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TELEFON 
Müessese Müdürü 1144 
Başmuharrirlik 1371 

Dünkü büyük geçit 

resmine ait fotoğraflar 

5 KURUŞ 
Yazı İşleri Müdüril 1061 
Yazı İşleri 1062 
İ d a r e 1064 

7 inci sayfamızdadır 
ADIMIZ. ANDIMl'ZDI~ 

Zafer Bayramı heyecanla kutlandı 
Ebedi Kahramanın 

minnet ve şükranla 

• 

lpodromdaki büyük geıil 

resmi , (Ok parlak oldu 
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Mareşal Çakmak 
İnönüne ordunun 

tebri ki erini 
bildirdi 

Basvekil ve vekiller de .. 
Mareıali tebrik ettiler 
Zafer bayramı münasebetiyle 

genel kurmay başkanı mareşal 

Fevzi Çakmak bugün öğle üze
ri Cümhurreisi ismet lnönü'nü 
ziyaretle ordunun tebrik ve ta -
zimlerini arzetmiş ve Milli Şef 
teşekkür ve bilmukabele orduyu 
tebrik eylemişlerdir. 
Başvekıl Dr. Refik Sayilaın bu

gün öğleden evel genel Kurmay 
binasında mareşal Fevzi Çak -
mak'ı ziyaretle cümhuriyet hü -
kümeti namına Zafer bayramını • 
tebrik etmiştir. : 

icra Vekilleri heyeti azaları : 
da ayrı ayrı mareşali ziyaretle : 
tebrikte bulunmuş/ardır. ( a.a.) . . . . .... , .................................... .. 

Türkiyenin 
büyük 
kuveti 

F. R. ATAY 

İngiltere ve Fransa ile karşı
lıklı teahhütlerimiz var. Balkan 
misakının vazife ve mesuliyetle
ri içindeyiz. Her vatandaş, hu . 

J günkü buhranın menfi seyri kar
şısında Türkiye'nin alakası ne 
olabileceğini pek iyi biliyor. Bu
na rağmen bütün memlekette 
derin bir sükun ve itimat havası 
hakimdir. Bu sükun ve itimat ye
ni bir harp faciasının azametini 
anlamamaktan gelmiyor: otu
zundan biraz yukarı türkler, dört 
muharebe görmüşlerdir. Bozgun
la parçalanmaların, ihtilallerin, 
zaferlerin, acı tatlı hatıralarını ve 
tecrübelerini ter ve taze muhafa
za ediyoruz. Sulh ve emniyetin 
değerini bizim kadar belki hiç 
bir millet takdir edemez. Fakat 
bütün bu imtihanlar Türkiye'nin 
güzidelerini ve halkrnı, milli mu
kadderat ve menfaatler üzerinde 
olgun ve hassas kılmıştır. Türki
ye'nin en büyük kuvetini yalnız 
bu şuur hali değil, cümhuriyet 
rejiminin basiret ve iradesine 
karşı milletin hudutsuz emniye
ti teşkil etmektedir. On altı se
nedenberi dış ve iç politikamız, 
milli müdafaa davamız hiç şaş
mıyan bir isabetle, münhasıran 
halkçı ve memleketçi bir istika • 
met takip etmiştir. Münakaşa ve 
infiallerin, hatta kör ve şahsi ih
tiraslarrn bu istikamet üzerinde 
oynadığı görülmemiştir. 

Buhranın başlangıcrndanberi 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Gece fener alayları yapıldı /podromun §ere/ tribününde vekillerimiz geçit resmini seyrediyorlar 

Zaferin on yedinci yıl dönümü, dün Ankara' da, büyük inkılap 

1 günlerine has heyecanlı bir hava içinde kutlandı. 
Şehir dün akşamdan itibaren donanmıştı. Otuz ağustosa bağlı. 

yan geceyi aydınlıklar içinde geçiren Ankaralılar, dün sabah, o
tuz ağustosu kazananları ve çocuklarım görmek üzere hipodroma 
akın ettiler. 

Slovakyanın alman askerleri 

Sabah saat sekizden dokuza kadar, 
muhterem mareşal, Genel Kurmaydaki 
makamlarında tebrikleri kabul ettiler. 

Saat dokuzdan çok evel, hipodro -
mun her tarafı dolmuştu. Davetliler 
arasında misafirlerimiz dost Mısır'ın 
askeri heyeti, vekiller, mebuslar, ge
neraller, ordu ve vekaletler ileri ge
lenleri göze çarpıyordu. 
Türkkuşu filoları alçaktan uçarak 

halkı selamlıyor ve dövizler atıyor -
du. 

Törene tam saat 9.30 da istiklal 
marşiyle başlandı. Hipodromun geniş 
cephesini dolduran birliklerin muaye
.. .. 1 ... ; .. .ı .......... .-.:4y--n:ıc.ydana getirile n 
bir top araba:,ının üzerinde evela genç 
bir subay, ve sırasiyle Cümhuriyet 
Halk Partisi adına Ulus Müessesesi 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

tarafından işgôl edilmesi üzerine 

m U .. h ,· m ~iliz başvekili 
1 

B. Çemberleyn a-
vam kamarasınQ Polonya yeniden 

emniyet tedbirleri aldı 
Berfin ve Romada 
Bu hareket umumi bir 

seferb·erlik addolunuyor 

Alman tayyareleri Leh 
hududuna dört yerden 
tecavüzde bulundülar 

Varşova, 30 a.a. - Alman Ajansı bildiriyor : 
Bugün saat 14.30 da Polonya'da umumi sefer

berlik ilan olunmuştur. 
:(. * * 

Berlin, 30 a.a. - Yan resmi bir menbadan bil
diriliyor : 

Berlin siyasi mahfilleri, Polonya'nın ilan ettiği 
umumi seferberliği çok vahim bir tedbir olarak te
lakki eylemektedir. Bu mahfillerde tebarüz etiril
diğine göre, Almanya - Polonya meselesi üzerinde 
ve bir Avrupa anlaşması etrafında diplomatik fikir 
teatileri devam ederken, veharneti hiç kimsenin 

gözünden kaçmıyacak olan bu ted -
bir ile Polonya şovinizmi kendisini 
açığa vurmuştur. Berlin mahfilleri, 
bu münasebetle, Polonya şoviniz -
mini durduracak yerde körükliyen
lerin mesuliyetini tebarüz ettirmek-

,---
her gidişte kendi
sini kalabalık bit 
halk kütlesi ha
raretle alkışla 
mahtadır. 

K;-.hraman askerlerimiz geçerlerken (Sonu 8. inci sayfada) 

Yeni İngiliz cevabı 
dün Berline gönderildi 

Macaristan 
Romanya ile 

ademitecavüz 
paktı yapıyor 

Bükreş, 30 a.a. - Havas a
jansından: Macar elçisi B. Ladis· 
las de Bardossy, B. Gafenko ile 
görüşmüştür. İyi malumat almak
ta olan mahfillerde, elçinin B. 
Gafenko'ya Romanya tarafından 
evelce teklif edilip de macar hü
kümetince nazarıitibare alın
maktan imtina edilmiş olan ade· 
mitecavüz misakı İmzası mesele· 
sini şimdi nazarıdikkate almağa 
karar vermiş olduğunu bildirmiş
tir. 

İyi malumat almakta olan 
mahfiller, Romanya, Macaristan 
ve Yugoslavya arasında üç ta
raflı bir ademitecavüz misakı 
aktinin mutasavver olduğu teba
rüz ettirilmektedir. 

Dünkü beynelmilel vaziyet 

londrada 1 
Kabine dün top -
!anarak B. Hit -
1 erin üç buçuk 

------ "esericedit" ka • 

ğıdı tutan son mesajına cevabını hazır -
lamış ve Berline gönderilen cevap geç 
vakit İngilterenin Berlin sefiri Sir Hen
derson tarafından Fon Ribbentrop'a ve
rilmiştir. Londradan gelen haberlere gö
re bu cevap müzakerelere açık kapı bı
rakmaktadır. Lo.ndradaki umumi intiba 
vaziyetin değişmediği merkezindedir. 

1 1 

Slovakya arazisi-
Varc:oya'da nin alman krta~a

'l n tarafından ış-
galini protesto e-

den Varşova hükümeti, dün bu yeni va
ziyet kar31sında munzam emniyet ted -
birleri almayı kararlaştırmıştır. Polon
ya hükümeti - Roma ve Berlinde umu
mi seferberlik mahiyetinde addolunan -
bu tedbirlerin hiç kimseye müteveccih 
olmadığım ve Varşovanın sulh yolunda 
herkesle işbirliğine amade olduğunu bil
dirmektedir. Hudutta yeni hadiseler ol
muştur. 

1 1 
Tas ajansı sovyet 

Moskovada kıtaıarının ş~rk 
hudutlarına gcin-
derildiği hakkın-

d~i haberleri tekzip etmekte ve bila -
kıs, Avrupadaki son buhran dolayısiyle 
sc;>vyet Rusyanm garp hududunu tak -
vıye ettiğini haber vermektedir. Sovyet 
gazeteleri Avrupa vaziyeti hakkmdaki 
~a~ederi objektif bir şekilde vermekle 
ıktıfa ediyorlar. 

1 
f C i h e t i aske-

Pa rı" sf e 
1 

riye radyo istas -
yonlarına el koy-------1 muş, P a r i s ve 

Seine eyaletinde umumi toplantılar ya
sak edilmiş ve 16 bin çocuk Paristen 
naklolunmuştur. Fransız hükümeti Bel
çika ve Hollandanın sulh için yaptıkları 
teşebbüse müsbet cevap vermiştir. 

1 1 
Muhtelif bitaraf 

' devletler emniyet Bıtaraflarda tedbirleri aıırıar-
ken, Belçika ve 

Hollandanın sulhun korunması için yap
tıkları teşebbüse de cevaplar gelmiye 
başlamıştır. Bu arada alman hükmeti de 
bu teşebbüsleri büyuk bir sempati ile 
karşıladığrnı bildirmiştir. 

---· -· ,,,._......... N E T ı c E _AA_ ... _ . .,... .. _ .. 
Dünkü ~iidisel~r .için .?e, bir gün evel~i sözleri tekrarlıyabiliriz: Vaziyetteki veha
me~ degış!"emıştır. Soz sırası gene Hıtler'dedir. Harp veya sulh, bu cevabın mahi-

Cevap yeni müzakerelere açık 
• 

kapı bırakmaktadır 
Londra, 30 a.a. - Hitlerin cevabmı Londra'ya muvasalatını müte

akip dün gece Çemberleyn'in nezdine giden Hariciye nazın Halifaks 
ve hariciye umumi katibi Kadogan saat yarıma kadar orada kalmışlar 
ve sonra hariciye nezaretine dönmüşlerdir. 

Lort Halifaks, kabinenin bu sabah 1 
toplanacağını hariciye nezaretinden 
ayrılırken bildirmiştir. 1 

Lort Hali faks ile Sir Aleksandr j 
Kadogan bu sabah saat 10,30 da baş -
vekili ziyaret etmişlerdir. 

Kabine saat 11,30 da başvekalet da
iresinde toplanarak Hitlerin İngilte
renin tebligatına verdiği cevabı tet
kik etmiştir. Bu cevap bu sabah saat 
11 de İnskip'i ziyaret eden dominyon
ların yüksek komiserlerine bildirmiş
tir. 

Kabinenin içtimaından evel Çem -
berleyn ile Lort Halifaks bir müddet 
görüşmüşlerdir. 

Başvekalet dairesinin önünde top -
lanan halk Kingsley Vood'u geldiği 
vakit alkışlamıştır. 

Hitler'in mesajı "Esericedit" kağıt
ları ebadında daktilo ile yazılmış üç 
buçuk sayfa tutmaktadır. 

Paris Sefirimiz 
ifimalnamesini dün 
B. löbrön' e verdi 
Paris, 30 a.a. - Bugün saat 1.30 da 

Türkiye'nin yeni Büyük Elçisi B. 
Behiç Erkin fransız Cümhurreisine 
merasimle itimatnamesini vermiştir. 

Türkiye Büyük Elçisi söylediği 
nutukta demiştir ki : 

"- Buradaki vazifemin başlangıcı 
fransız - türk münasebetler inde yeni 
bir devreye tesadüf ediyor. Mensup 
olmakla iftihar ettiğimiz şanlı millet-
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Büyük Zaferin 
yıldönümünde B. 

Kastamonu mebusu 

Hüsnü Açıksöz 

dün vefat etti 

1::::::::••••••••••••••-•••••••••••000000000 ünün pesinden 1 
....................... ~ ................. .. 

Bir kopuk kol hatırası B. 

Havacılık haftası 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Şakir Hazım Ergökmen 
bir konuşma 

Ankara 
Büyük türk zaferi bir kere daha 

türkleri büyük bir bayramın yekna
aak düşünce ve ihtisaslan içinde 
birleştirdi. Bir kere daha vatan ile 
vatandaşı yekvücut kıldı. 

Her se'le kutlanan bu bayramın 
yüreklere kuvet verici bir tesiri var.' 
dır. 

Bu kutlamalar yaşıyan nesli, ya
şamış ve yaşayacak nesillerle kay
naştıran bağları gösterir. Bu kutla
malar maziyi, hali ve istikbalı' b' . 
b

. . k ırı-
ırıne uvetle kenetler. Çaldıran 
Muh~ç ve Dumlupınar, yalnız me~ 
sut hır tesadüfün onları ag~ust os ayı-
nı~ aynı ~ünlerinde vücuda getir
mıt olmasıyle değil, belki yarattık
ları ve yaşattıkları türklu"kt b. 1 • 

1 
e ır e-

§ır er ve türklüğün mazisi g'b' b'' "k 1 ı 1 u-
y~ .. 0 an halinde ve halinden daha 
buyük olacak istikbalinde birleşir
Jer. 

.. As.'rla~ın akışı ve hadiselerin gi
dışı hız turklerin mukadderatında 
bir değişiklik yapmamıştır: daima 
kuvetli cereyanların kıyılarına ge -
)' 'dd ıp şı etle çarptığı Boğazlarda ve 
§arki Akdeniz kıyılarında sulhu ko
rumak vazifemiz değişmemiştir. A
sırlarca evel, hatta Osmanlı devle -
tinin kuruluşundan çok evel yük
lendiğimiz ve daima şerefle yaptı • 
ğımız bu büyük vazifeyi tekrar bü
tün şerefiyle yerine getirmek irade· 
nıiz asla sarsılmamıştır. 

,, 
., " 

Zafer bayramının bu yıldönÜ· 
mü dünyanın, gözlerini, "şimşek 
harp" in çakması korkusiyle siyasi 
ufuklara dikmiş bulunduğu ana 
rastlamıştır. Alman • Rus anlaşma
sı ufukları araştıran gözlerde endi
şeyi arttırmıştır. 

Alman ve ru::; anlaşması hakkın
da yapılan tefsirler en nikbininden 
en bedbinine kadar bütün perdeler
de dolaştı: ne en nikbin tefsire, ne 
de en bedbin tefsire en hakiki tef
sir diyemeyiz. 

Rua ve alman anlaşmasının en 
nikbin tefsirini rus askeri manevra
larından çıkartıyorlar. Leningrat 
manevraları Estonya ve Litvanya 
yolundan gelecek bilvasıta bir taar
ruzu farzediyor, ve Rusya'nm şi
malden gelecek tehlikelerden kuş
kulanmakta olduğunu gösteriyor· 
du. Bu ademitecavüz anlaşması 
acaba ıimalden gelmesi korkulan 
bir taarruzu önlemekten başka bir 
gaye takip etmiyor mu? 

Yoksa Alman - Rus anlaşması 
ltalyan - Rus anlaşmasının eki mi
dir? 

Eylül 1933 tarihinde Moskova 
ve Roma araaında imzalanmıt olan 
dostluk, bitaraflık ve ademitecavüz 
misakı iki tarafın İspanya toprak
lannda döğüten imanla.rmın ve si· 
lihlarmm akıttığı kan ve tutuştur -
duğu ateşin eritici kudretine muka
vemet ederek yaşıyordu. ispanya 
hadiselerinin sona ermesinden son
ra Bolşevik Moskova ile Faşist İtal
ya aralarında akteyledikleri 7 şu· 
bat 1939 tarihli ticari ve iktısadi 
mukaveleyi imzalıyorlardı. İtalya 
tezgahları. rus donanmasının en se· 
ri kruvazörü olan "Taşkent,, kru
vazörünü ruslara teslim ediyordu. 
Bu tarihten sonra İtalyan gazetele
rinde çemberleme siyasetinin akim 
kalacağı yazılmağa başlandı. Al
manya•nın Roma'daki sefarethane
sinde İngiltere ve Fransa'nın Rusya 
hakkında hayallere kapılmakta bu
lunduktan bile söylendi. 

Taarruz etmemek misakı taar. 
ruza yardım etmek ahdi değildir, 
diyen rusların hakikat olduğunda 
şüphe etmek istemediğimiz sözleri, 
anlaşma hakkında. yapılan tefsirle· 
rin arzeylediğimden fazlasını kabul 
etmemeğe ve doğru bulmamağa bi
zi sevketmelidir. Bunun içm bundan 
sonra nakledeceğim tefsirler, sırf 
Uluı okuyucularını İtalyan matbua
tının yazmış oldukları hakkında 
haberdar etmek kastini güder. 

Giornale d'ltalia "Polonya'nın 
kudretli Almanya ile büyük Rusya 
arasında mahsur kalmı~ olduğunu 
ve Rusya•nın Polonya'yı müdafaa 
icin ne sözünü vermiş ne de silahını 
t~ahhüt altına koymuş bulunduğu· 
nu,, yazdıktan sonra Alman - Ruş 
anlatmasının tehditkar mahiyetim 
anlatmak için "Polonya toprakla· 
rında milyonlarca küçük · rus ve be· 
yaz rusun ya§amakta bulunduğu
nu da ilave eyliyor. ,, ı . 1' t Relazioni nternazıona ı gaze e· 
sinin Polonya ve Romanya toprak· 
larmdan bir parçası üzerindeki rus 
emellerinden bahseden yazısı, al· 
man ve rus anlaşmasına verilmek is· 
tenHen tehditkar manayı kuvetleş· 
tiriyor ve milli mücadelenin ıstırap· 
lı günlerinde vücuda gelmiş mesut 
Türk • Rus dost!uuğnu bombalamak 
için de Çarların İstanbul üzeri~deki 
emellerini ruslara hatırlatan cumle· 
)eri ihtiva eyliyor. . ~--

Yazan: Vasfi Ra§it SEV JG 

ları türklük aleyhinde değildi. Bu 
anlaşmaların zeyli olan Mo&kova 
anla§ması ne için türklük aleyhinde 
olsun? 

Relazioni lnternazional'nın bu 
yazısı, Roma'nın İtalya menfaatle· 
rini en ziyade tehdit eder mahiyet· 
te gördüğü Türk • İngiliz anlaşması 
Üzerinde siyasi bir manevradan baş· 
ka bir şey değildir. Çünkü İtalyan 
gazetelerine göre Alman - Rus an· 
laşmasından elde edilmek istenilen 
netice garpta, Fransız • Rus paktı
nın kıymetini azaltmak, Polonya'yı 
tecrit eylemek ve çemberleme siste
mini temelinden yıkmak. Şarki Ak· 
denizde elde edilmek istenilen ne· 
tice ise İngiliz siyasetini Ankara, 
Atina ve Bükreşte akamete uğrat
maktır. Çünkü İtalyan iddiasına gö
re Ankara, Atina ve Bükreş veba
husus Ankara İngiliz siyasetine, in. 
giltere'nin Rusya ile de bir pakt 
yapması ümit ve şartiyle taraftar Teessürle haber aldığımıza göre, 
olmuşlardır. Binaenaleyh İtalya, ~-astamonu mebusu B. Hüsnü Açık 
Alman ve Rus anla .. masiyle Türkı' • so 1 t b l'd " z, s an u a tedavi edilmekte ol -
yenin lngiltereden ayrılmasını, Sü. duğu Sıhat yurdunda, başından yapı
vey§ hakkındaki Türk • Mısır an- lan bir ameliyat neticesinde dün öl -
taşmasının neticesiz kalmasını ve müştür. 
bütün . isi~ aleminde İtalya'nm 111.erhum, mücadele sırasında Kasta-
Akdenızdekı menfaatlerine uygun mon 'd A k ·· t · · d · l . u a çı soz gaze esını neşre e-
netıce erın husule gelmesini ümit rek d h' t t · k l' b. 

)
. 

1 

avaya ızme e mış ıymet ı ır 

ey ıyor. ı k ,, mes e arkadaşımızdı. Genç yaşnda 

G .. l . . . '.' " ölümü memleket için bir kayıpt\r. A-
k oz erımızı sıyaset aleminin bu ilesinin ve yakınlarının acılarını pay-
apan~n ve açılan semal.:ınndan a- !asır başsağı dileriz. 

yırıp turke hali ve istikbali hakkın- ~ 
da emin olmağı Öğreten bayramı· 
mızı kendisine borçlu olduğumuz 
ordumuzun geçil merasimine çevi. 
telim : 

Tarihte yalnız kendi~ine layık 
kumanda heyetinden mahrum kal • 

Almanya' dan 
son tren geldi 

dığı zamanlarda mağlup olmuş olan İstanbul, 30 (Telefonla) - Buraya 
şanlı ve eşsiz türk ordusunun ha- gelen haberlerden öğrenildiğine göre 
şmda bulunan ve Atatürk mekte· Almanya hükümeti kendi toprakları 
binde yetişmiş \re ilim ve fedakar- dahilinden hiç bir ecnebi treninin geç 
Irkları ile zaferi vücuda getirmiş o· mesine müsaade etmemektedir. Bu 
lan tecrübeli, alim ve vatan aşkiyle münasebetle Almanya'dan son kon -
mücehhez bir kumanda heyeti var. vansyone1 treni bugün İstanbul'a gel
Milli mücadelenin harp tekniğin· miştir. Bu trenle Almanya'da bulunan 
den çıkan doktrinlere hakkiyle nü- general Şükrü, Samsun mebusu Mu • 
fuz eyle~iş ~i~. kur?1ay v~r. Ordu- hittin Baha Pars, edebiyat fakültesi 
nun erlerı butun mılletlerı yıldırı · profesörlerinden Rahmi Arak, demir
yor ve kıskandırıyor. Ordunun mal- yolları müfettişi Mazlum ve çoğu Al
zeme&i diğer kuvetli orduların mal- manya'da okuyan talebe olmak üzere 
zemeııinden aııla farklı ve eksik bir 100 k' Tk b' k f'l 1 · t' 
halde bulunmuyor. Tayyaresi git- 111 1 1r a 1 e ~e mı~ ır. 
tikçe kuvetleşmiş ve vatan semala -
rını müdafaaya elverişli bir hal al-
mıştır. Türk donanması türk ordusu Romanya Elçisi geliyor 
gibi teknik terakkilerden istifade 
etmekte ve daima tekemmül eyle- İstanbul, 30 (Telefonla) - Roman-
mektedir. ya büyük elçisi B. Stoyka bu akşamki 

Atatürk "hattı müdafaa yoktur ekspresle Ankaraya gitti. 
sathımüdafaa vardır,, demişti. Ata-

lzmir' de tetkiklerde bulunan 
mebuslarımız 

İzmir, 30 a.a. - 111.ebuslarımız dün 
C. H. P. merkezinde esnaf ve işçiler 

türkün bu aöz1eri, bugün harp mm
takası ve geri mıntaka diye vaki 
tefrikin ortadan kalkmış olmasiyle 
tam bir hakikat oldu. Zaten deha 
geçici vakalar hakkında kuveti geç
miyecek ve daima hakikat olarak 
kalacak sözleri söylemekten ibaret
tir. Hattımüdafaanın kalkması har- birlikleriyle temasta bulunarak muh-
bi orduların hareketinden ibaret ol- telif meseleler üzerinde görüşmUşler
maktan çıkardı. Harp ordudan zi· dir. 
yade bütün bir milletin içtimai ha-
line ve maneviyatına tamamiyle 'is· 
tinat eyliyen bir hal aldı. Türk mil
leti, onun bugün kutlamakta oldu
ğumuz büyük zaferini temsil eden 
Milli Şefi lnönü'nün kumanda ve 
idaresi altında teşkil eylediği çözül
mez ve parçalanmaz birliği ve yük
sek ahlakı ve metaneti ile bütün 
tehlikeleri karşılıyabilecek kudret 
ve kabiliyettedir. 

Büyük zaferin bu yıldönümünde 
o zaferin ve milletin şanlı mümessi
li olan Milli Şef ile vatandaşların ve 
vatanın yekvücut olarak durdukta • 

' . 
Fransız hududu, Almanya'va ka

pandı! 

Almanya hududu, Polonya'ya 
ve Fransa'ya kapandı! 

ltalya hududu, kapandı! 

rını görmek kadar kalbe emniyet 
ve kuvet veren bir şey bilmiyorum. 

Atatürk der ki: "Tarih gayrikabili
itiraz bir ıurette ispat etmittir ki 
büyük meselelerde muvaffakiyet 
için kabiliyet ve kudreti layetezel
zel bir reisin vücudu lazımdır."" 

Büyük meselelerin cereyanı arife· 
sinde, milletin, inkılabmm ve zafe
rinin büyük mümessili lVlilli Şefi iç• 
ten sevmenin ve ona sarsılmaz bir 
itimat ile bağlanmanın vatansever
lik olduğu bir kere daha sabit oldu. 

1 

Üzerinde temiz, siyah bir elbise 
vardı. Ve ara sıra sağ göğsü üzerin
deki kırmızı şeritli istiklal madal· 
ya~ını düzeltiyordu. Geçit başlıya
cagı zaman, oturduğu iskemleden 
kalktı ve bastonuna dayanarak 
merdivenlerden indi, yeşil sahanın 
yanına kadar gitti. 

Yaşı altmış kadar vardı. Ömrü • 
nün kış çağlarına gelmiş olmasına 
rağmen, bu uzun senelerin bükeme
diği beli ve çöktüremediği omuzla
rı üstünde bembeyaz saçlı, munta
zam çizgili bir batı vardı. Kaim, 
gür, kırçıl kaşlarının altında irade 
ve şefkatle parlıyan siyah gözleri -
ni karşıda sıralanmış asker safları 
arasına dikmişti. İstiklal marşı ça
lınırken bastonunu önünde durdu. 
ğu tele dayadı ve şapkasını çıkar
mak için o elini kullandı, dikkat et
tim: bir eli yoktu ve caketinin ko
lunun, bir et ve kemik parçasına 

değmeden hafif hafif esen rüzgarın 
altında boş bir bez parçası gibi ha
reket ettiğini de hissettim. 

Anladım ki kolu da yoktu ... 
Yanında duruyordum. Kitalar 

önümüzden, arkalarında gözlerimi· 
zi ve gönlümüzü alarak • geçtikçe, 
teftiş yapan bir kumandan gibi on
ları takip ediyor ve sanki bütün du
yuş ve görüş kabiliyeti gözlerinde 
toplanmış; bir kıta önümüzden kay· 
bolunca, bir yeniaine dalıyor ve 
hepsine aynı yakın, gönülden, can
dan alakayı gösteriyordu. 

Kendisine dikkatle baktığımın 
farkına varınca bana döndü : 

"-Siz askerlik yaptınız mı? de
di. 

Müspet cevap alınca ilave etti· 
"- Öyle ise bu geçen kahraman: 

ları se.yretmenin ne tadına doyul
nıa:ı bır zevk olduğunu bilirsiniz. 
Ben ~.ir .. miralay mütekaidiyim.,, 

Gozum, belki İstemeden, kopuk 
koluna takılmıt olacak ki sag~I r 1 am e ıy e, omuz başından itibaren vü-
cudunun kopmuş tarafınr işaret e· 
derek: "Bu da o günlerin hatırası 
İ§te ... ,, dedi ve 30 ağustosun on ye
dinci yıldöünmünün kutlandığı bir 
saatte, bana zaferin kendi kolunu 
almış götürmüş olan bir hatırasını 
anlattı: 

'' B D - en o :zaman umlupınar'da 
döi-~~ °t.•~•la•J.-•a \.t\abal.aı. b....:u.a:u..a 

danı idim. Eski bir ukerim. Balkan 
harbini ve büyük harbi bitirim. "Hiç 
bir savaş böyle çetin olmamıştır. 
Burada bir ölüm veya hayat müca
delesi yaprldı. Harbin şiddetli bir 
zamanında, Baıkumandan Mustafa 
Kemal'i. bizim safların içine kadar 
aokulmuı buldum: kendisiyle bera
ber zaferi de getirmiıti. O, tek ba ~ 
ıına bir ordu idi. Hiç bir kudret. bir 
orduy\l• hele döğüşen bir orduyu, 
onun kadar kuvetlendiremezdi. 
Süngü süngüye boğu§an saflar ara
sında "~azi gelmiş!,, &Özünün za
fer rüzgarı gibi da.lgalandığmı ha. 
tırlarım ve düıman bozulmuştu .• 

Yüzünde, uzun yılların ve ç~;in 
bir ömrün bıraktığı bütün yorgun • 
luk hatlarının kaybolduğunu görür 
gibi oldum. Gözlerinden iki iri dam
la yaf yuvarlandı: 

"- Ben her &ene otuz ağustos 
bayramına, bir ibadet hu~uu içinde 
gelirim. Bu sene içim kırık, gönlüm 
mahzundu. Batkumandansız zafer 
bayramı olur mu diyordum? Ama 
dütündüm ki on sekiz milyon Mus
tafa Kemal on sekizine baaıyordu.,, 

Eliyle, karıı kıtalardan birisine 

iıaret etti : .. .. 
"- Şu baştaki yüz_baş~.1 •• gor~

yor musunuz? O benım buyuk og
Iumdur. Ortancası bu sene askeri 

Hatta, milletler cemiyetinin ka-
rargahı olaı1 İsviçre'nin bile hudut- Tayyare, top ve her türlü silah Bütün bu gerginlik ve ieJaket 
/arı kapandı! fabrikaları geceli, gündüzlü harıl günlerinin içinden insanlık, yeni-

Fransa'da gazetelere sansür kon- harıl işliyor 1 den bir kanlı badireye girişmeden 
dul Birçok memleketlerde siM.h altı- yakasını kurtarabilirs~ 0 zaman 

radyosunda yaptı 

~avacılık haftası dolayısiyle Ankara radyosunun tertip ettlği 
serı ko·nf eranslardan ikincisi, dün Türkkuıu talim terbiye direk
törü B. Şakir Hazım Ergökmen tarafından verilmittir. 

-ı Evela 30 ağustos zaferinin üzerinde 

il. A VA A !duran ve bu zaferin türk yurduna ka-
.. g. /IA ı zandırdıklarını anlatan hatip, yarınla-

!~
~ rımızdan korkumuz olmadığını söy -

~ _ / ·-~ lemiş, vazifenin Türkiye'yi tehlike -
~ lerden korumak, onu, kuvet ve aza

mette eşsiz bir kudrete, en kati şe -
kilde, en kısa zamanda ulaştırmak ol
duğunu söylemiş ve demiştir ki: 

Dün yurtta yer yer yağıJlar oldu Havalarımızın kuvetli olman 
"- Vazifemizin mühim olduğunu 

Dün şehrimizde hava ekseriyetle söylemek lüzumsuzdur.. Her vatan
buluntlu geçmiş, rüzgar devamlı su - daş devletin böyle bir kudrete kavuş
rette garpten esmiş ise de öğleden ması ve korunması için, vermeğe ha
sonra şimal istikametinden esmiye zır olduğu canı gibi, maddi manevi 
başlamış ve saat 16 dan sonra sürati bütün kuvetini bütün niyetini ve ka· 
artmıştır. Saat 16.25 de rüzgarın sür- biliyetlerini ortaya koymak mecburi
ati 8 metreyi bulmuştur. Günün en yetinde bulunuyor. Türk devletinin 
yüksek sıcaklığı 26 dereceye kadar üstünlüğü için küçük büyük herkes 
yükselmiştir. elinden geleni yapmak mecburiyetin-

Yurtta hava Trakya, Kocaeli ve Ka- de bulunuyor. 
radeniz kıyıları, orta Anadolu bölge· Türk oğlu 1.. Senin adına, senin gi
leriyle Akdenizin şark kıyılarında ya- bi konuştuğumu söyledim. Fakat içi
ğışlı, Ege'nin cenup kısmiyle cenup ne havacılık haftasını da alan bu za
doğusunda açık, diğer bölgelerde u • fer günlerinde bir türk tayyarecisi 
mumiyetle bulutlu geçmiştir. Yirmi olarak söylenecek başka s~zlerim bu
dört saat içinde yeryer yağışların ka- lunduğunu kabul etmen lazımdır. 
re metreye bıraktıkları su miktarları İstiyorum ki vatandaşın yardımın
Göztepe'de 51, Yalova'da 45, Şile'de dan, bugüne kadar büyük ölçüde fay-
41, Bucak'ta 38, Kocaeli'de 31, Bandır- dalanmış olan türk tayyareciliği, da
mada 27, Burdur ve Şarkışla' da 25, ha çabuk büyüyüp genişlesin .. Feda
Bursa'da 22, Yeşilköy ve Ardahan'da kar, cömert türk milletinin daha bü-
21, Ankara'da 16, Simav'da 10, diğer yük yardımlarına nail olsun .. Yardım 
yağışlı olan yerlerde 1 - 9 kilogram a- ları daha çok arttırmanın gerektiğ;i 
rasındadır. günler yaşıyoruz vatandaş. 

Rüzgarlar Trakya, Kocaeli bölgele· Düşünmek, her şeyi hesaplamak, 
riyle orta Anadolunun şark ve şimal vazifelerimizi büyilk soğukkanlılık -
kısımlarında şimalden; diğer bölge • la göz önüne getirmek ihtiyacı, bir 
lerde yer yer cenup ve garpten saniye sıra çetin hadiseler halinde, apaçık 
de en çok 8 metre hızla esmiştir. Yurt meydanda duruyor. İş ve vazife, ya
ta en yüksek sıcaklıklar 111.anisa'da 28 şadığımız devrin ehemiyet ve ciddi. 
Siirt'te 31, Urfad'a 32, Diyarbakır'd~ yeti derecesinde büyümektedir .. Gör-
33, İskenderun'da 35 derecedir mek ve anlamak için devlet adamı, 

lğ~ır hükumet ; 

konağı inşası bitti 
... 5-a.•, _..., -·-· - A.J'"'&"" .......... 6-~~ ---

sabalarından biri olan Iğdırda yapılan 
hükümet konağının açılış merasimi 
dün yapılmıştır. 

politikacı, kafalı adam olmağa lüzum 
yok!. Durmadan harpten, tehlikeden 
bahsedildiğine göre, yapacaklarımızı 
kendi kendimize değerlendirebiliriz .. 
Ben bir vatandaşınız olarak şöyle dü
şünüyorum: vergileri vaktinde ver -
mek, askerlik emrine hazırlanmak, ha 
V? +.a\.ıH1roC!!1no ı,...,.,...,,.. +.~h,;,...1; ,...1._,.t,. • .., 
nıhayet tayyareye yardım! .. 

Hava kuvetinin, Türkiye için çok 
büyük kıymette bir silah olduğuna i
nanan biri olarak, bütün sevgili va
tandaşlardan bu iddiaya en büyük e
hemiyeti vermelerini tekrar söylemek 
istiyorum. 

Vilayet sivil ve askeri erkanın hazır 
bulundukları bu törene Kars valisi 
Akif Eyidoğan riyaset etmiş ve söy • 
lediği bir nutukla hükmet konağını aç 
mı~tır. 

..... * ...... ,, 
't' '' t1 'U • "1ih*t w 

On binlerle tayyareciye, binlerle 
tayyareye ihtiyacımız var ... Türk Ha
v~ Kurumu Türkkuşu, bu sene beş 

" .... yuz kadar genci uçucu yaptı ... Fakat 
istiklalini dişiyle tırnağiyle dö- bunun ~ugünkü dünya şartları içinde 

ğüşerek kazanmış bir milletin ~eten bır sayı olduğu söylenemez ... 
çocuklarında, milli zaruretleri . aha çok çalışmak, daha çok yetiş. 
önceden kavrama hassasx vardır. :•rm~k ~arureti meydandadır. Tayya
Bu his seviye ve '"'ilgi farkını or- elerımız binleri aşmak; vatanın be
tadan yok ederek başarılması lü- ?ir1:1izin emniyeti için kati ol~ bir 
zumlu olan işleri milli zaruret ha. ıhtıyaçtır ... 
line getirir: Türk Hava Kuru- .. Bu ihtiyaçları gidermek, fedakar 
munu böyle bir zaruret doğur • t~rk vatandaşının vazifesidir. Dün, 

muştur. 

..... t 
• ··y tt 

doktor çıktı, üçüncüsü de harbiye i 
önümüzdeki yıl bitiriyor. Biz b'y , ır· 

kaç Dumlupmar daha yarat k 
·ıı .. aca. nesı ere vucut vererek kö• • 
k·ıd·k G . . . . ,,ernıze 

çe ı ı • erıaını aız genrler d" .. 
ün 

.. ! "' U§U• 
n UZ ,, 

Ordulaşan 

debiyat klitesi 
millet sözünu" b" , ır e-
sanınayınız ! 

KUTAY 

bır vermişsek, bugün hilafsız beş ver· 
mek lazımgeliyor ... 

Hiç bir düşmanın yenemiyeceği 
türk milletini, en asgari fedakarlıkla, 
en büyük netice ve zaferleri kazana
cak bir vaziyete ulaştırmak için, onu, 
parlak bir tarihe · malik olan kara ve 
deniz ordularının yanında şan ve şe • 
refle, kuvetle yer alacak bir hava or- c 
dusuna malik kılmak mecburiyeti ö
nündeyiz .. 
Vatandaşlarım; yeni otuz ağustos

lar, yeni zaferler yapmağa, her türlü 
tehlikeleri önlemeğe hazır türk mil
letine, türk ordularına, tayyare ve 
tayyareci temin ederek kuvet ver -

Ban- mek vazifemizi gözlerimizden hiç bir 

Şimdi bu ad anun polise beyan· 
name venııediği . . 

"ld' w. • ıçın ınahkemeye 
verı ıgını ög~ re . 

nıyoruz 

Desenize ki ad ' w 

pehlivanlar I amcagız, sade 
ımız a d ğ.I k rımızla da .. e ı • anunla· 
gure"rn w 1 • A ma bu .. " ege ge mış. • 

' gure~te gelir ! sırtı çabuk yere 

zaman uzaklaştırmıyalım. 
Sözlerimi kahraman ordumuza 0 • 

lan itimadımızı anarak, kahraman bü
yük Şef lnönü'ne olan $aygımızı, ina
~ı~ızı ve mutlak bağlılığımızı anarak 
esıyorum .... 

Tekirdağ'a gelen 

iki İngiliz vapuru 
Almanya',Va büyük harbin o müt- na çağrılan askerler, milyonları dünya, eşeğini kayb~ttıkte~ sonra 

hiş günlerini hatıra getiren vesika buldu ı bulan adam gibi sevwecektır. Mühim haber, 
usulü yeniden dirildi ! Amerika'daki infiratçılar bile bi- T. !. --------...:. 

Tkirdağ, 30 a.a. Dün limanımıza iki 
İngiliz vapuru gelmiştir. Biri kereste 
yüklü diğeri de yolcu dolu olan bu iki 
ingiliz vapuru işarı ahara kadar Tekir 
dağında kalmak için emir almışlar -
dır. 

ltalya'da bir lokantada bir ta- taraflık siyasetinden vazgeçip Ruz- Şu biziın . 
baktan fazla et ve yahut balık ye- velt tarafına geçmek üzeredirler/ Lokmanzade! num zaınan gaz~~~~ıler de, za-
mek yasak! Hülasa, yeryüzü 1914 te bile gö- Bir tanıdığım, İstanbul gazete- vermekte ' .ınu ım haberleri 

ltalya'da, Almanya'da ve Fran- rülmemiş bir heyecan ve helAcan ı·- d b" · •ıA yada bu kn gerı kalmazlar. Dün-.. Jerı"nden birisin e ır tıyatro ı anı adar h 
sa'da bütün hususi nakil vasıtaları- çindedir. • . d "Lok h hey 1 e emiyetli, merak-

gönnü§: pıyesın a ı manza- ' ecan 1 hAd• 
ne el konuldu! Ôyle gilnler ya-:ıyoruz kı' buna d rurken b' l a ıseler olup du-"' de". Bana sor u : ır t b 1 

Mesaj gidiyor, mesaj geliyor! ne harp, ne sulh, ne de mütareke _ Bu piyesin kahramanı bir verd·~· 1 
an u gazeteainin 

Nüremberg'de parti kongresi denilemez. · · 'd' ? kınızıg •• ı §U ehenıiyetli habere ba-gazete baımuhattın ını ır 

İzmir 
mevki 

müstahkem 

Komutanlığı toplamaktan ve Tanenberg harbinin Dilnya siyasetinin yayı her ta- _ Hayır ola ,ne münasebet? 
11

Y " 

Yıldo'"nümünü kutlamaktan vazge- rafta gergindir.' Ya kopacak, ya- 1 · · · · c-'-t agrnur - Hava dün çok ıı-- Ne bi eyım ,ısmınm sonun- an: ı Ak İ 
çildi ! but da gcvşcmeğe alışacak. da ":zade" var da t yağd • y §~tn Üzeri biraz yağmur .. zmir, 30 a.a. - Korgeneralliğe ter-

Berlin'de de, Londra'da da ağız- Büyük siyaset adamları "vaziyet, dı.,, ı. agınur gece de hafif yağ- fı~. dolayısiyle vazifesinden ayrılan 
Jar sımsıkı kilitlidir/ bugün düne nisbetle daha iyice,, Bulgar pehlivanı! y mustahkem mevkii kumandanı Rasim 

Roma'da "Harp mi?., diye koca- diyemiyorlar da "bugün, dünden bu h~ılı!ı da biraz acayip olan Aktoğunun yerine tayin olunan tüğ -
ı nbjr.iı~ıuaıı-...... ---1-u.uLil-.ı:MJ[.Lil...LU~ı.......aı.ııe...ez.ı:.a.ır.ıa.n.ı.ıcı.;;t.:.....~~~A~vr~u~p~a~'=d=a~'-'lVl:...:.e~h~nı~e~t~A:...:.:.n:·r~'~g:i-:.._....!ku'nı...hiue.r_ı ....... o~k:u:y~an::_...o:k::u:r:la:r~ı:n:ın~,:..JLg:e~n~e~r~a:l~·111.:::a:h:m~u~t~.:B:e~r~k~o:z~d~u~··n:,.:ş~e~h~r~im~i-:__~ 
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POLİTİKA ALEMİ - DÜNYA HABERLER~ 
Japonya'yı Sovyetler 
değil Almanya yendi 
Avrupa'yı saran harp tehdidi, 

bütün vehametini muhafaza etmesi
ne rağmen müzminleıti. Teselli nok
tası tudur ki, müzmin bir hastalık, 
seyrini daima değiştirenden nisbe
ten daha az tehlikelidir. Harp ate
tinin devamı Avrupa'nm vücudunu 
buna biraz alıştırmış gibidir. Hiç 
olmazsa, müzakere ile hastaya mÜ· 
temadi serumlar yapmak kabil olu
Yor. Danzig meselesine dair Hitle
r'in cevabı, Londra'ya gönderildi. 
londra bu cevaba cevap verecek
tir. Hitler de elbet bu cevabın ceva
bına karşı sakit kalmıyacakhr. o. 
bun için bugünkü yazımızda Polon· 
Ya ve Danzig'i §İmdilik müzakere 
dosyalannm içinde bırakarak dün
ya buhranının bir batka cephesini, 
Uzak ıark vaziyetini tahlile çalıta • 
cağız. 

Sovyetler birliği garp 
hududunu tahkim etti 

yolladığı Şark hududuna asker 
hakkındaki haber tekzip olunuyor 

Moskova, 30 a.a. - Tas Ajansı teb
liğ ediyor : • 

Bir çok ecnebi gazeteleri· ve bil -
hassa isviçreli Neue Zürcher Zeitung 
gazetesi, sovyeıt orduları kumandanlı
ğının garp hudutlarından 200 ila 300 
bin asker çekerek şark hudutlarını 

takviye için şarka göndermekte oldu
ğunu yazmaktadır. 

dırlar. Diğer bir takım seyyarlar da 
Bergen yolu ile dönmek tasavvurun • 
dadırlar. Burada yüz kadar da ame -
rikalı seyyah vardır. 
Diğer taraftan Moskovada yaşamak

ta olan fransızlar, ihtilalden evel mu
allim olarak Rusyaya gelmiş olan yaş
lı kimselerdir. Bunlar, Rusyada kal
mayı tercih etmektedirler. 

Sovyet - Alman ademitecavüz 
Paktı, Roma - Bedin mihverinin çe· 
lik paktma girmek üzere olan Ja
Ponya'nın vaziyetini alt Üst etmiı • 
tir. itin garibi ıudur ki, Hiranuma 
kabinesi, bu paktın vukuu haberini, 
antikomintern paktı daha ziyade 
kuvetlendirmek için yaptığı bir top· 
lantı esnasında almıştır. Almanya
rıın verdiği sözlere, ve imzaladığı 
tnukavelelere ne dereceye kadar 
riayet ettiğini ve edeceğini düşün· 
ıneğe bile fırsat bulmadan, Hiranu· 
tna kabinesi istifaya mecbur oldu· 
tunu görmüttür. Çünkü Almanya, 
~loskova ile yaptığı anlatma ile, sa
de nasyonal sosyalizmin bütün dok
t inlerini inkar etmekle kalmamı§, 
11ynı zamanda kendiıine imza ile 
ha:Ylı bulunan dostlannı da yanht 
Yol~ sürüklemiştir. Bizce Hiranuma 
kabinesinin istifasının hakiki sebe
bi, antikomintern paktın Almanya 
tarafından tek taraflı yırtılmıf ol • 
hıası ve bu suretle, Sovyet Ru!'ya'yı 
Uzak ıarkta serbest bırakması de • 
iil, bu kabinenin, fU veya bu tekil-

Tas Ajansı bu haberin hakikate ka
tiyen muvafık olmadığını beyana me
zundur. 

Salahiyetli mahfillerde beyan olu
nuyor ki, bilakis, Avrupanın şark mm 
takalarında vaziyetin vahimleşmesine 
ve türlü ihtimallerin melhuz olmasına 
binaen sovyet kumandanlığı garp hu
dutlarındaki garnizonların takviyesi
ne karar vermiştir. 

Harp hazırlıkları ve Sovyet 
ba•ını 

Moskova. 30 a.a. - Sovyet matbua
tı, enternasyonal vaziyeti tetkik eder
ken bilhassa İngilterenin ve Polonya
nın askeri hazırlıklarını tebarüz et • 
tirmekte ve muhtelif menbalardan ge
len haberleri objektif olarak ve husu
si hiç bir tefsirde bulunmaksızın kay
deylemekle iktifa etmektedir. 

Vaziyet hakkında tefsirlerde bulu -
nan Pravda gazetesi şöyle diyor : 

"Sovyet Rusya harp tehdidinin 
vahametini müdrik bulunmakta ve Kı
zıl Orduyu kuvetlendirmeye durmak
sızın çalışmaktadır.,, 

Mo•kova'daki İngilizler 
memleketlerine dönüyorlar· 

de, hiç bir zaman inanılmıyacak o- Halihazırda Moskovada bulunmak
lan bir politikaya ve söze itimat e • ta olan lSO İngiliz seyyahı mümkün 
derek çocukça aldatılmıf olmasıdır. olduğu kadar süratle İngiltereye dön-

Bu •aziyet şüphesiz ki, birkaç mek çarelerini araştırmaktadırlar. 
kitiden ibaret olan japon ~a~inea~- Baltık denizinde seyrisefain tatil e • 
ilin meYkiini deiil, belki biıyuk gu- dilmiş olduğundan bu seyyahların va-
...... ";"' ...... 1 .. ı.. •• ; .. ;!' ~!9tiin . .. ~nnnmik_ .C. l.) ... .. , uıU~l\ ı.ııu\u •• Dlı ~vh. ""Y ycıl.lcu 
POlıtik ve asken bun!esını sa~s~ıı lngiltereye gidecek vapurun Sound 
buluama~tadır. Malumdur ka, Ja: boğazından geçmemesinden ve Kiel ka 
pon harbıye nazın General ltagaki v k k k 

·h • ··m f 1 d nalına ugramamasından or ma ta -nu verın en mu t tara tar arın an 
biri idi. Bilhassa Kvantung ordusu-
nun zabitlerine dayanarak, daima 
bu fikri müdafaa ediyor, ve Japon
Ya'nın bu sayede Sovyet Rusya'yı 
Yenebileceiini tahmin eyliyordu. 
Bilhassa, lngiltere'nin ve Franaa
bın son zamanlarda Sovyet Rusya 
ile askeri müzakerelere girmiş ol
hıaaı, onun bu propagandasını da • 
ha çok arttırdı. Filhakika bet kiti· 
lik kabine komitesinde bütün reyle
ri tophyamamıfh. Fakat ileri sürdü
ğü fikirler daima her sahada yürü. 
Yor ve genitliyordu. 

Politik fikirlerin ve temayülle
rin, daima .kendilerine göre ekono
ınik ve sosyal peykleri vardır. Mih
ver dostluğu da Japonya'yı onun 
bütün ekonomik ve sosyal doktrin
lerinin tesiri altında bırakmıthr. 

Bu dostluk, yalnız kafalarda ve 
gönüllerde yerleıen kuru bir ideal 
olmamıt, iatihsale girmiı, aanayie 
ginnif, velhasıl hayatın her safha· 
sında yer almııtır. Nitekim uzayıp 
giden ve hiç de kati bir netice alı
rıamıyan Çin harbi esnasında japon 
halkı, tıpkı timdi Almanya'da oldu
ğu gibi birçok tahdidat ve birçok 
mahrumiyetlere maruz bırakılmıf· 
tır. Sebep hep bu ideolojidir: lngil
tere ve Fransa, yani demokrasiler, 
çinlilere yardım ediyorlar. Bu saye· 
de onlann mukavemeti fazlalaşı
Yor. Bunun için de en muvafık ça• 
re onlara karşı mihverin yanında 

Yer almak, onun politikasını takip 
etmektir. 

Prensip daima aynıdır: "Tereyağ 
Yerine top!,,. Bu suretle harp sana
yii ilerlemit, sulh sanayii dehşetli 
&eri gitmitlir. Bu ağır aanayiin faz· 
lalatma nisbeti yüzde 12,9, ve sulh 
ıanayiinin gerileme nisbeti yüzde 
11 dir. Bunun üzerine bittabi ıriem
lekette kıtlık başlamış, ve Japonya
rıın ticari muvazenesi bundan fev · 
kalade müteessir olmuıtur. Japon -
Ya'nm batlıca ihraç maddesi olan 
Pamuklu mensucat, 1939 senesinin 
ilk üç ayında, 1938 senesinin ilk üç 
ayına nazaran 25 milyon yardakare 
Ve 29 milyon yen azalmıttır. 

Mali vaziyet de bundan daha az 
fena değildir. Enflasyon batlamıf, 
fiyatlar yüzde 100, 150, bazan 200 
kadar yükselmit, fakat Ücretler ay· 
ıu kalmıttır. 

Velhasıl mihverin bütün iktısa • 
di, mali •• içtimai tekniii •ynile Ja
Ponya'da itlemeie baılamııtır. 

duyduiu teeuüriin 

Bremen vapuru 
Nevyorkla mevkuf 
Vaşington, 30 a.a. - Resmi makam

lar, alman Bremen transatlantiğin -
de araştırmalar yapılacağını ileri sü
rerek vapuru Nevyork'ta tevkif et -
mişlerdir. 

Bremen vapurunun tevkifini pro -
testo eden Almanya sefiri geminin 12 
saattenberi hareketine mani olunma
sı keyfiyetinin dostluğa mugayir bir 
hareket te§kil ettiğini bildirmiştir. 

Diğer cihetten Amerikan limanla
rındaki alman vapurlarında yapılan 
araştırmalar hakkında Ruzvelt, bu ha 
reketin meşru olduğunu ve bütün ec
nebi vapurlara tatbik edilebileceği -
ni söylemiştir. Bugün yapılan araş -
tırmadan maksat, bu gibi gemiler tes
lih edilmit olduğu takdirde Amerika 
hükümetini her türlü mesuliyetten 
kurtarmaktan ibarett~ Harbe girme
leri muhtemel olan milletlere ait va
purlarda da bu şekilde araştırmalar 
yapılacaktır. 

Bremen •erbeıt bırakıldı 
Nevyork, 30 a. a. - Nevyork lima

nı gümrük müdüriyeti (Normandie), 
(Transilvanya), (Bremen) ve (Aqui -
tania) transatlantiklerinin, istedikle • 
ri zaman kalkabileceklerini bu ak~am 
bu gemilerin kaptanlarına bildirmiş -
tir. 

lıdır. Çünkü Almanya'nm, antiko
mintem paktı, Sovyet - Alman ade
mitecavüz paktmın dördüncü mad
deaiyle yırtması, Japonya'nm sade 
Avrupa'ya karıı olan aiyuetini de
ğil, aynı zamanda kendisinin bat
tan baıa yıkılan iç siyasetini de ye
niden kurmasını intaç edecektir. 

Onun için yeni japon başvekili 
General Noboyuki Abe'nin vazifesi 
çok mühimdir. Çünkü Japonya'nm 
bütün statüsünü yeni battan tanzim 
etmek mecburiyetindedir. 

Japonya'yı ,Sovyet Rusya değil, 
dostu, el uzattığı, söz aldıiı. imza 
aldığı Almanya yenmiıtir. Şimdi e
sası paslı bir tenekeden baıka bir 
feY olmıyan çelik paktın harabesi 
üzerinde her tefe yeniden baılana• 
cakbr. Meier bu paktln çelili ele 

Paktın ta•dikinin gecikmesi 
karıısında bir alman gazetesi 

Berlin, 30 a.a. Diplomatische 
Korrespondanz, alman - ıovyet pak
tının henüz tasdik edilmemiş olması
nı ileri sürerek bu muahedenin kıy
met ve devamlılığını şüpheye düşür
mek yolunda bazı ingiliz ve fransız 
haberlerini tenkit ederek diyor ki: 

"'Bu pakt imza edileli henüz sekiz 
gün olmuştur. Muahedeyi ?.k.~ma~ 
külfetini ihtiyar eden herks gorur kı, 
bu muahede imzası anında meriyete 
girmittir. Gerçi muahede metninden 
iki tarafın karşılıklı halisane müna • 
sebetlerini devamlı bir esasa istinat 
ettirmek ve iki memleketi alakadar e
den meselelerin müşterek hallini der
piş eylemek azminde bulunduğunu da 
anlar. Muahede imza edileli ancak se
kiz gün olduğu halde bu muahedenin 
istişareyi tazammun eden hükümle
rinden istifade edilmiş ve Polonya 
meselesine müteallik hadiselerin son 
safahatından Almanya Sovyet Birli -
ğini haberdar etmekte bulunmuştur. 

Almanya ile diğer devletler arasın
da mevcut münasebetlerin yarattığı 

siyasi hakikatları bir takım manevra
larla yok gibi göstermek teşebbüsün
den vaz geçilmek lizımdır. Bu ma -
nevralar ötedenberi yapılmış ve Ber
tin - Roma mihverine kartı hep akim 
kalmıştır. Şimdi de bazı mahafil al
man - sovyet paktının tasdikini şüp
ı .... ı;. ;:ı4\,u;:ıu.hhl~ 'odtlcr göııüküyol'. 

MezkQr mahafilin böyle yanlıt diltün 
celerin tehlikelerine nazarı dikkati -
ni celbetmek isteriz.,. 

Sulhün korunması i~in 
-----·----· -
Belçikanm 
yaptığı 

teşebbüs 

Teıebbüs Almanyada 
büyük sevgi ile karıllandı 

Paris, 30 a.a. - Salahiyettar bir kay 
naktan öğrenildiğine göre Fransa hü
kümeti buhranın sulhçu bir şekilde 
izalesi için Belçika tarafından yapı -
lan teklifi kabul etmiştir. Teklifin ka 
bulünü natık nota, dün öğleden son -
ra Brüksele gönderilmiştir. Fransa 
hükümeti sulhu istediğini ve Daladi
ye'nin son nutkunda söylediği gibi 
halihazırdaki buhranın izalesi için büs 
nü niyetle teıebbüste bulunanlarla teş 
riki mesai etmeğe hazır bulunduğunu 
bildirmittir. 
Fransız notasına bcnziyen Hollanda 

notasının Bürükael'e gelmesi beklen -
mektedir. 

Polonya Ja kabul etti 
Varşova, 30 a.a. - Pat ajansı, Bel

çika ve Holanda tarafından yapılan 
tavassut tekliflerine .cevaben Polonya 
bükümeti Cümhurreisi B. Moscicki -
nin Amerikan Cümhurreisi B. Ruz • 
velt'e göndermiı olduğu telgrafname
ye atfen Polonya'nın bu kabil tavas -
sutları prensip itibariyle kabule ama
de bulunduğunu bildirmiş olduğunu 
beyana mezundur. !Belçika ve Hollan
da hükümdarları tarafından yapılan 
bu müsalemetctlyane teşebbüsü tas -
vip eden Polonya hükümeti, bu kabil 
tavaasutlardan hiç birinin alman bil -
kümeti nezdinde müessir olmamıı ol
masına binaen fazla tafsilata girişme
mekte olduğunu illive etmektedir. 

Tqebbüsü Almanya da •empati 
ile karıılaJı 

Bertin, :::~ .l.a. - Yarı resmi menba
dan öğrenildiğine göre, Belçika kıra
lı ile Hollanda kıraliçesi tarafından 
yapılan tavassut teklifi alman siyasi 
mahfillerinde büyük bir sempati ile 
karıılanmııtır. 

Romanın fikri : 

Vaziyet vahim 
fakat 

ümitsiz değil! 
Roma, 30 a.a. - (Havas): Romanın 

siyasi mahfillerinde hasıl olan inti -
baa göre vaziyet vahim fakat ümitsiz 
değildir. Londra ve Berlin kabineleri 
arasında temas kesilmedikçe hiç bir 
şeyin tamamiyle mahvolmıyacağı ka
naati umumidir. Tabiatiyle vaziyet 
hakkında mallımattar olan Musolini 
ile mesai arkadaşları hariç olmak üze
re siyasi mahfillerde kimse Hitlerin 
cevabi notasının metni hakkında bir 
şey bilmemektedir. Bununla beraber 
Hitlerin köprüleri yıkmadığı ve Dan
zig meselesinin silaha müracaattan 
gayri bir şekilde halli imkansızlığı te
zahür etmeden müzakerelerin bir ve
ya iki gün daha devam edebileceği talı 
min edilmektedir. 

Mu•olini'ye müracaatler 

Vaziyetin bugünkü şekli hakkında 
tefsirlerde bulunan ve Musolinin ga
zetesi olan Popolo d'İtalia dünyanın 
tehlikede bulunduğu şu sırada herke
sin Musoliniye müracaat ederek sul -
hu kurtarmasını istediğini yazdıktan 
sonra diyor ki : 

"Fakat müracaatlar ne gibi bir sulh 
istediklerini tasrih etmemektedirler. 
İstenen sulhun sinir ağrılarını bir 
müddet için dindirecek bir ilaç mahi
yetinde olacağı, fakat hastalığın sebe
bini uzaklaştırmıyacağı, aşikardır.,, 

"Ver•ay muahede•i ortadan 
kalkmalı!,, 

Bu gazete, Avrupayı muztarip eden 
hastalıkları uzaklaştırmak için Versay 
muahedesini ortadan kaldırmak la -
zım geldiğini iddia ve şöyle devam 
etmektedir : 

"V ersay ortadan kalkdıktan sonra 
Avrupalılar ve Avrupa haricindeki -
ler arasında bütün ihtilaf sebepleri za
il olacaktır. Fakat sulh yalnız bugün 
için kurtarılacak olursa dünya bugün
kü vaziyetten kurtulmuş olacak mı ? 
yann gene aynı no1Ctaya avclet edilmi
yecek mi? hastalığı sebebini arttır -
mak suretiyle tedavi etmiye imkan 
yoktur. Bu şerait altında Versay has
talığından en çok müteessir olan fa -
şist İtalyadan kendi kendine ihanet 
etmesi rica edilemez.,, 

Roma, 30 a.a. - 3 eylül gününden 
itibaren bütün umumi mahaller saat 
11 de kapanmış olacaktır. 

Bu geceden itibaren de mağazalar 
vitrinlerindeki lambalar ve hayali i -
Ianlarını söndürecektir. Bu suretle 
şehrin karartılması tedbirleri bitmiş 
olacaktır. 

Kont Ciano, bu sabah alman büyük 
elçisini kabul ederek uzun bir müla
katta bulunmuştur. 

Kont Ciano, Amerika Birleşik Dev
letleri büyük elçisini kabul etmiş ve 
kendisi ile umumi vaziyet hakkında 
görüşmüştür. 

VatikanJa da büyük bir 
faaliyet var 

Vatikan, 30 a.a. - Bugün VatiLın 
mahfillerinde büyük bir faaliyet hü
küm sürmüştür. 

Papalık devlet nazırı kardinal Mag
lione, bu sabah Castelgondolfo'da pa
pa ile uzun bir görüşme yaptıktan son 
ra, öğleye doğru Vatikan nezdindeki 
fransız büyük elçisi ile İngiltere ve 
Polonya elçilerini kabul etmiştir. 

Bir kaç gün evci Romaya gelmiş 
bulunan papalığın Macaristan mümes
sili kardinal Rotta, bugün papalık dev 
let nezareti erkanı ile mühim görüş -
melerde bulunduktan sonra, Buda -
peşteye hareket etmiştir. 

Şimdiye kadar Romada bulunmak -
ta ôlan papalığın Amerika birleşik 
devletleri nezdindeki mümessili ile 

Japonya mümessili, derhal memuri -
yetlerine hareket için emir almıtlar -
dır. Bu iki kardinal hareketlerinden 
evci, devlet nazırı kardinal Maglione 
ile uzun bir görüşmede bulunmuşlar
dır. Söylendiğine göre, bu görüşme -
ler, papanın ıulhu kurtarmak için yap 
mak niyetinde bulunduğu yeni bir te
tebbüı ile alakadardır. 

susunda sarfettiği gayretler tebcil ve 
bu gayretlerin Avrupalılık mesuliye
tinden mülhem olduğu teslim edil -
mektedir. 

Bu münasebetle şu cihet tebarüz 
ettiriliyor ki, Almanya ile İngiltere 
arasında yapılmakta olan noktai na
zar teatileri alman gayretlerınin de 
aynı sebeplerden mülhem olduğunu 
ispat eder. Almanya, neticesi Lond -
ra'nın sabırsızlıkla beklenen kararına 
baf lı bulundufu bir tetcbbüae Cirit-
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ISTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

30 ağustoa 
Abidin Daver, 30 Ağustos zaferinin 

htanbulu fetheden türk kılıçları eibi, 
insanlık ve medeniyet tarihinde yeni bir 
devir açan mübarek bir zafer olduğunu, 
onun büyüklüğünü ve chcmiyetini d:•ıa 
iyi anlamak için, bir an, kazanılmamıli 
olduğunu farzetmek kSfi geldiğini söy
liyerek, bu zafer kazanılmadığı takdir
de Ti.irkiyenin nasıl bir esaret hayatına 
mahküm olacak olduğunu tarif ediyor ve 
Atatürk'ün, ilk defa olarak aramızda 
bulunmadığı bu 30 Ağustos yıldönümün
de O'nun manevi huzurunda eğilerek: 
"Senin nurlu yolunda yüriımek için ica
bederse yeni 30 ağustoslar yaratmak az

•mi ve imaniyle yaşıyoruz., diyor. 

Tecrübenin Balkanlara verdiği 
büyük ders. 

Yunus Na.di, Balkan Antantının, büyük 
Avrupa krizi öniınde kendi bıinyesinde
ki zayıf noktaları gordüğünıi sôyliyerek 
bu zayıf noktaların, bütun balkanlıların 
yekpare bir kale vücuda getirmiye çalış
maları. balkanlıların harice karşı müda
faasını liyik olduğu ehemiyetle derpiş 
etmemeleri olduğunu izah ettiği bueün
kü başmakalesinde, balkan ittifakına gir· 
memiıı iki devletin ikisini de antanta al
mak hususunda icabettigi kadar alaka i· 
le çalıııılmadığını söyluyor ve görüp 
geçirdirıimiz, hatti hali karşısında bu -
Jundugumuz leci vaziyetler onünde 
balkanlıların balkan antantını Bulgaris
tana da te$1llil etmek imkanına derhal el 
koymak, harici tecavüz ihtimallerine kar
şı bütıin balkanlıları bir müttefik dev -
Jetler mecmuası haline getirmek gibi iki 
tedbire baş vurmaları hizumunu ileri sü
rüyor. 

Bir suikast teşebbüsü 
karıısında mıyız? 

VAKİT 

Asım Us, başmakalesinde, bulgar ga
zetelerinin Trakyadan bahsetmiye baş -
lamaları meselesine avdetle, matbuat di
siplini mevcut bulunan bugünkiı Bulga
ristanda bu neşriyatın bulgar hükümeti
nin gizli veya açık mu5aadesiyle yapıl
dığı, yahut türk efkirı umumiyesinin is
kandil edildiği, veyahut ela bulgar baş -
vekilinin kenı.li organı olarak himaye et
tiği neşriyat vasıtaları buelinkü hiıkü -
meti harice kar,ı müşkül vaziyette bı -
rakmak istedilı:Jeri kanaatlerini uyan • 
dırdıiını aöyliyerek, "Köseivanof'un, 
tUrk • bulıtar dostluiunu kundaklamak 
için yapılan bu caniyane teıebbüs kar -
şısmda nasıl bir hissiyat göstereceği bü
yük bir merakla bekleniyor.,. diyor. 

İKDAM 

a.a. Matbuat servisi 

hametini ıimdi kavramıştır ve kcn.~isi 
için bütün ricat yollan kapanm11 degıl -
dir.,, 
Bulgaristan' da fÜpheli 
harekat. 

Bulgar matbuatının ve bulıtar hlikü : 
metinin son eünlerdeki vaziyeti çok krı
tik bir mahiyet iktisap etmiştir. Bul -
garlar, Almanyadan 200 tayyare aldık • 
lan gibi ıon iki üc; ay içinde Çekoslo • 
vakya mamulitından olup alman ordusu 
eline geçen tayyare dafii bataryaları a
ğır ve hfif makineli tiıfek gibi, esliha -
dan bir kısmını da satın almışlar ve Ro
manya - Turkiye - Yunanistan hudutla
rına müteveccih mıntakalarda manevra 
ve talim vesilesiyle celbettikleri 100.000 
kadar askeri tahıit etmişlerdir. 

Alman ve İtalyan teknisyenlerin talim 
ve terbiyesi altında bulgar motorize ku
vetleri de takviye ve talim edilmekte de
vam olunmaktadır. 

Bulgar hıikiımeti bitaraf görünmek 
siyasetini resmen takip etmekle beraber 
matbuatın dili ve bazı hareketler bu bi
taraflık uzerinde şüphe celbetmekten 
hali kalmamaktadır. 

Son zamanlar.da kara yolu ile Alman
yadan Bulgarıstana bir çok esliha ve 
malıemei harbiye gönderildiği gibi de
niz yolu ile de bu sevkiyata devma o -
lunmaktadır, Limanımıza &'elen veya 
transit geçen bıitun ıllman nakliye ge
mileri Bulgaristanın Varna ve Burgaz 
limanlarına harp malzemesi taıımışlar -
dır. Bilhassa bu hafta içinde üç alman 
vapuru tıklım tıklım harp malzemesi ile 
bulgar limanlarına gittiği gibi evelki 
gece 1stanbula ticari C§ya mamulesiyle 
gelmesi beklenen Dolos vapuru da gel
miş, fakat Türkiye siparişlerini verme
den transit olarak geçmiş dojiruca bo
ğaza gitmiştir. Delosta müstacelen Bul
garistana yetiştirilmek istenen top ve 
tayyareler mevcut oldugu kaydedilmek
tedir. Hemen hemen Doyçe Levante Lin· 
ye'nin yarıdan fazla vapurları esliha 
yüklü olarak Bulgar ilmanlarına &itmiş
ler ve ıeriye dönmü:tlerdi. 

Diier taraftan bulgar gazetelerine 
son cıinlerde Trakyadan bahseden nC$ -
riyat mevcut olduğu eibi Türk - Bulcıır 
ve Türk - Yunan hududlarına tesadi.ıf 
eden mıntakalardaki köylerin boşaltıl
dıeı, seyriscferin, kara nakliyatının dur
duruldufu teeyyüd etmektedir. 

TAN 
Asker gözü ile 30 ağuıtoı 
Fıkra siıtünunda, Celil Dincer, 30 A

iustosun diınya tarihinde bir tasnif e -
saıı te:tkil edecek kadar dunyanın ıiya
al ve içtimai bünyesinde değişiklik yap-
tıimı .öyliyerek, 30 Aiuatos zaferinin 
istikamet değiııiren istili daleasmı kır
ması idi, earpla ıarkı birleştiren boğaz. 
!ara bugıin kimin hakim olmuş olacağı 
kestirilemiycccğini soyluyor ve bugün 
sırıtan diılere rağmen boğazların cene 
bizim olduğunu ve bizim kalacaimı ili
ve ediyor. 

Almanya vapurlarımızı 
göndermiyor r Almanyada Siyasi vaziyet yiızunde, alınanların, 
deniz yolları için yaptıkları vapurları 
gonclermek istemediklerıni, Doğu vapu
runun hareketi bu scbevle ı.:erı kaldığını 
Almanyaya hareket edecek olan müret
tebatın hareketi tehir eclildigini, Dogu
dan baıka Almanyada mevcut diğer üç 
vapurumuzun da ne vakit geleceı,:i ma • 
lum olmadığım söylüyor. 

Avrupa' da bulunan türkler 
dönüyorlar. 

HUkümetin emriyle Almanyada bulu -
nan talebenin grup grup memleketimi
ze döndüklerini, yeniden elli kiıilik bir 
kafile geldiğini bundan baıka ıehri -
mizde bulunan italyanların ailelerini 
1 talyaya göndermiye başladıklarını, er
keklerin burada kalıp kadın ve çocukla
rın &ittiğini, bir kaç giındenberi İtalyan 
ve alman vapurları limanımıza uğrama
dıklarmdan ihraç mallannı gönderecek va 
pur bulunamadığını bu yüzden bilhassa 
üzüm •e incir eibi malların harice sev
kedilemez bir halde kaldığını, alman
ları bazı mallar üzerine memleketimizle 
ahı veriıi kestiklerini haber veriyor. 

Nasıl bırakabiliriz, hayret. 

Al'manyaya aipariş edilen tüccar mal -
!arını hamil vapurların bu malları eüm
rüie çıkarmadan Bulearistan limanları
na &itmelerine müsaade eden alakadar 
makamların müsamahasına hayret edi -
yor ve "Mesut ve mürakip müesseseler 
bu malları boşaltmıya mecbur etmeden 
gemileri nasıl salıveriyorlar ve türk va
tandaırnın iıinin bozulmasına veya tehli
keye dü1111esine naııl fırsat bırakmıı o
labilirler?,. sualini aoruvor. 

AK~AM 

Şan ve ıeref imtihanı bir 
daha gelirse. 

Necmettin Sadak, 30 Ağustos zaferi
nin yıldönümu münasebetiyle türk vata
nını kurtaran, müstakil bir vatan, hür 
bir millet, medeni bir devlet yaratan 
o zaferin büyüklüğünü tebarüz ettiri -
yor ve Türkiyenin, dünya sarsıntıları 
ortasında bir granit gibi durduğunu söy
liyerek "Ona dokunmrya cesaret edecek 
eller - ıayet varsa - kırılmıya mahktım -
dur,, diyor ve Milli Şefin cümhur riya
setine seçildigi gün millet meclisinde 
söylediii nutku hatırlatarak ilive edi -
yor: "Harplerin en korkuncuna hazır -
lanmıı dünya ortasında, tlirk tarihinin 
en eanh zaferini bir daha anmak, ve ye
nilmez tiir.k ordusunun büyük kahramanı 
İsmet İnönünün bu sözlerini bir daha 
hatırlamak, yüreklerimize ferah veri -
J'or, kendi kendimize eüvenimizi arttı
rıyor.,. 

SON TELGRAF 
lngiltere ağır baaıyor 

Rayh müdafaa hususi 

meclisi teıkil edildi 
Berlin, 30 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Führer, bir Raylı müdafaa hususi 

meclisi tesis eden aşağıdaki kararna
meyi imzalamıştır : 

Enternasyonal gerginliğin devamı 

müddetince, idere ve ekonominin mun 
tazam bir tarzda tedviri için aşağıda
ki hususatı emrediyorum : 

1. - Raylı müdafaa konseyi, Rayh
ın müdafaası nazırlar meclisini teşkil 
eden devamlı bir komiteye inkılap et· 
miştir. Raylı müdafaası nazırlar me~ 
lisi, aşağıdaki daimi azadan mürek -
keptir : 
~eis Göring, ikinci reis Hess, Rayb 

idaresi umumi komiseri, Raylı ekono
misi umumi komiseri, başvekalet dai
resi şefi, askeri kuvetler şefleri, reis, 
bu nazırlar meclisine başka aza nasb 
etmiye ve müşavir aza almaya sela • 
hiyetlidir. 
2. - Rayh müdafaası nazırlar mecli • 
si, Führer'in hükümet veyahut Rayhş
tagdan bir kanun çıkarılmasını emret
mediği zamanlarda, kanun kuvetini 
haiz tedbirler ittihaz eylemiye seli • 
hiyettardır. 

3. - Mareşal Göringin dört yıllık 

planın tahakkuk ettirilmesi hakkında
ki 18 teşrinievel 1936 tarihli kararna
me mucibince mevcut selahiyetleri, 
ezcümle emir vermek selahiyeti baki
dir. 

4. - Rayh müdafaa nazırlar mecli
sinin genel sekreterliğini başvekalet 
dairesi şefi ifa edecektir. 

5.- Bu kararname, Führerln vere
ceği emirle meriyetten kalkar. 

İtalya K1rah B. Ruzveltin 
mesajine cevap verdi 

Vaşington, 30 a.a. - İtalyan kıra· 
it B. Ruzvelt'in mesajına bugün ce -
vap vermiştir. 

İtalyan kıralı bu cevabında, Amc· 
rika birleşik devletleri reisine teşek
kür ve minnettarlığını bildirmekte ve 
sözlerine §Öyle devam etmektedir. 

.. Mesajınızı derhal hükümetime 
tevdi ettim. Bütün dünyanın bildiği 
gibi, adaletle beraber sulhu getirmek 
için ne milmJdiJlle ~ ve yapmak-
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Şarki Prusya'da 
• 

SEFERBERLI K 
manzarası var! 
Königsberg, bir ordu 
karargôhrnı andirıyor 

1 NOYE ZÜRHER SA YTUNG'DAN ' 

Noye Zührer Saytung, hususi surette gönder· 
diği muhabirinin şarki Prusya ve Danzig'de edin
diği intibalarını 22 tarihiyle neşretmektedir. Ay
nen iktibas ettiğimiz bu yazıda deniyor ki: 

C: arki Avrupa'nın, halen 
~ı bütün kıtanın müs

takbel şekli üzerinde mut
h:ıl. bir rol oynadığına şüp
he edilmemelidir. Hafta a
r .. s.nda, şarki Prusya'ya, 
1.o:ıigsberg'e ve Polonya 
koridoru adı verilen yer -
d•n geçmek suretiyle Dan
z e yapılacak ufak bir 
y .... ~uluk, insana, muhtelif, 
fakat hiç de yeknasak ol
mıyan bir çok intibalar 
vermektedir. 

Besbelli ki alınanlar, as
keri sevkiyatın esaslı ve 
büyük kısmını bitirmişler
dir; zira, trenle geçilen 
yerlerde sadece münferit 
bazı sevkiyat ve nakliyata 
rastlanılıyordu. 

Diğer taraftan, şarki 

Prusya'da, yalnız sürat ka
tarlarının işlediği, buna 
mukabil adi katarların ta
mamiyle mefluç bir hale 
geldiği görülüyordu ki, bu 
da son günlerde muhtelif 
istikametlerde olmak üzere 
geniş ölçüde askeri sevki
yat yapılmakta olduğuna 

bi l..delildir. 

S arki Prusya tam bir 

seferberlik vaziye -
tine girmiştir. Harekat ve 
sevkiyatın merkezi halini 
almış olan Königsberg, bir 
ordu karargahını andır

maktadır. Piyade ve top -
çu kuvetleri, kurmayların 
otomobilleri sokak ve yol
ları durdurmaktadır. Polis 
kuvetleri de geniş bir öl -
çüdedir; öyle anlaşılıyor 
ki, polis kadrosu, Alman
ya'nın diğer bölgelerinden 
celbedilen kıtalarla takvi -
ye edilmiştir. 

faal alman ordusu efradın
dan ayrılmaktadırlar. 
Kaldı ki, askerlerin ço

ğu, şimali Almanya lehce
siyle değil, Bavyera ve 
Vürtemberg lehcesiyle ko
nuşmaktadır. Tüfekler, ha
fif ve ağır makineli tüfek
ler, tank dafi ve piyade 
topları, zincirli nakliye o
tomobilleri, kumanda oto
mobilleri ve hatta efradın 
üst ve başındakiler hasılı 
ne görülürse, hepsi de Al
manya'dan gelmiştir. 

S. S. kıtalarına men -
sup otomobillerin 

bazılarında Danzig şehri
nin levhası görülmektedir; 
fakat çoğunda ya hiç bir 
levha yoktur veya rayhş'ın 
levhası vardır. Askerler 
büyük bir faaliyet göster
mektedirler. 

Danzig civarından türlü 
top ve tüfek sesleri gel • 
mektedir. Halkda hakim o
lan kanaat ve telakkiler 
muhteliftir. Parti mahfil
leri, tabii büyük bir şevk 
ve heyecan içinde yüzü • 
yor; fakat büyük yığını 
teşkil eden halk, daha zi
yade kayıtsızlığa mütema
yil görünüyor. Vaziyete 
yakından vakıf olan bir 
şahsiyet şu kanaattedir ki, 
Danzig, bundan böyle de 
serbest şehir mi kalmalı, 
yoksa Almanya'ya mı ilti
hak etmeli diye reye m\l
'racaat edilmiş olsa, şüphe
siz ki büyük bir ekseriyet 
serbest şehire taraftar çı
kacaktır: ancak, Danzig 
Almanya'ya mı yoksa L 
histana mı ilhak edilmeli
dir şeklinde bir plebisit 
yapılsa verilecek reylerin 
çoğu Almanya'ya ilhakı is
tiyecektir. 

iktifa etmiş olmasına rağ
men, salahiyetli makamlar, 
sovyetlerin bu hareketin • 
den, Danzig ve koridor me
selelerinin umumi bir har
bı intac etmiyeceği mana
sı çıkarmaktadırlar. 

N asyonal sosyalizm 

Bolşevizm kavgaları 
Olsa olsa, Lehistan'la 

kısa sürecek olan bir harp 
olabilir kanaati onlarda ha· 
kimdir. Danzig'in nasyo -
nal - sosyalist mahfillerin
de, kati neticenin bir kaç 
gün içinde alınacağına mu
hakkak göziyle bakılmak
tadır. 

Deyli Ekspress gazetesi, Hitler ve arkadaşları
nın Sovyetler birliği ve komünizm hakkında, diğer 
taraftan da Stalin ve arkadaşlannm Almanya ve 
Nasyonal - sosyalizm hakkında muhtelif tarihlerde 
söyledikleri sözleri toplamıştır: 

Japonlarda 

Alman 

düşınanlığı 

Hifler ve arkada1lar1 
Sovyetler hakkmda 
neler söylemiılerdi 
"Dünyanın en büyük 

devlet adamları unutma -
sınlar ki Almanya, bolşe
vikliğin yayılmasına mani 
olmu:itur." 

- General Göring'in 4 nisan 
Tokyo'dan Daily Eıc - 1935 deki Danzig'de seçim 

press'e bildiriliyor: nutkundan -
Moskova ile bir pakt im- "Almanya, bolşevikliğe 

zalamak suretiyle kendisi- karşı garbı korumak için 
ne Almanya'nın ne türlü dikilmiş bir setdir. Tethişe 
bir ihanette bulunmuş ol • karşı tedhiş, şiddete karşı' 
duğunu anlı yan Tokyo'da şiddet' göstereceğiz." 
alman aleyhdarlığı şiddetli - Hitler, 27 ikinci teşrin 
bir surette kendini göster- 193S -
mektedir. "Sovyet hükümet adam-

Alman lokantalarına tarı, isterik ve cani bir po-
kimse uğramıyor. Alman · Jitika manyaklarıdır." 
ya, İtalya ve Japonya ara· - Göbcls, ilkk5.nun 193S -
sında üçlü bir ittifakın e- "Biz, bolşeviklik ayakta 
sasını hazırlamış olan Ja • durdukça onun can alacak 
ponya'nın Berlin sefirinin ve müteassıp düşmanları 
babası general Oşina, oğ • olacağız." 
lunun diplomatlık mesle- - Hitlcr, 21 mayıs 1935 -
ğine girdiğine lanet ettiği- "Bize iyi muamele edile-

Sf alin ve arkadaıları 
Almanya hakkmda 
neler söylemiılerdi 

''Şüphesiz, Almanya'da 
Ukranya'yı ve karpatlar 
Ukranyasını ilhak etmek 
hülyasını kuran mecnunlar 
bulunması mümkündür. 
Bu çılgınlıklar emin olsun
lar ki böyle bir harekete 
kalkıştıkları takdirde kar
şılarında kudretli sovyet 
askerlerini bulacaklardır." 

- Stalin. 10 mart 1939 -

"Komintern, Almanya'yı 
ortadan kaldırmak için en 
emin vasıta olarak kızıl or
duyu kuvetlendirmeği bu
lur. Çünkü Hitler harp 
demektir. Hitler'in de bir 
proleter ihtilali ile tepe a
şağı edilmesi, Almanya'da
ki emperyalist harp yuva
sını ebediyen mahvedecek
tir." 

- Komintern'in yabancı 
memleketler şubelerine 1935 
nisanında gonderilcn talimat
tan -

bir araya toplamaktır." 

- Alman komünisti Florin, 
1935 komintern kongresinde -

"Sarih olarak sulhun ve 
emniyetin düşmanıdır. Hit 
ler sulhun değil, Avrupa
nın hem şarkına, hem de 
garbına karşı bir harbın 

programıdır." • 
- Sovyet gazeteleri, 23 ma

yıs 1935 -

"Gayet açık olarak ko -
nuşmak istiyorum. Çünkü, 
Hitler'in benim temsil et
tiğim devlet hakkında ağı
za almaktan çekinmediği 

sözler, beni her türlü ka
yıtlardan kurtarır. 

Ben bunda haklıyım. 
Çünkü Hitler'in bütün" be
yanatları ve teklifleri be
nim temsil ettiğim devlet 
halkı aleyhindedir." 

- Litvinof'un 17 mart 1936 
da Milletler Cemiyeti konse
yindeki beyanatından -

"Faşist Svastikasının 

dünya ve medeniyet aley
hine hazırlıyamıyacağı hiç 
bir cinayet yoktur." 

- Radek'in muhakemesin • 
den sonra Pravda'nın 1 şubat 
1937 de yazdığı makaleden -

Sovyet Rusya 

Almanya 

dostluğu! 
ni söylemiş ve demiştir cek olursa bütün dünya i-
k . Varşova'dan Daily Ex -1

: le saldırmazlık paktı yapa- "Sovyet hükümeti, Al-
- Ben her zaman onun cağız. Fakat şarkta hiç bir manya aleyhinde çalışmak press'e bildiriliyor: 

orduda kalmasını istemiş- zaman karşılıklı yardım menfaatleri iktizasından o- Açık söylemek lazım ge
tim. paktı imzalayamayız. Çün- lan memleketleri Mosko - lirse fon Ribbentrop'un şu 

Bütün gazeteler bir ağız- kü hiç bir zaman alınanlar, va'da organize etmeğe Moskova ziyareti de garip 
dan, Japonya'nın bundan bolşevikler için harbede • muktedir olduğunu söyle· hadiselerden birisidir. Bu
böyle yalnız kendine güve- mezler. Böyle bir harpte mekle sevinç duyar." 

· b' s'ya-et gün öğleden sonra saat bir-nen yep yem ır ı a bı'zı'm mı"llet, adım bı'le at-ld' v · - Moskova radyosu spikeri, d S · ,. h f takip ~tmesi lazım ge ıgı- Tnllzı. 'R.,_ı... bir ı>;ılrt imza- ııı "'..,..' ıo::ıı; _ e talının mu a ız as -
ni yazmaktadırlar. lamaktansa ben kendimi kerleri Moskova'da tayya-

. k' "Almanya - daha bu -
Hoçi Şimbun dıyor ı: asmayı tercı'h ederim." A lh ··reden yere inen Ribben-

k. 1 günden vrupa su unu 
"Yazık ı yı an avcısını _ Hitler, mayıs 193S - trop'u selamlamagva hazır • 

ı . r tehdit eden yarının sal -
yılan soktu!" htımak ı lanırlarken Moskova rad -
Almanya'nın arkasından "Bolşevizmin Asyai ha • dırganı.'' 
yürüyecek olan İtalya, bi _ yat telakkisi Avrupa'ya ri:ıf:;5u ..'.:ö Jurnal, 12 ilkte:ı- yosu 24,S kısa dalga ile 
zim ayni suretle hareket nüfuz etmeğe muvaffak ol- çek dili ile neşriyatta bu-

d w aman bı'zı'm fazla "Komünist partisinin etmemizi istiyecektir. Fa- ugu z • lunuyordu. 
nüfuslu kıtamızın ne hale başlıca hedefi, barbar Na· 

kat sovyet hükümeti ile . Ne söylüyordu? "Yeni 
geleceğini düşünerek titrı- zi rejimini devirmek için 

komintern biribirinden ay- biitün muhalif kuvetleri harbın ikinci gününde de-yorum. 
rılır şeyler değildir. O hal- Ben Almanya'yı bu inhi- mokrat çek milleti, kendi 

Parti mensuplarının i- de boşu boşuna ne diye za- lal ve inkiraz yoluna gir- bir şey yoktur." memleketlerini işgal eden 
manımızı heder etmeli?" mekten menedeceğim." 

leri gelenleriyle _ Hı' tler'in 8 mart 1936 da 
1 

• düşmanlara karşı ayakla -

31 - 8 1939 

(_R_A _o_ v_o_) 
TURK1YE 

RADYODİFÜZYON 
Postaları 

TURKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga U211nluğu 

Hi48 m. 182 Kcs/120 Kw. 
19.74 m.1S19S Kcıı./ 20 Kw. 

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

T.A.P. 
-ANKARA-

PERŞEMBE: 31.8.939 
12.30 Program. 
12.35 Türk ınüziği: Okuyan: 

Semahat Ozdenses, Çalan -
lar: Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan, Zühtü Bard:ıkoğlu. 

1. - Emin ağa Suzinak peşrevi. 
2. - Mustafa Nafiz Suzinak 

şarkı (Sensiz bu sabah). 
3. - Mustafa Nafiz Suzin!ik 

şarkz (Ümitsiz bir sevişle). 
4. - .•... Kemençe taksimi. 
S. - Refik Fersan Hicaz şarkz 

(Göğsümden kaçıp gittin). 
6. - Hacı Arif bey Karcagar 

5arkı (Bir goncaya bir ha
re.). 

13.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve mt"teoroloji haber -
leri. 

13,lS -14.00 Müzik (Karışık 
program - Pi.). 

19.CO Program. 
19.0S Müzik (hafif orkestr:ı 

müzici - Pl.). 
19.30 Türk müziği (İncesu. 

faslı). 
20.l 5 Konuşma. 
20.30 Memleket saat aya.rı, a

jans ve meteoroloiı haber· 
leri. 

20.50 Türk mliziği: Okuyan
lar: Mefharet Sağnak, Nec
mi Riza Ahıskan. Çalanlar: 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 
Zühtü Bardakoğlu. 

1. - Gülizar peşrevi. 
2. - .... Gülizar şarkı (Gözle

rimden gitmiyor). 
3. - Dede (Şehnaz puselik 

(Küçüksu'da). 
4 .• Hacı Arif bey (Suzinak 

şarkı (Bir <lil ki esiri gam 
olur). 

5. - Artaki kürdilihicazkar (cis 
min gibi). 

6. - Kürdilihicazkar saz sema· 
isi. 

7. - ..... Hüseyni şarkı (Çek
tim e\imi gayri bu dünya 
hevesinden). 

8. - Hacı Arif Bey hicazkar 
şarkı (Açıl ey goncai sad
bcrk). 

9. - Lütfi bey hicazkar şarkı 
(Sana ne oldu gönül). 

10. - İbrahim mahur şarkı (Sa
bah olsun). 

11. - Halk türküsü (yürü dilber 

Moskova radyosu rusca 
neşrettiğ~ resmi haberler
de fon Ribbentrop'un Mos
kova'va muvasaletine dair 
bır tek keııme oue ısoyıe· 
memiştir. 

Varşova'da hakim olan 
kanaat, bu ziyaretten mü
him ve fili bir netice çık· 
mıyacağı, bunun daha ziya

de bir blöf olduğu, yalnız 
bu suretle anti • komintern 
paktın çürükiüğünün an
laşılacağı merkezindedir. 

Koridor 

yiirıi ömrümün van). 
21.30 Konuşma. 
21.4S Neşeli plaklar - R. 
22.00 Müzik (küçük orkestra. 

şef: Necip Aşkın). 
1. - Emmerich K2lman Çarda' 

prenses operetinden potpu• 
ri. 

2. - Tschaikowsky Vals No. S. 
3. - Heinz Munkel Kara Or· 

man po!kası. 
4 .• Zichrer Aşık tRomans). 
5 .• Micheli ikinci küçük r 't. 
6. - J. Strauss Bahar sesler •. 
7 .• Willy Kocstcr Hind nin ı:• 

si. 
23.00 Son ajans haberleri, z:· 

raat, esham ve tahvı'iit, 
kambiyo - nukut borsası. 

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

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER: 
17.10 Münih - 20 Paris -
20.15 Münih - 20.30 Frank· 
furt - 21 Roma - 23 Praf. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER· 
LER: ıs.ıs Droytviç -
18.40 Viyana - 19.15 Sofya 
- 20 Bükreş, London - Rec· 
yona} - 21 Doyfılandzen • 
der - 21.15 Brüksel, Lük • 
semburg - 21.30 Kopenhaf 
- 24 Frankfurt, 

ODA MUS1K1S!: ıs.ıs Doyç• 
landzender - 18 Bohemy2 
- ıs.ıs Doyçlandzer.der -
19.15 Berlin - 20,SO Ham• 
burg - 21.40 Budapcşte. 

SOLO KONSERLERİ: 13.5 
Stokholm - 15.15 Bonemyı 
- 16 Münib - 17.10 Prag 
- 17.2S Keza - ı7.4S Keza 
- 18.20 Brno. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 
s.): 5 Königsberg - 20.ıs 
Kolonya. . 

OHG KONSERLERİ VB 
KOROLAR: 17.30 Kolonya 
- 19 Hamburg - 19.15 
Do:yçlandzender. 

HAFIF MÜZİK: 20.30 Frank
furt - 20.35 Königsberg. 

PLAK KONSERLERİ: ıs.ıs 
Hamburg - 21 Bohemya. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 
Ştutgart - 18.'30 Frankfurt 
- 19.lS Münih - 20.53 
Breslav - 21 Viyana, Mila· 
no - 22.30 Ştutgart - 23.20 
Budapeşte (Sigan orkestra· 
ı;ı). 

DANS MÜZİG t: 21 Floransa 
- 21.15 Blikreş - 21.ro 
Sarbrük - 21.40 Sofya -
21.45 Droytviç, Tuluz -
22.15 Belgrad, Floransa --
22.25 Budapeşte - 22.zo 
Droytviç - 22.40 Bohemya 
- 23 Floransa, Lüksemburg. 
Post Pari~yen - 3.10 Lon· 
don - Recyonal. 

best şehir diye tahsis ile 
Kanada topraklarında ken• 
disine bir koridor açarak 

Pıliıc!f'iPcf~JiJ\rJre !1Jiiı\ff e~ 

Koridora da büyük ku -
vetler tahşit edilmiş oldu
şuna şüphe yoktur; topçu
nun sınırda boydan boya 
mevzi almış düşünülecek 
olursa, her iki tarafın da 
silahlı bir mücadeleye ne 
nispette hazırlanmış oldu
ğu anlaşılır. 

Ş . d'k' h ld J a i "Yanız bır tek memle-görüşüldüğü zaman, Dan • ım 1 1 a e apony • "Bizim hiç bir toprak iddiamız nacaklardır. O zaman, Al -
zig'in Almanya'ya ilhakı le İngiltere'nin münaseba- voktur" diye başlıyan nutkun· ketle rpünasebata giriş- Dünya ticaretine yakın-

da m kten f t · · manya, kendi toprakları artık bir gün meselesi ha- tında bir takım salahlar ve n - e ne re ve ıctınap dan bağlı bulunan İsviçre 

debilir. Her halde ingilit• 
ler böyle bir teşebbüsü red1 

detmezler. Ayni zamanda 
ingilizler, Afganistan ve 
Tibet gibi inkişafa çok 
müstait iki memlekete, 
Hindistan'da birer koridor 
vermek suretiyle Kalkut 
ve Karaçi'de birer mahreç 
verebilir. Buna benzer da· 
ha bir çok koridor ve malı• 
reç için hal tarzları bul • 
mak mümkündür; mesela, 
Paraguvay, Berezilya üze· 
rinden Atlas denizin!. 
Bolivya ise ŞHi üzerind ı 

büyük okyanusla irti 
tesis edebilir. Bütün D anzig de askeri bir 

merkez olmuştur. 

Sokaklar Heimwehr- S. S. 
kuvetleri ile dolup taşmak
tadır. Bu Heimwehr men
suplarını, muntazam alman 
ordusu kuvetlerinden tef -
rik etmek çok güçleşmek
tedir; bunlar, yalnız üni
formalarındaki ufak tefek 
teferruatta muntazam ve 

"S R · ederiz. Bu memleket de dahilinde bir de çek hudu· 
lini aldığı intibaı hasıl e- inkişaflar vukua gelmesi ovyet usya sulh ıste- du bulundug-unu görecek- gibi bir memleketin neden 

· O h kk k k' ı sovyet Rusya'dır." dilmektedir. ·ı k d' mıyor. mu a a ı su. denize bir mahrecı· yok'. mümkün göriı me te ır. H' ı 20 b tir." 
Y nı. akdedı'len sovyet - hun düşmanı olan bir dev- - ıt er, şu at 1938 - R 

e · 1 f' · Her halde bu sözler, on nehri boyunca Akde-alman ekonomi ve saldır- Tokyo'dakı aman se ırı Iettir." "Almanya, bolşevizmin · 

. 
tarzlarında, Almanya 

dostca So .. ylenmi~ sözler nız'e kada b' k 'd t N 1 Her von Ot'un devamlı sü- - Hitler, Bertin mart 1936 - O "' r ır orı or e-mazlık paktları, asyona · ikinci büyük hedefidir. 1- olmasa "'erektir. · d'l 
şarki Prusya eyaletlerı. 
de başına geldiği gibi, · r 
vilayeti ana vatandan / :;· 

da etmek bir diğerini ay.r 
mak lazım geldiğine şüphe 

yoktur. 

sosyalist partisinin tahril kutuna mukabil, İngiliz se- "Nasyonal. sosyalistleri, küsü, istikbalimizin öldü- Bund;n başka, alman sıs e ı erek, Marsilya mil-
lerine fazlasiyle kuvet ve firi Sir Robert Eraigie'nin bu inhilal dünyasının orta rücü bir düşmanı olmak gizli polisi Gestapo'nun kemmel bir "serbest şehir" 
hız vermıştır. Sovyetlf~r sayfiyesinden Tokyo'ya yerinde Moskova'daki bol- olan bir devletle samimi bir çok çek vatanperverle- olabilir. Birleşik Amerika, 
birliği şark panayırına ı- münasebata girişmek bir rini tevkif ettiğinden de çok sıkı bir dostluk müna-
1 • t' Ak t . 1933 dönmesi siyasi mahfillerde şevik yahudilerin haykır - delı'lı'ktı·r." 
en ış ıra e memış ve bahsolunuyordu. sebeti olan Kanada domin-

denberi bu defa sadece res- bir takım tefsirlere yol aç- malarından daha ziyade ru- M" d 1 ) ki . d d" - Hitler, ( uca e cm • Ayni gu.· n e saat ortte yon N k' b' 
mi bir heyet göndermekle mıştır. hen bir araya getiren hiç tabından - una evyor u ır ser- Frankf urter Saytun& 

~~~~------~~~~;;;::~~~~~~~~;;._~~~~---~~~~~--:~~~~~~~~~~~ 
beni bırakma!" HULASA 

(Büyük harpten .so~ra ilk paskalye gecesi, be$ genç, 
Ant'!van. kardeşı ~ılbcr, ar~adaşı Domınik Heriyo, 
Marıyan ve Sol~nJ Senkler ısmınde iki genç kızla be· 
~a}>cr sıkıntılı bır &~reden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
ıçın~e k~ybolmu~ ~ır otelde . geçiriyorlar. Antuvan, 
Marıyan la. Domınık de Solanı'ln beraber eğleniyorlar 
Nihayet Solanj, Dominik'le değil Jilbcr'le, Antuvan d~ 
Mariynn'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli • 
lik hayatın.dan memnun degildirler. Antuvan karısının 
kız kardeşi Evelin'i sevmiye başlamıştır. Bu esnada 
karısı bir kız çocuğu dunyaya getirmiştir. Bundan son
ra Antuvan bir iıı bahanesiyle yanına gizlice Evlin'i de 
alarak Amerika'ya gitmi&tir. Fakat bu aşk onu mustarip 
etmektedir.) 

8 Ü y Ü 
Yazan: /rene Nemirov•ki 

K A ş K R 
. -54-

gamlı ve me§Um bir aşktı ki ona çoktanberi saade-
tin bir atomunu bile tattırmamııtı. Antuvan onu susturmak için elini ağzına ka· rılmıt oluruz. 

• 

o N 1 
Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

İçini çekerek: padı. Evlin: - Hayır, asla. 
"Ah dedi, bir ihtiyar olabilseydim, o zaman - Dur, dedi, dur. Dokunma bana artık. Eğer Evlin hiç bir §ey sö~le~~den ona b~kh. Sonra 

aşktan kurtulurdum! Hayatta baıka istediğim bir beni bir daha Öpersen, gene her şey baştan başa dudağının u~ulnd_a habfıf k ~r g~lüınseme belirdi. 

k • d•v• . k d' . d b'l . alt üst olacak. Antuvan'ın dız erıne ıra hgı elıni sıktı: §ey yok!" Fa at ne ıste ıgını en ısı e ı mıyor-

b k ı d . d d F k b' k b 1 - Bak bana! dedi, samimi olmag·a c t du; bazan aş a şey er arzu e ıyor, ara a sıra a - a at ız, anca ununla selamete vanrız. esare e-
h h debiliyor musun? metresinin ölmesini temenni etmek ile aklından - Hayır, ayır. Biliyorsun ki öpüşme ancak 

geçiyordu. bir iki saniyelik ittir. Ve öpüşme faslı artık nihayet - Sana kartı mı? Ben sana karşı daima sami-
Yatakta arkasını dönmek için bir hareket yaptı. bulmalıdır; ayrdıyoruz. Ayrılmağa mecburuz. miyim. Belki bu fen~ bir şeydi fakat oldu. Sana 

Tam bu esnada da Evlin uyandı ve sordu : • Bundan sonra artık her gün birer saatlik bir ran· hiç acımad~~· Hatta hazan senin bana nazaran 
- Gitmek zaınanr geldi mi? devu beklemekle ve tekrar biri birimizden ayrıl • daha kuvetıı, daha kararlı olduğuna bile hükmetti-
- Yok canım. Henüz gün yeni doğuyor. Uyu makla ömrümüz geçecek. Bu böyle, nihayet Mari- ğim zamanlar ~ldu. Ben zayıf bir adamım. Bu za-

biraz daha! yan işi çakıncaya kadar devam edecek. yifliğim~ kend.ım ~e k_ızıyorum. Fakat onu kim3e. 
B · b'I d' ye, hatta Marıyan a bıle göstenn d' f k Evlin uzun uzun içini çekti: - azan onu temennı ı e e ıyorum. • e mı; a at sen-

- Demek seyahat burada bitiyor!.. - Hayır, onu asla bırakmıyacakaın. Asla. O den a.ala sıkılmad~m: ~~ç utanmadan önünde ağla· 
· k d S b l d h b ·1 dım. Elbette samımıyım. Antuvan arkasını dönmüştü. Batını bir pence- senın arın ır. ana ağ ı ır; em ne kadar ag • 

renin perdelerine dayadı ve sonra bir çocuk gibi olduğunu bilemezsin... Ha bak, şu beni vaktiyle - Ben~m ~aşk~ birisine ait olduğumu öğren
ağlnmnğa başladı. Evlin onu asla nğlarken görme· almak istiyen genci hatırlıyor musun? Canım bı· mekt~nse, . enım gıhnemden ayrılmamdan daha 
mişti. Yavaş bir sesle dedi ki: rak da anlatayım. Onu tekrar gördüm. Bana mek· az muteess~r ola.~aksın. Bazı anlar, kıskançlık sen-

- Ne kadar da yorgunum•. Ancak yirmi dört tup yazdı. Onu hiç sevmiyorum. Fakat ne yapayım, de aşkı bogup oldürüyor· zat fk t" • k 
"ld ·· .. H . ' en fe a ını ço tan 

Ya•ındayım, fakat ihtiyar bir kadın kadar yorul- ilk karşıma çıkan o oldu. Yabancı bir memlekette o urmuş ya. adı yalan söylem B'I' H d" ... .. l · · • • e. ı ıyorum. a ı 
dum. Ah bira~ daha sakin, uslu olsaydık oturuyor. Bu suretle mecburen biribirimizden ay- goz crımın ıçınc bak da de ki: "Bir ba§kaın için 

------~-----;._--~__..:.------------------------

Antuvan tekrar etti: 
- Bir başkası için beni bırakma! 
Yavaş yavaş elleri biribirlerinden çözüldü. Ev

lin : 
- Peki, dedi, ve içini çekerek başını öbür ta• 

rafa çevirdi. Başını yastığa gömmüştü. O kadar 
sakindi ki, Antuvan onu uyudu zannetti ve bırak· 
tı. Sonra yatağın ucundaki küçük bavulu yerleıtir
meğe ba~ladı. 

xxv 
Saat onda Evlin kalktı, saçını batını düzeltme

ğe başladı. Çok sakin görünüyordu, onun bu hali 
karşısında Antuvan şimdi, geceki heyecanından 
ve zayifliğinden hicap duyuyordu. ikisi de büyük 
fikir sükuneti ile konuşuyorlardı. Evlin, bir ayr.a
nın önünde alçak bir iskemleye oturmuş, başını 

düzeltiyordu. Birdenbire saçlarını omuzları üzeri
ne bıraktı. Tereddüt eder gibi dedi ki: 

- Seninle beraber Paris'e dönmeği hiç istemi
yorum. Beni onlar hali İngiltere'de zannediyorlar. 
tik kararımız çok münasebetsiz bir şey! 

Filhakika Önce Paris'e gelmeden bir istasyon 
evel ayrılmağı kararlaştırmışlardı. Antuvan Pa
ris'e yalnız dönecek, Evlin bu istasyonda bir otel
de kalacak, sonra Antuvan gelip onu bulacaktı. 

Evlin ilave etti: 

- Senin bu ara çok itlerin olur. Seni şöyle bir 
görürüm. Zaten bir kaç gün benden ayrı kalırsan 
ıenin için de iyidir. Hele şu suratına bak! Ne kor
kunç olmuş. Bazan Mariyan hakikati yüzünden o
kuyacak diye korkuyorum. 

(Sonu uar) 



31 - 8- 1939 

Kavga neden çıkar? 
Çocuklar arasında yahut kanı olaun çıkan hadiıeler muayyen bir 

koc:ılar araıında çıkan kavgaların devre ile zuhur ederler. 
ıebcbini öğrenmek §İmdilik güç ı 2 - Tarihin büyÜk hadiseleri bi
ıeydir. Zaten bu zamanda en mü- rer birer tetkik edildiği vakit göze 
him olan şey, öyle ufak tefek kav- çarpan teY bunlardan en çoğunun 
galar değil, milletler arasında çık- bir asır içinde dokuz defa meydana 
ması istenilmiyen büyük kavgadır. çıkmış olmalarıdır. Yalnız orta çağ-

Süyük kavgaların neden çıktıiı- larda birkaç asır içinde birden üçe 
nı tarih mütehassıslarına aoraraanız kadar devreler mühim hadise ol
"devletler araıındaki ihtilaflar ıul- maksızın geçmittir. Bunu da o za
han tesviye edilemezse,, diye cevap manlardan kalmıt vesika eksikliği
verirler. Vakıa görünüıte öyle: me- ne hamletmek lazım gelir. 
ıela B. Hitler B. Çemberleyn'in meı 3 - Mühim hadiselerden en ço
hur ıemsiyesini istemi§, o da ıemıi- ğunun bir asırda dokuz defa çıktı
yesini sulhan vermemi§ de... ğı anlaıılmca bunların aralarındaki 

Bu türlü düıünmek İnsanların faıılalann 11, 1 yıl olduğunu kabul 
dünyaya hakim oldukları kuruntu- etmek aklen zaruridir. 
ıundan ileri gelir. lnıan oğlu kendi- lstatiıtikler bu neticeyi verince 
ıinin tann miıaJi yaratıldığına inan- büyük kavgalardan en çoğunun ae· 
dığındanberi dünyanın hadiaelerine bebini anlamak pek kolaylatır. Bir 
de kendiıinin hükmettiğini iddia e- asırda dokuz defa, 11,1 yılda bir 
der. Halbuki bütün dünyaya ve o- defa tekrar gelen tabiat hadisesi 
nun İçinde onun bir parçası olan güneı Üzerindeki lekelerin bizim 
inıanlara da hükmeden tabiat kanu dünyaya kartı gelmesi, o zaman gü
nudur. Jnıanlardan her birinin ha - netteki faaliyetin çoğalmasıdır. Yer 
yatı tabiat kanununun hükümlerine yüzündeki kavgaları güneıte faali
bailı olduğu gibi, İçtimai dediğimiz yetin artmasına atfetmek aklın ka
toptan hayat da gene o kanunun bul etmiyeceği bir ıey değildir. Çün 
hükümlerine göre cereyan eder. ln- kü günet türlü türlü ıtıklarından 
ıanlar midelerine İnen bir et par- baıka bize elektrik iyonları da gön 
çasının hazmı kendi iradeleriyle ol- deriyor. Elektriğin insanların sinir
madığını öğrendikleri halde büyük leri Üzerinde ne kaC:lar fena tesir et 
tarih hadiselerinin kendi arzuları tiğini fırtınalar gösterdiği gibi elek
neticeıi olduğunu kuruntu ederler. trikli tramvaylarda otobüslerdekin
Onun için tarih denilen ıey de in- den daha fazla kavga çıktığına her
ıanlann keyfine göre uydurulmuı kes dikkat etmiıtir. 
uzun bir maıal gibi kalır... Moakovalı profeaör tetkiklerini 

Moakova üniveraitesinde profe- daha ileri götürerek büyük kavga -
ıör Çijevıki tarih mütehassısı ol- lardan hepsinin zamanlarını güne -
mamakla beraber, tarih hadiseleri- tin faaliyetine ıöre tayin etmiıtir. 
nin de fizyoloji hadiseleri gibi tabi- Yüzde 8 ıünetin faaliyeti en az ol
at kanununun hükümleriyle meyda- duğu üç aene içinde, yÜzde 19 u o 
na çıktıklarını - bugünlerde imza- faaliyetin artmağa baıladığı iki se· 
lanan methur pakttan çok yıllar ne içinde, yüzde 53 ü (en çoğu) fa
önce - tahmin etmit ve lsa'nın aliyetin en ziyade arttığı ve giineı 
doğmasından önceki beıinci asırdan lekesinin bize karşı bulunduğu üç 
sonraki bu yirminci asra kadar - yıl içinde, yüzde 20 ai de faaliyetin 
2400 yıldanberi demek - milletler azaldığı üç aene içinde ••. 
araıında çıkan muharebelerle, mil- Bize karıı en aon gelen ıüneı le
letler içinde muharebe demek olan keıinin 1935 - 1936 senelerinde ol
büyük ihtilalleri ve büyük grev ha- duuğnu hatırlaraanız bu yıl sünet 
reketlerini birer birer tetkik etmiı. faaliyetinin azalmakta olduğunu 
Bu ite 1915 yılmda batladıfı halde anlaraınız. Zaten aiuatoaun daha 
ancak 1922 yılında tamamlryabil- ziyade ıerince geçmit olmaaı da bu-

"~ aaiı olduiunu öirenince tetkikinin ata delalet eder. Şu halde bu yıl mu
ciddi olduğunu elbette kabul eder-
sınız. r roresorun bu u zun tetkıkıe- L---L - :t ·•--ı. :L4:--ı: .... 11•L ~-. ... _ 

·~ı 1rinden çıkardıiı netice §Öyledir : de yirmi demektir .•• 
\ 1 - Dünyanın nereainde oluraa G. A. 

Yeni Japon kabinesi 
Tokyo, 30 a.a. - Japon imparatoru, 

general Noboyuki Abc tarafından ku
rulan yeni kabinenin teşekkül tarzı -
nı tasvip etmiştir. 

Japonya müıtalıil bir ıiyaıet 
talıip edecek 

Tokyo, 30 a.a. - İlk nazırlar mccli
•i içtimaını müteakip beyanatta bulu
nan ba§vekil ve hariciye nazırı gene • 
ral Abc, ıunları söylemiştir : 

"- Mütehavvil enternasyonal vazi
yet karııaında Japonya, kendi vaziye
tini nazarı dikkate alarak müstakil 
bir siyaset takip edecektir. Japonya, 
dünyanın terakkisi için, Japonya'nın 
vaziyetine karıı dostane bir anlayış 
zihniyeti gösterecek memleketlerle iş
birliği yapacak fakat diğer memleket
lere kartı çok sıkı hareket cyliyccck· 
tir. Miletin müzahereiyle değişmez si 
yaaetine devam edecek olan Japonya, 
çin meselesini ıanlı bir surette halle 
gayret eyliyeccktir. Hükümet, enter -
naayonal vaziyet karşısında yeni mil
li organizasyonu takviye edecek ve si
lahlanmasını inkişaf ettirecektir. 

Şanghay'da yeni bir 
Kuomintang kuruldu 

Şanghay, 30 a.a. - Burada Vanşig
vey'in riyasetinde "meşru,. Kumin · 
tang partisi tcşekkill etmiştir. Yeni 
parti eıas prensip olarak komünizm 
aleyhtarlığ ını ele almakta ve Japonya 
ile Konoye beyanatı üzerinden müna
sebetler tesisini ve garp devletleriyle 
de müsavat esası üzerinden münase • 
betlerin iyileşmesini talep etmekte . 
dir. , __ BUGÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
2 Film birden 

1 • MEYERLİNG 
(Danielle Darricux - Charlcs 

Boyer) 

2 . Kanlı inciler 
Scanı saatleri : 

2,30 - 4 - 5,30 - 6,45 

Gece saat 9 da 

Meyerlina we yeni jurnal 

lzmir piyasasında 
durgunluk devam ediyor 

İzmir, 30 (Husuai muhabirimizden 
telefonla) - Franıız bandıralı Teo
fil Gotye vapuru bugün Birut'tan İz· 
mire geldi ve aldığı emir üzerine saat 
21 de İstanbula hareket etti. Vapur 
yolcularını Birut'ta bırakmıştır. Li
manda bir Holanda, iki ingiliz, bir 
Norveç vapuru vardır. Bunlar mal 
yüklemiyorlar. Hazır incir ve üzüm
ler beklemektedir. Yağmurlar, incir, 
üzüm mıntakalarına büyük zararlar 
vermiştir. Piyasa durgundur. Bugün 
piyasamıza, Baltık limanlarına yapı. 

lacak ihracat için harp sigortası ya -
pılmaması için emir geldi. 

Almanya Büyük 
Elçisinin bir nutku 

İstanbul, 30 a.a. - Ankara'ya hare
ketinden evci yaz bayramı münasebe
tiyle alman kolonisini kabul eden Al
manya büyük elçisi Fon Papen, bir 
nutuk söylemiş ve bu nutkunda ez -
cümle demiştir ki : 
"- Almanya için bahis mevzuu o -

lan §ey, bir §chrin veyahut bir mınta
kanın mukadderatını halletmek değil, 
fakat sulh ve refah için de tarihi garb
li vazifesini görmek üzere Avrupa 
kıtasının ortasında, kendini müdrik 
kuvetli bir Almanya'nın, Britanya 
dünya imparatorluğunun yanı başın -
da, yaşamak hakkını haiz olup olma -
dığıdır. Ortaya konan bu meıele, me -
deni dünyayı, en ücra köşelerine ka • 
dar, sarsmaktadır.,, 

Amerikan infiradcıları 
fikir değiştirmediler 

Nevyork, 30 a.a. - Bitaraflık kanu· 
nunun tadiline muarız olan ayan aza
sından bir çoğunun fikirlerini değiş • 
tirdiğine dair gazetelerde çıkan ha -
bcrler hakkında cümhuriyctçi Senatör 
Bridgcs yaptığı beyanatta, fikrini de· 
ğiştirmit hiç bir azasına tesadüf et -
mediğini aöylemit ve mezkur kanunun 
bu,Un her zamandan ziyade zaruri ol 
duğunu ilive etmittir. 

Amerika birleıik devletleri reisi 
Runelt, bu&ün Hyde • .Parka ptmi -

ULUS 

Kadın yüzünden 

kanii bir cinayet 

Katil yakalandı dosya 
adliyeye verildi 

Dün gece sabaha karşı Altındağ 
mahallesinde bir cinayet olmuş Çu -
buk kazasının Mahmutoğlan köyün -
den Ahmctoğlu Şükrü adlı bir amele 
Çankırının Şabanözü nahiyesine bağ
lı Sarı köyünden Mustafa oğlu çöp
çü Hasanı öldürmüştür. 

Rivayete göre hadise §Öyle olmuı
tur. Katil Şükrü maktül çöpçü Ha · 
san ve arkadaşları Mehmet diğer bir 
arkadaşları Hasan ile toplanarak bir 
içki alemi yapıyorlar. Beraberlerin -
de birkaç kadın da bulunmaktadır. 

Biraz sonra Mehmet çöpçü Hasanla 
beraber kadınları alıp kendi evine gö 
türmek istiyor. Katil Şükrü ve diğer 
Hasan mani olmak istiyorlar. Arala· 
rında münakaşa oluyor. Mehmet SÖ· 

zündc ısrar ederek kadınları alıp e
vine götürüyor, bunun üzerine katil 
Şükrü fena halde kızıyor. Evinden 
tabancasını alarak Mchmcdin evinin 
etrafında dolaşmıya başlıyor. Çöpçü 
Hasan biraz sonra Mchmedin evin -
den çıkıp giderken Şükrüye rastlı . 
yor. Katilin ifadesine göre kendisine 
hakaret eden ve bıçağını çeken çöp -
çil Hasanı kalbinden bir kurşunla vu
rarak öldürüyor. Katil Şükrü hadise 
yerinden derhal kaçmış ve biraz son
ra emniyet memurları tarafından ya
kalanmıştır. Şükrü cürmünü itiraf et
miştir. Polis tahkikatı ikmal ederek 
dosyayı adliyeye tevdi etmiştir. 

Bu yll terfi eden 

hava subaylar1 
Bu sene terfi eden hava subayları -

mızın isimlerini aşağıya yazıyoruz : 
Albaylığa tcrficden hava yarbayları 

şunlardır: Muzaffer Göksenin, Feyzi 
Uçancr. 
Yarbaylığa terfi eden Hv. binbap -

ları ıunlardır: Azmi Türkay, Namık 

Ziyal, Mazlum Keyüsk. 
Binbaşılığa terfi eden Hv. yüzbaşı

ları şunlardır: Tevfik Ermen, Tahsin 
Sükas, Seyfullah Alok, Seyfettin Ga
ıpoğlu, ~ekı .lieıgın, Nurettin Tesar, 
İamet Sunar, Zeki Gülsün, Umran Ka 
rakuş, Salih Dirik. 

YüzbCl§ılığa terli eden Hava 
O ıtteğmenl eri 

Hakkı Göksevcr, Kemal Asna, Ce -
mal Gökberk, Sadettin Akat, Kemal 
Esiner, Kamil Yasa, Şevket Akı, Ah • 
met Yakar, Nurettin Ayca, İrfan Tan
sel, Hakkı Uğan, Cevat Aytuğrul, Su
at Alev, Reşat Ersel, Satahattin Uça -
kartal, Kamil Aşkun, Fuat Dörtbu -
dak, Abdürrazak İnselel, Ümit Sürey
ya Berksan. 

Üıtteğmenliğe terli eden 
Hava teğmenleri 

Ferruh Tarta}, Aziz Ötügen, Ziya 
Gökhan, Hayri Göker, Burhanettin 
Güsel, Selami Göktcmen, Turgut U -
çar, İhsan Aras, Cahit Gökçin, Saba -
hattin Pulat, Şükrü Köprülü, Ahmet 
Tuna, Ahmet Akbaf, Kemal Yada, 
Hikmet Uçkan, Adil Öçalan, Rifat 
Damargüç, Süleyman Tulgan, Bur • 
hancttin Kazancıoflu, Halil Tecer, Fa 
ruk Göğtepe. 

Diğer terliler 
İkinci sınıfa terfi eden Hv. MI. Me. 

Sıtkı Özbayre. 
Dördüncü aınıfa terfi eden Hv. MI. 

Mc : Salim Köni, Veysal Baykoç, Zih
ni Gökten. Dördüncü sınıfa terfi eden 
Hv. Hesap memurları: Hüsnü Turan· 
lı, Zeki Koru. Bqinci sınıfa terfi eden 
Hv. He. Me: Bahattin Bilgin. Altın -
cı sınıfa terfi eden He. Me: Hasan 
Gökalp, Neşet Circli. Dördüncü sını -
fa terfi eden Tayyare makinisti: Bah
ri Özbir. DördilncU sınıfa terfi eden 
Hv. Marangozu Mehmet Yalkın. 

. 
lngiliı sefiri B. Ruıvelfle 

bir bu(uk saat görüıtü 

. 
Yeni lngiliz cevabı 

Berline gönderildi 
(Baıı 1. inci sayfada) 

Hariciye nezaretinde büyük bir fa
aliyet göze çarpmaktadır. Öğleden e
vci Fransa sefiri Korben nezarette 40 
dakika kadar kalmış ve bu müddet 
zarfında Hitlcr'in cevabı kendisine 
bildirilmiştir. 

Kabine toplantı11nda 
B. Hitlcr'in dün akşamki notasına 

verilecek cevap projesi, kabinede gö
rüşülmüş, üzerinde bazı tashihata ma 
ruz kalmış ve kati metin, öğleden son 
ra Bcrlin'e gönderilmiştir. Öğrenildi
ğine göre, cevap, yeni müzakereler i
çin açık kapı bıra!ımaktadır. 

Gönderilen cevap üzerinde gerek 
Fransa ve gerek Polonya hükümetle
rinin fikirleri sorulmuştur. 

Muhalefet işçi partisi lideri Gre
enwood saat 17 de enternasyonal va
ziyet hakkında malı1mat almak üzere 
başvekalet dairesine gitmişcir. 

Diğer taraftan, dominyonların 
Londra'daki yüksek komıscrleri de 
saat 17 de dominyonlar nazırı İnskip 
tarafından kabul edilmişlerdir. Nazır 
kendilerine son vaziyet hakkında iza
hat vermiştir. 
Halk B. Çemberleyn'i alklflıyor 

Başvekil Çcmbcrleyn saat 18,1~ 
ten biraz sonra saraydan ayrılmış ve 
başvekalete dönmüştür. B. Çcmbcr
leyn, başvekalet dairesine girmeden 
evci halkın alkışlarına gülerek muka
bele etmiştir. 

Muhalefet liberal par tisi lideri 
Arşibaldt Sinkler bir kaç dakika evel 
başvekalet dairesine gelmiş bulunu
yordu. Amerika birleşik devletleri 
büyük elçisi de saat 18,20 de başveka

let dairesinde kabul edilmiştir . 
Diğer taraftan fransız büyük elçi -

si Corbin de hariciye nazırı tarafın

dan saat 18,lS te kabul edilmiş ve 
18,30 da hariciye nezaretinden ayrıl
mıştır. 

İyi haber alan mahfiller, teati edi
len notalar hakkında herhangi bir ma 
l\ımat vermekten kaçınmakta ve yal -
nız vaziyetin daima aynı vehameti 
muhafaza ettiğini söylemekle iktifa 
eylemektedir. Maamafih gene bu mah 
fillerin ilbe ettiklerine göre, Bertin 
ve Londra araıında tema• muhafaza 
edilmekte ve söz bili hariciye neza
retlerinde bulunmaktadır. 

Cevap Berlin'e bildirildi 
Sir Nevit H enderson, gece ya

rıaından bira% aonra B. Von Rib
bentrop'un nezdine siderek aon 
alman notasına lnsiltere'nin ce -
vabını tevdi eylemiıtir. 
Bu sabah İngiliz siyaıi mahfille

rinde yapılan tahminlerin hilafına o
larak, parlamento yarın için toplan
tıya çağrılrnamıştır. Öğrenildiğine gö 
re muhalefet liderleri de bugün hükü
mettcn bu tarzda bir talepte bulunma 
mıştır. 

Umumi intıba, vaziyetin değişme· 
mit olduğudur. 

Hollanda, Romanya orta elçileri i
le Brezilya sefiri de hariciye nezare -
tine gelmişlerdir. 

Paıil müdafaa tedbirleri 
Sivil miidafaa nezareti, harp vuku

unda pasif müdafaa servislerinin işli· 
ycceği bütün binalardaki sıhiyc mer
kezlerinin takviyesi için tedbirler a -
lındığını bildirmektedir. 

Diğer taraftan, gıda maddelerinin 
tevzii için esaslı teşkilat hazırlıkları 
şimdiden tamamlanmıştır. 

Bir harp takdirinde lrlanda'nın 
vaziyeti 

Dünkü haftalık toplantısı esnasında 
kabine meclisi İrlanda'nın vaziyetine 
nazaran beynelmilel vaziyet hakkında 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Siyasi mahfillerde de Valcra'nın 

son zamanlarda İrlanda'nın harp zu • 
bur ettiği takdirde bitaraf kalmağa 
gayret edeceğini ve kendi toprakları
nın İngiltcre'ye hücum için taarruz 
üssü itihaz cdilmeıine müsaade etmi
yeccğini beyan ettiği hatırlatılmakta
dır. 

Hindiıtan'da aılıer toplanıyor 

Hindistan · umumi valisi bir emirna
me neşrederek, 16 yaşından SO yaşına 
kadar bütün ingiliz tabasını ıs gün 

. ~aşing~on, 30 a.~. -:-. İti~a~tname : zarfında kaydolmıya davet etmiştir. 
sını takdı":' eden ıngılız b~yu~ elçisı Norveç bankası ingiliz lirasını kam· 
Lord Lothıan, B. Ruzvelt ıle bır bu - biyoya esas ittihaz etmekten vaz gcç
çuk saat süren bir görüşmede bulun- miştir. İsveç ve Finlandiya bankaları 
muştur. Bu derece uzun bir mülika- bundan evet aynı tctbirlcri almışlar -
tın misli yoktur. Lord Lothii\Jl, görüş dı. 
meyi müteakip her hangi bir beyanat- Yugoslav milli bankası bundan böy
ta bulunmaktan imtina eylemiştir. le, dinar fiyatını tesbitte ingiliz altı-

Fuar futbol 
maçlarına 

kupası 

hazırhk 
İzmir, 30 (Hususi muhabirimizden 

telefonla) - Enternasyonal fuar do
layısiyle yapılacak fuar futbol kupa 
maçlarına iştirak etmek üzere İstan
bul muhtcliti bugün İzmire geldi. 
Ankara takımının da İzmire gelmesi 
bekleniyor." Kupa maçları 2 eylülde 
bqlı;yacak ve Uç ıün devam edecek-

yerine doları esas olarak kullanınağa 
karar vermiştir. 

Milletçe kanatlanmanın, bu
günkü kadar münaka§a götür
mez bir zaruret olduğu bir devir 
hatırlamıyoruz. Göklerden gele
cek tehlike; korkunçluğunu bu
günkü kadar hiç bir zaman art· 
tırmamııtrr Hava Kurumuna 
yardımı unutmayınız. 
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Güzel bir kitap 

BAYRAGIMA 
TAZiYET 

Atatürk'ün ölümü sırasında yazılmış yazılar - Yazan: Nurettin Artam 

Atatürk'ün ölüm haberini aldığı - ı kan o acı haberi ilk aldığımız günler
mız dakikadan cenazesini Etnografya de sanatla, üslUpla değil, fakat sami • 
müzesindeki muvakkat kabrine tevd.i miyctlc çizilivcrmiş zavallı satırlar -
ettiğimiz güne kadar bu büyük acıya dır: 
dair duyduklarını günü gününe ga - O büyük izt i rabı, ne iki göz yuva -
zetemizdc yazan arkadaşımız Nuret - sından fışkıracak göz yaşları, ne de 
tin Artam bu içli yazıları dört forma- beş on sayfaya sıkıştırılan kırık, dö
lık bir kitap halinde bir araya topla - kük duygular anlatamazdı . 

mış, bastırmıştır. Bu hatıra kitabı Bunlar ayrı ayrı günlerde dökül • 
"Bayrağıma t aziyet,, ismini taşıyor. müş göz yaşlarıdır. Başka zamanlar -

Dünden itibaren intişar sahasına çı- da, başkaları için dökülen göz yaşla

karılan esere arkadaşımız şöyle bir ön rımızı siler, kurutur ve zamanla unu
söz yazmış ve böylece kitabı neden tup geçeriz. O'nun için dökülen bu 
bastırdığını izah etmek istemiştir : yaşları ise, O'nun için döküldüğün -

"Onunla beraber yaşıyoruz: Onun den dolayı, bir araya toplamağa lü -
ciğerlerine dolan havayı biz de. nefes zum gördüm. 
alıyoruz diye neslimiz, kendini dün - Bunları, O'nun kurtardığı bir vata
yanın ve tarihin en bahtiyar nesli sa - nın göklerinden inmiş bir kaç rahmet 
yardı. damlası gibi, yeni yetişen vatan fidan-

Genc ncsilimiz, O"nun ölümünü de Jarının önlerine seriyorum.,, 
gördüğü için en bctbaht nesillerden Eser, güzel bir kap içinde, iyi kağı-
birisi olmuştur. da basılmış ve satılığa çıkarılmıştır. 

Bu kitabın içinde yer alan yazılar, Okuyucularımıza bu hatıra kitabını 
işte boynumuzu büken, içimizi bur - chcmiyctle tavsiye ederiz. 

1 
Vatanın mukaderatmı kanatlı 

bir nesile emanet etmek cehdi, 
üç dört yıllık kısa bir zaman i
çinde, umulduğundan çok fazla 
yol almıştır Büyük gayeyi bir an 
gözden kaçırmadan çalışmamıza 
devam edersek uçan gençliğin 
bütün yurt havasına hükmedece
ği günle aramızdaki mesafeyi 
çok kısaltacağımız muhakkaktır. 

Orta tedrisat 

kadrosundaki 

değişiklik 

Maarif Vekaleti orta tedrisat kad -
rosunda yapılan terfi ve değişiklikle

r" neşretmiştir. 

Yeni barem kanunu mucibince 14, 
17,S, 22, 4S, S5 liralık maaşların kal
dırılması dolayısiylc orta tedriıat 

kadrosunda bu maaşlarda çalışan öğ
retmen ve idare memurlarının istisna
sız olarak hepsinin maaşı aşağı dere
ceye alınmıyarak yukarı dereceye ko
nulmuştur. Bu münasebetle: 

98 öğretmen 17,S dan 20 liraya, 86 
öğretmen 22 den 2S liraya. 241 öğret
men 4.5 den SO liraya, 230 öğretmen 

SS den 60 liraya, 73 İdare Me. 14 den 
ıs liraya, 68 İdare Mc. 17,S dan 20 li
raya, 21 İdare Me. 22 den 25 liraya, 
geçmiştir. 

Yukardaki cetvelin tetkikinden de 
anlaşılacağı üzere 6SS öğretmen ve 
162 idare memurunun maaşları yeni 
barem kanununun tatbiki esnasında 

yükseltilmiştir. 

Yeni baremin 817 öğretmen ve ida
re memuruna temin ettiği terfiden 
başka 72S öğretmen de kıdem zammı 
almağa hak kazanmışlardır. Maaş kad 
roauna llllaran 72S öğretmenden 4SO 
si terfi etmiştir. Terfiler maaş kadro
larının müsait olmadığı hallerde mu
vaffakiyctleri sabit olanlar arasından 
kıdem sırasına riayet edilmek üzere 
yapılmıştır. 90 liralık maaı kadrosu 
da münhal olmadığından bu dereceye 
kimse gcçirilememiıtir. 70 den 80 li
raya terfi edecek 6 öğretmene karşı
lık 1 kadro vardır. Bu da 27 sene 11 
ay hizmeti olan azami kıdemli öğret
mene verilmiştir. 60 liradan' 70 liraya 
geçecek 117 öğretmene mukabil 4 kad 
ro vardır. Bu kadrolar hizmet müd • 
detleri 38 sene ile 33 sene 2 ay 3 gün 
arasında olan 4 azami kıdemli öğret

mene tahsis edilmiştir. S0-60 liraya 
terfi edecek 8S öğretmene mukabil 18 
kadro bulunmaktadır. Bunlar da hiz -
meti 31 sene 6 ay ıs gün ile 20 sene 
7 ay 18 gün arasında olan en çok kı
demli öğretmenlere verilmiştir. 40 li
liradan 50 liraya geçecek 86 öğretme
ne mukabil 29 kadro mevcuttur. Bu 
kadrolarda hizmeti 25 sene S ay 6 gün 
ile 14 sene 11 ay 12 giln arasında o . 
}anlara verilmiştir. 3S den 40 liraya 
geçecek 86 öğretmene kartı da 28 boş 
kadro vardır. Bu da, kıdemi 27 sene 
ile 10 ıenc arasında olanlara veril • 
mittir. 2S liradan 30 ve 30 liradan 35 
liraya terfi edecek öğretmenlerin de 
terfileri tamamen temin edilmittir. 
Terfi edip tc kadrosu olan ve karar
nameleri gönderilen, muvaffakiyetle
ri tesbit edildiği halde kadroda tah
sisat olmadığından terfi ettirilcmi • 
yen ve yeni barem kanununun tatbi
ki dolayıslyle dereceleri yükselen öğ
retmenlerle idare memurlarının Jiıte-

Türkiyenin 
büyük 
kuveti 

(Baıı J. inci sayfada) 

devam eden neıriyata dikkat e
diniz: bu neıriyat ne herhanai 
bir tazyik altındadır, ne de her· 
hangi bir sansürden ıeçi;yor. Fa
kat herkes, sanki bir kafa ile dü
ıünmekte, bir kalp ile duymakta, 
bir ağızdan konuımaktadır. Mil
li kudret için, tehlike zamanla • 
nnda, baılıca teminat budur. Bu 
vahdet manzaraıını bulandır
mak istiyen her türlü tesir ve tel
kinler, tamamen akiniz kalıyor. 
Sağır duvara çarpan sesler gibi 
deiil, hepsi uyanık ıuurlar üs
tünde evrilip çevrilerek, muha -
keme ve tahlil olunar~ hüküm 
giyerek aki11iz kalıyor. 

Y almz kendi milli hüriyetimiz 
değil, pek nazik bir cojrafi böl
genin ıulh ve emniyeti için nö
bet bekliyoruz. Bu ·vazife mevki
inde, ancak türk milletinin gös
termekte olduiu ıojukkanlı ce
ıaret ve karar haısalarma ihti -
yaç vardır. 

Avrupa'nın ıarkına ve Akde· 
nize doğru herhangi bir tecavüz 
davası, erıeç Türkiye'nin hayati 
menfaatlerini alakadar etmemek 
imkansızdır. Merhalevi buhran
ların yabıtırılmaıından büyük 
bir fayda beklenmez. Sırf bu 
buhranlara ait iddiaların huıuıi 
mahiyeti de kimseyi teıelli etme
mek lazımdır. Versay haksızlık
larının tamirinden gayri bir mak
satları olmadıklarını ıöyliyenler, 
bize 1914 te Avuıturya'nın kimin 
malı olmuı olduiunu unuttur&• 
mazlar ve eğer A vuıturya ırki 
ıebeplerle miras addedilmipe, 
yann diier ıebeplerle onun inki
ıaf davalarının da tarihi ve ırki 
miras olarak ortaya atılmıyaca -
ğından, ne Selinik' e kadar Bal
kanlar ve ne de hatta Venedik'e 
kadar İtalyanlar emin olabilir -
ler. iki zıt ideoloij kimyevi bir 
mucize ile kaynqtığı ıibi, en uy
gun görünen ideolojiler de bin· 
bir parçaya ayrılabilir. Siyasi 
dinlerin müminliği bu kadar o
lur. 

Türkiye ıulh için çahpnlarla 
beraberdir. Fakat bu ıulh teca -
vüz ve zor rejimini beynelmilel 
hukuk ve teıanüt rejimine doğ
ru sevkeden hiç olmazaa bir inti
kal sulhu olmalı ve sağlam te • 
minatlara iıtinat etmelidir. Bu 
sağlam teminat, yalnız iki ta
raflı ıili.hıızlanma ile, yahut her 
zamandan daha müıellah ıulh 
bloku cephesinin istikran ile el • 
de edilebilir. 

F. R. ATAY 

Yeni Elçimiz 

Belgrad' a geldi 
Belgrat, 30 a.a. - Türkiye'nin Yu -

goalavya nesdindeki ilk bilytlk elçisi 
Tnflk Qmi&..llel • leri dı a,ne~ cıll.ıltlr. 

...... i!IMl ..... ~~ ... iiim· 
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(Başı ı. inci sayfada) 

Direktörü B . Naşit Uluğ, Türk Hava 
Kurumu adına Cümhuriyet arkadaşı
mızın Ankara muhabiri B. Meki Sait 
Esen ve Ankara garnizon komutan -
lığı adına da 32 inci alay komu -
tanı Albay B . Galip Ulaş konuştular 
ve çok alkışlandılar. 

İlk nutku veren 32 inci alay on bi
rinci bölük Teğmeni B. Raşit Mater 
bugünün milli zafer günü olduğunu 
belirtti, Ebedi Şef A tatürk'ün aziz 
hatırası önünde bir dakika süküta da
vet etti, "karşıda dimdik duran tunç 
yüzlü türk askerlerinin parıldıyan 
süngülerinde o günkü zaferin aksini 
görelim., dedi, büyük harpten mağlüp 
ve bitkin çıkan memleketin o günkü 
feci halini hatırlattı, o sıralarda Ata
türk'ün ortaya atılarak bütün ruhla
ra iman, kalplere birleştirici mefkure 
vererek türkü esir etmek istiyenlere 
karşı koyduğunu söyledi. 
İnönünde kurtuluşun ilk temeli a

tıldığını, Sakarya'da düşmanın hod -
binleşen azminin kırıldığını, nihayet 
Atatürk'ün on yedi yıl önce Dumlu
pınarda düşmanı dört taraftan sarıp 
imha ettiğini anlatan genç subay, söz
lerini şöyle bitirdi: 

gisi ile dolu bekliyoruz. 
Cesaretin, sabrın, sebatın ve ta

hammülün eşsiz timsali bir milletin 
evlatlarıyız. Hiç kimseden korkumuz 
yoktur. Bugün topumuz da var, tüfe
ğimiz de var, yetişmiş, tecrübenin bin 
bir haddesinden geçmiş genç ve dinç 
kumandanlarımız ve zabitlerimiz var .. 

Huzurunuzda türk milletinin bir· 
li ğini temsil eden Parti adına konuş
mak vazifesiyle bulunuyorum. Cüm • 
huriyet Halk Partisi köyden, kentten 
Çankaya'ya uzanan bağın, sevginin 
kadrolaşmış ve milletleşmiş şeklidir. 
Partiler belki dünyada eşlerine teşki
latları bakımından benzetilebilir. A
ma bizim dünyada dönüp dolaşan 
benzerlerinden ayrı, tastamam ayrı 
bir hususiyetimiz, her gün gözle. g?
rülecek, elle tutulacak kadar bellı bır 
gönül bağımız vardır; Meriç kıyısın
daki kulübeden Ağrı eteklerindeki 
izbelerden, hudut boyundaki kışla
dan İnönü'nün aile sofrasına her ak
şam bir nur huzmesi halinde bir his 
gider ve gelir; her yuva saadet ve 
milli itminanını bu histen alır. 

Yurttaşlar ! 

ULUS 

Mısır askeri heyeti azaları geçit resmini aeyrederlerken 

l.tanbul'da 

İstanbul, 30 a.a. - 30 ağustos tay
yare ve zafer bayramı bugün şehri
mizde büyük merasimle kutlanmıştır. 

Sabahın erken saatinden itibaren 
halk sokaklara dökülmüştür. Bayram 
dolayısiyle kapalı bulunan resmi da
ireler, evler ve dükkanlar bayraklarla 
donatılmıştır. Her sene olduğu gibi, 
Bayazit meydanında saat 10 da büyük 
bir merasim ve geçit resmi yapılmış
tır. Merasimde İstanbul valisi, İstan
bul komutan vekili, şehrimizdeki me
buslar, Parti ve vilayet idare meclisi 
azaları, yüksek rütbeli zabitan ve si -
vil memurin ve büyük meydanı doldu
ran on binlerce kişi iştirak etmiştir. 

İstanbul kumandan vekili tümge • 
neral Osman Tufan, kıtaatı ve mek
tepleri teftiş ettikten sonra bir boru 
sesini müteakip askeri bando tarafın
dan çalınan istiklal marşiyle merasi
me başlanmıştır. 

Bundan sonra en genç ve kıdemsiz 
bir subay, onu takiben de tümgeneral 
O;;man Tufan birer nutuk söylemiş -
lerdir. 

Nutuklardan sonra muntazam ve 
parlak bir geçit resmi yapılmıştır. Ge 
çit resmine iştirak edenler, ana cad
deleri takiben Bayazit, Sultanahmet, 
Sirkeci, Köprü, Şişhane yokuşu, İs
tiklal caddesi yolu ile Taksim'e gel • 
mişlerdir. Taksim'de merasimle abi
deye çelenkler konmuştur. 

Bu sabah ordu namına İstanbul 

31 -81939 

Dumlupınar' da 
yapılan tören 

Afyon, 30 a.a. - Bu sene Dumlupı
nar merasimi her yıl olduğu gibi yük
sek bir sevg1 tezahürüne vesile oldu. 
Parti genyönkurul üyelerinden B. 
Rahmi Apak'ın bulunduğu vekaletler 
ve vilayetlerden gelen heyetlerle An
kara ve İstanbul yüksek tahsil genç
lerinin bütün vilayetler parti, halke
vi, mümessilleri ve civar kazalardan 
gönderilen heyetlerin de iştirakiyle 
30 ağustos zafer bayramı en co:ıkun 
tezahüratla kutlandı. 

Tören başlarken 
Sabah saat 6.30 ve 7.15 de Afyondan 

kalkan iki trenle merasim mahalline 
gelindi. 

Tam saat 11 de istiklal marşı ile tö
rene başlandı. Elliden fazla çelenk a
bidenin bütün etrafını kaplamıştı. Baş 
ta Afyon valisi Ahmet Durmuş Ev
rendilek tarafından minnet ve tazim
lerle konulan Reisicümhurumuz Mil· 
li Şefimizin çelenklerini takiben mil
let Meclisi, Başvekalet, Parti Genel 
merkezi, vekaletler, vilayetler namı
na mümessilleri tarafınadn çelenkler 
konulmuştur. 

Nutuklar 

"- O gün, kahraman türk milleti 
yurdundan karanlığı koğmuş, bu son 
zaferiyle düşmanın bütün kabiliyeti
ni, kudretini yok etmiş, iradesini kam 
çılamıştı... Çok kanlı o nispette de 
şanlı olan böyle bir zaferle tarihimi
zin seyri değişmiş tarihimizde emsal
siz bir zafer sayfası açılmıştır. 

Bir hakikattir ki, harbi milletler 
yapmaktadır ve yapacaktır; tepeden 
tırnağa k•dar da silahlı olsa, sürüler 
değil milletler yapacaktır, davasının 

isabetine ve insaniliğine güvenen mil
letler! Dileğini iyice bilip tartan in
sanların orduları sulhu, şerefi ve hay
siyeti tutabilen ordulardır. Taşmak, 
şişmek ve patlamak hevesleri zevale 
mahkumdur. Kıtalar geçerlerken komutanlığında bir kabul resmi yapıl· 

mıstır. Gece fener alayları ve halkev-

En genç bir subay, İstanbul ve An
kara yüksek tahsil gençliği namına 
birer ve Afyondan halk namına bir 
genç nutuk iradeylediler. C. H. P. mil 
messili B. Rahmi Apak'ın çok özlü ve 
biiyük mücadele ve zafere tekaddüm 
c: ... en hadisatı anlatan nutukları, kol
ordu kumandan vekilinin harekatı a
razi üzerinde tarif ve izah eden ço~ 
geniş heyecan ve gösterilere sebep o
lan nutku takip eylemiştir. Sonra res
mi geçit mahalline gidilmiş, Afyon 
valisi ile kumandan vekilinin buzu • 
nında evvela askeri kıtalar sonra iz
ciler ve yüksek tahsil gençleri, yaya 
ve atlı olarak iştirak eden köylüler 
büyük bir geçit resmi yapmı:ılardır. 

Sinesinde şehitler taşıyan bu vata
nın her köşesi bir kabe, babalarımızın 
kaniyle yuğrulan bu topraklar bizce 
aziz bir varlıktır. O varlıkta Milli Şe
ref için yaşıyoruz. 

Yarın icabederse hiç bir nispet ve 
imkan şeraitine bakmadan çarpışa . 
cağız. Türk; tarihin, zafer tacıdır. 
Bizce; vatan millet ve cümhuriyet sev 
gisi bütün sevgilerin üstünde gönlü . 
müzde, göğsümüzde, yaşıyan ve bizi 
yaştan bir sevgidir. 

Yarın bu sevginin kaynayışiyle kan
larımızı akıtacak ve o gün ruhlarımız 
&onsuz huzurun göklerine kavuşacak
tır. 

Yurttaşlar! Davamız insanlığın, 
medeniyetin ve sulhun davasıdır. 
Kalbimiz, kafamız ve ruhumuz, güt
tüğümüz maksadın biribirinden ateş
li, biribirinden özlü müdafii ve mü
minidir. Hiç bir millete nasip olmı
yan bir gönül ve kafa beraberliği ile 
Milli Şefin etrafında kenetlenmiş bu
lunuyoruz. İnsanlığa hüriyet ve istik
la davasının en güzel dersini ve örne· 
ğini vermiş İnönü'ler ve Çakmak'lar 
başımızdadır; en büyük türk, rahmet
li Ata'mız, hepimizin kalbinde ve ka
fasında iman ve irade halinde dipdi
ridir. 

yoruz. . .. l 1erinde top.Jantılar yapılacak, konfe -
Bu şereflı guncle de, yurdun her ta· ranslar verılecektir. 

rafında türk milleti, 18 inci 30 ağus
tosun neşesiyle ayaktadır, hele bugün 
neşemizin, her zamankinden fazla ye
rinde olduğunu neden gizliyelim? 

iz.mir' de 
İzmir, 30 a.a. - Bütün gazeteler, 

türk ordusunun büyük bayramını kut· 
lamakta ve 17 sene eve l bur,ün Meh -
metçiğin süngüsünü ufuklaı daki zin· 
dan karanlığını <levirerek istiklal gü· 
neşini türk milletine göstermiş oldu
ğunu işaret etmektedirler. 

Gazeteler gene bu münasebetle bü
yük zaferi hazırlıyan ve kazanan bü· 
yük ve ebedi Dahiyi, onun eşsiz ar -
kadaşı büyük Milli Şefi tazimle an
makta, türk milletinin yenilmez ordu
suna güvenini ve bağlılığını tebarüz 
ettirmektedirler. 

Bu suretle büyük zaferimizin 17 in 
ci yıldönümü büyük heyecan ve sa
mimi tezahürlerle kutlanmıştır. 
f///ll!l/lrJIOS ~ 

Kurtuluş mücadelesini yaratan Ata
türk'ün ve bu mücadeledeki şehitle -
rimizi hürmetle yadederken bizlere bu 
§erefli günleri yaşatan Milli Şef lnö
nü'ne ve bütün bUyUklerimize sonsuz 
minnet ve şükranlarımızı sunarız. ,, 

Kendimize güveniyoruz, güven· 
mekte haklıyız; yenilmiyeceğiz, ye
neceğiz! Çıldırmamış insanlar, bu ka
dar asil ve ulvi bir gaye uğrunda iler
liyen, bu kadar cesur ve mükemmel 
bir müdafaa kadrosuna malik olan 
Türkiyc'ye yan bakmaz 

Yeryiizünün şu karmakarışık mev
siminde, dünya milletlerinin belki de 
çetin bir imtihana hazırlandıkları şu 
sırada, ufuktaki karaltılarla, kavga, 
türke doğru kem bir bakışla bize 
de bulaşacak ve hele türk yurduna sal 
dırmak istiyenlerin beyni üstünde o
lacaksa, bu kavgaların bizim için en 
keyiflisidir. Türk kahramanları, bu -
gün neşe ve inanla kutladığımız bu 
mucizevi günü, türk düşmanlarının 
bütün hesaplarını tarih boyunca alt -
üst etmek için yarattılar! 

Na§it Hakkı Uluğ nutuh verirken Ebedi Şef Atatürk'ün, 30 ağustosun 
Anlcnrn MnllL..ovİru.fe> 

B. Ntıtit Uluğ'un konuımaaı 

Bundan sonra Cümhuriyet Halk 
Partisi adına B. Naşit Uluğ bir hita
bede bulundu: 

Hiç bir perva ile irkilmiş değiliz ; 

kendi milli kalkınmamıza hep aynı 
hız ve şevkle devam ediyoruz, devam 
edeceğiz! 

Alay Komutanının nutku 

En son olarak, Ankara garnizon ko-
- Bugün, her şeyden önce insanlı- mutanlığı adına 32 inci alay komuta

ğın büyük bayramıdır, bir milletin nı Albay Galip Ulaş bir nutuk verdi. 
hüriyet ve istiklal hakkını, en aman- "- Bugün her bakımdan hür, müs
sız şartlar içinde dahi, azmedince kur- takil, mesut bir yurd içinde büyüle 
tarması mukadder olduğunu bütün zaferimizin 17 inci yıldönümünü kut
dünyanın hayret ve minnetle öğren - larken, bize bugünü yaratan, türk ta
diği gündür. rihinin eşsiz kahramanı Ebedi Şef A-

Bugün, soğukkanlı muhakemelere, tatürk'ün manevi huzurlarında, ölmez 
milli kudret ve sırlardan habersiz dü- varlığına sonsuz saygı ve şükranları 
şüncelere göre bütün imkanların boş, arzetmeyi en mukaddes ve milli bir 
bütün ihtimallerin kapalı göründüğü borç bilirim.,. diyerek söze başlıyan 
bir zamanda ve bütün bir düşman Albay, mucize olarak vasıflandırılan Meki Sait Esen nutuk verirken 
dünyaya karşı kağnısı ve sopasiyle bu zaferin azamet ve ihtişamının hiç . 
dövüşerek hüriyet ve istiklalin kurta- bir şeyle mukayese edilemiyeceğini, 1 İ~önü ve o~un yakın mesaı ark':daşla
rılabileceğini bütün insanlığa göster- çünkü onun Atatürk'ün zaferi olduğu- , rıyle ş.erefl~ ordumuz, bu varlıgın en 
diğimiz gündilr. nu hatırlatarak, dedi ki: kuvetlı temınatıdır. . .. . 

. Dünyada zaman zaman, şişmek, ge- .. _Ne mutlu, 0 ana ve babalara ki, Yaşasın asil türk mıllet ve cumhurı-
nışlemek ve patlamak isti yen kalaba- milli hedef ve gayenin tahakkuku i · yeti, . . 
lıklar türer; onlar uzak ve yakın çin en kıymetli evlatlarını, Atatürk Yaşasın tarıhı şan ve şerefle dolu 
komşuları için hiç bir hak tanımazlar. ordusunda kurban vererek bugün ara- olan ordumu~, . . . 
Rica ,niyaz ve ağızdan müdafaa on_ d .. k k 1 1 .. v .. 1 . - ge Yaşasın Mıllı Şefımız kahraman 1s-

mız a yu se a ın a gogus erını - .. .. 
ları şımartır. Bunlarla konuşmanın re gere yaşıyorlar. Ne mutlu 0 aziz met İnonu.,. 
tek yolu, hiç bir malzeme yoksa bile cehitlere ki milli dava uğrunda hayat-
eline bir odun geçirip mütecavizin 't Türk Hava Kurumu adına nutuk 
üzerine saldırmaktır. İşte 30 ağustos l~rhını feda ederek geridekilere _bütşünf Tu·· rk Hava Kurumu adına konuşan 
b .. 1 b 1 b' k .. k · . k d cı anda hatırı sayılan ve Millı e 

oy e aş ıyan ır u reyışın mu a - Kah 1 .. ... .. ..k k "d 1 B. Mekı" ~ait Esen, bizi zaferden za-
d r "d" raman nonu nun yu se ı are e- _ 

er za ~rı ır. v rinde her zamandan daha kuvetli ve fere götüren otuz ağustosun mucize-
Ayagında çarık, bacagında beyaz daha . l" .. ff h h'" .. vı· kudretı"nı· hatırlatarak dedi ki: 

1 ·· l k ·1 1 .. verım ı, mure e , ur ve mus-<lon, sırtında a aca gom e ı e no- ı tak"l b" b k 
nü'nde, Sakarya'da cephe tutanların ~-- ır yurt ıra mışlardır ... 
bu maddi sefaletini unutturan emsal- un~anın içinde bulunduğu karan-
siz bir ruh zenginlikleri vardı: bütün lık ~azı~et. ka~şısında bizim huzur ve 

· ı ğ · · d ·k· b"' "k emnıyetımıze ışaret eden hatip sözle-bu dış pcrışan ı ın ıçın e ı ı uyu . . .. 
1 

• . . 
imanla mücehhezdiler: toprak sevgi- rını şoy e bıtırdı: 
si ve birlik aşkı. "- Eğer, bütün hüsnüniyetlerimize 

d rağmen yurdumuza, cümhuriyetimize, Hüriyet ve istiklali uğrun a sava- k d 
as eden olursa, mevcudiyet ve istik

şa kalkan orduların asıl teçhizatı, ~- Ialimizi korumak için Atatürk'ün çiz
sıl silahı, süslü ve yaldızlı dıştan zı- . . 

dığı nurlu yolda metin adımlarla yü
yade, işte bu iç kudrettir. Cihan m~- rüyen Milli Şefimiz kahraman İnönü 
deniyetinin, bütün .insanlık cse;l~r~ - emrinde, nihai zaferden tamamiyle e-
nin, hepsinin temelı vatan sevgıs.ıd.ır. . 

1 
k b" 

mın o ara , ırer er gibi çalışacağız 
Bu sevgi türkün milli hasletlerının, ve muvaffak olacağız. Çünkü, türk, 
müdafaa kuvetlerinin en başında ge- yaratıcı ve başarıcı bir kuvettedir. 
lir. Bu haslet, türklerde yamama. uy- Bunda şüphesi olan yabancı gözler 
durma değildir, hilkatinin iktızası, son on beş sene içinde kudretli şefle. 
kanının tabiatı olarak mevcuttur. rinin başkanlığında türkün yarattığı 

30 ağustos zaferi, milli birliğin za- ve başardığı muazzam eserlere bak -
feridir. Cahil sanılan Anadolu vatan sınlar. İşte o zaman türkün bu mü
ve istiklal yolunda, bilerek ve inana- meyyiz vasıflarını daha iyi anlamış 
rak ordulaşmıştır; vatan ve istiklal olacaklardır. 
yolunda bir başbuğun emrinde kork~ Kahraman arkada~larım, aziz yurd-
·ı zorla kandırılarak Dumlupınar -
ı e, • f daşlarım, 
da taşmamıştır. Irz ,namus ve şere Şerefli bir tarihe malik olan türkün 
ugvrunda yüce başları gibi dik dağlara matemli günlerine son veren büyük 

k Anadolu erleri Mustafa Ke-
çı an k" "aferı·n 17. ci yılını kutladıg- ımız bu 

l,. sine koşmuşlar ve ırkın ha ı- .. 
ına ın se . · anda, bütün kalplerimiz vatan aşkı, 
ki mirasçıları olduklarını ıspat etmış- kahramanlık duygulariyle çarparken, 

lerdir. El' · t ti"kte dünyada bir bir kuvet bu varlığı sar-
G ı 1. bugüne... ımız e ' ~ 

e e ım Ih c vatan sev- samaz ve sarsamıyacaktır. Zira İsmet 
gönlümüz insanlık, su v 

"- 17 yıl önceki büyük kavga mey
danında, alt olup perişan olan, yalnız 
düşman değildi. 30 ağustosu yaratan
ların kavgası Akdeniz kıyısına varıl 
dığı gün bitmedi. Yurdu bütün kötü
lükler ve geriliklerden temizlemek, 
türk milletinin muhitinden sıhatine 
kadar musallat olan bütün düşmanla
rı yenmek için, 30 ağustosun çetin 
harbi, başka sahalarda uzadı gitti. 17 
yıldır bütünlük, ilerilik, ve eyilik için 
her savaş, bir 30 ağustosla taçlanıyor. 
Onu, sadece yurdu karanlıklardan ışı· 
ğa ve türkü tam bir yoksulluktan şe
refli bir yaşayışa kavuştnran destani 
kahramanlıkların yıldönümü olarak 
kutluyoruz. Her 30 ağustos, türk yur
dunun karasında, denizinde ve hava
sında temadi eden bir zaferin bayra
ğı olarak dalgalanıyor. 

30 ağustos zaferi cümhuriyet Tür -
kieysinin temeli oldu. Bu sağlam te· 
mel üzerine kurulan muhteşem yapı 
yükseliyor. Bu yapının ak alınlı işçi
leri, her 30 ağustosta, büyük türk var
lığının biraz daha geliştiğini görür -
ler. 30 ağustos, türk milletinin yük
selmesine kanat oldu. Bu mucizevi gü 
nün, türk havacılığının da bayramı 

olmasındaki asil manayı, onun mutla· 
ka zafere ula~tırıcı kudretinde bulu -

doğuşµndaki ü~ük sözleri kulai7ı -
mızdadır: "hat müdafaa yok, satıh 
müdafaa vardır, o satıh bütün vanta
dır !,, 

Türkiye'nin toprağında, havasında 
ve denizinde, bütün bir satıh müdafaa 
nın üstünde, 30 ağustos, hepimize kut-
lu olsun. 

Geçit başlıyor 
Nutuklardan sonra geçit töreni baş

ladı. Evela şanlı harbiye geçti. Türk 
ordusunun yarınki kumandanlarını, 
halk coşkun bir sevgi ve heyecanla 
alkışladılar. Önde mızıkaları ve san
cakları alayların geçişi, askerlikte 
cümlelerin içine sığması imkansız te
zahürlerle karşılanıyordu. Hipodrom
un dört tarafını çevreliyen yirmi bin
den fazla bir kalabalık, dün, Türkiye
nin süngülerinin gölgesinde inşa edil
diği şanlı ve kahraman orduya karşı 
şükran borcunu onları doya doya al · 
kışlıyarak gösterdi. Her otuz ağustos
ta bize birçok yenilikler ve gittikçe 
inkişaf edip gayesine varmış olan bir 
disiplin ve intizam içinde çıkan asker 
terimiz, dün, enternasyonal alemin bu 
buhranlı günlerinde bizim ancak hu -
zur ve emniyet içinde yaşamaktan gay 
ri bir yapacağımız olmadığını anlattı
lar. 

Halekvinde 

Ankara Halkevi, büyük zafer dola-
. b" ogram hazırla -

yısiyle zengın ır pr .. .. .. 
S t 19 30 da evin onunu doldu-

mıştı. aa · .. 
binlerce kişilik ve ekserısı çocuk-

ran . - . b" k 1 
l . teşkil ettıgı ır a a-lar ve genç erın . . . v. 

k .... de büyük zaferın eşsızlıgı· 
balı onun . 
ni anlatan güzel konuşmalar ve vazı-

tıerden tertip edilmiş Karagöz oy-
ye .. d 

ld Bı·r saat süren Karagoz en 
natı ı. 

d 20 30 da bayramın mana ve sonra a, · • 
k etini belirten konuşmalar yapıl-
ıym d "Y 

d Ş·ıirler okundu, gece e aşıyan 
ı ve ·1 d"l ölü" piyesi muvaffakiyetle temsı e ı 

di. 

Gece 

B .... k bayram şerefine şehrin her 
uyu .. d"" k 

tarafı donanmıştı. Ankara g.un uz a-
dar aydınlık ve parlaktı. Bılhassa U
lus meydanına grup grup gelen ha~.k. 

f anıtının önünde duruyor, bu· za er .. 
yük milli kahramana şukran borcunu 
.. d .. ordu. 
o uy . d" - . y . h" 'd B"rincisi şehır, ıgerı enışe ır e 

d 1 
1

şan iki fener alayı ile, Orduevi 0 a l" ·1 U kar ısında Atatürk heyke ı ı e, lus 
me:danındaki iki bando, bayrama ses 
ve hareket veriyordu. 

Gazetemizin makineye verileceği 
sabaha yakın bu saate kadar Başşeh • 
rin bu fevkalade manzarası devam et
mektedir. 

a :.:,_ QH ! •., -· ,/ 

coşkun tezahüratı arasında kutlanmış 

tır. Sivil ve askeri erkan ile halkın 
ve mekteplilerin ve askerin iştirak et
tiği bu kutlama merasimine istiklal 
marşı ile başlanmış ve genç bir subay 
ile alay kumandanının nutuklarını 

müteakip bir geçit resmi yapılmıştır. 

Samsun' da 

Samsun, 30 a.a. - 30 Ağustos za -
fer ve tayyare bayramı bugün büy~k 
tezahürlerle kutlanmıştır. Sabahleyın 
tümen karargahında yapılan kabul re.s 
minden sonra saat 10.30 da cümhurı
yet meydanında toplanan on binl~r~e 
halkın önünde kahraman askerlerımız 
bir geçit resmi yapmışlardır. Merasi
me askeri kıtalardan başka me~t:pler, 
mallı! gaziler ve sporcu.~arın vah ve -
kili ile korgeneral. ~e. tumen komuta-

tarafından teftışı ıle başlanmış ve 
nı E . 
piyade alayından te.gme? m~n kür _ 
süye çıkarak zaferın bır .tarıhçesini 
yapmış ve ko~ge.n~ral Galı~ Türker, 
kutlanan zaferımızın azemetınden ba
his bir söylev vermiştir. 

Bu merasimi müteakip Atatürk a _ 
nıtına merasimle çelenkler konulmuş
tur. 

30 ağustos gecesi 
En büyük zaferin 17 inci yıldönU -

münü kutlamak için gecenin erken 
saatlerinden harekete gelen Ankara 
halkevinin önü daha karanlık basar • 
ken kalabalıkla dolu görünüyordu. 
Milli havalar hoparlörle dışarı veri
liyor, meydana toplanan halka ve ço
cuklara karagözle günün manası tel
kin ediliyordu. 

Saat 20.30 da salon hıncahınç dol • 
muş bulunuyordu. Behçet Kemal Çağ
lar, Ilalkevi adına geceyi açtı ve bü
yük bayramın manasını, dünya mik -
yasındaki ehemiyet ve ulviyetini anlat 
tı. Dünyanın karanlık ve karğaşalık 
manzarası ortasında Türkiyenin emni
yet ve istikrar havasını tarihindeki 30 
ağuı:;toı:;larla tekid etmekte olduğunu 
belirtti. Ebedi ve Milli Şeflerin nu -
tuklarından alınmış cümlelerle türk 
kahramanlıklarını konuşturdu. 

Bir aralık Atatürk'ten bahsederken 
dinleyicileri ayağa kalkıp Atatürk'ün 
muvakkat kabrine dönmiye davet et• 
miş oldu; herkes ayakta, huşu ve he -
yecan içindeydi; "Atatürk! Atatürk! 

Zonguldak'ta Sana Iayik olmak için her şeyi yap -
mıya hazırız', eserinin kılına kimse do

Zonguldak, 30 a.a. - 30 Ağustos kunamıyacaktır, eserine yan bakan 
zafer bayramı burada büyük törenle göz kör olacaktır!,, diye haykırdı ve 
kutlanmıştır. Bu güzel yıldönümü 

·· b · J h alkışlandı. 
munase etıy e er yer bayraklarla ve Tarsus halkevi üyelerinden ve mu-
dövizlerle donatılmıştır. Merasim ye- allimlerinden Kemal Askeri, Münir 
r~nde ":ali, komutan, kıtaları, halkı teb Müeyyet Bekmanın güzel bir şiirini 
rık ettıkten sonra komutan çok heye-
canlı bir nutuk ·· 1 . . çok iyi okudu. 

. . soy emış ve bunu bır Halkevi gençleri "Yaşıyan ölüler 
geçıt resmı takip eyle · t" • •• 

Geçit resminde 
0 

mış ır. . . piyesini muvaffakiyetle temsil ettiler 
k"' .. muzlarında mermı 1 ve hararetle alkışlandılar. Salonları 

tbaşıyan ?Y~u kadılnari ile kağnıların doldurup taşan kalabalık gözleri do-
ayrama ıştırak ir" · d 1 • 

.. :ıın cıvarın an ge en lu ve gö~üsleri kabarık ayrıldı. 
yaya ve atlı yuzlerce k .. 1.. .. çiş-
l _ b"' .. k b" oy unun ge 
:rı uyu ır sevgi ile takip edilmiş-

tır. 

Töreni takiben parti evinde yapılan 
toplantıda köylülerimize ve merasi -
me res • ·· · . mı unıformalariyle katılan ih -
tıyat subaylarımıza hava kurumu ta
rafından bir ziyafet verilmiştir. 

Bütün yurdda 

.. Almakta olduğumuz telgraflar. 
dun 30 A • . . gustos zafer bayramının 17 
ıncı yıld·· ·· onumünün yurdun her yanın-
d~ en içten tezahüratla tesit edildiği
nı ve her sınıf halkın bu münasebetle 
yap~lmakta olan toplantılarda Ebedi 
Şefın aziz hatırasını taziz ve Milli 
Şe~ İnönü'ne karşı sonsuz saygı ve 
baglılıklariyle kahraman orduya kar
şı minnetlerini izhar ettiğini bildir -
mektedir. 

. Gene mesut yıldönümü münasebe -
tıyle bütün şehir ve kasabalarda parti 
v_e halkcvleri tarafından içtimalar ter
tıp cdilmiı bulunmaktadır. (a.a.) 

BAYRAGIMA 
TAZİYET 

YAZAN: 

Nurettin Artam 

ATATÜRK'ÜN 
ölümü arkasından yaz.ılmı§ 
içli yazılardan ibaret olan bu 
güzel kitap basıldı, çıktı. 

Fiyatı: 35 kuru' 

Kitapçınızdan isteyiniz! 

l 
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BGffa alay sancağı, Mehmetçikler büyüklerini selamlıyorlar 

T opçulr geçerken 

Topçular ıer•I tribününün önünde 

1
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''Ylldıray,, denize indirildi 

"Yıldıray' denizaltı gemin Valde kızağında 

Bayan Okan, ıampanya fİıenni kırdıktan •nra ••• 

ULUS 
_.,_ 
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Dünkü büyük 
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resminden 

-• -
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enstantaneler 
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Bora::canlar, kahraman Mehmetçiklerin adımlarına tempo tutuyorl-. 

Binlerce kiıi, geçidi aeyrediyor 

Ankara garni::conu adına Albay Galip Ulaı nutuk veriyor 

Milli _ Müdafaa Müsteıan General 
Nazmi Solak, kıtaları selamlıyor 

Batta bora::canları, bir luta 6eçerk• 

Çelik miğferli ,tunç yü::ılü Mehmetçikler ... 

1'ejnM11 Rafit Matelı nat'-9 .,.,.;,,,.,. 
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Almanlar tarafından işgôl edilince 

Polonya em iyet 
tedbir erini arttırdı 

(Başı 1. inci sayfada) 
te ve Polonyanın bu tedbirinin ln
giltere tarafından Polonya'ya veri -
len yardım teminatının bir neticesi 
olduğunu söylemektedir. 

Berlin ve Roma tedbirleri 
nasıl tefsir ediyorlar? 

Londra, 30 a.a. - Royter Ajansı, 
Polonya hükümetinin m~cburiyet al -
tında kendi emniyeti için yeni askeri 
tedbirler almış olduğunu bildirdikterı 
sonra, bu tedbirlerin BerJin ve Homa
da umumi bir seferberlik gibi göste . 
rilmiş bulunduğunu ilave eylemekte -
dir. 

Leh resmi tebliği 
Varşova, 30 a.a. - Aşağıdaki resmi 

tebliğ neşredilmiştir : 
"Almanya, bir müddettenberi Po -

lonyaya karşı bir tazyik siyaseti takip 
etmektedir. Gazetelerdeki neşriyat, 
muttarit surette yapılmakta olan tah
rikat, hudut hadiseleri, Polonya hu -
dudunda seferber edilmekte olan mü
sellah kuvetlerin mütemadiyen arttı -
rılması bu siyasetin aşikar bir delili -
dir. Son zamanlarda serbest şehir a -
razisinde Polonyanın red ve cerhi ka· 
bil olmıyan hukuk ve menafiine karşı 
sarfedilmiş olan faaliyet ve Al~an -
yanın Polonya arazisinin şarktakı ak
samına göz dikmesi, Polonyanın teh· 
dide maruz bulunduğunda şüphe ve 
tereddüde mahal bırakmamaktadır. 
Gerek sulhun muhafazası için mesai 
sarfetmek suretiyle yüksek leh devlet 
adamları tarafından uzlaşma yolunda 
yapılmış olan bütün teşebbüsler, ge -
rek Polonyanın müttefikleri olan ve 
aynı zihniyete sahip bulunan hükü -
metlerin bu yoldaki teşebbüsleri şim
diye kadar alman hükümeti nezdinde 
bir güna tesir yapmış değildir. 

Emniyet tedbirleri arttırıldı 
Bütün bu hadiseler, bilh .. aa1ı 

alman kıtaatının kom§U devlet o· 
lan Slovakya arazisine gimıeain
den ısonra, hesaba katan Polo_n
ya, evelce ittihaz elmi§ .. oldu~ 
tedbirlere ilaveten, bugun vazı· 
y etin amir olduğu tedafüi askeri 
tedbirlerle emniyetini takviye et
mek mecbu riyetin de bulunmak -
tadır. 

Hiç bir devlete karşı tecav~z~. hiç 
bir niyeti olmıyan Polonya~ ~u~ume.: 
tinin siyaseti, değişmiş •. de~ıldır. B~
tUn devletlerle ihlas daıresınde teşrı
ki mesai arzusu, cümhurreisi B. M:s
cickinin B. Ruzvelte vermiş ol?ugu 
cevapta ifade edilmiştir. Bu arzu Po
lonya siyasetinin temayüllerini hak -
kiyle tavsif etmektedir.,. 

Fransa'ya da malumat verildi 

Varşovanın siyasi mahfillerinde bu 
tebliğde bahsedilen askeri tedbirlerin 
bilamel evelce ittihaz edilmiş olan ted 
birler mahiyetinde olduğu beyan e -
dilmektedir. 

Alman tayyareleri hududa 
tecavüz ettiler 

Alman tayyarelerinin Polonya hu • 
duduna yeniden dört muhtelif cihet -
ten tecavüz ettikleri haber veriliyor. 
Diğer taraftan Almanya - Polonya hu 
dudunun bir çok noktalarında alman 
ve Polonyalı hudut muhafızları ara • 
sında yeni müsadcmeler vukua gel • 
mektedir. 

Vistül üzerinden Danzig yolu ile 
Gdynia'ya seyrüscfain menedilmiş~ir. 

Tuna seyrüsefain kumpanyası •.. Vıya 
na ile aşağı Tuna arasında seyrus~fa
inin 31 ağustostan itibaren tatil edıle
ceğini bildirmektedir. 

Şarki Prusya'dan kalkan bir 
alman treni tevkil edildi 

Berlin, 30 a.a. - Marienburg'dan sa 
at 10.20 da kalkan ve Polonya korido· 
rundan geçerek Danzig ve Berlin'e gi 
decek olan sürat katarının geçmesine 
bugün Polonyalılar mani olmuş ve ne 
lokomotif ve ne de mürettebat ver · 
mişlerdir. Polonyalıların bu hareketi, 
şarki Prusya ile Almanya'nın diğ.eı 

kısmı arasındaki münakaHita imtiyaz 
veren 1921 Faris muahedesinin hü -
kümlerine aykırıdır. 

Binaen aleyh Polonya mezkur mu -
ahedeyi ve bu muahede hükümlerinin 
tatbikine ait alman - polonya taahhüt
lerini ihlal etmiştir. 

Yunanistan'da oturan kırk beş ya -
t:ıından ger Almanlar, silah altına çağ-
ıı :s ' d" mek rıldıklarından, Almanya ya on -
tedir. 

Danzig'de Polonyalılar 
tazyik ediliyor 

Varşova, 30 a.a. _ Dan~igden bildi
rildiğine göre, 29 - 30 agustos gece
si ve bugün, Danzig polisi, serbest şe
hirde oturan bazı polonyahları evle -
rindcn !iıkıırmı 't"\r. . 

Danzig makamları, serbest şehır.de 
oturan polonyalıların bazılarına Y~ -
yecek almak için vesika vermekten ım 
tina etmiştir. Bu polonyalıl~r,_.bu ıı.~ • 
hepten, yiyecek bulmakta buyuk guç
lükler çekmektedir. 

B. Förster bu akşam Berline gelmiş-
tir. 

Garanti alan 

bitaraf 

devletler 
Londra, 30 a.a. - aymis ve Deyli 

Telegraf gazeteleri, bir harp vuku -
unda İngiltere hükUmetinin Hollan
da 'nın bitaraflığına riayet etmeğe 
karar verdiğini bildirmektedirler. 

Mısır' da 

ULUS 

Fransa' da 
yeni tedbirler 

Askeri makamlar 

radyolara el koydu 
Faris, 30 a.a. _ Fransız radyo is-

t Yonları bugünden itibaren ciheti as .. 
askeriyenin kontrolüne gcçmıştır .. 

Bugün Paris mıntakasından 16 bın 
çocuk uzaklara çıkarılmıştır. Tahliye
ye yarın da devam olunacaktır. 

Paris'te ve Seine vilayetinde bütün 
umumi toplantılar yasak edilmiştir. 

Hariciye nazırı Bone dün akşam 

tayyare ile Parıs'e avdet eden Fransa
nın Moskova sefiri Naggiar ile bu sa
bah uzun bir mülakat yapmıştır. Bo
ne mülakattan sonra Elyse sarayına 

giderek Türkiye'nin yeni Paris sefi· 
rinin Löbrön'e itimatnamesini takdi · 
mi merasiminde hazır bulunmuştur. 

Reisicümhur B. Löbrön, B. Sarraut
yu da kabul etmiştir. 

B. Bone, Polonya ve Amerilfa Bir
leşik devletleri büyük elçilerini kabul 
etmiştir. 

B. Daladiye, akşama doğru, bahri
ye genel kurmayı başkanı amiral Dar-
lan'ı kabul etmiştir. • 

Ordu ve hava ayan encümenleri a
zaları, vaziyet hakkında noktai nazar 
teatisi için toplanmışlardır. 

Bir komünist •enatörün beyanatı 
"Populer" gazetesi komünist ayan

dan Marsel Kaşen'in bir mektubunu 
neşretmektedir. Kaşen bu mektubun-
da şöyle demektedir: . 

"Bu vahim anlarda ko;41tüniat partı
si Hitler Fransa'ya taarruz ettiği tak
dirde karşısında memleketin emniye
tini mUdafaa etmek için başta komü
nistler olduğu halde bütün fransız 
milletini müttehit olarak bulacağını 
beyan etmektedir.,, 

Bu satırlardan sonra Leon Blum ~u 
tefsirlerde bulunmaktadır: 

''Bu resmi beyanat ile alman - sov
yct paktını telif etmek işi komünist
lere aittir. Fakat bu beyanatın Fran
sa'dan ziyade hariçte bilinmesi fay
dalıdır.,, 

Komüni.tler hakkındaki kararlar 
ve bir iıpanyol gazete•i 

Madrit, 30 a.a. - Tanca'da çıkan ve 
fokat Burgo 'un s.ansürline ttibi olan 
"Espana,, gazetesi, Fransada ahiren 
komünist neşriyata karşı ittihaz edil
miş olan tedbirler hakkında bir müta
lea neşretmiştir. 

Bu gazete, diyor ki: "Eğer komü -
nist organlarının tatil edilmesinden 
sonra komünist idare tarafından Fran 
sanın her tarafında vücuda getiril · 
miş olan şebeke tahrip edilecek olur· 
sa fransızların arasındaki vahdetine 
engel olan manialardan biri ortadan 
kalkmış olacaktır. Aynı zamanda bey
nelmilel uzlaşma sahasındaki başlıca 
mani de ortadan kalkacaktır. Bizler, 
İspanyada diplomatik hadiselerin bu 
aksi karşısında lakayit kalamayız. E
vela Fransa namına, sonra da Fransa
nın komşusu olan milletler namına 
memnuniyet hissetmekteyiz.,, 

Tarihinde 30 Ağustos bulunan 
bir millete yaraşan vasıf an cak 
(Kartallrk) tır. .................................................... .. 

Paris Sefirimiz 
ilimalnamesini dün 
B. Löbrön'e verdi 

(Başı 1. inci sayfada) 
terimiz, karşılıklı münasebetlerinin 
bidayetindenberi biribirlerini tanıma
ğa ve takdir etmeğe zaman bulmuş
tur. En yüksek vatanperverlikle mu
kadderatını idare ettiğiniz büyük mil 
letin baha biçilmez vasıf ve meziyet
lerini yadederek vazifeme başlamak 
benim için hususi bir zevk teşkil et
mektedir. Gayretlerim türk - fransız 
dostluğunun tarııinini ve iki memle
ket arasındaki dostluk bağlarının bü
tün sahalarda sıkılaştırılmasını istih
daf eyliyecektir.,, 

8. Löbrön,ün cevabı 
Verdiği cevapta Cümhurreisi B. 

Löbrön, bilhassa demiştir ki: 
"- Medeniyetin ve beşeriyet te • 

rakkisinin korunmasını istiyen ve mil 
letlerin istiklali prensipine bağlı bu
lunan Fransa ve Türkiye'nin sulhu 
münhasıran adalet ve hüriyete müs
tenit bir mefhumla anladıklarını ve 
bunun idamesini temin için de şeret
lerinin emrettiği her şeyi yapmağa 
hazır bulunduklarını hatırlattınız. İş
te bu kaygıdır ki, iki milletimizi son 
aylar içinde biribirine yaklaştırıcı ve 
onları fikir ve ekonomi sahalarında 
aralarında mevcut ananevi bağlara 

fransız - türk tarihinde yeni bir fasıl 
açacak kuvette başka rabıtaların da 
ilavesi lazımgeldiğini teslime sevket
ti.., 

Orman Umum· Md. · 

Dürbünlü plônçete 

ah nacak 
Orma n Umum Müdürlüğünden: 

Orman umum müdürlüğü teşkilatı
na dağıtılmak üzere 50 adet dürbün
lü pJançcte satın alınacaktır. 

Bu aleti vermek istiyenlerin son 
tadilatı gösteren kataloglar ile cins, 
nevi, fiyat ve teslim edebilecekleri ta
rihi gösterir teklif mektuplarını 20.9. 
939 çarşamba gününe kadar orman u
mum müdürlüğünde teşekkül eden 
komisyona getirmeleri veya taahhüt
lü olarak göndermeleri, 

X7.?.939=gunu ııaat onaa, teKıır ey-
ledikleri aletten bir nümune ile .alet 
hakkında her türlü izahatı verebile -
cek bir nümune bulundurmaları la -
zımdır. (3948) (14031) 

Karpit ol.nacak 
D evle t Denizyolları işletme U

mum Müdürlüğünden : 
1 - İdaremiz ihtiyacı için satın a

lınacak 55000 kilo karbit kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 11 Eylül pazartesi 
günü saat 15 de Tophanede devlet de
niz yolları umum müdürlüğü alım sa
tım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 6187,50 lira 
olup muvakkat teminat 464,06 liradır. 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen 
komisyondan alınacaktır . . 

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

(6630/4101) 14066 

31-81939 

Kiralık : 
Kiralık oda - Güzel büyük bir od-ı, 

bir bay için kiralıktır. Yeni şehir De · 
mirtepe Urunç sokak No. 7 (a). Birin 

Kiralık oda - Işıklar caddesinde ci kat. 3237 
bir Fransız ailesi nezdinde güzel bü - Kiralık - Bakanlıklar karşısı Ko -
yük bir oda kiralıktır. Ankara Posta nur sokakta 15 No. lu evin üst katı 
kutusu 466 ya mektupla müracaat. (4 oda bir hol, banyo, havagazı, su e-

3229 lektrik) kiralıktır. Alt kata müracaat 
Kiralık daire - Vekaletlere yakın 3244 

Mısır sefareti yanında No. 49 da ka- Kiralık bir oda - Mobilya ve mo • 
loriferli 6 oda hizmetçi odası banyo bilyasız. Konforlu, havadar, aile ya -
mutfak havagazı - garajlı garaşsız. nında. Necati bey okulu karşısınd:ı 

Tel: 2478 2567 ı meçhul asker S. No. 23 Uğur Ap. dai-
Kiralık bodrum katı - Geniş bir re. 3 3245 

oda bir hol. Yerli havagazı ocağı. Su Kiralık - Müstakil antreli birinci 
parası dahil 22 liraya Yenişehir Ada· kat, 4 oda bir hol, fırınlı hava gazı o
kale 18/l' Telefon 3753 (3094) cağı Yenişehir son durak Adakale 

Kiralık ve satılık köşk Güven ma- 18/1 ~elefon 3753. 3248 
hallesi 7 - 4 büyük 3 küçük oda ka- Kiralık daire - 3 oda hol banyo ve 
lorifer telefon bahçevan aylığı dahil saire 45 lira su hariç. Yenişehir Mimar 
100 liraya sabahları 9.30 kadar gezile- Kemal mektebi üstünde Türe sokak 
bilir. Tel: 1830 (3106) 6 No. apartmanın 2 inci katı. 3249 

Kiralık daire - Selanik caddesi or Kiralık - Bekarlara 18 - 20 liraya 
man umum müdürlüğü yanında Yeşil oda Yenişehir İnönü Cad. No. 78 kat 
boyalı Ap. No. S. 4 oda bir hol ve ı. Daire mesai saatleri haricinde mü -
miiştemilatı. Ucuz fiyat. (3133) racaat. 3250 
Kiralık - İsmet paşa mahallesinde 

polis noktasının altında Tinli sokak Aranıyor : 
üst kat müstakil (3) oda banyo kira · -lıktır. Alt kat 22 No. ya müracaat. 

(3146) 
Kiralık - Atatürk bulvarı Ordue · 

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

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

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 
Ev satın alınacak - 6 veya 8 o · 

dalı evi olanlar Bakanlıklarda güm -
rükler tarife Ş. kısım amiri Osman ln 
celer'c fiyat ve izahatlı mektupla mü-
racaat. 3246 

Kiralık - Kavaklıdere İtalyan se • 1 1 
farethanesindeki aparmtanda üç oda ş veren er . 
bir salon, iki daire kiralıktır. Aranıyor _ Aile nezdinde kalmak 

. 318~ üzere İngilizce ve Türkçe bilen 40 -
Maltepede kıra/ık ucuz daıreler - 60 yaş arasında bir bayan aranıyor. 

2 ve 3 odalı ve hollü, kullanışlı daire- Telefon: 3714 (3166) 
le: g_~rme~ içi.n. Mal tepede sebzeci Aranıyor _ Muhasebe ve kaseyer 
Ruş~uye fıyat ıçın Tel: 3921 3191 lik yapacak kefaletli bir kimse aranı· 

Kıralı~ - . Aile yanında mobil~alı yor. Anafartalarda M. G~lip terziha • 
oda Yenışehır Havuz başı Emcıler nesi üzerinde terzi levazımat deposu-
Cad. 8 No. lu Ap. 3 üncü kat 10 No. na müracaat. (3175) 
ya müracaat. 3192 Bir muhasebe memuru aranıyor -
Kiralık kat - Yenişehir Meşrutiyet Muhasebe ve muhaberat işlerinde u -

caddesi Konur sokak No. 12 4 oda 50 zun zaman çalışmış muktedir. memur 
lira. İçindekilere müracaat. 3194 aranıyor. Ecnebi lisanlarından birini 
Kiralık ev - 6 oda ve 2 hizmetçi o- ve bilhassa almanca bilen tercih olu -

-da-.ı, "rnJ v-....=cva'lUj:C'ı 7 ca:.ıc-& }'AlAç '-11"4 - uıu,;a~-.u ........ .....,s·-··-..ı&- .... •
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ven evleri. No. 22 3195 nef kardeşlere müracaat. 

Kiralık oda - Aile nezdinde bayan 
için, Sıhiye Vek&leti karşısında Ar • Satıhk : 
man sokak Mümtaz bey apartıman. 

3200 Satılık arsa - Çankaya caddesinde 
Kiralık oda - Güzel havadar bir o- alman sefareti karşısında güzel bir ar 

da kiralıktır. Yenişehir İsmet İnönü sa satılıktır. Telefon 1301 saat 13 - 14 
Cad. Lozan alanı Emciler sokak No. ve 18 • 20 (3093) 

71 3214 Satılık kamyon - Fort dört silin • 
Kiralık evler: Güven evleri yanında dir faal vaziyette. 933 modeli. Banka

ikişer odalı su elektrik: müracaat te· lar Cad. berber Hakkı Öcala müraca-
lefon 1230 3215 at. (3158) 
Kiralık küçük daire - Bakanlıklar Satılık arsa - Bahçeli evler yapı 

civarında Sarı köşk karşısında 57 nu- kooperatifine bitişik imar parselli ge 
maralı B. Mecdi apartımanında, mu- niş cepheli asfalt üzerinde ucuz fi
şambalı iki oda, bir hol, banyo mut- yatla tel 2406 Bayram C. No. 1 (3180) 
bah, anten mobilyalı mobilyasız. 3217 Satılık ev - Çeşme mahallesi Dafi 

Kiralık mobilyalı oda - Yenişehir sokak No. 3 İki kat 5 oda iki mutbah 
Atatürk caddesi ordu evi karşısı Se • ve arsa taliplerin Çıkrıçılar yokuşun
vim Ap. kat. 3 3221 da Hüner Mehmet Arasa müracaatla· 

Kiralık oda - Adliye sarayı karşı- rı. (3181) • 
sında Ortaç .,.partman No. 4 3234 Satılık - Seyahat dolayısiyle muh-

Kiralık - Möbleli ve konforlu bir telif ev eşyası ve iki soba satılıktır. 
oda kiralıktır. :.osta caddesi Şaban Yenişehir Kızılırmak caddesi numa • 
Ap. 8 No. ya muracaat. 3236 ra: 29 za müracaat. 3235 

B. Bek, dün fraqsız sefiri B. Leon 
Noel'i kabul etmiş ve saat. lSde cüm
hurreisi ile Mareşal Smigli-Rydz'in 
huzuru ile aktedilen konferansta itti
haz edilmiş olan mühim kararlar hak
kında kendisine malUmat verilmiştir. 
Bu konferansta başvekil B. Slowoj 
Sklandkowski ile B. Bek de hazır bu
lunmuşlardır. 

Kahire, 30 a.a. - Kahiredeki ital
yan orta elçisi kont Mazzolini, Mısır 
başvekilini ziyaret etmiştir. Cünihuriyet Merkez Bankasının 26 ağustos 1939 vaziyeti 

PASİF 

Alman tethiı teıkilatı 

Bilhassa Katoviçte olmak üzere üç 
alman tethişçi teşkilatı meydana çı -
karılmıştır. Katoviçteki teşkilatın ba
şında bul~nan 

0

leh. t~beas.ı~da~ ~is -
chen tevkıf edılmıştır. Dıger ıkı teş
kilattan biri Poznan'da, diğeri Lodz'. 
da meydana çıkarılmıştır. ~un!ar~.n 
Jrgal ettikleri binalarda makınelı tu
f~kler, rovelverler ve ekrazit bulun -
muştur. 

Ternow istasyonunda vuku bulan 
infilak neticesinde 17 kişi ölmüş 38 
kişi yaralanmıştır. 
Budapeşteden bildiriliyor: Alman 

ya ve Slovakyaya yapılmakta olan 
nakliyatın tahdidi sebebiyle Macaris
tan ile Almanya arasında şimendifer 
münakaHitı kesilmiştir. Münakalatı 
kesilmiş olan hatlar, Budapeşte - Bra
tislava, Budapeşte - Viyana hatları -
dır. 

Almanya'nın Slovakya'daki 
tedbirleri 

İyi maHlmat almakta olan mahfil
ler, B. Mazzolini'nin Mısır hükümeti 
reisine İtalya'nın Mısır hakkındaki 
hüsnüniyetine dair yeniden teminat 
vermiş olduğunu beyan etmektedir. 

LitrJanya'dc: 
Kaunas, 30 a.a. - Elta ajansının 

bildirdiğine göre Almanya sefiri dün 
alman hükUmeti namına Litvanya ha
riciye nazırına Almanya'nın Lituan
ya'nın bitarafhğına riayet edeceğini 
bildirmiştir. 

Letonya'da 

Riga, 30 a.a. - Letonya hariciye 
nazırı Munters, kabinenin toplantısın 
da enternasyonal vaziyeti anlatmış ve 
hükümetin fevkalade tedbirlerin itti
hazına lüzum görmediğini bildirmiş
tir. 

/sveç'in bir kararı 

Stokholm, 30 a.a. - Hükümet, ec
nebi devletler arasında bir muharebe 
çıkması takdirinde ecnebi sivil tay
yarelerine İsveç arazisi üzerinde uç
mak ve bu arazide yere inmek müsa
adesinin verilmemesini karar altına 

almıştır. 

Royter Ajansının bu sabah bildir - l sviçre BQ§kumandanlığı 
d' "ine göre Slovakyada alman kıtala -

a mukavemet edenler veya bu kı - Berne, 30 a.a - Federal meclisi 

AK T j F 
Kasa: 

Altın: Safi kiloırram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Safi kiloıram 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

15.500,355 

678,111 

Altın aafi kilogram : 10.059,766 
Altına tahvili kabil ıerbest dövizler 
Di er dövizler ve bor~lu klirinc 
bakiyeleri : 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte cdl. evrakı nakdiye karıılıil 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A- )karşılı&ı Esham ve Tıhvillt (İti
(bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvillt 

Avanslar : 
Hazineye kıaa vadeli avanı 
Altın ve döviz üzerine 
TıhviUlt üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

Lira 
21.802.488,77 

9.051.743,50 
1.607 .274,99 

953.816,81 
528.553,20 

14.149.864,96 
11.065,71 

3.559.375.62 

158. 7 48.563 .-

17.228.027 .-

139.238.363. 71 

44.458.844,97 
7.559.768.56 

1.020.000.-
12.664,76 

7.808.722.-

Yekun 

Lira 

32.461.507,26 

1.482.370,01 

17.717.306,29 

141.520.536,-

139.238.363,71 

52.018.613,53 

14.841.386,76 

4.soo.ooo,-

16.S6S.ag1,sı 

·- -520.645.9sı.o7 
....... 

Sermaye : 

İhtiyat akçesi 

Adi ve fevkalide 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

~eruhte edilen evrakı nakdiye 
f"knunun. 6-8 inci maddelerine tev. 

1 an hazıne tarafından veki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karışılığı tamamen altın olarak ilive
ten tedavüle vazedilen 
Ree&kont mukabili iliveten tedavüle 
vazedilen 

Türk .Lirası Mevduatı : 

Döviz Taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı klirinı 
bakiyeleri 

Muhtelif : 

~17ara karşı bir cUrüm işliyenler al - bugün öğleden sonra federal heyetine 
a askeri mahkemelerine sevkedile · tam selahiyet vermiş ve baş kuman -
:~~er ve alman askeri kanunlarına gö lığa fırka kumandanı albay Guisan•J 

------...u~.cz.ıl...i!~ .. ~r~ec~e~k~l~er~d~ı~~:..._ __________ _:i:n:ti:h:a~p~e~tm::i!şt:ir~.----------~--------------------------------~~------.......... _.J.T.;..::em:..:!!m!.!.Y.~~U1..taıahı.ncie.ı:Lil:.ih::a..uıon...!.......l.a.lu:.:a.U~h~dAiÇJ....4 

Lira 

4.217. 134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.228.027,-

141.520.536,-

19.000,000,-

69.000.000,-

2.863,61 

38.716.911,23 

Yak\ın 

Lira 

15.ooo.ooo,-

10.217.134,25 

229.520.536,-

26. 7 40.84 7 ,56 

38.719.774 !:4 

10". ı;.688:~2 
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31 - 8- 1939 

Milli Müdafaa V. 

Aleminyüm ili~ kutusu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

nıisyonundan : 
1 - 17 çeşit aleminyüm ilaç kutusu 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 750 lira olup ilk 
teminat miktarı 56 lira 25 kuruştur. 

2 - Pazarlığı 8. 9. 939 cuma günü 
•aat 15 de vekalet satın alma komis • 
}'onunda yapılacaktır . 
Şartnamesi her gün komisyonda gö 

rüJebilir. 
4 - İsteklilerin kanun 2 ve 3 mad · 

delerinde yazılı vesikle birlikte ilk te 
rninat mektup veya makbuzlariyle ko
nıisyona müracaatları • 

(3221) 13173 

llôç şişeleri alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

nıisyonundan : 
1 - 4 kalem 225 adetten ibaret ilaç 

§işesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 122 lira 50 ku -
ruş olup ilk teminat miktarı 919 ku -
ruştm. 

2 - Pazarlığı 8. 9. 939 cuma günü 
aaat 11 de vekalet satın alma komis . 
}'onunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler her gün komis -
}'onda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
tnaddelerinde yazılı vcsaikleriyle bir
likte teminat mektup veya makbuzla
riyle muayyen saatte komisyona mü-
racaatları. (3224) 13175 

K1rıkkare Gedikli usta 
ha11rlama okulu birinci 

sımf ına tılebe ahmyor 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
l - Yatılı ve parasız olan Kırıkka

le Askeri sanat lisesindeki Gedikli us 
ta hazırlama okulu birinci sınıfına a
şağıdaki şartlara göre talebe kaydü
ltabulüne başlanmıştır. 

2 - Kaydükabul şartları : 

a) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş ol
mak. 

b) Vücudunun teşekkülatı düzgün. 
ahenkli, sıhatı yerinde olmak. 

c) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ah 
lak ve seciye sahibi olamk. 

d) Terki tahsil müddeti iki sene • 
den fazla olmamak. 

e) 14 - 17 yaıında olmak ve bu yaı
lara ait boy ve ağırlık hadlerine uy -
gun olmak. 

f) Evelce gördilfü tahsil derecesini 
g6sterir tahadetname veya tasdikna 
meyi haiz bulunmak. 

g) Geldiği okuldan ders, vukuat, 
•ağlık durumlarından çıkarılmış olma 
nıak. 

h) Köy veya nahiyeti olmak ve nii
hıs hüviyet cüzdanında doğduğu köy 
\'cya nahiye yazılı olmak; yahut köy 
Ve nahiyeden farklı olmıyan ve orta 
okulu bulunmıyan kaza merkezlerin • 
de doğmuş bulunmak ve bunlardan tah 
sil için kaza ve tehirlere gelmiı ol 
fllak. 

3 - Bu şartları haiz olanlar asker • 
l'k ıubelerine müracaat ederek fazla 
izahat alırlar. 

4 - Askerlik ıubelerince kaydilka
b'tl için müracaat eylül sonuna kadar 
ı ~ ımı edilir. (3844) 13807 

20.000 Çift ~iıme münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen 

fiyatı (743) yedi yüz kırk üç kuruş 
olan (20.000) yirmi bin çift çizme ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
nıuştur. 

2 - İhalesi 4 eylül 939 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (8680) sekiz bin 
altı yüz aekıen liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (743) yedi 
yüz kırk üç kurut mukabilinde M. M. 
S. alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
.. yılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen veiaikle teminat 
Ve teklif mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3845) 13815 

l00.000 Çil kundura münakasası 
M. M. Vekileti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fi. 

Yatı (4i0) dört yilz yetmiş kuruş olan 
(200.000) iki yilz bin çift kundura ka
palı zarf usuliyle münakasaya koıa:l
tnuıtur. 

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

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

4 - Evsaf ve prtnamesi (47) kırk 
.Yedi lira mukabilinde M. M. V. satın 
lllma komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde göıterilen vesaikle teminat 
\tt tek1if mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir saat evetine kadar M. 
'1. V Mtın alma KO. nuna vermeleri. 

Emait ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 10950 Kğ. muhtelif emait ka -

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

muhammen bedeli 25.800 lira olup ilk 
teminat miktarı 1235 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5. 10. 
939 perşembe günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. 

3 - Şartnamesi 130 kuruş mukabi -
!inde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzları • 
nı ihale saatinden bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri. 

(3891) 13854 

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

misyonundan : 
ı - 29 kalem dizel motörleri ye

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

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

3 - Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. 

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

fofograf malzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 30 kalem fotoğraf malzemesi 

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

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

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

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

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

miıyonundan : 
1 - 11 lcftlo.n Jiııel m o tör :yedelcl•

ri açık eksiltme suretiyle satın alına
caktır. Muhammen bedeli 3563 lira 80 
kuruş olup ilk teminat miktarı 268 li
radır. 

2 - Açık eksiltmesi 7.9.939 perıem
be saat 11 de vekilet satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. 

4 - isteklilerin kanunun 2. ve !. 
ci maddelerinde yazılı veaaikle bir -
likte ilk teminat veya makbuzlariyle 
muayyen saatte komisyonda bulun -
malan. (3973) 13913 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (305) üç yüz beş kurut olan 
(44.000) kırk dört bin metre kaputluk 
kumaş kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 11 eylül 939 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - llk teminatı (7960) yedi bin do
kuz yüz altmış liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (675) altı 
yüz yetmiş bet kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan alı
nabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceiderin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve Üi;incü mad· 
delerit1 dc: gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemehal bir saat evetine kadar M. 
M . V. satın alma komisyonuna ver· 
mel eri. (3936) 13920 

Muhtelif muhabere mılıemesi 

ah nacak 
M. M. V ekileti Satm Alma Ko

misyonundan ı 
1 - (90 ağır kablo arka tezkeresi, 

(100) çevirecek kolu, 800 aiır kablo 
dolabı ve 100 kablo askı tertibatın
dan) ibaret dört kalem muhabere mal
zemesi kapah zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
11699 lira olup ilk teminatı 877 lira 
45 kuruştur. Şartnamesi Komiıyonda 
görülür. 

3 - Ekıiltmeıi 7. 9. 939 perıembc 
günü saat 11 dedir. 

4 - Ekıiltmeğe gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3 Uncü maddelerinde yazılı belgeler 
ve bu gibi itlerle ittigal ettiklerine 
dair Ticaret Odasından alacakları ve
sikalarla birlikte zarflarını ihale saa
tinden behemehal bir aaat eveline ka 
dar M. M. V. satın alma Jcomi•)'Ol\Una 

erL 3940 

U(US 

Talebe alınacak 
Yüksesek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 

askeri kısmının kayıt ve kabül şartlan 
M. M. Vekaletinden : 
1 - Ankara Askeri Veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli liseler

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

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

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

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

dır: 

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

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

dığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikfi teahhütnamesi. (Bu gibi has· 
tahklardaıı biri ile okula girmezden eve! maliil oldukları sonradan anlaşı
lanlar okuldan çıkarılır ve bu müddete ait hükümet masrafları velilerine 
ödettirilir.) 

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

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

5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şehadetname derecelerine 
ve müracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt işleri ka · 
panır ve kabul edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleri ile tebligat 
yapılır. (393 l) 13884 

Elbiselik kumaş alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 300<,J metre hava rengi kışlık 

elbiselik kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen be -
deli 9600 lira olup ilk teminat mik
tarı 720 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 13.9. 
939 çarşamba günü saat 11 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

3 - Şartname ve evıaf her gün ko· 
misyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup· 
lorını muayyen H atten bir !laat cvcline 
kadar komisyona vermeleri. 

(4122) 14077 

İş elbisesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhit namıhesabına 4000 

adet iş elbisesi açık eksiltme sure • 
tiyle satın a.Jınacaktır. Muhammen 
bedeli 12800 lira olup ilk teminat 
miktarı 960 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 13.9.939 çar
şamba günü saat 15 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve evsaf her gün 
komisyondan alınabilir. 

4 - isteklilerin kanunun iki ve U
çüncü maddelerinde yazılı kanuni 
vesaikle birlikte ilk teminat mektup 
veya makbuzlariyle muayyen saatte 
komisyonda bulunmaları. (4121) 

14080 

Nöbetçi muşambası 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiatı (13) lira 50 kuruı olan 500 adet 
nöbetçi muıambası kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulmuıtur. 

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

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

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

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

Kundura ah nacak 

delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna ver -
meleri. (4170) 14162 

Bu sene 15 Eylülde Ankara'da 
aulacak ordu hastabikıu 

hemıireler okuluna 100 lira 
ayhk ücretle iki lalim 
hemıiresi ahna<ık 

M. M. Vekaletinden : 
Alınma şartlar: 

1 - Kızı lay hastabakıcı hemşireler 
okulundan mezun olacak. 

2 - En az üç sene hastahanelerde 
hemşirelik vazifesinde istihdam edil
miş bulunacak ve buna ait bonservis
ler gösterecektir. 

3 - Sağlam olduğu bir sıhi heyet 
raporiyle tevsik edilecektir. 

4 - İstekli olanlardan İstanbul ve 
civarındakiler Gülhane hastahanesi, 
Ankara ve civarında bulunanlar An
kara merkez hastahanesi baştabipli • 
ğine müracaat edeceklerdir. 

5 - İstekliler arasında 12 eylül 939 
da Gülhane ve Ankara hastahanelerin
de tahriri ve şifahi müsabaka imtiha-
nı yapılacaktır. (4196) 14168 

Nafia Vekaleti 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ziraat 
vekaleti binası kalörifer santralına 
konacak otomatik piı su tulumbası, 
kömürlüğün tevıii ve panjör, yağlı 
boya badana ve tamiratı ile pergola a
lına yapılacak depo vesair tadilat iş
leridir. 

Ketif bedeli :2601 lira 69 kuruştur. 
2 - Eksiltme 15.9.939 cuma günü 

saat 15 de nafıa vekaleti yapı ve imar 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
pazarlık suretiyle yapılacatkır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak (?). yedi kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar işlerin reis
liğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (195) yüz doksan bet lira 
(13) on üç kuruıluk muvakkat temi
nat vermeleri lhımdır. (4136) 14160 

Kazalar 

Elektrik tesisall eksiltmesi 

Teklifler: 2490 sayılı kanunun tari
fatı dairesinde ihale günü sat 11 e ka
dar imza mukabilinde belediyeye ver 
miş bulunacaktır. 

Bu işe ait evrak ve projeler sureti 
Ladik belediyesinden istenildiğinde 

parasız olarak alınabilir. 
(3870) 13814 

Belediye binası 
yaptırılacak 

Nevtehir Belediye Riyasetinden: 
Nevşehirde yapılacak 22097 lira 94 

kuruş keşif bedelli belediye binası in
şaatı kapalı zarf zarf usuliyle eksilt
meye kanulmuşsa da talip çıkamdığın 
dan 16. 8. 939 dan itibaren bir ay zar
fında pazarlıkla ihalesine karar veril
miştir. 
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15000 ton linyit kömürü 15.9.939 cuma 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (5000) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (375) kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak· 
tadır. (4154) 14161 

Dahiliye Vekaleti 

Muhtelif evrak tabı 

ve teclit ettirilecek 
Muvakkat teminat miktarı (1657) Dahiliye Vekaletinden : 

lira (34) kuruştur. 1 - Nüfus dairelerinin ihtiyacı i· 
Bu işe ait şartnameler ve evrakı sa- çin nümunelerine ve şartnamesine gö 

iresini görmek isteyenlerin Nevşehir re muhtelif cins 1100 adet vukuat def· 
belediyesine ve Niğde nafıa direktör- teri ile beheri 100 er varaklı 10,000 
lüğüne müracaatları lazımdır. cilt vukuat ilmühaberi ve 6000 adet 

BelecHyede. ~evcut .. inşaa~ malz.esi istatistik cetvelinin tabı ve teclidi işi 
bedel mukabılınde muteahhıde venle- açık eksiltme suretiyle münakasaya 
ceği ilan olunur. (13892) konmuştur. 

Dahiliye mütehassısı 

alınacak 
Turhal Belediyesinden 

Belediyemize (150) lira aylık ücret 
le bir dahiliye mütehassısı doktor alı
nacaktır. İsteklilerin doğumlariyle 
şimdiye kadar bulundukları vazifeleri 
gösterir vesika ve bir kıta fotografla
rının bir dilekçeyt- bağlanarak bele -
diyemize müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (13893) . 
inşaat münakasası 

Erzincan Nafıa Müdürlüiünden: 
ı - 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 - istekliler eksiltme ve keşif ev· 
rakını bedelsiz olarak Erzincan nafıa 
müdürlüğünden alırlar. Eksiltme 18. 
9. 939 pazartesi günü saat 14 de nafıa 
müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için 
(1572) lira (49) kuruıluk muvakkat 
teminat ve ticaret odası vesikası ve 
yirmi bin liralık benzeri iş yapmış ol
duğuna dair vesaiki ihaleden sekiz 
gün ev 1 n fıa müdürlüğün ibraz et· 
meleri lazımdır. 

4 - Teklif mektupları 6.9.939 günü 
saat 14 de kadar komisyon r~iıliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Postada vukubulan gecikmeler kabul 
edilmez. ( 4180) 14120 

O. Demiryollar1 

Balast sahn ahnacak 
Devlet Demiryolları ikinci lılet

me Müdürlüiünden ı 

Tefen • Filyoa hattı üzerinde kilo 
metre 350 + 390 arasında kiin tat o 
cağından çıkarılarak idarenin göster 
diği yerde teslimi prtiyle ve kapa] 
zarf usuliyle 10.000 metre mikabı ba· 

2 - Bunların kağıdı mukavvası kap· 
lık bezi ve kaplık kağıdı vekaletten 
verilecektir. 

3 - Muhammen keşif bedeli 1200 
liradır. 

4 - Eksiltme 15. 9. 939 cuma gü
nü saat 15 te vekalet binasında top • 
lanacak satın alma komisyonunda ,va• 
pılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 90 
liradır. 

6 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 
ve nümuneleri vekalet levazım mü -
dürlüğünden parasız alabilirler. 
7 - Eksiltmeye girebilmek için istek 

lilerin eksiltmenin yapılacağı günden 
en az altı gün eve] istida ile Dahiliye 
vekaletine müracaat ederek bu it için 
ehliyet vesikası atmaları lazımdır. 

8 - isteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 2 in
ci maddesinde yazılı vesaik ile birlik 
te aynı gün ve saatte mezkur komis • 
yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(4089) 14064 

Kalorifer tamiri 
Dahiliye Vekaletinden ı 

1 - 25.8.939 cuma günü açık eksilt
me suretiyle ihalesi yapılacağı ilin e
dilen vekalet kalörifer dairesindeki 
National fabrikası ınamlılatından 3 
Mg. tipindeki kazanların çatlak dilim
leri ile sair bazı aksamının tamir itine 
ait eksiltmeye talip zuhur etmemiı 
olduğundan bu açık ekailtme 10 gün 
müdetle temdit edilmiştir. 

2 - Eksiltme 4.9.939 pazartesi günü 
saat 15 de vekalet binasında satın al
ına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen keşif bedeli (1210) 
liradır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 90 
lira 75 kuruıtur. 

5 - İsteklilerin bu işe ait prtna -
meyi 6 kuruş mukabilinde vekalet le
vazım müdürlüğünden alabilirler. 

6 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ve eksiltmeye girebilecekle
rine dair vesaik ile birlikte ayni gün 
ve saatte mezkur komisyonda hazır 
bulunmaları lazımdır. (4195) 14167 

last satın alınacaktır. Beher metre Beyoğlu 6. ınu noterliğine : 
mikabı muhammen fiyatı 120 kuruı ve 
muvakkat teminatı 900 liradır. Biz, zirdeki imza sahibi "Öküz baş,, 

Eksiltmesi 4. 9. 939 tarihine rastlı markalı Colman çamaşır çivitini Tür
yan pazartesi günü saat 16 da Anka . kiyede Lisans ile imal ve beyu tevzi 
rada ikinci itletme binasında topla . eden Atlantis (Levant) Ltd. Şirketi 
nan komisyonda yapılacaktır. istekli- ç~vit satışında hali .hazır~a m~vcut ve 
lerin teminat makbuzu veya banka bır çok seneden.her~ tatbık edıl~. g.~ı -
mektubu ile kanuni vesikalarını ve tek mekte olan hedıyelı satış usulunu ı. 
lif mektuplarını ihtiva edecek olan ilkteş~~n . . 1~39 tarihinden ~t~baren t~rk 
zarflarını aynı gün saat 15 ıe kadar ko edecegımızı alakadarlara ılan ederız. 
misyona teslim etmit olmaları lazım· 1. İlk teırin. 1939 dan sonra eski • 
dır. den olduğu gibi Colman çividi paket· 
Şartname ve mukavele projesi ikin- terinden haricl ambalaj etiketinin 10 

ci işletme kaleminde, Kayseri ve Zon· adedine mukabil artık bedava çivit 
guldak istasyonlarında parasız olarak paketi verilmiyecektir. 
verilmektedir. Bedava hediye usulü 1. ilk teşrin. 

(3800) 13nl 1939 tarihinden evci satın alınmıJ çi-

Ra m pa ve hafriyat işi vit hakkında muteber kalacaktır. 
D. D. Yollan 2. ci lıletme Arttır- 1. ilk teırin. 1939 dan sonra bedava 

ve Eksiltme Komiıyonundan : hediye usulünün meri olmadığını gös 
Ankara istasyonunda yapılacak teren zımbalı "IPT AL,, kelimesini 

askeri rampa ve hafriyat işi kapalı havi yeni stok civit piyasaya çıkarıla
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş - cak ve bu usul 6 ay müddetle devam 
tur. Bu işin ketif bedeli 12800 liradır. 

İhalesi ı3. 9. 939 tarihine rastlıyan edecektir. 1. ilk teşrin. 1939 dan itiba-
çarıamba günü saat 16 da Ankarada ren 6 ay inkizasından sonra eski - Ye
ikinci iıletme binasında toplanacak ni zımbalı (iptal) kelimesini taıımı -
komisyonda yapılacaktır. yan • on etiket mukabilinde bir paket 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Ladik Belediye Riyasetinden: Taliplerin 960 liralık teminat mak· çivitin bedava verilmesi usulil tama. 
misyonundan : Nafıa vekiletince musaddak proje • buz veya banka mektubu ve kanunun men terk edilecektir. 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fi. ]erine göre kaza elektrik tesisatı bu tayin ettiği vesaik ile tekliflerini ih-
) d

.. Alakadarların keabi ittili etmeleri 
yatı (470 ort yilz yetmit kuruı olan defa ağaç direklerin ayrılması su'retiy tiva edecek kapalı zarflarını aynı gün 
(100.000) yüz bin çift kundura kapalı le 45 gün müddetle ve kapalı sarf U· saat 15 e kadar komisyona tevdi et • zımnında üç nüıhadan ibaret itbu ili· 
zarf usuliyle münakasaya suliyle yeniden eksiltmeye konulmuı miş olmaları lazımdır. nın bir nüıhasının neşir ve ilin edil -

2 - İhalesi 18eylUJ 939 pazartesi tur. Şartname, mukavele projesi ve fen- mek üzere usulü dairesinde Ankarada 
pnü saat on beıtedir. Muhammen bedeli: (16926) lira (15) ni şartname ikinci itletme kaleminde resmi gazete idarehanesine gönderme-

3 - İlk teminatı (22550) yirmi iki kuruıtur. parasız olarak verilmektedir. (4155) nizi ve bir nüshasının dairenizde hıf • 
bin beş yüz elli liradır. Muvakkat teminat: (1269) lira (36) 14096 

4 - Evsaf ve ıatnamesi (23) yirmi kuruştur. 
zını ve diğerini tasdik ettikten sonra 

üç lira 50 kuruı mukabilinde M. M. Eksiltmenin yapılacağı yer ve ta • 
V. satın alma komiıyonundan alına - rih: ihale 9. 9. 939 tarihine müudif 
bilir. cumartesi günil saat 12 de Ladik be • 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 lediye daireainde daimi encümen bu-

UlılUlllll ikilacl " i'bctl mad .. IUl'Ull ,apüacaktar. 

L. • k f tarafımıza iade etmenizi rica ederiz. 
ınyıt ömürü a ınacak 

Feriköyünde Ergene'kon caddesin 

de 98 No. da A TLANTtS (Le -
vant) Limited. 
Oaceki Colmp 
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Harta yaptınlacak 
Çanakkale Belediyesinden : 

1 - Çanakkale kasabasının meskun 
ve gayrimeskun 225 hektarlık sahası
nın hali hazır haritalariyle bunu çev
reliyen 40 hektarla "265" hektara va
ran sahanın 1/4000 mikyaslı münha
nili Takeometrelik haritasının yeni
den alım işi kapalı zarf usuliyle ek -
siltmeye çıkarılmıştır. 

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

kuruştur. 

4 - Eksiltme 6-9-939 çarşamba gü
nü saat 15 te Çanakkale Belediye bi
nasında Eksiltme komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
belediyeler imar heyetinden iştirak 
vesikası almaları ve bunu teklif mek
tuplarına koymaları lazımdır. Şartna
meler Çanakkale Belediyesinden ve 
Ankara Belediyeler f mar heyeti fen 
şefliğinden parasız alınabilir. Teklif 
mektuplarının tayin edilen günde sa
at. ı~ ~~e kadar Çanakkale Belediye 
reıslıgıne verilmesi ve yahut posta i
le bu saatten eve} gönderilmiş bulun-
ması lazımdır. (6490) 13970 

Aygır deposu inıaah ikmali 
Sıvas Uzunyayla Aygrr Deposu 

Müdürlüğünden : 
Sıvas aygır deposunda halen duvar

ları mevcut daire binasının ikmali in
şaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

Gö,men evleri yaplmlacak 
Çorum Vilayeti iskan Müdürlü

ğünden : 
Mecitözü Kaza merkezinde yapıla -

cak göçmen evlerine ait kapalı eksilt
me ilamdır. 

6-9-939 çarşamba günü saat (15) te 
Çorum İskan müdürlüğü eksiltme ko
misyonu odasında ihalesi icra edil -
mek üzere (32460) lira ke§if bedelli 
Mecitözü kaza merkezinde yeniden 
yapılacak (75) çift göçmen evi inşaa
tı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Bu inşaata lazım olan kereste idare
ce verileceğinden keşif bedeline da -
bil değildir. Eksiltme, hususi ve fen
ni şartname ve keşif hutasasiyle bu -
na müteferri diğer evraklar Çorum İs 
kan müdürlüğiirı<le ve Ankarada !s -
kan umum müdiırlüğü fen heyetinde 
ve Mecitözü İskan dairesinde görüle
bilir. 

M'\Jvakkat teminat (2434) lira (50) 
kuru~tur. İsteklilerin teklif mektup
larını 2490 sayılı artırma ve eksiltme 
kanununun hükümleri dairesinde 939 
yılına ait Ticaret Odası ve bu gibi 
işleri yaptığına dair ait olduğu daire
lerden alacakları vesikalarla birlikte, 
6-9-939 çarşamba g·inü saat (14) de 
kadar Çorum İskan müdürlüğüne ver 
meleri lazımdır. 13979 

Göçmen evleri yaphnlacak 
Çorum İskan Müdürlüğünden: 
İskilip kazasına bağlı Karadibek 

ve Alagöz köylerinde yapılacak göç
men evlerine ait kapalı eksiltme ila • 
nıdır. 

!erinin ihtiyacı için mevcut 5000 bin 
lira havalesinin yettiği miktarda çift 
hayvanı (öküz) satın alınacağından 

23. 8. 939 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye çıkarılmış-
tır. · 

2 - İhale günü 6. 9. 939 olarak tes 
bit olunmuştur. 

3 - Alınacak beher baş öküzün 
muhammen bedeli (50) liradır. 

4 - Bu öküzlerin Balıkesir, Çanak 
kale, Bursa ve Sakarya muhit ve ci
varı hayvanlarından olması şayanı 
arzudur. Öküzlerin yaşları üç yaşın
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. 

5 - Hayvanlar Denizlide alım sa
tım komisyonu tarafından tesellü~ 
edilecektir. Tesellümden evel her bı 
rinin baytara muayene ettirilerek ~er 
türlü ile! ve emrazdan salim ve goç
menlere verilmeğe elyak olduğu :a
porla tesbit olunduktan sonra vazı • 
yet olunacaktır. 

6 _ Bu muameleden sonra hayvan-
lara tüberkülin zerk edilecektir. Şüp
heli taamül verenler kabul olunmıya
rak bayiine iade hiç taamül vermiyen 
ler kabul edilecektir. Ancak bunlar 
da bir hafta müddetle müşahede al -
tına alınarak her gün bu hayvanların 
sıbi 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 -
tır. 

7 - Öküzlerin tedarik ve teslimi 
ihale tarihinden itibaren azami bir ay 
içinde hitama erdirilmiş bulunacak -
tır. Aksi takdirde komisyon bu hay
vanları pazarlıkla temin etmek sa 
lahiyetini haiz olacak ve bedeli iha -
leden fazla masrafı bayi tarafından 

bila itiraz tesviyesi meşruttur. 
8 - Hayvanlar topluca ve imkanı 

olmadığı takdirde ceste, ce~te. se~~ 
ve teslim edilebilir. Her teslımı mu
teakip bayi adına tanzim kılınacak ev 
rakı tahakkukiye iJe bedeli maJsan • 
dığınan doğruca bayiine veyahut ba • 
yii vekili umuru olduğunu tevsik e
den zata Denizli mal sandığından tes 
viye ettirilecektir. 

9 - Eksiltmeye girebilmek üzere 
% 7 ,5 hesabiyle muvakkat teminat ak
çesi olarak 375 lirayı nakten ve ema
neten maha1I.i malsandtğına yatırmak 
ve makbuzunu irae etmek şarttır. 

Her hangi bir banka teminat mek· 
tubu ve hükümete ait tahvilat ve is
tikraz kuponları da muteberdir. 

10 - İlan dellaliye pul ve diğer 
buna mümasil gayri melhuz masraf • 
lar satıcıya aittir. (6492/4025) 

13988 . 
Hükômel konağı tamir ettirilecek 

Gümüşane Defterdarlığından : 

5801 lira 28 kuruş bedeli keşifli Gü 
müşhane hükümet konağının bazı ak
samı tamir edilecektir. 

25. 8. 939 gününden itibaren 15 gün 
müddetle bu iş açık eksiltmeye konul 
muştur. Talipler tarafından sürülecek 
bedeller haddi layik görüldüğü tak -
dirde 8. 9. 939 tarihine müsadif cuma 
günü saat 15 de ihalesi icra kılınaca
ğından keşif bedelinin % 7 buçuğu 
nisbetinde muvakkat teminatı malsan 
sandığına teslim ettiklerine dair .ve -
saiki müstasheben arzu eden talıple
rin Gümüşhane defterdarlığında mü
teşekkil komisyonu mahsusuna mu -
ayyen günde müracaat etmeleri lüzu
mu ilan olunur. 

(14052) 

Göçmen evleri 

yaptırılacak 
Tekirdağ 

den : 
İskan Müdürlüğün-

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

ULUS 

Kereste satılacak 
Giresun Vakıflar Memurluğundan : 

Gayri mamUI kereste 
Metre 3 Desi Cinsi eşcar 

12785 00 
3182 00 
1676 00 

390 00 

18033 00 

Ladin 
Köknar 
Kayın 

Çam 

Beher metremikabın 
Muhammen bedeli 

kuruş 

290 
290 
180 
400 

) 
) 
) 
) 

Teminatı 
muvakkate 
Lira K. 

2261 00 

1 _ Yavuzkemal nahiyesinde vaki işletme planı mevcut Kırık vakıf or-
manlarında 938 ila 943 senelerine mürettep maktalardan tahammüle göre 
çıkacak (18033) metre mikap muhtelif cins gayri mamul kerestelik ağaçlar 
dört sene üç ay zarfında ormandan kat ve imal edilmek üztre 24 ağustos 939 
tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf .usuliyle yeniden artır
maya çıkarılmıştır. 

2 - Kat'i ihale istizana talikan 25 eylüJ 939 pazartesi günü saat 15 de 
Giresun vakıflar idaresinde yapılacaktır. 

3 - Bundan evelki aynı satışa ait birinci artırma ilanı hükümsüzdür. 
4 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler Ankara· 

da vakıflar umum müdürlüğü Ziraat orman fen şubesinden, htanbul'da va
kıflar başmüdürlüğünden ve mahalli vakıflar idaresinden alabilirler. 

İtseklilerin tayin edilen gün ve saatten bir saat evvel teklif mektupları· 
nı Giresun vakıflar idaresinde ihale komisyonuna vermiş olmaları lazımdır. 

14054 

Granit taş ocağı kirayaverilecek 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

No. sı Mevkii Hektarı 

Üç senelik muhammen 
rüsumu nisbisi 

Lira Ku. 
teminatı 

Lira Ku. 

8 Ayayorgi 20 3000 00 225 00 
66 Mandıra 25 1500 00 113 00 
OD Büyük Maymun 11 9000 00 675 00 

Erdek kazasında bulundukları mevkileri yukarda yaıtlı üç parça Gıra· 
nit taş ocağı üç sene müddetle işletilmek üzere açık arrtırmaya konulduğu 
ve on gün müddetle ihalesi uzatıldığı halde talipleri tarafından teklif olu
nan bedeller muhammen bedellerine nazaran dun bulunmasından ihalesine 
imkan görülemiyerek 11-9-939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te 
ihaleleri yapılmak üzere bir ay müddetle pazarlığa bırakıldığı ilan olunur. 

(6493-4026) 13989 

Şose yaptlnlacak 
fiyat bordrosu malzeme grafiği iste -
yenler bu şartnameleri Çanakkale na
fıa müdürlüğünde bedelsiz olarak gö-

Zonguldak Valiliğinden : rebilirler. 
Zonguldak Vilayeti içinde Zon· 3 - İhale 21. 9. 939 tarihine rastlı -

guldak - Kilimli yolunda yapılacak yan perşembe günü saat 15 de nafıa 
"7034_7" lira "61" k~r.uş kAeş~f. bedeli müdürlüğü binasında toplanacak ko -
şose ınşaatı. v~ ~ınaı ım~lat ışı. kapalı misyon huzurunda yapılacaktır. 

. Ankara Valiliği 

Pulluk ah nacak 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak olan (200) adet 
iki tekerlekli ve tek demirli ecnebi 
mamulatı pulluklara kapalı zarfla ta
lip zuhur etmediğinden 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
7-9-939 gününe kadar bir ay müddet
le pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
(5200} liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinden meccanen a
lınabilir. 

4 - İstekliler pullukların % 7,5 
tutarı olan meblağa ait banka mektu
bu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış depozito akçesi makbuzu 
ile birlikte pazarlığa iştirak etmek ü
zere pazartesi ve perşembe günleri 
saat 15 te vilayet daimi encümenine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3849) 13841 

3 demirli pulluk 

mü na kasası 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 
üzere satın alınacak olan (50) adet üç 
demirli ve sandıklı ecnebi mamulah 
pulluklara kapalı zarfla talip zuhur 
etmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 
ıncı maddesine tevfikan 7-9-939 gü
nüne kadar bir ay müddetle pazarlığa 
konulmuştur. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
( 5500) liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinden meccanen a
lınabilir. 

4 - İsteklilerin pullukların % 7,5 
tutarı olan meblağa ait banka mektu-, 
bu veya hususi muhasebe veznesine 
yatırılmış depozito akçesi makbuzu 
ile birlikte pazarlığa iştirak etmek Ü· 

zere pazartesi ve perşembe günleri 
saat ıs te vilayet daimi encümenine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3850) 13842 

Pulluk ahnacak zarf ve vahıdı fıat usulıle eksıltmeye 4 _ Eksiltmeye girebilmek için ta-

konul~uştu~. .. .. !iplerin 1386 liralık muvakkat teminat Ankara Vilayetinden : 
Eksıltmesı 9. 9. 939 gunu saat 11 de vermeleri ve vilayet makamına müra- ı _Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 

Zonguldak vilayeti daimi encüme • caatla alacakları vesika ile 939 yılı ti- üzere satınalınacak olan (200) adet 
ninde yapılacaktır. . .. caret odasına mukayyet bulundukla • c;;ift demirli f!c.n,.M rru ..... ttBt< r,,11 .. ı,_ 

Eksiltme şartnamesı ve buna mut7- rına dair vesikayı komisyona vermele- lara kapalı zarfla talip zuhttr etmedi
ferr1 diğer evrak Zonguldak Nafıa ri lazımıdır. .- ğinden 2490 sayılı kanunun 4.? ~~cı 
Müdürlüğünde ve daimi Encümen ka 5 _ Taliplerin ihale günü olan 21. maddesine tevfikan 7-9-939 gunune 
kaleminde görülebilir. 9. 939 tarihine müsadif perşembe gü- kadar bir ay müddetle pazarlığa ko • 

Muvakkat teminat 4767 liradır. Ek- nü sat 14 de kadar teklif mektupları - nulmutşur. 
siltmeye girmek istiyenlerin ihale g.ü nı komisyona vermeleri lazımdır. Bu 2 _ Pullukların muhammen bedeli 
nünden sekiz gün evel Zonguldak Vı- saatten sonra verilecek mektuplar ka- (7000) liradır. 
!ayetine müracaat ederek ~~!ayet .m~- bul edilmiyeceği gibi posta ile gönde- 3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
kamından alınmış muteahhıtlık rilen mektuplar dahi bu saatte komis- ziraat müdürlüklerinden meccanen a
ehliyet vesikasile ticaret. odasında~ yonda bulunması lazımdır. Postadaki lınabilir. 
bu yıl içinde alınmış v~sıka ve temı- gecikmeleri kabul edilmez. 4 _ İsteklilerin pullukların % 7,5 
natları ile birlikte teklıf mektupla~ı- (6762) 14170 tutarı olan meblağa ait banka mek~u-
nı yukarıda yazılı günde ihale saatın • h b veznesıne 
den bir saat eveline kadar daimi En- , bu veya hususı mu ase e. makbu 
cümen reisligwine vermeleri ilan olu - idare heyeti kararı yatırılmış depozito akç~s; ~~ 

ile birlikte pazarlığa iştırak etmek u-
nur. (4ı3o - 67

0l). 
14082 

Erzurum Vilayeti idare Heyetin- zere pazartesi ve p:rş~mbe .. günl.eri 
den : saat 15 te vilayet daımı encumenıne Yün çorap ipliği allnacak 

Taksim Ayaspaşa'da İstanbul 
Jandarma Satın Alma Komisyonun· 
dan : 

1 - 16.8.939 tarihinde yapılan ka
palı zarf eksiltmesine istekli gelme
diğinden dolayı alımı pazarlığa tahvil 
edilmiş olan (8780) sekiz bin yedi yüz 
seksen kilo yün çorap ipliğinin pa
zarlığı 5. eylül 939. tarihine rastla -
yan salı günü saat on beşte Taksim -
Ayaspaş:ı'da on sekizinci jandarma 
mıntaka komutanlığı binasındaki ko
misyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yirmi beş 
bin yirmi üç lira ve ilk teminatı bin 
sekiz yüz yetmiş altı lira yetmiş üç 
kuruştur. 

3 - Şart kağıdı her gün komisyo -
numuzda görülebileceği gibi yüz yir
mi altı kuruş bedel mukabilinde alı

nabilir. 
4 - İsteklilerin Tophanede İstan -

bul levazım amirliği muhasebeciliği 
veznesine yatıracakları ilk teminat 
makbuzu veya banka kefalet mektubu 
ve şart kağıdında yazılı diğer belge -
lerle beraber mezkur günün muayyen 
saatında komisyonumuza gelmeleri. 

(6640/4127) 14159 

Erzurumda inşa edilen Erkek Mu - müracaat etmeleri ilan olunur. 
allim mektebi inşaatının kontrol mi - (3851) 13843 
mari Zühtü vazifesini ihmal ettiğin -
den hakkında vilayet memurin muha
kemat heyetince lüzumu muhakeme 
kararı verilmiş ve mumaileyhin ma -
halli ikameti meçhul olduğundan ka
rar kendisine tebliğ edilememiştir. Hu 
kuk usulü muhakemleri kanununun 
142 inci madesinin ikinci bendine tev
fikan tarihi ilandan itibaren 10 gün 
zarfında vilayete müracaatla kararı te
bellüğ etmesi lüzumu ilan olunur. 

1 14172 

İdare heyeti kararı 
V•ıA ti ldare HeyetinErzurum ı aye 

den: 
. uru Nusret Erturan tara-

Polıs mem . d" ~· . 'dd. 
d d ve tahkir edıl ıgını ı ıa 

fın an arp 
E Urum kavaflar çarşısında e -eden rz . 

1 arangoz olup da halen mahallı 
ve ce m R' l" M h .k ti malUm olmıyan ıze ı e -
1 ame . k' .dd. 
met oğlu Halil Sönmezın va ı ı ıası 

bı't olmadığından Nusret hakkında 
~ . h 
vilayet idare heyetince menı mu ake-

Tômirat yaptınlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara merkez Albayrak, İstikıa.I 
okullarının tamiri için (536) lira ke
şif bedeli üzerinden açık eksiltmeye 
konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün kültür direk
törlüğüne ve ihale günü olan 4.IX.939 
pazartesi günü saat 15 de % 7.5 mu
m~vakkat. tazminat akçesini muhase
beı hususıye müdürlüğü veznesine 
yatırarak vilayet daimi encümenine 
müracaatları. (3942) 13904 

$ose ve menfez yaphnlacak 
Ankara Valiliğinden : 

31 - 8 1939 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi (405) 
kuruş mukabilinde Nafıa müdürlü· 
ğünden alabilecekleri. 

(3956) 13925 

İlk okul yaplmlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (14392} lira (12) kuruş 
tan ibaret bulunan Beypazarı kazası · 
nın Karaşar nahiyesinde yapılacak o· 
lan üç sınıflı ilk okul inşaatı 7. 9. 939 
perşembe günü saat on beşte daimi 
encümende ihalesi yapılmak üzere ka 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul -
muştur. 

Muvakkat teminatı (1079) lira (41) 
kurustur. 

İst~klilerin teklif mektuplarını, te· 
minat mektup veya makbuzu ticaret 
odası vesikası, bu işe ait vilayet ma • 
kamına istida ile müracaat ederek ala· 
cakları ehliyet vesikalariyle birlikte 
yukarıda adı geçen günde saat 14 de 
kadar encümen reisliğine vermeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek· 
leri. (3965) 13946 

Kuru ot allnacak 
Ankara Valiliğinden : 

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

Çakıl ve kum işleri 
Ankara Valiliğinden : 

Bedeli keşfi (1585) lira 58 kuruştan 
ibaret bulunan hipodromda yeni ya
pılan demir tribünlerin ön ve arka 
sahasına çakıl ve kum ferşi işi 7.9.939 
perşembe ·günü saat 15 de daimi eneli· 
meninde ihalesi yapılmak üzere pa • 
zarlık suretiyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. Muvakkat teminatı 118 lira 92 ku
ruştur. 

İstekliler teminat mektubu veya 
makbuzu ticaret odası vesikası ve na· 
fıa müdürlüğiinden bu işe ait olmak 
üzere ehliyet vesikalariyle birlikte sö· 
zü geçen gün ve satte daimi encümene 
gelmeleri buna ait keşif ve şşartname• 
yi her gün nafıa müdürlüğünde göre· 
bilecekleri. (4193) 14165 

Demir korkuluk yaphr1lacak 
Ankara Valiliğinden : 

Bedeli keşfi (1996) lira (76) kuruş• 
tan ibaret bulunan hipodromda yeni 
yapılan demir tribünlerin yan tarafı· 
...... ...ı-..... 1 ... ı..._._ ı_ .. _ı._ı.- '·-~-- .1.3!. · · ····' 

perşembe günü saat on beşte vilayet ı 
daimi encümeninde ihalesi yapılmak 
üzere pazarlıkla eksiltmeye konul " 
muştur. 

Muvakkat teminatı (149) lira (76) 
kuruştur. İsteklilerin teminat mektu· 
bu veya makbuzu ticaret odası vesi • 
kası ve bu işe ait olmak üzere nafıa 
müdürlüğünden alacakları ehliyet ve· 
sikasiyle birlikte sözü geçen gün ve 
saatte daimi encümene gelmeleri buna 
ait keşif ve şartnameyi her gün nafıa 
müdürlüğünde görebilecekleri. 

(4194) 14166 

Ticaret Vekaleti 

Benzin alınacak 
Ticaret Vekaletinden : 

1 - Vekalet makam ve hizmet oto· 
mobilleri ile motosikleti için 939 ma· 
11 yılı içinde (15.000) litre benzin a· 
çık eksiltme suretiyle satın alınacak • 
tır. 

2 - Beher litre benzin için 17,70 kıl 
ruş fiyat tahmin edilmiş olup muvak· ı 
kat teminatı (199) lira 13 kuruştur. 

3 - Açık eksiltme 7. 9. 939 perşeın• 
be günü saat 14 de yapılacaktır. İste1' 
lilerin bu günden laakal bir gün evel 
muvakkat teminatlarını merkez mu • 
hasebeciliği veznesine yatırmaları ve 
muayyen olan gün ve saatte ünvarı 

ruhsat tezkereleri ile birlikte vekalet 
levazım müdürlüğünde toplanan sa ~ 
tın alma komisyonunda hazır bulun • 
malan ilan olunur. 

4 - Bu işe ait şartnameler her güıı 
vekalet levazım müdürlüğünde görü 
le bilir. (4005) 13963 

Ankara Defterdarlığı 

6. 9. 93~ çarşamba günü saat (15) 
te Çorum ıskan müdürlüğü eksiltme 
komisyonu odasında ihalesi icra e
dilmek üzere (17723} lira ve (20) ku
ruş keşif bedelli İskilip kazasına bağ
lı Karadibek ve Alagöz köylerinde 
yeniden yapılacak (40) çift göçmen 
evi inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur, Bu inşaata la
zım olan kereste idarece verileceğin
den keşif bedeline dahil değildir. 
Eksiltme, hususi ve fenni şartname 

ve keşif hülasasiyle buna müteferri 
diğer evraklar Çorum iskan müdür
lüğünde ve Ankarada iskan umum 
müdürlüğü fen heyetinde ve İskilip 
iskan dairesinde görülebilir. Muvak
kat teminat (1329) lira (24) kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 

2490 sayılı arttırma ve eksiltme ka -
nunu hükümleri dairesinde 939 yılına 
ait ticaret odası ve bu gibi işleri yap
tığına dair ait olduğu dairelerden a -
lacakları vesikalarla birlikte 6. 9. 939 
carşamba günü saat (14) e kadar Ço
;um iskan müdürlüğüne vermeleri la-

2 - Şartname planlar ve sair evrak 
316 kuruş bedelle Tekirdağ iskan mü
dürlüğünden alınabilir. 

Taş ihzarı 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün

den: 

me kararı verilmiştir. Hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 142 inci 
maddesinin ikinci bendine tevfikan 
tarihi ilandan itibaren 10 gün zarfın~ 
da müşteki Halil Sönmezin vilayete 
müracaatla kararı tebellüğ etmesi ilan 

Ankara - Gerede yolunun 103 ~ 
800 - 126 + 800 üncü kilometreleri 
~rasında yapılacak şose ve menfez 
ınşaatının eksiltmesi 17. 8. 939 per
şembe günü ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konul 
muş ise de; talip zuhur etmediğinden 
Şartnamı:: ve keşifde tadilat yapılmak 
suretiyle mezkfir iş artırma eksiltme 
ve ihale kanununun 40 ıncı maddesi 
mucibince 7. 9. 939 perşembe günü 
saat 15 de vilayet daimi encümeninde 
ihalesi yapılmak üzere, yeniden kapa· 
lı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuş
tur. 

Kömür deposu yaphnlacak 

zımdır. (13980) 

Öküz satın alınacak 

fenni _şartname 
Denizli Sıhat ve İçtimai Muave

net Müdürlüğünden : 

1 _ Denizli merkez kazasının Şam 

lı iftlig~inde ve toplu bir vaziyette 
ç B l . .. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 4407 
lira 10 kuruştur. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı eksiltme saatinden bir saat eveli
ne kadar komisyon başkanlığına tev • 
di edilmelii::lir. 

7 - Talip olanların mümasi
li işler yaptıklarına dair ehliyet vesi
kalarını hamilen müracaatları. 

14ClSS 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nuJan iş Çanakkale - Balya yolunun 
1 + 000 - 15 + 000 kilometreleri a -
rasında 14 kilometre şose için 10500 
metre mikap ham taş ihzarıdır. 

1 - Bu işin keşif bedeli beher met
re mikabı 176 kuruştan 18480 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D - Hususi ve fenni şartname 

i 

olunur. 14173 

Zayi_ 317 doğumlu ~lup askerlik 
hizmetimi yaptığıma daır vesikamı za
yi ettim. Yenisini alacağımdan eski • 
sinin hükmü olmadığını ilan eder· 

Dahiliye Vekaleti odacıları~drn. 
. 1A t' . an Rize vı aye ının pazar kaz 

. k'" .. d asının 
Tezı~eS oy

1 
un en Mehnıet oğlu 

Fevzı ay an. 
3243 

Zayi - Ankara belediyesinden al • 
dığım 887 numaralı araba IAk 

. h"k .. p a asını 
kaybcttım u mu olmadığı ilan olu _ 
nur. 

Ak .. 

Keşif bedeli (161940) lira (44} ku
ruştur. 

Muvakkat teminatı (9347) lira (03) 
kuruştur • 

İsteklilerin: teklif mektuplarını, 
teminat makbuz veya mektubu, tica
ret odası vesikası ile ihale tarihinden 
en az 8 gün evel vilayet makamına 
istida ile müracaat ederek, bu işe ait 
alacakları fenni ehliyet vesikalariyle 
birlikte yukarıda adı geçen günde sa· 
at (14) de kadar daimi encümen reis-

Ankara Defterdarlığından ı 

Keşif bedeli 5973 lira 79 kuruştan 
ibaret olan maliye vekaleti ve defter 
darlık binaları bahçesine yapılacak i· 
ki adet kömür deposu inşası işin!11 
25.8.939 tarihinde yapılan açık eksilt• 
mesi sonunda istekliler tarafında11 

teklif edilen fiyat hadde lii.yik görül· 
memiş olduğundan eksiltmenin 10 
gün müddetle uzatılmasına karar ve • 
rilmiştir. 

İsteklilerin 448 lira muvakkat teıni• 
nat makbuzu mukabilinde ve ehliyet 
vesikaları ile birlikte 4.9.939 tarihinde 
saat 15 i::le deft I< 



31 - 8- 1939 

Askeri Fabrikalar 

21 kalem resim malzemesi 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

diirliiğü Mel"kez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (700) lira o
lan 21 kalem resim malzemesi Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 14-9-1939 
perşembe günü saat 16 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (S2) lira (SO) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle Komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret o
dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
Komisyona müracaatları. (4139) 14084 

2 adet yuvarlak f aılama 

tezgahı ahnacak 
~skeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Mel"kcz Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 2 adet yuvarlak taşlama tezgahı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez satın alma komisyonununca 
14-9-1939 perşembe günü saat 14 te 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir· 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1125) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis 
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka
dar tüccardan olduklarına dair Tica
ret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
s.ı:atte komisyona müracaatları. (4140) 

1408S 

5 karem Alümiyüm boru ve 

levhası almacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Mel"kez 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 perııembe günü saat lS,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart 
name parasız olarak komisyondan ve· 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (1S7) lira (SO) kuruş ve 2490 nu-

.uö.lı 'kaııuuuu 2 '\' ç 5. ınaudckrindc-

.., \ ki vesaik le komisyoncu olmadıkları
na ve bu işle alakadar tüccardan ol • 
duklarına dair Ticaret odası vesika· 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo· 
na müracaatları. (4141) 14086 

1 adet üniversal yuvarlak 

fireze tezgahı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Mer.kez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4000) lira o
lan ı adet üniversal Freze tezgahı As
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez satın alma komisyonunca 14· 
9-1939 per§embe günü saat ıs te pazar 
lıkla ihale edilecektir. Şartname pa • 
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (300) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (4142) 14087 

1 adet vida a(ma tezgahı 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
mi!yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira o
lan 1 adet Vida açma tezgahı Askeri 
fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satın alma komisyonunca 14-9-1939 
perşembe günü saat 14,30 da pazar· 
lıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (112) 
lira (50) kuruş 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-
rı. (4143) 14088 

4 adet satıh ta~lama tezgahı 

almaca~ 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edi1en 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 ihal~ 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (79S) lira ve 2490 numaralı ka · 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik· 
le komiıyoncu olmadıklarına ve bu it-

le alakadar tüccardan olduklarına da
ir ticlret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (4144) 14089 

2 adet takım bileme tezgahı 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (S300) lira o
lan 2 adet takım bileme tezgahı As
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 
12-9-1939 salı günü saat lS,30 da pazar 
lıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (397) 
lira (50) kuruş ve 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına' ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 

dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (4145) 14090 

2 adet şakuli rende tezgahı 

ahnatak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü. 

dürlüğü Mel"kez Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

1 adet otomatik rende f ezgahı 

ULUS 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut olup hacim kabuksuz 
orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. Levazım Amirliği 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun • Benzin, makine yağı ve sair 
bey revir amirliğinde görülebilir. 
Tomrukların beher metre mikabı • malzeme alf nacak 

nın muhammen bedeli (13) lira (35) Ankara Levazım Amirliği . Satm 
kuruştur. . . Alma Komisyonundan : 

4 - lsteklılerın % 7,S muvakkat 1 B 1 k . Kütahya garni • . . .. - a ı esır ve 
pey akçelerıyle 11. 9. 939 paz~rtesı_ gu J zonları için ceman S5.000 kilo benzin 
nü saat 15 de Dursunbey revır amır • 900 kilo gaz ağı 2910 kilo muhtelif 
liğine müracaatları ilan olunur. makina, motfı. yağları ve S50 kilo üs-

(675S) 14169 tüpü satın alınmak üzere kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

Ankara Belediyesi 

Benzin aluıacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye benzin ihtiyacı icin 
aıınacak olan (276,000) lira kıymetı 

muhammeneli 1000, 1200 ton benzıne 
talip çıkmamasına ve şartnamenin ba
zı maddeleri değiştirilmiş olduğun

dan yeniden kapalı zarf usuliyle 15 
gün müddetle eksiltmiye konulmuş· 

2 - Alınacak yağ benzin ve saire
nin muhammen bedelleri Balıkesir 
garnizonu için 723S lira ve Kütahya 
garnizonu için 7953 lira SO kuruş olup 
ceman 15188 lira 50 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatları Balıke
sir garnizonu için S42 lira 63 kuruş 
Kütahya garnizonu için 596 lira 52 
kuru§ olup ceman 1139 lira lS kuruş
tur. 

4 - İhalesi S.9.939 salı günü saat 
11 de Balıkesir. kolordu satın alma 
komisyonu binasında yapılacaktır. 

S - Evsaf ve şartlar İstanbul, An-. 
kara LV. amirlikleriyle Balıkesir ko
lordu satın alma komisyonlarında pa-

tur. rasız ve her gün görülebilir. 
2 - İhalesi 12. 9. 939 salı günü sa- 6 _ Her iki garnizona ait işbu yağ 

at on birdedir. ve benzinler için birden teklif kabul 
3 - Muvakkat teminat (14790) lira edildiği gibi Kütahya garnizonu için 
dır. ayrı Balıkesir garnizonu için ayrı ya-

4 - Şartnamesini görmek istiyen· pılacak teklifler de kabul edilecektir. 
lerin her gün encümen kalemine mü- 7 _ Taliplerin belli belgeler ve 
.dcaat etmeleri ve isteklilerin ae ıı:: ... - muvakkat teminatlarını havi teklif 
lif mektuplarını 12.9.939 salı günü sa mektuplarını ihale saatinden en geç 
at ona kadar belediye encümenine bir saat eveline kadar komisyona 
vermeleri ilan olunur. (4090) makbuz mukabili teslim etmeleri lü-

14101 zumu ilan olunur. (3755) 13726 

Ziraa·t Vekôleti 
Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Mardindeki hudut Tb. için 1. 

Al ~, f • 1 cak 9. 939 cuma günü saat onda Mardin ahna·:ak a 1 enmye a ma satın alma komisyonu tarafından (240) 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ton ekmeklik un satın alınacaktır. 
dürlüğü Mel"kez Satın Alma Ko- ve Seroloji Müessesesi Direktörlü· 2 - Muvakkat teminatı (1620) lira 
misyonundan : ğünden : dır. 

Tahmin edilen bedeli (2630) lira 0 _ 3 - 2490 sayılı kanunun istedikle · 
1 - Müesse ihtiyacı için 80 kalem rine göre taliplerin 1. maddede yazılı lan bir adet otomatik rende tezgahı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü alatı fenniye kapalı zarf usuliyle mü- gün ve saatten asgari bir saaat eveJ 
k k 1 evrakı müsbite ve teminat mektupla-

-lf-

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

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

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

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

4 - Fzla bil~i edinmek istiyenler askeri satın alma komisyonunda mev
cut olan şartnameleri her zaman görebilirler. 

Muhammen (38S6) 

miktar bedeli İlk T e. 
Kilo Lira K. Lira K. İhale günü Cinsi 

Sadeyağı 14400 1Sl20 00 1134 00 2 Ey. 939 cumartesi 

Satılık arsalar 
Ankara Defterdarlığından 

Mahallesi 
Kızılelma 

.. 
Misakı Milli 

Ahşap iskef e 

Sokağı Ada 
Mescit Yo. 399 
Ebe 402 
Hanardı 167 

.. .. 168 

yaptmlacak 
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86 .. 516 
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13819 

saat şekli 

11 K. zarf 
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u 
E-ı 

~ 
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26 63 

Merkez alma Komisyonunca 12/9/ na asaya onu muştur. 
rını komisyona göndermiş bulunmala- Devlet Limanları lzmir Şubesi 1939 salı günü saat 15 te pazarlıkla 2 - Tahmin edilen bedeli 7790 lira-

nında şimdiye kadar yapmıı oldukla
rı bu kabil işlere bunların bedellerine 
ve hangi bankalarla muamelede bulun 
duklarına dair vesikalarını koyacak· 
!ardır. 

ihale edilecektir. Şartname parasız o- rı şarttır. Müdürlüğünden : 
!arak Kimisyondan verilir. Taliplerin dır. 4 - Arzu edenl~~in şartna~eleri 1 - İncir altında yapılacak bir ah-
muvakkat teminat olan (197) lira 3 - Muvakkat teminat 584 lira 3S görmek ve ok_umak uzcre M_ardın sa - şap iskele inşaatı vahidi fiyat esasile 
(25) k 2490 1 k kuruş olup banka mektubu veya vez- tın alma komısyonuna ya bızzat veya ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-

6 - Muvakkat teminat miktarı 
1219,01 liradır. 

uruş ve numara ı anunun ~ k"ll · · ·· tl 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko- ne makbuzu ve devletse kabule ayan resmı ve 1 erının muracaa ani 8~1 nulmuştur. 7 - Teklif mektuplarını havi .zarf. 

lar kap ı olarak ihale günü saat l S 

e kadar 1zmir'de devlet limanları iş · 
letmesi İzmir şubesi müdürlüğüne 
teslim ediletektir. Posta ile gönde -
rilen tekliflerin nihayet ihale saatin-

misyoncu olmadıklarına ve bu işle a- hazine tahvili teminat olarak kabul <3SlS" ' 2 - İşou inşaatın muhammen keşif 
Jakadar tüccardan olduklarına dair edilir. Yalnız tahvilinde makbuz mu. bedeli 16253,52 liradır. 
ticaret odası vesikasiyıe mezkur gün k b.1. h . 1. . tt Sığır eti alınacak 3 - şartnameler projeler ve eksilt-

. .. a ı ı azıneye tes ımı şar ır. ·t d' w k t · d d ı t 
ve saatte komısyona muracaatları. Ankara Levazım Amirliği Satın meye aı ıger evra zmır e ev e 

( 4147) 14092 4 - İhalesi 4. 9. 939 pazartesi günü limanları iı::letmesi İzmir ıı:ubesi mü-Alma Komisyonundan : ,. ,. 
saat ıs dedir. Buna ait şartname mü· dürlüg~ünden 90 kuruş bedel mukabi- den bir saat evetine kadar gelmiş ve 3 d t 

' 
t "h Samsun garnizonunda bulunan bir· a e umpara aıı eıga 1 es:;eseden bedelsiz olarak verilir. liklerin senelik ihtiyacı olan (100,000) tinde alınabilir. zarfların kanuni şekilde kapatılmış 

alına<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Mel"kez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

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

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

Devlet Orman iş. 

Satllık çam tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Or

man lıletmesi Revir Amirliğinden: 
1 - Dursunbey devlet orman işlet • 

mesi istasyon deposunda istifte mev -
cut (732) adet muadili (454) metre 
mikap (042) desimetre mikap çam tom 
ruğu arttırma ile ile satılığa çıkarıl -
mıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze -
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname· 
si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun -
bey revir amirliğinde görülebilir. Tom 
rukların beher metre mikabının mu -
hammen bedeli (13) lira 3S kuruştur. 

4 - İsteklilerin % 7,S muvakkat 
pey akçesiyle 9. 9. 939 cumartesi günü 
saat 11 de Dursunbey revir amirliği • 
ne müracaatları ilan olunur. 

(6760) 17171 

Sahlık çam tomruğu 
Drusunbey Alaçam Devlet Or

man İşletmesi Revir Amirliğinden: 
1 - Dursunbey devlet işletmesi is

tasyon deposunda istif de mevcut (60S) 
adet muadili (401) metre mikap (800) 
desimetre mikap çam tomruğu açık 

arttırma ile satılığa çıkarılmııtır. 

S - 2490 sayılı kanunda yazılı şart- . 4 - Eksiltme 8. 9. 939 cuma günü olması lazımdır. Postada vaki olabi-kilo sığıreti kapalı zarfla eksıltmeye 
lan haiz olan isteklilerin muayyen 1. 'Ik saat 16 da devlet limanları i•letme lecek gecikmelerden dolayı şubemiz 

13995 

konulmuştur. Tutarı (19.000) ıra ı ,. 

1 
saatten bir saat evel teklif mektupla • teminatı ise (1425) liradır. İhalesi 2. si İzmir şubesinde yapılacaktır. mesuliyet kabul etmez. 
rını komisyona makbuz mukabili ver- d ·· 5 - İstekliler teklif evrakı meya- (4044) Ey. 939 cumaqesi saat 10 a tumen 
miş bulunacaklardır. Münakasa Zira- binasındaki komisyonda yapılacak 
at Vekaleti muhasebe direktörlüğün • tır. İsteklilerin vesika ve teminatla . 
de toplanacak olan komisyonda yapı- riyle birlikte müracaatları ve zarfla . 
lır. (3646) 13669 rını ihale saatinden bir saat evel Sam· 

Hava Kurumu 

Elbiselik kumaş alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün

den : 
Türkkuşu talebelerine harici elbise 

yaptırılmak üzere nümunesi veçhile 
160 • 200 metre haki kumaş açık ek-

siltme suretiyle alınacaktır. Muham • 
men bedeli 1480 lira olup ilk teminatı 

ll 1 liradır. İhalesi 11. 9. 939 pazartesi 
günü saat lS te T. H. K. Genel Mer · 

kezi binasında Türkkuşu Genel Di -
rektörlüğü satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin sözü geçen 
gün ve saatte komisyonda hazır bu • 
lunmaları. 3201 

Elbise yaptır1lacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün

den : 

Türkkuşu talebelerine SO - 60 takım 
kasketiyle birlikte harici elbise dikti· 
rilecektir. Beher takımına tahmin e -
dilen dikiş ücreti 15 lira olup ilk te • 

minatı 135 liradır. İhalesi 11. 9. 939 
pazartesi günü saat 16,S da açık ek • 
siltme suretiyle yapılacağından, talip· 

lerin sözü geçen gün ve saatte T. H. 
K. Genel merkezi binasında Türkku
şu Genel Direktörlüğü satın alma ko· 
misyonunda hazır bulunmaları. 3202 , 

Dr. SITKI Fi RAT 
birinci GQ. · z Hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

İstanbul Haydarpaia hastanesi sabık 
göz mütehassıaı ve Gülhane hastanesi 
sabık göz baıı muavini. Muayene: sa· 
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 2832 

...... ~ Tl:3592 

sunda askeri satın alma komisyon re
isliğine vermeleri. (3882) 13832 

Saman alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1stan. levazım amirliği satınalma 

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

(3883) 13833 

P. T. ve T. Md. 

u demiri ah nacak 
P .T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) 17. 8. 939 tarihinde eksiltmesi ic
ra kılınan 38 X 45 X 7 m/m maktalı 
230 ton U. demirine teklif edilen be
del haddi !ayıkta görülmediğinden bir 
ay müddetle pazarlıkla mubayaa edi
lecektir. 

2) - Muhammen bedel 29.000, mu
vakkat teminat 217S lira olup kati i· 
halesi 8. Eylül 939 cuma günü saat lS 
de Ankarada P. T. T. umum müdür -
lük binasındaki satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

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

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

(3946) 13941 

T. C. ZİRAAT BANKA S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para 
~~J~ 

bjriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf heaaplarmda 
en az SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur•a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • soo .. 2.000 .. 
4 • 250 • 1.000 " 

40 .. 100 • 4.000 " 100 .. 50 • 5.000 .. 
120 • 40 • 4.800 .. 
160 • 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 ti. 
radan aşağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
f azlasiyle verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa, 1 Eylül, ı Birincikanun, ı Mart •e 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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CiLDiNE KIYMAYAN 

ER 
bıçağını 

KULLANIR 

Her yerde Poker fraı bı~aklar1n1 arayınlz 

M. Nedim İ rengün Yeni hal No. 1 - 59 

.:!11111111111111111 İ LA Ç LA R 1 N 1Z1 11111111111111111!:. 
§ Sakarya Eczanesi nde?.Y~ptırınız. A:v~~a ve E = . . . yerlı ılaçlar her çeşıdını (Ko-= := dak) marka rontken fılmlerının tazesini ehven olarak ecza- = 
§ hanemizde bulabilirsiniz. iş Bankası karşı.~ında. Tele- § = fon: 2018 3019 -

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~&STAN9V1 ·C4LATA "'~~ 
P k lll!IO • T n 40090 

19~9 
17 - 2 3 f YlÜ&.. 

Modern demir i$1eri afölyesi = • 

Son sistem fenni tesisatla mücehhez olan atölyemizde verilen 
resim üzerine çok zarif demir kapılar, pencere parmaklıkları, mer
diven küpeşeteleri, bahçe kamelyaları, sıhhi su tesisatı yapılır. Her 
nevi otomobil makasları yeniden id'ıal ve tamir olunur. Her çeşit ok
sijen kaynağı yapılır. 

Demir işlerine müteallik her türlü sipariş kabul edilir. 
Ankara Müdafaai hukuk caddesi Açık sokak No. 6 3241 

•===============================-• 
if ===========================================~ 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden : 
Lise ve Orta okul bütünleme imtihanlarına 1 Eylül cuma günü ve 

olgunluk imtihanlarına 9 Eylül Cumartesi günü başlanacağı ilgili 
talebeye bildirilir. 5054 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - ---• 

Ecnebi memleketlere 
--------

----- -
talebe gönderiliyor 

---- ----------Maden tetkik ve arama Enstitüsü Genel = 
-------
---§ Direktörlüğünden : -

------------- -:= çilecektir. -

ı. _Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsil- § 
de bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe se· =: 

- -= II. - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olmaları lazımdır: = = -= a) Türk olmak, = - -:= b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sı· := 
:= hati tam olmak (ııhhl muayene Ankara'da yapılacaktır.) 
=: c) Lftakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını almış =: 
- bulunmak, =: - -E: d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yuk?rı olmamak. -

ULUS 

Sıra yaptırılacak 
Ankara Üçüncü Ortaokul Direk

törlüğünden : 
1 - Okulumuz ihtiyacı için 100 a

det talt-be sırası açık eksiltme ile yap
tırılacaktır. 

31 - 8 1939 

Yatı mekteplerine gelec~k çocuklarınızın 

Yatak, yorgan, battaniye, çarşaf ve çamaşırlarını 

BURSA PAZARI: HASAN HÜSNÜ 
Mağazalarından arayınız 2 - Eksiltme 5. 9. 939 Salı günü sa-

at 10 da mektepler muhasebeciliğin - İstanbul Sultanhamam caddesi 4, Tel: 20625 Beyoğlu, İstiklal caddesi 376, Tel: 40007 5063 

de toplanacak satın alma komisyo - '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••-~ nunda yapılacaktır. 
3 - Beher adedi için tahmin edilen 

bedel 15 liradır. İlk teminat 112 lira ,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

- -
50 kuruştur. : • k 1 1 L • • D k 1 d ~ .• :. :v!~k ..:::.~~~!, ko:~::;.~:~n~~~ ~ 1 s ti ô 1ses1 i re t ö r Ü ğ Ü n en : = 
veznesine yatırılarak makbuzunun ko : : 

: 1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. -misyona verilmesi. - : 
5 _ Şartname her gün okul direk - § 2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler biran evvel müracaat etmelidirler. : 

törlüğünde görülebilir. : 3 - Eski talebe eylülün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak kaydını yeni- : 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 :E !emelidir. Eski talebenin eylülün onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmiyecektir. : 

numaralı kanunun 2 inci ve 3 üncü : 4 - Bütünleme ve engel sınavları eylülün birinde başlıyacaktır. : 
maddelerinde yazılı belgeleriyle bir- = 5 - 1stiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. : 
likte rıezkiır gün ve saatte komisyona : _ 
müracaatları ilan olunur. : Adres: Şehzadebaşı, Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 • (5053) : 

(3963) 13926 ':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl""' 

Ankara Dil ve Tarih- Coğrafya 
Fakültesine talebe ahnacak 

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden : 
1 - 15 eylülden 28 birinci teşrin 1939 tarihine kadar aşağıda

ki şartlar dahilinde nehari talebe kayıt ve kabul edilecektir. 
2 - Kayıt edilmek istiyenlerin Fakülte idaresine verecekleri 

belgeler şunlardır: 
A) Fakülteye girmek istediğini bildiren dilekçe (makine ile 

yazılı.) 

B) Tahsil vesikasının aslı 
C) Nüfus cüzdanınrn tasdikli sureti (ecnebiler için emniyetçe 

verilmiş ikamet tezkeresinin tasdikli sureti). 
Ç) Sağlık ve aşı raporu 
D) İyi halini ve oturduğu yeri bildirir vesika 
E) Fotoğraf (6 tane, kartonsuz baş açık tam cepheden 4,5X6 

büyüklüğünde). 
F) Pullu beyanname (Fakülteden alınır, istekli kendi el yazı-

siyle doldurur). 
G) Takip edeceği zümreyi gösterir fiş (fakülteden alınır). 
G) Muhtasar bir tercümeihal. . 
Öğretmen okullarından mezun olup lise olgunluk sınavını geçi-

renler için mecburi hizmeti olmadığına dair resmi bir vesika ge-
tinneleri ilan olunur. ( 4066) 14062 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - --

T.. k Maarif Cemiyeti Okulları 
Gündüz ve yatılı talebe kaydına baılanmıştır. Ücretler 

aşağıda gösterilmiştir. Fazla malumat almak istiyenlerin 
Okul direktörlüklerine baş vurmaları. 

Ankara kız ve erkek Kollejleri 

Gündüz 
Yatılı 

llk 
60 

225 

Orta 
100 
260 

Bursa Kız Lisesi 

Gündüz 
Yatılı 

tık Orta 
40 

185 

İzmir Ege Lisesi 

Lise 
120 Lira 
285 Lira 

Lise 
50 Lira 

185 Lira 

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

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

Halk maskeleri salı~ y rleri § _________ _ ------ -
~Türkiye kızılay cemiyeti umumi merkezinden~ - = 
_ Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı herhangi bir teh- ;;; 
:= like anında zehirli gazlara karşı korumak için yaptırı1an := 
=: Halk Maskeleri, Ankara' da umumi merkezimizle İstanbul- =: 
- da satış depomuzda. İzmir, Adana, Afyon, Antalya, Aydın,:= 
= Balıkesir, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Kocaeli, Konya, =: 

Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Trabzon merkezleri- =: 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll&.. - -§ SAÇ BAKIMI GOZELLIGİN EN BiRiNCi ŞARTIDIR : 

; ~ İZ A ----- = : Kepekleri ve aaç dökülmesini tedavi eden tesiri : 
E mücerrep bir ilaçtır. : 
: Her eczanede arayınız. Yapıldığı yer : 

=: mizde satılmaktadır. =: 
=: Diğer Kızılay merkez ve şubelerine de müracaat edildi- = -------------------------
§ ği takdirde baş ölçüsü alınarak derhal istenilen maskelerin §:§ 

~1111111 NIZAMETTIN DlLER TAKSIM Eczanesi 501411111119=' 

siparişi kabul edilir. = 
Her maske ayrı kutu içinde ve muhafaza ve kullanma ta- =: 

_ rifnamesi vardır. Fiatı her yerde (6.-} liradır. 3228 := 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

A~liye v~~ôleti . 

Bir kamyonet alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

1 - !stanbul'da adli tıb işleri umum 
müdürlüğüne teslim kaydiyle ve şart
namesindeki evsafa göre bir adet ölü 
ve deli nakline mahsus kamyonet ek
siltme suretiyle alınacaktır. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

- -§ DAKTİLO KURSU § - -: 62 inci devresine eylül ilk hafta- = 
§ sında başlıyacaktır. (1) ayda dip-§ 
: !oma verilir. Tahsil aranmaksı- : 
: zın herkes alınır. Belediye sıra- § 
: sında Hanef Apart. kat 1 No. 4 : 
E Telefon: 3714 3225 : 
, ı 1111ı1111111111111111111111111111111 l r"' 

TACETT N G ~TAN 
BüYüK HOBiLYA HAGAZASI 

f110DERN ' TEM{Z 
MA LZEME VE 
BfRfNCf SINIF {SÇİLiH 
ISMARLAMA -.. HAZIR 

=---~ 
/STA/'IBUL . SIJLT.4N llAHAH 
FitıCA.~CIL.AR VOWllŞU 
No 6S - Tı~fon 22321 

w ±Fz+' 

• 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -----------
-

TÜRK HAVA 
-----KURUMU -- -- -= 111. - Müsabaka §U derslerden yapılacaktır: := a) Nazari hesap, 

=: b) Cebir, 
= c) Hendese, -=: d) Müsellesa~ 
- e) Fizik 

2 - Eksiltme Ankara, Yenişehir =: Temyiz mahkemesi binasında adliye = vekaleti levazım ve daire müdürlüğü = odasında toplanacak komisyon tara • 
= fından yapılacaktır. 

--

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6494 

İmtiyaz Sahibi 
Jskender Artun 

--------- Büyük --Piyangosu ------ -- ----- Beşinci keıide 11 Eylül 939 dadır -----= f) Kimya -= g) Jeoloji 

- 3 - Alınacak kamyonetin tahmin e= dilen bedeli 2620 liradır. --i) Ecnebi bir dil. ----- -
;;; IV. - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla be· § 
- raber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, E: 
_ kazananların ilk 12 si arasında bulunmaları şarttır. = - --- Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, müsa- § = bakadaki derslerden ihraz edilen notlara göre tespit edilecek, ve =: - alakadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, müsaba- E: 
:= kaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. =: - -
;; V. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin § 
E: bir misli kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu husus-=: = ta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecek- =: 
- !er 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) Miisabaka imtihanı: 8 ve 9 Eylül 1939. §§ ------ VII. _ Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varaka- =: 

sını, mektep şehadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların =: 
_ tasd ikli 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 =: 

-------
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıfi=' 

4 - · Eksiltmeye iştirak edecek ta
liplerin tahmini bedelin % 7,5 ğu o
lan 196.50 lira muvakkat teminatın 

makbuzu mal sandığına tevdi olundu
ğunu mübeyyin makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte komisyona müra
caatları. 

5 - Eksiltme 2490 sayılı kanunun 
43 cümaddesine tevfikan on gün uza
tılmak suretiyle 6.9,939 çarşamba gü
nü saat 15 şe talik edilmiştir. 

6 - Talipler şartnameyi Ankara'da 
vekalet levazım ve daire müdürlüğün· 
den lstanbulda adli tıp işleri umum 
müdürlüğünden her zaman parasız o-
larak alabilirler. (4183) 14164 

Su projesi yaphnlacak 
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 malü· 
mat almak istiyenlerin Karacasu be · 
tediyesine müracaat etmeleri ilan o 
lunur. ,14098 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

--- -. --
~ Büyük ikramiye 50.000 lira : 
- -- -§ Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- : 

:E lerle 20.0CO ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... : - --
,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Yeni SİNEMALAR Sus 
BU OECE 

BÜYÜK VALS 
Miliza Korjus - Fernand Gravey .................................................... 

Gündüz iki film 

1 - Büyük Vals 

2 Uykusuz Geceler 
Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 
Gece 21 de 

Halk 
BU GECE 

HALK KAHRAMANLARI 
Türkçe sözlü ..................................................... 

Gündüz iki film 
1 - Ormanlar Perisi 

Doroty Lamour 
2 - Halk Kahramanları 

Türkçe sözlü 
Seanslar : 

14,30 - 16,30 - 18,30 
12,15 halk matinesi 
DİKTATÖR 

BUGÜN BU GECE 

İki film birden 

1- Deniz ateşler içinde 

2 - Ben bir caniyim 
..................................................... 

Gece Seansı 20,30 dadır 

8 UGECE CEBECi. Açık Hava Sinemasında 1-L~rel - Hardi Hindistanda 
İki film 2 - lntıkam yolu (türkçe) 


