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Yazı İtleri 1062 
t d a re 1064 

ADiMi% ANCIMl%Dls::ıl 

Büyük bayramı kutlamak ıçin par
lak bir tören programı hazırlan

mııtır. Dumlupınar'a birçok he· 
yetler gidecektir. Haberlerimiz 2. 
inci sayfadadır. 

Milli ....... ef dün Ankara'ya döndüler 

Bir uzlaşma 
nasıl 

mümkün olabilir ? 
F. R. ATAY 

Eğer dü·ndenberi aldığımız ba
zı havadiselre inanmak caiz ise, 
siyasi buhran hafifleme alamet
leri göstermektedir. Bu havadis
lerden biri Berlin' deki İngiliz bü
yük elçisinin Londra seyahati
dir; ikincisi, Muaolini'nin bir 
),,.,.,f,,,,.~,..,. m!l .. Dct hRITnda toola• 
nıp lconupnak teklifinin Hitler 
tarafından kabul edilmiş olması
dır. 

Her iki havadisi de büyük bir 
ihtiyatla kar,ılamak lazımgelir. 

Çünkü harp tehlikesi ticareti
nin; ikinci bir Münih zaferi ka
zanmasına müsaade edileceğini 
tahmin etmiyoruz. Dün de söyle
diğimiz üzere böyle bir uzlaşma, 
Avrupa buhranlarından hiç biri
ni halletmi! olmaz: bilakis !id
det, cebir ve dikta politikasına 
büsbütün cesaret verir; hüriyet. 
leri tehdit altında bulunan mil • 
!etlerde ise İngiltere ve Fra·nsa'· 
ya kartı itimattan eser bırakmaz. .J • • • • • 11••111111 • ...............• '-. 
Milletler, birkaç günlük veya bir ! 
kaç aylık sulh değil, beynelmi
lel münasebetleri tabiileştirecek, 
söz, hak ve ahitleri yeniden kıy. 
metlendirecek bir emniyet niza • 
mı istemektedirler. Böyle bir ni
zam olmazsa, her fedakarlığın 
sonu Çek fedakarlığının akıbeti

Reisicümhur ismet İnönü beraberlerinde Başvekil Dr. Refik 
Saydam, Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ve maiyetleri olduğu 
halde dün sabah 11 de hususi trenleriyle Ankara'ya avdet bu -
yurmuşlar ve istasyonda Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda, Genel Kurmay Başkanı Mareşal Çakmak ve şehrimizde 
bulunan vekillerle mebuslar ve vekaletler ileri gelenleri tarafın
dan karşılanmışlardır. 

ne uğrayabilir. 
Tecavüze kar~ı mukavemet 

için birle,en memleketler, silıih
lanmıılar, maddeten ve manen 
harbe hazırlanmıtlarsa bunun se
bebi kuvet ve zor maceraperest
liğine bir nihayet verilmek imka
nını gördüklerindendir. 

Roma dan gelen telgrafın bizi 
memnun eden ciheti yeni bir 
dörtler konf eransınrn toplanaca· 
ğına dair olan değil, ondan ıon
ra Avrupa i!lerini görüşecek ge
nit mikyasta bir konferansın 
içtimaı fikri olduğunu söylemek 
isteriz. Yeni bir konferans, Mü
nih'te olduğu gibi, ikileri dörtlet· 
tirmek değil, milletlerin hüriyet 
ve haklarını teminat altına al
mak gayesini ruznamesinin başı
na koymak lazımgelir. Kıtamı
zın beynelmilel bu tesanüde ihti
yacı var. Bu tesanüt, nüfuz ve 
hakimiyet pazarlıklariyle elde 
edilemez. Bu tesanüt, küçük bü
yük bütün kıta milletlerinin ken
di haklarından ve hüriyetlerin • 
den emin olmalariyle tahakkuk 
edebilir. Almanya ve İtalya ile 
iktısadi münasebetleri reddeden 
olmuı mudur? Alman ve İtalyan 
ihracatına hangi memleket pa
zarlarını kapamıttır? Fakat bu 
iktuadt mübad~•~ler tlik 

Milli Şefimiz, garın içini ve dışını dolduran kal~balık halk 
kütlelerinin alkışları arasında otomobillerine binerek doğruca 
Çankaya köşküne gitmişlerdir. 

[Yukandaki resimde Milli Şelı Maretalle selamlaşırken, a· 
§&ğıdaki resimde de gardan çıkarken görülüyor. Diğer resim
lerimiz 7 İnci sayfadadır.] 
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Vekillerimiz 
Ankara' ya 
dönüyorlar 

Mıs1r Askeri Heyeti de 
bugün Ankara'ya geliyor 

İstanbul, 27 a.a. - Şehrimizde bu
lunan Dahiliye, Sıhiye, Münakalat ve 
Nafıa vekilleriyle bugün Avrupadan 
avdet edenMaliye vekili ve Londra 
Büyük Elçimiz Dr. Aras Eksprese 
bağlanan hususi vagonla Ankaraya 
hareket etmişlerdir. 
Aynı trende dost Mısır Askeri He

yeti de Ankaraya hareket etmiştir. 

Gerek vekillerimiz ve gerek misafir 
heyet Haydarpaşa istasyQnunda, vali 
komutan, ve yüksek memurlar tara • 

Bir müddettenberi İstanbul'da bu
lunan lngilteer'nin Ankara büyük 
elçisi Sir Robert Hughes Montgo
mery Knatchbull • Hugessen dün 
tehrimize dönmüttür. Resmimiz bü. 
yük elçi7i Ankara sarmclan "~~J:ıır; 

......... llİIİlllilllllııtıl.. · bu· 

İngiliz kabinesi bugün bir toplantı daha yapacak 

B. Henderson lngiliz cevabını 
Berline bugün götürüyor 

. . . h: . . ..... . .. · .. ~ •.. ~·' 

Hitlerin 
...,, . 

verecegı 

•• mesa11 
cevap 

ile İngiliz hükumetinin Berline 
bugün Londrada neşredilecek 

Londra, 27 a.a. - Hariciye nezareti ile Ba§vekalet dairesinde 
hummalı bir faaliyet görülmektedir. B. Henderson, sabah 11 e ka
dar hariciye nezaretinde kalmıştır. Saat 11 de Başvekalet daire
sine gelen mumaileyh, B. Çemberleyn tarafından kabul edilmiş . 
tir. Başvekil, B. Henderson ile 35 dakika Başvekalette kaldıktan 
sonra Lord Halifaks'ı kabul etmiştir. Lord, beraberinde B. Butler 
ve B. Cadogan olduğu halde gelmişti. Biraz sonra Sir Samuel 
Hoar ve B. Anderson da gelmişlerdi. B. Henderson, saat 1 den bi
raz sonra nazırlarla birlikte hariciye nezaretine gitmiştir. 

Saat 14,30 da Lord Halifaks beraberinde B. Cadogan olduğu 
halde yeniden Başvekalet dairesine gitmiştir. Biraz sonra Sir Sa
muel Hoar da kendilerine iltihak etmiştir. 

Evelce saat 10,30 da içtimaı mukarrer olan kabine toplantısı 
bilahare öğle vaktine, daha sonra da saat on beşe tehir edilmiş • 
tir. Sebebi de B. HitJer'e verilecek cevap için fazla zaman bul
mak idi. B. Nevil Çemberleyn 

Kabine toplantısı \ 

Saat 15 ten biraz sonra toplanan in-

Berlin'de büyük 
bir faaliyet var 

giliz kabinesinin içtimaı saat 16,45 te 
nihayet bulmuştur. 

Başvekil Çcmberlcyn ~t 17.30 da 
Buckingham sarayına gitmi§ ve der -
hal kıral tarafından kabul olunmuş -
tur. 

Kabine toplantısından evel Çember· 
leyn nazırların birçoğu ile müzakere 
halinde idi: hariciye nazırı Lord Ha
li faks, dahiliye nazırı Samuel Hoare, 
maliye nazırı J ohns Simon, harbiye 
nazırı Hore Belisha ve müstemlekat 
nazırı Macdonald. 

İngiltere'nin Berlin Büyük El!iisi 

(Sonu 7. inci sayfada) j 
• 

Gıda maddeleri ve bôzı eşya 
için vesika usulü ihdas edildi' 

Berlin, 27 a.a. Havas ajansından: Dün olduğu gibi bugün de bü
yük bir halk kütlesi bir şeyler öğrenmek ümidiyle Batvekalet dai
resi önünde sükut içinde beklemektedirler. 

ltalyan diplomasisi 
1 Fakat meraklılar hayal inkisarına 
uğramışlardır. Zira bu sabah, cumar
tesi günkü gibi fazla gidip gelen ol
mamış, fasılasızca biribirini takip e· 
den ziyaretler yapılmamıştır. 

ara bulmağa çahşıyor Gıda maddeleri ile bazı eşyanın sa 
tın alınması için ihdas edilmiş olan 
vesikaların tevziine bu sabah ba~lan
mıştır. Vesika usulünün ihdası, bükü 
met memurlarının halka bu tedbirle
rin hiç de endişe edilecek bir şey ol-

Hitler dün 
bir mesaj 

Musoliniye yeni 
daha gönderdi 

J 
madığı ve ancak piyasanın tanzimi 

(Sonu S. inci sayfada) 
Roma, 27 a. a. - Roma siyasi l 

mahfillerinin intibaı şudur ki, harpı tF-===========================~ 
veya sulh hakkındaki kati karara her 
saat biraz daha yaklaşılmaktadır. 

Bu mahfillerde vaziyetin vahameti 
istihfaf edilmemekle beraber sulhun 
henüz kurtulabileceği mütaleası hü • 
küm sürmektedir. 

Bu mütaleanın istinat ettiği esas §U 
dur: 
Şimdiye kadar tamiri gayri kabil 

hiç bir şey vukua gelmemiştir. Avru
panın başlıca payitahtları aralarında 

diplomatik temasları muhafaza etmek 
tedirler. 
Aynı mahfiller, İtalya diplomasi • 

sinin hali hazırda telifi beyn vadisin
(Sonu S. inci sayfada) 

Tren Erzurum' a 
1 S kilometrede 

5 Eylulde hat şehre 
varmış olacak 
[Yazısı S. inci sayfada] 

iMRJ1P saıooo 8ıa:RO o ....._, &ıa:laT 
Mareşal Voroşilof Tas ajansı muhabirine 
beyanatta bulunarak İngiliz-Fransız-Rus 
görüşmelerinin aradaki ciddi fikir aynlık
ları :yilzül\den akim kaldığım söylemiş ve 
bu fikir ayrılıklarını izah etmiıtir. Mare
pl Voroıilof'un beyanatı 3. uyfamızdadır 

Dünkü beynelmilel vaziyet 
Beynelmilel vaziyet, ne diiıelmiye, ne de büsbütün bozulmıya gitmeksizin 
eski vehametini muhafaza etmekte ve bir tevakkuf devresi geçirmektedir. 
İngilterenin Berline vereceği cevap bugüne kalmıutır. Vaziyette yeni bir un
sur da, İtalyanın sulh lehinde gayretlere girişmiş bulunmasıdır. 

1 l 
B u & iı n bütün ı 1 İhtiyat tedbirle-londrada dünyan!n , ö z. Ü Par'ıste ri ~evam etmek-
Londra ya çevnl- I tedır. Nafıa na • 
miş bulunuyor - _ ııırı, muhakkak, 

du: vaziyetin tavazzuhu, İngilterenin Pariste bulunmaları icap etmiyen si· 
Almanyaya vereceği cevabın malüm vil halkı, bilhassa kadın ve çocukları, 
olmasiyle tebeyyün edecekti. Ancak şimdiki nakliyat kolaylıklarından iı;-
ingiliz kabinesi, dün öğleden sonra tifade ile başka yerlere gitmiye da • 
yaptığı toplantıda, Berlin sefiri B. vet etmiştir. B. Daladiye General 
f!e~derson'un bugün hareket e.tme. - Gamlen ve Amiral Darlan'la görüş • 
ıını kararla~tırmrı.tı:. Ne . Hıtlerın müştür. Bugün neşrolunan resmi bir 
Lo~ra~ gönderdığı mesaJ, ~e de tebligde B. Daladiyenin 25 ağustosta 
kabınenın kararı hakkında hıç bır ha- Hitlere tavassut teklifinde bulundu-
ber sızmamıııtır. ğu ve Hitlerin bunu reddettiği bil • 

l Hummalı bir faa- dirilmektedir. 

Berll'nde liyct hüküm sür-
mektedir. Bütün 1 ı Alacafı t a v u r 

------ nakil vasıtaları • R d hekkıl\da ö n c e 
na el konulduktan sonra her tarafta oma a 1 sarih bir emare 
atsız arabalara, tren veya tayyare ol- göriılmiyen İtal-
madığı için yola çıkamamış seyyah- ya, vaziyetini belli etmiye başlamış-
lar rastlanmaktadır. Yiyecek mad - tır: İtalyan diplomasisi sulhun ko • 
deleriyle diğer bazı eşya vesika u - runması lehinde gayret sarfetmekte· 
sulüne tabi tutulmuş ve dünden iti- dir. Bu suretle, Hitlcr ve Musolini 
haren halka vesikalar dağıtılmıya arasındaki mesajların manası da an-
başlanmıştır. Alman radyoları, bu u- !aşılmış oluyor. Bugün Hitler Mu. 
sulün ihdası dolayısiyle halkın teli- soliniye dördüncü bir mesaj daha 
şa düşmemesi için yatıştırıcı neşri • göndermiştir. Musolini Kanada baı· 
yat yapmaktadırlar. Nürenberg kon- vekilinin bir telgrafına verdiği ce-
gresi, şimdiki vaziyet dolayısiyle te- vapta, sulh için gayretlerde buluna-
hir edilmiştir. cağını teyit etmiştir. 

---N E T 1 C E-.. -·--
Harp ve_:y~ su~ hakkı~.daki kati ~arar, henüz verilmiş değildir. Vaziyet İngiliz 
kabınesının Hıtlere ıondereceğı cevaptan sonra, alman devlet reisinin alacağı 
kararla tavazzuh edecektir. Dünkü haberleri hülasa etmek için, alman rica· 
linden bir zatın söylediği sözleri tekrar edelim: - Şimdi kiğıt karıştırılıyor. 
Oyun bitmedi, devam ediyor 1 ••• 
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D;ı politika hadiselerinde 

Bugünkü vaziyet 
Bir kaç gündenberi ajanslar az nasıl fedakarlık yaptıklarını bugün 

çok herkeste hayret uyandıracak bir den tahmin edemeyiz. Uk gelen ha
takım haberler vermeğe başladılar. berlerden anladığımıza göre Dan • 
Eğer bu haberler ( Da.nzig) mesele- zig meselesinden dolayı çıkacak bir 
sinin aldığı en had bir devreye tc- harp kar§mnC:a Savyetlerin lakayıt 
sadüf etmemiş ve biribirlerine ideo- kalacağıdır. Bu netice zaten aylar· 
loji itibariyle son derecede düşman danberi devam edip giden ve hiç bir 
iki memleket arasında olmamış ol- karara bağlanmıyan müzakereler • 
saydı, fevkalade bir hadise telakki den anlaşılmakta idi. Mesele her
edilmezdi. Çünkü bugünkü Avrupa keste hayret uyandırmakla beraber 
buhranının en mühim amillerinden tamamiy]e bir sürpriz değildir. Çün
birini "antikomintem" hareket teş- kü böyle bir neticenin çıkabi1eceği
ki1 ediyordu. Diktatörler, muhtelif ni düşünenler vardı. Hatta Japonya 
yerlerde muhtelif vesilelerle yaptık- ile olan temaslarını Büyük Britan· 
lan tecavüzleri amme vicdanı buzu- ya'nın daha ziyade sıklaştırması bu 
runda meşru ve haklı göstermek hareketin Foreign Office muhitinde 
için, Avrupa içtimai bünyesini teh- az çok bilindiğine delalet eder. Son 
dit eden komünL~me kar~ı durmak havadisler arasında Japonya'dan 
ve onu imha etmek maksadiyle yap- gelen malumata göre hariciye ne • 
t klarınt söylüyordu. Nasyonal . zareti dıl} siyaset planını bu vaziyet 
sosyalist partisinin her seneki mu . karşısında tamamiyle değiştirmiş
tat kongrelcrjnde bu noktainazar tir. Beynelmilel meseleleri mütalea 
B. Hitler'in ağzında en şiddetli ederken yalnız muayyen bir hudut 
ifadesini bulmuştu. Vaziyetin bu • ve mıntaka dahilinde değil, işi bü
gün aldığı şekil işte bunun içindir tün dünya anlamında alarak vazi
ki herkesin hayretini celbetmekte- yeti ona göre tetkik etmek mecbu
dir. Beynelmilel siyaset ahlakı deni- riyetindeyiz. Bu itibarla kanaatimi
lebilir ki zamanımızda olduğu ka- zc göre bugün husule gelmekte o
dar hiç bir vakit bu kadar dalgalı, lan vaziyette son derecede değişmiş 
bu kadar eğri olmamıştır. bir hal yoktur. Aylardanberi devam 

Bu buhranların biribirini takip et· eden sinir ve dimağ mücadelesini 
mesi §İmdiye kadar teessüs eden yapanlar bu ihtimalleri de göz ö
beynelmilel içtimai nizam ve düs- nünde tutmuşlardır. Bu son vakanrn 
turların tamamiyle iflas etmeğe yarattığı l}ey ajansların söylediği 
doğru gittiğini göstermesi itibariyle gibi sulhu takviye değil, harbı yak
hakikaten korkunçtur. la~tırmış olmasıdır. Demokrat cep
Bu ıatırların yazıldığı dakikalarda henin kati azmi kar~mnda harbet
ajanaların verdiği malıimata göre mek için tereddüde düşen totaliter 
Almanya ile Savyetler arasında ya- devletler bu anlaşmadan kuvet ve 
pılan anlaşma, bir ademitecavüz cüret alacaklardır. 
miııakıdır. Bu tarzda misaklar, bu- Fakat bu hareket kar§ısrnda de
gün biribirlcriyle en derin ihtilaf j. mokrat cephenin daha büyük bir i
çinde bulunan devletlerin hemen zimle cevap vereceğinden ve de
hepsi arasında mevcuttur. Bu nevi mokrat]arın maddi ve manevi ba
misakların en mükemmell Münih kundan karşı cepheye faik bulun • 
anlaşmasıdır. Eğer misakın doğma· duğundan l}Üphemiz yoktur. Bize 
sını icap ettiren sebepler Tas ajan· gelince: demokratlarla anlaşırken 
sının bilhassa tebarüz ettirdiği gİ· her türlü ihtimalin devlet ricalimiz 
bi Avrupa sulhunu korumak ıçın tarafından dütüni.ildüğünü ve ona 
ya:;ıılmış olduğunu ifade etmesiydi. göre hı.reket edildiğini bütün vatan-
0 zaman bunu da onlar gibi saya- daşlann bilmesi lazımdır. Biz hadi
bilmek mümkün olurdu. Fakat bu- ;eforin a'uıoını türk milletine has O· 

gün mesele böyle değildir. Bu anlaş- lan bir sükun ve vekarla takip et • 
mayı yapmak için iki tarafın maddi \ mekle devam edeceğiz. 
ve manevi sahalarda ne kadar ve N. A. KOÇOKA 

1 Halkevinin tertip ettiği konserler 1 

lki kıymetli sanatkar, Ekrem Zeki ve Verda Üngör, Ankara Halkevi· 
nin teşebbüsiyle memleketin 12 muhtelif Halkevinde ve bu arada İz
mir, Bandırma, Manisa ve İskenderun Halkevlerinde konserler vermiş
lerdir. Bu konserler, kalabalık ve güzide bir dinleyici kütlesi tarafın· 
dan alaka ile takip edilmil}tir. Yukarıdaki resim, genç sanatkarların 
İzmir Halkevinde ~erdikleri konser esnasında çekilmi§tir. 

ULUS 

! 
.................................................... , 

Günün peıinden 
................................................... J 

Evimizin düsturu: 
Daha çok hukuk i§lerinde vazife 

görmüş tecrübeli bir hakim, boşan· 
maların kolaylaştırılmasının lüzum· 
lu olup olmadığı mevzuu üzerinde 
gazetelerin ne§rİyat ve anketlerini 
dikkatle takip ettiğini söyledikten 
sonra şu hatırasını anlattı : 

"- Bizde boşanma sebeplerini 
tafsilatlı bir tasnife tabi tutmak 
imkansızdır. Bence boşanma sebep· 
lerinde de moda gibi geçici arzular 
hakim oluyor. Bu mevzu üzerinde 
içimi sızlatan bir hadiseyi hatırla· 
rım: genç bir kadın, genç kocasın· 
dan ayrılmak istiyordu, görünürde 
hiç bir sebep yoktu, kanunu tatmin 
edici, makul ve zaruri bir sebep 
gösteremezse ve bunu isbat edemez· 
se yuvasının bozulamıyacağınr an • 
)attım. Nihayet kendisine az ka
zançlı olan kocasının arzusu gibi 
giyecek temin edemediğini, gezdi
remediğini, eğlendiremediğini, ken· 
disinin Avrupa'yı görmek istediği· 
ni ve lüka hayat özlediğini anlattı. 
Bunları söylerken kendisini haklı 
göstermek için misaller veriyordu. 

Duyduğum teessürü arttıran se
beplerden birisi de şudur: bu genç 
kadın liseyi bitirmişti. 

Çocuğunuz olmadı mı? diye 
sordum. Öğrendim ki, iki çocukla· 
rı olmuş fakat yaşamamı§, esasen 
yaşasalar bile kocasının l<azancının 
mürebbiye tutmıya müsait olmadı • 
ğını ve bütün konforları temin et· 
mek imkanı olmadan çocuk dünya· 
ya getirmenin cinayet olduğunu 

söylüyordu. 

Bu bir hasta idi ve tedavisi ne 
bir doktora, ne bir hakime hatta 
ne de bir psikoloğa ait bir §eydi: 
bu, cemiyetin hastası idi. 

Gazetelerde boşanmalara ait 
yazı ve anket gördüğüm zaman 
hep bu hadiseyi hatırlarım. Biz ha
kimler, bu mevzu üzerinde siz ga
zetecilerden ayrı düşünürüz. Fa· 
kat bu bahis Üzerinde, memleketin, 
milli ahlakın, en hassas bahıi oldu
ğu için, daha titiz ve dikkatli dav
ranmalıyız. Tecrübelerim bana şu 
kati hükmü verdirmitlir: boşanma· 
yı zorla§brmak veya kolaylaıtır
makla onun sayılarını tahdit ede· 
meyiz. Dava, aile karakteri davası
dır. Onun esaslarını kuralım ve ev· 
Jatlanmızı ona göre yeti§tİrelim. 
Bütün mesele buradadır.,, 

Resmi rakamlar, bu telakkiye 
hak verdirmektedir: 936 da bütün 
memlekette boşanma vakalarının 
yekunu olan 2330 dan 1317 sinin 
sebebi geçimsizliktir. Bütün boşan· 
ma vakalarınm yüzde elliıinden 
fazlasmı, kısaca şu geçimsizlik keli
mesi ile vasıflandırdığımız ve ara· 
sında bize hayret, acı, 1&tırap vere
cek olan dertler bulunan kelime· 
cik alıyor: bir dost tanırım ki, daha 
geçenlerde, Ankara'da açılan bir 
~apka sergisinden karısına şapka a· 
labilmek için borç para anyordu. 
Alacağı §apkanm değeri olan 35 
lira, aylrk kazancının üçte biri idi: 

"- Ne yapayım; 
sam evde huzurum 
yordu. 

eğer alamaz
kaçacak l,, di-

Ne zaman böyle bir hadise ile 
kar§daşsam, Milli Şefin, daha 929 
da, yerli malı mücadelesi başladığı 
zaman söylediği §U sözleri hatırla-
rım: 

''- Anadolu dağlarının sarı çi
çeklerini başına takarak, gürbüır: 
vücutla cepane taşıyan anaları gibi 
kızlarımızın sağlam vücutlu ve yer-

Çubuk Barajında 

Yüzme teşvik 
müsabakaları 

dün yapıldı 
Dün yapılan federasyon teşvik mü

sabakası ile Ankara bölgesi yüzme 
programı sona ermiş bulunuyor. Tec
rübe mahiyetinde barajda yapılan bu 
müsabakalar çok güzel olmuş ve ba
raja gezmeğe gelenlerin alakalarını 

cclbetmiştir. Müsabakalara, ilan edil
diği gibi saat 14.30 da başlanmış ve 
büyük bir intizam altında cereyan e
derek saat 16,30 da bitmiştir. Oldukça 
kalabalık yüzücülerin iştirakiyle ya
pılan bu müsabakalar heyecanlı ve 
eğlenceli olmuştur. Müsabakalar ne -
ticesinde Ankaragücü puvan itibariy
le birinciliği kazanarak federasyon 
kupasını almıştır. Derece alan yüzü
cülere de madalyaları tevzi edilmiş· 
tir. 

Müsabakaların neticelerini aşağıya 
yazıyoruz. Fakat bu neticeler .. rasın
da dereceler yoktur. Baraj havuzunun 
iki sahili azami ölçüyü haiz olmadı -
ğından ajanlık dereceleri nazarı iti
bare almamıştır. 

100 metre serbest 

Bu müsabaka, altı kişi girmiştir. 

Birinci Nevzat Yangın, ikinci Nejat 
Nakkaş, üçüncü Hasan Ceylan gelmiş 
}erdir. 

100 metre serbest (küçükler 
arasında) : 

Bülent Eken birinci, Osman Hassa 
ikinci, İhsan Kurt üçüncü gelmişler
dir. 

100 metre 11ırtüstü: 

Bu müsabakaya 4 kişi girmiştir. Bi
rinci Kamil İçli, Faruk Öden ikinci, 

Muhteşem Uçünci1 gelmişlerdir. 

200 metre kurbağalama: 

Birinci Nejat Nakkaş, İkinci Faruk 
Öden, üçüncü olarak Necdet Atakan 

müsabakayı kazanmışlardır. 

100 metre kurbağalama (küçük-
ı.,. ,.,._ .. .,_). 

Bu müsabakaya üç kişi girmiştir. 

Bülent birinci, İhsan Kurt ikinci gel
mişlerdir. 

400 metre 11erbest: 

Birinci Nevzat Yangın, ikinci Ni -
hat Büyükcingöz gelerek müsabaka
yı kazanmışlardır. 

4X100 bayrak: 

En son yapılan bu müsabakaya üç 

takım girmiştir. Nejat, Osman, Faruk, 

Bülentten mürekkep Gazi Lisesi takı

mı birinci, K~il. Hasan, Sami, İslam 

dan mürekkep Ankaragücü takımı i

kinci, Nihat, Şerif~ Hayri Rıdvan'dan 

mürekkep Güneş takımı üçüncü gel -
mişlerdir. 

li ipekJilerle dağ çiçeği kokusunu 
dalgalandırarak her §eyden evel 
kuvetJeri, kanaatkarbkları, tasar
rufları ile kendi yuvalarını yıkıl
maz kaleler gi~i sağlamla§tırmala
rını istiyeceğiz ! ,. 

Bence her evlenen genç kızın 
amentüsü bu olmalıdır. 

KUTAY 
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30 Ağustos için bir 
Proğram hazırlandı 
Dumlupınara 

heyetler 

bir askeri 
gönderilecektir 

çok 

Büyük zaferin 17 inci yıl dönümü olan 30 ağustos için kutlama 
programı haızrlanmıştır. Aynı gün, Duınluprnar'da da merasını 
yapılacaktır. 

Dumlupınar'daki merasim saat 11.30 
da yapılacaktır. Merasim amiri, birin
ci kolordu komutanıdır. Merasim gü
nü Dumlupınar'daki meçhul asker a
bidesine Büyük Millet Meclisi, Baş
vekalet, vekaletler. ordu ve Cümhuri
yet Halk Partisi adına birer çelenk 
konacaktır. 

ve konferanslar verilecektir. Halkın 

kolay ve ucuz merasime iştiraki için 
30 ağustos günü merasim yerine Af -
yon ve İzmir arasında ucuz tarifeli 
gidiş ve dönüş trenleri tertip edile· 
cektir. 

Kocafepeye ziyaret yapıldı 
Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, 

Afyon, 27 a.a. - Afyon Halkevl Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Balıkesir, 
mensupları dün kurtuluş güneşının İzmir, Manisa, Afyon, Aydın, Deniz-
doğduğu kutsal Kocatepe'ye her se· 

li, Burdur, Isparta, Konya, Seyhan, ne yaptıkları mutat ziyareti yapmış· 
İçel ve Hatay vilayetlerinden biri lardır. Halkevliler saat 11 de Kocate· 
partiyi, diğeri umumi meclisi temsil peye varmışlar ve burada civar köy -
etmek üzere iki kilişilk birer heyet terden gelmiş bulunan halkın i§tiraki 
merasimde bulunacaktır. Bu heyetler ile yapılan merasime istiklaJ marşı ile 
de vilayetleri adına birer çelenk ko • başlanmış ve onu takiben bayrak çe-
yacaklardır. kilmiştir 

Merasim, Milli Müdafaa Vekaletin- Halkevi başkanı Galip Demirer'in 
ce tayin edilecek miktarda askeri kı- söylediği nutuktan sonra bir subay, 
ta: Afyon, Manisa, İzmir izcilerinden 0 günkü hareketi, toprak üzerinde i· 
mürekkep bir kıta, Ankara ve İstan- zah etti ve başkumandan meydan mu
bul üniversitesini ve yüksek tahsil ta- harebesine iştirak etmiş olan köylü
lebesini temsilen mahdut bir talebe lerden hatıraları dinlendi. 
heyeti, Kütahya ve Afyondan atlı Ebedi ve Milli Şeflere karşı Koca· 
halk kıtası iştirak edecektir. tepe'de minnet ve saygılarını bir de-

Merasim yerinde ordu, Cümhuriyet fa daha teyit etmiş olan gençlik ve 
Halk Partisi, Halkevi ve gençlik adı- halk, Milli Şefe gönderdikleri bir 
na birer nutuk söylenecektir. telgrafta sonsuz şükranlarını bildir-

30 ağustosta Ankara radyosunda mişlerdir. 
parti adına bir nutuk verilecek, o ge- Kafile dönüşte Karacaören köyün
ce Halkevi olmıyan yerlerde parti ı de Halkevi tarafından bir kır ziyafe
merkezlerinde toplantılar yapılacak ti verilmiştir. 

Gemiler ve deniz vasıtaları 
nasıl ithal edilecek ? 

Bir talimatname hazırlandı 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, dışardan getirilecek olan deniz 

na.kil vasıtalarının ithali §ekline ait bir talimatname hazırlıyarak 
te§kilatına tamim etmiıtir. Bu talimatnamede ıu hükümler vardır: 
"l - p339 nutl)ar.alı kanuna istina - ruva 1ce11ı:H1 .. ,..; O'~tirı-.. ı..n..,. .. ı..1-.,; ~ 

den harıçten getırılecek : ou siparışleri başka tüccar veya tica • 
a) Kuvvei sevkiyeleri buhar maki - ret komisyoncusu vasıtasiyle de yap • 

nesi, elektrik veya dahili ihtirak mo • tırabilirler. 

törlü veya kombine olan alelümum ge Ancak ithal muamelesinin, namına 
miler. . . sipariş izni verilmiş olanlar tarafın • 

b) Tekne ~alzemesı ve techızatı.. dan yapılması ve gelmiş bulunan nes-
c) Her nevı ana ve yardımcı makı- nelere ait fatura ve menşe şehadetna-

neler ve kazanlar. melerinin de kendilerine ciro edilmiş 
d) Her nevi ana ve yardımcı makine bulunması şarttır. 

ve kazanların her türlü aksam, malze- İ 
me ve techizatı 3 - thal muamelesinin yapılahH • 

e) Sair her n~vi gemi alat ve edeva- mesi için, ala~adarların gümrüğe mü
tı ve gemi demirbaş eşya ve mefruşa- racaatlarında ıbrazı u~u:den olan fa -
t f k bilmek için al§kadar- tura ve şehadetname gıbı evraktan baş 
mı mua en so a k 1. . . - . d · 1 · b 1 

ı · · t 1 dog-rudan dogw • a ıman reıslıgın en verı mış u u -
arın sıparış en eve . . . . • • . . 

(İ t b 1 Zonguldak Samsun nan sıparış ızın kagıdı ve eklerını de ruya s an u , • • .. .. _ . A 

Trabzon, İzmir, Mersin) mıntaka li- gumruge vermelerı lazımdır. 
man reisliklerine veya mahalli liman Gümrük idaresi, bunlara müsteni • 
reislikleri vasıtasiyle bağlı bulundu • den gerekli muamele ve muayeneleri
ğu mıntaka liman reisliğine müracaat ni yaparak, bunların tahakkuk ettiril
ederek bunlara olan lüzum ve ihtiyacı diği gümrük ve sair resim ve vergile
yerli malı olarak fenni evsafta temin rini azami bir sene içinde bu eşyaya 
olunmalarımn mümkün bulunmadığı- ait Münakalat Vekaletinden tasdikli 
nı tesbit ettirirler ve sözü edilen mm- faturalarının ibrazı şartı ile depozito 
taka liman reisliklerinden bir sipariş alarak nakten veya bank mektubiyle 
izni alırlar. temin eyler. 

Bu sipariş iznine, getirilecek olan 4 _ Memlekete ithal olunan eşya • 
nesnelerin müfred.~tını A gösteren _bir nın (iktizasına göre planlariyle) ve -
liste ve sırasına gore plan ve krokıler sika mucibince mahalline vaz veya te· 
eklenir. sis edildiği mıntaka liman reisliği fen 

2 - Bu suretle sipa~iş ~zni almı! heyeti tarafından gönderilip fatura • 
bulunanlar, bu nesnelerı dogrudan dog sındaki evsafta olduğuna kanaat hasıl 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- edildikten sonra keyfiyet bir raporla 
tevsik edilir. 

Yurdun en sıcak yeri Akhisar 
Şehrimizde hava dün sabahleyin az 

bulutlu, öğleden sonra kısmen bulut· 
lu geçmiş, rüzgar garpten saniyede 
iki metre kadar hızla esmiştir. Günün 
en yüksek sıcaklığı 30 dereceye kadar 
yükselmiştir. 

Yurdda Egenin cenup kısımlariyle 
Akdenizin garp kıyılarında hava a • 
çık, doğu Anadoluda yağışlı ve diğer 
bölgelerde umumiyetle bulutlu geç -
miştir. 

Yurdun doğu kısmiyle Karadeniz. 
in şark kıyılarında yirmi dört saat i
çinde düşen yağmurların karemetre. 
ye bıraktıkları su miktarları Ardahan 
da 25, Orduda 15, Giresunda 3, Edir
nede ı kilogramdır. Rüzgarlar, Ak -
deniz kıyılariyle Egede garpten, di . 
ğer bölgelerde ekseriyetle şimal isti
k metinden saniyede en çok 6 metre 
k:dar hızla esmiştir. Yurdda ~n yük
sek sıcaklıklar Uşak ve Mersınde 29, 
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Uydurmasyon ajanları! 
Fransızca sonu "siyon" okunan 

"tion" harfleriyle biten kelimeler
den hiç birisi kolay kolay halkın 
diline düşmemiştir de bir tanesi, o 
da uydurma olarak yapılan "uydur
masyon" kelimesini her ağızdan du
yarsınız. Bu da sebepsiz değildir: 
yalan dolan haberler uydurmak ma· 
nasına gelen bu ydurma kelimeyi. 
belki de eski lehcede ifade edecek 
bir kelime yoktu. 

Siyaset ufukları bulutlandı bu -
lutlanalı, işi gücü, ihtisası ve gay
reti uydıırmasyon'dan ı'baret olan 
bir takım insanlar etrafta görünme
ğe başladılar. Bunların merkezi ve 
yahut umumi karargalıı kahve pey
ke/eridir. Orada oturur, bir gaze • 
tede çıkan bir haberi yarım yama
lak okur, bir resme eğri büğrü ma
na verir. bir karikatürden saçma 
hükümler çıkarırlar ve ortalığa §ai-
rin: 

Bidayeten kusulan herze pareler ki 
düşün, 

Epey zeman daha lazımdı yeve ol
mak içün. 

beyitiyle anlatmak istediği çeşitten 
şişirme şayialar savururlar: 

- Almanlar. tayyare ile bir or· 
du gönderip Rusya tarafından Le -
histan'ı muhasara etmişler! 

- Prusya'dan Danzig'e kadar bir 
tunel kazılmış! 

- Yakında koridor, bir kanal ha
line gelecek ve orada zırhlılar de • 
mirliyecekl 

- Lehliler. Baltık denizinin ağ. 
zını torpillerle kapamışlar. 

- Polonya ile yeni Danzig hükü
meti arasında harp çoktan çıkmış a
ma, büyüyüp etrafa yayılmasın, 

yangın bacğayı sarmasın, diye a -
janslara bildirmıyorlarmış! 

- Allah hayırlara tebdil etsin, 
üç gecedir, fena rüyalar görüyo -
rum. Bari bir muharebe çıkmasa! 

- S/ovakyalılara bayıldım, Tuna 
nehrinin ağzını tıkamışlar! 

- Polonyalılar meğerse bütün 
Danzig ehrinin altına tuneller kaz-

da iyice biriksin. Ondan sonra bir 
fitil vereceklermiş. O zaman sey
reyle sen gümbürtüyü I 

Tevekelli, İngilizler. fransızlar 
ve /ehliler birer birer Danzig'den 
çekilmiyorlar! 

- Geçen akşam, radyoda bir Av
rupa merkezinde adamın biri hid
detli hiddetli konuşuyordu. Ben ec
nebi diline pek akıl erdiremem ama. 
Galiba Hitler'di. Hitler olacak. Her 
halde Musolini değildir. Çünkü bi
zim mahdum, geçenlerde "artık Mu· 
solini'nin sesi çıkmıyor" diyordu. 

- Amerika reisicümhuru bir me
saj göndermiş Bence şu Danzig'i A
merika'ya verseler de Avrupa da 
muharebeden kurtulsa/ 

- Yok azizim, ben o fikirde de
ğilirr>. Lehistşn'a daha geri taraf
# ıtlman toprakları dışında de

_,.4" ·decek bir ol vermeli; olsun 

dan bir proj~Jctör tutup bütün al • 
man tayyare/erini yere yuvarlaya
bilseler ! 

Daha ister misiniz? Kulağınızın 
ve kafanızın daha fazla saçma sa -
pan, herze ve yave dinlemeğe ta· 
hammülü var mıdır? 

Bu saçma fikir ve mütaleaları 
ben uydurdum. Fakat uydurmas
yon ajanlarının piyasaya sürdüğü 
şayialar bunlardan da manasız, bun
lardan da kötü, hatta bunlardan da 
tehlikelidir. 
Bunları birer intan kaynağı gibi 

kapatmalıyız. 

T. t. 

1914 rüyası 

Masamın Üzerinde açılı bir kaç 
fransız, bir kaç türk gazetesi var. 
Üzerlerindeki resimlerde ve yazı· 
larda hep korkunç bir rüyanın iz· 
leri var: 1914 yılında bu ayların 
rüyası. 

Eğer vaziyet gergin ise, papa· 
nın dediği gibi harp kapıya gel
mi§se, bir almanın dediği gibi, i§ 
işten geçmiJse neden o 1914 rüya-

5 - Yukarıda yazılı şartlar daire • 
sinde yapılan ve tekemmül ettirilen 
siparişlerin bir orijinal fatura ve iki 
kopyesi ve üç Türkçe tercümesine ait 
tasdik ve teveik muamelesine mınta • 
ka liman reisliklerince ihzar edilerek 
berayi tasdik Münakalat Vekaletine 
gönderilir. 

6 - Münakalat Vekaletince gilm • 
rük ve inhisarlar vekaletince gönderi
lecek musaddak faturalar 4 üncü mad
dede yazılı rapor,. alakadar gümrük 
idaresine yollanır ve burada da bun -
larla, ikinci nüsha beyaname ve buna 

bağlanarak saklanmış bulunan sipari'i 
izin kağıdı ve ekleri karşılaştırılara1{ 
işin uyğunluğu ve ithal edilmiş bulu
nan nesnelerin muafiyet tasdikinin te
kemmül ettinlmiş bulunduğu anla-;•1· 
dıktan sonra depozito veya bank mek· 
tubu geri verilir ve bu vesaik mahsu1l 

evrakiyle merkeze yollanır. 

7 - Resim vererek usulü dairesin • 
de ithal muamelesi gören eşya, hiç bir 
suretle 3339 sayılı kanunun derpiş et· 
tiği muafiyetten istifade edemez. 

İthal muamelesi ikinci maddedeki 
hüküm hilafına başkası tarafından ya
pılan eşya da bu .-~ . ... c;vetten istifade 
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İngiltere ve Fransa 
Birleşik devletlere 
1450 tayyare 
ısmarladılar 

DÜNYA HABERLERİ 
Romanya ekalliyetler 

ıçın Macaristanla 

Sırp - Hırvat anlaşmasından sonra iSTANBUL Gazeteleri 
11aşington, 27 a.a. - Havas Ajan -

tından: 

İyi malômat almakta olan mahfille
re göre Avrupada bir harp zuhur et -
r·· ~gı takdirde Amerikanın tayyare fab-
tıkaları, Amerika ordu ve donanması
~~~. siparişleriyle Avrupanın ve bil -
·-.aaa İngiltere ve Fransanın temine 
~fi gelmiyen imalatı arttırmak için 
llç ekip kullanmak suretiyle günde 24 
~t çalışacaklardır. İngiltere ile 
tansanın 1938 ağustosundanberi 

1-214.324.119 dolar kıymetinde tay -
Y~re ve tayyare malzemesi ihracı i -
~ın ruhsatnameler elde etmiş olduk
ltı ancak bu miktardan yalnız 

36.170.352 dolar kı~metinde yani si -
~lri§lerin takriben yüzde otuzunun 
1hraç edilmiş olduğu kaydedilmekte
dir. Fransanın daha fazla sipariş yap
ıtııı olmasına rağmen İngilterenin 
daha büyük nisbette tayyare ve tay -
Yare malzemesi satın almış olduğu 
beyan olunmaktadır. 

Fransa, 800 ve İngiltere 650 tayya
re ıipariş etmişlerdir. Mecmuu 1450 
Ye baliğ olan bu tayyarelerden yalnız 
4so si teslim edilmiştir. İmalat, aynı 
zarnanda kongre tarafından kabul e
dilrniş olan milli müdafaa progra -
ltıının tatbikini temin maksadiyle de 
tezyit edilecektir. Bu program, ameri
kan tayyareleri miktannın 5500 e ka
dar çıkarılacağını natık bulunmakta
dır. 

Bük':!.~~~ •. _!~~= ~r.~:mdan. ı 
İyi malômat almakta olan mahfiller
de Romanya'nın ekalliyetler hakkın
da bir misak akdine müteallik macar 
teklifini nazarı itibare almıyacağı be
yan edilmektedir. 
Romanya'nın eski cidalleri unut

mak maksadiyle bir ademi tecavüz 
misakı akdini teklif etmiş olduğu, 

halbuki Macariatan'ın ekalliyetlere 
müteallik bir misak akdi hakkındaki 
teklifinin bu cidalleri yeniden açaca
ğı beyan olunmaktadır. 

Liyerpulde tedhf Kiler iki 
suykast yaptllar 

Londra, 27 a.a. - Liverpul'da "cüm
huriyetçi İrlanda ordusuna" atfedi -
len iki suikast vukubulmuştur. Bir 
bomba posta binasının cephesini hasa
ra uğratmıştır. Diğer bir bomba da 
büyük bir mağazanın önünde patlamış 
tır. 

Bu iki bomba, suikastçilerin esvap
larını tutuşturduğu için kimin tara -
fından atıldığını tesbit etmek imka -
nı hasıl olmuştur. Halk tevkif edilen 
suikastçiyi linç etmek istemiş ise de 
polis buna mani olmuştur. 

Mareşal Voroşilof'un beyanatı 

• 
Yeni secım ,., yapılıyor 

Yeni kabinenin ôzôlar1 Kıral 

Naibi huzurunda 
• ettiler yemın 

Belgrad, 27 a.a. - Dün akL 'm imza edilen Sırp - Hırvat itila -
fının metni ıöyle tahlil edilmektedir: 

İtilaf evela Yugoılavya'nın ını.-!arın, hırvatların ve ılovenlerin 
istiklalini ve terakkilerini en iyi bir tekilde temin ettiğini teabit 
etmekte ve kanunu eıaıinin 116 ıncı maddesine müstenit müıte
rek bir hükümel kurulması lüzumunu taıdik etmektedir. 

Hükümet bir hırvatlar eyaleti ibda- ı 
sı için alakadar amillerin tasvibi ile 1 • 

ku~~:~:ı::~r.devlet müşareketi teşki - lsve~ hükumeti bitaraf 
latını hazırlamak üzere ıiyasi kanun· 

tar neşredecektir. kalmak i~in tedbir aldı 
Hırvatlar eyaletinin hududu 
Save eyaleti ile sahil eyaleti ve Dub 

rovnik, Huid, İlok, Brtço, Gral, Şatz, 
Derventa, Travnik, Fojnika dairele
ri hırvatlar eyaleti ismini taşıyacak 
olan mıntakaya bağlanmışlardır. Bu 
mıntakanın hudutları devlet teşkilatı 
yapıldığı zaman kati olarak tesbit edi 
lecektir. Hudutların tayininde iktısa
di, içtimai, coğrafi ve ıiyasi şerait 
göz önünde tutulacaktır. 

Stokholm, 27 a.a. - Social - Demok 
raten, bitaraflığın müdafaasını temin 
için İsveç makamları tarafından itti -
haz edilmiş olan mühim işleri haber 
vermektedir. Hükümet organı olan bu 
gazete, bilhassa Goteborgdaki filo -
nun teslih ve Elfsborg kalesinin ta -
mir ve tahkim edilmit olduğunu zik
retmektedir. 

Bu gazete, garp sahillerinin tahki -
mi sebebinin muharip devlet millet -
ler tarafından askeri harekat icrası ih 
timali olduğunu yazmaktadır. 

YENİ SABAH 
Son dakikalar 

Hüseyin Cahit Yalçın, bu başmakale
de,her tarafın hazır bir halde, yeni yak
la~ biıyiık ve kanlı, bogazla5mayı bek
lediğini, sulh lehindeki t~ebbuslere kar
ıı Almanyanın aldığı haşin ve mağrur 
vaziyet karaısında, "Sulh temin edilebi
lecek mi?" diye duşünmelrten ziya.de 
harbin neden baılamadığı sualini sor -
manın daha makul olacagını söyliıyor ve 
mevcut tereddıidün, mihver devletleri -
nin mcsuliyeti üzerinden atmak üzere 
son cayretlerini sarfetmckte oldukların
dan ileri celdiiini, bu devletlerin tuttuk· 
lan t>İya&et, harbi, hal !jekillerinin en i -
yisi ad.dettirecek kadar bıitlin dünyada 
nefret uyandırdığını ilive ediyor. 

Türke düıen vazife 
(Her u.bah) ıiıtunu muharriri, ıiyasi 

vaziyetin vehametini tebarüz ettiriyor, 
ve zaman haberinin her şeyden evcl si
nir mücadelesi olduğunu, bu itibrala 
yersiz teheyyücün yalnız sahıbine değil 
bütıin bir memlekete fenalık getirece -
ğini izharla "Silihımız elimizde türke 
yakışan necibane bir ıukfın ve vekarla 
vekayiin inkişafını bekliyebiliriz.,, di • 
yor. 

Dünyanın en mühim adamı 
İsmet İnönü 

ıı.a. Matbuat servısı 

tındaki başmakalesinde, harp olacak mı 
sualinin cevabını bulmak üzere her ıki 
ihtimalin lehindeki ve aleyhindeki ma
lUmları bir araya ıetirerek mumkun ol
duğu kadar hakikate yakın bir neticeye 
varmıya c;alıııyor ve Berlin'in, İngilte· 
renin harbe girmiyecegine tıpkı umumi 
harpte olduğu gibi kanaat beılediginı, 
Hitler demokrasilerin askerlikçe zayıf 
olduğuna inandığını, ham ma.ddeler fık
danından dolayı orta Avrupayı istıla 
etmek kararında oldugunu, demokrası -
terin kuvetlenmelerine meydan bırak -
mak istemediğini, bugünkü vaziyette har· 
bi lusa bir zamanda kazanmak ümidim 
besledigini, geri ddnmiyerek ileri gıt -
tiğini harp sebepleri arasırvJa :ı:ikredi
yor. Demokrasileri Hltlerin blcifünu an
lamaları ve kuvetlenmeleri, Hitlerin ko
ri.ı körüne harp taraftarı olmaması, t -
talyamn ıüpheli vaziyette bulunması. 
dünya efkarı umumiyesinin sulh tarafta
rı olması, İtalyanın Almanyayı yarıda 
bırakıp sulh cephesine gec;mesı muhte -
mel bulunması Almanyanın iktisadcn u
zun bir harbe mutehammil olmaması gı
bi halleri de sulh lehindeki imiller di
ye sayıyor. 

11ğınak anbar yapılır mı? 
(Dikkatler) sutunu muharriri, modern 

,c!ıirlerimizdeki yeni binaların c;ogun
da hilfi. sıgınak yapılmadığını, mevcut 
sı • ınakların bazıları da anbar olarak ki-

raya verildiğini. söylüyor ve halkın bu işi 
ciddiye alması için behemah:ıl harp pat
laması mı lazım? sualini soruyor. 

SON POSTA 

Dünya muvacehesinde türk 
cümhuriyeti 

CİDDİ FİKİR 
AYRILIKLARI 

İtilaf yeni mıntakada olduğu gibi 

devlet dahilinde de sırplar, hırvatlar 
ve slovenler arasında müsavat olaca
ğını ve umumi hizmetler için de bun
ların aynı muameleye tabi tutulacağı
nı kaydeylemektedir. İtilafta tanın -
mı§ dinlere mensup olanlar araaında 
fark gözetilmiyeceği ve bunların aynı 
esaslı medeni ve siyasi haklara malik 
buluancağı tasrih edilmektedir. 

İhtiyatlardan bazı sınıflar, bilhassa 
tayyareciler silah altında bırakılmış -
!ardır. 

Bahriye ihtiyatlarının silah altına 
çağrılacakları tahmin olunmaktadır. 

İ.n.&iltere'de çıkan P. T. D. mecmua -
sının, Nevyorkta çıkan Thiı Week mec
muasından iktibasen temmuz 1939 tarih
li nüsh:.sında intişar eden ve Mılli Şefin 
hayatını anlatan bir yazıyı naklediyor. 
Bu yazıda, İsmet İnönü'min biıyük harp
teki mesaisi.milli miıcadeledeki muvaf • 
fa~iyetleri, Lozan zaferi. sulhtan son
raki icraatı tebarüz ettiriliyor. Müteaa
sıplarla mürtecilerin isyanından, Kur -
distanın müteassıp ve murteci müslü -
manlarının şiddetle ezildiginden, c;a -
murdan mam(U kuliıbelerinin yüksek iş
tialli bombalarla patlatıldığından, eski 

Türkiyeye bağlı kalanların İsmet lnönü
nü bir çok defalar ortadan kal.dırmaya 
teşebbus ettiklerinden bahsedilerek : 

Selim Ragıp Emeç. harbi istılzam eden 
sebeplere izafe edilmek istenilen ku -
vetlere mukabil, onu reddeden sebep -
!erin onlardan daha kuvetli oldugunu i
zah ettigi bu yazısında. dunyanm bu -
günku hayhuyu arasında memleketimi
zin vaziyetini tetkik ediyor ve turk zi
mamdarlarının mi.ıteaddit defalar tekrar 
ettigi vcc;hile tlirk cumhuriyetinin hiç 

Merkezi hükümetin müdalaa 
edeceği 11e etmiyecefi ifler 

lngiliz - Fransız - Rus askeri 
görüşmelerini akim bıraktı 

Moıkova, 27 a.a. -Tas ajamı bildiriyor: Jayeatiya l'azeteainin 
hir muharriri, '°2-et askeri heyeti reisi Vorotilof'a birka~ sual 
••--.,,. ~ V...otiliif da Niii•ara ..-lıdaki cevaplan •er
~İftir: 

MezkQr itilifta bundan sonra hır -
vatlar eyaletinin bilhassa ziraat, tica
ret, sanayi, madenler, nafı~, içti~i 
yardım, sıhiye, bedeni terbıye, adlıye, 
dahili idare, maarif gibi alakadar ola
cağı itleri zikretmektedir. 

- İngiliz ve fransız askeri heyet -
leriyle yapılan görüşmeler ne netice 
"~rmiııtir? 

Voroşilof'un cevabı : - Arada zu
hur eden ciddi fikir ayrılıklarından 
dolayı bu görüşmeler inkıtaa uğramıı 
\ıe askeri heyetler memleketlerine 
dönmek üzere Moskovadan hareket 
etmiştir. 

A•lıeri if birliğini imlıônnz
lGf tıran •ebepler 

- Bu fikir ayrılıklarının ne oldu
ğunu öğrenebilir miyim ? 

Vorotilof'un cevabı: - Sovyet as
keri heyetinin fikrine göre, müteca
vizle hemhudut olmıyan Sovyetler 
Birliği, Fransa ile İngiltere ve Po
lonyaya ancak askerlerinin Polonya
dan geçmesi suretiyle yardım edebi -
lir. Çünkü sovyet kıtalarına müteca
vizin kıtaları ile temas haline gelmek 
için başka yol yoktur. Nasıl geçen u
mumi harpte İngiliz ve amerikan kı
taları, Fransa dahilinde hareket im
kanı elde edemedikleri takdırde fran
sız askeri kuvetleriyle it birliği tesis 
edemezlerdi ise, sovyet kıtaları da, 
Polonya arazısıne bırakılmadıkça 
fransız ve ingiliz askeri kuvetleriyle 
askeri it birliği yapamazdı. Bu hattı
hareketin biriz doğruluğuna rağmen, 
fransız ve ingili zaskeri heyetleri bu
na muvafakat etmemiş ve Polonya hü 
kümeti de açık surette bir sovyet as
keri yardımına ihtiyacı olmadığını 
ve bunu kabul etmiyeceğinı bildirmiş 
tir. Bu vaziyet, Sovyetler Birliğinin 
bu memleket.ferle askeri iş birliğini 

imkansız bir hale getirmiıtir. 
Fikir ayrılığının esası budur ve 

görüşmeler bu sebepten inkıtaa uğra
mıştır. 

Polonya'ya ilk madde ve harp 
malzemen verilmiyecekti .•. 
-Görüımeler esnasında. Polonya

ya iptidai madde ve harp malzemesi 
vermek suretiyle yardım bahis mev . 
ır.•\u olmadı mı ? 

Voroşilof'un cevabı: - Hayır. 

ile yardım değil fakat asker vermek 
suretiyle yardım bahis mevzuu edil
miıtir. 

Haltilt.ate mu11alılı olmıyan 
ilıi yazı 

Deyli Herald'ın diplomatik muhar
ririnin yazdığına göre, İngiliz ve fran 
sız heyetleri, sovyet heyetinden Po
lonyaya aıkeri tayyareler vermeğe ve 
kızıl orduyu hudutta tutmıya sovyet
lerin hazır olup olmadığını sormuf, 
sovyet heyeti de buna cevap olarak 
kızılordunun lüzumunda Polonyalı
lara derhal yardım edebilmesi için 
harp çıkar çıkmaz, şimaliıarkide Vil
no ve Novogrudeki ve aynı zamanda 
Lvov ve Stanislavvo eyaletlerini it -
1;al etm"i teklifini yapmıştır. 

- Deyli Heraldin bu yazısı baki -
kate muvafık mıdır? 

Voroıilof'un cevabı: - Bu yazı, 
haftan atağı yalandır ve bunu neşre
den gazete bühtan etmektedir. 

- Royter ajansının bildirdiğine gö 
re, Voroşilof, fransız ve İngiliz aske· 
ri heyetleri reislerine, Sovyetler ile 
Almanya arasında bir ademi tecavüz 
paktı imzalanması üzerine sovyet hü
lı:ümetinin İngiltere ve Fransa ile gö 
rütmelere devam edilmesini lüzumsuz 
görmektedir, demiştir. Royterin bu 
yazısı, hakikate muvafık mıdır? 

Voroşilof'un cevabı: - Hayır, bu 
yazı, hakikate muvafık değildir. İn· 
giltere ve Fransa ile olan görüşmeler, 
Almanya ile imzalanan ademitecavüz 
paktı sebebinden değil, fakat ezcüm
le askeri görüşmelerin önüne geçil
mez fikir ayrılıkları sebebiyle bir çık 
maza girdiğinden dolayı inlutaa uğ
ramıştır. 

Pariı'ten gelen bir habn 
Moskova, 27 a.a. - Tas ajanıı, Pa· 

risten alıp verdiği bir haberde, Al
man - Sovyet paktının fransız siyasi 
mahfillerinde uyandırdığı hoşnutsuz
luğu demokrat devletlerin Rusya ile 
Almanya arasında bir çarpışma çıkar
mıya muvaffak olamamalarına atfet
mektedir. 

lngiliz • Leh muahede•i 
hakkında felıir yolı 

İtitlfta memlekete devletin allka -
dü olliiiii• a.-m edecetl itler tas.o 

rih edilmekte ve yeni eyaletin muh
telif işleri başarmakta takip edeceği 
usulü hakkında tafsillt verilmekte -
dir. Bilhassa askeri makamların mil
li müdafaanın temini zımnıada istih
salat ve münakalat üzerinde lazımge
len nüfuza malik olacakları kaydedil
mektedir. 

icra kuveti lııralın elinde olacalı 

Hırvatlar eyaletini alakadar eden 
işler için teşrii kuvet müştereken kı
ral ile diyet meclisinin elinde olacak
tır. 

Diyet meclisi umumi, müaavi, doğ· 
ru veya hafi reyle intihap edilen mü
measiller ve ekalliyetlerin mümeasil
lerinden mürekkep o.Jacaktır. 

Hırvatlar eyaletini alikadar eden 
İIJlec. için icra kuveti vali vasıtaıiyle 
kıralın elinde olacaktır. Kıral, valiyi 
nasp ve azledecektir. Vali kıral ve di
yete karşı mesuldür. 

Eyalet makamlarının kanunu eaaıi
nin ve devlet kanunlarının tatbikini 
kontrolü devlet tarafından temin edi
lecektir. Selihiyet meseleleri hakkın
da devlet eyaletle araıında çıkacak 
ihtilafları bu huıuıta ihdas edilecek 
olan meırutt bir mahkeme halledecek
tir. 

Hırvatlar eyaletinin aelahiyet ve 
vaziyeti kanunu esasiye konacak hu
susi ahklm ile zıman altına alınacak
tır. Bu ahklm eyaletin mu\rafakati ol
madan tldil edilemiyecektir. 

Nihayet hUkUmet ,millt itillfla tat
biki için ihtiyaç görüldükçe matbuat 
hakkında, cemiyetler içtimalar ve is
tişareler kanunu hakkında ve mebuı 
intihabı ve sair hususat hakkında ye-
ni bir nizamname kabul edecektir. 

Parlamento •eçimi yenilenecelı 
Belgrad, 27 a.a. - Avala ajansı bil· 

diriyor: 
Kıratlık niyabeti tarafından neıre

dilen bir kararname ile kıral tarafın
dan tayin olunan veya intihap edilen 
ayan azasının vekaletleri iptal edil -
miştir. Ayan meclisine lza intihabı a
yan intihabı hakkındaki kanuna tev
fikan yapılacaktır. 

Harp halinde tatbik edilecek bazı 

iktisadi tedbirler ittihazı derpiş olun
maktadır. Bir de şimendöferler müs -
tahdemininin mezuniyetleri ilga edil
mittir. 

Almanya 11e Lüluembur,'an 
bitaraflığı 

Brüksel, 27 a.a. - Belçika ajansı -

nın bir tebliğine göre, Almanya'nın 

Llikaemburg elçiıi Belçika hükümeti
nc de yaptı~ 'ibi LUkscmbura hilkil-
metine de bir harp takdirinde kati bi-
taraflıklarını muhafaza ettikleri tak -
dirde gerek Belçika gerek Lüksem -
burg topraklarına Almanya tarafın -
dan riayet edileceğini temin eylemiş
tir. 

Bir leh mektep gemİ•İ lıveç'te 

Stokholm, 27 a:a. - "Dar Pomorza,, 
Polonya mektep gemisi, Oxelösend 
limanına ginnittir. Vaziyetin tavaz -
zuhuna kadar gemi burada kalacak -
tır. 

Bir harp takdirinde 

Romanyanın vaziyeti 
Bükreş, 27 a.a. - Polonya'nın bir is

timzacına cevaben Romanya'nın bir 
harp takdirinde tam bir bitaraflık mu
hafaza edeceğine dair cevap verdiğini 
bildiren "Association Press,. in bu ha
beri, Romen diplomatik mahfillerince 
kati surette yalanlanmaktadır. Böyle 
bir istimzaç vukua gelmediği gibi böy 
le bir cevap da verilmemiştir. 

Romen hükümetinin, faaliyeti, badi 
seteri dikkatle takip etmiye ve mem · 
leketin müdafaası ve aynı zamanda 
muahedelerde yazılı taahhütlerin ifa
sı için tedbirler almıya inkisar eyle -
mektedir. 

Bu kararnameye nazaran eyaletler 
birleşebilecekler ve bunların arazisin
de tadilat yapılabilecektir. 

Seçim lıanunu tadil ediliyor 

Kırat tarafından neşredilen diğer 

bir kararname ile 10 eylül 1931 tarihli 
intihabat kanunu tidilat ıslahatiyle 

birlikte feahedilmektedir. 

Nazırlar meclisine mebus aeçimi 
hakkında • bir ka'rarname neıretmek 
aelihiyeti verilmittir. 

Başvekil Svetkoviç ile baıvekil mu
avini Maçek ve diğer nazırlar naip 
prensin huzurunda yemin etmişlerdir. 

Bundan bahsedilmedi. İptidai madde 
ve harp malzemesi ile yardım, bir ti
caret meseleaidir ve bunların Polon
yaya verilmeai için ne bir karşılıklı 
yardım, ne de bir askeri mukavelena· 
menin aktine liızum yoktur. 

Moskova, 7 a.a. - İngiliz - Polon
ya muahedesinin metnini gazeteler 
hiç bir tefsirde bulunmaksızın neşre
diyorlar. 

Diğer bir kararname ile 11 klnunu
evel 1938 de intihap edilen mebuaan 
meclisi feshedilmiştir. 

Niyabet meclisince isdar edilen bir 
kararname ile başvekil Svetkoviç, be
yaz kartal nipnının büyük kordonu 
tevcih edilmittir. Aynı kararname ile 
Maçek'e de beyaz kartal nişanının bü
yük kordonu rütbesi verilmiştir. 

"Hatti bir defasında trende giderken 
yemegine katılan zehir az kaldı İsmet 
Inonıin.ün hayatına mal olacaktı, bereket 
versin ki daima ihtiyatlı ve tedbirli bu
lunan İsmetin yanında bir doktor var -
dı., deniliyor ve Milli Şefin harici siya
set sahasındaki muvaffakiyetli icraatı te· 
barüz ettirildikten ıonra "Buııün bü -
tün dünya İsmet İnönü'nü ve onun poli-' 
tilraaını dikkatle takip ediyor., ıözünü 
ilive ediyor. 

CUMHURİYET 

Alman· ruı paktı Balkanlıları 

Yunua Nadi, bu baımakalede, atman -
rus paktını, rusların bir Avrupa harbine 
karışmak istemediklerini ifade eden bir 
emrivl!ki diye tavsif ederek, paktı bil
hassa balkanlı devletler bakımından mü
talea ediyor ve b:ılkan devletleri, bita
raf sovyctler cümhuriyetinin, kendi hak· 
larında hiç olmazsa en büyük hayırhah
lariyle mücehhez bulunacaııından en kati 
surette emin olduklarını, bu sayede ka
ra ve Akdenizle balkanlar bölgesinde 
vaziyet niabetcn daha az vahim bir ma
hiyet almııtır. bile denilebileceğini IÖY· 
!~dikten sonra, ondan dolayı bu paktın 
bılhaaaa balkan devletlerini biç ıaıırt -

bir memlekete mliteveccih hususi ve kas
di bir husumeti olmadıeı hakikatini te
barıiz ettirdikten sonra, Tiırkiyenin ha
reket hattını §Öyle tasvir ediyor: "Sulhu 
korum;k bakımından eiriştiii teahblit
lere mı;.tlak surette sadık ve kendisine 
teveccüh edebilecek her taarruza bili te
reddüt m<f"ıı:abcleye amade bir hattı ha
reket ... 

SON TELGRAF 

Zafer, demokrasilerindir 
Etem İzzet Benice, bu ünvanh baıma

kaleıinde, harbin beşeriyet için bir em
rivaki oldugunu, maddi hayatın bin bir 
iztirap ve mihneti içinde bulunan refah, 
huzur, insanlık saadeti arıyan kütlele -
rin tekrar bogaz boğaza geleceklerini 
ve bugi.ınün en hunhar vesaiti ile ccnk
lcşecek!erini yazdıktan ve şimdi zuhur 
edecek harbi gcc;enki harpten mağlup 
çıkanlara daha ağır 11artlar tahmil ede
ceğini, galiplerin de hiç şi.ıphesiz çok 
yıpranmıı olarak c;ıkacaklannı ilave et
tikten ıonra ıöyle diyor: "Almanya, mu
harebeye başhyabilir, fakat zaferi mut
laka demokrasi ~ephesi kazanacaktır.,, 

maması lhım ıeleceği kanaatini izhar .---: 
ed~~ 1 i 
Nefse itimat 1 lzmirde dün 

(Nalına mıhına) muharriri, Edimede- ı 
ki büyük ııeçit reami munuebetiyle yu- yapı an güreş 

müsabakaları 
dığı bir fıkrada, ordumuzun kuvet ifa
de eden manzarası arasından duyduiu 
rahatlık ve &ilkılnu tebarüz ettirdikten 
IOilra, lnııilteredeki bana alaylarına 
sancak takdimi merasimine ait bir ha -
tıraeını naklediyor. O mera1ime iştirak 
eden iki bin neferden bir tancainin ıı -
caktan bayıldııını, bu bldiıe üzerine 
ıenç bir inrillzin "Türk askeri olsaydı 
çok daha sıcak ııüneıin altında 10 saat 
dururdu,, dediiini kaydettikten ıonra 
evelki cünkıi geçit resminde, en az o~ 
aaat ayakta kalan 50.000 askerden bir 
tek kiıinin bile ııcaktan miıtee11ir ol -
~a.dı~ını •?Yliiyor ve "Serhad ıchri Ga
zı Edımcnın Sıraylçinde kahraman tilrk 

ordusunu gördükten sonra, her hanci bir 
~~~ram e~niyetle karıılıyabileceğimizi 

duıunerek ıtımadım arttı, Edimeden da
ha kuvetli bir imanla döndüm.,, diyor. 

VAKİl 

Harbi deiil, sulhu teıvik etmeli 

Aıım Us, bu batmakalcsinde, Trakya 
manevralanndan sonra, yapılan ıcçit res
minin uyandırdıiı takdir hislerini ve 
ordurmtzun motorize harp va11ta ve u
ıulleri.li tebarüz ettirdikten ıonra, ca
rip bi'r teaadüf eseri olarak bu manev • 
ralar esnasında, cihan hldiacleri de harp 
tehlikesi ıoıteren bir cereyana girmi;ı 
olduiunu .Oyliyerek aon hidiseleri hu-
lba ediyor ve Sovyet Ruıyanın Alman
ya ile akdettiii paktın, Almanyarun ih
tiraslarını keımiye ve kendi hudutları i
çinde rahat yapmıya matuf olduııunu 
izah ediyor. 

Ordumuza imanımız 
(Görilp düşünd.iikçe) sütunu muharri

ri, Edime manevrasının, yalnız bir ku
lak haberi olmaktan çıkıp iazetelerdeki 
resimlerle ııözlere de bir iftihar payı a
yırdıiını söyledikten sonra, ağustos a
yının türk tarihi için ıercf dolu bir ay 
olduğunu, Afyon zaferini bu ay içinde 
istihsal ettiiimizi anlatıyor, ve yer yü
zünün ıiliha sarıldığı bu cünlerde, or -
duya olan imanı tebarüz ettiriyor ve 
"Yarın ne kadar karanlık celirae ıelıin 
par!~ kıvılcımlanmızla o cecelerde de 
ıefak sökecek, sabah olacaktır .. diyor. 

İzmir, 27 (Hususi muhabirimiz
den) - Bugün İzmirde enternasyo
nal fuar dolayısiyle kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından alaka ile sey-
redilen güreı müsabakaları yapıldı. 

56 kiloda Ahmet Çakır (İstanbul), 
Niyazi (Ankara) yi hükmen yendi. 

61 kiloda Sudi (Ankara), Durak 
(İzmir) ı yendi. 

66 kiloda Servet ((İstanbul), Be
kir (İzmir) i beş dakika 33 saniyede 
yendi. 

72 kiloda Faik (İstanbul), Nuri 
(İzmir) yi 9 dakika 35 saniyede mağ
llıp etti. 

79 kiloda Vahit (Ankara), İsmail 
(İstanbul) i 4 dakika 29 saniyede 
mağlCıp etti. 

87 kiloda Sait (Ankara), Musa (İz
mir) yı 12 dakika 58 saniyede yendi. 

Ağır sıklette Satılmıı (Ankara), 
ilk dakikada güzel bir saltoda Çoba
nı tuş vaziyetine getirdi. Çoban min
der dışında olduğu için mağliıbiyet
ten kurtuldu ve 3 dakika 7 saniyede 
rakibini utşla yendi. 

Afyon'un kurtulu! bayramı 

Nitekim Amerika Birleşik Devlet· 
!eri ile daha birçok devletlerin Ja
ponya ile hiç bir karşılıklı yardım ve 
yahut askeri iş birliği mukavelesi yok 
tur. Fakat buna ragmı:n Japonya Çin
le harp halinde olduğu halde iki se
ned~ japonlara aatıı yapmakta-

Matbuat, Alman - Polonya hudut 
vaziyeti hakkındaki gerek Berlin, 
gerek Varıova haberlerini de tefsir
de bulunmaksızın vermektedir. 

Berlin sovyet afGfemİlifai 
Moalıova'ytı piyor 

-D 

" Kıra] tarafından neıredilecek olan 
bir kararname ile bilihare dört sene
lik yeni teşrii devre için memlekette 
yapılacak olan mebus intihabatının 

tarihi tesbit edilecektir. 
Niyabet meclisince neıredilen bir 

1aınatlu e ti için klwJı 

Niyabet meclisinin bir kararnamesi 
ile nazırlar meclisine matbuat ve ce
miyetler kanunu ile sair siyasi mahi
yetteki kanunlarda tldillt yapılmuı-

TAN 

Afyon, 27 a.a. - Afyon'un kurtulu
ıunun yıldönümü olan bugün şehri -
mizde büyük tezahüratla kutlanmış -
tır. Tam istirdat saatinde orduyu tem
sil eden bir kıtanın alkışlar arasında 
şehre girmesiyle başlamış olan bu kur 
tuluş şenliklerine iştirak etmiş olan 
bütün Afyon ve civarı halkı bu se
vinçli dakikalarında Ebedi Şef'in a
ziz hatırasını tazimle anmışlar ve mil
Jl .,,... PP. ~'isi v bailtlıklan-



Berlin'de hayat! 
Hitler bir nutkunda demişti ki: 

Her kim bolıevizm ile 
pakt yaparsa mahvolur ! 

Pek.i! ya şimdi .. : 
Noye Zührer Saytung gazetesinin hususi muha

biri sovyet - alman paktının yapılması Üzerine Ber
lin'deik vaziyeti §U suretle izah etmektedir: 

A lman matbuatı, sal
dırmazlık paktı ve 

Ribentrop'un Moskova se
yahati hakkındaki tebliği 
gayet büyük puntularla 
fakat hiç bir miıtalea ilave 
etmeksizin neşretti. An
cak, realite şudur ki, yıl · 
lardanberi bolşevizmin ve 
sovyetlerin tezyif edilme· 
sine alışmış olan halka, bu
gün adeta gökten düşer gi
bi inen sovyet - alman pak
tını izah etmek alman pro
paganda için kolay bir iş 
olmıyacaktır. 

Almanya'nın karşısına 

hudutsuz bir düşman ola • 
rak dikilen bolşevizm ile 
asla pakt yapmıyacağına 

söz veren Bitler değil mi 
idi? Alman diktatörü, nas
yonal • sosyalizm ile bolşe
vizm arasındaki tezatları 
şu ıouretle izah ediyordu: 
''Bu tezatların bertaraf e
dilir mahiyette olmadığını 
itiraf ederim. Bolşevizm i
le nasyonal - sosyalizm, 
yalnız biribirinden uzakla
şan fakat asla bir araya ge
lemiyen iki alemdir." 

manıdır ... Her kim bolşe . 
vizm ile pakt akdederse, o
nun tarafından behemehal 
mahvedilecektir." 

O oktor Göbbels de 
Nürnberg'de daima 

"Sovyet emperyalizminin 
en kanlı ve korkunç" tar -
zına işaret ederek şunları 
söylüyordu: 

Sovyetler birliğinin sulh 
politikası adını verdikleri 
polıtika, bütün memleket · 
lerde cihan ihtilalini hazır· 
lamak, tecavüz harpleri i
çin silahlanmakta olan dev
letler arasındaki anlaşmaz
lıkları teşvik etmek gaye • 
siyle hareket etmektedir. 
Rusya'da, milletleri, kül -
türleri mahvetmeyi ve dev
lete barbarlığı mesnet yap
mağı istihdaf eden metotlu 
bir çılgınlık hüküm sür
mektedir. İsterik ve cani
yane bir politika sistemi 
olan yahudi diktatörlüğü 

Sovyetler birliği halkına 

hükmetmektedir. Hedef ci
hanşümul yahudi hakimi • 
yetini tesis etmektedir." 

Birleşik Amerika'nın hava donanması 

Rondolph - Field tayyare mektebi, 200 tayyaresiyle teltiş edilirken 

A lman hava bakanlığının çıkar
makta olduğu "Adler" adın

daki havacılık mecmuası, "Amerika
nın hava donanması., başlığı altın
da neşrettiği bir yazıda, Birleşik 

Amerika'nın hatırı sayılır bir do
nanmaya ihtiyacı olduğunu teslim 
ettikten sonrtt. yarı ciddi yarı alay- • 
la karışık, "bu muazzam ülkeye a
caba kim saldıracaktır?,, diye so
ruyor ve Amerika kıtasında, ne ce
nubi Amerika devletleri ve ne de 
Kanada, Birleşik devletlere saldır
ması ihtimali olan mütearrızlardan 
telakki edilebilir, diye ilave ediyor. 

Fakat, Japonya hiç ağıza alınmı
yor. 

"İcabında, bize karşı, menşei ame
rikan olan tayyarelerin kullanıla -
cağını hesaba katmak zorunda ol· 
duğumuz için, Atlas denizinin öbür 
tarafındaki silahlarla da meşgul ol· 
mak borcumuzdur. Ancak, orada ya· 
pılan silahları takdir ederken, hü -
kümlerimizde ifrat ve tefrit'ten çe
kinmemiz lazımdır. Sanılmasın ki, 
Amerika'dan gelen her şey altın

dır; orada da hazan sadece su ile 
yemek pişirilir. 

Amerika'daki havacılığın inkişa
fı, Avrupa'daki ölçü ile ölçülemez. 
İki kıtadaki vaziyetler bugün bile 
hala biribirinden çok farklıdır. 

yolculuğu yapan ve bu yolculuk es
nasında zaruri olan bir iki ara ini
şinden sonra, ertesi sabah Büyük 
Okyanos'un güneşli kıyılarına inen 
bir kimse, bu memleketteki ölçüler 
ve bu ölçülerin Avrupadakilerden 
ne kadar farklı olduğu hakkında bir 
fikir edinebilir. 

Bu hususi nakliye, spor tayyare· 
lerinde olduğu gibi, askeri tayyare
lerde de kendini hissetirmektedir. 

Doktor Göbbels'in Nürn
berg parti kongresinde 
bolşevizm aleyhinde her 
yıl söylediği sözlerin ve 
parti neşriyatında ciltleri 
dolduran nutukların batı -
rası hala terütaze yaşa 

maktadır. Ancak, bilhassa 
Hitler'in bu dava hakkın
da söylediği sözleri dikka
te çok şayandır: 

"Bu sahada pakt yapmak 
bahsinmevzuu bile olamaz; 
zira, Avrupa'yı tehdit et
mekte olan tehlikenin eli 
kulağındadır; bu tehlike, 
alemşümul ve müthiş bir 
felaket halinde bütün me -
deni milletlere her an çö-

G öbbels, bolşevizmi 

kısaca şu kelime -
lerle izah ediyordu: "bol -
şevizm, ortadan kaldırılma
sına yardım etmek, mesuli
yeti müdrik her insanın 

vazifesi olan cehennemi 
bir vebadır. Bu itibarla biz 
alınanların, korkunç bir a
fet kasırgasına tutulmak 
istemiyen milletlerin, bu 
tehlikeye karşı koymak i -
çin el ele vermelerini iste
memiz, sadece laftan ibaret 
bir talep değildir. Bizler 
her tehlikeyi göze aldıra • 
rak, canilerin bu ele başı
sını tayin etmek ve, "Kı· 
zıl şark tehdit ediyor; fa
kat, Führer nöbettedir .... " 
diye bütün insanlığı ikaz 
etmek cesaretini gösteren 
yegane milletiz. Führer, 

Halbuki, Birleşik Amerika De
niz Bakanlığı 24 yeni harp gemisi
ne ait inşaat mukavelelerini tasdik 
eder etmez, Associated Press ajansı 
ile neşredilen yarıresmi bir haber
de, Birleşik Amerika bahriye mah
fillerinde, Amerikan deniz kuvet
lerinin takviyesine halen fevkala
de bir ehemiyet atfedilmekte oldu
ğuna işaret edilmişti. Keza aynı ha
berde, Japonya'nın, durmadan v• 
gittikçe artan bir hızla silahlanma
sı, Amerika hükümet mahfillerini 
endişeye sevketmekte olduğu kay
di vardı. 

Birleşik Amerika gibi, Avrupa -
nın da tekamül faaliyetlerinden 
tamamiyle uzakta kalmış, adeta ay
rı bir yıldızda bulunuyormuş vazi
yetinde olan bir memleket, havacı
lığını her sahada kendine has bir şe
kilde inkişaf ve tekamül ettirmiş
tir. Son on yıl içinde Birleşik A
merika tayyareciliğinin göstermiş 

olduğu ilerilik ve tekamülde, genç 
amerikan konstrüktörlerin büyük 
bir pap Ta.rdır. V•ni a.lıua.u lıa. ... 

silahının kuruluşunda bizim genç 
konstrüktörlerimizin de aynı veya 
buna benzer bir faaliyet gösterme
leri icabetmiştir. 

Birleşik Amerika, kendisinin iş
gal ettiği geniş sahayı, sonsuz sa
hillerini, dış memleketteki toprak
larını göz önünde tutarak, mütead· 
dit motörlü muazzam uzun mesafe 
tayyarelerinin inkişafına bilhassa 
büyük bir ehemiyet vermiştir. 

Bu bakımdan, nispeten kısa bir 
zamanda tekemmül eden bir hava 
silahına intikal eden Bocing, Con
solidated, Douglas, Martin ve Si
korsky tipleri kayde şayan tayyare
lerdir. Ancak, böyle bir inkişafın 
gayet pahalıya malolduğunu, Ame
rika'daki faaliyet de göstermekte
dir. Zira, "Uçan Kale" adı verilen 
Dv"'lu&'~ .... \,,U.J U..L ~r"--1-..1--, _:. t. _ 

yet bu yıl 60 tane imal ve orduya 
teslim edilebilmiştir. Dört motörlü 
tamamiyle madeni tek satıhlı ve altı 
makineli tüfek höcreli tayyare, sa
atte vasati 325-350 kilometre bir 
süratle, on iki saat havada kalmak
tadır ki, Birleşik Amerikanın bu 
sahada imal ettiği en mükemmel bir 
tiptir. kebilir mahiyettedir. O

nunla sulh akdeden devlet
ler, bolşevizmi ram etmiş 

olduklarını değil, onun ta
hakkümü altına girdikleri
ni yakın bir atide bittec
rübe öğreneceklerdir. Ko
minternin usullerini değiş
tirmi§ olduğu da iddia edi
lemez. Bu usuller vaktiyle 
ne idiyse, bugün gene o -
dur: 

korku nedir bilmiyen ha -
kiki bir şövalye sıfatiyle 

Bu itibarla, Birleşik Amerikanın, 
muazzam bir hava donanması kur
makla istihdaf ettiği gaye kısmen 
anlaşılıyor. 

Mamafih, "Adler" deki yazı sahi
bi, Birleşik Amerika hava kuvetle
rinin Almanya'ya karşı da kullanıl
ması ihtimalini göz önünde tuta
rak diyor ki: 

Yalnız şunu unutmamak lazım
dır ki, ekonomi merkezleri 

biribirinden uzak mesafelerle ayrı
lıp yapılmış olan Birleşik Ameri
ka'da, havacılığın her şubesi için 
ideal bir faaliyet sahası mevcuttur. 
Geceleyin Nevyorktan havalanarak 
Kaliforniya istikametinde tayyare 

Diğer taraf tan, Birleşik Amerika 
havacılığının deniz tayyarelerinde 
ve tayyare ana gemisi inşaatında 

büyük tecrübeleri vardır. 

insanlık ve medeniyetin 

kültür bayrağını kuvetli e· 
!ine almış bulunuyor ... Di
ğer devlet ve hükümetler, 
Moskova'dan gelmekte o • 
lan tehlikeyi istihfaf ede • 
cek olurlarsa, bizler, onlar 
gibi kendimizi aldatmıya
cağız. Bizler için mühim 
olan, Moskova yahudileri . 
nin söyledikleri değil, yap
tıkları şeylerdir. Bütün 
kültür milletlerinin mu
kadderatı, Almanya'nın 

bolşevikliğe karşı giriştiği 

cihanşümul mücadeleye 
bağlı bulunmaktadır." 

jik bir darbe indirmiş ol
duğu, karşı taraf boyun eğ
diği takdirde prestijinden 
azami ölçüde kaydedeceği, 
bir harp takdirinde de, 
coğrafi bakımdan tecrit e
dilmiş bir halde bulunan 
Lehistan'ın müthiş surette 
askeri darbelere maruz ka
lacağı athmin edilmekte -
dir. 

sının ve arazi taleplerini 
genişletmesinin sebebi şim 
di birdenbire aydınlanmış 

bulunuyor. Öyle anlaşılı -
yor ki, Hitler, ikinci bir 
Münih'e yanaşmıyacak ve 
şayet Lehistan teslim ola -
cak olursa, bunun sarih bir 

Danzig ile koridoru da fe- ı 
da etse bu işin içinden çı • 
kamıyacaktır. Musolini' • 
nin tavassut rolünü üzeri • 
ne almış ~lduğuna dair 
garp memleketlerinde do • 
!aşan şayiaya Berlin'de gü
lünmektedir. 

8 u muazzam sürpriz 

Garp aleminin bile bile 
tahribini istihdaf eden bir 
propaganda ve ihtilal ciha
zının faaliyeti. Bolşevizm, 
bütün milletlerin, dinlerin 
ve her türlü insanlık kül
türünün açıktan açığa düş-

manevrasının mu -
vaffak olmasına buraca, 
Ribentrop'un bir zaferi gö
ziyle bakılmaktadır. Avru
pa'daki gerginliğin azami 
ahddini bulduğu bugünler
de, bu zaferin garp devlet
leriyle Lehistan'a psikolo-

Hitler'in Lehistan'a kar
şı yaptığı tazyiki arttırma-

şekilde olmasını istiyecek
tir. Bugün Hitler'le Riben
trop için bahsinmevzuu 
muazzam muvaffakiyetler 
:emin etmektir. Lehistan, 

Rus - alman gizli görüş
melerinin ne zaman başla
dığı meselesi bütün dünya
yı yakından alakadar et
mektedir. 

HULASA 
(Büyük harpten .so~ra ilk Pa&kalye gecesi, be, genç, 
Ant~van. kardeşı Jılber, nr.kad_a$ı Dominik Heriyo 
Marıyan ve SolanJ Senkler ısmınde iki genç kızla be· 
raber sıkıntılı bir suareden kacıyorlar ve geceyi turlaı 
içinde kaybolmuş bir otelde eeı;iriyorlar. Antuvan 
Mariyan'la. Dominik de Solanj'la beraber eğleniyorlar 
Nihayet Solanj. Dominik'le değil Jilber'le, Antuvan da 
Mariyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli . 
lik hayatından memnun değildirler. Antuvan, karısının 
kız kardeşi Evelin'i ıevmiye başlamıştır. Bu esnada 
karısı bir kız çocuğu dünyaya getirmiıtir. Antuvan 
onu çocuğiyle beraber sayfiyeye yollamıştır. Şimdi 
vaktiyle Mariyan'ın kendisini beklediği küçük park
ta o da Evlin'i beklemekte ve dü~ünmektedir.) 

Antuvan'la metresi arasındaki garip ve münasebet
ıiz para davalarının doğurduğu sıkıntının haddi 
hesabı yoktu. 

Evlin'i çok kıskanıyor, onun ne evlenmesine ne 
de bir iş tutmasına müsaade ediyordu. Kendisi de 
gücünün yettiği kadar çalıfıyor ve arkasından fe· 
riki Jan Lenar'ı ağır ve ölü bir yük gibi tafıyordu. 
O derece yoruluyordu ki, bazı aktamlar, Mariyan· 
la bile hiç konu§muyor, kadıncağız çocuğuyla 

mefgul oluyor, kendisi de hayatın bir çok zorluk
larını düşünüyordu. Yegane iıtirahat zamanlan 
bu zamanlardı. 

ikisi de hemen hemen yemek yedikten sonra 
yatıyorlardı. ikisi de büyük yatağın sıcaklığı için
de yan yana uzanıyorlar ve en münaıebetsiz mev
zular Üzerinde alçak sesle konufuyorlardı. Bu IU• 

retle yavaf yavat uykunun baatırmaıını bekliyor
lardı. Nerede İse gözleri kapanacak, Antuvan rü
yasında Evlin'i görecek, Mariyan da gün doğarken, 
koridorun Öteki ucundan uyumayan, bütün yiyece• 
ği şeyleri istemiyen çocuğunun tiz ağlamasiyle u
yanacaktı! O zaman çocuk onun kolları arasında 

, 
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ikisi beraber bulundukları zaman, enditeleri
nin bariz bir tekil almaıına imkan yoktu. ikisi de 
sıkıntılı bir hisain, ağır bir yükün yavaş yavaş ga
yet esrarengiz bir şekilde Üzerlerinden kalktığı
nı, onları rahat bıraktığını bile farkedemiyorlar
dı. Her ikisi de susuyorlar ve uyur gibi yapıyor
lardı. Ev ıessiz, oda loştu; Mariyan bat ucundaki 
lambayı söndürüyor, Antuvan kendi tarafındaki ı· 
fığı açık bırakıyor fakat hiç bir ıey de okumayor
du. 

Aralık kalan pencereden gecenin ayazı içeri gi
riyordu. Yatak sıcak, tatlı idi. Ve ikisinin de be
raberce ısındıkları bu yatak, bu sessizlik, bu suni 
huzur, onları ağırlaştırıyor, ne gündelik hayatın, 
ne de aşkın meydana getiremediği bir kuvetle iki· 
sini birleştiriyordu. Her birisi, diğerinde kendisine 
tamamiyle yabancı olan, belki kendisine, mevcudi
yetine, huzuruna, rahatına dütman olan düşünce• 
!eri seziyor, fakat hiç birisi buna nüfuz etmeğe ça· 
Iıımıyor, bilakis bunları ellerinden geldiği kadı>~-
bilmemeğe uğraııyorlardı. Bu dü üncelere J.. ~ ' 

Jiyorlardı ki, bu acaip hayaller, yatağın dibinde 
kalıyorlar, gölgelerini bile Üzerlerine uzatmıyor ve 
gecenin gelmesini bekliyorlardı. Çünkü gece on
lardan daha ıamimi idi; ve onların kalplerinde bü
yük itina ile, maharetle sakladıkları her şeyi mey

dana vuruyordu. 
Nadiren misafir kabul ediyorlar, daha nadir 

beraber dıtarı çıkıyorlardı. O vakitler hayat neşeli 
ve kolaydı. Fakat onlar daha çoktan hayattan 
nefret duymuşlar, yorulmuşlardı. Evlin trpkı eski
si gibi yatamağa devam ediyordu: Antuvan'la 0 • 

lan münaıebetlerini gizlemek için iyi bir usul bul
muftU. Antuvan bunu biliyor, her dakika kıs
kançlığı galeyana geliyor, başı dönüyordu. Onun 
kafaaında sabit bir fikir vardı: Evlin'le bir çok 
hafta beraber yafaınakl Fakat zaman geçiyor ve 
bu iş gittikçe daha güçletiyordu. 

Ona öyle geliyordu ki, yaş ilerledikçe, vazife
leri ve mesuliyetleri eksilmiyor, bilakis artıyor ve 

nun yükünü ağırlaştırıyordu. Hatta o kadar ki 
tuvan arzulariyle, ihtiraslariyle, başka bir An-
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TÜRKİYE 

RADYO D1FUZYON 
Post a·l arı 

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-

PZARTESl: 21!.8.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği (Pi.). 
13.00 Memleket saat ayarı, a· 

jans ve meteoroloji haber
leri. 

13.15 - 14.00 Müzik (senfonik 
müzik • P.). 

19.00 Program. 
19.05 Muzik (dans müzifi -

Pl.). 
19.30 Türk: müziği (incesaz 

faslı). 
20.15 Konuşma. 
20.30 Memleket saat ayarı, a· 

jans ve meteoroloji haber -
leri. 

20.50 Tıirk müziği: Okuyan -
lar: Muzaffer İlkar. Çalan
lar: Vecihe Daryal, Reşat 
Erer, Ruşen Kam. Cevdet 
Kozan. 

1. ·Rauf Yekta bey mahur peş
revi. 

2. - Latif ağa mahur şarkı (Ta
lif edebilsem). 

3. - Rahmi bey mahur şarkı 
(Servinazım seyret çıkmış 
oyuna). 

4. ·Şükrü Şenozan mahur şar
kı (Bu sevda ne tatlı ya
lan). 

5. - •..... Kanun taksimi. 
6. - Kazım Uz Hiızzam şarkı 

(Benzemezsin kimseye). 
7. - Yesari Huzzam şarkı (Bir 

gün bulamam). 
3. - Lemi karcağar şarkı (gü

zel tavrından bellidir). 
l. - . .... muhayyer türkiı (Da-

ma bulgur sererler). • 
10. ·Halk türküsü . . . • . (Ka-

ranfil olacaksın). 
H.30 Konuşma. 
Zl.45 Neşeli plaklar • R. 
Zl.50 Müzik (operetler). 
22.00 Muzik (kücuk orkest -

ra, şef: Necip Aşkın) , 
1. • Franz Lehar Eva opereti

nin valsleri. 
2. - Bruna Hartmann Parlak 

güneş Ilitgında dans - in -
term. 

1
3. - Franz Lehar Çareviç ope

retinden potpuri. 

1

4. - Tschaikowsky Hazin ıar • 
kı (Op. No. 2). 

5. - J. Strauss Ritter pasmıın' 
komik operasınnı balesı. 

6. • Hans Schneider Meşbll1 

refrcnlerden (potpuri). 
23.00 Son ajans haberleri, ıt• 

raat, esham ve taiıvi13~ 
kambiyo - nukut borsası (ft 
yat). 

23.20 Müzik (cazbant - Pl.). 
23.55 - 24.00 Yarınki prograıII· 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETER: 
20 Bordo - 20.15 Milano -' 
20.45 Faris • P. T. T. - 21 
Floransa. 

ORKESTRA KONSERLERi 
VE SENFONİK KON· 
SERLER: 12 Hamburı: 
Layp:İg - 13.5 Strazburg-' 
15 London - Recyonal -' 
15.25 Hamburg - 16 Bo
hemya - 17.35 Prag - ıs 
Varşova - 18.50 DroytviÇ 
- 19.30 Sofya - 20 Londoll 
- Recyonal - 20.20 Buda· 
peşte - 20.30 Kopenhag -
21 Königsberg - 21.15 Bra
ti slava - 21.30 Milano, 
Prag - Z2.4-0 Kolonya -
22.50 Lükscmburg - 23 
Prag. 

ODA MUSİKİSİ: 17 Bero • 
munster - 20.15 Keza -
22.10 Prag - 22.30 Kopen· 
l•ag. 

SOLO KONSERLERİ: 14.30 
Stokholm - 16 Münib -
17.15 Roma - 18.15 Bohem· 
ya - 18.25 Kolonya - 19 
Hamburg - 19.15 Doyç • 
landzender - 21.30 Müni11 
- 22.5 Droytviç - 22.30 
Berslav - 22.40 Hamburg. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 
s.): 6.30 Breslav, Frankfurt 
- 8.30 Breslav - 12 Ko • 
lonya - 18.15 Sarbrük -
18.30 Prag - 19.15 Laypzig 
- 20.15 Kolonya. 

ORG KONSERLERİ VE 
KOROLAR: 19 Berlin -
19.35 Bükreş - 21 Lükseın· 
burg, Milano - 22.15 Stok· 
holm. 

HAFİF MÜZiK: 19.15 Mü • 
nih - 21.20 Kolonya. 

PLAK KONSERLERİ: 14 
Laypzig - 18.20 Viyana. 

HALK MUSİKİSi: 11.30 Ştut 
gart - 18 Kolonya - 18.20 
Laypzig - 20.15 Viyana -
22 Budapeşte (Sigan orkest· 
rast). - 22.50 Keza. 

DANS MÜZİCİ: 20.15 Ham· 
burg. - 21.15 Bükreş -
21.40 Sofya - 22 Monte Ce· 
neri, Varşov a- 21.40 Sof· 
ya - 22.35 Bükreş, Faris • 
Eyfel kulesi. Droytviç -
Z2.40 Königsberg. Brüksel 
- 23 Post Parizyen, Roma 
- 23.10 ondon - Recyonal 
- 23.30 Keza. 

~------~~~~~~~~~---

Bir kruvazörün katapult rayında duran 700 beygiı 
kuvetinde Hornıt motöriyle mücehhez deni:z 

kqil tayyareıi 

kedenler, kendi yakınlarının, ailesinin, ve iş müna
sebetlerinin karısının ve o kadar zayıf olmalarına 
rağmen evi dolduran, istila eden iki çocuğunun, 
mütemadi istekleri, keyfleri idi. Hele bu çocuk· 
lar!. .. Hele onlar! ... Hem kendi, hem Mariyan'm 
hayatı Üzerinde, hastalıklariyle, haykırmalariyle, 
inatlariyle, ve nihayet para ile hüküm sürüyorlar
dı. 

1924 senesinin nisanında Antuvan Amerika'ya 

bir iş ıeyahati yapabilmek için fırsat buldu. Evlin 
de onunla beraber gelecekti fakat o ayrı yola çı· 

kacak. Güya arkadaşlariyle, dostlariyle batka bir 
deniz seyahatini bahane edecek sonra ikiıi de ln-

giltere'de bulufup Nevyork'a gideceklerdi, Eğer 

münasebetlerinin ilk haftaları istisna edilirse şim-

diye kadar mesut olmamışlardı. Hodbinliği ve tah• 
si arzuların hududunu biraz geçen aşk, etrafında 

daima teneffüs edilmez bir hava yaratır. Önce 
kalbin bu yüzden hızlı fakat hatif çarptığı hisse-

dilir. O zaman insan, tıbkr bir dağın tepesinde a• 
zalmış bir hava içinde yaşarmıf gibi bir his duyar; 

duyar da bir de afağıda vadide yaşıyanlara acır; 
fakat yavaş yavaf it meydana çıkar. O zaman ıs· 
tırap ve bat dönmesi başlar. işte o zaman hissedi
len tey, aık; atk değil ihtirastır. Bunun hakiki ma· 
nası da acıdır. 

Amerika'da ilk defa mutlak hüriyet, ve Evlin'· 
in etrafında batka erkeklerin bulunmaması, An
tuvan'ın "cehennem azabı" içinde olan ruhuna bi
raz su serpti. Çünkü ikiıi de k11kançcasına beraber 
"e aln 
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·eerlin'de büyük 
bir faaliyet var 
Gıda maddeleri ve bôzı eşya 
için vesika usulü ihdas edildi 
(Başı 1. inci sayfada) Rayiıtag toplanml§ mı? 

Aydın'da büyük bir Yeni bareme göre 
sulama kanalı yapılıyor Maaşları yukarı dereceye 

50 kilometre uzunluğundaki kanal ahnan öğretmenler 
60.000 dönümlük araziyi sulayacak Yeni barem kanununa göre maatları yukarı dereceye alınan or

ta öğretim öğretmenleri ve memurlarının listesinin son kısmını 
atağıya koyuyoruz: 

\'e mUstehlikler arasında nısfet daire 
•inde tevzii bahis mevzuu olduğu su- B. Hitler, İtalyan büyük elçisi B. 
tetindeki teminatlarına rağmen, bil- Attolicoyu kabul etmiştir. Bu görüı -
Yük bir heyecan tevlit etmiştir. me hakkında hiç bir ma!Umat veril -

Sabahleyin radyo, her saat başın- memektedir. 

Aydın, 27 a.a. - Pirlebeyli sulama kanalının kazılmasına dün 
ba,lanmış ve bu münasebetle hafriyat mahallinde parlak bir me
rasim yapılmıştır. Merasimde vali, mebuslar, ve vilayet umumi 
meclisi azalariyle Aydın, Nazilli, Karacasu kazalarından gelen 
birçok davetliler ve civar köylerden toplana·n yüzlerce köylü ha
zır bulunmuştur. 

İstanbul erkek lisesinden Nahit Ce- j Erzurum orta okulundan Adalet Tur
mal Toker 55-60, Celal Koçura 55-60, gay 17,5-20, Eyüp orta okulundan E
lzmir kız lisesinden Gazali Saltık tem Özayman 55-60, İzzet Göktepe 
55-60, Hakkı Baha Pars 55-60, Kemal 55-60, Fatih orta okulundan Münip 
Alanbay 55-60, Düriye Gürel 45-50, Arkan 55-60, Rahmi Yücel 55-60, 

1 
İlk kazmalar davetliler ve köylüle- Ragıp Erdem 45-50, Konya kız lise • Ahmet Doğuer 17,5-20, Gazi Osman • 

rin şiddetli alkı§ları arasında vali ve sinden Fuat Gündüzalp 45-50, Ö. Lüt- paşa orta okulundan Vehbi Dileksiz 
mebuslarımız tarafından vurulduktan fi Ayataç 55-60, Nami Çetinel 55-60, 45-50, Lutfi Tarhan 45-50, Adnan Sa
sonra sıra ile vali ve mebuslarımız Sami Sümer 17,5-20, Şadiye İzgi vut, 55-60, İsmail Ramiz Ö.zyer 55-60. 

da muksiki neşriyatını tatil ederek Berlin, 27 a.a. - Hitler, başvekalet 
iaşe vesikalarının ihdası keyfiyetini binasının elçiler salonunda bugün bü
nıuhik gösterecek neşriyat yapmıştır. tün Reichstag mebuslarını kabul ede
Bu neşriyatı Almanyanın iaşe bakı- rek kendilerine vaziyetin vahametini 
ınından vaziyet hakkında alman hal- izah etmiştir. 
kını endi§eden kurtaracak, teskin e- Hitler'in beyanatını mebuslar sü • 
decek izahat takip etmiştir. İaşe mad· rekli ve heyecanlı alkışlarla karşıla -
delerinin muhtemel bir ihtilafın baş- mışlardır. 
langıcından evel dahi vesika ile tev· Dola,an fayialara göre, Re-
zii lazım olduğu söylenmektedir. icshtag içtimaa davet olunmut· 

• • .. tur. Londradan yapılacak tebli-
ICl§e tflert mukemmel ama... gala intizaren bu gece devamlı 
Spiker, iaşe i§leri bakımından 

vaziyetin mükemmel olduğunu ve 
hatta bu senenin mebzul olan rekol -
tesi hesaba katılmasa dahi Almanya
nın ekmek haline getirilebilecek se
kiz milyon altı yüz bin ton ihtiyat 
hububata malik bulunduğunu ve bu 
miktarın bir senelik istihlaki temine 
kafi olduğunu söylemek suretiyle i
zahat vermektedir. 

Bundan bqka radyoda iaıe mad • 
delerinin muhafaza edilmesi lazım ol 
duğu, çünkü Almanyanın iaşe işlerin
de ecnebilere karşı istiklalini muha· 
faza etmek azminde bulunduğu söy • 
lenmektedir. İstenilen şey, iaşe işle
rini bozacak olan ve cvelden tahmin 
edilmesi kabil olmıyan avamilin önü
ne geçmek, vakitleri ve vasıtaları bu
lunan kimselerin çalışmak mecburi
yetinde bulunan kimselerin zararına 
olarak iaşe maddeleri biriktirmeleri
ne meydan vermemektir. 

Lokantalar ancak on türlü 
yemek yapabilecekler 

olarak sabaha kadar içtima ha
linde kalacaktır. 

Salahiyetli alman mahfilleri, 
Reicshtağın aktam Üzeri henüz 
içtimaa davet edilmemit olduğu
nu söylemekle iktifa ediyor. 

Hollanda· Almanya tren 
münakalatı kesildi 

Utrecht, 27 a.a. - Alman demiryol 
lan idaresi, yarından itibaren enter
nasyonal yolcu ve eşya trenlerinin iş
lemiycceğinden Holanda demiryolla
rı idaresini haberdar etmiştir. Holan· 
da demiryolları idaresi de bunun Ü.Ze
rine bu servislerin Holandadan kal
kan trenlerini durdurmıya karar ver
miştir. Holanda ile Almanya arasın
da demiryolu münasebatı yalnız ma
halli trenler vasıtasiyle temin olun
maktadır. 

Bir uzlaşma 
nasıl 

mümkün olabilir? Genç annelerle çocuklara süt ve 
havayicizaruriyeden olan sair mevat 
için munzam vesikalar verilecektir. 

Bugün netrolunan bir emirname i- (Ba~ı 1. inci sayfada) 
•lokantalarda pişirilen y.emekler. de ve müsavat esasları üzerine ku -
tahdit olunmuıtur. Her lokantanın ya rulmak, hiç bir milletin kendi in
p.Dileceji azami oıı tüdü yttlDI* 'teer kl Vt:t faaliy'1:ıleriui l4lıJil çt -
bit edilmiştir. Hilafına hareket eden- memek, bir tabiiyet tekli alma
ler ıiddetle cezalandırılacaktır. mak icabeder. Totaliter ideoloji 

Payitahtta caddeler, her zamanki bunu böyle anlamıyor. Fakat son 
pazar günlerinden çok daha kalabalık hidiıeler, ideolojilerin akide ve 
tır. Bunun ıebebi de hiç fÜpheıiz ber- k ld l 
linlilerden birçoğunun vukuata inti • ıymeti ne 0 uğunu an atmıı ol-
zaren ıehri terketmeği tercih eyleme duğu için, Berlin ve Roma politi
leridir. ka istikameti değiıtirmekle din • 

Bu sabah saat 8 de Belçikayı gide· lerinden dönmüı olmıyacaklar
cek olan beynelmilel tren, Berlin'den dır. Mecburi dönüılerin ve ümit 
hareket etmiıtir. Fakat bu trenden edilmez tavizlerin hesabını ise, 
sonra hareket edecek olan trenler an- pek mütea11ıp zannolunan parti
r..-.k Kolonya'ya kadar gidecektir. lerine çok kolay vermekte olduk-

Siyaai alman mahfillerinden ufak larını görüyoruz. Her türlü hüri
bir haber olsun almağa imkan yoktur. yelten ve murakabe hakkından 
Alman ricalinden bir zat §Öyle demiı· 
tir: : mahrum bulunan bu mensuplar 
"- Şimdi kiğıt araıtırılıyor. Oyun öyle görülüyor ki liderlerine pek 

bitmedi, devam ediyor! ... ,, ziyade itimat etmektedirler. Al-

8 l . 'J b" "L 6. laal" manyadaki muhtetem toplanma 
er ın e uyuR ır ıyet var l ı kubb l • deki t 
B 1• 'd b'' "k b' f 1. h" k" ıa on arının e erın aze er ın e uyu ır aa ıyet u um ki k' l . 

sürmektedir. Aıkeri memurlar tara - nutu arın a ıı erı. entemaıyo-
fından müsadere edilmiı olan otomo- nal marın~ın seslerıyle ~cakl~ : 
biller ve atlar Tiergarten de toplan • ııyor. Bu lıderler aynı drnleyıcı 
maktadır. Köy yolları, varoş caddele- yığınlarına enternasyonal teaa
ri atları müsadere edilmiı olduğun • nüdün lüzum ve zaruretini de 
dan dolayı oldukları yerde kalmıı o - yirmi dört saat içinde anlatmıya 
lan arabalarla doludur. İstasyonlar muvaffak olabilirler. 
aeryahlarla ~oludur. Bunl~r beynel • Harp tehlikesi ticaretine niha
mılel trenlerı beklemektedır. İstas • yet vermek Danzig meselesini 
yonlarda vazifeleri başına gitmek üze d '"'l b h ' d 4 h il tmek 

Ü 'f mıaı b' 1 d .. ül egı , u ran avaaım a e , 
re nı o ı .za ıt er e gor • l b • .. k 
mektedir. Bir çok ihtiyat efradı tren ay ardan erı t~avuz~ arıı ıe-
beklemektedir. Hepsinin elinde birer ferber ve en agı~ tehlı~elere kar: 
valiz vardır. Duvarlara yapııtırılmış ıı hazır olan mılletlerın maddı 
olan ilanlar tren ıervislerinin tahdit ve manevi fedakirlıklarının be -
edileceğini ve ıivil yolcular için bu - delini vermek lizımdır. Sulh blo
gün saat 22 den itibaren seferlerin ta- ku cepheıindeki devletlerden hiç 
til edileceği haber verilmektedir. biri harp istemediği doğrudur. 

Marıa~diz tr~nleri, ~?lcu eş.ya~ını Fakat bunu harpten korkmakla 
orduya aıt naklıyatın musaadesı nıs • değil bir ıulh iıtikrarına kavuı-
betinde kabul etmektedir. k a' rzuı' l t f • tm k }"' m ma ıy e e sır e e azı • 

Hallı haber bekli;J:Jr dır. Bu istikrarı temin etmiye, 
kafi gelmiyecek veya temin et
mek ümidini ciddi ıurette vermi
yecek olan mütarekeler, kimseyi 
tatmin etmiyecektir. 

F. R. ATAY 

Etimesğut havacılık 

kampında bir kaza 

İtalya sulh 
için çahşıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
de çalışmakta olduğunu ve bu dakika
da Roma'nın bir uzlaştırıcı unsur va
ziyetinde bulunduğu beyan edilmek • 
tedir. 

Bu mahfillerde hakim olan bu inti
ba İtalyan gazetelerinde de vardır. Bu 
gazeteler, büyük payitahtların ve bil
hassa Roma'nın faaliyetine karşı fev
kalade bir alaka göstermekte ve hatta 
bu faaliyetin bir sulh faaliyeti olduğu 
nu söylemektedirler. 

Giornale d'İtalia da Viginio Gayda 
diyor ki: 

"Almanya ile tamamiyle hemfikir 
ve her hususta mutabık olduğunu be· 
yan etmiş olan İtalya, adalet esasına 
müstenit bir sulha hadim olacak bir 
faaliye sarfetmektedir. Bilinmesi la • 
zım olan nokta, Almanya'nın teemmü
le müstenit bir teşebbüsün neticesi o
lan bu faaliyetin Avrupada tamaiyle 
anlaşılıp anlaşılmıyacagı ve müsait bir 
surette karşılanıp karşılanmıyacağı 
meselesidir.,, 

Popolo di Roma, Duçe ile Führer 
arasında yapılmış olan telefon mu -
haverelerini ve Faris ile Londra'nın 
sarfetmit oldukları faaliyetleri teba
rüz ettirdikten sonra diyor ki: 

"Milyonlarca insanın temennisi ni
hayet aklıselimin galebe çalması mer
kezindedir. Dünyada ve engin deniz
lerde herkes için kafi derecede yer 
vardır. Silahların kuveti ile halledil
mesi Uizımgelecek ve milyonlarca in
sanın hayatına malolmasını zaruri kı
lacak derecede müliim bir mesele-yok 
tur.,, 

Von Ribbentrop tarafından vuku • 
bulan davet üzerine Japonya sefiri 
Oshima hariciye nezaretine giderek 
nazır ile görüşmüştür. 

Bu miılakat hakkında hiç bir ıey 
öğrcnilememit iıc de görUımelerin 
mevzuunu alman • sovyet paktı teıkil 
ettiği zannedilmektedir. 

Birkaç saat teahhürden sonra hükü
met makamları Ruzvelt'ten yeni bir 
mesaj geldiğini teyit etmişlerdir. Bu 
mesaja cevap verilip verilmiyeceği 

henüz ma!Um değildir. Şimdiye kadar 
alakadar ofisler bu mesaj hakkında 
bir şey söyliyememişlerdir. 

Tehir edilen kongreler 
2 eylülde toplanması mukarrer o -

lan alman nasyonal sosyaliıt partisi 
senelik kongresi tehir edilmiştir. Kon 
greyi toplamak kabil olup olmıyaca
ğı da henüz belli değildir ve çünkü 
bu vaziyetin inki13fına bağlıdır. 

28 ağustostan 8 eylüle kadar 40 mil
let mümessillerinin iıtirikiyle toplan 
ması mukarrer enternasyonal cinai 
polis kongresi de tehir edilmiıtir. 
Almanya'nın .abrı tülıenmelc 

üzere 
Berlin, 27 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Bu sabahki alman gazeteleri, Po -

lonyadaki harp Psikozuna ve Polon· 
yalıların alman halka karıı yaptıkla
rı taıkınhklara uzun makaleler tahıi
sine devam etmektedir. 

Fölkiıcher Beobahter diyor ki: 
"İngilizlerin verdiği genit ıellhi • 

yeller bir kat daha kuvet bulan al • 
manalra karıı kin, Polonyada tam mi
nasiyle hüküm ıürmektedir. Polonya
lıların harp hareketlerine devam et -
tiklerine dair biribiri ardına haber • 
ler gelmektedir. İngilizler ile franıız
lar, acaba kör mü? 

Almanya, yalnız hakkını iıtiyor, 
sabrı tükenmek üzeredir. 

Almanya mlh İ•tİyornaq/ 
Doyçe Allgemeine Zeitung diyor 

ki: 
"Hitler'in batında bulunduğu hUkU

met, haklı taleplerini, demokruilerin 
bütün mukavemetine ve yardımlarına 
rağmen, Almanya'nın kuveti ile iıtih
sal edebilecek vaziyettedir. Fakat biz 
ıulh ve sükQn istiyoruz ve bekliyo • 
ruz. Yalnız, ne zamana kadar? ·&arı· 
mızın bir sonu vardır.,, 

Berliner Börsen Saytung diyor ki: 

İlinların üzerine "pazar günü saat 
22 de,, kelimelerini ihtiva eden bir eti 
ket yapııtırılmııtır. Bu da ıervisin 

temdidi veya ilgası için daha evelce 
halka başka gün ve saatlerin ilan e • 
dilmiş olduğuna delalet etmektedir. 
Halk, radyo vasıtasiyle verilecek ha -
berleri ve yapılacak tebliğatı dinle • 
mek üzere hoparlörlerin yanına top • 
lanmıştır. Radyo istasyonlarından yal 
nız bir tanesi halk için çalıımakta -
dır. Geçen eylül ve mart aylarındaki 

buhranlar esnasında olduğu gibi ha -
dise bUltenlerine arasıra fasıla verile
rek hariciye nezaretine ve baıvekalet 
dairesine hangi zevatın girip çıkacak
larını anlamak üzere bu dairelerin bi
nalan civarında bir çok halk toplan • 
mııtır. Marepl Göring, bu yoldan ge-

Etimesğut motörlü tayyare mekte· 
binde havacılık kampını yapmakta o
lan Gazi Terbiye EnstitüıU talebe
sinden bir genç, enstitüdeki arkada§· 
lanna çocukça gösterişler yapmak i. 
çin mektebi civarında alçak irtifadan 
uçuşlar yaparken bir maniaya çarpa· 
rak tayyaresi kırılmış ve batından ya 
ralanmııtır. 

"Polonyalılar tarafından alınanlara 

karşı yapılan taşkınlıklar yazılmakla 

bitmez. İngiltere, ıtatükoyu, yani ce
bir ve tiddetle haksız olarak çi.ıilen 

be e ·~ıtır. hudut ı müdafaa etmek iıtiyor. 

tarafından birer nutuk söylenerek bey 17,5-20 Ali •lvi Ekiz 22-25, Malike Gelenbevi orta okulundan Ali Ali ö
nelmilel dünya vaziyetinin karmaka - Baydur 22-25 Konya K. Öğ okulun- zerler 55-60, Ali Alagöz 55-60, Yusuf 
rışık olduğu şu günlerde bile cümhu- dan Seza Çağlar 22-25, Nahit Akat Agah Şener 45-50, Gelibolu orta oku· 
riyet hükümetinin ve C. H. Partisinin 22-25, Saliha Aksur 16-20 Munevver !undan Ali Nuri Duru ı 7,5-20, Gire • 
köylünün refahını ve memleketin sa- İlhan 17,5-ZO, Adapazarı orta okulun- sun orta okulundan Şevki Sevgin 45-
adetini düşünmekten geri durmadığı- dan Agah Yönsel 55-60, t. Hakkı Ö- SO, A. İlhami Erdemir 45-50, Gümüs
nı ve 26 ağustos gibi hayırlı ve mut- , ti.ık 45-50, Kemal Bilgin 45-50, Hatice hane orta okulundan Recai Türkoğ • 
lu bir günde başlanılan bu işin köylü- İzli 22-25, Nebahat Tayanç 22-25, Ne- lu 45-50, Pervin Tok 22-25, İnebolu 
ye ne kadar büyük faydalar temin e- 1 ciha Bilbay 22-~_5, Adana 1. ~-n~i orta orta okulundan Zehra Çoşkun ı 7,5-50, 
deceğini tebarüz ettirmişlerdir. j okulundan S. Guzel . 55-60, Munır Ku- Isparta orta okulundan Şükrü Sayalı 

Köylüler namına bu nutuklara ce • man 4~-5~, ~emsettın Başkurt 22-2~· 45-50, Celal Acargil 45-50, Ali Riza 
vap veren Aziz Abad köyünden İs- A~ana 2-, ıncı orta okulundan H.__Ka· Uysal 55-60, Orhan Batı 17,5-20, İstan 
mail Hakkı, cümhuriyet devrinin ni- mıl Demırbaş 45-50, Kemal Guven bul kız orta mektebinden Münevver 
hayetaiz nimetlerinden biri olarak ka- 45-50, Vahide Birken l7,5·20• Akhisar Saime Kuban 55-60 Mümtaz ö g .. n r 
zandıkları bu güzel eserden dolayı orta okulundan Hasan Zühtü Umar 55-60, Mediha Ba;sal 45-50, zF~ti;e 
köylünün hükümete ve partiye olan 22-25, Ankara 3. ünrü orta okulundan Çavlı 55-60, Yaşar İsfendiyaroğlu 22-
minnet ve şükranlarını çok veciz söz- Zuhuri Danışman 45-50, Emine Bulat 25, İzmir Karataş orta okulundan Şe· 
lerle ifade etmiştir. 45-50, Fazıla Berkson 17,5-20, Lütfiye refnur Değertin 55-60, Asaf Atal· 1~ 

Elli kilometre imtidadında olan bu Toker 17,5-20, Nebihe Koman 17,5-20, 55-60, İzmit orta okulundan Nuri ö 
kanal altmış bin dönüm arazi sulıya • Aksaray (Konya) orta okulundan Cc· doğan 45-50, Bilal Sivashoğlu 45·5C, 
caktır. Bundan başka Atça, Burunköy mil Önğüt 45-50, Ahmet Özel l7,5-20, Mediha Kurday 17,5-20 Kadıköy 1. in
ve Atça Moralı sulama kanallarının Akşehir orta okulundan Osman Şe- ci ortadan Halide Nusret Zorlutumı 
da etütleri ikmal edilmiştir. Projeleri nel 22•25• Amasya orta okulundan Os- 45-50 Safiyullah Tokay 45-50, Osm&n 
hazırlanmış bulunmaktadır. Kurşun. man Tevfik Akgün 55-60, Hatice Ulu
lu • Nazilli kanalının inşaatı da hayli soy 22-25, Ankara 1. inci orta okulun
ilerlemiştir. Bunlara ilaveten Tatar. dan Abdüssamet Ediz 45-50, H. Fah
lar _ Söke kanalı da yapıldıktan son- ri Özsan 45-50, Kerim Bıçakçı 45-50, 
ra Büyük Menderes havzasında su- İsa Coşkun 22-25 Nebil Otman 22-25, 
]anması kabil olmıyan bir dönüm top- 2. inci orta okulundan Nimet Yazıcı· 
rak kalmıyacaktır. Yeni kanalın in_ lar 45-50, Şefika Darcan 45-50, Hik
şasını teahhüt eden genç türk mühen- met Başar 17,5-20, Bedriye Yazıman 
dislerinden kurulmuş olan şirket, mü-
hendis, teknisiyen ve işçilerinin ika
metleri için Karapınar köyü civarın • 
da bütün aıhi şartları haiz pavyonlar 
tesis edilmi§tir. Nuilli'deo sonra Ku
yucak Çiftlik köyü ve Karacasuya gi
den mebuslarımız buralardaki tetkik 
ve temaslarını bitirdikten sonra dün 
Bozdoğana geçerek geceyi orada ge
çirmişlerdir. 

B. Ruzvelt icap ederse 

sulh teşebbüslerine 
devam edecek 

Vaşington, 27 a.a. - Hariciye neza
reti servisleri, Avrupadaki Amerikan 
diplomatları ile daimi temas halinde 
bulunmaktadır. 

Beyaz saray mahfillerinde tebarüz 
ettirildiğine göre, B. Ruzvelt Avrupa 
da yeni bir müdahalede bulunmak ni
yetinde olmamakla beraber, vaziyeti 
ciddi bir surette takipten farig olma
maktadır ve liitlerden hiç bir cevap 
almamasına rağmen fırsat düşerse 
ıulh lehine Amerika Birleşik devlet
lerinin bütün nüfuzunu istimalde te
reddüt etmiyeceği muhakkaktır. 

Fakat şarkta sulhun idamesi fedakar
lığını yalnız başına kendi sırtına al
mak istemiyor . ., 

Bitler Mu•olini'ye yeni bir 
me•ai gönderdi 

B. Hitler dördüncü defa ola
rak B. Muıoloni'ye bir telgraf 
meaajı göndermiıtir. 

Oirenildiğine göre bu mesaj, 
B. Muaolini'ye alman büyük el
çisi von Mackenzen tarafından 
öğleye doğru verilmiıtir. 

Bu mesajın muhteviyatı hak
kmcla hiç bir malUınat mevcut 
değildir. 

Kont Ciano İngiliz elçi•iyle 
görüıtü 

Kont Ciano, öğleden sonra ingili.z 
büyük elçisiyle kısa bir görüşmede 
bulunmuıtur. 

Ciano • Percy Lorraine görüşmesi 
hakkında Roma İngiliz mahfillerinde 
söylendiğine göre İngiltere bUyük 
elçisi, bu görü§melerle enternasyonal 
vaziyetin son inkişafları etrafında İ
talyan hariciye nazırı ile münasebete 
geçmiştir. 

Bu gece İtalyan hükUmet merke • 
zinde hava hücumlarına karşı ışıkları 
söndürme tecrübeleri yapılmıştır. 

Silah altına çağrılan 1902 ve 1910 
sınıfları kıtalarına iltihak etmişler
dir. 

Mu•olini Jaima sulh için 
çalııacak 

Londra, 27 a.a. - Ottava'dan 
Royter ajansına bildirildiğine göre, 
B .Mussolini Kanada baıvekili B. 
Mackenzie Kingin gönderdiği me· 
ıaja cevaben bir telgraf çekmiı ve 
bu telgrafmda hakkaniyete daya
mr d .. amlı bir dünya ıulhunu mu-

22-25, Mahmut Yazıcı 17,5-20, Arapkir 
orta okulundan Safa Gökıel 55-60, 
Artvin orta okulundan Dündar Alp • 
man 17,5-20, Aliye Göksel 17,5-20, Ay· 
dın orta okulundan İhaan Yılmaz 
55·60, H. Avni Deniz 45-50, R. Yıldı
rım Tellioğlu 55-60, Ayvalık orta o
kulundan Hazar Sayıt 45-50, Şaban 

Soyak 22-25, Sıdıka Çete 22-25, Ba
kırköy 1. inci orta okulundan Hamide 
Diker 22-25, Bandırma orta okulun· 
qan i-*« Yük-l 55-60, Refit Akı 
55-60, Fethiye Çatlıoğlu 17,5-20, Bar· 
tın orta okulundan İhsan Atukeren 
55-60, Müzehher Erbay 17,5-20, Ber
gama orta okulundan Muharrem Fev
zi Öneyrenda 55-60, Beşiktaş orta o
kulundan Zeki Abalı 55-60, Müttak 
Sıtkı Dursunoğlu 45-50, İzzet Pırnal 
45-50, Mahi Saya 55-60, Hullısi Öz • 
dinç 55-60, Bedia Taşan 17,5·20, Bey
oğlu orta okulundan İbrahim Akdo
ğan 45-50, Atıfa Ayzıt 55-60, Destine 
İyison 22-25, Biga orta okulundan Sa
di Gelendost 45-50, Kadriye Tabu 
17 ,5-20, Bilecik orta okulundan Akif 
Günalp 55-60, Refik Meğrel 22-25, 
HU,amettin Ege 22-25, Nebahat Tan
sel 17,5-20, Bolu orta okulundan Ne
şet İleri 55-60, Naşide Koryak 45-50, 
Melahat Koçkar 17,5-20, İzmir Buca 
orta okulundan 22-25, Burdur orta o
kulundan Nuri Şungar 55-60, Bursa 
1. inci orta oku\mdan Muhtar Aykut 
55-60,Aptullah Saner 55-60, Mahmut 
Koçak 55-60, Hakkı Özenel 55-60, Veh 
bi Marol 45-50, Çağaloğlu orta oku
lundan Ziya Mağden 55-60, Adil Ze· 
ren 45-50, Sabiha Esen 55-60, Nurul
lah Berk 17,5-20, Cibali orta okulun
dan Vahdet Gür 22-25 Vecahat Pasın 
17,5-20, Çanakkale orta okulundan A. 
Şeref Ergenekon 45-50, Yusuf Özay
dın 55-60, Etem Ruhi Günalp 55-60, 
Kamil Erman 22-25, Samime Etker 
17,5-20, Çankırı orta okulundan İsma
il Oğuz 45-50, Salim Büyükdoluca 
45-50, H. Avni Aktan 45-50, Şükrü 
Dölen 22-25, Celile Aydemir 17,5-20, 
Çapa orta okulundan Mir'at Aykın 

55-60, Fuat Ercan 45-50, Çatalca orta 
okulundan M. Nami German 45-50, 
Fatman Seher Sönmez 17,5-20, Çorlu 
orta okulundan Hüseyin Timuçin 
45-50, Mustafa Sunar 17,5-20, Mürvet 
Uğur 22-25, Çorum orta okulundan 
Rıfat Berker 45-50, Ragıp Erten 
55-60, Şükrü Özne 22-25, Hayriye Ta-

ner 17,5-20, Cavide Sönmezler 22-25, 
Davutpaşa orta okulundan Oıman 

Nuri Bayrameli 55-60, Nazif Tqbay 
55-60, Düzce orta okulundan Meziyet 
Yaban 17,5-20, Edirne orta okulundan 
E. Hamdi Akman 45-50, Süleyman U
runç 45-50, Ömer Albakır 17,5-20, Ed
remit orta okulundan Şaziment Gül-
veren 45-50, Hikmet Kabartaı 45-50, 
Cevdet Yengi 17,5-20, Elazığ orta o-
kulundan Cemil İsbir 55-60, Veysi 
Yardımcı 55-60, Tahsin Oktay 17,5-20, 
Adalet Nazlı 22-25, Elbiıtan orta o
kulundan A. Rıza Çürüklü 55-60, E
mirgan orta okulundan Ali Neıet Ka
dırgan 45-50, Ekrem Başaran 45-50, 
Kemal Oktay 55-60, lama.il Konukçu 

(Sonu var) 

Tren Erzurum'a 

1 S kilometrede 
Erzurum, 27 a.a. - Binlerce Erzu

rumlu ve civar nahiye ve köyler hal • 
kı, trenin bugün Erzurum'un 15 ki
lometre mesafesinde bir meıireıi olan 
İlıçaya giritini tesit içın sabahtan iti
baren İlıcaya akın etmiye ba§ladılar. 
Erzurumla Ilıca arasındaki dar hattan 
sureti mahsusada Erzurumdan Ilıca -
ya üç tren tahrik edilmiştir. Şehirde 
bütün vesaitten istifade eden halkm 
bir bayram sevinci jçinde Ilıcaya akı
şını görmek çok heyecanlı idi. 

Daha bir gün evelisinde Ilıcaya 500 
çadır kurulmuştu. 

Tam saat 15 te vali ve kolordu kuman 
danının bindiği tren yirmi bini müte
caviz halkın Milli Şefine ve cümhuri
yet hükümetine minnet ve şükran duy 
gularının ifade eden avazeleri ve sü • 
rekli alkışları arasında Ilıca istasyo -
nuna girdi. Hazırlanan kordela kesil
dikten sonra vali Haşim İşcan çok al
kışlanan bir nutuk verdi. 

Ilıcada halkın sevinci bir bayram ha 
linde idi. Halk sabahtan itibaren 400 
mütecaviz kurban kesti. Şimdi bay • 
ram neşesi bir taraftan devam eder
ken diğer taraftan ray ferşiyatı Erzu
ruma doğru durmadan devam ediyor. 

Tren eylülün beşinde Erzurumda • 
dır. 

HABERLERi 
X Stokholm - Neşredilen bir emir 

name ile bazı maddelerin hususi mü
saade olmadıkça İsveçten çıkarılması 
yarından itibaren yasak edilmiştir. Bu 
maddeler arasında bilhassa buğday, 

hayvan ve et vardır. 
X Vatikan - Papalık nezdindeki 

İtalya, Polonya ve İspanya sefirleri 
dün hariciye dairesine gitmişler ve bu 
dairenin yüksek rütbeli rahipleri ta • 
rafından kabul edilmişlerdir. 

X Stokholm - 1937 ve 1938 sınıfla
rı kımen silah altına çağrılmııtır. 

X Bükreş - Bugünkü gazeteler 
in yazdığına göre başvekil Kalineıco 
iki gün iıtirahat etmek üzere sayfiye
ye gitmektedir. 

Paris, 27 a.a. - Yeni Romanya bil -
yük elçisi B. Franassovici bu akp.m 
buraya muvasalat etmittir. 

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
İki film birden 

1 - ŞTRA VUZ'un Atlu 

2 - Kanlı inciler 

Seans aaatleri : 

2,30 • 4 • 5,30 • 7 

Gece ıaat 9 da 

ŞTRA VUZ'un Atkı ve 
yeni Jurnal 
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İzmir'de 20.000 misafiri 
ağırlamak bir meseledir 

1 Aydın'da 
Bir otobüs devrildi 

Yedi yolcu 
yaralandı 

i Z Mi R 
Baıt an baıa misafirhanedir 
Fuvar yurda geniş bir iç turizm hareketi doğu

ruyor ... Şu bir kaç gün içinde fuvarı görmek 
tizere İzmir'e gelen turistlerin sayısı 20 bini bul
muştur. Bu muazzam rakam İzmir"de hissedilir bir 
mevcudiyet olmuştur. Sokaklar kalabalıklaşmış, lo· 
kantalar, gazinolar dolup taşmış, İzmir ve hinter
landında büyük bir gidip gelme humması başlamış
tır. 

Fuvarı ve Kültürpark'ı görmek üzere gelenler bil
hassa otelleri pansiyonları doldurup taşırmış bulunu
yorlar. Belediyenin yaptıracağı büyük otel inşa e
dilinceye kadar, hatta ondan sonra da lzmir'e gelen
lerin kolay yer bulmaları biraz müşkül olacağa ben
ziyor. 

Aydın, (Hususi) - Dün saat 19,30 
da Çine yolunda bir otbüs kazası ol
muş yolculardan 6 sı erkek biri kadın 
olmak üzere ağır ve hafif 7 kişi ya -
ralanmıştır. Bu müessif hadisenin taf
siliitı şudur. 

Şoför Ali Rızanın idaresinde bu -
lunan Çine belediyesine kayıtlı 8 No. 
lu otobüs dün aydın pazarından Çi -
neye avdet etmek istiyen 25 kadar yol 
ciyle saat 19 da Çine istikametine ha
reket etmiştir. Telli dede civarında 
otomobil ve otobüs seferlerini kon -
trol eden belediye zabıta memuru bu 
otobüste de alacağı normal sayıda yol 
cu olduğunu görmüşler ve yoluna de
vamına manı olmamışlardır. Fakat 
belediye kontrolundan geçen otobüs 
şoförü ile şoförün yanında oturmakta 

olan otobüs sahibi Osman daha ileri -
de kendilerini beklemekte olan on ka

dar yolcuyu da alarak takriben 35 yol
cu ile yollarına devam etmişlerdir. 

6 ıncı kilometrelerde otobüs yoldan 
çıkmış muvazenesi bozulan otobüs 
3 - 4 metre derinliğindeki hendeğe 
devrilmiştir. 

Bugün İzmir geniş mikyasta bir misafirhane ha· 
l:ndedir. Otelleu:e tek yatak bulmak hemen imkan
sı z gibidir. Pansiyonlar ağzına kadar doludur. Han
lar keza .. Belediye fuvara gelenlere yer temini için 
çok ~alışmakta ve tedbirler almaktadır. Bu arada İz
mir halkına hitaben bir beyanname neşredilmiş, bun
da İzmirlilerin misafirperverlik hisleri harekete geti
rilmiş ve "boş odalarınız varsa belediyeye bildiriniz, 
misafirlerimizi ağırlı yalım!" denilmiştir. Misafirse
ver İzmirliler de boş odalarını gelen ziyaretcilere ter
ketmişlerdir. 

Koridorlara bile paravan arkasına 
yataklar konmuştur 

Yol istikametinde seyrüseferi kon
trol etmekte olan belediye seyrüsefer 
memurları vakayı haber alır almaz 
derhal kaza mahalline yetişerek yara
lıları Çine istikametinden gelen te -
nezzüh otomabillerine muğladan gel -
mekte olan posta kamyonuna taksim 
etmişler memleket hastanesine gön -
dermişlerdir. Şoför Ali Rıza ile oto -
büs sahibi Osman hakkında zabıta -
ca tahkikat yapılmaktadır. 

Otelleri, pansiyonları dolduran 
ziyaretciler, daimi oturucu olma -
dıklan için bütün odalar bir taraf
tan boşalırken, bir taraftan dol -
maktadır. Bu suretle gelenler yer 
bulmakta bıela güçlük çek:memek
tedirler. 

Bir pansiyon 

8 izim pansiyona belediye de
laletiyle geldiğim zaman: 

- Ah hiç yer yok l 
Dediler. Rica, israr, güler yüz, 

tatlı söz pansiyon sahiplerini bi -
raz merhamete ve harekete getir
di. 

- Gelin size evin her tarafını 
gezdirelim, bir sandık odası var is
terseniz verelim 1 

Dediler, 
Pansiyonun geniş mermer holün

de bir divan vardı. Burası gece ya
tak oluyormuş! Merdiven başına 
portatif bir karyola kurulmuş bu
rası da bir yatakmış t Üst kata çık
tık, bütün odalar dolu .. Koridorun 
köşesine bir karyola kurulmuş, üs
tünde cibinlik, önünde bir para
van... Gene bir başka iki oda arası 
koridorda cibinlikli bir karyola! .. 

Konfora alışmış olanlar bile mer
diven başında bir şezlonga can a
tıyorlar .. Fakat bunun da ay_rı bi_r 
zevki var. Ben de penceresı korı
dora açılan karanlık bir odada iki 
gece yattıktan sonra, rahat bir o
daya kavuştum. 

Misafir bolluğu 

1 zmir'e ve fuvara karşı göste· 
rilen büyük aliikanın doğur

duğu bu yatacak yer buhranı aşağı 
yukarı her evde bir kamp hayatı do
ğurmu§tur. Teraslar, balkonlar, ko
ridorlar, hatta bahçeler karyolalarla 
doludur. İzmir geceleri sıcak' oldu
ğu için açık havada yatmak daha 
zevkli oluyor. Hele sivrisineğe kar
şı cibinlik oldu mu hayatınızdan 
memnun görünürsünüz. 

Bizim pansiyonun holü 
geceleri yataklık eden divan 

Merdi venin batında başka bir 
yatak 

Fuvar zamanı ayni zamanda lz
mir'in hasret kavuşturan ayıdır. 
Bütün akrabalar dostlar fuvar ten
zilatından istifade ederek bir taşla 
iki kuş vurmak üzere İzmir'e koş~
yorlar. En hayırsız dostları, en la
kayıt akrabaları, en vefasız arka -
daşları bavulu elinde karşınızda gö
rüyorsunuz: 

- Ah bilmezsin seni ne kadar 

1öreceğim geldi ! 
İzmir'li bu sıcak ve yakın alaka

nın iç yüzünü bildiği için bıyık al
tından gülerek sizi kucaklıyor ... 

Belediye gelenlerin rahat etme
leri için çok esaslı tedbirler almış, 
bütün otel, pansiyon, lokanta, ga
zinolarda fiyatları en ince teferru
atına kadaı- teopit v• aiy:ı.r•t~i va. 
tandaşların boğuntuya getirilmeme
lerini temin etmiş, vurgunculuğa 
imkan bırakmamıştır. 
Fuvarın bir hususiyeti de yurdun 

dört köşesinden gelen yurtdaşların 
bir arada kaynaşmalarını, tanışma
larını temin etmesindedir. Bu, ce
miyetteki tesanüdü arttırmak, tica
ri ve sosyal tanışmalara vesile ver
mek bakımından da bir kıymettir. 
Bir sinoplu ile bir antalyalı, bir 
karslı ile bir trakyalı karşı karşı
ya ve yan yanadır. 

Senelerdenberi nerede olduğunu, 
ne yaptığını bilmediğiniz, fakat 
bütün gençlik senelerinizi beraber 
geçirdiğiniz, müşterek bin bir hatı
raya sahip oldu ğunuz arkadaşınızı 
hiç ümit etmediğiniz bir anda kar
şınızda buluyorsunuz; hem de bu 
sürprizli bir karşılama, fuvarın ca
zip dekoru ve bin bir imkanı içinde 
oluyor. 

iç turizm 

Aiti gün içinde İzmir 

Fuannı gezenler 
İzmir, 27 a.a. - Altı gün zarfında 

dokuzuncu enternasyonal İzmir fua
rını gezenlerin sayısı 145,550 ye var
mıştır. 

--
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Amerika'da Kızılayın bir muvaflakiyeli 

B ir de şimdiye kadar seya -
hatler mutlak surette mec

buri sebeplerle vukubulurdu. Me
mur iseniz ancak tayin ve azil gibi 
hallerde başka şehir görmek kabil
di. Tüccarsanız ya alış veriş için, 
yahut da borcunu ödemiyen bir mü
messilinizi yakından takip için baş
ka bir şehire giderdiniz. 

Eğlenmek, dinlenmek, yeni yer 
görmek, yurdu tanımak için, daha 
kısası seyahat etmek için seyahat 
eden kimse yoktu. Her yeni ve mo
dern itiyat gibi bunu da cümhuri
yet yıllarında öğrendik. Ve bu iti· 
yadı vatandaşın para sahibi oluşu, 
refaha kavuşuşu takviye etti. Fu
var ve Kültürpark da vatandaşa da 
tomurcuklanmağa başlıyan bu yeni 
ve modern ahlakı adeta kamçıladı. 
İzmir'e gelenlerin sayısının her yıl 
baş döndürücü bir süratle artışı hu
nun en iyi ispatıdır. 

. ,.·Jı .ı\nıerika'da yaşıyun yurtta§larımız tarafından kurulmuş 
Bırl"v' · · · h · d k' b f d 

1 ubesinclcn /ndiana'da Vhıtıng §e rın e ı şu e ta1·a ın an 
olan l(ı;r.ı "Y ' · - ld'" ·· ·· d l · l 4 t 939 "ka J•ı;letinin 150 ıncı yı onumu o ayısıy e emmuz 

Gebze'de üzüm bayramı 
İzmit, 27 (Telefonla) - Bugün de

nizde Eski hisar mevkiinde üzüm bay 
rarnı yapıldı. Bayrama vali, parti mü
fettişi, İzmit mebusları, İzmit parti 
başkanı İzmit ileri gelenleriyle İzmit, 
Karamürsel, Hereke, Pendik, Tuzla 
ve Gebzeden gelen on binlerce halk 
iştirak etmiştir. 

Merasimde Vali bir nutuk vererek 
üzüm bayramı gayesini anlatmıştır. do,t Amu; n merasime iftirak edilmi§tir. Seyyar hastane §eklinde ha· 
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Elôzığ halkevi bir 
nümune köyü kurdu 

Diğer köyler i~in bir proğram hazırlandı 

Elazığ Murat suyu üzerinde Külüşkür köprüsü 

Elazığ, (Husui) Halkevi çalışma 
larına yeni bir hız verilmiştir. Bu gün 
komitalar canlı bir harekat halinde -
dir. 

Halkevlerimizi köycülük işlerine en 
geniş ölçüde faaliyet sahası ayırmış
tır. Köycülük komitası bir pliin hazır
lamıştır. Bu plana göre merkeze ya. 
kın bir köyü nümune köyü olarak seç 
miştir. Bütün faaliyet ve eneqısını 

bu köy üzerinde teksif eylemek az -
mindedir. Bir kaç gün evel komite a -
zası Siirsürü köyüne gitmiştir. Aza. 
sından bir doktor hastaları gözden 
geçirmiş, reçetelerine yazmış dönüşte 
ilaçları da yaptırarak göndermiştir. 
Sıtmalılara kinin tağıtılmış ve bunu 
usulü dairesinde alınmasının fayda 
vereceği anlatılmıştır. 

Bundan başka üç çocuklu bir ve -
remnli ailesi ocağından ayrılarak has 
taneye yatırılmıştır. Yine böbrekle -
rinden rahatsız bulunan diğer bir va
tandaşın tedavisi için tedbirleri alın
mıştır. 

Köyde temizlik işinin ehemiyeti 
göz C>nünde tutularak süprüntülerin 
münasip yerlere nakli, evinin çevre -
sinin temiz tutulması en başta gelen 
bir iş olduğu anlatılmıştır. Bunlar -
dan başka köy civarındaki bataklık -
ların kurutulması için tedbirleri alın-

mıştır. Bu husus hakkında vilayetle 
sıkı temas muhafaza edilecektir. Ay
rıca üzüm bağlarında hüküm süren 
hastalıklarla mücadele etmek üzre 
ziraat dairesiyle teşbbüste bulunul
muştur. 

Sürsürü köyü bir iki yıl içinde 
modern bir köy haline gelecektir. Di
ğer köylerimizde bu canlı örnekten 
faydalanacığna şüphe yoktur. 

Halk dersaneleri ve kurslar 
komitesi 

Bu komita Orta okulda ikmale ka
lan birinci, ikinci, üçüncü sınıf ço • 
cukları için kurslar açmış ve faaliye
te geçmiştir. Bundan başka hapis 
hanede okuma ve yazma bilmiyenler 
için dersane açmak kararını almıştır. 
Tüccarı muhasebe içinde bir kurs aç
mağa teşebbüs etmiştir. 

ESKl GAZETE 
VE 

MECMUALAR 

Bir kilo gazete varlxğiyle gün
de 2 yavru doyurulur. Okudu
ğunuz gazeteleri Çocuk Esir
geme Kurumuna vermenizi 
kurum saygılarla diler 
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lngiliz kabinesi bugün bir 
toplantı daha yapacak 

'(Başı 1. inci sayfada) 1 
Henderson da bütün bu müzakerelere j 
iştirak etmiştir. Polonyada siper ve 

sığınaklar kazılıyor 
Kabine toplantısının sonunda aşağı

daki tebliğ neşredilmiştir: 

Resmi tebliğ 
"Yarın öğle Üzeri nazırlar 

meclisi yeni bir toplantı daha ya
pacaktır. B. Henderson, B. Hit
lerin, mesajına İngiliz hüküm.eti
nin cevabını hi.pıilen yarın Ber
line dönecektir. B. Hitlerin mesa
jı hakkında matbuatta inti§ar e
den haberler, tamamiyle yanlı§ -
tır ve hiç bir otoriteye istinat et· 
memektedir.,, 

------------
25 ağustosa 
Almanlar 34 

kadar Leh hududuna 
defa taarruz ettiler 

Varşova, 27 a.a. - Dündenberi siperler ve sığınaklar kazmak için 
gönüllü yazılanların adedi üç misline çıkmıştrr. Bütün içtimai tabaka • 
larm mensupları bu işlerde çalışmaktadırlar. 

Londra, 27 a.a. - Kıral tarafından 

kabul olunan B. Çemberleyn, saat 
18.32 de Bukingham Palas' tan çıkmış 
ve Başvekfilet dairesine döner dön · 
mez işçi muhalefet lideri B. Grenvo
du kabul etmiştir. 

Polonya makamatı, 25 ağustosa ka- Danzig'deki lehlilerin vaziyeti 
dar Polonya hududuna alınanlar ta - güçle§iyor . . 
rafından 34 defa tecavüz edilmiş ol • Danzigdeki polonyalıların vazıyetı 

Teati edilen mesajlar bugün 
neşrolunacak 

Press Associationun tahminlerine 
göre, B. Hitlerin B. Hendersona tev
di ettiği mektup ile büyük elçinin 
Berline yarın götüreceği İngiliz ce
vabının birer hülasası yarın neşredi
lecektir. 

Press Association bu haberi ver
dikten sonra sözlerine şöyle devam e 
diyor : 

Bugün kabinenin tasvip ettiği in
giliz cevabı hariciye nezareti eksper
leri tarafından tanzim edildikten son 
ra yarın nazırlar meclisinin kari tas
vibine iktiran edecek ve bunu müte
akip B. Henderson cevabı tayyare i
le Berlin'e götürecektir. 

Eğer Hitlerin cevabı salı günü va
sıl olursa, B. Çemberleyn'in bu cevap 
karşısında İngilterenin hattıhareketi 
n itavzihen yapacağı beyanatı dinle
mek üzere parlamentonun çarşamba 
günü toplantıya çağrılması pek muh· 
temeldir. 
Fran•a görÜ§melerden haberdar 

edildi 
Royter ajansı, bugün kabine gö

rüşmelerinin uzun sürmesinin hükü
met içinde fikir ayrılıkları olduğun
dan ileri geldiğini bildiren haberleri 
katı surette yalanlamaktadır. 

Royter in ayrıca tasrih ettiğine gö 
re, fransız hükümeti, ingiliz kabine
sinin görüşmelerinden haberdar edil 
miştir. Ve Henderson'un Berline gö
türeceği cevap hakkında da Parisin 
bittabi fikri sorulacaktır. 

Hariciye nezaretinde 
Londra, 27 a.a. - Hariciye nezare

tine, bir anlaşmazlık takdirinde İrlan
danın bitaraf kalmıya karar verdiği 

bildirilmiştir. 
Macar elçisi bugün hariciye nezare

tine gelerek görüşmüştür. 
Yunan elçisi de hariciye nezaretin

de temaslarda bulunmuştur. 
Kıral, dük Gloucester ve dük de 

Kent, bu sabah Vestminster'de bir di
ni ayinde hazır bulunmuşlar ve sulh 
için yapılan duaya iştirak etmişler -
dir. 

İngiltere'de ikamet etmekte olan 
japonların memleketine dönmeleri i
çin bu ane kadar bir gOna tertibat a
lınmış değildi"r. Japonların memleket
lerine hareketleri , beynelmilel vazi
yetin inkişafına bağlıdır. 

lngiliz ticaret gemilerinin 
kontrolü İ§İ 

Bu akşam öğrenildiğine göre, ingi
liz ticaret gemilerinin kontrolünü bir 
müddet için amirallık dairesi ifa ede
cektir. Kaptanlar, işarı ahire kadar 
şimdilik, amirallık dairesinden veri
lecek talimata riayet edecekler ve ez· 
cümle amirallık dairesinin gemileri -
nin seyrisefer programında yapacağı 
tadi!ata göre hareket edeceklerdir. Bu 
tedbir, dün akşam gece yarısından iti
baren tatbika başlanmıştır. 

İngiliz elçiliğinin iltiması üzerine, 
İsviçre demiryolları idaresi, Fransa 
tarikiyle memleketlerine dönmekte o
lan İngilizler için birkaç hususi tren 
tahrik etmiştir. 

Peıfe Alman ve İtalyan 

El(ilikleri önünde nümayiıler 
Budapeşte, 27 a.a. - Macar nazile

rinin alman ve italyan elçilikleri ö -
nünde dostluk tezahüratı yapmaları . 
na polis tarafından müsaade edilme -
mesi üzerine nazi mebuslar bu iki el
çiliği resmen ziyaret etmişlerdir. 

Bu ziyaret saatinde kalabalık bir 
halk kütlesi elçilikler önünde toplan
mış ve vaki memnuniyeti protesto et
miştir. Halk arasında beyannameler 
d:ı;:;.ıtılmıştır. 

Polis mudahale ederek halkı da · 
ğıtmıı ve bazı kimseleri karakola gö
türmüştür. Bunların hüviyetleri tes · 

duğu bildirilmektedir. gittikçe güçleştiği seiahiyetli bir leh 
Polonyanın mütearrız olduğuna menbaından bildirilmektedir. 

dünyayı inandırmak için D.N.B. ta - Danzigde tevkif edilen polonyalı -
rafından nakledilmiş olan rivayetler ların miktarı artmaktadır. Ôğrenil • 
kati surette tekzip edilmektedir. D. diğine göre alman makamları hudu -
N.B. Polonya tayyarelerinin slovak dun bir kaç noktasında seyrüseferi 
eyaleti üzerinden uçmuş bir takım ri- menetmişlerdir. 
saleler atmış mamafi bu risalelerin Bir amerikalı tayyareci gönüllü 
Polonya erazisine düşmüş olduğunu yazılıyor 
iddia etmiştir. Saratoga _ Springs, 27 a.a. - Nev-

Uydurma haberler york devleti: 1920 de Polonya ordusu 
ile beraber sovyetlere karşı muharebe 

D.N.B. 30.000 almanın Brest Litovs- etmiş olan (Kosciuzko) ismindeki A
kada ve binlerce almanın da Silezya 
ve Pomeranyada tevkif edilmiş olduk
larını iddia eylemiştir. D.N.B. ajansı, 
Lodz askeri memurlarının üç alman 
fabrikasını işgal ederek makineleri al 
mış ve sokağa atmış olduklarını da 
iddia etmiştir. 

Polonya otoriteleri, bütün bu iddi
aların tamamiyle asılsız olduğunu be
yan etmektedir. Yalnız Brest Litovsk 
daki alman ekalliyetinden bir kaç ki
şi tevkif edilmiştir. Zabıta orada, 
genç alman fırkası merkezinde alman 
mamulatından bir takım silahlar mü -
sadere etmiştir. 

Evelki gün tevkif edildikten sonra 
serbest bırakılmış olan Danzig pilot -
ları ofisi kumandanı Ledeb, yeniden 
Danzig zabıtası tarafından tevkif edil 
miştir. 

Telefon ve tren muvasalası 
kesildi 

Saat 18 denberi, Polonya - Almanya 
hududunu Faris - Berlin - Varşova -
Moskova yolu üzerinde Zbaszyinden, 
alman makamları tarafından hududun 
bu noktasının kapatılması dolayısiyle 
hiç bir tren geçmemiştir. 

Alman makamlar, Marienburg, Bres 
lau Moravska - Ostrovadaki Polonya 
konsolosluklarını kapatmış ve Polon
ya ile telefon mubaberatını kesmiştir. 

Yukarı Silezya' da almanlar 
tahrik yapıyorlar 

Yukarı Silezyada alınanların tah -
rikler yaptıkları bildirilmektedir. 
Cieszyn istasyonunda Volksbund bi
nasının Avlusunda harp maktulleri 
abidesinin yanında bir infilak vuku
bulmuştur. Katoviçte bir alman mat
baasında bir infilak olmuştur. Yapı -
lan tahkikat neticesinde bunların bir 
tahrik eseri olduğu anlaşılmıştır. 

Hydgosjel'de beş alman çocuğu -
nun tevkifine Vevkozcierzdeki ile 
Leiaerrowoda leh çetelerinin alman -
lara ait evlerde yangın çıkardığına da
ir alınanlar tarafından verilen haber 
tekzip edilmektedir. Bu mıntakada 
vukubulan yegane yangın Teplow'da 
çıkmıştır. Bu da bir hangarı ateşliyen 
bir almanın eseridir. 

merika tayyarelerinden mürekkep fi
lonun müessisi miralay CedricFaun -
tarolt Polonya hava ordusuna bir tel
graf göndererek Polonyaya hizmet et 
miye hazır olduğunu bildirmiştir. 

Polonya'nın bir protestosu 

Berlin, 27 a.a. - Havas: Polonya 
sefiri Lipskinin Hitlerle görüştüğü 
şayi olmuş ise de Polonya sefareti bu 
haberi katiyetle tekzip etmiş fakat 
buna mukabil Lipskinin hariciye ne -
zaretine giderek Polonya hakkında 
alman matbuatında çıkan yazıları 
protesto ettiğini bildirmiştir. 

Polonyaya 430 milyona kadar 
avans 

Paris 27 a.a. - Neşredilen bir ka -
• w 

rarname ile Polonyanın satınaldıgı 
harp malzemesinin bedelini ödemek 
üzere 430 milyon franka kadar avans 
verilmesine müsaade edilmiştir. 

Koridorda mühim kuvetler 
tah§it edildi 

Danzig, 27 a.a. - Polonyanın sefer
berliği hakkında buraya gelen malfı • 
mata göre, Koridorda mühim Polon
ya kuvetleri tahaşşüt etmiştir. 

Bromberg'de üç, Bromberg ile Sal
za arasında 6, Konitz mıntakasında 
4 fırka ve Konitz - Tuchel hattında 
da ukranyalılardan mürekkep bir çok 
alay yer almıştır. 

Alman nazırlarından Dr. Funk tay
yare ile Danzigden hareket etmişt -
tir. 

Yeni hadiseler 
Varşova, 27 a.a. - Alman polisi, 

Marienwerderdeki Polonya konsolos
luğunu abloka etmiş ve binaya giden 
telefon tellerini de kesmiştir. Bu su
retle konsolosluğun hariçle bütün te • 
ması munkati bulunmaktadır. 
Diğer taraftan, Naunbentschen hu -

dut istasyonundaki alman makamları, 
bu akşam saat 18 den itibaren bu is
tasyondan her türlü demiryolu faa -
liyetinin nihayete erdiğini bildiren i· 
la.ular talik etmişlerdir. 

Polonya hariciye nazırı Beck öğle
den sonra Fransa büyük elçisi Noeli 
kabul etmiştir. 

111111111111111111111111 

Paris'teki çocuk ve 
kadınlar boşaltılıyor 

B~ Daladye dün ordu ve 
konuştu dononma şefleriyle 

Faris, 27 a.a. - B. Daladiye, bu ile cenubu garbi italyan halk fede -
sabah general Gamlin ve amiral Dar- rasyonunun içtimaını milteakip ka • 
lan ile görüşmüştür. bul edilen bir karar suretinde Fransa-

Calais - Faris - Lyon hattının ar- dayaşıyan İtalyanların daima fransız 
kasındaki mıntaka, memnu mıntaka milletiyle beraber olduğu kaydedil -
addedilmiştir. Fakat bu şehirlerin tay mektedir. 

yare meydanlarına inmek ve bu mey- Lildeki italyan halkçılar birliği şi-
danlardan hareket etmek memnu de-

mal federasyonu neşretmiş olduğu bir 
ğildir. k 
Nafıa nazırı Pariste bulunmaları tebliğde halihazırdaki ahval ve vu u

atın kendi hattı hareketini asla değiş
Iazım olan sivilleri ve bilhassa ka-

tirmemiş olduğunu ve sulh ve hüriyet 
dınları ve çocukları, bir takım garan-
t .1 d fakat k k d t h fikrine merbutiyetini muhafaza et -
ı er arze en ve pe ya ın a a • . . d · 

d. d'l · .. k" 1 akl' mekte bulundugunu bıldırmekte ır. 
ıt e ı mesı mum un o an n ıyat b" .. b 

1 
· · f 

k 1 1 kl d · t"f d t · d"' Federasyon, utun şu e erını, ransız o ay ı arın an ıs ı a e e mıyc a - .. .. .. .
1 1 . t' ordusuna gonullu yazılmalarını tacı 

vet ey emış ır. k . · 1 ·ı · 
D · t t'l" k 1 etme ıçın mensup arı ı e temasa gır -ers senesı a ı ı yapma ta o an - . d"' k d" 

lar, memleketlerine iade edilmiyecek- mıyLe'llavet etme t~Sır. R 
f ı e, 27 a.a. - ovyet usya mu-
ır. • bipleri,. cemiyetinin şimal federasyo 
Fransa'da otur~n ı!alyanların nu binasında bir araştırma yapılmış-

Cümhurreisimiz Ankara' da I
............................... ............... ................. ........................... .................... ı· 
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Milli Şef lnönü dün halkın alkışları arasında Meclis Reisi ve Başvekil ile birlikte 
gardan çıkarlarken 

Başvekil, Adliye Vekili B. Fethi Okyar' la 
konu§uyor 

Hariciye Vekili B. Cevat Açıkalın'la konuşuyor 

hinde bir propaganda yapan üç kişi 
tevkif edilmiştir. 

Fransa'nın Hitler'e verdiği 
cevabın esasları 

Figaro gazetesi yazıyor : • 

" Vazifenin emretmek~ olduğu an
laşılınca bu dünyada her şey kolay -
!aşır. Bizim vazifemiz, apaçıktır. 

Memleketi idare edenlere memleke -
tin hizmetinde bulunan son ere kadar 
her kes bunu biliyor. Biz sükunet ve 
itimadımızı muhafaza ediyoruz, çün
kü kuvetliyiz ve çünkü dünyada bü
tün kalpler, bizim kalplerimizle bir
likte çarpıyor.,. 

Jurnal, Fransanın B. Hitlere ver -
mi şolduğu cevabın esaslı hatlarını şu 
suretle göstermektedir : 

"Bu cevap, cvela Fransa'nın ihti · 
lafın muslihane bir surette hallini ar
zu etmekle beraber her türlü ihtima
le karşı hazırlanmakta olduğu alman 
lara göstermek maksadiyle dün öğle
den sonra ittihaz edilmiş olduğu bil
dirilen askeri tedbirler hatırlatılmak
tadır. 

Bundan başka cevap derhal İngil
tereye gönderilmiş ve müteakiben 
Berline irsal edilmiş olan talimatı ih
tiva etmektedir. 

B. Coulondre, gece B. Hitler ile 
yapacağı mülakatta bu talimattan 
mülhem olacaktır. Bizim sefirimizin 
söylemeğe memur olduğu şeyler, B. 
Daladiyenin radyoda söylediklerin
den başka bir şey değildir.,, 

Paris'teki temaslar 

Polonya büyük elçisi Lucasievitz, 
hariciye nazırı Bone ile bir mülakat 
yaptıktan sonra başvekil Daladiye ta
rafından kabul edilmiştir. 

B. Daladiye saat 20,30 da Amerika 
birleşik devletleri büyük elçisi B. 
Bulliti kabul etmiştir. 

B. Daladiye saat 19,30 da Roman -
ya büyük elçisini, B. Bone de Belçi
ka ve Yugoslavya elçilerini kabul et· 
miştir. 

Moskovadaki fransız büyük elçisi 
B. Naggiar, yarın tayyare ile Parise 
hareket edecektir. 

B. Naggiar, son hadiseler hakkın· 

Bugün Pariste polis birçok komü- ı buriyetinde kalacağı tedbirler Uzeri
nist gazetelerini idareten toplamıştır. ne alman ve fransız kanının dökülme-

Toplama hadisesiz geçmiştir. sinden teessür duyacağını bildirmiıı .. 

Sovyetlerin "hıyanet,, i takbih 
ediliyor 

Sosyalist ve cümhuriyetçi birliği 
parlamento grupu ve umumi idare he 
yeti, bugün yapılan toplantı sonunda 
neşrettiği bir beyannamede "Sovyet 
hükümetinin tarihte misli görülmi
yen hiyanetini takbih,, etmekte ve 
"memleketin askeri ve ekonomik kud 

I 
retini en yüksek dereceye çıkarmak 

ve Fransanın menfaat ve şerefini tam 
surette muhafaza etmekle beraber bu 
arada ortaya çıkabilecek sulh şansla
rını nazarıdikkate., almak hususların

da fransız hükümetine tam itimadını 
bildirmiştir. 

Sosyalist ve cümhuriyetçi birliği -
nin bu toplantısında ezcümle sabık 
nazırlardan Frossard, nafıa nazırı de 
Monjie \"e iş nazırı Pomaret de ha -
zır bulunmuştur. 

B. Daladiye'nin Hitler tarafın
dan reddedilen bir teklifi 

Paris, 27 a.a. - Havas ajansı, son 
hadiseler hakkında Başvekaletten aşa
ğıdaki malı1matı almıştır: 

25 ağustosta saat 17.30 da fransız 

büyük elçisi B. Coulondre, yapılan 

bir talep üzerine alman başvekalet 

dairesine giderek B. Hitler tarafın -
dan kabul edilmiştir. B. Hitler, bu gö
rüşme esnasında B. Coulondre'dan 
şimdi yapacağı bir deklarasyonu fran 
sız Başvekili B. Daladiye'ye bildirme
sini rica eylemiştir. B. Hitler, bu dek
larasyonunda, Polonyada halen mev
cut vaziyete artık tahammül edemiye
ceği ve vaziyeti hal için almak mec -

tir. 

B. Daladiye'nin cevabı 

B. Daladiye, B. Hitler'e derhal bir 

cevabi mesaj göndererek bu mesajın

da Fransa'nın sulha bağlılığını ve ay

nı zamanda diğer milletlere karşı ale· 

ni surette aldığı teahhütlere sadakati

ni hatırlatmış, Avrupa sulhunun ida
mesi için alman ve fransız milletleri 

arasında samimi işbirliği münasebet· 

leri tesisi için hiç bir fransızın kendi· 
si kadar çalışmamış olduğunu tebarüz 

ettirmiş ve Polonya'nın serbest uzlaş
ma usullerine karşılıklı surette müra

caat için Polonya'nın izhar ettiği ar

zular hakkında da teminat vermiştir. 

B. Daladiye, Almanya ile Polonya a
rasında en ufak bir sulh yolu ile an

laşma teşebbüsü yapılmadan bir harp 
çıkmasının kalp sahibi hiç bir insan 

tarafından kabul edilemiyeceğini ka
yıt ettikten sonra Fransa'nın böyle 
bir teşebbüse yardıma hazır olduğu
nu bildirmiştir. 

Hitler reddediyor 

B. Coulondre, 26 ağustosta akşama 
doğru B. Hitler tarafından kabul edil
miş ve bu görüşme esnasında B. .Bit
ler, B. Daladiye'nin ileri sürdüğü tek
lifleri kabul edemiyeceğini fransız 

büyük elçisine bildirmiştir. 
Bu şifahi cevap, bilahare Almanya

nın Paris'teki maslahatgüzarı Brauer 
tarafından B. Daladiye'ye tevdi edil
miş bulunan bir tahriri cevapla da te
yit olunmuştur. 

Ambar kiralanacak l 
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
bebidir. Bu şekilde bir deposu olanların müessesemiz ilan memurlu-

bar dr s· i klifle · · "ldirmeleri. 



- " -
reliyen 40 hektarla "265" hektara va
ran sahanın 1/ 4000 mikyaslı münha
nili Takeometrelik haritasının yeni
den alım işi kapalı zarf usuliyle ek -
siltmeye çıkarılmıştır. 

.Yerli kok kömürü alınacak 2 - İşin maktu bedeli 4500 liradır. 
Harta Genel Direktörlüğünden: 3 - Muvakkat teminatı 337 lira 50 

ı - Harta Gn. Drk. lük ihtiyacı i- kuruştur. 
çin 150 ton yerli kok kömürü açık ek- 4 - Eksiltme 5.9.939 çarşamba gü-
siltme ile alınacaktır. nü saat l5 te Çanakkale Belediye bi-

2 - Eksiltme 4. Eylül 939 pazar- nasında Eksiltme komisyonu tarafın
tesi gün saat 11 de Cebecide harta Gn. dan yapılacaktır. 
Drk. lük binasında Sa. Al. Ko. da yapı 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
lacaktır. bel:diyeler imar heyetinden iştirak 

3 - Muhammen tutar bedeli 3720 li vesıkası almaları ve bunu teklif mek
ra, muvakkat teminatı 279 lira olup tuplarına koymaları lazımdır. Şartna
banka mektubu veya maliye vezne meler Çanakkale Belediyesinden ve 
makbuzu kabul olunur. Ankara Belediyeler İmar heyeti fen 

4 - İsteklilerin yazılı gün ve saat- şefliğinden parasız alınabilir. Teklif 
te teminatlariyle ve 2490 sayılı kanu- mektuplarının tayin edilen günde sa
nun 2. ci ve 3. cü maddeleriyle isteni- at 14 de kadar Çanakkale Belediye 
len vesaikle beraber komisyona gelme reisliğine verilmesi ve yahut posta i
leri. (3892) 13855 le bu saatten evel gönderilmiş bulun-

Okullar 
ması lazımdır. (6490) 13970 

Şose tamir 
ettirilecek 

E&ki§ehir Valiliğinden : 

uı;us 

Türk antrasiti satısı 
..:> 

kömürü iıleri Türk Anonimı irkef inden : 
l - Şirketimiz 1 Eylül 1939 dan 1 Temmuz 1940 tarihi

ne kadar istihsal edeceği Türk Antraaitini satııa çıkaracak
tır. 

2 - lktısat Vekaletini·n tesbit ettiği evsaf dahilindeki sa
tıı fiyatı Zonguldak vinç altında fob veya Zonguldak istas
yonunda devlet Demiryolları vagonları içinde bir tonu fob 
15 liradır. 

3 - Satışların teslimatı İstihsal nisbetinde on aya inki
sam ettirilerek yapılacaktır. 

4 - En az elli ton olmak üzere mal satın almak istiyenle
rin bu hususta şirketin şartnamesine uygun bir şekilde Zon
guldak'taki merkezine 10. 9. 939 tarihine kadar müracaat
lerinin vasıl olması lazımdır. Bu tarihten sonra gelen talep
ler nazarı itibare alınmaz. 

5 - Bu husustaki şartname Zonguldak'ta Şirket merke -
zinden, İstanbul' da Galata' da Perşembe pazarında 1, ha
nındaki Ajanlıktan, Ankara Yenişehir Ölçerler sokak beş 
numarada ajanlıktan alınabilir. 3213 

Kiralık : 
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/l Telefon 3753 (3094) 

Kiralık ve satılık köşk Güven ma
hallesi 7 - 4 büyük 3 küçük oda ka
lorifer telefon bahçevan aylığı dahil 
100 liraya sabahları 9.30 kadar gezile-
bilir. Tel: 1830 (3106) 

Kiralık daire - 3 oda, hol müstakil 
kapılı bir küçük oda, kullanışlı, kon
forlu. Demirtepe Ekonomi sokak No. 
10 - 45 lira. (3118) 

28 - 8. 1939 

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. 

320G 

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

Sat.ilk : 

Acele ve ucuz satılık arsa - Yeni 
yapılan B. M. meclisi binasına pek 
yakın, rus sefareti civarında, toprak 
ofisi yanında. Tahtakale Esen A-
part. No. 3 2959 

Mücellit makineleri 

alınacak 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 3+ 

080 - 13 + 000 kilometreleri arasında 
22262 lira 75 kuruş keşif bedelli şose 

Siyasal Bilgiler Okulu Satın Al- esaslı tamiratı için kapalı zarf usu -
ma Komisyonundan : Jiyle yapılan eskiltmede taliplerin tek 

dahili inşaatının ikmali işi kapalı 

zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 
28. 9. 939 perşembe günü saat 15 te 
İstanbul daimi encümeninde yapıla
caktır. Muhammen bedeli 56,529 lira 
ve ilk teminatı 4076 lira 45 kuruştur. 
Şartname 283 kuruş mukabilinde fen 
işleri müdürlüğünden alınabilir. Ta
liplerin 939 yılına ait ticaret odası ve 
ihaleden sekiz gün evci İstanbul bele
diyesi fen işleri müdürlüğüne müra
caatla alacakları fenni ehliyet vesi
kaları ve ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile 2490 numaralı kanuna 
göre hazırlıyacakları kapalı zarfları
nın ihale günü saat 14 e kadar !stan
bul belediyesi daimi encümenine ver-

caret odasında kayıtlı bulunduğuna 
dair vesikalarını teklif mektubuna 
raptetmeleri 15.zımdır. 

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 ingili:r 
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-

Adet lifatı muvafık görülmediğinden 2490 
numaralı kanunun 40 ıncı maddesine 

Bıçak makinesi ı tevfikan 4. 9. 939 tarihine müsadif pa 
Mukavva makinesi ı zartesi günü saat 14.15 kadar pazarlı-
Stampa makinesi z 1 ğa çıkarılmıştır. 
Pres 1 Evelce ilan edilen şerait dahilinde 
Siyasal bilgiler okulu için yukarıda vilayet umumi encümenine müracaat-

yazılı 4 tane mücelit makinesiyle 80 ları. (3921) 13880 
kilo matbaa harfleri açık eksiltme ile • 
satın alınacaktır. Eksiltme 30. 8. 939 lfk mektep yaptırılacak 
çarşamba günü saat 16 da Ankara mek Ordu Valiliğinden : 
tepler muhasebeciliğinde yapılacak - 1 - 22729 lira 88 kuruş keşif bedel· 
tır. Muhammen bedeli 1850 liradır. İlk 1i Ordu vilayet merkezinde yaptırıla
teminat 138 lira 75 kuruştur. Fenni cak beş dershaneli ilk mektep inşaatı 
ve idari şartnamelerle malzemelerin eksiltmeye konulmuştur. 
resimleri her gün mektepte görülebi- 2 - İhale 11. Eylül 939 pazartesi 
lir. (3740) 13693 günü saat 10 da vilayet daimi encü -

. k meninde yapılacaktır. Tam1ral yaphnlaca 3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
Müzik Öğretmen Okulu Direk· yapılacaktır. 

törlüğünden : 4 - Bu işe ait evrakı keşfiye ve 
l - Müzik öğretmen okulu bina - pMjeler nafıa dairesinde görülebilir. 

siyle okul direktör evinin tamiratı a- 5 - Eksiltmeye girebilmek için is
çık eksiltme usulü ile münakasaya ko- teklilerin 1704 lira 74 kuruşluk mu
nulmuştur. vakkat teminat vermeleri ve ihale gü-

2 - İki keşif muhammen bedeli tu- nünden nihayet sekiz gün eveline ka· 
tarı 1922 lira 30 kuruştur. dar makamı vilayete müracaatla ala-

3 - Eksiltme 1. 9. 1939 cuma günü cakları ehliyet vesikasiyle 939 yılına 
saat 15 te Ankara mektepler mühase- ait ticaret odası vesikasını ibraz etme
beclliği binasında teşekkül edecek ko- leri lazımdır. 
misyon huzuru ile yapılacaktır. 6 - Teklif mektuplarının ikinci 

4 - Taliplerin yüzde yedi buçuk maddede yazılı saatten bir saat eveli
teminat akçesini en geç ihale başlama ne kadar makbuz mukabilinde daimi 
dan bir saat evci mektepler muhase • encümene vermeleri lazımdır. Posta 
beciliği veznesine yatırmışş olmaları ile gönderilecek mektupların nihayet 
Hizımdır. saat 10 na kadar gelmiş olmaları aksi 

5 - Keşif ve şartnameyi görmek is- takdirde postada olan gecikmeler ka
teyenler Müzik öğretmen okulu di - bul edilmiyecektir. 
rektörlüğüne müracaat edebilirler. (6572) 14047 

m~teah~:;~ ~i~~~;. ve diğer masraflar Hükumet konağı tamir ettirilecek 
(3950) 13943 

Vilôyetler. · : 
""- . . ... 

GümÜ§anc Defterdarlığından : 
5801 lira 28 kuruş bedeli keşifli Gü 

müşhane hükilmet konağının bazı ak
samı tamir edilecektir. 

25. 8. 939 gününden itibaren 15 gün 
müddetle bu iş açık eksiltmeye konul 

1. I 1 k muştur. Talipler tarafından sürülecek 
mor p ônı yapı aca bedeller haddi tayik görüldüğü tak -

Denizli Belediyesinden : 
1 - Denizli şehrinin nafıa vekale · 

tince tasdikli 1/2000 mikyasındaki ka 
ti imar planının 1/ 500 mikyaslı tatbi
kat planları yaptırılacaktır. 

2 - Takriben 300 hektar vüsatin -
deki imar sahasına ait olan bu işin 
muhammen bedeli 1500 liradır. 

uirdc 8. 9. 939 tarihine müsadif cuma 
günü saat 15 de ihalesi icra kılınaca
ğından keşif bedelinin % 7 buçuğu 

nislıetinde muvakkat teminatı malsan 
sandığına teslim ettiklerine dair ve -
saiki mustasheben arzu eden taliple
rin Gümüşhane defterdarlığında mü
teşekkil komisyonu mahsusuna mu -

3 - Muvakkat teminat miktarı 
lira 50 kuruştur. 

112 ayyen günde müracaat etmeleri lüzu
mu ilan olunur. 

4 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi 
ile mukavelename projesi ve 1/2000 
mikyaslı kati imar pllinı kopyesi De • 
nizli belediyesinden ·parasız alınabi -
lir. 

5 - Eksiltme 9 eylül 1939 tarihine 
tesadüf eden cumartesi günü saat on 
birde Denizli belediye dairesinde top 
Ianacak belediye encümeninde kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için dahiliye vekaleti belediyeler imaı 
fen heyetinden alınmıs ehliyet vesika 
sı ibraz etmek şarttır. (3816) 13747 

(14052) 

Göçmen evleri 
yaptınlacak 

Tekirdağ iskan Müuürlüğün· 
den : 

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

meleri. (6616/ 4099) 14102 

İnşaat münakosası 
İzmir Belediyesinden : 

Basmahane civarında yapılacak 
sebze meyva hal santralın üç yüz; yet
miş beş bin liralık kısmı başmühen
dislikten 18 lira 75 kuruş mukabilin
de tedarik edilecek keşifname fenni 
ve mali şartnameleriyle proje ve va -
hidi fiyat cetveli veçhile kapalı zarf
lı eksiltmeye konulmuştur. Muham -
men bedeli üç yüz yetmiş beş bin lira 
olup ihalesi 13. 9. 939 çarşamba günü 
saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dairesinde hazırlanmış teklif 
mektupları ihale günU azami saat 16 
ya kadar encümende riyasete verilir. 
Muvakkat teminatı on sekiz bin yedi 
yüz elli lira olup öğleden sonra kapa
lı bulunmasına binaen öğleden evet 
iş bankasına yatırılır. (3140/4135) 

14103 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilam 
Edime Nafıa Müdürlüğünden: 
Uzunköprü - Kuleli Burgaz yolu· 

nun O + 000 - 8 + 412 kilometreleri 
arasında yaptırılacak yol inşaatı 6. 9. 
939 çarşamba günü saat 15 te ihale e
dilmek üzere on beş gün miıddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye çıka · 

rılmıştır. 

6 - Teklif mektupları 3 cü madde
de gösterilen ihale saatinden bir saat 
evel encümen reisliğine makbuz muka 
bilinde verilmiş olacaktır. Postada vu 
kubulacak gecikmeler kabul edilmez. 
Fazla malumat almak isteyenlerin E
reğli belediye riyasetine müracaat ey 
lemeleri. (6347/ 3899) 13876 

Ayg1r deposu inşaatı ikmali 
Sıvaa Uzunyayla Aygır Deposu 

Müdürlüğünden : 
Sıvas aygır deposunda halen duvar

ları mevcut daire binasının ikmali in
şaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (6227) lira (31) kuruş -
tur. Muvakkat teminat akçesi (467) 
lira (5) kuruştur. 

Eksiltme 4-9-939 pazartesi günü sa
at 15 te Veteriner müdürlüğünde ya
pılacaktır. Taliplerin bu işi başara -
caklarına dair ehliyetnameleri lıulun 
ması lazımdır. Bu işe dair şartname 
ve keşifleri görmek istiyenleı Veteri
ner müdürlüğüne veya Aygır deposu 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu -
nur. 13975 

Hükumet konağı yaphrllacak 

Kiralık daire - Sellinik caddesi or racaat. 2977 

man umum müdürlüğü yanında Yeşil Satılık faal otomobil - Azimet do
boyalı Ap. No. 5. 4 oda bir hol ve layıaiyle mükemmel, 520 model Fiyat 
müştemilatı. Ucuz fiyat. (3133) bir otomobil acele satılıktır. Saman. 

Kiralık ufak daire _ Nafıa B. K. pazarında 1077 şoför Şükrüye müra-
karşşısında Özgen Apart. zemin kat. caat. 3044 

(2) oda mutbak banyo kapıcıya müra- Satılık arsa - IIamamönü Sakar 
caat. (3137) ya mahallesi 933 ada 1 parselde cep~· 
Kiralık _ İsmet paşa mahallesinde si 29 metre Yenişehir asfaltına, yeni 

polis noktasının altında Tinli sokak açılan sokağa 27 metre, Haırutmönü 
üst kat müstakil (3) oda banyo kira . cihetindeki yola 21 metre ve mecmuu 
lıktır. Alt kat 22 No. ya müracaat. 837 metre murabbaı ve iki ev inşası 

(ll.46) na müsait arsa satılıktır. Muhammen 
bedeli 7000 liradır. Taliplerin her gün 

Kiralık küçük daire - Bakanlıklar saat 10 dan 12 ve 15 den 18 e kadar ad
civarında Sarı köşk karşısında 57 nu- liye sarayı karşısında kırtasiyeci bay 
maralı B. Mecdi apartmanında, Mu • İsmailden Bay Yusufa müracaatları. 
şambalı iki oda, bir hol, banyo, mut - (3062) 
bah, mobilyalı mobilyasız. (3153) 

Satılık arsa - Çankaya caddesinde 
Kiralık mobilyalı oda - Yalnız bir alman sefareti karşısında güzel bir ar 

bay için Yenişehir Sıhiye bakanlığı sa satılıktır. Telefon 1301 saat 13 - 14 
civarı Dikmen caddesi Yış sokak Yoz- ve 18 - 20 (3093) 
gat apartmanı 4 üncü kata müracaat. 

(3160) 

Kiralık daire - 4 oda, 1 hol, müs
takil antreli, Yenişehir Akbay sokak 
No. 4. (3163) 

Satılık kamyon - Fort dört silin • 
dir faal vaziyette. 933 modeli. Banka
lar Cad. berber Hakkı Öcala müraca-
at. (3158) 

Solhan Malmüdürlüğünden .. : Kiralık - İki oda, bir hol, mutbah, 
1 - Eksiltmeye konulan Bingöl vi- hamamı havi daire kiralıktır. 

Acele satılık taksi - 938 model, 
Pleymut marka, radyo ve kaloriferli 
dir. Maltepe polis noktası karşısında 
ı No. ya muracaat. \317~ }ayetinin Solhan kazası hükilmet kona Dikmen Zeyrek asfaltı üzerinde I-

ğı inşaatı için bedeli keşfi 43026 lira şık Apart:Oanı: Telefon: 3364 
25 kuruş bu konak inşaatının tamamı (3165) 
939 ve 940 mali yılında ikmal edilecek 
ve yapılacak iş mukabili ve bedeli pey 
ödenecektir. 

2 - Bu işe ait gartname projesi ve 
yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi 
hususi ve fenni şartnamesi hususi 
şartname keşif hülfisası cetveli proje
leri istekliler ihale gününden evel Sol 
han malmüdürlüğü veya Bingöl vila
yeti nafıa mUdürlüğU dairesinden üc
ret mukabilinde alabilirler. 

3 - Kapalı zarf usuliyle 21. 8. 939 
dan itibaren 20 gün müddetle 11. 9. 
939 pazartesi günü Solhan malmüdür
lüğü odasında ihale edilecektir. 

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 Karanfil so • 
kak (35) No. dört oda, mutbah, ban
yo mevcut geniş bahçe, manzalı kar -
gir hane müstakilen kiralıktır. İçinde
kilere müracaat. (3177) 

Satılık arsa - Bahçeli evler yapı 

kooperatifine bitişik imar parselli ge
niş cepheli asfalt lizerinde 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-
rı. (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 

iş arayanlar: 

4 - Taliplerin ihale gününden evel 
yüzde yedi buçuk muvakkat teminat
ları olan 3226 lira 81 kuruş teminat 
makbuzu veya banka makbuzu ile bu 
işe ait olmak üzere ticaret odasından 

veya nafıa vekaletinden alacakları eh
liyet vesikaları ve teklif zarflariyle 
birlikte Solhan mal müdürlüğü oda -
sında müteşekkil komisyonu mahsu -
suna verilmesi ilfin olunur. 

Kiralık - Kavaklıdere İtalyan se -
farethanesindeki nparmtanda üç oda 
bir salon, iki daire kiralıktır. 

Hususi ders - Bertin yüksek mil • 
hendis mektebinden bir talebe Ri • 
yaziye ve Almanca dersleri veriyor. 
Mektupla Sümer M. Görücüler sokak (4027) 13990 

. Muhtelif kereste ahnacak 
Akyazı As. Kereste Fabrikası 

Müdürlüğünden : 

3188 

Kiralık - Karaoğlan Cad. merkez 
apartmanı toptan kiralıktır. Otel, pan 
siyona elverişlidir. Kapısındaki gaze
teci bay Mehmetten sorulması. 

11 re. (3072) 

Keşif bedeli 33666 lira 30 kuruştur. 
istekliler inşaata ait resim, keşif ka
ğıtları şartname ve mukavele kağıdı 
Edirne nafıa müclürlüğünden 175 ku
ruş mukabilinde verilecektir. Muvak
kat teminat akçesi 2524 lira 97 kuruş 
tur. Eksiltmiye girmek için taliple
rin edirne valiliğine müracaat ederek 
vesika almaları lazımdır. Ayrıca 939 
senesine ait ticaret odasında kayıtlı 
olduğuna dair vesaiki iLraz edecek
lerdir. Teklif mektupları ihale saatin 
den bir saat eveline kadar Edirne na
fıa müdürlüğünde eksiltme komisyo
nu başkanlığına tevdi etmeleri şart
tır. Postada gecikecek mektuplardan 
komisyon mesuliyet kabul etmez. Ga 
zete ilan bedelleri mukavele ve sair 
masraflar müteahhide aittir. 14110 

·· · .. _: · · ·:· Kazalar · · 

İskele tômir 
edilecek 

Akyazı askeri kereste fabrikası ih· 
tiyacı için aşağıda cins ve miktarı ya
zılı keresteler mubayaa edilecektir. 
31 ağustos 939 perşembe günü sat 14 
de Adapazarında askeri yollama dai · 
resinde pazarlığı yapılacaktır. İstek
liler muayyen günde komisyon mah · 
susuna ve şartnamesini görmek iste · 
yenlerin de yollama dairesine müra -

3190 

Maltepede kiralık ucuz daireler 
2 ve 3 odalı ve hollü, kullanışlı daire
ler görmek için Maltcpede sebzeci 
Rüştü ye fiyat için Tel: 3921 3191 

Kiralık - Aile yanmda mobilyalı 
oda Yenişehir Havuz başı Emciler 
Cad. 8 No. lu Ap. 3 üncü kat 10 No. 

Ecnebi bir müessesenin "lştiraklar 
Jefliği" inden adresi ve posta kutusu 
belli olmıyan bir mektup aldım. Ad • 
resin bildirilmesini bekliyorum. 

(3152) Ankara P. K. 69 

Aranıyor : 
Depo aranıyor - Ulus meydanına 

yakın depo yapmağa müsati bir yer 
kiralanacaktır. Ulus meydanında Yıl
dız Ticaret evine müracaat. Telefon: 

caatları (6560/4052) ya müracaat. 3192 1847 (3131) Pazarlıkla cose ve sınai 2 - şartname pıanıar ve sair evrak 
~ 316 kuruş bedelle Tekirdağ iskan mil- Karadeniz Ereğli Belediyesin-

Miktarı 
Metre mikap Cinsi Kiralık kat - Yenişehir Meşrutiyet 

caddesi Konur sokak No. 12 4 oda 50 
Memur bir bay aiele yanında yemek 

de dahil olduğu halde pansiyoner kal
mak istiyor. Arzu edenlerin şeraitleri
ile fiyatını Ulus'ta H. Mu. rumuzu-

imalôt dürlüğünden alınabilir. den : 
3 - İhale 7. 9. 939 perşembe gü - ı - Eksiltmeye konulan iş: Ereğli 

Eski§ehir Valiliğinden nü saat 15 te Tekirdağ iskan müdür- belediye iskelesinin 5478 lira keşif be-
Sarayköy • Mihalıccık yolunun lilğünde müteşekkil komisyonca ya • delli tamir ve tevsii işine talip zuhur 

4 + 400 • 13 + 293 kilometreleri ara- pılacaktır. etmediğinden yeniden kapalı zarf usu 
sında 11708 lira 27 kuruş keşif bedel- 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc Jiyle eksiltmeye konulmuştur. 
Iı yeni şose ve sınai imalat inşaatının yapılacaktır. 2 _ Bu işe ait evraklar eksiltme 
kapalı za~f usuliyle yapı!~~ eksiltme 5 - Muvakkat teminat miktarı 4407 şartnamesi bayındırlık işleri genel 
sinde ta1ıp zuhur etmedıgınden 2?90 lira 10 kuruştur. şartnamesi fenni şartname plan ve mu 
numaralı kanunun 4? .ıncı ~add.esıne 6 - Teklif mektupları yukarıda ya- kavele projesidir. İsteyenler bu şart
tevfikan 4. 9. 939 tarıhıne musadıf pa- zılı eksiltme saatinden bir saat eveli- name ve evrakları Ereğli belediycsin
zartesi günü saat 14.~0 k~dar pazar!~- n~ kadar komisyon başkanlığına tev - den parasız olarak alabilirler. 
ğa çıkarılmıştı~. Tal~~lerın • evelce ı- dı edilmelidir. 3 _ İhale ı. 9. 939 tarihine müsa -
Hin edilen şe:aıt d~.hılınde vılayet da- . ~ - Talip olanların mümasi- dif cuma günü saat 15 de Ereğli bele-
imi encümenıne muracaatları. lı ışler yaptıklarına dair ehliyet vesi- tediyesinde toplanacak daimi encü -

(3920) .. 13879 kalarını hamilen müracaatları. mende yapılacaktır. 

H t t lacok 14055 4 - Muvakkat teminat miktarı 410 
Q r Q yap 1 rl s .... k h t . . . lira 85 kuruştur. 

Çanakkale Belediyesinden : OQU ava eS1sah Ve Sair IRJaaf 5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun -
1 _ Çanakkale kasabasının meskCin lıtanbul Belediyesinden : da :yazılı vesikalardan başka bu iş için 

v.e v.rimeskun 225 hektarlık sahası- Cerrah a a 

114 
150 
30 

Ihlamur kalası 
Karaağaç kalası 
Dişbudak dört köşe 

(14013) 

Su projesi yaphrlacak 
Dur1unbey Belediye Reisliğin

den : 

lira. İçindekilere mUracaat. 3194 
Kiralık 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 Vekfileti kar§ısında Ar • 
man sokak Mümtaz bey apartıman. 

3200 

na bildirmeleri. (3141) 

iş verenler : 

Aranıyor - Aile nc?.dinde kalmak 
üzere İngilizce ve Türkçe bilen 40 • 
60 ya!! arasında bir bayan aranıyor. 

Telefon: 3714 (3166) 

Kasabaya iki kilometre mesafede • 
ki Bayıpınar suyunun esas projesi 
yaptırılacaktır. Yapı~acak .proje na -
fıa vekaletince tesbıt edılen şart 

Aranıyor - Muhasebe ve kaseyer -namesine ve artırma eksiltme ka 
lik yapacak kefaletli bir kimse aranı· nununa göre 20 gün müddetle açık resinde yapılacaktır. 
yor. Anafartalarda M. Galip terziha · eksiltmeye konulmuştur. 3 - Kanunun tayin ettiği vesaikle . •. . d . 

1 
. d 

· b d l' 500 ı· · 1 • · . . nesı uzerın e terzı evazımat eposu-1 _ 1şın muhammen e e ı ı- pro3e erını yapmağa selahıyetlı oldu- na müracaat. (
3175

) 
ra olup muvakkat teminatı 37 lira 50 ğuna dair nafıa ihtisas vesikası. 
kuruştur. Taliplerin fazla maHimat almak is- Katip dakti!o - Bir müessese nez • 



Askeri Fabrikalar 

Muhtelif kösele ahnacak 
d .. Aıkeri Fabrikalar Umum Mü 
-~rlüğü Merkez Satın Alma Ko· 

18Yonundan : 
5 ton sarı vakete. 
S ton sarı sabunlu kösele. 
0.2 ton kayasalık kösele. 

1 
Tahmin edilen bedeli (27.000) lira 

~ ~~ cins ve miktarları yukarıda yazı 
; uç_ kalem vakete ve kösele Askeri 
abrıkalar umum müdürlüğü merkez 

&atın alma komisyonunca 1. 9. 1939 
~uma günü saat 14,30 da pazarlıkla i-
ale edilecektir. Şartname (1) lira 

(JS) kuruş mukabilinde komisyondan 
\'erilir. Taliplerin muvakkat teminat 
0lan (2025) lira ve 2490 numaralı ka
~Unun 2 ve 3. maddelerindeki vesa · 
~lele komisyoncu olmadıklarına ve bu 
i1~ alakadar tüccardan olduklarına 
'k aır ticaret odası vesikasiyle mez -
fır gün ve saatte komisyona müra -

Caatıan. (4011) 13985 

Müteahhit nam ve hesabına 

on ton bo~ahk sa~ ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
laıiıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
0~an 10 ton Bohçalık saç Askeri Fab
r11taıar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 8. 9. 1939 cu
~ günü saat 15 te pazarlıkla ihale e
dılecektir. Şartname parasız olarak 
lcornisyondan verilir. Taliplerin mu · 
'Vakkat teminat olan (750) lira ve 2490 
ııurnarah kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasiy
le tııezkfir gün ve saatte komisyona 
l'rıUracaatları . (4057) 14014 

Comuz derisi ve tutkal ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

di.irlüğü Merkez Satın Alma Ko
tlliıyonundan : 

200 Kg. Domuz derisi. 
25 Kg. iunu yapıştırmağa mahsus 

tutkal. 

1 
ra (57) kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 

1 komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saaatte komisyona müracaatları. 

(4097) 14065 

Ankara Belediyesi 

Açık eksiltme ilônı 

müdürlükleri bir senelik ihtiyacı için 
alınacak olan 29120 lira kıymeti mu -
hammineli 224,000 kilo mazot kapalı 

zarf usulü ile 15 gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 1. 9. 939 cuma günü sa
at 11 dedir. 

Ankara Belediyesi imar Direk- 3 - Muvakkat teminat 2184 liradır. 
törlüğünden : 4 - Şartnamelerini görmek isteyen 

1 - Açık eksiltmeye konulacak İ!: lerin her gün encümen kalemine ve is
şehir mezarlığı sahasından bir kısmı- teklilerin de 1. 9. 939 cuma günü saat 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- nın teşçiri ve kati kabule kadar bakı- ona kadar teklif mektuplarını encü -
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- mı olup keşif bedeli 4392 dört bin üç mene vermeleri ilan olunur. 
misyonundan : yüz doksan iki lira 50 kuruıtur. (3805) 13795 

200 adet boş ispirto 

varili alınacak 

Tahmin edilen bedeli (2650) lira 0 • 2 - Bu iş~ ait ev_:ak ıunlardır: Mu: 
lan 200 adet boş ispirto varili Askeri kavele suretı, fe.nnı şart?ame, umumı 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez şartnameler, keşıf ~etve~.ı ~~-~la~ 
satın alma komisyonunca 12.9.939 sa- 3 - Bu evrak dır~~torlugumuzden 

Yol yaptmrılacak 
Ankara Belediyesinden : 

ı .. .. ıA d l kl · parasız olarak alınabılır. 
ı gunu saat ., e pazar ı a ıhale e - . .. .. 1 Yeni Büyük Millet Meclisi bi 

dilecektir. Şartname parasız olarak ko 4 - Eks~ltme 2~· 9• ~.93.~ -~lı. gunu nası~ giden ve Çankaya caddesine n: 
· d ·ı· T l" · saat 15 de ımar dırektorlugu bınasın-

mısyon an ven ır. a ıplenn muvak- d tisak veren 50 682 lira bedeli keşifli 
kat teminat olan (198) lira (75) kuruş a5yapıElakca~ltır. k .. k yolun ikmali i'nqaat ve teferruatının 

2490 1 k d 
- sı tme açı muna asa sure- :s 

ve numara ı anunun 2 ve 3. ma . 1 1 yapılması on beq gün müddetle kapa-
d 1 • d k. 'kl k · 1 tıy e o acaktır. :r e enn e ı vcsaı e omısyoncu o - 6 Ek .1 . b·ı k . . 329 lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuq-

d kl b · ı lAk d .. - sı tmeye gırc ı me ıçın :r 
ma ı arına ve u ış e a a a ar tuc • il .. . . d k r 44 k tur 
cardan olduklarına dair ticaret odası çkykuz yırı~ll 0 u.z

1 
ırak . uruş mu- · 

va at temınat ven ece tır. 2 - İhalesi 12. 9. 939 salı günü saat 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko - (3802) 13756 11 de belediye encümeninde yapılacak 
misyona müracaatları. 

<4115> 14072 Mazot alınacak tır. 3 - Muvakkat teminat 3784,10 lira-

164 kalem makkap ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
olan 164 kalem makkap Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 8. 9. 1939 cuma gü 
nü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecek 
tir. Şartname parasız olarak komis • 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (975) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vcsaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları
na dair ticaret odası vesikasiyle mez -
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (4116) 14073 

r··· ......................... ·:;~:~~! ~;:; :;:::::: ::ı 
......... ~: ... ~.~~~.~!o !la rı 
Ah11p iskele yaphnlacak 

Devlet Limanları lzmir Şubesi 
Müdürlüğünden : 

1 - İncir altında yapılacak bir ah· 
şap iskele inşaatı vahidi fiyat esasile 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

2 - İtbu inpatın muhammen keıif 
bedeli 16253,52 liradır. _ 

dır. 
Ankara Belediyesinden : 

4 - Şartname ve keşif ve sairesini 
1 - Su ve temizlik işleri ve itfaiye görmek isteyenlerin her gün encümen 

D. Demiryolları 

kalemine ve isteklilerin de 12. 9. 939 
salı günü saat ona kadar teklif mek -
tuplarını encümene vermeleri ilan o -
lunur. (4061) 14018 

Benzin alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

Senar telgraf makinesi 
ah nacak 1 - Belediye benzin ihtiyacı için 

D. D. Y alları Satın Alma Ko- alınacak olan (276,000) lira kıymeti 
misyonundan : muhammeneli 1000, 1200 ton benzine 

Muhammen bedeli 6500 lira olan 45 talip çıkmamasına ve şartnamenin ba
adet seyyar telgraf makinesi 5. 10. 939 zı maddeleri değiştirilmiş olduğun· 
perşembe günü saat 15.30 da kapalı dan yeniden kapalı zarf usuliyle 15 
zarf usuliyle Ankarada idare binasın- gün müddetle eksiltmiye konulmuş -
da satın alınacaktır. tur. 

Bu işe girmek istiyenlerin (487.50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 2 - İhalesi l2. 9. 939 salı günü sa-

at on birdedir. 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 3 - Muvakkat teminat (14790) lira 
reisliğine vermeleri lazımdır. dır. 
Şartnameler paraıız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpap
da tesellüm ve sevk ıefliiinden dağı-
tılacaktır. (3886) 13918 

Muhtelif tenvirat ampulü 
ah nacak 

4 - Şartnamcaini görmek istiyen
lerin her gün encümen kalemine mü
racaat etmeleri ve iıtekliJerin de tek
lif mektuplarını 12.9.939 sah günü aa 
at ona kadar belediye encümenine 
vermeleri ilan olunur. (4090) 

14101 

·-9-

Türk Maarif Cemiyeti Okullar1 
Gündüz ve yatılı talebe kaydına batlanmıttır. Ücretler 

apğıda gösterilmiıtir. Fazla malfunat almak istiyenlerin 
Okul direktörlüklerine bat vurmaları. 

Ankara kız ve erkek Kollejleri 

Gündüz 
Yatılı 

ilk 
60 

225 

Orta 
100 
260 

Bursa Kız Lisesi 

Gündüz 
Yatılı 

ilk Orta 
40 

185 

İzmir Ege Lisesi 

Lise 
120 Lira 
285 Lira 

Lise 
50 Lira 

185 Lira 

ilk Orta Lise 
Gündüz 50 60 75 Lira 
Yatılı 160 200 200 Lira 

Asli maaşı 55 liraya kadar olan memur ve tekaüt çocuklar ndan 
ve kardeşlerinden yüzde on tenzilat yapılır. (4083) 14042 

~···••ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

= -- -§ Kitap amban olacak bir ver aramyor ~ 
§ Y eniıehirde ve yahut Y enitehire pek uzak olmıyan bir : 
E yerde dört büyük odalı veya bu sahayı tutabilecek daha az E 
E odalı bir yer aranmaktadır. Matbuat Umum Müdürlüğüne : 
: müracaat. 3209 = 
'='•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Enkaz satılacclk 
Ankara Defterdarlığından 

İşin Nev'i 

Muhammen bedeli 

L. Ku. 

M. Teminat • 

L. K. 

Enkaz satışı 2930 219 75 

1 - Tıp fakültesi inıa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimlak olu
nan nümune hastanesi civarında erkek lisesi binası dahilinde (Lise binası 
hariç) mevcut pavyonların kereste ve taşları müteahhide ait olmak üzere 
hedmi işi açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - İhale 11-9-939 tarihine müsadif pazartesi günü aaat 15 de Ankara 
Defterdarlı&ında toplanacak saht komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İıteklilerin yukarda miktarı yazılı muvakkat teminat makbuzu ve 
ehliyet vesikaaiyle birlikte adı geçen günde komisyona gelmeleri ve bun
dan evvel şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık mil-

li emlak ve nafıa müdürlüğüne müracaatları. (4034) 14003 

Tahmin edilen bedeli (1025) lira o
~ cins ve miktarları yukarıda yazılı 
ltıalzeme Askeri Fabrikalar umum mü 
diirlüğü merkez satın alma komisyo -
tıunca 8. 9. 1939 cuma günü saat 14.30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna 
?'be~• olana• lcomieyondan -rilir. 
'l'aliplerin muvakkat teminat olan (76) 
lira (88) kurut ve 2490 numaralı ka • 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
Je komisyoncu olmadıklarına ve bu iı
le allkadar tüccardan odluklarına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkQr 
gün ve saatte komisyona müracaatla 
rı. (4058) 14015 

3 - Şartnameler projeler ve eksilt:< '~De.let 09111İryollan Satm Alma 
meye ait diğer evrak İzmirde devlet Komisyonundan : 
limanları işletmesi İzmir şubesi mü- Muhammen bedeli 24050 lira olan 
dürlüğünden 90 kurut bedel mukabi- 21 kalem muhtelif tenvirat ampulü 6. 
tinde alınabilir. 10. 1939 cuma günü saat 15.30 da ka-

Muhtelif yiyecek ahnacak 

5 Ton Difenilüretan 

alınacak 

4 - Eksiltme 8. 9. 939 cuma günü palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
saat 16 da devlet limanları işletme nasında satın alınacaktır. 
si İzmir şubesinde yapılacaktır. Bu ite girmek isteyenlerin (1803,75) 

5 - İstekliler teklif evrakı meya- liralık muvakkat teminat ile kanunun 
nında ıimdiye kadar yapmıt oldukta- tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
rı bu kabil itlere bunların bedellerine aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
ve hangi bankalarla muamelede bulun reisliğine vermeleri lazımdır. 
duklarına dair vesikalarını koyacak- Şartnameler parasız olarak Ankara-

Askeri Fabrikalar Umum Mü- tardır. da malzeme dairesinden, Haydarpaşa-
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- 6 - Muvakkat teminat miktarı da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
... isyonundan : 1219,01 liradır. tılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 7 - Teklif mektuplarını havi zarf- (3915) 13936 

olan 5 ton Dif~nilüretan Askeri Fab - lar kapalı olarak ihale günü saat 15 Z' b aki 1 1 k 
rikalar umum müdürlüiü merkez ... e kadar lzmir'de devlet limanları it. ıya ta 1 m nes a ın•<• 

D. D. Yollan Satm Alma Ko-
tın alma komisyonunca ı. 9. 939 çuma !etmesi İzmir §ubesi müdürlüğüne 
günü saat 16 da pazarlıkla ihale edi- teslim edilecektir. Posta ile gönde -
lecektir. Bu ttMlzeme evelce ilan edi- rilen tekliflerin nihayet ihale saatin- misyonundan : 
len evsafta olacak ve bedeli serbest dö den bir saat eveline kadar gelmiş ve Eksiltmesi 29. 9. 1939 da yapılaca
\'i.zle ödenecektir. Şartname parasız zarfların kanuni şekilde kapatılmış ğı ilan edilen ziya ile çalıpn tabı ma
olarak komisyondan verilir. Taliple . olması lazımdır. Postada vaki olabi- kinesi eksiltmesine ait teklifler, mu· 
tin muvakkat teminat olan (750) lira lecek gecikmelerden dolayı şubemiz vakkat teminat ve diğer vesikalar ko-
\'e 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad mesuliyet kabul etmez. ~ misyon reisliğine 15,15 te verilmeyip 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol • (4044) 13995 saat 14,15 te tevdi edilecektir. 
ınadıklarına ve bu işle alakadar tüc • (4038) 14099 
cardan olduklarına dair ticaret odası 
\'esikasiyle mezkur gün ve saatte ko
ınisyona müracaatları. 

(4059) 14016 

1150 adet tüp oksijen 

oh nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlütü Merkez Satın Alma Xo
miayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4887) lira 
(50) kuruş olan 1150 adet tüp oksijen 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 8. 
9. 1939 cuma günü saat 15.30 da pazar

Cıvata somun ah nacak 
D. D. Yollan Satm Alma Ko- misyonundan : 

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

idare binasır.da satın alınacaktır. 

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

reisliğin, vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 125 kurup Ankara ve Haydarpap veznelerinde satılmakta· 

dır. (3887) 13919 

Muhammen bedel 
Lira 
48129 
25058 

Muvakkat teminta 
Lira 

3609,68 
1879,35 

lıkla ihale edilecektir. Şartname para· Yerli malı teklif edildiği takdirde 
sız olarak komisyondan verilir. Talip- ı Cif malı teklif edildiği takdirde 
lerin muvakkat teminat olan (366) Ji. -------------- ---------------

Santralit ve akardit alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez Satın Alma Konıiıyonundan : 

. 
Mıktan Cinsi 

Muhammen bedeli 
Lira 

Muvakkat 
teminat miktarı 

Lira İhale tarihi 

3500 Kg. l No. 1ı Santralit.) 25075 1880,63 1-9-1939 saat 15 te. 
2400 Kg. rı No. 1ı Santralit.) 
2000 Kg Akardit. 11000 825 1-9-1939 saat 15,30 da. 

Cins ve miktarlariyle muhammen bedel ve muvakkat teminatları yukarda yazılı malzeme hizalarında göıte
rilen gün ve saatlerde Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez satın alma komisyonunca pazarlıkla iha
le edilecektir. Evvelce ilin edilen evsaflarda olacak olan bu malzemelerden aantralitlerin prtnameal (1) lira 
( laarıaı mubbilinde ve Akarditin prtnam4ıi bedelsiz olarak komiıyoadan verilir. 

J. 

Bayramiç 

Erzakın cinsi 

Sığır eti 

Koyun eti 

Keçi ,,, 
Kuzu ,,, 

Ekmeklik un 
(birinci nevi) 
Nohut 

Makarna 

İrmik 

Kuru fasuJya 
Mercimek 
(birinci nevi) 

Patates 

Kuru soğan 
Sade yağ 
(birinci nevi 
Şehriye 

Salça 

Kuru ot 
Bulgur 

Yulaf 

Saman 
Pirinç 

Beyaz peynir 

Zeytin tanesi 
Odun 

Kırmızı biber 
Sarmısak 

Kuru üzüm 

Yoğurt 

Süt 

Zeytin yağl 
(birinci nevi) 
Toz şeker 
Sirke 

Sabun 

(1. inci nevi) 
Pirinç unu 

Çay 
Kuru bamya 
Kaysı 

Kuru erik 

Askeri Satın Alma Komisyonu Batkanhğmdan 
Muvakkat 

Miktarı 

Kilo 

105000 

105000 

105000 

6000 

520000 

30000 

20000 

4000 

60000 

10000 

20000 
20000 

20000 
20000 

3000 

36000 
55000 

48000 

28000 
38000 

5500 

3000 

1000000 

700 

700 
10000 

34000 

5000 

3000 
18000 

3000 

4000 
600 

100 
400 

2300 
2300 

Tutarı 

Lir. Kr. 

29400 00 

45150 00 
25250 00 
2700 00 

67600 00 
2700 00 
4600 00 

920 00 

9600 00 

1400 00 

1800 00 
1600 00 

19000 00 

5400 00 

900 00 

1080 00 
8250 00 

2400 00 
560 00 

10260 00 

2035 00 

720 00 
'500 00 
280 00 
48 00 

2400 00 

5100 00 

600 00 

1290 ()() 

5040 00 

210 00 

1560 ()() 
162 00 

400 00 
400 00 

1725 00 
552 00 

teminatı 

Lira Kr. ihalenin günü 
------ ----------------
2205 00 7-9-939 

3386 00 

1968 00 
202 50 

" 
" 

perıembc 

" 
" .. 

5070 00 8-9-939 Cuma 
202 50 

345 00 
" 
" 

" 
" 

69 00 " .. 
720 00 11-9-939 pazartesi 

105 00 

135 00 

120 00 

.. 
" 
" 

1425 00 12-9-939 

180 00 
" .. 
" 

" .. 
" 
Salı 

il 

" 
" 

67 50 

81 00 
618 

180 
75 13-9-939 çarpmba 

00 " " 
42 00 .. " 

769 50 14-9-939 perıembe 

152 63 " " 
54 00 .. .. 

562 50 15-9-939 Cuma 
21 00 

6 30 
" 
" 

180 00 " 
382 50 18-9-939 

45 00 .. 
96 75 

" 

.. 
il 

.. 
pazartes; 

.. 

.. 
378 oo 19-9-939 Salı 

15 75 
" " 

1'17 00 
" " 12 

30 
30 

ıs ,, ,, 
00 20-9-939 çarpmba 
00 

129 38 
41 80 

.. 
" 
" 

.. 
•• .. 

Saati 

15 

" .. 
•• 

.. 

.. 

.. 
" 
" 

•• 
" 
" 

" 
" 
" .. 
.. 
•• .. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. .. 
•• .. .. 
" 

ve şekli 

Kapalı zarf 

.. " 
" " 

Açık eksiltme 

Kapalı zarf 
Aıık eksiltme 

" .. 
" " 

Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

" " 
" .. 

Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

.. " 
" " 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

.. .. 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

.. .. 
Kapalı nrf 

Açık eksiltme 

.. " 
" .. 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

.. .. 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

" " 
" .. 
" .. 
" .. .. .. 
" .. 

1 - Bayramiçte bulunan jandarma ikinci alayın 1 Eylül 939 gününden 31 Ağustos 940 günü sonuna kadar 
bir senelik ihtiyaçları bulunan erzakların cinıleri, miktarları ve muvakkat teminatları yukarıya çıkarılmıştır. 

(37) kalem erzakın hizalarında gösterilen günlerde Bayramiç Askeri garnizonundaki komisyona müracaat et

meleri. 
2 - Teminat ve teklif mektuplarını komisyon pnlerinde ıaat (14) de kadar komisyona makbuz mukabilin

de teslim edilmit bulunacaktır. 
3 - &artıwncler komiıyonda her vakit &örülebilir. 

-~ '-'ıUıalarla beraber ,._da yazılı cUn-
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·Milh Müdafaa V. 

6 seyya r mutbak 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm A lma Ko
m isyonundan : 

1 Ot ı adet manevra ~antası 

ah nacak 
M. M. V ekaleti Satm Alma Ko. 

misyonundan: 

ı - 6 adet seyyar mutbah kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu • 
hammen bedeli 14.400 lira olup ilkte
minat miktarı 1080 liradır. 

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

2 - .!ık teminat 112 lira 50 kuruş 
olup numune ve şartnamesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
KO. da görülür. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 31. 8. 
939 perşembe günü saat 11 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

4 - Seyyar mutbah münakasasını 

bu gibi malzeme imal ettiğini ve halen 
faaliyette bulunduğunu vesaik ile is • 
bat eden her fabrika girebilir. Yerli 
fabrikalarda bu mevzuatı kanuniyeden 
istifade edebilirler. 

5 - Münakasaya iştirake arzu eden 
fabrikalar teklif edecekleri mutbahla
rın planlariyle hususi vasıflarını mü
nakasa gününden en geç bir hafta e
vci hava levazım şubesine tevdi etmiş 
olmaları ve buradan münakasaya gire
bilecekleri için verilecek vesikayı mü
nakasa gününden evel almış bulunma
ları lazımdır. Bu vesika tekliflerle be
raber münakasa komisyonuna göste -
rilecektir. 

6 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını mu 
ayyen saatten bir saat evetine kadar 
komisyona vermeleri. 

(3013) 12983 

75.000 kilo sade yağı ahnacak 
M. M. V . Deniz Levaznn Satın • 

alma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (72.135) 

lira olan (75.000) kilo sadeyağı 29 a
ğustos 939 tarihine salı günü saat 
11,30 da kapalı zarfla alınmak üzere 
eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahiUnde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten bir saat evetine kadar 
Kasımpaşa'da bulunan komisyon ba§
kanlığına makbuz mukabilinde ver-
meleri. (6059/3716) 13717 

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

1200 ader asma kilit ahnacak 
M. M. Veka leti Satm Alma Ko • 

misyonundan: 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

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

2 - İlk teminat 29 lira 70 kuruş o
lup şartname ve nümune her gün öğ
leden sonra M. M. V. satın lama KO. 
da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler temi
nat lariyle birlikte eksiltme gün ve sa
atında Ankara'da M. M. V. satın alma 
KO. da bulunmaları. (3727) 13724 

1 lôç ve sıhhi malzeme 

ah nacak 
M. M. V . Satm A lm a 

nundan : 
Komisyo -

ı - 125 kalem ilaç ve sıht malzeme 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş • 
tur. Muhammen bedeli 6535 lira olup 
ilk teminat miktarı 512 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 29. 8. 
939 salı günü saat 15 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır~ 

3 - Şarnamesi her gün komisyon · 
da görülebilir. Ve arzu edenler kop -
yasını alabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzla 
rını ihale saatinden bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri. 

(3795) 13742 

Yol yaptırılacak 

ULUS 

Kmkkale Gedikli usla 
hazırlama okulu birinci 
sınıfına fal ebe ahmyor 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Yatılı ve parasız olan Kırıkka
le Askeri sanat lisesindeki Gedikli us 
ta hazırlama okulu birinci sınıfına a
şağıdaki şartlara göre talebe kaydü
kabulüne başlanmıştır. 

2 - Kaydükabul şartları: 
a) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş ol

mak. 
b) Vücudunun teşekkülatı düzgün, 

ahenkli, sıhatı yerinde olmak. 
c) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ah 

lak ve seciye sahibi olamk. 
d) Terki tahsil müddeti iki sene -

den fazla olmamak. 
e) 14 - 17 yaşında olmak ve bu yaş

lara ait boy ve ağırlık hadlerine uy -
gun olmak. 

f) Evelce gördüğü tahsil derecesini 
gösterir şahadetname veya tasdikna 
meyi haiz bulunmak. 

g) Geldiği okuldan ders, vukuat, 
sağlık durumlarından çıkarılmış olma 
mak. 

h) Köy veya nahiyeli olmak ve nü
fus hüviyet cüzdanında doğduğu köy 
veya nahiye yazılı olmak; yahut köy 
ve nahiyeden farklı olmıyan ve orta 
okulu bulunmıyan kaza merkezlerin -
de doğmuş bulunmak ve bunlardan tah 
sil için kaza ve şehirlere gelmiş ol 
mak. 

3 - Bu şartları haiz olanlar asker -
lik şubelerine müracaat ederek fazla 
izahat alırlar. 

4 - Askerlik şubelerince kaydüka
bul için müracaat eylül sonuna kadar 
kabul edilir. (3844) 13807 

Ekmek torbalık bez 

ah nacak 
M. M. V ekaleti Sa tm Alma Ko

misyon undan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

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

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

3 - İlk teminatı (6850) altı bin se
kiz yüz elli liradır. 

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

yüz liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her glin 

öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alına· 
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
de behemhal bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
meleri. (3932) 13885 

Yalak yüzlüğü bezi ahnacak 
M. M. V ekaleti Satın Alma Ko

m isyonunda n : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

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

2 - İhalesi 9 eylül 939 cumartesi 
günü saat on birdedir. 

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

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

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

Kilim münakasa suretile 

alınacak 
M. M. Vek a le ti Satın A lma Ko

m isyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

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

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

3 - İlk teminatı (8250) sekiz bin i· 
ki yüz elli liradır. 

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

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

Kışhk elbiselik 
kumaş alınacak 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

. Teneke (kutu ) vaz'iye 

satın alınacak 

delerinde gösterilen vesaikle teminat m isyonundan : 
M. M. V. Satm Alma Komisyo • ve teklif mektuplarını ihale saatinden 1 - Beher metresine tahmin edilen 

nundan : behemhal bir saat eveline kadar M. fiyatı (280) iki yüz seksen kuruş olan 

M. M. Vek ale ti Satın Alma Ko. 
m isyonundan : 

1 - Eskişehir tayyare fabrikasında M. V. satın alma komisyonuna ver - (55.000) elli beş bin metre kışlık el • 
yol yaptırılacaktır. Keşif bedeli meleri. (3888) 13851 biselik kumaş kapalı zarf usuliyle 
14.826.42 lira olup ilk teminat miktarı münakasaya konulmuştur. 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı 60 kuruş olan 1000 tane büyük 
ve beher adedine tahmin edilen fi
yatı 40 kuruş olan 1600 tane küçük 
teneke (kutu) vazi'ye satın alınacak
tır. 

2 - Açık eksiltme suretiyle alına
cak kutuların eksiltmes· l eylül 939 
cuma günü saat 10 da M. M. V. satın 
alma KO. da yapılacaktır. İlk temi
nat 93 lira olup şartname ve nümune
si her gün öğleden sonra M. M. V. 
satın alma KO. da görülür. 

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

(3723) 13720 

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

m isyonundan: 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

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

2 - İlk teminat 101 lira 25 kuruş 
olup şartname ve nümunesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
KO. da görülür. 

2121 liradır. Astarhk bez alınacak 2 - İhalesi 12. Eylül 939 salı günü 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 8. M. M. V ekaleti Satın Alma Ko- saat on birdedir. 

939 pazartesi günü saat 15 de vekalet misyonundan : 3 - İlk teminatı (8950) sekiz bin 
satın alma komisyonunda yapılacak · ı - Beher metresine tahmin edi • dokuz yüz elli liradır. 
tır. len fiyatı (23) kuruş olan 52.000 met- 4 - Evsaf ve şartnamesi (770) 'ye-

3 - Proje, şartname ve planları 75 re beyaz astarlık bez kapalı zarf usu- yüz yetmiş kuruş mukabilinde M. M. 
kuruş mukabilinde alınabilir. liyle münaksaya konulmuştur. V. satın alma komisyonundan alına -

4 - İsteklilerin ihaleden bir hafta 2 - İhalesi 5. 9. 939 salı günü saat bilir. 
evci hava müsteşarlığı altıncı şubesi- 11 dedir. 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ne müracaatla vesika almaları lazım- 3 - İlk teminatı (897) liradır. sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-
dır. . . 4 - Evsaf ve şartnamesi her gün delerinde gösterilen vesaikle teminat 

5 - !steklılerın kanunun 2 ve 3. öğleden sonra M. M. V. satın alma ko- ve teklif mektuplarını ihale saatin -
cü maddelerinde yazılı vesaikile birlik misyonundan bedelsiz olarak alınabi- de behemhal bir saat eveline kadar 
te ilk teminat mektup veya makbuzla- lir. M. M. V. satın alma komisyonuna ver 
rını muaye_n saatten bir s~at eveline 5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 meleri. (3935) 13888 

kadar komısyona vermeıerı. sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maa- . Kalorı"melre ve eıu··v alınacak 
(3796) 13743 delerinde gösterilen vesaikle teminat 

Sineklik telleri yapf mlacak 
ve teklif mektuplarını ihale saatin · 
den behemehal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver 

M . M . V ekaleti Satın Alma Ko· meleri. (3889) 13852 
misyonundan : 

1 - Keşif bedeli 2143 lira 92 kuruş 
olan Cebeci askeri hastanesi sineklik 
telleri pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlığı 31 8. 939 perşembe 
günü saat 11,30 dadır. 

3 - İlk teminatı 160 lira 80 kuruş 
olup şartnamesi komisyonda görülür. 

Haki astarlık bez 
ali nacak 

M. M. Vek a leti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

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

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

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

M . M. V ek a leti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
4520 lira olan bir adet kalorimetre 
teferrüatiyle iki adet Viyev etüvü a
çık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 11. 9. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 339 lira olup şart
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksilemiye gireceklerin ka
nuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3. maddelerinde yazılı belgeler ve 
bu gibi işlerle iştigal ettiklerine d.a
ir ticaret odasından alacakları vesı • 
kalada birlikte muayyen gün ve sa
atte M. M. V. satın alma komisyonun-
da bulunmaları. (4032) 14002 

70 almacak 

28 - 8 - 1939 

Talebe alı nacak 
Riyaseticümhur ve ordu bandoları hesabına 

muallim yetişti ri lmek üzere Maarif Vekôle-

tine bağlı Konservatuvara alı nacak talebelerin 

kayıt ve kabul şartlan 
M. M. V ekaletinden : 

KABUL ŞARTLARI: 
1 - Türk olmak 
2 - İlk mektep mezunu olacaktır. 
3 - Yaş haddi 12 - 15 olacaktır. 
TALİPLERDEN İSTENİLECEK VESAİK: 
1 - Tahsil derecesini gösterir vesaik 
2 - Nüfus tezkeresi, yahut tasdikli sureti 
3 - Bir seneyi geçmemiş aşı kağıdı (Geçmiş ise yeniden alınacak af 

kağıdı). 

4 - Ailesinin ve kendisinin hüsnü hal eshabından olduklarına dair ve· 
saik. 

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

6 - 6X4,5 ebadında (6) fotoğraf 

7 - Noterlikten musaddak teabhüt 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 memuru olmak üzere Devlet Konservatuvarında tahsil 
edecek talebelerin işbu vesikalarını 1 eylül 1939 tarihine kadar Konserva · 
tuvar Direktörlüğüne vermeleri ve taliplerin iki imtihan yerinden hangisi· 
de imtihan olacaklarını açıkça yazmaları Jazımdır. 
VERİLECEK TEAHHÜT NÜMUNESİ: 
Milli Müdafaa Vekaleti Riyaseticümhur ve Ordu bandoları m~zika öğ· 

retmeni olmak üzere girdiğim Devlet Konservatuvar ve muzik öğretmel'I 

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 edilecelc 
bedelini de itiraz etmeksizin ve şartsız ödiyeceğim ve mektebi ikmal ettik· 
ten sonra askeri kanunlara riayetle vazifemi ifa edeceğime dair bu teabhiit 
senedi Devlet Konservatuvar ve Muzik öğretmen okulu direktörlüğüne 

verildi. 
KEFALETNAME: 
Ordu bandoları ve Riyaseticümhur bandosuna yetiştirilmek üzere De'V'· 

let Konservatuvarı ve Muzik öğretmen okuluna kayıt ve kabul edilmiş olaJ1 
• • • • • • • • 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 ifr 
raz etmeksizin derhal ödemeği müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatiy• 
le teahhüt ederim. (4086) 14044 

battaniye satın alınacaktır. Muham -ı nünde komieyona göndermeleri "icırt
men bedeli 16400 lira olup ilk temi- tır . 
nat miktarı 1230 liradır. 6 - !stekliJerin kanunun ikinci ve 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 15. 9. üçüncü maddelerinde yazılı kanuni 
939 cuma günü saat 15 te vekalet sa - vesikalariyle birlikte ilk teminat ve 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. teklif mektuplarını muayyen saatten 

3 - Şartname ve evsaf her gün ko- bir saat eveline kadar komisyopa ver-
misyondan alınabilir. miş olmaları lazımdır. (4151) 14108 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı kanuni 
vesika1ariyle birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını muayyen saatten 
bir saat eveline kadar komisyona ver-
meleri. (4119) 14106 

İki tezgôh ahnacak 
M. M. V ekale t i Satın A lma Ko

m isyonundan : 

1 - Bir adet dairevt destere tezga
hı ile bir adet kollu makkap tezgahı 
açık eksiltme suretiyle satın alına
caktır. Muhammen bedeli 2700 lira o
lup ilk teminat miktarı 202 lira 50 ku
ruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 14. 9. 939 per
şembe günü saat 15 te vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve fennt evsafı her 
gün komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı kanuni 
vesaikle birlikte ilk teminat mektup 
veya makbuzlariyle muayyen saatte 
komisyonda bulunmaları. (4120) 

14107 

Seyyar etüv makinesi ahnacak 
M. M. V ekale ti Satm Alma Ko

m isyonundan : 

1 - Beş adet seyyar etüv makinesi 
kapalı zarfla eksiltmiye konulmuş-

Nöbetçi muşambası 

ah nacak 
M. M. Vek aleti Satm Alma Ko-

m isyon undan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiatı (13) lira 50 kuruş olan 500 adet 
nöbetçi muşambası kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 14 eylül 939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (506) lira 25 ku· 
ruştur. 

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

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den behemehal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (4152) 14109 

Sihatve lçtimaiM. V. 

Beygir ve dana ahnacak 
A nkara Merkez Hıfzıssıhha Mü-

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

(3724) 13721 

4 - Pazarlığa gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi
bi işlerle iştigal ettiklerine dair tica
ret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte muayyen gün ve vakitte M. 
M. V. satın alma komisyonunda bulun 
malan. (3797) 13753 4 - Evsaf ve şartnamesi (530) beş 

yüz otuz kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alına • 
bilir. 

kA l · s t Alma Ko tur. Muhammen bedeli 8000 lira olup 
M. M. V e a etı a m • ilk teminat miktarı 600 liradır. 

essesesi Satın Alm a 
dan : 

Komisyonun-

15000 metre sarğllık bez 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 
misyonundan: 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyah 28 kuruş olan 15.000 metre sar
gılık bez açık eksiltme suretiyle 1 ey
lül 939 cuma günü saat 10.30 da satın 
alınacaktır. 

2 - İlk teminat 315 li::-a olup şart
name ve nümunesi her gün öğleden 
sonra M. M. V. satın alma KO. da 
görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve vesikaları ile birlikt 

misyonundan : 
1 _ 70 adet subay çadırı kapalı 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi- 14. 

Zarfla eksiltmiye konulmuştur. Mu- 9 .939 perşembe günü saat 11 de Ve-
M. M. V ekale t i Satın Alma K o- 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 kAl t ı d hammen bedeli 5460 lira olup ilk te • a e satın a ma komisyonun a yapı-

ml·syonundan : sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele - k la akt minat miktarı 409 lira 50 uruştur. c ır. 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı rinde gösterilen vesaikle teminat ve 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 15. 9. 3 - Şartnamesi her gün komisyon-

llOOO on bir bin lira olan 250 : 300 lit- teklif mektuplarını ihale saatinden 
939 

cuma günü saat 11 de vekalet sa· dan alınabilir. 
relik 500 adet bidon kapalı zarfla ek- behemehal bir saat eveline kadar M. tın alma komisyonunda yapılacaktır. 4 - İşbu seyyar etüv münakasasına 
·1 k ı.tur M. V. satın alma komisyonuna verme- f h · k · t" "k t k · · b b ·· a sı tmeye onmu:ı · 3 _ Şartname ve evsa er giın o- ış ıra e me ıçm u ve una mum -

2 _ Eksiltmesi 31. 8. 939 perşeme leri. (3890) 13853 misyondan alınabilir. sil malzeme imal etmiş olduğuna ve 

günii saat 11 dedir. Yashk yüzlüg""ü bezi ahnacak 4 - İsteklilerin kanunun iki ve Ü· halen faaliyette bulunduğuna dair 
3 - İlk teminatı 825 lira olup şart çüncü maddelerinde yazılı vesaikle vesika ibraz edecektir. 

namesi komisyonda görülür. M. M. V ek aleti Satın Alma Ko- birlikte ilk teminat ve teklif mektup 5 - Münakasaya iştirak etmek is-
4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu- misyonundan : larının muayyen saatten bir saat eve- tiyenler teklif edecekleri etüvlerin 

ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 1 - Beher metresine tahmin edilen line kadar komisyona vermeleri la- mufassal planlariyle hususi vasıfları-
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu fiyatı (32) otuz iki kuruş olan 75000 zımdır. (4118) 14105 nı münakasa gününden en az bir haf-
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti- yetmiş beş bin metre yastık yüzlüğü ta evel hava sıhiye şubesine tevdi et-
caret odasından alacakları vesikalar~ bez kapalı zarf usuliyle münakasaya 2000 battaniye ahnacak miş olmaları ve buradan münakasaya 

adlarını be ruılmn&'nıı;..._ ___________ -.L. _________________ o.ba't...hit.,...ır1.-..:n 

500 adet bidon ahnacak 1 - Müessese çiçek aşısı şubesine 
muhammen bedeli 5600 lira olan 160 
dana, serum şubesine de 5000 lira mu
hammen bedeli olan 20 adet beygir 
ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle 9. 9. 939 
cumartesi günü saat 12 de eksiltmiye 
konmuştur. 

2 - Şartnameler müessese başka
tipliğinden tedarik edilebilir. 

3 - Danaların ilk teminatı 420, ve 
beygirlerin ise 37 5 liradır. 

4 - Teklif mektupları muayyen 
günde saat 11 e kadar komisyon reis
liğine verilmiş olmalıdır. Mektuplar 
mühür mumu ile mühürlü olacaktır. 

5 - Muvakkat teminatın Maliye 
Vekaleti merkez muhasipliği veznesi 
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Baş Vekalet : .. · 

Benzin alınacak 

bilinde teslim edeceklerdir. 
Postada olacak gecikmeler kabul e

dilmez. 
(3832) 13840 

Muhtelif inıaat ve smai imalal 
• 

ULUS 

Hava Kurumu ·. · 

Sömikok ahnacak 

düf eden cuma günü saat 15.30 da ls-1 
partada tümen Sa. Al. komisyonunda 
yapılacaktır. · D~vlet Orr:nan iş. 

. . 

Saflhk ~am tomruğu 

-tt'-

icra ve· iflos 
Ankara icra Daireai Gayrimen

kul Satış Memurluğundan : 

Ba§vekalet Devlet Meteoroloji 
itleri Umum Müdürlüğünden: 

Nafıa Vekaletinden : Türkku§U Genel Direktörlüğün
den : 

6 - İstekliler 8. 9. 939 cuma gunu 
saat 14.30 a kadar teklif mektuplarını 
tümen satın alma komisyonu başkanlı 
ğına verecek veyahut gönderecekler -
dir. Bu saatten sonra verilen veyahut 
gönderilen mektuplar alınmıyacak -
tır. Saat ayarı tümen daire saatiyle ya 
pılacaktır. 

Devlet Orman lıletmeai Kara
bük Revir Amirliğinden : 

İpotek olup satılmasına karar veri
len Ankara'nın Osman mahallesi Sarı Eksiltmeye konulan iş : 

l - Umum Müdürlüğümüz ihtiyacı 
içın (750) yedi yüz elli teneke benzin 
a k eksiltme suretiyle satın alına -
ca :tır. 

2 - Eksiltme 31-8-939 perşembe gü
niı saat 14 tc Yenişehir Kızılırmak so
kak No. 30 da Devlet Meteoroloji iş
leri umum müdürlüğünde toplanacak 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

1 - Seyhan sağ sahil sulama ve de
şarj şebekesiyle sınai imatatı ve işlet
me binaları inşaatı keşif bedeli 
2.400.000 liradır. 

2 - Eksiltme 28-9-1939 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 15 te 
Nafıa Vekfilcti su işleri reisliği su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

Türkkuşu ihtiyacı için 340 - 400 
ton yerli sömikok kömürü kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mu 
hammen bedeli 10.200 liradır. İlk te -
minat 765 lira olup ihalesi 6. 9. 939 ta
rihinde yapılacaktır. lsteklilerin te -
minat makbu:a veya banka mektupla -
riyle ve kanuni vesikalariyle kapalı 
-zarflarını o gün saat 15e kadar verme
leri. Şartnameler Ankara'da Türk Ha
va kurumu binasında Türkkuşu satın 
alma komisyonundan parasız olarak a-

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

1 - Yalakkuzu bölgesi katiyatın - kadı. So. kain tapunun 67 pafta 357 a
dan Eski pazar istasyonunda istiftc da 41 parsel No. sında kayıtlı bahçeli 
mevcut 679 adet muadili 528 metre ev aşağıdaki yazılı şartlar dairesinde 
mikap 468 desimetre mikap çam tom- aırık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. 
ruğu açık arttırma ile satılacaktır. E f .. . 1 ~ S 1 k l 

2 T ki b k vsa ve muştemı at: o u apa ı 
- omru arın ayrıca aş esme • . . . 
l k b kl 1 sagında 11 numaralı kapıdan gırıldık-

pay arı mevcut ve a u arı soyu - . . . . b' 
1 

.. • 
1 h 

· k t .. · d tc zcmını taş döşelı ır av u uzcrıne 
muş o up acım orta u ur uzerın en . .. . 
h 

1 
kapısı açılan taşlık bır sofa uzerınde 

e
3
sap aTnmıştırk.l "t t rtnamc iki oda bir mutbah bir helası olan bir 

- omru ara aı sa ış şa -
si Ankarada orman umum müdürlü - bölüm. Tekrar: Avludan girilen bir 

(3862) 13935 

Kuru soğan ahnacak 
3 - Beher tenekesi için tahmin e

dilen fiyat (317,5) üç yüz on yedi bu
çuk kuruş olup ilk teminatı (178) yüz 
Yetmiş sekiz lira (60) altmış kuruştur. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri 50 lira mukabilinde su işle
ri reisliğinden alabilirler. 

lınabilir. (3113) 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : ğündc Ankara, İstanbul orman çevir- kapı ve sekiz basamakla çıkılan 1,70 

ge müdürlükleriyle Karabük devlet tavanlı iç içe iki oda ve altında bir 

4 - İlk teminat banka mektubun
dan gayri nakit veya nakit yerine ka
irn tahvilat olduğu takdirde bunlar 
komisyonca kabul edilemiyeccğinden 
bunların eksiltmeden evci merkez mu
hasebesine veya mal sandığına yatırı
larak alınacak makbuzun komisyon -
na ibrazı. 

Levazım Amirliği 

1260 ton kuru ol alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı için 75 ton K. so
ğan K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

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

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

. ağır ve tesisatsız bir mutbah ile ikinorman işletmesi revir amirliğinde gö-
rülebilir. ci bölüm. Avluya kapısiyle ve yirmi 

4 _ Tomrukların muhammen bede- basamak ile çıkılan iki oda ve tesisat-
li 13 lira 65 kuruştur. sız bir mutbahı olan üçüncü bölüm. 

5 - İsteklilerin % 7.5 muvakkat Avludan yirmi basamakla çıkılan 
pey akçesiyle 2. 9. 939 günü saat 11 ufak bir bir sahanlık üzerinde iç içe 
de Karabükteki revir merkezine mü - iki oda ve bir de aydınlıksız mutbah 
racaatları. '(6393/ 3924) 13940 

5 - Şartnamesi bedelsiz olarak Lc
Yazı m şubesi müdürlüğünden temin 
edilebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgeleriyle birlikte 
mezkur gün ve saatte komisyona mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 85.750 liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla
cağı günden en az sekiz gün evel el
lerinde bulunan vesikalarla birlikte 
bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine mü
racaat ederek bu işe mahsus olmak ü
zere vesika almaları ve bu vesikayı ib
raz etmeleri şarttır. Bu müddet için
de vesika talebinde bulunamıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Su İşleri Reisliği
ne makbuz mukabilinde vermeleri la-

1 Eylül başından Ağ. nihayetine ka 
dar ihtiyaç olan Karakösenin (660) ve 
Kağızmanın (600) ton kuru otu kapa
lı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

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

Satılık köknar tomruğu 
şeklinde kullanılan bir odayı muhte -
vi bölüm. Aynı sahanlık üzerinde gi-
rilen bir sofa ve bahçeye nazır bir o

Devlet Orman işletmesi Kara- dası olan boş bir bölüm. Ve sahanlık 
bük Revir Amirliğinden : üzerinde iki bölümün müştereken kul 

(3847) 13808 zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
Ferro silisyum alınacak dilmez. (4078) 14100 

Baıvekalet Devlet Meteoroloji 
İtleri Umum Müdürlüğünden : 

1 - Umum müdürlüğümüz ihtiyacı 
için safi ellişer kiloluk (60 - 75) fıçı 
Ferro silisyum açık eksiltme suretiy
le satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 31. 8. 939 perşembe 
günü saat ıs de Yenişehir Kızılırmak 
sokak No. 30 da Devlet meteoroloji 
işleri umum müdürlüğünde toplana -
cak satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedeli (4875) döra 
bin sekiz yüz yetmiş beş lira olup ilk 
teminatı (365) üç yüz altmış beş lira 
(63) altmış üç kuruştur. 

4 - İlk teminat banka mektubun -
dan gayri nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat olduğu takdirde bunlar ko 
misyonca kabul edilemiyeceğinden ek 
siltmeden evel merkez muhasebesine 
veya malsandığına atırılarak alınacak 
makbuzun ibrazı. 

5 - Ferro sltlsyuma ait ıartname 

bedelsiz olarak levazım şubesi müdür 
lüğündcn temin edilebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanununun 2 - 3 maddelerinde 
yazılı belgeleriyle birlikte mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları ilan 
olunur. (3848) 13809 

Münhal memuriyetlerin 
imtihan günü 

Baıvekalet Beden Terbiyesi Ge
nel Direktörlüğünden : 

Genel direktörlüğümüz kadrosunda 
münhal bulunan memuriyetler için A· 
gustosun 28 ci pazartesi günü saat 15 
de imtihan yapılacaktır. 

Taliplerin tahsillerine ait vesikala· 
riyle birlikte Yenişehir İzmir cadde -
sinde 21 numaralı binanın üst katın -
da Zat itleri mUdürlüğüne müracaat-
lar. (14030) 

'<$". 

Nafia Vekaleti 

Yapı ve imar işleri 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka -
ra'da yaptırılmakta bulunan genrslik 
parkı ikinci kısmı inşaatıdır. 

Keşif bedeli 211.499 lira 93 kuruş -
tur. 

2 - Eksiltme 11. 9. 1939 pazartesi 
günü saat ıs de nafıa vekaleti yapı ve 
imar işleri eksiltme komisyonu oda -
sında kapalı zarf usuliylc yapılacak -
tır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 10 lira 58 kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar işleri re
isliğinden alınabilir. 

Z~ra·at Vekaleti · 

10 adet çelik dolap 
ah nacak 

Ziraat Vekaletinden : 

Vekalet ihtiyacı için Vekalet bina· 
sında teslim şartiyle 10 adet 4 gözlü 
çelik dolap açı keksiltme suretiyle sa· 
tın alınacaktır. 

Eksiltme 4-9-939 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15 tc Vekalet sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

Çelik dolaplara ait şartname Veka
let levazım müdürl\jgünden parasız o-
larak verilir. (3759j 13837 

G; ve inhisarlar V. 

Tütün bakım ve isletme evi 
yaphnlacak 

lnhiaarlar Umum Müdürlüğün

den : 
I - Keşif, şartname ve planı muci

bince idaremizin Düzcede yaptıra -
cağı "Tütün bakım ve işletme evi" 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

II - Keşif bedeli 258.147,58 lira 
muvakkat teminatı 14.157,37 liradır. 

III - Eksiltme 5.IX.939 salı günü 
saat ıs de Kabataşda levazım ve mü
bayaat şubesindeki alım komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım 
şubesi veznesinde ve Ankara, İzmir 
başmüdürlüklerinden ve Düzce me -
murluğundan 1291 kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mü -
hürlü teklif mektuplarını kanuni ve
saikle % 7.5 güvenme parası veya 
banka teminat mektubu ve şartname
nin "F" fıkrasında bildirilen vesika
yı ihtiva edecek olan kapalı zarfları
nı ihale saatinden bir saat evel mez
kur komiıyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri ilan olunur. 

(6338/3897) 13897 

Gümrük M:~.afazo 

Benzin alınacak . 

2 - Karakösc otunun tahmin edi -
len bedeli (18150) lira ve ilk teminatı 
(1361) lira 25 kuruştur. Kağızmanın 
tahmin edilen bedeli (15000) lira ve 
ilk teminatı (1125) liradır. 

3 - Eksiltmesi 1. 9. 939 cuma günü 
saat on altıda Karakösede Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi ve evsafı kolordu • 
nun tekmil garnizonlarında mevcut ve 
aynıdır. Her yerde ve her gün görü -
lebilir. 

5 - Teklif mektupları eksiltme sa
tindcn bir saat evetine kadar komisyo
na verilmiş olacaktır. 

(3749) 13749 

Sığn veya ke(i eli alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Diyarbakır merkez birlikleri -

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

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

3 - Eksiltmesi 5-9-939 salı günü 
saat dokuzdadır. 
Şartnamesi her gün iş zamanında 

komiı;;yonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

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

Un olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Isparta garnizonunun senelik 

ihtiyacı olan 292000 kilo un kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş -
tur. 

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

3 - İşbu iki yliz doksan iki bin ki
lo unun muhammen tutarı 40880 lira
dır. 

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

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

6 - !stckli1er 5-9-939 salı günü saat 
9,30 a kadar teklif mektuplarını Ispar 
ta tümen satınalma komisyonu başkan 
lığına verecek ve yahut gönderecek
lerdir. Bu saatten sonra verilen ve ya
hut gönderilen mektuplar alınmıya -
cak saat ayarı tümen daire saatiyle 
yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümle· 
rine ve bilhassa 32. maddesine uygUn 
olmıyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştidik ettirilmiyeceklcrdir. 

(3912) 1386S 

arpa ve yulaf safin ahnacak 

(4004) 13983 1 - Karabüktc istasyonda revir ö - ]anacağı bir hela mevcuttur. Bu ev ah 
nünde istifde mevcut 455 adet muadi- şaptır. Üst katında eletrik tesisatı var 

Sığ 1 r eti ah nacak li 379 metre mik:ip 488 desimetre mi- dır. Bahçe içerisinde zemin üzerinde 
kap köknar tomruğu açık artırma ile bir mutbah bir sofa bir odayı müşte -

Ankara Levazım Amirliği Satın satılacaktır. mil ahşap diğer bir ev mevcuttur. Bu 
Alma Komisyonundan : 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme evin bitişinde Ankara taşından bir ha-

l _ Edremit ve Ayvalık garnizonu payları mevcut ve kabukları soyul - vuz ve takriben 100 metrelik plasasL 
birliklerinin senelik ihtiyaçları olan muş olup hacim kabuksuz orta kutur mevcuttur. 
75.000 kilo sığır eti eksiltmeye konul- üzerinden hesaplanmıştır. Tomrukla- Yine bahçe içerisinde alacaklının i
muştur. rın ekserisi 4 metreliktir. Yüzde yir - kamet ettiği zemin üzerinde üstü saç 

2 - Muhammen bedeli 16.975 lira- mi beşi 6 ila 8 metre boyundadır. ile kapalı taştan yapılmış bir hol 

d 3 - Tomruklara ait satış şartname- ve üzerinde sağlı sollu iç içe geçme i-
ır. 

3 _ Muvakkat teminatı 1325 lira si Ankara orman umum müdürlüğün- kişer odadan dört oda ve bir mutbah 
62,5 kuruştur. de ve Karabükte devlet orman işlet • bir helayı müştemil bir ev vardır. İki 

4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle mesi revir amirliğinde görülebilir. odasında tavan taban mevcut ve diğer 
8. 9. 939 cuma günü saat 16 da Edremit 4 - Tomrukların muhammen bede- iki odasının tavanı tahta zemini şap -
tüm satın alma komisyonu binasında li 13 liradır. tır. Elektrik tesisatı yoktur. Bahçe i
yapılacaktır. 5 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk çerisinde sekiz metr derinliğinde bü-

5 _ Şartnameyi görmek isteyenler muvakkat pey ak5esiy~c 31..8.939 ~ü~ü yük bir kuyu ve yirmi adedi yetişmiş 
her gün iş saatinde komisyona müra - saat 11 de Karabuktekı revır amırlı - olmak üzere 400 dört yüz adet ufak 
caat etsinler Teklif mektupları saat liğine müracaatları. fidan vardır. Bunlardan bir kısmı a-
16 da teslim edilmiş olacaktır. ı (6608/4125) 14075 kasya ve diğerleri meyva fidanları • 

(4039) 13993 dır. Bu gayri menkul 7426 metre mu 4 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Tutarı Miktarı İlk tem. 
Teslim yeri Lira Ton Lira İhale tar. !hale saati 

Demirköy Hd. A. 4860 108 365 29-8-939 15 
Pınarhisar Tp. A. 18200 520 1365 ,. ,. ., 15,30 

1 - Yukarda teslim mahalli, tutarı, miktarı, ilk teminatı, ihale tarih ve 
saati yazılı kuru ot Demirköy için açık eksiltme, Pınarhisar için kapalı zarf 
usuliyle satın alınacağı ve ihalesinin 8-8-939 salı günü yapılacağı ilan edil
miş ise de talip çıkmadığından tekrar ihalesi yukarda yazılı olduğu üzere 

29·8-939 gününe bırakılmıştır. 
2 - Kapalı zarfla alınacak miktara talip olanların belli gün ve saatten 

bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Vize tümen satınalma komis· 
yonuna vermeleri, Açık eksiltmeye talip olanların aynı günde Ko. müra· 

caatları. 

3 - Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenlcrin mesai gün ve saatlerin· 
de mezkur komisyona müracaatları ilan olunur. (3791) 13738 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Teslim yeri Miktarı Tutarı İlk teminat 
Kilo Lira. K. Lira. K. İhale saati 

Babaeski P. A. 1040000 9360 00 710 00 15 
Pınarhisar Top. A. 770000 5775 00 433 00 16 

1 - Vize tümen birliklerinin senelik odun ihtiyacı yukarda gösterildiği 
tekilde münakasaya konmuştur. Eksiltmesinin 10-8-939 perşembe günü ya
pılacağı ilan edilmiş ise de talip çıkmadığından 4-9-939 gününe bırakılmı§· 
tır. 

2 - Teslim mahalli miktarı tutan muvakkat teminatı, ihale tarihi ihale 
saati yukarda gösterilmiştir. 

3 - Talip olanların ihale gün ve saatinden bir saat evci teklif mektup· 
larını Vizede Tümen satınalma komisyon reisliğine vermeleri. 

4 - Evsaf ve şartnamesini görmek isti yenlerin mesai gün ve saatlerinde 
meçkftr komisyona müracaatları. (3859) 13846 

Sade yağı almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda miktarı, fiyatı, 
tutarı, ilk inancası yazılı 6500 kilo sadeyağı kapalı zarfla alınacaktır. 

rabbaı sahasındadır. Necmettin tara • 
fından tecavüz edilen 120 metre mu 4 

rabbalık mahallin arsası dahil ve üze
rinde yapılan kısım hariç olmak üze
re heyeti umumiyesine (20139 lira) 
yirmi bin yüz otuz dokuz lira kıy -
met konmuştur. Heyeti umumiycsi 
465800 hisseden ibaret olup bunun 
(458400) satılıktır. 

Satış şartlar : 

1 - Peşin para ile 28. IX. 939 tari 4 

hine müsadif perşembe günü saat 10-
12 ye kadar icra dairesi gayri men -
kul satı§ memurluğunda yapılacak • 
tır. 

2 - Talipler satılacak hisseye tak • 
dir edilmiş olan yukarıdaki muham -
men kıymetin o/0 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın temi -
nat mektubu ile kanunen teminat ola
rak kabul edilen hazine tahvilleri ge
tirilecektir. 

3 - Satış günü artırma bedeli his
seye takdir edilen kıymetin % 75 ni 
bulduktan ve üç defa bağırıldıktan 
sonra mezkur günün saat on ikisinde 
en çok arttırana ihalesi yapılır. 

4 - İşbu tarihteki arttırma teklif 
edilen muhammen bedelin '7o 75 ni 
bulmadığı takdirde 13. X. 939 tarihine 
müsadif cuma gün saat 10 - 12 ye ka
dar yapılacak ikinci arttırmada en 
çok arttırana ihale edilecektir. 

S - Bir ve ikinci arttırmalarda iha
le bedeli ihaleyi müteakip verilmedi
ği takdirde üzerine ihale edilen tali -

bin talebi üzerine ihale tarihinden iti
baren kendjsine paranın verilmesi için 
yedi gün kadar mühel verilecektir. İş
bu müddet zarfında ihale bedeli yatı
rılmadığı takdirde bozulacak ve bu ta 
rihtcn evel en yüksek teklifte bulu -
nan talibe almağa razi olup olmadığı 
sorulduktan sonra teklif vechilc alma 
ğa razi ise ihale farkı bir evelki müş
teriden tahsil edilmek üzere işbu tali
be ihale edilecektir. Teklif vcchilc al 
mağa razı olmazsa gayri menkul 15 
günlük ikinci arttırmağa çıkarılacak
tır. En çok arttıran talibe ihale edile
cektir. 

Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığı lstanbul Levazım Amir -
liği Satın Alma Komisyonundan: 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Antalya kıtaatının senelik ih
tiyacı olan (422250) kilo arpa ve yu -

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 12 eylül 1939 !Hlh günü saat 15 te İzmitte 
tümen ıatınalma komisyonunda yapılacak•ır. 

3 - Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara, Eskişehir, Lv. amirlikleri 
ıatınalma komisyonlarında ve İzmit'te tümen satınalma komisyonunda gö -
rülcbilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 11825 (on bir bin sekiz yüz 
yirmi beş) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve nafıa vekliletindcn bu işe 
girebileceklerine dair alınmış vesika 
ibraz etmeleri muktazidir. 

Bu vesika için eksiltmenin yapıla -
cağı günden en az sekiz gün evci bir 
istida ile isteklilerin nafıa vekaletine 
rrıiiracaatları ve lıu müracaatlarına şim 
d'ye kadar yaptıkları benzeri işlere 
a:t işi yaptırmış idarelerden aldıkları 
v~sikaları raptetmclcri lazımdır. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye giremiyecck
lerdir. 

1 - Satın alınacak 100 ton birinci laf kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko 
benzinin 12. 9. 939 salı günü saat 1' nulmuştur. 
ele kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak- 2 - Şartnamesi İsparta'da tümen 

4 - Her mcvkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatından bir saat evvel ilk inancalarını ih

tiva eden kapalı zarflarını İzmitte tümen satınalma komisyonuna vermele-

6 - Her iki arttırmada gayri men
kul sahibine ihale edildikte tapu har
cı müşteriye ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve tcllaliye resmi sa
tış bedelinden ödenecektir. Alakadar
ların gayri mckul üzerindeki hakları 
ve hususiyle faiz ve masrafa dahil o
lan iddilarının evrakı müsbiteleri ile 
yirmi gün içinde dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları 

tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç tutu
lacaklardır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 11. 9. 1939 pazartesi 

tır. satın alma Ko. nunda ve İstanbul, An-
2 - Tahmini bedeli 26.500 lira ve kara Lv. amirlikleri Sa. Al. komis -

ilk teminatı 1988 liradır. yonlarındadır. 
3 - Fenni evsafı ve şartnamesi ko- İstekliler şartnameyi komisyonda o-

misyondadır. Görülebilir. kuyabilirler. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saat - 3 - İşbu (422250) kilo arpa ve yu-

tcn bir saat cveline kadar 2490 sayılı laf muhammen tutarı (19001) lira 25 
kanunun tarifi veçhile hazırlıyacak - kuruştur. 
lan teklif mektuplarını Qalata rıhtım 4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi 
caddesi Veli Alemdar han 2 inci kat- be§ miktar fazlası da dahil olduğu hal 

de ilk teminatı (1425) lira 9 kuruştur. 

ri lüzumu ilan olunur. (4040) 13994 
Miktarı Tah. Fiyatı Tutarı İlk inancaıı 

Mevkii Kilo Kuruş Lira Kr. Lira Kr. 

Merkez 19500 96 18720 00 1405 00 
Ada pazar 15600 96 14976 00 1123 20 

Bolu 15600 96 14976 00 1123 20 

Tuzla 6500 96 6240 00 468 00 

Gebze 7800 96 7488 00 S60 60 

7 - Arttırmıya iştirak edecekler 30 
VIII. 939 tarihinden itibaren 938/32 
numaralı dosyamızda açılan arttırma 

şartnamesini okuyabilcceklerd~ 
3198 
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-~ İstiklôl Lisesi Direktörlüğünden : ~ 
- -- -- -: ı - İlk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. : 
:; 2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isti yenler bir an evvel müracaat etmelidirler. : 
:; 3 - Eski talebe eylülün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak kaydını yeni- E 

E11stitüler · 

Beyaz sabun 
ah nacak 

Harta ve Proje işleri 
: }emelidir. Eski talebenin eylülün onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmiyecektir. : 
: Ankara Yüksek Ziraat Enstitü-: 4 - Bütünleme ve engel sınavları eylülün birinde başlıyacaktır. :; aü Rektörlüğünden : 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumundan: 
Manavgatın Ulan,- Nifrit ve Sorkun ovalarının sulan

ması için harita alınması ve proje tanzimi işi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

: 5 - İstiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tatifname parasız gönderilir. § ı - Kurumumuz çamaşırhanesi ve 
: Adres: Şehzadebaşı, Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 (5053) :; laboratuvarları için lüzumu olan şart 
'=il il il l l l l l l l l il l ili l l 111111111111111111111111111111111111111111111 il lll lll llll lll l il l lll l l l l l l il l l l il lllll l lll l l llll l l lll llll;:: namede evsafı gösteril~n ( 4,000) ~ilo 

beyaz sabun açık eksıltme usulıyle 

Muhammen bedeli T. L. 6300.- (Altı bin üç yüz) lira
dır. 

ESKi FEYZIATI 

Yatıh BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
Ana sınıfı ve ilk kısmı He bekte eski Fransız mektebi binasında, kız ve erkek kısımları ayrı 

. dairede olmak üzere lise ve orta okul. 
. ~RNA YUTKÖYÜNDE TRAMVAY CADDESİNDE ÇlFTE SARAYLARDA 

Kayıt ıçın her gun saat ondan on ye diye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36210 

satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeller (1520) ve 
muvakkat teminatı (114) liradır. 

3 - 4. 9. 939 tarihine müsadif pa -
zartesi günü saat 11 de rektörlük bi -
nasında müteşekkil komisyon tarafın
dan ihalesi yapılacaktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak isteyenler enstitü da
ire müdürlüğüne müracaatları. 

(3863) 13874 

Eksiltme 28 Ağustos 1939 pazartesi günü saat 15 de 
Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu Umum Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat T. L. 473.- (dört yüz yetmiş üç) li
radır. 

Eksiltme evrakı Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu in
şaat Servisi ve Ziraat Vekaleti Su işleri Mütehassıslığın-
dan alınabilir. (3351) 13317 

========= Mobilya yaptınlacak rr============= Nişan taşında eski Feyziye ~ HORSEY HORSEY ( Palais Glide ) 
Yaıtıh 
Yatısız 1 Ş 1 K L I• s E s ı• Kız Fak~~t::~ao?r~k~~riüa;~:de;o~rafya 

A - Fakültenin yeni binası için Erkek yaptırılacak muhtelif cinste mobil ye

CHESTNUT TREE 
Seven Star Band Cazı tarafından muvaff akiyetle 

çalınmı§ ve Thomas Bruce tarafından 
okunmu§ gayet parlak anrejistre edilmi§ olan 

bu plağı pek yakında 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımları vardır. Kayıd için her gün 
mektebe müracaat edilebilir. İsti yenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 44039 (5055) 

.:!.11111111111111111 lllllllllllllllll!:. İstanbul Amerikan kolleji ---------
-----KIZ K 1 S M 1 -----

§ Kız kısmında Leyli yer kalmamııtır. Lise ihzari sınıfı için := 
E: de kayıt kapanmıştır. Müdüriyet -- --
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -§ SAÇ BAKIMI GUZELLIClN EN BlRlNCl ŞARTIDIR : 

~ PETROL NİZAM ~ -- -- -- Kepekleri ve aaç dökülmesini tedavi eden tesiri E 
: mücerrep bir ilaçtır. E 
: Her eczanede arayınız. Yapıldığı yer E 
~11 11111 NJZAMETT1N DiLER TAKSIM Eczanesi 5014m111 ır 

Kolaylık-Şıklık 
Hor feyd•n evvel kol•yhfı or~: 

yit\ ıpor merat.1111 Bı~aınhıır, onl•r 
için yapılmı' ol•n bu aentGr-U· 
lotl•rı giyerek flkll~ı d• temin el· 
m•f olurlor Huhıtu lncoltlr VO· 
cudun tenuObDnO düu lllr ve en 
fedid huekellorde bil• k•l'lnon 
hymu 

Fiyatı 7 1• 2 llrod•n llıboren. 

Satıt yeri yalnııı: ı 

J.~.w 
ISTANllUL, Beyoğlu 

TOnel moyd""' 12 No. lu. 
Mığaıımı.11 zlyırıt ediniz ••r• 

ısı No.lw ı ... ıremlzl lıtaylnlz. 
Flyıtl•rımııda bllrOk ıuıilat. 

Dr. Asaf Koryak 
Deri, saç, tenasül hastalıkla

rı mütehassısı. Belediye sırası 

REHBER Ap. Saat 15 - 19 Ev 

ve muayenehanede Ti.: 3618 

Kan, Kuvvet, İştah Şurubudur. 
FOSFARSOL; Daima kanı temizleyip çoğaltır, tatil bir iştah temin 

eder, vücude gençlik ve dinçlik verir. Her eczanede bulunur. 
Sıhhat Vekaletinin 26. 11. 932 tarih ve 3/ 26 numaralı ruhsatını haizdir 5035 

Sizde b6yle gOzel 
resimler coke_bllirslnlz 

6X~ ım 

''KODAK'' Hatıralarınızı 
__ ebedi ı eş tirin iz 

''VOLLENDA'' 620 
Yeni Krome model, küçük, şık, sa~lam 

Anastigmat 1: 4 .5 Kompür Otomati~ 
BU GÜNÜN MODERN MAKiNESi 

36 liradan ba$1ar 

KODAK satıcılarından 
arayınız vı ya şu adrese 

müracaat edınız 

KOOAK Şırketi- Beyoölu, lstanbul 

nin kapalı zarf usuliyle münakasası 

keşif bedelleri değiştirilerek tekrar 
münakasaya konulmuştur. 

B - Muhammen bedeli 57463 lira 
90 kuruştur. 

C - İstekliler fenni şartname ve 
resimleri almak için Ankara mektep· 
ler muhasebeciliğine 25 lira yatıra

caklar ve alacakları makbuzla fakül
te hesap memurluğuna müracaat ede
ceklerdir. 

Ç - % 7,5 muvakkat teminat bede-

C O L U M B l A plaklarında dinliyeceksiniz. Aynı 
zamanda BAY AN HİKMET tarafından okunmuı 

ZEHRA ( Tango ) 

GİT ARTIK SENİ İSTEMEM (Tango)" 
Plağını arayınız. 

COLUMBlA Plak Şirketi dünyanın en büyük plak fabrikasıdır. 

li 4309 lira 79 kuruştur..•-======:=================== 
D - 1hale 8. 9. 1939 cuma günü sa· 

at 16 da Ankara mektepler muhase
beciliğinde yapılacaktır. Teklif mek
tuplarının ihaleden bir saat eveline 
kadar mezkur muhasebecilik veznesi
ne teslim edilmiş bulunması lazımdır . 

(4014) (14001) 

Tapu ve Kadastro . 
Alôkadarlara 

Tapu Kadastro Umum Müdür
lüğünden : 

Hatay vilayetinin kadastrosu yapı· 
lacaktır. 2613 sayılı kadastro ve tapu 
tahrir kanununun 8 inci maddesimu
cibince keyfiyet gayrimenkul ııahip
lerince de malOm olmak üzere ilan o -
lunur. (4114) 14104 

AKROER 
YAPI VE YOL 

MOHEND1SL1Gl 
Her nevi inşaat projeleri, hesabat 
ve kontrol işleri yapılır ve inşaat 
taahhüt olunur. 

Kınacı han No. 28 Ankara 
Tel: 1219 (3178) 

Zayi - Bünyan kazasının Sarıoğ -
lan nahiyesi ilk mektebinden aldığım 
119 numaralı şehadetnamemi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

İbrahim ULUÔ 3212 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6491 

İmtiyaz Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdiirü 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUa 

ULUS Basımevi ANKARA 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden : 
Lise ve Orta okul bütünleme imtihanlarına 1 Eylül Cuma günü ve 

olgunluk imtihanlarına 9 Eylül Cumartesi günü başlanacağı ilgili 
talebeye bildirilir. 5054 

•ı=========================~•· 

Lokanta ve Gazinoların 
nazarı dikkatine 

Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 
mamulatmnzı görmeden: ÇAT AL, KA
ŞIK ve BIÇAK takımlarım almayınız. 

Bütün mallarımız llem ICalit~ itil>arile 
Avrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satıı merkezi: Niyazi Kırımman ve Ortağı Anafar-
talar caddesi. No. 93 Tel. 1973 2929 

•============================== 
TACETT N GU~TA 

BüYüK MOBiLYA HAGAZASI 

MODERN,TEMIZ 
MALZEME VE 
BiRİNCİ S!N!F f ŞÇİLlff 
ISMARLAMA' HAZIR 

=<=..::
ZSTANBUL. SULTAN HAMA H 
FİNCANCILAP YOl-<U$U 
No. 65 -.._ 1ıkfon 22321 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - --- -- -------
----Türk Hava Kurumu -- ----------- ·BüYük 
----------Piya~gosu 

- -------- Beşinci keşide 11 Eylül 939 dadır ------ ----------
-------Büyük ikramiye S0.000 liradır - ----------
-Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· § -lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... : 
--... 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

YENİ 
BU OECE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
"BUGÜN BU GECE 

KATİ A 
Danielle Darrieux .................................................... 
Gündüz iki film 

1 • Karakorsan 

2 • Bosna saray faciası 
Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 Gece 21 de 

BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - Kızıl Atlı Haydutlar 
2 - Demir Bacaklı Haydutlar 

Seanslar: 
14,30 - 16,30 - 18,30 - Gece 21 de .................................................... 

Halk matinesi 12,15 de 

DİKTATÖR 

İki film birden 

1 - Sevişmek arzusu 
Marlene Dietrich 

2 - Şark cesareti 
Seanslar: 

12 - 14 - 16 - 18 - Gece 20,30 da 

BUGECE C f BE C İ Açık Hava Sinemasında 1 - Lor el - Hardi Hindistanda 
lki film 2 - intikam ·· 


