyeye 
ınani olmadığını tebarüz ettirerek dev 
letlerın kuv t rı bır ta rıp vasıtası 
olarak değil, milletlerin sükünetlc ya· 
şamalarını temin için kullanmalarını 

temenni etmiştir. 
orıoraııoa7Jı.RO ~ 

]andığımı ve kullanmağa devam ede
ceğimi bildiğinizi zannediyorum. Bü
yük ve küçük memleketlerin muhte -
lif sınıflara mensup halkı sulh~ iste
mekte ve askeri istilalar aramamak · 
tadır. Bu halk arada sırada milletler 
arasında kavgalar, talepler ve muka -
bil talepler vuk\l bulacağını bilmek -
tedir. Fakat bu münakaşalar bila is
tisna muslihane usullerle halledilebi
lir. Yeter ki, iki taraf arasında işlerin 
bu şekilde halli arzu edilsin.,, 

Reisicümhurun hususi katibi Çarly 
matbuata beyanatta bulunarak ne 
cümhurreisinin, ne ~e Amerika hükü
meti erkanından birinin uzlaştırıcı

Amerika halkı namına size müra - lık yapmak istemediklerini ve Ruz-

Danzig'de birçok polonyah tevkif 
edilmiştir. Evelki gece Polonya hu -
dudunu geçen bir çete, Katoviç civa
rında kain ]',fakoszov'da istasyona ve 
gümrüğe taarruz etmiştir. Bu münase 
betle vukua gelen müsademe iki saat 
sürmüştür. Bu hadiseden sonra alman 
!arın Polonya gümrük muhafızlarının 
bulunduğu binayı mitralyöz ateşi al
tına aldıkları iddia edilmiştir. 

Polonya'nın Berlin sefiri protesto 
etmek için talimat almıştır. 

Sivil memurların izinleri kaldırıl
mıştır. Mekteplerin açılması şimdilik 
tehir edilmiştir. 

Bogumin'de hududu iki kere geçen 
alman bombardıman tayyareleri leh 
muharebe tayyareleri tarafından yere 
inmeğe icbar edilmişlerdir. 

Danzig'Je hususi otomobillerin 
işlemesi yasak 

Danzig, 25 a.a. - Matbuat bürosu, 
ayan meclisinin Danzig'de hususi oto
mobillerin işlemesini meneden karar
namesini neşretmiştir. Bu tedbirin se
bebi, Polonyanın hududu kapaması 

sebebiyle benzin gelemiyeceğinden 

sarfiyatı mümkün olduğu kadar azalt 
maktır. 

Schleswig zırhlısı, bu sabah Dan -
zig'e vasıl olmuştur. 

Uydurma bir haber 

Varşova, 25 a.a. - Bir alman ajan
sı, dün saat 8,30 da Zopot üzerinde u
çan bir alman spor tayyaresine karşı 
ateş açılmış olduğu suretinde ortaya 
bir haber atmış olduğundan bu habe
rin tamamiyle uydurma olduğu beyan 
cdilmck.lcdir. 

Hava kuvetJerinc karşı müdafaa si
lahları tarafından hiç bir tayyareye a
teş açılmış değildir. 

T evkiller ve leh demiryollarına 
tecavüzler 

Danzig, 25 a.a. - Danzig nazileri -
nin Polonya demiryollarına karşı te
cavüzleri devam etmektedir. 

Danzig'in merkez istasyonunun şe
fi ile trenler kontrolörU ve muavini 
tevkif edilmişlerdir. 

Danzig hapisanelerindeki siyasi 
mevkuflardan 300 kişi alman vapuru
na bindirilerek Almanyaya sevkedil. 
mişlerdir. 

Polonya matbuatı, Danzig'de ve 
Almanya'da birçok Polonyalının tev
kif edilmiş olduğunu haber vermekte 
ve alınanlar tarafından polonyalı hal
ka karşı yapılan tethiş hareketleri 
hakkında birçok malUmat vermekte -
dirler. 

A•ker tahşidatı 

caat ediyor ve bütün dünyada sulhu velt tarafından yapılan teklifin mu· 
seven erkekler ve kadınlar hesabına maileyhin yeni bir "Münib,, tahayyül 
hükümetinizle Polonya arasındaki ettiği manasına alınmaması lazım gele
ihtilUları teklif ettiğim metottan bi- ceğini söylemiştir. 
ri ile halledeceğinizi ümit ediyorum. Jtalya kıralının B. Ruzvelt'e Danzig, 25 a.a. - Danzig arazisin-
Mezkur sulhçu metotlarından birine cevabı den, bilhassa Kartschemken ve Gold-
müracaat etmek suretiyle alman ve kurg hududu istasyonlarından yapı _ 
1 h h ""k'' Roma, 25 a.a. - Kıral, Amerikanın 1 e u umetleri aralarındaki ihtilafı an müşahadelere göre, Polonya ara _ 
halletmek istedikleri takdirde Ame- Roma sefiri vasıtasiyle, göndermiş zisinde asker talışidatı devam etmek _ 
rika hükümetinin, 14 nisan tarihli olduğu mesajdan dolayı Amerika tedir. 

· d Cümhurreisi B. Ruzvelt'e ihlfiskara-mesaJım a bildirdiğim şekilde, dün· Danziger Vorposten muhabiri, ga-
lh k ne teşekkür etmiştir. ya su unu tehlikeye oyan meselele zetesine şu haberi yolluyor: 

· h 11· Kıral, bu mesajı hükümete tevdi 
rın a ıne yardım etmeğe her zaman "Dürbünle yaptıg~ ım müı::ahadeler, 
h b 1 etmiştir. :r 
azır u unacağını tekrar eylerim . ., Polonya arazisinde ezcümle Kokosch-
L h C ·· h · · d 'l Almanya cevap vermek e um urreıaıne gön erı en ken ve Matern'de büyük askeri hare-

meaaı niyetinde değil katın vukuunu göstermektedir. Dan -
Ruzvelt tarafından Polonya cüm- Berlin, 25 a.a. - Ancak bazı gaze- zig hududundan iki kilometre ötede 

h · · M teler Ruzveltin davetini bahis mev- K urreısı oscicki'ye gönderilen me· okoschken istasyonuna dün bütün 
. . zuu etmektedir. 

saJın metnı şudur : gün asker ve askeri eşya ile dolu tren 
"H ı·h Seliilıiyetli mahfiller her ne ka - 1 a ı azırdaki buhranın vehameti er gelmiştir. Gelen asker, bilhassa pi-

her şeyin fevkinde olarak umumi bir dar tefsirlerden içtinap ediyorlarsa yade ve oldukça mühim miktarda da 
harbin patlamasına mani olacak bil· da Ruzvelt italya kıralına gönderdi- süvaridir. Kıtalar, Ramkau ve Pam _ 
tün çarelerin süratle tetkikini icap ği mesajın Börsen Zaytung gazetesi pau köyleı;ine doğru yollanmıştır.,, 
ettiriyor. Bu kanaatte bulunduğum i- tarafından "Ruzvelt'in yeni bir yüz -
çin suretitesviyeye müncer olacak süzlüğü,, diye tavsifi Almanya'nın bu Polonya protesto etti 
bazı yolların tetkiki zımnında yaptı· müracaatı ne suretle karşıladığını gös Berlin, 25 a.a. - Polonya hüküme-

b kl. terir. ğım u te ıfin muhik görüleceğini ti, Danzig ayan meclisine bir nota tev 
zannediyorum.,, Cevap yok! di ederek mezkur meclis tarafından 

Ruzvelt burada Hitlere teklif et - Vaşington, 25 a.a. - Hariciye nazı- son zamanlarda ittihaz edilmiş olan 
tiği hal şekillerini tekrar ettikten rı Hull, Ruzvelt'in mesajına Alman - tedbirleri protesto etmiştir. 
sonra şöyle devam etmektedir : ya'dan hiç bir cevap gelmediğini söy· Förster'in Danzig devlet reisliğine 

:'Bu metodlar vasıtasiyle bir sure- lemiştir. tayini hakkında tefsirlerde bulunan 
titesviye bulmağa çalıştığınız takdir- ltalyan gazetelerine göre salahiyetli Polonya mahfilleri Varşo-

man ekalliyetinin müstefit olduğu bil 
tün kültürel haklardan istifade edecek 
tir. 

Çemberleyn tarafından irat edılen 

nutkun Polonya'nın menfaatlerine gil 
venebileceğini isbat ettiği aynı malı • 
fillerde ilfive olunmaktadır. 

Gümrük müzakereleri 
kesildikten sonra 

Varşova, 25 a.a. - Danzig'dcki 
Polonya gümrük müfettişleriyle ya
pılan müzakerelerin inkıtaa uğradı
ğına dair alman istihbarat bürosu ta
rafından yapılan tebliğ hakkında tef
sirlerde bulunan salahiyetli Polonya 
mahfillerinde, Polonya heyetine ri
yaset eden maliye nezaretinin müşa -
viri Marszalek'in müzakerelerde tesa 
düf edilen büyük güçlükler dolayı
siyle varşovaya dönmek mecburiye
tinde kaldığını söylediği beyan edil
mektedir. 

Diğer cihetten Şodaki bugün Dan· 
zig ayan meclisine cevabını tevdi e
decektir. 

Alman bombardıman tayyaresi 
düşmemi§ 

Bu cevabında mumaileyh serbest 
şehir arazisinde silah kaçakçılığı ya
pıldığına ve polonyah tethişçi çete -
leri teşkil edildiğine dair yapılan id
diaları reddeylemektedir. 

Sa15.hiyetli Polonya mahfilleri, 
PolonY.a sahil bataryalarının bir al
man bombardıman tayyaresini düşür
düklerine dair Danzig'de dolaşan şa
yialar hakkında bir şey bilmedikleri
ni beyan etmektedirler. 

Aynı mahfillerde Polonya - lJan· 
zig hududunun kapatıldığına ve Dan 
zig ile şarki Prusya arasındaki hudu
dun açıldığına dair haberler tekzip 
edilmektedir. 

Danzig hudut polisi dün birçok 
kimseleri serbest şehir arazisine gir
mekten menetmiştir. 

Yeni paktın ilk manidar neticesi 

Varşova, 25 a.a. - Alman - Sovyet 
ademi tecavüz paktının en manidar 
ve ani neticelerinden biri de şudur : 
dündenberi alman radyoları Ukranya 
lisanında neşriyat yapmaktan vazgeç
mişlerdir. Bu neşriyat Graz ve Layip
zig merkezleri tarafından yapılmak -
ta idi. 

Express Poranny gazetesinin bildir 
diğine göre Almanya eski komünist 
partisi şefi Thailmann'ı serbest bırak
mıştır. Bu gazete Almanya'nın Sov -
yetlerle bir pakt aktetmek üzere tedi
ye ettiği ilk ücretin bu tahliye işi ol
duğunu ilave eylemektedir. 

Harp fıkaraa Almanya mağlup 
olacak 

Varşova, 25 a.a. - Polonya'da hasıl 
olan umumi kanaat harp vukuunda 
Almanya'nın mağlup olacağı merke -
zindedir. 

Dün akşam şehirde fevkalade bir 
faaliyet göze çarpmakta idi. İhtiyat 
efradı mütemadiyen istasyonlara ve 
kışlalara doğru gitmekte idi. Halk si
lah altına alınanları selamlamakta ve 
onlara teşçi edici sözler söylemekte i
di. Polonyalıların yüzlerinde yalnız 
memleket topraklarından bir karış bi
le yer vermemek değil aynı zamanda 
da devam eden "sinir harbi,, nden yıl
mamak azmi de okunmaktadır. 

Vaziyet lenalCl§ıyor 

Berlin, 25 a.a. - Akşam gazeteleri, 
vaziyetin son 24 saat içinde büsbütün 
fenalaştığını yazmakta ve Danzigin 
ani bir tehlike karşısında bulundu -
ğunu ehemiyetle kaydetmektedirler. 

Bir Polonya destroyeri saat 15.20 
de Danzig körfezinden kara suları 
haricinde uçmakta olan alman tayya
resine müteaddit defalar top ateşi et
miştir. 

Çemberley'in dilı:ıkü nutkundan 
bahseden İtalyan gaztteleri, İngiliz 
başvekilinin bütün insanlık namına 

söz söylemeğe hakkı olmadığını, çün· 
kli ltalya, Almanya, Japonya, Rusya. 
İspanya gibi büyük milletlerin mil -
yonlarca halkının kendi fikrinde bu -
lunmadığını tebarüz ettirmektedir. 

İtalya'da ve bilhassa Roma'da tam sü
kunet hüküm sürmekte olmasına rağ
men harp ihtimaline karşı bütün ted
birlerin alındığına şüphe yoktur. Bu 
hususta sarih mallımat elde edileme
miştir. "Danzig meselesi için Avrupa
da ihtilaf çıkmasının saçma hareket ,, 
olduğu tekrar edilmektedir. Londra 
ve Paris'te olduğu kadar Varşova'da 

da akliıelim vıt üatiyatkarlığın galebe 

de Amerika halkının tam ve hararetli Roma, 25 a.a. - İtalya matbuatı Pa- va hükümetinin hattı hareketinde e . 
sempatisini kazanacağınızdan emin panın sırf adalet hissiyle hareket ede- sas olan aşağıdaki dört noktayı hatır-
olabilirsiniz.,, rek sulh lehinde verdiği nutku tasvip latmakdırlar: 

Fölkişer Beobahterin haber verdi
ğine göre nazır Stuckhardti Danzig
den getirmekte olan tayyareye Polon
ya sahil hava müdafaa bataryalan ta
rafından ateş edilmiştir. 

Gazetta del Popolo, ayrıca diyor ki: 
"~emberleyn'in bu nutku, yeni ve 

kati bir ıey ifade etmiyor. Bu sebep
ten dolayı, viziyet, eskisi gibi tehli -
kelidir. Hcrkeı biliyor ki Danzig mu-

ıure · tcavi o 

Sulh lehinde nüfuz.umu ve Ruzvelt'in mesajının bir manevra 1 - Polonya ne şekilde olursa ol -
l·•ıllanacağım telakki ederek reddeylemektedir. Ga- sun Danzig'in Almanya'ya ilhakını 

Ruzvelt tavsiye ettiği metotların zeteler, Ruzvelt'in, Berlin - Roma ve hiç bir zaman kabul etmiyecektir. 
tetkiki esnasında her trülü hasmane Varşova'ya müracaat ederek Londra 2 - Danzig'in Polonya'nın gümrük 
hareketten içtinap etmesini Moscic- ve Parise müracaat etmemek suretiy- hudutları içinde kalması lazımdır. 
ki'den talep ettikten sonra netice o- le Amerika cümhurreisinin yalnız 3 - Polonya'nın Danzig'deki hak • 
larak §Öyle demektedir : garp devletlerinin hattı hareketini tarını serbest şehirde kim olursa ol • 

"Amerika halkı namına ıöz ıöy- tasvip ettiğini ifade etmek istediğini sun kimse kontrol edemiyecektir. 
4 - Duui 'deki leh ekalliycti al -

iki leh askeri öldürüldü 

Danzig, 25 a.a. - Danzig hudut mu
hafızları Danzig topraklarına giren i
ki polonyalı askere huduttan geçer -
!erken ihtarda bulunmuşlar, fakat bun 
lar muhafızların üzerine ateş ettik -
!erinden öldürülmüşlerdir. 



Edirnede büyük geçit resmi yapıldı 
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İlk şart: 
soğuk·kanlılık 

Kahraman ordumuz motörlü 
kıtalar heyecanlı tezahürler 
ve takdirlerle karşdandılar 

fabaası 

(Bap 1. inci sayfada) olduğunu bütün bir cihana bir kere ı-
ğ:nda orgeneral İzzettin ve ve Asım daha haykırıyordu. 1 ! 

u:..ındüz solunda ordu müfettişi or - En iyi harp vasıta ve tekniğinin bil- f ngı · ıı·z 
g<:.ıeral Fahrettin AJtay, Vali Sait ve tün inceliklerine malik ve vakıf olan 
..ı. rakya umumı müfettişi Kazım Di - kahraman ordumuzun mücehhez bu -
rı... arkasındaki birincı sırada kor - lunduğu bu silahlara kendine has yük 
g" .• raller, sag taraftaki tribünde mi- sek kudretinin de eklenmesi göz ö
Sd1ır a~~eri he.yet ile ecnebi devletleri nünde bulundurulacak olursa türk or
ataşemılıterlerı sol tarafta mebuslar, dusunun kıymet ve değeri kolaylıkla 
misafirler ve her iki tarafta davetlı tebarüz edebilir. Nitekim kıtaların 
binlerce aile yer almış bulunuyordu. geçişini büyük bir dikkatle takip e -

Almanya' dan 

ayrllacak 

(Başı J. inci sayfada) 

mit olmak demektir. Almanlar 
yalnız küçük Baltık devletleri 
hakkında teminat vermekle kal
mamışlar, şarki Avrupa ve Ka
radeniz hakkında da Moskova'yı 
tatmin etmişlerdir. 
. Ba.zı münakkitler, bugünkü ne
tıceyı, Moskova müzakerelerinin 
uzayıp gitmesine, sa vyetleri bil
hassa İngiltere'nin maksatların -
dan şüphe ettirmesine ve sulhu 
temin edecek §ÜmuIIü bir netice 
almaktan nevmit ettiğine atfet
mektedirler. Halbuki İngilizler 
ademitecavüz paktının gizli ve 
uzun müzakerelerle elde edilmiş 
olduğunu ileri sürmekte, ve Mos
kova konuşmalariyle bilakis ken-

• • den ataşemiliterler bütün bir tarihi 
Geçıt resmı başlıyor yüksek kahramanlık menkıbeleriyle 

Sayın Mareşal Mısır askeri heyti dolduran türk ordusu karşısında duy. 
ve yüksek kumanda heyeti ve ataşe - dukları hürmet ve hayranlık hisleri
militerler halk tarafından sürekli al - ni saklıyamıyorlardı. 

Londra, 2 a.a. - Lord Halifaks ile 
Cadogan Başvekalet dairesinde Çem
berleyn ile görüşmüşlerdir. 

dilerinin avutulmuş olduklarını 
iddia etmektedirler. 
Şimdi bütün bu mütalea ve tef

sirleri bırakarak, soğukkanlılıkla 
sulh bloku cephesinin teessüsüne 
sebep olan hadiselere dönelim. 
Bu cephe, Çekoslovakya alman 
hakimiyetine girdikten, Arnavut
luk işgal edildikten, şarki Avru
pa ve Balkanlar dehşet içinde 
sindikten, bir taraftan Yunanis -
tan, diğer taraftan Polonya ve 
Romanya tehdit altına girdikten, 
ve bu devletlerle hatta ticari mü
nakayalar dikta şeklini aldıktan 
sonra kurulmuştur. Eğer bu cep
he o zaman kurulmamış ve tota
liter cephe, tecavüz planının ilk 
inkişaf safhasında İngiltere ve 
Fransa ile bir harbe tesadüf ede
ceğinden tereddüt etmemiş ol -
saydı, eğer İngiltere ve Fransa, 
harpte totaliter cephe ile boy öl-

kışlarla selamlanmış ve tam saat se -
kizde 60 bini aşan seyirci kütlesinin 
toplandığı geçit snhasının üstünd~ 
tayyarelerimizin filolar halindeki u -
çuşlariyle büyük resmi geçide başlan
mış bulunuyordu. 

Tayyarelerimiz muntazam uçuşlar 
yaparak sahayı geçtiler ve koca mey
danı baştan başa kuşatan halkın can · 
dan alkışları motör seslerine karışı -
yordu. Yerlerini birbiri ardınca değiş
tiren tümen bando muzikalarından bi· 
ri tribünlerin karşısında yer almıştı. 
At üzerinde erkan sırasiyle geçen 
kolordu kumandanı Salih Onurtag, 
kahraman piyadelerimizin bölük sıra
siyle geçişleri takip etti. 

Süvari/erimiz geçiyor 

Bindirilmiş alaylardan sonra sıra 
süvarilere geldi. Beş dakikalık bir a· 
ralığı müteakip önlerinde sancak ve 
ellerinde mızrak olduğu halde süva -
rilerimiz göründü. Çok muntazam ge
çen mızraklı alayının ellerinde yalın 
kılıç süratli yürüyüş yapm:ısiyle di
ğer süvari alaylarımız takip etti. Ve 
serapa heyecan dolu on binlerce se -
yirci kütlesinin hayranlık hisleri a
rasında ellerindeki sancaklarla geç · 
tiler. 

Tahmin edildiğine göre hariciye 
komitesi beynelmilel vaziyetin inki
şafını takip edebilmek için hafta so
nu ditili esnasında sık sık toplanacak-
tır. 

Bu sabah Eden hariciye nezaretin
de üç çeyrek saat süren bir ziyarette 
bul unmuş tur. 

lngiliz tebaasına Almanya'da 
kalmamaları tavsiye edildi 

Londra, 25 a .a. - Berlin'deki İngil
tere sefarethanesinin İngiliz tebaası . 
na büyük bir mecburiyet olmadıkça 
Almanya'da kalmamalarını tavsiye et
tiği sel§.hiyetli mahfillerde teyit e _ 
dilmektedir. 
Diğer cihetten Londradaki alman 

sefaretanesinin bir memuru Almanya 
hükümetinin !ngiltcre'deki almanla . 
rın memlekete dönmeleri hakkında 
hiç bir mütalea dermeyan etmediğini 
beyan etmiştir. 

Bu zat sefareti erkan ve memurla. 
rının Almanya'ya dönmesi derpiş edil 
mediğini ve her şeyin normal bir şe
kilde cereyan ettiğini ilave etmiştir. 

Saat 12 ye kadar devam eden geçit 
resmi sona ermiş olmasına rağmen 

halk sahadan bir türlü ayrılamıyor
du. Nihayet şehre akın başladı. Ve bu 
mahşeri kalabalığın şehre dönüşü iki 
saat sürdü: başta Mareşal olduğu 
halde kumandanlar, misafir askeri 
heyet ve ataşemiliterler muhtelif is
tikametler takip ederek nümune 
fidanlığına gittiler ve orada ordunun 
şereflerine tertip ettiği öğle ziyafe -
tinde bulundular. Avusturalya lngiltere ile beraber 

Canberra, 25 a.a. - Başvekil Men
zies'in radyo ile neşredilen beyana
tında ezcümle şöyle denilmektedir: 

çüşmeğe cesaret edemeyip mu
kadderata boyun eğseler, şarki 
Avrupa ve Balkanları totaliter 
cepheni·n emrinde bıraksaydılar, 
bugünkü vaziyet ne olacaktı? Ve 
totaliter cephe bir defa bu bölge
lerde hakim olunca, yani Avru
pa'nın §arkını her türlü muka -
vemetten ve herhangi bir harbe 
yardım imkanından tecrit etmiş 
olsaydı bugünkü Rusya~;nın va
'7İ"'ti r• ,,.1 ...... 1 ••• ? 

Nümune fidanlığının koyu gölgeli 
ağaçlıkları altında ve çeşitli meyva a· 
ğaçlarının leziz kokuları 'arasında ye
nen bu yemek çok neşeli bir hava i
çinde (!ecti. 

"-Harp vukuunda Avusturalya İn 
gilterenin yanında yer almağa azmet
mış ouıunmaKrauu . .nvu::.u ..... , ....... •-

ı edoirler tam zamanında, sul-

1 ( RADYO ) 
TttRKlYE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKiYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

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

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

T.A.P. 

-ANKARA-

CUMARTESİ - 26-8-1939 
13.30 Program 
13.35 TÜRK MÜZİCİ : 

Okuyan : Rndife Neydik 
Çalanlar : Vecihe Daryal, 
Fahire Fersan, Refik Fer -
san. 
1 - Kürdilihicazkar peş -

revi. 
2 - Rahmi bey - Kürdilihi

cazkar ~arkı (Söyle ey 
mırlrıbı nazende eda) 

3 - Şemsettin Ziya - Kürdi
lihicazkar şarkı (Gü -
venme hüsnüne) 

4- Şemsettin Ziya - Kürdi
lihicazkar şarkı (Bık -
um elinden) 

5- Sadettin Kaynak - Kür
dilih:cazkir şarkı (Bir 
gün ya&adık) 

6- Kürdilihıca::kar saz se
maisi. 

14.00 Memleket saat ayarı, a
jans \"e meteoroloji haberle
ri. 

14.10 MÜZİK (Dans müziği -
Pi.) 

15.00-15.30 MÜZİK .($en oda 
muzif,i - İbrahim Ozgür ve 
ateş böcekleri). 

18 30 Program 
18.35 MÜZİK muçük Orkes

tra - Şef: NECİP AŞKIN): 
1-Mendelssohn - Venedik 

Gondol şarkısı ve ilk -
bahar prkısı 

2 - Tschaikowsky - Güftesiz 
şarkı 

3 - Emmerich Kalman - Gra 
fin Mariça operetinden 
potpuri , 

4 - Gretchaninow - Ninni 
5 - Oscar Nc<lbal - Vals 

19.10 TÜRK MÜZİCİ (Fasıl 
heyeti) 

20.00 Memleket saat ayarı 
20.00 TEMSiL 
20.40 Ajans ve meteoroloji 

haberleri 
21.00 TÜRK MÜZİGİ : 

Okuyanlar: Semahat Özden
ses, Mustafa Çağlar. 
Çalanlar: Vecihe Daryal, 
Fahire Fersan, Reşat Erer, 
Refik Fersan. 
1-Selahattin Pınar - Eviç 

şarkı (Göz yaşlarınız) 
2- Refik Fersan - Hüseyni 

şarkı (Bir kaçı birleşe
rek) 

3 - Şevki bey - Hicaz pr
kı (Af eyle suçum) 

'4 - Şevki bey - Hicaz şar
kı (Demem cana beni 
yad et) 

5 - Hicazkar peşrevi 
6- Bol ahenk Nuri bey -

Hicazkar ağır semai 
(Benim servi hırama -
mm) 

7 - Udi Cemil - Hicazkar 
şarkı (Liyık mı sana) 

8 - Hicazkar şarkı (Mani 
oluyor halimi takrire 
hicabım) 

9- Muhlis Sebahattin - Hi
cazkar şarkı - (Bahar 
i:eldi) 

10-Hicazkir türkü (İzmi -
rin içinde vurdular be
ni). 

21.40 Konuşma (Dış politika 
haberleri) 

21.55 Neşeli plaklar - R. 
22.00 Haftalık posta kutusu 

(Ecnebi dillerde ) 
22.30 MÜZİK (Dans müzi(i) 
~~3.00 Son ajans haberleri, zi

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

23.20 MÜZİK (Cazband - Pi.) 
23.44-24 Yannki program 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER : 
14.25 Münih - 19 Berlin -
20 Paris - Eyfel kulesi -
20.15 Hamburg - 20.30 
Bordo - 21 Milano 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: 20 London - Recyo -
nal 

ODA MUSİKİSİ: 17.35 St -
razburg - 18,45 London -
Recyonal 

SOLO KONSERLERİ: 18.30 
Sarbrük, Beromünster -
21 Liıksemburg- 21.5 Be -
romünster 

NEFESLl SAZLAR (Mar& 
v.s.): 12 Frankfurt - 15 
Prag - 18 Frankfurt - 19.5 
Breslav - 20.15 Berlin 

ORG KONSERLERİ VE KO 
ROLAR: 18.30 Hamburg 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Ber!in 
-16 Hamburg, Kolonya -

20.15 Doyçlandzendcr - Vi
yana - 24 Hamburf 

PLAK KONSERLER : 22.30 
Lüksemburg 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştüt 
gart - 14.10 Ştıitgart -
15.30 Berlin - 19 Miınih -
22.20 Müııih 

DANS M0Ztôi: 16 Ştütgart 
- 22.10 Floransa - 22.15 
Stokholm - 21.20 Budapeş
te, Varşova - 22.30 Droyt
viç, Paris, Sottens - 22.4-0 
Kolonya - 22.45 Brüksd 
- 23 Belgrad, Floransa, 
Lüksemburg, Paris, Roma, 
Varşova - 23.10 London -
Recyonal - 23.20 Varşova 
- 23.30 L-ondon - Recyonal 
- 2-4 Floransa, Millno, Ro-
ma 

'} 

Muzıkanın ahengine ayak uydura -
rak geçen bu eşsiz kahramanlar iler -
Iiyor ve bastıkları yeri titretiyordu, 
her alay geçerlten alay sancağı, ku · 
mandanlar, askeri heyet ataşemiliter
ler ve halk tarafından hürmetle se -
Iamlanıyordu. Ve biribirini takip e -
den kıtalarımız halkın candan ve sü -
rekli alkışları arasında yatağına sığ -
mıyan bir nehir çoşkunluğu ile müte
madiyen akıyordu. Piyadelerin arka
sından tank dafi ve dağ topları da ge
çiyordu. Saat onu on beş geçeye ka -
dar devam eden piyade ve jandarma 

kıtalarımızdan sonra ağır makineli tü 
fek kıtaları geçmiye başladı ve onları 
istihkam taburları muhabere kıtaları 
ve muhabereye bağlı motosiklet bö -
1ükleri takip etti. 

General Kazım Dirik, misafirlere 
bahçenin yetişmiş nefis meyvaların -
dan ikram etti. Trakya umumi mü
fettişinin bu yüksek itina ve alaka
sından çok memnun kaldıklarını iz
har ettiler. 

lınan müdafaa tedbirleri tamamlanmış 
tır. Memleketi bir taarruza karşı ko
rumak ve İngilterenin teahhüdünü ye 
rine getirebilmesi için diğer İngiliz 
memleketleriyle birlikte çalışmak i -
çin mümkün olan her şey yapılmış -

her memlekette sadece bazı kim
selerden ibarettir. 

te~i~. Biz bu mucizeye "akıl,, is
mını vermek istiyoruz. Yeni bir 
harbin mesuliyetini ancak akıl -
dan mahrum olanlar Üzerlerine 
alabilirler ve bu mahrumiyetin 
mukadder cezasını çekerler. 

Topçuların geçİ§İ 
tır. 

F. R. ATAY. 

Saat on buçukta başlıyan ve onu el
liye kadar devam e~e~ ?afif ob~~ .~e 
sahra toplarının geçışı bılhassa gorul
meğe değer bir manzara idi. Bunları~ 
arkasından bindirilmiş kıtaların geçı

şi halkı büsbütün co~tur~u. Önde ku
mandanların otomobıllerı, arkada se -
petli motosiklet alayları, yüzlerce di
zilmiş kıta kamyonları ve kamyonlar
da çelik bir kale gibi dimdik duran 
Mehmetçikler, hafif ve ağır makinalı 
tiıfekler, ağır tank dafi topları ve zırh 
lı otomobiller, tanklar, süvari tank ba
taryaları ve fenni kıtalar, motörlü a
ğır topçu alayları, ışıldak tertibatı ile 
birlikte dafi tayyare taburları ve mo
törJü ağır topçu alaylarının geçişleri 
baştanbaşa motorize edilmiş türk or
dusunun mücehhez bulunduğu bu en 
iyi harp silahlariyle biaman bir kuvet 

!ki saat süren yemeği müteakip 
mareşal, kumandanlar, misafir heyet, 
ataşemiliterler şehrin görülmiye de -
ğer yerlerini ve tarihi abidelerini gez
dikten sonra mareşal ve maiyeti er
kanı otomobillerle, ataşemiliterler ve 
Mısır heyeti de kendilerine tahsis e -
dilen hususi trenle lstanbula müte
veccihen halkın coşkun tezahürleri a
rasında Edirneden ayrıldılar. 

Bütün manevra harekatı olduğu 

gibi bugünkü ziyafetlerle birlikte 
filmler ve devamlı fotoğraflarla tes -
bit edilmiştir. Bu film ve fotoğraf
lar yakın günlerde memleketin her 
tarafına yayılacak ve bütün millete 
gösterilecektir. 

Avusturalya bu suretle ana vatanın 
ve bütün İngiliz memleketlerinin em
niyetini ve refahını temine yardım e
decektir. 

Menzeis şu sözleri ilave etmiştir; 
"- Gelecek yakın· saatler içinde 

dünyanın harbe girmesi ihtimal dahi
lindedir.,, 

hun ve milli istiklallerin müdafa
asının tamamen zaruri kıldığı za
manda ve tekilde alınmıttır. Şüp
hesiz İngiltere ile Fransa, sadece 
mücerret bir gayeye hizmet et
mek, şu veya bu devleti korumak 
ve kurtarmak için bu ağır mesuli
yet altına girmit değiUerdir. T e
cavüz planının ilk safhası üze. 
rinde bizzat kendi imparatorluk
larının mukadderatı vardır. Ne
tekim diğer devletler de aynı de
rece ağır mesuliyeti, İngiltere ve 
Fransa İmparatorluklarmın mü
dafaası hatırı için kabul etmedi
ler: tecavüz planı karşısında mü
dafaa menfaatlerinin iştirakidir 
ki sulh bloku cephesini vücuda 
getirmiştir. Totaliter cephe tabi
yesinin en iyi muvaffakiyeti, 
Rusya'yı bitaraflaştırmak değil, 
bazı kimselere bütün davanın bir 
tek şehrin tabiiyeti meselesine 
inhisar etmekte olduğu zannrnı 
vermek olmuştur. Fakat bunlar 

Hiç bir millet intihar etıpek i
çin harbe girmez. Her millet, bu 
vahim kararı almak için ya ha -
yat ve hüriyetini müdafaa etmek 
zaruretinde kalır ki o zaman va
zife yapmaktan gayri hesabı 
yoktur. Yahut harbi kazanacağı
nı hesap etmiıtir veya sonuna ka
dar bir tehdit blöfü yapmakta
dır. Kimlerin aldanmıt olduğu. 
nu, çocuklar~m~zm .. tarihi. değil, 
bizim gözlerımız gorecektır. 

Harp olmamak için, tecavüz 
durmak lazımdır. Bir sürü mis. 
tiklere bürünen tecavüz ve geniı
leme davaları devam ettikçe har
bi önliyecek fedakarlıklardan 
dahi ancak birkaç haftalık Yeya 
aylık faydadan gayri bir §ey bek
lenemez. 

Hongkong1 daki 
sivil ahali tahli}·J 

ediliyor 

Hıncahınç dolu Edirne hala bay
ram yapmaktadır ve Edirneden başka 
Trakya da bu milli heyecanın teza
hürleri içinde çalkanmaktadır. 

HULASA 

(Büyük harpten .so~ra ilk paskalye gecesi, beıı genç, 
Antuvan, kardeşı )ılber, ar_kada~ı Dominik Heriyo, 
Marıy9n ve Sol&nJ Senkler ısminde iki genç kızla be· 
raber sıkıntılı bir s~areden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
içinde kaybolmuıi bır otelde geçiriyorlar Antuvan 
M.ariyan'la, DC!minik ~~ ~olanj'~a beraber ei:leniyorlar: 
Nıh~yet .SolanJ, ~omınık le de~":ıl Jilber'le, Antuvan da 
Marıyan la cvlenıyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli • 
lik hayatından memnun değildirler. Antuvan karısının 
kız kardeşi Evelin'i sevmiye ba5lamıitır. Bu esnada 
kansı bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Şimdi An
tuvan ve Jilber'in annesi Bert Kannontel emektar hiz
metçisi Jozefin'le konuşmaktadır.) 

Kadri OCUZ 

B o y 

ESKi GAZETE 
VE 

MECMUALAR 

Bir kilo gazete varlığiyle gün
de 2 yavru doyurulur. Okudu
ğunuz gazeteleri Çocuk Esir
geme Kurumuna vermenizi 
kurum saygılarla diler 

o K A ş K R o M A 

Hongkong, 25 a.a. - İngiliz kara ve 
deniz orduları mensuplarının ailelerı 
ilk emirde hareket edecek olan vapur· 
lara bindirilmişlerdir. 

Öğrenildiğine göre, Amerika kon -
solosu Amerikan tebaasına Hongkon
gu terk etmeği tavsiye etmiştir. 

Avrupa insaniyetini yeni bir 
harpten ancak bir mucizenin kur
taracağını sölyiyenler ekseriyet 

"President Cleveland,, posta vapu -
ru Hongkong'u tahliye edecek olan 
Amerikan tabaasını almak üzere li -
manda beklemektedir. Bir çok Ameri
kalıklar gitmeğe hazırlanmaktadırlar. 

N 1 

lak Yapraklar dallardan düşüyor, ve havanın için
de tuhaf, acı bir su, toprak ve sis kokusu buğula
nıyordu. 

Nihayet aktam oldu. Bu tenha mahallede yol
dan geçenler nadirdi; Antuvan parmaklığa doğru 
gelen her ayak sesini dinliyor ve sonra onun olma• 
dığmı anlıyordu. Evlin'in ayak seslerini ölürken bi
~e bin kişinin ayak sesleri arasından duyup seçebi· 
lirdi. Onları bu kadar İyi biliyordu. 

Jozefin de susuyordu. Her ikisi de içlerinin 
cok rahat, çok hafif olduğunu hissediyorlardı. Bu 
~ece artık güzel rüyalar görebilirlerdi. 

Yazan: I rene N emirov•ki -50- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK. Gidip geliyor, bundan iki sene evel hazan Ma
riyan'ı beklediği sıranın önünden geçiyordu. Evet 
iki sene evel... (Sahi iki sene mi oldu?) diye dü
şünüyordu. Evet o zamanlar hazan o burada Ma
riyan•ı beklerdi. Halbuki ekseriya bekJiyen Mari
Yan'dı. 

Madam Karmontel, tekrar söze başladığı za
man sesinin tonu deği§mi§ti. Bu haliyle artık laü
baliliğin nihayet bulduğunu ihtar etmek istiyor ve 
tekrar ikisinin arasında hanım ve hizmetçi mua
melesi ba§lıyordu. 

- Hadi kızım, artık zannedersem vakit gel-
di. 

- Evet madam. 
- Dün ak§am ıhlamur iyi kaynamamı§tı. Hem 

§ekeri de azdı. 
- Peki madam .••• 
- Yarın doktor Buden'in tozlarını gene alma-

lıyım! •••. 
- Şimdi bir şey istiyor musunuz madam? ..• 
Her geceki muhavere, sualier ve cevaplar 

birer birer tekrar edildi ve bitti. 

XXllI 
Segre'nin hastalığı bütün yaz mevsimi aileyi 

Paris'te alakoymuıtu. Antuvan, Mariyan ve çocuk 

için Konzpiyen ormanında bir ev tuttu; timdi bu 
suretle o da serbest kalmıştı. 

işi her gün biraz daha artıyor ve onu çok meş
gul ediyordu. Şeriki Jan Lenar, çok serseri idi. Ka
dın gibi sebatsızdı; hiç bir §eyi sonuna kadar takip 
etmiyen maymun iıtahhnın birisi idi. İ§in bütün 
yükü Antuvan•m Üzerine çökmüttü. Yaz taham-

mülsiizdu. Sıcak ·ıe yorgunluk Antuvan'ı büsbÜ· 
tün sinirlendiriyor ve bunu ancak Evlin yatıştırabi
liyordu. Boş apartımanda Evlin'le beraber geçirdi
ği geceler, Paris'ten dııarı yaptıkları bil' kaç saat
lik kaçamaklar, gitgide seyrekle§en kı&a sokak 
randevuleri, Segre'lerin evinde kapı aralanndl\ 
buluşmalar, onun için korkunç bir saadetti! 

lkisi de, biribirine benziyorlardı. ikisi de be
raber, yalnız kaldıkları zaman biribirlerinden bir 
vicdan azabının gölgesiyle bile ayrılmıyorlardı! Ne 
utanmaları vardı, ne sıkılmaları. Beraber, çok 
genç oldukları zamanların hararetini buluyorlardı. 
Bu bağlılık, bu hararet ancak, vücudun arzuları 
çok kuvetli olduğu ve ruhun zayıf iayanlanıu bo-

ğarak hisleri coşturduğu anlarda görülebilirdi. A
partıman bom boıtu; yerden halılar kaldırılnuştı; 
tahtalar ayaklarının altında gıcırdıyor, her §ey 
Mariyan'ı hatırlatıyordu. Fakat hiç bir zaınan 

0
_ 

nun hatırası, kendilerine azap vermiyordu. Bilhas
sa Evlin, bilha~sa o, gözler~ni k~p~yınca, kendisini 
kapıp koyuverıyordu; sankı denızın dalgaları Üze
rinde imiş gibi idi. 

Sonbaharın başlangıcında, Mariyan'ın dönme
sinden daha üç gün evel Evlin ?e. Antuvan da o
nun dönebileceğini hatırlarından geçirıneınitl • d' 

er ı. 
Mariyan tamamiyle kafalarından silinıniı, adeta 
onu unutmuılardı. Fakat günler geçiyordu. A k 
bir tek günleri, bir tek geceleri kalınııtr! rtı 

O akşam Antuvan, eskiden Mariyan'ın b k 
k .. ··k kt m tr • d e le-diği uçu par a e esıne ran evu verrni • . 

b · h l d • • · · y §h. Bır haftadan erı ava ar egı§mııtı. az Yava 
- 1 • . d ş Yavaı yumuıuyor ve yagmur arın ıçın e eriyordu S 

d • d ld"·· · aat llltıya ogru rkan.fevud yha gek ıgı zaman Önce zayıf 
sonra daha esı , a a aranlık bir • b 

• 111 ti d HerteY birdubıre 1GDbabar a ı. 

Küçük park bom boıtu. Çocuklar gitmişlerdi; 
sıralarda kimse yoktu. Bir ses, bir kuş cıvıltısı bi· 
le işitilmiyordu. Sonbahar, hazin yüzlü sonbahar 
ne kadar çabuk gelmişti. 

Mihaniki bir surette ayağını toprağa vurdu. 
Parkın bu köıesinde çocuklara 1nahsus kumlar 
vardı. Son günlerde yağan yağmurlar buraya top
rak ve su getirmişti. Buraaı tuhaf bir çamur olmuş
tu. Bu, mezarlıkların ve yahut siperlerin yapışkan 
çamuruna ne kadar da çok ben:ıiyordu. 

Harp zamanını hatırladı. Evet, harp zamanı!. •• 

Şimdi ondan çok uzakta idi ••• "O zaman daha us

lu, daha si.kin oldum, daha ihtiyardım!" diye dü

ıündü. "Aıkta yalnız zevk arıyordum. Halbuki 
timdi? •••• " 
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Bahklar1n gelin odası 
Hidrobiyolog bay Doktor Kemal 1 ğu bir kabuğun içerisi yukarıya 

Bayrakçı'nrn balık ziraati üzerine doğru ise kabuğu devirir, iç tarafı
konfcransını radiyoda tatlı tatlı nı aşağıya doğru getirir, kabuğun 
cunlerkcn, yahut dinleyemedinizae etrafını kumla doldurur, yalnız ken
onu biraz kısaltılmı§ olarak Ulus'da disine göre küçücük bir kapı hıra
- gene tatlı tatlı - okurken elbet kır. 
le gozüniıze çarpmıştır: balıklarda Sonra mini mini kayabalığı kabu
erkeklik ve di§ilik olduğu halde ğun içine girer ve yalnız batını ka
Yavrulamak üzere çiftleşmek adeti pıdan dı§arı çıkararak bekler, bek
)okmuş. lJişi bnlık yumurtalarını ler. Uzaktan, karnı yumurtalardan 
tuzlu veya tatlı suya bırakır, sonra ıişmiş bir dişi kayabalığı gorunce 
erkek balık da tohumlariyle o yu- hemen harekete gelir, yuva11ndan 
ınurtaları ilkah edermi§. dıtan fırlar. Kanatları dik dik o
Değerli mütehassuıımızm söylediği lur ••• Öyle halde İnsanlar kızanrlar, 
§ey, tabii, pek doğrudur. Balıkların kayabalığı sim siyah olur, diai kaya
araıunda nesillerini devam ettirmek balığının yolunu keser, onu yavaş 
için çif tleıenlcr pek müıtesnadır. ya vat iterek deniz kabuğundan ge
L.aten öyle olmııaaydı diti balıkların lin odasının önüne getirirler ve ka
çıkardıkları yumurtaların sayısına pıaından içeriye sokar, dişi kayaba
göre bütün denizlerde balıkların lığı da zaten, biraz nazlansa da1 

yalnız kendilerine bile yer kalmaz- pek ziyade mukavemet göstermez. 
dı. Çünkü muhterem Bay Kemal'in Gelin odaaına girince yu.murtalan
pck haklı olarak sena ettiği alaba- nı çıkanr ve odanın tavanına yapıı
lığın ditiai ancak bin kadar yumur· tırır. Daha aonra erkek kayabalığı 
ta çıkarırsa da Boğaziçi'nin uakum- tohumlariyle o yumurtaları ilkah e
ru balığının her dişisi milyonlarca der. 
yumurta aalıverir. Uakumrunun er- Bunun Üzerine karı koca yuvanın 
keği ditisiyle çiftle§erek o milyon• içinde yumurtaların büyümesini 
larca yumurtanın hepsini ilkah et· bekliyecekler zannedersiniz. Ha
aeydi az zaman içinde şirket vapur· yır, kayabalığının dişisi eşine sadrk 
)arı işleyemez hale gelirlerdi ••• Di- hayvan değildir. Yumurtaları bıra
şi balıklann aıılıverdikleri yumur- kınca yuvayı bırakır gider... Erkek 
taların hepsi ilkah edilemediğinden kayabalığı a§kını tesirin edemeJi
yahut onlann bir çoğunu baıka bıı- ğinden tekrar kapıdan başka bir di
lıklar yediklerind~n (balık yumur- §İnin geçmesini bekler, o da eşine 
tasını elbette balıklar da severler) sadık kalmaz. Yuvasının önünden 
denizler balıklarla büsbütün dola- kaç tane diti balık geçerse hepsinin 
mazlar. yumurtalarını ilkah eder, eylül ao-

Ancak balık yumurtalarının ilka- nuna, a§k mevsimi geçinceye ka • 
hı böyle açıkta ve suda olmasına dar ... 
bakarak, bunun büsbütün tesadüfe Vefasız dişilerin hepsi birer birer 
bağlı olduğunu ve balıkların ditile- gelip gittikten sonra erkek kayaba
riyle erkekleri araaında sevgi ve lığı yumurtalara bekçilik eder. Ge
seksapel bulunmadığını aanıraak al- ne yuvanın kapısı önünde, fakat bu 
danmış oluruz. sefer yoldan geçen ditileri çevirip i-

Mesela alabalığın ditisi ikinci çeri almak için değil, içerideki kör
teşrinde ve birinci kanunda yumur- pe yumurtaların kokusunu hissedip 
talannı çıkarmadan önce suların onları yemeğe gelen başka balıkla
dibinde kumların arasında kendine rı kovmak için. 
bir yumurtalık kazarak yumurtala- Şurası gariptir ki bu mini mini 
rını oraya bırakır, sonra erkek ala- kayabalığı o marifetlerini ancak bir 
balık oraya gelerek ditiainin bırak- yagına gelip de beı santimetre boyu 
tığı bu yumurtaları ilkah eder. Di- olduğu vakit gösterir. Ondan Önce, 
tisinin hazırladığı yumurta yuvası- henüz üç santimetre boyundayken 
na erkeiin gitmesi büsbütün teaadü- gene bir kabuk bulur, fakat kabu
fe hamledilemez. ikisinin arasında ğun iç.ine girmez, Üzerinde oturur. 
ı..: -ı l. .1 .... ..1 .ı:. ..1" •• zaman önünden diıi kayabalığı 
»i~~ IOıı":1U'O'lllliallf8ı lt ..,,: ..,~.,-ı•·-·•- ~---· ,, - · - - -
nı dişi balık hazırlar ve bekler... aa da hiç aldırmaz. Onun kabuğun 

Fakat yuvayı hazırhyan her va- üzerinden inip içeriye girmesi ken
kit dişi balık değildir. Mesela kaya- disinin de tohum haııl ettiğine ala
balığının gabi denilen bir cinai var- mettir. 
dır. Tam büyüdüğü vakitte bile an- Kediler dama çıktığı vakit, kaya
cak be§ santimetre kadar büyür. balığı damdan aıağı iner. Biribirine 
Bu balığın erkeği nisanın ortaların· zıt hareketler ama, ikisi de ayni 
dan eylül &onuna kadar adeta aıık aık duygusunun tesiri altında ... 
olur. O vakit denizin içinde buldu· G. A. 

Sellerin Corum'da 1 

yapllğı hasarlar 

Mühin1 mahsul ve 

hayvan zayiatı var 
Çorum, 25 a.a. - Sah gilnü burada 

husule gelen sel neticesi 130 haneli 

Duğa bağı köyü tamamiyle harap ol· 

muş ve bu köy halkının ev eşyaları 
ve harman mahsulatı sel tarafından 
götürülmüştür. Bu meyanda bir de 
çocuk ölmüştür. Hayvan zayiatı mü -
himdir. 

Teslim köyünde 200 hayvan telef 
olmuş, Mühürler köyünde bağ bahçe 
taınamiyle hasara uğramıştır. 

Türkai§e, Çalkışla köylerinde de e
hemiyetli hayvan ve mahsul zayiatı 
vardır. Kayı köyünde 4 ev sular tara· 
fından götürülmüş ve dört kişi öl -
müştür. Dört kişi de ağır yaralıdır. 
Mahsul ve hayvan zayiatı mühimdir. 
Bu köydeki zarar miktarı on beş bin 
lira tahmin edilmektedir. Ovasaray 
köyünde çay kenarındaki harmanlar 
tamamiyle mahvolmuş ve bir çocuk 
ölmüştür. Umumi zayiat miktarı kati 
olarak tesbit edilmektedir. Feiakete 
u ğrıyan yurddaşlar tamamiyle açıkta · 
dır. 

Viiayetçe ilk yardım olarak felaket 
zedelere yiyecek gönderilmiştir. 

Bir haftada elli alh 
ta(afr~ı yakalandı 

Geçen bir hafta içinde gümrük mu
hafaza teşkilatı: Suriye hududunda : 
kırk kaçakçı, dört yiiz on dört kilo 
gümrük eşyası ile eJli beş türk lirası, 
dört silah, otuz beş mermi, dört kaçak 
çı hayvanı, 

İstanbul'da: on altı kaçakçı, altı 
gram u u turucu 

Aydın mebusları 

Nazilli' de tetkik 

yaptılar 
Aydın, 25 a.a. - Halkla temaslar 

yaparak mahalli ihtiyaçlar üzerinde 

tetkiklerine devam etmekte bulunan 

vilayetimiz mebusları dün sabah Na

zilliye giderek bazı teşekkülleri ve 

mümesseseleri ziyaret ettikten sonra 
Halkevinde toplanan halk mümessil· 
teriyle memleket işleri ve ihtiyaçları 
hakkında uzun boylu konuşmuşlardır. 
Bu konuşmaların esasını orta mektep 
binası ihtiyacı ile bir takım akar su
ların zirai sahalarda yaptığı tahribat 
ve zirai asayiş meseleleri teşkil et -
miştir. 

Mebuslarımız basma fabrikasını da 
gezerek tetkikatta bulunmuşlar ve 
bugün Karacasuya gitmişlerdir. Me
buslarımızın halkla yaptıkları temas
lar muhitte derin bir alaka ve memnu
niyet uyandırmıştır. 

BUGÜN 

ULUS SINEMASIHDA 
2 Büyük film birden 

1 - Macaristan Geceleri 
( Paula W esaily) 
(Almanca sözlü) 

2 - Kanun Benim 
{Jame Cagney: 

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

Gece ıaat 9 da 

MACARİSTAN GECELERİ 
ve yeni Jurnal 

ULUS 

SPOR 
111111111111111111111111111111 

Türkiye yüzme 
birincilikleri 

Türkiye yüzme birincilikleri 2 ve 
3 eylülde İstanbulda yapılacaktır. Bu 
müsabakalara: Ankara, Hatay, !çel, 
İzmir, Balıkesir, Kocaeli, İstanbul, 
Ordu ve Trabzon bölgeleri iştirak e
deceklerdir. 

Bu bölgeler birincilik müsabaka -
tarını yapmışlar ve neticelerini fede
rasyona bildirmişlerdir. Tetkik edi -
len neticelere nazaran bölgelerin 
Türkiye birinciliklerine iştirak ede
bilecekleri anlaşılmış ve harcırahları 
gönclcrilmiştir. 

Bu bölgeler aynı zamanda bu sene 
federasyonun bütün mevsim i~i.ı yap 
mış olduğu yüzme teşvik müsabaka· 
lan programını tatbik etmişler ve en 
sonunda da bölge birinciliklerini yap 
mışlardır. 

Federasyonun neticeler üzerinde 
yaptığı tetkikler bu sene Türkiye bi
rinciliklerinde muhtelif bölgelere 
mensup yüzücüler arasında sıkı ya· 
rışmalar olacağını göstermektedir. 
Talebelerin de müsabakalara girme -
}eri dolayısiyle Türkiye birinciliği
nin puvan itibariyle gene İstanbulda 
kalacağı anlaşılmaktadır. Şimdiye ka 
dar Balıkesir ve Kocaeli ikincilik i • 
çin en kuvetli rakip idiler. Fakat bu 
sene Ankara ve İçel takımları olduk
ça ileri görünmektedirler. 

Barajdaki yüzme müsabakası 

Hatay müsabakaları dolayısiyle ge 
ri bırakılmış olan federasyon yüzme 
teşvik müsabakaları bu pazar günü 
saat 14,30 da Baraj gazinosu önünde 
yapılacaktır. Bu müsabakalar aynı za 
manda Ankara yüzücüleri için 2 ve 
3 eylülde İstanbulda icra edilecek 
Türkiye yüzme birinciliklerine ek
zersiz olacaktır. Müsabakaların icra
sı için Baraj idaresinden ve Nafıa 
Vekaletinden müsaade alınmış ve yar 
dım temin olunmuştur. İlk defa tec
rübe mahiyetindeki yarışlar muvaf
fakiyetli neticeler verirse önümüzde
ki sene yilzmeler hep bu havuzda o -
lacaktır. 

Bu müsabakalarda derece alacak -
ıara madalya ve en çok puvan alan ku 
lübe de kupa verilecektir. 

Program : 
ı - 100 metre serbest 
ı. - ıuu ıneue :.eı LJc::n .... ~ .... •v· ~) 
3 - 100 metre sırt üstü 
4 - 200 metre kurbağalama 
5 - 100 metre kurbağalama (kil· 

çüklere) 
6 - 400 metre serbe~t 
7 - 4 X 100 bayrak yarışı. 
Hakemler: karar hakemi su spor · 

lan ajanı, diğer hakemler BB. Fuat, 
Ziya, Enver ve Namıktır. 

Olimpiyat 

haberleri 

Orta tedrisatta terfi edip te 

• 

Boş maaş kadrosu bekliyen 
muallimler tesbit edildi 

Dünkü sayımızda orta tedrisat mu
allimlerinden terfi edenlerin listesini 
neşretmiştik. Bugün de terfie hak 
kazanıp da boş maaş kadrosu bekliyen 
diğer muallimlerin listesi şudur : 

80 liradan 90 liraya terfii 
lcizımgelenler 

Adana E. Öğ. okulundan Haydar 
Yılmaz, Pertevniyal lisesinden Edip 
Ergüven, İstanbul K. lisesindenden 
M. Sabri Urunç. 

70 liradan 80 liraya çıkması 
lciztmgelenlcr 

Haydarpaşa lisesinden Emin Ali, 
İzmir K. Öğ. okulundan Rahmi Bala
ban, Tokat O. ok\ı l :.rndar O. Selçuk 
Arkut, Cümhuriyet lisesinden Fatma 
Şevket Soyerdem 

60 liradan 70 liraya çıkması 
Uizımgelenier 

Mağden, Bursa kız öğretmen okulun
dan Arif Budak, Konya kız öğretmen 
okulundan ~ami Çetineı.. Bursa birin
ci orta okuldan Mahmut Koçak, Per
tevniyal lisesinden Lütfi Özgen, Ga
latasaray lisesinden Refet Avni Aras, 
İstanbul kız lisesinden Ali Rıza Ber
kel, Burdur orta okulundan Nuri Şun
gar, Trabzon erkek lisesinden Mah -
mut Kemal Yanbey, İstanbul erkek li· 
sesinden Abdiilgani Kuturman, İzmir 
1. ci liseden Hilmi Turgut Erdim, E -
renköy kız lisesinden Pakize Demir· 
güç, İnönü kız lisesinden Nizamettin 
Efe, Bursa kız lisesinden Mümtaz Er
gin, Ordu ortaokulundan Saim Sagın, 
Yozğat lisesinden Fazlı Bilcen, Bi -
lecik orta okulundan Akıf Günalp, 
Bursa birinci orta okulundan l. Hak
kı Özenci, Kandilli lisesinden Cemal 
Artiiz, Zon&uldak lisesinden Badri 
Günkut, Bergama ortadan Muharrem 
Fevzi Öney Renda, Ankara Gazi lise
sinden Necati Aksu, İstanbul Er. li-

Pendik O. okulundan Nazmi Ak • sesinden Bedri Kemal Eldeniz, Ye • 
man, Üsküdar 3. O. okuldan H . RC"mzi nikapı orta okulundan M. Fevzi Men
Dilmaç, Denizli lisesinden Hayrettin ,teş, Gelenbevi orta okulundan Ali Ali 
Bozkaya, lz. Kız Öğ. okulundan Ke- Özerler, İz. Karataş orta okulundan 
mal Alanbay, Erenköy K. lisesinden Şeref Nur Değertin, İstanbul erkek 
Tahsin Nejat Özdiler, 1stanlıul E. lisesinden Şerif İnan, Adana erkekli
lisesinden Esat Lami Akman, Bursa sesinden Ahmet Rasim Okçu, Kabataş 
I inci ortadan Abtullah Saner, Nişan- lisesinden A. Mazhar Özveren, Kay-
taşı K. okulundan R. Fevzi Aral, Bur- seri lisesinden Hüsnü, Denizli lise -
s.a 2 inci ortadan Zahit Hakscl, Ba - sinden Murtaza Özdamar, Bursa kız 
lıkesir lisesinden Hilmi Erözden, İs· öğretmen okulundan Ali Ulvi, Niğde 
tanbul E. lisesinden T . Fikri Sağman, orta okulundan Naci Erdem, Kadıköy 
İstanbul E. lisesinden Ekrem İnal, ikinci orta okuldan İzzet Büyüker, 
lz. ı. ci E. lisesinden M. Ziya Yaman- Vefa lisesinden İbrahim Hakkı Sa -
lar, Galatasaray lisesinden Bedri Ke- yan, Ankara Gazi lisesinden Edip, 
mal Okur, Kastamonu ortadan A. İstanbul erkek öğretmen okulundan 
Hamdi Mutlu, Elbistan ortadan Rıza Nahit Cemal Toker, Ünye orta oku • 
Çürüklü, Galatasaray lisesinden Etem )undan Hüseyin Hüsnü Dikmen, Üs
Şinasi, Beşiktaş ortadan Zeki Abalı, küdar 1 inci orta okuldan Emin Er -
İstanbul K. lisesinden Mümtaz Öz - gun, Haydarpaşa lisesinden Mitat Sa
güner, Bolu O. okulundan Neşet ileri, dullah, Üsküdar ikinci orta okuldan 
İzmir 2. ci liseden İbrahim Etem Ta- İsmail Kemal Karayel, Karagümrük 
ner, İstanbul Kız. Öğ. okulundan Ab- orta okulundan Zeliha Özen, Tilkilik 
tülkadir Kauncıoğlu, Çapa O. oku - orta okulundan İbrahim Dorukoğlu, 
!undan Mirat Aykın, Sinop O. okulu:ı !sparta orta okulundan Ali Rıza Uy
dan Bedri Cansel, Konya K. Öğ. oku- sal, İzmir kız öğretmen okulundan 
!undan Ömer Lutfi Ayataç, Çorum Hakkı Baha Pars, Kasımpaşa orta 1. 
ortaokulundan Ragıp Erten, Gelenbe- den Kemal Emin Bora, Sivas orta o
vi orta okulundan Ali Aliigöz, İzmir kulundan Behran LCıtfi Altay, Aydın 
2 ci lisesinden Haydar Çandarlı, B e- orta okulundan M. İhsan Yılmaz, Be-
şiktaş O. okulundan Mahi Saya, Bur- yoğlu orta okulundan Atıfa Ayzıt, 
sa lisesinden Muht .. r Şevket, Emirgan Erzurum erkek öğretmen okulundan 
v. oıc:uıunaan .l:\.:eınaı Utkay, lz. iklncı Osman Nuri, Yenikapı orta okulun • 
liseden Avni Kayral, Çamlıca K. lise- dan Vahit Yapa, Edirne lisesinden 
sinden Şevki, Haydarpaşa lisesinden Hamit Vehbi Anman, İstanbul erkek 
Avni Yakalıoğlu, Kabataş lisesinden lisesinden Münip Sait, Kandilli kız 
M. Şerif Bilgihan, Kabataş lisesinden lisesinden Ar if Tun ç, İstanbul erkek 
Celalettin Özdem, Aydın O okulun - lisesinden İbrahim Sabri Çakar, Bur
dan R. Yıldırım Telli, İstanbul E. sa lisesinden Osman Fevzi Özeke, 
lisesinden M. Nedim YUzak, Erenköy Karaköse orta okulundan Mustafa 
K. lisesinden Süleyman Sırrı, Kum • Vehbi Gürgöze, Konya lisesinden Sü
k~pı O. okulundan Bahaettin ~ahya- leyman Salim Acar, Adana erkek li -
oglu, ~.onya O. okulundan Nazıf Bay- sesinden Hullısi Baysal, İstanbul kız 
dur, Sıırt orta okulundan Kemalettin l lisesinden Efser İnal İstanbul kız 
Doğan, Kandilli K. lisesinden Sait öğretmen okulundan Refika Pasin 
~ut, İnegöl orta .. oku.~undan Nizamet- Haydarpaşa lisesinden Süreyya Sal: 
~ın O~t, Karaguınru~ ?,rta _ok~lun • tuk, Karşıyaka orta okulundan Müfi-

. Ran Arıf K.u. zen, İnonu ıı. sesı.nden de Okaya, İzmit orta okulundan Nu-
Helsinki'de yapıiacak olan 12 incı f t B İ e ~ engu, stanbul kız lısesınden ri Özdo"an, Konya kız öğretmen oku-

olimpiyat oyunlarının kati programı Zekı E İ t b 1 k .. v t> mre, s an u ız ogretmen o • lundan Fuat Gündüzalp İnönü lise -
tanzim edilmiştir. Bu programa göre kulu d M t u t · b. · · ' . n an u:a . r:ız. zmır ırıncı sinden Şeref Çintan, Kırşehir orta o-
olimpiyatlarda "U. müsabakalar yapı - lıscden N at ç ft K t :s ec ı ı çı, onya or a o • kulundan Halis Dincel Kars lisesin-
lacaktır: kulundan Mecit Akay, Pendik orta o- den İbrahim Tokatlı, sivas lisesinden 

Atletizm, kürek, boks, yelken, mo- ku~undan Naci Eker, Pe:tev_niyal Ji. Rifat Türker, Beyoğlu orta okulun -
tör, bisiklet, binicilik, eskrim, futbol, . s:sı.nden !al~a Kemal . Çılesız, Kan- dan İbrahim Akdoğan, Kastamonu li
jimnastik, güreş, yüzücülük, modern dıllı kız lıs~sın~en Emı~.e ~kses, İs· sesinden M. Şakir Ünsal, Kütahya 
pentatlon, halter ve gülle, atıcılık, tanbul Er. lısesınden Şukru Akalın, lisesinden Eflatun Güney, Beşiktaş 
yelkenli uçuş, sanat konkorları. İsta~bul erkek lisesinden Behçet Alış orta okulundan İzzet Pırnal, Kabataş 

Kış olimpiyadı G~ı Osman paşa orta okulundan ls - lisesinden Faruk Nafiz Çamlıbel, Ka
maıl Ramiz Özyer, ~ursa kız öğret - bataş lisesinden Haydar Niyazi Di -

13 üncü kış olimpiyatlarının beynel men okulundan. Fe~zı Kumb~racı •. İs-· keçoğlu, Trabzon lisesinden Enis, 
milel olimpiyatlar komitesi karariylc tanbul erkek lısesınden Adıl Tıner, Kandilli kız lisesinden Mahmut Ke • 
İngiltere'de yapılması kararlaştırıl • İzmir 1 inci liseden SeHihattin Özyar, mal Ayas, Çorum orta okulundan Ha
mıştır. Bilindiği üzere 12 inci kış o- İstanbul Cağaloğlu lisesinden Ziya li1 Rif.at Berker, İstanbul kız öğret -
limpiyadı Almanya'da Garmiş'te yapı- men okulundan Melfihat Akerman, 
lacaktır. yapmıştır. Antalya lisesinden Veli Nahit, İzmit 

Olimpiyat köyünde Finlandiyalı I..auri'nin evelce yap· orta okulundan Bilfü Sivashoğlu, A -
tlğı rekorlar i5 e 14.17.0 ve 13.50 idi. dana 2 inci orta okuldan Kemal Gü -

Beynelmilel olimpiyat komitesi ven, Taksim orta okulundan Hıfzı Ev-
Helsinki'de olacak olan olimpiyat kö l§tirak edecekler cimen, Kayseri lisesinden Ahmet Cev-
yünün kızlar kısmına müdür olarak det Çiftçioğlu, Konya lisesinden Nec. 
Bn. Rihtniemi'yi tayin etmiştir. Bu 1940 olimpiyatlarına şimdiye kadar mettin Canbek, Ankara ikinci orta o-
kadın beynelmilel komitenin katipli· 16 millet iştirak edeceklerini bildir • kuldan Şefika Darcan, İstanbul kız 
ğini ifa etmekte idi. mişlerdir. Bu milletlerin gönderecek- orta okulundan Mediha Muzaffer Bay 

leri sporcu sayıları şudur: sal, İz. kız lisesindrn Meliha Esat Çı-
T elevizyon Atletizm: 327 erkek, 84 kadın; Gü- nar. İzmir lisesinden Tahsin A ,,dın, 

Olimpiyat komitesinin icra kolu al- reş : 104 erkek; eskrim : 128 erkek, 12 İstanbul erkek lisesinden Fazıl S~y. 
man posta telgraf telefon vekaletinin kadın; modern pentatlon: 26 erkek· Haydarpaşa lisesinden Cemil Sen1 
teklifini kabul ederek 1940 olimpiya- yelken: 118 erkek ; atıcılık: 100 er~ Ongun, İnBnü lisesinden Nafia Der
dında müsabakaların televizinyonla kek; gülle ve halter: 44 erkek ; bisik- bent, Erzurum lisesinden A. Şerif 
neşrini temin etmiştir. Jet: 97 erkek; yüzücülük : 185 erkek; Beygu, Kadıköy birinci orta okulun-

Transmisyonlar müsabaka yerlerin- 92 kadın; jimnastik : 6l erkek ; boks : dan Osman Nuri Kadem, Nişan taşı 
den verilecek ve yer bulamıyan seyir- 181 erkek; kürek: lll erkek; yelken- kız okulundan Bedia Ak pay, Haydar
cilerin bu müsabakaları hemen stad. li uçuşta 39 erkek. Bunların yekunu paşa lisesinden Ömer Faruk, Ünye 

2172 dir. k 1 d M Tah. S yomun yakınında bulunan bir mayda- orta o u un an · ır ümerman, 
na kurulacak çadırlardan takibi müm- Bundan sonra iştirak edecek olan İstanbul kız öğretmen okulundan 

milletlerin göndereceklerı· sporcular - Hu'"snu·· Başol İz k l's · d M kün olacaktır. Bu suretle aynı zaman- · · ız ı esın en . 
da ıo bin kişinin müsabakaları gözle- la 1940 olimpiyatlarında bir iştirak Reşit Gürol, İstanbul kız öğretmen o
rinin önünde cereyan ediyormuş gibi rekoru kırılacağı tahmin edilmekte - kulundan Fatma Gülsen, Ankara kız 
takip edebileceklerdir. dir. lisesinden Nazlı Süııter, Süleymaniye 

Futbol maçları orta okulundan Vasıf !sıkan, lsparta 
Rekorlar orta okulundan Celcil Acargil, Zeyrek 

Olimpiyat oyunlarının en mühim orta okulundan Ahmet Hamdi Kaya-
Halsinki stadlarında olimpiyatlar 

için hazırlanan atletler mütemadiyen 
rekor kırmaktadırlar. Ezcümle; 10 bin 
metreyi 30.02.0 dakikada üzerinde tu
tan Finlandiyalı Taisto Maki 5 bin 
metre 14.08.8 dakika koşmuştur. Aynı 

· · milinde 13.42.4 da:... 

müsabakaları şüphesiz futbol sporun- lı, Kastamonu lisesinden Nihat Dicle, 
da olacaktır. Şimdiye kadar futbol i- İnönü lisesinden Bedriye Evcim, Çam 
çin kaydolunan milletlerin sayısı 10 lıca lisesinden Kasım, Tarsus orta 
dur. Bunlar: okulundan Salih Zeki Saraç, Muğla 

Hollanda, Polonya, Norveç, Dani- orta okulundan Hamdi Hatıma, Trab
marka, Macaristan, Belçika, Anıeri · zon erkek orta okulundan İbrahim Ko 
ka, lıve~, Almanya ve Finlandiya dır. nureıJp, Kadıköy ikinci orta okulun • 

-5-

Aydmda zahire ve zeytin 
yağı borsası a(ıhyor 

Aydın, 25 a.a. - Bir zahire ve zey
tinyağı borsasının açılması için ala -
kadar makamlarce- tetkikler yapılmak 
tadır. Mahalli ticar~t odası heyeti ve 
belediye daimi encümen azalan ile 
Aydının maruf tüccarları diin vilfıy ::t 
makamında ve vali Sabri Çıtak'ın reis 
liği altında toplanarak bu mevzu üze
rinde müzakerelerde bulunmuşlardır. 

dan A. Tevfik Taıım, Pertevniyal li
sesinden HulCısi, İ.lmir kız öğretmen 
okulundan Fatma Düriye Gürel, 

40 liradan 50 liraya çıkması 
lazımgelenler 

Elazığ orta okulunddn Rahmi Onur, 
Kabataş lisesinden R~dvan Evrenes -
oğlu, İz. Karataş okuhmdan Nimet 
Ayral, Biga orta okulunnan Ziya Öç, 
İstanbul kız öğretmen okulundan 
Muhlise Zübeyde, Cağaloğlu orta o -
kulundan Hikmet Turhan, Denizli li· 
sesinden Behice, Kabataş lisesinden 
Tevfik Esen, Kilis orta okulundan 
Mehmet Sait Dilmen, Balıkesir öğ -
retmen okulundan Süreyya Mutlu, 
Vefa lisesinden Fehmi Tuna, Adapa
zarı orta okulundan Hüsnü lrıkılata, 
Kandilli kız lisesinden Mustafa Va -
mık Çang, Erenköy kız lisesinden Be
raat Güngör, Akşehir orta okulundan 
Mahir Güneş, Çankırı orta okulun -
dan Necati Bayrakçıoğlu, Kumkapı 
orta okulundan Orhan Rıza, Kadı -
köy üçüncü orta okulundan Fahriye, 
Kadıköy üçüncü orta okulundan Me
diha Tezcanlı, Nişantaıı kız okulun -
dan Hatice Hilmi Ülken, Trabzon O. 
O. E. Necati Öğiltman, Trabzon lise
sinden. Şefik Kaleli, Kabataş lisesin
den Hüseyin Sahir Arıtan, Adapazarı 
orta okulundan Niyazi Öncelay, Ba -
kır.köy O. O. II. İsmail Hakkı Özkan, 
İzmir ikinci lise Ziya Şölen, İzmir i
kinci lise Tevfik Yavaş, Cümhuriyet 
lisesinden Münevver Saime Öner, A
dana erkek lisesinden Mustafa Sabri 
Balıkesir lisesinden H . Vicdani A -
taseven, Bursa lisesınden Halil Ova
lıoğlu, Edime lisesinden Cemal Gök
çe, İzmir ikinci liseden Sacit Öncel, 
Kandilli lisesinden Halil Hilmi Sarı
kaya, Kastamonu lisesinden İsmet 
Tümtürk, Sivas lisesinden Rahmi Kar 
lı, Vefa lisesinden Hilmi, Adana er -
kek öğretmen okulundan Osman Ku
man, Adana erkek ögretmen okutun -
dan Nac:i Ecer, Ankara Mu. öğretmen 
okulundan Zahide Akkaya, Samsun li 
-sesinden Vasfi, Vefa lisesinden Eyüp, 
Nitanta§ı O. O. K. Bedia Tezel, Kaba 
taş lisesinden Mehmet Kfl.mil Özkök 
Muş orta okulundan Hüsnü Güvenç: 
Galatasaray lisesinden Ali Bekir, Hay 
darpaşa lisesinden Tahsin Rüştü Ba
yer. 

35 liraclan 40 liraya çıkması 
lôzımgelenler 

Üsküdar birinci orta okulundan 
Faik Işın, Elazığ orta okulundan ö -
mer Kemal Ağar, Davutpaşa orta o -
kulundan Seher Akter, Haydarpaşa 
lisesinden Reşat Kaynar, Kumkapı or
ta okulundan Hüsnü Gültekin Gür -
deniz, Edirne orta okulundan Remzi 
Baykal, Antalya Lisesinden Süreyya 
Başaran, Amasya orta okulundan Hil 
mi Cemil Sakman, Kayseri lisesinden 
Mustafa Sadi Önder, İz. Kız Öğ. oku 
tundan Lütfiye Gürsoy, Ankara Ga
zi lisesinden Mazhar Tabur, Fatih or 
ta okulundan A. Şefik Aksan, Nışan
taşı kız orta okulundan Fatma Dest i
ne Öker, Ödemiş orta okulundan Ze
ki Koldaş, Pertevniyal lisesinden Ke
ise İda, Vefa lisesinden Zeki Orçan, 
Beykoz orta okulundan Lfıtfi Hamdi 
Üstel, Haydarpaşa lisesinden Cemal 
Çel~m. Erenköy kız lisesinden Hali
me Pakeser, Erenköy kız lisesinden 
H.ıyriye Tunakan, Ankara öğretmen 
okulundan Orhan Şaik Gökyay, Ka
bataş lisesinden Ferit Alapınar, İz
mir K. Öğ. okulundan Vedide Kara
dayı, Edremit orta okulundan Fuat 
Ömer Şahinbaş, Giresun orta oku· 
lundan Salih Pala, Gazi Os. Paşa o
kulundan Galip Fikri Vardar, Gire
sun orta okulundan Saadettin Sunam, 
İspanrta orta okuldan Kemal Hekim, 
İzmir Karşıyaka orta okuldan Ulviye 
Öncel, Samsun orta okuldan Ali O

ğuzman, Sivas orta okuldan Akif Ka

rasu, Kabataş lisesinden Aziz Taner, 

Kabataş lisesinden Nurettin Ergin, 

Kabataş lisesinden Şerif Par, Kandil

li kız lisesinden Melek Sancer, S::.m

sun lisesinden Ömer Beygo, Bakırköy 
11. orta okuldan Seyfi Copgil, Ada -

pazarı orta okuldan Zihni Ersin, An
kara 1. ci orta okuldan Cevat Erker, 

Ankara 1. ci orta okulundan İhsan 
Bozyiğit, Ankara Mu. Öğ okulundan 
Ulvi Erkin, Ankara K. lisesinden le -
151 Sürel, Ankara K. lisesinden Afet 
Uzmay, Ankara !:',rk. lisesinden Ham
za Bahadır, Ankara, Erk. lisesinden 
İhsan Üngüt, Ankara Erk lisesinrh:n 
.Mükerrem Keyman, Ankara Erk. lise
sinden Faik Sayran, Edirne lisesinden 
Fazıl Erözkan, Çamlıca lisesinden Hi 
dayct Ongan, İst. K. lisesinden Neza
hat Kulen, !at. K. lisesinden Rcşadet 
Gülgönen. 
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111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Erzincan' da ÇUKUROVA BARAJI Sivas büyük bayramım 
kutlamıya hazırlanıyor 
Sivas, (Hususi) - 4 eylül 919 Sivas kongresinin açılış yıldö

nümüdür. Sivas, her yıl artan büyük tezahürlerle, ıehrine tarihi 
b~~ ~ıy'!!'et ve şer~~ ~~~en b~ yıldönümünü kutlar. Bu seneki yıl
donumunde, Ataturk un lanı hayata veda etmi§ olması gün·· ··. 

J h b .. ''k b. h . k , umu ze a a uyu ır ususıyet verme tedir. 

Sivas kongresi bu sene yirmi yaRına girmektedı'r K · 
l d ~ l' k I :r • ongrenın top an ıgı ıse on erans salonuna kongre •ama ·1 l 
l l

. . . . , "' nına aı o an 
eşya ar yer ı yerıne yerleştırılmiş ve ayrıca Atatürk'"' t k 
d d b "t .. .. k .. . . . un ya a o-
ası a u un o gun u vaz.ıyetını telerruatına hada h f 
t k ·· h l r mu a aza 

e '!!'e . uhze1r~ azı~ ~ln~ış~ır. Böylelikle burası küçük bir inkıliıp 
muzesı a ıne getırı mıştır. 

Yukarıdaki resimlerde Atatürk'ün 4 P.J.·lül Sivas kongresinin sonu
na kadar yattığı karyola ile kongrenın toplandığı Sivas lisesinin tarihi 

konferans salonunu gÖrÜ)'orsunuz 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiremit 
fabrikası 

• 
Erzincan, (Hususi) - Şimendüfe -

rin Erzincan'a getirdiği refah ve saa
detin her işte olduğu gibi sanayi üze
rinde de büyük tesiri olmuştur. Fil -
hakika evelce nakliye işlerinin araba 
ve hayvanlarla yapılması yüzünden 
memlekette fabrika açmak ve büyük 
işlere girmek imkanı yoktu. Tren'in 
girmesiyle Cümhuriyetin güzel eserle 
rinden birini daha gören Erizincanh
lar bu varlıktan çok büyük istifade -
lere başladılar. Bu suretle her türlü 
malzemeyi tedarikte güçlük çekmi • 
yen sanatkarlar kendi ihtısasları da
hilinde işlerinde bir yenilik göster -
miye atıldılar. Bu gibi teşebbüslerden 
olmak üzere memlekette Marsilya sis 
teminde kremit ve tuğla çıkarmak ar
zusunu gösteren münevver gençleri -
mizden biri on beş bin lira sarfiyle 
bir imalathane vücuda getirmeğe te -
şebbüs etmiş ve muvaffak olmuştur. 

Şehrin şarkında ve Ula yolu üzerin -
de eskiden iptidai bir şekilde işle -
mekte olan tuğla harmanları yerinde 
şimdi makineli marsilya sistemi kre -
mit ve tuğla çıkarılmağa başlanmış -
tır. Bu kiremitlerin mukavemet tec • 
rübeleri yapılmış avrupa malına üstün 
bir şekilde olduğu anlaşılmıştır. 

Manisa' da 
Vilôyet Şurası 

Manisa, ( Hususi) - Vilayet dahi
linde yapılacak işlerin hepsi üzerinde 
görüşmek, işlere bir veche vermek ve 
bir program dahilinde toplu çalışmayı 
temin etmek için bugün kız enstitü -
sünde bir şura toplandı. Bu şura üç 
gün devam edecektir. 

Bu toplantıya merkezden daire re
isleri, belediye reisi, encümen azaları 

ile Parti ve Halkevi başkanları, mül -
hakattan kaymakam ve nahiye ümdür
leri, Parti ve Halkevi başkanları ile 
her nahiyeden ikişer köylü iştirak 

Seyhan'ı Nil, Adanayı Mısır 
haline koyacak regülôtör 

Bu ay i~inde temeli allllyor 
Adana (Hususi) - Ziraat politikamızın ilk hede

fi olan "Topraklarımızı sulama" hamlesi süratle iler
lemektedir. 

Seyhan'ı bir Nil gibi faydalı, Çukurova'yı Mısır 
kadar feyizli yapacak olan büyük su santralının inşa
atı nihayet, gözle görülebilecek bir şekilde gelişmiş 
bulunuyor. 

Ankara'ya gidenler muhakkak Ankara barajını 

görmüşlerdir. Ne büyük bir açık su haznesi değil 
mi? lki dağ arasındaki vadi bendlenmiş, su birikerek 
koca bir göl haline getirilmiş. 

Fakat şunu söyiiyeyim ki, yapılmakta olan Sey
han barajı yanında, Ankara barajı pek küçük kala
caktır. 

Seyhan üzerindeki bu muazzam regülatörün son
dajları tamamlanmış ve ortadan bölünen nehrin sol 
kısım sularınnı tahiiyesine başlanmıştır. 

Sol kısım bendi yapılır yapılmaz sular sola verile
cek ve sağ taraf suları tahliye edilerek ikinci kısım 
inşaata başlanacaktır. 

Önümüzdeki kışa kadar barajın sol kısmı tamam
lanmış olacaktır. 

Bir kaç gün eve/ yazdığım gibi, nafıa vekilimiz 
Ali Fuat Cebesoy bu ay içinde şehrimize gelecek, te
mel atma merasiminde bulunacaktır. 

Kanallara gelince: bu işler hiç aksamadan ilerle
mektedir. Kanallar üzerindeki köprüler inşaatı ta
mamlanmıştır. 

Bu ağaç dikme mevsiminde de kanallar iki taraf
lı ağaç/anacaktır. Dikilecek fidanların mecmuu 
8.000.000 u bulacaktır. 

Büyük su kanallarının yanındaki dıvarların üst
leri _birer yol haline getirildi. Çiftçiler kış ve yaz bu 
temız yollar vasıtasiyle tarlaları başına kadar gide
ceklerdir. 

Adana'dan baraja kadar da geniş bir yol yapıl
maktadır. Baraj ve baraj civarı, yalnız ovanın sulan
masında değil, halkın gezinti ve eğlencesinde de fay
dalı olmaktadır. 
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kuvvetlerinin beraber çalışmalarına 
u-.-- 1..-11 ......... ...1 ..... 1 ..... 

Daha şimdiden baraj yanında yapılan büfe çok 
rağbet görüyor. Büfenin yanında zarif bir de bahçe 
var. Tatil günleri !jehrin steağından kaçanlarla /Ju. 
rası tıklım tıklım doluyor. 

I erlı bugdayıar 
Çukurova'nın yerli buğdaylarının, diğer bölgele· 

rimiz buğdayları gibi revaçta olmaması yüzünden 
çiftçilerimizin zarar görmekte oldukları ötedenberi Fuarda eğlence 

ve Luna park! 
Fuvar ve Kül • 

türpark'ın bir hu -
susiyeti de bütün 
yıl tzmir'in, fuvar 
günlerinde de bü
tün yurdun bir 
eğlence yeri olu -
şundadır. Onun 
gül, palmiye, çam, 
yabani dut tarh -
tarı arasında dola
şırken, geniş, be
ton yollarında et • 
rafınıza baka baka 
hayran yürürken, 
kuytu köşelerinde 

fısıldaşan sevgili -
}eri seyrederken 
veya Kültürpark' -
ın her tarafına ser
piştirilen tahta 
şezlonglarda din
lenirken kulakları
nız muhakkak su
rette neşeli müzik 
sesleriyle dolar: 
gözleriniz muhak -
kak elektrik ışık 

oyunlarına takılır.. F d b ·· "k d ·· d l 
d 

. uar a uyu onme o ap 
Eğer imbat a esı· 
yorsa neşe içinde kendinizden geçer- ! İçi esrarlı dehlizlerle dolu yolunuzu 
siniz.. muhakkak şaşırıyorsunuz, nehirdeki 

Bu sene Lunapark'daki atraksiyon- sandala biniyorsunuz, kayık hazan 
Jar 400 bin metre murabbalık bir sa- müthiş akıntılara kapılıyor, yolunuzu 
hada dolaşmanın verdiği yorgunluğu kaybediyorsunuz, korkunç hayallerle 
dinlendiriyor ve neşeyi arttırıyor. karşılaşıyorsunuz, maskeli hayaller ü

Döner dolap 
zerinize hücum eder gibi oluyor. La
birente girmeden evel bütün bunlar 
hakkında aşağı yukarı bilginiz ve ma
ICımatınız olduğu halde gene ürper -
mekten korkmaktan, ve arada sırada 
basit hileleri keşfettikçe kahkaha ko
yuvermekten kendinizi alamıyorsu -
nuz .. Labirentin henüz bazı tesisleri 
de bir kaç güne kadar tamamlanacak-

Büyük bir döner dolap bu eğlence 
sahasının ortasında durmadan dön· 
mektedir. Yalnız. küçük çocuklarda, 
genç kızlarda, delikanlılarda alaka u
yandırmakla kalmıyor, yaşını başını 
almış olanlar bile dolaba binmekten 
kendini alamıyorlar. Doğrusu hava -
Ianmak, yükselip geceleyin ışık tufa- tır. 
nı içinde yıkanan Kültürpark'a şöyle Perili ev! 
bir göz attıktan sonra aşağı doğru in- 1 
mek, yükselmek ve tekrar inmek hiç 1 Eskide!' din~erdi~: 
d fena değil. Döner dolabın yanında - Perıler bır evı taşlamışlar, 
ı:birent var. Fuvar kelimesini öğren-ı - B~ ev tekin değildir, perilidir ! 
dikten sonra, bir de labirent'i öğrene- derlerdı. 
lim .. Buna esrarengiz şehir diyorlar. Kimse böyle evlerin civarına bite 

matlup :ihengi vermek, kuvvetleri mü
vazi yürütmek vazife alan bütün mü
esseselerin kendilerinden beklenen 
randımanı temin etmektir. Vali Faik 
Törel açılış nutkunda " bütün işlerde 
teknik ve planlı esaslar dahilinde ça
lışmak muvaffakıyetin başlıca amili 
hatta esas şartıdır. Mahalli idareler 
manzumesine dahil olan vilayet, bete-

' diye ve köy idareleriyle sosyal ve 
kültürel müesseseler faaliyet prog -

ramlarını ihtiyaç ve iktidarlarına gö
re tahakkuk ettirmek yolundadırlar ,, 

dedi. 
Şura nafıa, baytar, maarif, sıhhat, 

belediye, ticaret, sanayi ve içtimai 
yardım, köy işleri adında encümenler 

teşkil edildi. 

sokulamazdı. Cümhuriyet çocukları 
periye cine metelik vermiyorlar. Pe
rili evin içine hemen dalıyorlar. Pe
rili evin içinde bir çok sürprizler ha
zırlanmıştır. Fakat hissetmeğe imkan 
yoktur. Dehlizlerden yollardan gi
derken birdenbire yer yarım metre 
birden çöküveriyor ve paldır güldür 
yuvarlanıyorsunuz, üstünüzü başınızı 
silkip daha dikkatli ve daha ihtiyatlı 
dev adımlariyle yürüyorsunuz. Fakat 
nafile, bu seferde dönen bir yere rast
lıyorsunuz ve gene yuvarlanıyorsu -
nuz, bereket versin iki tarafınızda 

minderler hazırdır, hiç bir §ey anla
mıyorsunuz. Bu sefer daha dikkatli 
yürürken dehşetli bir hava cereyanı
na kapılıyorsunuz. Lunapark'ta bildi
ğimiz ve her yerde gördüğümüz daha 
bir çok çeşitli eğlenceler var, atlı ka
rınca, tüfekle nişan atma, motosiklet
le dıvara tırmanma ve saire ve saire gi 
bi ... 

Diğer eğlenceler 

Bu kabil eğlencelerden hoşlanmı -
yanlar fuvardaki gazinolara gidiyor
lar, içiyorlar, müzik dinliyorlar, nu
maralar seyrediyorlar böyle eğleni -
yorlar. Yalnız bugüne kadar İzmir do
ya doya bira içemedi. Bira ucuzluğu 
bayramını yapamadı. Bugün bot bira
ya kavuştu. 

Fuvarda yapılan açık hava tiyatro
sunda şehir tiyatrosu artistleri tem · 
siller veriyorlar. Açık hava tiyatrosu 
Türkiye'de ilk defa burada oynuyor 
ve büyük alaka ile karşılanıyor. 
Yukarıdan beri saydığım bu eğlen

celerin hiç birinden hoşlanmıyanlar 
bilhassa geceleri fuvarın içinde gezi
yorlar, eğleniyorlar •• - S. S. 

iddia edilmekte olan bir meseledir. 
Binaenaleyh bu buğdayların istihlaki çareleri dü

şünülmektedir. 

Bu resimde Çukurova'yı bir Mısır haline getire
cek olan büyük barajın bölmelerini çatan ıah
merdanı ve baraj inşaat malzemesini taııyan 

Bu hususta Adana belediyesi, Mersin, Tarsus, 
Ceyhan belediye reislerini Adana'ya bir toplantıya 
davet etmiştir. Bu davete belediye reisleri muvafakat 

vagonları görüyormnuz.. 

cevabı vermişlerdir. 

yerli buğdayların Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan 
gibi kalabalık şehirlerde sar/edilmesi lazımdır. 

Tetkik ve tahkik neticesi, bulunan formüle göre, 
Bu formülü ilk olarak Adana belediyesi tatbik e

decektir. - Tangüner 

Hafik' de göçmen 
köyleri yaptırılacak 

Köy kalkınma f aaliyeli devam ediyor 
Sıvaı (Hususi) - Sıvas'a bağlı kazalarda·n birisi de 37 kilomet· 

re mesafede bulunan Hafik'tir. Kasaba Sıvas - Erzincan şosesi 
üzerinde düz bir araziye yaslanmı§tır. 152 köyü Üç nahiyesi var
dır. 

Köy işleri: ı dür. Bu yılki mahsul rekoltesi de ge-
çen yıllardan çok fazla olmasından 

Hükümetimiz;r köy davasını başar- köylünün yüzünü güldürmüştü 
mak üzere vücuda getirdiği köy kal- .. • • r. 
kınması kasabnın 152 köyünden 109 Goçmen ıılerı: 
danesinde esaslı bir şekilde tatbik e
dilmektedir. Cümhuriyet meydanları 
açılmakta, köy çocuğunu okutmak i
çin köy mektepleri yükselmektedir. 
Ayrıca kasabayı nahiyeye, nahiyeyi 
köylere bağlıyan yollar da intizam 
dahilinde yapılmaktadır. Köylerde 
bir sistem dahilinde çaprazlı köyler 
de açılmaktadır. Köy koruyuc~ları. i
le bekçilerin muntazam bir elbıse ~ıy
meleri de temin edilmek esasları ıçe
risine alınmıştır. Köy muhtarlarını 
yetiştirmek ve onlara köy kanunu ~e 
köy hesapları üzerinde olgun bır 
muhtar yetiştirilmek üzere kasabada 
yakında bir de köy muhtarları kursu 
açılma hazırlıklarına başlanmıştır. 

Köylerde köy o~uma odaları, ~apıl 
makta kollektif fıdanlıklor teşkıl e
dilmektedir. Kasabayı nahiye ve köy
lere kuvetli bir telefon şebekesi de 
bağlamış bulunmaktadır. Bu suretle 
hükümetin ve köylünün her sahada 
işleri kolaylaşmış bir haldedir. 

Köylünün ve halkın da kültüre kar
şı devamlı olarak artan çok büyük bir 
alakası vardır. 

Kasaba bir ziraat köşesidir. Buğ -
day, arpa kö,Y.lUnün ye&ane mahsulü-

.. Dış yerlerden . yurdumuza gelen 
goçmen kardeşlerımizden bir kısmı 
da Hafik'.~ yerleştirilmiş bulunuyor. 
~unlar mustahsil bir hale getirilmiş
tır. 

. Bu Y~~ da Sivas - Hafik şosası üze
rınde goçmenler i,..ı·n b. ı· d h'l" d 

100 
.. .. ır p an a ı ın-

e goçmen evi yapılacaktır. Bun-
ların yapılması ile de H f"k b"' .. k 
b

. . a ı uyu 
ır ımar harek t' k e ıne avuşmuş olacak-

tır. 

Mersin' de 
çirkin bir hôdise 

Me:sin (Hususi) - Dün akşam 
M.ersın belediye gazinosunda çirkin 
bır h.d. 

~ ıse olmuştur. Hadise şudur: 
Gazınonun sahnesinde çalışan Ada

let adındak· b · ı ır şarkıcıya şarkı ısmar-

lıyan Cemal, kadının istediği şarkıyı 
okumamasına fena halde sinirlenmiş 
ve derhal yerinden sahneye fırlamış
tır. Sahneye atılan Cemal, kadını be
linden yakalamış ve bıçag~ını çekerek 
Ad 1 •· a et ı muhtelif yerlerinden vur-
muştur. Yaralı kadın hastahaneye kal
dırılmıı, Cemal de tevkil edilmiıtir. 

Ke(i yavrusu yüzünden 

Bir baba 
silôhla 

oğlunu 
vurdu 

Adana, (Hususi) - Kızıl Ömerli 
köyünde feci bir hadise oldu. Bir ba· 
ba, bir keçi yavrusu için oğlunu ta
banca ile vurdu. 

Bu köyde çolak lbrahim adında el
li beş yaşlarında bir adam, oğlu Ali
nin harman sürerken keçi yavrusuna 
attığı bir taşın hayvanı öldürmesine 
fena halde kızarak koşup evden sila
hını almış ve oğlunu iş başında vur
muştur. Kanlar içinde kalan Ali köy 
halkı tarafından hastahaneye sevke -
dilmiş, katil baba da yakalanarak ad
liyeye teslim edilmiştir. 

Adanada sahte cek 
.> 

yapanlann 

muhakemesi bitli 
Adana ( Hususi ) - Sahte çek ve 

evrak tanzimi suçundan zan altında 
alınarak mahkemeye verilen, Adana 
maliyesi muhasebe memuru İhsan Ö
ner, Ömer Keçecioğlu, Rağıp Batum
lu ile harekete iştirakten suçlu ara -
bacı Himmet ve Saraç Ali'nin mahke
meleri bugün bitirildi ve karar ken • 
dilerine tefhim edildi. Verilen karara 
göre, İhsan, Ömer ve Himmet ikişer 
sene ağır hapse, Rağıp üç ay hapse ve 
üç ay memuriyetten mahrumiyete 
mahkum olmuşlardır. Ali beraet et • 
mittir. 
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1 İstanbul' da hava hücumlarından korunma 

Alarm İ§areti verilir verilmez boıalan 

Baıvekilimize vaziyet hakkında izahat veriliyor 

gÖTÜfÜYOT 

Eminönü meydanı 

Baıvekilimiz ve Dahiliye Vekili
miz ıığınakları teltiften 

çıkıyorlar 

l .tanbul semalarında tayyareler lıtanbul'Ja ıokak ortaıında patlıyan bomba 

B-ıpeki!imiz. ~Vikadarlardan izahat alıyor Melru:z bir yaralı ilk tedaviyi görüyor 

İş Bankası 
keşidesinde 

kazananlar 
Türkiye İt Bankasının 15 inci yıl

dönümü münasebetiyle kumbaralı ve 1 
kumbarasız küçük tasarruf hesapları 
arasında tertip eylediği ikramiyenin 
ketidesi dün Banka umumi merkezin
de ve noter huzurunda yapılmııtır. 

Yekunu sekiz bin lira olan ikramiye
lerden iki bin liralık birinci ikrami
ye İstanbul'da 49309 numaralı hesap 
sahibi Yani'ye, bin liralık ikinci ikra
miye Bursa'da 8163 numaralı heaap 
sahibi lsmail'e isabet etmiştir. 

iki yüz ellifer lira kazananlar: 

Faruk 4260 (Ankara), Şadiye 16298 
(Ankara), Yorgi 2947 (Erzurum), E
rik 5853 (Kadıköy), 

Yüzer lira kazananlar: 

Leyla 35130 (Ankara), Hamdi 18388 
(Ankara), Gündoğdu 40 (Edremit), 
Mehmet Paracı 3081 (Kayseri), Latife 
961 (Ordu), Sabiha 1078 (Uşak), Ze
ki 6800 (Kadıköy), Ali 56908 (İstan
bul), Rafael 58568 (İstanbul), Şerife 
61603 (İstanbul), Nihat 22156 (Bey -
oğlu), Reıat 23223 (İzmir), Yusuf 
21076 (İzmir), Sara 19875 (İzmir), 
Sabriye 22859 (İzmir). 

Bundan batka 25 talihliye elliter, 
50 talihliye de yirmi beter lira isabet 
etmiıtir. Şehrimizde ellişer ve yirmi 
beter lira kazanan talihlilerin isimleri 
ni yazıyoruz: 
Uğur 29224, Aylen 26174, Münevver 

33601, Öztin Akgüç 490, (Yenişehir) 
elliter lira. 

Mustafa 2236, Reşat 15509 yirmi be
ter lira. 

Belçika aktif 

müdafaa için 
tedbirler alıyor 
Brüksel, 25 a.a. - Baıvekil Pier

Jot, millt müdafaa nazırı general De
niı ile görüşmüştür. Bunu müteakip 
iki devlet adamı kıral tarafından ka
bul cdilmiıtir. 

Saat 10 da nazırlar meclisi toplan· 
mıttır. 

İçtimaı müteakip neşredilen teb
liğde bilhassa §Öyle denilmektedir : 

"Pierlot beynelmilel vaziyetin i
cap ettirdifi munzam emniyet ted· 
birleri hakkında izahat vermittir. Hü 
kümet sükGnet tavsiye etmektedir. 

Diğer devletler tarafından alınan 
tedbirlerin hiç biri Belçikayı tehdit 
eder mahiyette değildir. Müdafaa ne
zaretine ıivil ahaliye yeniden 200.000 
gaz maskesi almak salahiyeti veril
mittir. 

Diğer cihetten bildirildiğine göre 
bu ıabah hükümetçe alınması karar • 
!attırılan aıkeri tedbirler memleke
tin aktif müdafaa haline konmasını 
iıtihdaf etmektedir. Bu tedbirler bu 
gün öğleden sonra tatbik edilmeğe 
ba.flanacaktır.,, 

Batvekil Pierlot İngiltere sefirini 
kabul etmittir. · 

IKÜ(ÜK DIS HABERLER 

X Stokholm - B. Sandler, Brük • 
sel'den buraya gelmittir. 

X M oskova - Bir kaç Sovyet ge • 
miıi dün Kronstadt'dan Vlidivosto -
ka gelmittir. 

X Lahey - Algeemeen Nederland
ıch Pres Bureau, neırettiği bir teb -
liğde bütün sahalarda olduğu gibi ha· 
va aahuında da Holanda hükümeti -
nin harp halinde tam bitaraflık muha
faza edeceğinden ıüphe eden bazı ec
nebi gazetelerin verdikleri haberleri 
tekzip etmektedir. 

XMoskova - Bir Polonya heyeti 
ziraat sergisini ziyaret etmek üzere 
buraya gelmiıtir. Heyet ziraat müste
tarı Krawolski, ziraat nezaretinin iki 
yüksek memuru ve iki zabitten mü -
rekkcptir. 

X Moskova - Yabancı memleket. 
lerle kültür münaaebatı idamesi 
"Vokı" cemiyeti, ziraat sergisini gez
mek için Moıkovaya gelen alman hey 
eti ıercfine bir kabul resmi tertip et· 
mittir. 

X Atina - Kıral Georgcs, istira
hat etmekte olduğu Korfu adasından 
Atinaya dönmüı ve derhal baıvekili 
kabul etmiıtir. 

X Atina - Atina ajansı, genel kur 
may batkanı general Papagoı'un 
Londraya hareket ettiği hakkında ba 
zı yabancı gazetelerde çıkan haberle
rin btiyen fflllUI olduiunu bildir • 

_,_ 
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11 Atatürk Pulları il 

P. T. T. Umum Müdürlüiü bu defa dünya pulculuk alemine cidden çok kıymetli 
bir ıürpriz hazırlamaktadır: Ebedi Şefimiz Atatürk'iın ölümiınün birinci yıldônumun
de (10-11-939) satıp çıbrılmak üzere ıekiz kıymette mecmuu 62 kuruş tutan bir seri 
pulla bir blok tabettirilmek üzeredir. Bu serinin tabı adedi 200 bin, blokun 100 bin o
lacaktır. Pulların üzerine konulmak üzere Ebedi Şefimizin muhtelif tarihlerde çek • 
tirdikleri çok deierli tuiht resimler ıeçilmlttir. 

2,S Kr. Koyu yeşil 
Atatürlı:'ün Ankara'da i/Jı: ilı.ametgÜJı 

J Kr. Açılı: Çividi 
Atatür1: Yüzbaşı 

S Kr. Kahve rengı 
Atatürlı: Sivas Jı:ongresind• 

8 lt.r. it:eytunl ye~ıl 
Atatür1: Mareşal 

12.S Kr. Koyu mavi 
Atıtür1: Cümlıurreisi 

Resimlerin alt kısmına doium ve ölüm 
(1880 - 1938) urihleri konulacaktır. Renk
lerin intihabında da tamamiyle zevkiselim 
hakim olmuıtur. Ebadları ıene 26x14 mm. 
olacaktır. Blokun çerçevesi 9 X 12 ım olacak 
bunun tam ortasında ıene 26x41 ebadında 
ve etrafı tırtıllı resim - pul bulunacak -
tır. Tab itini, fuar, onbetinci yıl, harf in
kılibı pullarımızı muvaffakiyetle ubeden 
Courvoiıier müe11e1i yapacaktır. Merkez
ce lizım ıelen bütün formaliteler ikmal e
dilmiı yalnız uba baılanması için emir 
verilmesi kalmııtır. Bu emrin de bir uç 
ıün içinde verilmeai mukarrerdir. Her ba
kımdan cidden çok kıymetli olacak olan 
bu ıeri ve blokun çok az zamanda hariç 
ve dahildeki pul meraklıları Urafmdan 
cörülmemiı bir raibet tophyacaiı muhak
kaktır. 

Hatay'ın son pulları 
Hatay'ın 23 temmuz 939 da filen Tür· 

kiye cilmhuriyetine ilhakından on sün evel 
müstakil Hauy devleti urafından on üçü 
normal poıu pulu, dördü de Ukaa pulu 
olmak üzere on yedi parçadan ibaret bir 

6 Kr. Brön 
Atat.ürk milli mücadel~ Hn~l~rl-

7.S Kr. Koyu Jı:ırmııı 
Atatürl: Kocatep•'d• 

17.S Kr. Karmen 
Atatürl:'ün son resimlerind• 

• ' 

takım pul aatıııa çıkarılmıttı. Bilihare bu Blok • ıoo K r. Koyu çi~·idi 
pullara 21 temmuz 939 da (T.C. ilhak Urib i A T A T Ü R K 
30-6-1939) ıürprjı vurulmuı ve bu aon 
pullar da bir buçuk ıün satıtU kaldıktan ye ve Avrupa pulcuları hatta nominalden 
aonra, 23 temmuz 939 da Hauy postaları- de apiı bir fiyatla (42 • SS ı rank) l<\:ı -
nın bilfiil Türkiye climhuriyeti posu ida- 188 kurup tattıklarını ılin ettikleri hal
reaine devriyle beraber 11tı1tan kaldırıl- de memleketimizde bu pullar uzerinde 
mııtı. Sürtar'Jlı ve lilftu'Jllz on 7ecli1er ıpeküllıyon yapılmak iıtenildiii ıörul • 
pup. olan ba Hd taılam palan Qn Q'n mektedir. Alıcıı.rm nuan clikkatlerlal 

• celbederU. - c . .. 



Vilôyetler 

İkmıl inıaıh yıphrllacak 
lstanbul Belediyeainden: 
Cerrahpa§I haatahaneıi Mutfak ve 

çamaıırhk binasının ikmali inpatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş

tur. İhale 28.8.939 pazartesi günü sa· 
at 14 de İstanbul belediyesi daimi en
cümeninde yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 2S.972 lira 17 kuruş ve ilk te
minatı 1947 lira 92 kuruştur. Şartna
me 130 kurut mukabilinde latanbul 
belediyesi fen itleri müdürlUğünden 
alınabilir. Taliplerin 939 yılına ait 
ticaret odaıı ve ihaleden 8 gün evet 
İıtanbul belediyesi fen itleri müdür
lüğüne müracaatla alacakları fenni 
ehliyet veaikuı ve ilk teminat mak
buz ve mektuplan ile 2490 numaralı 
kanuna göre hazırhyacaklan kapalı 
zarflarını ihale gUnU aaat 14 de ka
dar lıtanbul belediyeei daimi encfl • 
menine vermelerL (6071/3718) 

13719 

lıpıll zart usuliyle motorin Okul tamiratı 
lhDIClkflf Ankara Valiliğinden : 

lstanbul Mmtakaaı Sıtm M- • Etimesğut yatı okulu ile Onuncu 
dele Riyaseti Arttırma ve ;kail'::e yıl ilk okulları~ın tamiri (~436) lira 
Komisyonundan : (94) kuruı keııf bedeli tıserınden a-

l - Mıntaka ihtiyacı için (28) ton çık. eksiltmeye ~on.~lmuştu~: İstekli 
motorin alınacaktır. lerın şartnameyı gormek uzere her 

2 - Eksiltme 8 9 939 .... gün kültür direktörlüğüne ve ihale 
saat (15 30) da Ka. d. k" ~udma Mgundu günü olan 31. VIII. 1939 pertembe gü 

, ı oyun e o a .. "'- s kk · 
caddesindeki 9l No.Ju Sıtma mücade- nu saat 1~ de ve yo

1
7, mhuvabe at temı-

le riyaseti binasındaki k . n~t akçesıni hu~us mu ~ıe vezne -
yapılacaktır. omısyonda 11.ne ya!.ırarak vılayet daımi encUme • 

3 T hm' • nıne muracaatları. 
- a ın edılen fiyat (1960) lira (3842) 1380S 

olup muvakkat teminat (147) liradır. 
4 - Yeniden tanzim edilmiı olan Tamirat yaptırılacak 

prtnameler her gün Kadıköyiindeki Ankara Valiliğinden : 
mücadele riyaset kaleminde g6rllle • ı · 
bild'W• 'b' bed 1 • d 1 b'l' Ankara merkez Albayrak, atıklil 

ıgı gı ı e sız e a ına ı ır. k ıı · · · · (536) ı · k 
5 - Eksiltmeye girebilmek prtla - o'fubeadrını··~. ~ırdı ıçın k k .'ıra e-

r.na -•'-' ı · kl'l · kl'f k tı e ı uzerın en açı e aı tmeye 
..uıp o an ıate ı erın te ı me İ . . · 

tuplar' l kk · ti k konulmuıtur. steklılerın prtnameyı 
ıy e muva at temına arını e - .. k il h .. k"'l .. d' k 

siltm t' d b' t ı· ka gorme zere er gun u tur ıre -e aaa ın en ır aaa eve ıne • .. 1 .. - .. 'h 1 .. .. 1 4 IX 939 dar K d k"yü d tma "cadele bi- tor ugune ve ı a e gunu o an . . a ı o n e ıı mu . .. il "'- 7 nasındaki komisyona vermit olmaları pazartesı gun saat ıs de yo .S mu-
prttır. (6494/4024) 13987 muvakkat tazminat akçesini mubase

bei hususiye müdürlüğü :veznesine 
Öküz satın ahnacak yatırarak vilayet daimi encümenine 

müracaatları. (3942) 13904 f 1 ilk mektep binası yıpıhyor 
f fenni cartname $ f 1 1 k stanbu) Belediyesinden : !I ose ve men eı yap arı aca 
İıtanbul'da h l'f Denizli Sıhat ve içtimai Muave-mu te ı ıemtlerde ye - Ankara Valilijinden : 

niden in- d'l k 11 'Ik net Müdürlü~nden : s- e ı ece ı okul binaaı- ... Ankara - Gerede yolunun 103 + 
n · tı Ira al 1 - Denbli merkez kazasının Şam ın ınpa P ı zarf uıuliyle eksilt- 800 - 126 + 800 üncü kilometreleri 
meye konul tu İhal 1ı çiftliğinde ve toplu bir vaziyette 

muı r. e 14. 9. 939 arasında yapılacak •ose ve menfez 
Perıembe gU ü t oturtulmuı olan Bulgaristan göçmen- :s 

n aaat 15 de atanbul be- in!lAatının ekıiltmeıi 17. 8. g39 per-i d' i d ·mı ]erinin ihtiyacı için mevcut SOOO bin r 
e ıyea aı encümeninde yapıla • "embe günü ihalesi yapılmak üzere kt M h lira havaleainin yettiği miktarda çift :s 

ca ır. u ammen bedeli S21,190 lira kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konul 
73 k 'lk hayvanı (ökllz) aatın alınacağından 

urut ve ı teminatı 24,597 lira 63 muı ise de,· talip zuhur etmediğinden k ş 23. 8. 939 tarihinden itibaren ıs gün 
uruıtur. artname 26 lira 6 kurut ~rtnam\; ve ke"ifde tadilat yapılmak 

k b'li d t müddetle açık eksiltmeye çıkanlmış- :s- :s 
mu a ı n e ıtanbul nafıa müdürlü- suretiyle mezkur it artırma eksiltme 
~ünden alınabilir. Taliplerin 939 yılı- tır. t ve ihale kanununun 40 ıncı maddeıi 
na ait ticaret oduı, bu ite benzer en 2 - hale ıünil 6. 9. 939 olarak tes 

b. ı t mucibince 7. 9. 939 perıembe günü 
az lS0.000 liralık it yaptıklarına dair ıt 0 unmuı ur. 

3 Al k beh ı... "kil ü saat ıs de vilayet daimi encümeninde 
ihaleden 8 ... n .. evel İıtanbul nafıa mil - ınaca er ...., 0 z n 

•""• hamm bed l' (50) Ji d ihalesi yapılmak üzere, yeniden kapa· 
dürlfl&Unden alacakları ehliyet vesi • mu en e 1 ra ır. 

• 4 B "ku-ı · Bal k • Çanak lı zarf uıuliyle ekıiltmeğe konulmuş-kalan ve ilk teminat makbua veya - u o ~ enn ı eıır, 
mektuplan ile 2490 numaralı kanuna kale, Buna ve Sakarya muhit ve ci- tur. 

ha lan d ima Keşif bedeli (161940) lira (44) ku-
göre huırlıyacaklan kapalı zarfları· varı yvan n an o aı pyanı 
nı ihale •• n .. u •••t 14 de kadar latan- arzudur. Öldlzlerln yqlan Uç yapn- ruttur • 

..... u - d ••• .ır... ı.a.. _.__ '--- 1 Muvakkat teminatı (9347) lira (03) 
bul daimt encıı-enine vermeleri. • an .,..... ve -• yuınum& yu~a 0 • 

uın cakt B 1 1 14 d - kuruttur. 
(6081/3742) 13761 mıya ır. oy arı • en apgı İ 

olmıyacak gövde geniı kemik tetek- ıteklilerin: teklif mektuplarını, 

1. n~aat eksı·ıtmesı· külitı kuvetli ve bilhaau gijğüsleri • teminat makbuz veya mektubu, tica· 
~ nin iyi ne9vünüma bulmu' olmaaı ret odaaı vesikası ile ihale tarihinden 

tırnakların düz ve muntazam ve aar- en az 8 gün eve] vilayet makamına 
latanbul Defterdarhimdan : · t'd ·1 .. d k b gı ve butların dolğun olması lazım - ıs 1 a ı e muracaat e ere , u işe ait 

BUGÔN 
KUM&AllASlNA 
PAll&ATAN 
KOCOK EL 
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TOR,K(Y 
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f>ANKASI 
7. 9. 939 tarihine müadif perşembe d alacakları fenni ehliyet vesikalariyle 

günü aaat 15 de İstanbul defterdarlı- ır. . · birlikte yukarıda adı geçen günde sa· 
• d ki ·m lik "d" r·· .. d .. S - Hayvanlar Denızlıde alım sa-

teminatı yüz kırk altı (146) lira yir -
mi bet (25) kuruıtur. Açık eksiltme 
28. Ağuıtoı 1939 pazartesi günü saat 
11 de umum müdürlük aatın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartname -
ıinl eörmek isteyenlerin ayniyat mu
hasibi mesulllüğüne müracaatlaıoı . 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

gın a mı em mu ur urun e mu . il" at (14) de kadar daimi encümen reis· 
teıekkil eksiltme komisyonu odasın • tım. komı.syonu ta .. raf ından tese u~ 

d 1 k T 11 d 1 h b liğine vermeleri. 
da 587SO lira 26 kuruı elli sekiz bin e. •.ece tır. ese um en ~~e er ı 
yedi yüz elli lira yirmi altı kuruı ke- rını~ ~ytara muayene ettı~ılerek ~er Bu ite ait keşif ve prtnameyi (405) 
tif bedelli Mercan maliye ıubeai inp- tUrlü ılel ve emrudan salım v~ goç- kurut mukabilinde Nafıa müdürlü
atı kapalı zarf uauliyle açık eksiltme· menlere verilmele elyak oldugu ra- ğünden alabilecekleri. 
ye konulmupr. porla tesbit olunduktan ıonra vazi • (3956) 13925 

-----------------
(3732) 13684 -----Mukavele eksiltme bayındırlık işle- yet olunacaktır. İli oiuf yaplırılacal 

ri ıene hususi ve fenni prtnameleri 6 -. Bu muameleden .aonra ~ayv~n- .. _. : 
proje keıif hüliauiyle buna mütefer· tara tüberkülin serk edılecektır. Şüp- Ankara Valılıgınden : 5 
ri diler evrak 293 kuruı bedel muka· heli taamUl verenler kabul olunmıya- Keşif bedeli (14392) lira (12) kurut 5 
bilinde verilir. rak bayiine iade hiç tumül vermiyen tan ibaret bulunan Beypazarı kansı - 5 

Muvakkat teminat dört bin yüz sek ler kabul edilecektir. Ancak bunlar nın ıcara,ar nahiyeıinde yapıtacalıc o- Sıra yaptırdacak = 
aen eekls lindır. da bir hafta mllddetle mllphede al· lan üç 11nıflı ilk okul lnpab 7. 9. 939 : 

fateklilerin tekllf mektuplarım ve tına alınarak her sUn bu hayvanların perıembe cünU aut on bette daimi Ankara UçiDcG Ortaokul Direk- E 
e nu lıcırk bin liralık bu lte bemer lt •ıhl durumlara koatrol edilerek be • encümende lbaleal yapılmak üzere ka tirlGilDclea ı 
yaptıltna dair idarelerinden aı.mı ol· deni barekedal telblt olunacaktır. palı sarf uauliyle ekıiltmeye konul • 1 - Okulumu ihtiyacı için 100 a· : 

--

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyanı:osu 
Bejİnci kejide f 1 Eylül 939 dad1r 

Büyük ikramiye S0.000 liradır 
Bundan batka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır-
d ğu vesikalara iıtinaden İstanbul vi· Ve bu müddet sarfında hastalıklı ol· muıtur. det talf!be aıra11 açık eksiltme ile yap- :. 
ı:retinden eksiltme tarihinden itiba- madıklarına ~t ıe~irilen bu ~y- Muvakkat teminatı (1079) lira (41) tınlacaktır. ,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

k' gUn evel alınmıı ehliyet ve vanlara komııyon tealım ve tesellüın kuruttur. 2 - Eksiltme S. 9. 939 cumartesi 
;~; :n~:ine ait ticaret odası vesikala- muamelesi yapacak ~d zamana kadar .İıtekliJerin teklif mektuplarını, te- gUnU aaat 10 da Mektepler muhase
rını havi kapalı zarfları 7. 9. 939 per • hayvanların yeme, ·~.me, . muhafaza, mınat mektup veya makbuzu ticaret beciliğinde toplanacak satın alma ko-

be ~ınu aaat 14 de kadar defter. çoban masrafları bayııne aıt olacak - odası vesikası, bu işe ait vilayet ma - miıyonunda yapılacaktır. 
ıem ... t k · t'd ·ı .. d darlık milli eml&k müdürlüğünde top ır. . • . . . amına ıs •. a ı e m.uracaat e erek ala- 3 - Beher adedi için tahmin edilen 
1anan komiıyon batkanlığına vermele· . 7 - ~k~zlerı~ ~edarik ve A te~hmı cakları ehlıyet vesıkalariyle birlikte bedel 15 liradır. İlk teminat 112 lira 
ri ve uat 15 de zarflar açılırken hazır ıhale tar~hınden ıt~h:-re~ azamı bır ay yukarıda adı geçen günde saat 14 de SO kuruıtur. 

Devlet Orman İş. 

Sahhk tomruğu 
bulunmaları. içinde h_ıtama .erdınlmı~ bulunacak • kadar encümen reiıliğine vermeleri. 4 _ İlk teminat komiıyoridan bir 

(6223/3813) 13798 tır. Akıı takdırde ko~ıayon bu hay- Buna ait keıif ve uırtnameyi her 1 Devlet ~an ftletmeai Kara-
la 1 kl t tm k r- saat eve mektepler muhasebeciliği v-• ... 

van n. pazar ı a emın e e . . •a gün nafıa müdürlUğUnde görebilecek- · bük Revir Aınirliiinden : 

4 - Tomrukların muhammen be 
li 13 liradır. 

S - lateklilerin yüzde yedi buç11 
muvakkat pey akçesiyle 31.8.939 gU~ 
saat 11 de Karabükteki revir amirli 
liğine müracaatları. 

(6608/41ZS) 14075 

De 1 ilk l na<ak llhiyetıni haiz olacak v~ bedelı ıha • leri. (3965) 
13946 

vezneııne yatırılarak makbuzunun ko 
lft r ~ fi ~· 11 leden fazla masrafı bayı tarafından misyona verilmeai. ı _ Yalakkuzu bölgesi katiyatın • • 
Nafıa Vekaleti KonJ'a Ovası Su· bili itiraz teıviyeıi meıruttur. S - Şartname her gUn okul direk • dan Eski pazar istasyonunda istifte Dr. SITKI Fi RA T 

lama ldareai Müdürlüiünden ı 8 - Hayvanlar topluca ve imkanı törltitUnde eörtılebllir. mevcut 679 adet muadili 528 metre 
1 - Ekıiltmeye konulan it: olmadığı takdirde ceste, ceste sevk 6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 mikap 468 deıimetre mikap çam tom-
tdareınb demirhane atelyeai ihtl • ve tealim edilebilir. Her teslimi mü- numaralı kanunun 2 inci ve 3 üncü ruğu açık arttırma ile aatılacaktır. 

yacı için (24) kalemden ibaret Demir teakip bayi adına tanzim kılınacak ev Benzin ahnacak maddelerinde yazılı belgeleriyle bir- z - Tomrukların aynca bqkeıme 
uç, çelik ve aaire malzemeleridir. rakı tahakkukiye ile bedeli malsan • Ticaret V k. 1 t' d likte MezkOr gün ve aaatte komisyona paylan mevc~t ve kabuklan aoyul • 

2 - Muhammen bedeli keıfi (3231) dığınan doğruca bayiine veyahut ba. 1 _Vekile; U:a:..: :en ~zmet oto- müracaatları illn olunur. mut olup bacım orta kutur üzerinden 
iiç bin Od yi1z otuz bir lira (30) kurut yii vekili um~~ olduğunu_ tevsik e- mobilleri ile motosikleti için 939 ma- <3963) 13926 beaaptanmııtır. 
tur. . • d~n zat~ ~enızl~ mal aandıgından tes li yılı içinde (lS.OOO) litre benzin a- 3 _ Tomruklara ait aatıı prtname-

a - Ebiltmenin ıeklı ve günü • vıye ettınlecektır. çık eksiltme suretiyle satın alınacak • si An]rarada orman uaıuaı mildllrlU • 
4 EylW 939 tarihine raıtlıyan pa • 9 - Ekıiltmeye girebilmek üzere tır. tünde Ankara, İıtanbuı onnan çevir· 

r.arteıi gUnll aaat on bette Konya na· % 7,5 hesabiyle muvakkat teminat ak- 2 _Beher litre benzin için 17,70 ku ıe müdürlükleriyle Karabük d 1 fıa müdürlüğünde teıekkül edecek çesi olarak 37S lirayı nakten ve ema- rut fiyat tahmin edilmtı olup muvak- orman itletmeıi revir amirliği dev ~t 
eksiltme komisyonu ~ifetiyle ve neten maham malaandıtına yatırmak kat teminatı cı99> ura 13 kuruttur. Kamyonet ahnacak ruıebmr. n e go-
2490 aayılı artırma eksiltme kanunu • ve makbuzunu irae etmek prttır. 3 _ Açık eksiltme 7. 9. 939 perıem- 4 - Tomrukların mubam bed 
nun (41) inci maddeainin (C) fıkra • Her hangi bir banka teminat mek- be gUnU aaat 14 de yapılacaktır. İstek Adliye Vekaletinden : li 13 lira 6S kuruıtur. men e-
u ıeretlnce açık ekıiltme ıuretiyle tubu ve hilkUmete ait tahvillt ve is- lilerin bu günden liakal bir gün evel ı _ tıtanbulda adli tıp itleri umum İ 
yapılacaktır. tikraz kuponları da muteberdir. muvakkat teminatlarını merkez mu • müdUrlllfüne teılim kaydiyle ve prt· S k ı~e~lilerin 3 7,S muvakkat 

4 - Ebiltmeye cirebilmek için is- 10 - İlin delliliye pul ve diğer hasebeciliği veznesine yatırmaları ve nameaindeki evaafa göre bir adet ölil pey 
8 çes.ıy e ~ 9· 939 günü aaat 11 

•• 
birinci GQ Z Haıtalıklan 
ıınıf mütebauuı 
tıtanbul Haydarpa .. baıtaneal •bık 
cöa miltehauıaı n GtUlwıe baataneat 
Abık ıöa bat muavini. Muayene:•· 
bab: 9 dan 19 a kadar. Belediye unu 
Talas Ap. kat: 1 1132 

~--Tl:3592 

Ziraat Vekôleti 

Ecza ah nacak 
Etlikte Veteriner BakteriJ'Olo 

H Seroloji Müeaae..U Dinktörı· 
tünden ı teklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat buna mümaıil gayri melhuz maıraf • muayyen olan giln ve aaatte ünvaıı ve deli nakline mahıuı kamyonet ek· de Karabüktekı revir merkezine mil -

t inat vermeleri ti d da ı · i __ ...., racaatları. (6393/3""4) 13'u" em ve caret o aıın ar utıcıya aıtt r. (6492/402S) ruhut tezkereleri ile birlikte vekalet ıiltme ıuretiyle alına~··r· h" ""'" TTV 1 _ Mileneee ihtiyacı lçln 78 ka 
kayıtlı olduklarına dair veaaik ibraz 13988 levazım müdürlüğünde toplanan u • 2 - Ekıiltme Ankara: Yenifı. ır lem eca ve mevaddı millevvene 
etmeleri. bn alma komisyonunda hazır bulun· temyis mahkemesi binaa•n~:rı~i: Sahhk köknar tomru.ıc.u analis maddeler açık eksiltmeye ko 

.5 - Daha fasla lsbat almak iate • maları ilin olunur Vekaleti levazım ve daire m ~ 
yenlerin Çumrada sulama idareal mü- 4 - Bu ı'ıe ait ~-.+nameler her ...n .. oduında toplanacak komisyon tara • Devlet Onn.a I·• . nulmuttur. 

ı.a&n... "- ed ~ • •""" bük Rev: .. "'-·.1:.ıı.:_ .... ..:=tm
1 
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26 - 8. 1939 -
Japonya Alman - Rus 
pakhnı protesto etti 
İ talya'da Sovyetler lehinde 

siyaset tôkip edecekmiş bir 
Roma Japonya'nın Sovyetlerle 
bir pakt yapacağını umuyor 

Tokyo, 25 a.a. - Domei ajansı bildiriyor: Japonya hükümeti, 
~iman • sovyet paktını alman hükümeti nezdinde protesto etme -
ile karar vermiştir. 

Japonya protesto etmif mi? J mesine mütealliktir. 
B • . 28 ağustosta yüksek sovyet mecli· 
erlın, 25 a.a. (Havas) - Dıplo • sinin fevkalade celsesi münasebetiy

lllatik mahfillerden alınan haberler · le Molotofun Alman • Sovyet misakı 
de~ ~nlaşıldığına göre, japon büyük h~kkıncla beyanatta b"ulunnıası muh -
~lçısı, Hitler'le yaptığı mülakat es- temeldir. 
asında Alman - Sovyet paktının im· Havas'ın zannettiğine göre, Al-

2as1 • • T k ' . nı protesto etmıştır. o yonun man • Sovyet muahedesinin tasdikin· 
fıkri b k d"" d'" ·· dd ' . nce u pa tın or uncu ma e· den sonra Molotofun berline gitmesı 
6•n~n antikomintern pakta muhalif ol muhtemeldir. 
dug b ·· · · · unu te aruz ettımııştır. Mareşal Voroşilof, saat 13 te milli 
iki 

1
·ap d l 

1
• Al müdafaa komiserliğinde ingiliz ve on e ege ı manyaya . h 1 · · · · · •t kt t" fransız askerı eyet erının reıslerını 

gı me en vaz geç r k b 1 t • t . a u e mış ır. 
Tokyo, 25 a.a. - Domei ajansı, Nu· 

tenberg kongresine iştirak etmek ü • 
Zere Almanya'ya gitmekte olan gene
raı Teranchi ile amiral Osuminin 
Yollarını değiştirerek Marsilyaya çı
kacaklarını ve oradan da siyasi vazi
Yetin aydınlanmasını beklemek üze -
te lsviçreye gideceklerini bildiriyor. 

Japonya Avnıpa aiyaıetini 
taarihten vaz geçti 

Tokyo, 25 a.a. - Resmi bir tebliğe 
gf) e. beş nazırlar konferansı antiko
t:l ntern paktı takviye etmek yolun -
el lti siyasetten vazgeçmiye karar 
\er:niştir. Tebliğde hükümetin yeni 
va ·!yet dolayısiy1e Avrupa hakkında 
hponyanın hattıhareketini tesbit 
ha :kındaki projesinden kati olarak 
~a::geçtiği de tebarüz ettirilmektedir. 
;tustakbel siyaset yeni kararlara is· 

lıtıaden büyük bir itina ile tesbit olu 
nacaktır. 

>'iikaek ıovyet içtimaa çağrıldı 
.Moskova, 25 a.a. - Tas ajansı bil

d.iri yor: Sovyet Rusya yüksek sovye
tı riyasetinin bir kararnamesi neşre -
dilmiştir. Bu kararname, 28 ağustosta 
~oskovada mezkQr yükıek sovyetin 
dördüncU içtimaını akde davet edil· 

Müzakerelerin manası kalmadı 

Marefal Voroşilof, kendisini 
ziyaret eden İngiliz ve fransız 

askeri heyetleri reislerine, sov· 
yet hükümctinin Fransa ve lngil
tere ile girişilen müzakerelerin, 
Alman - Sovyet paktından sonra 
artık manası kalmadığı mütalea
sında bulunduğunu bildinnittir. 

Sovyetler Birliği Japonya ile de 
mi anlaşacak? 

Tokyo, 25 a.a. - "Kokumin'' gaze· 
tesinin zannettiğine göre Japonya'nın 
Moskova elçisi Tozo ile yaptığı bir 
mülakat esnasında Molotof Sovyet
ler birliğinin Japonya. Mançuko ve 
kendi arasındaki hudut meselelerinin 
muslihane ve umumi bir şekilde halli 
için müzakereye girişmek arzusunda 
olduğunu ihsas etmiştir. 

Bu gazetenin ilave ettiğine göre 
İtalyanın Tokyo sefareti katibi Ma -
echi dün hariciye nezareti Asya i§leri 
bürosu şefi Kuriharayı ziyaret ede • 
rek ltalya'nın sovyetler lehinde bir 
siyaset takip edeceğini bildirmiş ve 
Japonya'nın da sovyetler birliği ile 
bir ademi tecavüz paktı imza edeceği
ni ümit eylediğini ilave etmi§tir. 

Alman mahfillerinin "artık iş 

işten geçti /1 demelerine rağmen 

Berlin' de sükfln var 
Berlin, 25 a.a. - "Havas" bu sabah 

Berlin'de iyi haber alan menbalardaki 
kanaat, vaziyetin hemen derhal ken· 
dini gösterecek bir tehlike arzetmeden 
vahtmleşmiyeceği merkezindedir. 

Nachtausgabe gazetesi, Danzig'in 
etrafında bulunan Polonya askerleri
nin artık Polonya hükümetinin kon -
trolünde bulunmadığını ispata çalış -
maktadır. 

Angriff gazetesi, Berlin'deki "sü • 
kQn,, ile Faris ve Londra'daki "sinir
liliği" mukayese ediyor ve diyor ki: 

Almanya'da herkes biliyor ki, bu -
günlerde alınacak karar, Danzig'i ve 
koridoru değil fakat lngiltere'nin 
çenberleme siyaseti ile dünyadaki va
ziyeti umumi tehlikeye giren Alman
ya'nın mukadderatını ata.kadar ede -
cektir. 

Angriff'in dahili propagandanın 
takviyesini istihdaf eden bu sözleri. 
Moskova paktının çenber cephesini 
yıktığını bildiren diğer gazetelerin 
yazdıkları ile bir tezat teşkil eylemek 
tedir. 

Berlin'de vaziyet ıakin 

Öğle vakti Führer, Başvekalet dai· 
resinde B. Göring, B. fon Braukitş ve 
Radder ile görlişrnüştür. 

Nazırlar mahallesi, normal manza
rasını arzetmekte idi ve fevkarnde bir 
hareket görülmüyordu. 

Almanya'da oturan veya seyahat ha 
linde bulunan ecnebilerden memleket 
lerine avdet edenlerin miktarı artmış
tır. Garbe doğru hareket eden tren -
!er, ağzına kadar doludur. 

Londraya gidecek tayyarelerdeki 
mnvkiler pazara kadar daha evciden 
tutulmuştur. 

İngiltere kon.ı;olosanesinde vize is· 
tiycn ecnebilerin miktarı pek çoktur. 

8. Çemberleyn'iıı nutJ.u 
etrafında 

Çemberleyn'in dünkü nutku hakkın 
da tefsirlerde bulunan hariciye neza
retiyle sıkı teması olan mahfillerde 
İngiltere ile Almanya arasındaki ih
til fların timdi halledilemiyecek l>ir 

Polonyalıların müzakereye hazır 

olduklarına dair İngiltere Başvekili 
tarafından yapılan beyanat hakkında 
alman mahfilleri şimdi artık iş işten 
geçtiğini söylemekte ve Başvekilin bü 
yük devletlerin ekseriyeti namına sö.ı 
söyliyemiyeceğini ilave eylmektedir
ler. 

F ranıu: - ıovyet paktı mel•uh 
addolunabilir 

Alman - sovyet paktının fransız -
sovyet paktının idamesiyle kabili te
lif olup olmadığı hakkında sorulan 
bir suale mezkür mahfillerde fransız
aovyet paktının otomatik bir şekilde 
feshedilmiş olduğu cevabı verilmekte 
ve alman - sovyet paktı mucibince sov 
yetler birliğinin Polonyaya hiç bir 
veçhile harp malzemesi veremiyeceği 
tebarüz ettirilmektedir. 

Ecnebi müşahitlerde hasıl olan ka
n~ate göre bu tefsirler Almanya'nın 
bır harbe mal olsa dahi emellerini ta
hakkuk ettirmek azminde bulunduğu· 
nu göstermekte çünkü Almanya şimdi 
sovyetler birliğinin müzaharetinden 
emin bulunmaktadır. 
Bunu~la beraber aynı müşahitler 

meselenın muslihane bir şekilde hal
le~ilmesi ümidinin henüz tamamiyle 
zaıl olmadığını iJiive etmektedirler. 

Tanenberg'deki fenliklerden 
vaz geçildi 

.. Bertin •. 25 .a.a. - ~esmi bir tebliğe 
gore vazıyetın gergınliği dolayısiyle 

Tanenberg muharebesinin yıldönümü 
münasebetiyle 27 ağustosta yapılması 
i~ap eden şenliklerden vazgeçilmiş • 
tır. 

B. Tataresko Paris 

Sefaretinden ayrıldı 
Bükre : 25. a.a. - Tataresko Bük

reşe çağrılmıştır. 

Mumaileyh bundan bir kaç ay önce 
istifa etmek arzusunu izhar etmişti. 
Tatareskonun yerine Bükreş hüküme
ti şimdi Varşovada bulunan Frenaso
vieci için agryman istemiştir. Hariciye 
nazareti katiplerinden Grigorceainin 

ULUS 

Da/adiye 'nin Fransız halkına hitabı Hitlerden İngiltere 
hükumetine mesaj 

Harbin önüne geçmek için 
ne lôzımsa yapacağım ! 

(B:ışı 1. inci sayfada) 
gösterilmektedir. 

GörÜ§me Hitler'in talebi 
üzerine yapıldı 

Londra, 25 a.a. - İngiltere büyük 
elçisinin Hitler ile görüşmesinin Füh 
rer'in talebi üzerine vukubulduğunu 
Press Association Berlin'den öğren -
miştir. 

(Başı 1. inci sayfada) ı ırika, Romanya ve İngiltere büyük 

müracaattan geri durmıyacağım ve elçilerini kabul etmişti~. 
öyle zannediyorum ki, her mesul dev- Komünistlerle sosyalistler 
Jet adamı sulhu samimiyetle arzu e- ayrıldılar 
derse, bütün meseleler halisane ve 
serbest müzakere yolu ile halledile -

Bu hususta Londra resmi mahfil -
leri henüz hiç bir mal\ımat almamış -
tır. bilir. 

Fakat mesela Danzig meselesine ne 
için bir harbi intaç etmek tehlikesini 
gösteriyor? 

Çünkü, evela zorbalıkla ortaya ko
nulmuş ve buna şimdiden daha çok 
geniş mutalibat ilave edilmiştir, öyle 
ki, bütün Polonya'nın yani 33 milyon 
insanın hayatı ve hürriyeti diğer Av· 
rupa milletlerinin mukadderatı, bi -
zim hepimizin mukadderatı mevzuu -
bahs olmaktadır. 
Eğer kiyasetsizlik veya korkaklık 

yüzünden bütün bu milletler biribiri 
ardından yuvarlansın bırakırsak, Av
rupa'ya tahakkiim etmek istiyen te -
şebbüs, birdenbire bize, vatanımıza 
döndüğü vakit sözümüzden nükül ve 
idealimize ihanet ettikten ve hayati 
menfaatlerimizi de kendi ayağımızla 
çiğnedikten sonra, şerefsiz, dostsuz, 
yardımcısız olarak tek başımıza kalı
rız. 

Fransa'ya karşı o zaman teveccüh 
zaruri olan bu taarruz, bugünkünden 
çok daha vasi menabia çok daha mu
azzam vasıtalara malik bulunacaktır. 

Daladiye sözlerine şöyle devam et
miştir : 

"- Her türlü taarruz teşebbüsleri
ne karşı sulh cephesi kurmak için di
ğerleriyle, aynı insani tesanüt fikriy
le bizim gibi aynı taahhütelere giri -
mek istiyen bütün memleketlerle, ta
ahhütlere giriştik. 

Sov yet - alman paktı 

Daladiye, bu hususta Fransa'nın 
Rusya ile de müzakereler açmış oldu· 
ğunu hatırlatmış ve demiştir ki: 
"- Bu müzakerelerin muvaffak ol

ması için her şeyi yaptık ve pek ya -
kında neticeleneceğini ve doktrini de 
devirerek ötedenberi müdafaa edegel
diği siyasetin kendisine tahmil ettiği 
taahhütlerden sıyrılmak için Alman
ya ile bir pakt imzaladı. 

Bu muahede şüphesiz ki Rursyaya 
karşı bir alman taarruzunu ve Alman
yaya karşı da bir Rus taarruzunu ön
lemeyi istihdaf ediyor. Fakat bu iki 
memleketin müşterek hudutları yok 
ki ... 

Bu paktın müzakeresinde hakim o • 
lan şartlar, neşri saati, maddelerinin 
muhteviyatı Fransa'nın dostlarına ve 
bizzat Fransa'ya karşı taaruz imkan -
tarını artırdığı aşikardır. 

Mamafih, zorbalık çığının boşan -
ması karşısında, bütün devletler esa -
sen seslerini duyurmuşlardır. 

Daladiye Papanın, Ruzvelt'in, Bel
çika kıralının sulhun korunması için 
yaptıkları heyecanlı davetleri kaydet
miş ve sözlerine şöyle devam etmiş • 
tir: 
"- Fransa bu devletlere derhal ce

vap vermiştir ve bunlara hararetle iş· 
tirak ettiğini, bunları tamamen tasvip 
ettiğini bir defa daha tekrar eder. 

Polonya'nın ıoğukkanlılığı 

Daldiye Polonya'nın soğukkanlı -
lığını ve cesaretini hürmetle yadettik 
ten sonra şunları ilave etmiştir : 
"- Bizim gibi kendi hayati menfa· 

atlerini, şereflerini ve insaniyeti ko
rumak istiyen milletlerin selamet, hü
riyet ve istiklfillerini temin etmek i
çin, biz nasıl kuvetlerimizi bir araya 
toplıyorsak İngiltere'de kuvetlerini 
cemetme ktedir .. 

Paris, 25 a.a. - Öğleden son
ra toplanan sosyalist partisi par
lamento grupu, hükümetin hare· 
ketini tasvip yolunda hariciye 
encümenindeki parti nzalarmın 
reylerini ve Leon Blum'un PopÜ· 
ler gazetesindeki neşriyatını iki 
muhalife karşı bet müstenkif ile 
müttefikan kabul etmiştir. 

Diğer taraftan, komünist teb
ligatına cevap olarak da sosya
list grupu, Alman - Rus paktının 
İmzası ve komünist partisinin bu 
pakt lehinde aldığı vaziyetin 
müşterek bir hattıhareket derpi:ı 
edilmesine imkan bırakmadığı 
kannatindedir. 

Komünistlerin matbaasında 
araştırmalar 

Polis, komünist partisinin organı 
olan Humanite gazetesinin matbaa· 
sın da bu gazetenin vilayetlere mah
sus olan nüshasını toplamak üzere a
raştırmalarda bulunmuştur. 

Diğer taraftan bu gazetenin yarın 
sabahki sayısının da çıkmıyacağı bil
dirilmektedir. Taharriyat hadisesiz 
geçmiştir. 

Moratoryom yapılmıyacak 

Büyük Britanyanın Berlin büyük 
elçisi Henderson bugün Hitlerle yap
tığı mülakat hakkında İngiltere hari
ciye nazırı Lord Halifaks'a izahat ver 
mek üzere yarın sabah tayyare ile 
Londraya gelecek ve Lord Halifaks 
ile görilştül"ten sonra derhal Berline 
dönecektir. 

Dün Henderson Hitler'Je görüş
tükten sonra Polonya büyük elçisi 
I..ipiski'yi de kabul etmiştir. 

B. Henderson Lonclra'ya 
Hitlerin bir mesajını getiriyor 

Londra, 25 a.a. - Press Associatio
nun (ingiliz matbuat bürosu) diplo -
matik muhabiri yazıyor: 

Bu akşamın mühim haberi, İngilte
renin Berlin lıüyük elçisi Henderson· 
un yarın Londra'ya yapacağı ziyaret
tir. Mumaileyhin Hitler'den ingiliz 
hükümetine getireceği mesajın metni 
şimdilik iWzli tutulmaktadır. 

Lonılra siyasi mahfillerinde Hen -
derson'un geleceği haberi, şimdiki 
çıkmazdan kurtulmak ve feUiketi dur 
durmak için bir şeyler hazırlanmakta 
olduğu ümitlerini canlandırmıştır. 

Büyük elçinin Londraya geldikten 
hemen sonra Berline dönmek kararı

Paris, 25 a.a. - Maliye nezareti. nı vermesi, kendisinin, İngilterenin 
moratoryoın ilanının veya bankalarda cevap vermesi icap eden bazı teklif· 
ve tasarruf sandıklarındaki mevdua-ı ler veya sualler getirdiğini açıkça 
tın çekilmesinin tahdit edilmesi hiç göstermektedir. 
bir suretle ve hiç bir vaziyette derpiş Avam kamarasının toplanmaaı 
edilmediğini bildirmektedir. muhtemel 

Fransa ihtiyat tedbirleri almağa 
devam ediyor 

Paris, 25 a.a. - Hariciye nazırı 
Bone, bu sabah İngiltere sefiri Sir 
Phipps'i, Polonya sefiri Luckascıe
viz'i ve ispanyol sefiri Lequerica'yı 
kabul etmiştir. 

Alman gazetecileri, Fransayı terk 
etmektedirler. 

Transatlantikler yollarını deği tir 
mekte ve l:iirçok amerikahJarın yola 
çıktığını nazarı itibara alarak fazla 
yolcu atabilmek için hazırlıklar yap
maktadırlar. 

Valparaiso'dan gelmekte olan Vir
gilio transatlantiği, cebelüttarık bo
ğazını geçmiş ve Marsilyada durmak
sızın Cenova'ya doğru yoluna de
vam etmiştir. 

Faris bulvarlarının ve sokakları
nın lamba direklerine koyu mavi renk 
te elektrik lambaları konmuştur. 

Bu tekliflerin Çemberleyn'in par
lamentoyu perş.mbeden evel davet e
derek vaziyeti anlatmasını icap etti
recek mahiyette olması pek muhte
meldir. 

Hitlerin Fransa, İtalya ve Japon
ya elırilerini de kabul etmiş olması 

büyük devletler arasında bir konfe
ran~ imkanını belirtmektedir. 

Şunu da unutmamak lazımdır ki 
Hitler Alınan - Polonya ihtilafına 
bir nihay-çt vermek için Ruzvelt'ten 
teklifler almı!tır. Fakat Hitlcrin u
sullerini bilenlerin intıbaı, Ruzveltin 
yaptığı teklifleri kabul etmiyeceği, 
fakat kendisinin ayrıca tekliflerde bu 
lunmayı tercih edeceği merkezinde· 
dir. 

Kabinede deği§iltlik olması 
muhtemel 

Londra, 25 a.a. - İngiltere başveki
li Çemberleyn kırala vaziyeti arzet -
mek üzere saat 17.30 da Bukingha -
ma gitmiştir. 

Başvekil Çemberleyn'in 18.25 de 
Bukinghamdan hareketinden sonra 
kıral hususi meclisini toplamıştır. 

Louvre ve diğer müzelerdeki sa· 
nat eserlerinin muhafazası için ihti -
yati tedbirler alınmıştır. 

İngilizler büyük kafileler halinde 
memleketi terketmektedirlcr. 

Diğer taraftan Amerika birleşik dev 
Jetleri büyük elırisi de saat 18.25 de 
İngiltere hariciye nezaretine gitmiş -

Mülteciler hakkında tedbirler tir. 
• Royter Ajansının parlamento mu -

Faris, 25 a.a. - 20 ile '1.7 yaş ara· habirinin zannettiğine göre bir harp 
sındaki bütün erkek mültecilerle mil· takdirinde ingiliz kabinesinde deği -
liyeti olmıyan bütün mültecilerin po şiklik yapılacaktır. 

lis komiserliklerine müracaatla kay - ' Jngiliz gemileri limanlara 
dedilmeleri emredilmiştir. Bu emir dönüyorlar 
hilafına hareket edenlerden mülteci- Londra, 25 a.a. - İngiliz limanla -
lik sıfatı kaldırılacaktır. rında bulunan alman gemilerinin kap

Hükümet, Pariste bulunmaları 

kendileri için hayati bir mecburiyet 
olmıyanları şehri terketmeğe davet 
etmiştir. 

Amerika sefaretanesi, tebaasına 
Amerikaya dönmcği tavsiye etmekte· 
dir. 

50.000 italyan Franaa için 
harp edecek 

tanları nihayet yarına kadar Alman -
yaya dönmek emrini almışlardır. 

İngiltere hükümeti İngiliz ticaret 
gemilerine Büyük Britanya limanla
rına dönmelerini emretmesi üzerine 
alman hükümeti de alman ticaret ge
milerine alman limanlarından çıkma
malarını ve açık denizlerde bulunan
lara da derhal alman limanlarına dön-
meleri emrini vermiştir. 

Hüriyetin miidafaası için Fransa ve 
İngiltere bundan böyle bir tek blok 
teşkil etmektedir. Kiyaset ve aklıse -
tim nihayet muzaffer olacağını zan • Paris, 25 a.a. - İtalyan muhacirle
netmek istiyoruz fakat gayretlerimi - rinden 50.000 azası bulunan bir teşek 
zin boşa gideceği ihtimalini düşüne • kül olan İtalyan halkçılar birliği u
rek sizin cesaretinize ve esarete kat • mumi sekreteri B. Cocchi'ye İtalyan 

Fil, Jess Owens'ten 

daha hızlı koşuyor 
!anmamak hususundaki azminize mil- muhacirlerinin halihazırdaki vaziyet- Geçenlerde Afri.ka'nın hattıüstüva 
racaat ediyoruz. te hattıhareketlerinin ne olacağı su- ormanlarına av yapmağa giden bir 

Daladiye sözlerini şöyle bitirmiş • reti~de bir sual s?r~lmuş, o da aşağı- ingiliz avcı grupu yeni bir şey öğren-
tir : , <lakı cevabı vermıştır: miştir: filin sürati... Yaptıkları bir 

Hür kalmak istiyoruz Sulh ı"stı"yo " G çok tecrübelerle filin saatte 38 kilo-. · • - eçen eylül ayında bir harp . _ . . 
ruz. Şıddet ve adaletsizliğin hüküm vukuunda F .. d f t - metre silratle koştugunu tespıt etmış-.. . . . ransayı mu a aa e mege . 
surmesı ıçın verilen emirlere inkıyat ~made old kl ·· ı · 1 •t ı Jerdır. 

k 
. . i1 u arını soy emış o an ı a - D k k" f"l 1• • 1 .. 

etme ıstemıyoruz Size vazifenizi yan muhac· 1 • . h . d "f 1 eme ı ı , o ımpıyat arın surat _ . · .. . ır erının epsı e vazı e e . J , 
anlatmaklıgıma hıç tuzum yoktur, bı- rini yapac kl d 0 1 . . k d". şampıyonu essv Owens den daha 
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Ankara Borsası 

25 Ağustos 1939 Fiyntları 

ÇEKLER 
Ac;ılı~ F. Kapanış F 

Londra 
Nevyork 
Parıs 
Millino 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sofyıı 
Prng 
Madrid 
Varsova 
Buda peşte 
Btikre:ı 
Belgrad 
Y.okohama 
Stokhoml 
Moskova 

5.93 
141.19 

3.3575 
6.6775 

29.875 
71.6625 
50.9025 
22.6325 

1.0825 
1.56 
4.3425 

14.035 
23.72 

24.455 
0.89 
2.8925 

34.62 
30.58 
23.9025 

5.93 
141.19 

33575 
6.6775 

29.875 
71.6625 
50.9025 
2'2.6325 

1.0825 
1.56 
4.3425 

14.035 
23.72 

24.455 
0..89 
2.8925 

34.62 
30.58 
23.9025 

ESHAM VE T AHVILAT 

1933 İkramiyeli 
Ergani 19.- 19.-
1938 "'cıs 
İkramiyeli 19.- 19.-
Sivas - Erzurum 
Hattı 1s. II. 19.80 19.80 

Siyasi vaziyetin 

borsadaki tesiri 
Londra, 25 a.a. - Siyasi vaziyet, 

kambiyo borsasında muhtelif fiyat
lar üzerinde bariz bir tesir icra etmiş 
tir. Dolara nazaran ingiliz lirası, 28 
puvan kaybetmiş ve 4.68 dolar iken 
4.40 dolara inmiştir. Frank ile mark 
fiyatlarında mahsus tenezzüller kay
dedilmiştir. Pek ziyade dikkati calip 
bir nokta varsa o da italyan liretinin 
sağlam olarak kalmasıdır. Dün bir İn
giliz lirası almak için 89 liret vermek 
icnp ediyordu, bugün ise bir İngiliz 
lirasını tedarik etmek için 84.50 liret 
vermek kafi gelmektedir. 

Diğer cihetten halis altının once 
başına fiyatı, 148,6 dan 150,6 şilinge 
çıkmıştır. 

lngiliz lirasını tutmak için 
tcdbider 

Londra, 25 a.a. - İngiliz makam
larının ingiliz lirasını tutmak için 
kambiyo muvazene sermayesinin ihti 
yat akçesini kullanmıya karar vermiş 
oldukları haber verilmektedir. 

Buna karşı, İngiltere hükümetinin 
İngiltere'de altın muamelatı üzerine 
ambargo koymuş olduğuna dair ecne 
bi memleketlerde şayi olan haber, 
tekzip edilmektedir. 

Adanada kıskanclık 
~ 

yüzünden bir cinayet 
Adana ( Hususi ) - Dün Namrun 

yaylasında feci bir cinayet oldu. Mus
tafa Münif adında kırk yaşlarında bir 
adam karısı Zekiye'yi öldürdü. 

Cinayete sebep kıskançlık ve şüp -
hedir. Münif karısını yemek yapar -
ken mutfakta kalbine üç kurşun sıka
rak öldürmüştür. 

Katil bugün kendi ayağıyle zabıta
ya teslim olmuştur. 

Hindistanda yılanlar 1 

saalf e bir kiJiyi öldürüyor 
Hintlilerin en büyük düşmanı yı

landır. Bu kadar serumlar icat edil
di, ilaçlar yapıldı. Fakat mesafenin 
uzaklığından mı nedir, bütün bu de
valar, yılan ısırığına karşı bir türlü 
şifa olamıyor. 

İstatistikci doktorlar, 1937 de ölen 
hindlilerin ölümlerine nelerin sebep 
olduğunu tetkik etmişler ve şu neti
ceye varmışlardır: Hindistan'da yı
landan zehirlenerek ölen o kadar çok 
insan vardır ki, 1937 de, her yedi sa
atte, bir insan yılandan zehirlenerek 
ölmüştür! 

' . 
r~· .,t' ;+<··sat: .. :~el;alet '.'. i' .. 
•l. CAı .. \'°"1~~ ... ı; ~ ! ~ ~' ~ ... ~...... --..&~:. 

Münhal memuriyetlerin 
1:· a ar ır. n ar ıçın en ı h 1 k ç·· k"" b . . 

liyorum n.ı, her fedakılrlıg-a katlana. !erini sı"vı"l k A t "t 1 . ız ı oşuyor. un u u zencı atletı ve as erı o orı e erın e- 1 · • 
rak vatanın selfimetini temine azmet· m"ırlerı"n ,. d k 1 k h taş 1Sat asa saatte 34 kılometreden imtihan günü . e ama e ı ma tan ve taa -
mış bulunuyorsunuz. hUtlerini . t" k b ·k fazla yapamıyordu. 

1 
c k b~erıne gekırme ten aş a Tabii herşey nispeti dahilinde t 

Alman - ıovyet paktını proteıto yapı a a ır şey yo tur. 

Paris, 25 a.a. - Mebusan meclisi 
hariciye encümeni, Alman - Rus pak· 
tını protesto eden karar suretini ko
münistlerin muhalif reyine karşı di
ğer partilerin ittifakiyle kabul et
miştir. 

B. Bone'nin tema•lan 

Paris, 25 a.a. - Fransız hariciye 
Amerika, Bel-

Diğer taraftan İtalyan hukukube
şer birliği, Alman - Sovyet misakı· 
nın kendisinin hattıhareketini tadil 
edemiyeceğini beyan etmektedir, şu 
halde birlik, ötedenberi ittihaz etmiş 
olduğu hattıharekete sadık olup hli· 
riyetleri totaliter rejimlerin bir ta
arruzu ile tehdit eylediği takdirde 
Fransa'nın müdafaasına iştirak ede
c;ektir.., 

Ba§vekalct Beden Terbiyesi Ge
nel Direktörlüğünden : 

Küpe ve güzellik Genel direktörlüğümiiz kadrosunda 
Kadınlar küpe kullandıkları zaman münhal bulunan memuriyetler için A

gözlerinin etrafı morlaştığından şi- gustosun 28 ci pazartesi günü saat 15 
kayet ederler. Belki de iddiaları doğ- de imtihan yapılacaktır. 
rudur. İspanyol kadınlarının güzelli- Taliplerin tahsillerine ait vesikala· 
ğine, gözlerinin etrafındaki halka da riyle birlikte Yenişehir İzmir cadde -
ayrıta bir güzellik ilave eder. Öte - sinde 21 numaralı binanın üst katın • 
denberi, İspanyol kadınlarının ağır da Zat işleri müdürlüğüne müracaat-
küpe kullandıkları malUmdur. lar. tl4030) 
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İçme suyu isale hattı 

inşaat ilônı 
D. Demiryollan 

ULUS 

çalı süpürgesi 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

26. 8- 1939 __. 

Benzin ve yağ almacak 
Elekf rik tesisah eksiltmesi Karaman Belediye Riyasetin

den : Fe ribut yanaşma 

2 - Muhammen bedeli 1350 lira • 
dır. 

3 - Muvakkat teminat 101,25 lira -
dır. 

Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki inşaat komisyonu ihtiyacı için a~ağl' 
da miktar muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı benzin ve ya;· 
lar kapalı zarfla eksiltmeğe konmuştur. 

Ladik Belediye Riyasetinden: 1 - Nafıa vekaletince musaddak 
proje ve keşifnamesine nazaran 31301 

Nafıa vekaletince musaddak proje • lira 55 kuruş bedeli keşifli Karaman 
]erine göre kaza elektrik tesisatı bu kasabası içme suyu isale hattı inşaatı 
defa ağaç direklerin ayrılması suretiy 20.8.939 tarihinden itibaren 30 gün 
le 45 gün müddetle ve kapalı zarf u- müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
suliyle yeniden eksiltmeye konulmuş 2 - Pazarlık 20.9.939 tarihine mü-

4 - Nümune ve şartnamesini gör -
iskelesi İnşaatr mek isteyenlerin her gün encümen ka 

lemine ve isteklilerin de 12. 9. 939 sa
_ .. Od. D. YolJan Umum Müdürlü- 1ı günü saat on buçukta belediye encü gun en : 

. menine müracaatları. 
Devlet Demıryolları idaresince İs- (4062) 

14059 

2 - İhale 28·8-939 pazartesi günü hizalarında gösterilen saatlerde <;r 
nakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

tur. . . 1 sadif çarşamba günü saat 15 de Kara-
Muhammen bedelı: (16926) !ıra (15) man belediye dairesinde toplanacak 

tan bul 'da Sirkeci istasyonu ile Hay 
darpaşa istasyonları arasında kurula -
cak feribot servisi için bu istasyonlar· 
da yanaşma iskeleleri inşaatı ile sair 
ameliyatın yapılması kapalı zarf usu-

Dahiliye Ve~ôleti 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle ve 939 senesi ti 

caret vesikaları ve muvakkat teminat akçeleri ile birlikte ihale saatında 
bir saat evvel iç ve dış zarflar mühürlü olduğu halde komisyona makb~ 
mukabilinde teslim etmeleri. 

kuruştur. . daimi encümen tarafından yapılacak. 
Muvakkat temınat: (1269) lira (36) tır. 4 - Fenni evsafları Ankara İstanbul, ve İzmir Lv. amirlikleri Sa. 1'-1 

Ko. 1ukları ile Ç. Kale. Müs. Mev. Satın alma komisyonunda görülebilİ1 
Postadaki vaki gecikmeler komisyonca kabul edilmez. kuruştur. 3 - Bu işe ait şartname proje ve sa. 

Eksiltmenin yapılacağı yer ve ta • ir evrak bir lira altmış kuruş mukabi
rih: ihale 9. 9. 939 tarihine müsadif linde Karaman belediyesince verile • 
cumartesi günü saat 12 de Ladik be • cektir. 

lü ile ve vahidi fiyat üzerinden eksilt 
meye konmuştur. Muhtelif evrak ta bı 

1 - Bu işin muhammen bedeli (2) 5 - Benzin ayrı yağlar ayrı eksiltmelerdedir. (3650) 13670 
milyon liradır. ve teclit et ti rilecek Muvakkat lediye dairesinde daimi encümen hu· 

4 
p 

- azarhğa girebilmek için ta • zu runda yapılacaktır. l' 1 • 
ıp erın aşağıda yazılı teminat ve veTeklifler: 2490 sayılı kanunun tari- 'k' 

2 - İstekliler bu işe ait şartname -
ler, projeler vesair evrakı Devlet De
miryollarının Ankara ve Sirkeci vez
nelerinden 50 lira mukabilinde alabi

Dahiliye Vekaletinden : Cinsi 
Muhammen bedeli Tutarı 

Kilo Kr. Lira 
Teminatı 

Lira Kr. Saati 
fatı dairesinde ihale günü sat 11 e ka· saı ı p~zarlık saatinden en geç bir sa-
dar imza mukabilinde belediyeye ver at e~elıne kadar encümen riyasetine 

tevdı etmeleri lazımdır. 

1 - Nüfus dairelerinin ihtiyacı i
çin nümunelerine ve şartnamesine gö 
re muhtelif cins 1100 adet vukuat def
teri ile beheri 100 er varaklı 10,000 
cilt vukuat ilmühaberi ve 6000 adet 

Benzin 
Vakumyağı 
Valvalin 

200000 
20000 

5000 

23 
35 
35 

---- --- - ----
lirler. 3-450 00 ıı de 

miş bulunacaktır. 

Bu işe ait evrak ve projeler sureti . ~ - 2490 s~yılı kanunun 16 ve 17 
Ladik belediyesinden istenildiğinde ıncı ~addelerıne uygun olmak üzere 
parasız olarak alınabilir. 2347 lıra 58 kuruşluk muvakkat temi· 

3 - Eksiltme; 16. 10 939 tarihinde 
pazartesi günü saat (16} da Ankarada 
Devlet Demiryolları yol dairesinde 

istatistik cetvelinin tabı ve teclidi işi 
toplanacak merkez 1 inci komisyon - açık eksiltme suretiyle münakasaya 
ca yapılacaktır. 

46000 
7000 
1750 

8750 656 25 17 d• 
(3870) 13814 nat. 

B - Kanunun ve bu işe ait eksiltme konmuştur. 
4 - Eksiltemeye girebilmek için 2 B 1 k&: - d k k Sade yağı almacak . . . . - un arın dgı ı mu avvası ap-p zarhkla harta yaptmlacak şartnamesinin tayin ettiği vesikalar. 

C - Pazarlığa girecek taliplerin su 
tesisatı işlerini yapabilecekleri hak • 
kında salahiyetdar makamdan alın
mış vesikalar. 

Vezirköprü Belediye Riyasetin
d en : 

80 hektar meskun 30 hektar gayri 
mcski'ın vüs'atinde tahmin edilen Ve
zır köprü kazasının hali hazır harita
sı alımı 30-7- 1939 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle pazarlığa konulmuş
tu:. 

ısteklılerin teklif mektupları ıle bır- 1 k b . k 1 k k" ~ d k"l tt . . . ı ezı ve ap ı agı ı ve a e en lıkte aşağıda yazılı temınat ve vesaı- .
1 

kt' 
k' .. k d kb verı ece ır. 1 akynb~l?'un saat ~ 15) e a. a1:_~a uz 3 - Muhammen keşif bedeli 1200 
mu a ı ınde komısyon reıs ıgıne tev-

1
• d 

d . . J&: d ıra ır. 
ı etmış olmaları azım ır. 4 Ek 'l 15 9 939 ·· 

A nkara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar. 
muhammen bedel ve muvakkat teminatiyle eksiltme gün ve saatleri yazıll 
iaşe maddesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 

S - İnşaat müddeti pazarlık tari
hinden itibaren bir sene olup daha 
fazla izahat almak istiyenlerin Kara
man belediye riyasetine müracaatları 

hk - - sı tme . . cuma gu-a) 2490 sayılı kanunun a amına .. • . 
ı k .. , 73750) r 1 k nu saat 15 te vekalet bınasında top • 

uygunkko ma . uzere '- ıra ı lanacak satın alma komisyonunda ya-
muva at temınat, 

1 
k 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesi- pı aca tMır. kk . 'kt 
90 

2 - Eksiltme Mersin askerlik şubesi üst katında askeri mahfelde satırı 
alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

ilan olunur. (6386/3925) 13898 

Kapah zarf usuliyle ahnacak 

arazöz eksiffme ilam 

k 1 5 - uva at temınat mı arı 
a ar, liradır. 

5 - Münakasaya girecek taliple • 
6 - İstekliler bu işe ait şartnameyi rin liman, sabit havuz ve eklüz gibi 

ve nümuneleri vekalet levazım mü · büyük su işleri yapmış ve elinde bu 
gibi işlere lüzumlu vesaiki mevcut dürlüğünden parasız alabilirler. 

3 - Zarflar ayni günde açılış saatından bir saat eveline kadar kabul 
edilir. 

4 - Fzla bilgi edinmek istiyenler askeri satın alma komisı•.)nunda ınev· 
cut olan şartnameleri her zaman görebilirler. 

Muhammen (3856) J3Bl9 

Muhammen keşif bedeli {2300) lira 
dır. Muvakkat teminat akçesi (172} 
lira (50) kuru tur. İhale belediye da
imi encümeni tarafından yapılacak • 
tır. 

Bu işe ait şartnameler Vezir köprü 
belediyesinden parasız olarak alınabi
lir. 

Karaman Belediye Rıyaıetin
den : 

· 7 - Eksiltmeye girebilmek için istek şırket ve müteahhitlerden olması şart 
1
.
1 

. k .
1 

. 
1 

- .. d 
tır. ı erın e sı tmenın yapı acagı gun en 

Ancak. ge k T" k' d k en az altı gün evel istida ils Dahiliye Cinsi 
Sadeyağı 

miktar bedeli İlk T e. 
Kilo Lira K. Lira K. İhale günü s:ıat şekli 

11 ~~. zarf 

İhtisası musaddak taliplerin günün 
den evci Vezir köprü belediye reisli
ğine müracaat eylemeleri. 13836 

Kaldınm tômir 
ettirilecek 

1 - Karaman belediyesince itfaiye 
ve sulama işlerinde kullanılmak üze
re bir adet arazöz satın alınacağından 
20.8.939 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek . 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 20.9.939 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 15 de Kara
man belediye dairesinde toplanacak 
daimi encümen huzurunda yapılacak
tır. 

Beypazarı Belediyesinden 
3 - Satın alınacak arazözün mu • 

2242 lira muhammen bedelli 4070 hammen bedeli (6200) liradır. 
metre murabbaı kaldırım tamiratı a
çık eksiltmeye konmuştur. Taliplerin 
ihale günü olan 27-8-939 pazartesi gü
nü belediye dairesinde müteşekkil en
cümene % 7,5 muvakkat teminatla 
müracaat etmeleri. Saat 15 te. (3901) 

13868 

4 - Şartnamesi bila bedel Karaman 
belediyesince verilecek ve talep vu -
kuunda postayla gönderilecektir. 

S - Eksiltmeye girebilmek için 
2490 sayılı kanunun lG ve 17 inci 
maddelerinde uygun olmak üzere 465 
liralık teminat ve teklif mektupları 
eksiltme saatinden en geç bir saat e-

HükQmef konağı yaplmlacak veline kadar makbuz mukabilinde be
lediye reisliğine tevdi olunacaktır. 

Borçka Malmüdürlüğünden : Posta ile gönderilen teklif mektup • 
ı - Eksiltmeye konulan ig: Borç • l~rının gecikme~i':1den mütevellit id-

ka kazası htikümet konağı. dıaların .nazarı ıtıbar~ .alınmı~acağı 
Bedeli keşfi 26700 lira 14 kuruş o- ve fazla ızah?t al~k ıs~ıyenı7,rın Ka

l bu konak insaatının tamamı 939 raman beledıye rıyasetıne muracaat-
:Cn 940 mali yılla;ında ikmal edilecek· ları ilan olunur. (6387/3926) 13899 

tir. Bedelinin 10.000 lirası 939 yılın • 
da mütebakisi de 940 yılında ödene -
cektir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A) Proje 
B) Mesaha cetveli 
C) Hususi şartname 
D) Dahili elektrik tesisatı H. U. F. 

şartnamesi. 

E) Elektrik tesisatına ait keşif cet
veli. 

si. 
F) Sıhi tesisata ait U. F. şartname-

H) Münakasa şartnamesi. 
G) Mukavelename 

3 - Eksiltme 10. 8. 939 perşembe 
gününden itibaren 11. 9. 939 pazartesi 
günü saat 15 de Borçka malmüdürlü
ğü dairesinde müteşekkil komisyon • 
da yapılacaktır: 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacak olup müddeti bir aydır. 

Kapah zarf usuliyle su 

yolu inıaaf ilam 
Besni Belediyesinden : 

Tahminen dört kilometre mesafede 
Yenişehir Çat mevkiinc getirilecek 
ohın içme suyunun inşaatı 28.4.939 ta
rihinde ihaleye konulmuş ve 13.5.939 
tarihinde Ulus ve Vakit gazetelerin • 
de ilfin edilmiş ise de müddeti kanu
niyesi zarfında talip çıkmadığında~ 
eski keşfine yüzde on zam edilerek 
(26171.56) liraya iblağ edilmiş ve 5 
eylül 1939 tarihinde ihale edilmek ü
zere evclki şartlarla ikinci defa ola
rak kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

Şartnameyi öğrenmek isteyenlerin 
Besni belediyesine müracaatları. 

(6475/3983) 13916 

Muhtelif kereste ahnacak 
5 - Eksiltmeye girebilmek için is- Akyazı As. Kereste Fabrikası 

tddilerin bedeli keşfin % 7,5 ğu olan Müdürlüğünden : 
2002 lira 52 kuruşluk teminat mektu- Akyazı askeri kereste fabrikası ih· 
hu veya banka makbuzu veyahut mal· tiyacı için aşağıda cins ve miktarı ya
sandı~ına nakten yatırılmış mal san zılı keresteler mubayaa edilecektir. 
dığı makbuzu ve bundan başka aşağı · 31 ağustos 939 perşembe günü sat 14 
daki vesikaları kapalı zarf usulü veç- de Adapazarında askeri yollama dai . 
hile zarflara koyması lazımdır. resinde pazarlığı yapılacaktır. İstek-

A) Artvin vilayetinden bu iş için liler muayyen günde komisyon mah . 
alınmış ehemiyet vesikası. susuna ve şartnamesini görmek iste • 

B) 1939 mali yılına ait ticaret oda- yenlerin de yollama dairesine müra -
sı vesikası. caatları. (6560/ 4052) 

. 'k 1 b' d b Mıktan 6 - Ehemıyet vesı ası ta e ın e u M ' k&: 
. 1 Ü .. d • 8 etre mı öp ıunanlar ıha e g nun en en aşagı 1 

Cinsi 

~un evel istida ile vilayete müracaat 1 
114 Ihlamur kalası edeceklerdir. Bu zaman zarfında ve • 
150 sika talebinde bulunmıyanlar eksilt • Karaağaç kalası 

meye giremiyeceklerdir. 30 Dişbudak dört köşe 
(14013) 

Bu suretle vesika talebinde hu· ---------------
lunanlar o zamana kadar yapmış ol
dukları işlere dair vesaiki teklif mek
tuplarına bağlıyacaklardır. 

Zayi - Ankara defterdarlığının 
2669 sıra numarasında mukayyet olan 
ve valdem Behire Cendeyin vekili u
mumisi olarak mumaileyha namına 
almakta olduğum dul maaşına ait ma
aş cüzdanı ile resmi senedi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük -
mü yoktur. 

, re ur ıye e ve gere • k"l . .. d k b . 
se hiriç bir memlekette (2) Mil r- ve a etıne muracaat e ere u ış ıçın 
ra veya daha ziyade kıymette :i~nn~- ehliyet vesik.ası .almaları Iazımdır-, 

14400 15120 00 1134 00 2 Ey. 939 cumartesi 

fia işini bir ihale içinde teahhüt ede- 8 - İsteklılerın muvakkat temınat 
rek bu teahhüdünü muvaffakiytle yap makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 2 in
mış olan ve bu hususu mübeyyin ve . ci maddesinde yazılı vesaik ile birlik 
saik ibraz eden inşaat şirket veya mü te aynı gün ve saatte mezkur komis -
teahhitleri de eksiltmeye girebilirler. yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Bu işe girmek isteyenler refa- (4089) 14064 

Saman alınacaı~ 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda cins, miktarı. 

fiyatı, tutarı ilk inancası yazılı 528400 kilo saman kapalı zarfla alınacaktır· 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 12-9-939 salı günü saat 16 da İzmitte tümetı 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

rans ve diğer vesaiklerini bir istidaya 
bağlıyarak münakasa tarihinden en 
az 15 gün evci Münakalat Vekaletine 
vermek suretiyle bu iş için ehliyet 
vesikası isteyecekler ve alacakları eh
liyet vesikasını münakasa komisyonu 
na vereceklerdir. Ehliyet vesikası i
çin münakasa tarihinden ıs gün evci 
yapılmamış olan müracaatlar nazarı i 
'tibara-a1ınmıyacaktıı. (~07Q) ı.37'fl5 

Muhtelif fenvirar ampulü 

ah nacak 
Devlet Demir yollan Sa tm Alma 

Komiayonunda n : 
Muhammen bedeli 24050 lira olan 

21 kalem muhtelif tenvirat ampulü 6. 
10. 1939 cuma günü saat 15.30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1803,75) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı
tılacaktır. 

(3915) 13936 

.Ankara Belediyesi 
, . 

461 (ift postal allnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik ve su işleri müstahde
mini için alınacak 416 çift postal pa
zarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2328,05 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat 174,60 ku • 
ruştur. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin 
her gün encümen kalemine ve istekli
lerin de 29. 8. 939 salı günü saat 10.30 
da belediye encümenine müracaatla -
rı. 4035) 14057 

İ lôn tashihi 
Devlet Limanları İzmir Şubesi 

Müdürlüğünden : • 
İncir altında yaptırılacak bir ah • 

şap iskele inşaatı hakkında Ulus ga -
zetesinin 23. 8. 939 tarihli nühasında 
intişar eden ilanımızın üçüricü mad -
cl •• :.-4 .. T--"'--'-· ·- r--,;-ı--:.- 'i:--.:. 

şubesi müdürlüğünden 9 kuruş muka
bilinde alınacağı yazılmıştır. Şartna • 
me ve projeler 90 kuruş karşılığında 

verileceğinden tashihen ilan olunur. 
(4102) 14067 

.. 
Levazım Amirliği . 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 947 ton yulaf alınacaktır. Kapa

lı zarfla eksiltmesi 12. 9. 939 salı gü
nü saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Tahmin bedeli 48297 lira ilk temi -
natı 3622 lira 27 kuruş. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vcsikalariyle bera -
ber teklif mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evci komisyona vermele· 
ri. (4113) 14071 

Ekmek a lı nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

3 - Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara, Eskişehir Lv. amirlikleri sa· 
tınalma komisyonlarında ve lzmitte tümen satınalma komisyonunda görü• 
lebilir. 

4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. 
Ve teminatları da ayrı ayrı alınabilecektir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatinden bir saat evvel ilk inancalarını i~ 
.. : ... _ .-..ı .. _ 1·--ı--'· -r•-~ + 

leri. {4111) 
· - .-.~--- --•••w.&&&&w. nvuuo1vııuua. VC1&.lJ9 4 

Miktarı Fiyatı 
Mevkii Kilo Kr. St. 

İzmit 50000 2 25 
Hastane 5400 2 25 
Ada pazar 47500 2 00 
Bolu 47500 2 00 
Tuzla 285000 2 50 
Gebze 93000 2 50 

528400 

günü saat 16 da Eskişehirde levazım 
amirliği satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

3 - Teminat akçesi (3675) liradır. 
4 _ Şartname keşifnamc proje her 

gün sabah saat on ikiye ltadar ve on 
dörtten on yediye kadar Eskişehir le
vazım amirliii satın alma komisyonun 
da ve kolordu inşaat şubesinde görü . 
le bilir. 

14069 
Tutarı İlk inancası 
Lr. Kr. Kr. St. 
---- ---

1125 00 84 38 
121 50 09 12 
950 00 71 25 
950 00 71 25 

7125 00 534 37,5 
2325 00 174 37,5 -- ---

12596 50 944 75 

palı zarfla eksiltmeğe konmuştur. 
2 - Eksiltmesi 4 Eylül 939 pa -

zartesi günü saat 10 da Diyarbakırdl.1 
kor L V. amirliği satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Arpanın muhammen bedeli 
{26000) lira olup muvakkat teminatı 
1950 lira. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 
kanunun 32 inci maddesine uygun O· 

larak eksiltme saatinden nihayet bir 
saat evetine kadar komisyona verme-
leri ilan olunur. (3748) 13699 

5 _ İstekliler ticaret odasında ka _ 
yıtlı olduklarına ve bu işi yapabilecek 
lerine dair ihaleden bir hatta evel el
lerindeki vesikaları vilayet nafıasına 
vize ettirmeleri mecburidir. Bu vesi
kalar diğer vilayet nafıa K. heyetin . 
den alınabilir. Ekmeklik un alınacak 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
ı k Ankar a Levazım Amirliği Satm 

2490 sayı ı anunun 2. ve 3. maddele- Alma Komisyonundan : 
t k rinde ve şartnamesinde 1 'k . 

1 - zmir tayyare alayı ıtaatının E k' h' L yazı ı vesaı • 1 - Mardındeki hudut Tb için 1 
198000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf le s ış.7 ır v. amirliği Sa. Al. Ko. 9. 939 cuma günü saat onda. Mardi~ 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . ~u?a1 mtura~at ederek tezkiye vesika- satın alma komisyonu tarafından (240) 

2 - İhalesi 11. Eyi. 939 pazartesı ar~~ ~ emı~at ve teklif mektupları - ton ekmeklik un satın alınacaktır 
günü saat 16 da İzmirde kışlada İz · ~ı ı : e ~aatınden bir saat evcline ka· 2 - Muvakkat teminatı (1620) .lira· 
mir Lv. amirliği satın alma komisyo· ar omısyona vermiş bulunacaktır. dır. 

nunda yapılacaktır. . (
3554

) 13632 3 - 2490 sayılı kanunun istedikte • 
3 - Tahmin edilen tutarı 201

9o h- Buğday k1rdırılacak rinc göre taliplerin ı. maddede yazılı 
radır. ı . gün ve saatten asgari bir saaat evel 

4 - Teminatı muvakkata akçesı Ankara Levazım A · l ·~· s t evrakı müsbite ve teminat mektupla-Al K . mır ıgı a m 
1559 lira 25 kuruştur. . m a 0ınısyonund • rını komisyona göndermiş bulunmala-

5 - Şartnamesi her gün komısyon- l 1 ~ 2000 ton kadara~uğday kırdın· rı şarttır. 
( l'k d 1 1 k da görülebilir. aca tır. 4 - Arzu edenlerin şartnameleri 
J e 1 0 ap a rnaca 6 - İstekliler ticaret o~asın~.a ka - 2 - Eksiltmesi 29. 8. 939 salı günü görmek ve okumak üzere Mardin sa • 

A k B l d . • yıtlı olduklarına dair vesıka goster - sa~t1 .~5. ~e Topanede İstanbul Lv. a _ tır. alma komisyonuna ya bizzat veya n ara e e ıyesınden : . · dedirler. - · 
mek mecburıyetın d kl mıkr ıgı Sa. Al. komisyonunda yapıla· resmi vekillerinin müracaatları. 

1 - Otobüs idaresi için alınacak 0 • 7 _ Eksiltmeye !ş~ira~. ~ e~e er ca tır. (38S'.~ 13831 
lan 8 adet onar gözlü çelik dolaplar 2490 sayılı kanunun ıkı ~e uçuncu mad 

1
.3 - Hepsinin tahmin bedeli (1556

8
) 

pazarlıkla alınacaktır. delerinde ve şartnamesıne. yazılı ve • ıra 02 kuruştur. 
2 - Muhammen bedeli 1280 lira • sikalariyle teminat ve teklıf ~ektup • t İlk teminatı (1167) lira 50 kuruş • 

dır. larını ihale saatinden. en az ır saat ur. 
3 - Muvakkat teminat 96 liradır.. 1 komisyona vermış bulunacaklar- 4 - Şart 

eve (4112) 14070 1.. namesi komisyonda görü · 4 - Şartnamesini görmek istiyen • dır. ur. 

lerin her gün encümen kalemine ve is I k ~ - İsteklilerin kanuni vesaikle be 
tek1iıcrin de 29. 8. 939 salı günü saat Pavyon yaptın aca ~a e~.teklir mektuplarını ihaıe saatin 
10,5 da belediye encümenine müraca- en ır saat eve) komisyona vermeleri 
atları. (4036) 14058 An k a r a Levazım Amirliği Satm (3747) 13698 

Alma Komisyonundan : - . A 
1 - İzmitte komutanlıkça gosterı - rpa ah nacak 

lecek kırk dokuz bin lira bedelli b. ir Ank 
k ı f 1 Al a ra Levazım Amirliği Satm 

Çah süpürgesi alınacak 
Ank ara Belediyesind en : 

Sı ğ ır eti alınacak 
Ankar a Levazım Amirliği Satm 

Alma Kom isyonundan : 

·ı - Teklif mektupları yukarıda 3. 
cu maddede yazılı saatten en az bir 
5aaı evelinc kadar komisyon riyaseti
ne getirilerek makbuz mukabilinde 
verılecektir. Postada vukua gelecek 
r.ecıkmeler kabul edilmiyeceği ilan o-
lunur. 13869 

Behire Cendeyin uımami ve~ili 
3189 Fazıl Cendey 

1 - Temizlik işleri için 10.000 ve 
mezbaha için 800 ki ceman 10800 adet 

adet pavyon inşası apa ı zar usu ıy- ma K 
1 oınisyonundan : le eskiltmeye konu muştur. ı D 

2 _ Ekıiltmcıi 28. 8. 939 b' 1:;:_ iyarbakırdaki kor merkez 
ır~ri i5in 650000 kilo ar 

Samsun garnizonunda bulunan bir· 
tiklerin senelik ihtiyacı olan (100,000) 
kilo sığıreti kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Tutarı (19.000) lira ilk 
teminatı ise (1425) liradır. İhalesi 2. 
Ey. 939 cumartesi saat 10 da tümen 
binasındaki komisyonda yapılacak • 
tır. İsteklilerin vesika ve teminatla -
riyle birlikte müracaatları ve zarfla -
rını ihale saatinden bir saat evel Sam
ıunda askeri satın alma komisyon re-
. i . . 
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kalar umum müdürlüğü merkez satın plan ve şartnameleri baş müdürlüğü
alma komisyonunca 8. 9. 1939 cuma gü müz tuz fen şubesinde ve Çankırıda 
nü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecek inhisarlar ve tuzla müdürlüklerinde 
tir. Şartname parasız olarak komis • bulunur ve isteklilere 43 kuruş bedel 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat mukabilinde her gün verilir. 

(200.000) iki yüz bin çift kundura ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

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

Müteahhit nam ve hesabına 

on ton bohtahk sa~ ahnacak 

teminat olan (975) lira ve 2490 numa· 4 - Açık eksiltme ve ihalesi 13. 9. 
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 1939 tarihinde saat 16 da bankalar cad 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve desinde başmüdürlük binasında topla
bu işle alakadar tüccardan oldukları· nacak komisyonda icra edilecektir. 
na dair ticaret odası vesikasiyle mez • İsteklilerin diplomalı mühendis ol
kur gün ve saatte komisyona müraca- malan veyahut bir mühendis veya mi
atları. (4116) 14073 marı inşaatın bitimine kadar daimi o-

3 - İlk teminatı (41350) kırk bir 
bin üç yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (47) kırk 
yedi lira mukabilinc.le M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. 

Askeri FabY"ikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
hlİsyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
olan 10 ton Bohçalık saç Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa • 
tın alma komisyonunca 8. 9. 1939 cu
ma günü saat 15 te pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu · 
vakkat teminat olan (750) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alfikadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasiy
le mezkur gün ve saatte komisyon:ı 

larak işin başında bulunduracağına da

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. t>atın alma KO. nuna vermeleri. 

Mukavva masura 
alınacak 

ir noterlikten tasdikli bir taahhüt ka
ğıdı ve mukayyet bulundukları tica • 
ret odasından alınmış iktidarı mali -
sini gösterir vesika ibraz etmeleri ve 
ihale gününden evel baş müdürlüğü -
müzden fenni ehliyet vesikası alma -
lan tazımdır. (4067) 14063 

(3846) 13816 

Bir er pavyonu ve 
cephanelik yaplmlacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

müracaatları. (4057) 14014 

Domuz derisi ve lutkal ahnacak 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için bir milyon 

adet mukavva ma::;ura açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (2500), mu -
vakkat teminat (187,5) lira olup ek -
siltmesi, 11 Eylül 939 pazartesi günü 
saat (16) da Ankara'da P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satınalma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

Dizel Elektrik santrah i~in 

ıef aramyor 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 
İnhisarlar idaresinin dizel eelktrik 

santralı isin imtihanla bir şef alına
caktır. 

1 - lzmirde bir er pavyonu ve iki 
cephaneliğe muayyen günde talip zu
hur etmemiş olduğundan yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 38.261.22 lira olup ilk te
minat miktarı 2870 liradır. 

A&keri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Sahn Alma Ko· 
misyonundan : 

200 Kg. Domuz derisi. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5.9.939 
salı saat 11 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

25 Kg. Bunu yapıştırmağa mahsus 
tutkal. 

Tahmin edilen bedeli (1025) lira o· 
lan cins ve miktarları yukarıda yazılı 
malzeme Askeri Fabrikalar umum mü 
dürlüğü merkez satın alma komisyo · 
nunca 8. 9. 1939 cuma günli saat 14,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartncı 
me prasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (76} 
lira (88) kuruş ve '2490 numilralı ka • 
nunun 2 ve 3. mLıddelerindeki vesaik· 
le komisyoncu olm:ıdıklanna ve bu iş
le alakadar tüccardan odluklarına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkfir 
gün ve saatte komisyona müracaatla 
rı. ( 4058) 14015 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyJe kanu
ni vesikalarını hamilen mezkur gün 
ve saatte o komısyona müracaat ede -
ceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım . tstanbul'da P. T.T. leva
zım ayniyat şubesi müdürlüklerinden 
bedelsiz olarak verilecektir. 

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

Miiracaatları evrakı müsbite ve u -
mum miidürlük tuz fen şubesine ya-
pılması. (6218/ 3812) (13894) 

3 - Şartname, proje ve planları 195 
kuruş mukabilinde alınabillr. 
4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzları
nı ihale saatinden bir saat evetine ka

(3209) 13229 

360 ton ga ·ovil ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğün-

den : 
1) İdare ihtiyacı için 360 ton gazo

vil kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl -
mıştır. 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 
İmaret mahallesinde 27 No.lu hane

de kayıtlı Acem Hasan oğlu 1310 do
ğumlu Hamza. 
Ankara'nın imaret mahallesinin Ilı

ca sokağında 5 No.lu evde Hediye Ta
rafından açılan davada oğlu Hamza • 
nın 1331 senesinde umumi harbe işti
rak etmek üzere silah altına alınan 

dar komisyona vermeleri. 
(3879 ) 13829 

250 Ton sömikok ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
ı 250 ton sömikok kapalı zarf ik 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammeu 
bedeli 6125 lira olup ilk teminat mik 
tarı 460 liradır. 

2) Muhammen bedel (46800), mu 
vakkat teminat (3510) lira olup eksilt yukarıda adresi yazılı Hamzanın har

bin hitamından sonra emsalleri terhi-
mesi, 29 Eylül 939 cuma giinü saat 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5 9. 
939 salı günü saat 15 de vekillet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 Ton Difeni l üretan 

alınacak 
A&keri Fabrikalar Umum Mü

Clürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

(16) da yapılacaktır. 
3) 1stek1iler muvakkat teminat mak 

buz veya banka teminat mektubiyle 
kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi ka
palı zarflarını o gün saat (15) şe ka • 
dar mezkür komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. 
levazım, İstanbul'da P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden 
(234) kuruş mukabilinde verilecektir. 

(3763) 13763 

u demiri ahnatak 
P .T. T. Umum Müdürlüğünden: 

vizle ödenecektir. Şartn:ıme parasız 1) 17 8 939 tarihinde eksiltmesi · c
olarak komisyondan verilir. Taliple • ra kılı~a~ 38 X 45 X 7 m/ m aktı 1 
rin muvakkat teminat olan (750) lira 230 ton U. demirine teklif ed~en ~e~ 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mari del haddı" ı- kt .. .. 1 d. - . d b. 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
olan 5 ton Difenilüretan Askeri Fab • 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca ı. 9. 939 cuma 
günü saat 16 da pazarlıkla ihale edi
lecektir. Bu malzeme evelce ilan edı
len evsafta olacak ve bedeli serbest dö 

. . ayı a goru me ıgın en ır 

delerindeki vesaıkl~ komısyoncu ~l · ay müddetle pazarlıkla mubayaa edi
madıklarına ve bu ışle alakadar tuc · 1 •cektir. 
car?an _oldukları~a d~ir ticaret odası c 2) - Muhammen bedel 29.000, mu
vesıkasıyle mezkur gun ve saatte ko- vakkat teminat 2175 lira olup kati i-
misyona müracaatları. halesi 8. Eylül 939 cuma günü saat 15 

(4059) l40l6 de Ankarada P. T. T. umum müdür· 

1150 adet tüp oksijen 

oh nacak 
A&keri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4887) lira 
(50) kuruş olan ll50 adet tüp oksijen 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 8. 
9. 1939 cuma günü saat 15.30 da pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (366) li
ra (57) kuruş ve 2490 numaralı kanu. 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar ti.iccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saaatte komisyona müracaatları. 

(4097) 14065 

200 adet boş ispirto 

varili alınacak 
Askeri Fabrikalar Umuın Mü· 

dürJüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

tük binasındaki satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

3) İstekliler muvakkat teminat mak 
buz veya banka mektubiyle kanuni 
vesikalarını hamilen mezkftr gün ve 
saatte o komisyona mürasaat edecek
lerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
Levazım, İstanbul'da P . T . T. leva -
zım ayniyat şubesi müdürlüklerinden 
bedelsiz olarak verilecektir. 

(3946) 13941 

Elüminyüm manşon ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) Münakasaya çıkarılıp talibi zu • 
hur etmiyen 20.000 adet 3 m/ m ve 
80.000 adet 4 m/ m ki ceman 100.000 a
det alüminyum manşon bir ay içinde 
pazarlıkla alınacaktır. 

2) Muhammen bedel 8000, muvak -
kat teminat 600 lira olup pazarlık 16 
Eylül 939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankaracla P. T. T. umumi müdürlük 
binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3) İsteklilerin şartnamelerini gör • 
mek üzere mesai saatleri zarfında her 
gün Ankara'cla P. T. T. levazım ve İs 
tanbul'da Kınacıyan hanında P. T. T. 
levazım ayniyat şube müdürlüklerine 
müracaatları ve pazarlığa iştirak et • 
mek üzere ikinci maddede yazılı gün 
ve saatte o komisyonda hazır bulun • 
malan ilan olunur. (4065) 14061 

sen avdet ettikleri halde kendisi av -
det etmemiş ve şimdiye kadar da ha -
yat ve mematından da bir haber alına
.nnmış olduğundan Hediye vekili An
kara avukatlarından Bay Sait Tartan 
tarafmd:m açılan kayıplık davasının 
muhakemesi neticesinde ve hakkında 

kayıplığına karar verilmesi istenilen 
Hamzanın hayat ve mematından haber 
dar olanların Ankara asliye birinci 
hukuk mahkemesini haberdar etmele
ri lüzumu altışar ay ve müddet Anka
rada çıkan Ulus gazetesiyle ilan edil
di 1 halde bayatı, mematı hakkında 
bir malumat elde edilemediğinden yu
karıda doğum ve adresi yazılı Ham -
zanın kanunu medeninin 32/ 34 üncü 
maddelerine göre 331 senesinden iti
baren kayıplığına karar ve kespi kati
yet ettikten sonra nüfusa tesçiline ka
rar verilmi§ olduğu tebliğ yerine ka -
im olmak üzere ilan olunur. 

3186 

Milh Müdafaa V. 

Klor asetof en on 

alınacak 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
dan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzları · 
nı ihale saatinden bir saat evetine ka
dar komisyona vermeleri. 

(3880) 13830 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekile i Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (305) üç yüz beş kuruş olan 
(44.000) kırk dört bin metre kaputluk 
kumaş kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 11 eylül 939 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (7960) yedi bin do
kuz yüz altmış liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (675) altı 
yüz ye:.ıniş beş kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan alı
nabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceiderin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve Üi~ncü mad
deleriı•de gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat evetine kadar M. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko; M. V. satın alma komisyonuna ver-
misyonundan : meleri. (3936) 13920 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

4750 lira olan 400 kilo klor asetofe - Muhtelif muhabere malzemesi 
non açık eksiltme usuliyle ve 4 Ey -
lül 939 pazartesi günü saat 10 da An· 
karada M. M. V. satın alma Ko. da 
satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 356 lira 25 kuruş 
olup şartnamesi her gün öğleden son· 
ra M. M. V. satın alma Ko.da görü -
lür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinden e
vel Ankarada M. M. V. satın alma 
Ko. da bulunmaları. (3054) 13018 

20.000 Çift (izme münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - -Beher çiftine tahmin edilen 

fiyatı (743) yedi yüz kırk üç kuruş 
olan (20.000) yirmi bin çift çizme ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 4 eylül 939 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (8680) sekiz bin 
altı yiiz seksen liradır. 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonuiıdan : 
l - (90 ağır kablo arka tezkeresi, 

(100) çevirecek kolu, 800 ağır kablo 
dolabı ve 100 kablo askı tertibatın

dan) ibaret dört kalem muhabere mal
zemesi kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
l 1699 lira olup ilk teminatı 877 lira 
45 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda 
görülür. 

3 - Eksiltmesi 7. 9. ·939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeğe gi receklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler 
ve bu gibi işlerle iştigal ettiklerine 
dair Ticaret Odasından alacakları ve
sikalarla birlikte zarflarını ihale saa
tinden behemehal bir saat evetine ka 
dar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3940) 13921 

Karyola allnacak 
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Talebe ahnacok 
Riyaseticümhur ve ordu bandoları hesabına 
muallim yetiştirilmek üzere Maarif Vekôle

tine bağh Konservatuvara alınacak talebelerin 

kayıt ve kabul şartları 
M. M. Vekaletinden : 

KABUL ŞARTLARI: 
1 - Türk olmak 
2 - İlk mektep mezunu olacaktır. 
3 - Yaş haddi 12 - 15 olacaktır. 
TALİPLERDEN İSTENİLECEK VESAİK: 
1 - Tahsil derecesini gösterir vesaik 
2 - Nüfus tezkeresi, yahut tasdikli sureti 
3 - Bir seneyi geçmemiş aşı kağıdı (Geçmiş ise yeniden alınacak aşı 

kağıdı). 
4 - Ailesinin ve kendisinin hüsnü hal eshabından olduklarına 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 - 6 >< 4,5 ebadında (6) fotoğraf 
7 - Noterlikten musaddak teahhüt senedi ve kefaletname 
(6 ve 7 sıradaki vesaik talebenin kabulü tahakkuk ettikten sonra alına· 

caktır : 
Bu talebelerin seçilme imtihanları konservatuvara alınacak diğer Maa-

rif sivil talebeleriyle birlikte ı Eylül 939 dan 8 eylül 939 a kadar Ankara
da Devlet Konservatuvarında 15 eylül 939 dan 23 eylül 939 a kadar lstan • 

bulda Galatasaray lisesinde yapılacaktır. 
Askeri muzika memuru olmak üzere Devlet Konservatuvarında tahsil 

edecek talebelerin işbu vesikalarını 1 eylül 1939 tarihine kadar Konserva -
tuvar Direktörlüğüne vermeleri ve taliplerin iki imtihan yerinden hangisi

de imtihan olncakl:ırını açıkça yazmaları liizımdır. 
VERİLECEK TEAHHÜT NÜMUNESİ: 
Milli Müdafaa Vekaleti Riyaseticümhur ve Ordu bandoları muzika öğ

retmeni olmak üzere gi~diğim Devlet Konservatuvar ve muzik öğretmen 
tahsili esnasında okulu terkettiğim takdirde Devletin bana aarfettiği para
yı faiziyle ödiyeceğime b:ına teslim edilmiş olsun olmasın ziya ve hasarına 
sebebiyet verdiğim okul eşyasının okul idaresi tarafından talep edilecek 
bedelini de itiraz etmeksizin ve şartsız ödiyeceğim ve mektebi ikmal ettik
ten sonra askeri kanunlara riayetle vazifemi ifa edeceğime dair bu teahhüt 
senl'di Devlet Konservatuvar ve Muzik öğretmen okulu direktörlüğüne 

verildi. 
KEFALETNAME: 
Ordu bandoları ve Riyaseticümhur bando&una yetiştirilmek Uzere Dev

let Konservatuvarı ve Muzik öğretmen okuluna kayıt ve kabul edilmiş olan 
. . . . . . . • oğlu .......... bu teahhütname ite 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 

İtôn tashihi hakkındaki ilanın ikinci maddesinde 
orta mektep mezunu olacaktır kaydı 

M. M. Vekaletinden : sehven yazıJdığmdan bunun yerine 
25. 8. 939 tarihli -Ulu• gazetesinde ilk mektep mezunu olacaktır. Ve üçün 

neşredilen Riyaseticümhur ve ordu cü maddesinde yaş haddi 12 - 15 ola .. 
bandolarına muallim yetiştirilmek ü- caktır. Alakalıların nazarı dikkati cel-
zere konservatuvara talebe alınacağı bolunur. (4117) 14074 

Benzin alınacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğünden 

Beher Litre 
Benzinin tahmini 

Cinsi 

Benzin 

Miktarı 

20,000 Azı 
22,000 Çoğu 

Fiyatı 

kuruş santim 

17 70 

Teminat' 
Lira 

300,00 

!hale günU 

28-8-939 pazartesi 
günü saat 15 te 

Yukarda miktarı yazılı benzin eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
gösterilen gün ve saatte Emniyet Müdürlüğünde toplanacak olan komis-
yona gelmeleri. (3700) 13674 

. Deniz Levazım . . 

2 adet lürbü ve 1 adet Dizel 

Cenereytörü münakasaSI 
M. M. V. Deniz Merkez Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli (25250) 
lira olan iki adet Türbü ve bir adet 
dizel Cenereytöriın kapalı zarfla mü
nakasası 13 Eylül 939 tarihine rast -
lıyan çarşamba günü saat 15 de An -
karada vekfüet binasında müteşekkil 
komisyonda icra edilecektir. 

2 - Fenni ve idari şartnameleri 

126 kunış mukabilinde her gün ko
misyondan alınabilir. 

3 - Münakasaya girmek isteyen -
terin 2'190 sayılı kanunun emrettiği 

ve komisyoncu olmadıkları hakkında 
ki vesaik ve 1893,75 liralık ilk temi -
natlarını havi teklif zarflarını belli 
günde münakasa saatinden bir saat 

korneş, telefon ve malzemeleri ile as
ma elektrik lambaları, koltuk ve ka
napeler açık arttırma ile satılacaktır. 

Taliplerin arttırma günü olarak 
tespit edilen 4.9.939 pazartesi günü 
saat 14 de ikinci vakıf apartımanda
ki vakıflar levazım anbarına gelmele
ri ve eşyaları görmek veya fazla iza
hat almak arzu edenlerin her gün le
vazım memurluğuna müracaatları ilan 
olunu·r. (3938) 13901 

Kok kömürü 
Vakıflar Umum 

den: 

ah nacak 
Müdürlüğün· 

Ankarada ikinci vakıf apartıman 

ihtiyacı için kömür alınacağı kapalı 
zarf usuliyle eksiİtmeye çıkarılmışsa 
da talip zuhur etmediğinden 18.8.939 
tarihinden itibaren bir ay içinde ek • 
siltmesinin pazarlıkla yapılmasına 

karar verilmiştir. 

Alınacak kömürün evsafı ve şart
ları: 

1 - Yabis kömür 7100 - 7300 

Tahmin edilen bedeli (2650) lira o
lan 200 adet boş ispirto varili Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 12.9.939 sa
lı günü saat 14 de pazarlıkla ihale e -
dilecektir. Şartname parasız olarak ko 
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan ( 19S) lira (75) kuruş 
ve 2490 r.ıımar:ılı knr.umın 2 ve 3. mad 
delcrl ı,~·ki v~soilde kom1ı;yoncu ol
m:ıd:k :a-ır::ı ve bu i'i1e aUıkaclar tile -
c:ı:-dın ol1'uici.,rın:ı J:ı:r ticaret odası 
vesi'ı;:ıııiyle r.:"7'.rıiı ba, ve sa:ıtte ko -

G.· ye inhisarlar V. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (743) yedi 

yüz kırk üç kuruş mukabilinde M. M. 
S. alma komisyonundan alınabilir. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- evel makbuz mukabilinde komisyona 
hesabiyle 

2 - Kükürt 

3 - Kül 

% 1-%1,5 

% 10-% 11 

% 2 ·% 5 

misyo,:ı rıür cıcnatları. 
(4115) 14072 

164 kalem makkap ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum 

dürlüğü Merkez Sl\tın Alma 
misyonundan : 

Tahmin edilen be 

Mü
Ko· 

Şose yaP,tırılacak 
Ankara İnhisarlar Ba~müdürlü

ğünden : 
1 - Çankırı tuzlasında anbarlardan 

tunel ağzına kadar dört metre geniş -
liğinde kırma taş şose yaptırılması i
şi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ketif bedeli 8686 lira 80 kuruş
tan ibaret olup ilk teminat parası 651 
lira 52 kuruıtur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3845) 13815 

l00.000 Çil kundura münakasası 
M. M. V eki.leti Satın Alma Ko· 

mi&yonundan : vermeleri. Postada olacak gecikmeler 
. 1 - 25 çift karyola pazarlık sure • kabul edilmez. (3345) 13338 
tıyle satın alınacaktır. Beher çift kar-
yolanın muhammen bedeli 24 lira 50 
kuruş olup ilk teminat miktarı 46 li -
radır. Vakıflar U. Md. · 

2 - Pazarlığı 28. 8. 939 günü saat 
16 da vekalet satın alma komisyonun-
da yapılacaktır. Hurda eşya satışı 

3 - İsteklilerin kanuni vesikalariy 
le birlikte ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle muayyen saatte komis
yonda bulunmaları. 

(4007) 

Vakıflar Umum Müdürlüğün

den : 
İkinci vakıf apartımanda vakıflar 

anbarında bulunan perde, 

4 - Rutubet 

5 - Miktarı (450) tondur. Beher 
ton (28) liradır. 

6 - Muvakkat teminat (945) lira -
dır. 

7 - Pazarlık ikinci vakıf apartı -
manda inşaat müdürlüğü dairesinde-

ki komisyonu mahsusta yapılacaktır. 
Taliplerin her gün mezkur komisyo
na müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3960) 13908 
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Güzel 
olmak 

• • 
ıcın _, 

Her 'eyden evvel sıh
hatli ve parlak bir te
ne, lekesiz ve düzgün 
bir cilde malik olmak 
lazımdır. 

Sizin de cildinizi gü· 
zelleştirir, guddelerini 
', .. ~ıliyerek canlandırır. 

40 senelik bir tecrübe h ı·· 1. • • • ......................... ~"""': ""'' i 
............................................. ...c-.. 

ma su u o Clu n ....... M PERTEV tertıp ve• M 
! yapıJış .tarzındaki_ incelik dolayısiyle, tenin fazla yağlanması- İ ~ 
ina manı olur. Yagsız olarak hususi tüp ve vazolarda satılır. İ ...................... ............. ................................................. ............ . 

:!1111111111111 lllllllllllllllllllllllrııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -§ SAÇ BAKIMI GOZELLJGJN F.N BJRJNCJ ŞARTIDIR § 

E PETROL NİZAM ~ -- ----- Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri 
: mücerrep bir ilaçtır. 
: Her eczanede arayınız. Yapıldığı yer 
~1111111 NlZAMETilN DiLER TAKSIM Eczanesi 

·ı TACETTlN: GURTAN. 
•• L • \ •• 

BüYüK MOBi,YA~HAGAZASl 

MOQERN'-TEMl 
MALZEME ~ 
B 'Ri"ıCI Slfw F- SÇ IK 
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ULUS 26. 8- 1939 

Yıldız * sineması 
Çankırı caddesinde 

Asfalt kenarında 
2 Film birden 

1 • Çöl serserileri 
2 - DIRAKULA 

llaveten 
Rifat Telgezer'in heyecanlı 

canbaz numaraları 
Mevki 15 İkinci 10 

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

1 D. Denizyolları l 
1 ................................................... ı 

Karpit alınacak 
Devlet Denizyolları işletme U

mum Müdürlüğünden : 
1 - İdaremiz ihtiyacı için satın a

lınacak 55000 kilo karbit kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Eksiltme 11 Eylül pazartesi 
günü saat 15 de Tophanede devlet de
niz yolları umum müdürlüğü alım sa
tım komişyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 6187,50 lira 

• 

6 E E 

BİOGENİNE · Terkibinde bulunan demir, kinin, arsenik gibi 

mukavviyat ile kola, koka, kinkina gibi müştehi hülôsaların gayet 

itinalı bir surette birleştirilmesinden husule gelen bir müstahzardır. 

B İ OG EN İ NE : Gıdası kan olan sivrisineklerin iğneleriyle kammıza atıla
dıkları sıtma parazitlerini öldürür. Sıtma parazitleri, kanımızda hesap kaidelerinin 
haricinde kalan büyük ve şayanı hayret bir derecede çoğalırlar. Bu korkunç üreme neti
cesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları mahv ve harap olur sıtma mey
da·na gelir. 

BİOGENİNE: Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri arttırır. Ade le ve sinirleri kuvetlendirir, 
İştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürmek suretiyle şifa temin eden ve sıtma
dan koruyan yüksek tesirli bir ilacdır. Tali olarak bel gevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler 
temin eder. Sıhhat Vekaletinin Resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. (5056) 
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olup muvakkat teminat 464 06 liradır. 
4 Ek ·1 t . 'd g re .11111111111111111111111111111111111 Saraçhane başında - Horhor caddesinde 1111111111111111111111111111111111&.. - sı tme şar namesı a ı e:s n _ :, 

komisyondan alınacaktır. : • : 

5 - İsteklilerin bu işe ait teklif = yatı h L Kız = 
mektuplarını tayin olunan günde saat : 5 
14 de kadar komisyon reisliğine mak- : yatısız Erkek = 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. : S 

(6630/4101) 14066 § Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi Lisanı ilk sınıflardan itibaren 5 

Tapu ve Kadastro 
' 

Mücellit aranıyot 
Tapu ve Kadastro Umum Mü

dürlüğünden : 

Umum müdürlük mücellithanesin -
de ayda 60 ve 50 lira ücretli iki tane 
mücellit refikliği münhaldir. Taliple
rin askerliklerini yapmış olmaları şart 

: başlar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususi : 
: otobüs servisi vardır. İstiycnJere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 S 
: Lise ve orta okulu bütünleme ve engel imtihanlarına 1 eylül cuma günü ve olgunluk imtihanlarına da : 

; 1111111111111111111111111111111111 9 eylül cumartesi günü başlanacaktır. (5057) lllllllllllllllllllllllllllllllll!f 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların 

mikroplarını temizlemek için HELMOBLÖ kullanını~ 

,.111111111111111111111111111111111111111111 lll il lll il lll l lllllll lll l lll lll l llllllf L tır. İstekliler nüfus kağıdı, askerlik o ---- Saym müşterilerimize 
': vesikası, polisten musaddak hüsnü bal 
: mazbatası, sıhat raporu ve mücellitlik --- : sanatına vakıf olduğuna dair vesika --: lariyle birlikte ağustos 939 nihayeti----- lzmit Kağıt Fabrikamız bütün : ne kadar zat işleri müdürlüğüne mü
E racaat eylemeleri ilan olunur. ----- Ambalaj kôğıtları ve mukavva~~=~, (M:;?> 

-----------
--çeşitlerini çıkarıyor Mağazamız bu çeşitleri doğrudan Fabrikadan : 

getirdiği için (TOPTAN) satışlarımızda büyük tenzilat yaptık. : 
tstanbula sipariş vermeden bize fiyat sorman1z iatifadenizdir. : --

§ M. Nedim İ rengün: Yeni hôl No.1-59 ~ - -- ---- Telefon: 2246 2879 ---
'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Kayt ve kabul muamelesi 
Yüksek Mühendis Mekfebi Müdürlüğünden : 

939 - 940 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 
1 Eylülden 26 eylül 939 akıamına kadar yapılacaktır. Kayıt ol. 
mak ve daha fazla malumat almak istiyenlerin tatil günleri hariç 
olmak üzere her gün saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müra-
caatları. (5850-3562) 13540 

Ankara Dil ve Tarih- Coğrafya 

Fakültesine talebe a!ınacak 
Ankara Dil ve. Tarih Coğrafya Fakültesinden : 

1 - 15 eylülden 28 birinci tetrin 1939 tarihine kadar atağıda· 
J:= şartlar dahilinde nehari talebe kayıt ve kabul edilecektir. 

2 - Kayıt edilmek istiyenlerin Fakülte idaresine verecekleri 
l.:clgeler şunlardır: 

A) Fakülteye girmek istediğini bildiren dilekçe (makine ile 
) " 7!ıh.) 

8) Tahsil vesikasının aslr 
C) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti (ecnebiler için emniyetçe 

, rilmiş ikamet ·tezkeresinin tasdikli sureti). 
C) Sağlık ve atı raporu 
Ô) İyi halini ve oturduğu yeri bildirir vesika 
E) Fotoğraf (6 tane, kartonsuz bat açık tam cepheden 4,5X6 

b::vük1üğünde). 
F) Pullu beyanname (Fakülteden alınır, istekli kendi el yazı· 

siyle doldurur). 
G) Takip edeceği zümreyi gösterir fi' (fakülteden alınır). 
G) Muhtasar bir tercümeihal. 
Öğretmen ok1ıllarından mezun olup lise olgunluk sınavını geçi

renler icin mecburi hi?.meti olmadığına dair resmi bir vesika ge-
tirmeleri ilan olunur. ( 4066) 14062 
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çık eksiltmeye istekli çıkmadığından 
Buz mı , a ınaca eksiltme müddeti on gün uzatılmış ve 

C 1 K 1 
• 31. 8. 939 perşembe günü saat onda ya 

J d nna ene omutan ıgı 1 k on a . pı ması ararlaştırılmıştır. 
A k Satın Alma Komısyonun- Ş . n ara 2 - artnamesı parasız olarak ko -
dan : misyondan alınabilecek bu eksiltmeye 

1 _ Bir tanesine 0,234 iki yüz otuz girmek isteyenlerin 142 lira ilk temi • 
d"rt milim kıymet biçilen çeşitli,nat ve şartnamede yazılı belgelerle 

8~7500 adi ve 42500 bı.ız mıhına ait ve tam eksiltme saatinde komisyon1 -,.,. 
müteahhidi nam ve I.i:sabına açılan a· vurmaları. ,(4063) 14060 

Baraf 
gazinosunda 

Her aktam 

Rosell caz ve orkestrası 
3187 

Dr. Asaf Koryak 
Deri, saç, tenasül hastalıkla

rı mütehassısı. Belediye sırası 

REHBER Ap. Saat 15 - 19 Ev 

ve muayenehanede Tl.: 3618 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6489 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Milesseso Müdürü: Naıit ULUO 

ULUS Baınnevi ANKARA 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarmr, eskf ve yeni 
bel soğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, ıık ark idrar bozmak ve bozarken yan
mak hallerini giderir. Sol idrar temin eder. idrarda kumların ve mesanede bqlarm tefek• 
külüne mani olur. Her Eczanede bulunur. 

D1KKAT: HELMOBLO idrarınızı temizliyerek mavileıtirir. 
Sıhhat Vekaletinin 14-7-932 tarih ve 2/27numaralı ruhsahnı haizdir. 503f 

ESKi FEYZIA Ti 

Yatıh BOGAZİCİ LİSELERİ Yatısız 
Ana sınıfı ve ilk kısmı Bebekte eski Fransız mektebi binasında, kız ve erkek kısımlan ayn 

dairede olmak üzere lise ve orta okul. 
ARNAVUTKÖYÜNDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇİFTE SARAYLARDA 

Kayıt için her gün saat ondan on ye diye kadar Çifte Saraylarda Okul DirektörlUğüne müracaat edebilirler. 

lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36210 

Ambar inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden : 

1 - Çumra ve Armağan istasyonlarında yapılacak anbar, idare 
binası ile buna mü tef erriğ işler götürü olarak kapa!ı .zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedelleri Çumra ıçın 66.030,58, 
Armağan için 54.159,60 liradır. . . . 

2 - Eksiltme evrakı (6) altı lira mu~abıhnde Of?s. Umunı Mü
dürlüğiinden, İstanbul ve İzmir şubelerınden alınabılı~. 

3 - Eksiltme 31-8-939 tarihinde saat 15 te ~nkara da Ofis bi
nasında yapılacaktır. Teklif mektuplarını h~vı z~rflar makbuz 
mukabilinde Ofisin muhaberat servisine t~sl.ım edılecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Çumra ıçın 4551,53 Armağan 
için 3957,98 liradır. . . 

KİRALIK ve SATILIK 
KÖŞK 

Güven Mahallesi 1 
5 - lıtekliler teklif evrakı mey~nına fı~dıy~ kadar yaptıkları 

bu gibi itlere ait vesikaları ve eksıltmey; gırebılmek için Ofisten 4 Büyük 3 küçük oda kalori. 
alacakları ehliyet vesikasını ~oyacaklar ır. . fer, telefon, bahçevan aylığı da· 

6 - 1 inci maddede yazılı ınşaat ayrı ayrı kımselere ihale edi -ı hil 100 liraya sabahları 9.30 ka-
lebilir. C4l08) 14068 dar gezilebilir. Tel: 1830. 3107 

YENİ 
BU GECE 

KARAKORSAN 
Türkçe sözlü 
Ba~ rollerde 

F. Gaal.:;:.~~~~.~ ......... .. 
-··-.. , ..... ,.. .. _,._,,_,G_U_ndüz iki film 

ı . Karakorsan 

2 • Bosna saray faciası 
Seanslar: 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

L - Deniz Ejderi 

' ? - Bet silahlı haydut ..................................................... 
Seanslar: 

14
•30 - l6,30 - 18,30 - Gece 21 de 

lO ve 12 de ucuz Halk matineleri 

sus 
BUGÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - Sevişmek arzusu 
Marlene Dietrich 

2 - Şark cesareti 
Seanslar: 

14 • 16 - 18 - Gece 20,30 da 
10 ve 12 de ucuz Halk matinelerin

de iki film 
1 - Gönül Yarası 
2 - İki Yüzlü Adam 

14 45 _ 16,45 • 18,45 Gece 21 de 

10 ~e 12 de ucuz Halk matineleri 
~~;:;:..:..;:.....;:..::.---------------.................. -:---_________________ -------.:....-------------------~ 
- BUGECE CEBECi Açık Hava SinemaıındaA.ŞKIN GÖZ YAŞLARI 

Türkçe sözlü 


