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ürk -lngiliz -Fransız karşılıklı 

yardım muahedesi dün imzalandı. 

Fransız Büyük Elçiıi muahedeyi imzalıyor 

Başvekilimizin 

Btlf"elıilimiz muaheJeyi imzalıyor 

riyaset 
esnasında ~ 

Büyük bir sulh ettiği imza merasimi 

1 1 

mn e . " 
amımı ve ıalih Rılkı AT AY 

Ingiliz Büyük Elçiıi muahedeyi imzalı)'(W 

Türkiye ile İngiltere ve fran&a 
devletlerini "vuku& gelecek bir te • 
Cavüz hareketinin Akdeniz bölge· 
&inde bir harbe saik olması bilinde 
bilfiil işbirliği yapmak" ve "Bal• 
lcanlarda emniyet gaye&inin istihsa· 
~i için mü~avere etmek" taahhütleri 
ıle biribirine bağlaınıt olan geçen 
trlıı.yı& beyannamelerinde, gene üç 
dost devletin "kendi ınilli emniyet· 
lerj nef ine olarak kartılıklı taah· 
hütıeri tazauunun edecek uzun 
trlüddetli nihai bir anlaıma,, aktet· 
trlelerinin tekarrür etmit olduğu bil
dirilmekte idi. Muhterem Başvekil 
l:>r. Refik Saydam bu münasebetle 
l<aınutayda ıöylemit olduğu nut· 
lcunda, Türkiye'nin barı§, emniyet 
~e tecavüz mefhumlarr hakkın· 
daki telakkilerini izah ettikten son· 
ra demittİ· ki: "Akdenizde bii· 
tün alakadar devletlerin biribirine 
karıı emniyet içinde bulunarak, ve 
hu denizi müşterek bir vatan saya
rak onun müsavi nimetlerinden 

Ankara, 19 a.a. - Bugün saat 18,30 da Hariciye Vekaletındc 
Başvekil ve Hariciye Vekaleti Vekili Dr. Refik Saydam ile fran· 
sız Büyük Elçisi B. Rene Massigli ve Büyük Britanya Büyük El
çisi Sir Hughes Knatchbull Hugessen üç memleket arasında, te
cavüze mukavemet için mütekabil mahiyette bir muahede imza-

imza meraıiminden umumi bir gö rünüf 

' . 
bıüatefit olmalarını daima temenn~ 

larruşlardır. 
Merasime Başvekil Dr. Refik Say· 

dam riyaset etmiştir. Başvekilin sa· 
ğında fransız büyük elçisi, solunda 
İngiltere büyük elçisi yer almış bu
lunuyordu. Fransız büyük elçisinin 
yanında Fransanın şark orduları ko
mutanı orgeneral Veygand ve onun 

(Sonu S inci sayfada) 

C. i . P. müstakil 

grup toplantısı 
etnıiıizdir. Hiç bir alakadar devletı 
haklı olduğu istif adelerden ınahruın 
etrniyen fakat hiç bir hegemonya 
hevesin~ imkan bırakınıyan bir Ak· 
deniz nizamı bizim daima göz ö~Ün· 
de tuttuğumuz bir milli em~ıye~ 
ıneselesidir. Hüküınetimiz, ınılletı 
harp badiresinden azami iınk~_nla~-
1• uzak bulundunnanın en ınucssır 
Çaresini gene sulh için birleıen 
bıeınJek0etlerle, harbi göıe alarak 
enıckhirlig· i etmekte bulmuştur.,, . 

Ankara, 19 a.a. - Büyük Millet 
Meclisi C. H. P. Müstakil Grupu Reis 

Vekilliğinden: 
c. H. P. Müstakil Grupu, 19.10.939 

!tfarefal Fevzi Çakmah'ın dün verdiği öğle ziya/etinden 
bir görünü§ · · 

• ·· .. tt Cık Geçen mayııtanberı uç mu e 
•1'11.sında cereyan eden müzakeı'e: 
1 · ~ h""k"" Ierı erle siyasi ve dıger u um .. 
teabit olunan 15 senelik bu uç 
taraflı muahede dün akşam s~.at 
l8,3Q da Hariciye Vekaletinde Tu~· 
kiye namına Ba§vekil ve Harı· 
ciye Bakan Vekili Dr. Refik Say 
d a·· ··k El anı, İngiltere namına uyu 

" Vf çı Sir Knatchbull • Hugessen 
Fransa namına Büyük elçi B .. Re?c 
1'.1aasigli tarafından imza edılmı~· 
t h""k'" lerı-ır. Mayıs deklarasyonu u um 
ıf "h den 

1 takviye teşmil ve tasrı e 
tnunhede .'netni bugünkü nüsham~z: 
dil ne~rolunmu§tur. l-lerkes. bı~ı 
,,._.. ·· t f klerı· 
• 11Ultefiklerimize, ve mut e .' . 

•• iz:i bize bağlıyan taahhütlerı tafsı· 
1.ıtı ·1 .. - 1- • ı e ogreneceKtır. . 

Bu, yüluek bir ıulh ve enınıy~I 
' "k ·· mıl· ·esı aıııdır: onun imzasını, uç 
lct klldar

1 
yakın şark ve Balk~nl~~· 

Ve umumiyetle barıf alemi derın iT 
ae · ı B nna· vınç e karııhyacaktır. eya 

(Sonu J. üncü say./ ada) 

perşembe günü toplanmıştır. 
Evelce yapılmış olan deklarasyon· 

}arın temadisi olmak üzere Türkiye· 
Fransa - İngiltere arasında imza için 
hazırlanan muahede projesi hakkında 
Başvekil ve Hariciye Vekaleti Vekili 
Dr. Refik Saydam tarafından, gerek 
parti grupunda gerek müstakil grup
ta, verilen izahat üzerinde müzakere· 
de bulunulmu~ ve proje ittifakla tas• 
.• : .... edilmiştir. 

Fransız heyetleri şerefine 
. 
lngiliz -

.. -

Mareşal Çakmak bir 
öğle ziyafeti verdi 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

uahedenin metni 
ANKARA, ~.9 a.a .. - !ürkiye Cümhuriyeti, Büyük Britanya Kırallıiı 
ve Fransa Cum!ıunyeti arasında bu akpm imzalanan muahede mebıi 
apğıdadır : 

~uahede -------Türkiye Rcisicilmh~ru, Fransa Reisicümhuru, ve Majeste Büyük Bri . 
t.an_!a:. İrla~da ve denı.zaşırı İngiliz ülkeleri Kıralı, Hindistan lmparatorıı 
·Buyuk Brıtanya ve ıımali İrlanda Birleşik Kırallığı için" 

( S azıu ~. iaci saı.t ada) 

Ankara: 19 a.a. Genel Kurmay Baş
kanı Maraşal Fevzi Çakmak tarafın
dan bugün saat 13-30 da Şehir lokant~ 
sında misafirlerimiz İngiliz şark ordu\ 
su kumandanı Orgeneral Vavel, Fran 
sız şark ordusu Komutanı Orge

0

neral 
Vcygand şerefine bir öğle yemeği ve· 
rilmiştir. 

Yemekte. Milli Müdafaa Vekili Ge
neral Naci Tınaz, Kurmay İkinci Baş 
kanı Orgeneral Asım Gündüz ile Kor 
~e T~mgenerallcr ve Hariciye Erkanı 
ıle mısafirlerimizin maiyetleri ve mih 1 
m~d.arları davetli bulunuyorlardı. 
İn~ı~ız v~ fransız büyük elçileri ile 
~lçılık müsteşarları ve ataşemiliterleri 

(Sflaıı S inci ıazl ad al 

\. 

----" 
Karşılıklı yardım paktı hakkında 

Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydam C. H. P. Meclis 
grupunda izahat verdi 

Ankara, 19 a.a. - C. H. Partisi Meclis Grupu bugün - 19. 
10. 1939 - saat 14 te Reia Vekili Seyhan Mebusu Hilmi Ura· 
n'ın reialiiinde toplandı : 

~elaenin açılmasını müteakip kürsüye gelen Ba§vekil Dr. 
Refık Saydam, daha evel yapılmıt olan deklarasyonların hü
kümlerine tevfikan Fransa ve lngiltere hükümetleriyle imza 
e_ciilmek Üzere hazırlanmıı olan mütekabil yardım paktı proje· 
91nden G.ıı:,ııp Umumi Heyetini teferruatiyle birlikte haberdar 
ederek a:-~. eden huauılar hakkmda izahatta bulunmuş ve bu 
pak~. hukumetçe imzası için Parti Grup Heyetinin tasvibini İs· 
temıttar. 

.Riyaset_çe hü~ümetin bu talebi reye konuldukta Grup Umu• 
mı Heyeti keyfıyeti uzun alkıtlarla ve ittift.kla kabul etmi' ve J 
ruz~~e~e batka bir madde de olmt.dığından celseye nihayet 
verılmıthr. 

Erzurum hattlnın açıhş 
töreni bugün yapıhyor 

İstanbul - Erzurum arasında doğru 
tren seferleri bugün ha lıyor 

[YaP.ılacak törene ait tafsilat 5 inci sayfamızdadır.] 
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-2- ULUS 20. 10 - 19:'9 

Erıur ım haltı rıh en : 

Büyük Milli hasret 
bugün nihayet buldu 

Erzurum'a doğru 
tren seferlerine 
bugün ba la ıyor 
Bugünden l ibar en A~kale - Erzu· 

rum derniryolu Uzerindeki Kandilli, 
Çiçekli, Kaplıca ve Erzurum istasyon 
lan i~letmiye açılmıştır. Bugünden 
itibaren İstanbul • Erzurum arasında. 

NCZ§il ULUQ 
Milli istilı:li.lin büyük eıerini ıe • driı eser, yerli yerine konmuıtur. her ün aktarmasız yolcu ve her tür-

vinır e, heyecanla ve ineanla ' li.ınlı- Büyük Mim Şet İnl,ni"'nün• bü • 1il eşya nakliyatı yapılacak ve paııar
yalım: be.tı hududumuzu doğu hu • )'iik ta.hanür\l nllıayet bulmu~tu.r. te 1, çarşamba, cumartesi günleri İı
dudumuza demirle hllğl dık, dede- Onun -İvaı i te.ı:yonunu •çal"ken, tanbuldan ve salı, cuma ve pazar gün
lerimizin tahıusurle d\i4ünüp bir türk i~tikbal ve tarihine tevdi ettiği l leri de E rzurumdan hareket etmek ü
türlii başııramadrkları büyük yol, hitabesinin tu sözleri hala kub.kla- zere trenlerde yataklı ve yemekli va-
bugün açılmq bulunuyor. rınuzdadrr : gonlar da bulunacaktır. 

Türk mevcudiyetini kurtarmak - Aklımı: crm•i• b~ladıiı 
ve dıtarıdan akıp elen lllili. lle~ günd•nberi, bu m•mlckctin a gari 
r.ine kartı durın k İ~İıl urt ncı ted- olarak, Rumeli hududunu, Anadolu 
birlerin arandığı zıunanlardanberi hududuna bağlayan bir deıniryola -

ki bir uır 1 çmittir, tedbirler nun /ıaıretcyle tı.cıuıtulunu biliria ... 
hulunnıuıtur, isabetine inanılrnııtır, A~iz Milli Şet'in ıeıinde duyulan 

Balkanlararası 
postalarr için 

verilen kararlar 
fakat bunun önüne ıki ko engel bu milli h ıret, buıün nihayet bul-
ç.ıkmıttırı du. milletine ve ineanlıia hediye et· 

M ddi ve manevi takatsizlik.. tiıfi büyiik eter kutlu olıunf 
• milli latikli.Jin tam ve amil Bütün va an bund"n d ha büyük May !! ay ıiç!nde BUkreıte topla· 

ol nıayıoı.. e.erl rini inanla bckUyor, Yahtihan nan Balkan birliği po ta ve clekomU· 
Erzurum• kadar d iryolu do • va din, milli yol ve demiryolu poli- nikaayon kom!teıince kabul edilmi 

emak hureti. zaman zaman lınti. tilramızın ebedi progrıunıdın kararlar !cra Vekilleri Heyetince tas· 
yaz. yoluyla bu hattı dö miye m • "Baıladılımuı yolun bihıı:•ii nok- vip olunmu,tur. Bu kararlara g8re: 
vafak t edenlerin zuhuruna re.t• ta yoktur. llanihay• Bİdccek, ncimü· M, tbuat, it k i ı ları veticaret eı· 
men - milli iıtild" lin bütün ıartla· t•nahi devam ed cclttir.,, yası örneklerinin her elH gram ve 
rına aahlp olamıyan _ oımanlı jda· keıri için daha vel tay in edllmit o-
reıinin hay tı boy ca aürüp ıel- lan 3 altın santim Ucretin 4 altın aan-
miıtlr. Çeeter projui e emaali üze· time ibUiğ olunmuıtur. 
rinde o z ınanın ric;alinln ne h yal· lzmir'de yenİ bir hOVQ Ziya uğrıyan taahbütlU mUraselit 
)er kurduldarını ve ne ümitler beı• için milletler aruı umumi poıt mu• 
lediklerinl bugün ancak hibünle kaveles!nde yazılı elli altın fr nklık 
hatırlıyoruz. İstasyonu yapıhyor tazminat 40 altın franga indirllmi§-

1920 yeni devletin Anadolu'da l lımir, 19 a.a. _ Hava yollara tz- tir. 
d~ ?f >:ılıdır, .E~uru 1

& dotru yol mlrde yeni bir iıtasyon tesiıine karar Poıta transit m raflarından daha 
ınıllı nıuc del nın el koyduiu me1e· ..,.ermiı ve bu 11 için Kar tyaka civa. eve! yapılmıı olan yürde yirmi terui
J~ler araaında yer alrmt ve hür Tur- nnda KUçlik Çiğli köyünı~ yakın bir l t yüzde elli olarak tesbit olunmuş· 
kıya, iıtikl&l aavaıiyle birlikte ıarp ha intihap olunmu tur. Arazi hazl. tur. 
hududunu ark h~d~duna bagla- ııeyc ait oldu" undan İJltim!Ak muam,. Balkan ~lrliğine dahil m~mle e -
mak kara,rını vez:mıt~ır. Jeti de ıUratle yapılabilecelc lr. Yeni te rin p~ıta H~areleri tarafındon mu -

• ~.z~n d~. ~ıll~h?• yalnıa ulh ı tuyon, hava yolculuğunu ıehrc ya- terek bır pıdıl çıkarılm_aıı ve bb~ p1 .ul.u:ı nı~ehnı degıl, ıatıklal hüccetini de kınlığı itibariyle daha kolaylaıtırmış a ·n~ z man a umıımı posta . ır ı ,ıne 
••tiren lımet Paıa'nın1 demlryolu olac:.aktır. dabıl memleketlerle olan milna cb t-
iıini, milli birlik·, milli varlı ve mil· !erde de ml!teber olma ı için kıvme İ· 
Ji iatikUI meaele11 olarak ele alıp n!n 0,25 ve 0,20 altın frank o rak tes· 
1raııu11m proıramının batın• koy- Halkevinde resim ve bitıyıe en u bir ene m' d etıe kuııa-
maamdak.i iıtkal ve ııranndaki nılma11 kararla mı tır. 
yükaek. görü ün isabetini bugünkü 
dünya buhranı biı- kere daha tesbit 
ettirmit bulunuyor • 

Buıün aanayHmiz ,bozlı:rrda bi • 
r-er vaha. medeniyet aıkımı;ım birer 
ötn ti mlmureler halinde rarpt n 
tanca dotru deımiryollarmuzın ün
rinc:le diailmiı bulunuyor. lkttaadi 
esaretten kurtulu un kaleleri, vata
.nm belkemiii olan Erzurum yolu ii· 

heykel dersleri 
Ha/kevi Ba~k111/tğından : 

Hılkevi Ar ıube i her ıcne oldu u 
gibi bu ıcnc de reıiın ve heykel ders· 
lerinl halkın ittifadeaine açacaktır. 
Bu ıeneki derılere ikinclte,rinln bt. 
rlnde b lanacalıctır. Rc:r gUn r.aat 10 
dan 18 e kadar Halkevi ıckrct erli ine 

Ter fi eden mal iye mü( tli1lcri 
Mali re m üfe ti muavini Sami Şeb· 

benderl c: r, ŞUkril Eir ili, Hüs yin 
Kuter, Cevdet Gi.ırkan, Sı kı Yi:-calı. 
Arif Arıkan, Ekrem Tiirkay mürılıal 
olan be inci ıınıf mally~ mUfetti~llk
lerine tayin edilm tlerdir, 

zerinde biribiri arkatmdan yükaeli- müracaatla kayıtlarının y.-ıptırılma.sı 39 çift kı tık ayakkabı 
7or.. bildirilir. 

Ennmnn yolu, tabiatiyle, yok· 
ın.ılluJıd-. bilimnxlikle mücadelenin 
bir tihueridil'. Demiryolu intutı 
baf,langıçta, türk aermaye ve aerve· 
ti ile, fakat müteahhit ırupların 
temsil eltili yabancı tekniii ile yü. 
rüdü. Çıkan güçlükler o kadar çok 
,,. o kadar ajırdı ki, bunu, aziz lnö· 
nil'nGn Sıv..,'ta, aırf bu miirkülleriıı 
•iırhimı tavtif için hatırl tacaiım, 
bir çift ıö.zünde fÖyle ifade olunmuı• 
tuı 

" .... Bu noktaya gelmek için yedi 
acnedenbui utırap çekiyorum. Ôy· 
le l(iinlerim oldu ki, artık buip bi· 
ısar Jıaldığun hayata ve •ryaaet•, bu· 
l(Ünü U:lrôk etmek gayrtıtiyle yaptf• 
tım uc nırıldım .. . ., 

Milli azmi temsil eden hükümet 
ttiıinin elinde bütün bu üçlükler 
eridi, lÜrk demiryolcu kadroıu ye· 
tiıti, daha yolun ortasına varmadan 
teknik v aermaye biribiriyle k Y• 
na tı ·e Kemalizın''n karakterinde
ki ~artl ra uygunlaıtı: türk par ı 
ve türk kafaaiyle İ§e verilen g•yret 
arthnldı. Demiryolu yayından çıkan 
bir ole gibi hedeflere koıtu v Erau
rum'a ul 9tı. 

Çorum'da petrol 

daman bulundu 
Çorum, 19 a.a. - Yapılmakta olan 

cca evi temel hafrlya 1nda petrola 
tesadUf edilmlıtir. Vilayet bu ille ya
kından alikadar olarak bir mUtehusı-
11n hem n celbi için mUraca.at etmış -
tir. Damarın .rengin olduğu tahmine
di~ktcdir. 

.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt.. ----Yardım sevenleri davet ---- ---- -: Yardım Sevenler Cemiyetin- : 
: dea: E - -

Koyunpazarında 23 numaralı (Ö
zen kavafiye ve lastik magaıaaı) sa· 
hıbi Bay Cemal Öktemer tar<afından 
Ktırumumuzdaki yavrular için 39 çift 
ayakkabı teberrü edilmiştir. İçten ge· 
len duygularına Çocuk Esirgeme Ku
rumu te ekkürlerini sunar. 

Dün Adana'da sıcaklık 

35 dereceye çıkti 
-: Dikili felaketzedelerine yar· : DUn ıehrimizdc hava açık ve dur· 
;: dım olmak üzere evlerden ve tile· : gun geçmiı. en yükıe ksıcaklık 25 de· 
: cardan yeni etki dikilmi , dikil· E: rece olarak kaycledilmi tir. Yurtta ha· 
E memi~ her türlü giyim c~yasının: : va bütUn mıntakalarda açık geçmi , 

~ 1 _ Cemiyetimizin Cebeci Ba- § 24 "at içlnd~ hiç hır yerde y~ğı ol· 
: yındırlık caddesi 25 Na. daki E mamııtır. Ruz~llrla.r, Trak~ da ce· 
E merkezine gönderilmesi. : nuptan, Kocaelıde garptan, dıger rrun-
: : takalarda umumiyetle ıim 1 istilrame-
: 2 - Aldırılmak üzere fiS13. : tinden saniyede en çok 7 metre kadar 
; 2'80, 1995 numaralara telefon e • : hızla esmiştir. En yüksek sıcaklıklar 
- dilmeai rica olunur. : Akhisar ve Dörtyoldıı 32, Ad.anada 35 

':; 11111111111111111111ıı1111111111111 ıur derecedir. 

Terfi eden Vali 
muavinleri, 

Mektupçular ve 

kaymakamlar 
Dahiliye Vekaleti kanun[ terfi müd

detlerini dolduran vali muavini, kay
makam 'Ve mektupçuların terfilerini 
yapmıttır. Terfi mııa§larını ı lkinci
teşrinden itibaren alacak olan bu va
li muavini, kaymakam ve mektupçu
lann iıiınlerini yazıyoruz: 

70 liradan 8() liraya terfi eden 
ucıli muaQinleri 

Ankara vali muavini BB. Dilaver 
Argun, Balıkesir vali muavini Abdül
kadir ŞUkrU Keıkln, Seyhan vali mu
avini Kudret in Kanatoğlu, Samsun 
vali muavinl Orhan GUven, Kastamo
nu vali muavini Feridun Çayır. 

60 liradan 70 liraya terli eden 
kaymakamlar 

Bodrum kaymakamı BB. Ekrem Se
vencan, Adıyarn n kaymakamı Şevket 
İçöz, Korkuteli kaymakamı Zeki Ta
ti. Mil s kaymakamı Rasim Arda, Ti
rebolu kaymakamı lthat Vunıl, Siv
rlbiıar kaymakamı Rüıtü Ö.zd ll, Geli
bolu kaymakamı Tevfık Noyıın, İne
bolu kaymakamı Faik TuregUn, Bcr· 
gama kaymakamı Şevket Kayahan. 

Mard:n mektupı;usu B. A ım Te
kin de SO liradan 60 liraya terfi etaıiıı· 
tir. 

• 
Yeni protokol 

Uınum üd"rlüğü 

16 ıncı yildönümü yaklaşırken 

Cümhuriyet bayramını 
kutlama programı 

Kutlama 
hazırladı 

komitesi 

vazife ve 

umum1 programı 

taksimini yaptı 

Dün akşa n saat 17 de vilayet konağında toplanan cümfüıri' 
}·etin on altıncr yrldönümünü kutlama komitesi umwni progra
mı ikmal ve bu programa göre vazife taksimi yapmıştır. Komi
te cUmlıuriyet bayramına ait haz.ırlıkları bugünlerde tamamen 
bitirmiş olacaktrr. 28 birinci teşrin cumartesi günü öğleden iti· 
haren başlıyacak olan cümhw-iyet bayramına ait programı ya
zıyoruz; 

Pcu;ar günü yapılactıh törenı Cümhuriyetin on altıncı yıldCSnU· 
mu 28. 10. 1939 cumartesi günü aaat 
13 ten 30. lO. 1939 pazartesı gUnU saat 29. 10. 1939 pazar gilnli halk tören 
24' e kadar Ankara'dı bUyUk törenle yapılacak olan Hipodroma davetlidir. 
kutlanacaktır. Halka yer ayrılmııtır. Davetiye an• 

Buı1un için devlet daireleri, mUeı- cak Hariciye Vekileti protokol umwn 
aeıeler ve bütün kurumlar, apartıman mUdllrlüğUnce protokola dahil zevata 
ve evler, mağazalar, dUkkilnlar, kıra- gönderilecektir. Merasim yerine gele· 
athaneler, sinemalar ve bUtUn eğlence ceklerin nihayet saat (13)e kadar lll· 
yerleri, lıüti.ın nakil vasıtaları. büyük badaki yerlerini almıt olmaları lbım 
ve ü5Uk caddeler, sokaklar, meydan· dır. 
lar, anıtlar bayraklarla, defne dallan Mera.sim geçidi tUm komutanlıfın· 
ile, zeytin, meşe, merdn gibı yeıilllk· ca teıb t edilecek ıra dahilindcı yapı• 
lerle, kırmızı beyaz kordelelerlc, dö- lacaktır. 
vizlerle silılenecek ve elektriklerle Merasim geçidine ittidk edecek 
tenvir edilecektir. askeri kıtaat1a izciler, TGrkkuuı men• 

Şehir içindeki bu sil'Jleme ve aydın supları tUm komutanlığının emrede• 
!atma hazırlıkları 28, ıo .1939 cumar. ceği ıatte aahadaki yerlerini almı o. 
teıi linii saat 12 ye kadar bltlrilmi' lacaklardır. 
olacaktır. Bu programın gönderilme· Gesit reamlni mliteakip gUndüz 
i ve yahut gazetelerde neıri devlet meraıimi bitmiı olaca -ur. Gece fener 

dairelerine, milesseae ve kurumlara, alayları tertip edilec ktir. 
apartıman, dükkan, mağaza, nakil va. CUmhuriyetln on altıncı y1lını id
ııta ı ve saire aahiplerine keyfiyetin rllk edec~ imiz s att.e pazar gUnU a· 
tebliği mabiyetindedlr. at 20,30 ıstasyondakı tepeden toplar 

atılacak ve top &eslerini duyan her 
Cumarle•i günü yapılacak tören: yurtt~ cümhuriyetln banisi Ebedt 

28 10 939 t . il U A k Şef Atatürk'iin ve onun emrinde cilm-

Genç ve kıymet

li diplomatlarıınız. 
<lan B. SatAlıattin 

Ay el proto ol u
mum müri rlii U 
vıııifeaini ifaya 
ba lamı bulunm k 
tad ı r. Cüınhunyct 

harici r esinde ye 

d ki
· bti: ü c

1
un:a

1
r cıı g 

1
1.'k n ara· huri yet ve i tikliil için 5alı,arak ara· 

R n zcı er genç ı namına _,_ b d ' · · · 
' ,..'ili ş f il h . b d mız .... n e e ıycte ıntıkal edenlerın a-••u e e ve c tm utıyete e e ı · k h 

·< bal'.Jılık t hU t ki d B zız ve a raman hatıralarını anmak 

ti miş. muhtelif 
m::rnurl uk arda buJund ktan sonra 
1 ahra•ı biiyü • c "il"q nıiiste~ · dığın
dan İspanya'dakl Franko hükümeti 
ne:ı:dinde devletim!ıln ajanı olarak 
h~lunmı.ış olan Bay A •bel'e yeni 

Çerkeı kaymakamı 
Çerkeı kayma.kamı B .Naci Ral· 

las'ın açık bulunan mUlkiye mUfettlıı· 
liğine tayini kararlaşmışlır. 

ı;. eza. ra ı yap ca ar ır. u i . b 1 d , . 
tezahürat için bütün izciler aaat 12 de çı~ u un ~ lan yerlerde bır dakılt<L 
Samanpctr.arında toplana ki d ihtıram t va.<kufu yapacaklardır. 

· ca r ır. B ' d k'k • . 
Arnı saatte gençlik namı b' h • ır a ı anın hıtamında fabrıka· 

Y
et Et af M" · ?da ırk Ec lar, lokomotifler, otomobiller düdük· n g r ya uzesıne gı ere · • 1 . . k 1 .. .. k . 

b d. ş f AL tU k '" kkat k b · rını, oma rın. ı otturerc: bu ta:rıht 
e ~ . e ı ak kr un kml uvda a n• anı selamhyacaklard ı r. 

ne ı n r çe. en <.ıyaca ar ır . F ener alayları saat 20.35 de bulun-
Gençlı alayı saat 13 le Saraanpa· dukları v 1 d ha k ek 

d k 
er er en re ete geçec -

zarın an hare etle Çocuk sarayı ve 1 d' .,..; h f kı kar 'h 
A f 1 . er ır. ,..u a ız taatı arga ın· 

na arta ar cacldelerınden geçerek d b k t d k b' l M ı 
.. ı. _ "'-~-- an are c e ece ır a il/ ate-

uidesinin etrafında yer alacaklardır. ,....Bank ~l ~ rt • 
0
'• 

1
"' ~lir u .. • 

f l.ıld ' , f d a ar c;ı 1'91 US meydanı IB• 
"h .Alay Za. er . 

1 
esı~ınil etbora 10

1 
a tasyon caddesi yolhuıyle: akköpru• 

ı tıram vazıyetı a ınca tltc er ru ar d b k t d k a· w b' ı d . . en are e e ece ıger ır a ay a 
çal r abıdey1 el!mlıyacaklar ve bu Bü ilk M'll M 1· · Ul d . . y ı et ec ısı, us mey a-
arada çcleııklerı yerlerıne koyacak- A r 1 -'d • s . ıu, na arta ar cau eıı. aman pa:.ı:arı, 
tardır. Bundan sonra mızıkanın da ış- El lk . ö il . · .. ·· d k' 1 tirakiyie isti kla 1 marşı ıöylenecek, 

1 
ad cvı ~ı. • ;e~gıevıkol nudn e 1 ya • 

bir kız ve lıir erkek lzci tarafından ar an şe rt .. 0 aşaca ar ır. 
Gemilerin kazanç vergileri nutuk irat edilecektir. Nutukları mil· Geçe teıahuratının devamı Cflrtasm 
Gemiler~ ait kazanç vergisi mükel- ki . .1 B nk 1 dd . 1 da Belediye ve ıair alakadar müeııso-

lefiyet teklinin tayininde geminin sa- 1 tllea pk ızc1
1• er. a dö~ ar kcal eıı dyo u eler tarafından muhtelif yerlerden 

ı· T . e er e ıs.esınc nece er ve agı-
ı tonl atosunıın na:.ı:arıdıkkate alın- 1 ki d ~enlik fi enkleri atılacaktır. 
matı Maliye Vekaletince kabul edil- acaZ·afar 1 ~·b'd • t f el t h" Emnivet abidesi önünrle, Ulus mey . . er a ı e ı e ra ın a eza urat · , 
mıştır. yapılırken bit izci müfrezesi de Or- danında, Samanpazaraında yerleşhrl-

Em. U. Müdiirlüğünde bir 
c; kilmi~ sayılma 

Mezuniyeti bir ayı tecavüz ettiği 
ha.ide vazifeıl başına gelmediği anla
~ılan emnlyer umum mUdürlUğU kad
roıu 4 UncU sınıf emniyet miidilrle
rindcn Fahri Kemal Akeraeıı; müstafi 
addcdllmittir, 

Acı bir ölüm 
Mühendis ve müteahhit Kudret İs · 

feodiyar oğlunun ve şeker irketi Al· 
pullu fabrika11 mlidlit vekili Fatin 
1afendiyaroğlu'nun babaları doktor 
Fuat Süreyya Paıa Kadıköyün'de Ce· 
vi . .ılik'te kliin evlerinde vefat etmiştir. 
Cenaze i bugünkü cuma gilnil evin
den kaldırılarak namaZl Te vikiye ca
roiinde kılınacaktır. Mevla rahmet ey
liye. 

dııcvlnin önUndelci he;•kele ve emni· lecek üç bando gece yansından sonra 
yet abidesine merasimle çelenk koya- ya kadar çalınacaktır. 
caklardır. Saat Z2 de Ankara Palasta ve Halk 

28. ıo. 1939 ak\lamı resmi ve busuıl evinde birer balo verilecektir. 
bütün binalar müe sese ve kurumlar Halk künüleri merasim geçiti ya.
bütün ıehir eltktriklerle tenvir edile- pıldığı saatler müstesna abah saat 
cek ir. Ayrıca: 10 dan gece (19) e kadar faaliyette 

Emniyet abidesi önünde, Ulus bulunacaklardır. 
meydanında ve Samanpazarında mır.ı-
kalar çalınacaktır. Pazartesi günü yapJaccık tören: 

Ulus meydanındnn. İtfaiye meyda
nından, Emniyet abidesinin arkasm -
dan, Cebeciden, Çankaya ilk okulu Ö· 

nünden fi'}ekler atılacaktır. 
Şehrin muhtelif yerlerine konacak 

hopıırlö rlerle halka Ankara radyosu
nun ne~riyatı dinle tirilecektir. 

Cümhuriyet Halk Partisi Ankara 
vil!yeti idare heyetinin yapacağı 

programa tevfikan şehrin muhtelif 
yerlerinde kurulacak halk kürıille· 

rinde cumartesi glinü saat 14 ten iti
baren söylevler verilecektir. 

30-x-1939 pazartesi gUnil aaa 12.30 

da bir alay sam:mpazarından hareket 

edecek, HamamönU yaliyle Cebeci Şe 
hidliğini ziyarete gidecektir. Askert 
bir miifreze ile bir İzci b"!Uğiiniin 

iştirak edeceği bu ihtilifı lıcıi Komu 
tanlığ'ınca idare edilecektir. 

Pazartesi gilnü saat 10 dan i ibaren 
Halk klirslilerı muayyen yerlerde faa 
liyete sevk edileceklerdir. 

Ankara Stadyomunda alakadarlar 

Erzurum, türk co ~ rllfyasınd , 
fedıııkarlıkla aabnn, ce retle ha· 
miyetin, vatan evgisi ile İmanın 
yuğru duğu yerin adıdır; Anadolu· 
nun bütün karakteri ıanki Erzuru
m'un iç.inde le sif ol nmuıtur. Be
şer aıl llerinin bu aert hamurunu 
Pa.landö n ve Dumlu te il eder. 

1111111fl,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllltllllllllllllllllllllltlllllllllttlllllll1Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

tarafından müsabakalar tert.ib oluna
caktır. 

El'"%urum b karakteriyle milli 
d vletin kurulu;una boıiı, olmu9tu, 
bu büyük moral kayna ın bir an 
Önce l.o ma. için aı:min, iradenin 

ü21thhas tim li ol n bir Milli Se· 
fin pclitiicaıı bug ii:n hedefine ar~ ı 
bulunuyor. Çetin ~ya'dan aonra 
Dersim c 1 l'İnden a.şıp oraları 
aüklın e hu ura kavu~tuı rak Er
z•.ınıtn' u.eryan kıaım çok enerjimi· 
z; yedi. İnsan ayağı d efmomiş d g • 
lar, Atma boğa .rnın, Kıuasu'nun 
ve Çalh'nın korkunç uçuruml n ve 
buranın tid etli ikliıni 1 büyük bede· 
fe kavu mak için bizi yli üzdü .• 
Türk mühendiıi ve if!'İ3İ güçlükleri 
yene yen ., Y pıeıh k bili etinin n 
yiikae formunu bu hat üzerinde 
buldu. 

Şefimi% lrıöni.i'n\in bUJun hir bu· 
yük z feTİni d ha k\llhıyoruz. BÜ· 
yük tarih gü:eerg h., buwün medeni 
vaaıt y k vu~mut hı1lunuyor .. Bir 
aaırdanberi turk ri" l"nin ıhtiyar.mı 
ta.kdir edip de bir türlü ba,araına· 

8. Shaw'ın bir nüktesi 
lrlandalJ mf.'şhur edip Bernard 

Shaw'ın yaptığı nükteler, zaman 

zaman, bütün dünyayı dola~ıc. Bun· Gördüğümüz rüyalar! 
/ardan bfr kısmmı §İmdiye kadar 
dııymu~ oiacaks1nız. 

Son postalarla gelen mecmualar
dan bm inde de .fUDa usadül et
tim: 

Jl.l:Jdam X .şatafat düşkiJnüdUr. E
indeki top/ ntılatd11 tanınmış a

damların, bi1yuk şöhretlerin bulun
masım pek ister. 

lşte bu kadın, bir gün Bermırd 
Shaw il §Öyle bir kan önderdi: 

'Madam X yarınki p rşembe tü· 
nu •ut altJdan dokuza kadar evin· 
iledir.'' 

lr!andalı edip bu kartm altına 
~unlerı yazdı ve iade ti~ 

"Mr. Bernard Shaw dı öyle." 

Neden rüya görürüz? Gördüğü
müz rüyalar nf!lere de/illet ederi' 
Bu sualleri bir çoğumuz sorar ve 
cevabım bulamayız. 

l ngilfa psikologlarından birisi 
bu mevzua dair yaıdığı bir makale
de unları söylüyor: 

"Rüyalar ~inlr gerginliğinin ala
metidir. Bir takım şeylerden üzül
düğümüz zaman rüya göı-ürüz. Hal 
edemedi -imiı meseleler brı/unduğu 
zaman rüya görürüz. Kocalarından, 
aşıklarından, çocuklarında11 ayrıl· 
mış olan kadınlar çok rüya goriir· 
/er ve uyandıkları zaman da bu rü
yama ne demek olduğu, bunu neye 
yormak /Azım g ldiği hakkında ka
falar mı y_oraıl:Jr. 

Kendi rüyalarmm:ı kendimiz j 3• 

par1z. Felaketli bir rilya 1{Ötdüğü
müz zamıın bu, başımıza bir felaket 
gelt!ceğini güstermez; bizirıı kor/:.ı 
İfinde bulunduğumuza delalet eder. 

Gördüğüniiı: rlJyalar sizi ıstıra
ba evkctmesin. Yüreğinizi ferah 
tutunuz. Böyle yap r amz gördU· 
ğünüz rüyalar gittikçe azalacak • 
ur.'' 

•• 
Bulu!lann üzerinde giine1 

banlom! 

Bü Avrupa mecmuası yazıyor: 
''Sivil tayyarecilik dalıa ılerl<'yip 

ucuzladıktan sonra insanlar. artık, 
guneı bitnyosu yapmak ir;in deniz 

kenarlarına, parklara ve kırlara git· 
miyecekler; ucuz bir bilet alıp tay

yarelerle bulutların azerinde dola
~acaklardn. 

ı.ooo, 4.000 kıdem yükseklikre 
güneJ JWJJ deniz kenarlarrndalcin
den çok daha fazla tes.lrlı'dir. Bu 
ylJkseklilcıe on dakikalık bir güne:j 
banyosunun toprak ıiıeriııdeki ilci, 
üç saatlik baııyodan daha tesirli o/. 

duğu iddia olunuyor. Havadaki gU
ne banyosu, kı~tn bile yapılabile· 
cektir. O zaman bav<ı otobüs/erin
den biri inde bir öğle yemeği vak
ti geçirip yer yüzüne gilneş banyo
su yapmış ~·e iyici! yanmış olar:Jk i
nebilel'eğiz." 

Bunu okuyunca istikbalde tayj•a· 
renin plajlara en büyUk rakip ola· 
cağını düjüneceksiniz. Fakat plaj. 
laca ya DiZ güneş banyosu için mı 
gidilir?, 

T. t. 

Pa:.ı:arerte i giinil akşamı Şehir yl• 
ne tenvir edilecek ve muayyen yerler 
den havai fi;ienkler aulacaktır. 

Yurdda bayram hazırlıkları 

Yozgat, 19 a.a. - İkmal olunan ye· 
ni müesse~elcrin önliınü:ı:deki cümhu· 
riyet bayramında açılma töreni yapıl· 
mak Ü.t re hazırlıklar yapılmaktadır. 
Bunlar içinde • S bin liraya çıkan mo· 
dem vali konağı ilı: vilfiye in fenni 
merbahası ve Sorgun kaza merkezin
deki Halkevi ve Ycrköyündc nahiye 
merkeıinde yapılan nahiye onağı 

vardır. 

Çorum'Ja 
Çorum, 19 a.a. - Ciimhuriyet bay-i,, mında açılma töreni yapılacak otan 

Çorum orta mektep binası ile Sungur
lu hül<ümct dairesi ve Alaca. Oııman
cık kazalarındaki dispanser binaları
nın hazırlıklarına ba~andı. Çorum'da 
yapılmakta olan büyük eeza evi ve 
hastane pavyonunun da yetiştiribncsi 
ne gayret edilmektedir. 
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ULUS -3-

Büyük bir sulh 
e emniyet eseri 

~,o ·o N Y;·A· .H -A ;B E'".R ·L --' E*-~R~Iit~ 
~.. .;· 1: 

Amerika hükumeti b_itaraflık 

kanununu tôdile karar verirse 

( Ba!iı 1 inci sayfada) Hitler garp cephesini yarmak İçin Londra'da 
İngiltere ve Fransa 

Amer·ka' a 5750 harp 
tayya esi ısmar ıyacak 

ınelere olduğu gibi, ittifak muahe· 
desine de hakim olan ruh, hiç kim • 
ııeye kartt her türlü tecavüz kastın· 
dan tamamen ari olmak, ve münha· 
•ıran ııulh ve emniyet gayeııine hiz• 

1 milyon asker Dün bir harp 
konseyi 
toplandı 

nıet etmektir. 
Bu nıuahedenin üç devlet arasm

d~ nasıl bir telakki iıtirakiyle akte
dıltni~ clduğunu gösteren altıncı 
l'tıaddeyi burada tekrar etmek iste· 

feda etmeğe karar vermiş 

riz: 

"Bu muahede hiç bir devlet a
leyhine müteveccih değildir. Hedef 
tecavüze karıı koymak için, lüzum 
haarl olursa, Türkiye'ye, Fransa'ya 
"e Birleşik Kırallığa kartıhklı bir 
Yardım ve muzaharet temin eyle· 

Almanlar Lüksemburg hududunda 
Siegfierd hattını tahkim ediyorlar 

Londra, 19 a.a. - Bugün Buking -
ham sarayında Kıratın nezdinde top· 
lanan bir konsey harpten mütevellid 
meseleleri tetkik eylemiştir . 

Bunl rın bedeli 350 milyon dolar tutuyor 
Nevyork, 19 a.a. - Selahiyettar bir menbadan bildirildiğine 

göre İng;ltere ve Fransa hükümetler,İ, kongrenin bitaraflrk kanu
nunu tadil etmesi takdirinde Am~rika'ya 5.750 askeri tayyare si
pariş etmek tasavvurunda olduklarrm bildirmi,lerdir. Bu siparit
lerin para ı §İmdiki kambiyoya nazaran 350 milyon dolara balif 
olacaktır. 

lnektedir.,, 

Paris 19 a.a. - Pariı radyosu, Berlinden almı~ olduğu bir ha
bere atfen Hitler'in fransız cephesini yarmak için bir milyon in
san feda etmek tasavvurunda bulunduğunu haber vermektedir. 

B. Çemberleyn ile zevcesi, dün ak
şam yemeğinde Bukingham sarayında 
Kıralın misafiri olmuşlardır. 

Bundan başka 2 numaralı pro· 
tokol, muahedeyi imza eden Tür
lı:iye'nin, sulh fikri kadar, dostluk
larına ne kadar sadık kaldığını 
lÖatermektedir: Türkiye • İngilte· 
:re • Fransa muahedesi, bu protokol 
hükmüne göre, Türkiye'nin Sovyet 
Sosyalist Cümhuriyetleri ittihadiyte 
tnüaellah bir ihtilafa ıüriiklenmesi· 
ni intaç veya mucip olacak bir ha -

fdajino hattına bir tqarruz mevzii topçu faaliyeti ve istikşaf 
muvaffak olabilir mi? kollarının harekatı görülmüştür. 

Büyük Britanyada mevkuf bulun
durulanların adedinin halen 660 a ba
liğ olduğu harbiye nezareti mümes
sili Waraender tarafından Avam Ka
marasında bildirilmiştir. 

rekete onu icbar edemez. 
Bugün iki müttefikimiz, Polon· 

l'ıı.'ya. karşı sözlerini tutmak için 
harp halinde bulunmakta.dırlar. Bü
tiin memleketler, henüz Avrupa'nın 
bir kısmına inhisar eden bu harbin 
&"eniıleme ve ihtilat tehlikesi karfl· 
•ında endİ§e ve ııtırap duymakta· 
dırlar. Emniyet ve nizamın korun· 
llıaıından baıka bir emeli olmıyan
la.r, Türkiye ile İngiltere ve Franaa 
arasındaki bu emniyet ve nizam ah· 
dine layık olduğu kıymet ve ehemi
Yeti vermekte tereddüt etmiyecek -
lerdir. 

Paris, 19 a.a. - Fransız cephesinin 
kalın zırhlarla himaye edilen ve altı 
pusluk toplarla mücehhez olan tank
lar tarafından tehdit edilmekte oldu
ğuna dair olan habe:, burad.a. ciddi 
te13.kki edilmemektedır. Bu gıbı tank 
tarın ancak bir kaç obüs nakledebi,e· 
cekleri, nişanlarını tanzim etmek için 
tevakkuf etmek mecburiyetinde bu
lundukları ve binaenaleyh fransız ba
taryalarının bunları tahrip e:mesinin 
pek kolay olduğu beyan edılmekte-
dir. 

Kütle halinde tayyare kullanılması 
meselesine gelince, Maginot hattının 
hiç te Polonya cephesine benzeme
mekte olduğu tebarüz ettirilmekte· 
dir. En ağır bombalar bile istihkam
ların ancak kubbelerine hasar iras e
debilir. Alçaktan uçacak tayyarelere 
gelince, bunlar mitralyöz barajı tara
fından dü§ürülecektir. 

F ranaız ıabah tebliği İttifak muahedemizle herhangi 
hir buhrana kartı muvakkat bir ted· 
bir almış bulunmuyoruz: Tüı·kiye'· Paris, 19 a.a. - 19 ilkteşrin sabah 
lıin emniyeti ve onunla birleıcn in- tebliği : 
liliz ve fra~sız emniyet menfaatle· Heyetiumumiyesi itibariyle ge~e 
:ti, ve bu menfaatlerin esasen muha· sükunetle geçmi§tir. Hava çok y~g
faza ve müdafaasına münhasır ol-, murludur. Topçun~n da mu~aharetıy
duğu barlf nizamı için uzun müd· le hareket eden du man pıyade un
det}j bir teminat vücuda getirmiJ surları cephenin birçok noktalarında 
oluy tardolunmuştur. oruz. 

Hükümeti cihan ıulhu ve miJlet· 
ı 

, . 
er hüriyeti ideali ile tam hır uygun-

luk arzeden, Türkiye'nin milli emni· 
• _, ·-1 1 , ... - -· .... :, • d,.~ 
l'iikıek muvaffakiyetinden dolayı 
"''-r:ı. -.ı-...:~. Dil ıırada Milli Şefi· 
~!zin büyük adı ıüphesiz en derin 
rıltrnıetle bütün vatandaslanmızın 
elitinde ve gönlünde dola§;yor. 

h· l"ürklerle İngiliz ve fransızların 
1ribirlerine karıı beslemekte ol

d\lkları evgi ve itimat, sevgi ve iti· 
~adın en derin ve ıümullü ifadesi 
111'1\ ittifak bağı ile takviye edilmiş, 
'fe hiç ıüphesiz ebedileıtirilmiıtir. 
. Eser milletlerimiz ve insaniyet 
1'>İı:ı faydalı ve hayırlıdır. Tarih, o
h\ln \1Ücut bulmaıına çalııanlar.ın 
•tıraıına daima hürmet edecektır. 

Falih Rıfkı ATAY 

Ziraat Vekili 
Moskovada 

~· tfo kova, 19 a.a. - Tass ajansı bil
itiyor: 
Sovyet Rusya ziraat sergisin~ ~ez

!tıck üzere Türkiye ziraat vekılı B. 
~tıhlis Erkmen refakatinde mebus 

· Şükrü Esmer Sadri Ertem ve Ce· 
"at Ülken ile kadın muharrir Suat 
bcrvi§ bulunduğu halde 18 teşrini .. · 
\lc!d , . e Moskova'ya gelmıştır. 

Vekil, ista yonda, ziraat ~omi~~: 
'ickili Vasin, hariciye konııserlıgı 
Protokol şefi Barkof, dış memleket~ 
lcrıc kültürel münasebetler cemiyeti 
tcia Vekilı' Smirnof Türkiye büyük 
et · ' 1 • . 'İlli B. Ali Haydar Aktay ve e çı-
lılı: trlı:anı t rafır ·ın karşılanmıştır. 

Y goslavyada mHli itilaf 
·e B"Ş ·e~ilin iıahah 

Franıız akşam tebliği 

Paris, 19 a.a. - Akşam tebliği: 
ugun i dr ftıı. ilhas a Moacl· 

ıe•in şarkındaki bölgede mUteaddit 
devriye faaliyeti kaydedilmiştir. 

Bu bölgede topçumuz bilhassa faa· 
liyet göstermiştir. 

Alınan malllmatın heyeti umumiye
si göstermektedir ki, almanlar 16 te~
rinievelde Mosellein şarkında altı kı
lometrelik ve Saarın şarkında da 30 
kilometrelik bir cephe üzerinde taar
ruz etmişlerdir. Bu taarruzlar akim 
kalmıştır. Eylül bidayetindve taarruz 
şeklinde ileri sürmüş oldugumuz fır
kalar kısmı küllisi verilen emre uy
gun olarak geri çekildi~ten son~a ba
zı süvari kuvetleriyle bırkaç pıyade 
kıtası temas halinde kalmıştır. 

Fransız ricali muntazam oldu 

Mevzuubahs fırkaların hareketleri 
bazı noktalarda 10 kilometreyi bulan 
bir derinlik üzerinde bütün cephe~e 
mükemmel bir şekilde cereyan etmı§-

t . Bu kuvetler daimi tahkimatımızın 
ır. . 1 ilerisinde evelden tertip edilmış o an 

bir hat üzerine alınmışlar ve pek za-

f zayiat vermişlerdir. Bununla bera· 
yı d .. k 
her bir zabitle elli nefer en mure -
ke~ olan bir müfreze düşma~. tarafın
dan çevrilmiş ve şecaatle mudafaada 
bulunmuştur. 

Halen muharebe cephesi, birkaç te
mevvüçten sonra, tesbit _ed~lmiş olan 
hat üzerinde teessüs etmıştır. Muhte
lif noktalarda esirler aldık. 

Paris, 19 a.a. - Hafif alman keşif 
kolları cephenin muhtelif yerlerinde 
istedikleri mallımat~ toplı.~amad~~l~ • 

dan düşman takrıben yuzer kışılık 
rın b' h .. frezelerle ve kısa ır topçu azır-mu . 
!ıklarından sonra kuvetlı baskın ha -

ketlednde bulunmuştur. 
re h' b' · 1 Bu unsurlar, •ç ır esır a mıya 
muvaffak olmaksızın tardolunmuştur. 

Liiksenıburg, 19 a.a. - Sa ·in ge-
en bir geceden sonra, fransız topçu

ç b sabah saat 10 da Perl - Sehn-
5U U J • 
d f yolunda ve Per cıvarını bom-or . . 
bardıman etmıştır. 

Alman tebliğı 

Bazı noktalarda düşman ile bir 
müddet temas kaydedilmiştir. 

Bir alman istatistiği 

Bertin, 19 a.a. - Resmi bir ista -
ti tik, harbin bidayetindenberi 12 si 
İngiliz olmak üzere 60 düşman tay -
yaresinin garp cephesinde düşürül -
müş oldugunu bildirmektedir. 

Bu ayın 17 sine kadar almanların 
garp cephesinde uğradıkları zayiat, 
196 maktul, 356 yaralı ve 114 kayıp -
tan ibarettir. 

25 fransız zabitiyle 664 fransız ne
feri esir edilmi§tir. 

Almanların yaptıhları tahkimat 

Londra, 19 a.a. - Lüksemburgdan 
alınan haberlerde Moselle nehri su -
tarının yükselmiş ve tuğyanların baş
lamış olduğu bildirilmektedir. Alman 
!ar Lüksemburg hududu karşısında 
Si~gfried hattını faaliyetle . ta~viye 
etmektedirler. Almanlar, derın ıper
ler kazmakta ve muazzam tel örgüler 
vücuda getirmektedirler. Almanlar, 
her türlü yangın tehlikesine mani ol
mak için binlerce ağacı da kesmek • 
tedirler. 

Fransız 

zı lor 
Meclisinde 

Paris, 19 a.a. - Bu sabah toplanan 
nazırlar meclisinde B. Daladiye, dip
lomatik ve askeri vaziyet hakkında i
zahat vermiştir. 

Başvekil alman taarruzu hakkında 
genel kurmaydan alınan malumat ile 
Sovyetler Birliğinin Baltık memle
ketlerindeki müdahalesinin Skandi
navya devletlerindeki akisleri hakkın 
da alınan malCımatı bildirmiş ve B. 
Saraçoğlu'nun Moskovadaki misiyonu 
ve türk - İngiliz - fransız müzakere
lerinin mesut bir surette neticelenme
si hakkında izahat vermiştir. 

B. Bonnet, yabancıların Fransada 
doğan çocuklarının hakkı hıyarına 
dair bir kararname imza ettirmiştir. 

fon Popen Berlin'de 
Berlin, 19 a.a. - Alman Ajansı bil

diriyor : 
İyi malCımat alan mahfiller, Al -

ınanyanın Ankara büyük elçisi Fon 
Papen'in rapor vermek üzere Berline 
çağrıldığını teyit etmektedirler. 

~imal denizinde 
Kanunun feshedilmemesi takdirin- ı 

de lngiltere'nin Amerika fabrikala
rından Kanada'da ubeler ihdas etme· 
leri teklifinde bulunacağı söylenmek-! Al . •k• 

Almanya üzerinde keıil 
uçuıları 

tedir. tı gemı ve on 1 1 
Amerikaa~~~r~y:vetlerini tayyare Q raSI nda 

Londra, 19 a.a. - Evelki gece in • 
giliz tayyareleri Almanyanın şimali 
garbisinde muvaffakiyetli keşif u -
çuşları yapmışlardır. Bu tayyareler, 
hedeflerini elde ettikten sonra hiç 
bir kazaya uğramadan avdet etmiş -
lerdir. 
Esir edilen Alman tayyarecileri 

Londra, 19 a.a. - Resmen bildiril· 
diğine göre küçük bir sandalda bu
lunan iki alman tayyarccisi bu sabah 
Wjitbey'de karaya çıkmışlardır. Bu 
tayyareciler, salı günü şimal denizin
de dü ürülmüş olan bir bombardıman 
tayyaresi mürettebatından idiler. Bu 
mürettebat, 4 ki iden ibaret idi. Di -
ğer ikisi telef olmuştur. Kurtulanlar
dan birisi bacağından yaralıdır. Her 
ikisi de son derece bitkin bir halde • 
dir .. 

Müsadere edilen kaçak e§ya 

Londra, 19 a.a. - Resmen bildiri! -
diğine göre bu ayın 14 ünde bütün 
hafta içinde kaçakçılık kontrolü ser
visleri, Almanyaya gönderilmek üze
re yola çıkarılmış olan 23.000 ton malı 
müsadere etmişlerdir. 

Harbin ilk altı haftasında müsadere 
edilmiş olan malların yekunu 338.000 
t<>na !iğ bulunma t dır. 

Köseivanof 
ka inesi 
istifa etti 

Vaşington, 19 a.a. - Kongrenin Ö· 

nümüzdeki içtima devresinde milli 
müdafaa için ceste ceste verilm~k Ü· 

zere 40 milyon dolar tahsisat iste
nilecek tir. 
Reisicümhıır B. Ruzvelt, sulh zama

nında şimdiye kadar a la görülmemiJ 
olan en muazzam bütçeyi hazırlamak
tadır. Müşarünileyh, projesinde nısıf 
kürenin müdafaası sistemine yani bü
yük Okyanos ile Aatlas Okyanosu sa
hillerinin ayrı ayrı müdafaa edilme
si sistemine sadık kalmıştır. Bu mü
dafaa, kara ordusunun bir taraftan di· 
ğer tarafa kolaylıkla ve süratle gele
bilmesini temine medar olacak hususi 
alet ve cihazlarla yapılacaktır. Ordu· 
ya 500 muazzam tayyareden mürek
kep yeni bir filo ver.ilecekf r. 

Bu tayyareler, bütün devletlerin 
tayyarelerinden daha büyük, daha sü
ratli ve menzilleri daha uzun olacak-
tır. 

Bu tayyareler, hakiki birer "uçan 
kale" olacaktır. 

Bu 500 muazzam tayyare, kongre
nin geçenlerde orduya vadetmiş oldu
ğu 6.000 tayyareye iltihak edecek, bu 
suretle Amerika ordusunun elinde 
düny nın n kuv t i ava filosu bu
lunacaktır. 

Bundan başka Amerika'nın denh: 
filoları da takviye edilecektir. 

Bitaraflık kanunu müzakereleri 
Vaşington, 19 a.a. - Amerika aya

nında, bitaraflık kanunu müzakeratı
na devam edilmektedir. Ambargonun 
kaldırılması taraftarları, karaiı taci
le çalışmaktadırlar. 

Kanada'daki İngiliz heyetine 
. Verilen sclô.hi.,et Sofya: 19 a.a - 1934 senesınden- ., 

beri iktidar mevkiinde bulunan kabi- Londra, l9 a.a. - Halen Kanada'da 
nenin istifası haberi bu istifanın beyi bulunan İngiliz heyetine, Birleşik A
nelmilel vaziyetin f~vkalade nazik bu ~erika~a üç bin tayyare aıtın almak 
lunduğu bir zamanda vukuundan do- uzere bır mukavele yapmak ıelahiye
layı bütün memleketi derin bir tesir ti veril.mi tir. B~. s!.parişe keşif tay-
hasıl t . t' yarelerı, tek motorlu avcı tayyareleri 

emışır. 'f .. 1 .. b b 
Ö y .. • .. • ve çı te motor u om ardıman tayya-

gle zamanına kadar Mustafı Koseı releri dahildir. 
Vanof'un hakkında hiçbir mallımat Diğer tarafta v · 'd b 

kt M.. f" h"ku . . 1 • n aşıngton a ulu-
~od .u.. usta ı u ·ım~t ~arı ış erınl nan fransız heyetine birle ik Ameri-
e vırıne memur edı mıştır. ka'dan 2750 tay a ' t 1 k ·· 

S. • hf' d · h .. k.. t• Y re sa ın a ma uzere 
ıyası ma ıller e yenı u ume ın selcihiyet veriım· t' B · · 

1 .. t f ı ır. u sıaprı e de 
son sene er zarfında Kose vano ta- avcı ve keQif ta 1 · 1 'k' .. 

f d . . . ~ yyare erıy e ı ı motor-
ra ın an takıb edılen sıyasete devam Jü bombardıma t 1 · d h. . 
d w. • • n ayyare erı a ıldır 

e ecegı beyan edılmektedır. Bu hususta şu kt h 1 ·k 
S b · · · d no ayı atır atma o ranya Meclısı ayın 28 ın e top- gerektir k' d b h · . la k ı, or u ve a rıye nezaretı 

muharebe oldu 
Amsterdam, 19 a.a. - Hollandanııı 

Schiermanmikood adasından buraya 
gelen habere göre, altı gemi, şimal de
nizi üstiınde uçan on iki tayyare ile 
harbetmekte olduğu mezkfır adadan 
görülmüştür. 

Topların gürültüsü sarahaten i'itil 
mekle beraber gemilerin ve tayyare -
!erin milliyeti henüz meçhuldür. 

••• 
Svendborg, 19 a.a - Dün bütün 

gün Kiel istikametinden top esleri 
işitilmiştir. 

Almanlar bir Estonya 
gemisini aradılar 

Tallinn, 19 a.a. - Almanların de
niz kontrol gemileri, Baltık denizin
de Tallinn'den gelen ve Amsterdam'a 
gitmekte olan Julia adındaki Est<>n
ya gemisinde araştırmalar yapmı !ar
dır. Gemi, kereste yüklü idi. 

Julia, Swinemunde'a götürülmiiş -
tür. 

C. H. P. Musabey ocak 
kongresi dün toplandı 
Cümhuriyet Halk Partisi Dumlupı· 

nar nahiyesi Mu abey ocağı kongre· 
si dün Halkevi salonunu dolduran 
yüzlerce partilinin iştirakiyle yapıl

mıştır. 

Kongrede kaza ve nahiyeden milşa
hitler bulunmuş, dilekler üzerinde 
çok ciddi konuşmalar yapılmı ., eski 
idare heyetinin mesai raporu alkış· 
larla tasvip edilmi , yeni idare heyeti 
ile delegeler seçilmi bundan sonra 
Ilalkevimiz tarafından 5 inci büyük 
kurultayı tesbit eden film gösteril
miştir. Milli Şefimizin açı· nutukları 
sürekli alkı !arla dinlenmiştir. Bu 
kongre şehrimizin çok alakalı ve fay
dalı kongresi olduğu için mü ahitler 
idare heyetini tebrik etmişlerdir. Top 
Jantı saat yirmi dörde kadar devam 
etmiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
yardım fişleri bey'iyeleri 

Çocuk esirgeme kurumuna ait ya~ 
dım fişlerinin beyiyeleri yüzde 25 ten 
yüzde 20 ye indirilmiştir. 

naca tır. tarafından geçen hafta verilen ve her ..Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!::, 
-------------------------------- i~racat li ansı tayyarelerin yaşı ve ti- ;: U H = 

Ll•t a kıt p~ nazarı dikkate alınm ksızın, az es- mumi eyet = va n y r 1 n 1 n kı. olan hiç bir tip tayyarenin ihraç d -
edılemiyeceği bakımından ehemiyeti = toplanhsına ôvet ~ 

Vilno'yu İŞğalı gecikti haizhuıunmaktadır. : Türk Tarih Kurumu Baı· S 
Yeni bir Balkan = kanlığmdan: : 

Halk orduyu sabırsızlıkla bekliyor 

Şehirde halkın vaziyeti güçleşti 

ve iaşe maddeleri azalmatğa başladı 
Kaunas, 19 a.a. - Litvany~ kıtaatrnın Vilnoya dün girmeleri 

mukarrer iken teknik bir takım esbapta.n dolayı bu it muahhar bir 
tarihe bırakılmıştır. 

Türk Tarih Kurumu Umumi -

b 1 OkU m U ? : Heyeti 2 İkincite rin 1939 per- = 
şembe günü saat 15 te Ankara'da : 

E Halkevindeki merkezinde topla- : 
: nacaktır. Sayın üyelerin teşrifle- : 

ri rica olunur. : 
: RUZNAME : 
- 1 - 1937 yılına ait hesap heye- :;: 

ti raporunun okunması ve Riya· --
: set Heyetinin ibrası. : 
: 2 - 1938 hesaplarını tetkik e- : 
: decek heyetin seçilmesi. : 

3 - Azadan Alacahöyük haf- : 

Beıgrad, 19 n. a. - Eaşve'dl B. 
l'z.,.ekovıtch ile B. Matclıek ara ·ın· 
d~ akuedilmi§ olan milli itilafna~e
Yı tenkid enden demokrat fırkası ı~-
ra kometesinin ne retmi olduğu bır Berlı'n, 19 a.a. - Alman} üksek ku 
tebr- k'l "yle ıg münasebetiyle başve 1 ~o anda heyetinin tebliği: "Garpteki 
demiştir · m harebenin ilk kısmının hitama er • 

- Dem~krat fırkası, milli itilaf m~ olduğunu bildirmektedir. 
lllesclcsi münesebetiyle hedef ittihaz mıf~btiğde, şu cih • ılave ediliyor 
e~ilmiş değildir, bu da 20 sene_den~e- "Saar nehri ile Hornsbach - Bitch 
rı dahili siyasette vukua gelmış 0 an olu arasında alman kıtaatı, henüz 
en tnuhim hndisedir. " ~iman topra~ında bulunan düşman 

Gene aynı sebeplerden dolayı hük!i 
met mümessillerinin ve ecnebi gaze
tecileri de dahil olduğu halde matbu
at erkanının bu ehre girmeleri de te
lıir olunmu tur. 

başlanmıştır. 

Litvanya ahalisi, kendiliklerinden 
Vilno ahalisine yardım için ellerinden 
geleni yapmak vadinde bulunmuılar
dır. Memurlarla amele, maa ve ücret
lerinden bir kısmını terketmek tekli
finde bulunmu§lardır. 

Belgrad : 19 a.a. - Siyasi mahfil
de, İtalyanın idaresi altında bir Bal
kan blokunun teşkiline intizar edil
mektedir. Balkan memleketleri ara
sı~da bir elbirliği temini için siyasi 
muzakereler cereyan ettiği söyleni
yor. Türkiye ile Bulgaristan arasın
da bir elbirliği bilhassa arzu edilmek
tedir. Teşkili mevzuu bahis olan blok
un kati bir bitaraflık siyaseti takib 
edeceği söylenmektedir. 

Amiral Horti elçimize 

çay ziyafeti verdi 

= -riyatı Direktörü Bay Hamit Ko- -
şay'ın Alacahöyük hafriyatı hak- : 
kında bir komünikasyonu. 3931 : 

"'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=' 

Ba vekil, bundan sonra demok~~t müfrezelerine hilcum etmiıler ve kı -
fırkasının genç elemanlarının ta ıp sa bir muharebeden sonra bu milfre -
edecekleri hattı hareketle fırkanın zeleri hududa ve hududun ötesine ka
icra komite inin mutalea ve. ınulah:: •far püskürtmü~lerdir. 
Zalarını tekzib edeceğini u.mıt etıne 1 Cephenin diğer kısımlarında ancak 
tc bulund ığunu süylemiştır. 

Halk orduyu sabırsızlıkla 
bekliyor 

Kaunas, 19 a.a. - Vilno'yu işgal e
Jecek olan Litvanya kıtaatına mezkOr 
şehirde sabırsızlıkla intizar edilmek
tedir. Zira tırduda sivil ahalinin ha
yat şartları pek ziyade nazikleşmiş ve 
iaşe maddeleri kıtlığı hiHedilmeğc 

Köylüler, zahire vermeği teklif et
mişlerdir. DükkSnlar, her nevi emtia 
vermektedir. Vilno'da yakında mec
cani halk fırınları vücuda getirilecek 
ve oraya doktorlar gönderilecektir. 

Budapeşte, 19 aa. - Kırat Naibi 
Amiral Horty'nin Muhterem Refika· 
sı. Madam Horty bugün Peşte Elçi • 
mız Ru en E ref Günaydın ile Bayan 
SaliM Günaydını sarayda hususi su
rette kabul buyurmu§lar ve çaya alı 
koymuşlardır. 

Kadın Terzisi 

CEMAL BÜRÜN 
Paza.rte i günü 

gelerek dört gün 

kıılr modellerini 

nka.ra Pal s,a 
müşterilerine 

gösterec tir. 
3920 
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MOSKOVA TEMASLARI ETRAFINDA 

A rupa ve Balkanlarda 
yür u e mütalaalar 

İngiliz ve Fransız gazetelerinin tefsirleri 
Londra, 19 a.a. - Hariciye nezareti dün ak§am şu mealde bir 

tebliğ neŞTetm iştir: 
"Türk - Rın müzakerelerini bir çıkmaza sokan sebepler hak

kında Londra resmi mahfillerinde, tam malumat mevcut bulun
ma.makla beraber, Türkiye Ba~vekili Dr. Refik Saydam'm beya
natına. nazaran, Türkiyeye tekliflerde bulunulduğu ve Türkiye
J\ ·n bu teklifleri reddettigi a§ikirdır. 

Bununla ber-aber şu cihet kaydedi
lebilir ki, Dr. Refik Saydam, Sov'yet 
Rusya'nın resmi tebli. inde olduğu 
g;bı. ikı memJekct ara mdaki dostane 
münasebatın devam ettiğini zikreyle-

• m; ir ... 
·,,,ı-iciye nezareti tebliği ilave edi

ycr: 
"Lond:-a'da vaziyet hakkında umu· 

mi surette yapılan tefsir, bı!tün tder· 
ruatiyle doğru değildir.,. 

Lomlra gazetelerinin tefsirleri 
Londra, 19 a.a. - (Royter) Türki

ye·n:n son Sovyct tekliflerini redde -
meslni bu sabahki gazeteler gayet iyi 
karşılamakta ve bunu Türkiye'nin ln
giltı:re ve Fransa·ya kar.Şı dürü tisi
nin bir ifadesi ve iyi niyetinin ve en
ternasyonal teahhütlere sadakatin bir 
nilmunesi olarak karşılamaktadır. 

Gazeteler, Türkiyc'nin İngiltere ve 
Fransaya olan dos luğunun Sovretle
re olan dostluğuna engel te kil ede
rniyet:cğini ehemiyetle kaydediyor· 
lar. 

'""imes gaze c inin diplomatik mu
ha' iri diyor ki: 

Türk • Sovyet müzakerelerinin in· 
kıtaı sebebi ma1fundur: 

Yeni Sovyet teklifleri Türkiye'nin 
İngiltere ve Fransa ile giri;?miş oldu
ğu teahhütlerin tamamiyle terkini de· 
ğilse de, bunların geniş bir ni pct da· 
bilind~ tadilini tazammun ediyordu. 
Türkler ayanı takdir bir dürüsti He 
geçen mayısta Sov)•etlerin de malu
matı dahilinde tevessül etdkleri siya
seti terketmektcn imtina eylemi'Jlcr
dir. Bu yeni tekliflerin teferrüatı ma
lıim değildir. Fakat bunların alman
larla son }'aptıkları anla~ma)•a istinat 
ettiği zannediliyor. 

Paris yanresmi mahfillerine 
göre 

Paris, 19 a.a. - Royter ajansı bil
diriyor: 

Türk siyasetinin, Moskova veçhe· 
aiyte garp devletleri veçhesini telif 
e tmenin kolay göründüğü yan resmi 
mahfillerde tebarüz eltirilmektedir. 

Bunun kolayhğı, garp devle leri 
veçhesinin, yalnız yakın şark ve Bal· 
kanJar meseleleriyle miinasebettar ol
masındadır. Fakat. anlaşılıyor ki, rus
lar birdenbire ilçüncü bir devletin 
müdahalesi llıerlnc türk - sovyet mü
nasebetleri hududunu aşan teklifler 
dermeyan etmişlerdir. 

na suretiyle, sözüne sadak kalmış -
tır. 

l talyan siya i malta/ilinin 
mütaleaları 

Roma, 19 a.a. - Rus - Türk müza· 
'cereierinin iot.:ıtaı, Roma dıp oması 
01ahafilinın mlitaleiisına gôrc, Avru
pa sahasmda büyük ehemiyeti haiz 
bir hadi e teşkil etmektedir. Bu va
kıanın sarıh manasa Ankara hukümc· 
tinin İngiltere ile Fransa'ya verdiği 
öze sadık kalmak kararında olduğu 

ve Türkiye'nin, Sovyet - Alman niı· 

fuz claircsine kaymaktan uzak bu
lundufudur. 

Ayni mahafil, Baltlk memleketle
rinin nümune te kil ettikleri haliha
zır vaziyette Saraçoğlu'nun Mosko • 
\"a müzakerelerine nihay:t vercbilmi . 
tJlmas nda, Türkiye'nin, gerek siyasi 
gerek askeri bakımdan mutlak istik
lalinin münaka~a kabul etm-:z deli
lini görmektedirlt"r. 

Nihayet, bu mahafil. Mosl>:ova mii
zakcrelerinin inkıtaı ile von P.ıpen'
in Ankara'dan milstacelen Berlin'c 
hare keti arasında bir münasebet gör
mektedirler. 

Bü.he.'!'teki intiba 
Bil.kreş. 19 a.a. - Siya i ve diplo

matik mahafildc "Türklerin ı.ılvi 5Ü· 

kfmeti" cümlesi sık sık i i ilmekte ve 
bu mahfiller, türklerin, biltün gün ko· 
nuşup dinlemesini ve r.onunda sadece 
''hayır0 deme ini bildiklerini söyle
mektedirler. 
Saraçoğlu - Gaf enko mülakatının 

tehir edilmesi gayet tabii telakki o-
1urunaktadır. Fakat, yakında bir mü
likatıa vuku bulmasa ve buna. Ga!en
ko ile buJgar Başvekili Köseivano! a
rasında yapılac k görüşmenin t ekad
düm etmesi bckh:nmckıcdir. 

Balkan antantı memleketleri se «1-
hiyettar mahfilleri, Bulgaristanın an
tanta i'tiraki kendisi için faydalı o
lacağı mütaleasındadırlar. Şimdiye 

kadar Bulgari tanı Balkan antantına 
iştirak ettirmek üeı:c yapılan teşebbüs 
ler- akim kalmış ve bu akamet, Bulga
ristan·ın, Rc,manyaya kar ı olan aıa
zi taleplerinden mütevellit bulunmuş· 
tu. 

Bulgaristan'ın, Almanyanın ve •a 
So\-yet Rusya yardımı ile bu i tekle
rinden lıuılarını elde edebileceği fa. 
kat bunu istiklali bahasına yapmı~ o
lacağı &öylenmektedir. 

Belgrad mahfillerinin kanaat i 
Londra1 19 a.a. - Daily Tele raph 

gazetesinin Belgrad muhabiri yazı
yor: 

Von Ribbentrop Moskova'da bulun
duğu sırada Balkan meselelerinin hal 
edilmemesinden dolayıdır ki, o za
mandanbcri bu me clclere müdahale 
e tmektedir. 

Sovyet tek iflerinin reddi şeklin e 
tezahür eden Türkiye'nin vaziyeti do 

Paris gazetelerinin tef irleri layısiyle Belgrad'da hasıl olan umumi 
"Petit Parisien", Türklerin, Saraç- kanaat. bu sayede balkan devletleri 

oğlu • Molotov görüşmelerinde gös· tesanüdünün, geniş mikyasta kuvet
t erdikleri )'iıksek şuuru gösteren şu lendiği mt':-keı:indedir. 

mütaleaları dermeyan ediyor. J ngiliz gazete/ eri.ne göre 
:Müzakerelerin, ru • Türk men fli Berlin'Jeki intiba 

h ududunu ve Moskova'nın ayni za- Lor.tlra, 19 a.a. _ lngi ere matbu· 
manda Berlin menafiini de mi.ıdaf.aa d "k'· l. b ·oah Sk d ' 

ı-· ·- il .. ·· Al d' 1 atının ı .;a ı, u a , an ınav 
c~. gıBgoğr 11~~1 :ur. mçan kıkJl 1°ı:n~ · I varım adasiyle yakın §ark üzerinde 
•ısı, o az çının ve ana a e nııı. • k ·•t \ : b lun• .. u'·tad F k t 
Buyuk harpte kapatılmasının ehemı- S kh 1 k c t f d b 

. .. . 

1 

te u e m.ş u ..... ~ ır. a a 
• • • • lO o m on eran 1 e ra ın a, u 

yetinı batırlıyarak, bu vnzıyelln ye· , . . . . .. ·a ._ı. ıa·· .. . · K . Konferansın ınkışafrna ıntızaren mu-
nı en t.uıac usu ıçın rem ın nez- kk' . .. . . . , . . talca deı meyanından teva .1 eden 
dınde butiin gayretmı ııar.etmıştır. 1 ,1 •.. k. · · t" d .. . gaz et~ er, ur- ı •:enı!'l va7.ly e ın en 
Fakat Turkler. bevnelmılel muahc· b 1 1 b"I k- ı k' ı · • • . . usu e gc e ı ece o an a ı" erı uzun 
d elere sadık ve fransız - ıngtlız dost· k"k kt d" ı - .. .. 1 uza ıya tet a e me • e ır er. 
lu~una karşı durust k .. mışlardır. D 1. 1.N 1 d" · l ı 
M · h'"kü 1 · ey ı •ıey ve ıger g.uc c er. 

ontreux anıa ması u m erı me I T . 1 . • • t ·ıl F 2 n • • . . uı ••Y= nın, ngı ere ve r il 
rı bulunmaktadır. Ankara htıkümetı d·-· "tJ 1 re - k" ı 
nin 2zimkarlığ1, ir1erinden ikisini, 1 ·bv~r ıu:_tv<ıı Sc c teRı ım ~lnı 0.mmıyaat n 

• . . J . lr pa.ı> l OV}'et US)'a t C ı .?. a· 
yanı Yunanıstan lle Romanya. ngıl- kt • t' ·• · · · B ı· ·· • . ma an ım ına et Lgı ıçın. er ın ın 
teredeo ve Fransa'dan ya dım valt- k · ı. 1 d • ·ıt' • ~o gayrımcmnun uu un ugunu ı ı 
lerı almış olan Balkan antant. d~vlel· f ,_1 k d l '·t d" ı , al{ a ay e me:ı. e ır er. 
lcr:ne ar§ı yapılabilecek olan bazı ı ·u tb at T"· k. · • · . . • ngı z ma u ı. ur ıyc nın vazı· 
teşebbusl:rı akım bırakm_ak adır.. yetinin, miittefiklcr için her halde 
A~kara .nın saraha le ıfade edılen ı;o'· büj ük bir kıyıuet ifade edeceği 

azmı, Petıt Joumal. Le Jour ve Oe- ''t 1 d .ı .• . . mu a eaıı:n ar.1ır. 

uvre. ve dıg;er Pa~I •. ,a~etelerı~u:ı Deyli Tclegıdf gazetesinin Kopen 
hepsı taraiından uy k bır takdırle h 1 1 .. ag m ıa 11rı yaz:yor : 
kar :~anmıştır. ,. , • Harici siya .. ette ve alman diploma 
Dıger taraftan, \•on T'.apen m alc. · · el h 1 ı d · ·kı·• ı . .. . . • d .· sı.:.ın e u .. u e ge en e ışı 1re eı 

ccle hareketı, Turkıye ıi'Zerm -kı al- 1 b . . · d • ·ı • . • • 'b" a man ancıye nczaretın e ac;ı en ye-
~an. ta~~ıkının t~m akametı gı 1 te- ni bir toplantı yapılmasına ir:ap ettir-
lak cı c ılmektcdır. miştir 

Le Petit Journal'da. Pierraut, ez Fu.l •. F R"bb • • 1 • 1 a· . u ırer ın on l en.rop a o an 
dm e ıynr kı: 'tinıadı, imtli pek sarsılmıştır. 

Mosl ... ova, :.eı•tii h:sabn a oldu u .a 
dar A lrnan} a hesabına da muta ·e: e· Fon Ribben!rop ·un vaziyeti 
de o·ılunmuştur. ı !manya. -laho } a Turkiyenin harici siyaseti dolayı· 
k1111arda, Ankara'da tam bir akaın .. :ı· • iyle, Berlinde, büyük bir meraret ve 
uğrrımıs ı Bunu Moskova vasaasiy· Umitsir.lik his_cdilmektcdir. 
le cciaf;ye çalı~mış. fakat, yüksek Gene ay;nı gaıetenin muhabiri, Bal
btr §UÜr eseri gösteren Türkiye, bil· tık mcnıleketlerindeki alman azlıkla -
t ün tazyiklere boyun eğmekten imti· rının AJmanyaya iadesi i ş ini tanzim-

Dikili' de yapılan 

Jeolojik tetkikler 
sona e di 

İzmir : 19 a.a. -Bu Gece Berga
ma'da zarar vermiyen bir zelzele ol
muştur. 

Dikili ve Bergama mıntakalarında 
jeolojik tetkikat yapan profesör Ka.1-
vin'in riyasetindeki ilmi heyet, tet
kiklerini bitirerek ~ehrimize dönmilı 
tür. 

Heyet reisi, Bu mıntakada sarsın
tıların daha bir müddet devam etme
si mümkün olduğunu fakat sar ıntı
lar olm1yacağ1 kanaatinde olduğunu 
söylemi2tir. Heyet yarın Ankara'ya 
hareket edecektir. 

SPOR 
ıırıııı ırıııııııııııııı ıırıııı 

Haftanın maçları 

Cumarte~i ve pazar 

mühim müsabakalar var 
Bölg~ futbol ajanltğından: 

l - A ve B takımları arasındaki 
lik maçlarına bu haft a Muhafı2gücü 
sahasanda devam olunacaktır. 

2 - Maçların programı ve bölge ha
kem komitesince seçilmiş olan orta 
ve yan hakemleri a§ağıya yazılmıştır: 

21-10-939 cumarteai: 

Yozgat'ta köy 

mektepleri 

sayısı 92 ye çıktı 
Yozgat: 19 a.a, - Yozgatta köy 

mekteplerinin yekunu bu sne 92 ye 
çıkmıştır. Bunların 37 si beş sanıflı. 

biri yatılı ve yirmisi eğitmenli köy 
mektepleridir. Yakımla Eğitmen kur
sundan daha 68 Öğretmen gelecek ve 
bu say~de şimdi)•e kac1ar okutulan 
9000 çocuğa karşı 13 bin çocuk okutu
lacaktar. 

Vilayetin üç kaza merkezinde behe
r i 35 bin liraya çıkacak üç mektebin 
de in ası devam etmektedir. Bu . urel· 
le ka2afarda orta mektep için şimdi
den binaları hazırlanmış oluyor. 

GireBun'da Dikili için 
toplanan iane 

Vil~yet m .. rkezile kazalar ara~md!l 
ki yollar çok mükemmel bir surette 
ikmal edilmiştir. 

Muhafızgücü - As. Fa. gücii B ta- ___ _ 

kımlan saat 13.30, hakem: Nadir Çi
lesiz. Yan hakemleri; Yusuf Aysal, 

Ordu fındık 1-ooperatifi idare 
meclisini int ihap etti Giresun: 19 a.a. - Kızı1ay ve Par

tinin delaletiyle üç gün i~inde Dikili 
felake zedelerine yapılan yardım mik 
darı altı yüz lirayı bulmu tur. Fela
ketzede ur daşlara kar~ı içt~n bir 
tee!lsür du. an Gireımn'un şefk11tli 

halkı bu teberru mikdarını bin li:a
dan çok •azla çıkarac.:kkrı anlaJıl
maktadır. 

Şuayip Kıraç. 
Gaiatasaray. Güne~ A takımları sa· Ordu, 19 a.a. - Ordu fındık tarım 

at 15,20. Hakem: Bedri Erdencr-. Yan satış kooperatifi umumi heyeti, bugün 
hakemleri: Fevzi Çap, Ferit Esin. halkevindc toplanarak ruznamesinde· 

ki mevaddı mfü~akere ve kabulden 
22-10~939 p !lZar : sonra idare meclisini seçerek dağıl-

Li·a Ok l İd y d D . mı~tır. Bu münasebetle büyüklerimize 
.ı rp 11 u m;ın ur u • emır· 1 r. • , rı kil · · 

B t k 1 t 9 ,. 5 II 1 tcızım teagra. an çe mı tır. por a ım an saa .-• . · a t~m: 
Muzaffer Ertuns. Yan hakemleri: Be
di Nazlı. Şuayip Kıraç. 

Mas.·espor - Birlikspor A takımla
OrJu'ıla 

Ordu: 19 a.a. - Dikili kl.'.:!: ~z."d.· rı saat: llAO. Hakem: Ömer Ürel. 
terine yardım maksııdile bir kaç gUn a:ı hakemleri: Na.mık Şılkan, Nec-
ônce teşekkiıl c<le:ı komi yon bug rn d .. ö giiç. 
hususi müc s~selcrle çar ı •e ticaret Demir por - fls. Fa. gücü A takım
hnnelcri e a •rıca seçilen B2yanhr ko ları s~at: ı ::1,30. Hakem; İhsan Töre
Ju da muhtelif mahallı:rde faaliyete men. }'an hakemleri: Bedri Eıdener, 
geçınh!~rdir . ?.iya Ozan. 

Bir günde toplanan par-amn 600 li • lfarp Okulu idman Yurdu • Genç-
rayı · •ı lması halkın h11re.retle ve içten ierbirJigi A takımları saat: 15,20. Ha
ata ·;,s1 yar<lımııı miihim bir yek'm'l l:em: Ziya Ozan. yan hakemleri: Ke-
bali" o!aca~ını göst~rme·~tcdir. ini m 1 Kuray. Necdet Özguç. 
mini mc rteplilere varınça a k:ıch 1 

kö~ lii ve şe~iı-li bütün Ord ılu'lar fc- f ~h'c i o t:n-.ul nnı da\'Ct 
liiket nören aziz yurtdaşlarımlzın iz- 1 •• • • • • 

d • 1 ~ kl . b' t ıı· d l 1 3 - CumhurJ} et bayramında ıkı ırap ı yure crınc ır e~e ı ası .. 
.. . . . maç yapmak uzı:re An ·ara'ya bir Bal-

olur umıdıle yardımlarını ıçten gelen k t ,__ d. d·ı . . B 
. . 1 k 1 ı an arumı avet e ı mıştır. unun 

hır ıstekle Kızı aya yatırma ta ır.ar. . • A k lı ı· f b 1 k . . • . ıçın n ara mu te ıt ut o Ja .ımı 
Kommyonun faalıyetı hararetle de· h 1 ki b 1 k Ekz · 

k d. azır ı ara a~ ıyaca tır. enuz-
vam etme tc ır. 1 1 be ·· ı · 15 er aa ı ve perşem gun erı saat te 

on dokuz. mayıs stadyomunda başan· 

Kütahya' daki apl1ta 

~ulan telki 

ah tesire her g~n yo'cu 
~r n e: i iılemc:e basladı 

Devlet demiryolları işletme umum 
müdürlü~ü Alayont - Balıkesir ara
sında şimdiye kadar haftada üç gün 
olan yolcu trenlerini yeni bir tarife 
ile haftanın her gününe iblağ etmiş· 
tir. Yeni tarifeye göre her gün seyni
sdere başlamış olan bu trenler, Eski
şehir ve Konya istikametinden gelen 
yolcuları alabilecek şekilde hareket e-

deceklerdir. Diyarbakır. Fcvıipaşa, 

Mersin ve İskenderun'dan gelen yol
cular Kütahyada bir müddet tevakkuf 
mccburiyt'tinde kalacaklardır. Anka
radan her gün Haydarpaşaya en son 
hareket eden katara Balıkesir için 
doğru bir vagon tahrikine başlanılmış 
tır. Ralıkesirdt'n Alayond"a da şimdi~ 
ye kadar haftada üç gün i liyen katar 
lar aynı tarife ile her gün işliyecek • 
ledir. Alayont'tan 5.40 ta hareket e
decek olan katar 15.05 te Balıkcsire 

Kütahya, l a.a. - ta ; 

trenörün nezareti altında yapılacak

tır. A~ağıda adları yazıJı .sporcuların 
ek:.:er ·izlere gönderilmeleri sayın ku
l ' p başkanlanndan rica olunur. 

D ar ı:ı .ı:• Hi. · G · Sevk.at varacıı~k_tı~r-·--~---~--~-
fustafa, Orhan. Hakkı. Salih .. 

yetinin birçok yerlerinde 
kapılca sularının tetkiki ile lçlerind-: 
radyoaktivitesi olanlarının ayırt edil
me i kararla tırılmıştır. 

Yük .. ek mühendis mektebi profe
sörler-inden B. tıhami, bıı maksatla ' 
Kütahyaya davet edilmiştir. 

Ankara Borsası 

19 llk teşrin 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Acıh'5 Kapanı~ 

Londra S.~H S.24 
N vyorlc 130.025 130.025 
Puiı 2.95875 2.96~7S 
:rilano 6 675 6.675 

Cenevre 2[).3473 2!t347S 
Amı erıfam ,9.S42S 69.5425 
Beri in 
Brukı1el 22.0~ 22 04 
Ati a 0.97 0;97 
Sof ya l .S97S U975 
P!'aı< 
Madrid 13.1825 13.ı82S 

V•wşeıva 
23.42'i 23,425 Budilpe te 

Bii1-reş o.ı;ı·zs 0.9525 
Belgrad 2.495 2.-4!}5 
Yokohım:ı 30.6125 30.6125 
Sıokho!m 31,19 31.19 
Moskova 

ESHAM VE TAliYlLAT 

1933 Ti.ırk bor~u Il. l!J.3' 19.~5 

ı 933 1 kramiyeli 
Ergani 
Slvaı - Erzurum 
fh tlı 1!:. I. 
C. Merkc.ı Bankası 

( Pe in ) 

19. 'O 19.<IO 

19.90 19.90 
!Ol.- 103.-

{ Pe. i:ı ) 
NOT: - Hiıal.arındı rakam bu
lı. nmıyan dovider için liyat us
cil edılmenııştir. 

] 

le: muvazı:af alman memuru Twaro· 
do\ dki'nin, yapacağı vazifenin ehe· 
miyetine binaen yeni talimat alma· 
üzere Beıline çağııldığını haber ver· 
mçktedir. 

Hitler'in arzusu ile h:ırnp ve b rı

nı lmaz bir Lehi tan'a nakledilmek ü
zere yuvalarından zorla ayrılan Bal· 
ık almanları arasında bir isyan hali 

hükiim sürmektedir. 
Diğer ara.han İngiliz - Sovyct ti 

caret anlaşması, alman maJıfillerinde 
fena kar ılanmı olup, bu mahaf il, 
Fon Ribbentrop'un uğnı !·ğı muvaf
fakiyctsi7.liğin ~iimulilnü şimdi öl~· 
mcktedirler. 

Askeri ve berri m:lhfillerrlc, Fo:ı 
Ri be:ıtrop'un diplomasisi, günden 
güne artan bir tenkide u ra...'llaklad ı r. 

Muh;ıf ızgücü: Fethi (Kaleci), Fet
hi (Bek). Celal.. 

A . Fa. gücü: Ali Riza, Abdül, Fik· 
:et .. 

Harp Okulıı İdman Yurdu: Zeki, 
ııhterem.. 
Gençlerlıirli ": j: Hac;an, Mustafa, 

Ahmet .. 
Maskespor: ~ecdet, Adem. Keftan .. 
Galatasaray: Fazıl, 1Iaş:m .. 
Gazi Li esi: Ke fi, Nusret.. 

Matbuat takı.mı geliyor 
4 - Öniimüzdcki ";eker bayramında 

bir maç yapmak üzere htanbul mat
buat ftıtbol takımı Ankara'ya gelecek 
tir. Ankarauan da tm takıma karşı bir
ına buat ıakımı çıkarılacal:tır. 

Matb ıat müntesiplerinden olup da 
futbol ile i tigal eyle.niş olan ve bu
takıma girmek istiycnlerin futbol a
janlığına müracaatları ehemiyetle ri
ca olunur. 
A§ağıda a lan yazılı sporcular Be

den Terbiyesi Genci Direktörlüğünün 
{ederasyonl:ır dairesi ifadeli 1 i-J0-939 
tarih ve 38 ~ 1 sayılı bu}'Mıklariylc hi
zalarında yazılı ceznlarla tecziye edil
miş er<lir. 

A - As. Fa. gücü • Güneş A takım 
ları aı-a ında 30-9-939 cumartesi gü
nü yapılan müsabakada biribirleriy
le münakaşa eden As. Fa. güciinden 
Hamdi ile, Güneşten Mehmedin birer 
ilıtnrla tccziyelerinc. 

B - Genslerbirliği - Demirspor A 
~akıınlan arasında 1-10 939 pazar gü
nii yapılan miisalıakada Demirbporclan 
1197 Orhı:ın Canbolata yumruk atan 
Ge ıı;lerbirliğinden 2925 Vahdet Yur· 
dakan'ın tekrar mi.isaade verilinciye 
kadar - bir seneden az olmamak artiy 
le - miisabakalara iştirak ettirilmeme
sine ve aynı maçta Dcmirsporlu bir 
arkadaşına kasten tekme atan Gençler 
birliğinden 5834 Asımın da bir ay ge
çici miisabaka boykotu ile tecziyesine. 

C - Harp okulu İdman yurdu - De· 
min;por A takımları arasında 7-10-939 
cumartesi günü yapılan mü ahakada 
mukabil taraf sporcularına alecJ<lcvaın 
tekme ile tehlikeli çıkı }'apan ve bu 
vUzden hakl'm tar-afından saha harici 
edilen Uarp Okulu İdman yurdundan 
'1ectlet Çamlı'nın bir ay geçici boy

kot eczası ile tecziyı.:sine karar veril
ııi tir. 

Lparta' Ja stad yom in~aalı 

I parta. 19 a,a. - Şehrimizde ya • 
. !makta olan &tadyom inşaatı günden 
g' r.e ilerlemektedir. T ribün inşaatı
nın ihalesi de yakında yapılacaktır. 

KAZALAR 

esisotı 
Çeı·keş Belediye Riyasetinden; 

Nafia vc'tjlctindcn musaddak pro· 
j si mucibince ( 15922) lir;ı ( 10) kuruş 
bcd•:li kcşifJi lokomobil alternatör, 

tablo ve şeb:.ke lesi. atı ihale edilmek 
iizere k<ıpalı z:ırfla (45) gün müddet
le miinaka. aya konulmuştur. Proje ve 
teferrüatı be~ lira mukabilinde bele
diyemizden alacakları gibi İstanbulda 
Ga atada AsııikUrasiyonu generalt ha
nında 67 numarada elektrik mühendi· 
si Hrıs.:n Halet Işıhpınardan bedeli 
ınukauilindc alın;ıbilir. Tcsi at miina
hısası 16.11.1939 per~ernbe günü yapı
lacaktır. 

Taliplerin o gün ztrfında saat 15 tc 
beled"ye enciimenine müracaatlara i-
lan olunur. (8108 - 5161) 15128 

frnl rak 
me~~irt Mnlmüdür!üğünden : 

Ek'1İltmiye komıhn iş : 
1 - EJcsltirt ka;:asında yapılacak 

lıükiiın t bina 1 inıaatıdır .• 
2 -- Keş! f bc<leli 16987 lira 86 kıı

ıu~tur. 

3 - Ek. illme 6. ı 1. 939 pa7.artcsi 
6Ünü sat 15 de Eleşkirt kazasa ek -
:>iltme komisyonunda malmiidurhi -

ii odasında k ı;alı .zarf usuliyıc: ya· 
pılacaktır. 

4 - Eksiltme ~artnamesi ve buna 
ınüteferri evrak üç lira bedeli muka
bilinde Elec::kirt malmüclürlüğünden 

alınabilir ve Ağrı nafıa miidurlii • 
ğünden görülebilir-. 

5 - Eksiltmeye girmek için istek
lilerin 3524 lira <lokuz kuru luk mu
vakkat teminat vermeleri Ağrı vil. -
yetinden bu işe girebileceklerine da
ir alınmış vesika ibraz etmeleri muk
ta.ddir. Bu vesika i5in eksiltme ya • 
pılaca · ı gü:ıden en az sel:iz gtin e -
vel bir istida ile i teklilerin Ağrı vi
layeti makamına müracaatları ve bu 
miiracaatlarına şimdiye kadar yap -
tıklan benzeri inşaat işleri yaptırmış 
idarelerden aldıkları ve lkaları rap -
tetmelcri Jiizımdır. Bu müddet zar -
fında vesika talebinde bulunmıyan • 
lar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

6 - f tekliler- teklif mektuplarını 
ihale güııü olan 6. U. 939 pazartesi 
ı::iiı:ü saat ona kadar eksiltme komis· 
yonu rei liğine makbuz mukabilinde 
test im edeceklerdir. P ostada vukubu
lacak gecikmeler kabul edilmez, 

f~419) 1SZ73 

( _ _ R_A _D v_o_J 
TÜRKİYE 

Radyo lJilu~yon Pos·a/11•1 

TÜRKiYE Rndyo'Su - AN.KARA Rad 
-V.ılga u:r.uııJuı;u-

1648 m. lSZ he!>. l20 F.ıv. 
31.?0 m, 9465 Kaı.I 20 }' w. 'I. h. p, 

A N K A R A 

CUMA. 20.10.1939 
J2.30 Program, ve meınlt et sut .ayarı. 
12,3S Ajans, ve mc.eoroloji haber e i. 
ız.so Türk mfiziği (Pi.). 1 13.30 - ı+.oo Müzik (kan~ık program - P 
ı.s.oo Program. 
18,05 Memleket saat ayan, ıjans, ve ı1I 

teoroloji haberleri. 
18.25 'l iırk miıı:ı~i (ia ıl heyeti). 
J9.10 Konuşma (hahaltk ıpor serv.İ&İ!f• 
19.25 •rur1c mih.i i Çalanlar: Kemal 

yazi Seyhwı, Cevaeı Çatla, Serif İ( 
Iia,..ın Glir. 
1 - Muzeyyen Senar. 
ı . Salahat.tin Pınar • r t şarkı: ( 
nız benim ol). 
2 - Arif bey • mahur ~ar-kı: (Senin d 
mak der<l lnik eyler beni). 
3 - Halk turlcüsU • : (A Fadimem 
dı senle kac:ahm). 
~ • Halk türkiisu • : (Me~ll meşeli). 
2 - Oku~-an~ Mefharn Satnık. 
ı ........ Hüseyni sarın: (Çcktını 
limi ıtayri), 
2 - l-Tiıl!eyni 'jorln: (V !lınla cana). 
3 • Hıı.lk türküsü • Hü11eyni şark1: ( 
mcrim layma b na). 
3 - Okuyan Sadi Ho, es. 
1 • Lemi - hicaz ş rkı: (Var mıdrr ta 
rire hacet). 
2. Udi 'Fahri - hicaz ~arkı: (balur ol 
çemen.zar ols ). 
3 - s~ı. Pınu - hlcaz prkr: (H sta idi 
bimde ıu;dmış). 
".Zeki Arif - ~chnaz şarkJ: (Beni at 
lere yakan). 

21.10 Tcmı;il. 
21.10 Mlüik (r dyo or::es r sı • ~cf: tI 

an Ferit Ala.u). 
1 • J."ranck~ "Senfoni" (re minör . 
2 · T eh iko y: "Cappricı:lo lali ıı 

22.00 M eml~kc saat ayan, ajans h bcr 
leri. ziraat, e ham - tahvil't, ~ bıyo 
nukut bo:a;ı. ı ( fiy.at). 

r.! 20 Mföo:ik carlı nt • Pi.) 
23.25 • 23.30 Y rın!ci program ve kıt auı' 

'3ursa'do ·es an~ 

nıo sulü çek iyi 
Bur a, 19 a.a. - Dursada l:estan 

mahsulü alakadarlar tarafından eh 
miyetle takip edilmektedir. Bu yıh 
mahsuliı çok verimlidir. Piyasa fiya 
farı geçen yıla nisbetle yarı dereced 
dir. Buna mukabil dış memleketlerdt" 
bilhaı;-a lngiltere'den mühim :ıleple 
vaki olmuş ve nümun~ler gon<leriJmi 
tir. Bursa'nın k~stane ihracatı i i ge 
5en yıllarda Hindistaııa kaciar geniş 
le-mis bulunuyordu. Ge en yıl yarı 
milyon kilo kestane sat lmı tır. So 
umumi buhran dol ı iyle di. en fi 

mis ir. 

Bodrun1'da bir orman 

~ıang ı n ı çı ktı 
Bodrum, 19 a.a. - Bugiin öğleden 

sonra Milas - Bodrum yolu üzerinde 
ve Mence çukuru mevkiindeki orman 
larda yangın çıkmıştır. Yang1n111 ~Crı" 
dürülmesi için icap eden tedbirler • • 
lınmıstır. ---P. T. VE T. MÜDÜRLUCO 

Da ·m n p=ı t ımı ahn ak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden• 
l) idare ihtiyacı için 2500 adef 

komple da mon pil takımı a~~k eksilt" 
:neye r karılmıştır. 

2) 'Mu!mmmen e. e (';2 ~O) mu vak· 
kat teminat 318.75) lira olup eksilt• 
meai, '2 ikinci teşrin 939 perşembe gU· 
nü aat (l(ı) d:ı /. nkarada P.T.T. tı• 

mıım Müdürli.ik binasındaki satmal • 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İs ekliler, muvald:at teminat ma1' 
buz veya banka teminat mc tubiyle 
kr.nuni vesikalarını hamilen mezkOr 
giln ve sc:aı e o komisyona milrnca:.ıt 
edccclclcrdir. 

4) Şar nameler, An' ~r,.da P. T. 'f. 
levazım. lstanbulcla P.T.T. levazııt' 
ayniyat şubesi mlidürlüklerinden be:• 
dclsiz olarak verilc:cd~tir. (4575) 

145"5 

Tevzi kutusu ohn cak 
P. T. T . Umum Müdürlüğündeıt ' 
1) İdare i lıtiyacı için 800 ati t onltJ 

tevzi kutusu kapalı zarfla e:.siltaıeY~ 
çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (i200). nı.tı .. 
vakkat teminat (540) lira olup c•,sil • 
mesi, 25 b:rinci teşrln cı3g C:::arş. 0 
giinü saat (16) da Ankara P. T. T. 
mum Mücli.irlilk binasın aki s" uın ı.· 
komisyonunrla yapıl caktır. • 

3) İstekliler, Muvalü.at tern n"· 
m.ılcbuz \'eya b:ınka temina m c~ı pı • 
kanuni vesaiki ve te'·lifi kapuh ıcı.' 1 ; 
!arım o gün --aat ( 15) e '·a lar 01 ;sli:.ı 
komis ·ona vereceldcrdir. 1' 

4) Şartname er. Ankarada P. 'f. ~ 
Lc,·azım, lstanbulda P. T. T. ı~evaıı .. 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden tıe 
delsiz olarak ver•tece1<tir. 

(5043) ısozo 
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20 - 10 - 1939 

riyaset Başvekilimizin 

·ettiği imza merasimi esnasında 

ULU S 

Muahedenin etni 
. (Başı l inci sayfada) 

Mılli: emniyetlerinin menfaati iktizası mütekabil mahiyette bir muahede 
akdini. ve tecavüze mukavemet için yekdiğerine karşılıklı yardım temin ey

lemeyı arzu ettiklerinden, 
Murahhas olarak, 
Fransa Reisicümhuru 
Büyük Elçi ve fevkalade murahhas Legıon cı·ttonneur nişanının Com -

mandeur rütbesini haiz Bay Rene Massigli'yi, 
Majeste Büyük Britanya, İrlanda ve denizler aşırı İngiliz ülkeleri Kıralı, 

Hindistan İmparatoru "Büyük Britanya ve şimali İrlanda Birleşik Kırallı· 
ğı için": 

-S-

Başvekil B. Çemberleyn 
Ankara anlaşmasının imza 

edildiğ i ni dün Avam Kamarası nda 

alkışlar arasında bi ldirdi 
. ~ondra, 19 a.a. - Royter Ajansı bil • \ 

dırıyor : 
Avam ~amarasında B. Çemberleyn An

kara~a turk - fransız • ingiliz anla$%11HI • 
nı!1 ~mzasını alkışlar arasın<ia haber ver • 
mıştır. 

Mare al ,, 
Büyük Elçi ve fevkalade murahhas Sir Hu.Ehe Mont2omery Knatchbull -

Hugessen, K. C. M. G.'yi, 
Türkiye Reisicümhuru : 
Başvekil ve Hariciye Vekaleti Vekili, İstanbul Mebusu Bay Doktor Re- \ 

Türk - İngiliz - Franaız anlaşması hak
kında beyanatta bulunmak ıizere kamara
da cereyan etmekte olan müzakereyi ke • 
sc!l ~aş~ekil B. Çcmberleyn ezcümle de· I 
mıştır kı : 

(akmak' ın ziya,efi 
(Başı 1 inci sayfa.d-:ı.) 

de ziyafette hazır bulunmnslardır. fik Saydam'ı 
tayin eylemişler ve bu murahhaslar, usulüne muvafık görülen selahiyetna-
melerini teati ettikten sonra aşağıdaki hususatı kararlaştırmışlardır 

Türkiye'ye karşı bir Avrupa devleti tarafından va!ci bir teca\'ÜZ 
neticesinde Tür~iye bu c;evletle muhasemııta giriştiği tnkdirde, 
Fram:a ve Bideşik Kıralb~. filen Türkiye Hiikümeliyle teşriki me
~A.i erleceider ve ona ycdiiktidarlarn1da olau bü ün yard.on ve bü -
tün müzııharcti yapacakbdır. 

uiadde 2 . .. 
1 - Bir AvrupC\ devleti tnrafından vaki olup Akdeniz mıntakasıncla 

Fransa ve Birleşik Kıralhğın tu tulacaklan bir harbe müncer olan bir te-

/mza merasiminden sonra şampanya içilirken ca\·Üz hareketi halinde Türkiye filen Fransa ve Birleşik K•rallık ile teş-
k

.1 f k d t af noan \ riki mesai edecek ve onlara yediiktidarmda okm bütün yardım ve bii-
(Başı 1 inci sayfada) ve ı ve ransız ar a aşım ar. ı .. "7 h ~· . k 'f d d'l h. s' ·at benim hissiyatı- tun mu . ...a ared )apacn. tır. yanında tngilterenin şark ordusu ko· ~~n eo e k:::r a;n:~ır ki buna ilave 2 - Bir Avrupa devleti tarafından vaki olup Akdeniz mıntakasın -

tnut~m e<ge.~e~al We~e.ı . oturmuştu. decek h;ç b;, şey;m yoktur. da Tiirki -enin tutulacağr bir h.rbe müncer olan bir tecavüz hareketi 
İngıltere buy~k elçısının yanında Söylediğiniz nazikar.e sözlerden d halinde Fransa ve Biı-leşik K ırallık filen Türkiye ile teşriki mesai ede-
Mare al Fcvzı Çakmak ve onun ya- d 1 d·' "d I 

1 

1 b" .. d b" .. .. h 
G 

.. d" layı çok minnettarım ve bu ka<lar cek er ve ona ye 111-.tı ar arınua o an · utun yar ım ve utun muza a· 

e-

o-
Ü-

nı da da Orgeneral Asım un uz yer •. d ı l d ~· B k'l' b ında Hari rüst mesaı arkadaşları ve Oi;t araç reli yapC\caklar ır. 
c: r:1'ştı. asve ı ın yanı a - · · h b 

a-
u-· c· 

1
• s k · N man Mene lışmış olmak ımtıyazına maz ar 

c.ye ,ene e reterı u · _ . 
y,. • 

1 
,_ ı du Büyük sa lundugumdan dolayı pek ııyacle mu 

... c'1Clv~ u uu unuyor · · . - . . · · B 
10 d h 

· · ··ksek memur tehır oldugumu bıldırmek ısterım. 

"f-
i· 

n a ayrıca arıcıye yu - . eti ları, İngiliz ve fransız büyük elçilik - tir~i~imiz i~in ~uazzam bır kıyın 
leri erkanı, ingiliz ve fransız gene- olau.~unu hıssed~yoru~ ve bunu y 
rallerinin maiyetlerindeki subaylar, nız ~ç .memle~etın. de~ı~. aynı,_zama 
türk subayları ve türk, fransız, ingilil da .. umıt eden~ kı, b~tun dunyan 
gazetecileri vardı. Muahedenin imza- n~fıne olarak ınşa edılecek ~la~ b 
sını müteakip Başvekil Dr. Refik ~ınanın temel taşı olarak telakkı e 

al-

Saydam ve fransız, İngiliz büyük el - lıyo~um. .. . , . . . 
çileri imzalanan mııahedenın büyük Bı~'. ~oder~ ;rurkıye nın bamsı 

n-
ın 

ir 
y· 

o-
ur 

h · · · t lıarüz ettiren kısa nu. lan buyuk şefınız tarafından tasavv 
e emıyetını e d'l · h l · d'k' " t kl .. ı mişlcr ve Ü,. devlet aıa- e ı mış ve ana at arı şım ı ı mum 
u ar soy e ~ R . . .. h t f d t k aındaki samimi işbirliğinin istihdaf ta~ ~ısıcum .urunuz ara ın a~ . a 

-
ip 
ya ettiği sulhun Jerefine kadehlerini edılmış ve e~ılecek olan polıtıka 

kaldırmışlardır. devam eyledık. 
Merasim, çok samimi bir hava için- Memleketinizin mütemadi refahı 

.ı ... nil.c•ycl~ 1;1uıi1i ı,. çin en samimi temennilerimi arzed 

i-
er 
in İmzayı müteakip söylenen nutuk- ve kadehimi Türkiye cumhuriyetin 

lan da aşağıya dercediyoruz : refahına ve türk ordusunun ~ercfi ne 

Bafvekil Doktor Relik 
Sayclam'ın nutku 

"- Türkiye, Fransa ve Büyük Bri
tanya arasında mevcut görüş ve men
faat birliğini gösteren bu mühim ve -
ıikayı imza etmekle fevkalade bahti-

yarım. 

Mesai arkadaşım ve dostum Sarac-
oğlu'nun uzun süren gaybubeti bu 
vesikada onun imzası yerine benim 
imzamın bulunmasını intaç etmiştir. 
Bundan büyük bir şeref duyuyorum. 
Ancak bu eserin hakiki amillerini 
tebcil etmek ve bu münasebetle Hari
ciye Vekilinin adını siz Bay Büyük 
Elçilerin adlariyle birlikte müşterek 
tnesainiz için hakiki bir şükran duy -
gusu içinde anmak hususundaki vazi-

femi unutmuyorum.,, 

Fransa Büyük Elçisi B. 
Maısigli'nin nutku .. · 

"- Bay Başvekil, .. .. 
İmza edilen anlaşmaların şumul~-

kaldırırım.,, 

Erzurum hallı 
bugün a~ıhyor 
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Madde 3 ... 
Fransa ve Birleşik Kırallık tarafından 13 msan 1939 tarihli beyan

nameleriyle Yunanistan ve Romanya ya verilen garantiler meriyet 
mevkiinde kaldığı müddetçe bu iki garantiden biri veya diğeri hasebiy
le Fransa ve Birleşik Krrallık mu!ıasemata giriştikleri takdirde Türkiye 

filen Fransa ve Birleşik Kırallık ile te.~riki mescıi edecek ve onlara yedi
iktidarında olan bütün yardım ve bütün müzahareti yapacaktır. 

Madde 4 . .. 
Fransa ve Birleşik Kırallıl<, birine veya d:ğerine karşı ikinci 

ve üçüncü maddeler hükümleri mahallitatbik bulmaksızın bir Av
rupa devleti tarafından vaki bir tecavüz neticesinde, bu devletle 
nıuhasamata girdikleri takdirde yüksek akit tataflar derhal isti· 
§atede bu\unacak\atdır. Ancak ,ura~n muka.rterdir ki, Türkiye 
böyle bir ihtim a lde Franaa ve Birletik Kıralhk hakkında hiç d ... 
iilae·hayırhahane bir bitaraflık muhafaza edecektir. 

Madde 5. • 
Yukardaki üçüncü maddenin hükümlerine halel gelmemek üzere, 
ı - İstiklal veya bitaraflığının bir tecavüze karşı muhafazasına yardım 

edilmesi, bizzat kendi muvafakatiyle, yüksek akid hükümetlerden biri ta -
rafından taahhüt edilen bir Avrupa devletine diğer bir Avrupa devleti ta -

rafından tecavüz vukuunda, 
2 - Gerek bir Avrupa devleti tarafından ika edilen ve diğer bir Avrupa 

devleti aleyhine müteveccih bulunmakla beraber yüksek akid taraflardan 
biri hükümetinin fikrince kendi emniyeti için bir tehdit teşkil eden bir te-

cavüz halinde, 
Yüksek akid taraflar müessir görülecek her müşterek harekete teşebbüs 

etmek üzere derhal iştişarede bulunacaklardır. 

Madde 6 ... -Bu muahede hiç b ir devlet aleyh ine müteveccih deiildir. Hedef t eca
vüze kar§ı koymak için, lüzum haııl olursa, Türkiye'ye, Fransa ve Bir
e§ik Kırallığa kar§ılıkh bir yardım ve muzahar et temin eylemektedir. 1 

Madde 7. • 

a 

Bu muahedenin hükümleri Türkiye ile diğer iki akid taraftan her biri 
rasında iki taraflı teahhüt olarak da muteberdir. 

Madde 8. • . 

lngiliz Büyük Elçisinin ziya!ctl 

":- Geçen mayısın 21 in.de Türkiye ve 
İnıtıltere hukUınetlerinin uzun mı.iddetli 
y~ karsıhklı mahiyette bir anlaşma akdi 
ıçın mutabık kaldıklarını ve buna intiza -
ren iki hıikümetin bazı ahvalde tesirli bir 
surette teşriki mesaiye ve ellerinden ıelen 
muavenet ve müzahareti birbirlerine yap. 
mıya imade bulunduklarını beyan etmİ$ 
olduklarını bildirmişfon. Sonradan bu an
la<ö:nanın Türkiye, Fransa ve İngiltere a
rasında üç taraflı bir anlaşma şeklini al· 
ması kararlaştırılmıştır. 

Müzakereler 12 mayıs~aııberi devam et
mi-: olmak!~ beraber hiç bir zaman hiç bir 
mühim görüş ihtilafına maruz kalınma -
mış (Alkışlar) ve baı;tan nihayete kadar 
karşılıklı bir itımat havası için.de ecre • 
yan eylemiştir. (Alkışlar) Muahedenin 
metni ıizerinJe anlaşma üc; hafta evci ha
sıl olmuşsa da imza İngiliz ve fransız hü· 
kümetlerinin ı:ıuva fal·at !eriyi e talik edil. 
miştir. Zira Türkiye hüküıneti, Türkiye 
Hariciye Vekilinin Moskova ziyaretinin 
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında dı 
müvazi bir mııahC"de akdine müncer olabi
lece&ini ümit etmişti. 

İngiltere Büyük Elçisi Sir Hughes 
Montgomerry Knatchbull - Hugesscn 
bu akşam General W eygand ve Gene
ral Wavell ile Türk askeri Şefleri şe· 
refine bir ziyafet vermiştir. Ziyafette 
Başvekil Dr. Refik Saydam, Genel 
Kurmay Başkanı Maraşal Fevzi çak
mak, Milli Mudafa vekili Naci Tınaz, 
Türk Ordusu erkanı ve misafir gene
rallerin maiyetlerinden başka hariciye 
umumi katibi Numan Menemencioğ
lu, Fransa büyük elçisi, Hariciye Ve
kaleti ve Fransa ve İngiltere sefaret
leri erkanı ve ataşemiliterleri hav• 
bulunmuşlardır • 

B. Saraçoğlunun Moskova~a yaptığı 
müzakereler şimdılik inkıtaa uğramıştır. 

Bir dostluk ve işbirliği vesikası 
Türkiye hiikümeti, kendisine yapılan 

bazı te-klifleri daha evci bir taraftan Tür
kiye ve diğer taraftan İngiltere ve Fran· 
sa ile itilaf edilmiş olan noktalarla telif 
edilemiyecegini hükmetmiştir. (Alkı lar). 
Bununla beraber, hem Moskova ve hem 
de Ankara Tilrkiyenin sovyet hükümetiy. 
Je münasebetlerinin geçmişte olduğu gibi 
dostluk esaslarıua <la.Yanmakta berdevam 
olduğunu bihlirmişlerdir. (Alkışlar). Bu 
arada Türkiye hükümeti türk • inı;iliz -
fransız paktının imzasını artık geciktir -
memeye karar vermiştir ve mualıedenin 
yarım saat evel Ankarada imza edilmis ol· 
duii,u::u meclise haber vermekle bahtiyar 
bulunuyorum. (Şiddetli alkıslar) Bu mua· 
hedenin metni yarın mebusların emrine 
amııde bulunacaktır. 

Sovyetler Birliği 

Çin'e askeri 

yardımda mı bulunacak? 

Muahedenin en az 15 sene için muteber 

olı:rıası gö. teriyor ki, anlaşma ıimdilik 
fevkalade ahvale münhuır muvakkat bir 
taahhüt değil, alakadar üç hükumetin u -
zun müddetli bir teşriki mesai politi -
kası takibine azmetmiş olduklarına kuvetle 
phadet eden bir vesıkadır. Mlizakerelerin 
mesut bir neticeye vardıimı ve milleti 
hakkında çok büyük hiinnet ve meziyet -
!eri ve seciyesi hakkında hayranlık ve 
takdir hisleri beslediııimiz bir memleket -
le sıkı ve ııamlmi münasebetlerimizi tem
hir eylemi' olduğumuzu öirenmenin mec
li• ic;in büyük bir memnuniyeti mucip O· 
lacağını ümid ediyoru...-ıı. (Alkı~lar). 

Muhale/et liderlerinin 
sitayi§kiir şözleri 

İşçi muhalefC'ti namına söz alan B. 
Attlee, bu anla$manın uzun müddet de -
vanu ve !nıilterenin Türkiyeye karşı o
lan dostluiunun artması ümid ve temenni· 
ıini ıöstermiıı ve hararetle alkııılanmıı • 
tır. 

BB. Çemberleyn ve Attlee'den sonra li
beral muhalefeti namına so:ı: alan B. Har
ris de Ankara anlaşmalarının imzası mü • 
nasebetiyle hükumeti tebrik etmiı ve ez
ciirnle demiştir ki : 

"- Harptenberi Türkiyenin sanat, me -
deniyet ve iktisadi inkişaf sahalarında 
muazzam terakkiler ba$aran bir memleket 
olduğu bilha5sa kayde ııayan<lır. Türki • 
yenin beynelmilel kanun, nizam ve ıeref 
ve vekar için olan bu mücadelede bhimle 
birlikte bulunması bilhassa haz verici bir 
şeydir.,, 

Şevk ve heyecan derece•ine 
varan memnuniyet 

Tokyo: 19 a.a. - Domei ajansına, 
Sovyetler Çin'e askeri müzahareti ta
zammun eden tekliflerde bulunmut
lardır. 

Domei ajansı tasrih ediyor ki, Sov
yetler birliği gerek Mogolistanda ge
rek Sinkian'da daimi garnizon bulun
durmak ve Çinin Rİmali garbisini bol
şevikleştirmek hakkını istemişlerdir. r ..... • •t• 1ııt1 •• t 

l~~] KÜÇÜK DIŞ H E . ,,,, • t .......... 
XKudüs, - Telaviv, Kudüs ve Hayfa 

l\ı:omisyonları, Filiatinde mewuf almanla· 
rrn vaziyetiyle meşgul olacaklardır. Hükll 
met 10n takyidatı kaldırmış ve Filistinds 
normal hayatı iade etmi~tir. 

x Madrid, - Franko, Burgoıstan tama
men ayrılmış ve yerleŞ11'1ek üzere Madridı 
gelmiş.tir. Franko, iki seneden fazla bir 
:ı:amandanberi ikamet etmekte bulunôuil;u 
Burgoıı şehrine ve<la etmiı;tır. 

X Vaşington, - Büyük Britanyanın A -
merika büyük elc;isi Lord Lothian, dün. 
Amerika hariciye nazır muavini Sumıner 
Wals ile görü mÜGtÜr. 

x Nevyork, - Ford otomobilleri Amili 
tetkikat için fabrikalarına kabul ettiği 40 
rus mühendislne yol vermiştir. 

X B~lgrad, - Salunat niyabet meclisi
nill bir kararnamesi ile Prenses Olca. yu
roslav kır.ılhaç teşkilatı reisliğine tayin e
dilmiştir. 

X Be!grad, - Kıralic;e Marie, Zagreb 
belediye meclisi reısini kabul etmiştir. 
Mumaileyh, naip hü ·ümet Prens Pol ta • 
rafından da kabul edılmiştir. 

X Belgrad, - Ticaret ve sanayi nazırı. 
iulyan iktisat heyetini kabul etmiş ve bu 
heyet erkanı ile uzun uzadıya görüşmüt • 
tür. 

X Belgrad, - Yugoolavya ile Yunanis
tan arasındaki mütemmim ticaret itil5fna
mesi, imza edilmiştir. 

X Moskova, - Sovyet Rusya ile Le -
tonya cümhuriyeti arasında, 1940 ıenesİ• 
ne mahsu!I ticaret anla~1ası, 18 te:ırinie • 
vel.de Moskovada imzalaıunıstır. 

XVa&ingtOn, - Panamerikan ittihadı 
konseyi, Panama konferansı tarafından 
toplanmaH takarrür eden iktisadi ve mali 
komitenin, ilk ictimaını Vaşingtondı U 
teşrinisanide yapmasına karar vermi:ıtir. 

Bugün ..... h erkes nu o kadar mükemmel ifadelerle tarıf 
~ttiniz ki hakikatte buna i!ave edecek 
hiç bir ş~yim yoktur. İngil~~ - .. F:an -
aız - Türk muahedesi, bir husnunıyet, 
tııantık ve dürüstlük eseridir. 

İngiliz - Fransız • Türk ittifakını 
tcrnhir eden ve bu suretle üç mcmle: 
ketin samimi teşrikimesaisin~e y~nı 
b' b · "k bır gun· 

Nafıa Vekili general Ali Fuat C 
besoy, Münakalat Vekili BB. Ali Ç 
tinkaya, İktısat Vekili Hüsnü Çakı 
Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel, Ad 
liye Vekili Fethi Okyar, Cümhurre 
isliği Umumi Katibi Kemal Gedele 
C. II. P. Genel Sekreteri Fikri Tuze 
ve diğer yüksek zevatı hamil olan hu 
susi katar dün sabah saat 5.15 te S 
vas'a varmıştır. Katar yarım saath 
bir tevakkuftan sonra Erzurum'a doğ 
ru hareket etmi tir. Vekillerimiz l.ı 
sabah saat 9.30 da Er.zurum'a varacak 
tır. Tören saat onda yapılacak ve b 
münasebetle Nafıa Vekilimiz genera 
Ali Fuat Cebesoy mühim bir nutu 
söyliyecektir. Heyetler yarın gece sa 
baha karşı Ankaraya nıüteveccihe 
Erzurum'dan ayrılacaklar ve ayın 2 
sinde Sıva&'ta büyük cer atelyesini 
açılma törenini yaptıkta~ sonra Anka 

n 
-

raya hareket cdeceklerdır. 

Hususi trenler Erzincan'da 

s 

Yüksek akit taraflar bu muahedenin ta tbiki neticesi o)al'ıık muha· 
amata girİ§mİ§ bulunu rlarsa, a ncak müşterek bir m utabakatla m üta

eke veya sulh muahedesi aktedeceklerd ir. r 

Londra, 19 a.a. - İngiliz parli.mento 
ve diplomasi mahfillerinde ve bütün İn -
ıiltere efkarı umumiyesinde üc; taraflı 
Ankara muahedesinin imzası ııevk ve he· 
yecan derecesine varan bir memnuniyetle 
k~rşılanmıştır. 

Bütün eahsiyetler, bu vesikanın tama • 
men te<lafüi olan mahiyetini bilhassa te -
barüz ettirmektedirler. Muahede, türk • 
ıovyet müzakerelerinin çok daha evel 
haı.ırlanmış olan protokolun da gösterdi
ği veçhile, Sovyetler Birliii aleyhine mÜ· 
teveccih olmadığı gibi, Türkiye ile muka. 
renet~ burada i_ri karş~lanacak olan ltılya 
aleyhıne de muteveccıh değildir. 

ULUS Sinemasına 
Koşun 

lr devre açan bugün uyu 
dür. 

...,, T .. k' 'nin men· 

.c.kselanslarının ur ıye . 

-
-
-

Erzincan : 19 a.a. - Erzurum hat 
tının açılma töreninde bulunacak ze 
vatı hamil tren saat 19 da buraya gel 
miş ve istasyonda coşkun tezahürat! a 

karşılanmıştır . 
faatıerini göz önünde tutma ·tan ~ı~ 
bir an hali kalmıyan açık görü ıerını 
'ile ekselans Bay Saraçoğlu'nun ces~r: 
azirnkar ve halisane hattı hareket~n~ 

Erzurum'a doğru tren selerlerine 
bugün başlanıyor 

-t~ziınlc yadetmekli~ime müsaadcnızı Bugiinden itibaren Aşkale - Erzu 
tıca ederim. Bu tazim aynı zarı:anda rum demiryolu üzerindeki Kandilli 
bütün . kadaslarınıza ve bılbas· Çi ekli, Kaplıca ve Erzurum istasyon 
•a bun~~:~ı ;~ mü~tazı olan ekselans !art işletmiye açılmıştır. Bugünden 
:e -

1 
• da ra . 'barcn İstanbul - Erzurum arisında 

. Numan !J!enemenciog una - ıtı l h .. 

' 

tİdir, her g'in aktarmasız yo cu ve er tur 

l<eza türk ordusunun yüksek ve tü eşya nakliyatı yapılac.ak .~e p~zar 
llluht ' . • . . . de görmek i rarşamba. cumartesı gunlerı 1s 

b 
erem şefını ı,..ımız tes • " 1 ·· 

h 
:ı ah buldan ve sa ı, cuma ve pazar gun 

.
a tiyarhg-ından bilistifade,_ 0 .nun ~ tan d h k k ·· ' nh 

1 
· de Erzurum an are et etme u 

·ncta T " k ' C" hur:yetının şa erı 
0 

ur ıye um • .. trenlerde yataklı ve yemekli va 
tdusunu da selamlamaklığıma ınu- zere ııaa-ıe . . . . gorılar da bulunacaktır. 

" nızı n::a ec.lerım ... 

I giltere llüyüh Elçisinin nutku Erzurum pullan 
. "- Bu mümısebetle birço~ şey söy~ posta telgra~ .. v.~ telefon işleri u-
lıycb l'rdim fakat üç hükumet ~ra müdürlügunun Erzurum hattı· 

1ndal;i anl~c:.ma 
0 

kadar sıkıdır kı, a- ;nu~c:letmiye açılması dolayısiyle çı-
1" "' ··yıene· nın ~ 29 5 k k """nızda birimi tarafından so k mıŞ olduğu mecmuu . uruş ıy 
~ek sözler dig· ezl r· tarafından da pek art'ndeki 4 puldan ibaret Erzurum 
aı~ r e ı me ı . 'ba a aöyleneb'l' . ı· de bugünden ıtı ren satışa çı-

13 ı ır. .. le· 1 serıı trı ~na binaen, birçok şeyler soy . karılmıştır. 
tyı zait Lulurum, zira siz, Bay Baş 

-
-
-
-
-
-

Madde 9 .• . 
Bu muahede tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olan süratle ve 

ynı zamanda Ankarada tevdi olunacaktır. Muahede tasdiknamelerin bu 

evdi tarihinde meriyete girecektir. 
a 
t 

t 

Bu muahede on beş senelik bir müddet için aktedilmiştir. Yüksek akid 
araflardan hiç biri muahedeye nihayet vermek arzusunda olduğunu mez -
ur müddetin inki.ıasından altı ay evel diğer iki tarafa tebliğ etmezse mu
hede beş senelik yeni bir müddet için kendiliğinden temdit edilmiş bulu
acak ve böylece devam edip gidecektir. 

k 
a 
n 
-~~ağıd~ imzaları bulunan murahhaslar işbu muahedeyi, muhtevi olduğu 
uıtumlerı tasdikan, imza etmişler ve mühürlemişlerdir. h' 

m 

p 

Si 

Aııkarada, üç nüsha olarak, 1939 senesi ilkteşrininin on dokuzunda yapıl
ıştır. 

rotokol No. - 1 
Aşağ~d.a imzaları bulunan murahhaslar, bugünkü tarihli muahedeyi imza-

. ı u ume erının muta ndan ıtıbaren meriyete koymak hususunda kend' h"k'· tl · · 
bı k bulunduklarını mü§:>hede ederler. 

ri 
İşbu prot.okol, Fransa, Birleşik Kırallık ve Türkiye arasında bugiinkü ta
hle aktedılen muahedenin ayrılmaz bir cüzü olarak telakki edilecektir. 
Ankarada iiç nüsha olarak, 19 ilkteşrin 1939 da yapılmıştır. 

p rotokol No. - 2 

kı 

A§Clğıda imzaları bulunan ve usulüne tevfikan bu hususta selahiyettar 
lınmıı olan murahhaslar Fransa. Birleıik Kıratlık ve Türkiye arasında 

B. Çemberleyn'in 8Cl§vekilimize 
telgrafı 

Londra, 19 a.a. - Türk • lnıtiliz • Fran
ıız ~nlaşmalarının Ankaraôa imzasını mü· 
teakıp, B~ Ç_emberleyn Dr. Refik Saydı • 
ma hu ~sı b;r. te~gr~f ~ekerek iyi temenni 
ve tebrıklerını bıWırmıştir. 

V aıington mahfillerinin fikri 
Vaşintton, 19 a.a. - Türk • tnıiliz • 

Frı.nsız a!11ası;ıasının imzası Amerika ıi
y~sı 1?ahfılle.rınde müttefikler için mühim 
b!r d~plomatı~ muva~fakiyet olarak tellk
~! edı~!11ektedır. Vaşıngtondı zannedildi -
gıne g<;>re, anla~manın ilk tesiri İtalyan bi
tar~flıgını ~ahkım .. v~ bu suretle müttefik
lerı Akdenızde muhım bir endişeden kur _ 
tarmak olacaktır. 

5 KURUSLA 
DEVRİ ALEM 
Filmini dün gece r.eyreden• 

ler bütün kederlerini u nutarak 
ne§e ile tam iki saatlerini ge· 
çirdil~r ... 

Baş rolde FERNANDEL 
Yeni dünya havadisleri 

Seanılar: 14,30 - 16,30 • 18,30 
ve 2 1 de 

Koltuklarınızı cvelden kapatınız: 

12,15 ucuz matinesinde 

Ce h ennem yolu 

TL: 2193 • ' 

muahedeyi imza ettikleri sırada berveçhiati hususta mutabık kalmışlardır . 
Yukarıda adı ge h d 'b' ·ı··· k . .. çen mua e e mucı ınce ur ıye tarafından alınmış olan 

teahhutler bu meml k · s S l' C" h s A • • • e etın ovyet osya ıst um uriyetleri ittihadı ile mtı-
. ellah bır ı?tılafa sürüklenmesini intaç veya mucip olacak bir h rekete onu 
ıcbar edemıyecektir. a 

. İ şbu protokol Fransa, Birleşik Kırallık ve Türkiye arasında bu "nkü ta· 
rıhle akdolunan muahe~enin ayrılmaz bir cüzil olarak telakk" 1 gu aktır 

Ankarad .. .. ı o unac • 
a, uç nusha olarak, 19 ilkteşrin 1939 tarihinde yapılınııtır. 

- ~ ------ -
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LEY AZIM AMIRLJCI 

Kuru ot ahnac k 
An ara Leva:ı:tm Amirlici Satın 

Alma Komisyonu dan : 
1 - K un.ah b rlikl ri ın 939.940 u • 

ne 1 lhtry~c:ı ot n altı yilz con karu ot ka
palı ıarf a miln cuaya çıkarıln ı tır. 

2 - Tahm.n e ilen bedeli on elrlıı bin 
ahı yiiz lira ve il tem nau 1 9!ı 1 adır, 

3 - İhaluı 2 - Birineite,r!.n - 939 pa • 
zette~i .:ıınü ı 10 d Karakl:twe mmıak 
Sa. Al. Ko. d~ yarıl~caktır. Te ·lıI mek • 
cuplarının en eç ih e ı tıotlerı bır s u 
e e kom•ayoı. verilrni olm t liı:ımd.ır. 

4 - F.:vsar ve rtna.mesl k':>lordunun 
t~··mll nı ıoı larınd ıı:ıevcııt ve aynı r. 

3 - lhale.t Sivaata tilmen lromutanlılı: 
binurndakl komiayonda 21-10·939 cwnar • 
esi ıriı · salt 10 da yapılacaktır. 

4 - Sıırtnamesi her giln komısyonda ııö· 
rlllebıcr. 

S - l tekliler kanunun Z. 3. nci madde • 
lerlnı e yazılı ve rkalarlı ilk teminat ve 
te lif mektuplarını ccne kanunun 3:Z. 33. 
ıincu maddeleri mucibince baıırlıyarak 1 -
hale .11u1m<lan bir saat evet kornlıyonı 
v rmı, bulunaca.klardır. Postada ıecikme
ler mazeret kabul etmclc. (5097) 15051 

htelif inşaat 
An ara Levazım Amirliği Satın 

Alma omİ•yonundan : 
1 - Ku daı;md ciheti ukerıye tardın· 

d n ö terileteiı ınanakle yapılmak üaere 
be eh kC3fi 788~ lır 76 kuru,luk iki adet ller yerde her ıa.m n ıörlile ilir. 

(50 9) 

2 . o 
15038 pa vyoniy' e be eli kedi l 5071 lira 47 ku -

ruşlulr hır ve b~deli kc•fi 51)15 lira 75 
kunı~luk mutbak ki ceman 98981 lira 98 
ıturu~bk in~ıt kapalı zarfla mıinal aııaya 

iio ıeyfin d ne i 
konul: u tur. ahnac 2 - fh~le~ı 26 - 1. el te • - 1939 perıem-
be ıil uaı 11 de l:ı:mlr Bornovatla ı kc-

Ank ı Le,·aııım Amirlifi S tm ri ı 1ın alına komi yonunda yapılac:altur. 
'A ma Koml:ı onund n : 3 - Muvakkat tenılnatı 6199 Jırn 5 ku • 

nı~tur, 
t - Ankılra g.ıırnl.ıon birli\ ve ıli e • 4 - Bu in;ıaata ait re im plin fenni ve 

•~·eıi ıç..n 20000 kilo & yıin anesinin açı' hll uıi 1artname her ıriin Bornova.da a !te
ekc,llun i 23-10- 3° ıaat ,ıs de Aııkua Lv. ri tın alma lı:omiııyonunda ıroriihır. Tek· 
imırlıı; ıı.atnı alma komıs}onu J:ı y.ıpıJa. Ji! e tlebilir. 
cakur. . 5 - Bu i e IS' leli olanlar Nafıa vekile· 

2 - ulııı men bcı:leli MOO lira ilk tc- tinde almrnl$ yıpı müteahhltlilc ve ika~ 
mın~tr 375 linıdu. rtn. me ve nıiaıuneai osterıne i veya biız t yubek miıhend' 
koı:'ııyoııda ı rillür. Eka1l .nıeye ırtrc.c:ek • ı veya mimıır olma.ıı vıc y hut bu tartlıtra 
le~ n kanuni c ika ve em l;ı bellı va • h ı ı olm ığı tak<J irdc bu iain fcnnl me • 
kı t: lı:om Y nd buhuıma n. sul yetini ı:erınıc alac.ı:k bir mUhend 11 .-e-

(5059) ıW~O 1 ya m'mar inpa ın dc\•run ı mıiddetince i · 

rp a 11 na tihrlam edecea ne d~ r noterlikten tasililcU 
en.t vc~mc~ı rt~ır 

Ankar Levazım AmirLiiii Satm 
A' • Koıniıyonundan ; 

\ - Konyadakl kıtaat hl\)'?lftil'tnın tb • 
t a~ı ol n 280 ton a.rpa k;ıp;ıh zarfla ck-
a: mc~·e k ıu •ıır. 

:! - <>•rtna rıcsi Ankara, lıta bw. Kooya 
J • t.. ı likleri utın a ima komisyonların-
<! 'rr. ekliler okuyabilirler. 

• - 1 b•ı 280 ton arpanrıı muhammen tu
t ı l •. 00 lı ılır. 

<l - nrtn ıncsindeki ~25 f- lası d d 
1 1 l ,u halde ilk teıninatT 1312 lira 50 
J..ıı u tu , 

l - Ekııih.meıl 25 - Bir. T .• 939 çır • 
ırn a aünii saat l6 da Konya' kolortlu 

ıı i<;indeld Lv. imlrliği utın 
k • y nundı ya ılacılttır. 

6 - İsl kliler 25 - Bir. Te~. - 939 tar • 
ba ııVnU .aat 15 c kad r teklif mrk • 

tuı>larıııı mczlıOr aatın ıln komisyonuna 
nec:cld'!'rdlr. 
7 - lhı miktar arpan.m fi yulaf f[. 

ya ından pahalı ıı:ö ülürte arpa yeriM YU• 
lal ıılınacaktır. (5084) 15046 

ıYu .af ınacak 
Anlcan Le azım Amirliği Satın 

J\lma Komisyonundan : 
1 - Konyaılaki kı at bayvanatınm sent· 
ihtlyacı olan (280) tnıı yulaf kapalı 

urf a!IUtiylc cksiJtıncye konmu'ltur. 
2 - Sutname 1 Anlcara, lst nbul, .Kon· 

1• Lv. Amirlikleri ıaun alma komisyon -
bnndadır. 111 ekliler obnbillrler. 

3 - İ$bu 280 ton yulıtfın muhammen 
!in 14700 liradrr. 
4 - Şartnameıindeki r2S {u\atıı da da· 

hil oldu"u balıl• ilk tl'minalı 1378 lira ı3 
lcuruttur. 

S - Eksiltme 25 - Bir. Te~ - 939 çar • 
prnba ıUnil t 11 de Konyada kolordu 
binası içindeki Lv. Amir. saun alına komiı 
yonurula ya.pılacah". 

il - t tckliler 25 - Bir. 'f eı. • 939 c:ar • 
p.mba ırünU uat ona kadar teklif rııek • 
tuplannı mezkllr ntın alma komisyonu 
baıkanlıArna vereceklerdir. 

1 - B11 2 ton yulafm fiyatı arpa fi. 
yatından pahalı gorüldiitü takdirde bu 
z:ıfktn arpı a caktır. (5085) 15047 

Kuru ot alınacak 
J\nkara Levazım Amirliği Sııtm 

J\lma Komiayonundan : 
1 - Konyadaki in :ıa h3yvanl mım H· 

nelılc Uıtiyaeı olan 6«50.000 kilo ktıru ot ka· 
palı zarf ıuıullyle e. silmeye lı:onnm tur. 

2 - Sar namesi Anlrar , btanbul, Korı• 
ya Lv. anıirltkl ıi satın 1.lma komtsyonutı
dadır. İstekliler olnıyablli ler. 

3 - fıbu 660.000 k o kuru otun muhatn 
m'n tut n '20700 liradır. 

4 - Ş rtnameslndeki '7' 25 farlaıt da da· 
bil oldiı ·u halde ilk tc:minaı.ı 2783 lira Sil 
kuruttur. 

5 - Ekıiltnıcsi 2 • 1. 'T'eı • 939 aalı ıU· 
nii ı at l!i da Kouyada L V. imirl ti Htm 
ı ima komi9yonunda y.ıprlııcaktır, 

O - htDld ter 2 • t. Te • - 939 ıalı ~· 
n sut ıs e ıu.dar teklif melnuplarını 
mukür utrn alma komlsyoııu ba~aıılııiı • 
ııa vereceklerdir. 

(5087) 15048 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levaum Amjrliği 5 tm 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Konyad:ıki kıtınıt h yvaruıtımn se • 

n hlc ihtiyac:ı i in 550.000 kilo rufa ı • 
p,!lı urf U1ullyle ele iltml'ye konmuıtur. 

2 - Sannamesl Ankara, htanlıııl, Kon· 
71 LV. liınirllklerl • m alma komiıyon -
larmdıdrr. htc:klilcr okuyabilirler. 

3 - l~bu 550 000 kilo yulafın muhıımmcn 
tu!.art 28575 1i radır. 

'4 - Şann me lnd ki "(2S fnzı, sı da da
hil oıdu u b ide ilk temin tı 2707 liru 04 
kuruştur, 

5 - Entltnıe i 2-4 • ı. ci. Tc1. - 939 aalı 
&ilnli eaat il de Kony d L V. iıı:ılrli i ... 
tm alınıı lııom!sronunıl yapılacak rr. 

5 - İatekliler 24 • ı, el. Teı. • 939 aalı 
ıriin ınt 10 na kadar teklif melttnplarını 
mez:ldlr ıalın alma komisyonu ba&lt r:ılı ı· 
ııa vereceklerdir. (5095) 15049 

Buğd y kırdırılacak 
Ankua Le azını Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sivas \'e Zarı gamir.onlarmm ıe • 

nelik ihtiyaçları olıın 1300 ton buiday kır
dırılmhı kapalı .tarUı ekslltmcyil! konul -
muttur. 

2 - Muh mmen bedeli 20930 ve muvak
kat eminatı da 1570 llradır. 

ade 
...., 

ya ı 

v - Giret:cklcr 2 SO ayılt kanunun 2 ve 
3. dl n ddclcrl ·!e ~. çi m dtlede YJlr.ılr 
tarif t <lairt imle Tckilf ve tem in t mek -
tupl tnıı ihale ıu ındın 1.;ır nal cvelıne 
ka•far adı gecen komisyon vume.erl. 

7 - Pöstı1 ile ~nrlc: lle~ek ıe!t!H mek • 
tuplannın yuk rıda bildırikn va tine ka • 
dır ktımlayona celmeııl lnzımı!ır. Postada 
vaki ol;ıcak teahhür kııbul edilıniyecektir. 

(5135) 15121 

150 1 n u h 
Ank ra Levazım Amirliği Satın 

ima Komisyonundan : 
Snı ılc..ımııı ıa.rnizcınu bir aylık lhfrncı 

!cin 150 to un lınacaktır. Tahmin bedeli 
22500 lir ilk cmintı lM liradır. Kıı.rs 

rnJ.ıonu i in 100 ton un alınacak tahmin 
bedeli ısızs lirı;dır. Eltıilune 26-10-193!1 
cwmı ganu ı;n 9 Ja l"aı.ıılııc:aktır, Z:u r • 
1 r muayyen ısııatt n bir s t ev el k mlı • 
yon vcdl111lş o\:ıcnk, •·annamc ve enaf. 
farı kolo .!unun tekmil g:ımizo11lamıda 
mevçut olup bcr ıt n h::r yerde görülebilir. 

(Sl3i') 15122 

Kuru üzüm alınacak 
Ankua Leva7rm Amirliği Satm 

A im Komuyonundan : 
Liilelıurıaı tiimen birlikleri ihtiyacı i • 

çin 10 takftİtte 63 ıon kuru uz-um kapalı 
zarf usu!ıylc: ekııltmesi yapılar k nıuka -
vele:;c ba&I naca'<~ır. Evnl ve şartları 
komisyondadır. MuhAmmen bedelı 13230 
lira ve ilk tcmüı.u !192 lira ZS kunıııtur. 
1h ıe i ı. 11.939 .ıır nıba gunu ı;ut l ~ 
d dır. l teklilerirı belh sün ve aa tıen b r 
ı;aat eve\ tı:kllf ve temin t m uplaranı 
komlıyon başlr nıı·ına .., rmlş ol r • 
Jar. (5301) 15237 

Muhtelif yiyeceK ve 
yakacak alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Sıı..lm 
Alma Komiayonundon : 

J - Kırk!areli ıarnizonu için 150 ton 
bulgur 60 ton kuru faaulye 7~. ton pirinç 
60 ton m ama ıs ton ehrlye ~ ton tuz 
20 ton teker 30 ton Ki• 1000 ton yulaf GOi) 
ton ot pazarlık l"ksil1meılyle 1atın almı • 
cak u-. 

2 - Pa.z;ırlı 23 bidnci te rin 1139 pa • 
nncsi günO ı nt 10 da Krrkluelin.de A~. 
satın alma. ( 5305) 1523jj 

No ut alınacak 
Ankar Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Luleburıu: tı.imrm biri"klerinirt lhti rntı 

için doku~ taksit c 93500 kilo nohut kapalı 
.ı:nrf usuliyle ekı;ll mcsi yapılır.ık mukıı -
vcleye baı:lanıc ktır. Evı;ıtf ve şarıl rı ko
auıyondadır. Muhammen bedeli ll3 O lır~ 
ve ilk teminatı 350 lırn .SO kuru$tur. lbalc ı 
1-11-939 çe.rııımhıt günü ıaa 1~ dedir. İl · 
teklilcrin belli ııUn e aaı en bir aat e
V!."I teklif ve temin.at mektuplarını komis
yon bask nlı ına verml$ ol cıklar ır. 

(5309) 1S231l 

Sabun alınacak 
Ankara Levaz.ım Amirliiti Satm 

Alma. Konüayonuudan : 
ı - SS.000 it lo ıabunu.n kap lı zarfla 

ekıiltmeti 1.11.939 aaııt 15 de An' ra LV. 
Cm'rllii utın alma kom!syonurtdı yapı
lac ktır. 

2 - Muhammen bedeli l!ISOO lira ilk te
minatı 148S llrııdu. Şartnamesi komisyon· 
da örllHir. İçinde knnunt ve ticaret oda ı 
•eı!kıları da buhınan teklif mektuplarnun 
ııııat 1-1 e kadar komi yona ,.erilmesi. 

<5261} ısı+5 

Şeker alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
t - Kor merkez. blrHkleri ıenel'k ihtiya

cı ıçln 110000 kilo ıe!ter alınac:a.ktu. 
2 - lhalcal itl!palı rarf uıuliyle 4.11.939 

cum;ırtesi . ııll .aıı 11 dedir. 
3 - 1llc pey par ı ll 79 lira olup ıart

n me ve ev~fını görmek i tiyenler her ırün 
Corludn ın alma komiıyonuna muraca
atla görebilirler. 

4 - lıtekliler kanunun ikinci ve nçlincli 
m~ddelcrindekl belgeleriyle b rllkte belli 
r n ve uatten bir saat evci teklif mektup
ltrmı Çorluda k'or ııa ın alma koml•yoııo· 
na vcrmle bulunmaları Jlzundır. 

( 284) 15250 

aınacak 
Ank ra Levazım Amirljğ-i Satın Alma Komiıyonundan t 

Aşa ıda nııictırı, ihılc &i.ln ve mu,•akkııt temına ı yazılı 11de ,.atı npalı zarf \ISU

llyle eksllt.ıneye lcoı>ulınu~tur. tı;tekliledn ıartnaıneleri komiıyoııdan bc:deaiıı ılabi • 
1 rlcr. ateklıler belli ıriln ve saatten bir sa t evel temtnat rnektııplannı ve kanwıt ve. 
ılluıl1tiYle birlikte K ıı.ı:ııonud.ıı luıla.d m!lteıekldl komiayona mllracutlın illn o-
lunur. (5162) 15129 
Cinsi ı,.ı:kt n İhale ıUnü Tem. Muvalc. Teh'llln edilen bedeli 

K'lo Lira Kr. Lira Kuruı 
Sadcyııii 'iOOO ~l0-!139 per- 60 l3 8575 

ljeınbe saat 14 

ULUS 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levaznn AmiTliğ'İ. Sabo 

Alma Koıniayonuodan : 
32!ı ton kuru ot pazarlıklı satın alına

c•ktır. Teminat miktan ve pazarlık günü 
a jpya çıkarılmıştır. Şerait ve evsafı 
&Ö[mek iatıyenlerin her eün öglcden aon
ta Polatlıda a kerl satın alma komisyo
nuna milraca:ıtlan ilin olunur, (S30S) 

15254 

inşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
l - 1.cmi tte komu.tanlrkc:a ıtösterifecek 

yerde bir ahır ill43 mi\ istekli çtlrnı dı • 
ğmdan zs.9.939 dan 28-10-939 ı\inıine ita· 
dar pu~rlılcla yapılacaktır. 

2 - ikinci paurlııiı 24-l0-1939 salı ır.ü· 
nü ı at 15 de E kisehirtle kor satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Ke ir bedeli ı:ı:ooo lira.dır. Muvıık
kat teminatı 900 liradır. Şartname, proje:, 
ve keşifleri kor sahn :ı ma komiı~onunda 
ıörülebi!ir. 

4 - lıteklilerin mezktlr .rtın ve saatte 
teminat makbuzlariyle komisyona gelme· 
lcri. (53 O) l5348 

Pirinç al.nacak 
Ankara L vnznn Amirliği Satm 

Alına KomisyonundlUl : 
1 - 100 ton pıriııdn ltııpah zarfla ek • 

il me5İ 6-11-939 sa t 15 de An.kara le -
vıu:ım ılrllğl ta ın :ılm:ı komisyonunda 
yapılac lit•r. 

2 - Muh;ımmcn bedeli Z.2000 lira ılk te
mın:ıtı l6SO liradır. Şartname ve numunesi 
komisyonda göriifür. içinde kanuni \"e t!
car~t odıı'I vesikalan da bulunan teklif 
mektuı>I rının 11aaı 14 de kadar lıomisvo
na verilme i. (5375) 15351 

linyit 
An~ara Levazım Amirliği Satm 

Almıı.. Komi onundan ; 
Sankamrı Kar ırarı~izonla ın n kı hk 

ihtiyacları için ıılınac:ıı olan Dalkııya 1 -
yit kömilriinUn 10-10-1939 da yapılan e>.:
&füm ind e ı&tekli çı!<ma.mı tır. A,;,ğtd:ı 
cösterllm miktarlar bir ay ıdnuı: pa:r r • 
lı la alınacn tır. En ıon pA arı k gunü 
n.ıo.939 puartcııi nu s;ıat 9 da nunla· 
ka S . Al. Kn. d y ;ul uk ır. Sırık•m~ 
garr.ı:ronu için !100 tun kömıır alıu.ıcıok ır. 
200 ıon olm ' ıizcre dur: kıEmn ıı7ubM· 
lcccktir. Tahm n bedeli 16000 lir hr. 11 
tenılıı~ ı 120fl liradır. Kartı ic;in I2il0 to. 
ıılmacııktır. Bu dahi iki y zer ton olm le 
ıi.rcre kıuml ra ayrılahllccc lir. TpJı;;ı n 
be ~ıı ~1!i00 liradır, 11' tc:minalı 1G20 Ji. 
raılır. {!>:i83) 15:.>Sl 

lf uru o alınaca ( 
A.ııka.rn Levazım Arr.irliği ~a ın 

A1ma Komiayonunrlan : 
l - Antnlya adi kıtaatm ıenel''1: ihtiy · 

cı olan 286~00 kilo k •ru o k Jı :ııarf u-
ıuliyle elta ı ltmcye konulnııı ter. 

Z - ~ar n es! İlparta tı•:ncn sl'ın al
ma kom· yor.ıında ve İster.Jul. Ank" r~ LV. 
ıomirıik eri sıı:ın alm~ k')mir. • T'!unda.ıhr. 
1 teY.liler J;ırlnımeyi lcon .s;-onJ;ı o ı.ıyı· 
bilirler. 

3 - İşbu 2S ~M kiltı k•Jru otun muhnm
men tut.arı ı2ı?2 lira SO kuru tur. 

Babaeüi garnizonunun 450 ton otuna ek
ıillme gi.ıni)ade iateldi çıkmadığından 16· 
10.939 dan itibaren bir ay içinde n.ticc • 
lendlrilmek üzere pazarlııia çı!t.ıınlmış • 
Ur. 

2 - tık pazarlı~ı 2S-10-9l9 çarıamba. ıtü
nil saat 15 de Luleburgazd.ıı a kert satm 
alma komisyonunda yııpılacaktır. Şartna
meai her &ilıı komi yonda gör!lleb!lir. Tah
min bedeli 1SCl50 lira ilk teınlua.tı l 181 
lira 25 kurustur. (5411) 15362 

Sığır eti at.nacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Babae&ki gamiıonlan ihtiyacı !cin 

110 toıı aığır eti knpalı zarfa iltme.Y e 
kooulmu,.ıar. 

2 - Tahmin bedeli 2eoso lira ilk ırmi 
natı 2103 lira 7S kuru tur. Ekslltmetıl 6 
lJ-939 günü pau.rteai Mat 16 da Lülebar 
gaz asken sat1n alma komlıyonuııda yapı 
lacaktır. Şartmımeti her gün ko:niıyond 
l'Öriilebilir. Teklif mektupları belli glin 
ve aa ttcn bir ~ aat evci komisyon ba kıın 
lııhna verilmiıı ve po ta ile gönderilmi 
bulunatRklardır, ( 5+12) l536 

-. 
. 
. 
a 

-
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MlLLI MÜDAFAA 

Kundura alınaca 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
miayonundan ~ 

M · ıeabh't namı hcubına beher çiftine 
t in edilen fiyıı.11 (44 ) dört yÜa kırk 
bcı kunı$ olan (Z2.000) olur ıkı bin çıi 

l·ur kundur~'ına t Jip çıkmadı1:md:ın 
tekrar açrk ouiltme usulu ile ı.1 · naltaSca. 

t 

. 
:ra konnıuş~ur. 

ihale ı 23- t. e>;rin - 93!1 pa:rartesi &tinli 
Hat il dir. ilk temina ı (B.370) sekiz bin 
Ü yiil: yetmiş lira; ır. Evsaf ve şartnilmc 
si (712) yedi ;yUz on iki kuru' muk bilin 
de l• .M.V. satın alma l':<laılayonundan a 
l:nabitır. lstcklilerın k ıunım emr ttl 
bel eterle ihale saatındn M.M.V. sa m ;ıl 

. . 

. 
1 

ma komisyonun gı:lmcleri (5393) 15355 

DAHiLİYE VEKALETi 

. ir hart sı ·aphrt! c 
Dtıhiliye Yek· !etinden : 

l{onya ehrinin hali hazır hartaıoı 
mn yeniden alımı i~i kapalı zarf usu 
tiyle c~siltmeye konulmu tur. 
Yapıl3cak i in mn~i~·e ·: 

. 

. 

Konya clır' nin l(ı20 hektar vü•a 
tin el:i mt:ıkOn ve eayn meskun sa 
has mn hali hazır haritalarının alım 
ile bu sahayı cevreliyen ve 800 hekt r 
tu an arazinin takcometrik haritasiy 
le eeman 2420 hektara varan 1/ 5000 
mikyııslı umumi haritı:nıu tersimin 

. 

. 
1 

. 
den ıbaret ir. 
İf n maktıı l.:e!iif bedeli 2~200 lira

J!r. 

MUHABERE VE Mü. V. 

Mobilya münokasası 
Münakalat Vekiletinden : 

1 - 31-10-939 salı günü aaat (15) de 
Ankara'da Çankaya caddesinde MU· 
nakalıı.t Vekaleti Levazım müdUrHiğü 
eksiltme komisyonu odasında cem'an 
(185 00) lira (90) kuru1 muhammen 

ili (339) parça. mobilyanın kapa• 
rf uauliyle ekıiltmeai yapılacak· 

bede 
lı za 
tır. 

2 
(138 

- Muvakkat teminat miktarı 
7) lira (57) kuruıtur. Eksiltme 

tnamesi ve teferruau Münakalat 
Ue i levazım müdürlüğünden pa

şar 

Vek 
rasız olarak alınabilir. 

3 
nı k 

- lıteklilerin teklif mektuplan
amına göre 31-10·939 ıall günil 
(14) de kadar komisyona vern1e-aat 

!eri lazımdır. (5Zl5) 15214 

DEVLET ORMAN lŞ. 

afdı çam tomruğu 
Dununbey Alaçam Devlet Or

ltletmui Revir Amirlitindenı man 

1 Dursunbey Devlet orman İşlet
mesi ista9yon depo unda iıtifte mev· 

460 adet muadili 466 metromilcap 
desimetıemikabı çam tomruğu o.· 
artırma ile satılığa çıkarılmıştır . 
- Tomrukların ayrıca baş kesme 
arı mevcut ve kabu 1<1arı BO)'•ul· 
olup badm kabuksuE orta kutur 

inden hesRplanmıştır. 

cut 
021 
çık 

2 
payl 
muı 

Uzer 
3 

nam 
m:ın 

- Tomruklara ait satı' şart. 

esi İstanbul Ankara Balıkesir or 

BU b 
çevirgc MüdUrlüklerinde ve Dur 
ey revir amirliğinde görülebilir 
uktarın beher metremikftbımn 

ammen bedeli 11 ilra 70 kuruştur. 
- Jsteklilerin % 7,5 muvakk~t 
akçclcrile 27 -10-939 cuma günli 

tomr 
muh 

4 
pey 
aat 15 te Dunun ey revir amirliğine 

mür acaatları ilan olunur. (848 -5348) 
15303 

DEVLET ŞURASI 

Müsabaka imtihanı 

Devlet Şuruı Reisliğinden : 

1' 1 - Devlet Şurasında münt@l bu
n ikinci sınıf mülazimH !er için luna 

ANKARA VALlLlCl 

Ahır ın a ı 

Ankara Valiliğinden : 
Etlik merkez laboratuvarlarında a· 

pılacak ahır inşaau 21 - 10 - 939 Cu -
marte i günü saat 10 da Vilayet binrı 
dahilinde Nafia komiayonuncla ihı:ı • 
lesi yapılmak üzere açık eksiltme·
konulmu§tur. 

Ke if lx:deli (6Z83) lira (79) kuru,.
tur. 

Muvakkat teminatı (471) lira (2!:.l) 
kuruıttur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek· 
tup veya makl.ııuu, ticaret odası ve i
ka. ı ve bu i l.çin Nafia MüdürlUğün• 
den alacakl. rı fenni ehlıyet vesikala • 
riyle birlikte. yukarıda adı geçen g\ln 
ve aaatta Nafia komisyonu reisliğine 
müracaatlerı. 

Bu işe ait ketif ve şar nameyi her 
gün Nafia MildUrlüğUode görebile • 
ceklerdir. (5065) 15029 

Tômirat yaphrılaca 
Ankara VıUilifind n : 
\iuhammen bedelJ 877 lira 60 kuru 

tan ibaret Taşhan karşısında ldarei h 
usiyeye ait 6 No: lu mağazanın tami· 

ratı açık eksiltmeye çıkarılmıııtır. 
İhalesi 26-10-939 per~cmbe günU ıa· 

at 15 de Vi1Ayet daimi encUmeninde 
icra edileceğinden taliplerin% 7,5 nia 
betinde 65 lira 85 kuruıluk muvakkat 
teminat makbuz.: veya teminat mektup 
larile birlikte ihale günü villyet dai• 
mi encümenine şartnamesini görmek 
isteyenlerin husust muhasebe tahak· 
kuk Müdürlüğüne m!iracaatlan ilan 
olunur. (5245) 15195 

Tamirat yaptınl cat' 
Ankara Valiliğinden : 

ı - Keşif bedeli 1271 lira 25 knrı ~ 
olan Haymana kuaıu hususi idare di• • 
panser binasının tamiratl pazarhk!a 
:raptınlacaktır. 

2 - Pa,.arlıf:ı 2-11-1939 per~em'Jı: 
günü ıaat 15 de yapılacaktır. 

3 - Kat\ teminatı 95 füa 79 kuru~· 
tur. 

4 - Pazarhğa gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2.3 
maddelerinde ya.ııh belgelerle n bca 
gibi i lerle iştigal ettikler-ine dair ti
caret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte muayyen gün ve saat« vtlyet 
daimi encümenine ve §Cll'tnameyi 'ft ite 
§İfoameyi görmek üzere Yillyet ııhat 
müdürhiğilne m!irac<ıatlan. 

(S290) 15233 
4 - rtnames n.l 1 ırıizdo 2$ m k ~~ 
~ t ! b 

965 lira 94 kuru tur. 

Muva kat t.ınıiıut 1890 liradır. 
lhale 3) 2. teşrin 1939 cuma günü sa 

at 15 tc Konya belediye dairesinde te-
ı . 

fından yapılacaktır. Eksiltmeye i ti· 
rak etmek istiyenlerin Belediyeler 1-
mar Heyeti fen şefliğinden ittirak ve 
sikası almaları ve bunu teklif mck up 

~~4 rinl ı ni 1939 ar ba i.inü aa-
c . cıra a e ı a 

S - Ek iltme 9-Jl-93!1 gününe tendi.it 
~ ·en panrtc i günü • aat 16 da fap.utaıJa 
tümeıı utın ııtma Ko. da yapıl8C'atrtır. 
6- ls ekliler 9-11-939 pa7. rtegl ~ü ı;;ı 

at ıs e kadar teklif mekt ıpla ını lspart 
tiimen aatm alma komi yonu bn:,kaalı •ına 
vc:recek ve yahut göndereceklerdir. Bu aa
atteıı aonra verilen ve yab t ıı:ünderilen 
mektuplar alınmıyacaktır. Sut ayan lil • 
men d~ire &l tiyle )111tJılncaktır. 

7 - 2490 uyılı kanunun hilldiınlerine ve 
bilhns l2 ınııddeıılne uygun olmıyan 
me' uplarm ıahipleri c1'.allurıeye iştirak 
cttlr 'lmcyec:el:tir. (Sll:ı4) 15356 

Dizel motörü ahn ak 
Ankara Le\'aznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Er:ılncıın uk ri oru olı'lilu için as

~ıi 18 beyırir kuvetinde bir aı!et diı:el 
motörü ııatın alın c;ılt rr. 

2 - Muhammen bedeli 2000 lira ilk te
minetı ı5o lira. 

3 - Pau.rlıiı t-11-939 car arnba ııünil 
saat 10 da Erı'ncan mıntaka aatı:ı alma 
kemi yonun yapılacaktır. 

4 - Alınac;alc motoriın ıı 11n~me1i her 
f'i,in Ankara ve İs.tanbuldn LV. amlrlı :le • 
rinde ve Erzinc n mın ka aatın alma ko
mi~yorıunda gorille.bilir. 

5 - T l!plerin m ucaatlan. 
(5395) 

Muhtelif inşaat 
15357 

Ank ra Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

l - Çanııkkıı.lt mü~tııhkem mevki böl • 
ıtesinde inşa rttirilecek beş pavyon, iic; 
tavla ve ile; hangara 14-10-939 tarih.iJIC!e 
talip çıkmadı ından kanunun 40 met mul
de ine göre pouarlı ı 23-10-939 pazartesi 
ı\inii miiıtııhkem mcvitı satın alma lcorais
yoııunılıı y;ıp1 lac: k ır. 

2 - İn arıtın kcııif h~l!!i 187740 lira 11 
kuruıı olup teminatı 1063 liradır. Tıılip • 
leri11 me;r;kür tarihte komi yona mi.lnıcaat
lan. ( Ş396) 15358 

5 paviyon yaphnlatak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Kom.iayonundan : 
l - Çanakkale mıi tah em meWci böl • 

sesinde yaptrrılaç;:ı bcı adet pavyona. 14· 
10-939 günü talip çıkmadı"ından kanunun 
40 ıncr madde ine r;öre tekrar uz-atılıırek 

!arına koymaları lazımdır. 

Mukavele ve şartnameler Konya be
lediyesinden ve Ankarada B. 1. Heye
tinden parasız alınabilir. İsteklilerin 
teklif mektuplarını tayin edilen gUn
de saat 14 de kadar Konya bcledİ)'e 
reisliğine vermeleri ve yahut posta 
ile gönderildiğinde bu saatte beledi
yeye vaul olmuş bulunması ı:izımdır. 

(5224) 15242 

ASKERIFABRIKALAR 

4 ad f s nfrafüj u f ulum a ve 

4 det süzge~li geri f me 
· lap ıi a.maca 

A keri Fabrikalar Umum Mü 
dürlüfrü Merkez Satın Alma Ko 
miayonund n : 

. 
-

Tıhı ıin edilen bedeli (-4000) lira olan 
4 adet sart•rıfujlu tulumba ve { adet ailz
ge ·ll eri tepme klappesi aslı:eri fabdh· 
lar umum mildiirlUiıi.l merkez sııtrn alma 
komisyonunca 8-l l-11J39 c;ar a.mba gtlniı 
saıı 14 te ı>aıarlıkla ihale eı.lilecektir. 
Şartname parnaız olnrak komisyondan ve -
rillr. Tallp!erin muva,k.lcat teminat olan 
(300) lira. ve 2:+90 nuın.uah kanunun 2 ve 
3'. ma.<ldelerindt)ki vesaikle korniıı:ıroncu ol
madılclarma ve bu işle 1115.kadar tüccardan 
olduklanna dair tıcar~ odaııı vesikıı lyle 
ınezkuı- gün ve saatte ko.miııyonı müra • 
caatları. (5406) 15360 

Müta hhit nam e hes ına 5 lon 
kurıun üstübeci, 2 fon (inko 

üslübed ahn cak 
p 7.ar ıf.1 hıra ılnıııtır. 

2 - Paıarlığı: 28-10-1939 cumıırteal ı:ü· Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
nü 11 t 10 d Milı. Mv, &atın alma komiı· dürli.iğü Merkez Satın Alma Ko· 
yoı undR yıı.pıbcaktır. 

3 - Bir pavyonun kesif bedeli 23999 misyonundan : 
lira 45 kuruı olup muvakkat teminatı 1709 Tahmin edilen bt<lcll (4200) lira olan 
lira 9!i kuruştur. Diitt dört pavyonun da S ton kur~un üstiıbecl Ue 2 ton Çinko 
keıi{ bedeli ve t~inat ıniktarlan yu!t.ıır- ü&tübcei müttahhit nam ve be bına Aş
dakinin aynıdır. kert fabrikalar umum mlıdürlü ·ü merkez 

'4- - Taliplerin nıeı:kOr tarihte komis • s:ıtın alma komiayonunca 8-11·1939 çar • 
yona ıelcmeleri. (5397) 15359 pmba glinii saat 15 e T>atarhkla ihale e-

450 dilecek ir. Sar name parasız olarak ko • 
ton ot alınacak miı,ondan verilir. '.f'aliplerin muvakkat 

teın ın.at olan (315) !ıra ve 2490 numaralı 
Ankara Levazım Amirliği Satm kan~un 2 ve 3. matldelerindeld ~e ilde 

Alma Komisyonundan . koınıf;yoncu olmadrklarına ve bu ıılr ı . 
' ~ likııdar tüccardan olduklarına dar ticaret 

1 - Kapalı zarlla elır:slltmeye konuan odaıı ve lkaıdyle mcı.kfi.r glin ve natte 
--------------- komisyona müracaatları. (5407) 15361 

Bir sıhiye memuru alı acak ır 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden ı 

Fabrikalarımızda lıti1ıdam edilmek üzere blr ııhiye memuru alınacaktır. 1ttckll-
ler iıtida il: umum miıdiirlü" c ıniiracaatlın. (5253) 15243 

sınd a mü abaka imtihanı yapılacaktır. 
- İmtihana girebllnıek için hu
veya iktisat fakülteleri yahut si· 

2 
kuk 
yasal bilgiler okulu veya munlara mu

olduğu Maarif Vekaletince tas
edilmiş olan yabancı memleket 

aclil 
djk 
fakül te ve yüksek mekteplerinden me 

olmak şarttır. zun 
3 - İmtihana gireceklerin yaşlan 

30 u geçmi4 olmıyacaktır. 
4 

mem 
- İmtihanda muvaffak olanların 
uriyete alınmalan memurin ka
nun 4 üncU maddesinde yuıh 

ve vasıfları haiı bulunmalarına 
dır. 

nunu 
şart 

bağlı 

s - imtihanda muvaffak olanlara 
ra aalt maaş verilecektir. 30 li 

6 - imtihanda muvaffak olanların 
a bir müc!lsesere devam etmiychaşk 

cekle ri ve etlikleri takdirde müstafi 
lunacakları hakkında bir taahhiit 
vermeleri garttır. 

ad do 
name 

7 
zıh 

- Müsabaka imtihanı aşağıda ya
mev.zulardan yapılacak ır: 

A- Esas teşkilat hukuku 
B - Urnumi surette idare hukuku ve 

sııa aşağıdaki kanunlar bil ha 
354 6 numaralı Devlet Şurası kanu· 

nu 
td art kaza nazariyatı 
Tü rkiye cumhuriyeti te§kilatı 

murin kanunu Me 
Me murin Muhakemat kanunu ve bu 

işle alakalı diğer kanunlar 
Vil ayet idaresi ve idarei umumiyci 

IFLAR U. 

Tam· al y pi 
Vakıflar Um 

den: 
Keşif bedeli 

lira kr. 

66 52 Anafartalar caddcıinde j2, 
32/1, 32/2 ve SZ/3 vakıf &.a• 

yllı dük.An önünde beton ve 
ap imali 

14Z 07 İkinci vaklf apartunanınd 
po a, telgraf ve telefon u
mum mildlirlilğünün kirası 

alunda bulunan 2/8 sayıh 
dairede yapılacak sıva ve kı
aoloit tamiri, 

Yukarıda isim ve mevkileri }'azı ı 

vakıf yerlerde yaptırılacak tamir t 
ayrı, ayn pazarlıkla eksiltmeye konul 
muştur. İhalesi 23.10.1939 pazartesi 
günii saat on beşte ikinci vakıf apar· 
umanda Vakıflar Umum Mi.ldürlüğil 
inşaat dairesinde yapılacaktır. Talip
lerin yüzde on bcf teminat paralarile 
birlikte müracaatları (5390) 1535~ 

OKULLAR 

Komodin yaptırılacak 
vilay 

Be 
at kanunları Siyaııa.I Bila':er Okulu Satm Al· 

M 
tediye kanunu rna Komisyonundan ; 

adenler hakkında mevzuat Siyasal Bilgiler okulu talcbes.i için 
C- Maliye 75 • 100 tane kQmodin açık eksiltme 
8 

fua h 
- İhtihana girmek istiyen!er nü- ile yaptırılacaktır. Eksiltme 27 ilk~ 

üviyct cllzdanlan ve tahsil vesi· teşrin 1939 cuma günil saat 15 te An-
1 ve iki kıta vesika fotograflari kara mektepler muhasclx:ciliğinde ya
rlikte arzualle 6 te§dni sani 1939 pılacaktır. Tahmin edilen fiat beher 
tesi günü ak§amına kadar Dev- komodin için 12 lira, ilk eminat 90 Ji
urast umumi kıi.tipHğine müraca radır. Fenni ve idari ıartnarncsi ve ko 
lemelidirler. (5379) 15352 ı modin nümunesi her giln mekte to 

kal ar 
ile bj 
pazar 
!et Ş 
at ey 

---------·---·görülebilir. (5156) 15125 
• 

3 ka em eşya a ınaca 
Siya.al Bilgiler Okulu Satın Alma Komisyonundan 

Beherinin muham-
Miktarı Cinsi men fiyatı llk teminatı 

4 50 - 500 Tane yatak çarşafı 3,85 Kurut 
4 50 - 500 Tane Battaniye kılıfı 4,40 .. 
2 00 Tane yastık kıhft 70 .. 320 lira 
s iyasal Bilgiler okulu için yukarıda dnsi ve miktarı yazılı yatak çarptı. 

aniye zarfı ve yastık kılıfı açık eksiltme ile satın alınacaktır. EkaiJtıne 
ilk teşrin /939 cuma günü saat 15 de Ankara mektepler MuhasebecUiği 

batt 
27/ 
bin asında yapılacaktır. Bunların muhammen Iiya !arı ile teminat miktarı 

lranda yazılıdır. Şartname ve nümuneler bergUn mektepte görülebilir. yıı 

(51 57) 15127 
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D. DEM1RYOLLAR1 

(am telgraf direği ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma Ko• 

misyonundan : 
Beherinin muhammen bedeli 395 

~~rus olan 5000 adet çam telgraf dire
cı 1.11.1939 çarşamba günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankarada ida· 
re bir.asında satın alınacaktır. 
. Eu işe girmek istiyenlerin 1481,25 

l:rıı 1 1 • muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün aat 14,30 a kadar komisyon 
tel 'i ~•ine vermeleri lazımdır. 
Ş.ırtnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı· 
tılacaktır. (5205) 15199 

M~ htelif öl~ü a.etleri ah nacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komis· 

:tonundan : 
Muhammen bedeli 23500 lira olan 

lnuhtelif ölçü aletleri 4-12-1939 Pazar· 
tesi günü saat 15,30 da kapalı zaraf u· 
•ulü ile Ankara'da İdare binasında sa· 
tın alınacaktır. 
. Bu işe girmek isteyenlerin 1762,50 
lırahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
lyni gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri 11zımdır. 
Şartnameler prasız olarak Ankara • 

da Malzeme dairesinden, Haydarpa~a
da Te ellüm ve Sevk Şefliğinden da· 
lıtılacaktır. (5277) 15292 

Gaz borusu ve 

teferrüatı alınacak 

ViLAYETLER 

Tômirot münakasası 
lstanbul Defterdarlığından : 

26 . 10. 1939 tarihine müsadif. P_erşem~e 
ünü htanbul defterdarlığı Mıllı Emlik 
~ .. dürlüğü eksiltme komiayonu odasında 
19~95 lira +9 kuruş keşif bedelli Dolma • 
bahçe sarayı müştemilatından sarayın ıo • 
nunda ve Hayrettin is~e}esi.n~n yanındaki 
dairenin tamirat ve tadılatı ııı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele Eksiltme bayındırlık genel 
husu i ve f~nni ıart~amele~~le proje ke.şi! 
hülbası ve buna mıiteferrıg evrak Mıllı 
Emlak Müdürlüğünde görüleb_ilir. 

Muvakkat teminat (1-4-40) lıradır. . 
İsteklilerin teklif mektupla;ı ve enaz b~r 

teahhütte 15.000 liralık bu ışe benzer ış 
yaptığına d:ıir idarelerinden almış_ old~ • 
lan vesaika istinaden İtıtanb_ul v.~layetıne 
müracaatla eksiltmeden sekız ~un .evvel 
alınmış ehliyet ve 1939 yılına aıt Tıcaret 
Odası ves'kalarmı havi kapalı zarflarını 
2'6 . ıo . ı 939 tarihine müsadif Perşen_ı.be 
günü saat 14 de kadar komisyona ~evdııle 
saat 15 de zarflar a~ıhrken komısyonda 
hazır bulunmaları. ( 7848 • 4979) 15010 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
y •gat Vilayeti Nafıa Müdürlü 

ğünd'" ı : 
1 - Eksiltmeye konulan iı: Ya:rgat hil· 

kümet konağının (80852) lira (19) kuru$ • 
luk bakiye inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evraklar şun-
lardır: . 

• 
A) Ek5iltme art~an_ıesı. 
B) Mukavele proıesı, 
C) Nafıa işleri genel şartnamesi 
D) Yapı işleri fennt ıtartnamesı 
E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli, tahlili fiyat, matra 
G) Proje . 
İstekliler Yoıgat n.afıasında bu evrakı 

ve şartname] eri görebilir. .. .. 
3 - Ekailtme 26-10-939 perşembe ıunu 

uat 14 de nafıa müdürlüiünde toplana 
cak komisyon huzurunda kapalı zari uıu· 
liyle yapılacaktır. . . . . 

4 - Eksiltmeye a-irebilmek ıçı.n ısteklı • 
)erin (6064) lira muvakkat ~emın.at ve~ : 
meleri ve bundan başka aşagıdakı vesaıkı 
haiz bulunması lazımdır : 

A) Enaz (30000) liralık yapı inşaatını 
D. D. Yolları Satın Alma Komiıı· yapmı} bulunması. . 

Ycrı!lndan : B) nşaatın mesuliyeti. fenniyC1'1inı te : 
Muhammen bedeli 71l5.50 lira olan kabbül etmiş bir mtıhendıs teahhutnamesı 

ibraz etmesi. 
'6 kalem gaz borusu ve teferrüatı C) İhale tarihinde~ (8~ &'Ün. evc.1 müra-
6.ıı.1939 pazartesi günü saat on beşte caatla vilayetten eksıltrnıye gırebılecek · 
k 'd !erine dair vesika almaları şarttır. 
~palı zarf usuliyle Ankarada ı are 5 _ İhale bedelinin "5000" lirası 939 

binasında satın alınacaktır. senesi bütçesinden ve mütebakisi 940 büt-
B · · k · t' ı · 533 66 çesinden tediye olunacaktır. 

U ışe gırme ıs ıyen erın · 6 _ Teklif mektupları 3 üncü maddede 
liralık muvakkat teminat ile kanunun yazılı saatten. ~ir saat eve~ine kada_r r:~.fıa 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini dairesine getırılerek komısyon reıslıa-ıne 

· makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
•Yrıı gün saat on dörde kadar komıs· ile eönderilecek mektupların nihayet 3 tin· 
}'on reisliğine vermeleri lazımdır. cü maddede ya:ıılı saate kadar iel~iıı. o.ı · 
Şartnameler parasız olarak Ankara ı ma11 ve dış zarfın mühür mumu ılde ıyı1ce 

d 
• . kapatılmış olması lSzımdır. Poata a o a-

il malzeme daıresınden, Haydarpapa· ı cak gecikmeler kabul edilmez. 
da tesellüm ve ıevk şefliğinden dağı· (S252-.S333) 15189 

tılacaktır. (5340) 15345 

Civata ve somun ah nacak 

)'trli malı teklif edildiği takdirde 
Cif teklif edildiği takdirde 

Muhammen bedel 
lira 

48129 
25058 

lira 
3609.68 
1879.35 

Muhtelif malzeme ah nacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komisyonundan 

.... h b d 1. muvakkat teminat ve liste numaralariyle miktar ve 

.m.u ammen e e ı, d · ·b 
cj • - 1 1 5-12-1939 salı günü saat 15,30 an ıtı aren 
• llslerı aşagıda yazı ı ma zeme . .. f uJü ile Ankara· 
lı&te sırasiyle ve ayrı ayrı ihale edılmek uzere kapalı zar us 

da. idare binasında satın alınacaktır. . 
..,, . . k 'stiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat temınat 
nu ışe gırme ı . . . il t 14 :ıo a ka-

ile k t • ettig- i vesikaları ve teklıflennı aynı g n saa , anunun ayın 

dar komis on reisliğine vermeleri lazımdır. 
Ş y larak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa~a-

artnameler parasız o ( 292) 15343 
da. tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 5 

liıte 
?io. Malzemenin ismi ......_ _______ _ 

l 
2 
3 
4 
s 

Kurşun malzeme 
Galvanize saç 
Çinko levha 
Teneke levh;ı 
Ah ap travers rapti-

16.100 kilo 
7.450 adet 

30.000 kilo 
4.300 adet 

yesi imaline mahsus 
lama demiri 60.000 kilo 

Muhammen 
bedel 

Lira Kr. 

4425,00 
24677,50 
5400,00 
2112,so 

7200,00 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 

331,88 
1850,81 
405,00 
158,44 

540,00 

Kiralık tarla 
Vakıflar Umwn Müdürlüğün den : 

Mevkii Nev'i 
Muvkkat teminat 

Lira Kr. 
Muhammen senelik kirası 

Lira 

Üç taş Tarla 4 50 60 
Yukarda evsafı Hizimeıi yazılı tarla teslim giinünden itibaren ilç senelik 

kirasına birinci açık artırmada talip çıkmadığından arttırma müddeti be! 

gün daha uzatılmıştır. 
İhale 23 Te~rinievel 939 pazartesi günü saat 15 te Vakıflar Umum Mü

dürlüğü varidat müdürlüğünde yapılacaktır. 
Tutmak ve şartlarını görmek istiyenlerin adı geçen müdürlüğe müra-

caatları. (5419) 15364 

İnşaat münakasası 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğün

den : 
1 

gecikmeler kabul edilmez. 
(8495 - 5341) 15287 

rtapah zart usulile eksiltme Hanı 
R. Hisar P. T. T. merkez binasının 

yeniden inşası işi kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme, 1.11.1939 çarşamba günü 
saat 15 te B. Postane binası birinci 
katta P. T. T. müdürlüğü odasında 

toplanacak alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. Keşif bedeli "21405" lira 
16 k~ru , muvakkat teminat "1605°' 
lira "39" kuruştur. 

isteklilerin mukavele, eksiltme, ba
yındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hulasasiyle 
buna müteferri diğer evrakı "107" ku
ruş mukabilinde almak ve muvakkat 
teminatını yatırmak üzere çalışma 
günlerinde mezkur müdürlük idari ka 
lem levazım kısmına, eksiltme saatin· 
den bir saat eveline kadar, en az 15 
bin liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden almış olduğu vesi
kalara istinaden İstanbul vilayetin
den eksiltme tarihinden en az 8 gün 
eve! alınmış ehliyet ve 1939 senesine 
ait ticaret odası vesikası ve muvakkat 
teminat makbuzu veya banka teminat 
mektuplarını havi kanunun tarifine 
göre hazırlanmış mektuplarını söz'J 
geçen komisyon başkanlığına No.lu 
makbuz mukabilinde tevdi eylemele-
ri. (8359 • 5295) 15252 

Kapah ıa!f usulile eksiltme ilam 
Niğde Vilayeti Nafıa Müdürlü· 

ğünden : 
ı - Ulukışla kasabasına 32 kilo • 

metre mesafede olan Çiftehan kaplı
casına ilave edilecek kısma ait 
19337 lira 38 kuruş keşif bedelli inşa· 
atın ihaleye göre tekarrür edecek fi. 
yatlara nazaran 15000 liraya tekabül 
eden miktar kapalı zarf usuliyle ek • 

siltm ye nmu tur. 
2 - Bu i e ait §artnamcler ve ev -

rak şunlardır: 
A - Eksiltme artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi. 
D - Hususi şartname 
E - Hül!isai keşif cetveli tahlili 

fiyat metraj cetveli fiyat bordrosu 
ve sair evrak. 
İsteyenler bu evrakı Niğde nafıa 

müdürlüğünden bedelsiz olarak göre
bilirler. 

3 - Eksiltme 1. 11. 939 tarihinde 
çarşamba günü saat 15 de daimi eneli· 
men odasında toplanacak eksiltme 
komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1125 lira muvakkat teminat 
vermesi bundan başka eksiltme gü • 
nünden en az sekiz gün eve! viliyete 
müracaat ederek ibraz edeceği fenni 
ve mali referans mukabili ehliyet vesi 
kası komisyondan alacakları vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda il· 
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evetine kadar daimi encümene ge· 
tirilerek eksiltme komisyonu reisli • 
ğine makbuz mukabilinde verilecek • 
tir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet 3 üncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zar-l fının mühür mumu ile iyice kapatıl

olması lazımdır. Postada olacak 

Muğla Valiliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla 

hükümet konağı inşaatına talip çık· 
matlığından yeniden kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli 64872 
lira 49 kuruştur. 

3 - Bu inşaatın 14872 lira 49 kuruş 
939 senesinde ve 50000 lirası da 940 
senesinde tasviye edilecektir. 

4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır. 
A - Proje 
B - Keşif cetveli 
C - Kapalı zarf usuliyle eksiltme 

şartnamesi 
D - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
E - Yapı işleri umumi fenni şart-

namesi 
F - Hususi şartname 
G - Fenni şartname 
R - İstekliler bu işe ait evrakı 324 

kuruş bedel mukabilinde Muğla Nafıa 
Müdürlüğünden alabilirler. 

5 - Eksiltme 1 Teşrinisani 939 çar
şamba günü saat 15 te Muğla nafıa 
müdürlüğünde müteşekkil komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat 4493 lira 63 
kuruştur. 

7 - İsteklilerin eksiltmeye girebil
meleri için bu seneye ait ticaret oda· 
sı vesikasiyle eksiltme gününden en 
az sekiz gün evvel resmen Muğla vi· 
l!iyetine müracaatla alacakları ehliyet 
vesikasını ibraz etmeleri Jazımdır. 
Aksi takdirde eksiltmeye iştirak ede-
mezler. 

8 - Teklif mektupları yukarda ya· 
zıh &aatten bir saat evveline kadar 
Muğla vilayeti nafıa müdürlüğü oda
sında müteşekkil komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 
ta ile gönderilecek mektuplar beşinci 
maddede yazılı saate kadar gelmi~ ol-
ması ve dıı zarfın mühür mumu ile 
kapatılmı olması lazımdır. Postada 
vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(8199-5347) 15302 

Martara ipliği alınacak 
İstanbul Jandarma Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Muhtelif renkte (46.916.000) kırk 

altı milyon dokuz yüz on altı bin metre 
mahra ipliği kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın alınacak ve eksiltmesi 4 • ikinci teş
ri.~ - 939 tarihine rastlıyan cumartesi gü. 
nu saat 11 de Taksim • Aya paşada jan • 
darma mınta.ka komutanlığı binası içinde
ki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - İpliklerin muhammen bedeli 
"17218" on yedi bin iki yüz on.sekiz lira 
(~_7) on yedi ve ilk teminatı (1291) bin iki 
YUZ doksan bir lira (28) yirmi aekiz ku
ruştur. 

.. 3 .. - ,Sart kaiıdı )ler a-ün komisyonda 
gorulebılir. Veya parasız alınabilir. 
. 4 - İsteklilerin 2490 .ayılı kanunun ta• 

rıfatı dairesinde ilk teminatı da havi tek· 
lif mektuplarını eksiltme saaundan bir 
sa.at eveline kıı.dar komisyonda bulundurma 
ları (8467-5316) 153+4 

Kablo alınacak 
lztnir Telefon Müdürlüğünden: 

1 - 9.10.1939 tarihinde ihalesi ya· 
pılamıyan (16.000) lira muhammen 
bedelli 4000 metre elli devreli deniz
altı telefon kablosu bir ay zarfında 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 1.200 lira olup i· 
halesi 9-11-939 tarihli perşembe günü 
saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Şartnameler her gün İzmir ve 
İstanbul telefon müdürlüklerinde pa· 
rasız verilecektir. 

mü na asası 
4 - İsteklilerin mezkfir gün ve sa

atte ilk teminat makbuzu veya banka 
mektubu ve diğer kanunt vesaikle İz. 
mir telefon müdürlüğünde müteşek· 
kil satın alma komisyonuna müracaat
ları ilan olunur.(3800/5317) - 15345 

K · yonıından 
D D Yolları Satın Alma omı3 - . . . . • 

· • 'ht' acı irin aşagıda cıns mıktar, muhammen bedelı ıhzar mahallen· 
b' · • · 1etme ı ıy " ' . Devlet demiryolları ırıncı ış 

1 
rf usuliyle eksiltmeye çıkarılmı§tır. 

uın kilometreleri yazılı bal~st kapa \·zade birinci işletme komisyonunca 10. 11. 939 tarihine tesadüf eden cuma 
E:ksiltnıe H. Paşa gar bınası ~ahı :n girecekler 2490 No. lu kanunun aradığı evsafı haiz olacak ve saat (10) 

gUnu saat ıı de yapıla.ca~tır. Eksılt:İ·~e zarflarını komisyon:\ vermiş bulunacaklardır. 
il kadar teminatlarını ıhtıva eden ;e ı ·eıeri işletmemiz yol başmüfettişliğinden parasız olarak alınabilir. 

Eksiltme prtnanıesiyle muka.e e proJ • 8487 • '347 
Vagonda tesli:n 

Depoda teslim e•lildiği takdirde 

muhammen bedeli ayrıca tahmil 
ücreti Tutarı Muvakkat teminat 

Ni ·t".rı Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. 
o .. ~ n 1 u un ıjt' ·er M3 Lira l{u. 

rilom tre ı<S 150 Jl. Pa"l scoo 30 o 10 7000 00 525 00 
E kiııehir hattı. 
Kilometre 184·185, 500 H. soco 1 35 o 10 7250 00 543 75 
T1 a1a Eskişehir ha tı 

Kilometre 256-258 H. paşa 
80!"0 50 o 10 12800 00 960 00 

Eskiııehır hattı. 
Kilome re 40 Eskişehir zoooo l 10 o 10 24000 00 1800 00 
Konya hattı. 

İnşaat münakasası 
Malatya Valiliğinden : 

1 - 15650 lira 83 kuruş keşif bede
lini muhtevi olup Besni kazası merke
zinde yaptırılmakta olan ilk okul bi
nası bakiye inşaatı kapalı zarf usuliy
Je eksiltmeye konulmuşutr. 

2 - Bu işe ait evrak: 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B • Fenni artname, 
C • Hususi fenni şartname, 
D - Keşifname, 
E • Mukavele projesi, 
3 - Bu işe ait muvakkat teminat 

1249 liradır. 

4 - İhale 8.11.1939 tarihine rastlı
yan çarşamba günü saat ıs te Malat
r.a vilar.eti daimi encümeninde yaP,ı· 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

Salim Uludemir Hüseyin Bozkurt = ------- -
nevi yerli ve Avrupa -- Her Sobaları -----TOPTAN ve PERAKENDE - = -- --

;: Kışlık soba ve soba levazımatını tedarik etmek istiyenlere bir de-
: fa da mağazamızı teşrif buyurmalarını tavsiye ederiz. Mağazamızın : 
: emeli iyi mal ucuz fiyat ile müşterilerini memnun etmektir. E 
: ADRES Tahtakale Tenekedler sokak Şark pazarı karşısında S 
.., 1111111111111111111 N o. 5 3694 1111111111111111111 r 

İ nşoot münakosası 
İstanbul 

Şartname 

bedeli 
1,10 

Belediyesinden : 
İlk keşif 

teminat bedeli 
1661,54 22153,93 Beyoğlunda, tünelde belediye soka • 

ğında yaptırılacak tahsil ubesi bina
sı 

1,13 1688,38 22511,67 Fatihte yapılacak belediye tahsil u-
besi binası. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler kapalı 
zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 31.10.939 salı günü saat 15 de İstan
bul belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. Taliplerin ihaleden sekiz 
gün evel fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet vesi
kaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 No.lu kanuna göre 
hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar İstanbul be· 
lediyesi daimi encümenine vermeleri. (8332/5256) 15244 

lacağınd:ın 2490 sayılı kanuna göre 
hazırlanacak teklif mektuplarının iha 
leden bir saat evci daimi encumen re
isliğine devdii meşruttur. Posta ile 
gönderilecek mektupların geçikmesin 
den ötürü hiç bir mazeret ve mesuli
yet kabul edilemez. 

5 - İsteklilerin ihaleden laakal 8 
gün evel vilayet nafıa müdürlüğün
den bu iş için ehliyet vesikası alma
ları lazımdu. 

6 - Dellaliye, pul, ilan, mukavele 
ve saire masraflau istekliye aittir. 

(5426) 15365 

Dizel makinisti alınacak 
Eski,ehir Tayyare Fabrikaııı Di

rektöı lüğünden : 
Fabrikaya imtihanla Dizel makinis· 

ti alınacaktır. Yapılacak imtihanda 
muvaffak olanlara 75-108 lira aylık 

ücret verilecektir. İsteklilerin aşağı
da yazılı evrakı müsbite ve dilekçe 
ile Eskişehir Tayyare fabrikası Di
rektörlüğüne bizzat müracaatları. 

Nüfus cüzdanı, Bonserviıo, Aşı şe
hadetnamesi, Hüsnühal kağıdı (Em
niyet Müdi.ırlüğünden) 6 adet vesika 
fotoğrafı. 15368 

BELEDİYESi 

Otomobil lôstiği 

alınacak 
Ankara Belediyesinden 

l - Otobüs idaresi ile diğer be· 
lediye vesaiti için alınacak olan 
(58262,5) lira kiymeti muhammeneli 
395 adet iç ve 395 adet dış lastikler 45 
gün müddetle kapalı zarf! usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 28-11-939 salı günü saat 
11 de belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminat (4163,12,5) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiycn
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 28-11-939 s.ı.lı günü sa
at ona kadar teklif mektuplarını en
cümene vermeleri ilan olunur. 

(5130 15172 

An kaz satışı 
Ankara Belediyesi imar Müdür

lüğünden : 
Hacıbayram mahallesinde kadastro· 

nun 51 inci adasının 4 numaralı parse 
lindeki gayri mcnkull rin hedim ve 
teıviyei türabiyesi ile fazla kalacak 
moloz parçalarını başka yere naklet
tirmek masrafı alacak şahsa ait olmak 
Üzere enkazının muhammen bedeli o
lan sekiz yüz lira ile on beş gün müd
detle açık artırmaya konulduğu ve 
31.10.1939 tarihinde saat 15 te ihalesi 
yapılacağından taliplerin yüzde 7,5 
teminatleriyle İmar MüdürlU~üne mü 
racaatları ilan olunur.(5291) 15251 

5000 kavak fidanı 

alınacak 

olan 5000 adet kavak ağacı fidanı 15 
gün müddetle azlık eksiltmeye konul
mu!}tur. 

2- Muhammen bedeli 3750 liradır, 

3- Muvakkat teminat 281,25 liradır. 
4- Şartname ini görmek istiyenle· 

rin her gün encümen kalemine ve is· 
teklilerin de 31 • 10 • 939 salı günü aa
at 10,30 da Belediye encümenine mü
racaatları. (5250) 15251 

Ahşap malzeme ah ac 
Ankara Belediyesinden : 
1- Otobüs idaresi için alınacak o -

lan ah. ap malzeme 15 gün müddetle 
açık eksiltmeğe konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 1651 liradır. 
3- Muvakkat teminat 123,S2,5 lira

dır. 

4- Şartname ve sairesini görmek iı 
tiyenlerin her gün encümen kalemine 
ve isteklilerin de 31-10-939 sah günü 
saat 10,30 da Belediye Encümenine 
müracaatları. (5252) 15262 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Çankaya kaymakamlığı bina
sında yaptırılacak olan umumt tami
rat on beş gün müddetle açık eksilt· 

meye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (1518,37) ll

radır. 

3 - Teminat (121,38) liradır. 

4 - Ketif defteri ve şartnamesinl 
görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 3.11.1939 
cuma güniı saat 10,30 da belediye en· 
cümenine müraatları (5355) 15349 

inıaat ve tamirat ya hnlaca 
Ankara Belediyeıinden : 

1 - Belediye gaz ve benzin depola
rında yaptırılacak olan 5190,90 lira 
kiymeti muhammeneli su deposu ve
sair inşaat ve tamirat işleri 15 gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmu tur . 

2 - İhalesi 7.11.1939 salı günü saat 
11 de belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminat 389 lira 32 
kuru tur. 

4 - Keşif defteri ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 7.11.1939 
salı günü saat ona kadar teklif mek
tuplarını encümene vermeleri ilan o-
lunur. (5359) 15350 

İstanbul' da 

Havagazı ve Elektrik 

ve T e ebbüsatı Sınai ye 

Türk Anonim Şirketinden: 
28·11-938 de İstanbul İthalat Gümrüiiü 

veznesine depozito olarak y tırılmıs ol n 
53,66 ve 55,33 Türk lirasına ait 505940 ve 
512309 numaralı makbuzlar zayi olmuştur. 
Yeniden alınmak lizere oldugundan e ki 
makbUJ:!arın hükmü olmadıgı ilan olunur. 

7261 

Zayi - Tokadın Reşadiye kazasından 
aldığım nüfus kagıdımı ve Malatya 17 {n. 
ci topçu alayının birinci dağ taburu an 
aldığım terhis tezkeremi zayi ettim. Ye-

Ank ra Belediyesinden 
1- Bahçeler idare i için l 

nilerini. ç1!'~racağımdan cı;.kil~rinin hükmiı 
olmadıgı ılan olunur. Re adıyenin Kızıl· 

alınacak cabey köyiınden Ahmet Çonı:ur. 3922 

· 2 dükôn ve bir ev yıktırılacak 
Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden 

Mevkii Cinsi 

Duatepe Ahşap hane 
Samanpazarı Dükkan 

" " 

Adası Parseli 

286 
234 
234 

42 
2 ve 3 

6 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

300 
250 
110 

Ada ve parselleri yukarda yazılı gayri menkull • • · 
f ı k h · erın he ım ve tesvıye mas· 

ra ı a aca şa sa aıt olmak üzere enkazları muh . 
.. ·· ammen bedellerıyle on beş 

gun muddetle açık artırmaya konulmuştur İhal • 9 'h" ·· 
d'f gü .. · e ı 27-10-93 tarı ıne mu-

sa ı cuma nu saat 10 da İmar müdürlü~.. • · 
tcminatlariyl b' l'k .. . gunde yapıı..cıığından talıplerın 

_ e ır ı te muracaatlan ılan olunur. ( 5238) 15192 
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Yakla an CÜMHU İYET BA AMI münasebetiyle 

Tü B e • 
yraklorınızı 

Sağlam ve kanuni evsafa uygun ucuz fiatlarla toptan ve peral<ende olarak SÜMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI ' 
Müesseaesi §ubeler inden tedarik edebilirsiniz . .Mektupla aipari~ kabul ed ilir. 

Me rkezi: Jatanbul. Şubeleri : Ankara, lunir, Adana , Mersin, Kadıköy, Beyoğlu. • 
..ıııııııııırt1111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11 1 111ııııııı r ı•L. 
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- -
~ Türk Kadını -------- -.. --
~ Vazifeye Çağırıllyo - ' ~ . = ---- ----- -§ Kzılay Cemiyeti umumi merkezinin yard ı mcı ~ - -- -§ Hastabokıcı Hemşire kursları § - -- -E KIZILAY CEMiYETi UMUMi MERKEZiNDEN E - -: Cemiyetimiz t rafından harb, kıthk, muhaceret ve ems • : 
E li ahvalde zuhuru muhtemel hastalıklarla yapılacak müca- : 
: delede ve bilhas-sa seferber lik esnasında hasta nele rde Kızıl : 
E ay esas hem irelerine yardımcı aıfatile çalrstırtlmak Ü7.ere : 
§ (GÖNÜLLÜ HASTABAKICI) yeti~tirmek için 2 ikinci- § 
: teşrin 1939 perşembe gününden itibaren Ank ara Nüm une : 
§ Hastanesinde kura açılacaktır. Meccani olan bu kuna a ğı ~ 
: d a yazılı şartları haiz olanlar alınır : : - -: 1 - Kadm olma k, : - -: 2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmalr. E 
: 3 - En az ilk mekteb tahsilini bitirmiş olma~ : 
: Kaydedilmek ve deraler hakkında ma1umat isteyenle- : 
E rin Ankara Nümune Hastanesi Ba,hekimliğine 15 bir inci E 
: teşrin 1939 dan itibaren her gün saat 13 d en 15 e k&.dar. ; 
: tah il vesikaları ve n üfus kağıtları ve iki a det vesika fotoğ- E 
: raflariyle müracaat etmeler i r ica olunur. Bu İn5ani vazife- : 
: ye efik ve hayır sever hemşirelerimizin tehalükle koşcı- E 
:: caklarına kaniiz. 3796 : -.................... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Yerli ve Avrupa mamiilôtı sağ
lam, kullanışh ve ucuz soba çeşid
lerini, 

MEMURLAR KOOPERATİF ~İRKETİ 
mağazosın~a bulursunuz. Ortak. 
lora müsait taksitlerle muamele 
yapıhr. 

_ .. - - -- -- - · . .~z 

ı ııııırıııı ı ıı ı ı ırı ı ı ıı ıııı ı ıııııı ı ııı ıı ı ıı ı ı ıı ıııııııı ı ı ı ıııı ı ıııııııııııııııııııııı 

i ZÜ E 
T ÜRK SANA Y1J HARBiYE ve MADENİYE FABRlKASI 

HAL·ç - KARAAGAÇ - ISTANBUL 

T E.LEFO : 4321 4 TEL. ADRES] : Z ÜMRE 

ZOA'C ILO 
lÜH [ 

HAL I 

• 

l~) 

KÖMÜR SOBAL Rl 

1 >m ekelinıizin "Ik soba fabrikasının 15 senelik tecrübesi mah
aulüd .. ,.. 

KULLANIŞ - KONFOR - EKONOMl - UCUZLU K 

H er cins kömürü kolaylıkla ya kar. 
Bü'ün zevkleri okşay calc evs fta ve muhtelif tipl r de sadt:, 

luomlu ve emaye cinslerde od~, salon, apartman, dersha ne ve 
koğuşların tesbinini temin edecek eb'adda sobalar. 

YENI KATA OKLARIMIZI fSTEY1N1Z. 7257 

ııııııııııııııı ı ııııııııı ı;ıı ııııı ı ı ı ı ıııııı ı ııı ı ıııı ı ıı ıııı ııı ııı ııı ııııııııı ı ı ı ıı ı ı 

DİYAR BAKIR 

ro 

939- 940 senesi mahrukat 
kanununun tatbik olu duğü 

yerlerin nazarı dikkatine 

• 
• 

mahr kat bü-

Heyeti Vekile kararı ile 939 - 910 kı ında mahrukat kanununun 
tatb'k t"d1 ldi ğ i (Balıkesir. Bandırma. İzmir, Bayındır, Buca. Bomo· 
va Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı, Uşak, Manisa, Alaşehir, Salih· 
li. Turgutlu. Akbi ar

1 
Kırkağaç. Soma, Afyon. Dinar, Sandık) : Çay, 

B;lecik. !nönü. Ü"maneli. Burı.lur. Eski§ehir, Adapazarı, Kütahya, 
Tavjanlı . İzmit, Darıca. Gebı.c. Sapanca. Karaman, Konya, Argıt-

• han, Çumra. Ereğli. Ilgın, K:ıyseri, Niğde, Sıvas, Sam un, Çarşam· 
ba, Ankara, Diyarlıakır, Elar.ığ, Malatya, Gire un, İnebolu, Sinop, 
Trab1,0n Sürmene, Hopa, Isparta, Ordu, Fatsa, Ünye, Akşehir, A
mac;ya, Edirne, fstanl.ıul, Kırklareli. Çankırı, 'Rize, Bozöyük) şehir 
ve ka abalarında mezkur lrnnunun şümulüne giren devair mile ·esat 
ve aair binaların soba ihtiyaçları için kok, ·öınikok, briket, linyit ve 
taş kömürü gibi kurumlu ve dnmanlı kömürleri kurumu ve dumanı 
ile birlikte yakacak ve soba boruları;,t tıkamıyacak. sıhhi. fenni, 
metin, zarif ve ucuz muhtelif boylardaki sobalarımız yukarda ismi 
geçen yerlercleki mahrukat ve soba acen !arımız tarafından atıl

maktadır. Alakadarların ajanhklara miiracaatları ilan olunur. 
(5432) 15365 
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~ Ekmek bayiliği akkın ~ 
= ~ = = § Belediye reisliğinden : a 
- -- -: Şeh :rde ekmek satııları muhtelif yerlerde ve gayri ıhhi ::: 
: fartlar altında yapılmakta olduğundan Belediyece ittihaz ~ 
: eJilen k ara r mucibi-nce ekmek satr ları ya müstakil ekmek- ~ 
= çi dükkanlarında veya w kkal diikkanlarmdan müfrez, ~ 
: bakka liye eşyasiyle ve diğer maddeler! hiç bir surette te- ~ 
E mas olmıyacak şekilde hazırlanacak mii takil mahallerde E 
: s tı lacaktır. Başka yerle rde ekmek ratılm~s ı yat:f\ktır. Mev- 5 

cut ekmek br.yi!er inin işleri ni t Mf ive etm .Jt VP yenidpn la- § 
il;k Vl\P-mak isterle rse e•bi t olunan ":ı'°1 arı İ7. d ii ·n .,. 
e -. r ·k etm uz re ı a.nunuev ı n ov , unu ! -

.:!'111111111111 Türk Maarif Cemiyetinin 1111111111 "'~ Ankara Emniyet polis staj iycri ka-
S : )'lt ve kabulı.i için müracaat edenler 

U AS PALAS : m;q \Pt verilmişti r. g = Ş rt!an ögwrenmek i t;venlerin Belediyeye m·;~..,caatlan :: 

= -: lüzumu ilin olunur. (5430) 15367 ! 
: Zenlfİ.n ikramiyeli : arasında 23 Te~rinievel 939 pazartesi 

E e·u·y·u·k Ecya p·ıyangosu = günü saat 1~ de Emniyet Müdürlüği 
: ':j :; salonunda imtihan yapılacakt1r. Ta 
: : !iplerin vcvmi mezkQrda hanr bulun 
E Çekili 5/ 11 / 1939 ikraınlye 15400 lira § malarıilanolunur. = = ~~~~~~~~~~~~-
: Biletler Piyanı-o bayilerinde, Cemiyetin Mcrlr.cz ve tube!eriylc Yeni : 

E ~?r ~.ne m~t~~nf:C!e !;~~~ 1~~~.ındı ~;;~~~~) •len B~~~~~nda § 
'=tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

PLASTİK SANATLAR ATEL YESİ 
(RESİM • HEYKEL • DEKORASYON) 

Nurettin Ergüven 
Talebe kaydına baıJanrnıJbr. Her gün aat 14 den 20 ye kadar müracaat 

edilebilir. İstiyc:nlcre tarifname gönderilir.. (Müessese Maarif Vekaleti 
Milli Talim ve Terbiye dairesinin taavip ve müuadesiyle teııi a cdilmittir.) 
Fakülte ve yilksek mektep talebesi için ak}am kursları açılacaktır. Adres . 
Ankara - Yeni chir 1 met İnönü Caddesi No. 45. 3917 

:!Jllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll' . · ı ıııııııııııııııııııııııııl!:. - -- = = -- -- -- -- --- -- --- -- --
RZİ CALIBEi 

-
iTE - -- -- -- -- ------ 22-10-1939 tariLinden itibaren -• --• ---- -- ---- teıhir edece lir ----oll ~I siyonlarım Ankara'da -- -- --- -- -- -- -- --- -- -- -- -
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---------- kalem demir malzeme alınacak 2 - -- ------- Ankara E1ekelrik Türk Anonim Şirketinden: --- ----60 adet Potrel demiri Np. 12 --- ---: Beheri metre boy unda -: ıoo adet civata 3/ 4 " 300 m / m boyunda : 
- ~ d = : Yukarda yazılı iki kalem demir mal.ı:emesl satın alınaca6ın an -

- = : bu işe taliplerin en eç 4.11.939 tarihine kadar teklif mektuplarını : = irketimize tevdi etmeleri nan olunur. 3918 = - -- -"'lJ1111ı ı 1111 1 1111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııar 

T polontıya dôvet 
Esnaf Cemivetleri Um.wni Ka· 

tipliğinden : 

Dr. A. RIZA TARLAN 
Cebeci Hasta nesi 

Sabık Sari ve İntani hastalıklan 
mütehassısı 

Adliye yanı Genç Ap. No: 1 
Muayene saati J0-19 T l : 1323 

3726 

Terzi Fegara 
Çok zengin koleksiyonunu bugün 

sabahtan itibaren At;ıtürk bulvan 
Tuna apartımanı 8 No. da muhterenı 
müşterilerine arzedecektir. 3904 ( 

ULUS - 20. inci yrl. - No: 6544 

İmtiyaz. Sahibi 
lsk end er A r tun 

Umumi Neşriyatı ldlirl" F.den 
Va~' tşlerı Müdiıru 

Mümtaz f a ilı FENlK. 

Diyarbakır' ın e·n güzel sıh
hi ve konforlu otelidir. H er 
türlü istirah a t temin edi mi · 
t~. 3921 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11 11 111111 1 1111 1 1 1 1111111~ 

ı-···~~~~~i~,~~~-~:~~~~~-~~·~§~=~.~;:~~~:i~~·ı 
t miinferid dersler verilir. Mektep talebeleriyle müzakere yapılır. ! 
1 
-Ucret ehvendir · Her gün bir.zat veya mektupla Yeni ehir İskit
ler cadde i Birlik Apartmanının 8 numaralı daire~ine (ProC. C.) 

J ... ~~'::.~~~ .'.'.~ .. '.1:~~.~~~.~:.~:::.~r.~~~~~1 &1~7,~~~.~ '..:11~~.~.:~~ •• ~.~.~~.~~~ •• ~~~.~~~. 

rürk fındıijı e besleyici maddele ri küçük bünyesine sığrstlrmiş 

mükemmel bir gıdadır. Ecnebilerin bilerek kapıştıkları kalori 

ve vitamin karnağı fındıklarımızı 

TARIM SATI .,, 

KOOPERATİFLERİ Bİ LlGi 
Yurdun Her Tarafınd~ Her zaman Herkesin l 

Emrine Hazır Bulunduracaktır. 

YENİ 
BUGÜN BU GECE 

SİNEMALAR 
HALK 

Y A LANCIL A R S A III 

Fransı~ca sözlü b lıt:ın bııs• renkli 

B•ş Rollerd~ 

Fredric Mıudı - Caroll lombard 

s~anslır 

14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece ZI dt 

BU GÜN BU GECE 

Türkçe sözlü 
LOREL - HARD1 KODESTE 

Programa ilav~tt'n 

ESRARENGİZ BİCAK 
Seanslar 

14.30 - 16.30 • 18.!0 • Gece 21 de 

HALK Matinesi lZ.15 de 

VOLGA ATEŞLER İÇİNDE 

s u s 
BU GÜN BU Ge:cr:; 

A T M A C 

Fransı~ca SÖ1. fİJ 
A $ lı v e ibtir s rom.-ı nı 

0Rş Rollerde 
CHAR LES BO , E 

'lf•talıc Pal y - P. Rlcılı rıl \i/lltn 

Si'Jrıslar 

14 - 16 - 1& • Gece 20.30 J 

12 rte Ucuz Hal Mauncsı 


