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İzmir'de fu~r kupası güres müsaba~ 
kalan neticelenmiş, f stanbul ekibi bi
rinci, Ankara ekibi ikinci, İzmir eki
bi üçüncü olmuştur. (Yazısı sekizin
ci sayfamız dadır). 

c 
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Almanya şimdi Danzigden başka Koridoru da istiyor 

Dahiliye Vekilimiz B. 
Faik Ôztrak 

:Ankara garında 

Buhranın 
safhaları 

F. R. ATAY 

Büyük devlet merkezlerinden 
·.,.ı;~ ... .:.\rl..,n~.lr;aA,,. .. noı:olııo,,rt l...ay • .,.1; •• 
ler, nıkbınuğı artır&.cak maniyet-
te değildir. Musolini'nin alman 
devlet reisine kabul ettirdiğin
den bahsolunan konferans hak
kında hiç bir yeni malUınat yok
tur. Diğer taraftan Hitler, Fran
sa'nın, alma·n - leh müzakeresine 
tavassut teklifin i reddetmiştir. 
Henderson'un Londra'ya getir
miş olduğu a lman teklifleri ara
sında ise Polonya' dan bahis bile 
olmadığını bazı Berlin telgrafla
rından öğreniyoru.z. Telgrafların 
diğer bir kısmında ise alman ta
leplerinin çok şümullenmiş oldu
ğu zikrediliyor. Almanya'nın 
mümkünse temin etmek istediği 
ıey malfundur. H itler İngiltere 
ve Fransa hükümetlerine diyor 
ki: "Harbe m ani olmak istiyorsa
nız, beni Polonya karşısında ser
best bırakınız. Eğer harp olursa, 
sizden hiç bir yardım görmesine 
imkan olmadığını Varşova'ya 
bildiriniz. Bu vaziyet Lehistan'ı 
ister istemez benimle anlaşmıya 
ıevkedecektir.,, Netekim bu usul 
Çekoslovakya hadisesinde müs
pet eserini verdi. İngilizler ve 
fransızlar eğer bir harp olursa 
kendilerinden hiçbir yardım bek
lememek lazımgeldiğini Prag'a 
anlattılar. Çekoslovakya da eve
la silahlarını, sonra da hüriyetini 
ve haklarını Almanya'ya teslim 
etti. 

"Ben siz in Filistin veya Suri
ye' deki işlerinizi nasıl hallettiği
nize karışıyor muyum? Siz de 
Şarki Avrupa ve Balkanlarda 
benim işlerime müdahale etme -
yiniz. Teker teker Almanya ile 
başa çıkmalarına ihtimal olmı
yan bu küçük devletlere itaat ye
rine mukavemet fikrini veren siz. 
lersiniz. ,, Fakat Şarki Avrupa ile 
Balkanla r, nüfuslarının yekunu 
Almanya'nın 80 küsur milyonu
nu bir hayli aşan, garp medeni
yetine mensup hür milletlerin va
tanlarından mürekkeptir. Çekis
tan'ı tunuslaştıran politika, Şarki 
Avrupa ve Balkanlarda hür mil
letlerin akıbetleri ne olduğunu 
vuzuh ile göstermekted ir ... İngi
liz ve fransız ittifakları dahi ol
mamış olsa, bu milletlerin toprak 
ve hüriyetlerini silah kullanma
dan teslim edeceklerine inanmak 

(Sonu 7. inci say_fada) 

Yeki ller Heyeti 

dün toplandı 

Müzakere 

üc saat 
~ 

sürdü 
Dahiliye, Sıhıye, Nafia, müna

kalat, Maliye, vekillerimiz dün 
İstanbul' dan şehrimize gelmiş
lerdir. 

* Vekiller Heyeti dün saat l 6 da 
Başvekalette Başvekil Dr. Refik 
Saydam'ın riyasetinde toplanmış 
ve saat 19 za kadar müzakerelerde 
bulunmuştur. (a.a.) 

Muhabere ve Münakale 
Vekilimiz B. Ali Çetinkaya 

Ankara garında 

SULHU KORUMAK İÇİN 

Daladiye'nin mektubuna 
Hitl~rin v~rtliö i cevap 

Menfidir 

Hitler bu sefer Danzig' den 
başka Koridoru da İstiyor 

Berlin, 28 a.a. - Fransız başvekili 
B. Daladiye ile B. Hitler arasında te
ati olunan mektupların metni şudur : 

Daladyenin 26 ağustos 1939 tarihli 
mektubu : 

B. Chancelier : 
Fransanın Berlindeki büyük elçi -

liği şahsi tebliğatınızdan beni haber -
dar etti. İki hükümet reisinin en ağır 
mesuliyetinden yani sulh ve işten baş 
ka bir şey istemiyen iki büyÜk mille
tin kan dökmesi mesuliyetinden bah
settiğiniz şu anda sulhun mukaddera
tının sizin elinizde bulunduğunu söy 
lemek gerek size karşı , gerek iki mil
letimize karşı vazifemdir. 

Karşılıklı sulhçu hisler 

N e benim Almanyaya olan hisle 
rimden ne de Fransanın sizin millet i· 
niz hakkındaki sulhçu hislerinden 
şüphe edemezsiniz. İki milletimiz a
rasında yalnız sulh değil bizzat ken
di menfaatımız, Avrupanın ve bütün 
cihanın menfaati iktizası olarak hali -
sane teşriki mesaiyi kuvetlendirmek 

Fransız Başvekili B. Daladiye ( Sonu 7. inci say fada) 

1 Mısır askeri heyetinden Ebedi Şef'e tôzim 

Mısır Askeri H eyeti Reisi T ümgeneral H üsnü Ezzeyd Paşa dün saat 15 de berabe
rinde askeri heyet· azaları ve mihmandr;-,arı olduğu halde E tnografya müzesine gide
rek Ebedi Şef Atatürk'ün muvakkat kabrini z iyaret etmiş ve bir çelenk koymuştur. 

Heyetin geli ıı ine ve dünkü ziyaretlerine a it haberlerimiz 3 üncü sayfamızdadır. 

1·VAZi"YET DAİMA GERGİN 
Cemberleyn bugün Avam 

Kamarasında izahat vere<ek 
' 1 · r; ' , - · 

Hitler - Henderson mülôkatı dün 
gece geç vakte kadar devam etti 

Dün l ngiltere'nin cevabrnı H itler'e 
bildiren lngiliz Büyük Elçisi 

Sir Nevil Renderson 

Londra, 28 a.a. - Lord Halifaks ile sefir Henderson, Başvekil Çember .. 
leyn'in ikametgahına gitmişlerdir. 

İngiliz kabinesi, bugün saat 12 de toplanmış ve 12.50 ye kadar müzakere
lerde bulunmuştur. 

Kabine, Hitler'e verilecek cevabın metnini tasdik etmiştir. 

Kabine içtimaından sonra, hariciye nazırı Lord Halifaks ve İngilterenin 
Berlin büyük elçisi Henderson, Çemberleyn'in nezdine giderek bir saatten 
fazla görüşmüşlerdir. 

Çemberleyn'le yaptığı mülakattan sonra Henderson tayyareye binerek 
Berline hareket etmiştir. 

Başvekil Çemberleyn saat 17.40 da saraya giderek kıralla bir saat kadar 
görüşmüş ve saat 18.40 da saraydan ayrılmıştır. 

Avam kamarası bugün toplanıyor 

Diğer taraftan kıral üç saat müddetle harbiye nazırı Hare - Belisha ile de 
görüşmüştür. 

Romanya sefiri ve bundan sonra fransız sefiri bu sabah hariciye nezareti
ne gitmişlerdir. 

Fransa'da •• sansur 
1 Japon ve Çin büyük elçileri bugün 
akşama doğru hariciye nezaretine git
mişlerdir. 

Lord Halifaks, saat 15 de Polonya 
büyük elçisi B. Raczynki'yi kabul et
miş ve kendisine ingiliz cevabının e
saslarını bildirmiştir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Almanya ile Fransa arasında 
inkıtaa uğradı 

İngiliz parlamentosunun yarın saat 
11,45 de toplanacağı resmen bildiri.1 • 
mektedir. 

tren seferleri 

Alman - Fransız hududu kapandı 
Cevabın metni bugiln 

neyredilecek 

Press Association'un bildirdiğine 

(Sonu 7. inci sayfada) Fransa'daki vaziyete dair gelen haberler yedinci sayfamızdadır. 

İsviçre hududunda/ 
Berne, 28 a.a. - Sah sabahı saat 5 

den itibaren h udut muhafaza kıtaları, 
mevzilerini almıya başlıyacaktır. Si -
lah altına alınan efradın miktarı, 80 
mı. 100 bin kişidir. 

Federal meclisler, çarşamba günü 
saat 17 de içtimaa çağrılmıştır. İçtima 
ruznamesinde federal konseye t am se
lahiyet verilmesi ve federal ordu ku -
mandam generalin seçilmesi vardır. 
C[IJJ.:Trı(lı(l .......... 1l0Mla? o aıoannoıo 

Dış politika 
sütunumuz 

Arkada§ımız Ahmet Şükrü 
Esm er, Beynelmilel Parlamen
tolar Konferansına i§tira k et
mek Üzere bir Avrupa seyaha
tine çıktığından dolayı çoktan
beri "Dı§ politika,, yazımızı 
ne§redemiyorduk. Dü nya ve
kayiinin fevkalade gergin ol
duğu bu sıralarda okuyucula
rını bu vakayie ait tahlilden 
mahrum etmemeği düşünen 
"Ulus" arkadaşımız gelip de 
kıymetli yazılariyle tekrar dış 
politika sütununa başlayıncıya 
kadar üçüncü sayfada yeni bir 

Dünya politikası 
sütunu açmıştır. Burada dış va· 
kaların bitaraf bir izahını bu
lacaksınız. Bu sütunun dikka
tt" değer olan taraflarından bi
ri de bütün havadisler geldik
ten, yani gece yansından son
ra yazılmı§ olmasındadır. 

---.... 
Dünkü beynelmilel vaziyet 

Danzig meselesinin doğurduğu gerginlik bütün şiddetiyle devam etmektedir. 
Dün gelen haberlere nazaran, harp ihtimalleri maalesef azalmamış ve belki 
biraz daha artmış görünüyor. Bunun sebeplerini ljağıdaki satırlarda bula -
caksımz: 

1 

İngiliz kabinesi, 

Londr da dün toplanmış, 
i sonra İngiltere -

------- nin Berlin Bü· 

rük Elçisi Henderson tayyare ile 
ngilterenin Hitlerin teklifine karşı 

hazırladıgı cevabı Beı:line götıirmiış
tür. Hitlerin teklifi ve lngilterenin 
cevabı bugün Avam Kamarasında 
Çemberleyn'in yapacağı beyanattan 
sonra neşrolunacaktır. Bunun geçik
tirilmesindeki sebep, belki Hitlere 
d~ünmek için biraz zaman vermek 
arzusundandır. İngilterenin cevabı 
Hitleri tatmin edecek şekilde midir? 
Bu pek tahmin edilmiyor. Çünkü : 

1 
Dün seferberlik 

F S 'd hareketine fevka-ran a a !ide bir vüsat ve-
------- rilmiştir. Üç mil
yon insanın silah altında bulunduğu 
söyleniyor. Fransa hükürneti, bütün 
neşriyata, radyoya, fotoğraf filmle • 
rine sinema filmlerine sansör koy· 
muştur. Sonra fransız a lman hu.dudu 
kapatılmıştır. Fransadan Almanyaya 
bir tek tren gitmemiştir. Ayrıca Da
ladiye sulh lehinde Hitler nezdinde, 
yaptrğr teşebbüse menfi cevap almış
tır. Alman devlet reisi şimdi Dan -
zig'dcn başka bir de Koridoru iste
mektedir. Bunu açıkca meydana vur
muştur. Hatti Hitler Polonyanm 
yok edilmesinden bile bahsetmekte -
dir. 

1 1 
Vaziyet ve bura-

Bifaraflarda ~a;~:: ~e~e~ :a: 
b r n Bitleri tat 

min edecek mahiyette olmadığını 

göstermektedir. Mesela Holanda bi· 
taraflığını muhafaza için seferberlik 
ilan etmiştir. İsviçre kısmi seferber
lik ilan etmiştir. Belçika sıkı askeri 
tedbirler almaktadır. Fransa ve İngil
tere Belçika hükümetinin bitaraflığı
nı tekrar garanti etmişlerdir. Fakat 
bu bitaraflık başka bir devlet tara -
fından ihlal edilecek olursa o zaman 
verilen garanti tatbik olunacaktır. 
İspanya, almanların sovyetlerle an • 
!aşmasından müteessirdir ve dahili 
harpte almanlar tarafından yapılan 
yardnıiları fazlasiyle ödediklerini 
söyliyerek bitaraflrklarını muhafaza 
e.deceklerini bildirmektedirler. 

1 

Hiranuma kabi -

Tokyo'da nesi istifa etmiş-
tir. Bu istifanın 

------- sebebi, sovyet -
alman anlaşmasiyle Avrupa vazi -

yetinde hasıl olan ani değişikliktir. 
Japon Ajansı, Japonya ile Sovyet 
Rusya arasında bir anlaşma hasıl o
lacağına dair verilen haberleri alman 
propagandası şeklinde tavsif etmek
tedir. 

1 1 
Musolini, Hitler-

R d le uzun uzun te-Oma a ıefon muhavere -
!erinde b u 1 u n • 

m u ş t u r. Bunu Hitlerin bir me-
sajı takip etmiştir. Japon menbaları 
İtalyanın da alman - sovyet anlaşma
sı gibi sovyetlerle bir anlaşma yap
ması ihtimalinin gene böyle bir al • 
man propagandasının bir neticesi 
telakki etmekte ve bunu şüpheli gör
mektedir. 

__ ... ,.,.,. .• NETİCE .......... . 

Bütün bunlardan anlaşıldığına göre dün vaziyet çok had bir devreye girmiş· 
t ir. Her şey Loıı.dradan Berline giden İngiliz Büyük Elçisi Hendersonun Hit
lerle gece saat 22,40 da (bizim saatle 23.40 da) yapılan ve geç vakte kadar de
vam eden mülakatın neticesine; yani H itlerin vereceği karara bağlıdır. 



~--'-----------------------------------------------~-------~---=-ULUS 29-8-1939 
~---------------------------------------------------------------------------

Aydında Kültür inkişafı 

Ta ebe sayısı, yüzde yüz, 

mezunlar yüzde iki yüzdur 
Yeni mektep binası yapılıyor 

Aydın'da yeni yapılan köy mekteplerinden biri 
Aydın, (Hususi) - Vilayetimizde 

kültür faaliyeti her yıl inkişaf et -
mektedir. 

938-939 ders yıhnda vilayetimizde 
bölge sanat okulu ile, Aydın ve Na -
zili~ orta mekteplerinden başka 102 
şehır, kasaba köy ilk okulu faaliyet
te bulunmuştur. 

932 senesinde vilayetimizde beş ve 
üç sınıflı ilk okullara 1400 kız 6251 
erkek olmak üzere 7651 talebe devam 
etmiş, beş sınıflı ilk okullarda 45 kız, 
137 erkek olmak üzere 182 ve üç sı -
nıflı köy okullarından da 14 kız 390 
erkek olmak üzere 404 ki umumun -
dan 592 talebe mezun olmuştur. 

938-939 ders yılında ise beş sınıflı 
erkek okullarında 2383 kız 3877 erkek 
olmak üzere 6260. üç sınıflı köy o -
ku!Jarında 6323 .. ! ceman 15586 tale
be devam etmiştir. 

Beş sınıfl ımekteplerin mezun sayı
sı 252 kız, 710 erkek olmak üzere 962, 
üç sınıflı mekteplerden de 118 kız 514 
erkek olarak 632 ki ceman 1594 dür. 

On beş senede okuyan talebenin 
artış nisbeti yüzde yüz, mezun sayısı 
da yiızde iki yüzdür. 

tı her yıl artmaktadır. 
938 mali yılı kazanç, sayım vergile

ri tahakkuku 1,374,301 lira olduğu 
halde tahsilat yekunu 1,314,220 lira
yı bulmu tur. 

İçinde bulunduğumuz 939 mali yı -
lının 15 ağustosa kadar iki buçuk ay
lık vergi tahsilfitı ise geçen seneye 
nazaran daha çok inkişaf göstermek
tedir. 

938 senesi iki buçuk aylık kazanç 
vergisi tahakkuku 35493 lira tahsilat 
12421 lira olduğu halde 939 yılının 
aynı aylar tahakkuku 2i419 tahsiiat 
ise 16217 liradır. Nisbeti geçen sene 
%35 bu sene %59 dur. 
Aynı ayaların geçen seneki sayım 

vergisi tahakkuku 33779 lira tahsiıa
tı 8803 lira olduğu halde bu sene ta
hakkukatı 34388 tahsilatı ise 19180 li
radır ki sabıka tahsilatı nisbeti 341, 
haliyenin %87 dir. 

Vilayetimiz maliyesinin kazanç ve 
hayvan vergileri iki buçuk aylık ta -
hakkuk yekunu 507271, tahsilatı ise, 
376452 liradır ki tahsilat nisbeti yüz -

de 74 dil bulmuştur. Halbuki geçen 

sene bu iki buçuk ayda tahsilat nis-

Kaza merkezlerinde, nahiye ve köy- beti yüzde kırk idi. Bu vergilerde ya
lerde başlanan ve inşası devam eden p~lan tcnz.H&ta rel;n>cm s~h u.'b .. ı.. 

mektep binaları tamamlanınca oku - kuk ve gerekse tahsilatta görülen bu 
yanların sayısı yüzde elli artacak ve ferahlatıcı tezayüt, rejimin vergi mü
cümhuriyetin (okuma yazma bilmi • kellefiyetini mükellefe bar olmadan 
yen tek vatandaş bırakmamak) pren-
sipinin tahakkuku bir hatve daha iler- tahsil yolunda aldığı isabetli tedbi-
lemig olacaktır. ri tebarüz ettirdiği gibi vilayetimiz

de hayvan servetinin mütemadiyen 
Devlet geliri de artıyor arttığını ve halkımızın verim kabili -

Vilayetimizde devlet vergi tahsila- yetinin yükseldiğinin miyarıdır. 

Urf ada 35 derece sıcak var 
Şehrimizde hava öğleye kadar çok 

bulutlu ve aralıklı yağışlı sonraları 

bulutlu geçmiş, rüzgar ıaniyede garp
t~n dört metre kadar hızla esmiştir. 

Günün en yüksek sıcaklığı 27 dere
ci'! olarak kaydedilmiştir. 

U~ak bölgesinde pancar 

sökümüne baılandı 
Uşak, 28 a.a. - Dün Uşak ve ha -

valisinde pancar sökümüne başlan -

mıştır. İlk parti pancar fabrikaya gel
miye başlamıştır. Şeker fabrikası iki 

eylül sabahı üç ay devam edecek olan 

kampanyaya başlıyacaktır. 

Başlıca pancar mıntakası olan Ba

naz nahiyesi zürraı bu seneki mahsu

lün iyi olması ve yüksek değerle alın

ması dolayısiyle büyük bir sevinç i -

çinde bayram yapmaktadır. Köylüle

rimizin bu bayramlarına halkevimiz 

mensupları da iştirak eylemişlerdir. 

1 

.................................. ,, ............... . 
Günün peıinden ................................ _____ _ 

Hava haftası 
Hava haftası yarın başlıyor. 

Tam ve mutlak bir hava devrinde, 
Türk Hava Kurumunun kendisi i
çin bütün yılın yalnız bir tek hafta
sını ayırmaaını muhakkak ki azım· 
sryanlar bulunacaktır. 

Enternasyonal alemin bu karan
lık, buhranlı ve dertli günlerinde 
milletlerin huzur ve itimat unsurla
" arasına tayyare de karıımıı bu
lunmaktadır. Memleketlerin müda
faa ve tanrruz kuvetlerini hesap e
den grafikler ve hartalar, havacılı
ğı başa alıyor. Son seneler bu bahis
ler Üzerinde ıalahiyetlilerin söyle· 
diklerine göre, yeni harbin talihini, 
tayyare, kendi tarafına çevirebile
cektir. 

Bence bizim havacılık haftamı
zın başka huıusiyetleri vardır: biz, 
havacıhğın hakikatlerini inkar et
miyoruz. Onun kudretini kavrryah 
seneler olmuıtur ve t;;rk kuşu bu 
anlayışın eseridir. 

Bu memleket ç-!:ukları, kabili
yetlerinin en güzel örneklerini ha
vacılıkta vermişleı ~ır. Enternasyo. 
nal mikynslar onların korkmaz, 
yılmaz, zeki, kavrayıılı, kafa ve bi
leklerine hiiltim, üstün vasıflı ka· 
rakterleri önünde alt üst olmuşlar· 
dır. Türkku§unun muvaffakiyet de
recesi Üzerinde konuıan bütün sa -
liihiyetli bitaraflar, bu müessese i
le bir memleketin övünebileceğini 
söylemi~lerdir. Şu satırları, enter
nasyonal havacılık federasyonu re· 
isi prens Bibesko'nun, Türkkuşu'
nun bütün tesislerindeki tetkikler 
ve çoğu yirmisinde olmıyan türk ço
cuklarını havada, çelik kanatlar ü
zerinde gördükten sonra söylediği 
sözlerden alıyorum: 

"- Türkkuıu benzerleri Bal
kanlarda olmıyan, Avrupa'da da az 
bulunan bir havacılık müessesesi
dir. Kuruluıundan bu kadar az za· 
man geçmİ§ olmasına rağmen alı
nan neticeler cidden takdire değer .. 
Bu müessese ile Türkiye havacılığı 
kendi çığırını ve yolunu bulmuı o. 
luyor. Dünya havacılığı için güzel 
örnekler vereceksiniz.,, 

Bu teıhise, bir de, türk çocukla
rının ekmek ve kitap isterler gibi 
Türkku§u ıubcleri istedikleri haki. 
katini ilô. ve ediniz: geriye, bu arzu. 
yu yerine getirmek realitesinden 
h,.,ı,.. -· '6al•v••? 

939 havacılrk haftamıza, havacı· 
lığrn bir kat daha günün meselesi 
halini aldığı zamanda başlıyoruz. 
Bu kadar muvaffak örneklerden 
ıonra, geriye, milli bir hamle kalı
yor. Bugüne kadar Türk Hava Ku
rumuna yaprlmış olan bütün yar
dımların gönülden gelme olduğunu 
pek iyi biliyoruz. Milletin kudretli 
ve kuvetli havacı Türkiye'nin vÜ· 
cut bulmaaı için, hiç bir fedakarlık· 
tan kaçınmıyacağını unutmıyarak 

işlerimizi ayarlıyalım. 

iki yıldönümü: 
Bugün, Aydın'da Cellatgölü ba

taklığının kurutulmasına ba~lanma

ı;ının dördüncü, lstanbul'da Atatürk 
köprüsü İnşasına ba§lanmasının Ü· 
çüncü yıldönümüdür. 

Birincisi muvaf fakiyetle sona er· 
mi§ bulunmaktadır. Birkaç sene e
vel, vatandaılar için bir ölüm kay
nağı olan bu topraklarda, bugün 
hayat fıtkırıyor .•• 

Gelecek seneki yı)dönümünde 
Atatürk köprüsünün de, büyük ve 
eşsiz kahramanın adını taıımıya 
layık bir eser halinde bitmit olması
nı temenni edelim. Bu köprünün in· 
§a karırlığı birer kuruıla toplan
maktadır. Onun mükemmel bir e• 
ıer halinde meydana çıkmaaı, bize, 

''Yıldıray,, dün 

törenle denize 
indirildi 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Krop 
müessesesi tarafından Haliçte Valde 
kızağında yapılan Yıldıray denizaltı 
gemisi bugün merasimle denize indi
rilmiştir. Geminin inşa edildiği kızak 
türk ve alman bayraklariyle süslen
mişti. Kızağın baş tarafına davetliler 
için bir tribün yapılmıştı. Mızıkasiy
le birlikte bir deniz kıtamız merasim
de bulunuyordu. Davetliler arasında 
donanma umum kumandanı tümami
ral Şükür Okan, vali muavini Hüdai, 
birçok kara, deniz ve hava subayları
mız, alman sefaretanesi erkanı ve ga
zeteciler vardı. Merasime saat 12 de 
bandonun çaldığı istiktal marşiyle 
başlandı. Bundan sonra geminin inşa
atına nezaret eden alman mühendisi, 
B. Oesten bir nutuk söyliyerek da
vetlilere "hoşgeldiniz., dedi. 

Amiral Okan'ın nutku 

Müteakiben tümamiral Şükür O
kan §U nutku irat etti: 
"- Sayın Bayan ve Baylar; birkaç 

ay evel denize indirdiğimiz Atılay 
denizaltı gemimizin eşi olan Yıldı
ray'ı da bugün kızaktan indiriyoruz. 
Cümhuriyet hükümetinin yurt müda
faası için kahraman ordunun kara, 
deniz ve hava kısımlarında yapmış 

olduğu yenilikleri büyük Milli Şef 
İsmet İnönü'ne ve diğer bütün bü
yüklerimize ve milletimize medyun 
ve müteşekkiriz; bu gemilerin inşa -
atında çalışanların hepsine ve bu me
rasime i§tirak zahmetini ihtiyar eden 
sayın davetlilere teşekkürlerimi arz 
etmeği bir vazife bilirim. Ebedi Şe
fimiz Atatürk'ün manevi huzurları
na, Milli Şefimiz Cümhur Başkanı
mız büyük İnönil'ne, pek kıymetli Ma 
ı eşalımızla sayın Müdafaa Vekilimi
ze bu fırsatla sonsuz tazimlerimi su -
narım.,. 

Gemi denize iniyor 

Bundan sonra Bayan Nadire Şü
kür Okan: 
"- Yıldıray, sana parlak zaferler, 

eşsiz tarihler dilerim.,, diyerek, ge
minin baş tarafındaki şampanya §işe
sini kırmış, ve Yıldıray da süzülerek 
Halicin mavi sularına inmi~tir. Ora
da bulunan ve civarı dolduran halk 
kütlesi Vl'ni uemimİ•İ tı,.vinrl,. ~llcıc;. 
lamıştır. Merasimden sonra davetlı-
ler inşaatı yapan müessese tatafın
dan otomobillerle Perapalas oteline 
götürülerek izaz ve ikram edilmi§ler
dir. 

Varnadan İstanbula 
gö(men geldi 

2000 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Bugün 
Varna'dan lstanbula 2000 göçmen gel 
mittir. Göçmenler Tuzlaya gönderil
mişlerdir. 

Alman ve İtalyan gemileri . 
lslanbul' dan aynhyorlar 

İstanbul, 28 (Telefonla) - İstan
bul limanında bulunan İtalyan ve al
man gemileri, merkezlerinden aldık· 
lan emirler üzerine İstanbııl limanını 
terketmişlerdir. 

millet keıeıinin güzel bir eıerini 
verecek ve Atatürk'ün çok ıevdiği 
lstanbul'da onun mübarek İsmini 
vermeye yaratır bir teıis yapmış ol
manın gururunu duyacağız. 

KUTAY 

Havacılık haftasi başlıyor 

Ankara radyosunda seri 
konferanslar tertip edildi 

Ankara radyosunda hava haftası dolayııiyle dünden başlıyarr 'c 
5 eylüle kadar sürecek olan havacılık konuşmaları yapılacakt.r. 
Bu konutmalardan birincisi, dün, arkadatnnız şair Behçet Kem _l 
Çağlar tarafından yapılmı~tır. 

26 ağustos'un türk tarihindeki eşsiz yerinden bahseden hati:>, 
demittir ki: 
"26 ağustosta başlıyan büyük türk 

zaferi, hakkın, hüriyetin ve insanlı -
ğın zaferidir. Onunla sade türk ola -
rak değil, insan olarak da övünüyo -
ruz. İnsan öz hakkını korurken nasıl 
arslanlaşır, nasıl ilahlaşır ; bütün ba· 
balar oğullarına bu misali gösterip O• 

kutacaklardır. 
Oıtüne çullanılan ve kaybedilmek 

tehlikesine maruz kalan her istiklal, 
ancak bir Dumlupınarla kurtarılabile
cektir. 

O zamanki dUşmana dünya, şimdi 
hayran ve dost, bükemediği eli öp -
mektedir ! Biz yirmi altı ağu~tosta ya
şamak hakkımızı, hür olmak ve bu 
topraklara sahip olmak hakkımızı bü
tün dünyaya yeni baştan tasdik ettir
miş bir milletiz. Biraz iz'anı, ve hafı
zası olan her insana ve her devlete, is
tikliilimizi ve yurdumuzu nasıl hak · 
kettiğimizi hakkiyle anlattık; şimdi
lik bir daha hatırlatmıya lüzum gör
miyoruz. 

Bir şeref nasıl bayraklaşır, bir mil
let nasıl ordulaşır ve ikisi birden na
sıl zaferden zafere yücelir. 18 sene e
ve), 26 ağustosta, bunu bütün dünyaya 
gözleri kamaşarak ve soğukkanlı tah
minleri altüst olarak görmüş ve kav
ramış bulunuyor. Eğer başka millet -
!erin ve şeflerin böyle bir zaferi ol -
saydı, kim bilir şimdi bunu kaç kere 
pazara çıkarırlar, kaç kere yeni imalar 
ve tehditlerde bulunurlardı. Biz, yir
mi altı ağustosu icabettiği zaman tek
rar yaratmıya hazır, ordumuza ve ken 
dimize güvenen insanlarız! 

Türk milleti, söylemekten çok yap
mayı sever! 

Türkün zaferlerini kendi ağziyle 

dünyaya ilan etmesine ne lüzum var? 
Dünya türkün ne olduğunu pekala 

bilir. Bir aralık unutur gibi olmuıtu; 
26 ağustosta bilfiil yeniden hazırlan
dık. Buhranlar, muvazenesizlikler or
tasında yeniden hafızaıını ve şuuru
nu. k:ıvhetmive y_iiz .tut.an dünva uar~ 
çaıarına ıcauettıı;f gunoul'Tmme:?em 
hakikati yeniden ispat etmiye hazı • 
rız 1 

Bütün dünyanın şu korkunç ve kar
gaşalık anlarında; biz, 30 ağustosu 
yaratan ve yaratmıya hazır olan bir 
millet olmakla, türk olmakla övünü • 
yoru.z t Ne mutlu türküm diyene 1 
İmanı biraz sarsılan, şartların çetin

liğini düşünüp yılan varsa; milli mü
cadelenin ilk günlerindeki imkansız
lıkları göz önüne getirsin; Atatürk
ün nutkunu açıp okusun ... ,, 

Bu büyük günün üzerinde güzel bir 
tahlil yapan konferansçı, hava hafta· 
sı mevzuu üzerinde demiştir ki: 

Bir iki giln sonra havacılık hafta
sına gireceğiz. Gökü de yer ve ıu ka
dar vatandan sayan yeni nesillerin hı
zını ve §evkini artırmak, her türk 
yurddaıına havacılığın ehemiyet ve 
lüzumunu bir daha hatırlatmak sıra
sı geliyor. Artık gök yüzü, çelik ka
natlarla örülüp örtünmesi lbımgelen 
bir çatıdan batka bir ıey değildir. 
Havalarımız ançak çelik kanatları -

mız sayesinde saf, temiz ve yarayışlı 
kalabilecektir. 

Su ve ekmek gibi havayı da öde -
mek mevkiindeyiz. Bunu §İmdi bir ha
miyet olarak yapıyoruz, hamiyetimizi 
harekete getirmekte gecikirsek yarın 

bu bir mecburiyet olarak karşımıza 

çıkabilir. Saf ve temiz havayı da saf 
ve temiz su, saf ve temiz yiyecek gibi 
ödiyeceğiz 1 Bu mavi gökiln altında 

ak alınla ve dik başla gezebilmek için, 
çelik kanatlarımızı çoğaltmamız icap 
ediyor. 
Havayı da, su ve toprak gibi, va

tandan aayıp aevmek, havacılarla bağ· 
daşmak havayı da korumak zaınanl • 
dır. 

Bugün, saat on altıda Atatürk anı· 
tının dibinde toplanarak, vatan hiz
metinden artan vücutlarının içinde 
her zamankinden daha dinç ve çarpın
tılı kalpleriyle 26 ağustosu kutlıyan 
ordu malQllerini seyrederken gözle· 
rimiz doldu. 

İcabettiği zaman onlar gibi vatan 
ve hüriyet uğruna kendimizi bile bile 
seve seve harcamıya hazır olduğumu -
zu hissettik. 

İstiklal ve vatan için icabettiği an 
yerde, suda ve gökte arslanlar gibi 
çarpıımıya hazır bir türklük var. Bize 
büyük emaneti bırakarak giden .•ehit
ler müsterih olsunlar... Bize bu bil· 
yük günü yaratan §ehitlerimizi en de
rin bir minnet ve saygı ile anıyoruz t 

Şehitler 1 aziz geJlitler 1 Siz bize im
renin ; biz size imrenelim 1 

Siz bize imrenin; çünkü: vatan ve 
istiklal uğrunda size en doğru ve en 
yiğit emirleri veren cephe kumandanı 
şimdi başımızdadır; sulh ve medeni -
yet savaşında onun safındayız, sizler 
gibi tetikteyiz, hazırız t 

Biz size imrenelim: çünkü en bil • 
yük Başkumandan, artık sizin başı • 
nızdadır, onu siz bağrınıza basıyonu
nuz ! İnsanların ve türklerin en büyü
ğü sizin safınızdadır. Size imreniyo -
ruz! 

Siz ve biz yok! Yaşı yanlar ve ölen
ler, vatan hizmetinde idi, vatan hiz • 
metindeyiz 1 

Hepimize birden dünya imrensin 1 
Hepimize birden dilnva imrenivorl 

Nakliye resminden ahnacak 
beı paralar 

Maliye vekUeti, 472 sayılı nakliyat 

resmi kanununun dokuzuncu madde • 

sinin tadiline kadar nakliyat resminin 

hesabında beş para ve beş paradan a· 

şağı kesirlerin tay edilmesine dair tef 

kiHitına bir tamim yapmıştır. Bu ta • 

mimde denilmektedir ki : 

"Muayyen tarifeli vesaiti nakliye 

ile seyahat eden yolculardan alınacak 
nakliyat resmi hakkındaki 472 sayılı 
kanununun 9 uncu maddesinde (ikin
ci ve üçüncü maddeler mucibince isti· 
fa olunacak rüsümu nakliye hesabın • 
da küsuratın, asgari kabili tediye sik· 
ke beş para olmasına binaen, hazine 
lehinde beş paraya cebir ve iblağ) olu 
nacağı taı;rih edilmiş olması itibariyle 
cağı tasrih edilmi~ olması itibariyle 
kanunun tatbik suretini gösteren tali
matnamenin 4 üncü maddesindeki hü
küm de kanunun 9 uncu maddesine uy 
gün bir şekle ifrağ edilerek beş para
dan aşağı kesirlerin beş para ve emsa
line iblağı tarih ve numarası yazılı O· 

lan umumi tebliğde izah edilmiştir. 

Yurdda hava Trakya. Kocaeli, Ege 

bölgesiyle orta Anadolu'da çok bulut
lu ve mevzii yağışlı, cenup doğusun . 

da açık, diğer bölgelerde umumiyetle 

bulutlu geçmektedir. 
24 saat içindeki- yağışların metre • 

murabbaına bıraktıkları su miktarları, 
Sarıkamışta 17 Karsta 15, Karaköse -
de 9, Akhisarda 8, Kırklarelinde 3, 
Kepsutta 5, Dursunbey ve Erzurumda 
3, Kütahya ve Erzincanda 1 kilogram
dır. Rüzgarlar, Egenin ve orta Ana
dolunun cenup kısmiyle Akdeniz kı
yıları ve cenup doğusunda garpten, 
cH ~ :r bölgelerde ekseriyetle şimal is
t ' kametinden saniyede en çok 8 met· 
re kadar hızla esmiştir. En yüksek 
s·c .. kların, İzmir ve Malatya'da 29, 
B drumda 30, Nazillide 31, Adana ve 
S rtte 32, Diyarbakırda 34, Urfada 
35 derecedir. 
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Kanuna ait talimatnamenin 17 inci 
maddesi mucibince her (6) ayda bir 
yaptırılan kontrol neticelerine ait alı
nan raporların tetkikinde, bazı mües
seselerin mevkii tedavülde be!f para • 

lık meskiikat mevcut olmadığı beya • 

niyle beş para ve beş paradan aşağı ke 

sirleri tay ve bazı müesseselerin de 

be~ para ve beş paradan aşağı kesirle

ri on paraya iblağ etmek suretiyle nak 

liyat resmi cibayet ettikleri anlaşıl -

mıştır. 

Prof. Hasan Reıit Tankut 

~i:a~yada bir koni erans verdi 
Antakya, 28 a .a . - Parti müfettişi 

profesör H . Reşit Tankut dün Gün
düz sinemasında kalabalık bir halk 
kütlesine hitaben bir konferans ver
miş ve Partimizin umdelerini anlat . 

mıştır. 
Konferansta vali Sökmen Süer, 

Parti ve Halkevi idare heyeti azalan 
ve mebusları da bulunmuşlardır. 

Bir ihtar ve 
kumanda 

bir 

Beden Terbiyesi genel direktörü 
general Cemil Taner, lzmir'de ver
diğı bir konferanta gençlere türk 

sporunun maksat ve hedeflerini an
lattıktan sonra şu lüzumu da hatır-
latmış: 

"Yakında neşrolunacak resmt teb
liğe hazır bulununuz ve tebliğ ya -
pılınca hemen gençlik kulüplerine 

koşarak idmanlarınıza ve yurt mü -
dafaasına hazırlanınız!,, 

Bir general ağızından söylenen 
bu sözler, büyük bir kıtaya : 

- Hazır ol ! 
Kumandasından once 

- Dikkat I 
l htarz gibi geldi. 
Ingilızlerın futbolda 

verilen 

kullandık -
/arz ve bütün dünya tarafından da 

kabul edilmiş olan "Goal - Gol,, ke· 
Jimesinin "hedef ve maksat,. mana
sına geldiğini bilirsiniz. 

Gene büyük bir ingiliz kumanda
nı general Vellington, vaktiyle : 

- Vaterlo muharebesi futbol çiz
gileri üzerinde oynanmış ve kaza -
nılmıştır. 

dediğini hatır/ıyanlar çoktur. 
O halde, gerçekten, tümsavaş ha

linde bulunan bir millet de spor da, 
idman da, gezinti ve hatta eğlence
de gene vatan ve millet emrinde, 
vatan ve millete hfamet ülküsü uğ -
runda yapılmalıdır. 

Kol, bacak ve kafa ... Bütün bun -
farın miidafaa işinde sürekli bir va
zifesi bulunduğunu unutmıyacağız. 

Bu noktayı hatırda tutarak veri
len : 

- Dikkat! 
ihtarının manasını daha iyi an -

/ar ve gelecek : 

- Hazır ol ! 
Kumandasını daha iyi bekleriz. 

T. 1. 

Hattı butlan! 

Sovyet Ruıya ile bir saldır• 
mazlık paktı imzalıyan almanla
nn bazı ıalahiyetli adamları, ba
zı ıalahiyetli gazeteleri "Alman· 
ya ile Ruıya'nın doıt olması tabii 
idi. Ne zaman bu dostluk kurul· 

muısa itler yolunda gitmiı, ne 
zaman doıtluk ortadan kalkmıı· 

sa alemin nizamı bozulmuıtur.,, 

tarzında lakırdı ediyorlarmıı. 

Biz, bir milletin yalnız bir mil· 

Jetle değil, yedi iklim, dört bu

cakla dost geçinmeıine esaıen ta· 

raflar olanlardanız. Fakat 1933 
ten, hatta ondan daha önceki za

manlardanberi "bolıevik,, ler i· 

çin almanca yazılmıı yazılar ve 

almanca savrulmuı sözler ne ola

cak? 

Her halde ıon hareket, bu la· 

kırdıların Üzerine kırmızı mü

rekkeple bir hattı butlan çizmek

tedir. 

"Dokunmayın bu arslana!,, . 
Bu, bir şairimiz tarafından i· 

talyanlar aleyhine yazılmıt ve kı· 

sa bir zamanda binlerce nüsha 

aatılmıt bir kitabın ismidir. 

lıtanbul'daki muharrir ve ka· 

rikatüristler, bu ve buna benzer 

harp edebiyatçılarına takılıp du· 
ruyorlar. 

Haydi, biz de bu bahae karı

tahm. Aslana dokunan kim 7 Bir 

takım cavalacoz kimseler, ileri 

geri bir takım ıözler ıavurmuf· 

larsa aalanın kulağını örten ye

leler bütün bunların duyulmaaı· 

na bile mani olmuıtur; dokun· 

mak ıöyle dursun 1 
Aslanı müvezzi koltuğunda ve 

vapur iskelelerinde çoluğu çocu

ğu haykırta haykrrta müdafaaya 

kalkıımaaak ••• 

Onun buna ihtiyacı yoktur! 

Filhakika, nikel beş paralıklar te • 
davülden refedilmemiş ise de piyasa

da mevcudu kalmamış denecek kadar 

azalmıştır. 

Bu itibarla kanununun 9 uncu mad

desinde tadilat yapılıncıya kadar nak

liyat resmi cibayetinde beş para ve beş 

paradan a~ağı kesirlerin tayyedilmesi 

zaruri dk 
Ancak, evelki tebliğde de beyan e

dildiği üzere Devlet Demiryolları 19-,. 

bütçe kanununun 14 üncü maddesi i le 

1667 numaralı kanunun birinci mad

desi hÜkümleri mahfuzdur. 

Binaenaleyh bu umumi tebliğin 

vürudu tarihinden itibaren verilen i

zahat dairesinde muamele yapılması • 
nın temini rica olunur.,, 
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POLİTİKA ALEMİ DÜNYA HABERLERİ 
Harpten değil harbin 

mesuliyetinden kork~ 
Harp için lazımgelen bütün un

surlar tamamdır. Seferberlik, san
sür, hudutların kapanması, iaıenin 
Vesikaya binmesi, tah~idat, tren
lerin iılememesi, ecnebi tebaala· 
r-ın mukabil taraf topraklarını terk 
etmesi ve saire ve saire. Eksik olan 
bir tek §ey var: ültimatom ve harp! 
Emellerine kavuımak için her teh
likeyi ve hatta o müthiı harp faci
asını bile gözlerine alanlar ancak 
h:r tek ıeyden çekiniyorlar: harbin 
l'nesuliyeti. Cebir ve ıiddet politika
cılarının bile korktukları yegane 
nokta budur. 

Franko İspanya'yı delice 
maceralara atmıyor 

buhranı karşısinda 

bir tedbir. almadı 

Avrupa 

İspanya hiç 
Madrid, 28 a.a. - Havas: lspanya'nm Avrupa buhranı karşısında

ki vaziyeti hakkında siyasi mahfillerde General F ranko · nun beynelmi
lel mi.inasebetlerde yeni bir siyaset, yani lspanya'nm yegane gayesi o • 

Fransu - İngiliz askeri 
heyetleri İngilferede 

Londra, 28 a.a. - General Doumenc 
ile fransız askeri heyeti azası Mos • 

1 
kovadan avdet ve sabahleyin Heston 
tayyare meydanına muvasalat etmiş· 
lerdir. General, Parise dönmek üzere 
derhal Croydon tayyare meydanında 
tayyareye binecektir. 

Paris'te 

Paris, 28 a.a. - B. Daladiye, Mos -
kovadan dönmüş olan general Dou • 
menc·i kabul etmiştir. 

Dün gelen haberlere bakıhrsa, 
İyi niyet ve aynı zamanda nüfuz 
aahibi insanların yaptıkları bütün 
Yatııtrrma ve uzlaıma teşebbüsleri 
•kim kalmııtır. Ruzvelt'in, Kanada 
baıvekilinin alman devlet reisine 
gönderdikleri mesajlardan sonra, 
fransız başvekili Daladiye'nin yap
tığı te§ebbüa kati ret cevabiyle kar
tılanmııtır. Hit)er'in, Fransa'nın 
Berlin büyiik elçisi M. Coulondre 
vaaıtasiyle fransız başvekiline gön
derdiği cevap, aıağı yukarı şu ıe • 
kilde hülasa edilebilir: "Polonya ile 
anlaımak mümkündür. Fakat eğer 
lngiltere ve Fransa hükümetleri 
Polonya'ya Danzig'i ve Koridor'u 
Almanya'ya vermesi için bir tavsi
Yede bulunurlar ve Polonya da bu
bu kabul ederse •.. ,, 

lan imar ve ihya işlerine müsait bir ı
muhit ihdasına medar olacak bir 1 
bitaraflık siyaseti takip etmek ar -
zusunda olduğuna delalet eden 
ilk ni~nenin görülmüş olduğu be-
yan edilmektedir. 

Filvaki, İspanya'nın, zabitanın me· 

Hiranuma kabinesi 
dün istifasını verdi 

zuniyetlerinin ilgası tedbiri müstes - H . . N 
1 

...., J 
na olmak üzere hususi askeri hiç biri arıcıye azır ıgına aponyanın 
tedbir ittihaz etmemiş olan yegane ı 

memleket olduğu görülmüştür. Bun- ' Londra sefirinin gelmesi muhteme 
dan başka general Frankonun geçen-
lerde irat etmiş olduğu bir nutukta 
memleketi "Delicesine maceralara at
mak,, niyetinde olmadığıııı mi.ıteaddit 

defalar söylemiş olduğu tebyin edil • 
Almanya (in' e de el atacakm~~! 

miştir. 

Hitler bu sefer Danzig serbest 
!ehri yanında bir baıka meseleyi 
daha ortaya atmııtır. Koridor! Bu 
suretle Almanya, "milletlerin kendi 
:mukadderatını kendi tayin etmele
r-i,, ne dair ileri sürdüğü prensıpı 
Çekoslovakya'dan sonra ikinci bir 
defa daha bozmak kararında oldu
iunu açıkça ilan etmiş bulunuyor. 

ispanya ve mihver devletleri 

İspanyanın iki mihver devletine 
karsı beslemesi muhtemel olan şük • 
ran ·hislerine ve bu hisler dolayısiyle 
o iki devlete karşı olan teahhütlerine 
gelince, iyi malfımat almakta olan 
mahfillerde Almanyanın İspanyaya 
şarta mutlak olarak yardımda bulun
muş ve İspanyanın bu yardımı tedrici 
surette zirai ve madeni mahsulat ita 
etmek suretinde ödemiş olduğu tas • 
rih odilmekteclir. Bu bapta menfaat 
hissinden çok ari ve ideolojik olan 
İtalyan yardımı ile alman yardımı a
rasında bir fark bulunduğu tebarüz et
tirilmektedir. 

Koridor nedir? Koridor, Dan
:ıig'le Almanya arasında bulunan 
Ve Pomorze, yani "deniz kenarı 
lllemleketi,, namiyle anılan yerdir. 
1921 de yapılan istatistiklere naza
ran burada 758.000 polonyalıya 
mukabil 175.000 alman vardır. Po
morze mıntakasının tarihi tetkik e
dilecek olursa, burasının, kısa istila 
devreleri müstesna olmak Üzere hiç 
hir zaman, uzun mücldet almanla • 
~n elinde bulunduğu görülmemi§-

Almanya'nın Koridor'u istemek
le takip ettiği gaye meydandadır. 
~ad Alnıanya'yı, Koridor ve Dan· 
zıg vasıtasiyle prki Prusya'ya bağ
lamak, İngiltere ve Fransa'ya İzafe 
edilen çemberleme siyasetini kendi
si Polonya'da tatbik ederek Lehis
lan'a bütün Baltık denizini kapa
maktır. 

Peki, Koridor ve Danzig Alman· 
Ya'ya verilirse, ihtiras burada bite
cek tni? Daha Polonya ile halledi • 
lecek birçok meseleleri vardır: bir 
tanesi de mesela, yukarı Silezya'
dır-. 

ispanya Almanyaya karıı 
bürudet hissediyor 

Nihayet, iyi malfımat almakta olan 
mahfiller, mamafi son derece gizli 
olarak, alman - sovyet misakının im • 
zası keyfiyetinin İsoanyada iyi bir 
tesır l\. cı cuııı:uu !i \İı uuı;" <.;rn.;.uı.y'-•" 

le kaydedilmektedir. Almanlara kar
şı bürudet hissedilmekte olduğunu 

gösteren bir takım alaim vardır. Bu 
meyanda bilhassa hariciye nazırı ge
neral Bugbederin Fransa, Amerika ve 
Polonya büyük elçileriyle, Romanya, 
Macaristan ve Belçika orta elçilerini 
kabul etmiş olduğu halde alman bü
yük elçisi ile hiç bir mülakatta bulun
mamış olması keyfiyeti ileri sürül
mektedir. 

Bitarallığın iki •ebebi 

Bundan başka "Kuvet, neşeden do
ğar,, teşkilatında yapılan kabul me
rasiminin hararetten ari olduğu ve bu 
teşkilat mensupları sekiz gündenberi 
İspanyada bulundukları halde başlıca 
hükümet erkanı tarafından kabul e -
dilmemiş oldukları dikkate şayan gö
rülmeltedir. Hülasa, ispanyol şefinin 
itirazlı ve ihtiyatlı hareket hattı se
bebiyle kati beyanatta bulunmayaca
ğı siyasi mahfillerin mütaleaları cüm 
lesindendir. İspanyol şefi, ihtiyar et -
miş olduğu sükGtu ihlale icbar edil
diğ i takdirde mutlak bitaraflığını i • 
lan edecektir. Bu bitaraflık, iki kay -
gudan mülhemdir : 

Tokyo, 28 a.a. - Hiranuma k ..... 'Jinesi istifa etmiştir: Başvekil İmpa
ratorun nezdine giderek kabinenin, müşterek istifalarını vermiş ve im
parator bu istifayı kabul ile yeni kabinenin tcşekkiilüne kadar eski ka· 
bineyi işlere bakmıya vekaleten memur eylemiştir. 

Siyasi mahfillerin kanatine göre, ka 
binenin istifası, alman - rus paktı ü • 
zerinde değişen Avrupa vaziyetinin 
tabii bir neticesidir. 

Yeni kabinenin nasıl kurulacağı hak 
kında tahminlerde bulunan Domei a· 
jansı , hariciye nezaretine Japonya' • 
nın simdiki Londra büyük elçisi Şige
mits~un getirilmesi ihtimalinden bah
seylemektedir. Maliye nazaretine 
de japon bankası umumi müdür mua • 
vini Tsuşina tayin olunacaktır. 

Baron Hiranuma'nın beyanatı 
Tokyo, 28 a.a. - Hiranuma, kabine

nin istifanamesini imparatora takdim 
ettikten sonra beyanatta bulunarak 
demiştir ki : 

"- İmparatorun emri ile kabineyi 
.. >" ., •• • ı,• - -----'"12nh ... t"; nnnn ar-

Gazeteler, hariciye nezareti için. 
bilhassa Lonclra büyük elçisi B. Şige
mitsu ile halen Faris büyük elçisi bu
lunan sabık hariciye nazırı B. Sato
nun isimlerini zikreylemektedir. 

Japonya'nın alman. sovyet 
paktına gireceği şüpheli 

Tokyo, 28 a.a. - Domei ajansı bil
diriyor: İyi haber alan japon mahfil
lerinin fikrine göre, Japonya ile Sov
yotler birliği arasında muallakta bu
lunan meseleleri sulh yolu ile hallet
mek için bir çare olarak iki memleket 
arasında muhtemel bir yaklaşma vu -
kua geleceği hakkında alman - sovyet 
menbalarından verilen haberler, Al • 
manyanın kendi dahili propagandası 

ve İngiltereye karşı tahrikatı için çı
karılan haberlerdir. 

t~ .. l y:tn•n n:o. o o v yot. - -cı\rnan pa\.\\na. 
iştirak etmesi ihtimallerini teyit eden 
ve aynı alman - sovyet menbaından 
verilen haberler de, bilhassa İtalya -
nın Tokyo büyük elçisinin, İtalyanın 
Japonya ile iyi münasebetlerinin inki· 
şafta devamını arzusu hakkında B. 
Aritaya teminat vermesinden sonra, 
şüpheli telakki olunmaktadır. 

Yüksek Sovyet 
meclisi dün 

toplandı 
Moskova, 28 a.a. - Yüksek sovyetin 

fevkalade toplantısına bugün öğle ü
zeri birlik sovyetinin kısa bir içtimaı 
ile başlanmıştır. 

Tasvip olunan ruznamede üç mad. 
de vardır: 

zularını yerine getirmek ve arkadaş -
Iarım ile birlikte, Çind'eki askeri ha
reketlerin hedefe ulaşması ve şarki 

Asya'da yeni bir nizam teesssüs ede • 
bilmesi için J aponya'nın karşılaştı -
ğı güçlükleri yenmek azmiyle elim • 
den geleni yaptım. Harici siyaset ah
lak prensiplerine dayanılarak ve esas 
hedef dünya sulhuna hizmet olmak 
üzere takip edilmiştir. Arasıra impa
tora arzedilen Avrupa siyasetimiz bu 
prensibe istinat ettirilmiıtir. Yeni ih
tilaflarla alman - aovyet ademi teca • 
vüz paktı neticesinde Avrupa'da ha -
dis olan garip vaziyet Japonya'yı, ha
zırlanmış olan harici siyaset formülü
nü tamamiyle yeni bir harici siyaset 
formülü bulmıya sevketmiştir. Bu 
buhran devresini geçirmek üzere da • 
bili siyaset unsurlarında yapılacak is
lahat ile harici siyasette vukubulacak 
değişikliğin siyasi vaziyette bir tebed 
dül ve halkın hissiyatında bir tahav • 
vül husule gelmesini istilzam etmek • 
te olduğuna kuvetle kaniim. Bundan 
dolayıdır ki, bu sabah kabinenin isti • 
fasını imparatora takdim ettim.,, 

1. - Ziraat vergisi kanun projesi, 
2. - Umumi mecburi askeri hizmet 

kanun projesi, 

Almanya Çin'e Je mi el atıyor? 

3. - Alman - Sovyet ademi tecavüz 
paktının tasvibi hakkındaki kanun 
projesi, 

Daha Danzig meselesi açık bir 
8Ur-ette meydana konmadan evel, 
alnıan gazeteleri yukarı Silezya 
hakkında neşriyata baılamıılar, ve 
eğer "bu mıntaka Almanya'nm e· 
linde bulunsaydı, biz bu kadar kö
llliir sıkıntısı çekmezdik!,, diye 
lllanşctler koymuşlardı. Maksat a • 
tıktır: Almanya'nın istediği yukarı 
Silezya'daki 30 milyon ton kömür 
değildir; maksat, Polonya'yı parça· 
lanıak ve 1914 hudutlarına kadar 
Rİdip onu kendi arzusuna ramettik
len sonra V arşo,·a hükümetini 
"nıuhtar Slovakya,, ıekline sok
tlıaktır. 

l::velce komünizmin ezeli düşmanı 
olarak ilan olunan Nasyonal Sosya
li:ımin "Mein Kampf" mukad
des kitabındaki ıimdiye kadar va
:ıedilen bütün akideler bu maksat· 
la inkar edilmiı, komünizmle bu 
lllaksatJa, yani Polonya cephesinde 
•erbest kalabilmek için anlaşılmıı · 
tır-. 

1 - İspanyanın imarı işini iyi bir 
neticeye isal etmek, 

2 - Alman - sovyet itilafı. 

mesuliyetini baıkalarına yükliyebil
mek için elde birçok vasıta vardır: 

Londra, 28 a.a. - Alman • Sovyet 
paktı ile uzak şark vaziyeti arasında 
bir münasebet olup olmadığını araştı 
ran "Financial Times" gazetesi diyor 
ki : 

Birlik sovyetinin toplantısında, ez
cümle Molotov, Kalinin ve Kaganoviç 
de bulunmuıtur. 

Milliyetler sovyeti de öğleden son
ra bir toplantı yapmış ve aynı zaman
da ruznameyi kabul etmiştir. 

Göring'in gazeteleri, Göbels'in ga -
zeteleri ve propagandası! Fakat a
sıl büyük tehlike tarihin karşısına 
temiz çıkmaktadır. insanların ha
yatı kısa, milletlerin ve tarihin ha· 
yatı ise ebedidir. 

İki meclis, müşterek bir toplantı 
yapacaktır. 

Pakt hakkındaki kanunun 
müzakereleri geri kaldı 
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ISTANBUL Gazeteleri 
HABER 

Trakya sahibi Türkiye' den 
Bulgarlara komşu nasihati 

Hasan Kumçayı, başına yukarıdaki sa
tırı büyuk bir manşet halinde geçirmiş 
olduğu bu yazısında bu buhranlı za • 
manlarda Bulgaristandan dikkate değer 
bazı haberler gelmekte olduğunu, bul • 
gar gazetelerinin A'kdeniz mahreci ol • 
mak üzere ileri sürdükleri Dedeağaç 
davasının adını ı;imdi de mutlak bir 
(Trakya) şekline çevinniıı olduklarını 
yazdıktan sonra "İçimize bir bulgar hu
sumetinin ateşini düşiırmesinlr, Bulga. 
riı;tanın menafii tahriklere kapılmakta 
değil, kmşulariyle dost geçinmektedir., 
diyor. 

AKŞAM 

En emin Balkan memleketi 

(Dikkatler) sutunu muharriri, balkan
lıların, "Hükmetmek için tefrikaya uğ
ratmak .. oyununa gelmemeleri ve biıtün 
fırka davalarını unutup ifet giinunde 
milletçe elbirliği eden büyuk millet • 
!erden ibret almaları lizım geldigini ha
tırlatıyor ve diyor ki: "Coğrafi nokta
dan tehlikeye en uzak, kendini koruma
ya en ehil ve kadir Turkıyedir, buna rağ
men bu fikir ve tavsiyeler gene Türki
yedcn çıkıyor. Dii er balkanlılar, bal
kan vahdeti idealine bizden ziyade dört 
elle sarılmak mecburiyetindedirler.,, 

Türk milletinin vakur 
manzarası 

Va-Nü, (Akşamdan akşama) sütunun
da, bazı devletlerin p~tırdılı vaziyetine 
karşı tarafın da aynı şkilde tedbirler al
masına &cbcbiyet vcrdifini soyliyerek 
"Tiırk milleti bu imtihanda da asabının 
ne kuvetli oldugunu gosterdi,, diyor ve 
ilave ediyor "Kırptanın, ileriyi gören 
gdı:ü ufuklarda, dümencinin titremiyen 
eli dumende, herkes işinin başında, türk 
milleti, sukun ve itidaliyle diı;er mil -
!etler ara~ında teferriıt etti.,, 

YENİ SABAH 
Demokrasilerin kuveti 

Hüseyin Cahit Yalçın, bu serlevha 
altındaki baemakalesinde, silah harbi 
heniız başlama<lıfını, fakat ondan evet 
fikir ve maneviyat aahasıncla tarihin en 
büyük fikir ve maneviyat sahasında ta
rihin en biıyük muharebelerinden biri • 
rinin, demokrasilerin muazzam ve kati 
bir zaferiyle neticelendiğini aöyliyerck 
Berlin ve Roma ile Moskova arasın
da yapılan anlaşmadan sonra tefekkür 
ve felsefe artık ne nazilik ne faşistlik 
ve ne de komünizmin ayakta durabilme
sine m1't5.n kalmadığını ve demokrasi 
aleyhindeki ide<ıloji şeflerinin birer si· 
yaset hokkabazmdan baıka bir ıey ol • 
ma.dıkları meydana çıktığını illve edi -
yor. 

lnönü'nün von Papen'e vermİ§ 
oldı~ğu cevap 

Dün ıece Paris radyosunun şu hava
disi verdiğini kaydediyor: "Alman büyük 
elçisi Fon Papen'in Tıirkiye Reisicüm
huru İsmet İnönü nezdinde yapmış ol • 

a.a. Matbuat servisi 

duğu teşebbüs muvaffakiyetsizlikle so
na ermiştir • Türkiye Reisicüınburu, 
Türkiyenin İngiltere ve Fransa ile yap
mış olduğu ittifaklara sadık kalacagını 
kati bir lisanla söylemiştir.,, 

CUMHURİYEt 
Yugoslavya'dn milli birlik 

Yunus Nadi, ba$makalcsinde, bugün
lerde vukubulıı.n ve fe\•kalide bir hadi
se teşkil eden yugoslav birliğini bahis 
mevzuu ediyor ve hırvatlarla slovcnler 
arasındaki geçlmsizligin tarihçesini yap
tıktan sonra, bu son birleşmenin Yu • 
goslavyanın milli birliği ve istiklal ba
kımından en makul hareket olduğunu 
söylliyor ve şimdiye kadar Yugoslavya
nın ihtiyatkar ve herkesle dost şekilde 
hareketlerde bulunmasının milli birlik
ten mahrumiyetinden dolayı mazur r,lır
mek l!izım geldigini ilave ile "Her hal
de Yugoslavya milli birliğini tesis et -
mekle günün emrettiği en buyülı: vazife
yi yapmıştır., diyor. 

ikinci bir Münih, harbin 
ö·nünü alamaz 

TAN 

M. Zekeriya Sertel, bu başmakalede, 
Hitlerin İngiltereye gontlerdiği mesa -
jı, garp devletlerinin kati ve bimkiir 
hareketi karşısında ilk ricat olarak tav
sif ediyor ve bu mesajda istenilen mu
zakerelerin iki taraflı ikinci bir Münihe 
nıi gotureceğin i yoksa bütun Avrupa 
mcse' elerini esa11ndan halleden b ir sulh 
m;;ına&maını oturtacağını araştırdıktan 
sonra Hitlerln davaları Danzigı.lcn ibaret 
olmayıp çok daha geniş olduğundan i
kind bir Munihin bu davaları hallctmiye
cegini, bü tun Avrupa meselelerini tet
kik edecek bir konferans toplanm~sı la
zım geldigini soyliıyor. 

Londra radyosunun bir yoruıu 
Londra radyosunun, Turkiyede de ih

tiyat sınıfların silih altına çaı;rılacagı
na dal; verdigi haberi kaydederek bu
mın oranın bir tahmini mi, yoksa heye
canlı havadis yetiştirmek merakına ya
pılan bir yabancı gazete muharririnin 
bildirisi mi olduı;unu soruyor ve hüku
metin dtinlcu resmi tebliği buna kafi 
bir cevap teşkil ettiğini &oyle:l ikten son
ra ''Tam vaktinde İngilizlerle bir anlaş· 
ma imzalamak suretiyle &iyasi basireti
nin kemalini göstemıiı olan hükumet iıı 
başındadır. Yurdun selamet ve m!ida -
faası neyi icap edene onu yapacaktır,. 
diyor. 

Vakit gazetesinden 
Fransızca İstanbul gazetesinden ik • 

tibasen yazıldığına göre, (Deyli Ekspres) 
in Nevyo rk muhabiri, Berlinden, sov -
yet • alman ademitecnvüz paktına bağ
lı gizli protokolun metnini öğrcnmiı -
tir : 

1 - Çine iktisadi ve aıkert yayılma 
ile mücadele için uzak prkta ıovyet 
Rusyaya hareket serbestisi, 

2 - Niıfuz mıntakası taksimi, 
Alman nüfuz mıntakası: Macaristan, 

Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Tur
kiye, Bulgaristan. 

Sovyet nüfuz mm takası: Baltık dev
letleri. 

3 - Polonyanın parçalanma&ı, Rusya, 
Polonya Ukranyasını alacaktır. 

Mısır askeri heyeti 
dün şehrimize geldi 

Heyet dün törenle Zafer abidesine 
bir çelenk koydu 

Mı•ır a•keri heyeti azaları bir arada 

Almanya'da yeni bir iddianın, 
bugün bitaraflığı garanti olunan Bel 
çika'daki Eupen • Malmedy'yi, Da
~imarka'daki Şlezvig - Holstein'i 
tatemiyeceğini kim temin edebilir? 
Cayeye "vasıl olabilmek için" ken
di akidelerinden bile fedakarlık 
)"apabilenlerin, imzalarını ve ga
t-ilntilerini tutacağına İnanmak 
llıiimkün müdür? 

Şimdi ne olacak? Bunu kestir
mek zor değildir. Fakat insanın ne 
kalemi, ne dili evciden keıfedilmiş 
de olsa bir facia hakkında hüküm 
yürütmeğe yaklaşamıyor. 

Vaziyet şu: dün akşam İngiliz 
kabineıi tarafından, Berlin büyiik 
elçisi Nevil Henderson vaaıtaaiyle 
Berlin'e son bir imkan daha verildi. 
Daladiye'nin İnsani teşebbüılerini 
kategorik bir şekilde reddeden ııaa· 
yonal sosyalizm politikasıdır. Gebe 
kadınlara, süt çocuklarma bile ec
zacı dozlariyle gıda vermeğe, yani 
kendi milletine bile acımamağa 
başladıktan sonra bu teklife razı o· 
)ur mu? 

" Sovyetler birliğinin Almanyaya 
yaklaıması J aponyaya gerek ticaret, 
gerekse siyaset bakımından büyük 
korkular tevlit edecektir. Japonyanın 
Çindeki iktısadi menfaatleri şimdi 
doğrudan doğruya tehdit edilmekte
dir. Bir taraftan Sovyetler Birliğinin 
elleri Çinde serbcıt kalacak, diğer ta
raftan Almanya ağlebiihtimal Sovyet 
ler birliğinin yardımiyle Çin ticare • 
tinin mümkün olduğu kadar büyük 
bir kısmını ele geçirmeğe ve Çin'in 
fevkalade münbit topraklariyle top
rak altındaki zenginlikleri iıletmesi 

Mokova, 28 a.a. - Yüksek sovyet, 
alman • sovyet ademi tecavüz paktını 
tasvip eden kanun projesini, ziraat 
vergisi kanun projesi ile yeni askerlik 
kanunu projesinden sonra, yani ancak 
iki üç gün sonra müzakere edilecek
tir. 

için bu memlekete malzeme vermek İ · 'd 

lstanbul'da bulunmakta olan Mısır Askeri Heyeti bu sabah 9. 1 O da 
Anadolu ekspresine bağlı hususi bir vagonla şehrimize gelmiş ve istas
yonda Genel Kurmay Yarbaşkanı Tümgeneral Veysel Ününvar, An
kara mevki ve merkez komutanları, Genel Kurmay istihbaret şubesi 
müdürü tarafından karşılanmıştır. 

Alman devlet reisinin Daladiye
!e verdiği cevap çok elastikidir. E
ter Almanya'ya Danzig ve Koridor 
"er-ilmiş olaa, cihan aulhu yirmi beş 
•ene devam edermiş. 1914 ten 
l939 a kadar olan müddet zaten 
)"İrtni beş senedir. Demek ki bu 
llıüddet geçtiğine göre, Almanya 
reni bir hudutta değilse de uzak
;rda yeni bir istekte bulunabilir. 

U istek belki de sömürgeler, belki 
de daha geniı bir orta Avrupa he · 
lteırıonyasıd ır. 
d Fakat şimdi tutulan usul başka
h ır-: hem iıtediiini koparabilmek, 
.. eırı de harbin mesuliyetini üzerin-

en atmak. Vakıa bugün harbin 

iki milyon alman bırakılamaz 
diyorlar, fakat bu tarafta 85 milyon 
alman ıstırap içinde kıvranmakta
dır. Ve bir harp çıkaraa kaç mil
yon alman ve kaç milyon İnsan top· 
rakla bir olacaktır. Ve Almanya 
bir de "neıeden kuvet doğar!,, tef· 
kili.tının betiğidir.! M. F. F. 

suretiyle azami menfaat temin etme- zmır e memnu 
ğe gayret edecektir. Eaasen Almanya k d 
ile Japonyanın antikomintern ismi mınh a a gezen 
verilen müşareketinde bir fevkalade-
lik vardı. Çünkü Almanya Japonya şahıslar yakalandı 
ile beraber olduğunu söylediği halde İzmir, 28 (Telefonla) _ İnciral-
Ç.ind_e bu me~lekete karıı amansız! tında memnu mıntakanın karşısına 
bır tıcaret harbı açmııtı. kayıkla gelip fotoğraf çeken İtalyan 

Yeni kabineyi general Abe ~arik, tür~ teb~asınd~n boyacı Kris-

ku k tıyan ve çıçekçı JorJ yakalandılar. raca M k. 1 . .. d . . a ıne erı musa ere edıldı ve kendi 
Tokyo, 28 a.a. - General Abe, yeni 

kabineyi teşkil etmek vazifeıini kabul 
etmiı ve görüımelerine başlamıştır. 
Nazırlar listesinin yarın imparatora 
arzedileceği kuvetle tahmin edilmek· 
tedir. 

leri sorguya çekildi. Yapılan tahkikat 
neticesinde iki kadın artistle birlikte 
gezerlerken yalnız şahsi fotoğraf çek 
tikleri anlaşıldı. Ancak memnu mın -
takada gezdikleri için adliyeye sevk 
olundular. 

Misafirlerimize bir askeri kıta ihti
ram resmini ifa eylemiş ve muzika 
Mısır ve Türk milli martlarını çal -
mıştır. 

Ziyaretler 
Mısır askeri heyeti reisi tümgene -

ral Hüsnü Ezzeydi paıa saat on birde 
genel kurmay başkanı mareşal Fevzi 
Çakmağı, müteakiben asbaıkan orge -
neral Asım Gündüz'ü hariciye vekili 
Şükrü Saraçoğlunu, milli müdafaa 
vekili Naci Tınaz'ı ziyaret etmiş ve 
ı\nkara valisine kart bırakmıştır. 

Abideye çelenk lıonulJu 
Mısır askeri heyeti uat 12.10 da U

lus meydanında zafer abidesine askeri 
merasimle çelenk koymuı ve muzika 

Mısır türk marşlarını çalmıştır. 

Çelenk koymasını müteakip gene • 
ral Hüsnü Ezzeydi paşa merasimde 
bulunan askeri kıtayı teftiş eylemiş -
tir. (a.a.) 

Ma•ke labrika•ında 

Mısır Askeri Heyeti Reisi Tümge
neral Hüsnü Ezzeydi Paşa refakatin
de mihmandarları olduğu halde öğle
den sonra gaz maskesi fabrikalasını 
ve Çubuk barajını gezmittir. 

Mııır Askeri Heyeti şerefine dün 
akpm tehir lokantasında Büyük Er· 
kanı Harbiye ikinci reisi Orgeneral 
Asım Gündüz tarafından bir ziyafet 
verilmiıtir. 
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Alman hükumeti 
antikomintern 
paktı bozunca ... 

Pakta dahil memleketlerin 

vaziyeti de derhal değişiverdi 
:·········· .............................................................. : 
1 L~ R:pt;i~e g;•~·;n~ ~z~: 1 
............................................................................ 
S ovyetlcr birliği ile 

Almanya arasında 
imzalanan pakt, muhtelif 
devletlerden mürekkep iki 
bloku alakadar etmektedir 
ve bu blokların vaziyetini 
mühim surette değiştire -
cek mahiyettedir: bu iki 
blok da sulh.cephe

0

si ile an
tikomintern pakta mensup 
devletlerdir. Pakt haberi -
nin her iki tarafta uyan -
dırdığı şaşkınlık kati bir 
hüküm vermeğe müsait ol
mamakla beraber, bu ha
berin her iki tarafta da u
yandırdığı ilk reaksiyonla
rın ortaya nasıl çıktıkları
nı tahlile çalışalım. 

Önce antikomintern blo
ku ele alalım. Bilindiği ü
zere, bu bloka dahil mem
leketler Almanya'dan maa
da Macaristan, İtalya, Ja
ponya ve İspanya'dır. Bü
tün bu memleketler komin
tern'in Avrupa'dan defe -
dilmesi icap eden 1 numa
ralı düşman olduğu ve ko
mintern'le Sovyetler birli
ğinin bir tek ve ayni şey 
olduğu kanaatindedirler. 

Bu memleketlerden biri
sinde bu kanaat, kanlı bir 
tecrübe neticesinde kök · 
leşmiştir: İspanya kendi 
topraklarında hem komü -
nizmle, hem de kızılordu i· 
le çarpışmıştır. Binaena • 
leyh müttefiki olan Al
manya'nın, vaktiyle kendi
sine karşı birleşmiş olduk
ları düşmana şimdi el uzat
masına akıl erdirememekte 
İspanya'nın tamamen hak
kı vardır. 

İspanya şimdiye kadar Ber
lin ve Roma'nın, mihvere 
iltihak için yaptıkları taz
yike mukavemet etmişti, 

geçirdiği çetin imtihandan 
çıktıktan sonra, şifa bula
bilmek için muhtaç oldu -
ğu kuvetleri yeni bir mace
rada tehlikeye koymaktan-

. sa akıllıca bir tarzda ken
disi için muhafazayı tercih 
ediyordu. 

8 ugün ise, evelki 
müttefiklerine bağ

lanmakla komünizm aleyh
darlığı bayrağı altında de
ğil, sırf onların arazi elde 
etmek için besledikleri iş
tah uğruna harbedeceğini 
İspanya anlamış bulunu
yor. 

Japonya ise antikomin • 
tern paktın ihlal edildiğin
den ve Avrupa için takip 
edeceği siyaseti yeniden 

tasrih etmek lüzumundan 
bahsediyor. Şurası sarihtir 
ki, Sovyetler birliğinin 

garp hududundaki tehlike· 
yi ortadan kaldırmakla Al
manya japon ortağına kötü 
bir oyun oynamışt:r. Çün
kü bu suretle kızıl orduyu 
Japonlarla hesaplaşmak i
çin daha müsait bir vaziye
te sokmuş oluyor. Berlin 
Japonya'ya bu kötü oyu
nu antikomintern paktı bir 
ittifak şekline sokmak hu
susunda Tokyo~un gö~ 

terdiği tereddüdü cezalan
dırmak için oynamıştır. 
Hakikati söylemek icap e
derse bu ittifak, Sovyetler 
birliğini, Amerika ve İn • 
giltere ile birlikte Japon -
ya'nın üstüne çullandırmak 
gibi bir tesir de doğurabi
lirdi. Şu halde, Almanya'
nın birdenbire döneklik et
mesi Japonya için "ehven
şer" telfikki olunabilir. 
Her halde, bu hadisenin u
zak Şark'ta çok mühim 
avakip doğurması beklene· 
bilir. 

Bertin, Sovyetler birli -
ğine de, dikkatini ve ku -
vetini şark hudutları üze
rine teksif etmek imkanını 
vermekle büyük bir hizmet 
etmiş oluyor. Esasen her 
zaman söylediğimiz veç
hiyle, Sovyetlerin bilhassa 
şark hududu alakadar et -
mektedir ve bütün tekzip
lere rağmen, Kremlin ingi
liz - fransız garantisini bu 
hududa da teşmil ettirmek 
için ooıuna utra!'M·~tı. 

F akat bu hizmet, di· 

ğer bir hizmete mu
kabil yapılmıştır. Çünkü 
Sovyetler birliği de Al
manya'yı içinde bulundu -
ğu çıkmazdan kurtarmakla 
ona hizmet etmiş oluyor. 
Onun için naziler çok 
memnundur. 

Binaenaleyh pakt "so
kaktaki adam" nezdinde i
tiraz götürmez bir sükse 
yapmıştır. Bununla bera -
her, işin hakikati tetkik e
dilince, mesul şeflerin o 
kadar hayale kapılmadık -
tarı da anlaşılır. Bilhassa 
Varşova'da bu kanaat ha • 
kimdir. Varşova siyasi 
mahfillerine göre, Sovyet
ler birliği bu ademitecavüz 
paktını - zayıf da olsa -
alman taarruzuna karşı da
ha masun olmak ümidiyle 
ve günün birinde Alman -
ya'nın komşusu olmak fe
laketinden kurtulmak için 

HULASA 
(Büyük harpten so~ra ilk paskalye gecesi, beş genç, 
Ant~van, kardeşi Jılber, arkada~ı Domlnik Heriyo, 
Marıyan ve Sol~nJ Scnkler isminde iki genç kızla be
~a~er sıkıntılı hır s~arcden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
ıçın~e k?ybolmu~ ~ır otelde geçiriyorlar. Antuvan, 
M!lrıyan la, D~mınık ~~ ~olanj'la beraber eğleniyorlar. 
Nıh~yet 

0
SolanJ, J?omınık le değil Jilber'le, Antuvan da 

Marıyan la evlenıyor. Fakat Antnvan'Ja Mariyan l" 
1ik hayatın.dan memnun değildirler. Antuvan ka ev 1 

• 
k k d • E l' •· • b • rısının ız ar. eşı ve ın ı sevmıye aşl~mı~tır. Bu esnada 

imzalamıştır. Bu suretle de 
Sovyetler birliği Polonya'
yı paylaşmaktan ve kendi
sini Almanya'dan ayıran 

bu emmleketin zayıflama -
sını istemekten vaz geçmiş 
görünüyor. Binaenaleyh 
şayte Almanya ademiteca
vüz paktını, Polonya'yı el
de etmek için bir berat gi
bi kullanrnağa kalkışırsa, o 
zaman Sovyetler birliği si
lahını derhal omuzuna ala
caktır. 

Binaenaleyh Varşova 
mahfilleri, ademitecavüz 
paktının Po1onya'nın vazi
yetini katiyen değiştirmi • 
yeceği fikrindedirler. Esa
sen Polonya üç taraflı rus 
· İngiliz - fransız paktı mü
zakerelerine hiç bir zaman 
büyük bir ehemiyet verme
miştir ve bu pakta iştiraki 
denememiştir. Çünkü eve -
Hi, sovyet kıtalarının ken
di arazisinden geçmesin -
den çekiniyordu; sonra 
Kremlin'in diplomatik va
idlerinin kıymetini iyi bi
liyordu ve nihayet, zama -
nı gelince, sovyetler birli -
ğinin menfaati Polonya -
nın ezilmesini icap ettire -
ceğini düşünüyordu. 

Varşova'da paktın Al
manya'ya Polonya üzerin

de. yeni bir tazyik imkanı 

verdiği inkar olunmamak . 
tadır. Fakat ayni zamanda 
Varşova'da sanıldığına gö
re, pakt Almanya'ya pres· 
tijini tatmin imkanını ver
mektedir ki bu da Danzig 
üzerine yapacağı ve ceva
bının ne olduğunu şimdi -
den bildiği bir kuvet dar -
besinin teşkil edeceği nev
midane hareketi daha az 
meşum bir hale koymakta
dır. 

Esasen, Londra ve Paris
in azimkar tavırlarının da 
gösterdiği vecihle, bu ce
vabın manıyetı aegışmı~ 

değildir. 

Sülhu korumak 

Hitlerin elinde 
B. Mosciki'nin cevabın -

dan sonra, sulhcuyane usu
lün bütün yolları B. Hit -
ler'in elindedir. 

Polonya, B. Hitler'in de 
razı olmasından ibaret olan 
yegane şarta muallak ola -
rak bir mütareke akdini 

teahhüt etmeğe amadedir. 

Şu halde B. Hitler, bütün 

sulh çarelerini elinde bu -

lundurmaktadır. Onun sar

fedeceği gayret, sulhun 

yalnız muhafazasına değil, 

ayni zamanda takviyesine 

de hadim olacaktır. 

Popüler 
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Almanyanın kömür istihsali 
harp ihliya~lar1nı korumuyqr 

Nazi Almanya'sı, kendisinin muhtaç olduğu şey
leri yetiştiren komşu toprakları, umumi prensipleri 
mucibince, almak arzusunu besliyor. 

Macaristan'da hububat, ehli hayvanlar ve av hay
vanları, kereste vardır. Polonya Silezya'sında ise bol 
miktarda kömür mevcuttur. 

Almanlar bugün, südet krizi esnasında Polonya'
nın bu mıntakayı almasına acı acı teessüf ediyorlar, 
çünkü bugün Almanya'nın kömür istihsalatı, harp 
ihtiyaçlarının artışını takip edecek vaziyette değil
dir. 

Randıman iki senedenberi mahsus derecede azal
mıştır ve iş haftasının, bundan bir müddet önce veri
len bir karar mucibince "muvakkaten" yüzde 20 nis
pe•inde uzatılması, istihsalfıtı ancak yüzde altı nis -
petinde arttırabi/miştir. 

Gündeliklerin nispeten yüksek olduğu harp sana
yiinde bile, işçiler isteksiz çalışıyorlar. Göring'le fon 
Blomberg'in son günlerde işçilere nutuklar vermele
rinin sebebi da budur. "Sivil" işlerle meşgul olan iş
çilerin yevmiyesi ise "sefilane" denecek kadar azdır. 

Marianne'dan 
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Sülhu korumak uzun 

ve güç bir İJ olacakfu 
Felaket mecrasını bir 

müddet için değiştirmiştir 
diye sulhun kurtarılmış ol
duğu neticesini çıkarmıya
lım. llalen mevzubahis o -
lan nokta, Avrupa millet
leri arasında sulhu tesis et
mektir. Bu iş, çok uzun ve 
güç bir iş olacaktır. Gale
yan haline gelmiş olan iz
zeti nefislere düşünmek i -
çin bir müddet bahşetmek 
demek, bir kaç gün kazan
mak kaygusuna düşmekten 
bt1:?A.a 1.11& 'l'-J .J.8:1.3.: .... w.•-
pı/acak şey, Danzig mese
lesi için, yalnız bu mesele 
için bir hal sureti aramak
tır. Bu hal sureti, Alman
ya'da muvakkaten kanaat 
edilecek ve Polonya tara
fından kabule şayan görül
mesi itibariyle bu devleti 
harbe icbar etmiyecek olan 
bir hal sureti olacaktır. 

Böyle bir kombinez, henüz 
mümkündür, fakat bu nok
ta hakkında söylenilebile -
cek her hangi bir aöz o ka
dar cüretkarane olur ki 
beklemek daha muvafıktır. 

Lö Jur - Eko dö Pari 

Büyük Brif an ya büyük 

kozunu arhk kaybelfi 
Büyük Britanya, Alman

ya'yı karşı karşıya iki 
cephede birden harp yap -
maya mecbur etmek yolun-

daki en mühim kozunu 
bundan böyle kaybetmiş -
tir. 

Binaenaleyh bir harp 
takdirinde bizzat kendisi 
mütemerrit bir vaziyet 
te kalmak tehlikesine düş
müştür. İngiliz hükümetı 
Polonya'ya verdiği garan -
tinin kayıtsız ve şartsız ol
duğu yolundaki beyanatı 
teyit edip duruyor. Bu su
retle de İngiltere buhrana 
düşüyor. Hususiyle ki Po
lonya'ya verdiği bu açık 

kartı son haftaların ger -
ginliğini arttırıyor. 

Hamburger Fremdenblatt 

kalacak 
Danzig meseelsi ve bir 

harp çıkması ihtimali kar
şısında ispanyol gazeteleri 
ve bilhassa Madrit matbua
tı bir kaç gündenberi gayet 
objektif davranmaktadır -
lar. 

.• 

Gazeteler, ekseriyetle 
büyük telgraf ajansları ta
rafından verilen ve Varşo
va'dan, Paris'ten, Londra'
dan, Berlin'den ve Roma'

dan gelen ve muhtelif gö

rüşleri izah eden telgraflar 

neşrediyorlar. Esasen ga -

zetelerin başlıkları da, 

bunların bizzat vaziyet al

madan halkı olup bitenden 

haberdar etmek hususun -
daki arzularını gösteriyor. 
Yapılan tefsirler iki nok

taya temas etmektedir: 1 • 

İspanya bir harp çıkacağı
na inanmamaktadır. 2 - İs
panya her türlü silahlı an
laşmazlığın dışında kalma
ğa karar vermiştir. 

Almanyamn Londrada~ 

yaphğı mübayaalar 

Daha büyük yiyecek ve 
ilk madde ihtiyatları teş -
kil olunmasını istiyen ga -
zeteler Almanya'nın son 
günler zarfında çabuk tes
lim edilmek şartiyle Lond
ra piyasasında bilhassa ka
uçuk üzerine yaptıkları 

büyük mübayaalarla meş -
gul oluyorlar. 

Şüphesiz, Londra ilk 
maddeleri almanın herkes 
için serbest olduğunu söy
lemiştir ve bu mübayaalar 
da bunu teyit eder. Fakat, 
hüriyet bahanesiyle sulh 
cephesinin aşağı fiyatlarla 
çok lüzumlu ilk maddeleri 
Almanya'ya satması da 
doğru değildir. Marfanne' 
dan 

Berlin akhm basma 

toplamazsa harp var! 
Huzur ve sükfınun kıy -

meti, samimi ve devamlı 

lir mahiyette olmasına bağ 
lıdır. B. Hitler"in bu nok· 
tada daha ziyade açık söy
lemesi icabederdi. Londra 
ile Paris, Varşova'yı vere-

r;-

29 - 8 - 1939 

RADYO ) 
TURKlYE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1648 m. ısı Kcs/120 Kw. 
19.74 m.1Sl9S Kcı>./ 20 Kw. 

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

T.A. P. 

-ANKARA-

SALI: 29.8.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği: Okuyan: 

Müzeyyen Senar. Çalanlar: 
Cevdet Kozan, Kemal Ni -
yazi Seyhun, Vecihe Dar
yal. 

1. - Hicazkar peşrevi. 
Z.- Udi Mehmet Hicazkar şar

kı (Seni candan severim). 
3. - Hacı Arif bey Hicazkar 

şarkı (Riyasız çeşmi ahu
yu severdim). 

4. - Lemi Hicazkar 3arkı (Son 
aşkımı canlandıran). 

S. - Halk tiırküsiı (bir bahc;e
van). 

6. - Kemal Niyazi Seyhun • 
Hicazkar saz semaisi. 

13.00 Memleket saat ayarı a
jans ve meteoroloji haber
leri. 

13.lS • 14.00ı Mıizik (karışık 
program - Pi.). 

19.00 Program. 
19.0S Müzik (Pi.). 
19.30 Türk müzigi (fasıl he-

yeti). 
ZO.lS Konuşma. 
20.30 Memleket saat ayan. a

jans ve meteoroloji haber
leri. 

20.50 Türk müziği (klasik 
program - Ankara radyosu 
kume ses ve saz heyeti. 

Zl.30 Konuşma. 
21.45 Neşeli plaklar • R. 
21.50 Müzik (opera aryaları) 
22.30 Müzik (dans müziği -

PJ.). 
23.00 Son ajans haberleri, zi
raat, esham ve tahvilat, kam-

biyo - nukut borsası (fiyat). 

1

23.20 Müzik (cazbant • Pi.). 
23.SS - 24.00 Yarınki program. 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER: 
14.10 Viyana - 17.10 Mü• 
nih - 19 Berlin - 20 Straz· 
burg - 20.lS Viyana -
20.30 Ştutgart, Liyon, Pa • 
ris - P. T. T. - 20.45 Straz
burg - 21 Milano. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER• 
LER: 14.45 London - Rec· 
yona! - ıs.ıs Bohemya -
18.50 Barselon - 20 London 
- Recyonal - 20.15 Ham· 
burg - 20.30 Brüksel -
20.35 Breslav - 20.SO Be· 
romun.ster - 21 Lüksem • 
hurg, Sottens, Prag - 21.S 
Stokholm - 21.lS Munih -
21.50 Droytviç - 23 Prag 
- 24 Frankfurt. 

SOLO KONSERLERİ: ıs.ıs 
Hamburg - 16 Munih -
ı6.20 Keza - 18.ZS Brno -
18.30 Bohemya, Laypzig -
18.4-0 Kolonya 21.15 
Doyçlandzender - 21.40 
Budapeşte - 22.20 Bohem· 
ya - 22.30 Königsberg. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş "· 
s.): ı2 Münib - ı3 Bratiı
lava - 16 Prag - 18.30 Be
romunster - 20.15 Bohem
ya. 

ORG KONSERLERİ VE 
KOROLAR: l!!.lS Königı • 
berg - 19.lS Viyana -
Z0.15 Laypzig - 22.30 Ke• 
za. 

HAFİF MÜZİK: 20.lS Doyç· 
landzender - 20.30 Sarbriık 
- 20.35 Breslav. 

PLAK KONSERLER!: 14 
Laypzig (Mozart'dan parça• 
lar). 

HALK MUSİKİSİ: ı9.15 Mü· 
nih - 20.10 Prag - 23 Bu• 
dapeşte (Sıgan orkestrası). 

DANS MÜZİÔİ: 14.ıo Frank· 
Iurt - 19.15 Doyçlandzen • 
der - 20.15 Bertin - 20.30 
Berlin, Breslav - 21.40 
Sofya - 22 Budapeşte -
22.10 Beromiınster - 22.15 
Bratislava - 22.40 Ham • 
burg, Droytviç - 23 Flo· 
ransa, Post Parizyen, Roma 
- 23.10 1.ondon - Recyonal 
- 23.30 Keza. 

-----------------------------~ 
ceği kararlarda tamamiyle 
serbest bırakmaktadır. E . 

ğer führer yeni bir Mü -
nih'e veya Münih'in yarı

sına ve yahut dörtte biri

ne güveniyorsa tamamiyle 

aldanıyor. Bu defa artık 
hiç bir Münih yoktur, ak· 
lıselim Berlin 'de ihtirasla· 

ra galebe çalmadığı takdir· 
de hal'p vardır. 

Pöti Parizyen 

Mareşal Vorotilof Tass ajansı muhabirine beyanatta bulunarak 
İngiliz - fransız - rus askeri naüzakerelerinin akim kalışının sebe
bini izah etmiştir. Mareşal'a göre, bu akametin başlıca sebebi bir 
harpte Sovyetlerin yapacağı askeri yardım dolayısiyle Polonya -
nın, kendi topraklarından sovyel askerlerinin geçmesine muvafa. 
kat etmemesidir. Yukardaki resimde, fransız - ingiliz askeri he -
yetleri azası bir arada görülmektedir. 

• 

ğunla, iıinle avunabiliyorsun; benden kurtulabili
yorsun. 

Sustu ve sonra: 

kansı bır kız 50.cuğu dunyaya getırmııtir. Bundan son
ra Antuvan bır ış bahanesiyle yanına gizlice Evlin'i d 
alarak Amerika'ya gitmi~tir.) e B o y o K A ş K R o M A N 1 

- Bence, dedi, evlenmenin yegane kuveti bu· 
rada. Çünkü atkın evlenmede hiç değilse bile, bü
yük bir yeri yok. O zaman insan hiç de biribirini 
düşünmüyor. Hatta diğerinin mevcudiyetini bile u
nutuyor. Bize gelince biz, maalesef bir yara gibi 
acı acı kanadığımızı hissediyoruz. Ve mırıldana· 
rak ilave etti: 

Nihayet beraber uyuyabiliyorlar, beraber ya
tıyorlar, kimseden saklanmıyorlar, hiç bir fey için 
acele etmiyorlardı. Fransa'da nefes nefese, çekin
gen, korkulu geçen hayatları artık yola girmi~ 

ti. Şimdi artık düıünmek, biribirlerine karıı müı

fik olmak, ıuürla hareket etmek için 2amanlarr 
vardı. 

Bir akşam otomobille, bir konserden dönerler
ken, bu konser hakkında ayni hisleri duymaların
dan, ve bunları aıağı yukarı ayni kelimelerle ifade 
etmelerinden ne kadar büyük bir sevinç duymuı
lardı. 

Evlin gülerek diyordu ki: 
- Şimdiye kadar sevişmekten biribirimizle ko

nuşacak vakit bulamamııtık. 
Sonra Antuvan'ın elini aldı ve hafifçe sıkarak 

ilave etti : 
- Nihayet beraber mesut olabilmemiz için hiç 

bir ıey eksik değil! 
Nevyork'da geçen son günler çok güzeldi. Ev

lin sakin ve ne§eli görünüyordu. Fakat bir akıam 
Antuvan onu kolları arasında tutup da adeta uyu
duğunu zannederken, Evlin birdenbire hıçkırıklar
la ağlamağa baıladı. Antuvan •usuyordu. Ne diye-

Yazan: l rene N emirov•ki -53- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

bilirdi? Niçin ağladığını pek ala biliyordu. Genç 
kı2 nihayet göz yaşlan arasında mırıldanmağa baş
ladı: 

Ben insanın bu kadar mesut olabileceğini 
bilmiyordum. Evelce biç böyle bir saadeti duyma· 
mııtık!. .. Hüriyet! Huzur ve sükün... Oh mesut 
Mariyan! Meıut Mariyan! ... 

- Söyleme bunu böylel 
Antuvan'ı kendiıine doğru sıktı. Sonra hani a 

ğızlar biribirlerine yaklaştığı zaman çıkan ve aşa· 
ğı yukarı kelimelere benziyen yavaı bir soluklı• 
mırıldandı: 

- Onu bırakacak mısın? 
Antuvan bitap bir halde cevap verdi: 
- Bilmiyorum. Fakat sen istersen, ıüphesi 

bırakırım. 

Evlin bir dakika sustu. Sonra batını salladı Vl 

haykırdı: 

Hayır! Bırakma onu! Onu bırakmıyacalı 
sın! 

Fakat seninle ben bu ana kadar mesut ol 
madık mı? 

- Mesut mu? 
Sonra alçak sesle ilave etti: 
- Cehennem azabı! Bir tek ana bağlanan, bir 

saatlik bir randevuya bağlanan bütün bu günler, 
bu geceler neye yarar? Bir saatlik bir randevu? 
3onra? Geri kalan zaman ne olacak? Hiç!. Sade 
beklemekl 

Evet biliyorum, bana ne demek istiyeceğini bi
ıiyorum: adam sen de! Değil mi? Fakat bu bir 
teselli olabilir mi? Hayır, bu bin defa daha fena
dır. Sen erkeksin; bana ıstırap vermekle saadet 
duyabilirsin. Fakat ben? ... 

Sonra gülmeğe çalııarak ilave etti: 
- Ben senin yalnız iyiliğini istiyorum, ve seni 

.nütemadiyen kederli, yorgunluktan, endişeden bi
tap görmek, benim yanımda her hangi bir erkek 
gölgesine bile tahammül edemiyecek derecede 
kıskanç görmek beni ümitsizlendiriyor. Başkala· 
riyle dostluk yapmama, eğlenmeme kızıyorsun, fa
kat benim de rahat nefes almağa, gülmeğe, yaşa
mağa ve seni unutmağa ihtiyacım var! Sen pel< 
ala beni unutabiliyorsun, istersen karınla, çocu-

- Ağlarken bile fena oluyorum. 
Antuvan, kendisinde, onu teskin etmek, teselli 

etmek ve hatta okşıyarak bile yatı§tınnak kuveti
ni bulamıyordu. Kalbi param parça ol111uştu. Dü
şünüyordu. 

"Biz, asla böyle hareket etmiyecektik. Asla, 
bu bizim için olmıyan saadeti tatmıyacaktık." 

Ve sonra bitkin bir tarzda: 
- Fakat, dedi, timdi hiç bir ıeyi değiıtireme• 

yiz ki. 
Bir kaç gün sonra Fransa'ya döndüler. Biribir· 

lerinden aynlmadan eve] Havr'da beraberce bir 
gün ve son bir gece geçirdiler. 

Şafak sökerken Evlin uyuya kalmı§tı. Fakat 
Antuvan'm gözüne uyku girmiyordu. Temmuz 
başlangıcı idi; hava müthiş sıcaktı. Kalktı, ban· 
yoyu soğuk su ile doldurdu; bir müddet suda kal· 
dı, sonra tekrar Evlin'in yanına döndü. Güneı yük
seliyor, ve açık pancurlardan ve aralık pencere
den içeri giriyordu. Işığın Evlin'i uyandırmasın • 
dan korktu. Loş perdeleri çekti ve biribirine iğne• 
ledi. Evlin'i şefkatle seyrediyordu. Onu ne kadar 
ela çok seviyordu! Fakat bu ne kıskanç, bıı ne 

($onu var) 



l • 

ız• 

orı 

ın· 

le· 

.s 
., 

ıs 
40 
n· 

v. 

o 
o 

5 

29. 8- 1939 ULUS -5-
r························ ................................................................................ J l HAYAT VE SIHAT 

........................................................................................................ 

Polonya'nm iklimi 
Bu zamanda, Polonya'ya hava j mevsimdekinin iki üç misli daha çok 

tebdiline gitmek istiyeceğinizi hiç J yağar. Sonbaharda tekrar azalma
tahmin etmiyorum ama, herkesin ğa baılar. 

Yeni bareme göre 

Maaşlar1 yukarı dereceye 
alman öğretmenler 

Mesleki, Teknik Öğretim 
okullarında terfi eden 
öğretmenlerin listesi 

biraz serinlik beklediği bu ağustos lıte onun içindir ki, Karpat dağ
sonunda pek aletli aktüaliteye gi- larında her türlü hareket sonbahar 
ren o memleketin iklimi nasıl ol- ve kıt mevsiminde ilkbahardan, he
duiunu belki öğrenmek istersiniz. le yaz mevsiminden daha kolay o
Bunu öğrenmekten biraz faydanız lur. Soğuğa kartı çare bulunur, fa. 
da olur, bir kere orada harp ola- kat yağmura kartı çare bulmak pek 
cakaa harbın neden aonbahara bı- güçtür •• 

Yeni barem kanununa göre maaşları yukarı dereceye alınan or
ta öğretim öğretmenleri ve memurlarının liateıinin ıon kısmını 
afağıya koyuyoruz: 

Nuri Kadem 45-50 Asım Dilaver 55-60, 
Ekrem Evrensel 17,5-20 Kadıköy 11 in 
ci ortadan Mehmet İzzet Büyüker 
55-60, A. Tevfik Tarım 45-50, Şekibe 
Ögel 55-60, Zahide Seyrek 22-25, Ka
dıköy 3 üncü ortadan Enver Kemal 
Sezen 55-60, Mevhibe Kurtoğlu 45-50, 
Avni Erman 45-50, Gülsüm Dalıbar 

45-50, Nezihe Soley 45-50, Emine Bah 
riye Öge 22-25, Karaköse orta okulun
dan M. Vehbi Gürgöze 45-50, Kara -
man orta okulundan Cevdet Baykal 
55-60, lz. Karşıyaka Müfide O. Kaya 
45-50, Cevat İdil 55-60, Talat Tahsin 
Sürenkök 55-60, Kasımpaşa 1 inci or
ta okulundan Kemal Emin Bara 55-60, 
Remzi Baykara 45-50, Tahir Keymen 
55-60, Apti Tevfik Yegül 55-60, Kasta 
monu orta okulundan Hamdi Mutlu 
55-60, Süleyman Yekta Uulutekin 
17,5-20, Kumkapı orta okulundan Ba
ha Kahyaoğlu 55-60, Ahmet Hamdi 
Erkmen 45-50, Osman Tarım 55-60, 
Memduh Seydol 55-60, Ubeyde Ök -
men 45-50, Kırklareli orta okulundan 
Nihat Acemi 17 ,5-20, Hacer Diken 
22-25, Kilis orta okulundan Ayşe Mu
zaffer Emçiata 22-25, Kırşehir orta o
kulundan Ali Faik Sumer 55-60, Halis 
Dinçel 45-50, Atiye Akça 17.5-20, Kon 
ya orta okulundan Emin Ege 55-60, 
Muhlis Koner 55-60, Fuat Tüzün 55-
60, Nafiz Baytur 55-60, Mecit Akay 
55-60, Şevket Uzgören 45-50, Manisa 

Remzi Dilmaç 55-60, Fahri Erdemli 
55-60, Van orta okulundan Müştak 

Çeliker 55-60, Yalvaç orta okulundan 
Süleyman Ayaz 45-50, Zile orta oku
lundan Ali Şerafettin Erbek 22-25, 
Bursa 2. ci orta okulundan M. Hilmi 
Soykut 55-60, Zahit Haksol 55-60, Mu
rat Alpalaca 55-60, Aptullah Salçuk 
55-60, Karagümrük orta okulundan M. 
Cemal Yazıcıoğlu 55-60, Arif Kuzey 
55-60, Zeliha Özen 55-60, Niaşntaşı 
Er. orta okulundan 45-50, A 1i Enver 
Işık 55-60, Hadi Fikret Yaman 22-25, 
Pendik orta okulundan Emin Atabek 
55-60, Naci Eker 55-60, Nazmi Akman 
55-60, Haşim Karamar. 45-50, Yenika
pı orta okulundan Vahit Yapa 55-60, 
Fevzi Menteş 55-60, Seniye Özcan 
45-50, Zeyrek orta okuluhdan H. Ka
yalı 45-50, İz. Gazi orta okulundan 
55-60, İz. TilkiHk orta okulundan 1-
Hakkı Güven 55-60, Faik Akçın 45-50, 
İbrahim Durukoğlu 55-60, Osman Ay
dın 45-50, Salahattin Çığtay 22-25, Sa
ip Barkay 22-25, f st. Göztepe orta o
kulundan Lütfiye Bilgin 55-60, Ba
kırköy 2. inci orta okulundan Ziya 
Gökçetin 55-60, Kasımpaşa 2. inci orta 
okulundan Rasim Doğuman 55-6Ö, Se
niha Dcmirman 22-25, Konya Öğ. oku
lundan Sabriye İkiz 17,5-20, Uşak or
ta okulundan Tahsin Sosyal 55-60, 
Yalvaç orta okulundan Mefharet Da
laysel 17,5-20, Ankara kız lisesinden 
Azize Ceylan 45-50, İnegöl orta oku· 
lundan Nizamettin Onat 55-50, Ragıp 
Eser 22-25, Esat Subaşı 22-25, Kadri
ye Gökçe 17 ,5-20, Eren köy K. lisesin
den Muammer 17,5-20. 

Mesleki ve Teknik Öğretim Okullarmda 39 maa§lı öğretmen bir üst 
dereceye terfi edebilmek için kanuni kıdem müddetlerini doldurdukla
rından müfettiş raporları ve talim sicilleri tetkik edilmiş ve bunlardan 
37 öğretmen terfie layik görülerek birer derece terfi ettirilmiştir 
Y almz iki öğretmen de müfettiş raporları ile talim sicilleri müsait olma
dığından, terfi ettirilmemişlerdir. Terfi edenlerin listesi şudur : 

20 lira maaıtan 25 lira maCl§a 
geçenler rakddığını daha iyi anlarsınız. Son- Polonya'nın timal tarafındaki de

ra da bir memleketin iklimi orada niz mıntakasına gelince, orası iklim 
her ıey üzerine tesir eder: orada bakımmdan pek acaip bir yerdir. 
harp olursa orduların hareketleri Garpten, ıimal denizinden Baltık 
üzerine de... yoliyle gelen rüzgarlarla tarktan, 

İklim bakımından Polonya'yt üç Ruaya'nın iateplerinden gelen rüz
mmtakaya ayırırlar. Biri şimalde garlar tam da o mıntakada karııla
Baltık denizine yakın deniz mınta- ıırlar. Garpten gelenlere siklon de
kası, biri ıarkta Rusya'nın isteple- nilir ve az çok ılık, rutubetli rüzgar
rine pek benziyen yayla ve orman- !ardır. Şarktan gelenler antisiklon 
lar mıntakaaı, üçüncüsü de cenupta denilen daima soğuk ve kuru rüz -
ve garpte Karpat dağları mıntaka· garlar. Bazı yıllarda, pek müstes
sı. na olarak, bu iki türlü rüzgar biri-

1 
bölge sanat okulundan Orhan Hızır
oğlu, Bursa Necati bey kız Ens. den 
Enika Ünsal, Bursa Necati bey kız 

Ankara Ticaret lisesinden Tacettin Ens. den Saadet Noyan, Buru bölge 
Tantuğ, Diyarbakır akşam K. S. O. sanat okulundan Muharrem Gündüz, 
dan Muammer Özgür, İstanbul Selçuk İstanbul Selçuk kız Ens. den Melek 
K. Ens.dcn Mediha Saygun, İstanbul Haksal, İstanbul erkek terzilik oku -
Kadıköy K. Ens. den Nimet Altınlı. Iundan Şeref Altan, İzmir ticaret li-

25 lira maCJffan 30 lira maata 
geçenler 

Ortada kalan yayla mmtakası- birine müsavi gelir. O .vakit ikiai bi
nın Almanya ile hududu olmadığın· ribirini karıılar. O mıntaka mute
dan timdiki halde o mıntakanın e- dil bir iklim olur. 

Adana orta ticaret okulundan Sab· 
ri Akıner Ankara Ticaret lisesinden 
Saliha Bele, Ankara bölge Sanat oku
lundan Saim Şahin, Ankara İnşaat us
ta okulundan Enver Arman, Ankara 
İnşaat usta okulundan Nazmi Erk -
men, İstanbul Kadıköy K. Ens. den 
Şaziye Gillengil, İstanbul Üsküdar K. 
Ens. den Nükhet Ünsaç, İstanbul böl
ge sanat okulundan Sırrı Dokunter, 
Izmir Cümhuriyet K. Ens. den Der
viş Ersay, İzmir Cümhuriyet K. Ens. 
den Celal Ülkü, İzmir Ticaret lise
sinden Cevdet Taner, Samsun orta ti
caret okulundan Kamil Kefeli. 

hemiyeti yoktur. Gazetelerin vere- Fakat çok defa biri ötekine gale
cekleri haberleri izaha yarıyacak be eder. Şarktan, Sibirya'dan ve 
olan timaldeki deniz mmtakası ile Rusya'dan gelen rüzgar galebe e -
cenupta ve garpteki dağlık mınta· 
kadır. derse Polonya'nın ıimalinde sonba-

Pek de çok olmadı, gazeteler al
ınanların Südet topraklarından ge
çerek Moravya'da Polonya hudu
duna asker yığdıklarını haber ver
mitlerdi. Bundan dolayı timdi en 
mühimi Karpat mıntakasınm iklimi 
olsa gerektir. 

Karpat dağlan garpten tarka 
C:toiru ve 7 tul derecesi uzunluğun
da bir silıile olduğundan fÜpheıiz 
pek çetin yerlerdir. Bu dağlara ge
çit veren hemen hemen tek yolu 
Südet topraklarından ve Morovya-
dan gelen bu tek vadidir. Bundan 
baıka bir de Macaristan'dan Kar
patlara doğru yol olması macar bat 
vekilinin yakınlarda Berlin'e kadar 
neden gittiğini izah eder. Dağların 
araıında küçük küçük vadiler var· 
aa da bunlar pek dar olduklarından 
İfe yarayamazlar. 

Moravya'dan gelen büyük vadi· 
nin mühim bir haaaaıı vardır: orada 
rüzgar garptan tarka doğru, hem 
de kuvetle eHr. Demek ki garpten 
,...,1-7•--t' ri•tr~ nrJcA.dO.n.. l!ele..a.i 
ıçın raycıau, ıar.k an mucı.at aya ge-
leceklerin karıılanna çıkacaiı için 
onlara zararlıdır. 

Dai iklimi daima az çok aerin o
lur. Karpat dağlarında garpten tar· 
ka gidildikçe ıerinlik artar. Sonba
har ve kıt tabii yaz mevaiminden 
daha aoğuk olur. Ondan dolayı Kar· 
pat dağlannda her türlü i~ için yaz 
mevıirni, serinlik az olduğu için, da
ha müsait zannolunur. 

Halbuki bu mıntakanın bir hassa· 
aı da çok yağmurlu olmasıdrr. Ak· 
aine gibi, yafmurların en çok yağ
dıiı menim yazdır. Karpat dağla· 
nnm hangi tarafında oluraa olıun 
kııın yafmur pek az olduğu halde, 
ilkbaharda artar, yazın çoğalır, kıt 

har ve kıt Moskova'nın o mevaim
lerine benzer ve aoğuk, hem de ku
rak olur. Garpten selen rüzgar ga
lebe ederse orası Londra gibi ılık 
ve rutubetli olur. 

Bu iki türlü rüzgarın hangisi ne 
vakit galebe edeceği Önceden bili
nemez. Vakit vakit biri ötekine üs
tün gelir. Ondan dolayı Polonya'nın 
timal iklimine emniyet edilemez. 

• G. A • 
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ÇEKLER 
Açılıı F. Kapanıı F. 

Londrı 
Nevyork 
Pariı 
Mlllno 

~ 

Amıterdam 
Merlin 
Brükıel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Mıdrid 
Varıova 
Bu.dıpeıte 
Blikre• 
Belgrad 
Yokohanıa 
Stokholm 
Moskova 

5.6425 
133.0775 

3.2175 
7.0525 __ ___,..,_,..., 

7U8 
51.295 
22.57 

1.03 
1.485 
4.15 

13.355 
22.57 

23.2675 
0.8475 
2.7725 

32.94 
29.0925 
22.7425 

5.64 
133.02 

3.215 
7.05 ---71.8475 

51.2725 
22.56 

1.03 
1.-485 
4.15 

13.35 
22.56 
23.2575 

0.8475 
2.75 

32.9275 
29.08 
22.7325 

ESHAM VE TAHViLAT 
1938 % 5 
İkramiyeli 
Sivaa - Erzurum 
Hattı la. I. 

19.- 19.-

19.40 19."40 

Yeni bareme göre maCJfları yuha
n dereceye alınan idare iıyarları 

22 liraclan 25 liraya geçenler 

Erenköy kız lisesinden Ali Fuat 
Özdinç, Galataaaray Iiaesinden Hasan 
Tahain Senıev, Bektaı Ergözil İstan
bul kız Jiıeainden Fehmi Bankanlı, 

Kabataş lisesinden Talat Yöner, İs -
tanbul kız öğretmen okulundan İzzi 
Onat. Kadıköy 1. ci orta okulundan 
Satahattin Kazanoğlu, Ankara Er. li
seıinden Samiye Sargın, Ankara kız 
liıesinedn Mesrure Orkun, Şükrüye 
Güney, Ankara ikinci orta okulundan 
Ganimet Artan, Bursa Er. lisesinden 
Fuat Taneri, Erenköy kız lisesinden 
Sami Selçuk, Samsun lisesinden Os-
man Faik Tan, Sivas lisesinden Der

vit Devirmit. Sivas orta okulundan 
Şevki Uğur, Trabzon lisesinden Sami 
Uluıman, Denizli lisesinden Şevket 
Çetin, Malatya liıeıinden Osman Fev
zi Öge, Kırklareli orta okulundan Ce
mal Akalın, Niğde orta okulundan A
rif Ildız. 

11,5 liradan 20 liraya geçenler 

30 lira maQ§tan 35 lira maaşa 
geçenler 

Afyon akşam kız sanat okulundan 
Nedime Cebecioğlu, Ankara İsmet 
paşa kız Ens. den Mazhar Nazım Res

mor, Ankara İsmet paşa kız Ens. 
den Melek Özer, Ankara inşaat usta 
okulundan Kemal Kantarcı, Aydın 

sinden Hüseyin Savlı, Eskişehir lise
sinden Mustafa Sözen, Zonguldak Çe
likel lisesinden Hadiye Ertan, Amas
ya orta okulundan İrfan Kocak, Ak
şehir orta okulundan Bekir Ünüvar, 
Ayvalık orta okulundan Ali Nazmi A
yerdem, Bandırma orta okulundan 
Zühtü Sevimlioğlu, Burdur orta oku
lundan Saim Baran, Çankırı orta oku
lundan Celal İğrek, Çatalca orta oku
lundan Şükrü Vardar, Düzce orta o
kulundan Eyüp Dal, İnegöl orta oku
lundan Ruhi Yücetin, İzmit orta oku
lundan Melek Taşoyar, Kırıehir orta 
okulundan Behçet Temuçin, Rize or
ta okulundan Osman Alkumru, Silifke 
orta okulundan Rüştü Doğan, Tur • 
gutlu orta okulundan Bahaettin Ben
gü, Urfa orta okulundan Vehbi Er -
dem, Uşak orta okulundan Cemil Al
yanak, Van orta okulundan M. Zeki 
Özen,Yalvaç orta okulundan M. Emin 
Türköz, Zile orta okulundan Seyit 
Ahmet Çidem, Erenköy kız lisesin -
den Kemal Yılmaz, Haydarpaşa lise

sinden Kemal Zaim, İstanbul Er. lise-

1 Manisa üzüm bayramı resimleri 

orta okulundan Ziya Aysoy 55-60, E
yüp Güven 17,5-20, Sabahat Kutay 
17 ,5-20 Mardin orta okulundan Şerif 
Timinci 45-50, Mersin orta okulundan 
Asım Ergelen 55-60, Rahmi Öztop 
45-50, Raika Olgaç 17,5-20, Merzifon 
orta okulundan Tevfik Gökmen 45-50, 
Vedat Sumer, 22-25, Enver Gürel 22 • 
25, Muğla orta okulundan A. Hamdi 
Hatuna 45-50, Hayrünnisa Ergun 22-
25, Milas orta okulundan Muharrem 
Aykol 45-50, Ferit Ö:ıalp 22-25, Nazil
li orta okulundan Kazım Ölçer 45-50, 
Recep Yücetin 17,5-20, Makbule De -
mirdağ 17,5-20, Nevşehir orta okulun
dan Kavi Cinbay 55-60, Ahmet Tur • 
gut Sütekin 45-50, Niğde orta okulun
dan Halil Naci Erdem 55-60, Cevdet 
Üner 45-50, Cafer Üneri 22-25, Nişan
taşı K. orta okulundan Zeki Günol 
55-60, Recep Fevzi Aral 55-60, Semi • 
ne Tevfik Etili 45-50, Bedia Akpay 
45-50, Semiha Dümdüz 45-50, Mihrün
nisa Ercin 45-50, Muazzez Bayav 45-
50, Saffet Çanga 22-25, Behincem 17,5-
20, Ordu orta okulundan Saim Sağın 
55-60, Huriye Genç 55-60, Oımaniye 

orta okulundan Kemal Erdem 22-25, 
Tevfik Yorgancı 22-25, Ödemiş orta 
okulundan Sait Aydoğan 45-50, Ali 
Muhteşem Sarıcı 17,5-20, Pazar orta o
kulundan Hüsnü Şarman 55-60, Rize 
orta okulundan Musip Murguz 55-60, 
Ertuğrul Alpman 17,5-20, İclil Hak -
sel 17 ,5-20, Samsun orta okulundan 
Şevket Berkman 45-50, Sarıkamış orta 
okulundan Ali Riza Sekban 22-25, Si
lifke orta okulundan Faik İsbir 45-50, 
Simav orta okulundan Etem Ruhi Alp 
er 45-50, Nedim Olanus 22-25, Sinop 
orta okulundan Bedri Cansel 55-60, 
Siirt orta okulundan Kemalettin Do-

Çamlıca kız lisesinden Sara Sara, 
İsmet Kudat, Erenköy kız lisesinden 
Macit Kanık, Galatasaray lisesinden 
Şefi Görgeç, 1. Hakkı Erik, ilk kısım
dan Cemal Parkan, İstanbul Er. lise
sinden İbrahim Aysal, İstanbul kız li
sesinden Naime Mutlu, Kabataş lise
sinden Ahmet Emin Mestcioğlu, Kan
dilli K. lisesinden Hüseyin Caner, 
Pertevniyal lisesinden Talia Yolkaya, 
İstanbul kız öğretmen okulundan Le
manisar Özgün, Bakırköy 1. inci orta 

sinden Zimnur Metegil, İbrahim Ök

süzoğlu, Vefa Er. lisesinden Muzaf -

fer Sudunç. İstanbul Er. öğretmen o

kulundan Hasan Savcı, İstanbul kız 

öğretmen okulundan Bihet Sönmezer, 

Çağaloğlu orta okulundan Nail Tüzel, 

Emirgan orta okulundan M. Cemal 

Tafsilatını verdiğimiz Manisa üzüm bayramına ait iki resmi yuka
rıda sörüyoraunuz. Bayram, çok neıeli geçmit ve halk, Maniaa'nın 
belli baıh serveti olan üzüm için tam bir bayram yapmışlardır. Resim· 
lerde bayrama nete veren Halkevi mandolin ve koro heyetiyle Halk
evi çocuklarını dana ederken gorüyorsunuz. 

. ğan 55-60, Ramiz Atay 55-60, 1. Hakkı 
Özcanh 45-60, Sivas orta okulundan 
Behram Lütfi Altay 55-60, Rahim 
Zenbilci 45-50, Halide Erduru 22-25, 

okulundan Ziya Birkan, Beykoz orta 
okulundan Asım Dizen, Beşiktaş orta 
okulundan Hasan Rıza Erson, Cibali 
orta okulundan Kemal Yıldırgan, Da
vutpafa orta okulundan aŞkir Dinç, 
Kadıköy 2. ci orta okulundan Abdul
kadir Türkkan, Kasımpaşa 1. ci orta 
okulundan Yahya Sun, Nişantaşı kız 
orta okulundan Fahri Memik, Süley
maniye kız orta okulundan Ahmet 
Refik İpari, Adana kız lisesinden İs
mail Toros, Hüseyin İrten, Adana bi
rinci orta okulundan Ziya Çotuk, An
kara Er. lisesinden Mustafa Gürtan, 
Ankara kız lisesinden Ali Cemal E
miroğlu, Salahattin Sağıntürk, Şefi
ka Alpman, Ankara Müzik öğretmen, 
okulundan Mehmet Korkmaz, Ankara 
üçüncü orta okulundan Celal İnel, 
Buna birinci orta okulundan İbrahim 
Etem Oral, Erzurum lisesinden Refik 
Dalmızrak, Edirne E. öğretmen oku
lundan Mehmet Bozdoğan, Edirne kız 
öğretmen okulundan Behice Müran 
İzmir Er. lisesinden İsmail Hakkı Ce~ 
ran, İzmir kız öğretmen okulundan 
Seniha Ortaç, Buca orta okulundan 
Gaffar Tolun, Karşıyaka orta okulun
'dan Mustafa Şerif Kocatürk, Kasta
monu lisesinden Faik Koşan, Konya 
lisesinden Ahmet Arıtan, Samsun or
ta okulundan Nazif Görgün, Sivas li· 
sesinden M. Nurettin Tatar, Trabzon 
lisesinden Ra§it Ündeş, Trabzon Er. 
orta okulundan Oıman Orhun, Afyon 
lisesinden Nuri Morahoğlu, Denizli 
lisesinden Salih Şen, Diyarbakır lise-

Süleymaniye orta okulundan H. 
Vasıf !sıkan 45-50, Ş. Karahisar orta 

okulundan M. Emin Erdem 45-50, 

Maksut Dumlu 22-25, Taksim orta o
kulundan Hıfzı Evcimen 45-50, Hay
riye Önen 22-25, Tarsus orta okulun
dan Suat Salih Asral 45-50, Azmi O
zan 45-50, Salih Zeki Saraç 45-50, Ha
san Turan Tavukçu 22-25, Seyfi Tok
gönül 22-25, Perihan Aksoy 17,5-20, 
Tekirdağ orta okulundan Sadi Aykut 
45-50, Sabahat Selen 22-25, Tokat orta 
okulundan Halis Turgut Asarkaya 
45-50, Belkia Akça 17,5-20, Müzeyyen 
Arın 22-25, Tire orta okulundan Rıza 
Günumar 22-25, İffet Dülger 17,5-20, 
Turgutlu orta okulundan Rıfat Akol
sam 17,5-20, Berrin Madran 17,5-20, 
Trabzon K. orta okulundan Vecihe 
Koper 45-50, Trabzon Er. orta okulun
dan Mahmut Kemal Yanbeg 55-60, 
Trabzon orta okulundan İbrahim Ko
ruralp 45·50,Avni Aker 45-50, Süley
man Hatipoğlu 22-25, Uşak orta oku
lundan Hasan Sırrı Okunşar 55-60, 
Nebahat Demir 17,5-20, Betül Gülen 
17,5-20, Ünye orta okulundan H. Hüs
nü Dikmen 55-60, Tahir Sümerman 
45-50, Rıza Nadir Ülkü 22-25, Üsküdar 
1. ci orta okulundan Yahya Saim O
zan 45-50, Hilmi Güngör 45-50, Ek
rem Engin 55-60, M. Emin Ergün 
55-60, Üsküdar 2. ci orta okulundan 
1. Kemal Karayel 55-60, Necmiye Ev
gez 45-50, Ali Ali Onur 55-60, Üs
küdar 3. cü orta okulundan Hüseyin 

Arsoy, Üsküdar 3. cü orta okulundan 

Saliha Çuhacı, Yenikapı orta okulun

dan Mükerrem Alaca, Adana Er. lise

sinden Suphi Samyeli, Sami, Tekin, 

Adana kız lisesinden Ferda Kazanoğ

lu, Ankara Er. lisesinden İlhan Çe
likyürek, Nusret Akyıldırım, Ankara 

kız lisesinden Fikret Gökırmak, Emi

ne Kurt, Ankara 1. ci orta okulundan 
Hasan Sönmezışık, Ankara 3. cü orta 

okulundan Osman Feridun Orhan, 

Balıkesir lisesinden M. Ali Özer, İb

rahim Akın, Balıkesir öğretmen oku
lundan Abdurrahman İzgin, Bursa kız 

öğretmen okulundan Behice Gülen, 

Melek Uğanalp, Edirne lisesinden M. 

Tevfik Çamaşırcı, Edirne Er. öğret
men okulundan Lütfiye Binzet, Adil 

Pekmezoğlu,Edirne kız öğretmen o
kulundan Ülfet Süzer, Edirne orta o

kulundan Kemal Arsova, İz. erkek li

sesinden Kenan Türk, İz. kız öğret -

men okulundan Bedia Bozakman, Ra

na Arca, Samsun liıesinden Re§at A

şar, Sivas Er. öğretmen okulundan 

Ahmet Rauf Ayaşlı, Trabzon Iiseain

den Vasfi Aksu, Antalya lisesinden 
Mustafa Kayacan, Denizli lisesinden 

Hamdi Yılmaz Oktay, Eskişehir lise

sinden Bürhanettin İnceoğlu, Rasim 
Artan, Gaziantep lisesinden Nebil 

Bağdatlıoğlu, Kan lisesinden Var • 

gün, Şükrü Baydar, Kayseri liseıin -

den Arif Ergel, Kütahya liıesinden 
Sadık Akpınar, Malatya lisesinden 

Tacettin Güven, Yozgat liseıinden 
Salahattin Kılıcaslan, Adapazarı orta 

sesinden Nevzat Dağemre, Sivas böl
ge sanat okulundan Nuri Akyazı. 

35 lira maaıtan 40 lira maCJfa 
geçenler 

Bursa bölge sanat okulundan Meh· 
met Ali Ertekin, İzmir Cümhuriyet 
kız Ens. den Kemal Sencer, İzmir ti· 
caret lisesinden Muazzez Önsezi. 

40 lira maQftan 50 lira maa,a 
geçenler 

Ankara inşaat usta okulundan Mit
hat Artun. İzmir ticaret lisesinden 
Nail Esin. 

50 lira maQ§tan 60 lira maa§a 
geçeni er 

İzmir bölge sanat okulundan Nejat 
Tezeren, İzmir ticaret liseıinden 

Hamdi Karaçivi. 

60 lira maCl§tan 70 lira maaıa 
geçenler 

Buna bölge aanat okulundan Salih 
Şevket Seven, Istanbul bölge aanat o
kulundan Yusuf Ziya Etiman 

okulundan Hasan Fehmi Borazancı, 

Aksaray (konya) orat okulundan Hü

seyin Oktay, Bartın orta okulundan 
İbrahim Somaklı, Bilecik orta okulun

dan Necmi Güney, Çanakkale orta o

kulundan Muzaffer Sümer, Edremit 
orta okulundan Nuri Turan Gelibolu 
orta okulundan Necmettin Karaka -

yan, Giresun orta okulundan Cevat 

Tacal, İskilip orta okulundan Saliha 

Noyan, İsparta orta okulundan Halil 
Gönenli, Karaköse orta okulundan Ce

lal Ünsal, Maraş orta okulundan Sabit 

Somer, Mardin orta okulundan Os -

man Özbek, Mersin orta okulundan 
Ahmet Tümer, Mu~la orta okulundan 

Fevziye Bölükbaşı , Milas orta oku -

lundan Kemalettin Hun, Nevıehir or

ta okulundan Ahmet Bulgurcu. Öde
miş orta okulundan Halil Ünel, Pazar 

orta okulundan İhsan Tunakan, Si • 

nop orta okulundan Alaettin Cünbüş, 

Siirt orta okulundan Ali Akıncı, Şe

binkarahisar orta okulundan Bedri 
Birdiyen, Tire orta okulundan Mahir 
Gültekin Pendik orta okulundan Sır
rı Çatalkaya, İzmir ikinci Er. Jisesin· 
den M. Hulusi Sarımsakçı, Balıkesir 
öğretmen okulundan İsmail Yeşil. 

- SON-

. 
1 z m i r Enternasyonal 
Fuanm ziyaret ediniz 
20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 

EGLENCE GECESİ 

30 Ağustos 
BARAJ GAZiNOSUNDA 

3227 

BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
İki film birden 

1 - ŞTRA VUZ'un Atkı 
2 - Kanlı inciler 

Seans saatleri: 

2,30 • 4 - 5,30 • 7 

Gece saat 9 da 

ŞTRA VUZ'un Atkı " 
yeni Jurnal 

Tel: 2193 



-6- ULUS 

Sıhiye tayinleri 
Niğde sıhat ve içtimai muavenet 

müdürü doktor Halit Barbaros 70 li • 
ra maaşla üçüncü sınıf olarak Çanak
kale sıhat ve içtimai muavenet müdür 

• Iüğüne, M. Kemalpaşa hükümet tabi -
bi Dr. Abdullah Tarım 60 lira maaşla 
Bitlis sıhat ve içtimai muavenet mü -
dürliiğüne Salihli hükümet tabibi Dr. 
Sabit Emek 60 lira maaşla dördüncü 
sınıf olarak Çoruh sıhat ve içtimai mu 
avenet müdürlüğüne: Sivas sıhat ve 
içtimai muavenet müdürü Dr. Şerif 
Kayrı 80 lira maaşla ikinci sınıf ola -
rak Kocaeli sıhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğüne; Kars sıhat ve içtimai 
muavenet müdürü doktor Derviş Kunt 
man 80 lira maaşla ikinci sınıf olarak 
Kırklareli sıhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğüne: Bitlis sıhat ve içtimai 
muavenet müdürü Dr. Remzi Tınaz 

70 lira maaşla üçüncü sınıf olarak İs
parta sıhat ve içtimai muavenet mü • 
düdüğüne terfian etyin edilmişler • 
dir. 

Gümrükler U. Müdürü 
Ankaraya dönüyor 

Derece Ateş ••• İstanbul, 28 (Telefonla) - Bir 
müddettenberi İstanbulda tetkikler 
yapmakta olan gümrükler umum mü
dürü Bay Mahmut Nedim bu husus· 
taki incelemelerini bitirmiştir; bu
günlerde Ankara'ya dönecektir. Türkiyenin seri.nlik . deposu 

ve vitamin ambarı: Antalya 
A ntalya, bizim camekanlarda, saksı içinde bes

lediğimiz limonları, portakalları çınar kadar 
büyüten yerdir. Arkasında dağlar, etrafında dağlar, 
önünde ılık rüzgarları getiren deniziyle Antalya, za
ten baştan başa bir "ser,, dir. Burada portakal ağaç
larının telli kavaklar kadar büyüdüğünü ve iri mey
valarının yerlerde süründüğünü gördük; bir tek a
ğaç üstünde on bine yakın limonun ekşi yeşil su
ratlarını buruşturarak sallandığı vakidir. 

Antalya, suyu, toprağı, gübreyi, ve güneşi biribi
rine hallederek ondan dünyanın en tatlı, en renkli ve 
en güzel meyvalarına hayat verecek kadar s~hirlidir. 
Kayalarla kesilen ve sudan birdenbire irtifala ayrı· 
lan sahilde boylu boyunca böyle portakal ve limon 
bahçelerine, bahçe değil de ormanlarına rastlarsınız. 

Kanada tayyareleri 

üslerine dönüyorlar 
Millinocket, 28 a.a. - (Miami) 

Trenton ve Ontario'da bulunan bir
çok Kanada askeri tayyareleri doğru 
hat üzerinden Kanada limanlarına 

gitmek üzere Amerika topraklarının 
üstünden uçmuşlardır. Tayyareler, 
Kanada sahilleri uzunluğundaki sev
kulceyş noktalarına alelacele hareket 
emri aldıkları için Amerika hüküme
tinden hususi surette müsaade iste
mişlerdir. 

YURT KONSERLERi 

Dünkü sayımızın ikinci sayfasında, 
genç sanatkarlarımız Ekrem Zeki ve 
Verda Üngör tarafından yurdun muh-
.._ ,:.r .....,..-t -.-!-~-J,...!. 11\ l'T-1t-•_ ,.ı _ 1---
serler verdiğini yazmıştık. Bu kon· 
serler !stanbul'da Fatih Halkev.i. tara
fından tertip edilmiş ve her tarafta a-

Antalya'nın bütün serveti bu ormanlardır. Güne
şin bütün ışığını ve rengini kabuklarında tophyan 
portakalJarın, birçok gemileri limana çekecek kadar 
büyük bir miknatıs kuveti vardır: sıcaktan kırk de
rece ateşle yanan Antalya aşağı yukarı bütün Türki
ye'nin bir serinlik deposu ve bir vitamin kaynağıdır. 
Bu depo ve bu kaynak içindeki kuvetini memleket 
dahiline daha iyi sirayet ettirecektir ama bir liman 
.v.apılsa? ... 

l laka ile takip ol_u_n_m_u_ş_t_u_r_. -----

Limansızlık bu canlı, renkli ve ciltlerinden ha· 
yatiyet taşan şehvetli portakalların benzini soldur
makta ve ihtirasını kurutmaktadır. 

Burada portakal ve limon yetiştiren ziraatçiler, 
Antalya'ya servet ve refah getiren bu malların hazan 

tahta sandıklar içinde limanda, is
kan edilmemiş muhacirler gibi, be~
lediğini söylediler. Bunun sebebı 
cvela limansızlık, sonra deniz nak
liyatındaki gü~lüktür. 

s ize kısaca Antalya limanını 

tarif edeyim: gözünüzün ö
nUne Kalamış koyunu getiriniz= 
Moda tarafına yüksek, ve tepeleri 
bulutlar içinde Bey dağlarını yer
leştiriniz. Fenerbahçc tarafını da 
açık, olduğu gibi bırakınız. İşte 
Antalya budur. Fakat Kalamış ko
yunda lodos olduğu zaman, fırtına 
yalnız küçücük Marmara havuzu
nun içindeki dalgaları sahile çar
par; halbuki Antalya'da lodos fır
tınası dalgalarını ta 1skenderiye 
sahillerinden çığ gibi biribiri üze
rine ekliyerek sahili döver. Tabiat 
bile burada şehri korumak için de
nizi topraktan yüksek pir kaya 
duvariyle ayırmıştır. Fakat mendi
reği de ondan bekliyemeyiz ki. O
nun için fırtınalı havalarda vapur
lar limanda zor barınmaktadırlar. 
Antalya limana kavustıı~u gün bu 

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

l Mümtaz Faik Fenik 1 
! .................................................... . 
portakalların benzine kan gelecek, 
ve vatandaşlar, bunları sanki bah
çelerinden yeni kopmuş gibi üezer
lerinde yeşil yaprakları olduğu hal· 
de taze taze yiyeceklerdir. Halbuki 
limansızlık, şimdi bunların suyunu 
emmekte ve posasını bırakmakta
dır. 

Fakat liman da olsa, deniz na
kil vasıtalarının iyi bir şekilde 
tanzim edilmesi icap etmez mi? 
Antalyalılar diyorlar ki : 

- Bazan bir vapur geliyor. Biz 
ona göre portakallarımızı ambalaj 
yaptırıyoruz. iskeleye indiriyoruz. 
Vapura yükliyebileceğimizi zanne
diyoruz. Fakat kaptandan ekseriya 
şu cevabı alıyoruz : 

- Yüküm fazla ... 
- Aman! ... 
- Yüküm fazla, ne yapayı. •.. 

Hem İzmir' den de yük .ıl'!Fa.i{•m ! 

-

Antalya'cla Narenciye istcuyonu binalarından biri 

O zaman portakallarımız bu san
dıklar içinde ikinci bir vapurun 
yük alma şansını bekliyor ... 

O halde ne yapmalı? Yapıla

cak şey gayet basittir. En 
büyük servet menbalarımızdan bi
ri olan portakallardan adam akıllı 
istifade edebilmek için, ihracatımı
zı teşkilatlandırma prensipini An
talya'ya da sokmak lazımdır. Bu 
prensip belki Burdur - Antalya şi
mendiferi yapıldığı zaman şehre 
daha kolaylıkla ve daha rahat gele
bilecektir. 

Yoksa Antalya portakallarımı

zın kalitesine diyecek yoktur. Açık 
göz, çalışkan, ne yaptığını bilen 
Antalya halkı, bu güzel meyvayı 
bol bol yetiştirmek için elinden 
gelen her şeyi yapmıştır. Ziraat Ve· 
kaleti bu hususta halkla el ele ça
lışmakta ve ona lazım gelen yar· 
dımları yapmaktadır. Bu suretle 
portakalların, limonların, mandali· 
naların kalitelerini ıslah etmek ça
releri elde edilmiştir. Bunu Veka
letin açtığı narenciye istasyonunu 
gezdiğimiz zaman daha iyi gördük 
ve anladık. Vekalet lıu işin başına 
Türkiye'de ve Avrupa'da sırf na
renciye Uzerine çalışmış, tahsilleri
ni ikmal etmiş. genç ve güzide ele
manlar koymuştur. Bunlar geceli, 
gündüzlü bu istasyonda çalışmak· 
ta ve her cins fidan üzerinde ayrı 
ayrı meşgul olmaktadır. 

1934 senesi nihayetlerine doğru, 
35 dekar arazi üzerinde tek odalı 
bir binada kurulmuş olan bu is
tasyon şimdi laboratuvarlariyle, bil· 
rolariyle 150 dekar arazi sahibi mo
dern bir müessese olmuştur. 

Bu müessesedeki elemanlar bir· 
çok işlerde muvaffakiyetin sı;rı O · 

lan sade vazife aşkiyle değil, ayni 
zamanda feragatle de çalışmakta· 

dırlar. Burada öyle işler vardır ki, 
geceelyin, sabaha karşı, ve yahut 
yirmi dört saat mütemadiyen taki
bi icap etmektedir. Gece ~arısı bu 

__ __.. ..... ·" . - ..... . - -

istasyonun civarından geçenlerin 
ellerinde lüks Iambalariyle ağaçla
rın diplerinde çalışan genç ziraat
çilere tesadüf ettikleri çok zaman 
vakidir. Bütün dünyada mevcut 9 
narenciye istasyonuna bizimki de 
şimdi onuncu olarak ve tam teçhi
zatla katılmış oluyor. Hatta başka
larını görüp de mukayese etmek 
imkanını bulabilenler, bu istasyo
nun ecnebi memleketlerdekinden 
çok daha ileride olduğunu bile 
söylüyorlar. 

N arenci~e is~asyonu 1 
arencıye ıstasyonu nedir? 

Burada narenciye fasilesine men
sup her cins ve her nevi nebat ve 
fidanlar yetiştirilmekte ve bunla
rın büyüme şartları, hastalıkları 
tetkik olunmakta ve tedavi usulle· 
ri bulunmaktadır. Narenciye istas
yonu, portakalın, limonun, manda
linanın sanatoryomu, kliniğidir. 
Hangi cins portakal ne şartlar al
tında büyür, bunlar nasıl yetişir, 
ne gibi bakım ister? İşte bu klinik
teki ziraatçiler, sabah akşam hep 
bununla meşguldürler. 

İstasyonun bahçesindeki her fi
danın, hastanedeki hasta gibi bir 
tabelası vardır. Bu tabela üzerinde 
mütehassıslar onun geçirdiği isti
haleleri, günü gününe kaydetmek
te, grafiklerini çizmekte, onun 
neşvünema tablosunu vücuda ge· 
tirmektedir. 

Artık bu evsafta fidanlar dikil-
diği ve yetiştirilmeğe başlandıgı 
zaman onun bütün kaprisleri, sinir
leri, gıdası, ihtiyacı, hastalıkları 
malumdur. 

Böyle bir istasyonun Antalya 
gibi daha çok narenciye ile geçinen 
bir muhite yapacağı faydanın vüsa
tini siz hesap edin. 

Ziraat Vekaleti mütemadi çalış
masiyle, toprağın feyzine ve bere
ketine bir de insan emeğini ve tek
niğini katmıştır. Bu sayede şimdi 
Antalya'nın boş çalılık olan saha
ları da birkaç sene sonra baştan ba
sa portakal bahçeleriyle bezenecek
tir. Fakat bu portakalların, limon· 
ların bu mandalinalerın memleket 
!sine akması lazımdır. Bunu da bir 
taraftan şimendifer, öbür taraftan 
liman ve deniz vasıtalarının tanzi
mi, ve ihracatın teşkilatlandırılma· 
sı temin edecektir. 

29 - 8 - 1939 

Zon g u ldo k ha 1 kevi n in köy( ü le ~ .. ·~·~~~""'"I 

Zonguldak halkevi, geçen hafta bir köylüler günü yapmış ve köylü/et 
şerefine bir şölen tertip etmiştir. Resimde halkevinin davetlisi olarak 

yemek yiyen köylüleri görüyorsunuz. 

• 

lzmirde üzüm ve incir piyasası a~ıhrken 

Üzüm piyasasının açılmasında vali ve üzüm tüccarları 

lzmir,de incir :hracatı esnasında yapılan fenlikler 

incir piyasası açılırken törende bulunanlar 

İzmir (Hususi) - Üzüm, incir pi
yasasının açılması üzerine, imalatha
nelerde ve incirhanclerde de derhal 
faaliyete geçilmiştir. Şimdilik piya -
sada fazla mal bulunmadığı için ima -
Jathane ve hatlarda çalışanlar azsa da, 
yarın öbür gün binlerce kişi çalışma· 
ğa başlıyacaktır. İlk incir mahsulü
nün ihracı, limanda büyük bir bay-

ram halinde kutlanmışti •• 

Ticaret vekilimizin bu sene İngll
tcre'ye takas suretiyle ihracat yapı -
lacağı ve ayrıca (10) devletle daha ti
caret anlaşmaları yapacağı hakkında
ki müjdeleri piyasa ve istihsal saha
sında büyük bir alaka ve memnuniyet

le karşılanmıştır. 

l:z:mir (Hususi) - Belediye tarafından bir tanesi (80) ki§ilik ve ro
mork tabir edilen cinsinden dört tane yeni otobüs daha gelmİ§lir. Bele• 
diye, tehirdeki otobüs servislerini tam bir intizam altına almı§hr. 



29-8- 1939 

SULHU KORUMAK İÇİN 

Daladiye'nin mektubuna 
Hitlerin verdiği cevap 

Menfidir 

Hitler bu sefer Danzig' den 
başka Koridoru da istiyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
için benden fazlasını yapacak bir fran 
sız daha olamazdı. Benim alman mil -
letinde görüp teslim ettiğim şeref ve 
namus mefhumundan daha azını Fran 
sadan beklemiyorsanız, Fransanın e -
minim ki, mesela Polonya gibi, Al -
manya ile sulh içinde yaşamak isti -
yen diğer devletlere karşı girişmiş ol
duğu teahhütleri sadıkane ifa edece
ğinden şüphe edemezsiniz. Bu iki ci
het tamamen telif edilebilir. Her ta -
rafta aynı sulh azmi varsa, bütün mil
letlerin şeref ve haysiyete uygun ola
rak enternasyonal buhranın sükunetle 
halline mani ortada şimdiye kadar hiç 
bir şey yoktur. 

F ranıa vve bütün müttefikleri 
adına ... 

eski kahraman muarızına karşı hiç bir 
kin beslememektedir. Bilakis, garp 
hudutlarımızda sükunun teessüsü, her 
halde alman milleti tarafında, müte
zayit bir ı;empati uyandırdı ve bu sem 
pati birçok defalar tezahür etti. 

Garpta milyarlara malolan ve hala 
da olmakta bulunan büyük istihkam
ların inşası Almanya'nın hudutlarını 
kati olarak kabul ve tesbit ettiğini de 
ispat eyler. Alman milleti bu suretle 
vaktiyle çok eski alman imparatorlu 
ğuna ait bulunan, sonraları pek çok 
kan dökülerek tekrar alınan ve niha
yet daha çok kan bahasına müdafaa 
olunan iki vilayetten vaz geçmiştir. 
Ekselansınızın da teslim edeceği üze
re bu feragat sun'i ve tabiyeli bir ha
reket değil, ve bütün hareketlerimiz· 
le teyit ettiğimiz bir karardır. 

ULUS 

Almanya'da alınan 
sıkı iaşe tedbirleri 

Ev kadınlarına muktasit 
olmaları tavsiye ediliyor 

Berlin, 29 a.a. - "Havas": Alman 
istihbarat bürosu vesika usulü ile ye
ni bir iaşe sistemi ihdas edildiğini bil
dirmektedir. 

Her vesika hamiline haftada 700 
gram taze et veya konserve, günde de 
60 gram tereyağı ve peynir, haftada 
280 gram şeker, 110 gram marmelat ve 
ya fazla olarak 55 gram şeker, 150 
gram un, 32 gram kahve veya kahve
nin yerini tutacak madde, günde 20 
santiliterc süt verilecektir. Altı aylık
tan yukarı çocuklara hamile veya em
zikli kadınlara günde 70 santilitere 
süt verilecektir. Yorucu işlerle uğ -
raşan ameleye hafta 1150 gram et ve -
rilecektir. Adam başına haftada 150 
gram sabun isabet etmektedir Dağıtı· 
lacak mensucat, kömür ve deri mikta
rı henüz tesbit edilmemiştir. 

Yahudilere de veıika verildi 

Verilecek ekmek, patates, un, ve ku
ru sebze miktarlarının henüz tesbit e
dilmediğini radyo sık sık tekrar et -
miştir. Radyo halkı disipline davet et
mekte ve ev kadınlarına muktesit ol
malarını tavsiye etmektedir. Vesika. 
tar tamamiyle şahsidir. Askerlerle as-

Polonya'ya hücumlar devam 
ediyor 

Alman matbuatı, Polonya aleyhin -
deki şiddetli hücumlarına devam et -
mckte ve Almanyaya karşı yapılan 
tahrikleri ve Polonya'daki alman hak 
larına yapılan zulümleri sayıp dök -
mektedir. 

Gazeteler, Almanya'nın sabrının tü
lcendiğini ve alman şerefine höylc ila
nihaye dokunulmasına müsaade ede -
miyeceğini ehemiyetle kaydeylemek -
tedir. 

Gazeteler, keza, İngilterenin ve 
fransa'nın hattı hareketini de tenkit 
ederek demokrasi memleketlerini Al
manya'yı anlamamakla ittiham edi
yorlar. 

Bir lransız gazetesine hücum 

Fölkişer Beobahter, Paris'te çıkan 

Lö Tan gazetesinin Bitler tarafından 
alınan vaziyetin "zaaf,, olarak telakki 
etmesine şiddetle hücum ederek di -
york i: 

Fransanın hüsnüniyetini kaydeder· 
ken bunu bütün müttefikleri adına 
da yapıyorum. Hukuku hükümranisi
nc sahip iki hükümet arasında tasav
vur edileceği üzere karşılıklı serbest 
uzlaşma yolunu tutmak hususunda 
Polonyanın ötedcnberi gösterdiği te
mayülü de garanti ederim. 

Almanya'nın garp hudutlarının bu 
suretle kati olarak tesbitini mühil ne keri teşekküllere mensup olanlar or
bir satır yazı ne de tek bir nutuk işhat du tarafından iaşe edilmekte olduğun
edemczsiniz. 

"Fransız milletinin böyle hayaller 
beslemesini cidden anlamiyoruz. Bu 
sefer de evelkiler gibi acı sukutu ha
yallerle karşılacaklardır. Alman dev -
let adamlarının şarkta cermenliğin 

mfınen ve maddeten imhasına müsa -
maha göstereceğine, Danzig ve kori -
dor meselesinin dürüst bir tarzda hal
linden vazgeçeceğine garp milletlerini 
inandırmak isteyenler muhakkak ki, 
Avrupa sulhunu baltalıyorlar. Bunun 
en kuvetli misalini nasyonal sosyalist 
liğin altı buçuk senelik tarihi vermek
tedir.,, 

Size bütün vicdani kanaatimlc te -
min edebilirim ki, Danzig hakkında 
Almanya ile Polonya arasında mevcut 
ihtilaflar arasında adilane ve sükı1 -
netle halledilmek üzere böyle bir usu
le tabi tutulmıyacak hiç bir mesele 
yoktur. 

"Siz de benim gibi askerdiniz ... ,, 

Size namusum üzerine gene temin 
ederim ki, Fransa ile Polonya arasın
daki sarih ve samimi tcsanütte mille
timin sulh hislerine dokunabilecek 
hiç bir şey yoktur. Bu tesanüd Polon
yanın da aynı sulh havası içinde kal
masına asla mani olmamııtır ve olma-

Bu kadar ciddi bir anda asil ruh -
lara malik hiç bir ferd tasavvur ede
mem ki tahribkar bir harbe Almanya 
ile Polonya arasında müslihanc bir 
hal tarzı için son bir teşebbüs yapıl -
maksızın tevessül edebileceğini kabul 
eylesin. 

Sizin sulh azminiz, Almanyanın şe
refine nakise vermeksizin böyle bir 
tesviye tarzına kuvctli karariyle ha
reket edebilir. 

Polonyaya verilen sözle ve dostluk
la bağlı olmakla beraber fransız ve 
alman milletleri arasında da iy ibir a
henk arzu eden Fransa hükümetinin 
reisi sıfatiyle ben, bu teşebbüsü iyi 
bir neticeye vardırmak için bir insa
nın yapabileceği her şeyi yapmıya ha
zırım. 

Siz de benim gibi son harpte asker
diniz. Beşeriyet vicdanının harp tah
ribatından, harp nasıl biterse bitsin, 
nasıl tüyler ürpertici bir hatıra ta -
§ıdığını siz de benim gibi bilirsiniz. 
Alman milletinin sulh yolunda ve 
müşterek medeniyet eserindeki vazife 
sinin ifasında o milletin rehberi sıfa
tiyle hakkınızdaki kanaatım beni siz
den bu teklifime cevap vermenizi ri
caya sevketmektedir. 
Eğer b\ından yirmi beş sene cvcl 

olduğu gibi, Fransa ve alman kanı da
ha uzun ve daha öldürücü bir harpte 
akacak olursa, her iki millet de ır:afcrc 
iman ederek çarpışacaktır. Ancak bu 
çarpışmadan hakikaten muzaffer ola -
rak çıkacak şey harb ve barbarlık o
lacaktır .. 

Bay Hitler'in 27 ağuıtoı tarihli 
cevabı: 

B. Başvekil, İzhar ettiğiniz şüphe
leri anlıyorum. Ben de, milletlerin 
mukadderatına hakim olanlara teret
tüp eden yüksek mesuliyeti asla u -
nutmadım. Ben de bir eski muharip sı 
fatiylc sizin gibi harbin fecayini bi
lirim. 

İşte bu duygular ve bu bilg:ler ile 
dir ki iki milletimiz arasında mevcut 
bütün ihtilaf mevzularını bertaraf et
miye samimiyetle çalıştım. Bir gün 
Sar havzasının Almanyaya avdetinin 
bunun şartı olduğunu samimiyetle 
fransız milletine temin eylemiştim. 

Fransayı alakadar eden diğer bütün 
emellerimizden feragat etmekte oldu
ğumuzu derhal ve resmen teyit eyle
dim. Alman milleti hattı hareketimi 
tasvip eyledi. 

Almanya Franıa'ya kin 
beılemiyor 

Almanya'da son ikametiniz esnasın
da bizzat müşahede etmiş olacağınız 
tbere kendi ıuurunu müdrik olarak 

Hitler'in bir ıuali 

B. Başvekil, bu feragat ve bu hattı 
hareketle iki milletimiz arasında 1914-
1918 faciasını' tekrar ettirebilecek her 
türlü ihtilaf unsurunu ortadan kaldı
dığımızı zannediyorum, fakat Alman
ya'nın garpteki hayati emellerinden 
bu feragati Versaillcs diktat'ının bü
tün sahalarda kabulü suretinde telcik
ki edilmemelidir. 

Hitler sözlerine şöyle devam edi -
yor: 
Şimdi, B. Daladiye, sizden bir şey 

sormaklığıma müsaade ediniz: Kahra
manca dövüştüğünüz ve fakat bahtsız 
bir netice ile biten bir harpten sonra 
vilayetlcrinizdcn biri vatanın diğer 
parçasından ecnebi bir devletin işgali 
altında bulunan bir koridorla axrılmış 
ve buyuk bir şehriniz, Marsilya diye
lim, Fransa lehinde rey vermekten 
menedilmiş olsaydı ve bu topraklarda 
oturan fransızlar döğülmüş, öldürül -
müş olsaydı, siz, bir fransız sıfatiyle 
nasıl hareket ederdiniz? B. Daladiye, 
siz bir fransızsınız ve nasıl hareket 
ederdiniz, pekala biliyorum. 

Danzig ve koridor Almanya'ya 
ilhak edilmelidir 

Ben de bir almanım, B. Daladiye, ve 
benim şerefimden, ve aynı suretle ha
reket etmek yolundaki vazife hissim
den şüphe etmeyiniz. Eğer siz de bi· 
zim şimdi olduğumuz gibi öyle bir 
felakete maruz bulunsa idiniz, Alman
ya'nın hiç şüphesiz Fransa'yı ikiye a
yıran koridorun muhafazasında, gas
;ıolunan yerlerin Fransa'ya dönmeme
sinde, Marsilyanın Fransa'ya ilhak o
lunmamasında ısrar etmesini anlıya
bilir miydiniz? Herhalde B. Daladiye, 
Almanya'nın böyle bir şey için size 
karşı harp edebileceğini ben tasavvur 
edemem. Çünkü ben ve biz hepimiz 
Alsas ve Lorendcn daha fazla kan dö
külmemesi için vaz geçtik. Şimdi ta
hammül edilmez bir haksızlığı idame 
için mi kan dökeceğiz? 

Mektubunuzda yazdıklarınızı, B. 
Daladiye, tıpkı sizin gibi hissediyo -
rum. Ve bizim bir çok sahalarda ko -
layca anlaşabilmemiz mümkündür. Fa 
kat sizden istirham ederim, şunu an · 
layınız ki şerefli millet için hemen i· 
ki milyon bir vatandaştan vazgeç -
mck onların fena muamelelere maruz 
kaldığını görmek imkansızdır. Bunun 
içindir ki; açık bir hitabede bulunu • 
yorum: Danzig ve koridor Almanya'
ya ilhak edilmelidir. 

Eğer çarpıfmağa mecbur 
kalıraak .•• 

Hitler, garantilerin saysinde için · 
de "Makedonya karı,. hadiselerin vu

kubulduğu bir memleketle anlaşma 

imkanının mevcut olmadığını kaydet -
tikten sonra, diyor ki : 

"Eğer kader bizim iki milletimizi 
çarpışmağa mecbur ederse, sebepler 
de gene bir fark olacaktır: Ben o va
kit hele milletimle beraber bir adalet
sizliğin tamiri için mücadele edece -
ğim. Halbuki diğerleri, B. Daladiye, 
bu adaletswiği idame için harp ede -
ceklcrdir. Bu çok fecidir. Hususiyle 
ki bir çok mühim zevat, bizzat kendi 
milletiniz arasında da . vardır. O za -
manki tarzı hallin manasızlığı ve u -
zun müddet idamcsinc imkan olmadı
ğını teslim etmişlerdir. 

Böyle bir ihtilafın vahim neticelc -
rini tamamiylc müdrikim. Fakat öyle 
zannediyorum ki bu neticelerin en va· 

dan bunlara vesika verilmemektedir. 
Vesikalar, hamillerinin bulunduğu 

mıntakada ve müşterisi oldukları ma

ğazalarda muteberdir. 
Almanya'daki ecnebilerle alman ve 

ecnebi yahudilerine diğer ariler gibi 
vesika almağa hakları vardır. 

himini yine Polonya çekecektir. Çün
kü bu mesele hakkında harp nasıl bi
terse bitsin bugünkü Polonya devle -
ti her halde mahvolacaktır. İki mille
timizin bu yüzden yeni bir kanlı im -
ha harbine atılmaları yalnız sizin için 
değil benim için de elemli bir şeydir. 
Fakat dediğim gibi, alman milleti ve 
Almanya için tahammül edilmez bir 
vaziyeti tashih etmek için Polonya'yı 
makul bir yola sevkctmek üzere mü -
cssir olmak imkanını bız goremiyo -
ruz., 

Siyasi bir jeıt 

Paris, 28 a.a. - B. Daladiye ile B. 
Hitler arasında teati edilen mesajın 

alman propaganda servisleri tarafın -
dan neşredilmesine burada umumiyet
le siyasi bir jest nazariyle bakılmak -
tadır. 

Son aylar zarfında alman siyasetin
de vukua gelen tahavvül ve inkişafı 
öğrenmiş olan fransız umumi efkarı, 
B. Hitler tarafından ileri sürülen de
lilleri bizzat kendisi ortaya atmıştır. 
Fransa hudutlarına riayet edilmesi i
çin tecdit edilmiş olan teminat Paris
te memnuniyetle karşılanmıştır. Fa
kat umumi harp sonunda istirdat edil
miş olan eyaletlerin fransız oldukla -
rından hiç bir zaman şüphe edilme
mişti ve bu eyaletlerin 50 sene Al
manyaya ilhak edilmiş olmaları keyfi
yeti, Almanya için dilediği gibi karar 
vermek veya vermemek için istirdat e
debileceği bir hak teşkil etmemişti. 
B. Hitlerin "Mein Kampf" ının hiç 
bir zaman Fransa için tatminkar bir 
vesika teşkil etmemiş olduğu beyan 
edilmektedir. 

Hitler taleplerini boyuna 
arttırıyor 

Almanlarla Polonyalılar arasında i
yi münasebetler.devam etmekte oldu
ğu sırada B. Hitlcr ekseriya Polonya· 
nın denizde bir mahreçc malik olmak 
ihtiyacını tanımakta olan nasyonal 
sosyalizm doktrini ile Polonya arazi
sinden bir kısmının ilhakı hususunun 
telif edilemiyeccğini söylemişti. B. 
Hitler, Polonyadaki alınanların maruz 
kalmakta oldukları fena muameleler -
den bahsediyor, fakat bir kere nazi 
gazetelerinin haberleri pek o kadar 
itimada şayan değildir. Alman - leh 
itilafı meriyet mcvkiinde kaldığı müd 
detçe bu delile hiç bir zaman ihtiyaç 
hissedilmemiştir. B. Hitlcr, Danzig 
ile koridoru açıkça istiyor. Şu halde 
28 nisan tarihli taleplerinin ilerisine 
gitmekte olduğunu anlatıyor. Eğer 
bugünkü talepler kabul edilecek olur
sa, Polonya arazisini denizden ayıra
cak ve Polonyayı komşularının muh
temel her türJü taarruzlarına açık bu
lunduracaktır. Filhakika alman siya
seti, Avusturyanın ilhakından ve Ço
koslovakya'ya vaz'ıyct cdilclidcnberi 
tevessü siyaseti olduğunu itiraf et
mektedir. Fakat ne Avusturya'nın il
hakı ne de Çekoslovakya'ya va.'ıyct 
edilmesi Almanya'nın Veraay muahe· 
desi yüzünden uğramış olduğu zarar
ların gözden geçirilmesini istemek 
kayıısif.le izah edilemu. 

Almanya ve Sovyetler Birliğinin 
ticari münasebetleri 

D. N. B. ajansının, alman - sovyct 
ticaret anlaşması hakkında aldığı mü
tcmmin malumata göre, anlaşmanın 

meriyet mevkiine girdiği ilk sene zar
fında 200 milyon marklık krediden 
Moskova 120 milyonunu istimal ede -
cektir. 

Almanya, Sovyet Rusya, endüstri 
makineleri ile kömür madenleri kim
ya endüstrisi ve elektroteknik mües
~c~dcri için lüzumlu malzeme verecek 
tir. Bundan başka, Almanya, Rusya, 
ezcümle montaj işleri için, teknik a -
mele gönderecektir. 

Rusya ise Almanya'ya ziraat ve or
man mahsulatı, iptidai madde, yarı 

mamfıl maddeler ve bu arada petrol 
verecektir. 

Krediler ile yapılan muameleler, 
halen yapılmakta olan normal ekono
mik mübadelenin dışında, bunlara i -
lavetcn yapılacaktır. 

Sivil tayyareler 
• 

ltalyan ioprağından 

ge~emiyecekler 
Roma, 28 a.a. - Resmi gazete, si -

vil tayyarelerin İtalya'dan, Afrikada
ki İtalyan arazisinden, ve Ege deni -
zindeki ltalyaya ait adaların üstün -
den geçmesini meneden bir karama -
mc neşretmiştir. Bu kararname havai 
hatlara ait tayyarelerin normal suret
te seyrüseferlerini istihdaf etmemek -
tcdir. 

Polonya'nın fQfkın hareketleri 

İtalyan gazeteleri Musolininin har
bin önüne geçmek için sarfettiği gay
retleri tebarüz ettirdikten sonra dün
yayı öldürücü bir ihtilftan kurtarmak 
için hükümctlcr tarafından yapılan me 
saiyi Polonyalıların bir takım taşkın
lık ve tahrikatla baltaTadıklarını ileri 
sürüyorlar. 

Gazeteler, İtalya'nın slhu muhafaza 
için elinden geleni yapmakla beraber 
umumi bir ihtilaf ihtimaline karşı her 
türlü hazırlıklarını bitirmiş olduğu -
na işaret etmektedir. 

Hitler'den ıeı yok 

Ottova, 28 a.a. - Musolini, başve -
kil Mackcnzie King'in sulh mesajına 
cevaben sulhu kurtarmak için elinden 
geleni yapacağını bildirmiş ise de Ka
nada hükümctine şimdiye kadar Hit
lcr'dcn hiç bir cevap gelmemiştir. 

Dumlupınar törenine 
İzmir' den iıtirak edecek heyet 

İzmir, 28 (Telefonla) - 30 ağus
tos zafer bayramı dolayısiyle Dum
lupınarda yapılacak törene İzmir na
mına iştirak edecek heyetle muhtelif 
mekteplere mensup 53 izci yarın İz
mirden hareket edeceklerdir. 

• 

lngiliz cevabı gece 
Hiller' e bildirildi 

(Başı 1. inci sayfada) 
göre, parlamentonun yarın saat 14,45 
de yapacağı toplantının hedefi, enter
nasyonal vaziyetteki son inkişafların 
iki meclise de bildirilmesidir. Avam 
Kamarasının yarınki toplantısında 

Başvekil B. Çemberlcyn, bu hususta 
beyanatta bulunacaktır. 

Roytcrin siyasi muharririnin öğren
diğine göre, ingiliz hükümetinin Hit
lerin deklarasyonuna verdiği cevap 
her halde parlamentonun yarınki top 
lantısından evci neşredilmiyeccktir. 

Roytcrin ilave ettiğine göre, Lon -
dra hükümeti, B. Hitlere, bu vesika 
neşredilmeden evel tetkiki için lazım 
olan bütün zapıanı bırakmayı arzu e
diyor gibi görünmektedir. 

500.000 çocuğun tahliye 
tecrübesi 

_, 

Buhranın 
safhaları 

(Başı 1. inci sayfada) 

ne kadar doğru olabilir? B 
bir tazyik ordular arasında 
kaç çarpışma ile halledilece 
muharebenin değil bitmiyec 
lan hüriyet mücadelelerini 
zun bir zulüm ve mazhi 
devrinin başlangıcı olacaktı 

Kül olan hayati sahada gt 
leme davasını münferit hadi~ 
re ayırıp birer birer hallet~ 
ve hadiseyi onunla alakadar 
mıyanların müdahalesinden 
rit etmek, hatta kurban olaca 
landan gayrısına her türlü tc 
nat vermek usulünü, total 
cephe bugün icat etmedi. s~ 
lerdenberi tatbik etti. 

Danzig meselesini, ham • 
İngiliz hariciye nazırı Lord Hali - deler meselesini, Almanya' 

faks, başvekil Çemberleyni saat 19 da gal eden meselelerin hepsini 
ziyaret etmiş ve başvekaletten .. üç zakere etnıeğe hazır olduk] 
çeyrek _saat ~onr~ ~yrılarak harıcıye 1 İngilizler ve fransızlar söylf 
nezaretıne donmuştur. d l T t J't 1 

B .. 'k' ·ı· 14 d soo.ooo uruyor ar. o a ı er er an ugun ı ·ı ı a yaşın a .. 'h • b. b 
den fazla çocuk bütün Londra havali- munı varı ır m~sa aşına . 
sinde tertip edilen umumi tahliye megı k~~bul. ed~y~rlar: mt 
tecrübesine iştirak etmiştir. kere degıl, dıkta ıstıyorlar ! <l 

Buna mümasil tecrübeler bütün bü- kü biliyorlar ki etrafında miı 
yük şehirlerde bilhassa Manchester'- kaşalar yapılacak olan bir m 
de de yapılmıştır. başında almanın karşılığını 

Sir Henderson Hitler tarafından mek, devam!: h!:- nizam ve is 
kabul edildi rarın şartlnrrnı kabul etmel< 

Berlin, 28 a.a. - Almanyanın İngil
tere büyıik elçisi Herderson saat 
20.30 da hususi tayyare ile Tcmpelhof 
tayyare meydanına inmiş ve derhal 
Berlindeki ingiliz büylik elçiliğine 
gitmiştir. 

B. Hcnderson, saat 22.15 de ingiliz 
büyük elçiliğinden çıkarak otomobil
le alman başvekalet dairesine gitmiş 

ve derhal B. Bitler tarafından kabul 
edilmiştir. 

Hitler - Herdcrson mülakatına B. 
Fon Ribbentrop ile B. Hitlerin husu
si mütercimi orta elçi B. Şmid de iş
tirak etmiştir. 

B. Hcnderson, daha evci İngiltere 
büyük elçiliğine gelmiş olan fransız 
büyük elçisi B. Coulondrc ile görüş
müştür. 

B. Henderson, B. Hitlerin yanın
da iken, mareşal Göring, başvekalet 

dairesine gelmiştir. 
B. Henderson, saat 23,40 ta başve

kalet dairesinden Ciıkmıştır. Büyük 
elçinin B. Hitlcrle yaptığı görüşme 
bir buuçk saat kadar sürmüştür. 

Bu görüşme hakkında şu tebliğ neş
redilmiştir : 

Führer, bu akşam saat 22.30 
da, yeni başvekalet dairesin
de, yanında hariciye nazırı 
B. von Ribbentrop da olduğu 
halde, İngiltere büyük elçisi 
Sir NevilJe Henderson'u kabul 
etmiş ve büyük elçi, Führer' e 
İngiliz hükümetinin mesajını 
vermiştir. 

Siyasi vaziyet 
yüzünden İzmir 

kararsız 
• 

pıyasası 
İzmir, 28 (Telefonla) - Beyncl -

milel vaziyet dolayısiyle piyasamız. 
da başlamış olan vuzuhsuzluk elan 
devam etmektedir. İngiliz lirası 580 
den 564 e düşmüştür. İhracat tacirle
ri döviz için vahidikıyasi tcsbit edi
lip ihracatta bunun tatbiki ve tacir
lerin kambiyo temcvvüçleri yüzünden 
zarar görmemesi için tedbir alınması-

zımdır. 
Acuba ~:netler ne diyor? 

ni bir hnrpte hiç şüphesiz de 
rasilerle müttefikleri, menfa 
ri, milleti.! rinin tamamen ma 
lacal< olan bir hüriyet ve 
kavgasına giri~eceklerdir. A 
totaliterler, cephe ile cephe g 
sinde böyle bir tesanüt temin 
meğe muvaffak olabilecekler 
dir? Acaba kolordularından 
tanesi cephe gerisinde asayiş 
beti beklemeğe mecbur kalac 
lardır? Biz öyle zannediyoru2 
nefret edenler ve yılanlar, y 
bir harbin bugün çekmekt 
dukları ıstırap ve mahrumiy 
ri birkaç misli arttırma 
baıka bir İfe yaramıyacağını 
mekte olan tecavüz cephesi ı 
Jetleridir. Berlin radyosu, vesi 
lı erzak tela,ı içinde bulunan 1 
kı teskin etmek için en ferah ı 
mi hesapla, Almanya'nın bir 
nelik yiyeceği olduğunu ilan t 
yor. Fakat Avrupa kıtasını taı 
men saracak, belki de cihan 
mul olacak olan bir harbin 
senede biteceğini kim temin c 
yor? 

F. R. AT 

Kemalpa!a' da yağmurlar 

İzmir, 28 (Telefonla) - Bu 
Kemalpaşada yağmurlar yüzün 
kurumak üzere sergiye konulmu~ 
zümler ıslandı . 

nı istemek üzere vekalete mürac 
ettiler. Fransız - İngiliz takası 
kında malUmat gelmedi. Tacirler 
hususta haber beklemektedir. Lirr. 
da da hareket yavaşlamıştır. İki g 
dür İzmire ecnebi vapur uğraman 
tır. Bir İngiliz vapuru öbürgün 
rek Liverpul için mal yükliyece 
İhracat bu yüzden durmuş gibi 
İstihsal mıntakasından da az mal 
mektedir. Muhtelif üzüm cinsleri 
onar paralık bir sukut görülmü 
İncir fiyatları sağlamdır. 

Fransa'da sansür 
Paris, 28 a.a. - Rt>smi ceridede intişar etmiştir : 
1 - Hükümetc matbuatı ve her nevi neşriyatı kontrol etmek isine m 

teallik tc~kilat vücuda getirmek ve bu teşkilatı işletmek için zaruri ol 
tedbirleri kararname ısdarı suretiyle ittihaz eylemek hususunda lıüküm 
salahiyet bahşeden kararname, 

2 - Neşredilecek her nevi matbualar, desenler ve yazılarla radyo n 
riyatı ve sinema projeksiyonları üzerine sansür koyan ve bunların ihra 
nı meneden kararname. 

İhraç edilecek olan bütün fotoğı af ve sinema vesikalarının istihba 4 

umumi servisi şefinin imzası ve bunların çekilmiş oldukları departıruı 
prefesinin vizesini ihtiva etmesi icap etmektedir. 

Alman • lranaı~ tren nakliyatı durdu 

Fransa'nın Moskova büyük clçsi Naggiar bu sabah tayyare ile ve Mo· 
kova yolu ile Paris'c hareket etmiştir. Vaziyet hakkında hükümetine iz; 
hat verecektir. 

Ayan meclisi hariciye encümeni bürosu saat 15,30 da toplanmış ve cnte: 
nasyonal vaziyeti tetkik eylemiştir. 

Almanya'dan şark istasyonuna artık trenler gelmemektedir. 
Almanya ile şimal istasyonu arasındaki seferler de inkıtaa uğramıştır. 

Air - Francc kumpanyasının, nakliyatın tahdidi hakkında neşrettiği bl 
habere göre, şimdiki halde yalnız Paris, Londra, Paris - Marsilya, Kazal 
langa - Cezayir hatlariyle Suriye ve uzak şark hatları normal şekilde işl '. 
yeccktir. 

Fransız Hariciye Nazırı Bone, general Weygand'ı, ayan meclisi haricı 
ye encümeni reisi Berengcr'i ve Polonya büyük elçisini kabul etmiştir. 

Yarın sabah çıkacak olar. resmi gazete, ihracatı tanzim eden bir kararna 
meyi neıredecektir. 
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BİRLEŞİK DEVLETLERDE 

Hükümet bitaraflık 
kanununun tôdili icin 

..> 

müCadeleye başhyacak 
B. Ruzvelt sulh için yeni 

teşebbüste bulunmıyacak 

bir 

Boston, 28 a.a. - Harbiye ~?s~eşa- ı B. Ruzvelt yeni bir teıebbüste 
rı gazetecileri kabul ederek, hukume- bulunmıyacak 
tin bitaraflık kanununun feshi lehin- Vaşington, 28 a.a. - Ruzvelt, beyaz 
de mücadeleye girişeceğini söylemiş- saray memurlarından biri vasıtasiyle 
tir. Mumaileyh bütün memleketlerin matbuata beyanatta bulunarak şimdi
efkarıumumiyesinin kongreyi, silah· ki halde yeni bir teşebbüste bulunmı
lara ambargo konmasına dair olan yacağını bildirmiştir. Memur, Reisi -
maddenin kaldırılmasını istiyen Ruz- cümhurun akşama kadar beyaz saray
velt'in çizdiği yolda yürümeğe icbar da çalıştığını ve geç vakte kadar Av
edeceğini ilave etmiştir. J ohnson A- rupa'dan gelen raporları tetkik etti
merikanın şimdiki kanunu totaliter ğini il!ve etmiştir. Ruzvelt, bu rapor
devletlerin lehinde telakki ettiğini, !arın vaziyet hakkında yeni bir şey 
"çünkü harp zamaında bu kanunun öğretmediğini söylemiştir. Beyaz sa
tatbiki Almanyaya Atlantikte bir filo rayın askeri mahfillerinde hasıl olan 
hediye etmekle müsavi,. olduğunu be- kanaat vaziyetin vahametini muhafa
yan etmiştir. Johnson, Amerikan ku- za ettiği merkezindedir. Çünkü Ruz
vetlerinin şiddetli bir şekilde sefer - velt, bugün beyaz saraydan ayrılma -
her edilmesi için yapılan hazırlıkların mağa karar vermiştir. 
seyrinden memnun olduğunu söyle - Nevyork, 28 a.a. - Saint-Louis is· 
miştir. Harbiye nezareti 10.000 Ameri- mindeki alman vapuru dün akşam boş 
kan sınai müessesesinden yardım gö- olarak Almanyaya hareket etmiştir. 

receğine dair teminat almıştır. Nevyork ismindeki alman vapuru da 
Johnson demiştir ki: hareket etmek üzere evrakının tanzi

"- Tayyare endüstrisi Amerikan 
hava ordusunun geniş silahlanma pro-
gramını ikmal etmek üzere 1940 sene
si martından evel randımanını yüzde 
250 nispetinde arttırmağa hazırdır.,, 

J ohnson, Amerikan hava ordusunun 
dünyaadki memleketlerin hepsinin ha 
va kuvetlerine faik olduğunu ebemi -
yetle kaydetmiştir. 

mini istemiştir. Kumpanya memurla
rı bu hususta bir şey söylemek iste -
memektedirler. 
Diğer cihetten mahalli telsiz tel -

graf istasyonu denizde bulunan elli 
kadar alman vapuruna Avrupadan 
gönderilen almanca bir mesajı zaptet
tiğini bildirmektedir. Mesajda: "Giz
li talimata tevfikan hareket ediniz,, 
denilmektedir. 

Polonya hükOmeti 

Kirahk : 
Kiralık oda - Işıklar caddesinde 

hir Fransız ailesi nezdinde güze'! bü -
yük bir oda kiralıktır. Ankara Posta 
kutusu 466 ya mektupla müracaat. 

3229 
Kiralık daire - Vekaletlere yakın 

Mısır sefareti yanında No. 49 da ka
loriferli 6 oda hizmetçi odası banyo 
mutfak havagazı - garajlı garaşsız. 

Tel: 2478 2567 
Kiralık müstakil hane - 4 oda bir 

hol mutfak banyo Maltepede mü
hendis Sabihanın evi. Müracaat yeri 
Ankara belediyesinde ayar memuru 
Cafer İmrene (3074 

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

29 - 8 - 1939 

Küçük ilôn şartlan 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 
Sır defa içm JO Kuruş 
iki defa içın 50 Kuruş 
Üç defa ıçın 70 Kuruş 
Dort defa ıçin 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de· 
fası için 10 kuru5 alınır. Mesela, 
10 defa neşredilecek bir ilin ıçin 
140 kuruş alınacaktır Bir kolay • 
lık olmak üzere her satır, «elime 
aralarındaki boşluklar mıistı:5na, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kii -
çlik ilan 120 harften ibaret olma -
lıdrr . 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher ıefcrine ayrıca on kuruş a
lınır. 
Küçük i15nların 120 harfi geçme
mesi llzımdır. Bu miktarı ceçcn 
ilinlar ayrıca pul tarifsine tabi -
dir. 

Satılık : 
Kiralık ve satılık köşk Güven ma- Acele ve ucuz satılık arsa - Yeni 

hallesi 7 - 4 büyük 3 küçük oda ka- yapılan B. M. meclisi binasına pek 
lorifer telefon bahçevan aylığı dahil yakın, rus sefareti civarında, toprak 
100 liraya sabahları 9.30 kadar gezile- ofisi yanında. Tahtakale Esen A-
bilir. Tel: 1830 (3106) part. No. 3 2959 

Kiralık daire - Selanik caddesi or Satılık arsa - Çankaya'da ingiliz 
man umum müdürlüğü yanında Yeşil sefareti altında asfalt üzeri 25 metre 
boyalı Ap. No. 5. 4 oda bir hol ve cephe ve 1800 M2 derinliğindeki arsa 
müştemilatı. Ucuz fiyat. (3133) on bin liraya acele satılıktır. Saat 

Kiralık ufak daire - Nafıa B. K. 12•30 dan l3,30 a kadar 3931 Tele mü-
karşşısında Özgen Apart. zemin kat. racaat. 2977 

Satılık arsa - Hamamönü Sakar (2) oda mutbak banyo kapıcıya müra-
caat. (3137) ya mahallesi 933 ada 1 parselde cephe4 

si 29 metre Yenişehir asfaltına, yeni 
Kiralık - İsmet paşa mahallesinde açılan sokağa 27 metre, Hamamönü 

polis noktasının altında Tinli sokak cihetindeki yola 21 metre ve mecmuu 
üst kat müstakil (3) oda banyo kira - 837 metre murabbaı ve iki ev inşası 
lıktır. Alt kat 22 No. ya müracaat. na müı>ait arsa satılıktır. Muhammen 

(3146) bedeli 7000 liradır. Taliplerin her gün 
Kiralık mobilyalı oda - Yalnız bir saat 10 dan 12 ve 15 den 18 e kadar ad

bay için Yenişehir Sıhiye bakanlığı !iye sarayı karşısında kırtasiyeci bay; 
civarı Dikmen caddesi Yış sokak Yoz- İsmailden Bay Yusufa müracaatları. 
gat apartmanı 4 üncü kata müracaat. {3062) 

(3160) Satılık arsa - Çankaya caddesinde 
Kiralık da.ite _ 4 oda, 1 hol, müs- alman sefareti karşısında güzel bir ar 

takil antreli, Yenişehir Akbay sokak sa satılıktır. Telefon 1301 saat 13 - 14 
No. 4. (3163) ve 18 - 20 (3093) 
Kiralık - İki oda, bir hol, mutbah, S!tılık kamyon - Fort dört silin • 

hamamı havi daire kiralıktır. dir faal vaziyette. 933 modeli. Banka-

Yukarıdaki üç resim lzmir'de fuar mü11abakalanna İ§tirak eden 
gürc§çilcrimizi takım halinde göstermektedir. Üstte Ankara takımı, 
ortada İstanbul, altta İzmir takımları. 

Alman ekalliyetin in 

habkındaki gördüğü 

-~Berlin'i 

fena muamele 

iddialar .. . 
uzerıne 

.Dikmen, Zeyrek asfaltı üzerinde I- lar Cad. berber Hakkı Öcala müraca-
şık Apartmanı: Telefon: 3364 at. (3158) 

{3165) Acele satılık taksi - 938 model, 
Kiralık - Atatürk bulvarı Ordue - Pleymut marka, radyo ve kaloriferli 

vi karşısında Dirim Apart. Daire 3 te dir. Maltepe polis noktası karşısında 

Türkiye serbest \ 
güreş birincilikleri 

İzmirde fuar 
kupası gureş 

müsabakaları 

Dünkü neticeler 

protg~to otti 
Varşova, 28 a.a. - Resmi tebliğ : j lefon ve telgraf muharebeleri k.esil -
Bir kaç zamandanberi alman mat - miş olduğundan bu protestonun ver • 

buatı, yalan dolu neşriyatta buluna -ı diği netice hakkında henüz bir haber 
rak Polonya'yı alman ekalliyetine ezi- alınmamıştır. 

yet etmekle itham eylemekte ve yal -

kalorifer, sıcak su banyolu büyük bir 1 No. ya müracaat. {3176) 
~--t.-- .t!.- .... 1 ... 1 .. :-ft1.1_ ... __ v--·-··-
müracaat. 3169 

..,u"u .. n. ua uu .... 1.u•:i""'r-ı1 CY 1<:ı. :ya.p1. 

kooperatifine bitişik imar parselli ge
niş cepheli asfalt üzerinde ucuz fi
yatla tel 2406 Bayram C. No. 1 (3180) 

Kiralık - Her konforu havi Yeni
şehir Yüksel caddesi Okula sokak 8 
numaralı Apartmanın birinci katı ki-
ralıktır. İkinci kata müracaat. Tel: Satılık ev - Çe§me mahallesi Dafi 
3362 3170 sokak No. 3 İki kat 5 oda iki mutbah 

. ve arı:;a taliplerin Çıkrıçılar yokuşun-

EylUlde İstanbulda yapllacak 
müsabakalar (Ok mühimdir 

önümüzdeki ayın en mühim ve en
teresan spor harektelerinden biri hiç 
şüphesiz önümüzdeki eylül ayının 16 
ve ı 7 sinde İstanbul' da yapılacak olan 
Türkiye serbest güreş birincilikleri -
dir. Geçen sene Ankara'da yapılan ve 
sürprizli neticeleriyle bizleri h~!ecan 
dan heyecana sürUkliyen bu musaba
kaların 1stanbulda yapılışı Ankaralı 
spor meraklıları için hakiki bir mah
rumiyet olduğunu peşinen kaydetme -
liyiz. Fakat ne olursa olsun Türkiye 
serbest gürcı müsabakalarının icrasın 
dan büyük bir memnuniyet duymak
tayız. 

İzmir, 28 a.a. - Üç şehir arasındaki 
fuar kupası güreş müsabakalarına bu· 

nız yanlış değil fakat tamamiyle uy -
durma vakalar saymaktıı.dır. Belçika<la yeni 

ihtiyat tedbirleri 

Kıralık - Kavaklıdere İtalyan se - da Hüner Mehmet Arasa müracaatla-
farethanesindeki aparmtanda üç oda rı. (3181) 
bir salon, iki daire kiralıktır. Satılık _ Keçiören tepebaşı otobüs 

Yaklaıan bu müsabakalar, ilkteşrin 
1939 ayı içinde yapılacak olan 1939 
Avrupa birinciliklerine de bir hazır
lık olacaktır. Esasen güreş federasyo
nu, Türkiye birinciliklerini eylül ayı
na almak suretiyle Avrupa şampiyo· 
nasına iştirak ettirilecek takımı seç
mek gayesini gütmektedir. 

Beden Terbiyesi Umum MüdürlU -
ğünün tertip ettiği programa göre, bu 
sene 27 bölge, serbest güreş bölge bi
rinciliği yapmış ve şampiyonlarını 
seçmiştir. Bu 27 bölge, güreşteki mev
kilerine, masraf ve yol vaziyetlerine 
göre 6 grupa taksim edilmiştir. 

Birinci grup: - İstanbul, Ankara, 
Edirne, Çorum, Kastamonu. 

İkinci grup: - Samsun, Ordu, 
Trabzon, Amasya. 

üçüncü grup: - Sıvas, Yozgat, Kay 
seri Erzurum, Tokat. 

D'ördüncü grup: - İzmir, Balıke-
sir Manisa, Denizli, 

Beşinci grup: - Kocaeli, Bolu, Es· 
kişehir, Bursa, 

Altıncı grup: - Konya, Burdur, 
Antalya, Mersin, Afyon. 

Samsun, Sıvas, İzmir, h .t, Konya 
bölgeleri merkezleri de gru.1:1 merke
zi olarak seçilmiştir. 

Bu gruplarda 10 eyl~lde yap.ıl~ca.k 
müsabakaların galiplerı, grup bırıncı
si sıfatiyle, 14 eylül akşamı İstanbul
da bulunacaklardır. 
Yapılacak grup müsabakalarının ve 

sonra Türkiye birinciliklerinin bize 
çok yeni güreşçiler tanıtac~.ğı tahmin 
edilmektedir. Herhalc!e musabakalar 
bu nispette çetin olacaktır. Fakat ge
rek fert ve gerekse takım hc;'inde çe
kişmenin Ankara ve İstanbul arasın
da olacağı kuvetle tahmin olunmakta· 
dır. Bu cihet bugünlerde fuar müna· 
sebetiyle İzmirde yapılmakta olan giı· 

3188 •:durağına beş dakika mesafede 2460 
giın de devam edildi neticeler şunlar- Bu neşriyat, hükümete tamamiyle 
dır: bağlı bir matbuat tarafından yapılmış 

56 kiloda: Cahit (İstanbul) Niyazi olmasına rağmen gazete propagandası 
(Ankara) Cahit ittifakla kazandı. çerçevesi içinde kadıkça, Polonya, bu 

61 kiloda: Suat Savaş (Ankara) neşriyatı tekzip etmek ve yahut arzu 
Durak (İzmir) 6 daika 7 saniyede $··- edenlere iyi niyetler ile ma!Umat ver-

Brüksel, 28 a.a. - Milli müdafaa 
nazırı, dün gece seferberlik planının 
(b) kısmının tatbikini emretmiştir. 

Kiralık - Karaoğlan Cad. merkez metre murabba bağ yeri ehven fiyatla 
apartmanı toptan kiralıktır. Otel, pan satılıktır. Yukarıdaki adreste 35 numa-
siyona elverişlidir. Kapısındaki gaze- ralı haneye müracaat. (3185) 

at Savaş tuşla kazandı. mekle iktifa eyler. 
Belediye reislerine munzam bir ih

tiyat tedbiri olarak ittihaz edilmiş o
lan bu tedbiri afişlerle ilan etmeleri 
emredilmiştir. 

teci bay Mehmetten sorulması. Satılık - Azimet dolayısiyle temiz 
3190 ev eşyası Yenişehir Necatibey Cad. 

Çelikkale sokak Tümer Ap. No. 2 sa-
at 9•12 3196 Maltcpedc kiralık ucuz daireler -

66 kiloda : Servet (İstanbul) Be -
kir (İzmir) Servet 5 dakika 33 sanye
de tuşla. 

Fakat bir kaç gilndenberi bu sırf uy 
durma vakalar ve bu yanlış haberler, 
pek muhtemel olarak muzmir niyetler 
ile fena ma!Umattar edilmiş bulunan 
en yüksek alman zimamdar unsurları
nın sözlerinde yer bulmuştur. Bu su -
retle alman hükümeti, bundan bir dip
lomasi oyunu elemanı çıkarmak iste
mektedir. 

2 ve 3 odalı ve hollü, kullanışlı daire- --------------

72 kiloda: Faik (İstanbul) Nuri 
(İzmir) Faik 9 dakika 37 saniye tuşla. 

79 kiloda: Vahit (Ankara) İsmail 
(İzmir) 4 dakika 27 saniyede Vahit 
tuşla kazandı. 

87 kiloda: Seyit Ahmet (Ankara) 
Musa (İzmir) 12 dakika 58 saniyede 

Seyit Ahmet tuşla kazandı. Polonya resmen protesto ediyor 
Ağır siklette: Çoban Mehmet (İs • 

tan bul) Satılmış (Ankara) güreştiler, 
Çoban 3 dakika 47 saniyede tuşla ka
zandı. 

lstanbul birinciliği aldı 
İzmir, 28 (Telefonla) - Bugün 

fuar kupası güreş müsabakalarının 

Bu keyfiyeti nazarı dikkate alan 
Polonya hükümeti, enternasyonal ef -
karı ve hükümetleri bile bile aldat -
mayı istihdaf eden bu usulleri, res -
men protestoya mecbur bulunmakta • 
dır. 

tasnifi, beden terbiyesi genel direk- Şimdilik fazla tafsilata girişmeden, 
törü general Cemil Tahir Taner, ve Lodz civarında 24 Alman'ın katledil
belediye reisi Dr. Behçet Uz bulun
duğu halde yapıldı. Tasnif netice
sinde İstanbul 19 puvanla birinci ge
lerek kupayı aldı. Ankara 13 puvan· 
la ikinci, İzmir 8 puvanla üçüncü ol
du. Kupa merasimle İstanbul ekibine 
verildi. 

İskenderun'da yüzme 

mesi, Bielsko civarında 8 Alman'ın 
öldürülmesi, mahkeme kararı ile bazı 
Almanların hadım edilmesi, alman e
kalliyeti için takşit kampları kurul • 
ması vesaire gibi yalan ithamları teba 
rüz ettirmek icabeder. 

Tamamiyle uydurma olan bu haber· 
ler, şayanı takbihtir. Yukarıda zikri 
geçen hadiselerin hiç biri hakikata te
vafuk etmemektedir. 

Belçika'nın toprak bütünlüğü 

Brüksel, 28 a.a. - Fransız ve ingi
liz sefirleri, Fransa ile İngilterenin 
Belçika arazisinin tamamiyetine ria -
yet edeceklerini Belçika kıratına ye -
niden teyit etmişlerdir. 

Müstahkem mevkilerdeki garni· 
zonlar takviye edilmiştir. 

B. Pierlot' nun temasları 

Brüksel, 28 a.a. - Nazırlar mecli
sinin sonunda, saat 23,30 da başvekil 
B. Pierlot, İngiltere, Fransa, İtalya, 
Almanya büyük elçileriyle Polonya 
elçisini kabul etmiştir. Salahiyettar 
mahfiller, bu ziyaretler hakkında tam 
bir ketumiyet muhafaza eylemekte
dir. 

Hollanda tam 
bir bitarafhk 

Muhafaza edecek 

seçme müsabakalar. 
Lahaye, 28 a.a. - Kıraliçe Vilhel -

mine, bu akşam raydoda Hollanda hal 
Bir devriyeye ate, edildi kına bir hitapta bulunarak halen Av-

lskenderun, 28 a.a. - İki eylülde rupa'nın geçirmekte olduğu buhranın 
1stanbul'da yapılacak olan Türkiye Varşova •. 28 a.a. - Alman - leh hu - sulh yolu ile hal edilmesi ümidini iz
yUzme birincilikleri müsabakasına iş- dudund~ bı: .~ol~nya hudut muhafa - har eylemiş ve sözlerine şöyle devam 
tirak edecek yüzücülerin seçme mü - :? devrıtsı uzerın~ ~teş açılmış, dev- etmiştir. 
sabakaları yapılmıştır. Müsabakada ıy~ mu a~e~e. etmıştır. Alman asker- Muhtemel bir anlaşmazlıkta, Hol -
parti müfettişi Hasan Reşit Tankut, ~erınden ~ığını~. ~rk~~~.şları tarafın - landa tambir bitaraflık muhafaza e
Parti başkanı Hamdi Selçuk ve kala- .an taşı~ ı 1ı gorüldu.gunden bu aske- decek ve bu bitaraflığı bütün kuveti 
balık bir halk kütlesi hazır bulunmuş rıny ykara aSn~lığı t~hlmın olunmaktadır. ile temin eyliyecektir. Muharip dev-

k 1 "k" u arı ı ezya ı e Bohemya ve Mo- h' b' · · H 11 d h 

ler görmek için Maltepede sebzeci 
Rüştüye fiyat için Tel: 3921 3191 

Kiralık - Aile yanında mobilyalı 
oda Yenişehir Havuz başı Emciler 
Cad. 8 No. lu Ap. 3 üncü kat 10 No. 
ya müracaat. 3192 

Kiralık kat - Yenişehir Meşrutiyet 
caddesi Konur sokak No. 12 4 oda 50 
lira. İçindekilere müracaat. 3194 

Kiralık ev - 6 oda ve 2 hizmetçi o
dası, graj ve bahçe, yerler parke Gü • 
ven evleri. No. 22 3195 

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

3200 
Kiralık - Maltepe Ekim sokak No. 

14 hanenin havagazı, au ve elektrikli 
4 odalı dairesi içindekilere müracaat. 

3205 
Kiralık - Bodrumda iki oda. Suyu 

dahil 25 lira. Elektrik havagazı var. 
Yenişehir, Yiğitkoşun sokak No. 14. 

3206 

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

Kiralık oda - Güzel havadar bir o· 
da kiralıktır. Yenişehir İsmet İnönü 
Cad. Lozan alanı Emciler sokak No. 
71 3214 

Kiralık evler: Güven evleri yanında 
ikişer odalı su elektrik: müracaat te-
lefon 1230 3215 tU\" Müsabakayı azanan ara mu a - t k h d d !etlerden ıç ırının o an ayı mu -

· . .. . . f d d ravya pro e terası u u unda alman b' h b .. '"kl v 1 fatları Partı mufettışı tara ın an a- muhafızları Moravska - Ostıava'daki teme~ ır. ~r e suru ~mege ça ış"?ı- Kiralık küçük daire - Bakanlıklar 
ğıtılmıştır. Polonya konsolosunu daha sonra kon- yacagına ıtımadı~ var ır. Fakat ~ı: civarında Sarı köşk karşısında 57 nu-

1 ... p 
1 

• . k .. taraflığımızın mu<lafaası, bu azmımı- 1 
d k d

. . .. so os muavınını o onya ya gıtme u- . . d • . mara ı B. Mecdi apartımanında, mu-
reş mu .. sabakalarında a en ını gos- h d zı takvıye e ecek kuvetlere ıhtıyar 

zere u uttan geçmekten menetmiş - .. k d' B . . h""k" ~ şambalı iki oda, bir hol, banyo mut-
termektedir. Esasen İzmirde Ankara lenlir gosterme te ır. unun ıçın u umet, hah 
ve İstanbulun alacağı neticeler bu iki • son ihtiyat tedbirlerini almak için da- ' anten, mobilyalı mobilyasız. 3216 
bölgenin Türkiye birinciliklerinde el- Moravska - Ostrava konsoloshanesi ha fazla gecikmemek Iazımgeldiği fik Kiralık mobilyalı oda - Yenişehir 
de edecekleri muvaffakiyeti ölçmeğt" m"halli mıı.bmat nezdinde bir teşeb- rinde bulunmuş ve bu sebepten dola - Atatürk caddesi ordu evi karşısı Se -
de vesile olacaktır. 1 büste bulunmuştur. Protektora ile te · yı ı;eferberlik yapılmıştır. vim Ap. kat. 3 3221 

İş arayanlar: 
Hususi ders - Bertin yüksek mU • 

hendis mektebinden bir talebe Ri -
yaziye ve Almanca dersleri veriyor. 
Mektupla Sümer M. Görücüler sokak 
11 re. (3072) 

Ecnebi bir müessesenin "İştiraklar 
şefliği" inden adresi ve posta kutusu 
belli olmıyan bir mektup aldım. Ad -
resin bildirilmesini bekliy9rum. 

(3152) Ankara P. K. 69 

Aranıyor · 
Depo ara7zYor - Ulus meydanına 

yakın depo yapmağa müsati bir yer 
kiralanacaktır. Ulus meydanında Yıl
dız Ticaret evine müracaat. Tele fon: 
1847 (3131) 

Memur bir bay aiele yanında yemek 
de dahil olduğu halde pansiyoner kal
mak iE:tiyor. Arzu edenlerin şeraitleri
ile fiyatını Ulus'ta H. Mu. rumuzu-
na bildirmeleri. (3141) 
Aranıyor - İşlek tütüncü bakkali

ye otel, kıraathane ve lokanta devret
mek, edeceklerin ve karlı işe serma -
yeli ortak arayanların halde İzmir bak 
kaliyesine mektupla müracaatları. 

3220 

iş verenler : 

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

Telefon: 3714 (3166) 
Aranıyor - Muhasebe ve kaseyer · 

lik yapacak kefaletli bir kimse aranı
yor. Anafartalarda M. Galip terziha · 
nesi üzerinde terzi levazimat deposu-
na müracaat. (3175) 

Katip daktilo - Bir müessese ne:r: -
dinde çalışmak isteyenlerin Ulusta Sa 
gu adresine müracaatları. 3076 



29- 8- 1939 

. · Askeri Fabrikalar 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarına da-
ir Ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-

6 kalem ve ceman 130 rı. (4143) 14088 

bedelli bir garaj yaptırılacaktır. Iahiyetini haiz olacak ve bedeli iha - müdürlüğü binasında yapılacaktır . 
B - Eksiltmesi kapalı zarf usuliy- leden fa7la masrafı bayi tarafından 

le olacaktır. bila itiraz tesviyesi meşruttur. 

adet mengene alınacôk 4 adet sahh taılama tezgahı 

ah nacak 

C - Eksiltme 5 Eylül 939 salı gü - 8 - Hayvanlar topluca ve imkanı 
nü malzeme deposunu saat on birde olmadığı takdirde ceste, ceste sevk 
ve garajın eksiltmesi saat on beşte ve teslım edilebilir. Her teslimi mü
Kütahya merkez komutanlığındaki sa teakip bayi adına tanzim kılınacak ev 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. rakı tahakkukiye ile bedeli matsan -

D - Malzeme deposunun muvak - dığınan doğruca bayiine veyahut ba • 
ka teminatı (2305) lira garajın muvak yii vekili umuru olfüığunu tevsik e
kat teminatı (1287) liradır. den zata Denizli mal sandığından tes 

E - Şartname keşif ve planlarını viye ettirilecektir. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için 
(1572) lira (49) kuruşluk muvakkat 
teminat ve ticaret odası vesikası ve 
yirmi bin liralık benzeri iş yapmış ol· 
duğuna dair vesaiki ihaleden sekiz 
gün evci nafıa müdürlüğüne ibraz et· 
meleri lazımdır. 

4 - Teklif mektupları 6.9.939 günü 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Postada vukubulan gecikmeler kabul 

Askeri Fabrikalar Umum Mü 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2200) lira er 
lan 6 kalem ve ceman 130 adet Men -
gene Askeri Fabrikalar umum mü -
dürlüğü merkez satın alma komisycr 
nunca 8. 9. 939 cuma günü saat 14 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
065) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko -
rnisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala 
kadar tüccardan olduklarına dair ti -
caret odası vesikasiyle mezkür gün ve 
saatte komisyona müracaatları • 

(4012) 13986 

21 kalem resim malzemesi 

ah nacak 
"Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
~isyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (700) lira o
lan 21 kalem resim malzemesi Askeri 
Pabrikalar Umum Müdürlüğii merkez 
satın alma komisyonunca 14-9-1939 
P~rşembe günü saat 16 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o· 
1 '"ak komisyondan verilir. Taliplerin 
r uvakkat teminat olan (52) lira (50) 
ku ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle Komisyon· 
c ı olmadıklarına ve bu işle alakadar 
t ccardan olduklarına dair Ticaret o
<' o:ısı vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
Lomisyona müracaatları. (4139) 14084 

2 adet yuvarlak taılama 

tezgahı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
ll'ıısyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 2 adet yuvarlak taşlama tezgahı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
lrıerkez satın alma komisyonununca 
14-9-1939 perşembe günü saat 14 te 
Pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
Parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1125) lira ve 2490 numaralı kanunun 
" h ; ..ı . uıc:ıuut:u:ııud .t..1 v~alhlc; hvuıl;) 

Yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka
dar tüccardan olduklarına dair Tica· 
ret odası vesikasiyle mezktır gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (4140) 

14085 

S kalem Alümiyüm boru ve 

levhası alrna<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2100) lira o
lan beş kalem Alüminyüm boru ve 
levha Askeri fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonun
ca 14-9-1939 perşembe günü saat 15,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart 
name parasız olarak komisyondan ve
tilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (157) lira (50) kuruş ve 2490 nu
ıtıaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmadıkları
tıa ve bu işle alakadar tüccardan ol -
duklarına dair Ticaret odası vesika· 
Biylc mezkur gün ve saatte komisyo-
4a müracaatları. (4141) 14086 

1 adet üniversal yuvarlak 

fireze tezgahı ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10600) lira 
olan 4 adet Satıh taşlama tezgahı as
keri fabrikalar umum Müdürlüğü mer 
kez satın alma komisyonunca 12-9-939 
salı günü saat 16 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (795) lira ve 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-

görmek isteyenler her gün ko:nisyo • 9 - Eksiltmeye girebilmek üzere 
na müracaat edebilirler. % 7,5 hesabiyle muvakkat teminat ak-

edilmez. ' 14120 

F - Eksiltmeye iştirak edecek olan çesi olarak 375 lirayı nakten ve ema
lar kanunun icap ettirdiği vesaik mev neten mahalli malsandığına yatırmak 
cut olmak şartiyle (malzeme deposu- ve makbuzunu irae etmek şarttır. 

Göçmen evi yaphrılacak 
Srvas iskan Müdürlüğünden: 

na ait teklif mektuplarını saat 10. on- Her hangi bir banka teminat mek
da garaja ait teklif mektuplarını saat tubu ve hükümcte ait tahvilat ve is-
14. on dörtte makbuz mukabilinde ko- tikraz kuponları da muteberdir. 
misyona vereceklerdir. (3878) 13850 10 - İlan dellaliye pul ve diğer 

Hafik kazasında yaptırılacak 100 
göçmen evlerine kapalı zarf usuliyle 
talip çıkmadığından pazarlığa konu -
lan ve Ulus gazetesinin 10. 8. 939 tarih .... buna mümasil gayri melhuz masraf -

Alakadarlara ıar satıcıya aittir. (6492/4025) li nüshasında ilan edilen bu evlerin 
bu kere yerleri değiştirilmiş olduğun
dan 5000 lirayı geçmemek şartiyle 
parça parça verilmesi pazarlığa konul
muştur. Mezkur evlerin beheri için 
eveke yapılmış olan 357 lira 84 kuruş 
keşif bedeli esas olup ancak yerlerinin 
değiştirildiğinden dolayı tahakkuk e
decek keşif fazlalığı ayrıca verilecek
tir. Eski şartnamesine bu cihet ilave 
edilmiştir. Keyfiyet bu suretle ilan o-

rL (4144) 14089 

ı adet takım bileme tezgahı 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alına Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5300) lira o
lan 2 adet takım bileme tezgahı As
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
12-9-1939 salı giinü saat 15,30 da pazar 
!ıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (397) 
lira (50) kuruş ve 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alil.kadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası v~sikasiyle mezkür 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (4145) 14090 

2 adet ıakuli rende tezgahı 

ahnatak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

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

1 adet otomatik rende tezgahı 

ahna<ak 

Halitasfiyede bulunan Kır~ebir 
Ticaret Bankası idare Meclisinden: 

2999 sayılı kanunun muvakkat üçün 
cü maddesi mucibince yapılması ica
beden merasimi kanuniyenin yapılma
masından dolayı aynı kanunun 61 inci 
maddesindeki hükme istinaden Kırşe
hir asliye hukuk mahkemesinin set 
kararı mucibince kapatılarak tasfiye
sine başlanan Kırşehir Ticaret banka
sı hissedarları ile her ne şekilde olur
sa olsun alacakları bulunanların üçün 
cü ilan tarihinden itibaren bir sene i
çinden bankadaki haklarını tasfiye 
heyetine bilmüracaa ispat etmeleri. 
Aksi takdirde vukubulacak müracaa
tın kanunen mesmu olmıyacağı esas 
nizamnamenin 86 inci maddesi muci -
hince ilan olunur. 

(6392/3923) 13939 

Kapalı zari usuliyle motorin 

almacakhr 
İstanbul Mmtakası Sıtma Müca

dele Riyaseti Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

1 - Mıntaka ihtiyacı için (28) ton 
motorin alınacaktır. 

2 - Eksiltme 8. 9. 939 cuma güni.i 
saat (15,30) da Kadıköyünde Moda 
caddesindeki 91 No.lu Sıtma mücade
le riyaseti binasındaki komisyonda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen fiyat (1960) lira 
olup muvakkat teminat (147) liradır. 

4 - Yeniden tanzim edilmiş olan 
şartnameler her gün Kadıköyündeki 
mücadele riyaset kaleminde görüle -
bildiği gibi bedelsiz de alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek şartla -
rına sahip olan isteklilerin teklif mek 
tuplariyle muvakkat teminatlarını ek
siltme saatinden bir saat eveline ka -
dar Kadıköyünde sıtma mücadele bi
nasındaki komisyona vermiş olmaları 
şarttır. (6494/4024) 13987 

Öküz satın alınacak 

fenni şartname 
Askeri Fabrikalar Umum Mü-

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- Denizli Sıhat ve içtimai Muave-
misyonundan : net Müdürlüğünden : 

1 - Denizli merkez kazasının Şam Tahmin edilen bedeli (2630) lira o- . . ~. . . 
lan b. d t t t'k d t "h 1ı çıftlıgınde ve toplu bır vazıyette 

ır a e o oma ı ren e ezga ı . .. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü lot~r~ul~hu~ olan .B.ulgarıstan SgOoOçOmbe~-
Merke al K · 12191 erının ı tıyacı ıçın mevcut ın z ma omısyonunca . . . . ~. .k d · f 
1939 salı günü saat 15 te pazarlıkla Iıra havaı:~ı~ın yettıgı mı tar a çı t 
ihale edilecektir. Şartname parasız o- hayvanı (oku~). satın. _alınacağınd~n 
)arak Kimisyondan verilir. Taliplerin 23. 8. 939 tarıhınd~n ıtıbaren 15 gun 
muvakkat teminat olan ( 197) lira müddetle açık eksıltmeye çıkarılmış· 
(25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun tır. 
2 veo 3. maddelerindeki vesaikle ko- b. 2 - İhale günü 6. 9. 939 olarak tes 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a- ıt olunmuştur. 
takadar tüccardan ld kla ına dair 3 - Alınacak beher baş öküzün 
ticaret odası vesikas~yl~ m;zkur gün muhammen .. b:deli. ( 50) lira~ır. 
ve saatte komisyona müracaatları. 4 - Bu okuzlerın Balıkesır, Çanak 

(4147) 14092 kale, Bursa ve Sakarya muhit ve ci
varı hayvanlarından olması şayanı 

3 adet llmpara taşı tezgahı arzudur. Öküzlerin yaşları üç yaşın

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

dan aşağı ve beş yasından yukarı ol
mıyacaktır. Boyları 1,14 den aşağı 

olmıyacak gövde geniş kemik teşek
külatı kuvetli ve bilhassa göğüsleri -
nin iyi neşvünüma bulmuş olması 
tırnakların düz ve muntazam ve sar
gı ve butların dolğun olması lazım -
dır. 

Tahmin edilen hedeli {1500) lira 
olan 3 adet zımpara tnşı tezgahı As • 
keri Fabrikalar umun. müdürlüğü 5 - Hayvanlar Denizlide alım sa
merkez satın alma komisyonunca tı~ komi.syonu tarafından tesellüm 
14. 9. 939 perşembe günü saat ıı de e~ı!ecektır. Tesellümden ~':el her bi 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname r~.nı~ ~~~tara muayene ettı:ılerek ~er 
parasız olarak komisyondan verilir. turlu ı e ve. emr_:ızdan salım v~ goç
Taliplerin muvakkat teminat olan menlere ~erılmege elyak oldugu ra
(112) lira (50) kuruş ve 2490 numaralı porla tesbıt olunduktan sonra vazi -
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa- yet olunacaktır, 

13988 

Kamyon alınacak 
Malatya Pamuk Üretme Çiftliği 

Müdürlüğünden : 
1 - Malatya pamuk isiah istasyo

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

2 - Kamyonun muhammen bedeli 
(2400) liradır. 

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

4 - Alakadarlar şartnameyi mües
sese müdüriyetinden bilabedel alırlar. 

5 - İsteklilerin % 7,5 teminatı mu
vakkte ile birlikte o gün ve saatte zi· 
raat müdüriyetinde panıuk Ltasyu.ıu 
satın alma komisyonun.ı müracaatları 
lazımdır. (4053) (14039) 

Elbise yaptınlacak 

Junur. (4174) 14133 

/ 

Kazalar 

Elektrik tesisatı 
İskilip Belediyesinden : 

İskilip kasabasının Nafıa Vekale 
tince tasdikli Hidro elektrik tesisatı -
nın bent, direk, su kulesi cebri boru, 
kanal, santral ve transformatör bina -

Tarsus Belediyesinden : larının "37760,, lira 801\uruş bedeli ke 
Eksiltmeye konulan iş: 130 adet köy şifli kısmı 11 ağustos 939 tarihinden 

bekçisi elbisesi. (1) caket (1) panta - itibaren 45 gün müddetle kapalı zarf 
ton (1) kasket (1) tozluk (1) bel ka - usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
yışından ibarettir. Tesisata ait proje ve eksiltme fen -

Eksiltmeye konulduğu tarih 21. 8. ni mukavele, şartnameler hülasası ile 
939. keşif cetvelleri beş lira mukabilinde 

İhale tarihi 11. 9. 939 pazartesi sa - İskilip belediyesinden ihale günü o • 
at ıı dedir. lan 25 eylül 939 pazartesi gününe ka-

Muvakkat teminat akçesi (87) lira dar alınır. 
(75) kuruştur. İstekli olanlara posta ile adresine 

Taliplerin daha fazla izahat alabil- gönderilir. 
mesi için her gün Tarsus kaymakam- Mezkur işin muvakkat teminat ak
tığına müracaatları ve şartnamenin 6 çesi olan "yüzde yedi buçuk,. kuruş • 
kuruşluk posta pulu mukabilinde ad- tan "2832,, lira 6 kuruştur. 
rese gönderilebileceği itan olunur. Taliplerin ihaleye iştirak edebilme-

14056 si için yüksek nafıa vekaletinden tas

Şose yaphrı\acak 
Zonguldak Valiliginden : 

Zonguldak Vilayeti içinde Zon· 
guldak - Kilimli yolunda yapılacak 

"70347" lira "61" kuruş keşif bedeli 
şose inşaatı ve sınai imaliit işi kapalı 
zarf ve vahidi fiat usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltmesi 9. 9. 939 günü saat 11 de 
Zonguldak vilayeti daimi encümc -
ninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte· 
ferri diğer evrak Zonguldak Nafia 
Müdürlüğünde ve daimi Encümen ka 
kaleminde görülebilir. 

Muvakkat teminat 4767 liradır. Ek-
siltmeye girmek istiyenlerin ihale gü 
nünden sekiz gün evel Zonguldak Vi
layetine müracaat ederek vilayet ma
kamından alınmış müteahhitlik 
ehliyet vesikaı;ile ticaret odasından 

bu yıl içinde alınmış vesika ve temi
natları ile birlikte teklif mektupları
nı yukarıda yazılı günde ihale saatin 
den bir saat eveline kadar daimi En
cümen reisliğine vermeleri ilan olu -
nur. (4130 - 6701). 1482 

Tômirat yaphrılacak 
lstanbul Defterdarlığından : 

18.9.939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 de İstanbul defterdarlığı 
milli emlak müdürlüğünde müteşek -
kil eksiltme komisyonu odasında 

19998 lira 37 kuruş keşif bedelli ve 
defterdarlık binasının esaslı tamiratı 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Muvakkat teminat (1500) liradır. 

dikli ehliyet vesikası ve bu işe benzer 
bir veya bir ka~ i~ başardığına ait 
bonservis ile ve 939 yılına ait ticaret 
odasından alınmış vesika ibraz eyle -
mesi. 

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

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

(6183/3809) 13796 

Yüksek tevettür ıebekesi 
yaphnlacak 

lskilip Belediyesinden 
İskilip elektrik tesisatının makine 

kısmı alçak ve yüksekt evettür şebe -
kesinin 45115 lira 54 kuru~ bedel keşif 
li kısmı 11 ağustos 939 tarihinden iti
baren 45 gün müddetle kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştur. Elek • 
trik tesisatına ait proje ve eksiltme 

Tahmin edilen bedeli (4000} lira o
lan 1 adet üniversal Freze tezgahı As· 
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
~crkez satın alma komisyonunca 14· 
9.1939 perşembe günü aaat 15 te pazar 
lıkla ihale edilecektir. Şartname pa • 
tasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (300) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
ltıaddelerindeki vesaikle komi'Jycncu 
01madıklıırına ve bu işle a15kada:- tüc
cardan olduklarına dair ticart't oeuı 
"'esilmsiyle r.ıezkOr gün ve saatte ko
lllisyona milrac3ııtları. (411.2) 11087 

ikle kor.ıisyoncu olmadıklarına ve bu 6 -:. Bu ~~ameleden _sonra ?ayv~n
işle rll:llmoar tiiccardan olduklarına lar~ tuber.~uhn zerk edılecektır. Şup
uair tic::rct odası vcsikasiyle mezkur helı taa~ul .verenl~r kab~~ olun~ıya
güıı ve caatte komisyona müracaatla- rak bayııne ıade hıç taamul vermıyen 
rı. (.ı! 14G' HC93 ter kabul edilecektir. Ancak bunlar 

1 
da bir hafta müddetle müşahede al -

İsteklilerin teklif mektuplarını ve en 
az (10.000) liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair idarelerinden almış ol
dukları vesaike istinaden İstanbul vi
layeitnden eksiltme tarihinden sekiz 
gün evet alınını§ ehliyet ve 939 yılına 
ait ticaret odası vesikalarını havi ka
palı zarflarını mezkür günde saat 14 
de kadar defterdarlık milli emlak mü
dürlüğünde toplanan komisyon baş -
kanlığına vermeleri ve saat 15 de zarf
lar açılırken ·komisyonda hazır bulun-1 adet vida açma tezgahı 

ah nacak 
Askeri FabrikAlar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
lrıisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira o
ları ı adet Vida açma tezgahı Askeri 
fabrikala r Umum Miidürliiğü Merkt-z 
Satın alma komisyonunca 14·9-1939 
rerşembe günii saat 14,30 da paza:-. 
1kla ihale edilecektir. Şartname pa· 
~~sız olarak komisyondan verilir. Ta
?lerin muvakkat teminat olan ( 112) 
ıra (50) kuruş ve 2490 numaralı ka -

, Vilayetler 

Malzeme deposu ve bir garaj 

yaphnlacak 

tına alınarak her gün bu hayvanların 
sıhi durumları kontrol edilerek be -
deni hareketleri tesbit olunacaktır. 
Ve bu müddet zarfında hastalıklı ol
madıklarına kanaat getirilen bu hay
vanlara komisyon teslim ve tesellüm 
muamelesi yapacak bu zamana kadar 
hayvanların yeme, içme, muhafaza, 
çoban masrafları bayiine ait olacak -

Kütahya Askeri Garnizon Satın tır. 
Alma Komisyonu Ba§kanlıiından: 7 - Öküzlerin tedarik ve teslimi 

A - Kütahya tayyare garnizonun· ihale tarihinden itibaren azami bir ay 
da (30726) lira (54) kuruş muham - içinde hitama erdirilmiş bulunacak -
men bedelli malzeme deposu ve tır. Aksi takdirde komisyon bu hay
(17158) lira (60) kur"! muhammen vanları pazarlıkla temin etmek aa 

maları. (6649/4133) 14116 

İnşaat münakasası 
Erzincan Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Erzincan vilayet merkezine on 

üç kilometre mesafede Hah köyünde 
inşa kılınacak meyvacılık istasyonun
da (20972) lira 50 kuruş bedel keşifli 
işletme binası memur evi binası kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler eksiltme ve keşif ev
rakını bedelsiz olarak Erzincan nafıa 
müdürlü~ünden alırlar. Eksiltme 6.9. 
939 5j&r13mba günü saat 14 de nafıa 
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fenni mukavele şartnameleri hülasası 
keşif cetvelleri beş lira mukabilinde 
İskilip belediyesinden ihale günü o 
lan 2.'i Eylül 939 pazartesi giınüne ka
dar alınır. İstekli olanlara posta ile 
adresine gönderilir. Mezkur işin mu
vakkat teminat akçesi olan 3383 lira 
66 kuruştur. Taliplerin ihaleye işti -
rak edebilmeleri için yüksek nafıa 
vekaletinden tasdikli ehliyet vesikası 
ve bu işe benzer veya bir kaç işi mu • 
vaffakıyetle başardığına dair bonser • 
visleri ve 939 yılına ait ticaret odasın 
dan alınmış vesika ibraz eylemesi. 

Teklif mektuplarının kanunun ta • 
rifleri dairesinde noksansız ve kapalı 
olarak 25 Eylül 939 pazartesi günü sa
at 13 çe kadar belediye encümenine 
posta ile veya elden verilmesi. 

İhale 25 Eylül 939 pazartesi günıi 
İskilip belediye binasında ve belediye 
encümeninde saat 14 de yapılaca!: ~ 

tır. 

Taliplerin usulü dairesinde ve 2490 
sayılı kanunun tarifatma göre ihaleye 
iştirakleri ilan olunur. 

(6184/810) 13797 

Kapah zarf usuliyle su 
yolu inıaat ilam 

Besni Belediyesinden : 

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

eski keşfir.e yüzde on zam edilerek 
(26171.56) liraya iblağ edilmiş ve S 
eylül 1939 tarihinde ihale edilmek ü
zere evelki şartlarla ikinci defa ola
rak kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

Şartnameyi öğrenmek isteyenlerin 
Besni belediyesine müracaatları. 

(6475/3983) 13916 

Elektrik tesisatı 

yaptırılacak 

Söke Belediyesinden : 

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

Su projesi yaphrıli!ak 
Karacasu Belediyesinden : 

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

Bir fen memuru aranıyor 
Gerede Belediyesinden : 

Gerede belediyesi elektrik santralı
nın lokomobil makinistliği ve elektrik 
fen memurluğu vazifelerini ifa etmek 
ü:zere bir memura ihtiyaç vardır. Şeh
ri yüz lira ücret verilecektir. Her iki 
vazifeyi yapabilecek ehliyetname ve 
eski bulunduğu yerde nalınmış hüsnü 
hizmet vesikalariyle birlikte taliple -
rin Gerede belediyesine müracaatları. 

(6694/ 4132) 14115 

Sayısız 
ıinik/Pri 
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usuliyle münakasaya konmuştur. 

. -~ 

Milli Müdafa·a V. -·. 2 - İhalesi 16 eylül 939 cumartesi 
günü saat on birdedir. 

sika almaları ve bu vesikayı ibraz et
meleri şarttır. Bu müddet içinde vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme
ye iştirak edemezler. 

.i# 

Gümrük Muhafaza 
1 . - 4ıı. • 

Makas ve saire ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

3 - İlk teminatı (1425) bin dört 
yüz yirmi beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
M. M. V. satınalma komisyonundan 
bedelsiz olarak alınabilir. 

ı - Beş adet cerrahi Trus orijinal 
ile 10 adet elbise makası açık eksilt • 
me suretiyle satın alınacaktır. Mu -
hammen bedeli 1642 lira olup ilk te -
minat miktarı 123 lira ıs kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçiincü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir ,saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna ver-

2 - Açık eksiltmesi 1. 9. 939 cuma 
günü saat ıs de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

meleri. (4153) 14119 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. · Maliye Vekaleti . 

Sömikok kömürü ahm;cak 
4 - İsteklilerin ilk teminat ve 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı belge 've bu gibi işlerle meşğul 
olduklarına dair ticaret odasından a • 
Jacakları vesikalarla birlikte muayyen M~Jiye Vekaletinden : 
gün ve saatte M. M. V. satın alma ko- Vekalet kaloriferleri için kapalı 
misyonuna müracaatları. zarfla alınacağı gazetelerle ilan olu -

(2999) 12953 ~~n 134_75 lira muhammen bedelli ve 
ılk temınatı 1010 lira 63 kuruş olan 
450 - 550 ton sömikok kömürüne ihale 
günü talip çıkmamasına binaen pazar
lıkla alınacaktır. 

Demir tel alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

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

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

'3 - İlk teminatı 236 lira 25 kuruş 
o•·ıp şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
ır-nat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad 
dt:lerinde yazılı belgeler ve bu gibi iş 
lı:.de ~igal ettiklerine dair ticaret o· 
dasınıfan alacakları vesikalarla birlik
te muayyen gün ve saatte M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala 
rı. (3843) 13806 

Dizel motoru komple 

anamili ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 _ 300 beygirlik dizel motörü için 

bir adet komple anamili açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. Mu· 
hammen bedeli 3173 lira olup ilk te
minat miktarı 288 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 11. 9. 939 pa· 
zartesi günü saat 11 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. 

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

(3971) 13929 

Eskişehir tayyare fabrikası 

geniıletilecek 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - Eskişehir tayyare fabrikası 
elde mevcut planlar mucibince geniş
letilecektir. Keşif bedeli 74.426 lira 
41 kuruş olup ilk teminat miktarı 4987 
liradır. 

Talip olanların 31. 8. 939 perşembe 
günü saat 11 de Maliye vekiileti leva
zım müdürlüğünde müteşekkil eksilt
me komisyonuna müracaatları. 

(4179) 14136 

Harita U. Md, .. · 

Müfef errik inşaat yapf mlacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. lüğünde mev • 
cut mektep pavyonu kiremitlerinin 
tepdili ve bazı müteferrik inşaatın ya 
pılması işi açık eksiltme ile pazarlığa 
konulmuştur. 

2 - Pazarlığı 6. Eylül 939 çarşam
ba günü saat 11 de Cebecide harta 
Gn. Drk. lüğü binasında Sa. Al. ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen keşif tutarı 1699 
lira 24 kuruş, muvakkat teminatı 127 
lira 50 kuruş olup banka mektubu ve
ya maliye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
2490 savılı kanunun 2. ci ve 3. cü mad 
delerinde istenilen vesaik ve teminat
lariyle birlikte komisyona gelmeleri. 

(3937) 13889 

1200 Çift pof in ah nacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta kıtası eratı için 1200 çift 
fotin kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 14. Eylül 939 perşem
be günü saat 10,30 da Ankara: Cebe -
ci harta Gn. Drk. lüğü binasındaki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 5580 lira, 
muvakkat teminatı 418 lira 50 kuruş 
olup banka mektubu veya maliye mak 
buzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
2. ci ve 3. cU maddelerinde istenilen 
vesaik ve teminatlariyle birlikte yazı
lı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(4166) 14129 

An bar inşası 
2 -Kapalı zarfla eksiltmesi 11.9.939 Harta Genel Direktörlüğünden: 

pazartesi günü saat 15 de vekalet sa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 1 - Harta kıtası için keşfindeki şe-

3 - Şartname, proje ve resimleri rait dahilinde ot ve saman anhan inşa-
375 kuruş mukabilinde alınabilir. sı açık eksiltmeye konulmuştur. 

4 - Eksiltmeye girecekler bir haf- 2 - Eksiltme 15. Eylül 939 cuma 
ta evel hava müsteşarlığı altıncı şu günü saat 10,30 da Cebecide Harta 
besinde müracaatla vesika almaları la Gn. Drk. lük binasında satın alma ko-
zımdır. misyonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 3 - Muhammen keşif bedeli 2199 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte lira 76 kuruş, muvakkat teminatı 165 
ilk teminat ve teklif mektuplarını mu lira olup banka mektubu veya maliye 
ayyen saatten bir saat evetine kadar makbuzu kabul olunur. 
komisyona vermeleri. 4 _ Taliplerin 2490 sayılı kanunun 

(3969) (13948) ikinci ve üçüncü maddelerinde isteni-

Battan.iye al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

ı - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı (850) sekiz yüz elli kuruş olan 
(27000) yirmi yedi bin adet battaniye 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
n•ılmuştur. 

i - İhalesi 18 eylül 939 pazartesi 
cünü saat 11 onbirdedir. 

3 _ tık teminatı (12725) on iki bin 
yedi yüz yirmi beş liradır. 

4 _ Evsaf ve şartnamesi ( 11) on bir 
lira 50 kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 

Yılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-
sa "k . 
delerinde gösterilen vesaı le temınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
bir saat eveline kadar M. M: V. satın 
alma komisyonuna vermelerı. 

(4123) 14113 

10,000 Çift yemeni ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : . . . 
1 - Beher çiftine tahmın edılen fı-

yatı (190) yüz doksan ~uruş olan 
10.000 on bin çift yemem kapalı zarf 

len vesaik ve teminatlariyle birlikte 
komisyona gelmeleri. 

(4167) 14130 

'• . 
Nafia Vekaleti 

Kanal inıaah ve sanayi imalat 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeey konulan iş: 
1 - Iğdır ovası ana kanal temdidi 

inşaatı ve sınai imalatı keşif bedeli 
480 000 liradır. 

2 - Eksiltme 29.9.939 tarihine rast· 
lıyan cuma günü saat 15 de nafıa ve
kaleti su işleri reisliği su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usu -
liyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartnamesi ve 
projeleri 24 lira mukabilinde su işleri 
reisliğinden alabili rler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 22950 liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla
cağı günden en az sekiz gün evel elle
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
dilekçe ile nafıa vekaletine müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve-

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar su işleri reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (4110) 14112 

800 Ton sömikok almacaJ< 
Nafıa Vekaletinden : 

16.9.939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada nafıa vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla • 
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
ceman (18000) lira muhammen bedel
li İstanbulda yüksek mühendis mekte
bindeki depoya teslim şartiyle 800 ton 
sömikok kömürünün kapalı zarf usu
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlü -
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1350 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 
10 a kadar makbuz mukabilinde ko • 
misyona vermeleri lazımdır. 

(4137) 14117 

Ziraat Vekôleti 

Muhtelif eşya 
ah nacak 

Ziraat Vekaletinden : 
l - Vekalet ihtiyacı için açık eksilt 

me suretile 1 adet müdür masası, 1 a
det yazıhane camı, 2 adet şef masası, 
2 adet masa camı, beş kişilik 2 adet me 
mur masası 1 adet camlı dolap, 5 adet 
dosya dolabı, 17 adet hezaran sandal -
ya, 4 adet kartoniyer, 3 adet etajer, 2 
adet maruken döner koltuk, 3 adet 
portmanto, 1 adet telefon masası, 10 
adet daktilo masası satın alınacak -
tır. 

2 - Eksiltme 8. 9. 939 tarihine mü-

Yazlık elbise alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel Ko

mutanlığı İstanbul Levazım Amirli
ği Satın Alma Komisyonundan : 

ı - Gümrük muhafaza teşkilatı e
ratı için satın alınacak 4000 adet e
rat yazlık elbisesinin kapalı zarfla 
19.9.939 salı günü saat 15 de eksiltme
si yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 21.000 liradır, 

İlk teminatı 1575 liradır. 
3 - Evsaf ve şartname komisyon -

dadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin eksiltme saatından 

bir saat eveline kadar 2490 sayılı ka
nunun tarifi veçhiyle hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını Galatada rıhtım 
caddesinde Veli alemdar han ikinci 
kattaki komisyona vermeleri. 

(6632/ 4126) 14112 

Ankara Valiliği 

Ahır tavanı yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

1042 lira 62 kuruş keşif bedelli aygır 
deposu buğa ahırı tavan inşaatı işi 31. 
8. 939 perşembe günü saat (15) de da
imi encümende pazarlıkla ihale yapıl
mak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mektu
bu veya makbuzunu ticaret odası vesi 
kası ve nafıa müdürlüğünden alacak -
lan ehliyet vesikası ile birlikte sözü 
geçen gün ve saatte daimi encümene 
gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnamenin her 
gün veteriner direktörlüğünde görü -
lebileceği. (3750) 13700 

Köprü. menfez, toprak tesviyesi 
ve ıose inıa edilecek 

sadi f cuma günü saat 15 de vekalet Ankara Valiliğinden : 
satın alma komisyonunda yapılacak • Keşif bedeli 49059 lira 93 kuruştan 
tır. ibaret bulunan Ankara İstanbul yolu-

3 - Satın alınacak on döre kalem nun 150 + 000 - 152 + 696 cı kilo -
eşyanın muhammen bedeli 1700 lira, metreleri arasında 3 köprü; bir men
muvakkat teminat 127 lira 50 kuruş - f ez inşaatı toprak tesviyesi ve şose 
tur. inşaatı 7. 9. 939 perşembe günü saat 

4 - Açık eksiltmeye konulan eşya- 15 te vilayet daimi encümeninde iha
nın evsafı ve şartları şartnamede açık lesi yapılmak üzere kapalı zarf usu -
olarak yazılmıştır. liyle eksiltmey ltonulmu§-iu" 

5 - On dört kalem eşyaya ait şart- Muvakkat teminatı 3679 lira 50 ku-
name vekalet levazım müdürlüğünden ruştur. .• 
parasız olarak verilir. İsteklilerin: teklif mektuplarını mu 

(3780) 13873 vakkat teminat makbuz veya mektu -

Vakıflar U. Md. 

bu, ticaret odası vesikası ve eksiltme
nin yapılacağı günden en az 8 gün e
vel Ankara vilayetine istida ile 
müracaat ederek bu işe ait alacakları 
ehliyet vesikalariyle birlikte yukarıda 
adı geçen günde saat 14 de kadar en

H urda eşya satışı cümen reisliğine vermeleri. 
Buna ait keşif ve şartnameyi her 

Vakıflar Umum Mudürlüğün· 

den : 
İkinci vakıf apartımanda vakıflar 

levazım anbarında bulunan perde, 
korneş, telefon ve malzemeleri ile as
ma elektrik lambaları, koltuk ve ka· 
napeler açık arttırma ile satılacaktır. 

Taliplerin arttırma günü olarak 
tespit edilen 4.9.939 pazartesi gunu 
saat 14 de ikinci vakıf apartımanda
ki vakıflar levazım anbarına gelmele· 
ri ve eşyaları görmek veya fazla iza
hat almak arzu edenlerin her gün le
vazım memurluğuna müracaatları ilan 
olunur. (3938) 13901 

P. T. ve T. Md. 

70 Adet bisiklet ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için (70) adet bi
siklte açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedeli (4620), mu
vakkat teminat (346,5) lira olup ek -
siltmesi, 16 teşrini evel 939 pazartesi 
günü saat (16) da Ankarada P. T. T. 
umum müdürlük binasındaki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) !stekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu
biyle kanuni vesikalarının hamilen 
mezkur gün ve saatte o komisyona 
müracaat edeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbul'da P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. ( 4109) 

14111 

Münakasa tehiri 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

ULUS gazetesinin 29 temmuz ve 9 
ağustos 939, Son Telgraf gazetesinin 
29 temmuz, 9 ağustos ve 22 ağustos 
939 tarihli nüshalarında çıkan 19 ka
lem kurşunlu kablo ilanı, görülen lü
zuma binaen iptal edilmiştir. 

(4138) 14118 

gün nafıa müdürlüğünde görebilecek-
leri. (3949) 13890 

• Okul ınşası 

Ankara Valiliğinden : 

Mamakta yapılacak olan üç sınıflı 
ilk okul inşaşatı 4. 9. 939 pazartesi gü
nü saat on beşte ihalesi yapılmak ü -
zere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli (14454) lira (87) ku • 
ruştur. 

Muvakkat teminatı (1084) lira (12) 
kuruştur. 

İstekliler teklif mektuplarını, mu -
vakkat teminat mektubu veya mak -

buzu ticaret odası vesikası ve eksilt • 
v • • •• d en az 8 menin yapılacagı gunun en . . . 

gün evel vilayet mak~mın~ ıstıda ı~_e 
müracaat edilerek bu ışe aıt .olma~ ~
zere alacakları ehliyet vesıkalarıy .e 
b. ı·kt sözü geçen günde saat 14 de ır ı e . . v . 

kadar vilayet encümen reıslıgıne ver-

meleri. . h 
Buna ati keşif ve şartname~ı er 

gün nafıa müdürlüğünde görebılecek-
leri. (3939) 13902 

Ankar~ Belediyesi 

25 Adet kalamaz 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden 

ı - Su işleri için alınacak olan 25 
adet kalamoz kırk beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (925) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminat (69,38) lira 
dır. 

4 - Nümune ve şartnamesini gör -
mek isteyenlerin her gün encümen ka
lemine ve isteklilerin de 13. 10. 939 
cuma günü saat 10,30 da Belediye en
cümenine müracaatları. 

,(4175) 14134 

29 - 8 - 1939 

Talebe alınacak 
Riyaseticümhur ve ordu bandoları hesabına 

muallim yetiştirilmek üzere Maarif Vekôle

tine bağlı Konservatuvara alınacak talebelerin 

kayıt ve kabul şartlan 
M. M. Vekaletinden : 

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

kağıdı) . 

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

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

6 - 6X 4,5 ebadında (6) fotoğraf 
7 - Noterlikten musaddak teahhüt senedi ve kefaletname 
(6 ve 7 sıradaki vesaik talebenin kabulü tahakkuk ettikten 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 lazımdır. 
VERİLECEK TEAHHÜT NÜMUNESİ: 
Milli Müdafaa Vekaleti Riyaseticümhur ve Ordu bandoları muzika öğ

retmeni olmak üzere girdiğim Devlet Konservatuvar ve muzik öğretmen 
tahsili esnasında okulu terkettiğim takdirde Devletin bana sarfettiği para· 
yı faiziyle ödiyeceğime bana teslim edilmiş olsun olmasın ziya ve hasarına 
sebebiyet verdiğim okul eşyasının· okul idaresi tarafından talep edilecek 
bedelini de itiraz etmeksizin ve şartsız ödiyeceğim ve mektebi ikmal ettik· 
ten sonra askeri kanunlara riayetle vazifemi ifa edeceğime dair bu teahhüt 
senedi Devlet Konservatuvar ve Muzik öğretmen okulu direktörlüğüne 
verildi, 

KEFALETNAME: 

Ordu bandoları ve Riyaseticümhur bandoı1una yetiştirilmek üzere Dev
~ 

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

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

Diı10 yu1Jlırılucuk 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

İşin Nevi 
Muhammen B. % 7,5 teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
Eksiltmenin 
şekli saati 

Diyarbakır başmüdürlük 

binası inşaatı 34235 79 2567 68 Kapalı z. ıs 
Malatya başmüdürlük 
binası inşaatı . 32764 16 2457 31 ,, ,, 16 

l - Şartname, keşifname ve pliinları mucibince idaremizin Diyarbakır 
ve Mi'tlatya'da yaptıracağı Başmüdürlük binaları inşaatı kapalı zarf usuliy· 
le eksiltmeye konmuştur. 

II - Her iki işin keşif bedelleri, muvakkat teminatları , eksiltme saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 7-IX-939 perşembe günü Kabataşta levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Diyarbakır Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 171 kuruşa 
ve Malatya Başmüdürlük binası inşaatına ait şartname 164 kuruş mukabi· 
linde her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara, Diyarbakır, 
Malatya Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

y - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesa· 
ikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ve şart· 
namesinin (F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflarını iha· 
le saatlerinden birer saat evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilmez. (6470) (13971) 

Sömikok alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye daire ve şuabatı ıçın 
alınacak olan (6825) lira kıymeti mu
hammineli 250 - 300 ton sömikok kö -
mürü on beş gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 15. 9. 939 cuma günü sa· 
at on birde belediye encümeninde ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (511,88) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen -
lerin her gün encümen kalemine ıe is
teklilerin de 15. '9. 939 cuma günü sa -
at ona kadar teklif mektuplarını bele
diye encümenine vermeleri ilan olu -
nur. (41 76) 14135 

Mahkemeler 
Malatya Sulh Hukuk Mahkeme

sinden : 

Devlet demir yolları Malatya 5 in· 
ci işletme avukatı Şefik Tuğay ile 5 
inci işletme eski anbar memuru Cevat 
aralarındaki alacak davasının duruş · 
ması : 8.9.939 gününe bırakılmıştır. 

Mumaileyhin bulunduğu yer belli 

Sosa tômiri 
-> 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

I - Keşif ve şartnamesi mucibince 
İzmir'de Çamaltı tuzlasını çığlıya 
bağlıyan şosenin tamiratı işi kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 80198.14 lira mu• 
vakkat teminatı 5259.90 liradır. 

III - Eksiltme 13.IX.939 çarşamba 
günü saat 14 de Kabataşta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyo 1 

nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazıtrı 
şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara 
baş müdürlüklerinden 200 kuruş mu • 
kabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edeceklet 
mühürlü teklif mektuplarını kanunt 
vesaikle % 7,5 güvenme parası makbu· 
zu veya banka teminat mektubunu ve 
şartnamenin (F) fıkrasında yazılı ve· 
saiki ihtiva edecek kapalı zarfları!1 
eksiltme saatından bir saat evel me:ı:· 
kQr komisyon başkanlığına makbut 
mukabilinde vermeleri Hi.zımdır. 

(6714/ 4159) 14122 

olmadığından iliinen tebliğine karar 
verilmiştir. O gün gelmezse mahke ' 
menin gıyabında görüleceği ilan oh1' 
nur. 32~ 
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29-8- 1939 uı;us 

Levazım Amirliği 550 Ton yulaf ahnacak 
yıtlı olduklarına dair veıika göıter -
mek mecburiyetindedirler. 

günü saat 9,30 da teminatlariyle bir -
likte Ankara levazım amirliği satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 

129.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Fethiye kıtaatının ihtiyacı olan 
(129.000) kilo un kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi lspartada tümen Sa. 
Al. Ko. nunda ve İstanbul Ankara Lv. 
amirlikleri s .a. komisyonluklarında -
dır. İstekliler şartnameyi komisyon • 
larda okuyabilirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
Ankara. Levazım Amirliii Satm 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

Alma Komıayonundan : maddelerinde ve şartnamesinde yuı-
1 - Edremit ve Ayvalık garnizonu lı vesikalariyle teminat ve teklif mek

birliklerinin ~enelik ihtiyacı olan 550 tuplarını ihale saatinden en az bir aa
ton yulaf eksıltmeye ko~ulmuştu~. at evel komisyona vermiş bulunacak-

2 - Muhammen bedelı 24750 lıra - !ardır. (416l) 14124 
dır. 

3 - Muvakat teminatı 1856 lira 25 
xuruştur. Kablo teli alınacak 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
11. 9. 939 pazartesi günü saat 16 da Ed Al AnkKara ~vaznnd Amirliii Satm 

· t·· 1 k · d ma omısyonun an : remıt um satın ama omısyonun a K f l'k ild" 1 .. ğü. yapılacaktır. Teklif mektupları saat .. 1 --:-" . onya. s.e erbe~ ı m ur u -
16 da komisyona teslim edilmiş olacak nun .ıhtıyacı ~çın eksılt~eye ko~ulan 
tır Ci6 kılometrelık kablo telıne teklıf e -

5• ş rt · go .. rmek 1·st 1 dilen fiyat pahalı görüldüğünden i-- a nameyı eyen er . . . 
her gün iş saatinde komisyona müra - kıncı pazarlığı 11. 9. 939 puarteıı gü-

beş caat etsinler. ( 4o72) 14022 ~~ saat .10 da Kon yada ~olordu binsı 

3 - İtbu (129.000) kilo unun mu -
hammen tutarı (19350) liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde 
fazlası da dahil olduğu halde ilk 
minatı (1450) lira 25 kuruştur. 

te- ıçındekı satın alma komısyonunda ya

5 - Eksiltme 4. 9. 939 tarihine te -
sadüf eden pazartesi günü saat 16.30 
da İspartada tümen satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 4. 9. 939 pazartesi gü 
nü saat 15.30 a kadar teklif mektupla
rını İsparta tümen Sa. komisyonu 
başkanlığına verecek veya göndere • 
ceklerdir. Bu saattan sonra verilen 
veyahut gönderilen mektuplar alın -
mıyacaktır. Saat ayarı tümen daire sa 
atiyle yapılacaktır. 

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

(3824) 13780 

Arpa satın 
ah nacak 

Yulaf ah nacak pılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 6600 liradır. 
3 - İlk teminatı 495 liradır. 

Ankara. Levazım Amirliği Satın 4 _ Şartnamesi Konya, btanbul, 
Alma ~on_ıısyonund~n : Ankara Lv. amirlikleri satın alma ko-

l - rzıncan garnızonunun ağus - misyonlarındadır. İstekliler okuyabi -
tos başından temmuz sonuna kadar ih 1. 1 . 

0 
. ır er. 

tıyacı oları 72 ,000 kılo yulaf 6 kuru!Q 5 İ t kl'l .. • .... tı'nde . " - s e ı er gun ve - mez-61 tımden pahal .. .. 1 .. .. K san . 1 ~oru muştur. a- kur satın alma komisyonunda hazır 
palı za.rfl~ ~~sıltmesı 9 Eyl. 939 cu - bulunmaları. (4163) 14126 
martesı gunu saat 11 de Erzincanda 

~:~:~!.~tın alma komisyonund yapı. Saman ah nacak 
2 - Muhammen bedeli 52920 lira ilk 

teminatı 3896 liradır. Ankara Levazım Amirliği Satın 
3 - Şartname ve evsafı kolordu _ Alma Komisyonundan : 

nun tekmil garnizonlarında mevcut • 1 - Erzincan garnizonunun ağus -
tur ve aynıdır. He~ yerde her gün gö- tos başından temmuz sonuna kadar 
rülebilir. İsteklilere 263 kuruş muka- ihtiyacı olan 600.000 kilo samana ta -
bilinde posta ile gönderilebilir. lip çıkmadığından 7 Eyi. 939 perşem-

4 _ Teklif mektupları eksiltme sa- günü saat 10 da i_halesi yapılmak üze-
at . d b' t 1 k · b re pazarlıkla eksıltmeye konulmuş -

ın en ır saa eve omısyon aş • 
k 1 ~ . 1 . .

1 
tur. 

an ıgına ven mış veya posta ı e ay - y . d 1 h · i bed l 
nı saatte komisyonda buludurulmuş 2 - . e~ı en y~pı an ta ~ın e 

~nkara Levazım Amirliği Satın olacaktır. (4073) 14023 16500 lıra ılk temınatı 1237 hra 50 ku-
'.Alma Komiayonundan : ruştur · 

1 - Merzifon garnizonu 
(385000) kilo arpa kapalı zarfla 
siltmeğe konulmuıtur. 

Fabrika unu alınacak 3 - şartname ve evsafı kolordunun 
için tekmil garnizonlarında mevcuttur ve 
ek · Ankara Levazım Amirliği Satın aynıdır. Her yerde her gün görülebi-

Alma Komisyonundan : lir. (4169) 14127 
2 - Tahmin edilen bedel (16362) 

lira 50 kuruştur. Teminatı (1227) liar 
.=!O kuruştur. 

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

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

5 - Bu ite yapılan p.rtname para
sızdır. Her gün komisyondan alınabi
lir veya ~örülebilir. (3857) 13844 

Bak1r sahan a 1 ınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 

100,000 adet bakır sahan alınacak -
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11. 9. 939 
pazartesi gilnü Sllat 15 de Tophanede 
amirlik satın alma komisyonunda ya-

1 - Erzincan garnizonunun 1 Teş
rin başından eylül 940 sonuna kadar 
ihtiyacı olan 720.000 kilo fabrika unu 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli 104,400 li
ra ilk teminatı 6470 liradır. 

3 - Eksiltmesi 8. Eyi. 939 cuma gü 
nü saat 16 da Erzincanda askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve evsfı kolordunun 
tekmil garnizonlarında mevcuttur ve 
aynıdır. Her yerde her gün görillebi -
lir. İsteyenlere 522 kuruş mukabilinde 
satın alma komisyonundan gönderile
tiilece tır. 

5 - Teklif mektupları eksiltme ... 
atinden bir saat evel komisyon bat -
kanlığına verilmiş veya posta ile ay
nı saatte komisyonda bulundurulmuş 
olacaktır. (4074) 14024 

Fabrika unu ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

pılacaktır · Alma Komisyonundan : 
Tahmin bedeli 24000 lira ilk temi-

natı 1800 lindır. 1 - Plümer garnizonunun 1. tef • 

Bir motopomp ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Konya garnizon birliklerinin 
yangın tehlikesine karşı bir adet mo
topomp pazarlık netiyle satın alına -
caktır. 

2 - Evsafı lstanbl, Ankara, Konya 
Lv. amirlikleri .. tın alına komisyo • 
nndadır. İstekliler okuyabilirler. 

3 - Puarlıiı 5 Eyl. 939 aalı günü 
saat 14 dedir. 

~ - ~'" •d•t nı.otopompun muham
men fiyatı 1300 liradır. 

5 - Pazarlığından sonra tekarrür 
edecek fiyat üzerinden % 15 katt te
minat alınacaktır. 

(4165) 

Muhtelif 
techizat 

14128 

eşya ve 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 

3 - Nümuneleri görmek istiyenler 
her gün öğleden sonra komisyona mü
racaatla görebilirler. (4168) 

Adet 

80 Yatak çarşafı 
160 Yastık yüzü 
80 Yastık kılıfı 

80 Nevresim 
70 Hasta bakıcı önlüğü (bez) 
10 ,, ,. ,. (Muşamba) 

105 Allrneti mahsusa (birinci, ikin
ci sınıflar ve mezuniyet) 

80 Beheri on beşer kiloluk yatak 

80 .. İkiter kiloluk yastık 
40 Karyola 
20 Hamam nalını 
20 Bornoz 

3 Muhtelif boyda mutbah masası 
80 Takım pijama 
70 Dahili ba,lık 
70 
70 

140 
70 

140 
35 

., Entari yünı~ 

., ,, Tisör 
Yazlık fanila 
Kışlık fanila 
İş gömleği (ketenden) 
Harici başlık 

35 .. entari yünlü 
35 Yazlık manto 
35 Kışlık manto 

lç gömleği 140 
70 İç pantalonu (bez) 
iO (fanila) 

140 Mendil 
280 Çorap (yarısı beyaz yarısı siyah) 

80 Çift arkalı terlik 
35 Çift dahili iskarpin siyah 
35 ,, ,. ,, beyaz 
35 .. Harici lacivert iskarpin 
3 100 kişilik yemek kazanı 

(helvani) 

3 60 .. .. .. " 
4 Kepçe (ikisi bakır) 
4 Döğme tava (muhtelif büyük-

lükte) 
4 Tevzi kepçesi (ikisi bakır) 
1 Motörlü et makinesi 
2 Et satırı 
3 Et bıçağı 
1 Tunç havan 14131 

Polis 
Demir Hı dolabı ıhna<ık 
Emniyet 

den: 
Umum Müdürlüğüa-

1 - Dairede mevcut nümuneai ve 
p.rtnameıinde yazılı vasıfları daire -
ıinde 320 adet demir fiş dolabı 20. 9. 

939 çarşamba günü saat ı 5 de açık ek 
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Beherine 12 lira fiyat tahmin 
edilmiı olan dolap nümunesini ve prt 
namesini görmek iıteyenlerin umum 
müdürlük satın alma komisyonuna mü 
racaatları. 

.. . rin başından temmuz 940 sonuna ka -
Şartname ve numunesı komisyonda dar ihtiyacı olan 135 000 k'l f b 'k 

.... lli İ kl'J · k • · • ı 0 a rı a 
Alma Komisyonundan : 3 - Münakasaya girmek isteyen -

goru r. ste ı erın anunı vesıkala- unu kapalı zarfla eksiltm k ı _ 
. l b b kl'f k . eye onu rıy e era er te ı me tuplarını ıha- t 

1 . d b' muş ur. 
e satın en ır saat evel komisyona 2 _ Muhammen bedeli 21.600 lira 

vermeleri. (4043) 14005 ilk teminatı 1620 liradır. 

Yulaf ah nacak 
3 - Eksiltmesi 8 Eyi. 939 cuma gü

nü saat 11 de Erzincan'da askeri ıa. 

tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Ankara Levazım Amirliği Satın 4 - Şartname ve evsafı kolordunun 

Alma Komisyonundan : tekmil garnizonlarında mevcuttur. Ve 

1 _ Sivas garnizonu senelik 300.000 a.ynıdır. Her yerde her gün görülebi -
kilo yulaf kapalı zarfla eksiltmeye ko hr. 
nulmuştur. 5 - Teklif mektupları eksiltme aa-

2 _ Muhammen bedeli 21600 ve mu tinden bir saat evel komisyon başkan-
vakkat teminatı da 1620 liradır lığına vermit veya posta ile aynı sa -

3 _ 11 Eyl. 939 pazartesi gllnü sa- atte komisyonda bulundurulmuş ola -
at 15 de tümen komutanlık binasında- caktır. (4075) 14025 
ki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. İstekliler kanunun 2. 
ve üçüncü maddelerinde yazılı vesi -
katarla ilk teminat mektuplarını ve 
teklif mektuplarını hamil olan zarfı 
yine kanunun 32. ve 33. üncü madde · 
lerindeki sarahat dahilinde tertip e
derek ihale gününden bir saat eve! 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 
Postada gecikmeler mazeret kabul et-
nıez. (4068) 14019 

Arpa ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satıııı 

Alma Komisyonundan : 

1 - Sivas garnizonu senelik 300.000 
kilo arpa kapalı zarfla eskiltmeye ko-

270 Ton un ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Yozgat piyade alayının 23. 8. 
939 çarıamba günü münakasaıı yapı -
lan 270 ton una vakti muayyenesin -
den sonra talip zuhur ettiğinden iha
le 9. 9. 939 cumartesi saat 11 e bırakıl 
mıştır. 

2 - Taliplerin 2430 liradan ibaret 
muvakkat teminatlariyle birlikte mek 
tuplarını belli gün ve saatten en geç 
bir saat evetine kadar Yozgatta alay 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4160) 14123 

Yulaf ahnacak 
nulmuştur. Ankara Levazım Amirliği Satm 

2 - Muhammen bedeli 13500 ve mu Alma Komisyonundan : 
vakkat teminatı 1012/5 liradır. 1 - İzmir müstahkem mevki mer -

3 - 12 Eyl. 939 salı günü saat 15 de kez birlikleri hayvanlarının 516000 ki
tümen komutnlık binasında yapılacak lo yulaf ihtiyacı kapalı ıarf usuliyle 
tır. münakasaya konmuştur. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon- 2 - İhalesi 13. Eyl. 939 çarşamba 
da görülebilir. İstekliler kanunun 2. günü saat 16 da İzmirde kışlada İz -
ve üçüncü maddelerinde yazılı vesi · mir Lv. amirliği satın alma komisyo
kalarla ilk teminat mektuplarını ve nunda yapılacaktır. 
teklif mektuplarını havi olan zarfı 3 - Tahmin edilen tutarı 27090 li -
yine kanunun 32. ve 33. üncü madde · radır. 

!erindeki sarahat dahilinde tertip e - 4 - Teminatı muvakkata akçesi 2031 
derek ihale gününden bir saat evel lira 75 kuruştur. 
komisyona vermiı bulunacaklardır. 5 - Şartnamesi her gün komisyon-
Poatada gecikmeler mazeret kabul et- da görülebilir. 
mu. (4070) 14021 ' 6 - lıtekliler ticaret odaıında ka • 

1 - Cebeci askeri hastanesinde a- lerin 288 liralık teminat makbuz veya 
çılacak olan haıta bakıcı hemıireler banka mektubiyle beraber 2490 sayılı 
okulu için ataiıda cinı ve miktarları kanunun 4 üncü maddesinde yazılı bel 
yazılı eıya ve teçh~at satın alınacak- gelerle birlikte tam saat 15 de komis-
tır. ı yona gelmeleri. (4169) 14132 

2 - İsteklilerin 31-8-1939 perşembe 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda miktarı yuılı iki kalem erzak kapalı zarf usuliyle eksilt. 
meye konulmuıtur. İhalesi 11-9-939 pazarteıi günü Tufay satınalma komis
yonunda ve hizalarında yuılı saatte yapılacaktır. 

2 - Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar maru
zatlarının komisyona verilmiş olması lizımdır. 

3 - Eksiltmeye ittirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanuna tevfikan ib
raz etmeleri llzım gelen vesaiki beraberlerinde bulundurmaları ilan olu -
nur. (4069) 14020 

Cinsi Miktarı 

Akbez Hd. 
için un. 165000 
Kilis dağ alayı 
için un 337000 

Muhammen Muhammen İlk T. İhale 
Fiyatı Tuatrı Lr. Kr. nevi gün saat 

18150 Lr. 
11 Kr. 

37070 .. 
11 .. 

1361 25 Kapalı 11-9-939 

2780 25 .. zarf saat 16 
11-9-939 
saat 16 

Un ve arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan ı 

1 - Sarıkamış mıntaka levazımın& bağlı garnizonların 1. Teırin 1939 dan 
eylül 1940 &aycaine kadar ihtiyaçlarını tetkil eden aşağıda mahalleri cins, 
miktarları, tahmin bedelleri ve ilk teminatları yazılı un ve arpa satın alına
caktır. 

2 - Ekıiltme 14 eylül 1939 perıembe gilnü saat 14 te mıntaka satınalma 
• 1 

komısyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. Teklif mektupları bir saat evvel 
komisyona verilmiı olacaktır. Şartname ve evsaflar Kolordunun tekmil gar
nizonlarında mevcut ve aynidir. Her giin her yerde g8rillebilir. (4162) 

14125 

Miktarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
Mahalli Cinsi Kilo Lira Kuruş Lira Kuru§ 

------ ----
Sarıkamıı Un 1,200,000 156000 00 11700 00 

" Arpa 800,000 24000 00 4800 00 
Kars Un 966,000 120750 00 9056 00 
Ardahan Un 250,000 120750 00 9056 00 

" Un 250,000 35000 00 2625 00 
Şahnalar Un 150,000 20250 00 1519 00 
Artvin Un 140,000 20300 00 llU G8 

-H-

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. -§ Kazan ustabaşısı ve lokomotif § 
makinsti ahnacaktır : ~ -------------------

Türkiye Demir 
Müdürlüğünden : 

Ye 
---------fabrikaları Müessese Çelik ------- -:= Santral kazan daireıinde çalıtmıı ve ibtiaa11 olan aanayi5 

:=mektep mezunu 2 usta bqı ile, müessesemiz lokomotiflerin-:= 
§ de çahttırılmak üzere makiniıtlik etmeje mezuniyet veai-E§ = kaıını haiz 6 makiniıt alınacaktır. = 
§ Liyakatlerine göre usta ba,ılara verilecek ücret 120 YeE§ 
:=makinistlere de 90 liraya kadardır. := 
_ isteklilerin vesikalannı birer dilekçeye ilittirerek Kara-5 
=: bükteki müessese müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. := = 3218 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Evli bağ taksitle satılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi Cinsi miktarı Kapı Muham. bedeli Muvak. te. 
M. 2 No. Lira Kr. Lira 

Büyük Esat bağhane 8416 7 1200 90 
Hududu 

Şarkan Ramiz ve kısmen komser Salih bağları garben yol ve dere şima
len eczacı Hüseyin tarlası, cenuben değirmenci Ahmet ve kısmen komser 
Salih tarlalariyle çevrili. 

1 - Yukarıda evsafı yazılı evli bafın mülkiyeti açık arttırmaya konul
muştur. 

2 - İhale 4.9.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Ankara 
defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İhle bedeli sekiz sene ve sekiz taksitte ödenecek ve ilk taksit peıl
nen tediye olunacaktır. 

4 - İsteklilerin adı geçen günde yukarıda miktarı yazılı teminat mak
buzu mukabilinde komisyona gelmeleri ve bundan evel prtnameyi görmek 
ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık milli emlik müdlirllifüne mtira-
caat ları. (3865) 13820 

Muhtelif otomobiller 
satılacak 

Ankara Defterdarlığından : 

C i n s i 
Radyo ve kalörifer teşki 
litlı otomobil 
Cenaze otomobili 
Hasta arabası 
Kamyonet 

M. bedeli 
markası Lira Kr. Motör No. 
Desoto 500 17519 

Benz 75 
cltruen 100 
Fort 30 

33860 
1100 

2240264 

M. teminat 
Lira Kr. 
37 50 

5 63 
7 50 
2 25 

1 - Yukarıda evsafı yazılı otomobillerin ayrı ayrı ihaleleri yapılmak 
üzere açık arttırma}'& konulmuştur. 

2 - İhale l.9.1939 tarihinde saat ıs de Ankara defterdarlıfında topla
nacak satıı komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İateklilerin adı geçen günde yukarıda miktan yuılı muvakkat te
minat makbuzu ile birlikte komisyona gelmeleri ve bundan evel prtnameyi 
görmek ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık milli emlak müdürlüğüne 
müracaatları. (3866} 13821 

Yulaf yem otu ve saman ahnacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğünden : 

Cinsi 

• 
Beher kilosu için 

Miktarı Tahmin edilen fiat 
Kilo kuruı santim 

Teminat 
Lira kuruı 

-------------- --- ---
Yulaf 
Yem otu 
Saman 
yataklık 

48600 
54000 

43200 

6 
4 

2 

00 
00 

50 

219 00 
162 00 

81 00 

462 00 

İhale günü 

11-9-939 pazarteıi 
günü aut 15 de. 

Yukarda cins ve miktarları yazılı Yulaf, Saman, Yem otu açık elı:ailtme
ye konulmuıtur. İsteklilerin gösterilen gün ve saatte Emniyet Müdürlü· 
tünde toplanacak olan komiıyona gelmeleri. (4037) 14004 

Dünyanın en eski ve en eyi tıraı bıçaiıdır 

Ankara'di sallı deposu: Kl&ITCI M. NEDİM İREl&OI 
Yeni bal No: 1 • 59 Ti: 2246 1343 
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.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. = == 
~ Ecnebi memleketlere ~ - -- ta ebe gönderiliyor ------- --

Maden tetkik ve arama Enstitüsü Genel § 

--------
--

------- ---:: Direktörlüğünden : --=: ı. _ Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsil- =: 
= de bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe se- E: = -= çilecektir. = - -- -II. - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olmaları lazımdır: = -a) Türk olmak, := -----
_ b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sı- E: = bati tam olmak (sıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) § 
:= c) Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını almış := 

bulunmak, = 
-
-- -:= d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. _ - --

Yıldız ~ sineması 
Çankırı caddesinde 

Asfalt kenarında 

TiBET ESRARI 
30 kısım büyük heyecan ve 

macera filmi bu akşam 
ilk 15 kısmı 

Uaveten 
Rifat Telgezer'in heyecanlı 

canbaz numaraları 

Mevki' 15 İkinci 10 

Kapah gün 
Emlak ve Eytam Bankasmdan 

----------------

Kızılay hastabakıcı hemşire er 
Okulu Direktörlüğünden : 

Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. Okul, genç bayanlarm 
hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetiştirmek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan 
müesseselerde çalışmalarına mahsustur. Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve Pratiktir. Ders
ler hususi Doktor Profesörler ve Muallimler tarafından verilir. İsteklilerin iyi ahlaklı ve 
sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için 
yazile veya bizzat İstanbul' da Aksarayda Haseki caddesinde Okul Direktörlüğüne müraca-
at edilmesi. 5059 

Saraçhane başında • Horhor caddesinde llllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

Yatılı 
Yatısız H Kız 

Erkek 

--------------
= III. - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: -:= a) Nazari hesap, 
- b) Cebir, 

- Zafer Bayramı münasebetiy~ 
_ le Bankamız gişelerinin 30 Ağus. 
:= tos çarşamba günü kapalı bulu • 

nacağını sayın müşterilerimize 

: Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi Lisanı ilk sınıflardan itibaren : 
: başlar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin husus? E 
:;: otobüs servisi vardır. İsti yenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 E 
: Lise ve orta okulu bütünleme ve engel imtihanlarına 1 eylül cuma günü ve olgunluk imtihanlarına da ~ 

= bildiririz. 3223 -:;1111111111111111111111111111111111 9 eylül cumartesi günü başlanacaktır. (5057) 1111111111111111111111111111111111;; 
:= c) ,Hendese, = d) Müsellesat -= e) Fizik = f) Kimya 
:= g) Jeoloji 

i) Ecnebi bir dil. 

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

---
-:= Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, müsa- := 
=: bakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tespit edilecek, ve := 
:= alakadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsaba- = 
;: kaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. ;;;; 

= V. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin := 
bir misli kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu husus-:= 

- ta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecek- := 
§ Ier ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. § -:= VI. - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. Tarih ve := 
:= mühlet şunlardır: = = a) M.T.A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 4 Eylül 1939. 

_ b) Sıhhi muayene tarihi: 6 Eylül 1939. 

:= c) Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eylül 1939. -
--
---:= VII. - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varaka- := = aını, mektep şehadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların := 

:= tasdikli birer suretlerini, 4 adet fotoğraf ve dilekçelerini, son mü- := -= racaat tarihine kadar Ankara'da M.T.A. Enstitüsü genel direktör- =: 
lüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş o- =: 

=: lan günde öğleden evel Bay Hasan apartmanındaki Enstitü merke- := 
= zinde bulunmaları ilan olunur. 13582 - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;:;:: 

Kayt ve kabul muamelesi 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 

939 - 940 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 
1 Eylülden 26 eylül 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt ol· 
mak ve daha fazla malumat almak isti yenlerin tatil günleri hariç 
olmak üzere her gün saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müra-
caatları. (5850-3562) 13540 • 

.:!Jllllllllmımı i LA Ç LA R 1 N 1Z1 11111111111111111!:. 
• nden yaptırınız. Avrupa ve := 

:= Sakarya Eczanesi yerli ilaçlar her çeşidini (Ko-=: 
:= dak) marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak ecza-: 
:= hanemizde bulabilirsiniz. İş Bankası kar§ıAında. Tele- =: = fon: 2018 3019 --'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Turizm oteli kiraya veri 1 iyor 

Hatay vilôyeti defterdarltğından : 
1 - Antakya'da milli emlakten olan ve Saray caddesin

de kain Turizm oteli içindeki mobilya ve sair işletme malze· 
meleriyle birlikte açık arttırma ile 13.9.939 tarihinden itiba
ren 2 sene müddetle !cara verilecektir. 

2 - Otelin muhammen senelik icar bedeli ( 1500) bin beş 
yüz liradır. 

3 - Arttırma 13.9.939 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 10 da Antakya milli emlak müdürlüğünde müteşekkil 
komisyon huzurunda icra edilecekitr. 
. · 4 - Şartnameyi görmek isti yenler Antakya' da defterdar
lık muhasebe müdürlüğünden ve İskenderun, Kırıkhan, Or
du, Reyhaniye Hassa ve Dörtyol malmüdürlüklerinden ala
bileceklerdir. 

5 - Artırmaya iştirak edecekler tahmin bedelinin % 
7,5 ğu olan (225) lirayı malsandığına 
makbuzu komisyona ibraz etmelidir. 

6 - İsteklilerin aşağıdaki vesikaları artırma gÜ'nünden 
üç gün evel Antakya milli emlak müdürlüğüne verilmesi la
~rmdır. 

A) Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetini haiz olmak, 
B) Turizm otelinin muadili bir oteli en az iki sene hüsnü 

~uretJe idare ettiğine dair resmi bir makam veya heyetten 
tasdik edilmi~ bir vesika veya oteli işletebileceğine dair Tür· 
l<lye e e IY ve tlcarc\. u\lcılacınQau VCJ llDll! l.11C eııııyt:Lllil• 

meyi haiz olmak, .• 
C) Müstecir B fıkrasında yazılı evsafı haiz olmadığı 

takdirde otelin işletilmesi için A ve B fıkralannda yazılı 
evsafı haiz bir müdür gösterebilir. 

Ç) İbraz edilen vesikaların kabul veya ademi kabulü ko-
misyonun takdirine bağlıdır. 1.4121 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

- -- -~ Kitap amban olacak bir ver aranıyor ~ 
: Y enişehirde ve yahut Y enişehire pek uzak olmıyan bir : 
: yerde dört büyük odalı veya bu sahayı tutabilecek daha az : 
: odalı bir yer aranmaktadır. Matbuat Umum Müdürlüğüne : 
: müracaat. 3209 : -"1l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r 

~ 1111111111111.1111111111111111111111111; 1 z A y i 
: DAKTiLO KURSU § 
: 

62 
· · d · ı · · 1 ·ık haft : 1341 senesinde Edirne kız mu-- ıncı evresıne ey u ı a- - . . ~ h 

: sında başlıyacaktır. (1) ayda dip- § allım mek~ebınde~ aldıgı~ ~e. a-
: loma verilir. Tahsil aranmaksı- : detnameyı kaybet.ı~ .. Y enıs.ı.nı ~: 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. : zın herkes alınır. Belediye sıra- : lacağımdan eskısının hukmu 
:: - : sında Hanef Apart. kat 1 No. 4 : yoktur. 

Manganez Ceyher•ı salın alınacak = : Telefon : 3714 3225 ,: 50 numaralı Seniha Ömer = ., ı 1111111111111111111111111111111111111 r 3226 -
------ -- ---- T. Demir ve Çelik fabrikaları Müdürlü· ~ -
~ ğünden : ~ 
§ Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi için lüzu- § 
- mu olan Manganez cevheri derhal teslim edilmek şartiyle : 
:= satın alınacaktır. Derecesi her ne olursa olsun kurşun, Çin- :::: 
- ko, kükürt, Arsenik, Bakır ve sair mevaddı ecnebiyeyi ihti- : 
= va etmemek şartiyle ve bir vagondan aşağı olmamak üzere : := müessese sahasında teslim fiatının doğrudan doğruya Mü- :::: 
- essese Müdürlüğüne bildirilmesi ilan olunur. 3203 :::: 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!::, - -- -- -
§ Türk Hava Kurumu ~ -- -- -

Kirahk dükônlar İmtihana çağrı 
Koyunpazarında ağazade çarşısı B E k k Ak•am Sanat O-

k d b d"'kk"' 1 h Anka1'a r e ., ısının a azı u an ar mu ammen . k .. 1 .. _ .. d n . . . - .. d kulu Dıre tor ugun e • 
bedellerını bulmadıgından muzaye e k "k k da ikmale kalan ta-- b .. .. d Ele trı ursun 
31 agustos 1939 perşem e gunu e -

1 1 
. ları 8 9 1939 cuma günü . İ . . ebe erın sınav · · vam edecektır. steklılerın saat on 18.30 da yapılacaktır. 

dörtten itibaren müracaatları. (3168) akşamı saat (3962) 13945 

Zayi - Memurlar kooperatifinden 
aldığım 2130 numaralı hisse senedimi /I' 

kaybettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Keçiören: Yüzbaşı Sakıp Ertuğ 
3216 

YENİ 
BU OECE 

BAKİR DELİKANLI 
Baş Rolde: 

CARRY COOPER 

TER 
Kadın zarafetinin en 
büyük düşmanıdır. 

DANSTA, 

SPORDA, 

GEZMEDE 

Ter sizi sevdiklerinizjn 
yanından uzaklaştırmı· 

ya mecbur eder. 

s DORONO 
PERTEV 

koltuk altı terlemesıne 
mani olur. Teri kesmez, 
sadece mecrasını değiş· 

tirir, elbiselerinizi, iç çamaşırlarınızı çürümek· 
ten, vücudunuzu ter kokusundan korur. 5016 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - ------------ ınaıkGh;ıl ı hı ycı lcıi -- -§Türkiye kızılay cemiyeti umumi merkezinden~ 
= Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı herhangi bir teh- =: = like anında zehirli gazlara kartı korumak için yaptırıla·n E: 
= Halk Maskeleri, Ankara' da umumi merkezimizle İstanbul- := 
:= da satış depomuzda~ İzmir, Adana, Afyon, Antalya, Aydın,:= 
- Balı~esir, Bu~dur, B~rsa, Denizli, Elazığ, Kocaeli, Konya, § 
= Manısa, Mersın, Mugla, Samsun ve Trabzon merkezleri· = 

mizde satılmaktadır. -
:= Diğer Kızılay merkez ve şubelerine de müracaat edildi- := 

ği takdirde baş ölçüsü alınarak derhal istenilen maskelerin =: 
siparişi kabul edilir. = 

Her maske ayrı kutu içinde ve muhafaza ve kullanma ta· := = rifnamesi vardır. Fiatı her yerde (6.-) liradır. 3228 § 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ , 

Modern demir işleri atölyesi 
Son sistem fenni tesisatla mücehhez olarak açılmış ve demir iş

lerine müteallik her türlü siparişi kabule başlamıştır. 

Ankara Müdafaai Hukuk caddesi Açık sokak No. 6 

•============================== 

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

~kmaz, kapısı muhkem bir anbar kiralanacaktır. Anbarın istasyon 
ıle .K~raoğlan ve Akköprü müsellesi arasında bulunması tercihi se-
bebıdır Bu şekı"ld b" d 1 ı ·· · · ~ 1 _ · e ır eposu o an arın muessesemız ılan memur u-
guna (anbar) adresi ile tekliflerini bildirmeleri. 

• ============================• 

BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

sus 
BUGÜN BU GECE 

İki film birden 

GECE 

- ... 

~ Büyük Piyangosu i .................................................... 
1 - Kızıl Atlı Haydutlar 

1 - Deniz Ateşler içinde 
2 - Ben bir caniyim 

- -- -- -- -~ Beşinci keşide 11 Eylül 939 dadır ~ - -- -- -
§ Büyük ikramiye S0.000 liradır ~ - -

ULUS - 20. inci yil. - No: 6492 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Gündüz iki film 

1 - KATYA 

2 Bôkir Delikanlı 
Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 Gece 21 de 

2 - Demir Bacaklı Haydutlar 

Seanslar: 
14,30 - 16,30 - 18,30 - Gece 21 de .................................................... 

Halk matinesi 12,15 de 

DiKTATÖR 

.................................................... 
GÜNDÜZ 

12 - 14 - 16 - 18 Seanslarında 

1 - Sevişmek arzusu 

2 - Şark cesareti 
Gece seansı 20,30 da 

= -E Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- : - -: lcrle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... ~ 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdüril: Naıit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 
BUGECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 1 - L~rel. Hardi Hindistanda -

İki film 2- İntıkam yolu {türkçe) - -- -~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 


