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ADiMi% ANCIMl'XCIR. 5. inci sayfada 

lngiliz donanması seferber edileli 
Kara ve hava ihtiyatları dô davet olundu 
•• 

Uc milyon kişi memleketin 
' 1 • • \ • . ' 

emin yerlerine gidecekler 
• •• l \ 

Tahliye edilecek mıntakalar halkı iki günlük 
yiyeceklerini de beraberinde götürecekler 

Londra, 31 a.a. - İngiliz donan • 
masının bugün seferber edildiği bil -
dirilmektedir. 
Diğer taraftan kara ve hava ihtiyat 

lan da ilk davete icabet için hazır bu
lunmak emri almışlardır. 

Başvekaletten verilen haberlere gö
re, şimdiye kadar alınan tedbirlere i
laveten, bahri hazırlıkları tamamla -
mak, muntazam ordu ihtiyatlarının 
geri kalanlarını ve aynı zamanda as -
keri havacılık gönüllü ihtlyatından 
bir kısmını silah altına çağırmak hu-

(Sonu 7. inci sayfada) 
lngiliz donanmasmın en kuvetli cüzütamla

rından birkaçı manevralarda 

Geçenlerde ls
tanbul'u ziya· 
ret eden lngil
t>O?re Akdeniz: 

...... ~~~@C . ...I 

Polonya'nın ilôn ettiği 

Umumi seferberlik 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ırıııııııırııırırr 

·Silah l 
·çatıları 

Fransa 
cıddi bir 

addolunuyor 
Almanya~da "'"'yeni ve 

tahrik,, mahiyetinde 
·ı 

arkasında 
F. R. ATAY 

On milyon avrupalı silah al~ 
bnda. Hemen her tarafta tabii 
hayat sekteye uğramıştır: bey
nelmilel mübadele durmuş, ge
miler limanlara çekilmiş, şimen
diferler askeri idare altına gir
mi§, büyük tehirler boşalmıştır. 
Bu silah çatısı altında yalnız bir 
seyyah dolaşıyor: Henderson ! 
Herkes Hitler'le Çemberleyn a
rasındaki mektuplaşmalarrn ne
ticesini bekliyor. Günlerdenbe
ri devam edip giden bu muhabe
re hakkında henüz kati bir §ey 
bilmiyoruz. Yalnız iyi haber al
mak iddiasında bulunan İngiliz 
ve franıız gazetelerinin ittifak 
ettikleri iki nokta var: biri, eğer 
bir harp olursa, lngiltere'nin ka
ti ve sarih vaziyeti hakkında al. 
mal) devlet adamlarında hiç bir 
şüphe ve tereddüt bırakmadığı
dır. ikincisi, Almanya'nın eski 
iddialarını dahi aşan taleplerin
de ısrar etmekte olduğudur. 

Savyetlerle Almanya arasın
daki ademitecavüz paktı, gerçi 
sulh bloku cephesi üstünde de
rin bir tesir yaptı. Fakat bu tesir 
tecavüze karşı mukavemet cesa· 
retini kırmak değil, bilakis mu -
kavemet tedbirlerini ve enerjisi
ni arttırmağa sebep oldu. 

Seferber Avrupa' da bütün si -
vil faaliyetleri tatil eden buhra
nın gerginliği ne kadar devam 
edebilir? Hazneler bu ağır ve 
daimi masrafa ne kadar dayana
bilir? Zaten iki taraftan da aynı 
ses geliyor: sabrımız tükenmek 
üzeredir! 

Yeni bir umumi harbin facia
ları o kadar büyük olacaktır ki 
bunun müthiş mesuliyetine kat
lanmak güç! Harbin neticesi 
hakkında alman hesabı müspet 

(Sonu 7. inci sayfada) 

taahhütlerine 

sadık! 

Nazırlar Meclisi dün 

akşam bir toplantı yaptı 
Paris, 31 a.a. - Mektep çocukları 

Paristen ayrılırken beraberlerinde i -
ki günlük yiyecek, bir yorgan ve bir 
de ufak, valiz götürmektedirler. Mek
tep çocukları, kendileri için Orleans
da ve Paris'in cenubu garbisinde ka -
in diğer şehirlerde ihsar edilmiş olan 
kamplara gitmektedirler. Yolculuk 
zahmetlerini hafifletmek için çocuk -
larırı anaları, babaları kamplara ka -
dar kendilerine refakat etmektedir -
ler. 

Polis dün komünist beyannameleri 
dağıtan otuz kişiyi tevkif etmiştir. 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Polonya piyadeleri tüfeklerini siliyorlar 

Fransız 8CJ§Veküi B. Daladiye 

Londra, 31 a.a. - Dün öğleden sonra Polonya' da umumi sefer
berlik ilan edilmiş olduğu teyit edilmektedir. 

*** 
Varşova, 31 a.a. - Dün ilin edilmiş olan seferberlik tedbirleri, 

Varşova'nın man:z;arasını değiştirmiş değildir. Bütün nakliyat ser
visleri, normal surette işlemektedir. Yalnız bazı karakteristik ha
diseler, Polonya' da fevkalade bir vaziyet bulunduğunu göster· 
mektedir. 

Bilhassa bir takım kadınların ve 
delikanlıların siper kazmak üzere, 
kazma ve kürek taşımakta oldukla
rı görülmektedir. 

Dün akşam hükümet memurları 

tarafından verilmiş olan talimata tev
fikan Varşova caddeleri karanlık i
çindeydi. Münakalat seyrekleşmişti. 

Seferberlik haberi üzerine bütün 
gazeteler aşağıdaki itanı neşretmişler 
dir: 

"İttihazı emredilmiş olan yeni as -
ker1 tedbirlerin gayesi milli müdafaa 
hazırlıklarını tacil etmektir. Bu ted
birler, evelce ittihaz edilmiş olan t ed
birler derecesinde geniş mikyasta de
ğildir. Yeni kuvetlerin silah altına 

daveti ve şimdiki seferberlik, gerek 
silah altın• davet edilen erler, gerek 
şimdiki vaziyetin vehametini müdrik 
olan halk tarafından vatanperverlik 
hissi ve azimkarlıkla karşılanacaktır.,. 

(Sonu 3. üncü sayfada) Mare§al Smigly • Rydz 
• 

Almanya Polonya'ya 
yaptlğı 16 maddelik 

• 
teklifleri dün nesretti 

~ 

Almanya Polonya1dan Danzig1den 
başka daha neler istemektedir? 

Almanlar bunları kabul ve imzaya selahiyetli 

bir mümessil beklemişler fakat gelmemiş! 
Berlin, 31 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Yabancı gazeteciler, saat 20,30 da pro 

paganda nezaretine davet olunmuş ve 
orada Almanya'nm Polonyaya yaptı
ğı teklifler kendilerine bildirmiştir. 

Başka herhangi bir beyanat yapılma
mıştır. 

Bu esnada alman radyoları da al
man notasını neşretmiştir. 

Almanya'nın cevabı 
Alman tebliğinin metni şudur: 
28 ağustos 1939 tarihli notasında 

İngiltere hükümeti, nizalı meseleler 
üzerinde Almanya ile "Polonya ara· 
sında doğrudan doğruya yapılacak 
müzakereler için tavassutta bulunmak 
niyetinden alman hükümetini haber-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Sovyetlerin uzak §ark ordusuna mensub iki askeri, 

15.000 Sovyet -Moğol 
askeri Mançu arazisine 

tecavüzde bulundu 
Sovyet - Mançu sınırında çarpışmalar yeniden başlamıştır. Harp devam 

ediyor. Haberlerimiz 3 üncü sayfadadır. 

Dünkü beynelmilel vaziyet 

1 1 
İngiliz elçisi Bay 

Berlinde Henderson'un ge-
ce geç vakit Fon 
Ribbentropa tev

di ettiği tekliflere alman hükümeti -
nin cevap vermesi beklenirken Ber
lin makamları bir kaç giındenb~ri ce
reyan eden müzakerelerde ileri sürü
len alman isteklerinin neden ibaret 
olduğunu dün neşretmişlerdir. Bun • 
dan anlaşıldığına göre Almanya Dan
zigi kayıtsız şartsız ilhak etmeyi is
temektedir. Koridor da ise leh polis 
ve asker kuvetleri çekildikten. bir se
ne sonra bir plebisit yapılacaktır. 
Plebisit Almanyanın lehine neticcle
ni_:~e Polonya.ya bir kilometre geniş
ligınde ve Gdınyaya kadar uzanan bir 
koridor verilecek, Polonyanın lehine 
neticelenirse, Almanyaya Danzige 
kadar uzanan bir koridor verilecek • 
tir. Bu teklifler etrafında dün geç va
kit henüz bir mütalea dermeyan e • 
dilmemektc idi. 

1 1 
Sovyet - alman 

Moskovada ! ~ez m ;a~~ cd~~ 
Moskova ve Ber

linde aynı zamanda tasdik edilmiştir. 
Diğer taraftan Tokyodan bildirildi -
ğine göre, 15.000 kişilik sovyet - mo
gol kıtaları Mançu arazisine tecavüz 
etmişlerdir. Japonlar bu kıtalara kar
şı dün mukabil taarruza geçmi§ler -
dir. 

f 1 Polonyanrn aldı -
ir$OYa a n!yet ted~ir1eri" 

1 
V 'd ğı "munzam em-

nın umumı sefer-

berlik mahiyetinde oLduğu dün anla -
şılmıştır. Her tarafa afişler yapıştı
rılmıştır. Halk milli mıidafaayı ku -
vetlendirmek için çalışmaktadır. İtal
yan ve alman gazeteleri Polonyanın 
bu tedbirini "ciddi ve vahim bir tah
rik" telakki ediyorlar. 

1 1 
Dün.den itibaren, 1 , İngiliz donanma-

parl15fe a~.k~ri mak_amlar, Londrada Si dün seferber 
butun de'!lıryol . , 1 aale konulmuş -
larına vazıyet et- ------- tur. Kara ve ha-

yet etmişlerdir. Akşam Eliıe sarayın. va ihtiyatları da ilk davete icabet i • 
da cümhurreisinin başkanlığında top· çin hazır bulunmak emrini almışlar-
lanan nazırlar meclisinde başvekil dır. Bu tedbirlerin umumi bir sefer-
Daladye ve Hariciye nazırı Bone b~rlik mal_ıiyetinde olmadığı tasrih e-
beynelmilel vaziyet hakkında izahat dılmektodır. Harp takdirinde sivil a-
vermişler ve meclis Fransamn teah - halinin korunması için emniyet ted-
bütlerini kuvetle tutmasını kararlaş - birleri ittihazına devam olunmakta • 
tırnııştır. dır. 

t ........ , ••• NETiCE .. ,,. • V\A 

Bey elmilel havadaki agırl.ıgr arttıran İngiliz donanmasının seferberliği ile 
Al nya •arafından neşredılen nota istisna edilirse!" dünkiı gün d h b 
Ya sulh d 1 b' ") b . . . . , e, ar e vea ~g~u esas ı . ır temayu elırmeksızın, ıntizar ile geçmiştir. Alman-
ya taleplerını neşrettıkten sonra harekete geçmeg· e de kalkışacak m 1 k 
Sulh e h . d l ti . . • . k. ı. yo sa 

c P es.~ .. ev .. e erı_nın. azı~ ~r tavurlarr karşısında soldan geri mi ede • 
cek. Bunu, onumuzdekı gunler ıçınde öğrenmek kabil olacaktır. 

~:========~=================================~ 
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30 Ağustos Ba~kumandan muharebesi münasebetiyle 

Türk istiklôl ve inkilôp 
savasına dair konusma 

~ J 

Coruh mebusu Ali Rıza Erdem, C. H. P. adına Ankara radyo
ı·,~da 30 ağustos Başkumandan meydan muharebesi münasebe
tiyle, türk istiklal ve inkılap savaşı üzerinde bir konuıma yapmıf· 
tır. Bu enteresan konuımayı aşağı koyuyoruz: 

Arkadaşlar, onun hükümeti memleket ve millet iş-
Milletlerin tarihi; hiç yüphe yok !eriyle zerre kadar alakalı değil... 

ki, siyasi, içtimai hayatlarını devir Millet, ne padişahın bu ihanetini, 
devir alt üst eden hadise ve kıyamet· ne de hükümetin bu hiyanetini henüz 
lerle doludur. bilmiyor... o, hal§ manevi bağlarla 

Türk milletinin son kurtuluş sava· bağlı bulunduğu padişahtan, halife
şı . :mnlann misli görillmemişlerinden den medet umuyor! ... Derken ıs ma
biridir. yıs 1919 da yeni düşman ordularının 

Bugün, bu•misli görülmemiş hadi· İzmir bölgesine çıkarak Anadolu iç
senin temelini ve düğümi.inu teşkil c· !erine doğru yayılmıya başladığına 
den 30 ağustos Başkumandan meydan şahit oluyor .. İçi kan ağlamıya başlı
muhare besinin 17 inci yıldönümün Li yor .. 
kutluyoruz. Bu gibi vesilelerle, bu- Bu umumi ve zalim fe!aket karşı
günün, t~rk isti~lal v~ inkılap sava- sında duyduğu sesler, ya mahalli kur
şının tanhte açtıgı yenı çığırın şUmu- tuluş çareleri aramak gibi dağılmağa 
lünU, daima artan bir heyecanla yii· 1foğru giden veya ecnebi bir devletin 
reklerde yaşatmak; yarının çocukla- himayesine sığınmak gibi esarete ça
rına bütün tazeliğiyle devretmek ğıran seslerden ibaret kalıyor. 
cümhuriyet nesline düşen büyük va- Öyle ya, millet büyük harpten bit-
sifelerdendir. kin çıkmış .. Bütün varlığını dört se-

0 gün doğan çocuklarımız, şimdi ne bu harpte tüketmiş... Ordusu da
Iise talebesi. .. O gün beş yaşında o- ğılmış .. Müdafaa vasıtası diye maddi 
lan çocuklarımız bugün ya üniversite nesi varsa elinden alınmış... Parası 
tahsilini veya askerlik vazifesini yap· bitmiş... Devletin varidatı borcunun 
maktadırlar. Biz burada asıl onlara faizini bile ödiyemiyor. Sonra mem · 
hitap ediyoruz. leketinin can damarları düşmanların 

Genç arkadaşlar, elinde .. Yurdun her tarafı düşmanlar-
30 ağustos meydan muharebesini, la kuşatılmış .. Başına dünyanın hütüıı 

öyle herhangi iki ordu arasında ol- ateşleri yağıdırılyor .. Böyle bir vazi· 
muş bir çarpışmadan sonra onlardan yette, galip devletleri gücendirmek 
birinin mağliıbiyetiyle neticelenmiş doğru olur mu? ve galip devletlerin 
alelade bir meydan muharebesi san- yalnız biriyle bile başa çıkılabilir 
mak ve saymak çok hatalı bir görüş, mi? ... Böyle bir vaziyete düşmüş bir 
çok dar bir anlayış olur... millet için, kudretli bir ecnebt ~evle· 

Onun için, bu eşsiz meydan döğü- tin himayesine sığınmaktan yanı esa· 
~nil, üç tablo halinde gençlerimizin retten başka kurtuluş çaresi kalır 
gözü önüne sermeye çalı§acağım : mı? ... 

ı - İçinde hazırlandığı gartların Evet, hakikaten insanlık tarihi, bu 
eşıiz çetinliği, güne kadar böyle bir vaziyete dUş-

2 _ Hazırlayış. emsalsiz güçlükler müş veya dUşürUlmUt de, onun için· 
içinde sevk ve idare edişte gösterilen den istiklalini tam ol~rak. muhafa~a 
harp sanatının inceliği, edip çıkabilmiş bir mılletı kaydetmış 

3 - Alınan neticenin doğurduğu değildi. 
aiyasi ,içtimai kUltUrel, ve iktısadi ÇUnkU ,böyle bir çıkmazdan, tam 
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Dış ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait f aahhüfler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın

dan alınan hesap hülbalarına göre 26 - 8 -
1939 tarihindeki kliring hesaplan baki -
yelcri : 

CETVEL: 1 
Türkiye Cümhuriyct Merkez Bankasın· 

daki klirinı hesapları borçlu bakiyeleri : 
Memleket Miktar T .L. 

Almanya 
A hesaplarındaki 
borcumuz 
Almanya 
B heııaplarındaki 
alacağımız 
Belçfl..-ıı 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İ&panya 
Isveç 
D. Heıaplarındaki 
borcumuz 
İıveç 
A. heaaplıı.rındakl 
borcumuz 
1ıvlc;re 
İtalya 
Lehistan 
Macariıtan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.t. 
Yugoılavya 
Yunanistan 

• . 958.000 

845.600 

3.123.800 

52.200 

1.109.400 
753.200 

3.392.600 
753.003 

3.222.900 
739.600 

11.815.500 
276.600 

3.071.600 
803.200 

2.671.600 
91.000 

1.819.900 
652.600 
80.500 

1.359.200 
508.800 
ısı.ooo 

CETVEL : 2 
Muhtelif 'memleketlerin Merkez Banka

larında tutulan kliring hesaplarındaki ala -
caklarımız : 

Memleket 

Estonya 
Lctonya 
İtalya B. he&abı 

Miktar T.L. 

9.600 
28.100 

178.800 

Haydarpaıa -sirkeci feribot 
tesisleri süratle bitirilecek 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Sirkeci 
ile Haydarpaşa arasında Feribot işlet
me i ine ait plAn ve projelerle meş
gul olmak üzere burada Devlet De -
miryolları, Devlet Denizyolları liman 
!ar umum müdürlüğU mühendiılerin • 
den mürekkep bir komisyon teşekkill 
ederek bugün içtimalarına ba~ladı. 

Feribot işinin süratle halli için Sir
keci ve Haydarpaşada yapılacak Feri· 
bot iskeleleri eksiltmeye konmuştur. 

SPOR 
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Türkiye yüzme birincilikleri 
Yarından sonra İstanbul'da yapıla

cak olan Türkiye yüzme birincilikle
rine Ankaradan iştirak edecek olan 
sporcular lstanbul'a gitmişlerdir. 

Yedi kigilik kafile Ali Küçük, Se
mih Ulutürk, Kamil İçli, Nejat Nak
kaş, Nevzat Yangın, Nihat Büyükcin
göz ve Bülent Hussar'dan mürekkep
tir. 
Öğrendiğimize göre, yüzme müsa

bakaları Beşiktaşta, atlamalar Galata
sarayın Bebekteki lokalinde yapıla· 
caktır. 

I 

Balkan olimpiyatları 

ve Türk atletleri 
İlkteşrinin birinci haftasında Ati -

na'da yapılacak balkan olimpiyatları
na iştirak edecek olan milli atletizm 
ekipimizin ıeçimi ve mUsabakalara 
götürülmesi iti Beden Terbiyesi Ge
nel Direktörlüğünce ehem!~·:tle ele 
alınmıı bulunmaktadır. 

Takımın türk atetizmini Hiyikiyle 
temsil edebilmesi için çok dikkatli 
davranılacaktır. 2 ve 3 eylül tarihle· 
rindeki atletizm Türkiye birincilikle· 
ri bu suretle tilrk milli atletizm ta· 
kımının seçimine hizmet edecektir. 

Bu takıma Ankaradan Faik (110 ma 
nialı), Galip (1500 metre), Mustafa 
(5000 metre) ye girecekleri kuvetle 
umulabilir. 

Ankara muhteliti 

İzmire gitti 
Ankara bölgesi futbol muhtelit ta

kımı dün akşamki trenle İzmir'e ha
reket etmiştir. Futbolcuları istasyon
da idareciler ve muhtelif kulüplere 
mensup sporcular oğurlamışlardır. 

Kafileye, Gençlerbirliği umumi kap
tanı ve Ankara muhtelitinin santrha· 
fı Hasan Polat reislik etmektedir. 
Hasan Polat'tan başka, sporcu olarak 

inkılapların enginliği. istiklal ile çıkabilmek için esas şart: 
• o milletin tarih kadar eski, tarih bo· 

lcınde hazırlandığı ıartların ca her buhranlı devrinde milli . . 1·x· yun 
eııız çetı11 ıesı dehbınm bir örneğini ortaya atabil • 

Kü~ük İstanbul haberleri Bunlar, Demirspordan: Hilmi, Ga
zi, Şevket, Şemsi, Arif, Salih, Orhan, 1

15 futbolcu İzmir'e gitmiştir. 

-------------- Zeki, Ankaragücünden: Natık, Ah· Arkadatlar, mi§, yer yer yeni devletler kurmuş, 
Tarih bir millet kaydediyor: dUn- müıtakil devlet ve millet vasfmı kav: 

ya tarihiniı. mukadaem~sın1 o y~z- lietmemiş, milli enerjisi ve karakterı 
mıı ... İnsanlık tarihinde ılk devletı her türlU maddi ölçüye, hendest hesa· 
kurmuı... YeryUzUnUn her yerinde ba sığmaz enginlikte bir millet olma· 
göçler, akınlar yaparak, gimalinden sıdır. 
cenubuna, doğusundan batısına kadar İşte bu ıefer. böyle bir çıkmaza 
0 yayılmıf ... Medeni insanlığın içinde düşen millet, bu enerjide, bu karak-

d ~ dU deniyetı'nin ilk terde ve bu vasıfta bir milletti. Ti.irk 
yaıa ı.ı nya me 
mabemeıini o dağıtmıı... Sumer, E· milleti .... 
ti, Hun, Jskit, Selçuk ve Osmanlı im- O nasıl Sumer Türk devletinin en 
paratorhıklarını ve ba§ka adlarla da dar 

1

zamanında (Cudea) ları, Eti irp· 
birçok devletler kurmuş. elhası~ t~· paratorluğunun en sıkışık deminde 
rih boyunca her buhrandan yenı bır (Muvatalla) lan, Hun imparatorluk
devlet kurarak çıkmış... Müstakil, larının en buhranlı devirlerinde (Te
hür devlet evsafını asla kaybetmemiş oman) lan, (Mete) teri ve (Atila)-

ları, Selçuk hnparatorluğunun en ka-
bir millet... k d i d (Al l ) l ·ıh Bu millet, Türk miJletidir. .. rışı em n e pars an arı ... ı ... 

1ıte tariht, milli karakteri boyle o· ortaya çıkardı ve etrafında topladı 
lan bu milletin, bugüne kadar kurdu· ise, milli tarihinin şimdiye kadar bir 

1 k mislini daha kaydetmediği bu son fe· 
ğu imparatorluklardan altı asır ı .. o_~· 
manlı imparatorluğu (Viyana don .. ~~ Uiketli uçurumun kenarını geldiği 

ı k k t demde de. asrı ve zengin bağrından 
gü) ile ba§lıyan ıon iki ~ın~ ı .o -~ AT ATÜRK'ü çıkardı ... 
idare devrinde, içinden çurüye çUru· ••• 

* Adliye Müfettişliği tarafından 
)dpııan ı:etKlKler ı.uııuuu... uw~_ ..... 
tevkifanesi mildürii B. Cemil'e işten 
el çektirilmi§tir. Hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

* Limanlar Umum Müdür Muavini 
B. Hamit iiaraçoğlu hkenderun 1i • 
manının muamelatını ve i§letmesini 
tanzim etmek üzere yarın Hatay'a gi
decektir. 

vat ile müzakere ve anlaşmalar yap
tıktan, " ... Her ne olursa olsun mem
lekette barınabilecekleri son noktada 
son nefeslerini ver inciye kadar gaye 
uğrunda fedakarlığa devam edecekle
rine ... " beraber karar verdikten son
ra milleti, içine dU§tüğü felaketten 
kurtarmak için, bir tek karar vermi§· 
lerdi: 

"Milli hakimiyete müstenit kayıt -
sız, ıartsıı müstakil yeni bir türk 
devleti tesis etmek.,, 

Atatürk, igte bu kararla 19 Mayısta 
Ebedi Şef Atatürk kendi Nutku- Samsuna çıktı ... Milli kinle kükremiş 

nun birinci cildinin 31 ve 32 inci say· ıesi, türk milletinin karanlık ufkun
falarında da dedikleri gibi, daha İs- da ilk Umit gimıeği gibi çaktı: 
tan bul da, memleketin ve milletin içi· "Ya İıtikıat ya ölüm 1,, 
ne düştüğü karanlık vaziyt:t karşısın· SO ağustos zaferinin ilk hazırlığı. 

dül Ali Riza, Nusret• Gen~lcrbirli -
~111Ucıı. ;1..1.a,ou.aı, ···~··'• _ ...... '----·-J 
dan: Haşim'dir. .• 

latanbuldan gelen haberlere göre 
İstanbul muhtelitini teşkil eden fut· 
bolcular da 1zmir'e gitmişlerdir. 

Yalnız, bazı sporculara izi_n alına· 
mamııtır. İstanbul gazetelerı bu ıu • 
:-etle İstanbul muhtelitinin zayıf bir 
kadro ile 1zmir'e hareket ettiğini yaz
maktadırlll1'. Ankara ve İstanbul muh· 
telitleri arasındaki kuvet ve bilgi far· 
kının tebarüzüne fırsat teşkil eden bu 
temasta ümitleri zayıf olan İstanbul
lu arkada~.ların bir iki futbolcunun 
ıeyahate ittidl.k edememelerini fırsat 
saydıkları bu neıriyat da Ankara 
muhtelitinin bu sene gene fuar kupa
ıını Ankaraya getireceği ümidini ku· 
vetlendirmektedir. 

Futbol maçları 2, 3, 4 eylül tarih
lerinde yapılacak ve ıampiyon takıma 
İzmir belediyesi bir kupa hediye ede
cektir. 

Ankaralı futbolculara muvaffaki · 
yetler ve iyi seyahatler dileriz. 

İzmir fuarını gezenler da. kurtuluş planının ilk cwizgisini çi· İşte böyle tarihin bir benzerini daha 
zer, ilk maddesini düşünürken, ilk o· yazmadığı ağır şartlar içinde başla
larak Milli Şef İSMET İNÖNÜ. Ge· dı. İzmir, 31 a.a. - Dün akşama k~~a~ 
net Kurmay Başkanı Mareşal FEVZİ Bunun izahını yarınki sayımızda bu fuarı gezenlerin ıayıaı 250.360 kışıyı 
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Büyük zaferin kazanddığı yerde ... 
• 

Dumlupınardaki merasim 
güzel ve heyecanlı oldu 

Dumlupınar, 31 (Hususi surette giden arkadaşımızdan) - Za
ferin on yedinci yıl dönümü Dumlupınar' da yapılacak törenle k:.ıt
lamak üzere Ankara' dan gidenler, orada bir 30 ağustos kalaba
lığı buldular: Afyon'dan akın eden halkı, ancak, iki tren taşıya· 
bilmişti. 

l Orada bilhassa çok kalabalık bir 

11 1 A v A köylü yığını bulduk. atlı ve yaya, bu 
.. ~ ~ milli kabe önüne toplananların sayı..sı 

,.. _ Afyondan son gelen katarlar, iz -

I~~ 
?~ binleri aşmıştı. 

· Q cileri, .>:iiksek t~hsil ~enç.li~ini, dev-
let ve vılayet mlimesaıllerını ve halkı 
boşalttıktan sonra merasim saat onda 
istiklal marşı ile ba_şladı. Burada bil-

Y u rtta sıcaklar günden hassa ma.na1aşan ve küdsi1eşen i•tik

güne düşmektedir 
DUn şehrimizde hava ıabahleyin 

kapalı ve hafif çisentili, sonraları u -
mumiyctle bulutlu geçmiştir. Rüzgar 
şimali şarkiden saniyede 3 metre ka· 
dar hızla esmiştir. Günün en yüksek 
sıcaklığı 24 derece olarak kaydedil· 
miştir. Yurdda hava Trakya bölgesiy· 
le Orta Anadoluda çok bulutlu ve 
mevzii yağışlı, Egenin cenup kısmın
da açık. cenup doğusunda az bulutlu, 
Karadenizin garp kısmında çok bulut
lu, diğer yerlerde umumiyetle bulut· 
lu geçmiştir. 

Son 24 saatlik yağışların metremu • 
ral.>balarına bıraktıkları BU miktarları 
Çarşambada 49, Zonguldak'ta 31, Şi -
Je'de 18. Gerzede 17, İıpartada 40, Ak
sarayda 22, Dinarda 15, Karsta 11, Ço
rumda 20, Konya'da 6, diğer yağıı gö
ren yerlerde de 1-2 kiloğram arasın -
dadır. 

Rüzgarlar doğu Anadolusu ile Ak· 
deniz kıyılannda garpten diğer böl· 
gelerde umumiyetle yer yer §İmal ve 
garp istikametinden saniyede en çok 
6 metre kadar hır.la esmiıtir. 

En yüksek sıcaklıklar Kayseri ve 
Trabzon'da 25, Balıkesirde 26, İzmir· 
de 27, Antalya ve Mersinde 28, Ma· 
nisa ve Malatya'da 29, Adana'da 30, 
Siirtte 32, Diyarbakır ve İskenderun· 
da 33 derecedir. 

~o r-,.,,r1i1,1.: s:."~,. 

Donanmaya iltihak etti 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Kasım· 

paşa deniı: gedikli erbaş hazırlama 
orta okulunu bu sene bitiren elli ta
lebeye bugün merasimle diplomaları 
verildi. Genç bahriyeliler bugünden 
itibaren gedikli erbaş namzedi olarak 
donanmaya iltihak etmişlerdir. Bu 
münasebetle mektepte merasim ya.: 
pıldı. 

Sinopta açılış töreni 
yapılan binalar 

S. 31 a.a. _Dün 30 ağustos za-1nop, .. 
fer bayramını kutlamak ıçın yapılan 
merasimden sonra s~or meydanının, 
orta okul talebe pansıyonunun ve seb
ze halinin açılış töreni yapılmıştır. 

Mesut bir düğün 
Zonguldak avukatlarından Mehmet 

Gürel kızı Bn. Saliha Gürel ile Gazi 
Lisesi Beden Terbiyesi muallimi B 
Fuat Pura'nın nikah ve düğün tören~ 
!eri dün. Zonguldak'ta yapılmııtır. 
Genç evlılere ıaadetler dileriz. 

ıaı marşını büyük bir vecd içinde din 
ledik. Marştan sonra yurdun dört kö 
şesinden gelen altmışa yakın çelenk, 
Mehmetciğin abidesini ıüsledi. Bu a
rada Milli Şefimizin gönderdiği çe
lengi vali eliyle abideye koydu. 
Mehmetçiğin manevi huzurunda ilk 

sözü genç bir subay ald!. Onu taki
ben yüksek tahsil gençliği namına. 
İstanbul üniversitesinden ve siyasal 
bilgiler okulundan iki genç konuştu
lar. Gençlerin hitabeleri bittikten 
sonra Cümhuriyet Halk Partisi adına 
Tekirdağ mebusu B. Rahmi Apak söz 
aldı. 

En sonra, Kolordu kumandanı na· 
mına Kurmay Başkanı, 30 ağustos za
ferinin askerlik bakımından ne bü -
yük bir kazanç olduğunu izah etti. 
Nutuklardan sonra, geçit reımi yapı
lacak yerde toplanıldı. EveHl kahra· 
man Mehmetçikler, ölü arkadaıları -
nın ruhunu tdziz eden bir heybet ve 
kudretle geçig yaptılar. Bunları yük
ıek tahsil talebeıi takip etti. Münev
ver memleket gençliğini temsil eden 
bu seçkin kıtanın intizamı, takdirler 
topladı. İzciler, askerler kadar mun
tazamdılar. En ıonra köy atlıları geç· 
ti. 

• Merasim bittikten ıonra villyet ve 
kolordunun misafiri olan halk ve iz
ciler hazırlanan bUfede ağırlandılar. 
DönUt gene aynı intizamla oldu. Ge
ce bir süvare verildi ve Dumlupınara 
yakın olan bu muhitin 30 ağuıtosun 
yıldönUmilnde duyduğu ıonsuz heye
vennış oıat'aK'ptogram fatoık eaıı'aı. · 

Yüksek tahsil gençliği namına ve
rilen nutuklarda, bu memleketin mü
nevver kadrosunun, Atatürk rejimi
ne, Milli Şef'e, Cümhuriyete, inkıll
ba olan bağlılıkları ve Mehmetçiğe 
olan minnet ve tükranı tebarüz etti
rildi. Korkomutana vekalet eden kur
may başkanı B. Sabri Hıncal, zaferin 
teknik bir izahını yaptı. 

Çok alkıtlanan ve alaka ile dinle • 
nen bu konuşmalardan sonra, Rahmi 
Apak, veciz nutkunu verdi. Bu zafe
rin nesiller boyu söylenecek tarafları 
olduğunu hatırlatan hatip, dedi ki: 
"- Arkadaşlar vekayiin içinde ya

gıyanlar hakikatleri unutamazlar. E
ğer o kritik ve ümitsiz gUnlerde bil· 
yük İnönU, canını cebine koyarak, 
çeteciliği yok etmek için öne atılma
saydı ve yeni milli orduyu kurmasay
dı biz harp tarihine ne yeni beş bü
yük zafer kaydedebilirdik ve ne de 
bugUnkü mesut mevcudiyetimizi bu· 
labilirdik. 

ye akolaıtik hurafelerin esiri, dışın· 
dan hırpalana hırpalana ecnebilerin 
sömürgesi haline gelecek kadar düş· 
mü§ ... En sonunda biribiri ardı sıra 
(Trablusgarp), (Balkan) harpleriyle 
bezginleşmiş .. derken nef~s almak n~· 
ıip olmadan dilnyayı alt Uıt eden bu· 
yük harple de karşı taşmış.. Dört yı~, 
dört cephede vuruşmuş . Nihayet 
nıa~lC\p zUmrede kalmak bahtsıılı~ı: 
na uğramış, düımanın dikte cttığı 
(Mondros) mütarekesini imzalamı§ .•. 

Fakat arkadaşlar, asıl fe\Akcti de o 
andan itibaren başl\ımıı... Mütarek.e 
icabıdır diye, ordusu dağıtılmış, ın· 
l~hları, topları, cephanelerı, donan· 
ması, kaleleri elinden alınmış ... On· 
dan sonra da, ordumuzun boşalttı~ı 
Boğazlardan ba§hyarak, memleketın 
içerilerine kadar mUhim vılfiyct mer· 
kezleri, demiryo1ları. limanlar hep 
düşman kuvetleri tarafından tutul· 

ÇAKMAK ve merhum orgeneral Ce· lacasınız. bulmuıtur. 

__::.____,__~~~~~--L~~~------=:=:::::=:=~-----
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Büyük zaferlerin yaratılmasında 

rol oynıyan fikirler daima dimağlar· 
da yerlegmi~ olmalıdır. 215 ağustoı ta
arruzu normal bir hareketle muvaf • 
fak olamazdı. O zaman elimiıdckl 

cephanenin miktarı buna müsait de· 
ğildi. Garp cephe&inin planı ıu olmuı 
tur: Düıman aağ cenah geriıinde bir 
yığınak yaparak gece baskım ile ta· 
arruzu yapmak, çıplak bir arazide, 
dü§man kara ve hava gözetleyicileri
nin bakışları altında sezdirmeden, 
haftalarca, yüz binlerce insanı hare -
ket sahasının bir yerinden diğer ye
rine nakletmek. Bu plan en mükem
mel bir surette tatbik edildi. 

Yurdun her yanı çepeçevre ku· 
muşl.. ı:ı. Pünya ile alaka ve müna· 
ıatı mıs"' . 
ıebetl keııllmış ... 

Yalnız bu kadar mı? ... 
Osmanlı imparatorluğunun haya . 

d Ümı'dinl kesenlerden. bazı 
tın an . t 

zümreleri. kendı husus var. 
yurttaş . . · osmanlı 
lıklarını ihya ve temın ıçm . 
devletinin bir an evci çökmosıne ~-

bu maksatla araların a 
Iışmıya ve k . öte 
teşkil!t :yapmağ;ı ve memle etın . 
ıinde berisinde isyanlar çıkarmaga, 
tecavüzler, taarruzlar yapmağa başla· 
mış... f .. u 

Bunların hepsinden daha ecıı § 
ki : asırlarca, dini ve ananevi . hisle~le 
milletin padişah diye saydıgı, halı~e 
diye taptığı son padişah da, ?u vazı -
yet içinde yalnız l<~ndi ~.ahs~. hay~~ı: 
nı korumaK endişesme duşmu~·· Duş 
manları!'.l lfıtuf ve merhametın~ • 1

• 

ıınmak zilletini irti"aptan çe.k~nn_ıc: 
• O h'"kUmeti de kendısı gıbı 

mı~··· nun u d 
korkak ve miskin Ne padişah. ne e 

Dumlupınardaki 

çelenkler 
Ajans telgrafları, Dumlupınar'

daki meçhul şelıidin mezarına bag
ta Mim Şefin göndenliği olmak ü
zere altmıştan fazla çelenJı konul
duğunu bildirıyorlar. 

Vatan çiçekleri, pek ıız yerde 
vatan toprağının üzerine, orada ol
duğu kadar yaraşmıştır I 

Sulli Prıitlom'un meşhur şllrim 

hatırınıza getirmeden menılcketın 

dağından, taşmdan, bah~esinden, 
bağından manzaralarmızı gözünü. 
zün önüne getrriniz. 

Dumlupınar'daki mcıı;arın üzeri· 
ne biriken çiçekleri o zaman haya
linizde daha iyi canlandırırsınız. 

Orada yatan delikanlı, o çiçek
lerden çok fazla yaşlı değildi. 

O çiçekleri bUyüten toprak uğ
rımda gen,liğine doyamadan can 
verdi. 

o 'içekleri sulayan sul~ra onun 
da körpe kanı lısrıımııtır. 

Toprak altında çürüyen vücu. 
dundan toprak halim: gole~ parça· 
lar. 0 çiçeklere kuvet verdı. 

Onun !]İmdi kalmıyan yanak.la-

rmdakl renk, onun dölcUlen kanın
daki renk, onun sönen ıözlerinde· 
ki parlaklık, ılmdi, mezarının ü:ıte• 
rı'ne yığılan çelenklerdeki çiçek-
lerde görülüyor. · 

Onun hatırasını, her ıaman, ta· 
ze bir demet çiçek gibi g6nlümüz· 
de ta~ıyalım. T. 1. 

Gü11eıin ııtırabı! 

Şair Mithat Cemal doıtumu11, 
yudıtı bir fan tez iye ıöre, ıü· 
netle ıörüımüı ve onun 11tırap 

içinde bulunduiuna hükmetmiı. 
Zavallı ıünet! Acaba onun 

üzerinde de taldıraanlar, tulh 
düımanları mı var? 

Eski ve yeni.eserler! 
4 4 • 

Amerika'da eaki eıerleri aev· 
dinnek i~n tedbirler alınmakta 

olduiunu ıazetelerde ~k':1y.oruz. 
B. de yeni eaerlerımızı (ta-

ı:ı: • w. • 

b.• debi eıerleri kaatettıgımı 
ıı, e . k .. 
nhyoraunuz) aevdirebılme ıçın 

:ir çare bulabilseydik! 

Ôlçii! 

"Y 11ınız ıazetec~lerin_ . h~~ka 
'· deg- ·,ı herkeaın bırıbınne 
.,.arıı , . . b' t 
k itidal telkinını ır va an 
arı• ~ a· f 

b '
aymaıı lazımdır. ır ran-orcu ...... t k 

'kolog· unun ao:ı:unu e rar-
ıız ptı . v• 

l l • "T elit tehlıkeden degıl, 
ıya ım. • .. 
tehlike telattan doeab~lır.~~ 

Bug\inlerin en ı;arun, mudafaa 

t dbirleri arasına hepimiz ıu iki 
e r . 
kıymeti de ilave etme ıyı:ı:: ölçü~ 

lü töz ve ölçülü yaz:ı!,. 
Yukarıki güzel ve doğru aöz. 

leri doıtum Peyami Safa'nın "Öl

çülü olalDD,, baılıklı bir fıkraauı. 

an opya edıyorum. 
Gerçekte ·· d . • n •oıı e de vo yazıda 

da, tımdı ve her :&am .. 1 .. 1.. 1 l an o çu u o· ma ıyı:ı:. 

Ölçüıüz ıöıü .. •. k 
k'd' .. 1 zemane muna • 

ı ıne o ·· .. ' çuıuı Yazıyı da 11aman 
ıairino bırakabiliria. 

Ltıkayd! 

Son hadı'ıol d .. .k. .. .. .. er en once ı ı ıu· 
nunu Dan:ıig'd . • 1 b" f e geçırmıı o an ır 
ranıız muh . , b .. l d • arrırı, u ıun ere a· 

ır olan int b 1 • • ı a annı yasarken ıçın· 
de bir t f . ara tan teferberlık yapı· 
lan t h · e rın bir taraftan da "il· 
kayt,. bir manzara arıettiiini 
•Öyliiyor. 

"Uk ayt,, aıfatını ıörünce ha· 
hrınıa Luvr'dan çalınan meıhur 
tablo geldi ve bunu bir tanıdıiı· 
ma ıÖyledim. 

O: 
- Aman "lakayt,, demetinler, 

diye cevap verdi, aonra onu da 
çalmağa kalkıırrlarl 

Tanıdığımın hadiıelerden pek 
haberi yoka benziyor. Zaten çal
nıak istemiyorlar mı 1 

26 ağustostan ıonra ve düırnan 
mevzilerinden söktürülür söktürül -
mez birinci ordunun şimal istikame -
tinde bir takip hareketi için verdiği 
emirler geri aldırılmış ve kıtalarımız 
garp istikametinde muvazi takibe 
sevkedilmek suretiyle dilşman ordu · 
su Adatepe tizerinde her taraftan ku
şatılmıştır. 

Arkadaşlar itte, bu gördUğtinüz 
yerde cihan tarihinin kaydettiği en 
büyük kumandanlarından daha büyük 
ıöhret alan büyük asker, bilyU~ d~hi 
Atatürk'ün manevi huıurunda eğilir· 
!ten onun büyük yardımcılarını" şef· 
lcri önünde de saygılar saçmak bor -
cumuzdur. 

Kocıeli'de faydah yağmurlar 
İzmit, 31 a.a. - İki gündenberi de

vamlı ve tiddetli yağmurlar yağmak· 
tadır. Keten için çok faydalı olan bu 
yağmurlar ift · i aevi 
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POLİTİKA ALEMİ 

Avrupa krizi içinde 
Macaristan meselesi 
Avrupa'daki vahim vaziyet dün 

de ne ailahla, ne kalemle, ne de gÖ· 
ritme ile bir hal ıekline bağlana· 
11ıamı1tır. Bilakia aelen haberler 
bütün inaanhğın kalbini daha çok 
iizecek, daha ıstıraplandıracak ma· 
lıiyettedir. lnaili• bahriyesinin tam 
tef erberlik haline girmesinin ne de· 
nıek olduiunu •nlaraınız. 

Hasta ağırlaşmııtır. Şimdi sinir· 
leri de artık hiuetmiyor. Sinir har
hi de bitti. Hasta oksijenle yafıyor. 
Ve ıuradan buradan gelen bir me
saj, bir tevaaaut sulh hastasının ü • 
zerinde bir Huile Camphree teairi
ai yapıyor. Hastanın kalbi daha çok 
ınuka•emet edebilecek midir? En 
nikbinler bile bunu keatiremiyor. 
Haatanm batında herkes, •• hatta 
ınütehauıslar bile kollarmı kavuı • 
tunnuılar bekliyorlar. Biz de bu es
nada hiç olmaHa orta Avrupa ••· 
ıı:iyetini ıözden geçirmeğe çalışa· 
lım; çünkü Alman • Leh ihtilafmın 
bir batka cephesi de burada inkitaf 
etmek iıtidadmı göatenniıtir. Şura
•• muhakkaktır ki Slovakya, muhtar 
Slo•akya artık muhtar delildir. 
Tam bir alman itrali altmdadır. 
Danzis meMleainin bir eki olarak 
Almaaya, fili bir aurette Slo•akya• 
yı almıı vaziyettedir. 

Macariatan bundan hakiki bir 
endite içine dUtmüıtür. Filhakika 
macar hariciye nasın son Almanya 
seyahatinde ne Şutniı'in, ne de Ha· 
ta'nm Berchtesıadın'de oturduğu 
sandalyeye oturmamııtır. Fakat 
Kont Çaki'nin gerek Almanya ve 
ıerek Roma aeyahatlerinden, pek 
teminat alarak geldiği de söylene• 
me}. Ostelik Çekoslovakya'nm tak· 
ıimi esnasmda karpatlar altı Rüten• 
yasmı aldıktan sonra hudutta ma· 
car zabitleri bugün almanya'nın 
kan düımanı olan polonyah aabit • 
lerle öpii9müt •• bayram yapmıt
lardır. Almanya'ıun bu politik at
kın manaama bir mim koymadaimı 
iddia eclemeyia. 

Bu esnada Macariatan öteclenb .. 
l'İ Hbep.U. fere kutkulandığı Ro
manya'mn maneYralar dolaJtsiyle 
J'•Pbil lııanketlerden Wr defa da • 
ha e•dite1'• clüpniiftür. Bunu tah-
A\tı\1.uıW~.iı ~~bıtarer8eırorun-:. 
lbufttar. Romanya•nm buna •erdiği 
onap tadar: "Ha,.,., hiç bir tahtl· 
dat Jok!, iıtenenia ıizinle bir ade
lllİtecariz pakb bile aktederial,, 

uı:us 

DÜNYA HABERLERİ 
il 

Polonya'nın ildn ettiği 
Umumi seferberlik 
(Başı ı. inci Hyl•da) ileyb salı günü serbest bırakılmıt ve 

çarf8mba günü memleketine dönme -
Kadınlar ve çocuklar boıaltalıyor ıine müsaade edilmiıtir. 

Gazeteler, Varşova'da bulunmaları 
zaruri olmıyan kadın, çocuk ve ihti
yatların ıehri terketmeleri için bu • 
gün bir tebliğ neşredilecefini yaz -
maktadırlar. 

Pasif müdafaa tarafından derpiı e• 
ditmiı olan bütün tedbirlere riayet 
etmesi için halka talimat verilmiştir. 

Bi.lti.ln gazeteler, Polonya milleti • 
nin azimkarlıiına ve memlekette mü
kemmel olan müdafaa sistemine işa

ret etmektedirler. 
Kurjer Poranny gazetesinde okun

mu,tur : 
"Bütün dünya, atmanları mUtearrız 

olmakla ittiham ediyor. Bu feci an -
da harbin zuhur veya sulhun tekar
rür edece ği bu dakikada muhtemel 
kanlı bir ihtilaftan mütevellit mesu
liyetin ne tarafa raci olacağı taayyün 
etmiştir. Bugün bütün dünya. harbi 
kimin arzu etmekte, sulhu kimin iste
mekte, kimin siyasetini şiddet esası
na ve kimin siyasetini ahlAkl kanun, 
adalet, ,eref ve milletleri müsavat 
prensipine istinat ettirmekte olduğu
nu biliyor.,, 

"Mütecauizi tepeliyeceğiz! ,, 

Sokakların duvarlarında yüzlerce 
bUyUk afit gö:ze varprnaktadır. Mare
şal Smigly • Rydz, bu afişlerdeki re
simlerde tankların, topların yilrüyüt 
halinde bulunan kıtaatın yanında gö
rülmektedir. Afi§lerde mare,ahn ge
çenlerde söylemiş olduğu nutuktan 
bazı cümleler büyük harflerle iktibas 
edilmiştir. Şiddete ve kuvete karşı ye
glne cevabımı ıs ıudur: "Mütecavizi 
tepeliyeceğia:.,, 

Bir cümle daha: "Eğer harp patlı ya 
cak oluru, kadın, çocuk, ihtiyar he
pimiz aakeria.,, 

Almanlara gilre ")'•nİ ue ciJJi 
bir tahrik,. 

Bertin, 31 aa. - l'iSlklıcher Beo • 
bahter gaaeteıi diyor ki! 

f ~b'rliFyc-rii v~~1&ffb1~ t ihtrk; rii&: 

Polonya ıahülerine torpil mi 
döküldü? 

Radyo iıtatyonlırı dUn öfleden 
sonra neşriyatlarını durdurarak de -
nizdeki biltUn vapurlara ingiliz ve 
leh lisanlarında bir ihtar göndermiş
lerdir. Bunda vapurlar Odnia limanı
na girmemeğe, açıkta durarak limana 
girmek için kılavuz iıtemeğe davet 
edilmektedir. 

İhtarda, Polonya sahilleri önünden 
geçmenin tehlikeli olduiu llive edil
mektedir. 

Bu sahillerin açığında Danimar
ka, İsveç ve J>olonya gemileri bulun
maktadır. Aknan vapurları Polonya
ya seferlerini kesmitlerdir 

Otobü• ve tramvaylar 
tahdit edilJi 

İhtiyatların silah altına ılınması 
umumt hizmetlerde çalıtanların sayı· 
sını azaltmıı olduğundan bugünden 
itibaren otobila ve tramvaylar tahdit 
edilmiştir. 

Keza, hükümete 17 yaşından 60 ya
ıına kadar erkek, kadın bütün polon
yalıları uınumf veya milH mildafaa 
hizmetlerinde kullanmak ve Polonya
da mevcut bütün menkul ve gayri
menkul emvale el koymak ulahiyeti
ni veren kararnameler, bugUn merlyc
te girmiştir. 

Koridorda nakliyat JurJa 
Koridor yolu ile transit nakliyatı 

hemen tamamiyle durmu!tur. Günde 
normal zamanda Berlin ile Marlen
burg ırasında gidip gelme l§llyen on 
iki ıUrat katarından anca~ üçU kal
mıttır. Fakat bunların da ne zaman 
iıliyeceği tuakkındı hiç bir makam 
hetbangi bir malQmıt wrememelrte • 
dir. Danzlg Ue Gdynla araıında de
miryolu münakalatı tamamiyle kapa
lıdır. Danzlg'in Almanya ile hiç bir 
demiryolu münasebatı kalrnamıı, te· 
bir sarki Prusya ile de yalnız: otobüs 
}ın.ı\u\hC11G\J ' apu.1.unLQ JrJ Lll L.uıuıui\. u.1.. 
Danzig'in lqnt ip tehlikeli bir aaf. 
haya girmlıtlr. 

Dam.iıt ~arı İf ıal eJUdi 

Harp çıkarsa 
Mısır gafil 

avlanmıyacak 
1skenderiye, 31 a.a. - Nazırlar 

meclisi namına aöz stiylemele ulAhi
yetli bir zat Royterin muhabirine de
miıtir ki: 

.. _ Harp çıkarsa istihzaratını yap-
mış olan Mısır gafil avlanınıı olmıya
caktır. Na.zırlar, bUtUn glin durmadan 
çatıımıılardır. Şimdiye kadar hiç bu 
kadar çok çalıımak mecburiyetinde 
kalmamıtlardır. Meclisin Avrupa buh 
ranı hakkındaki müzakereleri tam al· 
tı saat sürmüştür. Garp hududunda a
lınmış olan müdafaa tedbirleri bu 
mıntakayı zaptedilmez bir hale koy
muştur. Tahşit edilen birçok İngiliz, 
Mısır ve Hint kıtaları, miktarı i:İzli 
tutulan tayyareler, istlhkimlar ve 
tayyare dAfi topları yapılacak her
hangi btr taarruzun büyük milıküli· 
ta matuz kalınmadan tardedileceğinc 
şüphe bırakmamaktadır. 

Harp zuhur ettiği takdirde Mm· 
rın her tarafında örfi idare ilin edil· 
mcıi beklenmektedir. Bu takdirde 
bqvekil Ali Mahir Paşa, Mısır askeri 
valili~ine tayin edilecek ve bütün 
mahkemeler divanıharp tektine inkı
lap edecektir. Otomobillerle kamyon
ların ve her nevi arabaların müsadere
si için lizımgelen planlar hazırlan

rnı!tır. Gıda maddeleri ve sair havayi· 
ciıaruriyenin tevzii için birçok komi· 
teler teıekkül etmittir. Kahire ve h
kenderiyenin tahliye planı da hazır -
dır. Bu plan ilk işarette derhal tatbik 
edilebilecektir. 

Bulgaristanda umumi 

toplantılar yasak 
Sofya, 31 ı.L - Nuarlar meclltl, 

bütün memlekette hilifına emir veri
tinciyı kadar bUtUn umumi toplantı· 
lart ınenet:mittlr. 

Dlter taraf tan ordu ırklnıharbl· 
yesi, 20 günlük bir talim devresi ge• 
rirmPk üzer~ '1Pl'\;,:ı .... :1.: A•- · ç : ı.ı-iv~t

ların ıilAb altına davet etmiı olduğu· 
nu bildirmektedir. 

Hollındı J00.000 kipyi 
sllill ıltını c•l1rdı 

-3-

c DUNKU ) 

ISTANBUL Gazeteleri 

Mihver politikası taıhih 
edilecektir. 

TAN 

Sadri Ertem, bu ba•tıakalesinde, 1-
talyanın bir harbe girmemHİ için mev
cut ,artları hatırlatarak, bu p.rtlara &Ö
re İtalyanın bir harp vaziyetine ılrme -
sine imkan olmadıgıru sôylodikten son
ra, mihverin bir ucu olan Alm,anya ~~: 
rupada bir çok kazançlar temın etuıı 
haldı, a:rıu politikanın halyaya heniız 
hiç bir ıey kazandırmıı olmadıfıru izah 
ediyor ve İtalya ile Almanya arasında
ki tarihi tezatları da 'bu vaziyete ilave 
edince, Muaolininin mıhver ıı:alip gelir
se Almanyanın İtalyaya muzir olacağı, 
mailup oluru İtalyanın da büyiık fela
ketlere maruz kalacaiı ıibi iki hali dii
şUnmek mf!cburJyetindı olduiunu ilave 
ediyor. 

Havacılık haftaıında 
yapacağımız f edaki.rlık 

İKDAM 

Zeki Cemal. (Gönip duyduklarım) su
tununda hava kurumunun faaliyetini te
baruz ettiriyor ve onun istediııi yardımı 
herkesin elinden geldiii kadar yapm111-
n1 .Oyluyor: "Millet aza olarak, ıenç • 
ler de hava kurumuna iltihak ederek, 
tilrk ııöklerinln emniyetini daima temin 
etnıi:ı oluruz ... diyor. 

VAKİT 

Vatandaıların pıikolojisi 

Polltıka aı.itununda, Sadri Krtem, Clim
huriyet Turkiyesınin. dünya hAdl11!erl 
kar$111ndakl vakar ve ıükClnttlni teba -
rüz ettirerek bir harbin ne oldulunu, 
nelere mal olduğunu biılm milletimiz 
kadar vuzuhla, ıarahatla tayin etırıiş ln
aan kütleıi taeavvur etmedlllnl ıöylü -
yor ve türk milletinin harp ihtimali kar
şısındaki realist ıöniılinil taavir ediyor. 

Hitler sulhtan korkuyor mu? 
Asım Us, baıınakalesinde Hitlerin 

mutlaka harbi istediği iddia edilemlyece
ğini, •imdiye kadar yaptııiı i•!erdeki yük
sek zekl eserinin bunu gosterdlfinl, fa
kat sulh iıtediii de kati olarak iddia o
lunamıyacaiını söyliyerek, harpten za
ferle çıkanların bile ıene kıybetmlıı o • 
laca&ın• ıöre, kati bir sulh halinde Al
manya nasyonal sosyalizm rejimi ıı:ln 
tehlikeler ıörerek aulhtan korktuiunu 
ı .. h ecH:ror. 

JOI 18.IUf 

a.&. Matbuat Hrviai 

YENİ SABAH 
ltalya'nın bitaraflıiı 

Hüseyin Cahlt Yalçın, bu ba,makale • 
lesinde, bir harp çıktığı takdirde İtalya
nın bitaraf kalacatına dair ortada dola
ıan rivayetleri bahıs mevzuu ederek, 
harp tehlikeleri yaklaıtıkça ltalyada 
u:vuıukluk allmetleri belirmiye baıla • 
dıfını lakin bunun Berlin - Roma ara -
sında hazırlanmıı bir komedya olması 
da muhtemel bulundutunu söylüyor. t • 
talya bitaraf kaldığı takdirde bile Ro
ma imparatorlufunun variıleri oldukla· 
rını iddia eden fa,istleri etrafa zarar 
vermiyecek hale sokmanın lüzumunu te
barüz ettiriyor. 

CUMHURim 
Za•alh kollektif emniyet 

Yunus Nadi, başmakalesinde, Milletler 
Cemiyetinin bir tiırlil milesıir bir haya
tiyetle yıirüyememıı ve nihayet buctin -
kil olü vaziyete du:smuı olmasını nefle 
kaydederek, Milletler Cetniyetinl.n ilk 
talihsizliği onu bir ideal olarak ortaya 
koyan adamın menıup oldutu memle • 
ket~e kabul edilmemeılle baıladıiını 
belirtiyor ve onu badema milletler ara
aı lhtillflanndı miıe11ir rol oyııamaktan 
vaz sec;meıl üzerine hasıl olan kuvet 
muvazenesine müıtenit vaziyetin ıebe • 
biyet verdijl çıkmazdan ancak mUıterek 
bir emniyet sistemi icadı ile kurtulmak 
lııabll olabilece ilni• lıah ediyor. 

Batlray'ı iıteriz 

(Nalına mıhına) muharriri, Cermanya 
tezgilılarında yapılmı, olan (Batıray) 
denizaltı ııemimi:ıin siyasi buhran do • 
layısiyle memleketimize ıelemiyeceii • 
ni ıöyllyerekbbunun aebeplerini iıah e • 
den Krup fa rikaıı mümnsili Oatenin
lleri sllrdıiiü mülihaırılırı c;ürihiiyor, 
meıelenin, alman hukümeti (Batıray)ı 
Türklyeye vermemesinden ibaret oldu • 
funu söyledikten, aradan 25 HDe seçti
ii halde Sultan Oıma ve Rqadi,.. di
retnautlarını unutmıyan buı kimselerin 
"Artık İngiltere :ıırhlılarımıaı iade et• 
melidir,. dediklerini hatırlatarak, alınan
ların Türkiyeyi bu ıemiden mahrum et• 
mekle bir şey lcaııanamıyacaiını, •e türk 
milletinin, ıemlılni unutmadıjını, ona 
25 ıene sonra bile dü•iindtiiiinü ilive edi• 
yor "Batıra)'& iıterla,, diyor. 

Nunmbers koqre1inl 
niçin toplamı,.or? 

HABER --
Hasan Kumçayı, bu ünvanh ba9mab.o 

Harp veya sulh niçin lesinde Almanyada Tanen'berg muhue • 
gecikiyor? b csln\n yıldönümUnUn tc5İdi mera5iml • 

nfn ba ıene pspılme11mn ~etle • 
Ethem fzaet Benice, bu Unvanlı bat • ıed"l · 111,....-- ___. 1 f 

blealnde "Dtlnyarun hi~ bir dnrltıdı ı en ıt rıaa 11.,.,. •• dilini ,,. alıat 
aulbıın veya harbin bu kadar kararsız oJ- ' Nlrember~ koncreıltıln alrtedllıneme .ı 
dui u ve bütün inaanhtı bu derece beye- ainin ve bu buhranlı dıılerdeHltlerin hlc 
can içinde buJwıdurduıu ıörülmemi, - olmazsa naa)'Oftal • -1aliM fırkası mti• 
tir., dedikten sonra harp veya ıulhun ge- ınesıillerinln reylerine mtlracaat etıne-
çUmıeainin milletlerin ılnirlerl lizerinde sini temin edecek olan bu konıre1ı top. 
müessir olduiunu ve herkeıin "Ne ola· laını1a lüzum ıörmeinulnln lıahı kabil 
caksa olıun,. demekte 'bulunduiunu i- bir ıey olmadıtını yazdıktan 10nra, ba 

Fakat Macaristan Revisiyon'cu
dur. Politikaamı öyle kurmUfhar. 
Romanya ile ademiteeavüa paktı 
)'aptnak iki bakımdan işine gelme• 
mittirı 

1 - Belki bir sün Romanya'dan 
Lazı toprak parçalarmı geri alabi· 
lirim! Hayal ama düıünmek lizun. 

2 - Romanya Polonya'nm mUt • 
t ikidir. Sonra Almanya'yı kızdn1· 

hiyetindedir. Bu hareket aynı uman• 
da dünya ıulhunu kurtarmak için ya
pılan gayretleri de tehdit etmektedir. 
Polonya bu tedbirini, Slovakya'da al· 
mın kuvetltrlnin bulundujunun ta • 
l'!arnmun ettiği alman taarruzuna isti• 
nat ettirmektedir. Polonya'nın bede • 
fi a~lkirdır : ingiliz • polon ya teah • 
hUtlcrinl meriyete koydurmak için 
Londra'ya itatet... Bahane edilen al· 
man kıtaatının Slovakya'da bulunuıu 
daha ıeçen martta Almanya'nın Slo -
vakyaya temin ettiği himayenin bir 
neticesidir. Polonya ıu ciheti unutu• 
yor gibi gözüküyor: Slovakya, daha 
son günlerde Almanya ile dostluğunu 
tekrar etmlt v• Slovakyanın tamamlı
lıjının ihlili takdirinde slovak otdu
sunurr alınanların yanında harp edece
~ini bildirmittir. Binaenaleyh Polon
ya'nın mesuliyeti bu umumt seferber
liği He bir kere daha sabit olmuıtur.,. 

Gazetelerin yaadıklarına ıöre. leh 
millt demiryollar 1irketinin idaresi al 
tında bulunan Danzig metkc.z garı dün 
Almanların 0Htapo poliı teıkilitı ta· 
rafından ifgal ohanmuı ve binanın ü
ıerine Bitler bayrağı çekilmittlr. ıa: 
rın bütün lehli memurları, Danaig po
liıinln neureti altında ilrametgihla · 
rında alıkonulmuılardır, 

llve ediyor •e ıu mütıteayı ıerdediyor • k · t l ahi l b Brüksel 31 a.a. - Belıa a1·antının "İn1anlıiın d-amlı h .. ·ur d-letle .... .:. onıırenın op ınmama1ına z r se ep 
• • ... •• u.. olarak Almanyanın aeferber vasiyette 

run. 
Bunun Üzerine Macariatan Ro

manya ile olan ekalliyet meseleleri• 
ni halletmek anuuna kapılmıştır. 

Fakat aııllan macar olan romen 
tebaalan "milli teceddüt,. cepheal· 
ne rirmit bulunmaktadırlar. Bilk· 
reı'in bildirdiiine ıöre bu ıuretle 
artık orta yerde bir macar ekalliye· 
ti yoktur. Hatta son günlerde ma· 
car ekalliyet tefleri olan Kont 
Bannfy ve M. Ssaa, romen bat•eki· 
line macarlara karıı gösterilen mü· 
aaadeden dolayı teıekkür bile et
miıle!'dir. 

Macarlann tahtidat hakkmdaki 
enditelerine de Romanya fU cevabı 
vermif bulunmaktadır. Koman,.•'· 
nm hiç bir devlet topraiında aözü 
yoktur. Hatta seçen mart ayı zar
fmda Monaenyör Voloayn romenle
ri, Karpatlar altı Ukranyaamda a· 
haliai romen olan bazı kaNbalan 
almaia diHt ettiii halde Romanya 
bunu kabul etmemittir. Bundan 
makaat burada macarlarla herhan· 
gi bir ihtilafa meydan vermemek· 
tir. 

ltalya ıelerberlifi ciJıli ue 
tehlikeli aJJeJiyor 

Milano, 31 a.a. - ltalyan matbua
tı Polonya seferberliğinin çok ciddi 
ve tehlikeli bir tedbir olduğunu yaz
maktadır. 

Stampı diyor ki : : 

.. Polonyahlar teşvik edildiği müd
detçe almanları tatmin etmeğe imkin 
yoktur. Pofonyaya anlatılmalıdır ki, 
kendi istiklalini kurtarması için ye· 
gine çare olan elzem fedakarlıklara 
kıtlanmı11 icap eder. Aynı zamandı 
Polonyanın ıırk hudutlarında Rusya· 
ya kattı da ıillb takırtıları duyulu
yor. Müzakere havası zehirlenmeme • 
lidir. Bilakiı bu havanın teskin edil-
mesi gerektir.,. 

Regime Fascista da ıöyle diyor : 
"Polonya seferberliği vahim bir 

hadisedir. Çünkü Bitlerin ingillz no
tasına verdiği cevabın akabinde vuku 
bulmaktadır. Ve alınanların tamir gö
tUrmeı mukabil tedbirler almasına 
mucip olabilir.,, 

Yeni çarpıpnalar 

Şimdi ton ıelen telgraflardan 
öirendiğimize göre macarlar, ro
menler arumda bir ad•mitecariı: 
paktı yapmaia razı ollbutlardır. 
Bu, Almanra lle korkudan doıt o
lan macarlann, sene bu doıtua kea
dilerinde urandırdıiı enditeden do
layı Romanya tarafından reviziron 
arzulannı feda etmelerini ve buıün
kü hudutlarına çoktan razı olduk • 
1 !l t ri Varıova, 31 a.L - Sabahın saat l • arını gus e r ••• 

Fakat her halde Macariatan•m kisinde Polonya • Danzia hududun -
buhandutu vaaiyet de bu Avrupa da Orlovo civarında bir müsademe 
buhranı içind• p•k kolaJ bir •aai. vuku bulmµıtur. Birkaç el atet teati 
yet deiildir. Romen • Macar ad.mi· editmiı iae de kimseye bir şey olma
teca•Ua paktına Yasoala•1a'nm il- mııtır. 
tihak edebileceii hakkmda haber. Bu sabah saat 2 de Polonya · Dan
ler, burada kurulacak müteselıil zig hududunda Ortova ite Czak ara
ademitecavüz paktına daha vüsat sında tüfek ateti teati edilmittir. Za • 
•ermek iatidadmdadır. Bu ayn bir yiat yoktur. 
kombinezon lıl midir? Bu kombine- Pat ajansının bildirdiğine göre bu 
zonda Roma'nm ltir allka11 var mı- ajansın Bertindeki müdürü Stanislav 
dır. Macarlar üzerinde bir teairi ol· Dembiaki Geıtapı Pollo teıkllAtı ta
• ....... , 8a la....e& laeDla et· rafıadlll seçen puartnl gtlnl Var· 

Lahoy muhabirinin bildirdiğine ıörc, •~niyet ve iıtikrara olan ihtiyacı, ptl - olmaaı, Hitlerln anlaıma yoluna ılrmek 
15 sınıf - takriben aoo.ooo kiti _. aake· rüzlerl en katf ıekli ile izale etmeyi i - arzuswıda bulunmaıı oldutu mlltalea • 

cap ettiriyor.,, ıını ileri ıllrllyor. ri Hollanda makamları tarafından si • _____ ...;.. __________ ...::::::..::.:.:.:..:..::.:.::!.:.:.:... ______ _ 

Maliye n11aretlnin bir kararname -
ıl, milli müdafaa için yapılacak itler
le telc6lifi harbiye bedellerini bono -
tarla ödemek husuıunda hükUmete 
aalahiyet vermektedir. Bu bonolar l -
lerde tesbit edilecek tarihlerde bilkü
met tarafından ·ödenecektir. 

Alman- Rus 
Paktı dün Berlin 
ve Moskova' da 

tasdik edildi 
Moekna, 31 a.a. - SoYJ.t 

yüluek mecliıi, alman• IOYJet 
ademitecavUa mlukım saat 
20,45 te ittifakla tudik nmif
tir. 

••• 
Berlin, 31 a.a. - Alman hü· 

ldlmeti, yük1ek ıovyetle ayni 
zamanda alman • aovyet ade
mitecavüz paktını taadik et
miıtir. 

Sovyetler Birliğinde 

hizmet müddetleri 

uzatalan askeri sınıflar 

l!h altına davet edihniı ve alikadar 
Jar dün en kısa bir zaman içinde bu 
emri yerine getlrınitlerdlr. 

Diğer cihetten hilkUmet harp zuhu
runda halka normal tekilde yiyecek 
tevzi edilebilmesi içln genit tedbirler 
almak taaavvurundadır. 

Budapeıte Elçimiz 
itimatnameıini verdi 
Budapeıte, 31 a.a. - Naip 

Türkiye'nin yeni Budapeşte 
~uten Eşref Unaydın'ı kabul 
tir 

Horty 
elçisi 
etmiı-

Türkiye orta elçlıl ltimatnamesini 
vermiıtlr. Naip, Türkiye elçisi ile ea
rilftükten ıonra kendisine refakat e
den Türkiye elçilik erktnını da ka. 
bul etmiıtlr. 

Rom111yı leyYork serıisindHi 

payyonu~u ,kapattı 
Nevyork, 31 (Hususi muhabithnb -

dın Telıizle) - Siyasi vaziyet dola -
yısiyle Romanya hükümeti beyncl -
milel Nevyork sergisindeki pavyonu
nu kapatmıı ve buradaki heyeti geri 
çağırmııtır. 

Pavyonun tasfiye iıterinl konsolos
luk daireıl garecektir. 

Ne!Jet ATAY 
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Moskova, 31 a.a. - BuiÜJl yükıek Bir boiutına koptuiu zaman, 
sovyet meclisine maretal Voroıilof ayaklan topraja bailı kalarak 
tarafından bir kanun projesi tevdi o- avuçlanru açmaktan ba,ka bir 
lunmuıtur. Bu kanun projesine göre fCY yapanuyan milletlerin kor • 
piyade, tayyare ve sabit müdafaa ku- kunç ve acıklı ikibeti, hav.da da 
vetlerl a11ubaylannın blnnet ınüdet- yenilmemek davuını ana me.e
leri birer sene ınilddetle untılmakta- lelerin en batına aeçirm&ftir. Bu-
dıry ... k k 1 k·ı d .k. nun için en tettfli günümüzde, 

u ıc sovyet teı ı e en a ı mec- ··ki · · · k d"" 
1. k ı·k k • • .ba go enmızın orunmasıru u-
ıs as er ı anununu prenaap atı • .. ek iE • T""rk ili · · 

rlyle kabul etınlı ve bu kaııun bti ı ıumn vaz em, u m etinan 
metnini yumak tısen S5 u9dıa mü- biricik zevki olmabdır. 

15.000 Sovyet -Moğol 
askeri Mançu arazisine 

tecavüzde bulundu 
kuvetleri dün Japon .. Mançu 

muKabii taarruza geçtiler 
Tokyo, 31 a.a. - En selihiyetli ja-, 

pon askert mahflllerlnden btlldf rlldi
line göre, ağustosun 20 sinde Mançu 
arazisine ılrmiş olan 15.000 Mogol -
sovyet aıkeri timdi Halkı nehrinin 
Nğ sahilinde Noro Balkaıuar dalı 
etrafında ~yük bir cephe tututmuş 
bulunmaküdır. Sovyet Jntalan ezelim 
le kızıl ordunun üç motiSrlil piyade 
fırkaaından ve üç mogot ıüvari kıta· 
tından mürekkeptir. Bu kıtalar Man
çu arazisinde 14 kilometre ilerlemiı
lerdl. 

So117•tler huduttaki lııtaları 
talıuiye ettiler 

Tokyo, il a.a. - Japon kıtaları, 
kendilerini kuptamk istiyen düıınan 
kıtalarının bu manevrasını akim bı
rakmıılar ve düıınana mühim uyiat 
verdirmiıterdir. Muharebe devam 
etmektedir. Bazı Japon mahfillerinin 
bu muharebeyi mevzii bir hAdlae te
lüld etmek fıtemelerine mukabil, 19 
atuıtoea kadar Halka nehrinin uf •· 
blllnde bir tık fırka bulunduran IOV• 

yet orduıunun, timdi buraya mUbinı 
miktardı takviye kıtaları ıöndermiı 
olduiu tebarüz ettirilmektedir. 

Japon nnılıabü taarruzu 

Tokyo, 31 a.a. - Moaol - Mançu 
cephesinden ıelen haberlçre göre ja
pon - Mançu pinde ve topçu kuvet· 
leri, Halka nehrinin aat tahilinde 
15.000 Mogol • Sovyet aeakerl tarafın
dan girlfilen ukert harekAta cevap 
olarak bu 1abab blr mukabil taarruıa 

Meksika bütün petrol 

stoklarını sattı 
Mekıiko, 31 a.a. - lktısat nuın 

matbuata beyanatta bulunarak demit
tir ki : 

Mekıikanın ihracat için ayrılan 
bütün petrol istihaalltını sattığını i -
lln edebilirsiniz. Ecnebi alıcıların bi
ze müracaat etmesi artık lüzumsuz
dur. Mitli petrol idaresinin muvaffa
kiyetini temin etmek için Meksika 
1040 aeneıinde 30 yeni kuyu daha aç
tırmalı derpif etmektedir. 

~areşal Petenin 
temaslaıı 

Burgos, 31 a.a. - General Degbe
der, dün öfleden ıonra otomobille 
Sen Sebutien'den gelmiı olan fran
saı 1eflri marepl Peten't kabul etmiı 
tir. Marepl, guetecllere sadece ıu 
sö•leri IÖylemiıtir : : 

"hpanyı hariciye nuırı ile pek 
mühim ve doıtane bir görüııne yap
tun,, 

Marepl Peten, Burıos'tan Sen Se
butien'e &itmeden evel ingiliz sefiri 
ile de &örilımüıtür. 

General Beebeder, ln&iliz sefiri 
Mıurice Petteraon ve müteakiben 
Portelda sefiri Perclra ije gfSrüprilf-
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Moskova sürprizi 
Sovyetlerin vaziyeti 

nasıl görülüyor ? 
R us muhacirleri arasında 

Sovyetler birliğinin ileri 
re.en şahsiyetlerini bıiyük ihti
lilden once tanıyan bazt men
ışevik soı;yal demokrat politib 
cılar var. Bunlar, Moskova'da 
yapılan pakt miızakereleri mü
sait bir cereyan aldıtına dair 
haberler geldigi zaman, olu bi
tenlere inanmak istememişler 
ve, "Sovyetler, garp devletleri
ne bir oyun oynıyacaklardır,. 
demişlerdir. 

Gene Sovyetlerin memleke
tine avdet etmiyen Krivizki -
G:inzburg adında yüksek bir 
subayı da, Stalin'in daha ya
kın bir mazide Sovyetler bir
li ı ile Almanyanın anlaşmak 
mecburiyetinde olduğu kana
atıni beslediginı söylemiş ve 
nıtekim Stalin de bu kanaati
ni geçen nisan.da toplanmış o
lan yüksek sovyet meclisinde 
açıga vurarak, Almanya ile 
Sovyetler birliği arasında, e
sası itibariyle derinlere kök 
salan bir anlaşmazlığın mev 
cut olmadığını, Miınih toplan
tısında yalnız garp devletleri
nin Hitler'i Sovyetler aleyhi· 
ne tahrik etmege çalıştıklarını 
soylemiştir. 

Bunların hepsi malumdu. 
Ancak, Stalin'in döktüğu tatlı 
diline kulak vermek istemi
yor gibi görünen yalnız Hit
ler değildi; Stalin de, antiko
mlntem devletlerinin politi
kası Sovyetler degil, demok
rasi devletleri aleyhine cephe 
almış olduguna dair Hitler'in 
ortaya attığı tezin uzun müd· 
det yaşayamıyacağına son ay. 
larda kanaat getirmişti. 

Avrupa'daki gerğınligin sik
let merkezi Akdeniz'den Dan
zig ve Polonya'ya geçince, 
Moslrova, Fransa ve İngiltere 
ile bir yardım paktı yapıp 
yapmamayı, bir Avrupa har -
hında bir kenarda kalamıyaca
ğını zira en ehemiyetli menfa
atlerine doğrudan doğruya 
dokunulacağını gözü onune 
getirdi. Hatti, Lehistan'la bir 
harbe tutuşulduğu takdirde 
Sovyetlerin bitaraf kalmaları 
icin Berlin teşebbüse geçtiği 
zaman, Stalin'ın, Hitler'in vi
itlerıne ehemiyet vermediği 
bi e kabul edilebilir. 

Alman hukilmetini antiko -
miınist ideolojisini birden terk 
ve inkar etmege, kızıl Mosko
va ile bir saldırmazlık paktı 
yapmaya sevkeden imiller, i
zaha hacet bırakmıyacak ka • 
dar sarihtir. Ancak, Stalin'i 
alman teklifini kabul etmeğe 
sevkeden (Zira, bu san vazi
yette muharrik kuvetin Hitler 
olduğuna şüphe yoktur.) ami
li izah etmek kolay bir ııey 
değildir. 

R usya. pakt görüşmeleri
nin hiç blr aaflıasmcıa, 

bit' harp takdirinde Avrupa'
diloki tıar;p sahnelerine bliyük 
kuveu ne müdahale etmeği 
aklınClan bile geçirmemiştir. 
Polonya ile Romnnya'nın ken
di topraklarında sovyet asker
lerini gormeğe razı olmadığı
na, Moskova, yarım yamalak 
bir ho~nutlukla muttali olmuş
tur. ihtimal ki, Sovyetler, 
komşularına harp malzemesi 
verecekler, belki de Baltık 
devletlerini iııgal edecekler, 
donanma ve tayyareleriyle 
mücadeleye katılmış olacak -
)ardı; fakat, bu takdirde de, 
Rusya ,askeri kuvet ve kudre· 
tini, Japonya ile yapacağı har· 
be sakhyacaktı. Zira, Sovyet· 
ler için asıl tazyik, Japonya i
le yapılacak olan harptedir. 
Nitekim, Çangkuf eng tepesi 
etrahndaki muharebelerin yıl· 
donümü münasebetiyle sovyet 
matbuatının son haftalarda 
yaptıgı neşriyau da uzak şark
ta bir harbı muhakkak telakki 
ettiğini gostermcktedir. Bu 
husus, Moskova'nın hesapla . 
dığı bir dava olunca, iki cep· 
h~li. bir harbe tutuşmamak, 
Çın de ordusunun bir kısmiy
l<! baf' ı bulunclutu ve Al • 
manya'dan yardım ıı;öremediği 
müdrlcY.e Japonya'yı ezmek 
ıovyet hükümetinin mukaddes 
gayelerinden biri halini al • 
uıaktadır. 

~ ki cepheli harp davasını 
halletmiş olamıyaca -

ğından, Rusya'nın, garp dev • 
Jetleriyle yapmakta olduğu 
pakt görüşmelerinden Hdece 
memnun edilemediği için c;e· 
kilmesi, manasız bir hareket O• 

!urdu. Bu itibarla, yalnız üçün
cü bir devletle pakt yapmak 
l'f!?~kova'ya b.u .bakımdan ~te
dıgı garantıyı verebilirdi· 
Stalin'in Hitler'e el uzatma ~ 
sının asıl sebebi, işte budur. 
Japonya'nın, bu büyük sansas
yonel paktın, hatta belki de 
Polonya'dan da daha buyük 
kurbanı olduğunu anlamak i
çin, alman - sovyet saldırmaz
lık paktının japon cfkarıumu· 
mi>:esinde yapmış olduğu re
a.ksıyonu goz öniıne getirmek 
kafidir. 

Sovyetler, Polonyan'ın ye
niden taksimi için alınanların 
her hangi bir tahrikine kendi
lerini kaptırmadıkları takdir -
de, alman, - sovyet anla~ması, 
Lehistan'ın vaziyetinde biıyük 
bir değişiklik yapmamıştır. 
Hiç değilse, harbın ilk safha· 
sında, bu anlaşmanın gerek 
Polonya ve gerek Romanya 
üzerinde hiç bir tesiri olmıya
caktır. 

Bir munasebetle gene bu 
sütunlarda kaydetmiş 

idik ki, Londra ve Paris'in ya· 
pılan pakt görüşmelerin.deki e· 
sas gayeleri, sovyetlerin Le· 
histan'ı arkadan vurmamasını 
temin etmekti. Lehistan hudu
dunda bulunan 250.000 ıovyet 
askerinin son günlerde geri a
lınması, Lehistan'ın, şimdilik 
bu bakımdan müsterih olabi
leceğini göstermektedir. 

Harbın icapları, Lehlsttın'ı 
Sovyctlerin yardımına acaba 
muztar bırakır mı idi mesele · 
si, ayrı bir davadır; ancak Le
histan Sovyetlerin yardımını 
asla aklmdan geçirmemiştir. 
Son günlerde gerek Londra'da 
gerek Paris'te Almanya'nın 
harp kuvet ve kudretini artık 
aşmış olduğundan, sovyetlerin, 
Lehistan'a silahla yardımda 
bulunmaları epey faydalı o -
turdu, diye açıktan ac;ıfa bazı 
miılihazalar ileri ıiırülmeie 
başlamıştı. İşin ic yiızunU bil
miyenler icin davanın bu cihe
ti çok mühimdir. Sovyetlerin 
garp devletleriyle birlikte yu -
rümcdikleri bir harbın mihver 
devletlerine daha elverişli 
şartlar temin edeceğine şıiphe 
yoktur. 

Noye Ziibrcr Saytung 

"Hayat sahası,, 

f ormülüniin 

mahiyeti nedir? 
"Hayat sahası" formulü, 

Almanya'nın modern fütu
hat hırsını setretmek için 
ortaya atılmış olan bir for
müldür. Almanyan'ın Po
lonya'daki alınanların fen.ı 
muamele görmekte olduk
larından şikayet etmesi i

çin hakikaten makOl bir 

sebep mevcut ise bu alman

Jarın anavtana çağırıp al· 

maktan ~aha kolay bir şey 

olamazdı. Ahalinin müba

delesi Avrupa'nın diğer 

aksamında muvaffakiyetle 

tatbik edilmiş olan bir u

suldür. Ve Almanyan'ın 

şikayet mevzularını kati 

ve daimi surette ortadan 

kaldırabilirdi." 

Tayms 

HULASA 

1-9-19?0 

( RADYO ) 
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Londra harp tehlikesine 

karıı tedbirler ahyor 
Noye Zührer Saytung'un hususi muhabiri 24 ta

ı ihiyle Londra'dan yazıyor: 
Dün gece bütün lngiltere'de hummalı bir faaliyet 

hüküm sürdü; tekmil memleket, müdafaa vaziyetine 
girdi. Tayyare dafi bataryaları alarm'a amade bir va
ziyet aldı. Sahillerde mütemadiyen tarassut tayyare
leri dolaştıkları gibi, projektörler gök yüzünü tara
makla meşguldü. 

Akşamleyin sivil müdafaa organizasyonları rad
yolarla vazifeleri başına çağrıldı; memleketin bir çok 
yerlerinde resmi makamlar, halkı, sığınaklarını tan
zime davet etti. Verilecek emir üzerine sokaklardaki 
I§ıkların hemen söndürebilmeleri i<;in mahalli me-
11,urların hazır bulunmaları ihtar edildi. Milyonlarca 
ailenin babaları, evlerinin pencerelerinden ışık sız
maması için, geceyi tedbir almakla geçirdi: ikamet
gahların pencerelerinden ışık sızıp sızmadığını tet
kik eden kontrol kollarının sokaklarda dolaştığı gö
rülüyordu, Bütün izinli askerler ve teritoriyal ordu
sunun mensupları vazifeleri başına gitmekte olduk
larından bir çok istasyonlarda sivilden ziyade askere 
r;ıstlanıllyordu. 

Londra'nın belediye memurları, bütün gece, cid
di ve tehlikeli bir anda şehri tahliye etmek için hazır
/o.makta oldukları planların başında çalıştılar. Düş

man hava taarruzunu bildirmeğe tahsis edilen bütün 
telefonların başından ayrılmamaları için, bu işle tav
zif edilmiş olanlara emirler verildi. 

Noye Zührer Saytung 

ııııııııııtıırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı . 
lngiliz gazele bayilerinin 

bir kararı münasebetiyle 

sinin uzatılması bu memle
kete, İngiliz kitap ve gaze
telerinin serbestce Türki
ye'ye gönderilmemesinden 
daha zararlı olmıyacağı ka
naatindeyim. 

Avrupa'da hiç olmazsa, 
bir memlekete daha müsa
adeli davranmak imkansız 
olmı yacaktır. 

Eğer bu hususta hükü
metin yardımı pratik bir 
teklif telakki edilmiyecek 
olursa, Türkiye'ye ingiliz 
eser ve gazetelerinin gön
derilmesini durdurmak de
ğil, arttırmak için bir teş
kilat vücuda getirilemez 
mi? 

Türkiye'yi görmüş ve bu 
müterakki, dost milleti ta
nımış olanlar, bu sahada e
limizden geleni yapmakla 
iftihar duyacağız." 

Eden 
ne diyor? 
Almanlar İngilillerin 

tarihini bilmiyor 
ve tehi ikeli 
surette yamhyorlar 

Büyük harpte Flander' • 
deki ingiliz ordusunda su
baylık etmiş olan sabık in
giliz hariciye nazırı Bay 
Anteni Eden, şimdi de or
duda yapmakta olduğu va
zifesinden çarşamba günü 
Londra'ya dönmüş ve mec
lis toplantısında demiştir 

ki: 

lar, sulhu ve çocuklarımı
zın senelerce önce gördü
ğümüz harpte uğranılan 
felaketten kurtarabilir." 

Birlesik devletler 

mücriminkim 

olduğunu biliyor 
Amerikalılar, bu davada

ki hükümlerini esasen ver
miş bulunuyorlar. Ameri -
kalılar, mücrimin kim ol -
duğunu biliyorlar. Ameri -
kalılar, allahın huzurunda 
ve insanların muvacehesin
de mücrimin hatasının çok 
büyük olduğunu da bili -
yorleır." 

Beşeriyetin tarihinde in
sanlara Fransa'nın bugün
kü sükuneti kadar parlak 
bir manzara almıyor. Fran
sa, sulha olan muhabbetin
den dolay• icap ederse so
nuna kadar görüşmeğe az· 
metmiştir. 

İngiltere ve Polonya'da 
da ayni zihniyet ve ayni 
temayüller vardır. Fransa, 
ingiliz ve leh milletleri, 
yalnız Danzig'in hüriyeti 
değil, ayni zamanda Polon
ya'nın hüriyeti, merkezi ve 
şarki Avrupa'nın bütün 
milletlerinin hüriyeti ve 
nihayet Fransa'nın ve İn
giltere'nin ve dünya yü -
zünde yaşıyan bütün ser -
best milletlerin hüriyeti 
mevzuubahis olduğunu pek 
ala biliyorlar. 

Nevyork Herald Tribün 
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RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1648 m. 162 Kcs/120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kcıı./ 20 Kw. 

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

T.A.P. 
-ANKARA-

CUMA: 1.9.1939 
12.30 Program. 
12.35 Turk müziği (Pi.). 
13.00 Memleket saat ayarı, a-

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15 - 14.00 Müzik (karışık 
program - Pi.). 

19.00 Program. 
19.05 Müzik (dans müziği -

Pi.) 
19.30 Türk müziği (fasıl heye

ti - hicaz faslı) Okuyan: 
Tahsin Karakuş. Çalanlar : 
Hakkı Derman, Eşref Kad
ri, Hasan Gür, Hamdi To
kal, Basri Üfler. 

1. - Salim bey Hicaz peşrevi. 
2 .. ÇeşmimahmurWl sebeptir. 
3. - Pek çaresizim. 
4. - Cevri hicrin arttırır ferya

dımı. 
S. - Yüceldikçe yüceldi. 
6. - Keman taksimi • Hakkı 

Derman. 
7. - Firkatin aldı bütün 
8. - Aşkı tasviri hikayet ic;in 
9. - lıana her yerde senin. 
10. - Ateşi suzanı firkat. 
20.15 Konuşma. 
20.30 Memleket saat ayarı, a-

jans ve meteoroloji haber
leri. 

20.50 Türk müziği: Okuyan -
lar: Rarlife Neydik, Melek 
Tokgöz, Çalanlar: Vecihe 
Daryal, E~ref Kadri, Kemal 
Niyazi Seyhun. 

1. - Bayati peşrevi. 
2. - Salahattin Pınar bayati 

şarkı (Artık yetişir çekti
ğim). 

3. - .. ... bayati şarkı (Kalbim 
gene iızgün). 

4. - Sadettin Kaynak bayati a
raban şarkı (Karşıda kara 
yonca). 

S. • İsak Varan Evic; şarkı 
(Son ayrılığın matemi). 

6. - Kemal Niyazi Seyhun • 
kemençe taksimi. 

7. - Salahattin Pınar - hicaz 
şarkı (Yüzüm gülse de kız
lar). 

8. • Osman Nihat - kürdilihi • 
cazkar şarkı (Gözümden 
gitmiyor bir dem hayali). 

9. · Salihattin Pınar kürdilihi-
ca.ıkir şarkı (Kalbimi a-

\ 
yağına atsam). 

10. - Rakım kürdilihicazkar 

şarkı (Demedim ona b' 
kimsin). 

21.30 Konuşma. 
21.45 Neşeli plaklar - R. 
21.50 Muzik (solistler). 
22.00 Muzik (riyaseticumhtı 

bandosu, şef: İhsan Kiınçer 
1. - Donizetti "La Fille du R 

giment" operasından ma 
2.- Waldteufel Neşeli vals. 
3. - M endelssohn "Ruy - BlaS 

uvertür. 
4. - Luigini "Çanların 

(Ninni}. 
5. - Saint - Saens "Dejanire 

operasından fantezi. 
23.00 Son ajans haberleri, ı:i 

rant, esham ve tahvila' 
kombiyo - nukut borsası (fi 
yat). 

23.20 Mıizik (cazbant - plak). 
23.55- 24.00 Yarınki program. 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER 
14.10 Frankfurt - 19 Hanı 
burg - 19.10 Sofya - 19.5 
Bukreş - 20.10 Budapeşt~ 
- 20.15 Bertin, Milano --' 
20.30 Frankfurt - 21.4 
Strazburg. 

ORKESTRA KONSERLER 
VE SENFONİK KONSER 
LER: 12 Hamburg - 13.1 
Droytviç - 15.S Paris - P 
T. T. - 16 Laypzig - 17.2 
Droytviç - 19.40 Bratisla 
va - 20 Droytviç - 20.lSj 
Bohemya, Münih, Viyana -1 
20.35 Breslav - 23 Paris. 

ODA MUSİKİSİ: 16 Mü 
nih - 17.30 Prag - 19.2 
Laypzig - 22.20 Lüksem 
burg - 23 Prag. 

SOLO KONSERLERİ: ıs.ıs 
Hamburg - 16.20 Varşovı 
- 17.25 Hamburg - 18.30 
Beromünster - 21.25 Kez~ 

NEFESLİ SAZLAR (Marş " 
v.): S Frankfurt - 6.30 Kö• 
nigsberg - 12 Laypzig .-J 

18.30 Prag - 19 Berlin -
19.50 Stokholm - 21.45 
Droytvic;. 

ORG KONSERLERİ Vli 
KOROLAR: 18.20 Bresla'I, 
Varşova - 19.15 Viyana -
20.30 Prag. 

HAFİF MÜZİK: 20.15 Doyç-ı 
landzcnder - 20.35 Königs 
berg. 

PLAK KONSERLERİ: 13.15 
Münib - 14 Laypzig 
14.10 Viyana - 16.20 Layp• 
zig - 20.15 Keza. 

HALK MUSİKİSİ : Il.30 
Ştutgart - 22.30 Bohemyıı. 
Laypzig - 22 Budapeşte 
(Sigan orkestrası). 

DANS MÜZİGİ: 21.30 Sar · 
brıik - 21.45 Tuluz - 22 
Sofya - 22.30 Breslav, Miı• 
nih, Viyana, Droytvic;, Flo· 
ransa, Milano, Paris - 23 
Lüksemburg, Roma - 23.10 
London - J<ecyonal - 23.30 
Keza. 

Bundan bir müddet önce Middlesex Wanderera fut 
takımının reisi olarak Türkiye'ye gelmit olan H. G. 
Alaway Daily Telegraph gazetesine gönderdiği bir 
mektupta diyor ki: 

"Her halde alınanlar bi
zim tarihimizi pek az bili-

Hitler - Daladiye ·------------------------------------------------~ 
yorlar. Eğer bundan ha- bir mahrece hakkı olduğu-

1.1cyıı ı cıc!)ıc•~ ~cu.cu: • tcuıuuı u ... ··-~· .. .., • h.-~-- -1 .. ~1---ı· ... ----- ;1. - • llllırk.fc kere resmcrı0taıu -
olan bir dostumdan son bizim manasızlıklar ve müş 

sinde bütün Londra gazete külat arttıkça azmimizi bir ·• "Bu mektup teatisinin 

:e~~~~~r~:r:1~!~l~~i7;~a! ~:;;:r:: :!~.ıt~d~~ ~~~~ kat daha arttıracağımızı, etrafında zaruri olarak yapacağı de-

h d 11.man otomobı"l, kamyon verdiğimiz sözleri daha rin intibadan Fransa'nın 
mesi yüzünden, un an • . .. · · kati bir surette tutacagı • kurtulabileceg· inı' aklıse. lim 
b .. 1 T .. k' • gazete malzemesı uzerıne ış yapan Ne feci bir istihza ... Al-

oy e ur ıye ye ' mızı bilirlerdi. almaz. Aklıselim sahibi her 
mecmua ve kitap gönder - ingiliz firmalarının isimle- h hl'k . manya'nın gururundan mü-

1 rini ı;oruyordu. Bu mek - Başlıca arp te ı esı, · insan ancak bizimle muta-
memeğe karar vermiş o • alınanların bizim söyledi- temadiyen bahseden Hıt - F 
duklarını gördüm. Belki tup ta gösterir ki türkler, ler, İngiltere ile Fransa' • bık olabilir. Eğer ransa 

. ğimiz sözlerle ne kasdetti- • - b · 
bunların bu meselede hak- ingiliz makinelerini ötekı dan şeref ve namuslarına her şeye ragmen çem er sı-

ğimizi anlamamak husu - d d 
ları vardır; fakat gene makinelere tercih etmek - sundaki israrlarındadır. aykırı bir harekette bulun- yasetine evam e erse o 
meseleyi esefe şayan göril· tedirler. k' Al 'd malarını ı'stı'yor. zaman bütün dünya Fran-Korkarım ı manya a 
ynrum. Bu sebeple, Londra gaze- bir takım insanlar, kendi • Jurnal sa'nın harp istedi_ğini ve 

Son zamanlarda reisi bu- ld h b maksadının da ilerı' su··ru·· _ te ve kitap bayilerinin ver- lerinin bir yı ırım ar ı 
lunduğum Middlesex Wan .1 p 1 • · 1 b. Hitler'e, meskut geçtiği len bahaneden bu'"sbu"tu··n 
derers fut takımı ile birlik- diği karar, bir çoklarımı - ı e o onya yı ışga ve ır 
te Türkiye'ye bir seyahat zın daha arttırmağa çalış- emrivaki ihdas edip ondan veya garip bir tarzda tefsir başka olduğunu anlıyacak-

. k f tığımız tu .. rk ı·ngı·1·ız dost sonra İngiltere'yi ve Fran- ettı'g·ı· bazı ha·dı'seleri ha • t V b k ve zıyaret yapma ırsatı- • • ır. e u ta dirde Fransa 
l . . . B luğunu ve yakınlığını geri sa'yı bir şey yapamaz bir tırlatmak isteriz. Hitler, b.l l' nı e e geçırmıştım. u se- . . . ı me ıdir ki, karşısında 

Yahate iştirak eden herkes, bıraktıracak bir karardır hale getıreceklerını sanı- Münib itilafını tek taraflı hakl 
l • arını sonuna kadar temas ettikleri türklerin ve ilk bakışta göründüğün- yor ar. olarak bozdu. Almanya ya 

türklerle İngilizler arasın- den daha vahimdir. Her Eğer Almanya'da, ger • tamamiyle yabancı bir ırk müdafaa etmekten kendini 
da daha yakın ve daha sı- halde türkler tediyeden çekten, bu kafada insanlar südetlcrden kendisini ayır- hiç bir kimsenin menede • 
kı bir dostluğa candan ta- geri durmak istemiyorlar. varsa onlar, tarihin en bü- mış olan ve Almanya tara- miyeceği kuvetli ve mütte-

kl · · B b 1 · · u .. k hat· · 1 kt d'r fından ileri sürülen kendi h' b' rafdar bulundu arı ıntı • ence u para mese esını y asını ış eme e ı - ıt ır millet bulacaktır. 
baını hasıl etmişlerdir. halletmek için hükümet ta- ler. (şiddetli alkışlar) haklarından mahrum edil- Fölki.,er Beobahteden 

Türk dostlarımızla te - rafından bir tedbir alın - Ben şu kanaatteyim ki, di. Polonya meselesinde de ~ 
maslarımızı muhafaza et - mak muvafık olur. elan, bu meclisin ekseriye- fiihrer otuz üç milyonluk Fransa ve İngiltere ter-

İ - · k bir mılletin deniz üzerine · meğe devam ediyoruz. s - Her halde tediye vade • tinin ittihaz edecegı arar- vıç ettikleri tahammül e -

~~~~~~~..,...~~---~~~~~~ 
Mariyan 

dilmez vaziyet gerek siya 

ılUıa'-küvel~ inkijal'- e 

mektedir. Polonyalılarııt 

askeri hazırlıkları her al1 

daha bariz bir şekilde mü· 

tecavi:z: bir mahiyet alarak 

devam ediyor. Polonya kı• 

tasının alman ve Danzig 

hudutları boyunca tahaş • 

şut ettikleri düşünülürse, 

alman sabrının büyük ol • 

duğunu teslim etmek la • 

zımdır ve polon yalıların bu 

meydan okumasının teme• 

linde de fransı:z: ve ingili' 

garantisini buluyoruz. Bu 

iki memleket Almanya'yı 

boyunduruk altında almak 

ve bütün Avrupa'ya hakim 

olmak emelindedir. İşte bu 

günkü sıkıntıların esas' 

bu emellerdir. 

Börsen Saytung 

(BilyUk harpten .so~ra ilk paskalye gece i, beş genç, 
Antuvan, kardeşı Jılber, arkadaşı Dominik Heriyo, 
Mnriynn ve Sol~nj Senkler isminde iki gene; kızla be· 
rabeı sıkıntılı bır suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlaı 
içinde kaybolmuş bir otelde geçiriyorlar. Antuvan. 
Mariyan'la, Dominik de Solanj'la beraber eğleniyorlar. 
Nihayet Solanj. Dominik'le değil Jilber'le, Antuvnn da 
Mariyan'la evleniyor. Fakat Antuvan'la Mariyan evli . 
lik hayatından memnun değildirler. Antuvan, karıliının 
kız kardeşi Evelin'i &evmiye başlamıştır. Bu esnada 
karısı bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Bundan son. 
ra Antuvan bir iş bahanesiyle yanına gizlice Evlin'i de 
alarak Amerika'ya gitmistir. Şimdi denmekte ve Ev • 
lin'den ayrılmaktadır.) 

8 o y o A ş K R o M A N 
Çeviren: Mümtaz Faik FENiK. 

- Tabii, hatırlamaz olur muyum, diye sordu. 
Havr'da outruyor. Niçin sordunuz? 

Antuvan büyük bir huzur ve sevinç içinde : 
- Hiç! dedi. 

Sonra bir h:kaye uydurdu. Güya bu Mis Ton, 
Havr'daki müıterilerinden birinin çocuklarına ders 
veriyormuş. 

Fakat timdi daha keyifli konuşuyor, daha bir 
hafiflik hissediyordu. Gülerek etrafına baktı: 

- Burası ne sessiz yer ... Antuvan: 
- insan bir defa evlendi mi artık biribirinin 

yüzünü farkedemezl diye mırıldandı. 
Evlin içini çekti: 
- Sahi mi? Ne iyi şey .•• 
- Peki öyle ise ne yapacaksın? 
- Burada Gras sahillerinde küçük bir malika· 

nesi olan bir ahbabın yanında bir kaç gün kalı-

ram. 
Antuvan bu ahbabın kim olduğunu öğrenmek 

için uzun müddet uğraştı. Fakat genç kız gülerek 
ona bakıyor, cevap vermek istemiyordu. Nihayet 
kahkahayı salıverdi. (Bu kadın dudaklarındaki 
kahkaha sonradan onun en karanlık rüyalarında 
lrnlaklarında çınhyacaktı ... ) 

_ Ne kadar inatcı oldun benim zavallı Antu-
van'ım! Bizim tU ihtiyar İngiliz madmazeli Mis 
Ton'u tanımıyor musun? Havr civarında küçük bir 

. y bu ev·ı pansiyon gibi itletiyor. işte 
evı var. azın w. 

onun yanına gideceğim. Her gün çay. içeceg':'°, 
- B ka hiç bır teye ıh-gezeceğim ve uyuyacagım. aş . 

tiyacım yok. O beni tl\nır; rahat bırakır. Belkı bu 

huzur bana da iyi gelir. 

Yazan: lrene Nemirovıki -55-

Sonra onun ellerini ellerine aldı. Ve büyük bir 
ıefkatle yüzüne bakarak: 

- Hadi timdi git 1 dedi, git artık! Git 1 
Ayrıldılar. 

Mariyan'ı ilk gördüğü anlar hakikaten acı ol
du. Garda öpüımüılerdi. Arabada yan yana fakat 
biraz aralık oturdular. lkisi de beraber olmaktan 
dolayı hakiki bir saadet duymuyor fakat konuş· 
mak için, gülmek için nefislerini zorluyorlar, iyi 
bir karı koca halinde görünmeğe çalıtıyorlardı. A· 
ralarmda hep beylik cümleler geçiyordu: "Ne ka· 
dar özledim seni .•• ", "Sizi tekrar gördüğüme o ka· 
dar memnun oldum ki .... " veyahut "Şu münasebet· 
siz seyahat nihayet buldu" gibi. Rollerini iyi ez· 
berlemiyen her aktör gibi söyliyeceklerini ha
tırlayaınıyorlar; fakat o kadar dikkat edıyorlardı 
ki her cevap yavaı yavat hakikate yakl~ııyor, ve 
nihayet hüsnüniyet göstererek heyecanlanıyorlar
dı. 

Bir saat sonra biribirlerinden aynldılar. Çünkü 
Antuvan'ın büroda işleri vardı. Fakat akıam ço
cukları uyumadan evel, onlarla beraber bulunmak 

ıçın erken döndü. Büyüğü Jizel henüz yürüme~ e 
baılamııtı. Küçük Fransova'nm da dişleri çıkıy!r. 
du. Bu, hareketli, canlı, fakat renksiz bir çocukt 
Mütemadiyen betiiinin içinde kıpırdanıyor rn" u. 

ı Ute-
madiyen haykırıy~~du •. :A.?tuvan onu kucağına al-
mak istedi. Ellerının butun kuvetiyle, itti v d 

• . H , ur u. 
Kendisini gerıye genye attı. atta o kadar k . M 
riyan korktu : 

ı, a-

_ Bırakın ıunu ! Dikkat edin. Dütürec k • . 
e sınız. 

Çocuğu Antuvan'ın elinden aldı. Kuca -
1 

d . 
v v g n a bır 

müddet susturmaga ugraıtı t sonra hizmet . 
çıye ver-

di : 
_ Şunu götür artık. Hatta ikisini de ı G 

a. ene 
tutamağı tuttu! •• 

Hizmetçi dııarı çıktıktan sonra ilave etti: 

_ fakat kuveti yerinde. lştihaaı da k . _ 
d.. .. .. h. Ço ıyı. 

Antuvan d uıVunub~odr veb. ıç sesini çıkarnııyordu. 
Kapıyı kapa ı. e ır en ıre sordu: 

_ Siz bana hiç &İze ve hemıirele • . 
· · ·ı· · rınıze bakan 

bir ihtıyar ıngı ız matmazehnden baha t d. . . 
M. T e nıe ınızdı 1 

Hatırlıyor musunuz ıs on? 

- Karnınız acıktı mı? 

- Hem de ne kadar. isterseniz oturalım sof-
raya .•• 

Halbuki ağzına bir lokma alacak hali yoktu. 

Nihayet kurtulmuş, hakikati öğrenmişti. Evlin 
kendisine yalan söylememişti. itiraf edemiyeceği 

sebepler dolayısiyle Havr'da kalmamıştı. Muhak· 
kak bu ihtiyar Mis Ton'un yanında idi; yalnızdı. 
Onu artık unutabilirdi. Unutmak mı? Fakat bir da· 
kika onun içinden çıktığı var mıydı? Bazı yaralar 
vardır ki insan hareket etmediği zaman bunların 
acılarını duymaz. itte Antuvan'a bu lazımdı. Ha· 
reketsizlik, durgunluk, fikrin tenbelliği, son derece 
bir yorgunluk lazımdı. Ti. ki, dütünmeği, hatırala
rı, münasebetsiz hayalleri unubun, ve ancak mah
dut ve zayıf arzularla yalnız kalsın : : susuzluk, ve 
uyku! 

- Sofraya oturdular, birkaç lokma aldı ve 
kalktı. Sonra bir koltuğa oturdu; gözlerini kapadı. 

Mariyan soruyordu : 
- Hemen yatmak istiyor musunuz ? 

(Sonu var) 



1 - 9 - 1939 ULUS -5-

Harp tehlikesi sulh Adliye kadrolarında 
umumi muavinliğine hakim namzedi 
Reşat Özgeci, Ulukışla sorgu hakim -
liğine hakim namzedi İrfan Sayın, 
Pasinler müdde!umumi muavinliğine 
hakim namzedi Abdullah Arkan, Ter
me müddeiumumi muavinliğine ha -
kim namedi Şefik Ayanoğlu, Akçadağ 
müddeiumumi muavinliğiğne hakim 
namzedi Veli İnanç, İstanbul müdde
iumumi muavinliğine hakim namzedi 
Kemal Özçoban, Adana müddeiumu -

Türk Hava Kurumunun 

30 ağustos eğlenceleri 
\ 

.ihtimalinden kuvetli mi ? Bir çok derecelerde terfiler Türk Hava Kurumu Ankara şubesi 
tarafından zafer ve tayyare bayramı 
münasebetiyle Yenişehir bahçesiyle 
Cebeci Yenidoğan aile bahçelerinde 
tertip edilen gardenpartiler akşam ü
zeri yağmur yağması dolayısiylc te
hir edilmiştir. Yapılacak zaman ayrı
ca tesJ:tlt ve ilan edilecektir. 

Dün "Politika aleminde., başlığı 
altında çıkan yazının muharriri harp 
tehlikesinin Avrupa'da müzminleş

miş olduğuna işaret ederek müzmin 
bir hastalığın seyrini daima değişti -
rene nisbetle daha az korkulu oldu
ğunu söylüyor ve Avrupa'nın vücudu 
harp ateşine alışmış gibidir diyordu. 

Bütün dünyanın içtimai ve iktısa
di bünyesinin böyle bir ateşe ne ka
dar zaman dayanabileceği daima ehe
miyetini muhafaza eden bir sual ola· 
rak kalmakla beraber, bu müşahede
nin kuveti de inkar edilemez. Bilhas
sa Roosevelt'in cevapsız bırakılan 
mesajından, Daladier ile karşılıklı 

birer mektuba inhasar ettirilerek ya
pılan fikir teatisinden sonra, Berlin 
ile Londra arasında mekik dokurca -
sına hala gidip gelmekte olan notala
rın sulh lehinde kuvetlice bir ümit 
unsuru teşkil ettiği inkar edilemez. 
Filhakika, düpyanın mukadderatını 

tayin etmekte olan bu notaların muh· 
teviyatı hakkında sarih malnmat sahi
bi bulunan sekiz, on bahtiyar ve ya
hut betbaht insandan birisi değiliz. 
Fakat nota teatisinin hala devam et· 
mekte olması dahi, her notanın bir 
ileriki nota için ufak dahi olsa gene 
açık bir kapı bırakmakta olduğunu 
ispata kafidir. Avı ·padaki faaliyet, 
yalnız §imdilik uzaktan yapılan bu 
müzakerelere inhisar etmiş bulun
saydı, dakika tereddüt etmeden ve 
haklı olarak bu vaziyetten yarın için 
çok nikbin neticeler çıkarabilirdik. 

Fakat, maalesef, Avrupa'da oyna -
nan trajedide mevzu, bir tek sahneli 
değildir. Öbür tarafta aynı derecede 
mühim olan fakat bu sefer fikirleri 
bedbinliğe kaydıran diğer unsurlar 
da durmadan inkişaf ediyor. Hudut -
tar boyunca teşekkül etmiş cepheler· 
de topun, makineli tüfeğin 't.,e sitahın 
hep birden patlamamış olduğu bir ta· 
rafa bırakılırsa, Avrupa, bugün, ka
Fatılmış hudutlariyle, işlemiyen tren
leri ve telefonlariyle, sivil halktan 
tahliye edilen ve ışıkları söndürülen 
büyük şetiirleriyle, sansüre tabi gaze· 
teleriyle, cephelere giden yeni silah 
altına alınmış askerleriyle filen ya· 
pılmakta olan bir harp manazrasından 
baıka bir manzara mı arzediyor? 

Bu mevzu dahilinde, son yirmi 
lan 'n . m mi .. :l r . m k o
lan yeni askeri tedbirleri tegkil ettiği 
de muhakkaktır. Polonya'nın umumi 
seferberliğine sebep olan vakalar a
rasında, Polonya'nın cenup hududu
nu teşkil eden Slovakya'nın, birkaç 
ay evelki Alman - Slovak muahede
sinde derpif edilen vüsati çoktan te
cavüz etmiş bir alman askeri işgali 
altında bulunması da hemen Polonya 
ıeferberliği kadar mühim bir vaziyet
tir. 

Polonya'nın ıeferberliği tahlil e
dilirken, Varşova'nın Londra - Berlin 
görüşmelerinin seyrinden haberdar 
tutulan hilkümet merkezlerinden bi -
rini teşkil eylediği ve Polonya'nın 
İngiltere'nin muahede ile bağlı müt
tefiki olduğu unutulmamalıdır. Bu 
vaziyette gerek. Polonya seferberliği 
gerek timdi haber verilen ingiliz do
nanmasının seferberliği, milspet veya 
menfi, iki türlü tefsire gelebilir. 
Müspet cihet, Londra'nın son gönde
rilen İngiliz cevabına daha ziyade ku
vct vermek için Varşova'ya bu tedbi· 
ri tavsiye etmiş olmasıdır. Menfi ci
het ise, teati edilen İngiliz ve alman 
notalarından sulh için kuvetli ümitler 
çıkarılamıyacağıdır. Yani Polonya 
seferberliği, ya alman blöfüne karşı 
bir diplomasi oyunudur ve yahut Lon
dra - Bertin görilşmeleri üzerinde ha
kikatin bir ifadesidir. 

Her iki suretle de cevap verilmesi 
kabil olan bu istifham karşısında ye· 
niden Londra - Berlin görüşmelerine 
dönmek mecburiyetini duyuyoruz. Bu 
müzakereler nasıl neticelenebilir? 
Bahis mevzuu olan şeyin tek bir Dan· 
zig meselesi olmadığı ve .alman hege
monya emelinin çok geniş bir mahi
yet gösterdiğini biliyoruz. Londra -
Berlin görüşmelerinin Danzig ve hat
ta Koridor işinde bir hal çaresine var· 
maııı dahi vaziyeti dUzeltmeae kifi 
gelmiyecektir. Almanya'nın biribiri 
ardına kendisini gösteren emelleri 
ile Avrupa, üç dört senedir ki bugün 
içinde bulunduğu gergin, sinirli ve 
emniyetsiz hayatı yaşıyor. Bugün bü· 
tiln Avrupa, en küçük bitaraf devlet· 
lere kadar, seferber bir haldedir. İn· 
&anlığın refahı pahasına yapılan bı.ı 
çok genlj mikyasta askeri tedbirler, 
bütün Avrupa'ya milyarlarca liraya 
ve zaten 1918 denberi hAll istikrarını 
bulmamış olan iktısadın bir kat daha 
ölUmline mat olmuştur. Dünya, her 
sene ağuıatoa ve eylül aylarında bu 
tanıda kronik buhranlar geçirmeğe 
mütehammil midir? Bugün pamuk 
ipliği ile bağlanacak bir hal sureti, 
yarın, geçen sene bütün Çekoıılovak. 
ya'nın himaye namı altında esaretine 
mal olan yeni bir 14 mart doğurmaz 
mı? Yeni ~~r MUnlh'ln, biasat B. 

anladığımız gibi kabil olmadığına 
göre, bugünkü buhranın mevzii an
laşmalarla önüne geçmek imkanı yok 
denecek kadar azdır. 

Sulh cephesinin vaziyeti çok ku
vetlidir. Bu hükümetler, bugün, mil
letlerinin tam muzaharetine malik ve 
tamamiyle haklı bir vaziyette bulunu
yorlar. Bu sene kozlar, geçen seneki 
aynı ellerde değildir. B Hitler'in 
çok mühim şeyler ümit ettiği ve bu 
ümitle nihayet dinini de inkar ederek 
akteylediği Alman - Sovyet paktı, ilk 
günlerin telaşı geçince ve bu telaş i· 
çinde alman şansöliyesinin tahmin 
ettiği seri neticeleri vermeyince, Al
manya'ya daima şüpheli kalacak bir 
dost kazandırırken diğer taraftan bir· 
çok dost kaybettiren bir vesika halin
de hakiki çehresini göstermeğe baş· 
lamıştır. Almanya dahilinde şimdi

den tatbika başlanan yiyecekte vesi -
ka usulü halk üzerinde hiç bir tesir 
yapmamıştır denemez. İtalya'nın hat
tıhareketi, 1914 e pek benzemektedir. 
Her geçen gün, hatta saat ise nasyo
nal - sosyalist şeflerinin yıldırım 

harbi nazariyelerini zayıflatmaktadır. 

Sulh cephesinin araştırıla araştırı· 
la bulunabilecek olan ve içtimai ve 
iktısadi bakımlardan büyük bir fai
kiyet teşkil eden yegane zayıf tara
fı, bugünkü seferber ve tam hazır 
halinin Almanyadaki gibi daimi ma
hiyette olmamasıdır. Kati ve tam ol • 
mıyacak bir hal suretinden sonra, de
mokrasiler bittabi askeri tedbirlerini 
bir bir kaldırarak normal vaziyete 
düşerken, Almanya için değişmiş bir 
hal olmıyacak ve belki de gene mart 
ayı içinde en ufak bir bahaneyi ele 
alarak tecavüzkar adımlarını atacak· 
tır. Bunu her halde sulh cephesi dev
let adamları da biliyorlar ve çok muh· 
temel olarak teati edilen notalarla 
sulhu muhafazaya bütün kuvetleriyle 
çalışırken Avrupa'ya tam bir sükün 
getirebilecek umumi bir hal çaresini 
göz önünde tutuyorlar. 

Fakat bugünkü Almanya, masa ba
şına oturmak istemedikçe, çıkmazdan 
kurtulabilmek çarelerini yalnız tek 
taraflı taleplerini fazlalaştırmakta 
buldukça ve görüımelere model ola
rak yalnız Schuıchnigg - Hitler ve 
Hacha - Hitler görü§melerini göster-

i" . · 'hilfn._~~:, ·~ica'bi ltatlhl. .. ö1ur 
mu? 

Londra ve Bertin arasında teati e
dilen notalardaki açık kapı yolu, in
sanı çıleden çıkartabilecek bir sinir 
harbi halinde çok uzun sürebilir. Öte
ki yol, maalesef, daha kestirmeye 
benziyor ve şanıı biraz daha fazla gi
bi gözüktiyor. 

Fakat, nasıl bundan bir hafta evel 
Alman • Sovyet paktı bir bomba gibi 
patlıyarak vaziyeti fenaya doğru bü
yük bir ıilratle aevketti iıe, bundan 
sonra gene aynı sürpriz mahiyetini 
gösterecek fakat bu sefer vaziyeti ay
nı süratle iyiye doğru sevkedecek 
hadiseler pek ala çıkabilir 

M. Şerif ARZIK 

Sanayicilerin muamele ve 
istihlak vergisi hakkında bir 

kanun hazırlanıyor 
İstanbul, 31 (Telefonla} - Hükü • 

metin, aanayicilerin muamele ve iı • 
timlik vergilerine ait hazırladığı ka
nun projesi hakkında tetkiklerde bu
lunmak üzere Maliye ve iktısat mü -
fettiglerinden mürekkep bir. heyet bu
gUn Ankara'dan lıtanbula gelerek bu 
husustaki çalıımalarına baıladı. 

ve yeni tayinler yapıldı 

Ankara Müddeiumumiliğine Adliye 

Başmüfettişi Arif Yazar tayin edildi 

mi muavinliğine hakim namzedi Zeki 
Curfaz, Maçka müddeiumumi mua -
vinliğine hakim namzedi Hüseyin Öz 
der, Akseki müddeiumumi muavinli -
ğine hakim namzedi İhsan Menlik, 
Torbalı Mi.iddei umumiliğine hakim 

Hazırlanmakta olduğunu evelce ha- azalığına Samsun azası Hulusi Erde _ namzedi Cevdet Menteş, Dörtyol müd 
ber verdiğimizi Adliye terfi ve yeni mir, Akşehir azalığına Muş azası A _ deiumumi muavinliğine hakim namze
tayinlerine ait kararname yüksek tas- rif Kartın, Amasya azalığına Ankara di Refet Özdemir, Pötürge müddeiu
dikten geçmiştir: sulh hakimi Muammer Göktürk, Şar • mumi muavinliğine hakim namzedi 

Ankaragücü kulübümüzün 
As. Fa. Gücü oldu 

ismi 

Şehrimizin tanınmış bir spor yuva
sı olan Ankaragücü kulübü dün top· 
!anan umumi kongreleri karariyle is
mini As. Fa. Gücü olarak kabul et -
miştir. As. Fa. Askeri Fabrikaların 

ilk heceleridir. Yapılan idare heyeti 
intihabında umumi reisliğine Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürü Tümgene
ral Eyüp Durukan idare heyeti reis
liğine silah fabrikası müdürü İlyas 
Fikret Karabudak, ikinci reisliğine 

Yarbay İbrahim, Umumi Katipliğe 
Ankara gümrük meaul muhasibi Hik
met Akgöl, muhasipliğe askeri fabri
kalardan İzzet Girişen, veznedarlığa 
askeri fabrikalardan Kemal Altunay 
intihap edilmişlerdir. 

As. Fa. gücüne yeni isimleriyle de 
muvaffakiyet dileriz. 

. 
Teşekkür 

Refikam Leman Akının bir oğlumu 
müteakip on dört sene gibi uzun bir 
fasıladan sonra bir çok vahim ih -
mallere rağmen hazakat ve maharati -
le hamlinde ısrar ederek vazı hamlin
de kızımız Şükran Akını anasiyle be
raber salimen kurtarmağa muvaffak 
olan kabile bayan Şekibe Aksuya ale
nen beyanı takdir ve teşekkür eyle -
rim. 

Ankara Vilayeti idare heyeti 
zasından Ahmet Cevat Akın 

Temyiz mahkemesi ikinci reisliği- kikaraağaç hakimliğine Eğirdir müd- Nuri Ergün, Pazar sorgu hakimliğine 
ne terfina temyiz mahkemesi azası İb deiumumisi Abdülfettah Serim, Öde- hakim namzedi Nedim Müren, Pazar
rahim Etem Ertem, Temyiz mahkeme- miş ağır ceza müddeiumumiliğine Ma cık müddeiumumi muavinliğine ha -
si azalığına terfian adliye başmüfetti- nisa ceza hakimi Celil Altan, Van hu- kim namzedi Fahrettin Tanjin, Bah • 
şi Necmettin Zahir Sencer, temyiz kuku hakimliğine Muş azası Kemal çe sorgu hakimliğine bakim namze • 
mahkemesi azalığına terfian Konya Erhan, Kır~ehir azalığına Nusaybın di Nail Geveci, Ovacık müddeiumumi 
ağır ceza reisi Sadık Doğruöz, Anka- hakimi Niyazi Erol, Çivril ceza ha - muavinliğine hakim namzedi Saim 
ra müddeiumumiliğine adliye başmü- kimliğine Kağızman hakimi Sıdkı Sa Gürkol, Bor sorgu hakimliğine hakim 
fettişi Arif Yazar, Dördüncü derece vaş,Erdek hakimliğine Yusufeli müd- namzedi Halil Altıntop, Cide müdei • 
Ankara asliye ceza hakimliğine terfi- deiumumisi Şakir Öncül, Ankara sulh 

1 
umumi muavinliğine hakim namzedi 

an o yer asliye ceza hakimi Naci Uras, hakimliğine Ankara icra memuru Sa- Selma Yörük, Mudurnu müddciumu • 
Bursa hakimliğine Tunceli hukuk ha- lih Engin, Manisa müddeiumumi mu- mi muavinliğine hakim namzedi Naci 
kimi Galip Karayalçın, Malatya reis · avinliğine Saray hakimi Mustafa Öz- Gültekin, Şereflikoçhisar müddeiu • 
liğine terfian Balıkesir ceza hakimi polat, Gerede ceza hakimliğine Mu~ mumi muavinliğine hakim namzedi Cc 
Hasbi Gürpınar, Beşinci derece Rize sorgu hakimi Mürşit İlter, Denizli mal Tolkun, Derik müddeiumumi mu
r•:za reisliğine terfian o yer ağır ceza azalığına Siirt hfıkimi Hakkı Tüzün • avinliğine hakim namzedi Zühtü Cu
reisi Hüseyin Kurtuldu, Beşinci dere- er, Samsun azalığına Tarsus müddei- ra, İslahiye müddeiumumi muavinli -
ce temyiz mahkemesi raportörlüğüne umumisi Tayyar Yasa, Hayrabolu müd ğine hakim namzedi İhsan Tan, Zon
terfian temyiz mahkemesi raportörle- deiumumiliğine Poshof müddeiumu - guldak "1tüddeiumumi muavinliğine 
rinden Adil Duysak, Ankara asliye ce misi İsmail Çagal, Menemen hukuk hakim namzedi Ziya Türel, Gerede sor 
za hakimliğine terfian adliye vekaleti hakimliğine Gaziantep müddeiumumi gu hakimliğine hakim namzedi Emin 
ceza işleri umum müdür başmuavini muavini Sabri Erman, Kadirli hakim- Gnüoy, Muş sorgu hakimliğine ha -
Bekir Kayral, beşinci derece temyiz liğine Mucur hakimi Tevfik Güç, Re- kim namzedi Muammer Akpınar, Pos
mahkemesi raportörlüğüne terfian şadiye hakimliğine Fatsa müddeiumu hof müddeiumumi muavinliğine ha • 
temyiz mahkemesi raportörlerinden misi Sezai Arıkal, Andirin hakimliği- kim namzedi Mustafa Yücetürk, Pos
Muhittin Yüm, Tunceli hukuk bakim· ne Pazarcık müddeiumumisi Azmi hof hakim muavinliğine hakim namze 
liğine Elazığ hukuk hakimi Nasuh Yurdakul, Pazarcık hakim muavinli - di Hulusi Özden, Gerede müddeiumu
Etgü, Birinci sınıf adliye müfettişli· ğine Bahçe müddeiumumi muavini mi muavinliğine bakim namzedi Sami 
ğine Ankara müdeiumumisi Bahaad - Saim Sutekin, Kangal hakimliğine Arkan, Elmalı sorgu hakimliğine ha
din, Arıkan asliye hukuk hakimliğine Şarkışla müddeiumumisi Ziya Davut· kim namzedi Cahit Gökçen, Köyceğiz 
Ankara asliye ceza hakimi İbrahim oğlu, Alucra hakimliğine Çıldır sulh sorgu hakimliğine hakim namzedi Va 
Tevfik Kezer, Kırklareli ceza hakim- hakimi Nusret Tafdalı, Antalya sulh sıf Kısmetli, Edirne müddeiumumi 
Iiğine temyiz mahkemesi raportörle - hakimliğine Serik müddeiumumisi Sa muavinliğine hakim namzedi Şefik 
rinden Ali Riza Balaban, İstanbul as- it Akpınar, Çiçekdağı hakim muavin- Türkdoğan, Bergama müddeiumumi 
liye hakimli ğine ikinci sınıf Adliye liğine Mucur sorgu hakimi Şevki Yurt muavinliğine hakim namzedi Sırrı A- hakim muavinliğine Mkim namzedi 
müfettişi Cemil Tüzemen, Balıkesir sever, Aksaray müddeiumumiliğine ras, Bolvadin. sorgu hakimliğine ha - İbrahim Zeybekoğlu, Hadım müddei
ceza hakimliğine Eskişehir müddeiu- Pasinler müddeiumumisi Saffet Tü - kim namzedi Hulusi Özden, Şarkışla 
misi Ragıp Canonyıl, temyiz rnahke zün, Onuncu derece Erzincan müdde- müddeiumumi muavinliğine hikim mumi muavinliğine hakim namzedi 
mesi raportörlüğüne Ankara baki- iumumi muavinliğife terfian o yer namzedi Nasir Saydam, Çerke~ müd- Mehmet Ongan, Kulp müddeiumumt 
mi Riza Yardım, temiyz mahkemesi müddeiumumi muavini Hilmi Davaz· deiumumi muavinliğine hakim namze muavinliğine hakim namzedi Hilmi 
raportörlügüne Ankara bakimi Fazıl liğil, Ankara sulh hakimliğine Sandık di Hayri Kuloğlu, Kadirli müddeiu - Dura, Akdağmadeni mii'~deiumumt 
Özoral, Ankara Kadastro hflkimliğine h ceza hakimi Abdünnafi Onat, An - mumi muavinliğine hlikim namzedi 

muavinliğine hakim namzedi Necdet 
Tokat ağır ceza mahkemesi eski reisi kara icra memurluğuna Uzunköprü Osman Ulukut, Çıbık müddeiumumi 
-·-- • • ~-· • T ,. • ,. :::.:-- 'D:.. -"".ı.J ,.!.-·--··ı .. ı ocı.llh n. ......... \051~, nn•:avi n li e inl" ha\cim namzedi Rahmi Tümay, Yalvaç müddeiumumi muavin 
lis. reisi ~~~~et Güm~ş. Aydın müd: temyiz mahkemesi raporlüğüne Zon ~ Ergil, Fatsa sorgu hakimliğine hAkim liğine hftkim namzedi kazım Akdo -
deıum~mılı.gıne temyız mahkemesı guldak sulh hakimi Orhan Esen, Klih namzedi Nedim Barlas, Araç aorgu ğan, Kaş müddeiumumi muavinliğine 
rap?rt?r~erı?~~en Saffet Abeyoğlu, Ak ta hakimliğine Fenike bakimi İbra • hakimliğine hakim namzedi İbrahim 
sekı hakım.lıg_ıne Mustafa Kemal paşa him Aka, Balıkesir sulh hakimliğine Şermet, Urfa hakim muavinliğine ha- hakim namzedi Burhanettin Ertuğ, 
h~kı~k .bakımı Fu~t. Yazıcı, ~~ak ha_- Kırklareli sulh hakimi Talat Uras, kim namzedi Ahmet Semiz, Mazgirt Hekimhan müddeiumumi muavinliği
~ımlı~ı~:_.Kars :_:ısı Hasa~ ~ıdar, Bıt Ermenak ceza hakimliğine Manisa müddeiumumi muavinliğine bakim ne hakim namzedi Ziya Ardıhan, A
lı~. reıslıgı~e Nı~de bakımı . c:~?et müddeiumumi muavini Kahraman namzedi Esat Özbayrakrlar, Dadar laca müddeiumumi muavinliğine hi -
Gunday, Bılec.ek_ı ?ukuk hiikımlıgı~e Koç, Afyon aza muavinliğine Berga • müddei umumi muavinliğine h!kim kim namzedi Esat Çangar, Çine aorgu 
Alanya. cez_a hak_ımı Ne_şe·t· Ü .. st •.. Adlı - ma hakim muavini Melahat Güran. namzedi Nezih Corgun, KarPi sorgu "' hakimliğine hakim namzedi Cevat 01-
Y.e vekaletı .neşrıy.at m. lidurluğune .. a.d. • Niğde aza muavinliğine Kars hakim hakimliğine hakim namzedi Edip Va-
1 k51 t ı d kü, Fethiye müddeiumumi muavinli-
ıye ~e. etı. za ış erı umum mu u; muavini Kemalettin Turan, Balıke - ral, Suruç müddeiumumi muavinliği· 
~ua~~~ı Nurı A~s~y, _Antalya ceza ha sir hakim muavinliğine hakim namze- ne hakim namzedi Ömer Birol, Mu. ğine hakim namzedi Sabri Özbek, Ri
kımlıg.~ne .. Van hakı~ı Me.~ut ?v~ç?ğ· di Melahat Aysun, Sinop aza muavin- cur sorgu hakimliğine hakim namze - ze sorgu hakimliğine hakim namzedi 
lu, tlçun~u sınıf a~lıye ~u~ettışlığı~e liğine hakim namzedi Hafize Baycan, di Naşit Kızılay Soma müddeiumumi İbrahim Sefa Çakıt, Tokat A.z:a mua -
İstanbu~. ıc~~ muavın ~akım~. Ra~f ~ı.z Bergama hakim muavinliğine hakim muavinliğine hakim namzedi Fethi vinliğine hakim namzedi Nebil Öz -
dar, tlçuncu s.ın~f adlı~e mufe~~ı~!ıg~~ namzedi Berrin Onan, Samsun aza Gençay, Tavas müddeiumumi muavin- ben, Erbaa müddeiumumi muavinliği
ne Erdek. hakı~ı Şe.vk_ı !una, uç~~cu muavinliğine hakim namzedi Saime liğine haikm namzedi Tacettin Ünlü, ne hakim namzedi Hüseyin Fehmi Fı 
sı~ıf Adl:ye mu.fettı~lığıne baş mud - Bulak, Adapazarı hakim muavinliği - Göksun müddeiumumi muavinliğine rat, Karapınar müddeiumumi muavin
deıumu~ı muavınlerınd~en. K~~~m A~- ne hakim namzedi Semahat Aysun, hakim namzedi Mehmet Aksöyek, De liğine hakim namzedi Mehmet aŞtoğ
;:ol, Tekırdağı. h~;uk hakımlıgıne. Kı· Kırklareli aza muavinliğine bakim nizli muddeiumumi muavinliğine ha- lu, Hopa müddeiumumi muavinliği -
lı~ hu~uk ?akımı .. s~et Şen, Eskışe - namzedi Hatice Liyoza, Bengisu, Ma· kim namzedi Zekeriya Mengüç. Şar - ne hakim namzedi Osman Kavrakoğ
hır muddeıumumılıgıne Ankara hu - nisa hakim muavinliğine hakim nam- köy müddeiumumi muavinliğine ha - lu, Eğirdir müddeiumumi muavinliği
kuk hakimi Şerif Dikbaş, Vezirköp - zedi Satıa Ögel, Kütahya aza muavin- kim namzedi Muhittin Göklü, Edirne ne hakim namzedi Muammer Suna, 
rü hukuk hakimliğine Siverek hukuk liğine hakim namzedi Zehra Bergü - sorgu hakimliğine hakim namzedi Mihalıççık müddeiumumi muavinli -
hakimi Mehmet Ali Kavadar, ::.rs~ zar Hoşkal, İstanbul hakim muavinli- Murteza Af alı, Haymana müddei umu ğine hakim namzedi Muammer Bor· 
azalığın~ Menemen hukuk h ımı ğine hakim namzedi Edibe Değer . mt muavinliğine hakim namzedi Ta • duroğlu, Kayseri müddeiumumi mua
Şemsett~n Ba~aloğlu, ~nk~~~-ağ;r ~e- men, Aydın aza muavinliğine hakim lip Güran, Sinop müddeiumumi mua- vinliğine hakim namzedi Ziyaettin 
~a azalıgına nkarağtu ~ k ım erı~~ namzedi Cemile Türker, İstanbul ha - vinliğine hakim namzedi Şuayip Ha - Oruçoğlu, Viranşehir müddeiumumi 
h:~. Re·ş~~t B?ra~o ~· nNar~ Ol kim muavinliğine Adapazarı hakim run, Kemaliye müddeiumumi muavin- muavinliğine hakim namzedi Mehmet 

a ıml lıgBıned stan lhuıh .zkafsı l"ğ~rı M ğ. muavini Saadet Ulusoy. liğine hakim namzedi Tevfik Temiz - Engin, İskilip mUddeiumumi muavin-
gena p, ur ur &u a mı ıne u L'"l b '"dd · • · liö" e h "k" d" N · v Ik 1 k" • Ah V hb' ç k k B Kars sorgu hakimliğine Bolvadın er, u e urgaz mu eıumumı muavın- .ın a ım namze ı ecatı o an, 
a es ı azası met e ı ı rı • ur l'ği hS.k" d' Al' z k. G'" Bahçe müddeiumumi muavinli~ine 

dur ceza hakimliğine Göksun bakimi &orgu hakimi Hayati Bingül, Kayseri ı neD .ım_ na~dzde ~ ı • e ı .u 1~ t> 
H rı Akb -

1 
D d h k k h "k" ney, emırcı mtl eıumumı muavın ı hakim namzedi Cemalettin Çopuroğ-

a 1 aşog u, a ay u u a ım iza muavinliğine Balıkesir hakim mu· ğ' h~k· ' d. s ıı:h tt" ll k lu, Malatya müddeiumumi muavı'nlı' -r ~ · H '"dd · .. C ıne • ım namze ı a "' a ın a . 
ıgıne aymana mu eıumumısı e - avini Seyitle Umran Erinçer, Bartın alan, Mucur müddeiumumi muavinli- ğine hakim namzedi Reşat Çoldur, 

mal Tümer, temyi:ı mahkemeı;i rapor- sorgu hakimliğine Zara sorgu hakimi ğine bakim namzedi Celalettin Ceta - Vezirköprü sorgu hakimliğine hakim 
törlüğüne Ankara sulh hakimi Saim Gaffar Kayahan Kırşehir aza muavin sin. namı-edi Edip Kürkçü, Erzincan aza 
Biıalman, temyiz mahkemesi rapor· 1. _. U f • ' . . Ş f Erganiosmaniye müddeiumumi mu- muavinliğine hakim namzedi Necdet 
törlüg-üne Ankara sulh hakimi Cev - ıgıne r a aza muavını era ettin K Y 1 h · ı.· l· ~ · 

B ·ı · U f A • ı· ~ · u f avinlig- ine hakim namzedi İbrahim araca, a ova sorgu a,.ım ıgıne ha-
det Nuhrad, temyiz mahkemesi rapor- 1 gıç, r a aza muavın ıgıne r a kim namzedi Ata Germen, Sındırgı 
törlüğiine Ankara sulh hakimi Abdul- hakim muavini Fevzi Alpcsen, Kay - Sorgun, Kastamonu müddeiumumi sorgu hakimliğine hukuk mezunların 
bari Uğur, Antalya azalığına Antalya seri sorgu hakimliğine Vezirköprü mumi muavinliğine hakim namzedi dan Servet Turgay, Çine müddeiumu
ceza hakimi Kadri Şener, Adıyaman sorgu hakimi Hikmet Pak, Sürmene Suha Nami Göksun, İsparta müddeiu- mi muavinliğine hukuk mezunların -
hakimliğine Hekimhan müddeiumu - mumi muavinliğine hakim namzedi dan Rüştü Fırat, Yıldızeli müddeiu. 
ml·sı· llıfzı Şı"<1manog-1u, A"rı ag- ır ce- müddeiumumi muavinliğine Cizre ., 6 Nurettin Tolun, Bala sorgu hikimli- mumi muavinliğine hukuk mezunla -
za milddeiumumiliğine Soma müddei- sorgu hakimi Osman Talu, Antep aza ğine hakim namzedi Mustafa Atay rından Ali Riza Künutku, Tarsus 
umumisi Hami Kural, Adapaı:arı ıulh muavinliğine Ovacık bakim muavini Egcıel, Mut müddeiumumt muavinli- müddeiumumi muavinliğine hukuk 
hakimliğine Kars azası Ali Öztaç, Nazif Ergüleç, Muş azalığına Siirt es· gine hltkim namzedi Muzaffer Timür mezunlarından M. Ali Dikel, Çarıam
Y.oz.ga~ s~lh hakimliğ~~e Da?a! c.e~a ki azası Kemal Çelikkıran, Yalvaç sor Dıramur, Ürgilp müddeiumumt mua- ba ıorgu hakimliğine hukuk mezun· 
hakımı Rıfat Kılıç Nıgde hakımh"ı- vinliır<ine hftkim namzedi Numan Tur tarından Talip Simer, Nazilli müdde-

D "k hAk" • v'ı· ç l k K A lii gu hakimliğine Karaisalı sorgu haki- .. ne erı a ımı e ı a ı , ars aza- han, Fataa milddeiumumt muavinli - iumumi muavinliğine hukuk mezun -
lığına Bayazıt hakimi Burhan Belge, mi Muhlis Öğütçü, Kocaeli müddei • ğine h:lkim namıedi Nizami Karagöz- !arından Azmi Dölen, Garzan müd. 
Kırklareli sulh hakimliğine Emirdağ umumi muavinliğine Poshof hakim oğlu, Boğulıyan aorgu hAkimliğine deiumumt muavinliğine hukuk mezun 
ceza hakimi Hilmi Kuman, Manisa muavini Fuat Erdoğan, Kula aza mu- hakim namzedi Emin Baltaoğlu, Ci - ]arından N. Ali Apalı, Elazığ ba mu
ceza hakimliğine Ağrı müddeiumumi- avinliğine Malkara Müd. muavini hanbeyll MUddeiumumt muavinliğine vainliğine hukuk mezunlarından Ah
ıai İhsan Akalın, Gaziantep sulh ha - Seyfettin Goral, Iğdır sorgu hakimli· h~kim nurcdi Umran Yiğiter, İmroz met Nuri Sangar, Ayaş hikim vekilli· 
kimliğine Antalya azası Hüseyin Ö - ğine Rize sorgu hakimi İbrahim BU - orgu Mkimliğine hAkim namzedi ğine Orhaneli eski aorgu hakimi ve
zer, Turgutlu ceza hakimliğine Yoz - yükyazıcı, Kastamonu aza muavlnli - Mamut Çomak. Karaisalı müddeiumu kili Necip Şenel, Uzunköprü ıorgu 
gat sulh hakimi Arif Özbilge, temyiz ğine Samsun aza muavini lbrahlm Ö· mt muavinliiine hakim namzedi Muı- hakim vekililiğine Bala eski aorgu ha 
mahkemesi raportörlüğüne Ankara a- zencioğlu, Çorum fıza mu vinliğine tllfa Kumran, Siverek aorgu hAkimli· kim vekili Hikmet Sümel, lalihiye 
ğır ceıa azası Mirsad Yamaç, Artvin hakim namzedi Semiha Öz:demir, An- ğine hAkim namzedi Orhan Doiru - sorgu hilkim vekiliğine Niğde eski 
hukuk hakimliğine Adliye vekaleti kara hakim muavinliğine hakim nam- der,' Kar& hakim muavinliğine hAkim aorgu hakim vekili Reşit Tekinay, 
hukuk işleri kalemi şefi İbrahim Yü - zedi Sabiha Erülgen, Saideli mliddei- namzedi Muıtafa Öktülmilı. Hafik Sivrihisar ıorıu hlkim veldllliğine 
ceer, Bünyan hukuk hakimli~ine Ge- umum! muavinliğine hSkim namz:edi Müddeiumumi muavinliğine hakim Siverek ıorgu hlkim vekili Kemal 
rede ceııa hlkimi Raşit Alemdar, Ada Kemal Akman, Malkara müddciumu· namzedi Basri Doğrul, Çölemerik Bruksal, Kandıra aorgu hakim vekil-

_ı na sulh hakimliğine Boyabat hukuk mt muavinliğine hakim namzedi Ö • müddeiumumi muavinliğine hakim liğine İmroz sorgu hakim vekili Aziiiil;hiiik;imi Cemil Yılma.zer, Kastamonu mer Faruk Buq~u, Çiçekdağ müddei· namzedi Mazhar Saraçollu, Ovacık mi Tuncay tayin edilmiştir. 



ULUS 

Çank1rı 

Gezilerde köylünün 
bir ~ok dertleriyle 
uğraıllmaktadır 

1 -9 - 1939 

halkevlileri köylerde 

lz.mir'de Kaktüs bahçeleri 
lzmir'de uKaynana dili" bahçeleri • Çankırı (Hususi muhabirimizden) 

- Halkevinin köycülük şubesi köyle
re geziler tertip etmiştir. Geçenlerde 
Çar.kırı'ya yakın köylere gidilip ko
nuşmalar yapılmış ve bu defa da bu 
gezilerini daha uzaklara, nahiyelere 
kadar uzatmışlardır. 

t Z M 1 R F U A R I N D A N 
NOTLAR t 

ve İzmir' de çiçek sevgisi 
sıcak iklimler nebatları 

Doktoru, maarifçisi, ziraatçisi ve 
bandosuyla bir kamyonetle Şabanözü, 
Orta nahiyeleriyle, Basdak köyüne 
gidilirken beni de aralarında bulun- 1:. 
durmak fırsatını verdiler. 

Gezimiz 150 kilometreyi buluyor -
du. Geçtiğimiz yol boyunca uzanan 
tarlaların kalabalık harman yerlerin-

Köylü çocukları şekere bayılırlar ..• Ve kendilerine bu tatlı 
ikramda bulunanları hiç unutamazlar 

Para~üf kulesi ve 
atıı poligonu 

K endimi Afri\ca'da zannettim 
. Tamamiyle sıcak iklim ne, 

batlariyle dolu bir bahçe ... Çeşit
li kaktüsler o kadar serpilmiş ve 
rahat büyümüş ki.. Yanında bir baş· 
:ka bahçe baştan başa kaynanadili 
dolu .... 

Afrika'nın bu garip nebatlarını 
şimdiye kadar hiç görmemiş birisi 
söyleniyordu: 

- Ne güzel isim koymuşlar, haft 
kikaten tıbkı kaynanadili gibi di
kenli!. .. 

Yanındaki, muhatabının bu safi -
yeti karşısında büyük bir bilgiçlik
le izah etti : 

- Sade kaynana dili mi? Bak şu 
ilerdekiler kaynana topuzu, daha i
leridekiler kaynana çimdiği, öteki
ler kaynana sopası ... 

Afrika'nın bu malOm nebatları 

halk dilinde ne manalı isimler al
mıştı. Kaktüs bahçelerini geçtikten 
sonra gül ve ful bahçeleri arasın
dan ilerledik ve Kültürpark'ın meş
hur serinin önüne geldik... Geniş 

bir sahaya kurulan serin içi ve et
rafındaki bahçeler renk :renk bın bir 
çiçekle dolu ... 

Ser, Kültürpark'ın renk, koku 
kaynağı ve mayası .. Bu geniş saha
nın bin bir nebatı bu cam tavanlı 
ve cam dıvarlı yerde doğuyor, üre
yor ... 

Çiçek sevmede, çiçeğe kıymet 

vermede ve onu yetiştirmekte İz
mirli babadan, anadan intikal eden 
bir itiyada ve verasete sahiptir. 
Yalılar köşkler şöyle dursun en mü
tevazi bir evin bile etrafı mutlak 
surette renkli çiçekler, kuytu göl
geliklerle doludur. İzmirlide bu ah
lakı yaratan amillerden biri de her 
halde toprağın feyzi ve iklimin cö
mertliği olacak! .. 

Kültür park'taki ser izmirlideki 
çiçek sevgisini besliyen bir kaynak 
olmuş, çiçekler daha çeşitlenmiş 

ve daha çok üremiş. Seri gezenlere 
çiçekler hakkında izahat veriliyor. 
Bunlar begonya ve çeşitleri, şun
lar küstüm otu ... 

Gezici soruyor: 

- Küstüm otu mu? 

- Evet, bakınız küstüler ..• 
Hakikaten bir pancuru andıran 

yapraklara elini sürer sürmez, bü
tün yapraklar kapattılar küstüler ... 

- Bunlar hanımeli, şunlar her
cai, ötekiler katır tırnağı, berikiler 

sinekkapan. Çiçoklerimizde, yemek

lerimizde, renklerimizde ne garip 

isimler var!. .. 

Paraşüt kulesi 

K ule bu yıl, çok güzel elek

triklenmiş .. Geceleri Kül
türpark'ın yılankavi yollarında. is
tikameti kaybedenler, elektrıklr 

-
de çalışan rencberlerle kısaca dertleş
meler yapılarak doğruca Basdak kö-
yüne varıldı. 

Bandonun çalışı köyde derin bir a
laka uyandırmış ve bütün köylüyü bir 
anda etrafımıza toplayıvermişti. 

Halkevliler mesleklerine dair mev
zularda köylülerle hasbihallere giriş- ~ 

ti. Doktor hastaları muayene ediyor, 
reçete yazıyor, kinin veriyordu. Kö
yün sokakları kara çamur ve balçık i
çinde idi. Hepimiz köylüye köyün te
miz tutulması üzerinde söyleştik. 
Köylü bu sözlerimizin manasını der
hal kavradı ve ayrılırken mahcup, 
mahcup: 

- Kusura bakmayın, bir dahaya 
köyümüzü çok temiz bulacaksınız. 

diyordu. 

lzmirde'ki ser'den bir görünü§ Basdak köyünün biricik isteği yeni 
cins bir buğday tohumu oldu. Bu to
humdan bir miktar getirmiş ekmişler 
bire yirmi mahsul vermiş. 

:uuı 11"""'" "' "' ........ "i 
f Yazı ve fotoğraf i 
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1 
Sabahalfin Sönmez 1 

.................................................... : 
yanan ve çarkın her tarafından gö
rünen kuleye bakarak yollarını bu
J uyorlar. Fakat paraşüt kulesinin 
asıl kıymeti bunda değildir. O, kal
bi havacılık aşkiyle yanan genç
lerle dolup boşalıyor, havacı genç
lerin aksamleyin baslıvan kuleyi zi
yaretler i gece yarılarına kadar de-
vam ediyor. Gençlik pırıl pırıl ya
nan Kültürpark'a doğru paraşütle 

atlamaktan büyük bir zevk duyu
yor. Her gece binlerce kişi kulenin 
etrafında bir hayranlık halkası ku
ruyor, kanat açan gençliği gururla, 
gıbta ile seyrediyor. Ve içindeki 
havacılık sevgisini zaptedemiyen -
ler doğru kuleye gidiyor ve ilk pa
raşüt tecrübesini yapıyor. 

Atı§ poligonu 

O tomobilimiz temiz cepheli bir 

binanın önünde durdu. Poli
gona girdiğimiz zaman meraklılar 
kum torbaları üzerinde gez, göz ve 
arpacığı hedef hizasına getirmeğe 
çalışıyorlardı. Tüfeği omuzuna iyi 
yerleştiren, kabzasını iyi kavrıyan 
bir atıcı hedefin hemen merkezine 
isabet ettirdi. 
Yanındaki mütemadiyen karava

na atıyordu. Ona teknik atış hak
kında bazı izahat verdiler. Fakat 
karavana atmakta devam ediyordu. 
Nihayet özürü ve illeti anlaşıldı. 
Öteki gözünü kapatmasını, nefesi

ni kesmesini ve dipçiği omuzuna 
yerleştirmesini beceremiyormuş! 

Orta mektep ve liselerde kızları
mız askerlik dersine başlıyalı si
nema kadar silahı da seviyorlar ar
tık. Poligon atıcıları arasında on
ları da görmek, silah sesleri arasın
şen seslerini ve kahkahalarını duy
mak kabil oluyor. Doğru6u silah 
sesi ile geniç kız kahkası iyi armo
ni yapıyor 1 Ve her yeni bir karava

na, yeni bir kahakahanın kopması
na yeni bir neşe havasının yayılma

ı;•na vesile oluyor. 

• 

Şimdi köylü, 
- Aman 1 diyor, bize bu tohumdan 

temin ediverin de bu yıl ekelim. 
Çocuklara §eker dağıtılarak ayrıl · 

dık . 
Orta nahiyesindeyiz. 
Köylü etrafımızı çevreledi. Onlarla 

Fakat bütün köylünüti en çok sevdiği şey, bandodur. Köyde 
bulunmayan müzik, onları çok memnun eder. Hele memleket 

türkülerini zevkle dinlerler 

da uzun ve samimi konuşmalar yapıl- """"',.,.,,,,.,~ 

Büyü!" ser'in içi 

.. 

dı. Hastaları muayene edildi. 
Orta nahiyeliler buğday tohumları

nı temizlemek için bir temizleme ma
kinesine ihtiyaçları olduğunu anlattı-

la~ıraat muaııınu vı lcuıı .. ıcı ~u u.ur 

deyi veriyordu: .-- . . 
- Nahiyenizde 3 dönüm arazınız fı

danlık olarak ayrılacak ve derhal 
ağaç tohumları ekilerek yetişe~. f~~a-~
lar size dağıtılacak ve artık koyunuz 
ağaçlanacaktır. 

Köylüyü bu haber çok sevindirdi. 
Çünkü nahiyelerinde ağaç yoktu. 
Şabanözü nahiyesine dönüyoruz. 

Geceyi de orada geçirdik. Gece deli
kanlılar bizi ziyaret etti. Bandonun 
çalınmasını istediler. Bando çaldı. 
Köylerine dair hoş beş konuşuldu ve 
güzel saatler geçti. 

Sabahtan bütün köyün çocuğu, ka· 
1 dını, erkeği mektebin meydanlığına 

bandonun sesine toplanmış doktor 
geldiğini duyanlar hastalarını muaye
neye getirmeğe başlamıştı. Büyükler
le gene tatlı konuşmalar dertleşmeler 
yapılıyor, küçüklere şekerler dağıtı -
lıyordu. Bu manzara köyün bayramı 
hissini veriyordu. 

Köylü; ayaklarına gelen doktoru, 
ziraatci, maarifci ve halkevi reisi on
lara güzel nasiharetler verdikçe, dert
lerini zorla dinlemek istedikce, hep 
bir arada bulundukça köylülüklerin -
den iftihar duvar gibi oluyorlardı. .. 

• J{"" lu Bu gezi çok faydalı olmuştu. oy 
memnun olmuştu. Bizler daha çok 
memnun bu geziden döndük. 

Kadri Korman 

Köylüleı, bütün memleket işlerini, tecrübenin verdiği bir T .. 

alist görü§le izah ederler. Bunlar hep alaka ile dinlenecek 
mevzulardır 

Poligonun methali --ı 
"h . . ... ~ 

''Milletler için uçmak 1 tıya
cı hayati ihtiyaçlardandır. Yç: 
mak mücadelesi yaşamak .. muca 
delesinden biri olmuştu~: .. 

Gebze' de 
üzüm bayramı 

İzmit (Hususi) - Gebze'de Eskihi-
1 sar köyünde tertip edilen üzüm bay
ramı bu sene de güzel bir merasmile 
kutlanmıştır. 

İzmit, Karamürsel, Gölcük, Darıca, 
Tuzla, Hereke, Gebze ve Pendik'ten 
gelen on binlerce insan, Eskihisar'ı 
mahşeri bir kalabalıkla doldurmuş -
lardı. 

İzmit valisi Ziya Tekeli, parti mü
fettişi Samsun mebusu Zühtü Duru
kan, İzmit mebuslarından Ali Dik -
men, İbrahim Tolun, İzmit parti baş
kanı Abidin Aral, ağır ceza reisi Na
il, gazeteciler ve bir çok güzide zevat 
da bayrama davetli olarak iştirak et
mişti. 

Merasime, öğleden sonra başlana -
hildi. İzmit şehir bandosu İstiklal 
marşını çaldı. Gebze ziraat memuru 
Cavit de, bayramdan maksat ve gaye
leri anlattı, davetlilere teşekkür etti. 

Valimiz Ziya Tekeli, nefis sofra ü
sUmlerimizi övdü. Müstahsilden fen-

lsmet lnonu 

''Türkkuşu'nu, biiyük ~ir ulu· 
su, havanın engin d~nyasıyl~ ta
nıştırıp alıştıracak hı~. teşebbus o-
larak alkışlamalıyız. .. .. 

ismet lnonu 

A b lA. ve iyi mahsul yetiştirme-
nı am a aJ . • 
terini temennı ettı. . .. ~. 

.. ··münde birıncılıgı maruf 
Çavuş uzu 
v T şancıllı Hilmi kazandı. 50 

bagcı av t . .
1
.v. d 

.. kAfat aldı kıncı ıgı e gene lira mu a · 
ldan Yac:ar Ural kazandı. 30 

Tavşancı :ı 

lira mükafat aldı. . .. 
Bundan sonra, kaza itibarı?'le bırın-

. 1 1 e de 25 lira, ikincı gelenle-
cı ge en er ' ld" T k 
re de 20 lira mükafatlar verı ı. a . 
dirnameler tevzi olund~. 

D . de sporcular yuzme ve kayık 
enız • 

1 
.. 

1 aptılar pehlıvan ar gureş-
yarış arı y • . .. 
ti. Akşama kadar güzel bır gun ge-

çirildi. 

Köylü kadın doı.t .. k" • 'b" k k d ·.ıııe 
h .. • R oru gorünce es ısı gı ı açmama ta ır. au• 

assa çocugunun h · · d .. · · l H t · · sı atının egerını an amıştır. emen ge ırıyor. 

Ve doktor muayene ederken neticeyi alaka ile bekliyor, bütün 
•öylenenleri ekaikaiz olarak Y._erine Beliriyor. 



ı. 9. 1939 

Almanya Polonya'ya 
yaptığı 16 maddelik 

teklifleri dün nesretti 
..:> 

Almanya Polonya'dan Danzig'den 
başka daha neler istemektedir? 

Almanlar bunları kabul ve imzaya selahiyetli 

bir mümessil beklemişler fakat gelmemiş! 
(Başı 1. inci sayfada) ı pılan maddi ve ekonomik zararların 

dar etmiştir. Biribirini takip eden hesap edilmesinin ve tamamiyle taz -
hadiseler ve umumi Avrupa gerginli- min olunmasının elzem bulunduğuna 
ği dolayısiyle müzakerenin çabuk ol- kanidir. Bu mecburiyet, bittabi her i
ması lüzumundan İngiltere hüküme- ki tarafa da şamil bulunmaktadır. 
ti de şüphe etmemekte idi. 

Alman hükümeti, 29 ağustos tarihli 
cevabında, bir anlaşmıya varmak hu
susunda Polonya hükümetinin azmi -
ne karşı olan itimatsızlığına rağmen, 
sulhun menfaati namına, İngiliz ta -
vassut ve teklifini kabule mütemayil 
olduğunu bildirmiştir. Bugünkü bü -
tün şeraiti takdir eden alman hükü
meti, notasında, bir felaket tehlikesi
nin önüne geçilmek isteniyorsa. ça -
buk ve teehhürsüz hareket edilmesi 
icabeylediğini tebarüz ettirmeği de 
lüzumlu bulmuştur. Bu sebeple, al -
man hükümeti, 30 ağustos 1939 akşa
mına kadar, yalnız müzakere için de
ğil fakat aynı zamanda varılacak an
laşmayı imzaya da selahiyettar olmak 
§artiyle, Polonya hükümetinin bir de
legesini kabule amade olduğunu be
yan etmiştir. 

Alman hükümeti, Polonya delege
sinin Berlin'e gelmesine intizaren, 
anlaşma teklifinin esaslarını ingiliz 
hükümetine gönderebileceğini de bil
dirmiştir. 

Polonya delegesinin muvasalatı ha
beri yerine, Almanya hükümeti, mü
zakereye girişmek arzusuna cevap o
larak, evela Polonya'nın seferberliği 
haberini ve yalnız 30 ağustos 1939 ge
ce yarısı İngiltere'nin müzakerelerin 
başlanmasına yardım edeceği hakkın
da umumi mahiyette bir İngiliz temi
natı almıştır. 

Polonya delege.i gelmiyor 
Bizzat ingiliz hükümetinin de Al

manya ile Polonya arasında doeru -
dan doğruya müzakereler yapılması 

lehinde bulunmasına göre, alman hü
kümeti tarafından beklenen Polonya 
delegesinin gelmemesi müzakere e
sasları bahsindeki alman noktai na -
zarının İngiliz hükümetine bildirilme 
ıi esası şartını ortadan kaldırmakta 
bulunmakla beraber, Almanya Harici
ye nazırı, son ingiliz noktasının tev
dii esnasında, Polonya delegesinin 
gelmesi ihtimali nazarı dikkate alına
rak müzakerelere esas olmak üzere 
hazırlanan alman tekliflerinin metni
ni ingiliz büyük elçisine bildirmiştir. 
Alman hükümeti, bu vaziyette, sonra
dan dahi olsun bir Polonya delegesi
nin tayin edileceğini sanmıştı. Filha
kika, Polonya kaçamak yolları ile ve 
esassız deklarasyonlarla işi uzatmağa 
çalışırken alman hükümetinden müte
madiyen müzakereye amade olduğu -
nu bildirmekten fariğ olmaması iste
nemez. Bu arada Polonya büyük el
çisinin yaptığı bir teşebbüsten büyük 
elçinin dahi müzakereye selfıhiyettar 
kılınmadığı anlaşılmıştır. 

Bu vaziyette, Führer ve alman hü
kümeti, iki gün boşuboşuna bir Po
lonya delegesinin gelmesini bekledi • 
]er. Bu şerait altında alman hüküme
ti, ingiliz hükümetine tevdi edilen 
§eklinde dürüst ve kabili kabul oldu
ğuna kani bulunduğu bu teklifleri 
reddedilmiş telakki eylemektedir. 

Alman hükümeti, B. Von Ribben
trop'un büyük elçi B. Henderson'a 
tevdi ettiği bu müzakere esaslarını 
halkın ittilaına arzetmesi icap eyledi
~i kanaatindedir. 

Almanya ile Polonya arasın· 
daki vaziyet öyle bir haddededir 
ki herhangi yeni bir hadise, kar
trlıklı vaziyet almış bulunan aske
ri kuvetlerin harekete geçmesini 
mucip olabilecektir. Sulh yolu 
ile varılacak herhangi bir hal 
çaresi, ilk fırsatta hadi~elerin 
tekrarına meydan vermiyecek ve 
şarki Avrupa'yı ve diğer memle
ketleri bugünkü gerginliğe müşa
bih bir gerginliğe sokm1yacak 
mahiyette bulunmalıdır. 
Bu inkişafın sebepleri, evela Ver

sailles muahedesinin vücuda getirdi
ği devamı imkansız hudutları, sani
yen ayrılan mıntakalarda ekalliyetle
rin tabi tutulduğu tahammül edilmez 
rejimdir. Alman hükümeti, bu sebep
ten dolayı, tekliflerini, devamı imkan 
sız hudutlara bir nihayet vermek, iki 
tarafa elzem münakale yolları temin 
etmek ve ekalliyetler hukukunun ga
rantisi ile ekalliyetler meselesini 
mümkün olduğu nisbett~ halledecek 
kati bir hal çaresi bulmak fikrine ip
tina ettirmiştir. 

Alman hii.kümeti, 1918 denberi ya-

Alman istekleri 

Bu müşahedelerden aşağıdaki ne
ticeler çıkarılmıştır : 

1 - Danzig serbest şehri, inkar 
kabul etmez alman mahiyeti ve halkın 
müttehit azmi dolayısiyle, derhal 
Almanyaya ilha kedilecektir. 

2 - Baltık denizinden, bu şehirler 
de dahi lolmak üzere, Marien Verder
Graudenz -- Chulm - Bromberg'e ve 
buradan garbadoğru Schoenlanke'ye 
kadar uzanan hat arasındaki arazi, 
Almanyaya veyahut Polonyaya ilhak 
olunmak bahsinde fikrini bizzat söy
lemelidir. 

3 - Bunun için bu arazide bir ple
bisit organize edilecek ve bu plebisi
te l kanunusani 1918 tarihinde bu 
mıntakada mütemekkin bütün alman-
tarla polonyalılar, bu tarihten sonra 
bu mıntakada doğmuş ve yahut bu 
mıntakada daimi surette yerleşmiş o
lanlar ve bu araziden tardedilmiş al
ınanlar iştirak eyliyecektir. Objektif 
bir plebisit temin etmek ve lüzumlu 
hazırlıkları yapmak üzere, derhal bu 
arazi, Saar havzası için olduğu gibi, 
dört büyük devletin, İtalya, Sovyetler 
Birliği. İngiltere ve Fransadan mü
rekkep enternasyonal bir komisyon 
emrine verilecektir. Bunun temini i
çin, Polonya polis kı taları ve Polon
ya makamları, mümkün olduğu kadar 
kısa bir müddet içinde bu araziyi 
tcrkedecektir. 

4 - Polonyalılar tarafından mes -
kun bir arazi teşkil etmesinden dola
yı prensip itibariyle Polonya arazisi 
olan Gdinya limanı, bu araziden istis· 
na edilecektir. Bu Polonya limanının 
hudutları, Almanya ve Polonya tara -
fından veyahut lüzumu takdirinde bir 
enternasyonal hakem mahkemesi ta -
rafından tesbh olunacaktır. 

5. - Hakkaniyete dayanan bir ple -
bisit yapılması için lüzumlu bir zama
nı temin için, bu plebisit, on iki aydan 
evel icra olunmıyacaktır. 

6. - Almanya'nın şarki Prusya ile 
ve Polonya'nın deniz ile münakalatını 
temin etmek üzere, serbest transit 
münakalatına yarıyacak yollar ve de
miryolları tesbit edilecektir. Bu yol -
lar ve demiryollarından, ancak bunla
rın idamesi ve münakalatın icrası için 
lüzumlu resimler alınacaktır. 

7. - Plebisitin neticesi, verilen rey
lerin basit ekseriyeti ile taayyün ede
cektir. 

8. - Neticesi her ne olursa olsun, 
plebisitten sonra, Almanya ile Danzig 
ve şarki Prusya arasındaki ve Polon -
ya ile deniz arasındaki münakalfıtın 
emniyetini temin için, arazi Polonya
ya geçtiği takdirde, Almanya. Butow
Danzig - veyahut Dirschau istikame
tinde bir otomobil yolu ve dört hat -
lkı bir demiryolu yapmak üzere hariç 
ez memleket hukukunu haiz bir müna
kale mıntakası alacaktır. Bu yol ve de 
miryolu, o tarzda yapılacaktır ki Po
lonya münakale yollarını işkal etmi -
yecek yani iltisak noktalarında ya 
köprüler üzerinden veyahut tüneller 
içinden geçecektir. Bir kilometre ge
nişliğindeki bu yol ve arazi, alman a
razisi olacaktır. Eğer plebisit Alman
ya lehine netice verirse Gdinya lima
nı ile polonya münakaHi.tını temin için 
Polonya, aynı hariçez memleket huku 
kuna malik yol ve demiryolu mınta -
kası alacaktır. 

9. - Koridorun Almanya'ya dön -
mesi takdirinde, Almanya, koridorun 
arzettiği imkanlar nisbetinde Polonya 
ile bir ahali mübadelesi yapmı\ğa ha
zırdır. 

ıo. - Polonya'nın Danzig limanın
da istediği hususi haklar, Almanya'
ya Gdinya limanında aynı haklar te -
min edecek mütekabiliyet esası üze -
rinden müzakere olunacaktır. 

ı ı. - Bu araziden her türlü tehli -
ke hissini bertaraf etmek için, Danzig 
ve Gdinya askeri tesisattan ve tahki -
mattan ari ticaret limanı mahiyetini 
alacaktır. 

12. - Plebisitin neticesine göre ya 
Almanya'ya ya Polonya'ya düşecek o
lan Hela yarım adası da askerlikten 
tecrit edilecektir. 

13 - Alman hükümetinin Polonya 
tarafından ekalliyetlere yapılan mua
meleye karşı haklı şikliyetleri oldu
iundan ve Polonya hükümeti de bu 

uı;us 

İsviçre bitaraflık 

karannı devletlere 

bildirecek 
Berne, 31 a.a. - İsviçre telgraf ajan 

sı bildiriyor : 
Federal meclis, dün isdar edilmiş 

olan kararnamedeki bitaraflık beyan
namesini komşu memlekt:tler hükü -
metleri ile diğer alakadar hükümet -
lere bildirmeğe karar vermiştir. Bin -
netice İsviçre konfederasyonu her 
türlü ahval ve şerait dahilinde bütün 
devletlere karşı bitaraflığını muhafa
za edeceğini yeniden teyit etmekte -
dir. 

bahiste şikayetleri bulunduğunu zan
neylediğinden, iki taraf, bu şikayetle
ri, maddi ve manevi mahiyetteki bü
tün şikayetlerin tetkikine memur edi
lecek enternasyonal bir tahkikat ko
misyonuna tevdi edecektir. Almanya 
ve Polonya, karşılıklı ekalliyetlere 
yapılan bütün maddi ve ekonomik 
zarar ve ziyanları tanzim etmeği ya -
hut yapılan istimlakleri durdurmayı 
ve yahut suiistimallerden zarar gören 
lerin bu zararlarını hakkaniyet üze
rinden tanzim eylemeği taahhüt e
derler. 

14 - Polonyadaki almanları ve Al
manyadaki polonyalıları enternasyo
nal bakımdan hacil bir mevkide bulun 
mak hissinden kurtarmak ve bunların 
milli hissiyatı ile tezat teşkil edecek 
işlere veya mecburiyetlere mecbur 
bulunmadıkları emniyetini garanti et 
mek için, Almanya ve Polonya, ekal
liyetler lehine sarih mukavelename
lerle, etnik grupların serbest idamesi, 
inkişafı ve faaliyetini garanti etmeğe 
ve ekalliyetlerin bu maksatla lüzumlu 
teşekküller vücuda getirmelerine mü
saade eylemeği taahhüt edeceklerdir. 
Her iki taraf, ekalliyetleri askerlik 
hizmetine mecbur kılmamayı da ta
ahhüt edeceklerdir. 

15 - Bu teklifler esası üzerinden 
bir anlaşma takdirinde, Almanya ve 
Polonya, silah altındaki :Cuvetlerine 
derhal terhis emri vermeğe ve bu em
ri infaz eylemeğ hazır bulundukları
nı beyan ederler. 

16 - Yukarıdaki hükümlerin ça
buklaştırılması için lüzumlu mütem
mim tedbirler, Almanya ve Polonya 
tarafından birlikte ittihaz olunacak
tır . ., 

Gazetelerin hususi tabı/arı 
Gazeteler ,husus itabılar çıkararak 

alman notasının metnini neşretmiş
tir. Gazeteler, "Polonyanın reddetti
ği alman teklifleri,, tarzında manşet
ler vardır. 

lngiliz sefirine gazetelerden 
sonra malumat verildi 

İngiltere büyük elçisi B. Hender -
son, saat 21,20 de hariciye nezaretine 
gitmiş ve B. Von Ribbentrop tarafın
dan kabul edilmiştir. Büyük elçi, on 
dakika sonra hariciye nezaretinden 
çıkmıştır. 

Sanıldığına göre, bu ziyaretin se -
bebini, bu gece neşredilen vesikalara 
ittilfı kespetmek teşkil eylemiştir. 

Berlin'deki diplomatik temaslar 

Bertin, 31 a.a. - Henedrson İngil -
terenin cevabını gece yarısını beş geçe 
Fon Ribbentropa tevdi etmiş ve nazır
la 35 dakika kadar görüşmüştür. Hen
derson sefarete yaya olarak dönmüş -
tür. 

İtalya sefiri saat 8 de ve 10 da ol -
mak üzere İngiltere sefirini iki kere 
ziyaret etmiştir. İkinci mülakat ya -
rım saat sürmüştür. 

İngiltere sefiri yunan elçisini de 
kabul etmiştir. 

İngiltere sefiri bugün daha bazı mü
him mülakatlar yapacağı zannedil -
mektedir. 

Salahiyetli mahfillerde Rayhştag'ın 
içtimaa daveti derpiş edilmediği ve e
sasen şimdilik buna lüzum da görül · 
mediği söylenmektedir. 

Salahiyetli mahfillerde söylendi -
ğine göre, nazırlardan mürekkep bir 
milli müdafaa meclisinin ihdasına da
ir Hitler tarafından neşredilen karar
nameden maksat, bütün milli, askeri, 
iktisadi ve mali kuvetleri bir araya 
toplıyarak bunların birlikte çalışma
sını temin etmekten ibarettir. Aynı 
mahfillerde bu kararnamenin her ih -
timale karşı alınmış bir ihtiyat tedbir 
olduğu ilave edilmektedir. 

"Bremen" Nevyork'tan ayrıldı 

Nevyork, 31 a.a. - (Bremen) yolcu 
almadan saat 22.30 da hareket etmiş -
tir. (Acquitania) vapuru da biraz son
ra yola çıkmıştır. 

Bremen vapurunun gizli olarak yol
cu almamasını temin etmek için kara 
sularına kadar kendisine iki sahil mu
hafızı gemi ile bir polis şalupasi ter
fik edilmiştir. 

Federal makamat, cumartesi günü 
N orfolka müteveccihen hareket etmiş 
olan Viegand adındaki alman vapuru
nun, amerikan bahri kanunları ahma
mını ihlal ederek Norflok'a uğrama -
mış olduğu haber verilmiştir. 

Viegand vapurunun yatırmış oldu -
ğu 50.000 dolar miktarındaki kefalet 
akçesinin müsaderesi için bir usul a
raştırılmaktadır. 

Silah 
çatıları 
arkasında 

(Başı 1. inci sayfada) 

ve kati olsaydı, kartı tarafın da
ha iyi hazırlanmasına yardım 
eden günleri kaybetmiyeceğine 
§Üphe yoktu. Her tarafa baş vu
rarak: "- Danzig'le sizin ne a
lakanız var? Polonya ile Alman
ya arasındaki koridor için ne di
ye evlatlarınızı döğüştüreceksi
niz? ,, telkinleri, Lehistan' ı tecrit 
etmek gayesini bir türlü temin 
edemiyor. Hindistan'dan Mısır'a 
kıtalar geliyor. Okyanos'larda 
halk silahlamyor. Çünkü bütün 
insaniyet biliyor ki eğer tecavüz 
cephesi, Danzig'de mukavemeti 
sökerek, şarki Avrupa ve Bal
kanları hükmü altına alır, bu 
memleketlerin istihsal ve iktısat
larını kendi hesabına göre tan
zim ve teşkil eder, uzun bir har
bi besliyecek hammadde ve gı • 
da kaynaklarına istinat edecek 
olursa, küçük büyük bir sürü mil
let için sulh, hüriyet ve istiklal 
rüyalarına veda etmek lazımge
lecektir. 1939 eylülünde rical e
den İngiltere ile Fransa, bir da
ha yedi cedlerine yemin etseler, 
etraflarında müttefik değil, dua
cı dahi bulamıyacaklardır. Rical 
tecavüz cephesi için bir şeref 
meselesi ile, tecavüze karşı mu· 
kavemet cephesi için aşağı yuka
rı bir hayat memat meselesidir. 
Bu ricat harbi durdurmıyacak, 
bilakis bir müddet sonra her tür
lü muvazeneler mukavemet cep
hesinin aleyhine olarak, tecavü
zü ileri hareketinde büsbütün 
teşvik edecektir. 

Silah çatıları altından istikbal 
korkunç görünüyor: bugün si
perlerde ve kışlalarda nöbet bek
liyen insanların adedi kadar, ya
rın kurban verilmek ihtimali var. 
Ne için? Bir şehrin tabiiyeti üs
tündeki münakaşalar için mi? 
Devletleri idare eden insanlar çıl
dırmadılar. Pek muazzam bir da· 
vanın kavgası üstündeyiz. Kuvet 
ve zor, her türlü beynelmilel hu
kuk ve kaideler fevkinde, millet
lerin mukadderatına hakim ola
cak mıdır? Yoksa hür milletle
rin, bu güneş altrnda serbestçe 
yaşamak hakları tanınacak mı
dır? Teslim olanların akıbetleri
ni görüyoruz. Hatta arkaların
dan okunan müstehzi mersiyele
rin sesi de kulağımızdadır. Sulh 
için her şeyi feda eden Çekler, 
adi korkaklar olmakla silahları
nı kullanmadan teslim oldukları 
için ne merhamet edilmeğe, ne 
de yaşamağa hakları olmamakla 
itham edilmişlerdir. 

Nikbin olmağa hiç bir sebep 
yok. İnsaniyet için hayir temen
nisinde kusur etmemekle bera -
her, hazır, kararlı ve soğukkanlı, 
vakaların inkişaf mı beklemekte 
devam edelim. 

F. R. ATAY 

Birleşik devletler 

intizar vaziyetinde 
Vaşington, 31 a.a. - Hariciye nazı

rı HulJ, gazetelere yaptığı beyanatta, 
Amerika Birleşik Devletlerinin şim
diki buhrandaki vaziyetinin, Avrupa 
vaziyetinin inkişafiyle tamamen taay 
yün eden bir intizar vaziyeti olduğu -
nu bildirmiştir. 

B. Hull, Amerika birleşik devlet -
!erinin sulliu kurtarmak için gayret 
edeceklerini ve fırsat kaçırmıyacakla
rını fakat şimdiki halde yeni bir te -
şebbüs için ne bir şekil ne de bir im
kan tayin edilmemiş olduğunu ilave 
ve etmiştir. 

Satılık arsa 
Vakıflar Umum Müdürlüğün

den: 
Ankaranın Bozkurt mahallesinde 

Kabristan sokağında 72 ada 6 pafta 
59 parselde kayıtlı 130 metre 2 santi
metre murabbaı havi vakıf arsanın 

mülkiyetinin satılması açık arttırma
ğa konulmuştur. Arttırma müddeti l 
eylül 939 dan 15 eylül 939 gününe ka
dar on beş gündür. İhale 16 eylül 939 
cumartesi günü saat on birde ikinci 
vakıf apartımanında vakıflar umum 
müdürlüğü varidat müdürlüğünde 

yapılacaktır. Muhammen bedeli 610 
lira 10 kuruş olup istekliler 48 lira 80 
kuruş muvakkat teminat verecekler
dir. Şartlarını görmek istiyenlerin a
dı geçen müdürlüğe müracaatları. 

(4233) 14184 
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Alman - Sovyet paktı 
İtalyan siyasetinde 

değişiklik yapmıyacalC 
Londra, 31 a.a. - Romadan Taymis 1 Bu heyetin geleceğinin bir mü~et 

gazetesine bildiriliyor : evel haber verildiği söylenıııektedır. 
"İtalya papalık makamı ile pek sı- Mukabil alman trenlerinin bulun • 

kı bir temas halindedir. İki gün ev'!l maması dolayısiyle Almanya'ya gi '" 
italya sefiri Papayı ziyaret ederek den İtalyan trenleri lağvedilmiştir. 
alman - sovyet paktının İtalya'nın di- Diğer taraftan halk için işliyen 
ni ve komünist aleyhtarı siyasetinde trenler yarından itibaren yarı yarı} a 
bir tesir husule getirmiyeceğini bildir azaltılmıştır. 

miştir. Söylendiğine göre Papa dil -
şündüğü bazı teklifleri vekiline bil • 
direceğini söylemiştir. 

Bu gazete şunları ilave etmekte -
diı : 

"Emin bir menbadan öğrenildi~ine 
göre papa dün akşam Ruzvelt'e uzun 
bir telgraf göndererek Almanya ile 
müazakereye girişmek hususunda re
isicumhur Moscicki tarafından göste
rilen hüsnüniyet cesaret verici lıir 

mahiyette olduğunu ve bu itibarla 
kendisinin teşvik edilmesi lazımgel · 
diğini bildirmiştir. 

Bir japon askeri heyeti ltaly~da 
Roma, 31 a.a. - Bütün İtalya'da bir 

ltalya lsviçre'nin bitarallığrna 
riayet edecek 

İtalya, bir harp takdirinde İsviçre'· 
nin tam bitaraflığına hürmet edeceği
ni federal konseye bildirmiştir. 

Hariciye nazırı Kont Ciano'nun g:\
zetesi olan "Telgrapho., diyor ki : 

Acele edilmek şartiyle belki henüz 
her şey kaybedilmi§ değildir. Toplar 
patlamadığ ı ve tayyareler şimal deni· 
zini bomba değil mesajlar taşımak i · 
çin aştığı müddetçe her şey ümit e
dilebilir. Fakat zaman geçiyor Artık 
tayyare veya telgraf mesajlariyle işin 
önüne geçilemez. Sulhu kurtarmak 
imkanları ancak saat meselesi halini 

eylülden itibaren kahve satışı mene - almıştır. 

dilmiştir. ita/yan ordusunun yeni 
kumandanları Diğer bir tebliğde birahane, lokanta 

ve bar gibi umumi müesseselerin 3 ey-
lülden ithiaren en geç olarak saat 2.i Musolini italyan ordusunu iki gru• 
de kapatılması lüzumu ilan edilmek - pa taksim etmiştir. Gruplardan biri 
tedir. prens de Piemonte'nin kumandası al· 

Kont Ciano, Hollanda'nın Rc:ma or- tında olup prensin muavinliğine ge • 
ta elcisi B. j ean Hubercht'i kabul et- neral Narinetti ve general Grossi vc
miştir. rilmiştir. Diğer grupun kumandanlı • 

Resmi mahfillerde bu görüşmenin ğına mareşal Grazyani tayin olunmuı 
siyaşi bir manası olmadığı beyan edil ve muavinliğine general Avroso ve 
mektedir. Bastiko verilmiştir. 

General Teranchi ile amiral Asumi- Alman iltisak trenlerinin kaldırıl-
nin riyasetinde on iki kadar eksper - ması dolayısiyle İtalyadan Almanya· 
den mürekkep bir japon askeri hey - ya yapılan tren seferleri de lağvedil· 
eti Napoli'ye geimiştir. Heyet, bir miştir. Diğer taraftan, yarın sabahtan 
kaç gün burada kaldıktan sonra Ro - itibaren italyan halkına mahı.us tren 
ma'ya gidecektir. seferleri yarıya indirilecektir. 

İngiliz donanması 
seferber edildi 

(Ba!jı ı. inci sayfada) 
susları kararlaştırılmıştır. 

Bu tedbirlerin umumi bir seferber
lik emri olarak telakki edilmemesi la· 
zımgelmediği ayrıca tebarüz ettiril -
mektedir. Zira, bu tedbirler, yalnız 
bahri seferberliğin tamamlanmasını 

istihdaf eylemektedir. 
Emniyet tedbirleri 

Sivil müdafaa dairesi sıhiye otomo
billeri istasyonları ile harp zuhurun
da pasif müdafaa servislerinin işgal 
edecekleri bütün binaların takviyes! 
için alınan tedbirleri bildirmektedir. 

Fransa 
taahhütlerine 

sadık 
(Başı 1. inci sayfada) 

Demiryolları müsadere olundu 

31 ağustostan itibaren bütün şimen
düferler müsadere edilmiştir. Bu hu
sustaki kararnamede şöyle denilmek • 
tedir. : 

1. - Demir yolları malzemesi, bina
ları, memur ve müstahdimleri askert 
nakliyatın temini için hükümetin em
rine verilmiştir. 

2. - Sivil yolcular ve emtia nakli • 
yatı askeri makamların göstereceği li1 
zuma göre muvakkaten, kamilen veya 
kısmen geri bırakılmıştır. Trenler gi· 

Dün, 11 otarak makinesi Londra civa 
rındaki arsaları kazmağa başlamıştır. 

Buralardan çıkarılan topraklar torba
lara doldurulmaktadır. Bu torbalar 
kamyonlarla tevzi edilmektedir. _ decekleri ye~lere ~ar~adan ~vel dur-
Diğer taraftan gıda maddelerinin dur~lup t~hlıy~ edıleb~lecektır. 

rasyonel bir şekilde tevzii için alınan Şımendıfer ıdarelerı yolcuların ve 
tertibatın tamamlandığı ve tatbikata eşyanın gecikmelerinden mesul tu • 

d h 1 .1 b"l -· ·· - .1 . . tulmazlar er a geçı e ı ecegı ogrenı mıştır. · . . A 

Hazırlanan plana göre büyük gıda Kararname. başka ~hır. ıl~na hacet 
maddeleri firmaları 5 ita 8 firmalık kalmadan merıyete gırmıştır. 

Nakliyat sekteye uğramadı gruplara ayrılacak ve bu firmalardan 
biri her hangi bir sebepten dolayı mu
vakkaten değilse bile tevziat temin e- Nafıa nezareti neticede normal yol
dilebilecektir. Planda bundan maada cu ve e~ya nakliyatının sekteye uğra
kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar tara. madığını fakat askeri nakliyatın ter
fından tahliye edilen mıntakalarda cihan yapıldığını bildirmektedir. Şi -
iaşe teşkilatı vücuda getirilmesi der- mendüfer idarelerinin yolcu ve eşya 
piş edilmektedir. Bunlar bu mıntaka- taşımaları için kanuni bir mecburiyet 
]arı tahliye ederken 48 saatlik yiye - yoktur. 
ceklerini de beraber götüreceklerdir. Nazırlar meclisi, hu akşam reisi • 

İaşe planlarında harp zuhurunda cümhurun riyasetinde bir içtima ak • 
tüccarlara gıda maddelerini kolayca tetmiştir. 
stok halinde bulundurabilmeleri ve Başvekil Daladye ile hariciye na • 
nakil edebilmeleri için tahsisat veril- zırı Bonne beynelmilel vaziyet hak -
mesi de derpiş edilmektedir. kında izahat vermişlerdir. Meclis, 
y· k '"b l h kk d Fransa'n,n taahhütlerini kuvetle tut-
ıyece mu adyb~al arı a ın a imasına ittifakla karar vermiştir. 

te ır er 
Sivil müdafaa nezareti aşağıdaki 

tebliği neşretmiştir : Kok kömürü olanacak 
Gıda maddelerini muhafazaya me

mur makamlar halktan bugünlerde 
mutattan fazla miktarda yiyecek sa -
tın almamalarını rica etmektedirler. 
Yani mübayaaların normal miktarlara 
inhisar ettirilmesi icap etmektedir. 
İhtiyat yiyecek satın almış olan eş
hastan bunları satın aldıkları mağa -
zalara iade etmeleri rica olunmakta • 
dır. Bu tebligat yiyecek bulunamıya
cağını ifade etmez. Maksat, bakkal
larla diğer mağazalardan anormal ola 
rak yapılan mübayaaları önlemektir. 
3 milyon kişi emin mıntakalara 

nakledilecek 

Vakıflar Umum Müdürlüğün-

den: 
Ankarada ikinci vakıf apartıman 

ihtiyacı için kömür alınacağı kapalt 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmışsa 
da talip zuhur etmediğinden 18.8.939 
tarihinden itibaren bir ay içinde ek -
siltmesinin pazarlıkla yapılmasına 

karar verilmiştir. 
Alınacak kömlirün evsafı ve şart

ları : 

1 - Yabis kömür 
hesabiyle 

2 - Kükürt 
3 - Kül 

ilOO - 7300 

Yarından itibaren üç milyon kişi 
İngiltere ve İskoçyanın tehlikeli ad- 4 - Rutubet 
dedilen muhtelif mıntakalarından çı- 5 - Miktarı (450) 

% l - % 1,5 
% 10 -% 11 
% 2 - % 5 
tondur. Beher 

karılacak ve emin mıntakalara gönde- ton (28) liradır. 
rilecektir. 6 - Muvakkat teminat (945) lira • 

Bu adet, çocukları, ihtiyarları, sa- dır. 
katları, körleri, hamile kadınları ve 7 - Pazarlık ikinci vakıf apartı -
küçük yaşta çocuk analarını ihtiva et manda inşaat müdürlüğü daire:ıinde
mektedir. ki komisyonu mahsusta yapılacaktır. 

Tahliyenin müddeti Londra için Taliplerin her gün mezkftr komisyo
dört, diğer merkezler i~in bir 2ün tah na müracaat etmeleri ilan olunur. 
min edilmektedir. (3960) 13908 
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Türk Maarif Cemiyetinden 
Türk Maarif Cemiyetinin merkezi Ankara'dadır. 
. ikametgahı, Ulus meydanı Şükrü Koçak hanı ikinci kattadır. 

ULUS 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Cemiyetin örgütleri 

Madde 22 - Cemiyetin örgütleri şunlardır 
A - Umumt Heyet, 

Umumi heyetçe seçilen Cemiyetin yeni merkez idare heyeti azalarının 
adları ve ödevleri aşağıda yazılıdır : 

B - Genel Merkez İdare Heyeti 
C - Şube İdare Heyeti 

Merkez İdare Heyeti 
Başkanı 
Başkan Vekili 
Muhasip üye 
Üye .. 

•• .. 
,. 

" 
" ., 

lleıap murakiplcri: 

Urfa saylavı 
Ağrı saylavı 

Kız lisesi riyaziye öğretmeni 
Cumhur Başkanlığı Umumi kStibi 
Ba~vekalet müsteşarı 
Ankara valisi 
Maarif vekaleti müsteşarı 
İstanbul saylavı 
Devlet Şurası ı. ci daire başkanı 
İzmir saylavı 
Başvekfilet müsteşar muavini 
Ordu saylav· 

Refet Ülgen 
Halit Bayrak 
Avni Çubukgil 
Kemal Gedeleç 
Vehbi Demirel 
Nevzat Tandoğan 
İhsan Sungu 
Fakihe Öymen 
Şefik Yürekli 
Rahmi Köken 
Haydar Günver 

Muhittin Baha 
Pars 

Kız lisesi r . "\Ziye öğretmeni H"l . · ımcye 

TÜRK MAARİF CEMı / J'..Tl NlZAMNAMES1 

BJRINCl BÖLÜM 
Madde 1 - 31 ikincikanun 1928 t .h. • 

işaretleri ve yUksek hima 
1 

• arı ınd~ Ebedı Şef Atatürk'ün emir ve 
Cemiyet kurulmuştur, ye erı altında (Turk Maarif Cemiyeti) adile bir 

Bu Cemiyetin ana nizam . / 
Jt'iyetl k .. namesı 26 6/ 1938 tarihli ve 3512 numaralı Ce-

er anununa gore ac::ag- d k" k" 
M dd 

.. :.r ı a ı şe ılde değiştirilmiştir. 
a e 2-Turk Maarif c · -

tıınet 1 ö .. , .. .. . emıyetı Cumhur Başkanımız ve Milli Şefimil 
n nu nun yuce hımayesi altındadır. 

Madde 3 - Cemiyetin genel Başkanı, Başbakanlık orununda bulunan 
%attır. 

Madde 4 - Kültür Bakanlıgw ı orununda b 1 C • u unan zat, cmıyctin fahri 
Başkanıdır. 

CEMiYETi KURANLAR 
Madde 5 - Kurucu üye Cemiyeti kuranlardır. Öz ve soy adlariyle r.ıes-

Jek v t b ' · · ' e a ııyetlerı bu nizamnamenin sonunda yazılıdır. 
Madde 6 - Cemiyetin Genel Merkezi Ankara'dadır. 
M~dd~ 7 - Cemiyet; Milletin bir tek kurtuluş ve yükseliş yolu olan 

ve Mılletı mütemadiyen itibar ve refah mevkiine yükseltmekte bulunan E
b.edi Şe~_imiz Atatürk'ün rejimine bağlı kalmayı ve kendi çalışma şubele
rınde Cumhuriyet Halk Partisi prensiplerini tahakkuk ettirmeyi en esaslı 
ve canlı bir gaye olarak kabul ve ilan ede:. 

iKiNCi BÖLÜM 
Cemiyetin mevzuu ve gayesi 

Madde 8 - A) Yurdun iç ve dışındaki Kültür merkezlerinde Türk ta
lebesi için özel talebe yurtları kurmak devam ettirmek ve korumak. 

B - Kimsesizliği ve fakirliği dolayısiyle okuma imkanı bulamıyan an
layışlı ve çalışan TUrk çocuklarının tahsillerinin temini için yardımda bu· 
lunmak. 

C - Türk çocuklarını yabancı okullara baş vurmaktan kurtaracak o
kullar açmak ve Cemiyetin maksatlarını elde ettirecek her türlü yayında 
bulunmak. 

D - Olabildiği kadar Türk çocuklarının Ulusal ve sosyal eğitimini yük
ıeltecek girişmelerde bulunmak. 

.Madde 9 - Cemiyet maksat ve gayesine varmak için: 

A - Üye kaydı, 

B - Yurtlar ve okullar açmak, 

C - Gördüğü işleri, yaptığt yardımları zaman zaman büröşürlerle bütün 
tubelerine ve herkese bildirmek, 

D - Cemiyet maksat ve gayesine yarıyan yayınlarda bulunmak, 

E - Yurdlar ve okulları yurdun her tarafında çoğaltmak ve yaşatmak 
için bu i§lere gerekli bulunan arsa, bina ders ve okuma malzemeleri gibi ta
ııth ve taııtsız mal satın almak ve bunlardan cemiyete yaramıyanları sat • 
tnak. 

F - Kendi okullarında öğretmenlik yaptırmak üzere gereğinde gene ce
tnlyet okullarında iyi yetişmiş gençleri y:ıi1:ı.12~1 memleketlere göndermek 
~ibi vaııta ve çarelere baş vurur. 

Madde 10 - Cemiyet siyasetle uğraşmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Cemiyetin üyeleri, cemiyete girme ve çıkma şartları ve 
üyelerin verecekleri para 

Madde 11 - Cemiyetin dört türlü üyesi vardır : 
A - Kurucu üye, 
B - Çalıgkan \iye, 
C - Yardımcı ilye, 
D - Koruyucu Uye. 

Madde 12 - Kurucu üye, cemiyeti kuranlardır. 
Kurucu üye yılda cemiyete en az üç lira vermeyi kabul eder. 
Madde 13 - Cemiyete yılda en az iki lira vermeyi kabul eden her tUrk 

çalışkan üye olur. 

Madde 14 - Cemiyete yılda en az bir lira veren her türk yardımcı üye 
olur. 

Madde 15 - Cenıiyete karşı bUyük yardım ve ilgisi görülenler Genel 
Merkez İdare Heyeti karariyle koruyucu üye olabilirler. 

Madde 16 - Cemiyet üyelerinin türk olması şarttır. Ancak yabancılar _ 
dan cemiyetin gaye ve maksatlarına yardımı görülenlere Merkez İdare He· 
yeti karariyle yardımcı ilye adı verilebilir. 

Madde 17 - Her türlü milli cemiyet ve müesseseler, ve şubeleri, kabul 
edecekleri aidatı vermekle çalışkan üye olabilirler. 

Madde 18 - Üyelerin sıfatları : 
A - Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak, 
B - Onuru bozan bir suçla mahkum olmamak, 
C - Fena Unle tanınmış bulunmamak, 

Ç',alışkan ve yardımcı üyelerin cemiyete kobul şartları 

Madde 19 - Çalışkan üyenin kabulü için kurucu veya çalııkan üyeden 
ikisinin tavsiyesi ve merkez veya mahalli idare heyetinin kararı gerektir. 
Yardımcı üyenin kabulü için ayrıca bir kayıt gerekli olmayıp ancak 12 inci 
maddedeki taahhüdünü yapan her türk yardımcı ilye olur. 

Üyelik sıfatını gideren sebeple"" 

Madde 20 - Bir üyenin cemiyetle ilişiği aşağıdaki sebeplerle kesilir. 

A - Taahhüdünü vermemek, 
B _ Onuru bozan bir suçla mahkum olmak veya medeni haklarından 

mahrum edilmek. 
C - Cemiyetin gaye ve maksatları aleyhine harekette bulunmak, 
Madde 21 - Kurucu ve çalı~kan üyelikten çıkarılmak kararı; Merkez 

İdare Heyetince, yardımcı üyeler hakkında o üyenin kayıtlı b.ulunduğu 
yerin idare heyetince verilir. Taahhüdünü yapmamaktan başka bır sebeplt 
Uyelikten çıkarılacak kimselerin verecekleri yazılı müdafaalarını ~lmak 
mecburidir. Cemiyetten çıkanlar ilk toplanacak Merkez İdare Heyetınden 
haklarındaki kararın yeniden incelenmesini iıtU>ebilirler. 

D - Mlimessillikler. 

Umumi: Heyet 

Madde 23 - Cemiyetin umumi heyeti her iki yılda bir haziran ayı için· 
de Genel Merkez İdare Heyetince tayin edilecek günde toplanır. 

Madde 24 - Umumi heyeti aşağıda yazılı üyelerden te§kileder 
A - Kurucu ilyeler. 
B - Genel merkez idare heyeti üyeleri 
C - Her bölgeden yüze kadar bir ve ondan sonraki her yilz ve artığı i -

çin bir olmak üzere gönderilecek delegeler. 

Madde 25 - Umumi heyet toplantısı en az üç gün önceden içtiınaın gü
nü, saatı, yeri, ruznamesi, en az iki gcuete ile ilan olunur ve hükümete bil
dirilir. 

Madde 26 - Kurucu üyelerle umumi heyete gelecek delege üyeler umu· 
mi heyetin toplanma gününden bir gün önceye kadar mrkez idare heyetine 
başvurarak umumi heyete girmek için birer belge alırlar. 

Madde 27 - Umumi heyet 24 üncü maddede gösterilen üyelerin en az 
otuzunun bulunmasiyle açılır. Bu nisap olmadığı takdirde toplantı dört 
gün sonraya bırakılır ve bu geri bırakılma sebepleri ile ruznamesi hilküme
te bildirileceği gibi üç gün önceden iki gazete ile de ilan edilir. 

Madde 28 - Umumi heyeti (nisap bulundu~u takdirde) genel başkan 

veya merkez idare heyeti başkanı açar. İlk oturumda umumi heyet başkanı 
ve asbaşkanı ile ger ekli olduğu kadar katip seçilir. 

Madde 29 - Umumi heyetin ödevleri şunlardır : 
A - Merkez idare heyetinin raporunu dinlemek ve görüşmek. 
B - Kuracağı koqıisyonlar yoliyle cemiyetin idari ve mali raporlarını 

incelemek ve bunlar için karar vermek (komisyonlar beşer kişidir. Bu ko -
misyonlara merkez idare heyeti üyesi giremez). 

C - Yeni önergeleri incelemek ve bir karara bağlamak, 
D - Yeni devre için merkez idare heyeti üyeleriyle yedeklerini ve iki 

hesap rrıUrakibiyle iki yedeğini seçmek, 
E - Cemiyetin bütçesini onaylamak. 
F - En az on beş imzalı bir takrir verilmesi gartiyle nizamnamede iste

nilen değişikliği görüşmek. 
G - Cemiyetin gelecek çalışmalarına ait işleri belirtmek. 

Umumi Heyetin Fevkalade Toplanması 

Madde 30 - Umumi heyet fevkalade olarak aşağıdaki sebeplerle toplan
tıya çağrılır. 

A - Kurucu üyenin en az yirmisi tarafından merkez idare heyetine ya
pılacak önerge üzerine. 

B - Merkez idare heyetinin yarısından bir fazlasının vereceşi kararla. 

Şubelerin Umumi Heyetleri 

Madde 31 - Şube umumi heyetleri, umumi merkez heyetinin toplantı -
sından en çok ilç ay önce olarak iki yılda bir toplanır. 

Madde 32 - Şube umumi heyetinin ödevleri şunlardır. 

A - Şube idare heyetinin hesap ve idare raporlarını dinlemek ve görÜ§
mek, 

B - İdare ve hesap komisyonları yoliyle idari ve mali çalışmalarını in -
celemek ve tasdik etmek. (Komisyonlar üç kişidir. Bu komisyonlara idare 
heyeti üyeleri giremez.) 

C - Şube idare heyetinin llerr yıllar çalfşmalarını tasarıamak .• 
D - Yapılacak öneregleri görüşerek karara bağlamak. ... 
E - Umumi heyet kararlarını merkez idare heyetine bir raporla bildir -

mek. 

F - Merkez umumi heyeti için delege seçmek. 

Madde 33 - Şube umumi heyeti üyeleri oraca yazılı üyelerdir. 
Madde 34 - Şube umumi heyetinin seçmiş oldukları merkez umumi he

yeti delegeleri bulundukları yerden ayrıldıklarında umumi merkez heyeti 
için gube idare heyeti delege seçebilir. 

Madde 35 - Şube umumi heyetleri fevkalade olarak aşağıdaki sebepler-
le toplanır. 

A - Şube idare heyetinin kendi başına çağırması üzerine. 
B - Yazılı üyelerin en az Ü!jte ikisinin göstereceği lUzum Uzerine, 
Madde 36 - Fevkalade umumi heyetler yalnız çafırıldıkları igi görUşür 

ve karar verirler. 
Madde 37 - Umumi heyetlerde kararlar nisbi çoklukla verilir. Oylar 

denk oldukları takdirde başkanın bulunduğu yan üatün tutulur. 
Madde 38 - Ayrı bir karar verilmedikçe umumi heyetlerde her türlü 

seçimler gizli olarak yapılır. 
Madde 39 - Merkez umumi heyetine gidecek delegelerin gelip gitme 

yol paraları ve yiyecekleri bulundukları ~ube idare heyetleri tara!ıntlım 

verilir. 

BEŞiNCi BÖLÜM 
Merkez İdare Heyeti 

Madde 40 - Merkez idare heyeti umumi heyetçe kurucu ve çalışkan ü
yeler tarafından seçilmiş on bir kişiden ibarettir. Ayrıca umumi merkez 
heyetince yedi yedek üye seçilir ve açık olduğunda bunlardan rey alma 
sıraıiyle, tesavi halinde kura ile merkez idare heyetine alınırlar. 

Madde 41 - Merkez idare heyeti ilk toplantılarında kendi aralarından 
bir idare heyeti başkanı, bir baıkan vekili ve bir muhasip üye seçerler. 

Madde 42 - Merkez idare heyeti iki ayda bir toplanır. Gerekli olduğu 
zaman vaki olacak çağırma üzerine de toplantılar yapılabilir. 

Madde 43 - Bu toplantılara mazeretsiz üst üıte üç defa gelmiyenler çe-
kilmiş sayılırlar. 

Madde 44 - Merkez idare heyetinin ödevleri : 
A - Cemiyetin bütün itlerini düzene koymak ve yönetmek, . . . 
B U • . . k ve bunların bıtımıyle - mumı heyet kararlarını yerıne getırme . 

genel çalışmaları ve her dört aylık hesap raporlarını tetkik ve taıdık et -

mek. 
C Ö W•• • • k 11 1 . l "devli memurları ve müstah· - rgut ıçın u anı ması gereklı o an o 

demleri seçmek, atamak ve gerekliğinde değiştirmek. . . • . .. 
D - Cemiyetin hilkUmet ve ilişikli olduğu orunlardakı ışlerını gutmek 

ve sonuçlamak. , • .. 
E C . . b'" . • b'k" d d ~an mesulıyetı beraberce us-- emıyetın utçesının tat ı ın en Ot; 

tüne almak. 
F - Umumi heyete sunulacak bütçeyi, çalışma ve hesap raporlarını ha-

zırlamak. 

G C 1 t . · ·· ··t·· ·· ·· d-· nlemek ve yönetmek için gerekli - cm ye ın ış ve yuru umunu uze . . . . 
astüzüklerle çalııanları kargılıklı durumlarının ve yetkelerının çevresını 
belirtmek. 

H - Cemiyete ait kurumların idari ve mali işlerini yerinde incelemek 

üzere j;!creiinde orayı teftiş etmek veya ettirmek. 
1 - Muhasip üyenin dört ay için vereceği raporları incelemek ve onay-

lamak. 
J - Kurucu üyeliğin elinden alınmasından ötürü olacak itirazları ince-

liyerek son kararları vermek, 
K - Cemiyetin çalıgmalarına ilişikli işlerin yoluna konması ve yönetil

nesi için yapılacak astUzUkleri görUımek ve onaylamak. 
L - GörUlecek gerek üzerine cemiyetin taşıtlı veya taııtıız mallarını 

ipotek göstererek istikraz yapmak. 

1 - 9 - 1939 

M - Cemiyetin gaye ve maksadına gerekli bulunan taşıtlı veya taşıtsıs 
malları satın almak ve bunlardan ite yaramıyanlarını sattırarak tutarını 
cemiyete gelir kaydettirmek. 

N - İcra vekilleri karariyle neşir hakkı cemiyete verilmiı olan resmt 
ilan işlerini yolunda ve düze-ün yürütmek için ltizım &elen tetkilatı yap • 
mak bundan sonra da cemiyete terkedilecek veya genel merkez idare heye
tince faydalı görülecek bu gibi işlerle uğraşacak örğütler yapmak ve bun
ların hesap ve muamelatını sıkı bir kontrol altında bulundurarak cemiyete 
en çok fayda temin eder hale koymak. 

P - Umumi heyete verilecek iki yıllık çalışma ve yıllık bilanço ve he -
ıap raporlarının haıurlanması. 

R - Umumi heyetin tasvip ve tasdikine sunulacak cemiyet bütçesini 
ha%1r lamak. 

S - Ana nizamnamede değişmesi gerekli görülen maddelerin mucip 
sebeplerini hazırlamak ve umumi heyete vermek. 
Ş - Karşılığı temin edilmek şartiyle bütçeye fevkalade veya munzam 

tahsisat koymak. 

T - .Fasıl ve maddeler arasında "münakale yapmak. 
U - Tahmin edilen varidatın eksik tahakkuk ve tahsili halinde hangi 

hizmetlerin tamamen veya kısmet? ilgz. edilebileceğini tayin etmek. 
Ü - Cemiyetin taşıtlı veya ta§ıtsız mallarını idare etmek. 
Madde 45 - Reis veya reiı vekilile muhasip üyenin birden uzun gaybu • 

betleri halinde her biri kendi yerlerine iddre heyeti basından istediklerini 
tevkil edebilirler. 

Madde 46 - Muhasip üye cemiyet hesaplariyle cemiyetin hesap işlerini 
düzenle güder. Ve her dört ayda bir raporla merkez idare heyetine bildirir. 
Hesap işleriyle ilgili olanlardan lüzum gördüklerine itten el çektirerek 
işi çabucak merkez idare başkanlığına bildirir. Ve merkez idare heyeti ile 
yapacaklnrı inceleme ve verecekleri karara göre it görür. 

Madde 47 - Cemiyetin erekleri içindeki yayım, merkez idare heyeti baJ
kanı tarafından yapılır. 

Madde 48 - Merkez idare heyetinin toplanabilmesi için en az yarıdan 
bir fazla ilyenin bulunması gerektir. 

Madde 49 - Merkez idare heyetinin vereceği kararlardan kararda, imzaıı 
bulunanlar mesuldür. 

Madde 50 - Cemiyetin bütün örgüt ve kurumlarının tek baıvuracafı 
yer merkez idare heyetidir. 

Madde 51 - Cemiyeti genel olarak merke% idare heyeti ba~kanı veya ve
kili temsil eder. 

Madde 52 - Merkez idare heyeti başkanı veya vekili cemiyetin işlerine 
ilişik her türlüişler ve bakımlarda hükümet kılında ve halk yerlerinde ce
miyetin vekil ve mesul deleğcsidir. Cemiyetin bütün işlerini düzenine ve 
buna ayrıntılı aıtUzükler hükümlerine ve merkez idare h"vetirıce verile • 
cek knrarlnrn göre yönetir. 

AL TiNCi BÖLÜM 

Cemiyetin taşra şube ve mümessillıkleri 

Madde 53 - Çalışkan ve kuruc uüye sayısı yirmi beşi geçen yerlerde mer 
keze bağlı bir şube açılabilir. 

Madde 54 - Her şubede bir ıube idare heyeti vardır. 
Madde 55 - Şube idare heyeti kendi umumi heyetlerince seçllmi' Uçten 

beşe kadar üyeden mürekkeptir. • 

Madde 56 - Şube idare heyeti kendi aralarından birini başkan seçer. 
Bu başkan merkez idare heyetinin tasdikiyle cemiyeti orada temsil eder. 

Madde 57 - Şube idare heyetinin göstereceği gerek üzerine merkez 
idare heyetinin karariyle işlerin gelişmiş bulundufu yerlerde birer bUro 
kurulur. Bu bilroların kontrol ve yönetimlerinden oradaki idare heyeti 
mesuldür • 

Madde 58 - Şube idare heyeti olmıyan yerlerde merkez "idare heyeti 
kararlyle milmessillikler kurulabilir. 

Madde 59 - Mümessiller, merkez idaro heyeti tarafından kendine veri .. 
len işleri yapar. Cemiyet adına başka şeyle uğraıamas. 

M?dde 60 - Mümessiller kendine verilen itten meıuldür. 

YEDJNC1 BÖLÜM 

Cemiyetin hesapları, def terleri ve hesapların 
tetkik ve mürakabesi • 

Madde 61 - Cemiyet hesapları 1 hazirandan 31 mayıea kadar yıllık ola
rak tutulur. 

Madde 62 - Merkez büroıtunca her ay hazırlanan hesaplar muhasip Uye 
tarafından tetkik ve imza edildikten sonra başkanlığa verilir. 

Bu suretle hazırlanan her dört aylık hesaplar tetkik ve tasdik edilmek 
Uzere merkez idare heyetine verilir. 

Madde 63 - Cemiyetin ıube idare heyetleriyle okul ve yurtlar her ay bİ· 
rer hesap hülbası cetvelleriyle gelir ve giderlerine ait müıbit evraklarını 
merkeze gönderirler. 

Madde 64 - Merkez idare heyetince kabul ve taadik edilen hesap müra• 
kıbı tarafından .tetkik. ~e imza edilerek umumt heyete verilmek ilzero mer· 
kez idare heyetıne verılır. 

Madde 65 - Her dört ayda bir tetkik edilen iki aylık hesaplar mUzakerı 
ve tasdik için hesap murakıbının raporlariyle birlikte umumt heyete veri
lir. 

Madde 66 - Cemiyet aıağıdaki defterleri tutar 
A - Oye defteri, 
B - Karar defteri, 

C - Gelen ve giden evrak defte . • rı, 
D - Yevmıye defteri 
E - Bilanço defteri ' 

F - Bütç.e geliri ve gideri defterleri, 
G - Demırbaş eşya defteri. 
Madde 67 - Cem· · h . . . ıyetın esap ışlerı merkez idare heyetince hazırlanan 

muhasebe talımatnamesi dahilinde yürlitüllir. 

SEKiZiNCi BÖLÜM 

Cemiyetin geliri, ta~ıth ve taşıtsız malları 
Madde 68 - Cem· t k b 1 i · i 
k 

. . ıye mer ez ve şu e er vaaıyet, bağışlama veea r ıuret-
te endısıne teb ·· d" b 

1 
crru e ılen taşıtlı, ve taşıtsız her türlli malı ve parayı ka-

u eder. Medeni ka ·b· · · h""k • h · i · k .d nun mucı ınce cemıyetın u mı şa sıyet nı mer ez 
ı are heyeti tem ·ı d 

11 
il e er. Bu sebeple şubeler tarafından alınacak taşıtsız 

~ arın tapu senetleri cemiyet merkezi adına tescil ettirilir. Senetler sak
tn~~ üzere merkeze gönderilir. Bu taşıtsız malların gelirlerinden şube • 
er ıstıfade edebilirler. 

Cemiyetin gelir kaynaklan 

Madde 69 - Cemiyetin geliri şunlardır : 
A - Cemiyetin her türlU üyesinin aylık taahhütleri. 
B - Cemiyete yapılacak ayni ve para veritleri. 
C - Ulusal ve ö.ıel kurumların yardımları ve taahhütleri. 
~ - Cemiyetin emrine özgülenen gelir getirir hurumlar ve işlerden elde 

cdılecek para. 

E - Cemiyetin taşıtlı ve taııtaı.ı mallarının veya müeueselerinin gelir
leri. 

F - Cemiyetçe kanun çevreıinde yapılacak eğlence, temsil, piyango, 
konferans, konser, balo ve bunlar gibilerin gelirleri. 

G - Cemiyetin gelirini çoğaltmak ereğile merkez idare heyetince ya • 
pılması uygun işlerden elde edilecek gelir. 

lI - Cemiyetin ta§itlı veya taşıtsız mallarından merkez idare heyeti ka. 

(Soau 1. uac:u uyla4a 



t - 9 - 1939 

Türk Maarif Cemiyetinden : 
(Başı 8. inci sayfada) 

rariyle kalmalarında bir fayda görülmiycnlerinin satılmasından elde edi
lecek para. 
1-Manevi şahıslar yardımı. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Cemiyetin feshi ve mallarının tasfiyesi 

Madde 70 - Cemiyetin feshine karar verilebilmesi için 24. ci ve 27 cü 
tnaddeler mucibince toplanacak umumi heyette görüşülerek müzakere e -
dilir. Bu iş için verilecek kararın mevcut üyenin üçte ikisinin reyi ile ol -
rnası şarttır. 

Madde 71 - Cemiyetin feshine karar verildiği takdirde cemiyetin işleri
ni tasfiye, ta ıtlı ve taşıtsız mallarını devretmek üzere umumi heyetçe biri 
merkez idare heyeti başkanı veya vekili diğeri sayman olmak üzere beş ki
§ilik bir heyet teşkil edilir. Bu heyet arasında bulunmak üzere ayrıca hükü
ınetten de bir murahhas istenilir. 

Madde 72 - Bu iş için teşkil edilecek heyet, cemiyetin bütün borçlarını 
Ödedikten, cemiyetin feshinden dolayı açıkta kalacak memurlara gerekli 
görülen tazminat verildikten sonra taşıtlı ve taşıtsız malları hükümete 
devrolunur. 

ONUNCU BÖLÜM 

Dağınık maddeler 

Madde 73 - Görü~melerde kararlar işari oyla ve çoklukla verilir. Şu ka
dar ki her hangi bir işte gizli oyu hatta bir kişi bile önergelerse gizli oya 

başvurulur. 
Madde 74 - Cemiyetin kuruluş tarihi olan 31-1-1928 gününün her yıl 

dönümü bütün örgütler ve izdeşler için bayramdır. 
Madde 75 - Cemiyetin üye::;i, koruması altında bulundurduğu talebesi 

\'c kurul izdetlcri, biçimi idare heyt:}ince kabul edilecek bir rozet taşır. 
Madde 76 - Bir yerden başka yere taşınan üye gittigi yere yazılır. Şube 

idare heyetleri bu taşinmaları birbirlerine bildirerek kayıt düşerler. 
Madde 77 - Cemiyetin seçimle verilen (Merkez ve şube idare heyetleri 

üyelikleriyle hesap murakıpları gibi) bütün ödevleri parasızdır. 
Madde 78 - Cemiyet adına alınacak ve satılacak her tiirlü taşıtlı ve ta

şıtsız malların ferağ ve intikali ile alım verim işlerinde Merkez İdare he
Yeti başkanı, cemiyeti temsil eder ve dilediğini yerine vekil yapabilir. 

Madde 79 - Belirtilmiş bir veya bir kaç çocuğu okutmak ve korumak 
rnaksadiyle cemiyetin emrine özgülenmiş olan kurumlardan faydalanan 
talebe hakkında kurumu yapana cemiyetçe bilgi verilecektir. Bundan baş
ka çocuğa da yoliyle koruyucusu tanıtılacak ve kendisine karşı saygı ve 
ilgi sağlanacaktır. 

Madde 80 - Cemiyetin okutma ve idare işlerinde devamlı surette istih
dam edilen muallim ve memurları için bir yardım tasarruf sandığı kuru -
lacaktır. Bu sandığın nizamnamesi umumi heyet karariyle tesbit ve lü

zumunda tadil olunur. 
Madde 81 - Cemiyetin kuracağı okul ve kurumlar ile bunların ders o -

dası, kitap odası, labratuar vesaire gibi iç örgütleri merkez idare heyeti 
karariyle cemiyetin inki§afına büyük hizmetler etmiş olan kurucu ve ko
ruyucu türk üyenin adlariyle isimlendirilir. Veya bu kişilerin adları cemi
}'et merkeziyle kurumlarına asılacak kıvanma levhalarına yazılabilir. Ve
yahut anıtları cemiyet kurumlarına konulur. 
Anıt konması umumi heyet karariyle yapılır. 
Madde 82 - Cemiyet Türkiye cümhuriyeti içinde kurulmuş ulusal e -

rekler uğrunda çalışan cemiyet ve kurumları ereklerinin gerçeleşmesi yo
lunda rdeg orgut olar k kabul eder ve y.trdımlt&rda faydalanmayı kcndi
ai için bir erek sayar. (6752) 14174 

Ankara V~liliği 

Hükumet konağı yaphnlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (10693) lira (32) ku -
ruştan ibaret bulunan Polatlı bükü -
tnet konağı üçüncü kısım ikmal in -
§aatı 11. 9. 939 pazartesi günü saat on 
beşte vilayet binasında Nafıa komis -
yonunda ihalesi yapılmak üzere ka -
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul • 
muştur. 

Muvakkat teminatı (802) lira (10) 
~uruştur. 

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

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa müdürlüğiinde görebile 
cekleri. (4150) 14095 

Yulaf alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayet damızlık ayğır deposu hay
vanatının senelik ihtiyacı için müba -
yaa olunacak (35,000) kilo yulafın 18. 
9. 939 pazartesi günü saat on beşte vi
layet daimi encümeninde açık eksilt -
me ile ihalesi yapılacağından istekli
lerin şartnameyi görmek üzere her 
gUn veteriner direktörlüğüne müra -
caatları. (4237) 14188 

G.· ve· inhisarlar V. 

Tô.mirat yaptırılacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün· 

den :: 

1 - Keşif ve şartnamesi mucibince 
idaremizin Kabataştaki İnhisarlar bi
nasında yapılacak tamirat işi kapalı 
zarf ıısuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il - Keşif bedeli (20,027) lira mu

vakkat teminatı 1502.02. liradır. 
III - Eksiltme 11-IX-939 pazarte

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

IV - Şartnameler her &,Un lcvuım 

başmüdürlüklerinden (100) kuruş mu 
kabilinde alınabilir. 

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

(6661-4134) 14083 

Sosa tômiri 
..> 

inhisarlar Umum Müdürlüğün· 
den: 

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

zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

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

III - Eksiltme 13.I X.939 çarşamba 
günü saat 14 de Kabataşta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım. komisyo -
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün levazım 
şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara 
baş müdürlüklerinden 200 kuruş mu -
kabilinde alınabilir. 

V - Miinakasaya iştirak edecekler 
mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle % 7,5 güvenme parası makbu
zu veya banka teminat mektubunu ve 
şartnamenin (F) fıkrasında yazılı ve
saiki ihtiva edecek kapalı zarfların 
eksiltme saatından bir saat evel mez
kur komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri Jazımdır. 

(6714/ 4159) 14122 

Elbise diktirilecek 
Gümrük ve inhisarlar Vekale· 

tinden : 
l - Vekfüet müstahdemleri için Si 

erkek ve 6 kadın elbisesi pazarlıkla 
diktirilecektir. 

2 - Bu işe ait kumaş vekaletten ve
rilecektir. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli 504 
lira olup muvakkat teminatı 37 lira 80 
kuruştur. 

4 - İhalesi 6. 9. 939 çarşamba günii 
saat 15 de vekalet levazım müdürlü -
ğünde toplanacak olan alım satım ko
misyonunda yapılacaktır. 

S - İsteklilerin ı 939 senesine ait 
ünvan, ruhsat tezkeresi, ehliyet vesi
kası ve vekalet veznesinden alacakları 
teminat makbuzları ile birlikte belli 

uı:us -9-

- İcra ve İflôs 
Ankara icra Dairesi Gayrimen

kul Sah' Memurluğundan : 

Mahcuz olup satılmasına karar ve • 
rilen Ankarada Hisarda eski Dizdar 
sokağında 25 numaralı tapunun 492 
ada 17 parsel numarasında kayıtlı ev 
a§ağıdaki yazılı şartlar dairesinde a
çık artırmaya konulmuştur. 

Evsaf ve müştemilatı : 
Sokak kapısından girilince İnce 

Yunma taşlarından döşenmiş bir sofa 
ve bunun üzerine açılır kapıları bulu
nan altı beton göşeli tavanlı bir mut
bah ve bitişiğinde keza altı betonlu 
üstü tavanlı bir hela karşıda işbu mut 
bah ile hela üzerinde bulunan odaya 
çıkılır bir merdiven ve bunun yanın -
da rnutbaha nazır kesme taı döşeli su
fa kapısı bulunan altı tuğla döşeli üs
tü tavanlı bir koridor ve Lu koridora 
açılır kapıları bulunan yanyana birin
de yüklük ve dolap bulunan tavanlı ve 
tabanlı iki oda ile mezkur kesme taş 
döşeli sofadan bahçe kısmına geçildi
ğinde 4 zerdali 3 armut 4 elma bir dut 
ağacı bulunan bahçesi ve ve bu bahçe
nin şimalinde üstü çinko ile kapalı 
bir ahırla ona muttasıl odunluk 
ve kömes olup işbu müştemilatiyle 
beraber heyeti umumiyesine (2667) li 
ra kıymet takdir edilmiştir. 

1 - Satış peşin para ile 2. X. 939 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 10 
dan 12 ye kadar icra dairesi gayri men 
kul satış memurluğunda yapılacak -
tır. 

2 - Talipler satılacak hisseye tak
dir edilmiş olan yukarıdaki muvafık 

kıymetin % yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubu ile kanunen teminat 
olarak kabul edilen hazine tahvilleri 
getirilecektir. 

3 - Satış günü artırma bedeli his -
seye takdir edilen kıymetin yüzde ye
di buçuğu bulduktan ve üç nidadan 
sonra mezk(ır günün 12 inci saatinde 
en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - İşbu tarihdeki artırma teklif e
dilen bedeli muhammen kıymetin yüz 
de yedi buçuğu bulmadığı takdirde 
17. X. 939 tarihine müıadif salı günü 

saat 10 dan 12 ye kadar yapı1acak ikin
ci artırmada en çok artırana ihale e -
dilecektir. 

5 - Bir ve ikinci artırmalarda iha
le bedeli ihaleyi müteakip verilmedi
ği takdirde üzerine ihale edilen tali -
bin talebi üzerine ihale tarihinden iti
baren ihale bedelini yatırmak üzere 
7 gün kadar mehil verilecektir. Bu 
müddet içinde para yatırılmadığı tak
dirde ihale bozulacak ve en yüksek 
teklifte bulunan talibe aJmağa razi o
lup olmadığı' sorulduktan sonra razi 
ise ihale farkı evelki talipten tahsil 
edilmek üzere bu talibe ihale edilecek 
tir. 

6 - Her iki artırmada gayri men • 
kul talibine ihale edildikte tapu harcı 
miişteriye ait olacaktır. ihale tarihine 
kadar müterakim vergi ve delliliye 
resmi satış bedelinden ödenecektir. 
alakadarları gayri menkul üzerindeki 
hakları ve hususiyle faiz ve masrafa 
dahil iddialarını evrakı müsbiteleriy
le 20 gün içinde dairemize bildirme -
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları 

tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç tutu
lacaktır. 

7 - Artırmaya iştirak edecekler iş
bu ilan tarihinden itibaren 939/ 40 nu
maralı dairemize ait dosya numara · 
siyle müracaat ederek her kese açık 

bulunan artırma şartnameısini okuya -
bileceklerdir. 3252 

· ·~ Kazalar 

içme suyu isale hattı 

inşaat ilônı 
Karaman Belediye Riyasetin

den : 

1 - Nafıa veklletince musaddak 
proje ve keşifnamesine nazaran 31301 
lira 55 kuruş bedeli keşifli Karaman 
kasabası içme suyu isale hattı inşaatı 
20.8.939 tarihinden itibaren 30 gün 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Pazarlık 20.9.939 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 15 de Kara
man belediye dairesinde toplanacak 
daimi encUmen tarafından yapılacak
tır. 

3 - Bu işe ait şartname proje ve sa
ir evrak bir lira altmış kuruş mukabi
linde Karaman belediyesince verile -
cektir. 

4 - Pazarlığa girebilmek için ta -
tiplerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki pazarlık saatinden en geç bir sa
at eveline kadar encümen riyasetine 
tevdi etmeleri Hl.zımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun olmak üzere 
2347 lira 58 kuruşluk muvakkat temi 
nat. 

B - Kanunun ve bu işe ait eksiltme 
şartnamesinin tayin ettiği vesikalar. 

tesisatı işlerini yapabilecekleri hak -
kınd salahiyetdar makamdan alın

mış vesikalar. 
5 - İnşaat müddeti pazarlık tari

hinden itibaren bir sene olup daha 
fazla izahat almak istiyenlerin Kara
man belediye riyasetine müracaatları 
ilan olunur. (6386/3925) 13898 Kira lak : 

ı. Daire mesai saatleri haricinde mü • 
racaat. 3250 

Kapah zarf usuliyle alınacak 

arazöz eksiltme ilam 
Karaman Belediye 

den : 
Riyasetin-

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

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

3 - Satın alınacak arazözün mu -
hammen bedeli (6200) liradır. 

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

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci 
maddelerinde uygun olmak üzere 465 
liralık teminat ve teklif mektupları 
eksiltme aaatinden en geç. bir saat e
vetine kadar makbuz mukabilinde be
lediye reisliğine tevdi olunacaktır. 

Posta ile gönderilen teklif mektup -
!arının gecikmesinden mütevellit id
diaların nazarı itibare alınmıyacağı 
ve fazla izahat almak istiyenlerin Ka
raman belediye riyasetine müracaat-
ları ilan olunur. (6387/3926) 13899 

Elektrik dizel motörü ve . 
muhtelif tesisat ahnacak 

kl dd . d Kiralık küçük daire - Bakanlıklar 
Kiralık oda - Işı ar ca esın e . .. 

·ı · a· d .. 1 b" cıvarında Sarı koşk karşısında 57 nu-
bir Fransız aı esı nez ın e guze u - 1 B M d. apartmanında mu • 
yük bir oda kiralıktır. Ankara Posta marab ıl 'k. . ede ıb. h 1 ba o 'mut 

1 
.• t şam a ı ı ı o a, ır o , ny -

kutusu 466 ya mektup a muracaa . b h b'l 1 b'l 3217 
3229 a , anten mo ı ya ı mo ı yasız. 

. ~ . . Kiralık oda - Ecnebi aile nezdinde 
Kiralık daıre - Selanık caddesı ~r b" ük "bl 1' d h gün 17 den 

man umum müdUrlUğü yanında Yeşıl uy ~0 
.. 1 \\? aYa~~ Bay it-in. 

boyalı Ap. No. 5. 4 oda bir hol ve sonr.a g?ru e ~ ır. ız k ::ı: 
.. · ~ U f' (3133) Yenışehır Sıhıye Arman so ak numa-

muştemılatı. cuz ıyat. ra ı. 3259 

Kiralık - İsmet paşa mahallesinde 
polis noktasının altında Tinli sokak 
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 bilyük bir 
oda ehven fiyatla kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. 3169 

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

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

3188 

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

Kiralık - Aile yanında mobilyalı 

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

Kiralık oda - Mobilyalı yalnız bir 
bay için. Sıhiye vekaleti civarı Dik -
men caddesi devlet şurası arkası Yıt 
sokağı Yozgat apartmanı 4 üncü kat. 

3261 
Kiralık oda - Kooperatif arkası 

Yusuf E::.endemir 2 ci Ap. 2 No. lu da
irede aile nzedinde banyolu temiz bir 
oda kiralıktır. 3262 

Aranıyor : 
Aranıyor - İşlek tütüncü bakkali

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

3220 
Ev satın alınacak - 6 veya 8 o • 

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

iş verenler : 

Kiralık kat - Yenişehir Meşrutiyet 
Muğla Vilayetine Bağlı Ula Ka- caddesi Konur sokak No. 12 4 oda 50 

Aranıyor - Aile nezdinde kalmak 
üzere İngilizce ve Türkçe bilen 40 -
60 yaş arasında bir bayan aranıyor. 
Telefon: 3714 (3166) 

sabası Belediyesinden : lira. İçindekilere müracaat. 3194 

1 - Nafıa Vekaletince musaddak Kiralık ev - 6 oda ve 2 hizmetçi o-

Aranıyor - Muhasebe ve kaseyer 
lik yapacak kefaletli bir kimse aranı
yor. Anafartalarda M. Galip terziha -
nesi üzerinde terzi levazimat deposu• 

fenni proje, şartname ve keşifname- dası, graj ve bahçe, yerler parke Gü -
sine tevfikan belediyece yaptırılacak ven evleri. .No. 22 3195 

na müracaat. (3175) bir adet dizel motör ve alternetör ile ' 
Kiralık oda - Aile nezdinde bayan teferrüatı, tevzi cereyan tabloları, ir

tibat ve santral çıkış kabloları, çıp
lak bakır teller, izaletörlcr ve sair te
ferrüatı ile bunların temel ve mon
tajlarından mürekkep elektrik tesisa
tı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

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

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

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

5 - İsteklilerin şartnamede yazılı 
belgeleri haiz olmaları Hizımdır. 

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

(13981) 

Buz fabrikası t esi sah 
Fethiye Belediyeainden : 

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

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

3 - Muvakkat teminat 395,25 lira
dır. 

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

5 - Talipler tarafından kanunun 
tarifi dairesinde tanzim edilecek tek
lifnamelerin ihale gün ve saatine ka· 
dar belediyeye gelmiş veya verilmiş 
olması ilan olunur. "6435.. '~"''ı7) 

(13., ... 

Bir fen memuru aramyor 
Gerede Belediyeainden : 

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

(6694/4132) 14115 

Ekmek ahnacak 
Silifke Jandarma Okulu Artırma 

ve Eksiltme Komisyonu Ba~anlı
ğından : 

25. 8. 939 cuma günü saat (10) da 
ihalesi yapılacağı irnn olunan ekme
ğe talip çıkmadığından yeniden ek
siltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltmeye konulan iş "210000,, 

. c i "21 5" 

için, Sıhiye Vekaleti karşısında Ar -
man sokak Mümtaz bey apartıman. 

3200 

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

Kiralık evler: Gilven evleri yanında 
ikişer odalı su elektrik: müracaat te-
lefon 1230 3215 

Kirtılık mobilyalı oda - Yenişehir 
Atatürk caddesi ordu evi karşısı Se -
vim Ap. kat. 3 3221 

Bir muhasebe memuru aranıyor -
Muhasebe ve muhaberat işlerinde u • 
zun zaman çalışmış muktedir. memur 
aranıyor. Ecnebi lisanlarından birini 
ve bilhassa almanca bilen tercih olu • 
nacaktır. Hal karşısında M. ve A. Ha-
nef kardeşlere müracaat. 3247 

Satıhk : 
Satılık kamyon - Fort dört silin -

dir faal vaziyette. 933 modeli. Banka
lar Cad. berber Hakkı Öcala müraca-
at. (3158) 

Kiralık oda - Adliye sarayı karşı- Satılık arsa - Bahçeli evler yapı 
sında Ortaç Apartman No. 4 3234 kooperatifine bitişik imar parselli ge 

K . 1 k M''bl 1. k f 1 b. niş cepheli asfalt üzerinde ucuz fi-
ır~ ı - 0 e 1 ve on ?r u ır yatla tel 2406 Bayram C. No. 1 (3180) 

oda kıralıktır. Posta caddesı Şaban S t 1 k ç h 11 s·ı Dafı' .. a ı ı ev - eşme ma a e 
Ap. 8 No. ya muracaat. 3236 sokak No. 3 İki kat 5 oda iki mutbah 

Kiralık oda - Güzel büyük bir oda ve arsa taliplerin Çıkrıçılar yokuşun· 
bir bay için kiralıktır. Yenişehir De - da Hüner Mehmet Arasa müracaatla-
mirtepe Urunç sokak No. 7 (a}. Birin rı. {3181) 
ci kat. 3237 Satılık - Seyahat dolayısiyle muh-
Kiralık - Bakanlıklar karşısı Ko - telif ev eşyası ve iki soba satılıktır. 

nur sokakta 15 No. lu evin üst katı Yenişehir Kızılırmak caddesi numa -
( 4 oda bir hol, banyo, havagazı, su e- ra: 29 za müracaat. 3235 
lektrik) kiralıktır. Alt kata müracaat 

3244 
Satılık inşaat kerestesi - Az kulla

nılmış ucuz ve acele satılıktır. Yük • 
Kiralık bir oda - Mobilya ve mo - sel caddesi nihayetinde İçel sokak 

bilyasız. Konforlu, havadar, aile ya - No. 23 M. Atamana müracaat. 3263 
nında. Necati bey okulu karşısında • 

h 1 k S N 23 U~ A d · Satılık Volospıt - N. S. U marka meç u as er . o. gur p. aı- . . . . . k 
3 3245 az kullanılmış bırı erkek ıkısı ız vo-

re. lospiti satılıktır. Yenişehir İçel sokak 
Kiralık - Müstakil antreli birinci No. 23 M. Atamana müracaat. 3264 

kat, 4 oda bir hol, fırınlı hava gazı o
cağı Yenischir son durak Adakale 
18/1 Telefon 3753. 3248 

Satılık Motosiklet - Marş otoma -
tik D. K. W. çift silindirli pek az kul 
lanılmış, acele satılıktır. İktisat Ve. 

Kiralık daire - 3 oda hol banyo ve Sanayide Lütfi Suda'ya müracaat. 
saire 45 lira su hariç. Yenişehir Mimar 3266 
Kemal mektebi üstünde Türe sokak 
6 No. apartmanın 2 inci katı. 3249 

Satılık müstamel fotinler - 1300 
çift müstamel asker fotini satılıktır. 

Kiralık - Bekarlara 18 - 20 liraya Tahtakale Pınar sokak No. 1 re müra-
oda Yenişehir İnönü Cad. No. 78 kat caat. 3267 

lira olup muvakkat teminat miktarı 

"1614" lira "37" kuruştur. 
2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

15. 9. 939 gününe rastlıyan cuma gü
nü saat "10,, da Silifke J. okulu bina
sında toplanan komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3 -Ekmek için konulacak unun ve 
ekmeğin evsafı ve şeraiti okul salo
nunda asılıdır. İstiyenlere bedelsiz ve 
rilir. 

4 - Eksiltmeğe gireceklerin kanu
ni ikametgahı ve ticaret odalarında 
kayıtlı olduklarına dair vesikalar ara
nılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin mu· 
vakkat teminat için sandık makbuzu 
veya banka mektuplariyle teklif mek
tuplarını kanunun tarifatı dahilinde 
ve kapalı zarf içerisinde ihale saatin
den bir saat önce komisyona vermele
ri Hizımdır. Bu saatten sonra verile
cek mektupların kıymeti olmadığı i -
tan olunur ... 6838" (4226 14178 

D. Hava Yollara 

Muhtelif makineler alınacak 

Devlet Hava Yolları Umum MÜ· 
dürlüğünden : 

1 - İdaremiz için açık eksiltme 
suretiyle bir adet komple küçük tip • 
traktör ile bir adet silindir, bir adet 
ot biçme makinesi ve bir adet üçlü 
tırmık alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4.250 lira o
lup muvakkat teminat 318 lira 75 ku
ruştur. 

3 - Eksiltme 16.9.939 cumartesi 
günü saat 11 de Ankara devlet hava 
yol~rı umum müdürlüğünde yapıla -
caktır. 

4 - Bu eksiltmiye ait fenni ve hu
susi şartname umum müdürlUkten pa 
raıız alınabilir. (4242) 14191 
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Askeri Fabrikalar 

1150 adet tüp oksijen 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü. 

<ıürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (360) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. made -
deJerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıkJanna ve bu işle alakadar tüccar 
dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiyle mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. 

(4186) 14144 

Motörlü vasıtaların f amirahnda 
kullanılacak 1 l kalem ve iki 

takım alat alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

ULUS 

• 
Nafia Vekôleti 

Muhtelif inşaat ve smai imalal 
N afra Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Seyhan sağ sahil sulama ve de

şarj şebekesiyle sınai imalatı ve işlet
me binaları inşaatı keşif bedeli 
2.400.000 liradır. 

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

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri 50 lira mukabilinde su işle· 
ri reisliğinden alabilirler. 

saat 10 na kadar gelmiş olmaları aksi 
takdirde postada olan gecikmeler ka
bul edilmiyecektir. 

(6572) 14047 

İnşaat münakasası 
İzmir Belediyesinden : 

· Milh Müdafaa V •. 
. . . . . - --~·~ ~"" 

Eskiıehir tayyare f abrikaSI 
genişletilecek 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Eskişehir tayyare fabrikası 

elde mevcut pliinlar mucibince geniş
letilecektir. Keşif bedeli 74.426 lira 
41 kuruş olup ilk teminat miktarı 4987 
liradır. 

2 -Kapalı zarfla eksiltmesi 11.9.939 
pazartesi günü saat 15 de vekalet sa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname, proje ve resimleri 
375 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girecekler bir haf
ta evel hava müsteşarlığı altıncı şu 
besinde müracaatla vesika almaları la 
zımdır. 

1 -9 - 1939 

Yol yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yeni Büyük Millet Meclisi bl· 
nasına giden ve Çankaya caddesine il• 
tisak veren 50,..682 lira bedeli keşifl 

yolun ikmali inşaat ve teferruatını~ 
yapılması on beş gün müddetle kapa 
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 - İhalesi 12. 9. 939 salı günü saa' 
11 de belediye encümeninde yapılacak 
tır. 

3 - Muvakkat teminat 3784,10 lira 
dır. 

4 - Şartname ve keşif ve sairesin! 
görmek isteyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 12. 9. 939 
salı günü saat ona kadar teklif mek • 
tuplarını encümene vermeleri ilan o • 
lunur. ( 4061) 14018 

25 Adet kalamo.ı 

Tahmin edilen bedeli (4887) lira 
(50) kuruş olan 1150 adet tüp oksijen 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 8. 
9. 1939 cuma günü saat 15.30 da pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname para· 
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (366) li
ra (57) kuruş ve 2490 numaralı kanu -
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyJe mezkur gün 
ve saaatte komisyona müracaatları. 

Tahmin edilen bedeli (1400) lira o
lan yukarıda yazılı on üç kalem ve iki 
takım alat Askeri Fabrikalar umum 
müdürJüğü merkez satın alma komis
yonunca 18. 9. 1939 pazartesi günü sa
at 15,30 da pazarlıkla ihale edilecek -
tir. Şartname parasız olarak komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (105) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan oldukla
rına dair ticaret odası vesikasiyle mez 
kur gün ve saatte komisyona müraca-

(4097) 14065 

200 adet boş ispirto 
varili alınacak 

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

5 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
· maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilam ilk teminat ve teklif mektuplarını mu 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden: ayyen saatten bir saat evetine kadar 

komisyona vermeleri. Uzunköprü - Kuleli Burgaz yolu- (
3969

) (
13948

) 

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

14103 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden 
1 - Su işleri için alınacak olan 2! 

adet kalamoz kırk beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

nun O + 000 - 8 + 412 kilometreleri Askeri Fabrikalar Umum Mü
<ıürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : atları. (4187) 14145 

arasında yaptırılacak Y01 inşaatı 6· 9· Bu sene 15 Eylülde Ankara'da 
939 çarşamba günü saat 15 te ihale e-

2 - Muhammen bedeli (925) lira• 
dır. 

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

Tahmin edilen bedeli (2650) lira o
lan 200 adet boş ispirto varili Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 12.9.939 sa
lı günü saat 14 de pazarlıkla ihale e -
dilecektir. Şartname parasız olarak ko 
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (198) lira (75) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tile -
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezktlr gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. 

(4115) 14072 

164 kalem makkap ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum 

aürJüğü Merkez Satın Alma 
misyonundan : 

Mü
Ko-

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
olan 164 kalem makkap Askeri Fabri-

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

3 kalem f aı düzeltme elması 
ah nacak 

5 kalem ve iki f a~ım demirhane 
alah ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Su İşleri Reisliği
ne makbuz. mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -

dilmek üzere on beş gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye çıka
rılmıştır. 

dilmez. (4078) 14100 
Tahmin edilen bedeli (1000) lira o- --------------

Keşif bedeli 33666 lira 30 kuruştur. 
1stekli1er inşaata ait resim, keşif ka
ğıtları şartname ve mukavele kağıdı 
Edirne nafıa müdürlüğünden 175 ku
ruş mukabilinde verilecektir. Muvak
kat teminat akçesi 2524 lira 97 kuruş 
tur. Eksiltmiye girmek için taliple· 
rin edime valiliğine müracaat ederek 
vesika almaları liizımdır. Ayrıca 939 
senesine ait ticaret odasında kayıtlı 
olduğuna dair vesaiki ibraz edecek
lerdir. Teklif mektupları ihale saatin 
den bir saat evetine kadar Edirne na
fıa müdürlüğünde eksiltme komisyo
nu başkanlığına tevdi etmeleri şart
tır. Postada gecikecek mektuplardan 
komisyon mesuliyet kabul etmez._Ga 
zete ilan bedelleri mukavele ve sau 
masraflar müteahhide aittir. 14110 

lan beş kalem ve iki takım demirhane 
alatı Askeri Fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonda 
18. 9. 1939 pazartesi günü saat 15 de 
pazarlıkla ihale ediJecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (75) 
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. 

(418) 14146 

14 kalem koşum 
malzamesi 
ah nacak 

· Vilôyetler- · · · 

İnşaat eksi itmesi 
İstanbul Defterdarlığmdan : 

7. 9. 939 tarihine müadif perşembe 
günü saat 15 de İstanbul defterdarlı
ğındaki milli emlak müdürlüğünde mü 
teşekkil eksiltme komisyonu odasın • 
da 587 50 lira 26 kuruş elli sekiz bin 
yedi yüz elli lira yirmi altı kuruş ke-

şif bedelli Mercan maliye şubesi inşa- Hükumet konağı yaphnlatak 
atı kapalı zarf usuliyle açık eksiltme-
ye konulmuşur. K~~s .. vi.~~~eti Ardahan Kazası 

Mukavele eksiltme bayındırlık işle- Malmudur)ugunden : 
ri gene hususi ve fenni şartnameleri Ardahan kasabasında yapılacak 
proje keşif hülasasiyle buna mütefer- 49747 lira 83 k~ruş keşif bedeli hükü
ri diğer evrak 293 kuruş bedel muka· me~ konagı ~nşa.atı kapalı zar~ u-

Askeri Fabrikalar Umum MÜ· bilinde verilir. sulıyle ve on hın hrası bu yıl bakıye-
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· Muvakkat teminat dört bin yüz sek si 9.40 mali yılında ödenmek şartiyle 
miayonundan : sen sekiz liradır. eksıltmeye çıkarılm~ştır. 

Tahmin edilen bedeli (4500) lira o- İsteklilerin teklif mektuplarını ve 1 - Dosyasındakı evra~. şunlar -
lan 14 kalem koşum malzemesi Aske- e naz kırk bin liralık bu işe benzer iş dır : . . 
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer - yaptığına dair idarelerinden almış ol- A - Mu~avele prOJeSı . 
kez satın alma komisyonunca 20. 9. duğu vesikalara istinaden İstanbul vi- B - Eksıltme şartn~mesı ve bayın-
1939 çarşamba günü saat 14,30 da pa • !ayetinden eksiltme tarihinden itiba- dırlık genel şartnamesı . 

1 
. 

zarlıkla ihale edilecektir. Şartname ren sekiz gün evci alınmış ehliyet ve C - Fenni şartname ve .yapı ış en 
parasız olarak komisyondan verilir. 939 senesine ait ticaret odası vesikala- umumi ve ~enni şartnamesı 
Taliplerin muvakkat teminat olan rını havi kapalı zarfları 7. 9. 939 per - D - ProJeler . h 

1 
A k ' f 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- (337) lira (50) kuruş ve 2490 numara- şembe günü saat 14 de kadar defter· G - ~et~aj. c~tvelı ve a ası eşı 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 1ı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve- darlık milli emlak müdürlüğünde top E - SılsıleıKfıyat f "d" 

1 
.. ~ .. 

• d kl · b k 1 ğ 1 2 - Dosya ars na ıa mu ur ugun mısyonun an : saikle komisyoncu olmadı arına ve lanan komısyon aş an ı ına verme e- .. .. .. ~.. .. 
60 adet 1 Karat saplariyle beraber bu işle alakadar tüccardan oldukları - ri ve saat 15 de zarflar açılırken hazır d.~ v~ ~rdahan mamudurlugunde go-

taş düzetlme elması. na dair ticaret odası vesikasiyle mez - bulunmaları. rulebılır. . . . 
60 adet 0,8 Karat saplariyle beraber kQ ·· saatte komisyona müraca- (6223/ 3813) 13798 3 - Muvakkat temınat 3732 lıradır. 

taş düzetlme elması. tlr gun ve (4189) 14147 4 - İsteklilerin ihale gününden as-
50 adet 0,6 Karat saplariyle bera - a arı. Su saati il ô n 1 gari sekiz gün evel Kars vilayetine 

her taş düzetlme elması. Krrıkkalede yaptırılacak yaptığı işler ve bonservislerle müraca 
Tahmin edilen bedeli (5.000) lira o- Aydın Belediye Reisliğinden: at ederek vesika veren komisyondan 

lan yukarıda yazılı 3 kalem taş düzelt- font boru ferşiyatı 1 - 15 milimetrelik 250 adet su sa- alacağı ehliyet vesikasiyle 939 yılı ti-
me elması Askeri Fabrikalar umum ati ile keza 15 milimetrelik 280 adet caret odası vesikasını ibraz etmeleri. 
müdürlüğü merkez satın alma komis- Askeri Fabrikalar Umum Mü· kolye ve teferruatları kapalı zarf u • 5 _ İhale 15. 9. 939 tarihine müsa -
Yonun"'a 20. 9. 1939 çarşamba gu"nu·· sa- du'·rıu··g~u.. Merkez Satın Alma Ko- l' 1 k 'l k t 

... su ıy e e sı tmeye onmuş ur. dif cuma günü saat 16 da Ardahan 
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. misyonundan: 2 - Saatlerin muhammen bedeli maJmüdürlüğünde müteşekkil komis-
Şartname parasız olarak komisyon - Keşif bedeli (32.000) lira olan yu - 4125 ve kolyelerin 2100 liradır. yonca yapılacaktır. 
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi- karıda yazılı inşaat Askeri Fabrika • 3 - Saatlerin muvakkat teminatı 6 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nat olan (375) lira ve 2490 numaralı lar umum müdürlüğü merkez satın al 309 lira 38 kuruş, kolyelerin 157 lira na uygun olarak hazırlıyacakları tek
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa- ma komisyonunca 16. Eylül. l939 cu- 50 kuruştur. lif mektuplarını saat 15 e kadar ko_
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu martesi günü saat 11 de kapalı zar~la 4 - İsteklilerin fenni ve eksiltme misyon riyasetine vermiş olmal.arı la
işle alakadar tüccardan olduklarına ihale edilecektir. .Şartname. (l) lıra şartnamelerini parasız Aydın beledi- zımdır. Postada vukubulan gecıkme -
dair Ticaret odası vesikasiyle mez - (60) kuruş mukabilınde komısyondan yesinden alabilirler. !er kabul edilmez. 
kur gün ve saatte komisyona müraca • verlir. Taliplerin muvakkat teminat 5 - İhalesi 28 eylül 939 perşembe (6841/ 4260) 
atları. (4184) 14142 olan (2400) liraya havi teklif mektup- günü saat 16,30 da Aydın belediyesi 

• tarını mezkur günde saat 10 na kadar daimi encümeninde yapılacaktır. 
14 kalem elektrtk komisyona vermeleri ve kendilerinin 6- Eksiltmeye iştirak edeceklerin 

de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad muvakkat teminatlarını havi teklif 
alana ca k del erindeki vesaikle muayyen gün ve mektuplarını ihale saatinden bir saat 

Mu... saatte komisyona müracaatları. 
malzemesi 

14208 

·Sihat ve içtimai M. V. 

a~ı latak ordu hası abakıu 

hemıireler okuluna 100 lira 
ayhk ücretle iki talim 

hemıiresi ahnacak 
M. M. Vekaletinden : 
Alınma şartlar: 

1 - Kızılay 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 
raporiyJe tevsik edilecektir. 

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

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

Ankara Belediyesi 

Çöp kamyonu alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

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

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

3 - Muvakkat teminat (2250) lira
dır. 

4 _ Şartnamelerini .. görmek is~i -
yenlerin her gün encu.men ~al:mıne 
müracaat etmeleri ve ısteklılerın de 
teklif mektuplarını 3.10.939 salı günü 
saat ona kadar encümene vermeleti i-
lan olunur. (3781) 13822 

Frigofrik ve kan 

kurutma inşaatı 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Ank~ra mezbahasında yaptırı
lacak ~50 hın (199) lira (15) kuruş 
kıymetı muhammineli frigofrik ve 
kan .kurutma inşaat ve tesisatı şartna
mesınde yapılan bazı tadilat üzerine 
veniden kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

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

3 - Muvakkat teminat (13 757 97) 
liradır. ' ' Askeri Fabrikalar Umum 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4200) lira o
lan 14 kalem elektrik malzemesi As
keri Fabrikalar umum müdürlüğü mer 
kez satın alma komisyonunca 18. 9. 
1939 pazartesi günü saat 14,30 da pa • 
zarlıkJa ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyonda~ verilir. 
Taliplerin muvakkat temınat olan 
(315) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis 
yoncu olmadıklarına ve bu i~le ~Iaka
dar tüccardan olduklarına daır tıcaret 
odası vesikasiyle mezkur gün ve sa · 
atte komisyona müracaatları. 

evveline kadar belediye riyasetine ver 
meleri lazımdır. Postada vukubulacak Kömür tahmil ve tahliye i~i gecikmeler nazarı dikkate aıınmaz. 

Bir Veteriner sıhat 
memuru ahnacak Denizyolları İ§letme Umum Mü

dürlüğünden : 
1 - İdaremizin 31 mayıs 1940 tari

hine kadar kömür tahmil ve tahliye 
ve aktarma işleri kapalı zarf usulü i
le eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 60 bin lira
dır. 

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

13976 
• Sıhat ve İçtimai Muavenet Ve. 
ilk mektep yaptırılacak kaletinden : 

Ordu Valiliğinden : Ankara merkez hıfzıssıhha mües-
1 - 22729 lira 88 kuruş keşif bedel- esinde 75 lira ücretli bir veteriner 

ses ·· h ld' T r li Ordu vilayet merkezinde yaptırıla- sıhat memurluğu mun a ~r. a _1P. o-
cak beş dershaneli ilk mektep inşaatı . !anların evrakı müspitelerıyle bırlık-
eksiltmeye konulmuştur. te sıhat vekaletine müracaatları. 

2 - İhale 11. Eylül 939 pazartesi (4171) 14179 

4 - ~artnamc ve keşif ve mukave
le P~OJ.e ve krokisini görmek ve al
mak ıstıycnlerin 2490 numaralı kanu
~un. beşinci maddesindeki nispet da
ıresınde (12,50) lira bedel mukabilin
~~ V~ evelcc almış olanların da de· 
gışmış olan kısmını bila bedel almak 
üzere Encümen kalemine ve istekli
lerin ~e .. teklif mektuplarını 3.10.939 
salı gunu saat ona kadar encümene 
vermeleri ilan olunur. (3i82) 13823 

(4184) 14143 

400 ton ham mağnezit 

alınacak 

nat 4250.- liradır. 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen 
komisyondan parasız olarak alınır. 

5 - İsteklilerin bu işe ait teklif 
mektuplarını tayin olunan günde saat 
14 e kadar komisyon reisliğine mak-

M .. buz mukabilinde vermeleri lazımdır. Askeri Fabrikalar Umum u-

günü saat 10 da vilayet daimi encü -
meninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrakı keşfiye ve 
projeler nafıa dairesinde görülebilir. 

Fakülteler · 

Sade yağı alınacak 
Ankara Hukuk Fakültesi Direk

törlüğünden : 

Sömikok alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

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

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

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

(4175) 14134 

. P-~ T •. ve T . . Md. · 

Tôlik halkası 
ah nacak 

P. T. T. Umum Müdürlüğün-
den : 

1 - İdare ihtiyacı için yüz bin 
(100.000) adet talik halkası açık ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (üç bin), mu
vakkat teminat (225) lira olup eksilt• 
mesi 9 teşrinievel 939 pazartesi günü 
saat (16) da Ankarada P.T.T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu• 
biyle kanuni vesikalarını ve teklifle
rini hamilen mezkur gün ve saatte o 
komisyona müracaat edeceklerdir. r 

<t - ~arrnameıer, RnKaraaa l"."l. ı. 
levazım, İstanbulda P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be· 
delsiz verilecektir. (3884) 13911 

Elüminyüm manson allnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğündenı 

1) Münakasaya çıkarılıp talibi zu • 
bur etmiyen 20.000 adet 3 m/ m ve 
80.000 adet 4 m/ m ki ceman 100.000 a• 
det alüminyum manşon bir ay içinde 
pazarlıkla alınacaktır. 

2) Muhammen bedel 8000, muvak -
kat teminat 600 lira olup pazarlık 16 
Eylül 939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada P. T. T. umumi müdürlük 
binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3) İsteklilerin şartnamelerini gör -
mek üzere mesai saatleri zarfında her 
gün Ankara'da P. T. T. levazım ve İs 
tanbul'da Kınacıyan hanında P. T. T. 
levazım ayniyat şube müdürJüklerinct 
müracaatları ve pazarlığa iştirak et -
mek üzere ikinci maddede yazılı gün 
ve saatte o komisyonda hazır bulun • 
malan iJan olunur. (4065) 14061 

Sömikok kömürü alınacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğün. 

den : 
1 - Ankara P. T. T. merkezleri ih· 

tiyacı için 515 ton sömikok kömürü 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2 - Tahmin bedeli 12875 lira olup 
muvakkat teminatı 966 liradır. 

3 - 15. 9. 939 tarihinde c.uma günü 
saat 15 te Ankara P. T. T. müdürlüğü 
odasında müteşekkil komisyonda ya· 
pılacaktır. 

4 - Şartname müdürlük kalemin
den bedelsiz olarak verilir. 

5 - İsteklilerin 2490 No .Ju arttır· 
ma eksiltme ve ihale kanununda yazı
lı vesikalarla beraber teklif mektup
larını eksiltme saatinden bir saat eve
tine kadar Ankara P . T. T. müdürlü
ğünde eksiltme komisyon riyasetine 
makbuz mukabilinde verilmesi icap 
eder. 

Postadaki gecikmeler kabul edil· 
mez. (4240) 14190 

Diş Tabibi 

Daniyal Tuna 
Kooperatif arkası Ali Nazmi apart-dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- (6471) (13972) 

misyonundan : . d D .. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1704 lira 74 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve ihale gü
nünden nihayet sekiz gün evetine ka
dar makamı vilayete müracaatla ala
cakları ehliyet vesikasiyle 939 yılına 
ait ticaret odası vesikasını ibraz etme
leri lazımdır. 

Hukuk fakültesi için alınacak 3900-
4300 kilo sade yağın ihalesi günü o
lan 28. 8. 939 tarihinde talip çıkmadı
ğından ihalesi on gün uzatılmıştır. 
Kilosunun tahmini fiyatı 115 kuruş 
ve muvakkat teminatı 370 lira 88 ku
ruştur. 7. 9. 939 .perşen:be .günü saat 
11,30 da açık e~sııtm; ~le ıhalesi ya
pılacağından ısteklılerın fakülteye 
müracaatları. 14189 

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

manında No. 3. Tel : 1239 3268 

Tahmin edilen bedeli (4800) lira o- Zayı phadetname :- 1305 e aruş 

00 ham Mağnezit Askeri fab- şefakadan almış oldugum şahadetna -
lan 4 ton . 1 İk' · b' ·· h 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa- me zayı o muştu1 r. d ıvncıd ır nu~ ~~ı 

1 k ·s onunca 18 9 939 pa - için müracaat o un ugun an zayı nus tın a ma omı y · · .. .. 
· " ü saat 16 da pazarlıkla iha· hanın hukmu yoktur. 

zartesı gun Ahmet Bıçak,..ıl 
le edilecektir. Şartname parasız ola - 3256 ~ ar 

6 - Teklif mektuplarının ikinci 
maddede yazılı saatten bir saat eveti
ne kadar makbuz mukabilinde daimi 
encümene vermeleri lazımdır. Posta 
ile i:Öndcrilecek mektupların nihayet 

4 - Şartnamesini görmek isteyen -
lerin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 15. 9. 939 cuma günü sa -
at ona kadar teklif mektuplarını bele
diye encümenine vermeleri ilan olu -

(4176) 14135 

Zayi - 933 - 934 ders yılında Amas
ya orta okulu birinci sınıfından aldı -
ğım tasdiknamemi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 
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... 
Levazım Amirliği 

Sığır veya k~! eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır merkez birlikleri -

nin senelik ihtiyacı için 260 ton sığır 
veya keçi eti kapalı zarfla ekı;iltme
ye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 52000 lira olup 
muvakkat teminatı 3900 liradır. 

3 - Eksiltmcıi 5-9-939 salı günü 
saat 

0

dokuzdadır. 
Şartnamesi her gün iş zamanında 

komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me gilnü 2490 sayılı kanunun 2. 3. ün
cU maddelerinde istenilen belgeleriy· 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını 32 inci madde
sine uygun olarak komisyona teslim 
etmeleri iUln olunur. (3911) 13864 

Sığır eti alınacak 

mektuplarını Gaziantep tugay satın - 3- Eksiltmesi 11. Eyl. 939 pazar -
alma komisyonuna vermeleri. tesi günü saat 11 de Erzincanda aske-

(3999) 13960 ri satın alma komisyonunda yapılacak 

1 
tır. 

Garaj yaptın ocak 4 - şartname ve evsafı kolordunun 
Ankara Levazım Amirliği Satın tekmil garnizonlarında mevcuttur ve 

Alma Komisyonundan : aynıdır. Her yerde her gün görülebi -
1 - Kor birliklerinden istihkam ta- lir. İsteyenlere bir adedi 186 kuruş 

buru ihtiyacı için bir adet 11 tipi ga- mukabilinde komiı;yondan gönderile
raj K. zarfla eksiltmeye konmuştur. cektir. 

2 - Tahmin bedeli - lira olup mu- 5 - Teklif mektupları eksiltme sa-
vakkat teminatı 4208 lira 58 kuru9tur. atinden bir saat evel komisyon baş -

3 - Eksiltmesi 7. 9. 939 perşembe kanlığına. verilmiş veya posta ile aynı 
gnü saat 16,30 dadır. saatte komisyonda bulundurulmuş o-
Şartnamesini görmek ve almak is - lacaktır. (4245r 14193 

teyenler her giln Çorluda kor Sa. Al 
komisyonuna müracaatla 2 lira 95 ku- Un ahnacak 
ruş mukabilinde alabilirler. Ankara Levazım Amirliği Satın 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
Alma Komisyonundan : 

~e günü 249.0 say~lı k~nunun 2• 3 ~n- 1 - Eğridir kıtaatının senelik ihti-
cil ~a~dele_rınde ı.~t~~ı.len belge~erıy- yacı olan 135.000 kilo unu kapalı zarf 
le bırlıkte ıhale gunu ıhale aaatınden 1• 1 k · ıt k ı <:.tur . 'f usu ıy e e sı meye onu mu~ . 
en geç bir saat evelıne kadar teklı 2 - Şartnamesi İ::; artada tümen sa 
mektuplarını Çorluda kor satın alma t 1 k · pd İstanbul . 1 . ın a ma omısyonun a ve , 
komısyonuna verme en. Ankara levazım amirlikleri satın al -

(4000) 13961 ma komisyonundadır. İstekliler şart-
Ga raJ· yaptı rı laca k nameyi komisyon1ar~a okuyabilirler. 

3 - İşbu 135.000 kılo unun muham-
Ankara Levazım Amirliği Satın Ankara Levazım Amirli&i Satm men tutarı 16200 liradır. 

Alma Komisyonundan : Alma Komisyonundan : 4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi 
Manisada bulunan tümen birlikleri- 1 - Kor birliklerinden istihkam ta- be~ miktar fazlası da dahil olduğu hal 

nin ihtiyacı olan 90 bin kilo sığır eti- buru ihtiyacı için bir adet 13 tipi ga- de ilk teminatı 1215 liradır. 
nin 24. 7. 939 tarihinde kapalı zarfla raj K. zarfla. eksiltmeye ko~muştur. 5 - Eksiltme 20. 9. 939 tarihine te
yapılan mUnakasasında teklif edilen 2 - Tahmın bedelı - lıra olup sadüf eden çarşamba günü saat 16 da 
fiyat pahalı görlildüğUnden mezkur muvakkat teminatı 3783 lira 25 kuruş- İspartada tümen ~atın alma komisyo· 
etin kanunun 40 ıncı maddesine tev • tur. nunda yapılacaktır. 
fikan bir ay içinde kapalı zarfla sa - 3 - Eksiltmesi 6. 9. 1939 çarşamba 6 - İstekliler 20. 9. 939 çarşamba 
tın alınacaktır. İhalesi 8. Eyl. 939 cu- günü saat 16 dadır. günü saat 15 e kadar teklif mektupla-
ma günU saat 11 dedir. Şartnamesini görmek ve almak is - rını İsparta tümen satın alma komis-

Hepsinin tutarı 20700 liradır. İlk teyenler her gUn Çorluda kor Sa. Al. yonu başkanlığına verecek veyahut 
teminat 1552 lira 50 kuruştur. Şartna- komis~o.nuna mü~a.caatla 2 lira 53 Kr. göndereceklerdir. Bu saatten sonra ve 
meai parasız olarak komisyondan ve- mukabılın~e alabılır~er. . . rilen veyahut gönderilen mektuplar 
rilir. İ&tcklilerin teminat maklıuz ve 4 - Eksıltmeye gıreceklerın eksılt· alınmıyacaktır. Saat ayarı tümen da -
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2. me gUnü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ~n- ire saatiyle yapılacaktır. 
S. maddelerinde yazılı vesikalariyle cü maddelerinde istenilen belgelerıy- 7 - 2490 sayılı kanunun hükümle -
beraber ihale günü ihale saatinden bir le birlikte ihale günü ihale saatinde.n rine ve bilhaıasa 32 maddesine uygun 
saat eveline kadar teklif mektuplariy- en geç lıir saat eveline kadar teklıf olmıyan mektupların sahipleri 'eksilt
Je Manisa tüm satın alma komisyonu- mektuplarını Çorluda kor satın alma meye iştirak ettirilmiyecektir. 
na vermeleri. (3994) 13955 komisyonuna vermeleri. 

13962 

Muhtelif et alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

:Alma Komisyonundan : 
1 - G. Antep garnizonu kıtaatının 

et ihtiyacı kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. 

2 - 75 bin kilo et alınacaktır. Sığır 
etinin muhammen bedeli 18.000 ve mu 
vakkat teminatı 1350 liradır. 

Keçi eti muhammeni 18750 lira mu
vakkat teminatı 1407 lira. Koyun eti 
muhammeni 22500 ve muvakkat temi
natı 1688 liradır. 

~ - Mün:ak:uı;ı.L:ı 11 eyfül 030 pazar
tesi günü saat 11 de yapılacaktır. 

4 - Şartnameler komisyonda görü
lebilir. 

5 - İstekliler münakasa ı;aatinden 
bir saat evet icabeden vesikalariyle 
kanunun tarif ettiği şekilde haz•rlı -
yacakları teklif mektuplarını komis -
yona vermiş olacaklardır. 

(3995) 13956 

Yulaf safin ahnacak 

(4001) 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Edremit ve Bergama garnizon

ları birliklerinin senelik ihtiyaçları o
lan un eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Edremit unu 510,000 kilo mu
hammen bedeli 57375 lira. Muvakkat 
teminatı 4304 liradır. Bergama unu 
400.000 kilo muhammen bedeli 48000 
muvakkat teminatı 3600 liradır. 
3- Eksiltme Edremit'te tüm satın 

alma komisyonu binasında yapılacak
tır. 

4 - Ekailtme kapalı zarf usuliyle 
13.9.939 çarıamba günü saat 16 da tek
lif mektuplarını komisyona verecek
lerdir. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenler 
her gün iş saatında komiayona müra-
caat etsinler. (4071) (14040) 

Sığır eti ahnocak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : Ankara Levazım Amirliği Satın 
Al K • d 1 - Sivas garnizonu senelik 140000 

ma omısyonun an : • y • 

1 
fl k ·1 

ı _ İstanbul komutanlığına bağlı ~ılo ~ıgır etı kapa ı zar a e sı tmeye 

birlikler hayvanatı için 1280 ton yu - onu muMştuhr. b d 
1
. 

28000 t . 2 - u ammen e e ı ve 
laf satın alınacaktır. halesı 11. Eyl. kk • d 2100 ı· d . .. .. muva at temınatı a ıra ır. 
939 pazartesı gunu saat 15 de yapıla - İh 1 s· t.. k ta . 3 - a e ıvasta umen omu n· 
caktır. Muhammen tutarı 65280 lıra - k b" d k' k · d 13 E 1 

! . . lı ınasın a ı omısyon a . y . 
dır. Ik temınatı 4514 lıradır. Şartna· . . 

· b d ı· k b"l' d .1 b'l" 939 çarşamba gilnil saat 15 de ıhale e · 
mesı e e ı mu a ı ın e ven e ı ır. d' k 
İ kl 'l . 'lk . kb ılece . ate ı erın ı temınat ma uzu veya Ş . h u kom·ıs . 4 - artnameıı er g n • 
mektuplarıyle 2490 sayılı kanunda ya- d .... 1 b"l' ı t kl"l r kanunun 
1 'k ı i 1 b b "h 1 .• .. • yon a goru e ı ır. s e ı e z ı vesı a.ar y e era er ı a e gunu ı-

3 
.. U dd 1 · .1 yazılı ve _ 

h 1 • d b' 1. k d 2. ve . unc ma e erınue 
a e. saatın en ır saat eve ıne a ar sikalarla ilk teminat makbuzlarını ve 

teklıf mektuplarını Fındıklıda komu kl"f k 1 h • 1 fı ge 
1 k . te ı me tup arını avı o an zar -

tan ı satın alma komısyonuna ver • 
33 

.. ·· dd le 
meleri. 3996 13957 ne kan.unun 32 ve . _uncu ma. e • 

( ) rindekı sarahat dahılınde tertıp ede· 

Odun allnacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komiayonundan : 

rek ihale gUnllnden bir saat evet ko -
misyona vermiş bulunacaklardır. Pos· 

Satın tada gecikmel~r mazeret kabul etmez. 
(4149) 14094 

1 - Diyarbakır askert hastanesiyle 
furunlar:ının senelik ihtiyacı ıçın 

1,610,000 kilo odun kapalı zarfla ek -
ıiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 20125 lira olup 
muvakkat teminatı 1509 lira 37 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 7. 9. 939 perşembe 
günü saat 11 de Diyarbakır kor Lv. 
A. satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gUn ve saatinden bir 
saat eveline kadar teminat ve teklif 
mektu{llarını komisyonuna vermeleri 

(3998} 13959 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
l - G. Antep garnizonunun kıtaa

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

Un oh nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Bayburt garnizonunun 

rin başından ağustos sonuna 
ihtiyacı olan 250,000 kilo un 
zarfla eksiltmiye konmuştur. 

ı. tes 
kadar 
kapalı 

2 - Muhammen bedeli 36.250 lira, 
ilk teminatı 2718 lira 75 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 11 eylül 939 pazar
tesi günü saat 16 da Erzincanda aske
ri satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

4 - Şartname ve evsafı kolordunun 
tekmil garnizonlarında mevcuttur ve 
aynıdır; her yerde her gün görülebi
lir. İstiyenlere bir adedi 181 kuruş 
mukabilinde komiı;yondan gönderile
cektir. 

5- Teklif mektupları eksiltme sa
atinden bir .aat evel komisyon baş
kanlığına verilmiş veya posta ile aynı 
saatte komisyonda bulundurulmuş o-
lacaktır. (4244) 14192 

Un ahnacak 

' 
Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 408 ton yulaf alınacaktır. Ka -

palı zarfla eksiltmesi 19.9.939 salı gü
nü saat 15 te İstanbul Tophanede İs
tanbul Lv. ~mirliği satın alma komis
yomında yapılacaktır. ' 

2 - Tahmin bedeli 20808 lira ilk 
teminatı 1560 lira 60 kuruştur. 

3 - Şartnamesi komisyonda göril -
lür. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale saa· 
tinden bir saat cvel komisyona verme-
lehi. (4249) 14197 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir müstahkem mevki birlik

lerinin 151.500 kilo kuru fasulya ihti
yacı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhaleai 16. 9. 939 cumartesi gü· 
nil ı;aat 12 de İzmirde kışladaki leva· 
zım amirliği satın alma komiayonun
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 18937 li
ra 50 kııruıtur. 

4 - Teminatı muvakkata akçeai 
1420 lira 32 kuruştur. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon
da göriilebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında ka· 
yıtlı olduklarına dair vesika göster -
mek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad 
delerinde ve şartnamesinde yazılı ve· 
sikalariyl! teminat ve teklif mektup· 
tarını ihale saatinden en az bir saat 
evel komisyona vermi~ş bulunacaklar 
dır. (4250) 14ıgs 

Sade yağı allnacak 
Ankara Lova:um Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Konyaclaki kıtaatın senelik ih· 

tiyacı olan 2740Q kilo sadeyağının 15 
8. 939 günU yapılan kapalı zarfla ek· 
siltmesinde teklif edilen fiyat pahalı 
görüldüğünden ıs. 8. 939 salı günün -
den itibaren bir ay zarfında pazarlığa 
bırakılmıştır. 

2 - İkinci pazarlık 5. 9. 939 aalı gil 
nil saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Konyada, ve 1stan• 
bul, Ankara levazım amirlikleri satın 
alma komisyonundadır. İstekliler tart 
nameyi komisyonda görebilirler. 

4 - Muhammen tutarı 30140 lira ilk 
teminatı 2825 lira 69 kuruştur. 

5 - İsteklilerin 5. 9 939 salı günil 
saat 11 levazım amirliği satın 

komiı;yonunda bulunmaları. 
alma 

(4251) 14199 

Frenk gömleği ahnacık 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

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

14/500 adet Frenk gömleği alınacak
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 18. 9. 939 
pazartesi gilnü saat 14.30 da İst. Top-

Ankara Levazım Amirliği Satın hane Lv. amirliği satın alma komisyo-
3 - Eksiltmesi 13. 9. 1939 çarşamba 

günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me gUnU 2490 sayılı kanunun 2, 3 iln
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve aaatlnden blr 

Alma Komisyonundan : nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1 - Trabzon garnizonunun 1. tef - 30450 lira ilk teminatı 2283 lira 75 ku

rin başından eylill sonuna kadar ihti- ruştur. Şartname ve nümunesi komis
yacı olan 275.000 kilo un kapalı zarf - yonda görülür. İsteklilerin kanuni ve
la ekailtmeye konmuıtur. aikalariyle beraber teklif mektupları-

2 - Muhammen bedeli 37.125 lira, nı ihale ıaatinden bir aaat evci komis 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

. Muhammen 
İhalenin M. Tem. Tutarı 

Muhammen 
Fiyatı 

Kr. St. 
Miktarı 

Kilo Saati Gür Tarihi Nevi Lr. Kr. Lr. Kr. Cinsi 

15 de 
15-30 

P. ertesi 20-9-939 K. zarf 6378 75 85050 13 50 630000 Un 
,, ., 20-9-g39 Açık 663 00 8840 8 50 104000 Bulgur 

16 00 ,, ,, 20-9-939 K. zarf 630 00 8400 15 00 56000 K. fasulye 
16-30 ,, ,. 20-9-939 K. zarf 176 40 4361 24 50 17800 Pirinç 

1 - Dörtyol garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan erzakların cins, miktarı, muhammen fiyatı, mu
hammen tutarı, muvakkat teminatı, ihalenin nevi, tarih gün ve saati yukarda gösterilmiştir. 

2 - Eksiltmeler Dörtyol belediye salonunda ya pılacaktır. 
3 - Şartnameler garnizon leva:ı:ım müdürlüğün de her gün görUlebilir. 
4 - Ka}:>alı zarfla münakasasına girecekler mühürlü teklif mektuplarını 2490 sayılı kanundaki veı;aikle 

beraber ihale saatinden evvel satınalma komisyonuna vermiş olmaları ilan olunur. (4246) 14194 

Yün fanila alınacak 
Ankal'a Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
10/ 620 adet yün fanila alınacaktır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 18. 9. 939 
pazartesi gUnU saat 15,30 da 1st. Top
hanede LV.amirligi satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 20178 lira ilk temi
natı 1513 lira 35 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komiı>yonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalariyle bera -
ber teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evel komisyona vermele-
ri. (4254) 14201 

Çorap ahnocaK 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
44,300 çift çorap alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 18. 9. 939 pazartesi 
günü saat 15 de İstanbul'da Tophane
de Lv. amirliği satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 19935 lira ilk temina
tı 1495 lira 12 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. istek· 
lilerin kanuni vesikalariyle beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evel komisyona vermeleri. 

(4255) 14203 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

. d 1 Alma Komısyonun an : 
1 - Adanadaki birliklerin kı§lık 

mahrukat ihtiyacı için 150.000 kilo sö
mikok maden kömürü açık eksiltme 
ile 18. 9. 939 pazartesi günU saat onda 
ihalesi yapılmak Uzere eksiltmeye ko· 
nulmu~tur. 

2 - Adana tümen karargahında sa· 
tın alma Ko. yapılacaktır. f steklil& 
şartnamesini Ankara, İstanbul Lv. 
amirlikleri ile Kayseri kor ve Adana
da satın alma komisyonlarında ht:
gUn glSrUlebilir. 

3 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2, 3. cü maddelerini haiz olduklarına 
dair vesaiki hamil olmak üzere ihale 
saatinde ilk teminat makbuzu ile ko • 
misyona müracaat etmeleri lhımdır. 

(4256) 14204 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı 

1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 
için komisyonca kapalı :zarfla eksilt
meye konulan Sl6000 kilo pirincin ila
nında noksanlık görilldüğilndcn şim

diye kadar yapılan iUlnlar hükümsüz 
sayılarak yeniden kapalı zarfla ekıilt 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 20 eylül 939 çarşamba 
gUnU saat 11 de Diyarbakır I,..V. fi.. 
mirliği satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 19200 lira O• 

lup muvakkat teminllt 1440 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün it zarna· 
nında komisyonda görülebilir. 

5 - Taliplerin belli günde İhale 
saatinden nihayet bir saat evel temi• 
natlariyle teklif mektuplarını komis· 
yona vermeleri ilan olunur. (4257) 

14205 

Hava Kurumu . 

Sömikok all~acak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün· 

den : 
Türkkuşu ihtiyacı için '340 - 400 

ton yerli sömikok k~mürü kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. Mu 
hammen bedeli 10.200 liradır. İlk te 
minat 765 lira olup ihalesi 6. 9. 939 ta

Sığır eti almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için .aşağıda miktarı, fiy:atl, tutarı ilk inan

cası yazılı 33itton sığır eti kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Kapalı tarfla ekslltmesi 7 ~ylül 939 perıembe günü saat 15 te b

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

İzmitte tümen aatınalma komisyonunda görülebilir. 
4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. Ve 

teminatları da ayn ayrı alınabilir. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatinden bir saat evvel satınalma komis -

yonuna vermeleri. 
Miktarı Fiyatı Tutarı 

Mevkii Kilo kuruş Lira Kuruş Lira İlk inancası 

İzmit 104000 25 26000 1950 00 
Hst. 6000 25 1500 112 50 
Ada pazar 90000 25 22500 1687 50 
Bolu 90000 25 22500 1687 50 
Tuzla 23000 25 5750 431 25 
Gebze 24000 25 6500 467 50 

(3992) 13953 

Un ve et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Alayın 939 ve 940 seneleri ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle eksilt

meye konulan aıağıda cins ve miktarları yazılı iki kalem yiyecek madde· 
lcrinin tahmin bedelleri muvakkat teminatlariyle gUn ve saatleri karşıların

da gösterilmiitir. 
2 - Eksiltme Çorum garnizonu ordu evinde yapılacaktır. Şartnameleri

ni görmek istiyenler istedikleri zaman komisyona müracaat edebilirler. 
Taliplerinin 2490 sayılı arttırma ve ekailtmt kanununun maddelerinde ti
rif ettiği şekilde tcminatlariyle birlikte tayin edilmiş bulunan gün ve sa-
atlerden bir saat evvel komisyona müracaat eylemeleri. (4258) 14206 

Miktarı Muh. B. İlk Tem. 
Cinsi Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. İhale gün ve saat 

kmeklik un 
Sığır eti 

300000 
84000 

31500 
15960 

236~ 
1197 

19-9-939 14 de 
19-9-939 1~ dt 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Aınirliii Satm Alma Komisyonundan ı 
ı - Çanakkale müstahkem mevki Ezine garnizonu ihtiyacı için aşağıda 

miktarları yazılı sığır etleri kapalı zarfla ekailtmeye konulmuştur. 
2 - İhaleleri 19-9-939 ı;alı iÜnü hizalarında &österilen saatlerde Çanak· 

kale müstahkem mevki aatınalma komisyonunda yapılacaknr. 
3 - Taliplerin gene aşağıda yazılı muvakkat teminatları ve ihale ka

nununun 2, 3. maddelerindeki vesaikle birlikte ihale saatinden bir saat ev-
vel komisyona müracaatları. (4248) 14196 

M. Bedeli M. Tem. Tutarı 

Garniıon Kilo kuru§ Lr. Kr. Lr. Kr. İhale uatleri 

Ezine piyade A. 
Ezine Topçu A. 

64500 
40000 

25 
25 

16125 00 
10000 00 

1209 38 
750 00 

salı günü 11 de 
aalı günü 17 de 

Mütekaidin, dul ve yetim maaşları 
Ankara Defterdarlıiından : 
ı - Mütekaidin Mülkiye ve a::;kcriye ile dul ve yetimlerinin bankadan 

iskonto ıurctiyle alacakları kanunuevvel 939 şubat 940 üçer aylıklarına alt 
tediye bordrosu Emlak Eytam Bankaaına verilmiştir. Doğrudan doğruya 

Ban kaya müracaatları. 
2 - Defterdarlık ve Çankaya kazası veznesinden yapılacak Eylül 939 

Teşrinisani 939 üçer aylıklar. 
1 numaradan 500 numaraya kadar 1-9-939 Cuma ) Askert 
1 ., 500 ,, ,, ,, ) Mülki 

500 ,, 1000 ,, ,, 2-9-939 Cumartesi ) Askeri 
500 ,. 1000 .. ,, ) Millki 

1000 .. 1500 ,, 4.9.939 Pazartesi ) Askeri 
1000 ,, 1500 " ,, .. ., ) MUlkt 
1500 2000 ., ,, 5-9-939 Salı ) Askeri 
1500 2000 .. .. .. .. ) Mülki 
2000 ,. 2500 ,. ,, 6-9-939 Çarşamba ) Askeri 
2500 ,. 3000 .. .. 7-9-939 Perıembe ) Askeri 

3 - Deftcrdatllk Muhasebe vezncsiyle Çankaya Mahnüdürlüğü vezne
sinden Emekli Dul ve yetim maaşı olanların maa sıra numaralarına göre 
yukarda gösterilen muayyen günlerde bizzat veya bilavekate müracaatları 
ilin olunur. (4235) 14186 

rihinde yapılacaktır. İsteklilerin te • -----------------------~------
minat makbuz veya banka mektupla • 
riyle ve kanuni veaikalariyle kapalı 
zarflarını o gUn ıaat 15 e kadar verme 
leri. Şartnameler Ankarada Türk Ha
va kurumu binasında Türkkuşu satın 
alma komiıyonundan parasız olarak a· 
lınabilir. (3113) 

Zayi - Ankara memurlar koopera· 
tif şirketinde sahibi olduğum 575 sayı 
lı hisse sendimi zayi ettim. Yenlsini a
lacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

3257 Ramazan Güner 

Zayi - 10. 8. 939 tarihinde Türk 
Maarif Cemiyeti lisesinden aldığım 
66 numaralı orta mektep diplomamı 

kaybettim yenisini çıkartacağımdan ı 
eıkisinin hükmü yoktur. 

Süt, Yoğurt ve Et ahnacak 
İstanbul Belediyesinden 

İlk Muhammen 
teminat bedeli 

1452,38 19365,00 Hastahaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 131000 kilo 
süt, 30000 kilo pastorize ve 625 kilo" yoğurt. 

3191,~5 42550,00 Hastahaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 92500 kilo 

Dağlıç eti. 
Muhammen bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler ay-

ı ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmu§tur. İhale 18-9·939 pazartesi günü 
ı:aat 15 te İstanbul belediyesinde daimi encümeninde yapılacaktır. Şartna
meler zabıt ve muamelat mildUrlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ille 

teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırhya

caktarı kapalı zarflarını ihale gilnü saat 14 de kadar daimi enc\lmene ver-

meleri. (6702-4131) 14176 
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.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ---------- d s tışı n suy ----
- ----- Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden -----
§ Afyonkarahisar Maden Suyunun Ankara' da toptan satı- § 
- §I bundan sonra Cemiyetimiz tarafından yapılacaktır. := 

Satıı mahalli: An~fartalar caddesi 89 No. lu mağazadır.§ = Telefop No. 2548 = 
---
- -§ Kuruş§ 
= ---= = Bir Litrelik şişelerde; Elli şişelik bir sandığı = = mahalline teslim yalnız su bedeli 500 =: 
§ Yarım Litrelik şişelerde; Elli şişelik bir sandığı 
- mahalline teslim yalnız su bedeli -= Bir Litrelik boş şişenin beheri {10) ve sandığı 
:= (50) kuruştan boş mevzuat depozitosu 
E: Yarım Litrelik boş şişenin beheri (8) ve sandığı 
S (50) kuruştan boş mevzuat depozitosu 

--375 = ---
550 = ---

alınır. E: 
:= Boş mevzuatın iadesinde depozitoları aynen geri verilir. = -- 450 = 
-- 3255 -

o;;ıııırııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Yiyecek ve yakacak ahnacak 
Çanakkale Jandarma Birinci Alay Satın Alma Komisyonu Başkan 

lığından : 

Cinsi Kilo 
Tutarı Muvakkat T. İhale İhale Şekli 

Lr. Kr. · L. Kr. günü saati 

Ekmeklik un 705000 86362 50 6477 19 22·9-939 cuma 15 de kapalı 
Odun 1060000 10600 00 795 00 ,, ,, ,, " 
Sadeyağı 24000 24000 00 1800 00 ,, ,, .. 

l - Çanakkalede J. birinci alayının 1-9-939 gününden 31-8-940 sonuna 
kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan yukarda yazılı (3) kalem erzakın hizala
rında gösterilen günde Çanakkalede J. ikinci tabur karargahında teşekkül 
eden satına1ma komisyonunda eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat (14) de kadar komis· 
yona teslim edilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
4 - İç ve dış zarfları sahibi tarafından temhir edilmiş olacaktır. 

(6602-4098) 14175 

Bir makinist alınacak 
Etibank Umum Müdürlüğünden : 
Bankamızın Murgul işletmesinde istihdam edilmek üze~ 

re bir dizel makinisti alrnacaktır. 
Taliplerin Ankara'da merkezimize ve lstanbul'da Gü

ven Han Voyvoda caddesindeki İstanbul Büromuza evrak-
lariyle beraber müracaatları. ( 4259) 14207 

ar G zinosu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~r:==~ 

Yataklı Vagonlar Türkiye Mümessilliği: 
Sosyetemiz tarafından işletilmesi deruhte edilen Devlet Demir

yolları Ankara Gar Gazinosunun 1. Eylül. 1939 tarihinden itibaren 
açılmış olduğunu muhterem müşterilerine arz ve ilan eder. 3265 

ULUS 

Kiralık bina 
Vakıflar Umum Müdürlüğün den ı 

Senelik 
muhammen 

Kirası 

Lira 

Muvakkat teminat 

Lira Kr. Mahallesi Vakfı 

180 13 50 Börekçiler mahallesi Ördekçiler 
Yukarda evsafı yazılı mescit binasının 1 eylül 939 dan 31 mayıs 940 gü

nüne kadar sekiz ay yirmi günlük kirası 10 gün müddetle açık arttırmağa 
konulmuştur. İhalesi 8 eylül 939 cuma günü saat 14 de Vakıflar Umum Mü
dürlüğü Varidat Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin mezkur müdür-
lüğe müracaatları. (4234) 14185 

Tekne ve motor ah nacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Cinsi Miktarı Muh. B. % 7,5 teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

Parlayıcı ve patla
yıcı maddelerin 
naklinde kullanı-
lacak saç tekne. 1 adet 16442· 64 
Yukarda yazılı tek-
neye konacak 

1233. 19 

Eksiltme 
şekli saati 

Pazarlık 14 

motör 1 adet 17957. 50 1346.81 Kapalı zarf 15. 
l _ Şartname plan ve keşfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı maddeJerın 

naklinde kullanılacak 1 adet saç tekne 7-VIII-939 tarihinde ihale olunama
dığından yeniden pazarlıkla ve bu tekneye konacak motörde 24-VIIl-939 
tarihinde ihale o1unamadığından yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve sa· 
atleri hizalarında gösterilmiştir. 

JII - Eksiltme 18-IX-939 pazartesi günü Kabataşta levazım ve müba
yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname. plan ve keşifnameler (82) ve (89) kuruş mukabilinde 
Ankara, İzmir BasmüdürJükleriyle 1stanbul'da levazım ve mübayaat şube· 
si veznesinden ahnabilir. 

V - Motör eksiltmesine girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanu
ni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu Yeya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mez· 
kur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diğer eksilt
meye girecekler % 7,5 teminat akçeleriyle birlikte yukarda adı geçen ko -
misyona vermeleri ilan olunur. (6765-4221) , 14177 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~Manganez cevheri alınacak~ ------ T. Demir ve Çelik fabrikaları Müdürlü· -
§ ğünden : . .. . . . .. ~ 
:= Türkiye Demir ve Çelik Fabrıkaları ~uess~sesı ıçın l~zu- := 
- mu olan Manganez cevheri derhal teslım edılmek şartı~le := 

satın alınacaktır. Derecesi her ne olursa olsun kurşun, Çın- = 
=: ko, kükürt, Arsenik, Bakır ve sair mevaddı ecnebiyey~. ihti- § 
- va etmemek şartiyle ve bir vagondan afağı olmamak u:zc~.c = 
- müessese sahasında teslim fiatının doğrudan doğruya Mu- := 
_ essese Müdürlüğüne bildirilmesi ilan olunur. 3203 = 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 
• Bir İngilizce 

mütercim ahnacak 
Tahmil ve tahliye 

münakasası 

1-9. 1939 

Türk antrasiti sahşı 
iıleri Türk Anonimı irketinden: 

1 - Şirketimiz 1 Eylül 1939 dan 1Temmuz1940 tarihi
ne kadar istihsal edeceği Türk Antrasitini satı§a çıkaracak
tır. 

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

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

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

5 - Bu husustaki şartname Zonguldak'ta Şirket merke
zinden, lstanbul'da Galata'da perşembe pazarında İş Ha
nındaki Ajanlığından, Ankara Yenişehir Ölçerler sokak 
Beş numarada ajanlığından alınabilir. 3213 

.. TACETT G . 
BüYü}( HOBiLYA HAGA1ASI .. , 

MODERN' TEMıl 
MALZEME VE 
BiRİNCi SINIF fSÇİUff 
ISMARLAMA-...HAZIR 

--== 
fSTA/olBıJL.SIJLTAN H4MAM 
FİNCAffC'LAR YO>.fUŞU 
N:J. 65 ...._ Ttltfo• 22321 

Emekli, dul ve yetim maaşı 
sahiplerinin nazan dikkatine 
Emlôk ve Eytam Bankasından : 

Bankamızla muamelesi olan Emekli, Dul ve Yetim ma
aşı sahiplerinin muamelelerini izdihama meydan verme
den rahatça yaptırabilmeleri için a§ağıda tayin edilen gün
lerde bankamıza müracaat etmeleri ilan olunur. 

Gün Ankara Defterdarlığı Çankaya Malmüdürlüğü 

l. Eylül 1939 1 Ua 1000 1 ııa. 150 
2. Eylül 1939 1001 

" 1500 151 ,, 250 
4. Eylül 1939 1501 ,, 2250 251 ,, 325 
5. Eylül 1939 ZZ51 ,, "JUUU Jlij ,, 4UU 

Yukardaki tarihlerde gelmiyenler müteakip 
numaraya tabi olmadan müracaat edebilirler. 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - --
§ Kazan ustabaşısı ve lokomotif ~ 

Hariciye Vekaletinden : Denizyollan ltletme uumum Mü = makı·nsti a il nacaktır •. 
Vekaletimizde münhal bulunan dürlüğünden : =: 

175 lira ücretli ingilizce mütercimli- . 1 - İdareı::ıiz.~n 31 M~yıs 1940 t~ri = r l'k 
-----

ğine, imtihanla, ingilizce lisanına bi- hıne kadar ~0m~rktahm1 ı1 vfe ta1~~1ye :: Türkiye Demir ve \e ı Fabrikaları Müessese 
hakkin vakıf bir mütercim alınacak ve aktarma ışlerı apa ı zar usu u ı - = 

-----ve imtihan ıs. 9. 1939 tarihinde icra le eksiltmeye konmuştur. = Müdürlüğünden : .:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllf llflllllllllllllllflllllflllllllllllllllfl~ kılınacaktır. Taliplerin 10. 9. 1939 ta- 2 - Muhammen bedel (60) bin lira- = 

S = rihine kadar hüviyet cüzdanı, tahsil, dır. ~ Santral kazan dairesinde. çalı§mı§ ve ihtisası olan sanayi~ 
---

= hüsnühal, sıhat ve askerlik vesikala- 3 - Eksiltme 18 Eylül 939 tarihine =mektep mezunu 2 usta başı ıle, müessesemiz lokomotiflerin-= 
§ alk m s e e ı' s I' yerleri = rını Vekalet sicil ve memurin umum müsadif pazartesi günü saat 15 de §de çalıştı~ılmak ü~e~e makinistlik etmeğe mezuniyet vesi-§ 
= ~ müdürlüğüne tevdi eylemeleri lüzu- denizyolları işletmesi umum müdürlü :=kasını haız 6 makınıst alınacaktır = 
=T·· k" k I . . ... k • d = mu Uan olunur. (4172) 14180 ğü alım satım komisyonunda yapıla - := Liyakatlerine göre usta başıla;a verilecek ücret 

120 
ve=: 

= Ur ıye iZi ay Cemıyetl Umumi mer ezın en= cakur. Muvakkat tominat (4250) füa· :=makinistlere de 90 liraya kadard = 
:= C . . . . . = ..1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.. dır. - l kl'I · ·k l ır. -= . emıyetımız t.ar.afından sayın halkımızı he.rh. angı hır teh- :=_ :_ :_ 

4 
_ Eksiltme şartnamesi adı geçen = ste. 1 ~rın vesı a arını birer dilekçeye iliştirerek Kara-= 

- lıke an d h l 1 k k k t 1 := büktekı muessese müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. § = ın a ze . ır ı gaz ara arşı oruma ıçın yap ırı an = : DAl<T 1• IQ KURSU : komisyondan parasız olarak alınır. _ =: Halk Maıkelerı, Ankara'da umumi merkezimizle İstanbul- = : 
2

. · ~ lor 
1 
.. 
1 

Ik hafta : 
5 

İsteklilerin bu işe ait teklif o: 3218 = 
:= da sa tıı. depomuzda, hmi r, Adana, Af yon, Antalya, Ay dm, § ~ 6 :;'c~~vr:~~~·.,7 (~)'ayda di ;. ~ mok;;;plarm tayin olunan gün do saat 'il 111ilil111111111111111111lif111ilillif111111111111111111111111111111111111111 j?' 
= Balıkesır, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Kocaeli, Konya, = ,, : Isın a erı·ııı.Yr Tahs·ı·I aranmaksı· : 14 de kadar komisyon reisliğine mak-
- M . M . M wl s - oma v . - 1 . IA ımdır 
= ~nısa, ersın, ug a, amsun ve Trabzon merkezleri- =: : zın herkes alınır. Belediye sıra- : buz mukabilinde ver~e erı az ında 

mızde satılmaktadır. - : d H ef Apart kat 1 No 4 : 6 _ İsteklilerin tıcaret odas === 
= D. w K 1 k b - - sın a an . . - kl dair bu seneye • Mod d 1 1 ıger iZi ay mer ez Ve ŞU elerine de müracaat edildi- = = Telefon: 3714 3225 : mukayyet oldu arına . ern em•ı i le • , .. yesı 
= ği takdirde baş ölçüsü ahnarak derhal istenilen maskelerin = ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr ait vosika ibraz otmolon şa;"'~227 Son <istem fo • . r 1 fi a o '· . 
:= siparişi kabul edilir. = <6833 . .. . nnı tesısatıa mücehhez olan atölyemızde verılen 

Her maske ayrı kutu içinde ve muhafaza ve kullanma ta- =:_ rd~sım ku~erıne çok zarif demir kapılar, pencere parmaklıkları, mer-
- Zayı· - Ankara 'erkek lisesin~en ıven upe~et l . _ rifnamesi vardır. Fiatı her yerde (6.-) liradır. 3228 =- d - . ot b:ı' e erı, bahçe kamelyaları, sıhhi su tesisatı yapılır. Her 

- 1926 - 1927 senesi almış .ol ugum nevı omo ıl tn k 
'=ilflllllfllllllf llllflllllllllllllf llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW 35/1894 1:1~· !ua::::g!~;~~~m~s~~~;:i~ sijen ka:nağı ya~ı~:~~rı yeniden imal ve tamir olunur. Her çeşit ok-

tim. Yenısını Demır i<ıl · 
:ı erıne mu··t 11·k h ·· ı·· · · k b 1 d'I· hükmü yoktur. . Ankara M·· . ea ı er tur u sıparış a u e ı ır. 

• 

y ve abul m amelesi U L U S - 20. inci yıl. - No: 6495 
İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 

N f Ve. Su. fen heyetınden Ke- udafaaı hukuk caddesi Açık sokak No. 6 3241 a ıa 3260 
nana Erseden =;===================• 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 
939 - 940 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 

1 Eylülden 26 eylül 939 akşamına kadar yapılacaktır. Kayıt ol
mak ve daha fazla malumat almak istiyenlerin tatil günleri hariç 
olm;tk üzere her gün saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müra· 
caatları. ( 5850-3562) 13540 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdüril: Naşit ULUQ 

ULUS Buımevi ANKARA 

• 
• 

etmeli· 

Yeni SİNEMALAR Sus 
BU OECE 

BÜYÜK VALS 
Miliza Korjus - Fernand Gravey ................................ .................... 

Gündüz iki film 

ı . Büyük Vals 
Uykusuz Geceler 2 

-
Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 
Gece 21 de 

Halk 
OR Btı GECE 

MANLAR PERİSi 
BUGÜN BU GECE 

İki film birden 

·~~~~~~~'!!.<?.~~ ........ .. 
ı _ 0 un uz ıkı film t _Deniz ateşler içinde 

rrnanlar Perisi 
2 Doroty Lamour 

- Halk Kahramanları 
Türkçe sözlü 

Seanslar: 
ı4,30 - 16,30 - 18,30 
l2,15 halk matinesi 
DİKTATÖR 

2 - Ben bir caniyim 
.................................................... 

Gece Seansı 20,30 dadır 

BU GECE CEBECİ Açık Hava Sinemaıında 1 - Lor el - Hardi Hindist~nda 
İki film 2- intikam yolu (tiirkçe 


