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Çankm Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus · Ankara 

TELEFON 
Müessese Müdürü 1144 
Başmuharrirlik 1871 
Yazı İşleri Müdürü 1061 
Yazı İşleri 1062 
t d a r e 1064 

ADIMIZ ANOIMl%DI~ 

Ordu Maluller Birliği dün abide 
önünde güzel bir tören yapmıt -
tır. Bu törene ait tafsilat ve re
simler ve barem mucibince dere
celeri artan öğretmenlerin listesi 
bugün 5 inci sayfamızdadır. 

Milli .....,.ef'imiz bugün şehrinıizde 
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Bütün Vekillerimize merkezeavdetleri tebliğ olundu 

RESMi TEBLiG 
lstanbul, 26 a.a. - Resmi tebliğ: 
Reisicümhur Ankara'ya hareket etmiş ve teftişte veya 

istirahatta bulunan İcra Vekillerinin de merkeze avdetleri 
tebliğ olunmuştur. 

Bu tebliğ beynelmilel vaziyetin efkarı umumiyece ma-
lum olan halinden başka hususi bir vehametin icabı değil-
dir. 
· Dünya vaziyetinin ağırlığı ve nazikliği önünde mesul 
devlet ricalinin İ§ başında bulunması tabii görülmesinden-
dir. 
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Cümhurreisimiz , 
,, ... ··~ 

Fon Papen'i kabul buyurdu 
ve onunla bir saat görüştü 

. 
Hariciye Vekilimiz /ngiliz, Romanya ve 

Fransa Büyük Elçilerini kabul etti 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa

raççoğlu bugün Parapalas otelinde İngiliz ve Romanya Büyük 
Elçilerini kabul etmiş bundan sonra Florya'ya giderek Cüm· 
hurreisi lsmet lnönü'ne mülaki olmu§tur. Öğleden sonra Baş-
y'"' 1 Ow •W• n'"'l'a.ı. o-J ..:ı...... r: -·J -· .1- D;.ı_ • .,ı .. ~:.:.-1....-wva:. 
simiz tarafından kabul edilmiştir. 

Milli Şefimiz İsmet lnönü bugün öğleye kadar Florya'da de~ 
niz köşkünde istirahat etmişler ve öğleden sonra saat 16,20 de 
Almanya'nm Ankara Büyük Elçisi Fon Papen'i kabul buyur
muşlardır. Fon Papen Cümhurreisimizin nezdinde tam bir sa
at kalmıştır. 

Milli Şef ile Alman Büyük Elçisinin bu görüşmelerinde Ha
riciye vekilimiz Bay Şükrü Saraçoğlu da hazır bulunmuştur. 

r-

Londra Büyük 

El~imiz Tevfik 

Rü~tü Aras geliyor 
Sofya, 26 a.a. - Türkiye'nin Lon

dra Büyük Elçisi Rüştü Aras. Anka
ra'ya gitmek üzere bugün saat 17 de 
Sof ya garından geçmiş ve Başvekil ve 
Hariciye nazırı Köseivanof namına 

protokol şefi Belinof tarafından se
lamlanmıştır. 

Fransa Büyük Elçisi Bay Masigli de 17,30 da Florya'ya gi
derek Hariciye vekilimizle bir müddet görüşmüştür. Cümhur
reisimiz ismet İnönü saat 18,30 da yanlarında Başvekil Dok
tor Refik Saydam, Hariciye vekili Bay Şükrü Saraçoğlu ve 
maiyetleri erkanı olduğu halde bir motörle daha evel Florya 
açrklanna gelip demirliyen Savorona yatma gitmişlerdir. Cüm
hurreisimizi hamil Savorona yatı biraz sonra Derince'ye hare
ket etmiştir. Cümhurreisimiz Ankara'ya şeref vermektedirler. 

Yukarda bir piyade tümenimiz manevralardan sonra Edirııc'dc yapılan geçit resminde - aşağıda Edirne'deki geçit 
resminde motörlü toplarımız 

Türkiye'nin Sofya elçisi Berker, 
Rüştü Aras'a hududa kadar refakat 
etmektedir. 

Vermekle 
değil, 

konuşmakla ! 
F. R. ATAY 

Münih son fedakarlık tecrübe
si idi. Münih'te yeni bir harbi ön
lemek için on bet milyon hür in
ıan kurban verilmiıtir. Bu sul
hun ömrü iki mevsim sürdü. Ge
çen eylülde istenen ıey, sadece 
ıüdet alınanlarının ana vatana 
kavutmaları idi. Bugünkü zahiri 
ıebep de Danzig ve koridor da
vasından ibarettir: Danzig ve 
koridor hakkında bugün dinle· 
yip durduğumuz edebiyat, geçen 
eylülde südet meselesi için itidip 
okuduğumuz edebiyatın aynı i
di. O kadar ki polonyalılar bile 
Çekoslovakya ziyafetine büyük 
bir iıtaha ile ittirak ettiler. Bu -
gün aynı tehlike havası içinde • 
yiz. Kıtalar gene hudutlar üze
rindedir. Gene her taraftan harp 
sonunun korkunç sesi geliyor. 
Şüphesiz bugün dahi, geçen ey -
lülde olduğu gibi, Polonya'nm 
alman olan Danzig ıehrini ver
memekte niçin ısrar etmekte ol
duğunu soranlar bulunacaktır. 
Fakat bunlar, yeni bir Münih'in 
geçen seferkinin iki mislinden 
fazla, yani 33 milyonu kurban 
istemekte olduğunun farkında 
de-ğildirler. Yeni bir Münib sul • 

ömrü iki me• · ele ıür-

- Diğer resimlerimiz 7 inci sayfadadır -

GERGİNLİK 
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hôla devam ediyor 

HİTLER'İN TEKLİFİNE KAR~I 
• 

lngiltere bugün 
cevabını gönderiyor 
_-. - . . . - . .. 1 

~ T • 

Berlin Büyük ·İngiliz Kabinesi dün 

Elçisinin iıtirakiyle toplandı ve 

Hitler'in gönderdiği teklifleri konuıtu 

Bir müddettenberi mezunen İstan
bul'da bulunan vali ve belediye reisi
miz B. Nevzat Tandoğan dün sabah 
şehrimize dönmüştür . B. Nevzat Tan
doğan Ankara garında birçok kimse
ler tarafından karşılanmıştır. 

Londra, 26 a.a. - İngiltere'nin 
Berlin büyük elçisi Nevit Henderson 
bu sabah Berlinden tayyare ile Lon
draya gelmiş ve saat 12,15 te Croydon 
tayyare meydanında inmiştir. 

Henderson saat 13 te hariciye ne
zaretine gitmiştir. 

Berlinden Havas ajansına bildiril
diğine göre sureti umumiyede iyi ha-

son'un halihazırdaki vaziyete bir çare 
bulmak üzere Almanya tarafından ya- Bulgaristan' da talime 
pılan bazı teklifleri İngiltere hükü -
metine bildireceği söylenmektedir. çağırılan sınıflar 

Sefir, hariciye nezaretindeki ko- S f 26 nuşmalardan sonra Lort Halifaks ve . 0 _ra. a.a. - Bulgar erkanı har-
Cadagon başvekil tarafından öğle ye- bıyesı, bir kaç hafta evel talim için 
meğine alıkonulmuşlardır. çağrılan ihtiyat sınıflarının ağusto 

. sun 28 ve 30 unda terhis edilecekleri· 
Çemberleyn, Halıfaks ve Hender- ni ve yerlerine diğer sınıfların çağın-

• laca ım bildiri or. 

- . Be~lmil~l vaziyetteki ağırlık, diın de devam etmiştir. Avrupa'nın iızc- == = rıne çokcn sı!ah ha~p bulutları sıyrılmamıştır. Yalnız dün gelen telgraflar-= d~n anlaşıldıgına gore vaziyet hiç olmazsa bugüne belki akşama kadar sa- = = kın kalacaktır. Bunun s~bebi şudur: = = 1 1 İngil.iz, kabinesi, mışt.ır. Almanya'da büyük bir sefer- = - londrada Berlın den tay- berlık vardır. Benzinlere hususi oto- -= yar~ ile .H:itler'in mobillere ~aziyet edilmiştir. Alman = 
- teklıflerını ge- vapurları bıtaraf limanlara gitmekte- -= tiren Berlin Büyük Elçisi Hender- dirler. Almanya üzerinde tayyare u- = = son'un iştirakiyle toplanmıştır. İn- çuşu menolunmuştur. = = giltere hukiımeti Hitler'e bir cevap 1 ı Her taraf sefer- = = haz~rlamıştır. Henderson bu sabahkı y 'd her vaziyettedir, = 
_ k~bıne t?~lantısından so.nra İngiliz 1 afJOYa a Polonya'nın bu- = = hukumetının cevabını Hıtler'e götu· giın bir buçuk = 
- recektir. Onun için bu cevap gelin- ·1 k k · · • = 

ceye kadar Almanya'nın bir hareke- mı. yon as .er çı arabılecefı tahmın = = te ırireceği tahmin edilmemektedir. edılmekt~dır. Slovakya hududunda 
- Hitler'in teklifleri hakk d d" h ' bazı hidıseler olm~§tur .. Almanl~r _ = b' h b ~n a .ı.ı.n ıç hududa tecavüz etmışlerdır. Bu ha- = 
- ır ~ ~r ıızmamıştı~.-~ır İngılız ga- diselerin en karakteristik ciheti Al- -

:ze ... tcsının. haber verdıgı noktalar re~- manlar tarafından hududdan to a- := 
_ 1!1' mahfıllerde ?'~lanlanmışt~_r. D!- tılmış olmasıdır. P = ger taraftan İngılız - Leh mutekabıl -

yardım paktı dun Lontlra'da imza e· 1 1 Ctimhurreisi Po- = 
d~lmiştir. Bu pakt iki devleti biribi- Amerı'ka'da ıo:ı>:a Cümhu~- := = rıne karşı çok daha sıkı taahhütler reısınden aldıgı -= içinde bırakmaktadır. Ayrıca artık cevabi mesajı = 
Moskova'da işleri kalmıyan İngiliz Hıtler'e bildirmiştir. Sulh tavassutu = = Fransız askeri heyetleri de geri don- devam etmektedir. Fakat Hitler he- = 

:: mcktcdir .. Bütün İngilterc'de harbe nüz buna cevap vermemiştir. = 
_ karşı tedbırler alınmaktadır. 1 1 Nezdinde de Al- = = 1 1 Fransızlar üç sı- Bı'taraflar manya bıtaraf- = _ Pariste nıfı daha askere 1ıkıarını muhafa. _ = almışlardır. Da- za için teşebbüs- = = . .. .. . l~diye r:ransa'nın te bulunmaktadır. Bu teşebbüs dun = 
- Berlın Buyuk Elçısıne talımat ver- Belçika, Hollanda ve İsviçre nezdin· -= miş bundan sonra Büyük Elçi Hit- de yapılmıştır. = = ler'le görüşmüştür. 1 1 Musolini Hitlcr- = = 1 1 Hitlcr Ribben- Rom:tda den bir mesaj al- = = 1 Berlinde trop ve Göring'le ili: mış, ona bir me- = = sıkı temas halin- saj göndermiş ve = = dedir. Tanenberg y~ni bir mesaj daha almıştır. lki = = şenlikleri bugiin yapılmıyacaktır. mıhver arasında mütemadiyen mesaj- = 
- Nurenberı kongresi de geri bırakıl- lar dönmektedir. _ = NETiCE = - ' -- Yukarıda yazdığımız ı:-ibi her tarafta bilyük askeri hazırlıklar yapılmak- -= ~~~ı~e~r:~u:~~rı::ıi~:fr~~m':iıc7;r:ı5~rlc~~~ı~!~:~~lı~1:!e~;ı::ı!J;~tf~kbi:a:~ § 
- ı:akereye doğru gidildiğini söylemesine rağmen bunun buı;ünkü şartlar için- -= de kı bil olup olamıyacağı pek düşilnülebilir. Henderson lngiltere'nin ce\•a- = 

hını 1 arün Hitler'e götüreceğinden bu akşam vaziyet - yeni bir şekil = = meydı na gel1;11ezse - müsbet veya menfi bir şekilde, fakat her halde, inki- = 
- !jaf cd ~cektır. -

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Günün i~inden 

Harp malullerine 
Bir omuz nasıl parçnlanır, bir ayak nasıl uçar ve bir kol kemiği na· 

sıl 1'.mhr~ Onları sıcağı sıcağına görmüş olanlardanım. Bir bomba 
p.lrçası , bir gülle parçnsı, bir kurşun ve nihayet bir süngü, üzerinde 
vatanın ve ailenin uzun yıllar ihtimam göstererek büyüttüğü, yetiş
tırdiği yiğit bir delikanlıya, onu ebediyen yere devirmek hıncı ve kini 
ile çarpar. Dediğini yapabi1irse vatanın uzak sınırlarında bir kucak 
toprağın koynuna bir şehit verir ve onun adsız hatırası arkasında için 
iç,n ağlarız. 

Eğer vatan delikanlısının bünyesi bomba parçasına, gülle parçası
na. kurşuna ve nihayet süngüye ram olmaz da, vücudunun bir parça
sından ayrılmak pahasına. hayatta kalırsa o zaman bütün sağlam va
tandaşların saygı ve sevgisini örselenmiş vücuduna çekerek aramız
da yaşar; ona harp malulü deriz. 

Harp malulü, ateş boyunda gösterdiği babayiğitliğin nişanesini vü
cudunda ve nişanını göğsünde taşıyan '.Jir kahramandır. 

Onun gözü görsün, görmesin gözlerini öpmek, onun ayağı tutsun 
tutmasın dizlerini okşamak, onun parmakları olsun olmasın elini sık
mak; onun omuzlan isterse delik deşik olsun, boynuna sarılmak 
borcumuzdur. 

Sınır boylarında bir kucak toprağın koynuna verdiğimiz yiğitlere 
şehit, savaştan dipdiri, sapasağlam dönenlere gazi deriz. 

Harp malulü ise bize cepheden gazi havası ve biraz da şehit hatı
ıdsı getiren kahraman vatan çocuğudur. 

** * 
Benim gazi ve biraz da şehit kardeşlerim, 26 ağustos taarruzunun 

yıldönümünde, dün sizi zafer anıtına çelenk koyarken birer gazi gibi, 
şehitlikte tören yaparken de birer şehit gibi selamladım. 

Vatanın saf ve temiz havasında, henüz, sulhun güzel ve durgun 
rüzgan esiyor. Fakat günün birinde bu havanın yerine savaşın uğul
dayan kasırgası, ortalığı alt üst eden borası kaim olursa, o zaman tek 
ve bütün vatanın çocukları, tek ve bütün bir kale gibi !!ınır boyuna 
sa'rlırmak istiyenlere yüklenecektir. 

Öyle bir gün gelirse, hepimizin sizi de kıskandıracak bir kahra· 
manlıkla vatan borcunu ve millet vazifesini göreceğimize kırık kol
larımzm, kopuk bacaklarınızın ve güneş ışığından mahrum kalmış 
gözlerinizin üzerine yemin etmek arzusunu duyuyorum. 

Sa tiye 
dôvası 

Zanlıların tahliye 

talepleri reddedildi 

Nurettin ART AM 

Sporun 
bugünkü 
veçhesi 

Beden T. U. Müdürü 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Fındık· 

lıdaki Satiye binasının mülga Deniz- İzmirde konferans verdi 
bank tarafından satın alırunaaı hak -

kındaki davaya bugUn de devam edil
di. Celse saat 11,30 da açılarak 13,30 a 

kadar sUrdü. Bugün ilk olarak Deniz 
bank müdür muavinlerinden Hamdi 
Emin Çap, hukuk müşaviri İsamil 1 • 
aa'nın isticvapları yapıldı. Hamdi E
min müdafaasında kendisi hakkınd~-
1.· ' tham ve iddiaları reddederek vazı
.. ı ı ğ'l 
fesini hiç bir suretle suiistimal de ı 
ihmal bile etmediğini esasen Bank~
da üzerine aldığı vazifenin Satiye bı· 
nasının satın alınması işiyle hiç bir 

alakası olmadığını bununla meşgul 
bulunmadığını söyledi ve sözlerini 

şöyle bitirdi: 
.. _ Benim bu hadise ile alakam ta· 

mamen tesadüfidir. Ben bir gün idare 

meclisinde birçok evrakı imza eder -

ken, Satiye keşifnamesini de ait ol · 

duğu şubeye havale için imzaladım ... 
Hamdi Emin Çap: müteakiben so • 

rulan bir çok suallere cevap verdikten 

sonra hukuk müşaviri İsmail İsa sor

guya çekildi. İsmail İsa umum müdü
rün bir gün kendisine Naftanın İktı . 

sat Vekaletine Satye binasının alım 

İzmir, 26 a.a. - Beden terbiyesi 

genel direktörü general Cemil Taner 
dün saat ı 7 de Halkevi salonunda va
li ve belediye reisi mnuaviniyle Parti 
ve Halkevi başkanları ve büyük bir 
gençlik kütlesi karşısında "TUrk spo
runun halihazır veçhesi,, mevzulu 
çok alaka uyandıran bir konferans 

vermiştir . 
Cemil Taner bilhassa spor teşkila

tımızın timdiye kadar bünyesinde 

mevcut Eakatlıklardan bahsetmiş ve 

yeni teşkilatın başlıca hedefleri, genç 

liği memleket müdafaası gayesiyle 

sportmenliği telif edecek bir tarzda 

fizik ve moral sahalarda yetiştirmek 

olduğunu tebarüz ettirmiştir. 
Beden terbiyesi genel direktörü 

İzmir gençlerine yakında yapılacak 
olan resmi tebliğe hazır bulunmaları
nı ve tebliğ yapılınca hemen gençlik 
kulüplerine koşarak idmanlarına ve 
yurt müdafaasına hazırlanmalarını 

söylemiş, İzmir gençlik alayının ilk 
nüvesini cümhuriyet bayramında gös 
tererek İzmir gençliğinin cümhuri • 
yet ve Milli Şefe bağlılıklarını teyit 
etmelerini tavsiye etmiştir. 

ULUS 

I 
................................................... . 

Günün peıinden 
.................... 

Bugünler ... 
" Düımanın bir müddettenbe

ri yeni taarruzda bulunacağından 
bahsediliyor. Evelce iki kere talihi
ni tecrübe eden dü,manın talihini 
bir kere daha tecrübe edip etmiye
ceğini bilmem, fakat biz bu suretle 
hazırız. Milli ordunun istihzaratı 
mükemmel, kuveimaneviyesi yük
sek ve azmi her zamankinden ka • 
vidir.,, 

12 mayıs 921 • ikinci 
lnönü'nden Önce • 

" .... Ana vatandan ayrılan yerle· 
rimiz, hüriyetten mahrum, müdafa
asız göz ya'ı akıtırken siz, muzaf
fer aüngülerinizin nurlu kuvetiyle 
milletimize hür bayramlar ya,attı
ruz.,, 

8 haziran 921 • bayram dolayı· 
ıiyle orduyu tebriklerinden • 

" •.. Dü,ündüğünüz ordularımızın 
kuvayiaaliyesini, düşman cephesi
nin bir cenahında ve mümkün oldu
ğu kadar cenah haricinde toplıya
rak, bir imha ve meydan muhare • 
besi yapmaktı. Bunun için muvafık 
gördüğünüz vaziyet kuvayiaaliyemi 
zi, dütmanın Afyonkarahiııar civa • 
rında bulunan aağ cenah grupu ce
nubunda ve Akarçay ile Dumlupı • 
nar hizasına kadar olan sahada 
toplamaktı. Dü,manın en hauaı ve 
mühim noktası orası idi. Sc· 
ri ve kati netice almak, dü,manı bu 
cenahtan vurmakla mümkündü. 
Garp cephesi kumandanı lıımet Pa
,a ve erkanıharbiyeiumumiye re -
iai Fevzi Paşa, bu noktainıızardan 
bizzat lüzumu gibi tetkikat yapını§• 
lardı. Hareket ve taarruz planımız 
daha çok evel teıbit edilmi,ti. 

"··· 20 ağustos 338 günü öğleden 
ıonra saat dörtte garp cephesi ka· 
nrgahında yani Aktehir'de bulu· 
nuyordum. Kısa bir müzakereyi 
müteakip 26 ağuıtoı 338 sabahı 
düımana taarruz için cephe ku
mandanına emir verdim. 

" ••• 26, 27 ağustos günlerinde 
yani iki gün zarfında dütmanın 
Afyonkarahisar'm cenubunda 50 
ve ,arkında 20, 30 kilometre imti· 
dadında bulunan müstahkem cep • 
helerini dü,ürdük. Mağlup olan 
dütman ordusu kuvayikülliyesini 

30 ağustosa kadar Aslıhanlar civa
rında ihata ettik. 30 ağuıtoıta icra 

.u:iiwni-ır -nharebe neticesinde 
(buna baıkumandan muharebesi 

unvanı verilmi,tir.) düıman kuva· 

yiaaliyeaini imha ve esir ettik. Ta 
ıavvur ettiiimiz neticeikatiye bet 
günde alınmıt oldu.,, 

" •.. Her aafhaıiyle düıünülmüş; 
ihzar, idare ve zaferle intaç e
dilmit olan bu harekat, türk ordu
sunun, türk zabitan ve kumanda 
heyetinin yüksek kudret ve kahra• 
manlığını tarihte bir kere daha tea• 

bit eden muazzam bir eserdir.,, 

• Büyük nutuktan • 

••• 
ilk okuduğunuz iki fıkra, milli 

ihtilalin en buhranlı günlerine ait -

tir ve hepsi Atatürk'ündür. Altta o

lanlar ise zaferin nasıl hazırlandı· 

ğını ve nasrl kazanıldığını, onu ya· 

ratanın ağzından tarihe mal eden 
büyük nutuktan ahnmı,tır. 

Fakat bunlar arasında bir tarih 

farkından baıka bir ıey var mıdır? 

içinde bulunduğumuz bu hafta, 

kurtuluş tarihinin en sayılı günleri

dir. Bugünleri daima derinleıen ve 

büyüyen bir heyecan ve min· 
netle analım. Bu günkü hür, 

Dil Tarih Coğrafya 

Fakültesinde yeni 

kadronun tatbiki 
Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ku -

rulması hakkındaki 2795 sayılı kanu· 
nun bazı maddelerini değiştiren kanu
nun hükümleri, bir eylülden itibaren 
tatbik edilecektir. 

Yeni kanunla, devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair o
lan 3656 sayılı kanunun 2 inci madde
sine bağlı ı sayılı cetvelin Maarif Ve
kaleti kadrosunun Ankara Dil Tarih 
ve Coğrafya Fakültesi kısmına şu cet
vel ilave edilmektedir: 

6 ıncı dereceden maaşı 70 lira olan 
10 doçent; 7 inci dereceden maaşı 60 
lira olan 15 doçent; 8 inci dereceden 
maaşı 50 lira olan 10 doçent, 9 uncu 
dereceden maaşı 40 lira olan 10 do
çent; 10 uncu dereceden maaşı 35 lira 
olan 7 asistan· 11 inci dereceden maa-

' şı 30 lira olan 8 asistan. 

Doçent ve asistanların inti~ap, _k_a· 
bul, tayin, terfi ve infisal şekıllerı ıle 

vazife ve memuriyetleri hakbndaki 
hususlar Maarif Vekilliğince tesbit 
olunmaktadır. 

• 
Aşağıdaki cetvelde derece, adet ve 

maaşları gösterilen memuriyetler 939 
umumi muvazene kanununa ilişik cet
vel yerine konulmuştur. 

6 ıncı dereceden maaşı 70 lira olan 
8 doçent; 7 inci dereceden maaşı 60 l i
ra olan 13 doçent; 8 inci dereceden 
maaşı 50 lira olan 2 doçent: 9 uncu 
dereceden maaşı 40 lira olan 3 doçent ; 
10 uncu dereceden maaşı 35 olan 3 a
sistan; 1 ı inci dereceden maaşı 30 li
ra olan beş asistan. 

1939 mali yılı umumi muvazene ka
nununun diğer ücret ve masraflar fas
lının (fakültenin diğer bütün ücret 
ve masrafları) maddesinden 34.137 lİ· 
ra indirilerek 30.375 lirası maaş ve üc
ret faslının (idare heyeti ve tedris 
maaşı) maddesine ve 3762 lirası da i
kinci muvakkat tazminat maddesine 
konulmuştur. 

Dil Tarih Fakültesinin yeni binası 
bitmek üzeredir. Fakülte, yeni ders 
senesini yeni binasında görecektir. 
Fakültenin talebe yekunu 600 zü bul
muştur. 

Fakültenin kuruluşundanberi ted -
• ıt• uçycuııı ıc~ıı.ıı cucıı pı v~"Dvı ve: 

doçentler Ucretle istihdam edilmişler
dir. Bunun sebebi de profesörlerden 
büyük bir ekseriyetinin mebuslardan 
ve yabancılardan milteşekkil olması 

ve kuruluş halindeki mUeasesenin 
kürsü ve kadrolarının kati olarak 

tesbitine imkan bulunmamasıdır. Ara
dan geçen zaman içinde fakülte teş: 
kilatının ana hatları meydana gelmiş 
kürsü ve kadroları tesbit edilmiştir. 

Bundan başka profesör ve asistanla -
rın intihap, kabul, terfi ve iıtihdamla
riyle alakalı hususlarda tecrübe ile 
tesbit edilmiı bulunmaktadır. Kanun
da yapılmış olan tadillerle Fakülte -
nin doçent ve asistanlar kadrosu ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Fakültenin yeni binası, Ankara'nın 
en modern yapılarından birini. teşkil 
etmektt'dir. Binada çok geniş labora· 
tuvarlar ve salonlar vardır. 

mesut, ileri ve refahlı Türkiye'nin 
Üzerinde vücut bulduğu 26 ağus
tostan 9 eylül tarihleri arasına il• 

kı,tınlnııı olan milli destan, içimiz· 
deki ateıi bir gelecek yıldönümüne 
kadar yenilesin ve milli vicdanı §U· 
urla uyanık ve ayakta tutsun .•• 
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Pazar müsahabeleri 

İhtiyarlamak bir zevk midir? 

Hayata ümit ve cesaretle bağlanmak, 
zamanın savletine karşı koymak 

bir marifettir 

Dudaklarınızda beliren tebessü
mü görür gibi oluyorumt Gençlik 
§Üphesiz bir zevktir. Dinç, zinde, 
keyfi yerinde, sapasağlam, dipdiri 
olmak elbetteki bir zevktir. Fakat 
o insaf bilmiyen zaman tahribatına 
ba,ladrğı vakit bir merhametsiz yı
kıcı gibi üzerimize saldırıp kuveti
mizi, enerjimizi, aıhatimizi birer, 
birer zedelediği vakit, gözümüz 
görmek, kulağımız i,itmck kudre
tini kaybetmeğe, yüzümüz buru,. 
nuya, belimiz bükülmiye, hafıza· 
mız zayıflamıya ba,ladığı vakit, ih
tiyarlık çetin ve amansız yuzunu 
gösterdiği vakit bunun zevk nere· 
sinde? diyeceksiniz! Ben hiç öyle 
dü,ünmüyorum. Zamanın, bu gad -
dar dü~manın savletine kar'ı koy
mak yılmadan, korkmadan yıllar 
yılınca onun hücumlarını hükümsüz 
bırakmak, hiç değilse mücadeleyi 
bir elem değil, zevk bilmek bir ma· 
rifettir. Yirmi beş yatında, gençli
ğin verdiğ i kudretle neşeli bir in
san olmak kolaydır. Fakat elli, alt
mış, h a tta yetmi, yaşında o neşeyi 
muhafaza etmek ve daima ümit ve 
cesaret:e hayata bağlanmak, i,te 
marifet oradadır. Belki diyeceksi • 
niz ki ne kadar ceht, ne kadar gay
ret sarfederseniz ediniz yaı ergeç 
ıizi mağlup edecektir. Evet ama ba
zı mağlubiyetler vardır ki birçok 
zaferlerden daha şereflidir. 

ihtiyarlamak azimkar, sabırlı 
olmak, ihtiyarlamak tenevvür et
mek, yükselmek demektir. Bir ada
mın boyu maddeten senelerle öl
çülür. Yaqı ilerliyen İnsanların bo -
yu alçalır, fakat manevi yükseklik 
bunun aksinedir. Her yaıhya kartı 
bir hürmet hiıısi beslenir. 

Victor Hugo ihtiyarların gözün· 
de 191k vardır! dermit. Evet onların 
bakı,larında yıllardanberi gördük
leri 'eylerin akialeri vardır ki genç· 
lilıtte onlar pek._ sıörülnı9...,. lı.t;va_'( -
Jar od un cunun baıtasınaan ---masun 
kalmış büyük çınarılara benzerler 
ki onlar bütün bir devrin ıahididir
ler. 

Evet ben de itiraf ederim ki had
dizatında ihtiyarlığın maddi bü

yüklüğü yoktur. Yıpranmıı, takat
ten dü,müı bir uzviyet, eskimiı bir 
makinedir. Fakat ilerlemit ya§ dai· 
ma bir asaleti ifade eder. Asalet 
ihtiyarlığın farik vasfıdır. Meaela 
bir kitap, bir mobilya, bir ev ara
dan yüz elli, iki yüz ıene ıeçince 
bir asalet siması alır, antika olur. 

Y aı her yerde şerefli bir unvan· 
dır. Beyaz saçlar her başta birer 
taçtır. Hem uzaklara gitmeğe ne 
hacet, ecdadının eskiliği bir ailenin 
asalet miyarı değil midir? 

Acaba bu eskiye rağbetin sebe· 
bi uzak kalan yılların sakladığı sır
da mıdır? Zannetmiyorum; çünkü 

Yazan Selim Sırrı T ARCAN 
ihtiyar baba için bundan büyü~; 

zevk tasavvur olunabilir mi 7 Bir 
kumandan, memleketi dü,man isti
lasından kurtaran, bütün bir nesle 
kıymetli eserler hediye eden bir 
muharrir, güzide bir ressam, bir 
heykeltra,, haıısas bir ,air, namus 
ve irfaniyle temeyyüz etmi' bir şah
siyetin ak saçlı babası veya anası 
böyle bir evlada sahip olmakla ne 
kadar iftihar eder. Kendi emekleri
nin mahsulünü görmek bir zevk de
ğil midir? Fakat asıl ihtiyarlığın 

zevki kendi kendini yetiştirmekte • 
dir Her zevk gibi o da ceht ve fe
dakarlık ister. 

Goeuthe ne güzel söyler: "Ya,a
mak kendi kendini adam etmektir. 
Zeka ve irfanını kullanarak etin
den, kemiğinden kendi heykelini 
kendi eliyle yapmaktır. ihtiyarla
mak manen yükselmek demektir.,, 
1924 te Mesajeri kumpanyasının 

bir vapuriyle İstanbul'dan Marsil
ya'ya gidiyordum. Vapurun göver -
tesindc ) okular arasında bir ihti
yarın necip siması dikkatimi celp 
etti. Bembeyaz saçları yüzüne daha 
bir nuraniyet bah,etm;ıti. Vakarlı, 

sakin, ciddi tavırlanndan müstesna 
bir ıahsiyet olduğunu keıf etmek 
güç değildi. Kim olduğunu öğren
mekte gecikmedim. Bu sevimli ih
tiyar büyük edip, büyük mütefek· 
kir (Maurice Maeterlinck) idi. 

Kendisiyle görüştükten sonra 
hayranlığım bir kat daha arttı. Bu 
asil ruhlu ihtiyarın haline gıpta et
tim. Goeuthe'nin dimainna nakşo
lan (yafamak kendi kendini adam 
etmektir!) sözlerini hatırladım. 

Altmıı bet yatına rağmen seneler
le mücadele etmi,, diriliğini, neıe -
aini muhafaza etmiı, ilim ve irfanı
nı her gün biraz daha yükselterek 
beıeriyete kıymetleri cihandeğer 
eserler hediye etmiı olan bu yüksek 

Nalll:.112~~1\ftt:' ~t\rtflIJt!n ~l'JT\: 
hrken ihtiyarlığı bir kat daha sev• 
dim. 

Fuarı gezenler 
İzmir, 26 a.a. - Beş gUn içinde fu

arı gezenlerin sayısı 138.835 ki§iye 
baliğ olmuştur. 

İzmir' de incir üzüm piyasası 

İzmir, 26 a.a. - Dünya vaziyetinin 
çok buhranlı olmasına rağmen incir 
ve Uzüm satışları müsait bir vaziyet
tedir. Piyasaya gelen mahsulUn bü
yük bir kısmı satılmış bulunmakta
dır. 

Vakıflar umum müdürünün 
lzmirde tetkikjeri 

uzak bir mazi ne kadar meçhul i - İzmir, 26 a.a. - Birkaç gündenberi 
ae istikbal ondan daha esrarhdır. şehrimizde bulunmakta olan vakıflar 
H~lbuki onun böyle sihirkar kud- umum müdürü, idaresi ile alakadar 
reti yoktur. Hayır, hayır, ihtiyarlı- olan bazı tetkikatla meşgul olmakta
ğın hürmet ilka eden, bizi kar,ısın- 1 dır. 
da saygıya mecbur eden ve bilinmi-

yen ba,ka ıeb~~·.~ri ~ardır. r ,. 1 A v A 
Bir k~re d~,unel.ı~, memlekete .. ~ /.it 

hayırlı hır evlat yetı,tıren ve onun -
iktidar mevkiinde büyük i,ler yap
mağa muvaffak olduğunu gören bir 

.. d di - iaatımına dair bir tezkere gon er g 
.. künnı bu binanın alınmasından mum 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

se sarfı nazar edilmesi istenildiğini Sorsalar mağdurunu ... 
1ktısat Vekaletinin de bankadan_ bu 
itte vaziyetin ne safhada oldugun~ 
sorduğunu anlatırken fikrini söyledı· 
ğini anlattı. Ve kendisine bankanın 
bu kadar menfaatı mevzuu lıahsoldu· 
ğuna göre bu işten vazgeçmenin doğ· 
ru olmadığı, iş taraflar arasında mek· 
tuplarla tekemmül etmiş olduğunu ve 
bankanın verdiği sözden nükul etme· 
sinin yakışıksız bir hareket olacağı· 
nı ve bunun bankanın prestijine uy -
gun olmadığını söylediğini ilave e · 
derek sözlerini şöyle bitirdi: 
"- Çünkü bence milli bankaların 

imzalarına hürmetkar olmaları zaruri· 
dır. Ben böyle düşünürüm. Satye bi -
nasının istimtlik veya pazarlık sure -
ı·yle alınması mecburi değildir: pa
z~rlıkla alınmaya bir mani yoktur. 
şeklinde olurdu . ., 

G n çarşamba günü açılan ilk cel-
eçe f z· ö . 

d mum müdür Yusu ıya nış, se e u . . 
.. d .. muavini Tahır Kevkep ve bı • 

:ııu ur K ·1 h 
nalar servisi şefi Neşet ası~gh~k~ . 
. . . istemişler ve heyetı d ıme 
lıyelerını ·· b'ld" 
d b husustaki kararını bugun ı ı-

e ğu"ni söylemişti. Filhakika heye· 
rece ı b talebi . hakime bugün, zanlıların u • 
!ıi reddettiğini bildirdi ve muhakeme• 
yi 14 eylüle bıraktı. 

"Danzig'de birçok polonyalı tev
kif edilmiştir . ., 

"Evelki gece Polonya hududunu 
geçen bir çete, Katoviç civarında 

kfıirı Maksozov'da istasyona ve 
gümrüğe taarruz etmiştir ... 

" Danzig'te kapanan mekteplerin 
şimdilik açılması tehir edilmiştir . ., 

"Matbuat bürosu Ayan meclisi-
nin Danzig'te hususi otomobillerin 
işlemesini meneden kararnamesini 
neşretmiştir.,, 

''Danzig nazilerinin Polonya de -
miryolların:ı kaqı tecavüzleri de -
vam etmektedir. Danzig'in merkez 
istasyonunun şefi ile trenler kont -
rolörü ve muavini tevkif edilmiş -
/erdir.,. 

Bütün bunlar, dünkü gazetede çı
kan haberlerden alınmış parçalar · 
dır. Bütün bunlar da "serbest,. Dan

zig şehrinde oluyor. 
Kimbilir, belki de "mücadelem,. 

isimli kitabın sonuna lOgatçe ilave 
edilirse orada serbest kelimesine 

büsbütün ayrı bir miaa vermek li -
&un 

Dün gece de alman radyosu, ha
rıl harıl, polonyalıların tecavüzle -
rinden, zulmünden bahsedip duru -
yordu. 

Eski mısraı hatırlamamak müm • 
kün müdür? 
Sorsalar mağdurunu gaddar kendin gös

terir 1 
T. 1. 

Midedeki deline! 

Zaman zaman gazetelerde O• 

kuruz: "Falan yerde filan isimli 
bir adam, define aramak için hü
kumetten müsaade istemiıtir.,, 

Yahut : 
"Falan ve filan isimli iki kiti· 

nin F eımek&n mahallesinde defi
ne aradıklannı yazmııtık. Bun

lar bu hülya ile birçok yerler kaz

mıtlar, fakat hiç bir feJ buluna· 

Bundan bir müddet önce, To
panede bir iıaret memuru bir •· 
rabacıdan üç lira rüıvet almak 
suçiyle yakalanmı9, yakalanaca• 
ğını anlayınca bu üç kağıt lirayı 

yuttuğu iddia olunmuıtu. 

Şimdi bu memurun ?1uhak.~
meai görülüyor. Fakat mıdede uç 

liradan eser yoktur. Bu hususta 

adli tıbbın, bakteriyologlann ra
porları ve ifadeleri dinlenmi,. 

Yok, yok, yok ve11elam ••. 
Memurun midesindeki üç lira 

da defineye mi döndü 7 

Harp! 

Bir müddet Amerikada kal
dıktan sonra Almanya'yı da dola· 
fıp lstanbul'a selen bir aYUkat, 
bir saaetecip, tmMI lnmdan, 

yahat intıba ve mü,ahedelerini 
anlattıktan ıonra sözlerini ,öyle 
bitiriyor: 

- Siyasetle mefgul olmadığım 
için harp olup olmıyacağını bil
miyorum ! 

Halbuki Avrupa memleketle
rinde de, galiba, harp olup olmı
yacağını aııl bilmiyenler, siyaset
le uğratanlardır. 

Mübalegalı baılıklar ! -
"HARP PAZARA KOPACAK-

MIŞ!" . 
Dört sütun Üzerine dizilmi' bu 

iri puntolu ba,lığı bir lstanbul 
gazetesinde gördüm. 

Almanlar Lehistan'a kartı bir 
"sinir harbi,, tatbik ediyorlar. 

Bize karıı böyle bir ,ey yoktur. 

Fakat gazetelerimizin ortahiı 

heyecan ve halecana düıürecek 

bu kadar kati tahminlerde bulun

ması da soğuk kanlılığımızı sarsa

cak bir nevi "sinir harbi,, sayıl
maz mı? 

Dün mevzii yağışlar oldu 
Şehrimizde hava öğleye kadar açık 

ve öğleden sonra az bulutlu geçmiş, 

rüzgar garpten saniyede 4 metre hız

la esmiştir. Günün en yüksek sıcak· 
lığı 28 dereceye kadar yükselmiştir. 

Yurdda cenup bölgesiyle orta Anado· 

lu'da ve Egenin sahil kısmında hava 

açık Trakya'da çok bulutlu, diğer 

yerlerde' bulutlu geçmiştir. Yirmi 

dört saat içinde yurdun şark ve şimal 

cihetlerinde devam eden yağışların 

metrekareye bıraktıkları su miktarı 
termede 59 Hopada 20, Karsta 17, Ri

zede 9, Giresunda 5, Erzurumda 3, 

Trabzonda bir kilogramdır. Rüzgar -

lar Karadeniz sahillerinde ve Egede 

şimalden Trakya'da cenuptan diğer 

bölgelerde ekseriyetle garp istikame • 

tinden saniyade en çok beş metre hız· 

la esmiştir. Yurdda en yüksek sıcak

lıklar Balıkesirde 31, Diyarbakırda 

32, Afyonda 33, İzmir ve Adanada 34, 
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Vermekle 
değil, 

konuşmakla ! 

DÜNYA HABERLERİ · 

Bitaraflar 
111111111111111111111111111111111111 111111111111 

Alman hükumeti, Belçika 
Hollanda ve İsviçre'ye 

bıtaraflık teminatı veriyor 

İNGİLTERE'DE 
•1'; , 

Harp ihtimaline 
· kar~ı tedbirler 

Sefere müheyya ordu 

800.000 
kişid i r ! 
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iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Balkanlar ciddi karar 
günlerin dedirler. 

a.ıı. Matbuat servisi 

dilmesi !Szım gelen fakat, Türkiyc'nin 
bütün taahhütlerine harfi harfine sadık 
kalacağı ve vazifelerini Ha<lede zerre 
kadar tereddüd etmemesi noktası olduğu
nu, vazife dakikası geldiği zaman, onun 
ne yapacağını duşünmek lüzumunda ol
duğunu ilave ediyor. 

Türkiye' deki amerikalılar 
memleketimizi terkebnek 
emrini aldılar. 

Memleketimizde bulunan Ametikah
ların Turkiye'yi terketmek üzere emir 
aldıklarını, bu sebeple şehrımizdeki A
merikan tabasından bazılarının hareket 
hazırlıklarına başladıklarını, burada ka
lacaklar için de Amerikan kolejinde 
'sığnaklar hazırlandığını haber veriyor. 

(Başı 1. inci sayfada) 

tniyccektir. Şarki Avrupa'nm 
en mühim kuveti totaliter cephe
nin hüküm ve nüfuzu altına gir
dikten ıonra, belki derhal, belki 
hir müddet sonra Tuna boyları -
na ve Karadeniz' e sıra gelecek -
tir. Aynı edebiyat o zaman dahi 
tekerrür edebilir: fakat bu ede -
hiyat artık ırki ve milli mahiye
tini tamamen kaybederek hayati 
&aha mantığı üstünde inkişaf e -
decektir. Yüz milyona yaklaşan, 
Yahut, eairleri ile, tabileri ile yüz 
btilyonu geçen büyük bir sanayi 
devletinin petrolsuz kalmıya 
ınahkum edilebilip edilemiyeceği 
ıorulacaktır. Karadeniz Ye Ak
deniz meseleleri, bütün tarihte 
hiribirinden ayrılmamıştır. Bu 
iki denizi ise boğazlar birleştirir. 

Brüksel, 26 a.a. - Kabinenin bu sa
bahki toplantısı sonunda bir tebliğ 
neşredilmiştir. Bu tebliğde ezcümle 
şöyle denilmektedir: 

Başvekil kırala devletin arazisinin 
emniyet ve müdafaasının zaruri kıla
cağı tedbirleri acilen ittihaz etmesine 
medar olacak hususi salahiyetler bah
şedilmesini natık olan bir proje tevdi 
etmişir. Başvekil, orduyu seferber hal 
de ilan eden bir kararnamesinin pro
jesini tevdi eylemiştir. Hükümet se
ferberliğe devam edileceğini ancak 
ordunun ahval ve şeraite göre takvi
yesine hasrolunacağını izah eylemi~
tir. Şimdiki halde evelce alınmış ted
birlerden başka tedbirler ittihazı mu
tasavver değildir. 

etmek şartiyle Almanya'nın Hollanda 
hudutlarına riayet edeceğini beyan 
ve temin eylemiştir. 

Hollanda kıraliçesi alman elçisin -
den sonra fransız ve müteakiben ingi
liz büyük elçilerini kabul etmiştir. 

Mamafih Hollanda hükümeti, gene 
tedbirler almaktadır. Netekim birin -
ci derece ihtiyaç maddeleriyle iptidai 
maddelerin ihracını menetmiştir. 

Londra, 26 a.a. - Otobüsler, sıhiye 
otomobilleri haline ifrağ edilmiş o
lup icabında Londra halkından lazım 
gelenleri hastanelere nakletmeğe a
made bulunmaktadırlar. 

Yunus Nadi, bugünkü baş makalesin
de, Balkanlıların her ne pahasına olur
sa olsun, istiklilden zerre feda etme
mek, esirlik tehlikesine karşı kayıtsız, 
şartsız ve amansız mücadeleyi göze al
mak gun)erinde olduklarını, bu dunyada 
ne kadar küçük olursa olsun istiklliline 
aşkla bağlı bir milleti yenebilecek hiç 
bir kuvet bulunmadığını söyledikten 
1>onra, vaziyetin henüz tamamen tevaz
zuh etmemiş olmasına rağmen bilhassa 
Balkanlıların, en r cna ihtimalleri &'ÖZ 
önünde tutmak mecburiyetinde bulun
duklarını bu milli istiklali müdafaaya 
her hangi sebeple olursa olı;un gösteri
lecek ihmal ve teseyyübün neticesi ağır 
ve acı olduğunu izah ediyor, Bulgai!stan 
da dahil olmak üzere bütün Balkan an
tantına düşen vazifeyi tebarüz ettirdik

ten sonra, "istiklalini müdafaa için di
şini tırnağına takarak ayaklanacak bir 
milletle uğraşmak zordur. Burada ise bir 
tek millet değil milletler vardır ve onla
rın arkasında. bütiın bir insanlık., diyor. 

VAKİT 

A lman - rus paktı ameli neticesi 
Asım Us, bu baş makalede, Sovyctle

rin Almanya ve İtalya'ya çok miktarda 
benzin ve petrol gondermelerinin, İtal
yan eazetelerinde fevkalil.de bir beşaret 
haberi gibi kaydedilmelerinin sebebini 
anlamak için petrol ve benzinin ehemi
yetini hatırlatmak lazım geldiğini soy
liyerek, bu iki maddenin modern harp
teki rolünü kaydettikten sonra, Berlın 
hükümetinin Sovyct Rusya ile ademi te
cavüz paktı imzalarken yalnız ümidle 
hareket ettigini izah ediyor ve Rusya ilo 
Almanya arasında her hangi bir anlaş
maya mlini, esaslı pek cok mülahazalar 
varken bu paktın imzalanmış olması 
mantıkla kabili telif bulunmamakla be· 
raber siyaset alemindeki nice hadisele
rin mantıkla izah edilemediğini, bu iti
barla kehanette bulunmayıp, her turlü 
ihtimalleri göz onünde tutarak müteyak
kız bulunmak lüzumunu ileri sürüyor. 

Kıral Leopold alman elçisini 
kabul etti 

Hollanda hududunda vaziyet 

Amsterdam, 26 a.a. - Algeleine Ne
derlandsch Presbureau, Rimburg -
Kerkrode·dan bildiriyor: 

Vermekle it bitıeydi, Habeşis
tan'la İtalyan davası bitecekti. 
Bizzat İtalyan şefleri, Habeşis -
tan'ın aon İtalyan genişleme da
~ası olduğunu söylemişlerdir. Fa
kat bu, o senenin son davası ol
ınuştur. Totaliter cephenin bir u
cunu vermekle ve fedakarlıkla 
t atmin etmek bahsine~ fransız -
lar aldandılaraa, diğer ucunu 
~ermekle ve fedakarlıkla tatmin 
etmek hususunda dahi İngilizler 
aldandılar. Bu aldanıılardan bi
ti on milyondan fazla renklinin, 
diğeri gene on milyondan fazla 
beyazın hüriyeti ile ödenmiştir. 

Kıral Leopold, alman sefiri von 
Bulow'u kabul etmiş ve sefir kendisi
ne ihtilaf zuhuru halinde Almanya'
nın Belçika'ya karşı ne gibi bir hattı 
hareket takip edeceğine ôair izahat 
vermiştir. 

Von Bulow, 13 birinciteşrin 1937 
tarihinde Almanya arafından Belçi
ka'ya karşı girişilmiş olan ve Alman
ya'nın Belçika·nın tamamiyetini hiç 
bir veçhile ihlal etmiyeceğini ve Bel
çika'nın tam bir bitaraflığa riayet et
mesi şartiyle Belçika hududlarına ri
ayet edeceğini natık olan taahhüdü 
resmen yenilemiştir. 

"Evelki gece alman - Holanda hu
dudundaki üniformalı alman memur -
ları kaldırılarak yerine alman askerle
ri ikame edilmiştir. Bunlar süngü ta -
karak servis temin etmektedirler. Hu
duda giden yollar bilhassa tel örgüler 
le kapatılmıştır. Bu yollarda seyrüse -
fer memnudur. 

Alman makamatı Hollanda demir -
yolları idaresine Winterwijkborken 
hattında servisin tatil edildiğini bil -
dirmiştir • 

Vermek değil, konuşmak, ve, 
mutlaka fedakarlık etmek için 
değil, uzun ömürlü bir sulhu ve 
ıniıli hüriyetleri teminat altına 
almak için konuşmak lazımdır. 
İki kııla - memleket ve iki ünifor
bıalı millet karıumda, sivil haya
tı askeri hayata çevirmek istemi
Yen, ikide bir ıehirlerini boşalt -
nııya, hür evlatlarını say başın -
dan ayırmıya tahammülü olmı -
yan milletler vardır. Hiç kimse 
JIQI ... l~•'-Ua&J ...,. a ·-·•-• St&,..-11& ..,....,.ı, 

hunu daha fazla iıtemiyor ! iste
nen aııl ıey, tecavüz ıstırapları -
nın nihayet bulmuı olmasıdır. 
Elli küıur müstakil devlete kafi 
gelen dünya, iki üç devlete dar 
geliyor. Bu bir darlık değil, bu 
bir fütühatçıbk, bu bir tahak
küm, bu bir emperyalizm dava -
sıdır. Kurbanlık ıırası henüz gel
miyenler fU veya bu fedakarlıkla 
kendilerinin küçücük bir müh
letten baıka bir ıey kazanmıya -
caklarını bilmektedirler. Sözler, 
ahitler, akide ve imanlar, h epsi
nin neye yaradığım goruyoruz. 
Birer birer değil, hep beraber! 
Mütareke değil, sulh! Bir harp 
faciaıının asıl nihai zararım çe
kecek olanlar hiç şüpheıiz de -
mokrasiler ve onların müttefikle
ri değildirler. Bu cephede bir he
sap yanlıtı değil, öbür cephede 
bir muhakeme, yahut bir ilham 
yanlışı var. 

Büyük davayı, günün mevzii 
bir hadisesi ıeklinde tecrit etmi
yerek ona hakiki şümul ve eba
dını vermek, ve bu şümul ve eba
dın cebrettiği vazife ve mesuli
yetleri yerine getirmek lazımdır. 

F. R. ATAY 

Zonguldakta 

Atatürk günü 
Zonguldak, 26 a.a. - 26 ağustos 

Ebedi Şef Atatürk'ün Zonguldak'a 

ayak bastığı mutlu günün yıldönümü 
münasebetiyle Zonguldak'ın her tara 
fı bayraklarla süslenmiştir. Saat 11 
de Parti kurağı önünde yapılan umu· 
.ni toplantıya vali. memurlar. parti, 
halkevi, büyük bir halk kütlesi ve iş
çi grupları, esnaf, kurumları iştirak 

etmiş, geniş cadde dolmuş ve taşmış
tır. Ilalkevi adına öğretmen Bayan 
Azize Sirel, Ebedi Şefimizin havzaya 
ayak bastıkları gündenbcri havzanın 
göz kamaştırıcı inkişafı ve madenle -
rimizin millileştirilmesi yolundaki 
çalışmaları tebarüz ettiren çok heye
canlı bir söylev vermiş ve bir genç ta

rafından Atatürk şiiri okunmuştur. 

Kıraliçe V ilhelmin alman elçisini 
kabul etti 

Lahaye, 26 a.a. - Matbuat bürosu 
tarafından tebliğ edilmiştir: 

Kıraliçe bugün. hariciye nazırı da 
hazır olduğu halde alman elçisini ka-

Alman elçisi, bir harp takdirinde 
Hollanda kati bitaraflığını muhafaza 

Ruzvelt'in 
Hitler'e yeni 

bir mesaji 

Ruzvelt ara bulmak 
için çok çalışıyor 
Vaşington, 26 a.a. - Ruzvelt, 

Polonya reisicümhurunun kendi me
sajına vermiş olduğu cevabı telgrafla 
Hitlere bildirmiştir. Polonya reisi
cümhuru Moscincki, bu cevabında 
doğrudan doğruya müzakerat icrası 
ve yahut bir arabulma usulü ile ihti
lafın halledilmesi tekliflerini kabul 
etmektedir. 

Amerika cümhurreisi bilhassa şöy
le demektedir : 

Siz birçok defalar alenen üçüncü 
Reich tarafından takip edilen gaye
nin haklı ve makul olduğunu beyan 
ettiniz. Polonya reisicümhuru Mos

cicki bana vermiş olduğu cevapta Po
lonya hükümetinin Polonya ile Al
manya arasındaki ihtilafı doğrudan 

doğruya yapılacak müzakerelerle ve 
yahut bir arabulma usulü ile halledil· 
mesi için mesajımda teklif etmiş ,ol
duğum esaslarda benimle mutabık ol
duğunu bildirdi. Henüz birçok insan
ların hayatını kurtarmak imkanı mev
cuttur. Ve siz ve alman hükümeti Po
lonya hükümeti tarafından kabul e -
dilmiş olan muslihane hal çaresine 
muvafakat ettiğiniz takdirde modern 
dünya milletlerinin daha muslihane 
ve daha mesudane münasebetler teme 
lini atabilmeleri ümidini ihya etmek 
mümkündür. Bunun için bütün dün -
ya, Almanyanın da Polonya gibi bu 
hususu kabul etmesini rica ediyor. 

Hatırlardadır ki Ruzvelt, çekoslo
vak buhranı esnasında da bu suretle 
hareket etmişti. 

Hariciye nezaretinde Almanyanın 
niyet ve tasavvurları hakkında bir 
güna malumat mevcut değildir. 

Hariciye nezareti namına söz söy
lemeie aalüıiyettar bir zat Ruzvletin 

lsviçre'ni!1 bitaraflığı 

Berne, 26 a.a. - İsviçre hariciye na
zırı Motta, Almanya elçisini kabul et
miştir. Almanya elçisi İsviçrenin bil
fiil bitaraf kalması şartiyle İsviçrenin 
bitaraflığına Almanya tarafından ria
yet edileceği hakkında verilen tnalU • 
matı yenilemiştir. 

l spanya' nın bitaraf lığı 

Burgos, 26 a.a. - İspanya kabinesi 
bugün toplanarak enternasyonal vazi
yeti tetkik eylemiş ve hariçteki bütün 
siyasi mümessillerine gönderdiği ta -
''··-~\-. ı.:. ... hn. .. 1"' :ı·t .. •~ğ, t2lr~ir~~ İs -
panyanın kati bir bitaraflık muhafaza 
edeceğini bildirmiştir. 

Polonya 
1 ngiltere 

Mütekabil yardım 

paktı 
imza landı 

Londra, 26 a.a. - Dün öğleden son
ra hariciye nezaretinde Lord Halifaks 
ile Polonya sefiri Raczynski ingiliz -
leh mütekabil yardım paktını imza et
mişlerdir. 

Bu pakt mucibince iki devlet yalnız 
iki taraftan biri doğrudan doğruya ta
arruza uğradığı takdirde değil bu 
devletlerden biri akidlerden birinin 
istiklalini tehlikeye düşürecek şekil
de doğrudan doğruya ve bilvasıta teh
dit edilen bir devlete yardım ettikle -
ri takdirde bile yekdiğerine yardım 
edecektir. 

Birinci madde mucibince akidler -
den biri Avrupa devletlerinden biri· 
nin taarruzu net icesinde bu devletle 
harbe girdiği takdirde diğeri ona der· 
hal yardım edecektir. 

İkinci maddede akidlerden biri is
tiklalinin doğrudan doğruya veya bil
vasıta tehdit edilmesi üzerine ailahla 
mukavemete karar verdiği takdirde 
veya Avrupa devletlerinden birinin 
akidlerin emniyetini tehdit edecek şe 
kilde diğer bir Avrupa devletinin is
tiklalini veya bitaraflığını tehdit et
mesi üzerine bu devletle harbe gir -
meğe karar verdiği takdirde de iki ta
rafın aynı suretle yekdiğerine yardım 
edeceği tasrih edilmektedir. 

Üçüncü maddede üçüncü bir devle
tin akidlerden birinin istiklalini sars
mak maksadiyle iktısadi veya başka 
bir sahadan yapacağı hulül hareketi
ne mukavemet için de miltekabil yar
dımda bulunulacağı kaydedilmekte
dir. 

Dördüncü maddede mütekabil yar
dım usullerinin iki devletin kara, de
niz ve hava makamları tarafından t es
bit edileceii zikrolunmaktadır. 

Harp zuhuru takdirinde hükümetçe 
tesisi mutasavver olup iaşe maddeleri 
teminine çalışacak olan servisler teş
kilatının ikmali için bir 2iraat nazırı, 
bir ziraat müşaviri tayin etmiştir. 
Bu müşavir ittihazı lazım tedbirleri 
nazıra bildirecektir. 
Halkın icabında Londra·yı tahliye 

edebilmesi için mı .zi bütün ted
birler ittihaz edilmıştir. Muallimlerin 
mezuniyetlerine nihayet verilmiştir. 
Muallimler, icabında, talebenin mek
tepleri tahliye etmeleri için hazırlık
lar yapmıya memur edilmişlerdir. 

Bu tahliye işi saHihiycttar makamat 
tarafından verilecek ilk işaret üzeri
ne yapılacaktır. 
Londra'nın merkezindeki mağazala

rın, büroların bombaların ika edeceği 
zararlardan masun kalabilecek suret
te teçhiz edilmiştir Mağazaların ek
serisinde geçen eylüldenberi sığnak
lar vardır. Oestend'de kibar otellerin 
ve klüplerin pencereleri demir teller
le ve yahut kağıtlarla örtülmüştür. 

Ve.tminıter'deki kıymetli 
eserler 

Vestminster manastırındaki kıy
metli evrak ile tarihi hazineler kırlar
da kazılan derin mahzenlere nakledi
lerek emniyet altına alınmıştır. 

TAN 

Bu defa blöfe aldanan yok. 
M. Zekeriya Sertel, bu baş makalede, 

Almanya'nın südet alınanları meselesin
deki metodu bu sene ayni mevsimde ge
ne tekrar etmekte olduguna iııaretle, 
Hitlcr'in, gene carp devletlerinden sulh 
teklifini bcklc<ligini, fakat bu sefer al
dandığını, ne Daladie'nin ne de Çember
leyn'in Münih'teki yüz kızartıcı vaziye
te ikinci defa olarak düşmiyeceklerini 
söylüyor. 

YENİ SABAH 
Harbin arifesindeyiz. 

Hüseyin Cahit Yalçın, bugünkü baş 
makalesinde. tahakkuk etmek üzere olan 
harp halinde Türkiye'nin vaziyeti ne o
lacağını araştırıyor ve onun icabeden 
tedbirleri alması, her ihtimale karşı ha
zır bulunması pek tabii oldu~unu söyle
dik1en sonra, her şeyden evci temin e-

Yeni S vetkovic 
kabinesi kuruldu 

Büyük geçit resmi sulh ordusu 
Hikmet Münir, Günün tikisleri sü

tununda, türk ordusunun dı.in Trakya'da 
yaptığı büyük gcçid resmi, hadiselerin 
karı&tığı şu zamanda dunya sulbunun en 
sağlam temel direklerinden biri olarak 
kalan daha azamet ve kudretle kendisini 
gosterdiğini söyledikten sonra, dunyayı 
bir harp felaketin.den kurtarmıya çalı
şanlara muvaffakiyetler diliyor ve türk 
ordusunun bir sulh ordusu olarak gör
menin verdiği iftihar duygusunu tebarii% 
ettiriyor. 

Bulgar mebuslar1nın 

Sovyeller Birliğine Bu hazinele rarasında 600 seneden
beri taç giyme merasimlerinde kulla
nılan taht bulunmaktadır. Bu ameli- Belgrad, 26 a.a - Sırp - Hırvat ka
yıt.\ polil) =cM"1:ı:lcınnın nezareti al- bin ıti t kkül ctmi:ttir. Kabine baş -
tında yapılmıştır. 1ıca ıu nazırlardan teıekkül etmittir: karıı sevgileri 

İşçiler evrak ile hazineleri evelden Başvekil Svetkoviç, başvekil muavi-
Moskova, 26 a.a. - Tas ajansı bil 4 

diriyor: 
hazırlanmış ve numaralanmış sandık- ni, Maçek, devlet bakanı Konstanti -
lara yerleştirmişlerdir. noviç, hariciye nazın Markoviç, har -

Bir bulgar mebusları heyetinin ba • 
şında olarak Sovyetler Birliğini zi .. 
yaretten dönmekte bulunan bulgar 
mebusan meclisi reisi vekili Markof, 
halk komiserler meclisi reisi Moloto• 
fa aşağıdaki telgrafı çekmiştir: 

Askeri tedbirler 

Meclisi has dün Hoere tarafından 
bildirilen şekilde ihtiyat tedbirleri it 
ti haz etmiştir. · 

Sefere müheyya ordunun mevcudu 
hali hazırda 800.000 kişiye baliğ ol
maktadır. 

Mısır'dan ayrılan İngiliz hava 
fırkaları 

Kahire, 26 a.a. - Gazetelerin yaz -
dığına göre, üç ingiliz hava fırkası 

Mısır'a, Sudan'a ve Kıbrıs'a gitmek ü 
zere Filistin'den ayrılmıştır. Mısır'a 

yeni Hint kıtaatı gelmektedir. 

.................................................... 
Yurd Yavrularına : ! 
Kış yaklaşıyor. Yoksu) kardeş
lerinizi kışın soğuktan, hasta i 
olmaktan kurtarmak için eski f 
elbise, ayakkabı, çamaşırları -
mzı bu gibi yavrulara verilmek 
üzere Çocuk Esirgeme Kuru -
muna vermenizi kurum say -
ğılarla diler . _____ _. ................................ . 

1ü hadiseler hakkındaki haberlerin sü
ratle ve tam olarak teatisi derpiş edil
mektedir. 

Altıncı madde mucibince akidler 

üçüncü bir devlete karşı evelce giriş
miş oldukları her türlü mütekabil yar
dım teahhütlerinin metinlerini yek -
diğerine göstermiye ve diğer bir dev
lete karşı teahhüde girişmek istedik

leri zaman yekdiğerini haberdar etmi
ye mecburdurlar. Akidlerden biri ta
rafından ilerde girişilecek bir teah -

hüd işbu muahede ile tarafeyne teh
mil edilen meburiyetleri tadil edecek 

mahiyette olmıyacaktır. 
Yedinci madde, akidlerin ayrı sulh 

imzalamalarını menetmektedir. 
Sekizinci madde de muahedenin 

müddeti beş sene olduğu zımnen tec
did edilebileceği fakat altı ay evelin
den haber verilmek şartiyle kabili 
fesh olduğu kaydedilmektedir. 

Hariciye Nezaretince neşredilen 

bir tebliğde iki hükümetin muahede 
akdi için yapılan müzakerelerin aür
at le başarılmasından ve muahedenin 
bu kadar mükemmel prtlar altında 

biye ve bahriye nazırı Nediç, dahiliye 
nazırı Mihaldiç, maliye nazırı Şutey. 

Yeni kabine 11 sırp ve 5 hırvat na
zırdan mürekkeptir. Binaenaleyh ge
niş bir temerküz ve hatta bir milli 
birlik hükümeti mahiyetindedir. 

Naip, bugün neşrettiği bir emirna -
me ile hirvatlara idare muhtariyeti 
vermiştir. 

T iençin'de 

Japon nöbel~ileri 

almanlar1 tokatladı 
Tiençin, 26 a.a. - İki gündenberi 

huduttan geçmek talebinde bulunan 
alınanların japon nöbetçileri tarafın
dan tokatlandığı ve yere atıldığı bir 
kaç kere görülmüştür. 

Birçok alınanlar alelacele Tiençin'i 
terkederek meçhul bir semte doğru 

hareket etmişlerdir. 
Tokyo, 26 a.a. - Domei ajansının 

tebliğ ettiğine göre. Alman - Rus pak 
tının imzasiyle h§dis olan yeni vazi
yet, Japonya'nın Çin hakkındaki vazi 
yetini katiyen değiştirmiyecektir. 

Japonya'nın Avrupa devletlerine 
karşı olan vaziyetine gelince, japon 
siyaseti Avrupa işlerine hiç bir alaka 
göstermiyecek yolunda inkişaf eyliye 
cektir. 

Büyük Sovyetler Birliğini terke .. 
den bulgar parlamentosu mebusların
dan mürekkep bütün grup adına, kar
deş memleket mümessillerinin bize 
gösterdikleri hararetli ve samimi hüa
nükabulden dolayı nihayetsiz memnu
niyetimizi bildiririm. Hepimizin unu· 
tulmaz hatıralar halinde muhafaza e -
deceğimiz bu misafirperverlikter. do
layı samimi minnttarlığımızı kabul et
menizi ve arkadaşlarınıza bildirmeni
zi rica ederim. 
Yaşasın Sovyetler Birliği milletleri 

ve bunların şefleri.., 

Moskova'da iıi kalmıyan 

Fransız - İngiliz heyetleri 
dün hareket ettiler 

Varşova, 26 a.a. - Molotof Fransa 
ve İngiltere sefirlerini kabul etmiştir. 
Sefirlerin kendisine askeri heyetlerin 
hareketini bildirdikleri tahmin edil -
mektedir 

İngiliz ve fransız askeri heyetleri 
gece saat 12.30 da Helsinki'ye hareket 
etmişler ve istasyonda ezcümle Smo -
rodjof tarafından teşyi edilmişlerdir. 

.-···························································· ········ ···· ···· ····-.. 

1939 da • hôdise en yenı 

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

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

eğlenceler, fuara iştirak ve ziyaret edeceklere zevkli ve iı.tifadeli 
zamanlar geçirtecektir. 

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

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

2 - Devlet Demiryolları tarifelerinde % 75 tenzilat yapılır. 
15 günlük Halk Ticaret biletleri: 

1 ci mevki ilci mevki III cü mevki 

17,50 12,50 8,75 
kuruşa satılmaktadır. Bu biletlerle Izmir Enternasyonal Fuarına 

utradıktan aonra bütün Türkiyeyi dolapbilirainiz. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
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Tehlikeli ve nazik 
(_R_A_D _Y o_) 

günler İçindeyiz 
T aymis gazetesi 21 a- de ilk buluştukları zaman 

ğustos tarihli son gerek başvekilin, gerekse 
buhranlı ve nazik günler hariciye nazırının nazar 

hakkında yazdığı bir baş.- dikkatini celbedecektir. mokrasiler ki bilakis dü- IJffJJllllJffflJIHllJllflJllllllJ 111 llJlllJlfllHllJllJJlf 
makalede son ayların siya- Onlar, milletin ve impa- şünceleri, mihverden ve • l J il 
si hadiselerini icmal ettik- ratorluğun karşılaşmak müttefiklerinden kurtul -

ten sonra diyor ki: mecburiyetinde bulunduk - mak, senelerdenberi mual - Sofyadakı' kurye ha"' dı' cıecıı· Petrolümüzü ancak 
"Almanlar, Polonya'ya Jarı hadiselerin ne kadar 1 · ıl ı1 kambiyo mukabilinde vere-

akta bulunan meseleleri b·1· · kayşı yalnız psikolOJ.İk teh- çetin olduğunu bilmez de- h ll .ı ırız.,, 
• a etmenin ve haksızlık -

dl. tlerle 1· ktifa etmiyorlar. g-illerdir; fakat hiç tered - h J ,., d 1 d Almanların elinde ise 
lan tamir etmenin ebedi a" a ay ın anama 1 Berlin muhabirimizin gön- düt göstermeden bunları kambiyo olmadığı malum -
surette önüne geçmek için d derdig- i bir habere göre karşılamağa hazırlanmış - f ur. 
muva ık zamanın geldig-i - 1 · · h b ld kl Al l k Hitleı;'in bu meselede is - lardır. dir." Belgrat gazete erının Sofya'dan a er a ı arı- man gene urmayı bu 

tediği hal şekli, yalnız na göre, Romanya yüzbaşısının kurban olduğu komp- petrole şiddetle muhtaç ol-
Danzigi' almaktan da iba- Yalancı peygamberler Messaggero ıo hala tenvir edilememiştir. Romanya emniyet teş- duğu için bu red cevabı 
ret deg-ildir. kila·tının (Sigurontsa) tayyare ile Sofya'ya gelen me- karşısında ziyadesiyle si-

11 Sı'nı'r harbı ,, Almanya üç gün evel 1 • • 1 f muru da vaziyetin büyük bir alaka ile beklenen ten- nirlenmiş, ondan sonra pet 
Çekoslovakya' dan arta kal- SUSma 1 imle: er.... . . h. d . t. B l 1. · ·· c den role mukabil top vermek f vırıne ızmet e ememış ır. u gar po ısı, on e 
mış bir kısım Slovakya ile ,. 'fi f teklifi yapılmış, Romanya-

ngı ereye olduğu gibi, şimdi de, hırsızlığın bir bu/gar tara ın- d de bir pakt imzalamıştır. "Danzig şehri Polonya lılar a kabul etmişlerdir. 
Ö ı elan yapılmamış olduğu fikrini müdafaa etmektedir. İlk nce imzalanan bir başka kıtaatı tarafın4an tehdit e- posta top hemen Ro-
pakt, bu bölgede alman as- dilirken koridorda ve şarki f , d' Kuriye çantasını çalan adamın, Romanya subayı- manya'ya yola çıkarılmış_ 
kerleri ancak dar bir saha- yukarı Silezya'da on bin _ eSIJ efme 1 111 Bükreş'ten itibaren takip etmiş olması da büyük tır. Bunlar Köstence civa-
da bulunabilecekti. Her !erce alman tazyik ve kat- bir ihtimal dahilinde görülmektedir. Yarı resmi Ro- rındaki müdafaa mevkileri-
halde yeni pakt, bu işgal !olunurken, Versailles dik- Hitler'in önümüzdeki manya makamları, çantadaki evrakın ehemiyetli ve- ne yerleştirilecektir. 
sahasını genişletecektir. tası dünyayı politikacıla _ günlerde yeni yeni tedbir- sikalar olmadığını söylüyorlar. Halbuki, aslen uk- Bugün 60.000 ton petrol 

Bundan anlaşılıyor ki rın daima bekledikleri ta- !ere baş vurmak ihtimalleri ranyalı ve muhafız alayına mensup bir yüzbaşı olan üzerine konturat yapılmış 
alman ordusu buralarda haınmülfersa gerginliklere Londra'yı büyük bir dip- Paulico, kıra/ Karol'un itimadını haiz bir şahsiyet- ve konulmuş olan ambargo 
küçük ve beyaz karpatla • götürürken, sulh tapusuna lomasi tayakkuzuna sev - muvakkaten kaldırılmıstır. 
rın arkasında müdafaa va - h · ld kl ketmektedir. ti. Üç alman gaz gemisi~ bir 

sa ıp 0 
u arını ve onu · k · Balkan devletlerinin hükümet merkezlerinde Sof-ziyetinde kalmak niyetin - muhafazayı vazife edin- Daıma te rar edildiğı müdettenberi, boş olarak 

de değildir. Son zamanlar- diklerini iddia eden bir ta- veçhiyle, askeri hazırlıklar ya'daki kuriye hadisesine karşı yakın bir alaka gös- Köstencede beklemektedir. 
da Almanya'nın maksat ve kım acaip havariler yeni _ itmam ve temin edilmiş - terilmektedir. Bunlarla ilk posta olarak 
hedefi Slovakya'yı kendi den türemektedir. Biz A - tir; deniz kuvetleri bir kaç Doyçe Algemayne Saytung 40.000 ton petrol gönderi. 
kontrolü altına almak, böy- merika kıtasından bu gibi saat içinde muharebeye lecektir. 
lece Polonya'yı bir muha- sesler işitmeğe alışığız. hazır bir hale ifrağ edile- llllflllfllllllllllllfllllllflllllllflllllfllJlflflllllfllllllJ Geriye kalan ve daha a-
sara çenberi içine sokmak- Fakat bugün hatırlıyoruz cektir. şağı neviden olan 20,000 
tı. ki, Lloyd George'un anu- Hitler'in, buhranı şid- yasi ve iktisadi sahalarda ton ise Almanyanın Polon 

AI detlendirmek tasavvurun - (ebeliiff~rı''fa · b" l. ~ · t kl an h k~ h manya bundan önce dane mukavemetine rağ - 111 u ft ış ır ıgı yap ı arı zam • yaya karşı are at sa ası o 
de Çekoslovakya'yı işgal men Reich'ın Polonya ko- da olduğuna dair gelen ha- daima çok iyi gitmişlerdir. lacak olan Bohemya ve Mo 

d herler ve alınan malümat, Tabii c::artların makul bir .
1 

k · etme en, Avusturya'yı iş - ridoruyla taksimini empo- '( ravya'ya gönden ece tır. 
her tarafta Çok Cl.ddi tela~k 1 f db" 1 surette tesisi, her iki mil-gal etmek ve Macaristan'la ze eden, Amerika cürnhur kı· edı"lmektedı·r. - i tnan e lf er Almanya, bundan başka 

let için de daima refah ve-
dostluk tesis eylemek su - reisi Wilson'du. Sulh o za- Hadiselerin salahiyetli rici olmuştur. İki milletin Romanya'dan, gene aşağı 
retiyle bu memleketi de i- man kurtarılabilirdi ve mahfillerde büyük bir so _ Cebelüttarık valisi, kale devlet adamları, bugün, cinsten 300.000 ton buğday 
hata etmişti. kurtarılmalı idi. Bu fırsatı ğukkanlılıkla karşılanma _ ile İspanya arasındaki mu- milletlerinin en iptidai i- satın almıştır. Bunlar, ni -

Zaten bu ihata, almanla- kaçırmış olan, Versailles sı dikkate çok şayandır. vasale ve münakaleyi tah- capları üzerinde mutabık hayet iki hafta içide teslim 
rın başlıca siyasetidir. E - politikasına iliinihaye de- Bunun da sebebini, dava _ dit eden yeni tedbirler al- kalmışlar ve bu icapların edilecektir. Romanya, ko-
- ! "h rle as vam edebileceklerini zan • mıştır. makul neticelerini istihsal 

1 
k 

1 1 
b 

1 ger spanya, mı ve - nın yalnız bir Danzig veya ay o ay a ıcı u amıyaca· 
keri ve fili bir ittifaktan neden bu türlü yalancı korı"dora deg-ı·ı, daha geniş Vali neşrettiği bir emir- için işbirliğine başlamış - g-ı bu kötü malları elden Çl· 

·· b J b ·· · d d ·ı ]ardır. Alman - rus müna-kaçınmasaydı, üçün c u peygam er er ugun susar- sahalara şu··mullendı·rı'lmiş name ile, ailelerı e ahı k" kardıg- ı için memnundur. 
· d l " sebetlerinde ı bu yeni saf-

Rayh ayni ihatayı Fransa- larsa iyı e er er... olduğu anlaşılmış olma • olduğu halde, subay ve as- ha, iyi neticeleri iki devlet Kendi siiahlanma pro-
ya da tatbik etmek istiye- Deutscher Dienst sında görmek lazımdır. kerlerin ve diğer memur- hudutlarının ötesinde de gramlarına alınanların bu 
cekti. B .. ··k b" "k·n t · · de ların, daha doğrusu hüvi- hissolunacak bir vaziyete suretle yardım ettiklerin-

Fakat Çekos1ovakya'ya Sulhu·· korumak uyu ır su u e ıçın ı 1 işini gücünü gören veya yet varakaları 0 an arın müncer olacaktır. den dolayı hayrete düşen 
tatbik edilen çevirme siya- tatilini yapan ve yahut da İspanyol topraklarına ayak Berliner Börsen Saytung romanyalılar, bu malların 
seti, alınanların saldırgan- evinde ve ocağı başında 0 _ basmalarını yasak etmiş - Af f R d teslimi mühleti pek kısa 
lığına ve hayat sahası ihti- İçin hakikate turan ingiliz halkı da ayni tir. Buna sebep, ispanyol man af Omanya an .-verildiğinden dolayı, al-

TO'RK1YE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

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

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

T.A.P. 

-ANKARA-

PAZAR: 27.Ş.1939 
1'2.30 Program. 
12.35 Türk müziği (eski eser

lerden seçilmiş şarkılar) O
kuyanlar ve çalanlar: Anka
ra radyosu küme heyeti i
dare eden: Mesut Cemil. 

13.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haber
leri. 

13.15 Müzik (küçük orkestra, 
şef: Necip Aşkın) 

ı. - Paul Lincke Dans melo
disi. 

.2. - Gerhar.d Winkler Kemanın 
aşk şarkısı. 

3. - Amedei Saz çalan aşık sü-
itinden - Aşk rüyası. 

4. - Karl Blume Güneşte - vals. 
S. - Paul Lincke Venus - vals. 
6. - Bernhard Kutsch Çigan 

Fantezisi. 
7. - Hanns Löhr Hulyalı gece 

- vals intermezzo. 
8. - Oscar Fetras Rus müziğin

den akisler. 
14. - 14.30 Müzik (dans müziği 

- Pi.) 
18.30 Program. 
18.35 Müzik (dans müziği -

Pi.). 
19.05 Çocuk saati. 
J 9.35 Türk müziği (Fasıl he

yeti). 
20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.lS Müzik (kabare müziği -

Pl.). 
20.30 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.45 Türk müziği Okuyanlar: 
Radife Neydik, Sadi Hoşses 
Çalanlar: Ruşen Kam, Ve
cihe Daryal, Refik Fersan. 

1. - Osman bey hicaz humayun 
peşrevi. 

2. - Şevki bey hicaz şarkı (Bil
miyorum bana ne oldu). 

3. - Cemil bey hicaz şarkı (Ne 
küsdün bisebep böyle). 

4. - Refik Fersan hicaz şarkı 
(Cihan.da b iricik sevdiğ im) 

5. - Refik Fersa.n hicaz şarkı 
(Ey benim gonca gülüm). 

6. - . . • . . . Taksim. 
7. - Udi Ahmet-Suzinak şarkı 

(Bir günah ettimse cana). 
8. - Yesari Suzinak şarkı (Ayrı 

düştüm sevdiğimden). 

1 

9. - ......• Suzinak şarkı (Sen 
bezmimize geldiğin akşam) 

dünya sulhunu bu derece -raslarına müttehit bir su- metaneti zöstermektedir. memurlarının binbaşı Mal- ma.nların pek hakında Po-
rette karşı koymak azmin- Sinir harbı, ingiliz milleti- ıey·ın kcuıı.ıuc. ı.. ... ~ • .-..ıs.,. f f k"f" ıonyaya karşı aroe gıre- ise bu sulhu ve alemin ni-
d bulunan Sulh Cephesine h 1 A cı"ras'da takınmış oldukla• pe ro ve o u Ceg-inden şüphelenmekte• 

e ürmet azım ne zerre kadar tesir etme- zammı korumak yolunda karşı tatbik edilince ayni miştir. Son aylarda hisse • rı tavırdır. Bayan Ma~ley, dirler. db" 
1 1 

b 1m k 
neticeleri veremez. h . d" .d seyretmeğe gittiği bir bo- te ır er ve çare er u a 

"Sulhun müdafaasında dilen te evvür, şım ı a e- ğa döğüşünde sebepsiz o- buğday ahyorlar R üzere İngiltere ve Fransa 

Eğer Almanya, Avru- en iyi yol, hakikata hür - ta bir kuvet kaynağı olmak larak tevkif edilerek, ha - USYO Ve ile müzakerelere giriştiği 
pa'daki komşuları - met etmektir. Halbuki, üzeredir. pishaneye sevkedilmiş ve Bükreş'ten Daily Ex- bir sırada enternasyonal 

na karşı, onları hükmü al- Chamberlain, lngiltere'nin Diplomat ve müşahitler, b" press'e bildiriliyor: Al 
. . d . . orada çok kötü ır muame- manya sahada en büyük hüsnüni -tına almak sıyasetın en bütün insaniyetin azmını gelen haberleri ve cereyan G h ft AJ 

k" k .. d le görmüştür eçen a a, manyaya ~ 1 d b .. yle bi .. k başka bir siyaset ta kıp de: ve dünya huku unu mu a- eden hadiseleri artık nik - D Al . gönderilecek petrola koy. yet e e o . r muza e-
demezse, onlar da en ı faa etmekte olduğunu söy- oyçe gemayne Dün gece Berlin'den Al- renin icra ve ıntaç edildig-i 

k "f d hinlikle tefsir etmemekte - duğu ambargoyu kaldır-
nefsini koruma anunu lerken, ne hakikatı ı a e Saytung manya ile Sovyet Rusya ni şaşmaksızın düşünmek 
mucibince tabii biribirle • ediyor, ne de sulhu müda- dirler. Ciano ile Ribentrop maktan imtina eden Ro- arasında bir saldırmazlık imkanı olamaz. 
riyle birleşirler. Bu tak - faa ediyor. Çemberlayn sa- un Salzburg görüşmesi ve Alman • Sovyef manya hükümetinin bu ha- paktı imzası kararlaştığı 

d k. l" reketinden canı sıkıldıg-ı Böyle hadiseler muvace-dirde büyük Britanya a rahatan biliyor ı mesu ı- doktor Burkhardts'ın Berg hakkında gelen haber, i -
onların tarafında bulunur. yetti ve enerjik bir kelime, hof'u ziyareti hafta siyasi anlaşılan alınanlar, bu pet - nanılması güç bir haber te- besinde bu türlü bir pak _ 

P 1 ' ın hattı hareke rol derhal teslim edildiği laAkkı" olunabı"lı·r. tın imzası, Almanya'nı Po-İngilizler, yalnız Avru- 0 onya n - . 1 . k"l anfanfl kafı'yen 
. . . 1 d - · t" e tef sır erme esas teş ı et- takdirde mukabilinde top Moskova'dan gelecek o- lonya'ya k ld Pa'da ve yalnız Almanya tını tamamıy e egış ırm - arşı sa ırgan -

- kAf"d" B b"len fa miştir. Fakat bu meyanda, vermek teklifinde bulun - lan tamamlayıcı malfımat 1 k · . tarafından tehdit edilme- ge a ı ır. unu 1 
- ı sıyasetıne devama teş . 

diklerini pek ala takdir e- kat böyle bir kelimeyi söy- gümüş ve kambiyo mese - manevra deg'"'il muştur. bunu teyit ettiği takd~r~e vik etmek ve Rusya'nın 
derler. lemiyen demokrasiler, bu leleri etrafında Japonya i- Günlerce alman diplo- bu hadiseye siyasi tarı~~~ Al , 

b t dola ı mesuli -------- matları ve tı· caret mütehas- son zamanlarda kaydettıgı manya ya dilediği gibi se ep en Y ' - le yapılan müzakerelerde · h k 
Dün uzak Şark'tan gelen yetten kurtulamıyacaklar- Alman - rus antantı, ka- sısları milli bankaya ve hü en beklenilmez bir sürprız are ette serbest kalmak 

haberler, İngiltere ceneral dır. Bir harp, Londra ve İngiliz hükürnetinin verdi- tiyen bir manevra değil - kümete gidip gelerek bu nazariyle bakabiliriz. . imkanını vermesinden baş
Çankayşek'i hükümetin ba- Paris hükümetlerinin hat- ği karar, çok ciddi olan dir. Bu pakt, alman - rus malın bir an evel Almanya- Fakat Berlin, bu haber~ ka bir mana taşımamakta . 
şından atmıyacak olursa tıhareketlerine bağlıdır. E- enternasyonal hadiseler münasebetlerinde asırların ya gönderilmesini istemiş· o kadar kati olarak verdı dır. 
japonların Hong Kong'u - b" h 1 b .. t.. zincirine yeni bir halka - tecrübeden geçirdiği ana- lerdir. ki dog-ruluğuna inanma-

10. - . . . . . . • Karcığar şar 
(Aşkı pünhan edemem). 

11. - . . . . . . . Karcağar tür!> 
(Bağa geldim ay çıktı); 

21.30 Müzik (dans müziği 
Pl). 

22.45 - 23.00 Son ajans ha be 
leri ve yarınki program. 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERET 
LER : 10 Bertin - 13.50 
Kolonya - 14.30 Doyçland 
zender - 19.5 Münib 
19.25 Budapeşte - 19.3 
Bem - 20.15 Doyçland 
zender - 21 Kolonya, R 
ma. 

ORKESTRA KONSERLER 
VE SENFONİK KON 
SERLER : 8 Münih -
Frankfurt - 9.45 Berli 
Laypzig - 12.3 Varşova 
12.30 Doyçlandzender, Ko 
lonya - 14 Bohemya 
14.15 Droytviç - 17 Milan 
Strazburg - 18.30 Droytvi 
- 20.15 Bohemya, Kopen 
hag - 20.20 Sottens - 20.30 
Frankfurt, Paris - 21 . 
Sottens - 21.45 London 
Reçyonal - 22.20 Kopen 
hag - 23.30 Brüksel - 2 
Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ : 8 Layp 
zig - 9 Bohemya - 1 
Stokholm - 10.45 Beromü 
nster - 18 Bohemya. 

SOLO KONSERLERİ : 9 
Berlin - 9.30 Breslav, K .. 
nigsberg - 9.50 Doyçland• 
zender - 19.10 Beromüns• 
ter J- 20.25 keza. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş ..,, 
s.) : 6 Königsberg - 7 Ko• 
lonya - 12.30 Haınburg 
13.50 Beromünster - ıs 
Köniksberg - 19.15 Pra 
- 21.20 Bretislava. 

ORG KONSERLERİ VE 
KOROLAR : 8.10 Frank• 
furt - 8.30 Laypzig, Ştut
gart - 8.35 Brno - 9 
Doyçlandzender, Beromüns· 
ter - 9.45 Münih - 9.50 Bo 
hemya - 11.30 Beromünster 
- 14.30 Sarbrük. 

HAFİF MÜZİK : 12.30 Ber
lin, Laypzig - 20.15 Berlin, 
Laypzig. 

PLAK KONSERLERİ : 9 Mü 
nih - 9.30 Sarbrük - 14 
Berlin - 18 Laypzig. 

HAU MUSİKİSİ : 13.10 
Beromünster - 18 Frank· 
furt - 19.30 Viyana - zz 
Bretislava (sigan orkestra
sı). 

DANS MÜZİôt : 20.15 Viya
na - 20.45 Bükreş - 21.5 
Barselon - 21.25 Sofya -
22.10 Floransa - 22.15 Bel· 
grad, Bükreş - 22.30 Ştut· 
gart, Paris - 22.4-0 Ham· 
burg, Brüksel - Z2.45 Bre
tislava - 23 Floransa, Mila
no, Paris. 

ya karşı biraz güvensizlik 

fe;.:_ha~ete'-sevketmiŞtir, 
diye düşünülebilir. Fakat 
Rusy(\ bu hareketi ile de 
dünya sulhuna ve alemin 
nizamına karşı hatta Mü
nih'den daha feci bir su
rette ihanet etmiştir. 

Şimdi İngiltere de, Av
rupa'da en feci hadiselerle 
karşılaşıyor. 

Bugün kabine oplanıyor. 
Fakat onun derhal bir şey 
yapabileceğini sanmıyoruz. 

Önümüzdeki birkaç gün 
içinde ya harbe, yahut ta 
sulha karar verilecektir. 

Bunun için de parlamen 
onun oplanmasına lüzum 
vardır. Çünkü millet vekil
lerinin reyi sorulmaksızın 
hükiimet, bu kadar mühim 
bir meselede kendiliğinden 

abloka edeceklerini bildi- ger ır arp 
0 

ursa, u un nevi ve tabii bir vaziyeti Belki İngiltere ve Fran-
d .. b"l k ki bu harbı dı Kendilerine şu nazikane mak elden gelmez. riyordu. unya ı ece r. yeniden tesis etmektedir. , Avrupa ve sa'n 'Ik d D H 

·11 ı · · cevap verilmiştir: Almanya nın ın ı günler e Rusya- aily erald 
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bir karar alamaz. 

HULASA 
(Büyük harpten sonra ılk paskalye gece~i •. beş g~nç, 
Antuvan, kardeşi jilber, arkada~ı Domınık Herıyo, 
Mariyan ve Solanj Senkler isminde iki genç kızla be
raber srkrntıh bir suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
içinde kaybolmuş bir otelde geçiriyorlar. Antuvan, 
Mariyan"la. Dominik de Solanj'la beraber eğleniyorlar. 
Nihayet Solanj. Dominik'le değil Jilber'le, Antuvan da 
Mariyan'!;ı rvleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli • 
lik hayatından memnun değildirler. Antuvan, karısının 
kız kı1rd~şi Evelin'i sevmiye başlamıştır. Bu esnada 
karııı bır kı:z c;ocuğu dünyaya getirmiştir. Antuvan 
onu çocuğiyle beraber sayfiyeye yollamıştır. Şimdi 
vaktiyle Mariyan'ın kendisini beklediği küçük park
ta o da E•,lin'i beklemekte ve düşünmektedir.) 

Evlin'e kar§ı duyduğu bağlılığın kuvetini kor· 
ku ile aklından geçiriyordu: "Elbette günün birin· 
de beni terkedecek... Bu macera onun hayatında 
yalnız bir safhadır. On sene sonra bunu dü§ündük
çe utanacak .. Onun da tıpkı Mariyan gibi genç kız
lık zamanında böyle şeyler olabileceğine aklı yat
mıyacak !. .. " "Evet on sene sonra ..• Evlin evlen
miş, ihtiyarlamış, sükun bulmut olacak. Belki de 
''ben de ama çılgınlık etmi§im" diye düşünecek, 
belki bana acıyacak ... Acıyacak, çünkü insan far
kına varmadan, hatta kendisi suçlu da olsa, genç
liğine acır. Fakat Evlin mesuttur, yahtmııtır. 
Şimdi belki hayalimden bile geçmiyen bir başka 
kadın olmuştur. lıte Mariyan, onun şimdiki halini 
ve istikbalini adam akıllı biliyorum. Kırk yaıında, 
elJi ya§ında benimle ve çocuğuyla münasebetleri
nin ne olacağını kestiriyorum. Bundan on sene son
ra, yirmi sene sonra vücudunun ne §ekil alacağını 
gözlerimle görür gibi oluyorum: (Saçları çabucak 
beyazlaşacak, daha şimdiden bile bir kaç beyaz 
tel var. Zayıf bir kadrn olacak. Boynu uzun, rengi 
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B Ü y o K A ş K R o M 

Yazan: lrene Nemirovski -51- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 
.... dü· 

lerini bile evelden bilirim. Nerede İse bana karşı 
duyduğu a§k bitecek fakat aala benden aynlmıya
cak. Şüphesiz deği§ecek, fakat bu değ"İ§me bir 
cephede olacak. Halbuki Evlin? Onu anlamağa, o
nu daha evelden ke§fetmeğe imkan var mı? Şimdi 
şöyle, §İmdi böyle... Kah mütereddit, kah kararlı. 
Onun öyle muhtelif cepheleri, öyle inanılmaz ta
rafları var ki ••• Bütün imkanları kendisinde topla
mı§. Şırfıntıların en kötüsü, ve yahut karıların 
en oynağı olabilir, yahut, Solanj gibi bir hasta ve
ya annem gibi yarı çılgın olabilir. Fakat hakikat 
şu: o §İmdi benim metresimdir ve bunda hiç bir de
ğişmi§ taraf yok t Belki evlendikten sonra karak· 
teri istikrar bulur ve artık değişmez." Bundan on 
sene evel Segre'lerde verilen bir ziyafeti hatırladı. 

"On sene bu, dile kolay ... Ne çabuk da geçiyor. 
Bundan on sene evel, 1912 de şimaldeki plajda, bu 
küçük kızlar kum tepeleri arasında beniınle bera• 
ber yatmı§lardı. Dün gibi geliyor. Ve bundan on 
sene sonra da onu tamamiyle değİ§mİş, tatmin edil-

Tekrar Mariyan'ı duşun ·. 
"Ş" d' tanıyor mu dersın? Hayır, hepsini 
ım ı o u d d" ..... . 

. di yegane er ı sutunun azalma-
unuttu. Onun §ım d b"" .. . 

_ . t ·ıen şekil e uyumemesı, doktor-
sı, çocugun ıs enı .. d . . 

d h b . küvilere rnusaa e etmemesıdır. Mari-
larm a a ıs d b kl d. - . . 

Ş. d" benim bura a e e ıgım gıbi geJıni-
yan.... ım ı M . ! U 

1 ·ı· . bekliyen arıyan ysa ' ateşli a-yecek sevgı ıyı b · ' 
1 bana yalnız enım arzularnna bag-lı 

şık yanız .. .. .. . 
M , . f Benim bir sozum uzerıne evini, ailesini 
arıyan d' v. •• ""ki 
_1_ d benim iste ıgıın yere suru enen Mari -te1111.e en "b . 

1 Ş. di bir de bana enım zavallı kocacıg-nn' yan ını . Ç k , .,, . ç·· kü benden emın. o eının- ve b••t·• dıyor. un . . ' u un 
zevahire rağmen sahıden emın 1 Belki bir müddet 

Evlin de kocasınm kolunda buradan sonra geçer-
"bunu ben yapmalı mı idim?" diye d"" .. ken uşune-

cek. d . k" .. 1 
Temenni e eyım ı oy e olsun. yoksa ba~a 

.. ı·· ne olurdu? turu 
Sazan duruyor, çakmağının ışığmda veyahut 

. si delen bir sokak fenerinin altmd t" b k 
sı . 1 a saa ıne a ı· 

Bu gece gelmiyecek galiba. Antuvan burada 
beyhude yere beklemİ§ti. Fakat sıra kendisinindi! 
İ§te tam o parktan çıktığı esnada Segre, dünyayı 
tekrar görebilmek bir §eyler İ§itmek, tekrar bir 
§eyler duyabilmek için son fakat büyük bir gayret 
sarfediyor ve Segre, son nefesini ıstırapla vererek 
eriyor, bitiyor, ölüyordu. 

xxıv 

1923 • 1924 kışı Antuvan ve Mariyan için kor
kunç bir siiratle geçti. Bir oğlan çocukları dünya .. 
Ya geldi. Bunu ne kadar çok arzu eylemi§lerdi. 
Çocuk zayıf doğmu§tu; mütemadiyen bağırıyor ve 
bakılmak istiyordu. Antuvan için hayat aşağı yu

karı i§inden ve Mariyan'dan zorla, teessürle ayı
rıp, metresine hasrettiği zamanlardı. Bunlar da 
çok kısa oluyor, ve sevinci daha önceden için
de kalıyordu. 

Bir kaç senedenberi Segreler eski servetlerini 
kaybetmi§lerdi. Fakat gene eskisi gibi ya§amakta 
devam ediyorlardı. Didiye Segre'nin ölümü, onun 
bıraktığı borçlar, dul karısını ezip bitinni§tİ. Re-

jin Londra'ya gi.tmiı ve bir arkada§İyle beraber o

rada bir antikacı dükkanı açmı§b. Odil evlennıiş· 

ti. Evlin ellerinde kalan azıcrk parayı çılgınca sar• 

feden annesiyle beraber yaşıyordu. Mariz Segre 

kızının zengin birisiyle evlenmesini dÜ§Ünüyor, fa. 

kat vaziyetin yardımiyle genç kızı ve annesini 

Antuvan besliyordu. Antuvan'ın i§İ iyi idi. (Bu se· 

neler vaziyet ve borsa kendisine haylı yardım et-
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HAYAT VE SIHA~ 
......................................................................................... 

Aksi adamların tipi 
O tipi sahiplerinden başka -j şun~an bozuk insailar diyor~z. Ka

çünkü aksi olan insanlar aynaya racıger sonradan da, çok ı§retten 
bakmasını pek de sevmezler - yahut başka türlü bir zehirlenme
herkea bilir: den bozulur, o vakıt zayıflatsa da 

Uzun boylu, gayet zayıf, ağır tipi pek deği§tinnez. Halbuki kara
yürüyen, dizler bükük, ha§ öne dü~- ciğer bozukluğu irsi

1
, d~ğuşthan k~lu.r

rnüş, omuzlar yüksek ve kubbeli, sa bu tipi yapar: po rat e ımın 
göğüs dar, esvabının altından göre- safravi d~~iği mızaç da bud~r. 
bilir&eniz pek kıllı... Karacıger bozuk olunca, ınsanın 

Dünyaya ihtiyar olarak gelmiş her İti aksi ~i~er. Mide. ça?uk bo· 
gibidir. Daima yorgun, daima neşe- zulur, safra ıyı ~ıkamayınca ın~!~~~ 
siz güldüğünü pek az görürsünüz. gelir. Bu tipte ınsanların aksılıgını 
soiuktan pek korkar, yaz mevai- midelerinin ve barsaklarının . bo
minde bile arkasından fanilasını çı- zukluğuna hamlederler.Halbukı a~
karamaz. siliğe de, ötekilere de sebep karacı-

Cildinin rengi esmer ve koyu sa- ğerin kifayetsizliğidir. 
rı, üzeri yağlı gibi yahut toprak gi- Aksilik en ziyade sabahleyin 
bi sert ve kuru, pek genç yaşında meydana çıkar. Çünkü - daha e
buruıuk olur. velce de yazmıttım - karaciğer 

Baş ve yüz uzun, yanaklar çuku- vücudu lüzumsuz, zararlı madde
ra gitmİ§, çeneler geni§, yanak ke- lerden temizlemek itini en ziyade 
mikleri çıkık. geceleyin görür, bu itleri görürken 

Gözleri iri ve siyah fakat daima daha ziyade yorulur. 
fersiz, çukura kaçmı§. Kendi halin- Onun için sabahları aksi adamın 
de oturduğu vakit gözler hep uzak- yanına yaklaşılmaz. O zaman bü
lara bakar, fakat birine öfkelendi- tün vücudu yorgundur. Onu kendi 
ği vakit, yahut birinden §Üphele- haline bırakmalıdır. Hiç ehemiyet
nince o gözlerin bakışı karşısında- siz bir §CY sorsanız aksi cevap ve
kinin ciğerini deler. rir; ta öğleye kadar. Öğleden son-

Kaılar siyah ve uçları yukarıya ra biraz kendisini toplar. Fakat ge
kalkık, ikisi biribirine yakın ve iki- ne tam neıelenir sanmayınız. Aksi 
ai birden çatık. _ Saçlar da siyah, adam her vakit neıesiz ve aksidir. 
donuk, telleri ağır ve başa yapı§mlf Bundan dolayı bütün hayatındll 
gibi. Zaten saçlar genç yaıta dökü- her §eyden fÜphelenir. Aksi ada
lür. _ Erkeklerin sakal bıraktığı mm emniyetini kazanmak pek güç-

d 1 • tür. Yalnız, kendisini pek yÜksek zamanlarda aksi a am arın çogu 
köse olurlardı. gördüğünden, onu daima överek 

• · B' teveccühünü kazanınca nasihat ver-Burun uzunca, ince ve sıvn. ır-
çoğunda karga bumu gibi. Burun meğe razı olur. Verdiği naıihatlar
delikleri açık kenarları etli. dan da istifade edilir. Çünkü en ço-

Ağız büyük, dudaklar ince, alt ğu akıllı adamlardır. Her ~eyd~n 
dudak üst dudaktan ileri çıkar. §Üphe ettikleri için her şeyı derın 
Dünyanın iılerine daima §a§ıyor gi· diitünürler. 
bi. Alt çene kemiği iri. Dişler bozuk Bu tipteki me§hur adamların e-

serleri ne•esizlik karakterini pek ve çabuk düşerler. T 

Boyun ince ve uzun, üzerinde iyi gösterir: Dante cehennemden 
1 b 11. 1 H bahseder ve Şopen'in hali. en çok kara kan damar arı e ı o ur... e-

le boyundaki gırtlak kemiği 1 Onun çalınan eseri §Üphesiz cenaze mar
için ses de k8'ın olur, hem de ağır ııdır. Şair Bodler'i okumadınızsa 
ağır söyler, biraz da nezleli. bile tiirlerinin hüzün veren ıeyl~r 

Elleri kupkuru, iri ve mafsnUarı olduğunu elbette bilirsiniz, aktrıs 
'b" Ra•el trajedide ıöhret kazan.m.ış-düğmeli gı ı... T uh 1 t 

Bu tipte adamlara eski münec- tır. Tölestoy da böyle z a ıpın· 
cim hekimler Satürn (Zuhal) aey- deymit derıler, ona da hiç kimse ne· 
yereainin tesiri altında doğmuı der- ıeli bir adam dememiıtir. 
lerdi. Şimdi karaciğeri daha doğu• G. A. 

t~ 1 
''Namık Kemal,, pulları İzmirdeki 

güreşler 

Yeni bareme göre 

Maaşları yukan dereceye 
alınan öğretmenler 

Yeni barem kanununa göre maaşları yukarı dereceye alınan or
ta öğretim öğretmenleri ve memurlarının listesini aıağıya koyu
yoruz: 

Adana kız lisesinden Şehap Coş - Kandilli kız lisesinden Emine Akses 
kunlar 45-50, Refika Tümercan 22-25, 55-60, Hatice Aköz 55-60, Behire Ö
Şükriye Özölçen 17,5-20, Adana er - rücü 45-50, Sait Kut 55-60, Arif Tunç 
kek lisesinden Ömer Lutfi Yücel 55- 45-50, Behice Töre 45-50, Cemal Ar-
60, Hulusi Baysal 45-50, Rasim Okçu tüz 55-60, Müeyyet Müdi 45-50, M. 
55-60, Şem'i Akkemik 45-50, Ankara Kemal Ayas 45-50, İffet Yılgör 22-
kız lisesinden Celal Emrem 45-50, 25 Kastamonu lisesinden Nihat Dic
Hilmiye Dener 45-50, Avni Çubukgil le' 45-50, Mitat İli 45-50, Şakir Ünsal 
45-50, Nazlı Sünter 45-50, Nüzhet Ber 45-50, Cemal 45-50, Kars lisesinden 
kin 45-50, Türkan Esengin 17,5-20, Hakkı Şinasi Altay 55-60, İbrahim 
Ankara erkek lisesinden Kemal Gör- Tokatlı 45-50, Vedat Keçeci 17,5-20, 
kcy 45-50, Edibe Tezaşan 45-50, Ab- Kayseri lisesinden Mahmut Nedim 
durrahman sayılı 45-50, Nurettin Ar- Aytaç 55-60, Hüsnü Aktan 55-60, İb
tam 45-50, Ankara Gazi lisesinden rahim Güven 45-50, A. Cevdet Çıtoğ
Hicri Gönce! 45-50, Edip Öymen 55- lu 45-50, Güzide 22-25, Konya lisesin-
60, Necati Aksu 55-60, Muhtar Ata - den Celal 45-50, Süleyman Acar 45-

Ordu maluller Birliği azaları abidenin önündeki mer<UimJe 

Ordu Môlüller Birliği 
Dün heyecanh ve güzel 

bir tören yaphlar 
man 45-50, Şükrü Akkaya 45-50, Sey- 50, Şevki Tartaş 55-60, Necmi Canbek Dünkü sayımızda yazdığımız gibi Ordu Malulleri Birliği kendisine 
fi Toray 17,5-20, Bedia Köı;emihal 45-50, Arif Şehap 22-25, Kütahya lise- gün olarak seçtig~i büyük taarruzun başlangıç tarihi olan 26 ağustos-
17 5 20 A t 1 1. s"nden Veli Nahit sı"nden Eflatun Güney 45-50, Muhit-

. - • n a ya ıse ı ta, ilk defa olarak, güzel bir merasimle Atatürk anıtına ve şehitliğe Erener 45-50, Mustafa Salim Ersan tin Aydınol 45-50, Sıdıka Ercal} 17,5-
45-50, Hasan Hilmi Dilmen 45-50, Talı 20, Asım Doğan 22-25, Malatya lise- celenk koymuştur. 
sin Aksoy 55-60, Şerafettin Öğret - sinden Bahri 45-50, Abdülkadir 22-25, ~ Merasim saat 16 da yapılmıştır. 
menoğlu 45-50, Hüsamettin Aslanöz Pertevniyal lisesinden İhsan İlhami Bir bölük asker ve mızıka törene iş-
55-60, Safa Tamgör 22-25, Afyon lise- Cebeci 45-50, Talha Kemal Çilesiz tirak etmiştir. Eveıa istiklal mar~ı 
sinden A. Sami Onur 55-60, Ömer Fev 55-60, Lütfi Özgen 55-60, Hulusi 45- dinlenmiş ve önce • anıta çelenk ko
zi Atabek 55-60, Adip Ali Bakı 45-50, 50, Nurullah Ataç 55-60, Samsun lise- nulmuştur. Burada, birlik adına bir 
Balıkesir lisesinden Hilmi Erözden sinden Ali Rıza 55-60, Enis 55-60, Re- konuşma yapılmıştır. Hatip, milletin 
55-60, Nazif Yazıcıoğlu 55-60, İzzet - şat 22-25, Sıvas lisesinden Rifat Türk- iki büyük ve kahraman evhidı olan 
tin Sezer 45-50, Şemsi Ersever 17,5-20, er 45-50, Cemal Oğuz 17,5-20, Trabzon Atatürk ve İnönü'nün şerefli adları
Bursa lisesinden Mümtaz Ergin 55-60, lisesinden Besim Savcı 45-50, Abdur- nı anarak sözüne başlamış ve demiş -
Namdar Rahmi Karatay 45-50, M. Şev- rahman Fahri Yüksel 55-60, Enis 45- tir ki : 
ket İsca 55-60, O. Fevzi Özeke 45-50, 50, Sami Akyol 55-60, Vefa lisesinden Bugünün ehemiyeti 
Rahmi Tokuş 55-60, Necati Erçakın Samih Kuman 55-60, Nüzhet Göksel Bugün, yenilmez başbuğunun ve 
45-50, Suphi Rahvancı 55-60, Sami Ar- 45-50, Nimet Dikmen 45-50, Mehmet kudretli komutanlarının idaresi al
güden 45-50, Niyazi Eralp 45-50, M. Ali 55-60, 1. Hakkı Kayan 55-60, Mu- tında türk ordusu, türk harp tarihine 
Gülbahar 45-50, Diyarbakır lisesinden bittin· Erev 45-50 Osman 55-60, Mu- iJave ettiği eşsiz zafer savaşının baş
Zihni Tekin 55-60, H. İhsan Ünal 22- zaffer Esen 45-50, HuHisi Gürses 22- ladığı ilk gündür. 
25, Denizli lisesinden Lutfi Özdil 45- 25, Yozgat lisesinden Fazlı Bilecen Tarakalariyle milletine kurtuldu -
50, Akdes Nimet Kurat 45-50, Murta- 55-60, Hamdi Konur 22-25, Çamlıca ğunu müjdeliyen türk topları, bugü
za Özdamar 55-60, Nurettin Bozkaya kız lisesinden Kasım Bayçıl 45-50, nün (yani 26 ağustos 922) sabahının 
55-60, Avni Altınbaş 17,5-20, Edirne Cevdet BarJas 55-60, Şevki 55-60, Sa- tam saat 5,5 ta patlamıştır. 
lisesinden .Fahri Dilgen 45-50, Remzi bahat 22-25, Zanguldak Çelikel lise- Milletin öz evtadından kurulmug 
Toksöz 55-60, Saime Çırpan 45-50, sinden Bedri Günkut 55-60, Nazmiye olan türk ordusunun, akıllara dur
Vehbi Anman 45-50, Erenköy kız li- Elpe 17,5-20, Nazım 17,5-20, Cümhuri- gunluk veren bir timşek çabukluğu 
sesinden Sabiha Gökçül 45-50, Pakize yet kız lisesinden Cafer Evkılıç 55- ile meydana getirdiği bu büyük za-
Demirgüç 55-60,Tahsin Özdiler 55-60, 60, Rukiye Kaniye Özgen 45-50, Şük- fer, türk azim ve imanının, cenga- Ul J k l ı... 

Y rı·ye Savan 45-50, Bahrı"ye İskit 45-50, verligı~·nin muazzam bir eseridir. us meyuanına o"an çe en~ Hatice Oksal 45-50, Müberra azar 
45-50, s. Sırrı 55-60, Mediha Ertemalp İhsan Roe 45-50, F. Şadiye Savaş 22- Sayın yurttaşlanm; gerek bu öl-
55-60, Zati Arca 17,5-20, Erzurum 25, Muhsine Edis 22-25, İnönü kız li- mez eserin tahakkuku uğrunda, ge-
lisesinden A. Şerif Beygu ~esinden Refet Bf'n~ü 55-60, İzzettin rekse bundan evelki biribirini kovalı-
45-50, Rauf Bayander 45-50, Cev- yan muliarebelerdc ödevini yaparken Derbent 55-60, Bedriye Evcim 45-50, 
det Karlıdağ 45-50, M. Mermer 17,5- sakat kalmış subay ve erler kurumu 
20, Eskişehir lisesinden Eminittin Nafıa Derbent 45-5o, Şeref Çıntan olan "Ordu malülleri birliği,, bugü-
Çeliköz 45-50, Cemal Duru 55-60, M. 45-50, Nizami Efe 55-60, Kamuran nü kendisi için bir yevmimahsus ola
Celal Baysal 45-50, İhsan Taykurt Tanver 45-50, Sara İlfil 45·50, İzmir rak kabul etmiştir. 
17,5-20, Galatasaray lisesinden R. Av- 2. nci Erkek lisesinden Süleyman Tu- İşte burada, bu uğurlu günü tesit 
ni Aras 55-60, H. Fahri Ozansoy 45- ser 55_60, Haydar Candarlar 55_60, maksadiyle toplanmış bulunuyoruz. 
50, B. Kemal Okul 55-60, Recai Cin Çok mutlu olan bu büyük günün, siz-

İzmir, 26 (Hususi muhabirimizden 55-60, Mazhar 55-60, Kürkciyan Gür- Hüznü Hazerhun 45-5o, Vahap Ak- lere ve asil milletimize kutlu olması-
telefonla) - Ankara, İstanbul, İzmir can 45_50, Etem Şinasi 55·60, Sait mandor 55-60, İbrahim Taner 55-60, nı candan dileriz. 

Evelce, büyuk vatanperver şairimiz Na
mık Kemal'in ölümünün ellinci yıldönümü 
vesilesiyle bir seri pulun satışa çıkarıla -
cafmı yazmıştık. Ba defa bu seri hakkın
da aldıfımız tamamlayıcı maHhnatı veri -
yoruz : 

Seri dört puldan ibaret mecmuu 38,5 ku
ruı kıymetinde olacaktır. Dort kıymetin 
üzerinde de biıyük şairin bir resmi, resmin 
alt kısmında ismi ve doğum, ölüm {1840 -
1888) tarihleri bulunacaktır. Ebadları 
26 X41 mm. dir. Serinin tabı adedi 100 bin 
olacak ve gene Courvoisier müessese -
ıine tabcttirilecektir. Bu pulların da mer
kezce biıtün formaliteleri ikmal edilmiştir, 
tabılan için emir verilmek üzeredir. Ö
numüzdeki birincitc:1rin ortalarında satı
ıa çıkarılacaktır. 

6 Kr.Brön 
8 Kr. Zeytuni yeşil 

12 Kr. Karmen 
12,S Koyu mavı 

ULUS 

BUGÜN 

SİNEMASINDA 

1 
2 Büyük film birden 

Macaristan Geceleri 
( Paula Wessily) 
(Almanca sözlü) 

2 - Kanun Benim 
(Jame Cagney) 

Seans saatleri: 
10 - 11,45 - 1 - 2,30 - 3,45 - 5,30 - 6,45 

Gece saat 9 da 

MACARİSTAN GECELERİ 

takımları arasında fuar kupası güreş - Özçelik 55-60, Sadi Güneş 17,5-20, Lüt H. Avni Kayral 55-60, Fuat Uğral Muhterem vatandaşlarımız; bugün 
lerine fuarın açık hava tiyatrosunda fi Karo} 22-25, Hidayet Aktin 45-60, 45-50, Seyfettin Yalvaçer 45-50, An- olgun ve dolgun sonuçlarının azame
bugün saat 17,30 da başlandı. Şehri - Cihat Arcı} 17,5-20, Gaziantep lise- kara Musiki Öğretmen okulundan tini burada belirtmiye çalışmak, bili-
mizde bulunan Beden Terbiyesi Ge - sinden Asım Kılı ... 45-50, Faik Sağın nen bir "-eyi tekrarlamaktan ibaret o-

l C :s Azize Duru 17,5-20, Faik Canselen 22- :s nel Direktörü Genera emil Taner 55-60, Halil Şahverdi 45-50, Müşerdef lacağını sanıyoruz. Çünkü; bu bü-
müsabakaları takip etti. Takımlar sı· Erman 17,5-20, Ferit Günal 22-25, 25• Mesut Cemil 22-25• Ferhunde E- yüklük o kadar bariz, o kadar işikar-
ra ile piste çıkarak halkı selamladı - Haydarpaşa lisesinden Mitat Sadul- den 17,5-20, Mesude Çağlıyan 17,5-20, dır ki bunları görmemek için ya has- Dünkü merasimde askerlerimi11. 
lar. 56 kiloda istanbullu Çakır Ahmet, lah Sander 55-60, Süreyya Saltuk 45- Adnan Güneı; 17,5-20, Muazzez Unat ta, yahut da nankör olmalıdır. Aziz 
İzmirli Şefik'i sayı hesabiyle yendi. 50, Şefik Elbürz 55-60, C. •Sena On- 17,5-20, Ihsan Erinç 17,5-20, Nusret yurdumuzun her bucağında, her kö- ve onun liyakatli halefi çok sayın 
61 kiloda Yac:ar ankaralı Suad'a sayı gun 45-50, R. Sad{!ttin Tok 55-60, H. K •esinde, her köyündeki göze çarpan İnönü ve muhterem büyüklerimiz: 

s ayar 17,5-20, Hüsnü 17,5-20, Saba- :s -
hesabiyle galip geldi. 66 kiloda istan- Ömer Budda 55-60, Tevfik Bülbül 55- yepyeni varlıklar hep bu mesut utku- Sizlere candan iman ederek açtı-

n v , Ö ,.~ hattin Gürbüz 17,5-20, Efzan Samer y •• ··k ·11· d 1 d k bullu Servet ankaralı ogan ı sayı 60, . Faruk Çetin 45-50, Übeyt ul- nun övilnmiye değer verimleri değil gınız huyu mı ı ava yo un a ar a-
hesabiyle mağ!Cıp etti. 72 kiloda An · gen 55-60, Necati Köprülü 55-60, K~- 17,5-20, Ruhi 17,5-20, Rabia 17,5-20, mi? nızdan pervasızca koştuk, koşuyoruz 
kara'dan Cem, Faik istanbulu 10,36 zım lçgören 55-60, Kenan Saner 45- Azmi 17,5-20, Süleyman 17,5-20, Muk- Vatandaşlarım; bundan 17 yıl ön- ve koşacağız. Çünkü çok az bir za
dakikada tuşla yendi. 79 kiloda Koç 50, Avni Yakalıoğlu 55-60, 1. Hakkı bil 17,5-20, Adana erkek lisesinden ce başlamış ve her günü birer yiğitlik manda şeref ve medeniyet yolunda 
Ahmet Ankaradan Vahidi sayı hesa - Barlas 55-60, E. Arifi Karabey 55-60, Tahsin Karayel 55•60, Balıkesir lise- destanı haline gelmiş olan büyük ta- katettiğimiz yol, kısa ve verimsiz 
biyle mağ!Up etti. 87 kiloda Ankaralı Saffet Şav 45-50, İstanbul Kız lise- sinden Ahmet Emirhan İdil 45_

501 
Re- arruzun cereyan tarzı hakkındaki bil- değildir. Takip ettiğimiz yolun ulaş

Seyit Ahmet istanbullu Ali Ahmedi sinden Rauf Seğmen 45-50, Fuat Say gilerinizi de burada tazelemeyi fazla tıracağı iyilikleri ve kavuşturacağı 
sayı hesabiyle yendi. Ağır siklette 45-50, A. Rıza Berkel 55-60, Azize §at Tardu 45-5o, Kadri Çetin 22-25• buluyoruz. Yalnız gafillere hatırlat - yücelikleri anlamış olan türk evladı 
Çoban Mehmet İzmirli Mehmedi 7.22 Çamlıbel 45-50, Zehra Bilbay 45-50, Bursa kız lisesinden Ali Ulvi E15.ve mak istediğimiz bir cihet vardır. O ve türk nesli izlerinizden asla ayrıl -
dakikada tuşla yendi. Bugünkü umu- Avni Kulen 45-50, Efser İnal 45-50, 55-60, Fevzi Kumbaracı 55-60, Arif da : mıyacaktır. 
mi tasnifte İstanbul birinci, Ankara Zeki Emre 55-60, Hatice Hakkı Ye- Budak 55-60, Muazzez Akler 17,5-20, Dost, düşman ve bütün cihan şunu Aziz Ebedi Şefimiz; senin adın, 
ikinci, İzmir üçüncüdür. şin 45-50, Mübeccel Argün 22-25, Edirne kız lisesinden Nebile Ergene bilsin ki; kahramanlığını, fedakarlı - "Atatürk adı" artık her şeyi belleyen 

İstanbul Erkek lisesinden Hakkı Sü- ğmı tarihe ve acuna tasdik ettirmiş her türk için, mukaddes vazifesini 
45-50, Rebia Yarkın 45-50, Melahat ğ 

ha Gezgin 55-60, Tahir Necat Genç- olan aslan Mehmetçiklerden müteşek- hatırlatacak bir remz ve bıraktı ın 
izmir'de son vaziyet an 55-60, Tahir Nadi Ozanözgü 55-60, Atavus 17,5-20, Aliye Tuncay 17,5-20, kil türk ordusu, milletinin istiklali, bu güzel varlığı, bu kutsal emaneti 

Murat Tekiner 45-50, Adil Tiner 55· Fehmi Ergene 55-60, Ali Rıza Berker devletinin yüksek menfaatlerini na - koruma uğrunda da azim ve iman 
üzerine piyasa 60, Tevfik Fikri Sağman 55-60, Mu- 45-50, Ferruh Ergündüz 22-25, Erzu- sıl koruyacağını bir kere daha gös- kaynağı olacaktır. Aziz ruhun pd ol

rat Doğan 55-60, M. Şükrü Akalın 55- rum lisesinden o. Nuri Özlü 55_60, termeğe, binbir Dumlupınar melha- sun Ulu Atamız. 
İzmir, 26 (Telefonla) - İngiliz li · 60, Ş. Halil Aksu 45-50, Ekrem İnal mesi yaratmıya daima hazır ve muk- Sözümü bitirirken de, türkün ulu 

e:. d f · Erzurum erkek öğretmen okulundan rasının ani sukutu piyasa a ena tesır 55-60, Fazıl Say 45-50, Şerif İnan 55- tedirdir. ve ünlü evladı Milli Şef yenilmez 
t ıh t 1 h · 1 vkı"n 1 Abdurrahman 45-50, İhsan 22-25, Sa- İ • d · b ğl ı k yap ı. raca çı ar arıce ma se · 60, Gani Kuturman 55-60, B. Kema Büyük harpten yorgun çıkan mil- başbuğumuz nönü ye, erın a ı ı 

de tereddüd gösteriyorlar, şehrimiz - Eldeniz 55-60, Malik Ongan 45-50, finaz Ilgaz 16-20, İstanbul kız öğret- letin, istiklalini korumak için yarat- larımızı sonsuz bir saygı ile tekrar
deki sigorta acentaları bugün öğleye Behçet Akit 55-60, Hikmet Tungay men okulundan Murat Uraz 55-60, Me tığı harikalara işaret eden ve bunları lar, milli kahraman Ebedi Şef sevgili 
doğru merkezlerinden aldıkları emir 55-60, Refik Tuncok 45-50, İhsan Naz lahat Akerman 45-50, Nebahat Kara- her zaman tekrarlamıya hazır oldu - Atamızın ve aziz şehitlerimizin ma
üzerine italyan ve alman gemilerin · mi Dereli 55-60, Nedim Mazhar Yü- 45 ~ı·· · B k" Ab g· unu so""yliyen hatip, nutkunu "-U nevi huzurlarında minnetlerle egvilir-orman -50, c: uvıyet e ı 45-50, - ıo 
deki malları da sigorta etmiye başla · zak 55-60, Esat Lami Akman 55-60, cümlelerle bitirmiştir : ken, bu cengaverleri, kahraman Meh-

d 1 dülkadir Kazancı 55-60, Hüsnü Başol mışlar ır. Limanımızda bulunan a · Sabri Çakar 45-50, Münif Sait 45-50, Çok yakın tanıdığımız türk erinin metçiği, doğuran ve vatan için yetiş-
man bandıralı Strazburg şilebi aldığı Hayri Çizel 45-50, İzmir Kız lisesin- 45-5Q, Fatma Gülsen 45-50, Müveddet kahramanlığına ve ordumuzun kud - tiren asil türk kadınına da şükranla-
emir üzerine hareket etmek istemiş. den Kevser Acarlar 45-50, Reşit Gür- Ekinci 45-50, Refika Pasın 45-50, retine güvenimiz sonsuzdur. rımızı sunarız. 
yükünü tamamiyle tahliye etmediğin- ol 45-50, Meliha Esat Çınar 45-50, Safları arasında yıllarca emeği Yaşasın türk milleti ve onun muh-

(Sonu yarın) -
den liman idaresince durdurulmuş, i- Halit Şenkut 55-60, Tahsin Aydın 45· geçmiş olan ordusuna sarsılmaz ve terem Milli Şefi, yaşasın namağlfıp 
çindeki çimentoları boşaltmad:1~1 İz. 50, Zübeyde Balaban 45-50, Kamuran çözülmez bağlarla merbut bulunan türk ordusu ve onun kahraman baş-
mirden ayrılamıyacağı bildirilmiştir. Onay 45-50, Ayşe Bilge 22-25, Fakihe "Ordu malülleri birliği,, vatan müda- kumandanı. 
Gemi liman dışında beklemekte ve a- 22-25, İzmir I. nci Erkek lisesinden 1 rlanda tedhişçileri faası için başkumandanının "silah ba- Buradan şehitliğe gidilmiş ve or-
cele yükünü boşaltmaktadır. Esat Çınar 45-50, Ziya Yamanlar 55- şına" kumandasına ve milli ülkünün du malülleri kendileriyle beraber 

İz m i r Enternasyonal 
Fuannı ziyaret ediniz 
20 Ağustos - 20 Eylül 
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60, Hilmi Erdim 55-60, İzzet Soner tamamii tahakkuku yolunda da gene kahramanca dövüşerek hayatını bu 
45.50, Necati Çiftçi 55-60, Selahattin gene faaliyette Değişmez Başkan Milli Şefinin yük - toprakların istiklal ve saadeti için 
Özyar 55-60, Saim Borman 45-50, Nu- sek işaretleriyle verilecek vazifeyi çekinmeden veren muhterem ölülere, 
ri 45-50, Kabataş lisesinden Hıfzı Tev Londra, 26 a.a. - Deventry'de İr- başarmak için canlarını da fedaya da- bütün türk milletinin şükran borcu-
fik 55-60, Faruk Nafiz Çamlıbel 45. lancia tethişçileeri tarafından tertip ima müheyyadır. nu yerine getirmişlerdir. 
50, Zeki Defne 45-50, Hatemi Senih edilen bir suikasd neticesinde 5 kişi Ey türk tarihinde, hatta bütün be- Ordu malüllerinin çok isabetli bir 
Sarp 45-50, Celal Öktem 55-60, Ham- ölmüş, 12 kişi yaralanmıştır. şeri yet tarihinde yeni ve önemli bir kararla kendilerine gün olarak ayır -
di Nazım Ertek 45-50, Haydar Niyazi Polis ihtiyat tedbirleri almakta - devir açmak şeref ve gururunu mille- dıkları büyük taarruzun bu seneki 
Dikeçoğlu 45-50, İhsan Durukan 45- dır. Çünkü "İrlanda cilmhuriyet or • timize temin eden ve bize hür, müs - yıldönümünün bariz hususiyeti, onun 
50, Adem Nezihi Energil\ 45-50, İh- duıu" nun ajanlarına "buhrandan is - takil bir yurt yaratan ve milletler a- kazanılmasında kan ve emek harcıyan 

el 4$-50, Kubar tifade" etmelerini cmrettiii zanne - rasında yüksek onur ve itibar kazan- bu şerefli askerlerin dünkü güzel ve ·············==••••'11111111 ·· vakur meruimlcri olmuıtur. 



i z M R- F u R H D A 

FUARDAKİ EGLENCE 
YERLERİNDE UFAK 

BİR DOLAŞMA 

o T L A R 

Bu bir moloz yı
ğını veya bir yan
gın yeri bakiyesi 
değil, insan eme
ği ile vücuda ge
tirilmif suni bir 
mağaranın dışarı
dan görünüşüdür • . , 

Sunı mağara ve hayvanat bahçesi 

BURSA OVASINDA 
BÜYÜK Bi R BARAJ 

Dört bu~uk milyon lirahk su tesisleri bittikten sonra 

Bursa ovasında 
2- 3 defa mahsul 

senede · 
alınacak 

Su sporları zevki bütün memlekete yayılmaktadır. Sahili olmıyan şe-

hirlerde de belediyeler, bu ihtiyacı karşılamak için yüzme havuzları yap
tırıyorlar. Çankırı belediyesi de şehir ormanlığında güzel bir havuz yap
tırmıştır. H avuz su ile dolduğu gündenberi etrafı, en kalabalık bir p/§j ka
dar hareketlidir. 

işte yukarıda bu havuzda güneşin sıcaklığını gideren ve deniz hasretini 
uyutan çankırılı gençler görüyorsunuz. Resimde havuzun hududu da belli 
olmadığına göre pek 8/iı bir sahil manzarası değil mi? 



Geçit resminde k raman ordumuz 

Zıhlı tümen tanklarla geçiyor Tümgeneral Salih Umurtag ve karargah kumandanları geçiyorlar 

Mareşal harita üzerinde manevramn tenkidini yapıyor Geçit res.minde ecnebi ata§emiliterler Geçit resminde motörlü kıtalar 

Geçit resminde bindirilmiş askerlerimiz Geçit resminde motörlü kuvetlerimis 

Geçit re•minden güzel bir görünüş Geçit resminde tanklarımız '1eçit resminde t§ıldal'llar 

Geçit resminde motörlü toplarımız Motörlü kuvetlerimi:zden bir başka gÖrÜnÜf 
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ALMANYA'DA 
SEFERBERLiK 

Tanenberg şenlikleri yapdmıyor 

Hususi otomobillere, benzinlere vaziyet edildi 
Almanya' da tayyare uçuşları men olundu 

Berlin, 26 a.a. - Berlin' de bütün gece aak • t db" J J "' d d"l · · lh . erı e ır er a rnma -
ga evam e ı mıttır. tıyat zabit ve efrad 1 · t L 

1. 1 G . mm ev erme gece eır 
ıgat yapı mıştır. ece sılah altına almanla d l 20 

·ı 45 d . r meyanın a yaş an 
ı e arasın a olan ıhtiyat efradı da b l kt d B b h 
B 1

. u unma a ır. u sa a 
er ın sokaklarında pek az faaliyet gör·· ı ·· ı·· H • t 

b 'l] · b.. ··k b" k u mu§ ur. ususı o omo. 
ı erın uyu ır ısmı kapalı sokaklara yığılmıştır. 
Bu sokakların ağzında: "Cihetias

keriyece kapatılmıştır.,, ibaresi bu
lun~akt~dır. Be!nelmilel şarap kon· 
gresı munasebetıyle bugün ve yarın 
Tane~berg'd~ şe~lik yapılacaktı. Bey 
n.elmılel vazıyetın gerginliği dolayı
sıyle bundan vazgeçilmiş ve bu bir 
resmi tebli ğilc ilan olunmuştur.' 

Ge~cral Brau.tchitsch'in bu akşam 
radyo ıle neıredılmesi kararlaştırılan 
nutkunu söylemiyeceği alman radyo
su tarafından bildirilmektedir. 

Nuremberg kongre•i 

Eylülün ikisi ile on biri arasında 
toplanması mukarrer olan alman milli 
sosyalist partisinin senelik kongresin 
den sarfınazar edilmiştir. 

Kongrenin ilerde toplanıp toplan· 
mıyacağı da vaziyetin inkişafına bağ
lıdır. 

Hitler'in tema•ları 

Hitler Mareşal Göring ile Ribben
trop·u saat 17.30 da Başvekalette ka -
bul etmiştir. 

Göring son günlerde gayet faal bir 
rol oynamış gibi görünüyor. Göring 
daha evel Hitler ile saat 12.15 te de 
görüşmüştü. 

Almanya'nın biltiin umumi valileri 
ve mebusları Hitler'in emrine amade 
Berlin'de toplanmış bulunuyorlar. 

Diğer taraftan Bitlerin yarın Ta
nenberg'de aöyliyeceği nutuk yeri
ne halka hitaben bir beyanname ha· 
zırladığı şayi olmuştur. Bu hususta 
propaganda nazırı malCım bir şey bu
lunmadığını ve rayştağın da toplantı
ya çağrılacağına dair haberleri de ya
lanlamıştır. 

Otomobil ve atların askeri maka· 
matça müsaderesi devam etmektedir. 

Gene cihetiaskerlyenin emriyle 
benzin istasyonları hususi otomobil -
cilere artık benzin satmamaktadır. 

Almanyadaki bütün benzin stokları· 
na el konmuştur. 

Alman demiryolları askeri olmı
yan trenlerin sayısını asgari hadde 
indirmiştir. 

Tayyare uçuıları menedildi 
Hava nezaretince bugün neşrolu

nan bir emirname ile alman toprakla
rı üzerinde, alman askeri ve hükümet 
mücsscsatına ait tayyarelerle memle
ket içinde hava seferleri yapan al
man tayyareleri müstesna olmak ü
zere, hiç bir tayyare uçamıyacaktır. 

Uçuşlarına müsaade edilen tayya · 
reler de 500 metreden daha yüksek u
çamıyacaklardır. 

D. N .B. bugünden itibaren bütÜn 
posta servislerinin münhasıran silah 
altına çağrılan askere tahsıs edildiği
ni bildiriyor. 

Halk, bugünden itibaren on gün 
müddetle postayı kullanmamağa da
vet edilmiştir. 

Postaların normal şekilde işteme
ğe başlamaları matbuat tarafından i -
lan edilecektir. 

Almanyada bulunan japonlar, bil· 
hassa kadınlarla çocuklar, hususi 
trenlerle Berlinden hareket etmişler
dir. "Deutsche Lufthansa,, ecnebi 
memleketlerine yaptığı hava servisle 
rini tatil etmeğe karar vermiştir. 

A lmanlar lngiltere'yi 
terkediyorlar 

Londradaki Almanya sefareti de al
man tebaasını derhal veya en kısa bir 
zaman zarfında İngiltereyi terketmek 
emrini vermiştir. 

Seferde bulunan alman gemileri 
derhal ve bitaraf bir limana gitmek 
emrini almışlardır. 

Çek ajan•ına vaz'ıyet edildi 
Zürih, 26 a.a. - Resmi çek ajansı 

"Çeteka,, dün alman askerleri tarafın
dan işgal edilmi§tir. Askerler gece ec
nebi muhabirlerinin bürolarına gire -
rek binada yapacakları araştırmalar 

bitinceye kadar yerlerinden kımılda -
mamalarını tenbih etmişlerdir. Aynı 

zamanda telefon muhaberesi kesilmiş
tir. 

Prag ile ecnebi memleketler ara
sında muharebelerin durduğu öğre • 
nilmiştir. 

Fransa'nın vaziyeti 
----------

Askeri tedbi rler devam ediyor 

Fransanın Berlin elçisi 
tekrar Hitler'le görüştü 

ULUS 27 - 8 - 1939 
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YA İTALYA? 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GERGİNLİK 

Hitfer'den Musofini'ye 
Musolini'den Hitler'e 
Hitler'den Musolini'ye MESAJ! halô devam ediyor. 

Roma, 26 a.a. - Stef ani ajanaı atağıdaki tebliği netretmektedir : HİTLER'İN TEKLİF İNE KAR~I 
"Dün saat 15 te Duçe Almanya aefiri Yon Mackenssen'i kabul et·· 

mittir. Sefir, refakatinde hariciye nazın Kont Ciano olduğu halde mu· 
maileyhe Führerin uzun bir telgrafını tevdi etmiştir. Duçenin cevabı 
ltalya sefiri Attolico tarafından aaat 18 de Führere verilmittir. 

Saat 21,30 da Duçe tekrar alman aefirini kabul etmit ve sefir ken· 
diaine Führerin ikinci bir telgrafını vermittir. Bu ikinci mülakatta da 
Kont Ciano hazır bulunmuıtur.,, 

Bugün Musolini, Kont Ciano ile münakalat nazın Benni'yi ve ordu, 
donanma ve hava erkanıharbiye reislerini kabul etmit ve kendileriyle 
ltalya'nrn askeri hazırlığı meselesi hakkında görüşmüttür. 

Mareıal Balbo ltalya'dan Trabluı'a dönmüştür. Mareıal'ın Trab· 
lua'a varır varmaz Libya'daki askeri teflerle görüttüiü ve bunu müte· 
kip silah altına alınan efradı teftiş ettiği bildirilmektedir. 

lngillere bugün 
<evabını gönderiyOr 

(Başı 1. inci sayfada) ı 

İtalya hükümeti, bütün İtalyan vapurlarına verdiği emirde İtalyan 
limanlarına derhal dönmeleri veya bitaraf limanlara gitmeleri lüzu· 
munu bildirmiıtir. 

son mülakatı üç saat &ürmüş &onra 
Lort Halifaks hariciye nezaretinde 
Fransanın Londra büyük elçisi Cor
bini kabul etmiştir. 

Çemberleyn - Henderson - Hali
faks görüşmeleri saat 16,45 te bitmiş 
ve İngilterenin Berlin büyük elçisi 
Henderson kıra! tarafından kabul e
dilmiş ve kendisiyle bir saat 25 daki
ka görüşmüştür. Henderson saraydan 
saat 18,15 te çıkmıştır. 

Polonya Cümhurrei•inin 
lngiltere kıralına telgrafı: 

Diğer taraftan Cümhurreisi Mos .. 
ciscki İngiltere kıralına aşağıdaki 
telgrafı çekmiştir: 

Bugün ltalya'yı terketmek istiyen 300 amerikalı, İtalya vapurları 
seyrüsefaini tatil ettiği için Paris'e hareket etmittir. Yarın diğer 100 
amerikah Napoli'den bir Amerika vapur una binecektir. 

" Polonya ile İngiltere arasındaki 
dostluk imzalarını attıkları bu anlaş
manın dünyada büyük hak ve adalet 
prensiplerinin takviye..;ine hizmet e -
deceğine samimiyetle kani bulundu
ğumu arzetmek isterim.,, Polonya - A lman hududunda Bundan sonra saat 18,30 da İngiliz 

kabinesi toplanmıştır. 

ATEŞ İ 
Toplantı 2 buçuk saatlik müzake

relerden sonra 20,55 te nihayet bul
muştur. 

Pariı'teki Polonya •elaretane
•inin tebliği 

Paris, 26 a.a. - Polonya sefaretane· 
si bildiriyor: 

Polonya' da 1.500.000 kişi 
seferber bi r haldedir 

İngilterenin Berlin büyük elçisi 
de dahil olmak üzere bütün nazırlar 
kabinenin toplantısında hazır bulun
muşlardır. 

f!itlere verilecek cevap 

İngiliz kabinesi bu akşamki top -
lantısında, Hitler'e cevap vermeyi ka
rarlaştırmıştır. Bu cevabın metni ya -
rın sabah tesbit edilecektir. 

"Bir sabah gazetesi bugün Pariste
ki "Polonya mahfillerine,. atfen bir 
haber neşretmiştir. Bu haberde Po
lonya'nın Danzig için bazı şartlarla 

müzakereye girişeceği bildirilmekte 4 

dir. Halbuki alakadar Polonya mahfil 
lerinde bu haberin hakikate tevafuk 
etmediği ve hiç kimsenin bu mahfiller 
namına söz söylemiye salahiyettar ol· 
madığı beyan edilmektedir.,, 

Varşova, 26 a.a. - Bugün bütün 
Polonya harp hazırlıklariyle meşgul
dür. Seferber edilen kuvetlerin yekfi
nu bir buçuk milyon tahmin edilmek
tedir. Bütün otomobiller ve atlar mü
sadere olunmuştur. Kıtaat hudutlara 
sevkolunmaktadır. 

Hududu tecavüz eden alman/ar 

Ostrolenko mıntakaıında Myslinice 
civarında bir hadise olmuş ve bir mit
ralyözü bulunan bir alman devriyesi 
leh arazisine girerek bir kilometre ka 
dar ilerlemiştir. 
Almanların açtığı ateşe mukabele 

eden Polonyalılar birinci süvari ala
yına mensup bir alman neferini öldür 
müşlerdir. 

Devriyenin diğer efradı mitralyözü 
bırakarak geri çekilmiştir. 

Gene bu sabah saat 6,45 te alınanlar 

ralı geri kıtaat efradını silah altına 
almağa karar vermiştir. 

F ranıız gazetelerinin yazdıkları 
Fransız gazetelerinin tefsirlerine 

gelince; fransız matbuatının fransız 
milletinin hissiyatına tercüman olan 
vaziyeti, sükun ve nefse itimattır. 

Bütün gazeteler, kayıt ve şartsız 
olarak Daladiyenin dünkü nutkunu 
tasvip etmektedirler. 

Figaro gazetesi, bir talep terviç e
dilir edilmez başka taleplerin ileri 
sürülmekte olmasına binaen Avrupa
nın bir senedenberi daimi bir heyecan 
içinde yaşamakta olduğuna işaret et· 
tikten sonra diyor ki : 

Bir anlaşmıya varmak için samimi 
surette sarfedilen gayretlerin her de
fasında bu anlaşmayı bozmağa tegvik 
yerine geçmesine artık imkan yok
tur. Böyle bir sulh, sulh değildir. O
nun biçimsiz bir karikatürüdür. Biz, 
böyle bir sulh istemiyoruz. 

Lo Jurnal diyor ki : 

Clarna hudut karakoluna taarruz et -
mişler ve Slovakyadaki civar tepeler
den üç salov top atmıtlardır. Polon· 
ya silezyasında kain Mestyviclkie pos 
tasına da alınanlar tarafından tecavüz 
edilmigtir. Almanlardan iki yaralı var 
dır. 

Kabine sabah tekrar toplanacaktır. 
Resmi mahfiller, kabinenin bu ak • Müzakere kapıları 

şamki toplantısı hakkında her hangi kapanmadı mı? 
bir tefsirde bulunmaktan içtinap et • Vaşington'dan bildirildiğine göre, 
mektedir. Yalnız bu gece mahdud na- dün sefirlerin Hitler tarafından ka -

~-~~~=~-~==1~ırrar-ıromıtesının topıanacagı ve ou nuı e-aıımmnı nmteakıp Amerıka·nın 

Alman tayyarelerinin toplantı esnasında yarın tasdik edile· Berlin maslahatgüzarı Hariciye Ne. 
tecavüzleri cek olan ~ro~enin !azılabil~ceği söy - zaretine bir telgraf çekmiştir. Bu tel-

Sarnhiyettar bir menbadan bildi • lenmekle ıktıfa edılmektedır. grafın şifreleri açıldıktan sonra hasıl 
rildiğine göre alman tayyareleri Po • Berlinden Havas ajansına bildiril - olan kanaat Hitler'in sefirlerle yaptı· 
lonya arazisine mütemadiyen tecavüz- diğine göre, İngilterenin Bertin bü • ğı mülakat esnasında müzakere kapı
lerde bulunmaktadırlar. yük elçisi Henderson'un yarın Berli- larını tamamiyle kapamadığı merkc -

Dün saat 14 de ve 17 de "Heinkel,, ne avdet edeceği haberi siyasi maha • zindedir. Bununla beraber alman dev
askeri tayyareleri Hell yarımadası ile filde çok büyük bir alaka uyandırmış- let reisinin Ruzvelt tarafından yapı • 
Gdynia limanı ve leh arazisinin diğer tır. lan teklifi ve Polonya tarafından tas-
noktaları üzerinde uçuılar yapmışlar- iyi mallımat alan alman mahafilin- vip edilen hal şekillerini kabul edip 
dır. de, vaziyetin inkişafında hiç değilse etmiyeceği mallım değildir. 

Bu münasebetle memnu mıntakala- bir tevakuf arız olduğu ve yarına ka- I lh l • · , 
rın haritalar üzerinde ı"•aret edı"lmı'ş d · · • h . · h · k 1 f 6U yo una gırıyor mu. ır ar ıstısnaı e emıyetı aız arar ar 
olmasına binaen hiç bir pilotun bun- beklememek liizımgeldiği ihsas edil • 
ları bilmemesine imkan olmadığı be • mektedir,. 
yan edilmektedir. Diğer taraftan Press Associa· 

Pat ajansının bu baptaki tebliği tion'un bildirdiğine göre, İngiltere-
şudur: nin Almanya büyük elçisi Henderson 

Bundan böyle memnu mıntaka üze- hükümetinin Hitlere cevabını hami
rinde görünecek her tayyareye karşı len yarın Berline tayyare ile döne-
ateş açılacaktır. cektir. 

Polonya • Danzig hududu 

Polonya • Danzig hududunun Po -
lonya'daki kısmının kapatıldığına da
ir dola11an ıayialar salahiyettar bir 
menbadan tekzip edilmektedir. 

Fakat bugün Danzig'ten gelen ha -
bcrlere göre öğleden itibaren Danzig 
limanında seyrüsefain durdurulmuş -
tur. 

Parlamento toplantısı 

Royter ajansı, parlamentonun pa • 
zartesi günü toplanacağını bildirmek
tedir. 

Deyli Ek•pre•'in Hitler'in 
me•aiına dair verdiği malU.mat 

Deyli Ekspres gazetesinin son ta-
. bında bildirildiğine göre Berlin'de 

A lmanlara göre de .ulhu tehdit Hitler tarafından Sir Nevil Hender • 
ed en Polonyadır son'a tevdi edilen mesajın aşağıdaki 

Berlin, 26 a.a. - D. N. B. ajansı maddeleri ihtiva ettiği zannedilmek-
bildiriyor: tedir: 

Vaşington, 26 a.a. - Harbiye Neza
reti müsteşarı J ohnson reisicümhur 
Ruzvelt ile görüşmüştür. 

Bu mülakattan sonra J ohnson mat
buata, Harbiye Nezaretinin her ihti -
male karşı bütün tertibatı aldığını 

söylemiş ve şunu ilave etmiştir. 
Avrupadan gelen haberlere göre, 

beklenmiyen yeni müşkilat çıkmadığı 
taşdirde, buhran sulh yoluna gireceğe 
benziyor. 

Macarlar 
Romenlerle 

Paris, 26 a.a. - Vaziyette bir deği· 
şiklik yoktur. Günün bariz hadisesi 
milli müdafaa nezareti tarafından alı
nan askeri tedbirlerdir. İyi mallımat 
alan mahfiller, bu tedbirlerin hiç bir 
tahrik mahiyetinde olmadığını fakat 
birkaç gün evel ittihaz edilen karara 
tevfikan vaziyetin vehametinden ile
ri geldiğini işaret eylemektedir. Fran 
sa'nın vaziyeti değişmemiştir. 

Daladiye, dün, bu hususu kati ve 
va >ıh bir surette anlatmıştır. Daladi -
ye'nin bu beyanatı bugün de biltiln 
kıymetini muhafaza etmektedir. 

Bu talimat, hariciye nazırı Bone i· 
le hariciye nezareti umumi katibi Le
ger'nin Başvekil Daladiyeile bu sabah 
yaptığı görüşmeler esnasında tesbit 
edilmiştir. 

Fransanın Berlin büyük elçisi bu 
talimatı alır almaz akşam üzeri Hit· 
ler'i ziyaret etmiş ve bu talimattan 
kendisini haberdar etmiştir. 

Diğer taraftan Pariste Daladiye 
ve Bone temaslarına devam etmekte
dirler. Bugün Daladiye İngiliz sefiri· 
ni, Amerika sefirini kabul etmiştir. 

İngiltere ile Polonya arasındaki 
kati muahedenin imzası, Almanyaya 
yapılmış yeni bir ihtardır, ve bu ih. 
tar, Daladiyenin radyoda söylemiş ol
duğu azim ve metanet ve aynı zaman
da itidal ile dolu olan sözleriyle teyit 
edilmi§ ve Moskovadaki askeri heyet 
l~rin geri çağrılması ile yenilenmiı • 
tır. 

Bu sabahki alman gazeteleri, po- ı. _ tngiltere'nin Versay muahede
lonyalıların vahim taşkınlıklarının sinin son haksızlıklarını ortadan kal • 
yeni serilerini neşretmekte ve birinci dırması ve eski alman müstemlekele _ 
sayfalarına şöyle manşetler koymak· rini iade etmesi ıartiyle Almanya bu 
tadır : l k 1 • .. . . mem e et e yırmi beş senelik bir ade-

Polonyalıların canıyane tahrıkle- mi tecavüz misakı kd . k 
· "P l h"" h "D.. a etmeyı abu! 

rı,, o onya ucuma azır,, ve u~- edecektir. 
ya, Polonya teröründen doğan netı· 
celer kar•ısında bulunuyor.,, 2· - Danzig'in Almanya'ya iadesi 

ır lazımdır. 
Berliner Börsen Zeitung diyor ki: 
Polonya tahriklerinin bu kadar az 

bir zamanda bu kadar çabuk bir suret 
te biribirini takip etmesi, Polonya'nın 
bir tecavüz harbine batlamak azmini 
isbat ediyor. Alman tayyarelerinin 
bombardımanı ve Almanya'ya karşı 
taarruz için alman hududlarına Polon 
ya kıtalarının tahtidi, sulhu tehdit 
eyliyor. 

3. - Koridordan bir alman otomobil 
yolunun geçmesine müsaade edilmesi 
mukabilinde Danzig limanında Po· 
lonya'ya on sene müddetle bazı hak • 
tar verilecektir. 

Ademi lecavüı 
pakti yapmak 
istemiyorlar ! 

Bükreş, 26 a.a. - Romanya'nın aldı
ğı askeri tedbirler dolayısiyle, Maca
ristan Bükreş nezdinde teşebbüste 
bulunarak endişelerini izhar etmiştir. 
Bunun üzerine, Romanya hükümeti, 
senelik manevralara iştirak eden kıta
ların talim ve terbiyesi için bu tecem
mülerin yapıldığını ve bu tedbirlerde 
tecavtizi hiç bir maksat bulunmadığı
nı bildırmiştir. 

Hitler'in fransız ve İngiliz büyük 
e1 dleri ile görüşmelerinin mevzuu ve 
mahiyeti hakkında tam bir ketumiyet 
muhafaza ediliyor. 

Ancak şu kadar söyleniyor ki, Hit
ler"in beyanatının mevzuu pek umu • 
midir. Alman hükümetinin hakiki 
maksatları hakkında hiç bir şeyi ihti
va etmediği gibi dün Daladiye tara -
f•r •lan dermeyan edilen prensipler 
ha':kında da alman hükümetinin hattı 
hareketini tenvir etmemektedir. 

Diğer taraftan haber verildiğine 
göre Fransanın Moskova sefiri Nag-

giar hariciye nazırı ile görüımek ve 
Alman • Sovyet misakı hakkında ma
Himat vermek üzere pek yakında Pa
rise hareket edecektir. 

İyi haber alan mahfillerde söylen
diğine göre Naggiar geri çağrıldığı 
için değil normal şekilde hariciye na
zırı ile temas etmek için Parise döne· 
cektir. 

Peuple gazetesinde okunmuı tur: 
Alman matbuatının Ruzvelt'in me

sajını karşılayışı Berlin'in bu mesajı 
nazarı itibare almaktan imtina edece
ği tahminine yol açmaktadır. Eğer iş 
b.ö~le ise Almanya, taarruz mesuliye
tını Polonyaya yüklemek için göster
mekte olduğu meharete rağmen fela. 
ketin meıuliyetini üzerine almıı ola
caktır. 

Völkischer Beobahter diyor ki: 
Polonyalıların halen yapmakta ol· 

duğu cebir ve tiddet hareketleri ge-
f a' çen sene Çek aşağı tabakasının Südet 

ran• da komüniıt gazeteleri almanlarına karşı yaptığı cinayetlere 
kapatıldı benziyor. B. Çemberleyn'e §Üpheli gö 

Paris, 26 a.a. - Resmi gazetede bu rülen bu bcnzeyi§, gerek Çek gerek 
sabah çıkan bir kararnameye tevfikan Polonya milletlerinin en fena unıur-

A•kerİ hazırlık dah T S b BÜgün öğleden sonra Franıanın 
B•rlin bilyük elçisine Fransanın nok- A 

ı ıye nazırı arraut ugünden iti- tarının her iki vaziyette de, ayni cina-
. yrıca siyasi faalı'yetı"n dı ında fe· b "H · " ~~~~~......_ ....... ..._.._....ı:.;..,__.,~--:.ı-:.-...ı.....:...o ............. -..:.. __ .;.;.;.;;~,;.;,,;.;:..=.;:ı:.:~:..:.:...ı.::::a~re~n.:.....:.:.:u~m~a~n~ıt~e~v~e"-~...'11ı1J.1:....Ju.i~~e c · · · · · · 

4. - Kanun ve nizamın idamesi me
selelerinin halli ve atmanlar aleyhin
deki tedhiş hareketlerine nihayet ve • 
rilmesi için Almanya ile Polonya a -
rasında müzakerelere başlanması l~ • 
zımdır. 

5. - Almanya Polonya ile bu mem
leketin yeni hudutlarını on sene için 
garanti eden bir ademi tecavüz misa
kı akdetmeyi kabul eylemektedir. 

Romanya hükümeti, komşuları hak
kında beslediği muslihane düşüncele· 
ri tebarüz ettirmek için de Romanya 
ile Macaristan arasında bir ademi te
cavüz paktı imza etmeğe hazır bulun
duğunu söylemiştir. 

Haber alındığına göre, macar hUkü
meti, bunları kabul edcmiyeceği ceva
bını vermiştir. 

Fakat Royter ajansının resmi ma • 
hafilden öğrendiğine göre, Londra 
gazetesinin Henderıon ile Hitler'in 

Budapeşte'den bu akşam resmen b:I 
dirildiğine göre, Romanya'nın bir a
demi tecavU z misakı akdi i in 

İir.İiAmf'),.r.İ ..., ........ J..l.t..-..ola.....ı...--l~-----.;;..;,-;;,iiiİııııİiİİİıİİmİİliıİİıİıılillılılıılııliiılıılııi 



Vilôyetler 
yapılacak (75) çift göçmen evi inşaa
tı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

İncaaf fen memUrU alınacak s k ma.k istiyenlerin 2490 numaralı kanu- Bu tarife 15. 9. 1939 tarihinden iti-
'I Otl h ÇOm tomruğu nun betinci maddesindeki nispet da- haren tatbik edilecektir. Fazla tafsi -

Bu inşaata tazım olan kereste idare
ce verileceğinden keşif bedeline da • 
hil değildir. Eksiltme, hususi ve fen
ni şartname ve keşif hulasasiyle bu -
na müteferri diğer evraklar Çorum ls 
kan müdürlüğünde ve Ankarada İs. 
kan ,umum müdürlüğü fen heyetinde 
ve Mecitözü İskan dairesinde görüle
bilir. 

Samsun Belediyesinden : Devlet Orman işletmesi Karabük iresinde (12,50) lira bedel mukabilin- lat için istasyonlara müracaat edilme-
120 lira aylıklı bir inşaat fen memu- Revir Amirliğinden : de ve evelce almış olanların da de- si. (4087) 14045 

Apartman inşa 

ettirilecek 

ru alınacaktır. İsteklilerin şimdiye 1 - Karabükte köprü başında istif- ğişmiş olan kısmını bila bedel almak 
kadar bulundukları yerlere ait bon - te mevcut (1099) adet muadili (636) üzere Encümen kalemine ve istekli- Rampa ve hafriyat işi 
servis, diploma vesair evraklariyle metre mikap (221) desimetre mikap lerin de teklif mektuplarını 3.10.939 
boy fotografh istida ile belediyemize çam tomruğu açık arttırma ile satıla- salı günü saat ona kadar encümene D. D. Yollan 2. ci l§letme Arttır-

:.\dana Vakıflar Müdürlüğün
den : 

müracaatları. (6537/ 4048) 14009 caktır. vermeleri ilan olunur. (3782) 13823 ve Eksiltme Komisyonundan : 

B 
lu I k 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme A'"' f'd 1 k Ankara istasyonunda yapılacak 

. Kapalı zarf usuli ile bina inıaatı ek
•ıltme illi.nı: 

a.11\e er memuru ahna<a payları mevcut kabukları soyulmuş o ga~ ve 1 aı. a maca askeri rampa ve hafriyat işi kapalı 
Samsun Belediyesinden : lup hacim kabuksuz orta kutur üze - Ankara Belediyesinden : zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş -

Eksiltmeye konulan iş : 
Muvakkat teminat (2434) lira (50) 

kuruştur. İsteklilerin teklif mektup
larını 2490 sayılı artırma ve eksiltme 
kanununun hükümleri dairesinde 939 
yılına ait Ticaret Odası ve bu gibi 
işleri yaptığına daiı ait olduğu daire
lerden alacakları vesikalarla birlikte, 
6-9-939 çarşamba g'foü saat (14) de 
kadar Çorum İskan müdürlüğüne ver 

75 lira aylıklı bir bahçeler ve fidan- rinden hesaplanmıştır. 1 - Şehir bahçeleri için alınacak tur. Bu işin keşif bedeli 12800 liradır. 
lıklar memuru alınacaktır. 3 - Tomruklara ait satış şartname- olan (13980) lira kıymeti muhammi- İhalesi 13. 9. 939 tarihine rastlıyan 

1 - Adanada hükümet caddesinde 
~e kız lisesi karşısındaki vakıf mahal 
llzerine olbabtaki projesine göre a -
Partman inşaatıdır. 

İsteklilerin ziraat mektebi diploma- si Ankarada orman umum müdürlü - neli ağaç ve muhtelif cins fidanlar 45 çarşamba günü saat 16 da Ankarada 
sı bulunduğu yerlere ait bonservis ğünde Ankara, İstanbul orman çevir- gün müddetle kapalı zarf usulü ile ek ikinci işletme binasında toplanacak 
vesair evrakları ve bilhassa çiçekçilik ge müdürlüklerinde ve Karabükte dev siltmeye konulmuştur. komisyonda yapılacaktır. 

.. 2 - Bu inşaat maamüştemilat götü
tu olarak toptan eksiltmeye konul -
ınuştur. 

te bilgili olduğuna dair vesika ve boy let orman işletmesi revir amirliğinde 2 - İhalesi 10. 10. 939 salı günü sa- Taliplerin 960 liralık teminat mak-
fotograflı istida ile belediyemi.ze mü- görülebilir. at 11 de belediye encümeninde yapıla· buz veya banka mektubu ve kanunun 
racaatları (6538/ 4050) 14011 4 - Tomrukların muhammen bedeli caktır. tayin ettiği vesaik ile tekliflerini ih-

3 - Keşif bedeli ( 40439) lira (98) 
kuruştur. 

(13) lira (65) kuruştur. 3 - Muvakkat teminat (1048,50) li- tiva edecek kapalı zarflarını aynı gün 
Şose yaptınlacak s - İsteklilerin % 7,5 muvakkat radır. saat 15 c kadar komisyona tevdi et -meleri lazımdır. 13979 

4 - Bu inşaata ait fenni evrak şun
lardır : Gö~men evleri yaphnlacak 

Zonguldak Valiliğinden : pey akçesiyle 6. 9. 939 günü s~at (15 4 - Şartname ve listesini görmek miş olmaları lazımdır. 
Zonguldak Vilayeti içinde zon· de) Karabükteki revir merkezine mü- isteyenlerin her gün encümen kalemi- Şartname, mukavele projesi ve fen-

A) Fenni şartname, 
B) Mukavele projesi ve projeye 

guldak _ Kilimli yolunda yapılacak racaatları (6550/ 4051) 14012 ne müracaat eylemeleri ve isteklile - ni şartname ikinci işletme kaleminde 
"70347'' lira "61" kuruş keşif bedeli S t 1 k t ... rin de ihale günü olan 10. 10. 939 salı parasız olarak verilmektedir. (4155) Çorum iskan Müdürlüğünden: 

bağlı vahidi fiyat cetveli, 
C) Eksiltme şartnamesi, 

İskilip kazasına bağlı Karadibek 
ve Alagöz köylerinde yapılacak göç
men evlerine ait kapalı eksiltme ila • 
nıdır. 

şose inşaatı ve sınai imalat işi kapalı Q 1 1 çam om rugu günü sa~t ona kadar te~l.if. mektupla- 14095 
zarf ve vahidi fiat usulile eksiltmeye DevJet Orman ftletmesi Kara- rını encumene vermelerı ılan olunur. 

D) Proje. 
S - Yukarıda yazılı evrak Ankara

da vakıflar umum müdürlüğü inşaat 
rtıildürlüğünden, lstanbulda İstanbul 
Vakıflar başmüdürlüğünden, Adana -
~a Adana vakıflar müdürlüğünden 2 
lıra iki kuruş mukabilinde alınabilir. 

konulmuştur. bük Revir Amirliğinden : (3916) 13937 
Eksiltmesi 9. 9. 939 günü saat 11 de 1 - Yalakkuzu bölgesi katiyatın - Et alınacak 

6 - Eksiltme 31-8-1939 tarihine 
tastlıyan perşembe günü saat 11 de 
Adana vakıflar idaresi binasında top
~acak komisyonda yapılacaktır. 
. 7 - Eksiltmeye gireceklerin (3.033) 
lıra teminat vermeleri ve aşağıdaki 
}'azılı vesikaları haiz olmaları şarttır. 

A) 1939 yılına ait ticaret odası ve· 
•ikası. 

B) İhale tarihinden en az sekiz gün 
eveı Adana nafıa müdürlüğünden, An 
karada vakıflar umum müdürlüğü in
Şaat müdürlüğünden, lstanbulda va
k.ıf!ar başmüdürlüğünden ve diğer 
"ılayetlerde naha müdürlüklerinden 
•lınmış ~ en az (35.000) liralık tek 
bir bina inşaatı yapmış ve muvaffak 
Olmuş bulunduğunu bildiren yapı mü
teahhitliği vesikası. 

8 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat 
Yüksek mimar veya yükaek inşaat mü 
hendisi olması ve) a bunlardan biri ile 
~iiştereken teklif yapıp mııkcıveleyi 
hırlikte imza etmeleri şarttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapa
lı zarfın ihzarında ve teklif mektup
larının yazılmasında ve bu zarfların 
tevdiinde ve posta ile gönderilme 
•inde 2490 numaralı kanunun 32, 33, 
34 üncü maddelerine harfiyen riayet 
etmeleri lbımdır. 

(3737) 13691 

Ford kamyonu ahnacak 
Nafıa Vekaleti Konya Ovaar Su

lama idaresi Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
1939 modeli; uzun p.se, çift teker • 

lek üç tonluk bir adet fort kamyon 
dur. 

2 - Muhammen bedeli (2600) iki 
bin altı yüz liradır. 

3 - Eksiltmenin şekli ve günü: 
30 Ağustos 939 t,arihine rastlıyan 

çarpmba günü saat on beşte Konya 
nafıa müdürliiğünde teşekkül edecek 
eksiltme komisyonu tarafından açık 

eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is 

teklilerin (195) yüz doksan beş lira -
lık muvakkat teminat vermeleri la · 
zımdır. 

5 -Daha fazla izahat almak isteyen 
terin Çumrada sulama idaresi müdür
lüğüne müracaat etmeleri. 

6 - Postada vukubulan gecikmele
rin kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

(3778) 13767 

Su saati ilônı 

Aydın Belediye Reisliğinden: 

6. 9. 939 çarşamba günü saat (15) 
te Çorum iskan müdürlüğü eksiltme 
komisyonu odasında ihalesi icra e
dilmek üzere (17723) lira ve (20) ku
ruş keşif bedelli İskilip kazasına bağ
lı Karadibek ve Alagöz köylerinde 
yeniden yapılacak ( 40) çift göcmen 
evi inşaatı kapalı zarf usuliyl~ ek
siltmeye konulmuştur. Bu insaata la
zım olan kereste idarece verÜeceğin
den keşif bedeline dahil değildir. 
Eksiltme, hususi ve fenni şartname 
ve keşif hülasasiyle buna müteferri 
diğer evraklar Çorum iskan müdiır
lüğünde ve Ankarada iskan umum 
müdürlüğü fen heyetinde ve İskilip 
iskan dairesinde görülebilir. Muvak
kat teminat (1329) lira (24) kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarım 
2490 sayılı arttırma ve eksiltme ka • 
nunu hükümleri dairesinde 939 yılına 
ait ticaret odası ve bu gibi işleri yap
tığına dair ait olduğu dairelerden a -
lacakları vesikalarla birlikte 6. 9. 939 
çarşamba günü saat (14) e kadar Ço
rum iskan müdürlüğiine vermeleri la-
zımdır. (13980) 

Hükümet konağı yaptırılacak 

Ordu Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - 91.552 lira 86 kuruıı keşif bedel 
1i Ordu hükilmet konağı ikinci kısını 
in§aatı vahidi fiyat üzerinden eksilt
ye çılıcanlmıııtır. Bu sene 20 bin lira -
lık inşaat yaptırılacaktır. 

2 - İhale 11 Eylül 939 pazartesi 
günü saat 11 de nafıa müdürlüğü bi -
nasında toplanacak komisyonda yapı
lacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 - Bu ite ait evrakı keffiye ve 
projeler nafıa dairesinde görülebilir. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 5827 lira 64 kuruş muvak • 
kat teminat vermeleri ve ihaleden en 
az bir hafta evci makamı vilayete mü· 
racaatla alacakları ehliyet vesikasiyle 
939 yılına ait ticaret odası vesikasını 
ibraz etmeleri ve bir defada kırk bin 
liralık iş yapmış bulunmaları §arttır. 

6 - Teklif mektuplarının 2 inci 
maddede yazılı saatten bir saat eveli
ne kadar makbuz mukabilinde komis
yona verilmeleri lazımdır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet sa
at 11 e kadar gelmiş olmaları, aksi 
takdirde postada olan gecikmeleri ka
bul edilmiyecektir. 

(6517/ 4045) 14006 

Kapah ıarf usulile eksiltme ilanı 
Gümüşane 

cümeninden : 
Vilayeti Daimi En-

1 - 15 milimetrelik 250 adet su sa· 
ati ile keza ıs milimetrelik 280 adet 1 - Eksiltmeye konulan iş 32 bin 
kolye ve teferruatları kapalı zarf u • 152 lira 85 kuruş keşif bedelli Pir Ah
İuliyle eksiltmeye konmuştur. met Erzincan yolunda yapılacak 

2 - Saatlerin muhammen bedeli 12.50 açıklığında 4 betonarme köprü 
4125 ve kolyelerin 2100 liradır. ve dört metre açıklığında bir menfez 

3 - Saatlerin muvakkat teminatı 17. 8. 939 gününden itibaren on beş 
309 lira 38 kuruş, kolyelerin 157 lira gün müddetle ve kapalı zarf usuliylc 

eksiltmeye konulmuştur. 
50 kuruştur. 

Zonguldak vilayeti daimi encüme - dan Eskipazar istasyonunda istifde 
ninde yapılacaktır. mevcut 516 adet muadili 429 metre 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte· mikap (962) desimetre mikap çam 
ferri diğer evrak Zonguldak Nafia tomruğu açık arttırma ile satılacak -
Müdürlüğünde ve daimi Encümen ka tır. 
kaleminde görülebilir. 2 - Tomruklar evsafı yüksek bu -

Muvakkat teminat 4767 liradır. Ek- daksız olup baş kesme payları mev -
siltmeye girmek istiyenlerin ihale gü cut kabukları soyulmuştur. Hacim or
nünden sekiz gün evel Zonguldak Vi- ta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 
layetine müracaat ederek vilayet ma- 3 - Tomruklara ait satış şartname
kamından alınmış müteahhitlik si Çankırı orman çevirge müdürlü -
ehliyet vesikasile ticaret odasından ğünde ve Karabük devlet orman işlet 
bu yıl içinde alınmış vesika ve temi- mesi revir amirliğinde görülebilir. 
natları ile birlikte teklif mektupları- 4 - Tomrukların muhammen bede· 
nı yukarıda yazılı günde ihale saatin li 13 lira 65 kuruştur. • 
den bir saat eveline kadar daimi En- 5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
cümen reisliğine vermeleri ilan olu - pey akçesiyle 6. 9. 939 günü saat 11 
nur. (4130 • 6701). 1482 de Karabükteki revir merkezine müra 

caatları. (6573) 14048 

Hü!~~e!!~~~ğ~J!~~!!!~!~~ _ Sah l ık kök n o r tomruğu 
den : Devlet Orman işletmesi Kara-

1 - Eksiltmeye konana iş (Doğu bük Revir Amirliğinden : 
Bayazit hükümet binası inşaatı). Ke _ 1 - Karabükte istasyonda revir ö -
şif bedeli elli altı bin üç yüz yirmi nünde istifde mevcut 455 adet muadi
altı lira otuz bir kurut olup on bin li- li 379 metre mikap 488 desimetre mi
rası bu yıl bakiyesi 1940 mali yılında kap köknar tomruğu açık artırma ile 
ödenmek şartiyle eksiltmeye çıkarıl - satılacaktır. 
mıştır. 2 - Tomrukların ayrıca bat kesme 

2 _ Bu işe ait şartnameler ve evrak payları mevcut ve kabukları soyul -
şunlardır. muş olup hacim kabuksuz orta kutur 

A _ Eksiltme şartnamesi, üzerinden hesaplanmıştır. Tomrukla-
B - Mukavele projesi. rın ekserisi 4 metreliktir. Yüzde yir -
C - Bayındırlık genel şartnamesi, mi beşi 6 ila 8 metre boyundadır. 
D - Yapı itleri fenni ıartnameai, 3 - Tomruklara ait &atış prtname-
E - Keşif cetveli, silsilei fiat. si Ankara orman umum mildilrlilğiln-
F - Proje. de ve Karabükte devlet orman işlet -
G _ : mesi revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede-İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 
282 kuruş bedel mukabilinde Doğu 
Bayazit maliyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 7. 9. 939 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 16 da Doğu 
Bayazit maliye dairesinde müteıekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 4066 lira 32 kuruş teminat 
vermesi bundan başka aşağıdaki vesa
ikleri haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - İsteklilerin eksiltmeye gire • 
bilmeleri için ihale gününden sekiz 
gün evci Ağrı vilayetine müracaatla 
bu işi yapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası almaları mecburidir. 

B - Bir defada yirmi bin liralık in
şaat yaptığına dair fenni ehliyet ve -
si kası. 

C - Ticaret odası vesikası. 
6 - Teklif mektupları yukarda il -

çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evetine kadar Doğu Bayazit mali -
ye dairesine getirilerek eksiltme ko· 
misyonu reisliğine makbuz mukabilin 
de verilecektir. Posta ile gönderile -
cek mektupların nihayet üçüncü mad· 
dede yazılı saate kadar gelmiş ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

14097 

Devlet Orman iş. 

li 13 liradır. 
5 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk 

muvakkat pey akçesiyle 31.8.939 günü 
saat 11 de Karabükteki revir amirli -
liğine müracaatları. 

(6608/4125) 14075 

Ankara Belediyesi 

Ev ankazı müzayedesi 
Belediye Riyasetinden : 
Duatepede kadastronun 286 ıncı 

adasının 34 numaralı parselini teşkil 
eden hanenin 150 lira muhammen 
kıymetli enkazı şartnamesi mucibin
ce 30. 8. 939 tarihine müsadif çarşam· 
ba günü saat 15 te ihale edilmek üze
re müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
teminatlariyle imar müdürlüğü alım 
ve satım komisyonuna müracaatları 
ilin olunur. (3757) 13703 

Çöp kamyonu olanacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik işleri için alınacak 
olan (30.000) lira kıymeti muhamme
neli üç adet çöp kamyonu yeniden ka
palı zarf usulü ile 45 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 3.10.939 sah günü saat 
11 de belediye encümeninde yapıla

caktır. 

3 - Muvakkat teminat (2250) lira
dır. 

4 - İsteklilerin fenni ve eksiltme 2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şartnamelerini parasız Aydın beledi- tunlardır. Saldık köknar lomruılg 

A - Eksiltme şartnamesi Y 

4 - Şartnamelerini görmek isti -
yenlerin her gün encümen kalemine 
müracaat etmeleri ve isteklilerin de 
teklif mektuplarını 3.10.939 salı günü 
saat ona kadar encümene vermeleti i-

yesinden alabilirler. D I o J B - Mukavele örneği ev et rman tletmesi Kara-
5 - İhalesi 28 eylül 939 peraembe b"'k R • A · :s C - Bayındırlık işleri genel prt • u evır mırliiinden : 

günü saat 16,30 da Aydın belediyesi namesi 1 - Karabükte köprü başında istif-
daimi encümeninde yapılacaktır. (100 D - Şose ve köprüler fenni ıartna- te mevcut O) adet muadili (447) 

6 - Eksiltmeye iştirik edeceklerin mesi. metre mikap (542) desimetre mikap 
muvakkat teminatlarını havi teklif k w E - Keşif cetveli ve tahlili fiyat kö nar tomrugu açık artırma ile satı-
mektuplarını ihale saatinden bir saat F _ Proje lacaktır. 
evveline kadar belediye riyasetine ver İstekliler bu şartnameleri ve evra- 2 - Tomrukların ayrıca bat kesme 
meleri lazımdır. Postada vukubulacak 1 k kı Gümüşhane daimi encümeninden pay arı mevcut ve abukları soyul -
"edkmeler nazarı dikkate alınmaz. 1 h · k b k "' bir lira yetmiş kuruş mukabilinde ala- mut o up acım a u suz orta kutur 

13976 bilirler. üzerinden hesaplanmııtır. 

Gö. 1 ' ya f 1 k 3 - Bu itin ihalesi 7. Eyi. ·939 tari- 3 - Tomruklara ait satı§ şartname-
~eD ev erı p Hl acı hine rastlıyan perşembe günü saat 14 si Ankarada orman umum müdürlü -

Çorum Vilayeti İskan Müdürlü- de daimi encümen huzurunda yapıla- ğilnde Ankara, İstanbul orman çevir-
ğünden : caktır. ge müdürlüklerinde ve Karabükte dev 

Mecitözü Kaza merkezinde yapıla· 4 - Bu işe girebilmek için taliple- 1et orman işletmesi revir amirliklerin-
cak göçmen evlerine ait kapalı eksilt· rin 2411 lira 46 kurut muvakkat temi- de görülebilir. 
me illnıdır. nat vermeleri ve ihale gününden 8 gün 4 - Tomrukların muhammen bede-

6-9-939 çarpmba günü aaat (15) te evci Gümthane valiliğine müracaatın li (12) lira (50) kuruıtur. 
Çorum lıkln müdürlüğü eksiltme ko- alacakları ehliyet vesikalariyle bcra • 5 - lateklilerin % 7,5 muvakkat 

• ber ~J9 yıhaa ait ticaret odası Yetib· pey akçnlyle 6. 9. 939 ıtınll IUt 14 

lan olunur. (3781) 13824? 

F rigof ri k ve kan 

kurutma inşaatı 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Ankara mezbahasında yaptırı
lacak 250 bin (199) lira (15) kuruş 
kıymeti muhammineli frigofrik ve 
kan kurutma inşaat ve tesisatı prtna· 
mesinde yapılan bazı tadilat Uzerine 
yeniden kapalı zarf usulü ile eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 3.10.939 salı günü saat 
11 de belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminat (13,757,97) 
liradır. 

4 - Xlı·rt"ıal'lll9 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye hastahanesinin bir 

senelik ihtiyacı için alınacak 1500 -
1900 kilo et pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 665 lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminat 50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 1.9.939 cuma günü sa
at 10,5 da eblediye encümenine mü-
racaatları. (4085) 14079 

·.. Kazalar 

Buı fabrikası lesi sah 
Fethiye Belediyesinden : 

1 - Fethiyede belediye tarafından 
5270 lira muhammen bedelli buz fab
rikası tesisi kapalı zarf usuliyle ek
siltmiye konmuştur. 

2 - İhale: 27. 9. 939 çarşamba günü 
saat 16 da Fethiye belediye dairesin
de müteşekkil belediye encümenince 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 395,25 lira
dır. 

4 - İşbu eksiltmiye ait şartname 
proje ve saire Fethiye belediyesin
den parasız alınabilir. 

5 - Talipler tarafından kanunun 
tarifi dairesinde tanzim edilecek tek
lifnamelerin ihale gün ve saatine ka
dar belediyeye gelmiş veya verilmiş 
olması ilan olunur. "6435,. (3987) 

(13969) 

Elektrik dizel motörü ve 
muhtelif tesisat ahnacak 
Muğla Vilayetine Baib Ula Ka

sabası Belediyesinden : 
ı - Nafıa Vekaletince musaddak 

fenni proje, prtname ve keşifname
sine tevfikan belediyece yaptırılacak 
bir adet dizel motör ve alternetör ile 
teferrüatı, tevzi cereyan tabloları, ir
tibat ve santral çıkış kabloları, çıp
lak bakır teller, izaletörler ve sair te
ferrüatı ile bunların temel ve mon
tajlarından mürekkep elektrik tesisa
tı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

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

3 - Eksiltme 25 eylül 939 pazarte
si günü saat 15 te Ula belediye daire
sinde encümen huzurunda yapılacak
tır. 

4 - Tesisatın muhammen bedeli 
(12765) lira ve muvakkat teminat 
(957) lira (38) kuruştur. 

5 - İateklilerin şartnamede yazılı 
belgeleri haiz olmaları lazımdır. 

6 - Eksiltme teklif mektupları 
eksiltme günü ihale saatinden bir sa
at evetine kadar kabul edilir. 

(13981) 

Su projesi yaphnli!ak 
Karacasu Belediyesinden : 

Karacasu kasabasının 1000 lira mu
hammen bedelli su projesi tanzimi iti· 
ne talip çıkmadığından evelce ilan e
dildiği şartlar dahilinde 23. 8. 939 ta -
rihinden itibaren on gün daha eksilt
me müddeti uzatılmıştır. Fazla malu
mat almak istiyenlerin Karacasu be 
tediyesine müracaat etmeleri ilin o -
lunur. 14098 

O. Demiryollar1 

Tenzilli tôrife 
D. D. Yollan Umum Müdürlü

ğünden : 
Tasfi,>e edilmiş fakat işlenmemiş 

külçe halinde bakır nakliyatı için D. 
D. 142 nuamah yeni blr temlW tari· 

Dahiliye Vekaleti 

Harta yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Çorlu kasabası hali hazır hartala • 
rının alımı işi eksiltmeye çıkarılmış -
tır. 

İşin mahiyeti: Meskun saha Çorlu 
kadastro müdürlüğünden kopya edi
lecek vesaika göre hesaplanarak ter -
sim edilecektir. Ve 1-500 lik haritalar 
kadastral olacaktır. Gayri meskun sa
hanın yeniden haritası alınacak ve 
meskun saha ile birlikte vüsati 310 
hektar olacaktır. 

Heyeti umumiyeyi çevrcliyen 75 
hektarla 385 hektara varan sahanın 

1-4000 mikyash takeometrik umumi 
haritası tersim edilecektir. 

İşin maktu bedeli 5000 liradır. 
Muvakkat teminat 375 liradır. 
Eksiltme 1 eylül 939 cuma günü sa-

at 15 de Çorlu belediye dairesinde 
toplanacak belediye eksiltme komis -
yonu tarafından yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak
tinde belediyeler imar heyetinden iş -
tirak vesikası almaları ve bunu tek -
lif mektuplarına koymaları lazımdır. 
Şartname ve mukavelenameler Çor

lu belediyesinden ve Ankarada beledi 
yeler imar heyeti fen şefliğinden pa
rasız alınabilir. 

Teklifler tayin edilen günde saat 
14 de Çorlu belediyesine verilmiı ol
malıdır. Veyahut posta ile bu saate 
kadar gönderilmelidir. 

(3738) 13692 

G. ve inhisarlar V. 

İnşaat münakasası 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 

1 - Keşif, p.rtname ve plan muci
bince Kastamonuda yaptırılacak i • 
dare binası inşaatına 7.Vlll.939 tari
hinde talip zuhur etmediğinden ye
niden pazarlıkla eksiltmeye kon· 
muştur. 

I1 - Keşif bedeli 23692,45 lira 
muvakkat teminatı 1776,93 liradır. 

III - Pazarlık 5.IX.939 salı günü 
saat 14 de Kabataşda levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komis -
yonunda yapılacaktır. 

IV - Keşif, şartname ve planlar 
her gün levazım şubesi veznesinden 
ve İzmir, Ankara, Kastamonu baş 
müdürlüklerinden 118 kuruş muka
bilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler pa -
zarlık için tayin edilen gün ve saat
te % 7,5 güvenme paralariyle birlik
te mezkur komisyona gelmeleri. 

(6625/ 4100) 1407S 

Tômirat yaptınlacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün • 

den : : 

1 - Keşif ve şartnamesi mucibince 
idaremizin Kabataştaki İnhisarlar bi
nasında yapılacak tamirat işi kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il - Keşif bedeli (20,027) lira mu

vakkat teminatı 1502,02. liradır. 
III - Eksiltme 11-IX-939 pazarte

si günü saat 15 de Kabataşta levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün levazım 
şubesi veznesinden ve 1znıir, Ankara 
bapnildürlüklerinden (100) kuruş mu 
kabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mü
hürlü teklif mektuplarını kanuni ve
saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ve 
şartnamenin F. fıkrasındaki vesaiki 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale 
saatinden bir saat evvel mezkur ko
miayon batkanlıfına makbuz mukabi
linde vermeleri Ula olunur. 

~ 34) 



- to - U L U S 27 - 8 - 1939 
~~~------~------------------------~~--~--~--------~_.:_--~~--------------------------------------------~ 

Kiralık : 

Kiralık daire - Vekaletlere yakın 
Mısır sefareti yanında No. 49 da ka
loriferli 6 oda hizmetçi odası banyo 
mutfak havagazı - garajlı garaşsız. 
Tel: 2478. 2567 

Kiralık - 4 oda 1 hol Müstakil an
treli 1 inci kat - Yenişehir Adakale 
sokak No. 18/1 Tel: 3753 3028 

Kiralık - Yenişehir'de Kooperatif 
şirketinin bakkal dükkanı 1-9-939 dan 
itibaren kiralıktır. İstiyenler hal 39 
No. Kasap dükkanına müracaatları. 

3031 

Kiralık müstakil hane - 4 oda bir 
hol mutfak banyo Maltepede mü
hendis Sabihanın evi. Müracaat yeri 
Ankara belediyesinde· ayar memuru 
Cafer İmrene (3074 

Kiralık bodrum katı - Geniş bir 
oda bir hol. Yerli havagazı ocağı. Su 
parası dahil 22 liraya Yenişehir Ada
kale 18/ 1 Telefon 3753 (3094) 

K.ı'ralık ev - 6 oda ve 2 hizmetçi o
dası, graj ve bahçe, yerler parke Gü -
ven evleri. No. 22 3195 

Kiralık ev - Yenişehir Tuna cad -
desi No. 19 da 3 oda mutbak, banyo, 
elektrik, havagazı. Aynı eve müraca-
at. 3199 

Kiralık oda - Aile nezdinde bayan 
için, Sıhiye Vekaleti karşısında Ar -
man sokak Mümtaz bey apartıman. 

3200 

Kiralık - Maltepe Ekim sokak No. 
14 hanenin havagazı, su ve elektrikli 
4 odalı dairesi içindekilere müracaat. 

3205 

Kiralık - Bodrumda iki oda. Suyu 
dahil 25 lira. Elektrik havagazı var. 
Yenişehir, Yiğitkoşun sokak No. 14. 

3206 

Kiralık oda - Kooperatif arkası 
Yusuf Esendemir 2 ci apr. nında. Ai
le yanında banyolu bir oda 2 No. lu 
daireye müracaat. 3207 

Satıhk : Kiralık - Yenişehirde vekaletler 
karşısında Konur sokakta 9/ 2 kapı 
No.lu müstakil üç odalı bir daire ta - ----
liplerin Yenihal No. 4 de ve Tel 236!! Acele ve ucuz satılık arsa - Yeni 
müracaatları. (3099) yapılan B. M. meclisi binasına pek 

yakın, rus sefareti civarında, toprak 
Kiralık ve satılık köşk Güven ma- ofisi yanında. Tahtakale Esen A-

hallesi 7 - 4 büyük 3 küçük oda ka- part. No. 3 2959 
lorifer telefon bahçevan aylığı dahil 
100 liraya sabahları 9.30 kadar gezile- Satılık apartman arsası ve ev 
bilir. Tel: 1830 (3l06) Yenişehir sıhiye civarında, asfalt ca:l 

dede, köşe başında geniş cepheli 835 
Kiralık daire - 3 oda, hol müstakil metre arsa ve bahçeli ev. Tel: 2714, 

kapılı bir küçük oda, kullanışlı, kon- 3059 2921 
forlu. Demirtepe Ekonomi sokak No. 
10 - 45 lira. (3118) 

Kiralık - Yenişehirde Selanik cad
desinde No. 51 de 5 oda, hizmetçi oda
sı, banyo, balkon, bahçe içinde, büyük 
daire. Telefon: 2953. (3126) 

Satılık arsa - Çankaya'da ingiliz 
sefareti altında asfalt üzeri 25 metre 
cephe ve 1800 M2 derinliğindeki arsa 
on bin liraya acele satılıktır. Saat 
12,30 dan 13,30 a kadar 3931 Tele mü· 
racaa~ 2977 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 
Bir defa için 30 Kuruş 
!ki defa için SO Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela, 
10 defa neşredilecek bir iUn için 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay • 
!ık olmak üzere her saur, kelime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kil • 
çük ilan 120 harften ibaret olma • 
hdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş a
lınır. 
Küçük ilanların 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tabi • 
dir. 

hir imar planlarını tanzim ve tersi -
minde tecrübeli bir genç iş arıyor. 

Adres: Beyoğlu posta kutusu No. 
2029 (3066) 

Husus1 ders - Berlin yüksek mü -
hendis mektebinden bir talebe Ri • 
yaziye ve Almanca dersleri veriyor. 
Mektupla Sümer M. Görücüler sokak 
11 re. (3072) 

lş arıyor - İyi almanca bilen ağır 
sanayide tecrübeli makine mühendisi 
250 lira ücretle iş arıyor. Ulus M. M. 
rumuzuna müracaat. (3085) 

lş arıyor - Fransızca ve Türkçeye 
bihakkın vakıf tecrübeli bir müter -
cim, icabında seyahat da yapmak şar
tiyle iş arıyor. Ankara P. K. 69 za mü 
racaat. (3102) 

Ecnebi bir müessesenin "İştiraklar 
şefliği" inden adresi ve posta kutusu 
belli olmıyan bir mektup aldım Ad -
resin bildirilmesini bekliyorum. 

(3152) Ankara P. K. 69 

lş arıyor - Orta mektep mezunu -
yum. Avukat veya müteahhit yanın -
da iş arıyorum. Ulusta mektupla C. 
K. ya müracaat. (3112) 

Aranıyor : 

... 
Levazım Amirliği 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birlikler hayvanatının senelik ihtiya -
cı olan 951.000 kilo kuru ot şerait ve 
evsafı dahilinde satın alınacaktır. İha
lesi kapalı zarfla 28. ağustos 939 pa -
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 28530 liradır. İlk 
teminatı 2140 liradır. Şartnamesi be -
deli mukabilinde verilebilir. İsteklile
rin ilk teminat veya mektuplariyle 
2490 sayıl kanunda yazılı vesikalariyle 
beraber ihale günü ihale saatinden bir 
saat eveline kadar teklif mektupları -
nı Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(3787) 13735 

128 ton pirin~ ahnacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Lüleburgaz tümen birliklerinin se· 

nelik ihtiyacı için 128 ton pirinç ka -
palı zarf usuliye ve birlik anbarlarına 
teslim şartiyle eksiltmesi yapılarak 

mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve 
nümunesi komisyondadır. Muhammen 
bedeli 35840 liradır. İlk teminatı 2688 
liradır. İhalesi 29. Ağs. 939 salı günü 
saat tam altıdadır. İsteklilerin belli 
gün ve saatten bir saat evel kanunun 
tarifatı dahilinde teklif ve teminat 
mektuplarını komisyon başkanlığına 

vermiş olacaklardır. 

(3788) 13736 

Saman ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için aşağıda miktarı, fiyatı, tutarı ilk lrıal'.I 

cası yazılı 337 ton sığır eti kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 7 Eylül 939 perşembe günü saat 15 te tı 

mitte tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara, Eskişehir Lv. amirlikleri ve 
İzmitte tümen satınalma komisyonunda görülebilir. 

4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. V 
teminatları da ayrı ayrı alınabilir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatinden bir saat evvel satınalma komi:; 
yonuna vermeleri. 

Miktarı Fiyatı Tutarı 

Mevkii Kilo kuruş Lira Kuruş Lira İlk inancası 

İzmit 104000 25 26000 1950 00 
Hst. 6000 25 1500 112 50 
Ada pazar 90000 25 22500 1687 50 
Bolu 90000 25 22500 1687 50 
Tuzla 23000 25 5750 431 25 
Gebze 24000 25 6500 487 50 

(3992)' 13953 

Yulaf veya arpa ile 
sadeyağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan ı 

Muham. Muham. 
İhalenin M. teminat tutarı 

saatı gunu tarihi nevi Lira Kr. Lira K. 
15 de çarşamba 6.9.939 kopalı zarf 2349 00 31320 00 

Fiyatı 

Kr. sa. 
4 00 

miktarı 

kilo 
783000 arp 

16 da çarşamba 6.9.939 kapalı zarf 1228 50 16380 00 97 50 
veya yula 

16380 Sade 
yağı 

1 - Dörtyol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan erzakın cins ve 
miktarı muhammen fiyatı, muhammen tutarı, muvakkat teminatı, nevi ta
rih; gün ve saatı yukarıda gösterilmiştir. 

2 - Eksiltmel.er Dörtyol belediye salonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler garnizon Lv. müdürlüğünde her gün görülebilir. 
4 - Kapalı zarf münakasasına girecekler mühürlü teklif mektuplarını 

2490 sayılı kanundaki vesikalarla beraber ihale saatından evet satın alına 
komisyonuna vermiş olmaları. (3854) 13817 

Sığır eti ahnacak 
Kira}ık daire - Selanik caddesi or Satılık - Yenişehir Sıhiye B. yanı 

man umum müdürlüğü yanında Yeşil Sıhiye sokağı başında Atatürk Bul. Depo aranıyor - Ulus meydanına 
boyalı Ap. No. 5. 4 oda bir hol ve ve Cebeci asfaltına nazır (5) No.lu ev yakın depo yapmağa müsati bir yer 
müştemilatı. Ucuz fiyat. <3133) dörder odalı iki daire satılıktır. Tel: kiralanacaktır. Ulus meydanında Yıl-

!stan. levazım amirliği satınalma 
komisyonu tarafından 861,000 kilo sa
man alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt
mesi 4-9-1939 pazartesi günü saat 15 
de Tophanede İstanbul levazım amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 17226 lira ilk 
teminatı 1291 lira 95 kuruştur. Şart -
namesi komisyonda görülür. İstekli -
lerin kanuni vesikalariyle beraber tek 
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evetine kadar vermeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Süloğlundaki alayın ve Uzunköprü Hd. Taburunun bir senelik ih

tiyacı olan aşağıda miktarları yazılı Sığır eti kapalı zarf usuliyle mukave 
leye bağlanacaktır. 

Kiralık ufak daire - Nafıa B. K. 1435 Nazif. (3037) dız Ticaret evine müracaat. Telefon: 2 - Evsaf ve şartnamelerini görmek istiyenler her gün iş saatlerind 
karşşısında Özgen Apart. zemin kat. 1847 (3131) 
(2) oda mutbak banyo kapıcıya müra- Acele satılık kamyon - Uzun şase 

satın alma komisyonunda görebilirler. 

caat. (3137) 1 Şevrolet kamyonu faal vaziyette a 
cele satılıktır. Tel: 1114 

Kiralık - İsmet paşa mahallesinde Adres. Ahmet Erkmen. 
polis noktasının altında Tinli sokak (3040) 
üst kat müstakil (3) oda banyo kira· 
Jıktır. Alt kat 22 No. ya müracaat. Satılık faal otomobil - Azimet do· 

(3146) layısiyle mükemmel, 520 model Fiyat 
Kiralık küçük daire - Bakanlıklar bir otomobil acele satılıktır. Saman· 

civarında Sarı köşk karşısında 57 nu- pazarında 1077 şoför Şükrüye müra-
maralı B. Mecdi apartmanında. Mu - caat. 3044 

şambalı iki oda. bir hol, banyo, mut - Satılık arsa - Hamamönü Sakar 
hah, mobilyalı mobilyasız. (3153) h 

11 
. 

933 
d 

1 
ld h 

ya ma a esı a a parse e cep e-
Kiralık mobilyalı oda - Yalnız bir si 29 metre Yenişehir asfaltına, yeni 

bay için Yenişehir Sıhiye bakanlığı açılan sokağa 27 metre, Hamamönü 
civarı Dikmen caddesi Yış sokak Yoz- cihetindeki yola 21 metre ve mecmuu 
gat apartmanı 4 üncü kata müracaat. 837 metre murabbaı ve iki ev inşası 

(3160) na müsait arsa satılıktır. Muhammen 
bedeli 7000 liradır. Taliplerin her gün 
saat 10 dan 12 ve 15 den 18 e kadar ad-

Kiralık daire - 4 oda, 1 hol, müs· 
takil antreli, Yenişehir Akbay sokak 
No. 

4
• (3163) Jiye sarayı karşısında kırtasiyeci bay 

!smailden Bay Yusufa müracaatları. 
(3062) 

Memur bir bay aiele yanında yemek 
de dahil olduğu halde pansiyoner kal
mak istiyor. Arzu edenlerin şeraitleri
ile fiyatını Ulus'ta H. Mu. rumuzu-
na bildirmeleri. (3141) 

Aranıyor - İki kişilik bir, ecnebi 
ailesi 1. 10. 1939 tarihinde balkonlu 
veya bahçesinden istifade edilebilir. 
iki odalı bir daire aranmaktadır. Fiya
tı ile Yenişehir 1003 No.lu posta kutu 
suna bildirilmesi rica olunur. 

3150 

Aranıyor - Havuzbaşı civarında 
bir büyük veya iki küçük kaloriferli 
oda, nadiren istimal edilmek üzere ya
zıhane olarak aranıyor. 2763 Telefona 
pazartesi müracaat. 3192 

iş verenler : 

(3883) 13833 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Manisada bulunan tümen birlikleri
nin ihtiyacı olan 90 bin kilo sığır eti
nin 24. 7. 939 tarihinde kapalı zarfla 
yapılan münakasasında teklif edilen 
fiyat pahalı görüldüğünden mezkur 
etin kanunun 40 ıncı maddesine tev -
fikan bir ay içinde kapalı zarfla sa -
tın alınacaktır. İhalesi 8. Eyl. 939 cu
ma günü saat 11 dedir. 

3 - Taliplerin belli gün ve saatlardan bir saat evvel kanuni vesaik v 
ilk teminatlarını teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatlerde Edirne tümen satın alma komi.., 
vnnıuı:ı mürar::ı.:ıtl:ı.r.ı 

Muhammen 
Cinsi Miktarı tutarı 

Sığır eti 100100 30030,00 
,, 30000 9000,00 

Odun ahnacak 

tık 
teminatı İhale gün ve saati 

2252,25 28-8-939 16 Süloğlu 
675,00 28-8-939 11 Uzunköprü 

(3792) 13739 

komisyonuna müracaatla 2 lira 95 ku .. 
ruş mukabilinde alabilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
Ankara Levazım Amirliği Satm mc günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün 

Alma Komisyonundan : cü maddelerinde istenilen belgeleriy 

1 - Diyarbakır askeri hastanesiyle le birlikte ihale günü ihale saatindea 
furunlarının senelik ihtiyacı ıçın en geç bir saat eveline kadar teklif 
1,610,000 kilo odun kapalı zarfla ek _ mektuplarını Çorluda kor satın alma 
siltmeye konmuştur. komisyonuna vermeleri. 

2 - Tahmin bedeli 20125 lira olup (4000) 13961 
Kiralık - İki oda, bir hoJ, mutbah, 

hamamı havi daire kiralıktır. 
Dikmen, Zeyrek asfaltı üzerinde I

şık Apartmanı: Telefon: 3364 

Hepsinin tutarı 20700 liradır. İlk 
teminat 1552 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi parasız olarak komisyondan ve
rilir. İsteklilerin teminat makbuz ve 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2. 
3. maddelerinde yazılı vesikalariyle 
beraber ihale günü ihale saatinden bir 
saat eveline kadar teklif mektuplariy-

Satılık arsa - Çankaya caddesinde Tezgahtar - Bir Bay ve Bayana le Manisa tüm satın alma komisyonu-
alman sefareti karşısında güzel bir ar ihtiyaç vardır. Arzu edenler Banka · na vermeleri. (3994) 13955 

muvakkat teminatı 1509 lira 37 kuruş- Ga raı· yaptırılacak 
tur. 

3 - Eksiltmesi 7. 9. 939 perşembe Ankara Levazım Amirliği Satın 

(3165) 

Kiralık - Atatürk bulvarı Ordue -
vi karşısında Dirim Apart. Daire 3 te 
kalorifer, sıcak su banyolu büyük bir 
oda ehven fiyatla kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. 3169 

Kiralık - Her konforu havi Yeni
şehir Yüksel caddesi Okula sokak 8 
numaralı Apartmanın birinci katı ki
ralıktır. İkinci· kata müracaat. Tel: 
3362 3170 

Kiralık - Yüksek ziraat enstitüsü 
mahallesinde 3 oda hol, mutbak, ban
yo, su elektrik havagazı üst kat Dr. 
Sıtkı Tel- 2166 (3171) 

Kiralık - Yenişehir KaranfiJ so -
kak (35) No. dört oda, mutbah, ban
yo mevcut geniş bahçe, manzalı kar -
gir hane müstakilen kiralıktır. İçinde
l:ilere müracaat. (3177) 

Kiralık - Kavaklıdere İtalyan se -
fa.rethanesindeki aparmtanda üç oda 
bir salon, iki daire kiralıktır. 

3188 

[(iralık - Knraoğlan Cad. merkez 
apartmanı toptan kiralıktır. Otel, pan 
!ivon:ı elverişlidir. Kapısındaki gaze
tc.ci bay Mehı::ıetten sorulması. 

3190 

ifa/tepede kirallk ucuz daireler -
2 ve 3 odalı ve hollü, kullanışlı daire
ler görmek için Maltepede sebzeci 
Pı.i~tüyc fiyat için Tel: 3921 3191 

[(!'ralık - Aile yanında mobilyalı 

c .. h Yenişehir Havuz başı Emciler 
Cad. 8 No. lu Ap. 3 üncü kat 10 No. 
ya müracaat. 3192 

Kiralık kat - Yenişehir Meşrutiyet 

sa satılıktır. Telefon 1301 saat 13 _ 14 lar caddesi YILDIZ KIRT ASİYE 
günü saat 11 de Diyarbakır kor Lv. Alma Komisyonundan : 
A. satın alma komisyonunda yapıla _ 1 - Kor birliklerinden istihkam ta-

ve 18 - 20 (3093) mağazasına müracaatları. (3105) 
Muhtelif et alınacak caktır. buru ihtiyacı için bir adet 13 tipi ga-

Satılık Motosiklet - Nisu marka 
az kullanılmış olarak satılıktır. Jan -
darına subay okulunda Elektrikçi Ha-
sana müracaat. (3114) 

S:ıtılık kamyon - Fort dört silin -
dir faal vaziyette. 933 modeli. Banka
lar Cad. berber Hakkı Öcala müraca-
aL (3158) 

Acele satılık taksi - 938 model, 
Pleymut marka, radyo ve kaloriferli 
dir. Maltepe polis noktası karşısında 
1 No. ya müracaat. (3176) 

Satılık arsa - Bahçeli evler yapı 
kooperatifine bitişik imar parselli ge
niş cepheli asfalt üzerinde ucuz fi
yatla tel 2406 Bayram C. No. 1 (3180) 

Satılık ev - Çeşme mahallesi Dafi 
sokak No. 3 İki kat 5 oda iki mutbah 
ve arsa taliplerin Çıkrıçılar yokuşun
da Hüner Mehmet Arasa müracaatla-
rL (3181) 

Satılık - Keçiören tepebaşı otobüs 
durağına beş dakika mesafede 2460 
metre murabba bağ yeri ehven fiyatla 
satılıktır. Yukarıdaki adreste 35 numa-
ralı haneye müracaat. (3185) 

Satılık - Azimet dolayısiyle temiz 
ev eşyası Yenişehir Necatibey Cad. 
Çelikkale sokak Tümer Ap. No. 2 sa-
at 9 - 12 3196 

İş arayanlar: 

lş arıyor - Desinatör - mimari re-

Aranıyor - Aile nezdinde kalmak 
üzere İngilizce ve Türkçe bilen 40 -
60 yaş arasında bir bayan aranıyor. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - G. Antep garnizonu kıtaatının 

Aranıyor - Muhasebe ve kaseyer - et ihtiyacı kapalı zarfla münakasaya 
lik yapacak kefaletli bir kimse aranı- konulmuştur. 

2 - 75 bin kilo et alınacaktır. Sığır yor. Anafartalarda M. Galip terziha . 

Telefon: 3714 (3166) 

etinin muhammen bedeli 18.000 ve mu 
nesi üzerinde terzi levazimat deposu- vakkat teminatı 1350 liradır. 
na müracaat. (3175) Keçi eti muhammeni 18750 lira mu-

Katip daktilo _ Bir müessese nez _ vakkat teminatı 1407 lira. Koyun eti 
muhammeni 22500 ve muvakkat temi

dinde çalışmak isteyenlerin Ulusta Sa natı 1688 liradır. 
gu adresine müracaatları. 3076 3 _ Münakasası 11 eylül 939 pazar-

HASAG 
Lüks lambalan 
Ankara satış yeri 

NlYAZt ve 

ORTAGl 

Anafartalar 
desi No. 93 

cad · 

tesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Şartnameler komisyonda görü

lebilir. 
5 - İstekliler münakasa saatinden 

bir saat evel icabeden vesikalariyle 
kanunun tarif ettiği şekilde hazırlı -
yacakları teklif mektuplarını komis -
yona vermiş olacaklardır. 

(3995) 13956 

Yulaf safin ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- raj K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- 2 - Tahmin bedeli - lira olu~ 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy- muvakkat teminatı 3783 lira 25 kuruş
le birlikte ihale gün ve saatinden bir tur. 
saat eveline kadar teminat ve teklif 3 - Eksiltmesi 6. 9. 1939 çarşamba 
mektuplarını komisyonuna vermeleri günü saat 16 dadır. 

(3998) 13959 Şartnamesini görmek ve almak is • 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - G. Antep garnizonunun kıtaa

tının senelik ihtiyacı için 370,000 kilo 
kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 16650 lira olup 
muvakkat teminatı 1245 liradır. 

3 - Eksiltmesi 13. 9. 1939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden bir 
saat eveline kadar teminat ve teklif 
mektuplarını Gaziantep tugay satın -
alma komisyonuna vermeleri. 

(3999) 13960 

teyenler her gün Çorluda kor Sa. Al 
komisyonuna müracaatla 2 lira 53 Kr. 
mukabilinde alabilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy: 
le birlikte ihale günü ihale saatinden 
en geç bir saat evetine kadar teklif 
mektuplarını Çorluda kor satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(4001) 13962 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sivas garnizonu senelik 140000 

kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 28000 ve 
muvakkat teminatı da 2100 liradır. 

3 - İhale Sivasta tümen komutan-
2059 ı - İstanbul komutanlığına bağlı G • 1 k lık binasındaki komisyonda 13. Eyl. 

birlikler hayvanatı için 1280 ton yu - ara J ya ptl rl aca 939 çarşamba günü saat 15 de ihale e -, 
Dr. SITKI FIRAT 

birinci GQ. · Z Hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz müt~hassısı ve Gülhane hastanesi 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye suası 

al 

]af Satın alınacaktır. İhalesi 11. Eyl. d'l k 
Ankara Levazım Amirliği Satın 1 ece · 

939 pazartesi günü saat 15 de yapıla - Alma Komisyonundan : 4 _ Şartnamesi her gün komis -
caktır. Muhammen tutarı 65280 lira - yonda görülebilir. İstekJiler kanunun 
dır. İlk teminatı 4514 liradır. Şartna- 1 - Kor birliklerinden istihkam ta- 2. ve 3. üncü maddelerinde yazılı ve -
mesi bedeli mukabilinde verilebilir. buru ihtiyacı için bir adet 11 tipi ga- sikalarla ilk teminat makbuzlarını ve 
İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya raj K. zarfla eksiltmeye konmuştur. teklif mektuplarını havi olan zarfı ge
mektuplariyle 2490 sayılı kanunda ya- 2 - Tahmin bedeli - lira olup mu- ne kanunun 32 ve 33 üncü maddele -
zlı vesikalariyle beraber ihale günü i- vakkat teminatı 4208 lira 58 kuruştur. rindeki sarahat dahilinde tertip ede
hale saatinden bir saat eveline kadar 3 - Eksiltmesi 7. 9. 939 perşembe rek ihale gününden bir saat evel ko • 
teklif mektu 1 rını Fındıklıda komu- · · 
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Askeri Fabrikalar 
le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le aliikadar tüccardan olduklarına da
ir Ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-

uı:us 

3 - Eksiltme 29. 8. 939 tarihinde zat bulunmaları ve taraflarından bir 
saat on beşte Ankara P. T. T. müdür- vekilleri tebliğ makamına kaim olmak 
lüğü eksiltme komisyonunda yapıla - üzere itan olunur. 3204 
caktır. 

Saframbolu Sulh Hukuk Hakim-

Talebe alınacak 
rı. (4143) 14088 

6 kalem ve ceman 130 4 adet sahh taılama tezgahı 
4 - Şartnamesi Ankara Posta mua

liğinden : 
vilinliği kaleminde görülebilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekle - Safranbolu posta ve telgraf idare -

Riyaseticümhur ve ordu bandoları hesabına 

muallim 
tine bağlı 

yetiştirilmek üzere Maarif Vekôle-
adet mengene alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
nıisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2200) lira o
lan 6 kalem ve ceman 130 adet Men -
gene Askeri Fabrikalar umum mü -
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 8. 9. 939 cuma günü saat 14 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(165) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko -

ahn~cak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tah1JJin edilen bedeli (10600) lira 
olan 4 adet Satıh taşlama tezgahı as
keri fabrikalar umum Müdürlüğü mer 
kez satın alma komisyonunca 12-9-939 
salı günü saat 16 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (795) lira ve 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik-

rWı ikametgah senedi, iyi hal kağıdı sine izafeten şefi Galip Candaş ile 
ve mahkumiyetleri olmadığına dair müddeaaleyh Ulus Eldaş köyünden 
en çok sekiz gün evel cümhuriyet müd Cesur oğullarından Mustafa oğlu 329 
deiumumiliğinden alınmış vesika ile doğumlu Ahmet Yakışıklı meyanesin
ibraz etmeleri ve nüfus hüviyet cüz - de mütehaddis tel bedelinden 130 lira 
danlarını hamil bulunmaları şarttır.. alacak davasının icra kılınmakta olan 

(3828) 13785 duruşmasında; müddeaaleyh namına 
çıkarılan gıyap kararının mumailey -

Ankara Valiliği 

Sömikok kömürü ahnacak 

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 

ınisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
kadar tüccardan olduklarına dair ti • le aHikadar tüccardan olduklarına da
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve ir ticaret odası vesikasiyle mezkur 
ıaatte komisyona müracaatları . gün ve saatte komisyona müracaatla-

Ankara Valiliğinden : 
Etimesğut yatı okuluna (180) ton 

sömikok kömürü 25 lira 50 kuruştan 

( 4590) lira, 8000 kilo meşe odunu 2 
kuruş 25 santimden (180) lira, (7000) 
kilo gürgen odunu 2 kuruş 25 santim
den (157) lira (50) kuruş, (500) kilo 
meşe kömürü 6 kuruştan (30) lira ve 
200 kilo çıra 6 kuruştan (12) lira ki 
ceman (4969) lira (50) kuruşluk mah
rukat açık eksiltme suretiyle satın a
lınacaktır. 

hin berayı ticaret İstanbul'a semti 
meçhule gittiğinde bahisle bilii tebliğ 
iade kılınmıs ve davacı da ilfinen teb
liğat yapılm~sını istemiş olduğundan 
gıyaben devamı muhakemeye karar 
verilmiş ve müddeaaleyhin kararı 
mezkurun tarihi ilandan itibaren beş 
gün zarfında itiraz etmediği ve duruş 
manın muallak bulunduğu 14. 9. 939 
perşembe günü saat 9 da Safranbolu 
sulh hukuk mahkemesine gelmediği 

veya bir vekil dahi göndermediği tak
dirde gıyalıen yapılan ~uamelelerin 
muteber addedileceği tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 3210 

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. ( 4012) 13986 rı. (4144) 14089 

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). 

21 kalem resim malzemesi 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (700) lira o
lan 21 kalem resim malzemesi Asken 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
aatın alma komisyonunca 14-9-1939 
perıembe günü saat 16 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (52) lira (50) 
kuru~ ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle Komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret o
dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
Komisyona müracaatları. (4139) 14084 

2 adet yuvarlak taılama 
tezgahı ahnacak 

'Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 2 adet yuvarlak taşlama tezgahı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez satın alma komisyonununca 
14-9-1939 perşembe günü saat 14 te 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 

ua:'aliplerin muvakkat teminat olan 
(1125) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maöaelerindeki veaa kle lı:omia 
yoncu olmadıklarına ve bu işle ataka
dar tüccardan olduklarına dair Tica
ret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (4140) 

14085 

5 kalem Alümiyüm boru ve 

levhası alına<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2100) lira o
lan beş kalem Alüminyüm boru ve 
levha Askeri fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonun
ca 14-9-1939 perşembe günü saat 15,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart 
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (157) lira (50) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde· 
ki vesaikle komisyoncu olmadıkları
na ve bu işle alfikadar tüccardan ol -
duklarına dair Ticaret odası vesika
siyle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (4141) 14086 

, ı adet üniversal yuvarlak 

fireze tezgahı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Mer.kez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4000) lira o· 
lan 1 adet üniversal Freze tezgahı As
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez satın alma komisyonunca 14· 
9-1939 perşembe günü saat 15 te pazar 
tıkla ihale edilecektir. Şartname pa -
rasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
liplerin muvakkat teminat olan (300) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkfır gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (4142) 14087 

1 adet vida a(ma tezgahı 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira o· 
lan ı adet Vida açma tezgahı Askeri 
fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satın alma komisyonunca 14-9-1939 
perşembe günü saat 14,30 da pazar -
lıkla ihale edilecektir. Şartname pa
ruıı: olarak komisyondan verilir. Ta· 

2 adet takım bileme tezgahı 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın AJma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 5300) lira o
lan 2 adet takım lıileme tezgahı As
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 
12-9-1939 salı günü saat 15,30 da pazar 
lıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (397) 
lira (50) kuruş ve 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (4145) 14090 

2 adet Jakuli rende tezgahı 

ahnatak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9000) lira o
lan 2 adet şakuli rende tezgahı Aske
ri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 12-9-1939 salı gü
nü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (675) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar Tüccardan 
olduklarına dair Ticaret odası vesi -
kasiyle mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. (4146) 14091 

1 adet otomatik rende tezgahı 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2630) lira o
lan bir adet otomatik rende tezgahı 
Aı;keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez alma Komisyonunca 12/9/ 
1939 salı günü saat 15 te pazarlıkla 

ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak Kimisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (197) lira 
(25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve lıu işle a
lakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(4147) 14092 

3 adet 11mpara taıı tezgahı 

alına<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen hedeli (1500) lira 
olan 3 adet zımpara taşı tezgahı As -
keri Fabrikalar umun. müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
14. 9. 939 perşembe günü saat 11 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnamc
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(112) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
i§le alakadar tüccardan olduklarına 

dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (4148) 14093 

P. T. ve T. Md. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üze 
re her giin kültür direktörlüğüne ve 
ihale günü olan 31. VIII. 1939 per -
şembe giinü saat 15 de ve% 7,5 muvak 
kat teminat akçesini hususi muhasebe 
veznesine yatırarak vi15yet daimi en -
cümenine müracaatları. 

(3839) 13802 

Paza:hkla sulama lesisalı 

yaphnlacak 
Ankara VaJiliğinden 

Hipodromda yapılacak sulama tesi
satının ihalesi 14. 8. 939 da yapılmak 
üzere açık eksiltmeğe konulmuş ise 
de, talip zuhur etmediğinden dolayı 
mezkur tesisat işi artırma eksiltme ve 
ihale kanununun 40 ıncı maddesinin 
son fıkrası mucibince 14. 8. 939 tari
hinden itibaren vil5yet daimi encüme
ninde ihalesi yapılmak üzere bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

Kastamonu Sulh Hukuk Mahke
mesinden : 

Topçu oğlu mahallesinden Meh
met oğlu Emin ve Mehmet Emin Pen
pecinin Çay mahallesinden Mehmet 
kızlan Necibe ve Huriye aleyhlerine 
açtıkları şuyuun izalesi davasının ic
ra kılınan muhakemesinde: Davalı la -
rın bundan (30) sene eve] buradan 
Mısıra gitmek üzere ayrıldıkları ve 
halen nerede bulundukları meçhul ol
duğundan tebliğat ifa edilemediği mü 
başirin meşruhatından anlaşılmış ol -
makla ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmiş olduğundan mahkemenin bı -
rakıldığı 29.9.939 cuma günü saat 9 dı: 
davalıların Kastamonu sulh hukuk 
mahkemesine gelmedikleri veya bir 
vekil göndermedikleri takdirde gıyap 
kararı verileceği ve namlarına çıkarı
lan davetiyelerin birer nüshasının 

mahkeme divanhanesine talik edildi
ği tebliğ makamına kaim olmak üzen: 
ilan olunur. 3211 

İcra ve İflôs Keşif bedeli 6104 lira 85 kuruştan 
ibaret olan bu iş için 457 lira 87 kuruş 
luk teminat mektubu veya makbuzu. 
ticaret odası vesikası ve Nafıa müdür Ankara Üçüncü lcra Memurlu-
lüğünc1en alacakları ehliyet vesikala- ğundan : 
riyle birlikte her pazartesi ve perşem- Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
be gilnleri saat" 15 de daimi encümene karar verilen ve Ankara emniyet mü -
gelmele_r~i,..,.. -::-----:'.,,-~~~~~,~~~~ dürlüğü 4 üncü şube önünde b~lunan 

Buna ait keşif ve şartnameyi her komyonun .9.939 çargamba günü saat 
gün Nafıa müdürlüğünde görebile- 14 - 16 arasında bulunduğu mahalde 
cekleri. (3966) 13927 satılacağı ve talip çıkmadığı veya % 

75 ini bulmadığı takdirde ikinci satı

Kuru ot alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayetimiz damızlık ayğır deposu
nun senelik ihtiyacı için (25.000) kilo 
kuru otun 7. 9. 939 perşembe günü sa
at on dörtte vilayet daimi encüme -
ninde açık eksiltme ile ihalesi yapıla
cağından isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün Veteriner direk -
törlüğüne müracaatları. (4006) 13964 

Hükumet konağı yaphnlacak 
Ankara Valil.iğinden : 
Keşif bedeli (10693) lira (32) ku -

ruştan ibaret bulunan Polatlı bükü -
met konağı üçüncü kısım ikmal in -
şaatı 11. 9. 939 pazartesi günü saat on 
beşte vilayet binasında Nafıa komis -
yonunda ihalesi yapılmak üzere ka -
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul -
muştur. 

Muvakkat teminatı (802) lira (10) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını te • 
minat mektubu veya makbuzu, ticaret 
odası vesikası ve bu işe ait Nafıa mü· 
dürlüğünden alacakları fennt ehliyet 
vesikasıyle birlikte sözü geçen günd'! 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri. 

Buna ait keşif ve §artnameyi her 
gün Nafıa müdürlüğünde görebile -
cekleri. (4150) 14095 

Mahkemeler 
Kızılcahamam Sulh Hukuk Mah 

kemesinden : 

Davacı: Kızılcahamam hazine veki
li Avni Acar: 

şı 7.9.939 günü aynı yer ve saatte sa -
tılacağı ilan olunur. 3197 

Milh Müdafaa V. 

Dizel molör yedekleri ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 29 kalem dizel motörleri ye

dekleri açık eksiltme ile satın alına
caktır. Muhammen bedeli 4027 lira o
lup ilk teminat miktarı 303 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 9.9.939 cumar
tesi günü saat 11 de vekalet satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
ci maddelerinde yazılı vesaikle bir • 
likte ilk teminat mektup veya mak
buzlariyle muayyen saatte komisyon-
da bulunmaları. (3967) 13911 

Folograf malzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 30 kalem fotoğraf malzemesi 

açık eksiltme suretiyle satın alına -
caktır. Muhammen bedeli 1365 lira o
lup ilk teminatı 103 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 7.9.939 perşem
be günü saat 15 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzla -
riyle birlikte muayyen saatte komis-
yonda bulunmaları. (3972) 13912 

6 - 6X 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 1 Eylül 939 dan 8 eylül 939 a kadar Ankara
da Devlet Konservatuvarında 15 eylül 939 dan 23 eylül 939 a kadar İstan • 
bulda Galatasaray lisesinde yapılacaktır. 

Askeri muzika mem.uru 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 olacaklarını açıkça yazmaları lazımdır. 
VERİLECEK TEAHHOT NÜMUNESİ: 
Milli Müdafaa Vekaleti Riyaseticümhur ve Ordu bandoları muzika öğ

retmeni olmak üzere girdiğim Devlet Konservatuvar ve muzik öğretmen 

tahsili esnasında okulu terkettiğim takdirde Devletin bana sarfettiği para
yı faiziyle ödiyeceğime bana 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 
senedi Devlet Konservatuvar ve Muzik öğretmen okulu direktörlüğüne 

verildi. 
KEFALETNAME. 
Ordu bandoları ve Riyaseticümhur bandosuna yetiştirilmek üzere Dev

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

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

Talebe alınacak 
Yüksesek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 

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

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

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

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

etmek). 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlanması lazım-

dır: 

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

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

dığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhiitnamesi. (Bu gibi has
talıklardan biri ile okula girmezden evel malill oldukları sonradan anlaşı
lanlar okuldan çıkarılır ve bu müddete ait hükümet masrafları velilerine 
ödettirilir.) 

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

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

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

İş elbisesi alınacak Elbiselik kumaş alınacak 
Müddea aleyh: Kayveran köyünden Dizel molör yedekleri ahnacak M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

Mustafa oğlu Ali ve Hüseyin oğlu misyonundan : misyonundan : 
Ömer ve arkadacı.ları haklarında ikame M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 1 - 3000 metre hava rengi kışlık 

•Y· 7 • misyonundan : 1 - Müteahhit namıhesabına 4000 k 
eyledıgı devlet ormanlarından izinsız adet iş elbisesi açık eksiltme sure • elbiselik kumaş apalı zarfla eksilt-
agyaç kesmekten mütevellit 106 lira 50 1 - 11 kalem dizel motör yedekle- meye konulmuştur. Muhammen be -

· k k ·1 · l 1 tiyle satın alınacaktır. Muhammen 
kuruş tazminat davasının duruşma • rı açı e sı tme suretıy e satın a ına- deli 9600 lira olup ilk teminat mik-

k M h bed 1. ı· bedeli 12800 lira olup ilk teminat 
Sında: ca tır. u ammen e ı 3563 ıra 80 tarı 720 liradır. 

k miktarı 960 liradır. 
Yukarda adları geçen müddeaaleyh uruş olup ilk teminat miktarı 268 li- 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 13.9. 

Posla nakliyeciliği eksiltmesi Ali ve Ömere mahkeme divanhanesi - radır. 2 - Açık eksiltmesi 13.9.939 çar- 939 çarşamba günü saat 11 de vekalet 
ne asılmak suretiyle davetiye tebliğ 2 - Açık eksiltmesi 7.9.939 perşem- ıamba günü saat 15 de vekalet satın satın alma komisyonunda yapıla -

P.T. T. Ankara Merkez Müdür- edildiği halde gene mahkemeye gel • be saat 11 de vekalet satın alma ko - alma komisyonunda yapılacaktır. caktır. 
lüğünden : medikleri ve taraflarından bir vekil misyonunda yapılacaktır. 3 - Şartname ve evsaf her gün 3 - Şartname ve evsaf her gün ko-

l - Küçiik Yozgat postanesiyle is- dahi göndermemiş olduklarından ve 3 - Şartnamesi her gün komisyon- komisyondan alınabilir. misyondan alınabilir. 
tasyon arası posta nakliyeciliği açık halen de ikametgahları tesbit edile • da görülebilir. 4 - İsteklilerin kanunun iki ve Ü· 4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü-
eksiltme ıuretiyle eksiltmeye çıkarıl- mediğinden ilanen gıyap kararı teb - 4 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3. çüncü maddelerinde yazılı kanuni çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 

liğine karar verilmiş olduğundan mu- ci maddelerinde yazılı vesaikle bir • vesaikle birlikte ilk teminat mektup birlikte ilk teminat ve teklif mektup· 
lik muhamıpen bedeli 600 maileyh Ali ve ömer'in durupna gU- likte ilk teminat veya makbuzlariylc veya makbuzlariyle muayyen aaatte larını muayyen saatten bir saat eveline 

llllıllıllliı .. lllllilİlllİİlllıliilıılillllllıılilllİlilııillllllllll .. İlllllııllıl!ıilllillİlllİİliıılllll 11..:ı~~.::~~~==~bu1:ı:u:n:..;·.!.,~k:o:mı~·a~y~o:n~da~b~u~l~u~n~m~a~l~a~rı~.1(~4!1!2~1)l._ __ ~ka~djar~k~o:m~i:ı~y:o:n~a~v:e~r:m:e~l~e:ri~.ılıGll.l..-....._J 
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ızı a·y has a akıcı hemşire er 

Okulu Direktörlüğünden : 
Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. Okul genç bayanlarm 
hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetiştirmek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan 
müesseselerde çalıtmalarına mahsustur. Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve Pratiktir. Ders
ler hu~usi Doktor Profesö;l.er. v.e ~uallimler taraf mdan. verilir. İsteklilerin iyi ahlaklı ve 
sıh~atlı ve en. az orta tahsıl,ı bıhrmış olmaları şa~tır. Dığer şartlarımızla fazla izahat için 
yazıle veya bızzat İstanbul da Aksarayda Hasekı caddesinde Okul Direktörlügwu"n .. _ 

d ·ı · 5059 e muraca ate ı mesı. 

ULUS 

Yıldız • •ineması 
Çankırı caddesinde 

Asfalt kenarında 

Umumi istek üzerine yalnız 
bu aktam için 

AYSEL 
ila v eten 

Rifat Telgezer 'in heyecanlı 
canbaz numaraları 
M evk i 15 İkinci 10 

27 - 8. 1939 

~llllll ll ll lll llllllllllllllllll l lllllll l lll l lll lll lll l ll llllllllll l llllllllll l!:. 
~ ~ 

~ Ecnebi memleketlere ~ - -
~ talebe gönderiliyor 1 ----- -= Maden tetkik ve arama Enstitüsü Genel S - -- -- -:: Direktörlüğünden : § - -= -= I. - Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsil· := 
- de bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe se- = = -= çilecektir. := ----_________ ,,, = II. - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olmaları lazımdır: 

a) Türk olmak, 
----

Yiyecek ve yakacak alınacak 
Çanakkale Vilayeti Daimi En cümeninden : 

Alınacak mevaddın Muhammen B. 
Cinsi asgari kilo Lira K. 

Muvakkat T. 

Tavuk eti 
Balık 

200 
200 

--
120 
80 

Lira K. 

9 

6 
Koyun eti 2000 860 64 50 
Kuzu eti 2000 900 67 50 
Birinci nevi ekmek 7000 700 52 50 
Sömikok kömürü JOOOO 1500 112 50 
Kriple maden kömürü 50000 1000 75 

1 - _Çanakka!e memleket hastahanesinin 939 mali yılı ihtiyacı olan yu . 
karda cıns ve mıktan yazılı mevad 15-8-939 tarihinden itibaren bir ay zar· 
fında pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek ve pey sürmek üzere bu müddet 
içinde daimi encümen kalemine müracaatları ilan olunur. (6660-4129) 

14081 

.:!.l l l llllllllll l llllllllllll ll l l llll l ll l ll ll l l ll l l l l l llll ll ll l lllllll l l lll l l l ll l~ 

= ğanez cevheri s n alın c k ~ ------- T. Demir ve Çelik fabrikalara Müdürlü- § -
§ ğünden : ~ 

Satılık arsalar 
Ankara Defterdarlığından 

ı:: 
u 
E 
E ... 

lı1dnallesi 

Kızılelma 

.. 
Misakı Milli 

" " 
" " 
" " 

Hacı esbap 

" " 
" " 

Delal karaca 

-u ,., .. 
"' ili 

Sokağı 

Mescit Yo. 
Ebe 
Hanardı 

Ada 
399 7 
402 3 
167 30 

35 Arsa 
71 
62 

" ,, 168 10 248 
Topçular 175 15 216 
Hanardı 167 26 43 
Şengülhamam 189 1 42 

" 
" 

Mescit 

" 
" 

189 2 86 
189 3 58 
399 9 112 

.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

"' -.c u 
::ı~ 

::s .8 
L. K. 
140 
355 
186 
744 
750 
100 

152 
516 
348 
448 

..... 
"' c: 

·9 
u 
~ 

~ 
L. K. 
10 50 
26 63 
13 95 
55 80 
56 25 

7 50 
18 90 
38 70 
26 10 
33 • 60 

ı - Yukarıda cinsi ve evsafı ile muhammen bedelleri yazılı gayri men· 
kullerin mülkiyetlerinin ayrı ayrı ihalesi yapılmak üzere açık arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - İhale 16.9.939 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de Ankara 
defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ihale gününden bir gün eveline kadar hizasında gös· 
terilen muvakkat teminatını defterdarlık veznesine yatırmaları lazımdır. 

4 - İhale bedeli peşinen tediye olunacaktır. 
5 - İstkleilerin adı geçen günde muvakkat teminat makbuzu ile bir· 

likte komisyona gelmeleri ve bundan evel şartnameyi görmek ve izahat al
mak istiyenlerin defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 

(4124) 14076 

· .. · Hava Kurumu Kömür tahmil ve tahliye İJİ 

--:= b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve aı- := 
:= bati tam olmak (sıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) := 
=: c) Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını almış =: 
== bulunmak, = - -:= d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. =: 
:= III. - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
:= a) Nazarı hesap, 
:= b) Cebir. 
:= c) Hendese, 
:= d) Müsellesat := e) Fizik 
:= f) Kimya 
=: g) Jeoloji 
:= i) Ecnebr' bir dil. -

--------------------------=: iV. - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla be- = =: raber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, =: 
= kazananların ilk 12 si arasında bulunmaları şarttır. = 

Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, mttsa- := -= bakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tespit edilecek, ve := = alakadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsaba- =: = kaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. = - -_ V. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin := 
= bir misli kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu husus- := 
:= ta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecek- =: 
=: ler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. := - -= VI. - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. Tarih ve = = mühlet şunlardır: = = a) M.T.A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 4 Eylül 1939. _ = b) Sıhhi muayene tarihi: 6 Eylül 1939. := = c) Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eylül 1939. = - -- -= VII. - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varaka- = - -

§ Türkiye Demir ve Çe lik Fabrikaları Müessesesi için l~zu- =: = mu olan Manganez cevheri d erhal teslim edilmek şartıyle := 
:= satın alınacaktır. D e r ecesi her ne olursa olsun kurşun, Çin- -
:= ko, kükürt, Arsenik, Bakır ve sair mevaddı ecnebiyeyi ihti- § 
:= va etmemek şartiyle v e bir vagondan aşağı olmamak üzere = 
=: müessese sahasında teslim fiatmın doğrudan doğruya Mü- =: 
:= essese Müdürlüğüne bildirilmesi ilan olunur. 3203 =: 

sını, mektep şehadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların := 
Denizyolları işletme Umum Mü- tasdikli birer suretlerini, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini, son mü- := 

dürlüğünden : _ racaat tarihine kadar Ankara'da M.T.A. Enstitüsü genel direktör- := 
~ııııııııııııııı ııııı ı ıııııııııııııııııııııı ı ı ı ıı ı ıı ııı ı ıııııııı ı ı ı ı ıııı ı ıııı ır;:-
..aıı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

Elbisel ik kumaş alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün

den : 

1 - İdaremizin 31 mayıs 1940 tari- = lüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş o- =: 
hine kadar kömür tahmil ve tahliye =: lan günde öğleden evel Bay Hasan apartmanındaki Enstitü merke- =: 
ve aktarnia işleri kapalı zarf usulü i- zinde bulunmaları iUln olunur. 13582 

- = : Kitap ambarı olacak bir yer aramyoı § 
le eksiltmeye konmuştur. - fi!!' 

2 - Münammen oedeli 60~bi~n · 1-i~ra--' ~nnınnınnınnnnnnnınıııını11nırmınn1111nnnnnnnnınıır - -E Y enişehirde ve yahut Y enİ§ehire pek u zak olmıyan b ir E = yerd e dört büyük odalı v e y a bu sahayı tutabilecek d a h a a z E 
: odalı b ir y e r aranma ktadrr. Matbua t U mum Müdürlüğüne § 
_ müracaat. 3209 : 
:;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~· 

. _ Baş ·Vekôlet 
,ı ... 

Münhal memuriyetlerin 

imtihan günü 

Fevkalôde kongre 
Ankara gücü Ba~kanlığından: 

3512 sayılı Cemiyetler kanunu hü· 
kümlerine tevfikan esas nizamname · 
mizin tadili için 31-Ağustos-939 tari • 
hine tesadüf eden perşembe günü sa · 
at 12.30 da Kulüp lokalinde toplana • 
cak fevkalade kongreye sayın üyeleri· 

Başvekalet Bed en Terbiyesi Ce· mizin gelmeleri rica olunur. 3208 

Türkkuşu talebelerine harici elbise 
yaptırılmak üzere nümunesi veçhile 
160 - 200 metre haki kumaş açık ek· 
siltme suretiyle alınacaktır. Muham • 
men bedeli 1480 lira olup ilk teminatı 
1ı1 liradır. İhalesi 11. 9. 939 pazartesi 
günü saat 15 te T. H. K. Genel Mer • 
kezi binasında Türkkuşu Genel Di • 
rektörlüğü satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin sözü geçen 
gyn ve saatte komisyonda hazır bu -
lunmaları. 3201 

Elbise yaptır1lacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün

den : 

dır. 

3 - Eksiltme 7 eylül 939 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 15 te 
Tophane'de Denizyolları işletmesi u
mum müdürlüğü alım satım komisyo
nunda yapılacaktır. Muvakkat temi· 
nat 4250.- liradır. 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen 
komisyondan parasız olarak alınır. 

5 - İsteklilerin bu işe ait teklif 
mektuplarını tayin olunan günde saat 
14 e kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(6471) (13972) 

Kömür nakledilecek 
Türkkuşu talebelerine 50 - 60 takım 

• .. .. k kb kasketiyle birlikte harici elbise dikti· Devlet Deniz Yolları lıletme U-
Genel direktörlüğümüz kadrosunda Zayı gumru ma uzu mum Müdürlüğünden : 

rilecektir. Beher takımına tahmin e • 

nel Direktörlüğünden : 

münhal bulunan memuriyetler için A· . . . .. . . 
1 

'Ik te 1 _ İdaremiz için Zonguldak ve 
28 · · İstanbul ithalat gümrüg~ünden al · dılen dıkış ucretı 15 lıra 0 up ı • h 1· · d t ı nacak 30 bin ton gustosun cı pazartesı günü saat 15 . ava ısın en sa ın a ı 

dığım (beyanname 7544 ·Tarih: 3.8.39 minatı 135 liradır. İhalesı ll. 9. 939 marı'n lave ko··mu"ru··nu··n lstanbul'a nakde imtihan yapılacaktır. 
Tal' 1 • h . . ve 1065.95 liralık) 73435 numaralı mak pazartesi günü saat 16,5 da açık ek · li kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon 

. ı~ e~ın ta sı~lerı.ne ait. vesika la· buzla (beyanname 7546 • Tarih 3.8.939 siltme suretiyle yapılacağından, talip· muştur. 
r~yle bırlıkte Yenış~hır İz~ır cadde - ve 230.97 liralık) 73160 numaralı rnak- lerin sözü geçen gün ve saatte T. H. 2 - Muhammen bedeli 48 bin lira 
sınde 21. nu~ar~~ı .~ı~.ay~~n ust .. katın · buzu zayi ettim. Suretlerini çıkarta - K. Genel merkezi binasında Türkku· dır. 
da Zat ışlerı mudurlugune muracaat- cağımdan hükümleri yoktur. Gasbar şu Genel Direktörlüğü satın alma ko· 3 _ Eksiltme 28 ağustos 939 tari • 
lar. (14030) Gasbaryan. 5058 misyonunda hazır bulunmaları. 3202 hine müsadif pazartesi günü saat on 

.:!.111111 111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. 

§ Kira ı mahal -----= Şehir dahilinde v e m erkezd e b ankalara pek yakın b ir -
= mesafede kaloriferli k irgir d ört yüz metre murabbam da = 
:= bir kat üzerinde h er türlü teşkilata müsait banka sigorta = = sinema kıraathane ve mükem mel b ilardo salonu b un lara := = mümasil müessesatı saireye elverişli mahal kiralıktır. i sti- := = yenlerin İstanbul Pasta salonunda Bay Dursun A liye müra- § 
= caatları. 3070 = 

.· ·f cİkülteler . . . 

beşte tophanede Denizyolları işle~mt! 
umum müdürlüğü alım satım komıs -
yonunda yapılacaktır. Muvakkat temi 
nat 3600 liradır. 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen 
komisyondan parasız olarak alınabi · 
lir. 

5 - İsteklilerin bu işe ait teklif mek 
Ankar a Huk uk Fakültesinde n : tuplarını tayin olunan günde saat 14 

H k k f k ··1t · · · ı k 900 e kadar komisyon reisliğine makbuz 

Sade yağ ı alınacak 

u u a u esı ıçın a ınaca 3 • . ~ 

4300 k·ı d y k'l ah . mukabilinde vermelerı lazımdır. • . ı o sa eyagın ı osunun t m~- (6174; 3777) 13733 
nı fıyatı l15 kuruş ve muvakkat temı· 
natı 370 lira 88 kuruştur. 28. 8. 939 pa· 

Ambar kiralanacak 
İcabında 200 tona kadar eşya konmak üzere zemini beton ve damı 

akmaz, kapısı muhkem bir anbar kiralanacaktır. Anbarın istasyon 
ile Karaoğlan ve Akköprü müsellesi arasında bulunması tercihi se· 
bcbidir. Bu şekilde bir deposu olanların müessesemiz ilan memurlu
ğuna (anbar) adresi ile tekliflerini bildirmeleri. 

• 

•==============================~·· 

.:!.11111111111111111 i LAÇLARIN iZi 11111111111111111!:. -§ Sakarya Eczanesi n den yaptırınız. A vrupa v e =: := k . yer li ilaçlar h er çeşidini (Ko-:= = dak) ~ar a ron~e.n fılmlerinin tazesini e h ven olarak ecza- =: 
§§ hanemızde bulabılırsiniz. İş Bankası karfı."ında. Tele· =: = fon : 2018 3019 := 

-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııı ı ııııı ııı~ 

Mutlaka kuı lü ü kullanınız 

f<lJ 
1 İS TAN BUL 

"'"ıı-u"u T.,, ÇAKMAKCıLAR 
"' ~ 2.!027 - SANDALYECILERIBi\WmJ 

Kuınaşiyle 1 kuş t üyü yastık 1 liraya 
Ku§ tüyünün kilosu 75 kuru§tur. 5034 

~111111 1 11111 1 1111111111111111111111111111111 1 11111111111111111111111111111111~ 
..ıı ıııı ı ı ıı ıııııı ı ıııı ı ıı ı ıııııı ı ıııııııı ı ı ı ııııı ı ıııı ı ııııııııııııııııııııııııııı!:. - -

zartesi günü saat 11,30 da açık eksilt
me ile ihalesi yapılacağından istekli
lerin müracaaatları. 

(3794) 13741 YENİ SİNEMALAR 
BU GECE 

sus -
--
--------
-----
--
----

--
Türk Hava Kurumu ----------------Büyük Piyangosu 

--------Beşinci keşide 11 Eylül 939 dadır ----------Büyük ikramiye S0.000 lirad1r 
--

B d ba«ka· 15 000 12.000, 10.000 l iralık ikramiye- : 
un an Y • • • : 

le r le ıo.OOO ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... : 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6490 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naait ULUO 

ULUS Basnnevi ANKARA 

KARAKORSAN 
Türk~e sözlü 
Baş rollerde 

F. Gaal - - F. Marslı 
..... . .... . .... .............. ......... .... .... ltM++ 

Gündüz iki film 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

GECE İki film birden 

~ - ~ızıl Atlı Haydu t lar 

l . Karakorsan -: ... :::Bacaklı Haydutlar 

G 
............................ .. . . 

ündüz · 10 
2 • Bosna sa ray fac iası ne1~rin~e ~.:1ucuz haık mati-

seansıar: 14 30 16 3 e og eden sonra 
' • • O - 18,30 seanslarında 

14,45 • 16,45 - 18,45 Gece 21 de 1 - Deniz Ejderi 
10 ve 12 de ucuz Halk matinelerı· 2 - B e ' l Ahl h 

--.... § sı a ı aydut ·--......... ---~ 

BUGÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - Sevişmek a rzusu 
Marlene Dietrich 

2 - Şa rk cesa reti 
Seanslar: 

10 ve 12 de ucuz matineler 
öğleden sonra 

14 - 16 - 18 - Gece 20,30 normal 
seanslar 


