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Ulu• Buımm 1 
Çankm Caddeai, Ankara 

Telgraf: Ulua • A.ıtkara -
Stokholm konferansı 

Skandinav devletlerinin Stokholm'de 
yaptık:lan konferana ııona ermiıttir. 
Buna dair habf derimiz S inci aayfa
mırdadır. 

lLKTEŞRIN 

1939 

~KüiUş 

TELEFON 
Milesıese Mlidllril 
Bı,muharrfrlilı: 
Yazı hicri Müdllrll 
Yazı ieleri 

1144 
1571 
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1062 
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Hariciye Vekilimiz bugün geliyor 
ÇOK GÜZEL BiR BAHAR HAVASI iÇiNDE 

Erzurum hattının 
açıhş töreni yapıldı 
Vatanın iki ucu arasında 

Şimdi muhteşem bir bereket, kültür 
Y.e medeniyet kanah açılmış bulunuyor 

Gazetemiz namına açılıt törenine iştirak eden Ya7.J 

işleri Müdürümüz Mümtaz Faik Fenik bildiriyor: 

Tepeleri yaz kış lrnrlar!n örtiilü 
yüce Erzurum dağlarında, ş · ... d · 
lokomotif sesleri çm ıyor.. Yur
dun bir ucur:u diğer uc1 n bağh
yan bu hat saycsind~ , Ed:rneder. 
ti Erzunıma kndar bir refah ka
nalı acılmı tır. 

. 
Erzurum, 20 - Geçen yıl Erzincan'da Munzur dağlarını i~

leten lokomotif sesleri, şimdi Palandöken'i çınlatıyor ... Bu gu-
1el şehir, haklı olarak, büyük bayram gününü yaşıyor: çünkü 
artık Edime Kars'a bağlanmış, vatanın iki kutbu arasında muh
teşem bir bereket, kültür ve medeniyet kanalı açılmıştır. 

1 Kilometreleri "öldiiren" demiryo
i lu: vatan üzerinde güneşin doğduğu 

Muahede 
hakkında 
akisler 

Falih Rıfkı AT AY 

Türkiye ile İngiltere ve Ft'ansa 
arasında per;embe günü imza olu· 
•an muahede, her tarafta, beynel
lnilel büyük hiıdi~elere mahsus, de
l'lD ve um mı D a Kls oıra mı t • 

Celen telgraflarm hemen hepsin
de tesadüf ettiğimiz türk dürüstlü
iu ve mertliği hakkındaki medihle· 
ri bir tarafa bırakıyoruz. Çünkü 
in.illetimizin ve onu bütün nsıflar1 
n. temıil eden reis ve mesullerimi· 
•ia ba ıiar1armdan hiç bir zaman 
laiç kimse tarafmdan tereddüt edil
llııait oldufunu tahmin etmemi,izdir. 
Söz tutmanm ana arm, söz verme · 
lİııi bilmektir. Bizler, ölçerek Ye 

tartarak, geç ve gÜç söz veririz: 
fakat yazılı veya yazısız, imzalı 
l>eya 'imzaaıı:, verdiğimiz her sözü 
bir milli ahit telakki ederiz. Çünkü 
hiç bir halde ne tehdit, ne iğfal, ne 
tecavüz kasdi gütmiyen bu söz, türk 
lbilletinin yÜksek emniyet menfaat
leri ile Kemalizmin beynelmilel, si• 
bit ve :nahim prensiplerinin kayna§
lıfı bir §art ve bir zaruret demek
tir. 

Bizi gelen haberler araamda en 
fazla hoşnut bırakan cihet, muah.,. 
denin ruhu tam ve iyi anlaşılmıt ol
.._.,dır: yani onun ancak bir sulh 
11ııauru olduğuna ittifakla inanıl-
lbakta olmasıdır. 

Bir Londra telgrafına göre imza 
laaberi, gerek parlmanter ve d~.P~~
.._ai mahfillerinde, gerek butun 
İııriliz halkı efkarı üzerinde şevk 
'9e heyecan derecesine varan bir se
'9inçle kat'şılanmıştır. Bir fransız 
telgrafma göre bu pakt ıulh dava· 
•rrıa, tarki Akdeniz emniyeti ve Bal
kan.tar müvazenesinin muhafazaııı · 
lla ait büyük bir hizmet telakki o . 

lun.nıuştur. . . 
Bizi memnun bırakan diğer bır 

!'okta, muahedemizin imzası haberi 
•~e Moıkova müzakerelerinin netice-
11 arasında, Sovyet-Türkiye münase· 
b~tlerini tereddüde düşüren herhan
!• bir tezat göriilmemiş olmasıdır: 
:\nkara 20 seneden beri Türkiye' · 

~arı harici aiyuetinin mütearifesi o · 
- ... Rusya ile dcstluğu, her halde 
bıuhafaza etmek arzusundadır: bu 
"•:ıı:iyet Londra ve Paris'te tamamen 
t b" •svip olunmaktadır.,, Yahut ır 
~h~ra telgrafı, muahedeni~. yaln~2 
l'urıc • Sovyet dostluğunu mutf'essır 
etrnem k d - ·ı "Türk ive ile ya!unlı · _ e cgı, · 
R• burada [ Londra'da 1 i~·i kaı şıla · 

yerden güneşin batttğt yere, karşılık
( Sonu 3. üncü saylarla) 

r Açı' If töreni hakkımla;.,i diğer 
tafs;Iiit 5 inci sayfamı;rdf'.d ır.] 

SııJcu - Erzurum hattından bir w8rünilf 

Nafı·a Vekilimiz, nutkunda demir 

y9I inşaatınin bilônçosunu yapti 

7367 kilometrelik 
demiryolumuz var! 

Bunun 3191 kilometresi, 16 yıl içinde 

Cümhuriyet rejimi tarafından yapılmıştır 
Erzurum, 20 a.a. - Nafıa Vekili ge· ı nağı olan hükümet merkezine ve 

neral Ali Fuat Cebesoy bugün saat 11 garp viliiyetlerine bağlanmış ve yakın 
de aşağıdaki nutku ile Sıvas - Erzu · laştırıJmış bulunuyor. Bu vesile ile 
rum hatttnı işletmiye açmıştır: çok eski zamanlar dan beri şarkta türk-

.. _ Sayın yurddaşlarım, ı~.ğ iin şeref~i ~ir merkezi olan ve bu· 

B 
·· bu"'yu"'k türk ulusunun yeni gun yepyem bır medeniyet manzume· 

ugun · 1 ı· d · · ı.· azhariyetini kutlamak irin bura- 91 ıa ın e yenı hu umran hayatına ka· 
uır m Y (S 5 • · f ..J 
da toplanmış bulunuyoruz. Halk ida onu ıncı say a ... a ) 

re ve hakimiyetinin yegane kalpgalıı 
olan Büyük Millet Meclisinin sayın 
mümessil ve icra vekilleriyle kahra· 
man ordumuzun, parti ve halkımızın 
güzide rükünleri ve mümtaz idare a· 
mir ve memurlara ile birlikte Erzurum 
demiryolunu resmen işlctmiye açıyo
ruz. Bu feyiı:Ii eserle yeni türk dev· 
Jetinin banis i Fbedi Şef'imiz Eüyük 
Atatiirk'ün inkılap ve terakki hamle
lelerini yüksek ba~arılarla perçinli· 
yen ve bu ararla ciemiryoll siyas~ti
nin yüce hamisi olan Milli Şefimiz 
Cümhurreisimiz İsmet lnönü'nün yü'k 
sek g:ıyelerinc!en biri daha tahakkuk 
etmis bulunuyor. 

Milli Ş !'ten 'rzurumlulara 
se!am 

Bütün dü-nya gazeteleri Türk. İngiliz - Fransız 
anlaşmasının ehemmiyetini tebarüz ettiriyor 

Ankara pakh alemsümôl 
bir hadise mahiyetini aldı 

. . 
• ' •• ' 

1 '"'~ •), ~.aY"li• "".ı' ' • ··" 

İngi~iz - Fransız askeri heyetleri dün de 
genel kurmay a temavla devam ettiler 

İngiliz ve fr~nsız askeri he
yetleri dün öğleden evel ve son
ra Genel I~urmayda temaslarına 
clevam etmi~:Ierdir. :Misafirleri
miz ö~le vemeifini hususi olarak 

" ~ 
vemi"ler fr. 

Dün ak~am Th:'iv e~ül Dr. Refik 
~aydcım tara f:ndan İngiliz ve fransız 
misafirler crefine Ankara Pa!as'ta 
bir akşam ziyafeti vcri1miştır. 

Zi) afette Genel Kurmay BaşX:anı 
Mareşal Fevzi Çakmak. Milli Müda
fa:ı Vekili Naci T:n:u; \'e sehrimizde 
lıııhırıan di {ier Ve illerle İngiliz, 
f:-anmz bUyUk cl ı: ilcri, misafir gene· 
raller1e maiyetleri ve Hariciye Veka
leti erkim haz ır bulunmuştur. 

Tfak - !ngiliz • Fran!.ız muahede
sinin imzası münaseb-;:tiyle tngiltcre
nin c~ki Ankara büyük elçisi Sir 
Geor e Cl r k tarafından yazılan bir 
makale yarın prkl Avrupa aaatiylC! 
14,30 ve 20-20,15 arasında Londra rad
yosu tarafından ne~redilecektir. 

Palıt Milletler Cemiyetince 
te•cil olunacak 

Londra, 20 a.a. - Resml mahaftl
den öğrenildiğine göre, TUrlı: - Fraa
ıız - İngiliz üçler muahedesi millet1~r 
cemiyetinde tescil olunacaktır. 

[Ankara paktı hakkmda dlnya 
gazetelerinin yaphk1an nefri1at 
3. üncü aayfamızdadl1'.] 

Baıvekilimizle 

BB. Cemberleyn ve 
Daladiye arasında 

teati edilen telgraflar 
Ankara, 20 a.a. - B. Çemberleyn 

tarafından dün akşam Dr. Refik Say
dam'a çekilen telgrafın metni a~ğı -
dadır : 

Ekıelanı Dr. Refik Saydam 
8a§veki1 

Ankara 

Bugün mem1e~et!erimiz ve Fransa 
(Sonu 5 inci sayfada) 

... 

... 

Gene/ Kurmay Botkanım•~ General W enani'ltı birlikte 

İstanbul'da ve lzmit'te 

Halk Hariciye Vekilimize 
büyük tezahür!~ yaptı 

B. Saraçoğlu ziyareti esnasında gösterilen 

iyi kabulden memnuniyetle bahsediyor 
~ ~":f·T2! ·~·. -f H~İ!:'~ Vekilimis Şülı:rü Sıraçoihı refakatlerinde Sovyet BS
poldan ıehrimi: ;i.~fıtır. alde barin 12.15 de ".Moıkova" kruvuöriyle Sıvaate" 

Krunaar. ıiı yüzünden boian bir be; _ 
ıut teı:Jı~Urle cirmiı n Be1lerbe1i önün· -
de .Harıc~ye Vekilimizi kartılamı,. celen
lerı hamıl bulunan istimbot tarafından 
karşılanmıştır. 

Moskova kruvazörü •ehri 21 pare topla 
ıellmladıktan sonra arkasında ayrıca bir 
ıovyet torpidosu ve ni yanında da istim
bot bulunduıiu halde saat 11.45 de Dolmı· 
ba~ce ~arayının önünde demirlemi$tİr. 
Muteakıben istimbot kruvazöre yanıımııı. 
v.: basta vili Dr. Ltltii Kırdır, 1.tınbul 
k~!'lut~n~ ~eneral Halis Bıyıkta y, Parti 
~ufettışı Fıkret Sılay, Üniversite rektö
rü Cemil Bilse), Sovyet ticaret mümessili 
E.:n~iyet direktörü, Denizyollırı umum mU 
duru ve mntbu3t erkim kruvaıöre cıka . 
rak Hariciye Vekilimizi selamlamışlar . 
dır. 

llalkın tezahürleri 

Bundım sonra Hariciye vekilimiz Sov . 
yet Büyük Elçisi Terentiyef ve refakatle· 
rindcki zevatla birlikte kruvızördcn ayrıl
mışla rdır. 

M.o~k~v~ kruvızörü bu esnada Hariciye 
Ve.cıl!mızı 19 pare top atarak ıellmlı • 
mı tır . 

Hariciye vekilimiZ' Şükrü Sarac:oklu 
rıh ımda büyük bir kalabalık başta mu • 
zıka olr.ıak ii zere bir müfreze asker 1 y. 
rıca bir müfreze polis tarafından ullm • 
lanmışt ı r . 

Bundan başl:a rıhtımda Romanya sefiri 
So?ct Rusya ve Romanya konsoloslıriy~ 
~e. ıconsolosluk erkanı hazır bulunmaktı 
ıdı. 

Hariciye Vekilimiı: buradan doinıe1 
Parapalas oteline inmiştir. 

llariciye Veküimiz~n beyanah 

istila eJen 841vekil Kö•efoanoe 

Kral Boris 
istişarelere 

dün başladı 
H~riciye Vekilimiz Sükrü Sarac;o •1 

Bugun saat 16.~0 da Pırap<\ lasta m~t~ı u. Sof ya 20 erkanına a şa " ıdaki beyanatta bulun~us 11~ • • 1 k• . a .a . - f yi haher alan mah-
tur : ll er, nbınen' · · . . .. B p t k' . d ın lstı{::ısı s ebeplerının, 

- · o em ının Anka k' , sa ece dah; ı· · zıy:: rctini iade etmek ve T'~aky~ v~1 1 So.an • ı sıyctc ı;e müteallik ol-
Yct h.'k" . . • ur ıye ı e ov- mayıp ~y l . . • .... u um.~tını alakadar eden meseleleri • t '.. ne mılel hadıselerın de bu 
ıoruşmek uzere Mo k . • . l~ e muess' ·· 

haca.le: olan ltalya aleyhine de" mü 
t~veccih olmadığına i~are\ ~t m:ı.l • t~ · 
dar. Fraıuız gazeteleri do .ıı, Turkı 
)'e'nin lngiltere ve Fran!'a ile dost 
luğunun, aovyetlerle olan dostluğu· 
il~ bir ~ngel teşkil edemediğini ehe· 
llUyetle kaydetmektedirler. Genr 

Bu suretle eski idare ve yıllarda 
ümrandan geri kalmıı olan bu diyar· 
tara refah. hayat ve saadet getiren 
yeni demiryoJu ,arkın bu güzel böl
gelerini ıniJli bünyembia f •77U DJ:· 

Dün prp cephniooe vazi1et sakin ırei;mİ ıtir B 
mi tebliileri lı:a,detaıektedir lncilis kıtalar. unu cerek frarmz, ıerek alman res-

Her biriyle eahıe t 1 ovaya cıtmı,tım. d' 1 ır olduğunu soylemekte-
dutum ao.,-et ric~i;i:'b1:~,~~·-.::~ -1 ırl er. KıraJın bütün eski ba§vekil. 
&~elerlmiaia PJ"et umiml bir baftlt~r e ve eski hariciye nazırlariyle i._ 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Yukardüi re.imde, bir incilb hava topu~nhl F/"ı»a.'Y•. nakli devam etmeart.dir. 
yor, 'Garp çepheetndekl barek&ta dair ı.1>erı-..&!...ı~a~ıs ~ımuuna tahliye.i 9ÖriilÖ· -.~ • bıcı IQ'fadadlr.) ' {Sonu s inci sq_lath). ııare etmek niyetinde bulunması bu 

- • (Sonu 3. anca sayfada) 



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

-2 ULUS 21 . 1 

i s n ülfür : 
., ...................................... ... 

İstanbul' da Cümhu İyet bayra ____ n 

Son • 
mônôsı 1 zanın 

Politikanın tariflerinden birisi zerine tiltediği serveti olan mede
niyetin tarafmda yer tutmaamı ve 
ona bu huauıta mesuliyellere ve te
abhütlere girişmesini oğrelmiıler • 
dir. 

Cüml uriy t 
bayramın a 

ha ürs·· ı ri 
T .. : iye -Roman a s 

.. ticaret görüşmel ri 
orcular da İştirak edec le 

. 
Cle, bir m1»niek t ve millete ait olan 
mwıfaatJe.in hesabı ,..c elde dilm 
aidir. Ancak, bunu yapan hükümet
ler ve neailler, ne k n i taı-ihlorinin 
inkişııfı ile t ud düımeli yani bir 
h ::> hata11 yapmalı ne de kendi
leri gibi ayni dimya.dn ve b :tan 
mÜ§lerek bir co - raCya parçası Üze· 
rind~ y ıyan diğer memleketlerin 
kabili müdafa olan menf'aatleri i
le ça lı, yani bir diGer hesap 
hatasına dü~rnelidir. 

Her yurttaş söz sö lcmck 
üzere ka ·dını yaphra ilir 

: ugün b lıyor 

Bütün bunlardan baıka da, tıbkı 
fertlerin cemiyet icindeki künyele
ri nasıl iyi olmak mecburiyetinde i
ae1 polilika yapan devletin de yap
rn kta olduı:;u polilikanm haysiyet
li ve durüıt olm ıı li.zondır. 

Yalnız aa lam co fi ve ethnik 
aslara d ğil ayni zam nd çok 

aağl m bir hayat ve medeniyet te
lakkisine vw bundan ba ka da, he· 
men eııiz clenebilecc bir tarihe iı· 
tinat ed n Türki)'e Cü huriyeli, 
milletler •ra ınd bi.r ne'li mua~rct 
u.11ulleri rnlü oynıy n bu pre9İpler• 
den 'a inhir f • emi tir ''e etmi
yecelrtlr. 

Öyle ki. cümlıur""İyelin doğu u ve 
inki ··fı, du.ayanın ve bilhaua Av
nıpa t.nihi in en k n~ılı bl.r deYr"'· 
sine t n.düf miı olea dahi, onun 
muk ~ r ı ıc-vk ve idare etıni 
olan i ' müıt !iT\ i 5-.n, y ni Ata· 
türk ve nönil, müşt rek e11el'leri o· 
)an bu g ç devi ti daima milletlf!r 
araar h ~ın milhıtleraraıı nizam 
•• asa • in ve inı nhiın en çok Ü• 

Oamanh imparatorluğu, ı en 
aırın getirdiği davalan anlayama -
nıak ve bu bahiste kendi hesabın 
teahhüt \'e mesuliyellere girişeınc -
mek yüzUnden batmı~tır. Bütün 
Türl iye Cümhuriyetinin doğu,u bu 

• uyu,ulı: ııörütün tashihine dıı.yantr. : 
Ankara'da im2alanmıt olan mua· E 

hede, Türkiye Cümhuri)·etini, teca· : 
vü:a politike.ıma muarız olan knr f.· : 

g·hın l r11fma koymuflur. Yani, : .. 
Türk miU tin~, kendisinden bekle • : 
nen, kendisi için en tabii olnn bir : . 
hare eti yaptırmr~tır. : 

B itibarla, genç Türkiye Cümhu- E 
ri 1 trır fr n. çok eaur v çok : 
tarihi bir hareket sadır olmuıtur. : 
Bunu yapmakla, cümhuriy t, hem : .. 
ıulhun •;d f aııı d vn ma kendi • 

• vicdan v silahlarının pa •n r 8 "tür· : 
mü , hem. v rdi j bir aözde dur • : 
m kla, ürk tarihinin .n büyük, hü· : 
tün znfcrlerdcn büyük r fi olan 
ae let ye dü tlü ' n 1 bir deli· 
lini g •· lermi tir. 

Türk milleti, dilu, fn~nii' ün an1< 
,.e idAreı1ind , iz- merhal e n~2!a· 
r n A atürk'den ir diğerin" n z • 
rııı.n ~~ l'd.ı:!n beri k~ndhıe h. I\ olan 
ci' ini a• IP.t•"t: hı1 dl?'· :" ' r. h" ült 
ahitlerind n birin;n lt:n3 a de fa. 
k11.t a .. nma2 bır a r nti ol r k va· 
zetmi~tir. 

Cumhuriyet Holk Partiıi An· 
hara Vilô ·el idare Heyeti 
Reisliöfoden: 

En büyük bayram günümiizün 
bütün yurdda~lara verdiği yuk
ll k heyecanın günün mana ve 
kudslyctlne yııraşır bir tezahilr 
gösterme ini ıı .. lamak ve bu gü
ztl ves le ile uya ık ye aydın 
yurddaşlann telkin ve irş,Jd va· 
zifelcrini yapm<ı.lanna önayak ol
mak için geçen bayramlarda ol· 
dugu gibi bu defa da Ulus mcy
d ında bir halk künlisü açıla
caktır. 

Di%i en kara ünlerden en ay
dınlı günlere çıkaran ve en gü
zel geleceklere hazırlayan cüm
huriyet reJiıninc c ndon baClıh-

Bugün Romanya iktısaclt mukave
leler umum müdürü B. Dimltre ko
nun eis iği altında f tanbula 6 ki i
lik bir romen ticat'et heyeti gelmiş 
bulunacaktır. Tophane kö kü de bu
gün bac:lıyacak oıan türk - romen ti
caret anla ma~n görüşmelerinde hUlcü
metimizi temsil edecek olan D. Bur
han Zihni Sanuı'un rcisHğindeki he
ye !miı dün ık am İıtanbul'a hareket 
etml tir. Heyetimlz dıt ticaret d ire
si Balk nl r masası gen B. Fikri Dik
er, Merkez Bankasından B. Cabir, 
Hariciye Vekltetinden B. Niı:amet
tln ve BUkre' ticaret ataıemlz. B. Ne
jat'tnn ml.iteıekklldlr. 

E elki gec b 
yerlerd zelzele oldu 

ğımızı b lit m::u.ıı btlyle güzel Ankara, 20 a.a. - Haber aldığımı-
bir fırsat v rkcn her duyguiu ve za göre, diln &ece saat 23.30 ile 2 H• 

bilgili türl·e vazife olduğunu dü· : rctsında Ankara'da. İstanbul'da, Ko -
Unerek kUr Uyli lnl ıl bırntı i~- : cadl'de, KUtahy 'da, Ç nakkale'dc, 

ten bağlı lıütUn yurddaşlara açık ! 1zmir'de hı:fif ve o:-ta derecede zeJ· 
1.ıulunduruyo{uz. : zcle!er olmu tur, 

Kür ü, barraının başl&ngıcı o- : Burı d 
lan 28-l0-9.39 gün saat 13 te a- : Buna, '20 u. . - D n gece ıatt 23.55 
çılacak ve A a ürk heykeline çı:· : de oldukça 9tdd~tıl bir yer arsıntısı 
lcnk koyma mera imi için veri· E olmu tur. Hasar ve zayiat yoktur. 
lece'- fasıl21dan sonra saat 17 ye : Adcpazarmcla 
kadar devnm e ecel.tir. E Adapazarı, 20 a.a. - Saat 23.35 de 

30-10-93!) pazarte.fi gUnü kürsü : ~chrimizde §arktan garbe dogru altı 
saat 9 d rı 12 ye ve 13 den 17 re : saniye sllren bir zelze ~ olmu~tur. 
k:ı nr .. ık bul 1 ınacaktır. : f zmircle 

Gedikli Erb lor • • 
ıcın 
~ 

(~adın ve er ek '20 ·a ar.dan yu· 
karı her yurddaş kilr üde söz 
ııöyllyebilir. Kür .. Udc söz söyle· 
mck i in ha ramdan önce Yenl-

İzmir. '.?O a. . - D 'n gece 23'te 
ıelırimizde hafif bir zelzele olmuş
tu)r. E silr yoktur. 

J to.nbıırJ 
• barem yapıhyor yenı 

Hazırlanan kanun 
terfih edecek bir 

proje inde erhaf1arı 

çok hükümler var 
Kara. deniz, hava, jandarma. gümrUk ve orman muhafaza 

tetkillerinde müatah~em ged~kU ~rblJ:ılann başka başka ye 
muhtelli esaslar dahilınde teabıt edılmış olan maaıtanrun bır· 
le tirilme ine ve umum gediklilere amil bir barem kanu~u ta.n· 
zim edilerek maaş, harcirah, hizmet t:r~i esaslarının t~sbıt edil
mesine ve aile zammı, tayin z<mımı gıbı m~nzam tahsısat usul
lerinin kaldırılmasına dair bir kanun projesı hazırlanmıştır. 

Bu projeye lı!Öre, bilumum gedikli 1 
erbaşların maaJ asılları ile tuta.dan 
ıu cetvelde gösterllmiıtir: 

Aılt Tutarı 

Gedikli çavuş 10 40 
.. ön çaVUJ 15 50 
.. Baıçavuı 20 60 

Ba~ gedikli 25 75 
Terfi için asgari mUôdetler her rU -

bede ü~er 1>ene olacaktır. Aı ad müd
deti iki mislinin geçildtfi halde kad
ronun musaadcsiıliği hasebiyle terfi 
edemi yenlere her rUtbede bir< <ltfaya 
mahsus olmak üzere mafevk riltbe 
ıı:ıaaıs veriJec; ktir. G dikil erbaşların 
teahhüt edecekleri hizmet müddetle
ri her ınaf için mc !ekte gcdiklil re 
baı olduktan ıonra her sene olacak· 
tır. Gedikli Erbaş olarak on ~§ sene 
hizmetten ıonra ıiclllcrl iyi olup da 
tcrhiı edilenlere Uç yU.ı füa mUk3.fat 
verilecektlr. Elli yatını llcrnal eder~k 
tekallde ıevkolunncakl rı 750 lira mü· 
kUat verilecektir. Gedikli crbııtarm 
muhtelif rUtbelerde hizmette buluna
bilecekleri yaı hadleri gedikli çıvu~ 
40. gedikli önçavuı 43, Bat~VUJ 45, 
Batıedlkli .50 olarak tubit edilecek 
tir. Uyıhanın muvakkat bir maddesi 
ne g8re: 

Bilumum gedikli erba§ların bu ka· 
nunun neırlnden evel almıkt& olduk· 
ları muı ve tahıint miktarı bu ka· 
nunlı teabit edilen miktardan fazla i· 
se mUkteaep hak olmak Urere almak a 
oldukları maa~ı almakta devam ede· 
ceklcrdir. 

Dun hi~ bir yerde yağıı olmadı 
Dün ehrimizde hava açık geçmiş, 

rltz ıır cenup lıstikametinden ıanlycde 
en çok 2 metre kadar hızla esmiştir. 
GUnUn en ylik ek sıcaklığı 26 derece· 
re !tadar yiikselmlştir. 

Yurtltla Trakya bölgesiyle Antalya
<la hav~ bulutlu, ~iltde sisli, diğer 
ycrlcrd açık geçmi lir. 

24 aa içinde yurd a hiç blr yerde 
yağı olmamı tır. Rüzgarlar doğu A
nadoludı sak·n kalmı , di~er bölge· 
!erde c nı.ıp ve c~"ubu garbi istika· 
metlerinden .sanlyade e nçok 5 metre 
kadar l'ııJ:lı esmi§tir. 

Y:.mlda )•üksek ıcakhklar. Afyon· 
karahi arda 25, Çorumda 26, Edirne· 
de 27. tuğlada 28, Antalyada 29, Na· 
zillide 31, Dörtyolda 34, Adanada 35 
derecedir. 

Gümrüklerdeki Almanya 
men~li mallar 

GUmrllklerimlzde bulunan alman 
menşeli malların bugünden itibaren 
yurdumuza ıokulm .. ı kararlaJmı tlr. 

Proje kanuniyet lı:cspcdcrırıc hUküm ,.ıltllllllllllllllllllllllllllllllllllll&. 
1cri I haziran 939 dan itibaren mer'i - : 
olacatkır. a Yaıdım seven~eri davet § -- -

~hirde Emniyet anıtlı 3ramnda 
C. H. P. •il"yct idar 1 ey lİ re
isliğine (Telefon JS88) ba ram 
günlerinde, kUr U ba ı:ıdakI ko
miteye mli::<4cıı edilecektir. 

"•11nua""'"" ""''" ••• ,,, 11 ,r 

Dul y .imi 
yoklam 

s d 1 ılirlliy r 
Mütck itlerle dul veyetimleı: içio 

altı ayda bir yapılnınkta olan yokla
manın kısmen kal ırılmaııı hakkında 
Maliye Vek!letince haııılanan kanun 
ıa •ihası meclise vcrilmis ir. • 

Bu tayihaya giire mlltekaitler1c 
dullar ve reıılt kız çocuklariyle yUk -
sek tahsile devam etmiyen reıit rkek 
socııklar maaş almak için biuat mil
racaat ettikleri ve foto· raflı nüfus 
cüz.danlari;•le reşmt senetlerini gös
terdikleri takdirde, ba kaca kayıt ve 
muameleye tibi tutulmak ızın maaş
Jiirı kendilerine verilecektir. 

Aylıkları111 lıizrat alamıyan maaş 
ahipleriyle yüksek tahsilde bulunan 

erkek çocuklar eıki i gibi yoltlamıya 
abi tutu lacaklartlır. 

Yoklamadan maksat aylı'c ıahiple
rinin m ag alınak hakkını muhafaza 
edip etme iklerini tesbite, yani ken
dilerinin hayatta olup olınarlık arını, 
ba)•a tar ftan DUlBf alıp almadıkları· 
m, ku: çocukların ve dul kadınların 
evlenip evlenmediklerini tahkike ına
tu{ olma ına g6re maa alacaklardan 
fotoğraflı hü\·iyct varakaııı İ8teınek 
uretiylo hayatta bulunmak cihetinin 

tahkiki mlimkün olmakta, maaşa mü
cs ir sair vaziyetlerin kontrolu için 
de kanun bazı mura tabe tedbirleri va
zetmiş bulunmaktadır. 

Lı'iylhantn kabulü, ihtiyar müteka
illerle dul kadınları ve yetimleri her 
altı ayda bir belediyelerden ve ihti
yar heyetlerinden ilmühaber getirmek 
külfetinden kurtaracaktır. 

lzmir • ltalya deniz 
seferi eri boşlayacak 
1zmir, 20 a. a - İtalyan vıpurlım, 

3 teıriniaanlden itibaren İ:ı:mir ile t
lya arasındakl muntazaın denl:z ae

lstanbul. 20 a.a. - Kan illi Rasat
hancsind :1 bltdirih li tir: 

19/ 20 gecesi ant 23 ü 33 dak'ka 10 
SR!'liye ge;e iddetli bir zelzele kayde· 
dilml tlr. Merkez ilııtUıılin rasa ıane· 
den 270 kilometre me nfcdc oicluğl. 
tah ı·n edilmektedir. 

Mütc Hı ıı Uç aat zarfında t:: 1i Uç 
zelzele dah kaydcdilmit iae de bun
lar çok hafi! geçmi tir. 

lnebolu'da 
tnegtll. 20 a..a. - Gece aant 23,35 te 

çok 'dd•tll ve dua.mlı bir ac:l•Ale ba· 
zı bmaların duvarlarınd .. ;atlakhklar 
husule getirmittir. 

Ba knca ı:ayiat olmamıttır. 
Eılıiı hir'de 

Eıkitehir, 20 a.a. - Bu ıece ı at 
23.30 d timalden cenuba doğru 18 sa
niye süren hafif bir zelzele oldu. Ha· 
aar yoktur. 

Dış ticaretimiz 

Kliring hes plan bakiyeleri Ye 

redili "tha!ala a ·ı taahhütler 
Tilrkiye Cümhurlyet Merkez Bankımıı· 

dan alınan he p bi.ılltaları a söre 14-10· 
1939 tarihindı:ki klıring hesapları ba'ki· 
yel eri. 

CETVEL: l 
Türkiye Cümhutlyet Mctkcz Bllnk3Sın· 

doki ktırinıı hca plan borçlu b kiye! rl : 
Memleket Miktar T .L 

Almanya 
A hes planndalri 
barcumuz 
Almanya 
D heıı planndald 
alaca ımız 
Cckoıılovakya 
Belçika 
Fi11lnndiya 
Frans 
Holanda 
İngıltere 
İı;pllll~ 
lsveç 
D. Het:ıplınnda)d 
borcumuz 
bvec 
A. hesaplarındaki 
alacaiırnı:ı 
İsviçre 
ltıılya 
Lehistan 
Letonya 
Macarlıtan 
Norveç 
Romanya 
9.S C.1. 
Yuroslavn 
Yunıniıtan 

).776.200 

867.000 

'\.059.300 

140.lOO 

4.909.2CO 
2.592.100 

79S.200 
690.000 

3.032000 
833.800 

11.801.300 
276.600 

2,9 9,000 
635.500 

2.680.~00 
281.500 

14.000 
1.839.600 

608.100 
lO!l.'100 
653.800 
38G,700 
llUOO 

CETVP:T~ : 2 
Muhtc!ll mcmloke-lerin ferlı:cı Banka· 

larmdı tutulan kllrinı iıeuplarındaki ala • 
c klıırmua ı 
Memleket Miktar T.L : Yardım Sevenler Cemiyecİn· : 

: den: : 
l veç ticaret anla mast f erlerine baJhyacaklardtr.Ea __ t_o_n-yı-

37.200 
223.SOO İsveç hükümetiyle hükumetimiz a· § Dikili fellketaedeltrine yar- E 

rasında mevcut bulunan ticaret ve 'kli- : dun olma.k üzere evlerden ve tile· : 
ring anlaımaaı hllkümetimizce dc
nonse edilmiştir. Yeni anla ma miiza 

kerelerine yakında batlanataktır. 

Çağr1 

:; cardan yeni, eıki dikilmi~, dikil- S 
; memi§ her türlü giyim cgyasanın: E - -= J - Cemiyetimizin Cebeci Ba· : 
.• ·ındırlık caddesi 25 No. daki : - -: merkezine gönderilmesi. : - -- -: 2 - Aldırılma.k U:tere 6513. : 
E 2580, 1995 numaralara telefon e · E 

'>< Dtvam Muhıascbat Eııcümeııi ı: dilmui rica olunur. E 
:;;~~:.g puırtcsi gUnü 10 da topla ;llllllllUlllllllllllllllllllllllllJUF 

İımlr ılrııf mücadele 
· Enstitüsü takviye edilecek 
1zmir, 20 ı.a. - Şehrimizdeki ziı 

at mücadele enıtitUsilnlln takviyeı1 
için Ankara'da temaslarda bulunan 
enıtitU mUdürü fehrimize dönmüı
ttir. EnıtitUnUn yeni elemanlarla ve 
dahu iyi bir 'ekilde vaıifeaini yapa
bilecek euretto takviyesi takarrur et· 
mittir. 

ltalya B. huılu 

BAYRAMDA KİMSESİZ 
YAVRULARA 

Mesut ve bahtiyar yavru
larınızın bayramlıklarını ha
zırlarken Çocuk E irgeıne 
Kurumunun ağuşuşcfkatin • 
de harman yavruları da se- İ 
vindirmeniı;i Kurum saygı ı 

Lilediler. .J .. ............................................. . 

Y opılocak faaliyet için program hazırlandı 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğürıün teşkilatına yapt" ... t 

bir tebliğe göre, bölgelerde zg te rinievel Cümhuriyet bayram:, 
CUmhuriyet Halk Partisi tarafından bölge' başkanlrklarma gön
derilmiş olan, kutlama talimatı esaslarına göre yapılacaktır. 

Bayram 28 teşrinievel 939 saat 131 
te ba~lıyacak ve 30. teşrinicvel 939 
saat 21 e kadar devam edecektir. Şarkkupası maçları 

Be en terbiyesi bCSlgelerine beden 
terbiyesi gençlik ve spor teşekkillleri 
IJütün varlıkları ile harekete geçerek 
kara, deniz ve havada, ı;ece ve gündüz 
uhdeain dilşen vuife ve faaliyetleri 
ifa etın' olacaklardır. Spor kulüpleri 
ve spor sahaları kutlama talimatının 
13, 15, 16, 17 nci maddelerinde tasrih 
edildiği· :1ekilde donatı lac.aktır. 

Kutlama tallmımna göre : 
BUtiln sporcuların düıgün kıya

fı:tlcriyle bayrama iştiraklerinin te· 
rrtlni ve gesit resmi için esaslı hazır
ıı:~ tnli01leri yapılması; 

D ıyram günleri iı;inde muhteliC 
spor foaliyet ve gösterHerinin munta-
1a ~ bir surette tertip ve tatbik edil
m""'· c nt eli mi~~tr. 

l:i! .?!er dahilinde iki ve daha zi
yade gım~lik ve spor kulilbü bulunan 
1ehirlerde bu kulüpler, geçit resmi 
toplanma mahallerinde spor kıyafet -
teriyle birlikler balinc!e toplanacak
lardır. 

l\lr.Psi.m geçişi üçerli tertip ile 
yapılacJ . ır. !ııtanbulda beden terbi
yesi ve apor eğitmen kura talebeleri 
!stilnbulun kurtuluş töreninde olduğu 
gibi itfaiye bandosu arkasında geçe
ce tir. 

Yapılacak merasim geçiıincle ku
lUp!e in b.'.:yrak ve filSma kıtalnrı, o
kull r izcilerinin bayra t •.-e filama kı
t:ılan, grupu dahilinde ayrı bir birl1k 
te ·kil edeceklerdir. 

Muh elif kulüpler zasının ayrı 
por !! be rine menıup olanla.o bir a

rada biri~ tlrilerek her ıpor zümresi
ni bir kül halinde tcmııil etmeleri, 
porcuların gözegUzel görUnUrlUğil ve 

toplu te ir bırolcm ııı bnkımından lU
zumlu ve faydalıdır. Bunlar kulüp 
forması farkına bakılmahnzm, renk-
1 rln mümkün m rtcbe uyarlığı itiba
riyle aıralnnması uretiyle tam bir kı
t vUcuda ı;etircceklcrdir. 

Bölgelerin geçit resmine ittlrllk et-
•' -"•'-t•-< ı,., • A-1 ~ı:J.a 
izah edllcn sıra ve tertibe göre geçıt 
resmi provalarını bölge bagkanıntn 
göstereceği mahalde yapıcaklırdır. 

lzmirde üzüm incir 

satışı hararetlendi 
İzmir, 20 a. a. - Dı!I ınemleketler -

den gelen yeni siparişler üzerine dün 
borsada incir ve üzüm satışları hare
retlenmi3tir. Fi:ıtlarda cüz'i bir yük
ıelme görülruüğtür. 

Hokôri'de mühim 
bi · şose i a ılma 

e i yapılaca 
Hakkari 20 a .a. - Halckari Vilaye-• tinin euslı ve mUhim bir yQlu ol n 

ve ı;ilzerg5hı "ltibare Kapan" tıtbir e
dilen arızub. ta...lık ve yamac;lanlan 
geçen Hal:kari • B~şk- e yolunun Zap 
nehri karakoluna kadar olan 20 kilo
metrelik kısmı üç aylık bir çal:şma
<lan sonra a.çılınış ır. 

Bu yol üzerinde 27 metre uzunlu
ğunda çok mühim olan Depin ve 23 
metre uzunluğunda Soydan köprüsiy· 
le Zap suyunun Çul~urca nahiye,inde 
daha milhim olan 43 metre uzunlu
ğundnki Dcyman köprilsünlln yapıl
ması. asırlarca müddet insan ve hay
van ıiyama sebep olan bu suyun teh
likesini önlemiş ve geçişi emin bir ha· 
le getirmi~tir. Bu yolun açılma töre
ni cümhuriyetin 16 mcı yıldönümü 
~enliklerine ba§landığı gün yapıla· 
caktır. 

Vilayet yollarının yapılma ı husu
sundaki faaliyet durmadan ilerliyecek 
ve önilmüzdeki yıl bu faaliyet dahe 
büyük bir hız alacaktır. 

Halk, can ve mal ziyaına sebep olan 
geçitlerin yapılmasından ve emin bir 
yolun açılma&ından dolayı sevinç duy 
mak adır. 

İzmirde Kızılay 

haftası başladı 
l" mir, 20 a. a. - Bugün ehıiınfad 

.~ızılay hafta ının ilk günüdür. Bu 
münasebetle Kızıl y gençlik teşkilatı 
tarafından saat 16'da Cilmhuriyet 
meydanında l.ıir geçit resmi yapılecak
t ı r, Haftanın devamınca Kızılaya ha 
kaydı için &cniş bir faaliyet ıarfedi
lccektir. 

İtalyan! ar bizi basketbol 

müsabakal ! mı cağ ırıyorlar 
İtalya Basketbol federasyonu Be

den Terbiyesi Genel DirektöclliğUne 
mUracaat ederek; Bulgaristan, Mısır, 

Macariıtan, Türkiye, Yugoslavya, Yu· 
nanistan, Romanya ve İtalya rnIIJetJe
ri arasında tesanüde vesile olmak 
maksadlyle bir basketbol müsabakası 
tert{p edildiğini bildirmittlr. ÖnUmüz 
deki mart ayı içinde yapılması düşü
nülen bu müsabakalar "Şark kupası" 
adını taşıyacaktır. Bu mtina ebetlc 
bu milletler arasındaki por münase
betlerini dU.zeltmek ve sıkla!tmnak i
çin de bır spor kongresi akdi teklif 
edilmektedir. 

Bu teklif alakalı dairece tetkik edil 
mcktedir. 

Romenler Cümhuriyef 

ha,rammda ge1ece ler mi 1 
Futbol federasyonunun cümhuriyct 

bayramı günlerinde Ank;ırada iki maç 
yaprnak üzere Balkan memleketlerine 
bir muhtelit takım gönderilmesi huıu 
ı:;uncla müracaatta bulunduğuııu haber 
vermiştik. Öğreı1diğlmize göre bu 
müracaata ilk defa olarak Romanyalı
lar cevap vermişler ve nisan a)·ı için
de ziyareti iade şa.rtiyle gelebilecek
lerini bildirmişlerdir. Seyahat masraf 
lan için yapılan teklifler üzerinde mu 
habere cereyan etme ·tedir. Allikah 
mahfillerde RomanyalL do tlanmuın 
milli ba)•ram günlerinde Ankaraya 

gelecekleri muhakkak aa)'llmaktadı.r. 

Bugünkü maçlar 

- --
kulüplerın A ve B talnmlım raeın 
Muhafızgücil ı;ıhasında lik maçla.tına 
devam edilecektir. Program şudur: 
Muhafızgücü - Askeri Fabrikalar 

gücil. 
B. takımları saat 13.30. Hakem Na· 

dir Çılesiz. 
Galatasaray • Gün'! A takımları sa

at 15.20. Hakem Bedri Erdener. 

Güreş 
tanzim 

faaliyeti 
ediryor 

Güreş federasyonu, her sene yeni· 
den yeniye mesut bir inkişaf gö teren 
güreş sporumuza bir hı:z vermek ve 
yetişrni gUre~çilerim!zi de formun
da bulundurmak düşüncesiyle bölge 
gUre, faaliyetleri için husu i tertip 
ve tedbirler alınmasını zaruri görmüı 
ve bölge güreş ajanlıklarınn bu hu
susta yeni emirler vermiştir. 

J.'ederasyon, henüz güreş faaliyet
lerinin derecesi malüm olmıyan di er 
bazı bölgelere amil umumi bir pro
gram tanzimini de faydalı teliikki e• 
der~k mühim esaslar tesbit e miş, böl
ge ajanlıklarına direktifler vcrmi§tir. 

Bölge njanları bu direktifleri ve fe 
derasyon çalışma pr•J ramını göz ö
önündc tutup, bölgeleri için huıust 
birer program hazlrlıyacaklar ve mer
lceze önder ccklerrlir. 

flu yıJ, bölgele• UC yetişmiş g'Üref • 
çileri çahjıtırınak ve idman ~erinde 
bulundurmak. yeni yetiıecek gl'nçle
re inkişaf etmek imkanlarını verecek 
teşvik mU ao:ıkaları yaptırmak, tek
niği yUksck bö ge1crdc temaslar yap
mak sureti} le tanzim olunacak faali
yetten iyi neticeler alınacağı kuvetlc 
umulmaktadır. 

Çora lar yerli 

malzeme ile yapılıyor 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Çorap 

anayiimiz son siyasi v;ııı:iyetler ve 
bazı memleketlerin harp halinde bu· 
lunması dolayısiyJe yerli malzeme i
le çal!şma a ba lamıştır. Nazilli, su· 
n[ ipek ve merinos fabcikalan çorap 
sanayii mi z için lüzumlu lıiltiın mal· 
zemeyi imal etıncktedfrlcr. 

Yalnız hariçten ma1-:iııelere iğ· 
ne gelmediği için fabrikatörler rnü -
klil bir vaziyete dü müşlcrdir. AHlka· 
lılar bu mii§killiin de haliedikbiJcçe· 
ğini söylemektedirler. 
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Mua ede 
hakkında 
akis er 

ULUS 

:cD ' ~O : N Y A H A B E R L E R L 
" . . . 

Üc taraflı Ankara muahedesi her 
_, 

·tarafta derin akisler uyandırdi 

LONDRA'da: PARİS'le: . . ,· . . ......... 
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Alman gazeteleri de 
pakt hakkında 

tefsirlerde bulu 
uz 

or 
Bedin, 20 a.a. - Alman ajansı bil- harp sahnesinin genişletilmesi imkiin-

diriyor : lan gizlenmemiştir. Herhalde bu bal-
Türk - Fransız - İngiliz paktı hak· kan memleketlerinde yeni yard•m 

kında Hamburger Fremdenblatt gaze· paktının kendi emniyetlerini iki kat 
teai ıu satırları yazıyor : artıracağı hakkında bilyük şevk ve 

Daha bu pakta tekaddüm eden hft- heyecan kaydedilmemiş olmasına mu-
diseler ingiliz çemberleme politikası kabil, iki garp devletinde bu memle

(Ba:şı 1 inci sayfRda) 
bu sıra Hariciye Vekilimiz Sarac· 
cğlu Şükrü ile Sovyetler Birliği Halk 
Komiserleri Heyeti Reisi ve Harici
ye Halk Komiseri Molotof arasında 
teati olunnn telgraflar, Moskova 
ınüznkerelerinin, "Sovyet Rusya ile 
Türkiye arasında mevcut dostane ,..,-1..,., .. ~,.,,. •• ..., ............ ..,_,.,.,.,,. • ..,. ... 

ınünasebetleri yeniden teyit ettiği- // A 1 • ''Türk sadık bir dost ve 
ile sıkı bir surette müna ebettar bu· ketleri şimdiden harp sahnesi olarak 
lunmakta idi. Bununla beraber bu görmekten mlitcvellit sevinç kayde
pakt htili birçok m~seleleri iiskıda bı-1 dilmiştir. tıi" tebarüz ettirmiştir. n aşma a n yen 1 

Çünkü bizim dostluk, ittifak ve 
münasebetlerimize hakim olan mak· 

ra ~'?lakta dır. ln~ilizler ve fransızlar tarafından Sovyetlere cıit hükümler 

aat, gaye, ruh, aynıdır, birdir: em· bı· r u·· mı·t dog--uyor il 
niyet bulmak ve emniyet vermek-
tir. Darış ve huzur, hüriyet ve sulh 
davasına hizmet etmektir. Biz ken
dimizle tenakuz halinde bulunma • 
dıkça, dostluklarımız ve münase· 
betlerimiz tezat arzetmezler. Türk 
lnİlletinin bu hizmet davası, Türki· 
Ye ile beraber Atatürk ve onun harp 
ve sulh arkadaşı, büyük halk ve ni
hm adamı, Milli Şefimizin müşte
l'ek eseridir. Evening Standard'ın 
hu eser hakkındaki cümlesini tek
l'ar edelim: "Hüriyeti takdis eden 
dünya, bu eseri alkışlamak husu· 
sunda bizzat türk milleti kadar hak· 
lıdır.,, 

kuvetli bir hasımdır,, 
Paris, 20 a.a. _ Havas ajansı bildiriyor: Londra, 20 a.a. - İngiliz matbuatı, BU yük Britanya 

v:ldedilcn yardım nasıl ve kime l·arşı 
olacaktır? Bir Avrupa devletinin te
cavüzü halinde Türkiye, İngiliz -
Fransız yardımını v!ideden ikinci 
madde bilhassa bu teminatın münase
bettar olabileceği yegane Akdeniz 
devleti olan !talya'yı alakadar ede· 

Polonya için vcrHen İngiliz garan
tisinin tefsirinde, dün Avam Kamara
sında müsteşar Butler tarafından bil
dirildiği gibi sonradan vukubulan talı 
dit bu memleketler için verilen garan 
tinin kıymetini tecrübeye müstenit 
olarak açık surette göstermektedir. 

B sabahki gazete tehirleri: matbuat, Uç taraflı ile Fransa·ya karşı olan taahbftlerine uygun dlişmediği 
paktı imzalayan Türklerin cesaretinden ve dUrüstlü- için son Sovyet tekliflerini kabulden imtina etmiş olan 
ğUnden hararetle bahseden yazılar ne~retmekte ve bu Türkiye'nin bu dürüst hareketini sitayişle zikretmek· 
paktın, gerek sulh davası ve şarki Akdeniz emniyeti, tedir. Bütün matbuat, Tilrkiye'nin bu kararında, hüs-

ccktir. Buna binaen, muahedenin batı dev· 
letleri için kıymeti, bu havalide n• 
himayenin ne de garantinin kendile
rini alakadar etmesinde değil, ihtilaf 
o mıntakaya genişletilmek imkanla
rındadır. 

Oçlincü madde lngilterenin §imdi-
rek Balkanlar muvazenesinin muhafazası b kımın· ni.iniyetinin ve beynelmilel ta~hhütlere sadakatinin gü-

~:n hesapsız akisler yapacağını si:iylemektedir. zel bir nümunesini görme~tedır. . 
.. N 11 " ba kalesinde di- Evenıng Standard, baş makalesınde 

Herke11e teşekkür, vazifemize 
devam edelim. Milletimize kartı 
hlesuliyetleriıniz, nazik coğrafi 
hlevkiimizin :zaruretleri ile birle§e • 
rek, bizi daimi ,uur ve hassasiyet 
haline çağırmaktadır. Bize inanan· 
larla beraber, inanmaktan şatmadı· 
iırnız: ideali gerçeleştirmiye çahta • 

Ere ouve e §ma ~ \ d' k' . ıyor ı : 
yor kı: . li 

1
.. .. .. . • M h d • d • ._, " Akdeniz şark mıntakasında istik· 

Tu .. akrkbi~e,d dl~·l~ ~tduğhungu·~st~;:ı ... t~; UQ e enın tger rarın teessüsü, halihazır harpte belki 

P
arl ır e ı ını a a o :ı: • • ~ ·ı ı k T" k. k · ı · d ·ı h kk e a katı bır amı o aca tır. ur ıye, en-
Müttefık erın avası ı e a ın v - 1 k ti d . . . daletin davası, ayni zamanda zafer menı e e er e dı tarafı~dhan ykap~lanb.b~ h~z~etınkve 

b 1 B 
aferin ne· 

1 
bu şereflı are etın ızırn ıçtn ne a-

kazanmı~ u unuyor. u z d d "" k• ı· Jd - b'I ı·a· K . . d h . d.d .. ülebilir ve uyan ır ıgı o ıs er dar kıymet 1 o ugunu ı me ı ır. e-
tı~e~~rı.. a a gım 1 en gor , mal Atatürk, büytik bir millet yetiş-
bliyuktlir. a· h.. . . . d d.. d 

Ü k 1 
• 'n ·nkıtaı ltalya'da tir ı ve urıyetı tazız e en unya a 

Moskova m za ere erını ı . . 

d
. 1 • • • • ğ r bir mağ- Roma 20 a.a. _ Gazeteler, ilk sayfa!~· onun eserını alkışlamak hususunda, 

alman ıp omaaıaı ıçın a ı · · ·· · · d h kl d " . · Al · ali bunu iyice rında ingiliz . fransı:ı: - türk n:ıisa~ını ve bızzat Turk mılletı ka ar a t ır. 

ki ihtilUı genişletmek arzusunda ol -
duğunu gci&termektedir. Bu madde 
mucibince, Romanya ve Yunaniııtan 
İngiltere ve Fransa tarafından kendi
lerine verilen teminat dolayısiyle har· 
be süri.i.klendikleri takdirde Türkiye
nin yardımı da meriyete girecektir. 
Yunanistana ait garanti, Roma ile A
tina arasındaki münasebetler mükem
mel olmasına rağmen, İtalyayı istih· 
daf eylemektedir. Romanyaya ait ga
ranti §U suali ortaya koyuyor: 

Bu garanti kime kar!Jı lüzumlu o-

Buna mukabil, muahedenin Türki· 
ye için kıymeti meşkfiktür. Muahede
nin hiç bir kimsenin aleyhine müte
veccih olmadığı bildirilmektedir. Fa· 
kat evelki deklarasyonlar muahedeniıı 
Akdenizde bir teşriki meui ile istih
daf ettiği istikameti bildirmiştir. Lon 
draya nazaran, muahede Almanyayt. 
da tehdit etmektedir. 

lıın. 
Falih Rıfkı ATAY 

Vatanın iki 
cu ararasında ... 

alunblamıyeıttlıarr. ve mı~znlemrıecğe bı'le tectebbu"s bu hadis.:ye müteallik ~ab~r!.erı bı.ı.hassa Star gezetesi, bas makales .. inde. T. ür-
1 g :ı: 1rak hükümctinin tesanudunu tebaruz et· . 1 d. tı" rmekte, fakat hiç bir mütalea serdetme· kive tarafından başarılan guzel dıplo-

etmemı~ er ır. l d • . . . • b .. . d
0

kt 

Al Ya'nın orta ve •arki Avru- mektedirler. Türklerle sovyet er arnın a ması ışını te aruz ettır ı en sonra 
man :ı: yapılmış olan mUzakerelerin akamete uğ: T' d. 

P
a'daki planı, yani harp planının en raması da bu ana kadar italya~ gazetelf'rı ı ave e ıyor : d k tl. ·ı · d '!'" • " Tu··rk sadık bir ost ve uvve ı 

mühim kısmı mahvolmuıtur. tarafından tefsir cdı mıo .c"ı. - 1 
• • • Excel.,'ıor gazetesı"nd!'!, Marcel Paya, Siyuı mahafil. türk - ıne:·.lız • fra~sız bır muhasımdır. Harb meydanında 

" - muahedesi hakkında au cihetı kayd~ıyor 1 1 

1 bu §
,.kliyle Avrupa'daki kı', bu muahede, bal-karılar ve Akde.n.ız ya· Türkle karşılaşmış o an ar, onun ce-

an aşmanın, - • " '· • ı· -· t h ülüne 

1 
h monyasına karşı yapılan ni 1talyanın kayıtsız kal;ııruyaca11ı ı.-ı mın· saretıne, erklek ıgıne ve a am " 

a man ege t ka huıuı;un.da yeni amil ve unsurlar or- k b .... k b' h'. met be~lerler 
mücadelede, miittefikler için, maddi t~ya çıkarabilecek mahiyettedir. arşı uyu ır ur "" · 
ve manevi bir kıymetli yardım teşkil Yııgoslavya'da . Azami ehemiyeti lıaiz siyaıi 
ettiğini yazmaktadır. Belgrad. 20 a.a. - Türk. - fra.nsız • ı.n • bir vesika 

labilir? 
Bu garantinin, ancak Çanakkale 

boğazı garp devletlerinin harp gemi -
lerine açıldığı takdirde hedefi olabi· 
lir ki bu da muahedenin Moakova a
leyhindeki temayülünü gösterir. 

ltalya, Ruıya ve yeni pakt 
Gazete daha aıağıda şöyle diyor: 
İtalya ve Rusya bu muahedeye kar

şı büyük bir alaka göstereceklerdir. 
Zira, ltalya'nın doğu denizindeki ha
reket serbestisi Londra ve Paris'in 
siyası hedeflerine uygun olarak dar -

Muahedenin imzasındaki istical göı 
teriyor ki, Türkiye Atatürk tarafın
dan çizilen politika hattını terket
mektcdir. İhtimal, gizli tehlikeler en· 
di§esi Türkiyeyi bir emniyet aupapı 
teminine scvkeylemiştir ve buna ıbl· 
naendir ki zeyl protokol hususi bir 
manayı haizdir. Bu protokolde Türk
kiye'nin kendi ini Sovyetler Birli~i 
ile harbe sürükliyebilecek harekete 
mecbur olmıyacağı yazılıdır. Ttirk 
devlet adamları bu hükümle hareket 

(Başı 1 inci sayfada) 
1ı bir ışık götürüyor. Vatandaş azmi, 
\'atanda bilgisi, türk mühendisi, aşıl· 
?naz kartal yuvalarını, korku verip 
:Yol vermez dağları, karanlık tünel· 
lerıe bir sanat bileziği halinde koluna 
geçirmiş, uçurumları çelik köpr~lerle 
Sekerek aşmış, hiç bir ovada sakın ve 
rahat uzanmıyarak ve tırnaklariyle ta
biatı kemirerek Erzurum'a ulaşmış-

Türkiye için ıerel glliz muahedesi hakkındal:ı malumatı yu -

d d
'O goslav gazeteleri ilk ııayfalar~nda. neşre~ • 

Figaro gazetesin e, rmesson, mekte ve Iakat bu hususta hıı; bır tefsır-
ingilizlere ve franıızlara karşı olan de bulunmamaktadır. 
taahhütlerine sarsılmaz bir sadakatle Havaıı Ajansına ıöre ıelihlyetta~ yu. • goslav mahfilleri türk • fransız • ıncllız 
bağlı kalmanın Tı.irkiye için bir şe- anlaşmasını yalnız endişesiz kart~la.makla 
ref teşkil ettiğini söyledikten sonra kalmamı,, aynı zamanua . ııempatı ıl~ d: 
diyor ki: karoılamışlardır. Bu mahfıllcr, bu gunku 

Times gazetesi, Türk - Fransız • 
İngiliz muahedesini tetkik ederek di-

yor ki : 
Türkiye ile aktedilen muahede Ak-

denizde sulhun muhafazası hu:;usun -
da azami ehemiyeti haiz siya\i bir ve
sikadır. Bu muahede aynı zamanda 
kendi menfaatlerini korumak ve bu 
menfaatleri komlu1arının menfaatle -
riyle telif etmek istiyen btitUn ccnu
buşarki Avrupa devletlerinin de kabi
liyetlerini takviye edecektir. 

!aşacaktır. 
Rusyaya gelince, ingiliz parlamen-

tosunda ve ingiliz matbuatında görü
len zafer avazelerinin bilhassa şu da
kikada Türkiye dış politikasının bü
yük icaplarına uygun olup olmadığı 

serbestisini muhafaza etmek istcmit
lerdir. ~imdi muzaffer İngiltereye 
yapılan hediye ile Sovyet Rusyanın 
Karadenizdeki kati isteklerini nasıl 
telif edebileceklerinin tayini kendi
lerine terettüp eden bir iştir. 

Du
" n aktedı"len ve ı·ng·ı liz • fransız vaziyette mezkO.r a;ılaoma;ıı:' balkan ve Akdeniz barışının ıdamesını ancak ko • 

ittifakını tahtim etmek suretiyle Ak- layla tıracdına kanidirler. 
deniz'e ve ııı.arki Avrupa'ya böyle bir Bundan baıka, Bulgari tan~a~i .~abine 

t,,., 

Demfrynlıı, tabiati yole getirdi 
Erzurum için artık karlar erisin 

de, Palandöken ve Kop dağları insa
fa gelsin de yol açılsın ... " yoktur. 

:ı buhrannun inkl ah i !ık me-tını go l:er~n 
sulh un•uru setiren paktı, kayıt•ı•, mal~•t bu nilcbinllii teY!'t etmelrtc:d.1.r. 
şartsız tebrik ederiz. Bu anlaşma, Zira bu malümat Bu!garıstanın bütun 
Avrupa'nın bu kısmında, delice ma· komtulariyle olan iyi m.ünasebe~l~rinde hic bir şeyin değişmi7cceğı kanaatını ver· 
ceraların doğurduğu karışıklığı nef- mektc.dir. 

I::ıemiryolu tabiatı yola getirmiştir. 
lıte Erzurum'un bugünkü sevinci, on 
binlerce kişinin bir tek kalp olarak 
tek bir bayrak gibi şehirde dalgalanı· 
''· bu muazzam zaferin ifadesini taşı
}'or ..• Ben bu ifadeyi ve bu sevinci, 
~eçen yıl bir defa da Erzincan'da gör
lniiştUm. Orndan bir ufak hatırayı bu 
Vtgile ile tekrar edeyim: 

retle karşılıyan bütün devletlerin, Yunaniıtan'da . 
dürüst ve salim esaslar üzerinde, ye- Atina. 20 a.a. _ Tilrk - franan: . - lngıli.z 

Bir Erzincan hatırası 
Resmi tören bitmiş, nutuklar ııöy • 

•etııniş, şehir gezilıniş ve nihayet ge· 
te, biz de kompartimanlarımıza dön
l'r'ıliştük. 1şte o uman bir başka tören, 
tegrni törenin blısbütlin dı~ında, bir 
ht ka tezahür başladı: 

Cecenin ilikleri donduran soğuğu· 
tı• rağmen binlerce Erzincanlı, elle· 
tinde fenerlerle, trenlerimizi ziyare
te geliyorlardı. Bir anda yığınla fe· 
ller, vagonların etrafını sardı: Lok~
ıtlotife bakıyorlar. tekerleklerı tetkık 
tdiyorlar, yataklı vagonu seyrediyor· 
lar ve hele içlerinden Erzincan - Sı
Vas yolunu evelce, araba ile günlerle , .. 
UtUnerek yapanlar, muhteşem trene 

daha bi.iyük bir sevgi ile oakıyorlar. 
ldeta çeliği ok§uyorlardı ... 

Fener alaylarının en gü~eli 
Bunların cehrclerinde, şimdıye ka· 

dar deniz yüzü görmemiş vatan. içi 
~ur~daş!arının h yecanl.ı hasret ıfa· 
eaı okunuyordu. Hiç hır fener alayı o . • 
akgam Erzincan"daki kadar samımı 

\r k" e candan olmamı!ltır. Bu alaya se ız 
Yaıındaki çocuklarla yetmi§lik ihti· 
}'arlar kolkola i~tidik etmişlerdi.. Er
~lhcan'ın 

0 
zaınanki sevincini bugün,is 

tasyon nıe}'danını dolduran on binler
ce \1atandaşın alkışı halinde, kulakla 
tırtıda çınlar gibi hissediyorum. 

bünkü Er::ncan sevinci, bı.ıgün Et 
turuın'un olmuştur. yarın bir ba,.ka 
~er· ' · · · b. ırı olacal-tır. Bu sevinç hepımızın, 

Utun Türkiye'nin müşterek heyeca· 
~1 dır, hiç dinmiyecektir. Daima daha 
Uvetıi, daima daha refahlı. hür ve 

tll~stakil Türkiye fikri, türk dinamiz
l:tıınin muharrik kuvcti halindedir. 

KQleleri araıından sıyrılan 
Erzurum ... 

niden bir zümre te~kil etmelerine va- uahedcsinin imzası yunan efklrı umumı-
;eıincc f evkalide iyi karııla~ıştır. 

sıta olabilir. Bu tabahld ıaı:eteler mllttefıkan mem • 
Madam Tabouis, Oeuvre gazetesin- nuniyetlerlnl izhar etm~kte ve !11ezkQr 

de şöyle yazıyor: muahedenin metnine ve ımzasına aıt uzun 
tafıillt vermektedir. 

Türk ordusunun halihazırda en 
d b' · ld ğu lıviçre'de .. bıı~ta gelen ordular an ırı 0 ~ . • Deme, 20 a.a. _Türk • franıız - inıılıı 

nu askerlerinin cesareti ve şeflerının muahedesinin imzasını Tribune d~ Lau -
en~rjisi isbata bile ihtiyaç hissettir- !!anne çok iyi karaılıyor ve Akdenız ıul • 
mediğ!ni, türk malzemesinin mü- hunun iıtikrarın.da birinci derecc<le bir 

1 
amil olacağını yazarak diyor ki. : 

kcmmel olduğunu, Fransa ile ngil- "Bu muahedenin hc<lefi harbın ıırld 
tere'nin Ankara'da sadık bir mütte· Akdenize ıirayetine mlni olmaktır. Bu· 

d k b·ı k · · na ıUphe edilemez. Bu ıurotle Avrup~nın 
fikc.. sahip bulun u larını ı me ıçın bir kısmının iaşe anbarı olan bu denı:ıde 
ü~ memleketin münferit bir sul~ im- bir mıntaka ayrtlmıı oluyor .. Bu. ıı:uah~de· 
zalamağı taahhilt ettiklerine daır o- nin lsvicre itin olan ehemıyetı ü:ı:erınde 
lan maddeye lilzum bile buluıunadı- durmıya hlc lüzum yoktur.,. 

ğını söylemek zaittir. Suriye' de . . . Şam. Zil a.a. - Arap efkarı umumıyesı 
/ki mühim nokta Türkiye ile müttefik devletler arasında 

Far
is : 20 a.a. _ Havas ajansı bil- dün imzalanan muahedeyi derin bir ıe -vinçle karşılamakta ve bu suretle emrıiye-

diriyor: tin yakın şarkta artık kati olarak teessüs 
Türk • İngiliz • Fransız anlaşması ettiği mütaleasında bulunmaltt dır. Gazeteler, bu muahedenin imzasını 

nın iki noktası bilhassa emniyetli te- "Harptenberi en mühim h!idise,. ve müt· 
Jakki edilmektedir : tefikleri nihai zafere gotürecek esaslı bir 

1 
_ TUrkiyenin Sovyetler Birliği lrnil olarak tclikki eylemektedir. 

ile bir ihtilafa mecbur ' edilemiyeceği- Amerika' da Nevyork, 20 a.a. - Nevyork Taymis ga· 
ni bildiren Protokol, zetesl, garp devletlerinin ingiliz • franuz 

ı - Muahedenin hiç bir kimsenin • turk mi akı ile esaslı bir kaıanı; temin 

al
eyhine müteveccih olmadığını bildi- etmiş olduklarını . yazmaktadır. nu misak, 

onların harbin başlangıcındanberi elde et· 
ren madde. mlı oldukları ilk muvaffakiyettir. Bir çok 

B. Saraçoğlu, daha Moskova görüş- hayal inksarlarından ve muvaffakiyetsiz • 

n1eler
inde, Sovyetler Birliğini Türki liklerden sonra bu pakt, çok iyi olarak 

karşılanacaktır. 

yenin Balkanlardaki politikasına il- Bitaraf memleketlerde 
tihak ettirmeğe çalışmıştır. ~akat bo Parls, 20 a.a. - Bitaraf gazeteler net · 
ğazların kapatılması meselesınde al· ·rettiklerl u:ıun makalelerde Tiırkiyenir. 
man nufusu kendisini göstermiş ve po!itikasınd~ki dürüstl~ğü kayıtııı:ı ve 

.. k' Uzakerelerin talikini ter- şartsız tasv•P. e~ektedırler: . Tur ıye m • İspanyada ıntıba çok derındır •e ıaze· 
cih eylemiştir. Türkıye, TUrk - Rus teler paktın imzasını büyük harflerle bil· 
· · ıünasebetlerinin İngiltere ve diriyorlar. ıyı n . . Stokholm Tidningen dındaki tavcç ga-
Fransa'ya karşı yapılan teah~iltlerı zetesinin bildirdiğine gi:ıre, Sovyetler Bir· 
~ayifletmeye sebeb olmasını ıstemi- liği bilhassa Almanyanın ricası üzerine 
• • Türkiyeye bazı şartlar teklif etmişse de 
yordu. . . bu teklifleri yaparken kendisine ricat yo-

:Muahec:enin hiç bır kımsenin aley- !unu ac;ık bırakacak vec;hile hareket et • 

1 
• -Uteveccil olmadığını bildiren, ıniş, ileri gitmemiştir. 

.11ne u• B l . 'd 
maduesi, yardım n atn1z h\r f-.~rruza u garıs.an a 

k 
~met için istendiğini göster - Sofy~, 2? a.a. -: Havas: Ankara mua • 

mu ;:ıv hedesının ımzası uzerıne bulgar efkarı u-
mektedir. mumiyeslndeki ilk intiba, paktın akdinde-

kı surat tevlit ettiili sürprizdir. 
Bugün bütün mahfiller bu hlldiscnin 

Fransa ve İngiltere için diplomatik bir 
muvaffakiyet teşkil ettiğinde müttefik • 
tirler. 

Türkiye, Balkanlarda aynı otorite 
ile uzlaştırıcı ve istikrar ettirici dev
let rolünü ifaya devam edecektir. 

Türkiyenin dlirüst usulleri bu mu
ahedenin aktiyle semeresini vermiş o
luyor. Bu muahede ona alAkadar dev
letlerin de mUzaharetiyle Balkan dev
letlerinin ·istiklallerini muhafazaya 
yardım etmek imktl.nını vermektedir. 

Muahedenin sovyetlere ait olan 
kısmını mevzuu bahseden Times şöy
le yazıyor : 

Türkiye Moskova ile olan dostlu· 
ğuna sadık kalmıştır. Eğer, ümit e • 
dildiği üzere, Sovyetlerin de hedefi 
cenubuşarki Avrupası statükosunun 
muhafazası ise, bu hedefin Türk - İn· 
giliz - Fransız muahedesini imzalıyan 
devletlerin hedefleriyle çarpışması 

için hiç bir sebep yoktur. 
Moskova müzakerele~ine gelince, 

Alman hariciye nazırı öyle anlaşılı· 
yor ki, Fon Ribbentrop'un beceriksiz
ce yaptığı müdahale üzerine sovyetler 
Saracoğlu'na daha evelce reddetmiş 
olduğu bir takım tekliflerde bulun
muşlardır . Fon Ribbentrop'un siyase· 
ti bu defa dahi hatalı çıkmış ve son 
gayretleri de, bizzat italyan mahafili
nin itiraf ettiği gibi, garp devletleri
nin siyasi bir zaferine müncer olmu~
tur. 

Akşam gazetelerine göre 

Londra, 20 a.a. - Türk - İngiliz -
fransız muahedesinin tasvibi husu
sunda bu aabahki ingiliz gazetelerin
deki ittifak akşam gazetelerinde de 
görülmekte ve bu gazeteler de mua
hedeyi Balkan memleketleri için bir 
emniyet zımanı ve yakın doğuda bir 
barış funili olarak te13kki etmektedir
ler. 

merak edilebilir. 
Bu itibarla, gazete Moakova ve An

kara hariciye nazırları arasında teati 
edilen samimi telgraflara nazarıdik -
kati çekmektedir. 

İngiltere, garp devletleriyle Sov -
yetler Birliği arasında bir harp vu
kuu halinde Akdenizin ingiliz ve 
fransız filolarına açılacağını ümit e -
diyorsa, iki numaralı protokolu hatır
laması icap eder. 

Bu protokol, tllrk taabhiltlerinin 
kendisini Sovyetler Birliği ile ihtili· 
fa sürükliyebilecek bir harekete mec
bur edemiyeceğini bildirmektedir. Bu 
protokol, muahedeyi Moskova hakkın
da hemen hemen tamamen iptal edi • 
yor. 

Vaziyeti hülba etmek için ıuraıı 
söylenebilir ki, bu muahedede aarih 
olan tek şey tngiltcrenin maksatları
dır. Londra. ihtilafı Avrupanın bu 
kısmına genişletmelf için alakadarlar 
tarafından arzu edilmeden verilmit 
olan garantilerden istifade etmek is -
tiyor. Buna binaen, pakt, İngilterenin 
Avrupa barışı için hakiki bir ~Griş 
unsuru olduğunu isbat etmektedir. 
Londra yeni fedailer arıyor. Fakat 
küçük memleketler Polonya tecrübe
sini bu kadar çabuk unutmıyacaklar -
dır. 

Ba§ka bir gazeteye göre 
Correspndance Dip1omatique, türk 

ingiliz - fransız karşılıklı yardım pak
tı hakkında tefsiratta bulunarak di
yor ki: 

Esasları aylarca eve! tesbit edil
miş olan paktın imzası, Moskova'nın 
teHl.kkisi ile telif imkanı bulunabil
mek için tehir edilmişti. Bu telife 
muvaffak olunamadı. Türkiye ve İn
giltere Başvekilleri, Sovyetlerin Tür
kiyeye yaptıkları tekliflerin daha e
vel üç memleket arasında yapılan an
la~ma hükümleriyle telif edilemiye· 
cek ııekilde olduğunu bildirmişlerdir. 

İngiltere'de ve Fransa'da bu mem
leketlerin harp gemilerine Karadeniz 

Evening News gazetesi muahede· methalinin kapanması hakkındaki is
nin "iyi niyetli bitaraflar,, nezdinde tekler önünde boyun eğmediği ıçın 
de §kitleri kadar memnuniyetle kar Türkiye methüsena ediliyor, eski bir 
şılanması icabedeceğini kaydediyor. İngiliz hulyasının tahakkuk ettiği gö-

Royter ajansına gelen telgraflara rlilüyor: 
göre, sükfitu muhafaza etmekte olan Bu hulya yalnız Cebelüttarık bo
Moskova ve münkesir bir surette ğaziyle Süveyş kanalına h~kim ol
Türkiyeyi bitarafhgw ı terketmekle it-
h 

makla iktifa etmiyerek aynı zamanda 
arn eden Berlin müstesna olmak ü Karadeniz üssli olmak itibariyle türk 

zere bütün Avrupa memleketleri mu- boğazlarına da hikim olmak. 

Pakt Berlin'de de nqredüdi 
Zürih, 20 a.a. - Uç taraflı türk - in

giliz • fransız anlaşması Almanyada 
ancak bugün öğleden sonra saat 14 de 
yani imzasından 19 saat sonra neşre• 
dilmiştir. 

Eskişehir'de pasif 
korunma tecrübesi 

E&kişehir, 20 a.a. - RugÜn ııehrimizde 
bir pasif korunma denemesi yapıldı. Saat 
11.20 de ilk alarm haberi üzerine çarşı. 
pazar ve sokaklardaki halk hemen en ya
kın ı;iper ve aığınaklara saklandı. Alarm· 
dan üç dakika 50nra şehirde faaliyet ta • 
mamiyle durmuş bulunuyorou. 11.ZS de ilk 
hava hilcumu altı tayyareden milrekkep 
bir filo taraf mdan yapıldı. Tayyareler 
ıehrln baıılıca kesif noktaları üzerinde 
mefruz yangın ve ıaı tahrip bombaları 
atmıya başladı. İtfaiye, cankurtaran, gaz 
temizlcnıe ve sıhl yardım ekipleri yangın 
gaz ve taluip mıntakalarına koşuyor ve 
bunlardan &ôndürmc, temizleme ve can • 
kurtarma ameliyesi yapıyorlardı. Bir bu
çuk saat devam eden bu alarm esrwıımda 
tayyareler ara ile be~ hücum yaptılar. De
nemede halkın ve yardımcı ekiplerin ıö ... 
terdiği intizam ıayreti takdir ve dikkati 
çekti. 

Kral Boris 
isliıarelere baıladı 

(Baıı 1 inci sayfada) 

tez:i teyit etmektedir. Bu geniı mikw 
~·astaki istişare, vaziyetin ciddiyeti
ne binaen, kırahn memleket haleti 
ruhiyesi hakkında tam bir fikir edin
mek istediğini göstermektedir. 

Kıralın temasları 
Sofya, 20 a.a. - Kıral, eski bqve

killerden Stroyça ile Muıanof'u ve 
eski hariciye nazırlarından Çankof'u 
ve Nikola Muşanof'u kabul etmiştir. 
Siyasi rical ile görüşmelerine, kırat, 
yarın devam edecektir. 

lstiıareler devam ediyor 
Sofya, 20 a.a. - Kıral istişarelerine 

devam ederek öğleden evel eski Baş· 
vekillerden Kimon Gcrgief ve Toçefi 
ve eski hariciye nazırı Burofu kabul 
etmiştir. 

Moskova' da ki Alman 

sefiri Berlin'e gitti 
1l:rzurum"a varalı henüz bir iki sa· 

at Oldu. Bu ilerleyi~ atkını, ihtirası~ı 
t~de gözle görmiyoruz, elle tutar gı· 
bı oluyoruz. Daha şimdiden Erzuruı:ı, 
kaleleri arasından sıyrılıp ovaya dog· 
tiı geni~ nefes almağa başlam ~tır. Es
ki Erzurum'un yanında yeni bir ~e-

hir doğınuş, büyUmü , şimdi hareket
li cevval bir delikanlı olmuştur. Ker
piç, betonun altında l'!zilmiş, Erzurum 
vatan toprağına daha kuvetle, daha 
büyük bir sevgi ile mıhlanmıştır. 

Gazeteler henüz tefsirat neşrctmemek
te ve fakat yabancı muhabirlerin haber • 
lerini ve bilhaesa alman hosnu.ösuzluğunu 
göster~n Bertin haberlerini ıeniı mikyas· 

adhedeyi memnuniyetle karşılamışlar- Bundan başka, garp devletleri ken· 
ı~ d. ı milletlerine yeniden şu intibaı vc- . ~msterd.am, 20 a.a. - Tclegraf gazete-

ıının Berlınden istihbaratına göre Alman· 
y_anın MO$kov biıyük elçi i Schulcnberı, 
~u~lt · so;:et müzakereleri hakkında ir:a· 

Demiryolu şimdi onu daha muh· 
kemleştireeektir. Şimendifer bundan 
sonra boş dağlarda değil, beton bina
ların bağrında aksini buluyor: çUnkü 
biri diğerinin annesidir. 

ta dercctınekteı'lirler. 
Bul~ar halkı, rus aksülamelinin henüz 

malum olmaması sebebiyle:, bütUn ihtilllt· 
lann bertaraf edilmiş olup ohudığını 
henüz bilemediği ic;in, vaziyet almakta 
ı;niiterc:d<lit bulunuyor, 

Amerika'ya gelince, Nevyork Ti- b·ı re ı eceklerdir: Polonya kaybedildik-
mes gazetesi, bir sıra inkisar verici t d0ğ 
hadiselerden sonra bu muahedenin iki en ~onra. ı er bir Avrupa milleti 
'h vaktı gelınce emre müheyya buluna-

cı etten memnuniyetbahş oldu~unu bilecektir. Garanti edilen Balkan dev
kaydediyor. · ~ letleri tekrar ortay.a konmak suretiyle 

a verm Üzere Bcrline cıığnlmı ur. 
. S:f1u!i;_~eri, Hitler t rafından Stalinc 

gon et~ı ~L 0 an ı ıi mesajın da cevabı· 
nı ce ırec ..... ı.ır, 
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iktisadi ba i ler 

.İngiltere'nin yeni 
iktis i tedbir eri 

H. A. KUYUCAK 
H rbin 11.ake.ri aı;ı.fha11 her iki tara- f dar döviz temi.o edemjyec:eklet'dir. 

fm da geçen umumi harpteki tec· Bu sebeple lngiltere icab eder e 
rübelerden istifade ettnil o!duğ'unu 1914 harbinde yaptığı gibi barice 
göateriyor. Mali ve iktisadi cephesi yatırdığı sermaye$İftden aar-fedebi
de böyledir. Muharip devletlerce lir fa.kat o harpteki tecriibelere mÜa· 
kullanıl n silahların mahiyetini ve teniden alman bazı tedbirlerle it
tabiye •istemJermi tetkik ne derece- halat v üıracat araamdalri muvaze
de fayda it ise iktiı; di ve mali tabi- nenin tem.İn olunacağı ümid edil
yelerirun tetkiki de iç cephe dediği· mE'ktedir. 
mi-z mukavemet lcab:iliyeli bakmıın- Yeni ç1kıul bir kanun Ticaret Ne
dan o derece faydalıdır. İngiltere· 7,aretine i~halat ve ihra~a ı kontrol 
nllı harp baıkunmdan 1939 dalci ik- salahiyetini vermiıtir. Bu kanunun 
tiısa.di büny ııi 1914 e ııişbetle daha ıs ;\ hiikiimlerine göre ihracat w.an· 
çolıt aaıılaındır. H>l4 1nffilteresi he- sa tabi ol cakhr. Çünkü harbin icab 
ni.iz ondokuzuncu asnn liberafü:m e- ettirdjği lüzumlu maddeler.in mem
• &!ar~~ ~dı_~ kalan ve m~badele Jekette kafi mi.klard~ bu1unmMrru 
serbe11b11anı muda.faa eden hır mem· temin etmek lazımdır. Fak:ıt aynı 
leketti. Bu aebeple sanayi baknnın· zamanda lagilterenin hnriçteki 
dan bile kendine yeter vııziyelte. de- müşterilerini muhafaz ve ithalııtı 
ğildi. Mühimmat fabrikaları kaf.i ol- karşı1ıya.cak döviz temin edebilmesi 
mad1ğı gibi boya, manyeto, bazı için ibrftcat mÜmkÜn olduğu kad::.ı.r 
mengucat jğneleri, dürbin camları te,vik edilecektir. Yalnız harp için 
ve daha bir ç.ok lüız.urnlu maddeleri ve sanayi için lüzumlu maddele?' İt· 
düşman memleketlerinden ithal edt- hi:.J oJunac k, ikinci. ve üçüncü dere
yordu. 1914 de harp il&n ed'ldiği c de lüz.umla maddelerin ithaline 
ır:aman hissedilen bu npkııanların do- mü&aade edilmiyecektir. Bu tedbjr 
ğurduğu telal ve endişe hatı:rlarda- bilh.as~ıı barice yapılan tediye mik· 
drr. O zaman lngiltere bir tal"aftan tanın tahdit etınek, nakil vasıta.la· 
acil ihtiyaçlan karşılıyacak ithalat rmı ancak lü%um.lu olan maddelere 
yapmağa ~lışbğı gibi diğer taraf- tahsis eylemek içindir. Yeni kanun 
tan da kendine yeterliği temin ede- Tica-ret Nezaretine fiatlar husueun
cek ıanayi kurmağ.a teşebbüs etti. da da mühim salahiyetler vermckte
Harp esnaJmda kurulan bu &anayı dir. Bu nezaret dahili fintları tesbit 
harpten aonraki tedhil-lerle himaye edecek ve fakat ihracat fi.atlarını 
edildiğinden 1939 Jngilteresi hiç bir $erbest bırakacaktır. Fakat Ne~aret 
·~~tle barice muhtaç o!mada~ har· icabında ihracat için vereceği lisans 
bt ıdame edecek aanayıe malık bu- mukabilinde ihrac.atç.ıl"rdan bir ac
Junmaktadcr. 1 ret almak ııalahiyeline de maliktir. 

İngiltere sanayi bakımından bu Bu 6Uretle dahiJi istihlak için i"Jtib
derece ilerlemi~ olmıuma rağmen aal yapanlarla ihr.acat için istih iil 
bir çok gıda maddelerini ve ham de bulunanların karları ara:m:ıda 
maddeleri ve kısmen de mamUJ bil' tevzn:Ün temin olunaıınlcbr:. 
harp malzemesini hariçten ithal et- İngiltere aanayiıi hu tedbirlerin 
mek mecburiyetindedit. Bu jfhalat bazrlanru fazl ,iddetli bulmakla 

el -
ostluk uahedesi 
Ta di 

Moslcova, 20 a.a. - Tass ajansı bil
diriyor: 

Yüksek sovyet divanı, Sovyet Rus
ya ile Almanya arasında 28 eylülde 
Moskova'da imzalanan alman - sov
yet dostluk hudut mlıahed~sini ve 
keza Moskova'da 4 teşrinievelde im
zalanan ve bu mu2hedeye zeyl t ~kil 
eden protokohı, muahede ile proto
kola ekli haritalarla birlikte tasdik 
etmiş.tir. 

Berlin 20 a.a.. - Hitler
1 

28 eyliıldc 
Almanya ile Rı.ısya arasında i.mza e· 
dilmiş olan "hudut ve dostluk'' mua
hedesini tasdik etmiştir. Führer. al
ınanlarla sovyetlcr arasındaki hudut 
hattını tesp·t eden protokolu da tas
dik etmiştir. 

Vindsör 
ga p c he i de1 i 

ıtoları tef iş etti 

.. 
u 

Londra, 20 a.a. - Rettter ajansının 
Fransadaki hususi muh2bid Dük de 
Windsor beraberinde lord 

1 

Gort ve:' 
dük de Glouces er olduğu halde cep~ 
bede.ki muhafız kıtaatını teftiş etmi~
tir. Dük de Windsor, setler ve yeraltı 
sığrnaklan inşa edilmekte ôlduğunu 
görmuştiir. Dük, me~kcnicri <le teftiş 
etmiştir. Reuter muhabiri. muhafız 
kıtaatı tarafından işgal t-~l"lmiş o <Jn 

haltın ~ok miikemmel surette maske· 
1tnmi) olduğunu, otomobil ile hat bo
yunca gidildiği zaman bu hattın geri
sinde çok mülıim kuvetler, binlerce 
otomobil, kamyon ve tayyare bulun
duğunu tahayyül e meğe bile im an 
mütasavver o1nıadığrnı ilave ctm~kte· 
dir. 

bir kaç auretle ödenebilir. lthalalm beraber hüküınetle işbirliği ye.pma
pek tabii ödenme şekli ihracat ol- ğa ba§lam•! ve iş er harbin ilk girn
ına1da bcrr1 lı:r tabii o :zamanlarda )erinde bile büyük bir inti:zamla ce- R 
bile lngiH <:r.•.-ı ihracatı ithalatı rey etırı•§tir. Gerek bu tedbirler 
k roılay- ,.,_ al~ 1 ve tediye müva- ve gerek unayicilerin iğ'bidiği &a· 
zenealnin hdr; lngili~ gemilerinin, yesinde lngilterenin heın ihtiyacı 
tıigorbl~nnm a.ld·"'•ları Ücretler ve olan mahıemeyi lemm ve hem de 
hıc"i~teki lnıPliz: sermayesinden ge- dünyn. piye.ularında. i nı,.vki.ini bir 
len faiz ve karlarla öde ekte idi, der ceye kad r muh f z edeoile-

Yeni ingiliz iinifonnaııı, modern şc· 
kilde sade ve pratiktir. E~kiden düğ· 
rnelerin parlamasına mani olmak müm 
kün değildi. Şimdi bu iş de baıarıl· 
mışttr. 

a mah 

Harp dol yuiyle İngilterenin it· ceğl kuvvetle t&.hmin olunabilir. Bu 
h&latı çok a.rtnu tJT. lngiliz gemileri memleketin aldığı diöer iktiudi ve 
:iae umumiyetle yalnı:z ana. vatal'la mali tedbirler aynca Cetki' oluna
naJdiyat yaptıklarından eakni ka- c ktır. 

.. 
u 

Cernauti, 20 a .~. - emautı cııv ı 

rarbı, komü istler aleyhindeki iki 
<lavayı karara raptetmiştir. Karar, 
bund;ın evelki davada verilen karar
dan daha şiddetlidir Romanya'da ko 
münist propagandası yapmakla 

1 Selanik panayır ka andı 
nun on yedi yahurli vardır-. 

Ameril an .. Japon 

münasebe leri Resmen iştir5k 

et iğimiz 14 ündi 
To!<io: 20 a .~. - Amerika bü, iik 

Seliinik bcynehni-
el isi Grew. 700 Amerikalının önün-

lel panayın birin· 1 
ci C'irinin 15 inde de bir nutuk süylemiştir. 
kapanmıştır. Elde Bu nutuk hiç ş\ipbe ir. ki, japon- 1 
edilecek hasılatla aroerihın miinasebe 1erinde en mü-

lıiın hadiseyi e:i, klJ e tmektedir. Fil- 1 askerlere yardım 
maksadiyle pana· lıa kika G~w demiştir ki~ 

"- E~er J 2ponya, Amer0

karı mc- . 
yır bir gün d ha a· 

ııafiine kar~ alm11 oldu~u 1lattı ba-
sık kalml§ 11

• reketi deği-:tire me?.ıse bun'.l'\n b~yle 
Yunan g;ızctelc- Am~riJ·anm m ıhalefrtini hesaba ka 

ritıh'l yazcl Jo:larına 
g<;rc, panayırdaki m;ık mecburiyetindedir. Japonyanın 

anladığı tarzcia bir açık' apı siyaseti 
tliğcr ccnchi işti- hilelidir. Amerikan mill•ti bombar-
rakkr arası oda 

clımaıılanh\n fevkal ' de münfaildir. 
türk pavyc.nu h.ari -

Bu. yalnız insa i nok ai na ardan de
ci manzaı-a, tleko· 

yil aynı zamanda amerikalılann ca
rasron ve teşhir-
deki incelik bakı- nına ve mahna dolrur:duğu içindir 
mından bütün zi- de ..... 

Selfmih pan<ıytnndaki pwyonumuzu 
ziyaret edenler 

yaretçilerin nazarı 
dikka tini cclb<>t
mi~ ve halk teha
cüm denecek c!ere
ı::ede pav:yonumuza 
r?.ğbet göstermiş. 

tir. 

Polonya' a bir Le / bir 

de yahu i devleti 

kuru aca 
Kopcnhag. 20 a.a . - Politiken ga

zetesinin Berlin muhabiri şu haberi 
vermektedir : 

1 Pavyonumu:!u gezen yunan natırla 

Al f ı n: dlğer yiiksı:k rical ticare~ ve ~ana-
10 nya nın yı erbablyle bır~ok ziyarctçılcr ıhraç 

mallarımız ve sınar mamulatımı:ı nü-

b.ta raf d .. -, etlere muneleriyle yakından alakadar olmu~ 
1 I "' !ar, külti.ir hareketlerimizi gösteren 

\J • 

ya 'jQ 1 r 
'.Berlin, ZO a.a. - Geçen umumi 

harpte o1du<iu gibi bitaraf menıleket 
ticar~t vapurlarının ingiliı Jıarı;ı ge ~ 
mileri rtfokatiode sevkedilmesi iç~n 
İngiltere tarafından bitaraf memleket 
Jere yapılan teklif Almanya~ll bitaral 
memleketlere a!}ağıdaki İhtarda bu· 
lunmıya mecbur etm! lir : 

"Hukukudiivel kaidesi mucibine~. 
düşm.uı kafilesi içinde seyrü. efer ı: • 
den bitaraf gemilere düşman benrileu 
n~tivle bakılacaktır.,, 

Amerika'nın bir karırrt 
Vaıington, 20 .a. - Stefani; Ha· 

fotomontajları dikkatle tetkik ederek 
ma!Umat almışlardır. 

Panayırm sona eroıc,,i do a) siyle 
birindteşrinin 14 Undc yüze yakın 
mühim zcva hm~uriylc pavyonumuz. 
da bir toplantı yap1larak komjserimiz 
ve panayır reisi tarafrndan mütekabil 
dostane nutuklar iradedi mis ve iki 
saat sfüen bu nezih toplant da dav-t· 
lilere tilrk ş3rap, likör. ri! kı. incir ve 
·garası ikram olunma~tur. 

ıiciye nazın I!ull, Amerika sularına 
müsellah ticaret gemilerinin ~bul e
dilmesinin mcmnuiyetine mı.it"Callik 
bir projenin tetkik edilmekte tJldugt:
nu bcıan ctnıiıtı.-. 

l te§rinisanide yeni bir müstakil 
Polonya de\'leti kurulacaktır. Yeni 
devletin mesabaisathiycsi hemen he
mt'n Bu garist.ana muadil olacak ve 
merkezi Var~ova'da bulunacaktn. 

Diğert araftan Polon}1ada mevcut 
takriben üı; milyon yahudi için de 
merkezi Lt blin olmak üzere Polonya
rıın arkında ayrı bir yahudi devleti 
teşkil edilecektir. 

is anb ıl - Adriyatik 

vapur sererleri 
~ tanbul, 20 (Telefon ;::ı) - Buu ;; : 

ır milddet evel titil edilen İstanbul-
• driyatik Jimıı"lları vapur seferleri 
nin ö.nümüzdeki ayın ikisinden itiba· 
ren başhyacağ1 italyan hiıkümeti sey 
ri~efain idaresi taraf mdan ~ehtimiz 
deki acantalara blldidlmi§tir. 

-:/-..t ·. ~ :~i'.:\. ... ;ı, ... 

· .. :ı * .• "' 
·~ . 

' '• t 
:.· .. ·.. . .~ 

Kızılay iaudındll'!I açılan ue ya
kmda clerılere başlıyacal.ı olan 
Fahri hastabakıc• hemşireler ku1·
$Ulla biiyük bir al.ika gösteril

' mekte ve her gün birçok Bayan· 
lar kursa kaydolıınmaktaJır. Yu
kardaki re~.mde kayıt rçm mu• 

racaat eden yurdseoer Bayanla· 
rınuzclan birkaçı görülüyor. Bu 
uesile ile lıaydolunmak üzere mii 
rocaat edenlerin, bir kere daha 
Nümur.e Hastaneıine kadar yo-

rulmamalı üzere, beraberlerinde 
iki tane de vesika fotoğrafı gö

türmelerini hatırlatırız. 

VlLA YETLER ı plı kanuna göre hazırlıyacaklaı:ı ka 
---------·------ palı zarflarını ihale giinü saat 14 de 

l{urıun11v a lo ahna<ak 
l tanbul Telefon Müdürlüğün

den : 
Muhtelif eh'arlda 15 kalem kurşun

lu kara kablosu kapalı zarfla eksilt -
ıneye çıkarılmıştır. Muhammıın bedel 
(26016) muvakkat teminat (1951,20) 
lira olup eksiltmesi 27·10·939 cuma 
günu saat 15 de müdürlük binasında 
yapıfacaktı.r. İstekliler muvakkat mak 
buz veya banka teminat mektubu ile 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarf
larını o gün saat 14 de kadar komis· 
yona vermelidirler. Şartnamesi her 
gün levazım amidiğimizde görülebi-
lir. (7019-4408) H398 

Muhtelif lesisar yaphnlacak 
fstanhı•l Belediyesinden: 

Cerahpaşa hastanesi mutfak, ça· 
maşır yıkama ve soğuk hava tesisatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. İhale 24.10.1939 sah gü· 
nü saat 15 te İstanbul belediyesi da
imi encfüneninde yapılacaktu·. Mu
hammen bedeli 55529 lira ve ilk te
minatı 4076 lira 45 kuruştur. Şart • 
name 283 kuruş mukabilinde fen iş

leri müdürlüğünden alınabilir. Mü
teahhitler her üç leşisat için ayrı 

ayrı fi:ıt. leklifinde Luhınabilirler. 
TaHplerin 1939 yılına ait ticaret o· 
dası ve ihaleden sekiz gün evet !s
tanbut belediyesi fen i~leri müdür
lüğüne mücacaatle- alacakları fenni 
ehliyet vesikaları ve ilk teminat 
makbuz veya mektuplan ile 2190 aa-

kadar İstanbul beledi}'esi daimi en· 
cl\mcııine vermeleri. 

(8072 - 5140) 15107 

Benzin allnaca 
Iatanbul Mıntaka LimAll Reisli· 

ğioı:len : 
1 - Hizmet motorlan i2in lüzumu 

olan 20 ton benzın .b.-apah zarfla ve 10 
ton ınotonn açık eksiııme ile milnaka
saya konulmuştur. 

2 - Benzinin muhammen bedeli 
416-0 ve motorinin 700 liradır. 

3 - Benzinin ihalesi 31 ilk teşrin 
1939 salı günü saat l5 ve motorinin i
halesi gene aynı günde saat 16 da mın 
taka liman reisliği binasında enli e§ek 
kil komisyonda yaptlacak:tır. 

4 Taliplerin teklif mcktuplanaı. te
minat ~akbuz veya banka mektupla
riylc birlikte kazanç tezkereleri ve 
kayıtlı bulundukları ticaret odas1n
dan halen faaliyette olduklarına dair 
ve bu ilan tarihinden muahhar tarih
li bir vesika ile sirkülcrledni veya 
namlanna teklifte bulunacaklarımn 
musaddak vekiiletnamelerini 2490 sa
yılı kanunun 32 nci maddesinde tarif 
olunan şekilde zarfhyarak ihale saa· 
tinden bir saııt cveline kadar komis
yon riyasetine vermeleri ve açık ek
siltmeye i~tirak edeceklerin de tam i· 
bale saatinde yukanda sözü geı;en te· 
minat vesaikini müstashiben komis
yonda ispatı vücut etmeleri, şartname 
sini görmek ve b:ahat almak istiyenlc• 
rin her gün idare şubestne Jnüracaat 
etmeleri ilan olunur. (8529-5423 15378 

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

( __ R A_o_v_o_J 
TtlRKlYE 

Radyo Difüıycnı Postalıırı 
TttRKİYK R;ıd,vosu-ANKARA R•d?0$1J 

-Dıl&ıt uzuoJutu-
1648 r.ı. l 82 Kcs.11.tO K.-. 
3l.70 m. 9~115 Kc. t 4:0 l<w. T. A. P. 

A N ~ A 1t .A 

CUMARTESİ: 20.t0.1939 
13.30 l'co 1 IJl, ve memiuet ıı;;;at a)'&O• 
13.35 Aj:ıııs, ve nıe.eorolojı ha !;ede;._. 
l3.51l Turk rntt7:liJ:i Çalanlar: V ccilı..:., ;411' 
şen K. m. Cevdet Kozan. 
1 - v~ur;ın: M•ısta fa Çağlar. 
ı . b~k pesre ·ıi. 
2 • llakı u • u~ :ık ~rk1: (Silemem blt 
• .• n). 

J • ı>-.ı;z Kn1mncı - 11ş~k $ ı;;ı: (Hayali 
ı> 1-.mıyoı ). 
2 - Uku.<1an: Mefharet S;;ığnak. 
ı - Lilıf a • • mailuc sarl-:ı: (Dllşti:iıO 
ı:p: ru• lı :r şuhu &İtemkira). 
2 - Tanburi Cemil • mahur ~rkı: (V~ 
il-mı zatında böyle hii~nü an). 
:ı - lu.:a Siirer.1;ı -mahur $arkı: (Tad 
lıiısniln hıil mcdcr). 
3 - Olcuyıı.n: Mustafa Çatlar. 
l • S;ıdettın Kaynak - Muh<tyycr prkıf 
("Ba " il gün kanll brnzi)for). 
2 - MuJmyyer kürdi ~rkı: (Efem ıim-
di eller $Ülıilrıe kand1). 
3 • Muhayyer türku: (İrcı.b. fincan koJ"' 
d ım). 

14.30 fıı • ;ı:ih (Riyaseti clirnhıır bandow • 
1ıı. .. ım Jtimı;cı:). 
l - j. ~oucbcl: La Voyante (Scottiaclı). 
2 • J~ccocq - Guatelloı (Bouquet de n.l• 
ııcs. 

3 • .J. S. Bacb: (A) Canon Double; (B) 
f Ui: it:. 
4 - j, OCfcnbach: La Craııde Dudlessı 
ele Gerolr.tein Eante:ı:i). 
5 . Cesar Fı-anck: Marclte det Fnınet 
ViclıJricaA. 

15 15. 15.30 Müzik (dııns mili:ii1 • Pl.). 
ıs.oo l'ro~· Ln. 
18.05 M emltlcct sııat ayarı, ajans h~bcrlcı

ri, meteoroloji haberleri. 
18.25 Mü~il>; (t:ıdyo ca:ı: ot>lr:eıtrası). 
l \1.00 Türk ınilzigi: ge~t ltoruıeri - 12 o

lruyuı:u sıra ile. 
20.ou Koııuşma. 
20.15 Tli k ınüı:iı:l: l - Halk türküleri: 
M·ıhıımt K.1rında~ ve S11di Yaver Ata• 
tııaıı. 2 - az e:serlc:ri: Ç~lanlar - Halda 
D~ " ""I, l!:'}ref Kadri, Hasan Gür, Ham
di 'I okay, Basri Üi er. 

21.0J Mü7.ik (küçük or· eştn - ~el: Ne.. 
c;p Aşnn) 
1 - 'lichn: Çıırdıı~. No. 2 
2 - Clıopin · Noluür o. mi minör. 
3 - Ka 1 Blome: Göl kıyılaruıda. 
(. - Sııint - S•en : Aksam hülyast (&iiit). 
5 • Yvain: Duda!dıırm opernil'Jdım pot• 
put"l. 
6. Wa.ldcır;ır Giblsh: C:akrr keyfim (Vi
ya u;ı ı;ıı r lmn ) • 
7 - Peter .Fre!s: Le iyoner Jsker (vatı). 

22.00 Mcımlekct !iıtat ayan, ajans haber\~ 
d, zira"lt mberlui. 

2'2. 1~ Konu,ma <ecnebi dil'erde). 
22.~5 . !ürik (Cl'Tb.•ı:ıd - Pi.) (Amerlb'• 

daki rııdyo lrnlfü1!erlnin tıılebl ilunno 
bu lı:•ı1iır1 cr · z~ ,n "- ıth~f cdllmişlir). 

23.25 • 23.30 Yermlci proıtr.ım ve kapanıı. 

An!~a~a Bor.sas ı 

LO 11 L:.rin 1939 fiyatları 
"Ç r.;. ~t;.t( 

Açılr.l Ka:pam1 -
Lohı.lra 5.24 5.24 
N cV)o-ork 130.025 130.02~ 

Pariı; 2.gc>a1s 2.9681!1 
Mılıno 6.65315 6.65!'75 
Ceıı.cvı:e 29.3475 29.34?5 
Amııt~rdam 69.5425 69,S42S 
Beri in 
Briikscl 21.925 21.!7l5 
Ati na 0.91 o.97 
Sof ya 1.5975 1.5975 
Praır 
Mndrfd ı.3.1825 u.ım 
Varşova 
B~ılape~te 23.425 23.425 
Bilkrı: 0.9525 o.9525 
Belgr:ıd 2.495 u.gs 
Vokoham:ı. 30.6125 30.6125 
SLoltholm 31.19 31.19 
Moskov• 

ESHAM VE TAHViLA T 

1933 İkramfyeli 
Ergani l UIJ l UD 
Siv s - Er~nım 
Hatlı ls, l 19.70 19.'10 
Sivas - Erz.uru.m 
ll;ı ttı t . I1 L Z0,29 %0..29 
NOT: - Hiza/arındı rıtanı l>• 
lurımryan döv;ı:Jer ir;in /i7at tıno
oil t1dilmemi~tir. 

KAZALAR 

r· otopomp ye lef errüatı 
alrna<ak 

Armutlu Belediyesinden ı 
Eksiltme ile alınacak bir motopmsı~ 

ve teferruatı. Bedeli muhamınoıü 
(1950) Liradır. Teminat % 7.5 be'4~ 
bı ile 146 lira 25 kuruştur. Fe1lo.I 
ve hususi şartnamesi Armutlu bcle~İ'" 
vesinden meccanen tedarik edih'• 
Eksiltme müddeti 2 ikinci teşrin. 9'~ 
perşembe günü saat 16 ya kadar yırın 
b.ir gündür. ihale günü bedeli haddi 
liıyik görülmez veya talibi çıkına:ı~ 
artırma on gün müddetle temdit edJ .. 
lir. Eksiltmeye iştirak etmek ifıteyeıı· 
lcrin artırma ve eksiltme kanunurıı.ırı 
hiiltüınlcri d~iresinde vesaiki lhlnl3 .. 

tarını ibraz etmeleri l~Y.ımrhr. thaıe 
yeri Armutlı1 belediye dairesidir, o:· 
ha fazla mal\ımat almak isteyenıenıı 
Armutlu belediyesine müraca:ııln ilaı1 
olunur. 153) B 

Harta yoph rılaca l' 
Çorlu B.elediye5indenı : 

Kasabamız hahha.zır ha · · tasının .ı· 
!un işine ait ihalenin 30.10.1939 t r • 
hinde yapılacağı Cumhuriyet ve TJW' 
gazetelerinin 4 birinci teşrin 1939 W 
rihli nüshalarında ilan edilmişti. ;rdt: 
kur tarihin cumhuriyet bayraoıı1rı 'k ıı· rastlamasından dolayı ihalenin 2 1 

1 
• 

ci te rin 1939 per§~bt gUı:ıU ya~ı • 
cağı ilan olunur. (8568-S4Z4) ıJ3ı9 
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. . ' 
İstanbul'da ve lzmıt te 

Ha 
•• u 

• a 1 iye Vekilimize 
zahürler yaptı 

(Ba§I ı inci sayfada) 1 
:ci~ 'e cerevan ettiğini ve bu ziyaretimin 1 
her ıki mılı~t arasında eski.denberi mevcut ı 
olan do:; u un bir kat daha artma!nna ve· 
sıle olduı:;unu sizlere soyliycbilirim. 

Basvekilimizle 
.;, 

Moskovada ileride konuşmalarımıza de. 
vam etme. üzere iyi mti-balarla ar,rıld!m. 
Bu ziyaret, bir çok dostluk tezahurlerıne 
Vesile teşkil etmek itibariyle de ayrıca 
fa~·dalı olmt ştur kanaatindeyim. . 

Moı;1rnvada gördüklerim arasında bılh~s 
ıa yeraltı treni ve Volga kanalı h~r mıl· 
let icin gurur duyulacak birer cserdır. He· 
nuz temel eri atılmış olan sovyetler sara
yı da iki, üç sene sonra bu muvaffak eser
ler arasına karı§acaktır ... 

Hariciye Vekilimiz"n 
J5 tanbul'dan hareketi 

llariciye Vekili Şül:rü Sar~c;o lu, bu 
akşam saat 19 da eksprese ba~lanan h~su· 
ıi bir vagonla Ankaraya hareket etmış • 
tir. 
Haydarpaşa istaı;yonunda b_aşta bir ban· 

do • muzıka olmak üzere bır kıta ask.:r 
\'e bir müfreze polis tarafında_n. ı~tı~am 
resmi yapılmıştır. Hariciye Vckılımız ıs • 
tasyonda Vali Dr. Lutfi Kırdar, 1stanbu! 
Komutam General Halis Bıyıktay, Par~ı 
Müfettişi Fikret Sılııy: qnive;site Re~;o
rü Cemil Dilsel. şehrımızdckı m_eb?~·ar 
ve matbuat erkanı tarafından teşyı eöıl • 
ı:nietır. . · ve-

BB. Çemberleyn ve 
Daladiye arasında 

ıe ttfi edi en le!gra ı-r 
(Başı ı incı sayfada,> 

da imzalanan karşılıklı yardım 
ara"ın b . 1 k 

hedesinin akti tr.iinase etıy e, e -
mı.. ·ı .. 
selansınıza amimi te~en~ı enmı :_e 
tebriklerimi şahsen bıldırmekle ?u
·ük bir memnuniyet hissetmekteyım. 

} Üç memleketin müşte~e~ men.faat-

1 . . hizmet için teşrıkınıesaı hu-
erımıze .. 

susundaki kati karar ve azimlerımn 
bu yeni delilini memnu_n~ye~le kar:ı_
lıyor ve bu teşrikimes~ının. ımz:ı c ~ t~· 
ğimiz muahede ile tesıs ed1len polıtı
kanın inkişafı dairesinde devamını 

Nafia Vel<ilimiz, nutkunda demir 

yol inşaatının bilançosunu yaptı 
Törenin tafsilatı 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

7367 kilometrelik 
demiryolumuz var! 

Dün Erzurum' da bir çok yeni 

yapıların da açış resmi yap ~dı 
Erzurum, 20 a.a. - Anadolu Ajanaının 1 

~r;::~ ıurettc gônderdiii muhabiri bildi- Garp cephesinde 
Errnrum bugün en büyilk gününü yaşa· 

dı. Ray ferşiyatmın buraya erişti~i ille • ,.. k. 1 . 
glindenbe;i _Erzurumun b~yük bir sabır~ız va Z 1 yet sa 1 n eşt 1 
!ıkla ve ıştıyakla beklcdıgı bu açılış to -

Bunun 3191 kilometresi, 16 yıl içinde 
Cümhuriyet rejimi tarafından yapılmıştır 

reni tabiatin burası için pek semih ve mü-
saadekir davranmadıı:ı bu mevsimde c;ok ı• k • f d 
ıüzel .bir bahar ~~vası. ic;i~~ ve hı.it~~ -~i- 1 tara a 
var vılayetler mume sıllcrı ıle en kuçu • 
ğiınden en büyüı;;üne kııdar Erzurum hal-
kının tcş!til eylediii muhteşem bir dekor 

(Başı 1 inci sayfada) arası erı ot a geçı me suretıy e o- Sabahın daha erken saatlerinden itiba· 
1 

f "b l ·1 k · ı K içinde yapı·dı. 

vu!;an Erzurum ve havaHsindeki turda komşu ve dostumuz Iran hudu- ren halk istasyona ıı:iclen yolları doldur -

Yu;d<laşlarımıza büyük Cümhurreisi- duna varacaktır. muş bulunuyordu. 1s ar.yon öniındeki ıeniş 
D I aha haik yıeınların::la;ı ge~ilmez bir halde 

miz İsmet İnönü'nün selamlariyle iyi· iğer ıatlar idi. Bütün şehir başt n ba~a takl;ı.rla, hay-
li< dilek!erini ve sayın Başvekilimiz B - Re andan ayrılacak diğer bir nı !arla ve gı..iniın ifa<le. ı olan dövı:ı:lerle 

Refik Saydam'ın sevgiledni stınmak hat da Cizre yolu ile komşu ve do~tu- sUsielf~:;~ci trenfor Erzun.ım'a 
benim iısin de ayrı bir bahtiyerlıl: teş- muz Irak hududuna kadar gidecektir. 
kil ediyor. Bu şerefli vazifeyi fahr ile Diyarbak1rdan İran hudt:duna kadar geliyıJrla~ .. . . 
"ıfa eder!,·cı1 azı"z u··ık~nıı·zı"n çel.:ı:- a~- olan mesafe Tatvan - V:ın feribot hat- P.er t raftan en me~ut hır ~unlerıf!• Y~-- • - . .. _ . , şıyaıı ı.alkın c~nlt ve nararetlı neşesı, bu-
laı l;ı ör:.i.l.n'!si için cUmhuriyet lıiikü- tı harıç olm:ık uz ere 3; 5 ve Dıyaroa -

1 
tü.-ı Erzurumu sarm11 gıbi idi. Davul, zur 

metleri zamanında alınan isabetli ted- kırdan İran hududun:ı kadar olan me- na ses1cri bandoların ahengine karışın.ak· 
• d :ız4 k·ı • <1" • h ıt ta ve h:ılk bu sevine; havası içinde büyıik 

b!r ve tqebbi.isleı i hürmetle yildetrr.ck :;ate e · ·ı o.ue.r r. ıran 3 - ı • ı bayrama iştir k içın husa•i trenlerle gel· 
ve bu mevzu i.iıcrinde geçirilen mcr- nın Tatvan'a \''! Irak lıatt1 nın Irak 1 mckte o'an ınısafirlcri sabır u~lıkla bek . 

h:ı'elerı· kı!:aca gez önüne getirmek hududuna l•adar etdleri i;;:mal eclilmiş lcmekte iJı. Sabaha karşı gcl:n:I) olan ilk 
- · • ı :i l ·ı . I ve miite.ıkıbcn saat 7 <le gc' en ikinci tren-

de yerinde bir ha:-eket olur. ve Dıy.•r.Ja ~ır ın 159 uncu cı om~.re- <len so;-;ra Hafıı>. Vekili Ali Fuat CC'lıe>oy, 

16 yıl ör.ccl•i vnzi/et 
ve lmdar olan kı ın:nın in-:ıatı c ;ı iha- ! rvıun:ı:-:l•at Veköli Ali Çetinl:ııya, Acili;ııe 
le o'un ... ı:ıştur. Şur.: i bır yandan lıu 'e!~:ıi -~ e~hi <;"'tyar •. B_~arif Vekil I~a:;a_n 

mevzilerini 

tahkim ediyo -
Paris, 20 a.a. - Aıı.keri vaziyet hakkın. 

da Havas Ajanu fU malilmatı vermekte • 
dir : • 

50 !ransız askerinden mürekkep bir gnı. 
pun almanlar tarafından esir edilmeal 
hakkında ıelen son maliımat almanlarııı 
dün sabah yaptığı bir baskın hare eti es
nasında bu rrupun ihata cdilmiı olduğuma 
gö5tcrmelrtcdir. Yoksa, krtaatımızın ecri 
çekilmesi hareketi esnasında vuku bul • 
mu$ değ-ildir. 

Dünkü gün cephenin heyeti umumiyesiıı 
de sükunet hüküm sürmüştür. 

iki taraf mevzilerini tahkim 
ediyor Trenin hareketi esnasın.da .. Har!cıye 

kilimiz kalabalık bir halk kutlesı tarafın· 
dan şiddetle aikışlanrnıştır. 

itimatla derpiş ediyorum. 
N. Çemberle n So;vgili va•;mllaşia:rım, 

· · · ·ı , 1 · - • - ı\lı Yw::cı, Rıva&etı Ctınıhur Umumı Ka-
m .,::ı.r 1ş ıen ı er.etn<:k.t..:, uı~~er }'anuan til.ıı Ke .• ;-! Ge.deleç, Parti Genci S kre· 
ileri re dof;rn ray f ;ş'.} "tına devam tui Fikret Tuzer ile Dr. Mazhar Gerır.e
olıımnak~~J:r. Ray fo 'liyatı bugün n n ri:rasetiııdeki ~iilltt Meclisi heyeti, 

Almanlar yeni mevzilerini sür:ıtle tah· 
kim ediyorlar. :Fransızlar da öyle yapı • 
yorl.tr. 

Hariciye Vekilimiz 
lzmit'ten geçti 

Dr. Refik Saydam aşagıdakı tel- Bı.mdan 16 yıi ö:-ı.c: cüm!ı ıri~·· fr:.1i-
grafla mukabele etmiştir: :!:İn ilk kurnhı:ı JÜnleriade v z.:ı l.u. 

Ekselans D. Nevil Çer.ıl)eYleyn dutları icinde işliycn d~m r ·ollar 
hmit, 20 ( Hususi muh_abirimizden ) - Başvekil H 76 kilom .. trecie:ı ib ret bulun:ıyor-

llariciye Veidlimızi hamı! olan tren 9: 1~ Loncira du. Eski devirle•d\! : ab~ncı e.iier ve 
reçe lzmitc geldi. istasyon mahşer '!~ 1 F 
kalabalıktı. Halk vekili alkışladı. Veıeıl Türkiye - İngiltere ve ransa. _ar_a- emellerle kmulan ve işletilen v~ ~u:-
''agonlarınm pencere.ini açtı ve halka na- sında karşılıklı yardım muahedesının 1 dumuzun münakale ve rmıv<:.sa!a ıntı-

' · · · · · d" du ve şunları • · eı sım~, ıyımısınız ıye sor imzası münasebetiyle ekselansları ta· yaçlarını muhtelif l•akımls.rla t;;tr.un-

.'°K~dGittiğim yerele size güvenerek si - ı rafından gönderilen mesajı en büyuk den çok uzak ol;ın yabancı ~emirycl· 
zinle bahtiyarlık duyarak uzun zaf~~n m•mnuniyetle aldım. ları cümhur:yet hiiki:metlerıncc satın 
durdu Sızin mcrdliğıniz ve ~ere ınız ~ · d b tl · A• t 
h m.d "ft"h 1 ve sa;gı ile anılıyor. Münasebetlerimlz e u sure e a~ı- alınara!< gi:zergahları ıs n ve V<!!! a· 

er yer ,. ı ı ara .... k .. d . · d' ve . . b" h 'd ·ıı 1 Arkadaşlarım, yer yüzünde en buyu şe • lan yeni devre ıçın e, ıt•ma aver lan takviye ed · lm:!l ır z., e mı .c c 
ref Tür1~ olmaktır... . . V dostane teşrikimesaimizin memleket- :nal eclilirk~n ~üvü: hın::t l;ı«:ıü'nün 

Bu sözleri müteakip halk Harıcıye e· d b. l ·11· · ül. A • - • • • l" • · -ı 
kilımizi çtlı;mca alkı Jadı v~ "Varol _ ı .. lerimiz ve etrafın. a ır. ~ş~ıı:.ıı~nz ihyak<.r ve azıı:ı!:o.r e ıy•e ua:ı:_ ıy;ın 
ıiı:inle iftihar duyuyornzl .. dıyc tezah~ - kü için mesut netıcelerı ıtıbJrıy!e ve· nilli clemiryol siya!:eti de kıs:ı bır z'.l-
rat yaptı. Tren de bu sırada yavaş ya aş !Ut olaca~ına kani bulunuyorum. na;ıda biiyak bir iu' ·i -:fa mazhar ol-
ranlan ayrıldı. 5 dnm ·d ·· b" • • • • ay. mırı ve bu::;iine 1 adar yenı en uç ı~ 

Sovyet bahr~yelılerı §erelıne Başvel-1ilimrz!e B. D:zfoclo•e yiiz dol:san bir kilometr,.lik c!emiryo-
zıyalet . . . . arasında u ins::ı ecii!rniı; buhmuyor. 

İstanbul, 20 a.a. -: H_ariciye Vekılımkızı Ankara 20 a.a. - Türk . Frar.s•z -
b · 1 tanbula getırmış bulunan Mos o- ' h d · 

"
ugukn 5 ·· •• ile ona refakat eden Dcpa· İngiliz karşılıklı yardım mua e . esı
a ruvazoru 1 · . ·· betıyle 

ıiapni torpidosu aubayları ve er erı ııer~- nin Ankarada ımzası munase • 

Devlet 6B30 kilome!re 
elem ·ryo!u yaptı 

. , d . . . , . temyız, dıvanı mu.ıasebat, şurayı tlev!et 
D•} arba.nr "n ılerı 35 mcı ı~ılom::.re-ı 1 e'si ve zalarını, Parti umumi irlue he· 
j"e varm~ş v: ::;ür ıtle il~rıemei.te bu - ;;eli azc.!a~ını ve ci;r.er ze'l1atı ı;e.:rmektc 
Jm~mu~tur. Tedar~hi z:-ı.ruri mllzem: _ ı ?'·:-ı i.içi: ~ı.ı tr n de sa:;.t 9.30 da Erzurum 

. ..d. l .. d . 1 ıstas;•..ı,:u. a 'arr.ıı,!ır. 
nın mtte1yyen mu aet :r ıcm e ternı • 

. . 1 l . ' ' l . . ni in1inde gdecek yı!ın t-.:§rın ay.an stuu1a merasıml 

irincie La<;ların 159 ı-~l?r •. 1:~ı:;:lfa 'ns • · V-l<il cri:-:ıiz i::tas: on<la b:ı•ta Er,.urum 
.• 1•n•:l r.:y fcqiy:ıtı b.~ır:lnı•§ olac !>- valısı Ha§ım İşcan, kolordu ve muttah • 
tır. 1 ke·:1 rn~ \·:..i komut:ınlanyie Erı.uru"TI ve 

G .. ,. '•1 '· J 
..z11e~.ı şa ... s-.c.r.:;r G:.!tmı;;a 

oğ'.l. )ıeni Er:z.un.:m 

c:vJr viia;.etler rr.e'ılusları, belediye ve 
Parti rc.s':rı \"ilii7et er'<:ir.ı ,.e il:< tre.ı
lerlc ge·m ış bulu.,, :ı ,. ekal tlcr musteıııır
ıarı, ur:;;;;n r udurıeı-i, milli muc:>scı:eler, 

A • 1 b~: .. :ı :ır ve mı:tbuat r.ıumersitleri tara -
r.zız y•ırtt&~ arım, 

• • • • 1 •• imd~ıı ı:chrnılanımş, ba!ita muzika ol<luğu 
E.-sız zengı:ılıl.ıer do.u olan g·ızc:l b:dc b.r askeri ı.ıta ras"mci ihtiramı ifa 

vatanımızın çok eskl y:ilard:.nb:ri ey._ m.ş!ır. , . . . ..• 
, d~ ; ka~rrrs bö'g'!krinde l'ı:ıfı;ı Vculı ('-lı F:ıa~ Cebesoy, aı_ger 
l!mr:ın -.n ger. .;. vc-::ii arl:.ıtl:ı Jarıyle bırlıkte trenden ınc· 
c:;jmhuri} et hilidrnetlerinin pl:lnlı ça· j re. ı. adılerini alkışi:ıınıya r.elen ze at 
h:m:ı1-ıriyle m·:h .. elif sahalarda y;.l.· •

1 

la ııc"ıinıla,!ıl,ta:ı ıı?nra ! t~wyo:~un dıa_ına 
ı.. 1 •• ·""k . .. h Jr ' t l cı'· nşıtr. Halk V(; ·ıllcrımız.ı:ı uU ı.clıle· 

··- !J y ı eser erı curn ı ı. c t ev- . . d t .~ı.u· -t'a kar ı'amı•tır 
• .. .. • • • • 1 rJ.nt e.1 c3 ı tl'l c .. u. ı ~.... .. . 

rının 16 yıl gıbı K sa l.ı r d:-vre::: 'lt e hıı- lfafıa •/ •• :r.ııı bu se· g. ve sa}'tıı gÖ!:ote· 
sarılmış buiuıımaktadır. Ancak mahi· I rilerin~ mukabele ederek me~tepliler ve 
yet ve hususiyetlere nazaran her biri muhtelıf teş~k~ullerle halkm oı1u"4 ge-

D"inkü alman tebliğinde fran51z C5İr e • 
riııın adedi hakkında verilen ra .. am'ar 
f ansız erkanı harbiyesinin kayıp ola-alc 
tescil ettij;i rakamlardan c;ok yü.1tse1ttir. 

Diğer taraftan alman erkanı harbiyes:ne 
göre yalnız 7 alman tayyaresi diı3ünilmuı· 
tıir. It:: bu.ki sade fransız hatlarına diı en 
a m;ın tayyarelerinin sayısı bu kadardır. 
Yalnız eylül a)'l içinde 24 alman tayyare• 
sinin dı.~müs olduı;u müşahede cdilmiı 
tir. 

Fransız sabah tebliği 
Paris, 20 a.a. - 20 İlkteşrin sabah teb " 

ligi : 
Gece gfikunetle gec;ml$tir. H va yafmur 

ludur. Cephenin bir çok yerlerinde her iki 
tarafça keşif kolları faaliyeti olmu tur, 

Akşam tebliği 
Pariı, 20 a.a. - 20·10-1939 akşam teb .. 

li i : 
Mosellc ile Sar nra~ınıfa devriye ve is. 

tik~ar faaliyeti olrı:ıı:,tur. Bir kaı; esir al• 
dık. 
Aynı b51gede mevzii topr.u f aliyetl 

kay edilmiştir. 
Cephede heyeti umumiyesi itibariyle 

sükünc-t vardır. 
Alman rımumi karargahına göre 

fine bu ak'a~ Y_edek &ubay okulunda hır fransız başvekili B. Eduard Dat~dier, 
ziyafet verılmı~tır.. • • Başvekil Dr. Refik Saydam'a, telgra_f-
Hariciye Vekilımızle Molotof la bir mesaj göndermiş ve Dr. Refık 

11 arasında dostane telgraflar Saydam bu mesaja telgrafla cevap 

MO&kova; 20 a.a; _ Tass ajansı bil- v rmış ı ti e 'ten me ajla ın 

çerek merasımın yapılacagı mcvkıe gel
uüyük türk ulusu için başlı ba~ına rni~lır. 

Şu ttalde memleketimizde mevcut umran, refah ve saadet vasıtası olan 1 B. Tahsin V zer' in telgrafı 
Jemiryollarının tulü 7357 kilometreye bu gi!zide eserlerle tesislerin kurulu- Vekillerimizin kiı.·rsü önüne gelmelerini 
baliğ olmu~ ve ı n!ardan 6930 kilo- sun<!a demiryollanmızın aldıii-ı önem- muteakip muzı~a .İstiklal Mar~m~ çalll!ı~ 

tı· ı · . . .. . . "' . . ve ilk o arak k\irsuye gelen beledıye reı ı 
·n~ 1 • n n te t zıfe bUyuk demıryol sıyasetının · Muut, rahatsu:ığı dolayıaiyle htanbulda 

Berlin, 20 a.a. - Alman umumi karar • 
ı!hı, Saarbrüken'in cenubu p~~isindokl 
hudut araıisinde vukua gelen mucadele • 
!erin nihayetinde garp cephesinde sükft • 
netin teessüs etmiş olduğunu bildirmelrte-
di~ ll 

metni aşağıdadır : 
!diriyor: Fransa ile Türkiye tarafından ge· 

Türkiye hariciye vekili B. Şükrü 1 . 
Saraçoğlu, Sovyetler birliği halk kcr çen 23 haziranda alınan ta.ahhiit e~~n 
ıniserleri heyeti reisi ve hariciye halk neticesi olup iki memleketın tesanu -

f dünü teyit eden anlaşmaların imza· 
komiseri B. Molotov'a şu telgra ı , T .. k" 

landığı şu saatte, Fransayı ur •-
göndermiştir: ye'ye bağlı yan dost!~~ ~ağla:ı~ın ,,,d_a-

"Sovyetler birliği arazisinden ay- ha ziyade kuvı.:tlendıgnı \le ıkı m ... ı1-
rıldığım sırada, Sovyet ricalı ile E-OV· leketin menfaatı ve ideal müşareke
Yet makamatı tarafından gösterilen tinin resmen ifade edildiğini görm_ek~ 
ıamimi ve misafirperverane kabul - ten mütevellit derin ınemnuniyetı.mı 
den dolayı hararetli teşekkürleri.~i ekseUinslarına beyan etmekle b;ıhtıya 
ifade etmek isterim. Hakkımda gos-
terı'len dostane ihtimamlar, memle- rım. ·ıı 1 • hu • Bugün, bütün hiir mı et erm ....• 
ketlerimiz arasında mevcut ananevı kukunu sıyanet için çarpışan butu~ 
münasebetlerin milmeyyiz vasfı olan fransızlara tercüman olarak, Fransa. 
trıütekabil samimiyeti ve dostluğu nın karde~ce seHl.mını, dürüst ve kah
bir kere daha müşahede etmek fırsa- raman tü;k milletine iblağ e?iy~rum. 
tını bana vermiş olan Sovyet devlet Daıııdıer 
rıcali ile yaptığım temaslrırın unutul- Türkiye ile Fransa ar~sı~da~i kar· 
trıaz intibalarından mülhem olara~, şılıkh yardım muahedesının ımzası 
değişmez dostluk hisle~imin __ kabulu- münasebetiyle, ekselansınızı~ bana 
illi ve Sovyet hükümetı_ne, şukr~nl.~· göndermek tüt funda bulundug~ dus. 
rıının iblağını rica ederım, B. reıs. tane mesajdan derin surette mutehas-

. ld Dün altına imzalarımızı 
B. Molotol'un cevabı sıs do ~um. mühim mua•ıedenin, 

, koy u gumuz d 
B. Molotov, B. Şükrü Sar~ço_itlu - memleketlerimizi birbirine rap:e en 

na şu telgrafla mukabele et~ıştır: dostluk bağlarını etrafın~a tars~n e_t-
"S . A so .. zlerinizden ve ıfade et- . ~. ·z vüksek ideale, halısane hır hız 

amımı . k tıgımı ,, . d 
tiğiniz duygulardan dolayı sıze ço mette bulunacağına kan.~atım ~~r ır:. 
müteşekkirim. Moskova'da yapıl;n Türk mi11etinin ve cumhurı) e~ hu-
fikir teatilerinin, Sovyet Rusya ı e kümetının kardeşçe seta~ın~ as:l ve 
'I'ürkiye arasında mevcut do~t~n~ hhraman fransız milletıne ıb:ag et-
h'ıünasebetleri tekrar teyit ~ttıgını ekle bahtiyarım, Bay Başvekıl. 
h'ıÜ•ahede eylemekle keza bahtıyarı.m. m S:ı.ydam 

:r r· .. rıca 
bostane duygularımın kabu unu 
ederim, B. vekil." 

Finlandiya - Rus 
görüşmeleri 

Yeniden başhyor 
h Moskovadaki Fin • 

~--•Bugün 

ULUS Sinemasında 

Kahkahalar kıralı 
FERNANDEL 

5 KURUŞLA 
DEVRİ ALEM 

l .nelıinki 2U a.a. - · · Passaivi-
k'.ndiya he~eti ı:1"ırahd~asıısı :ı~ı:~ıcerelerine • k 

ı, Sovyet - Fın an ıya Mosko - S e y a h at, n e ç I I y o r 
devam etmek üzere yarın akşam d d 
"a;ıra hareket cdeı:ektlr. Bu filmde herkea oya oya 

S F
• l d·y.:ı planını .. 1 cek ve zevk nete içinde va-

ovyetler ın an ı gu.e • · eklerdı'r 
'dtlerinı geçırec • 

l abul ederi ı·se .•. 
Teleı:raf cazete- Yen'ı dünya havadisleri 

. Arnsterdam, 20 a.a .. -: ·er · 1 
1 '"in H ı · k' ınuhalıırı y:ın> · · ··k ld ğ d e ın . t" sovyetlcre verı -

1 
Film çok büyu o u un an 

1 nland y hük~nı~ 1 da cumartesi ı:ü : se .. u,,1ar 
~Cck kati cevao ııa~ un ~-tır B Paasikıvı 

rıu milıak~ erle l.ı ıluııa~ıı ·c·k İJB. Stalin 14 . 16. 18.15 ve 21 dedir. 
8.Yııı E:Ltn Mo ~o\•aya done• tekrar b?.S • ' 
''e ~ k .-eıe~ıt1e · 
1 .• o•otof1a mu :ı ·e . •. i F:nJ"!.ndıya • Koltuklarınızı evelden tutunuz 
1Yac 1.tır. Sovyctler Uır il! • oh.rak kabul 

rıııı Planını mı.i->atcreve esas 1 ler dostane 
cttı(li t k-li de askıd ·i mese e . takdir - 12,15 ucuz matinesinde 
bir ruh ic ndc h lledilccek. ~<Si ı 1 
de Vaz\yet vahimleşcbilec~J.,.'tırd Mosko • c e h e n ne m y o u 

İyi malumat 11lan mah_fılle: .e reddedc - '\••••••• TL: 2193 
"3nı11 Finlandiyanın teklıflcrını "' 
c:e.,i zannedılmemektcdir. 

'Julunmuş oluyor. Uınumiyet itil.ıariy· ısrarla tatbikinde gösterilen hasscsi- bulunan uc;uncü umumi müfettie Tahsin 
le türk mü!1endis erinin ve türk i~çi- yetin ne kadar yerinde olduğunu te. Özcrin_ kendileriyle birlikte kara günler 
· · · · ı· 1 ·11· ·· · k .. 1. h" yaşadıgı crzurumluların bu guzel bayra
ıcrının kudretlı e ıy e ve mı ı sı:rma· barııı eltırme ·te ve ;ıu guneş ı şa ı· mma İ")tirak ~demediğinden du Ju~u te -

Bataryaların •e keşif kollarının mevıı 
faaliyetleri müstesna olmak üzere cephe
nin hiç bir tarafında dikkate ıayan her 
hanci bir hidise olmamıştır. 

ye ile ba~Jrılan ve en büyük lokomo· l '·alar altında do3an yeni Erzurum bi- esıni~ü bildiren ,., onları en ı;üzel temen· 
+iflerin bile islemesine müsait olacak le bu feyizli hareketin yeni bir timsa- n!leue kutla»an tC'lgr~fını ·-~kumu~ ve manlığını, aziz hatıruım yad cylemi~tir. 
· • I d . l 1. l k .. l . . . .. .. d .. k l Erzurum halkı adına ı;oyledıı:ı nutukta, N f V .1. , k'" "-' 
va::iret ve metanette o an emıryo • ı o ara goz crımızın onu!l · e yu ·se - bu mesut gune kavu~mad: için erzuru:n • a ıa ellı tmız ursuue 
'arımız!n 16 yıl icindeki tutarı orta mektedir. luların çektikleri hasret yıllarının anlan- B. Haşim hcan, sözlerini Mill.i $e~• 

h · H • J l l na terc•111an olmu~tur kar•ı bu""tu··n milletçe duyulan sevı;:ı, b:ı". hes::ıpla her yıl 200 kilometre at ınşa .. attın ım:a3ın a ça r!llan ara B hçd t Y.1. · t h Ik k h ~ • 
- • • 7 u u u ucu vı aye a ının a ra • !ılık hislerini ve cumhuriyet hükümetıne 

~clililiğini göstermekte ve son hır yıl te~ekkür mantık menkıbeleriyle dolu ha::,atını işa. olan ııükran duyıtUlarını ifade etmi tir. 
içinde Erzincan • Erzurum arasında Sayın vatand;slarım, ret eden mesut Ca kaya Mi~li Scfe ka.;şı Hatiplerden ıonra kürsiıye gelen Nafıa 
· .. d"l · l k 213 kilomet· .. . ~ .. .. • • En:urum halkının aonsuz mınnet ve 11uk· Vekili metnini ayrıca bildirdiğimiz nut • 
ın a e ı mış o an ısmın A Cumhurıyet hukumetlerının ba· ranlarını, baı:lılığını ve cümhuriyet idare· kunu aöylemiıı ve bunu genç bir mektepli 
reden ibaret bu unm::ısı da bu vasatı şardığı diğer işlerde olduğu gibi de. sine. k~r ı olan sarsılmaz imanını teyit ey- kızın hitabeın takip eylemiştir. 

• . . 1 k d" . 1 lemıctır İst:uyon dıcındaki bu merasimden son.o nıs 'Ctı teyıt ey eme te ır. mıryo siyasetinin tahakkukunda dahi B .. I d: ... k.. ..d N f v k·ı • . . e e ıye reısını. ur5u e a ıa e a e. ra tekrar istasyona gidi!erek burada lı:u • 
Şarkta demir yolu nakliyatı 

normalleşiyor 

Ülkemizin jeolojik durumuna göre 
:m arızalı kısımlarında yapılan ve Ye
şilırmak, Kızılırmak, Dicle ve Fırat 
vadil .. ri gibi çek manialı sahaları ve 
yü~sck dağ bellerini aşan demiryol1a· 
rımızın bugün Erzurur.:ıa ulaşması 

muhtelif bakımlardan sevinçle karşı
lanacak mahiyettedir. Fakat, demiryo 
lun Erzuruma varmış olmasiyle cüm
huriyct hükümetiınizin ve milli Şefi
mizin bu mevzu üzerindeki gayeleri 
tamamlanmış değildir. Sıvas • Erzu
rum demiryolunW1 buraya varmasiyle 
memleketimizin garp ve şarkı biribi
rine kavuşmuş olmakla beraber Erzu
rum - Sarıkamış arasındaki dar hat 
yerine normal hat yapılması ve Kars
ın o kısmındaki geniş hattın da nor· 
mal hale getirilmesi kararla ·tıı ılmış
tır. Bu suretle şark bölgesindeki yol
cu ve e ya hareketlerinin normal hat
larla aktarmasız olarak şark hududu· 
muza ve büyük dostumuz Sovyet hü
kümetinin demiryolu şebekesine k.1-
dar mütekabilen temini mümkün ola· 
caktır ki, bu maksatla ihzarı muktazi 
kati harita!ar için ıle arazi üzerinde 
mesahalara başlanılmış bulunuluyor. 

Şark·ve cenup demiryallarınrn 
inşa ttalhaları 

B· ndan başka Adapazarından baş
lı?·arak Bolu'dan geçmek ve Irmak -
Fılyos hattının İsmetpaşa istasyonu
na müntehi olmak üzere ayrıca bir 
h~ttın yapılması da derpiş edi!mekte
dır. Bu arnda ""ark ve ce:rnp demiryol· 
larırnızın son inşa sa balarına da te· 
mas etmek çok faydalı olacaktır. Di
yarbakır'dan itibaren ı 73 üncü kilo
metrede kain Reşa ı mevkiinl" kadar 
miişterek bir hat halinde giden demir. 
yolumuz oradan iki istikamet takip 
edecektir. 

a - Reşan'clan ayrılan bir hat Bit
lis • Tatvan yolu ile ve Tatvan • V .. n 

ıJgıli vazife sahiplerinin gösterdikle · ti belediye inşaat dairesi reisi Razi ve vJ. rulan takın kurdelaları hayırh temenni • 
ri yüksek gayret milli kabiliyetleri· li takip eylemiştir. !erle kesilmek suretiyle Sivas • Erzurum 
miz b k d d k ·f ·h d - İnşaat dairesi reisi Razi, Sivas - Erzu- hattı Nafıa Vekili Ali Fuat Cebesoy tara-

a. ımın an a ço 1 tı ara eger. rum hattının inşasında iktiham edilen hndan saat 1 de resmen işletmiye açıl. 
Bu itibarla Sivas - Erzurum demiryo • giiçlükleri kaydetmiş ve cümhuriyet ida- mıştır. 
luna ait işlerin görülmesinde öne çı- resi altında tü,.k mühendisinin, türk iş • Merasimden sonra istasyon blrıa!ll için· 
k 1 kl 'l . d d ~ 1. çisinin, türk sermaye11inin baısardığı isleri de hazırlanmış olan büfecle davetliler izaa 
an zor u arın yenı mesın e eger ı rakamlara dayanHak izah etmişt ir. edilmişlerdir. 

emekleri geçen mühendis ve fen me- VS.li Haşim, en heyecanlı ifadelerle, Hattın küsat resmini müteakip ıehre 
murlarımızla taahhütlerini yerine ge- türk milletinin, türle ordusunun yüksek giden vekillerimizin huzııriyle müfettiıılik 
• .. . . kRhramımlık ve fedakllr!ığını ifade eyle • binasiy!e vali konagının ve halkcvi bina-
tıren muteahhıtlere ve bu hayırlı ış- miıı, Ebedi Şef Atatürk'ı.in eşsiz kaLra • sının küşat rc5imleri de yapılmııtır. 
lerde çalışan diğer memur ve işçiler~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mize teşekkür ederim. Bundan başka 
bu mesut toplantımıza iştirak eden 
Büyük Millet Meclisinin sayın vekil 
ve mümessillerinin, kahraman ordu
muzun, Parti ve halkımızın güzide 
rükünlerini, mümtaz idare amir ve 
memurlarımızla bütün yurttaşları 

sevgi le selamlarım. 

Ebedi Şel'e ve Milli Şel'e ıaygı 

Bu suretle sözlerime son verirken 
cihan harbi sonunda Ebedi Şefimiz 
Atatürk'ün türk ulusunu esaretten 
kurtarmağa matuf hareket ve faali
yetlerine ilk merkez ve makes olmuş 
olan Erzurum'un çelik ağlarla hükü
met merkezimize bağlanmasına büyük 
bir önem vermi bulunan ve yüksek 
varlığiyle aziz yurdumuzun dün şi· 
malden cenuba, bugün de garptan şar
ka bağlanan demiryollarımızın büyük 
hamisi Milli Şefimi:ı İsmet İnönü ve 
onun izinde yürüyen yüce türk ulusu
nun büyük adını sizlerin de minnet ve 
şükran duygularınıza tercüman ola
rak yadederim. 

Var olsun büyük milletimiz ve 
Milli Şefimiz. 

,,:!lll!llllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

~ B .. yük Tür iye ~ - -- Yazan: ORHAN CONKER : = -_ Türkiye'nin mesu\ ve kuvetli : 
: bir büyük Devlet olması için ge- : 
: rekcn şartları tetkik eden bu ki- : 
: tabı vatan sever her türk genci : 
: okumalıdır. Satış yeri: Akba : 
: Kitabevi. 
.,11111111111111111111111111111111111111;:' 

STOKHOLM KONFERANSI TOPLAN Dl, 

Tam bir istiklal ve 
tam bir bitaraflık 

Şimal devletlerinin kararı budur 
Stokholm, 20 a.a. - Dört timal memleketinin hariciye nazın 

dün öğleden sonra müzakerelerini bitirmiıtir. 
Saat 18 de verilen resmi tebliğde ezcümle ıöyle denilmektedirı 

Konferans evelemirde umumi va:r:i- ı edilmesini isterler. 
yeti şimal memleketlerinin her biri Helsinki, 20 a.a. - Finlandiya Ha. 
bakımında~ tetkik ~-yle~iştir. K~n- riciye Nazırı Erkko bu sabah aaat 
ferans ezcumle bugunku beynelmılel 11 45 te Stokholm'dan buraya dön· 
vahim vaziyetin, bu memleketlerin mU§tÜr.· 
daima talep ve iddia ve bu harbin Kopenhag, 20 a .a. _ Danimarka kı· 
b şlangıcında da tesir eylemiş ol • ralı, Hariciye nazırı Munch Stokholm 
dukları bitaraflık vaziyeti hakkında konferansından bugün buraya dön
bizıat kendilerinin karar vermeleri müşlerdir. 
hakkının idames.ine mani olabilecek 
zorlukları tetkik etmiştir. Alman gazetelerinin telsirleri 

Konferans, temsil edilen devletle - Kopenhag, 20 a.a. - Siyasi mahafil, 
rin sıkı bir teşriki mesai halinde ve Stokholm konferansı neticelerinin 
devamlı bir surette kati bir bitaraflık mevsimsiz ümitler besliyen bazı ecne• 
muhafazasına azmetmiş olduklarını bi muhitlerini belki de sukutu hayale 
müttehiden tesbit eylemiştir. Bu hü- uğrattığır.ı ve fakat Skandinavya 
kümetlerin tahaddus edebilecek me- memleketlerinin şima'cilik tezinin en 
seleler karşısındaki hattı hareketleri mühim imtihanını muvaffakiyetle ge
tam bir istikliil halinde bitaraf vazi- çirmiş olduklarını ve bu memleketle. 
yetlerinin idamesi endisesinden mül- rin arasında'{i bağların daha ziyade 
hem olacaktır. Mezkfır ~ hükümetler, sıkılaştırıld ğtnı kaydeylemektcdir, 
diğer devletlerle müsalemetpervera- Şimal memleketleri k ndi toprakları 
ne münasebat esasına dayanan bu hat- üzerinde sükCınet!e yaşamak haklarını 
tı harekete herkes tarafından riayet ve azimlerini tebarüz ettirmi lerdir. 
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~ Meml... etim:zin en büyük an yi mü 
. . 

esesı 
----- -

~ol n K RABÜK Demir ve CeH Fabrikaları· 
--------- ------

------ ardı"ı ve Alm n o' ları kadar kuv-
-

----

~vetli t sun KO ---
§selerimiz tarafından 

Vô ÜRLE İNi müesse- -----------satlşo a rzediyoruz. 

----- Bilumum istasyonlarda ve-v~ onl rda, --
~yahut deoolanmızdo sayın = m .. şterileri:n!- --E:zin emirff:rİne amadedir. - ------ = - ---------

----~ ---HER ~EHİ • 1 e ---- ------ -----Ankara Memurlar Koopero ti fi, - -· - -- ----- ---ANKARA Telefon · 1428 - -- -- -
~VEHBİ KOÇ TİC. E -L ANKAR -----. -- -- -- ------= -- Telefon : 3450 - l - 2. 
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Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacal' 

Edime Maarif Müdürlükiinde.n: 

Muba.ı:runen İlk Te-
bedeli minatı Kırdırmanın 

Cinsi A.ıı Çoğu Kuru§ S. Lira Kş. günü 

Ekmek 
Koyun etl 
Sade yatı 
Odun 

112.000 
12.800 

7.300 
210.000 

155.000 
18.500 
10.SOO 

28.5.000 

8 
3.S 

120 
ı 

25 9 O 00 26-10-939 perşembe 15 kapalı 
00 486 00 
00 985 00 
80 385 00 

" 
.. 

.. 
" .. .. 

İdaremize bafh yatılı orta okulların Mayıs 1940 sonuna kadar ihtlyaı;lan 
olan cins ve ınik:tarlan yukarda yaı:ılt dort kalem eraıı.k 1 l bir\n~ite11Tin 
1939 tarihinden itibaren 15 gUn mUddc~ c ve apah z rfJa eksi tıneye ko
nulmuı.tur. İsteklilerin ıeraitl öğrenme ıüzere her Ün Maarif İclaruinc ve 
lıirdırmaya ittiri.k için de 2490 sayıh kanunun 31 ili 41 lnci maddelerine 
göre teklif mektuplannı hazırlı arak be li gün ve ıaatte komisyona baş 
vurmaları ilan olunur. (8380-5297) 15235 

Kiralık dükôn ve daireler 
lrııaau bi en Koyı.ınpaı rındaki Ağande çarıı ve apartmanları B kı~mı 

dükkan ve daireleri kira a konmu;tur. İs eklilerin 21-10·1939 cumartesi 
g nil saat 14 de milz.aytdcyc ig İl'~kleri rica olunur. 3939 

l\'IAHKEMELER 
Ankara 2, ci Aıliye Hukuk Mah· 

kem.,.inden ~ 
Ankat hnlne ekillerinden a11ııkat 

Bebzat Dumanın An ;r:ı Ahıyı ııp mahal· 
ininin Uluuk bo uı Qka ında n ı:lı 
met otlu Ahnıedin aı - K nunu nl • ~30 
tarıhindc 37 ci depo alaYınA ıc11ke ilerek 
mczkllr t rihtcnbcri kcntliı ndcn hıc b'r 
haber ahnnmadı nıdan v• mah 1 ik ınet.İ· 
ne dilnmediğindcn ıyıplııi na k rar veril· 
meıini lstcmiıtir. Mıhkcm et bir ene e 
ıhrJ r a7 müddetlerle ikı defa ilin edil • 
m'!:C U:rere ılin yııpılmuına karar \'etil· 
mi~ oldu un.ılan yukarıda drcs u iıınıı 

zrlı fciıınat otlu Ahıtıcdin ha aı ve mc• 
maundan haberi ol nlarm 31 • Mayıı • 9411 
cuma ctinU sa t 9 dan evci Ank ra ikinci 
uliye hukuk n hkemı:abl h berdır et .. • 
ınelcri 11c yahı.ıt kendilerinin meıcldl.r ıı:un 
ve ıaatte m hkı:rn ının ınür cu ı h.iıuıııu 
birinci defa llin olunur. 393? 

Ankara İkinci Asliye Hukuk 
a'hkemeaindcn : 
E51c!~ehinle eektr fabrika ı dcmctclle· 

rindcu A7 ılı Hü eyin oilu M taf Y• • 
nnıda .Ayııtın Keı"noıt kÖyllrıd n Çolak 
lüsan o u11uın an Mu tala oğlu Aliye : 
Karınu F tma Yurt e11cn ar.ıfmıl n a

lethlnlze acılan bo1anmı ava ı llterinı 
ıı:öı1tcril"n ilcııınetıı§hnıud bulunmadı ı -
nızdan dolayı hukıık o ut m11lıakemı:lert 
kıııununun 141 1nci maddcelnc te• fikAn 
ıo n müudl't tayiniyle il n,.n d "c iye 
tebllıtine arar verllml oldu ,ıın.d n ılu • 
ru'SJllilnıa:ın mu ll k bulunduP.U 1-11 93\l 
salı g!lnti ıu• 10 da An!c~ra ikinci a 1iyc 
hukuk mı keme iııd hazır bu1unmanı 
'Veya m dil k bir v kil ıoı\tl mcnlz lü 
aumu dheti)'e mıılı.:ımını l:11iın olm:ılr il · 
ure Ulııeu tcblii olunur. S9415 

Ankar Asliye 4 Üncü Hukuk 
Mahkt!ımeainden : 

i Tarsuıa.n Yanıkkı la köyU ö• re men 
ikı:n balen ner de olduııu bilinı:niycn Mu
b ' ttln Y tele : 

İn iline müf ercim i ar myor 
K yııeri Tayyare fabrikası Di· 

eklör1Üjünden r 

Kay erı t..ıyy re fabrikas ıa bit 1,..lllı· 
c 
ol 

c milttr~imi al c tır, Say ve Dayan 
abilir. Qoı;tenlecek ehliyete gore 210 

:-aya knt.lar cyhk ücret verllecek ir, Ta· 
p ol:ınların emniyet direlctorlıigünden a· 
c klan h snlil:ial kliıdı ile i1tldalarmı 
h•yct ıs - TI. nı:l teırin - 939 giıuü Kar
ride bulunmak üzere posta ile sdnder • 
elerinl ve Kayaeride fııbrikada 20.11,.n. 

il 
il 
ı 
ni 
se 
m 

ti! rin • 939 ;;ilnU yapılacas imtihanda 
azır bulun •l•·ı ilin olwıur. 

ci 
b 

.. 

l 
1 
1 

1 
1 

1 
~ .. 

15335 

A ....... -........ an ................... . 
"ADRIATICA" A. VAPUR 

ŞlRKETl: 
İstanbul ile ADR1AT1K li

m.ınları arasındaki ek pres lüka 
postalarına yeniden başlanacağı 
ve bu postalar her 15 günde bir 
"ECİTTO" vapuru ile yap,Jaca· 
"ını muhterem müşterilerine bil
dirmekle keııbi eref eyler. 

Te,riniıani zarfında 2, Ui ve 
30 tarihlerine mu&adif per§embc 
günleri aat 12 de Galata rıhtı· 

mından hareketle (İzmir, Pire, , 
Brendizi, Venedik "C Trieııte)-
ye uğrıyaeakbr. 7263 

u1111eu1111u......,.. ... ıo1uı.,ıu ı uı 1111 

.. Ziraat Banka ı .,,kili tar frnd n aleY • 
hinııc açılan 5 S Un lıcak diva ınrn dıı 
ru maıı için ikamet bımıın meı:lıuliye 
tine bin tn llAncn tebll a yapılmıı il J;ı 
ıs.l0-1939 c;arsunba ııUniJ saat 9 da mah 
kemeye ııelmedi iniz Ye ırir •ekil de ıtön 
dernıl'd: inlzJ n aıyap kararı tebll ıne ka 
rar verilerelr bu hıısuat ki duru ma 24-11~ 
9S9 cıınıa günil sııat 9 ı bınktlını$tır. O 
ıUıı ve s.ııattc ds Jı:lrnediıı:iniz tekdirde du 
ru,ma7a ar.rabınııda denm olunacatt ve 
bir daha mahkem .Yt: ılmmıyaca ·mu teb 
ili m&hmmı &iın olnak lbero UA.n o 11 

•• .. •u1u11111..,ı••ıı1ıuu·u1 ııuar ıııııuu: . 
. . 

. 
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ESKi NAZİ 
MUesseseıi kıvlık şapka model· 

lerinin bütün son yeniliklerini 
gösterecek olıtn ıergisine 16-1 O 
puııreteıi gününden itibaren sa· 
yın müşterilerinin ıeref verme· f 
!erini rka eder. 3811 IJ 
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=-= Kzılay Cemiyeti umumi merkezinin yardımcı ~- s tıltk otoınobil - Sevrolet marka 935 
_ _ mmleli 1251 plaka numaralı taksi otomobi-

S Hastobakrcı Hemşire kurslarr § ıı. Bahcell eler 81 numart)'a. mıiuc~~;3 - -= : KIZILAY CEMlYETl UMUMi MERKEZiNDEN : Sarılık - Etlik, ıon dunkt 15 odı mut-
: bık Banyo, ı irell bo hıma ve bat ile ls-

E Cemiyefımı'z tar~ Fından har o, kıtlık, muhaceret ve emsa-_ -- met Pap M. u~un yol 'No. 90 Bakkal 
.. clUklcinr. TL. 2147 

: li ahvalde zuhuru muhtemel he. tahklarl yapılacak müc.a- : 3S.S-Z 
- d 1 d b Jh b J'lc d h J d K 1 - S rl/ı - Kah\'e ka umıa ve çekme mıı• : e ~ e ve i assa ıef er er ı esnasın a astan o er e ızı = klnesl srmens dln:ın1oslyle beraber, An· = ay e as h m,irel rine yardımcı sıfatile çalıştırılmak üzere !tara Pa ta salonuna miirac:ı.ın. 'l el. 3612 

E (GÖNÜ .LO H STA.B KlCI) yet· tirmek için ı ikinci· : 3885 

- ' 1939 b ' ·• d • "b A Nil - Saulık otosild~t - ı:r.s benir 4 ZI -: teşrın • perşem e gunun en ıtı aren tı ara mune : aısn!ı ustcn ııı.ipap her tarafı ııa~:ılı N'.s.U. 
:E Haat nes.nde kurs çılaca tır. Meccani olan bu kuTSa aşağı : az:, temiz kull nılmı1 Hal~e\·ı a falu Baı-
E da y zıh 1irtları haiz ol nl r alınır: :: ı:tl:ır Ap. Ka ıcıta müracaat. 3897 

~ 1 - Kadm Jmak. E Seırkı - Yeni ırhir Atatid: Bulvarı 
-... 2 _ 20 'll;; 45 ya•. r •ında bulunm _ c.1 ıvu.n :ı a~ " c;~o lira ira it apartman. - " .,, "' ... st bul pa ıı ııalonu ıok k sanayi caıidt• 
: 3 - En az ille mekteb tah. ilini bitirmis olmak, : si ~Zo. 82. Tel: 1953 3905 

: Ka dedihnek ve dereler ha ~kın<l m~lurr.at ideyenle· § 
:; rin Ankara Nümune Ha ane.."i Ba.he1.: ' Hğine 15 bit-inci : 
:: h: rin 1 39 d n itibaren her gün saat 13 den 15 e 1 adnr, : 
: talı il ve i luı ve nüfus ·ağıtları ve iki a et ves'ka fotoğ· : 
: raflar'yle mürac t.l etmeleri rica olunW'. Ilu in ni vazife- : 
:; ye tefik V<> hayn aever hemtirelerim"zin ehalükle ko il· : 

: c ki rıne. kaniiz. 3700 : -, 11111111111t1111111111111t1111111111111111111111! 111111111111t11111llflfll11 lfl,,. 

To lantıya ôvet 
KIZILAY CEMİYETi UMUMi MERKEZlNDEr : 

Merkezi Umumimiz 24 Birinciteşrin 1939 salı gtinü uat on bir
de Yeniıehir'dcki binasında toplanacağından sayın ~ıanın teşrifleri 
rica olunur. 3954 

939- 940 se s· mahrukat 

E 

anunun n tatbik o 
yere itt nazarı di 

a 
osun an • 

• 

u duğü 
• o ın 

k 

Heyeti Vekile karan ile 9351 - 940 luıında mahrukat k:ıı.nununun 

tatbik edildiği (Balıkesir, Bandırma, İzmir, Bayındır, Buca, Borno· 
va Menemen, Ödemı§. Tire, Torbalı, Uşak, Manisa. Alaşehlr, Salih· 
li, Turgutlu, Akhiıar, Kırkağaç, Soma, Afyon, Dinar, Sandıklı. Çay, 
Bilecik, lnönü, O maneli. Burdur, Eski ehir, Adapazarı, Kütahya, 
Tavg.anh, İzmit, Darıca, Gebze, Sapanca, Karaman, Kon)•a, Argıt
han, Çumra, Ereğli, Ilgın, Kayseri, Niğde, Sıvat, Sam un, Çarşam· 
ba, Ankara, Diyarbakır, Eliizığ, Malatya, Giresun, İnebolu, Sinop. 
Trabzon Sürmene, Hopa, !aparta, Ordu, Fatsa, Ünye, Akşehir, A· 
masya. Edirne, İstanbul, Kırklareli, Çankırı, Rize, BoT.öyük) şehir 
ve kas.abalarında mcıkO.r kanunun şUmıılUne giren devair miiessesat 
ve aair binaların so a ihtiyaçları için kok, sömikok. briket, linyit ve 
taş kömUrü gibi kurumlu ve dumanlı kömürleri kurumu ve dumanı 
il birlik e yakacak ve soba borularını ttkamıyacak, sıhhi, fenni, 
metin, zarlf ve ucuz muhtelif boylardaki sobalarımız yukarda ismi 
geçen yerlerdeki mahrukat ve soba acentalarım1z tarafından satıl
maktadır. Alakadarların ajanlıklara müracaatları ilan o1unur. 

(5432) 15366 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - = - -- -- -
~ OPTA RADY LA 1 ---
---
-

--------
Şık, zarif, sağlam ve tabit sesiyle diğer bütUn rad)'Olara faiktir. = 

Bir kere görüp dinlemek vereceğiniz karara kafidir. M. ve A. Ha· g; 
nef kardeıler Hal kar ısı Posta caddesi telefon 3150 Telgraf; = -= Hanef, Ankara 3903 = 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

S ul - bm~tPJI cadllninde konfor· 
lu ir b.n· s tılı:tıır. l11t. uh 1 !•asta aıılo· 
mı solc:ı.k S.ıınyl caddesi No. 82 M. Tel: 
19S3. !906 

tr!ık - K n !ıdere uf ltına on met· 
re mnaf·de konforlu apartm n atılılıtır. 
lsta•ılıul ra-t J;ılonu Senayi caddesi No. 
s2 M. Tel. ıçss !907 

Sattlrk Ap;,rımıın - K. oUan cadd in
de alun ; 4 tlil kanlı ayda S20 lira. icarlı. 
San yi catlilesl . No: gz 'fi: 1953 3929 

Saulrk Ban10 - Termeııifon "' kUvet 
tderruat.y e. Ksrao lan caddesi Merkez 
Apart<n~n kapısında ır 7etecı B. Meh -
ıncttm onılması. 3942 

1 Snulık Hisse - Yapılmılcta olan bah • 
, çell evlerrlen B ve C iplerinden &alılık 

hi1 eler :ırdır. Tel ı 24015 Bayıam C No 1 
3940 

S tılılc Ap•ttman - Balıkpazannda 4 
kat 4 dnır li bır apartma lı.k anıah 240 
1 ı·a icarlı %40 borçlıı konforlu Tel: 2406 

ayram C No. l 39SO 

Sııtılılr. Arular - Cebeci, Yenlısehlr, 
M !tepe, J Uasyoo arkalarında imarca par· 
se li ehven b~delltrle Tel: 2406 Ba:rrım 
C No. ı. 3951 

SauTık Apartm;ın - Atatürk Bulvı.nn
da 7 dalrelı 418$ füı lculı yolcululı: dola· 
yısiyle Tel: 2406 Baynam C No: J 3952 

Sııulılı: Apıırtmenlu - Yanitehlrde. Ce· 
becide, Ankar nın her tarafında iıtenllen 
bedellerle ev, apartmanlar Tel: 2406 Bay
ram C No: l 3953 

Kirahk 
KirallJı. - Bahceli evler, 2 el durakta 

S oda, banyo havıgazt, eiekttik ve 111 çif• 
te camil yen! muoıımb:dı Ti: t900 ve l287 

3798 
Kırslık - Yenlechir Sıhhiye Kat'$rsm • 

da Ugur Ap. da cayet ltullanıelı tanı ion· 
forlu 4 odalı bir dııire•i muracast Ti: 
ıSSl/25 3. 3800 

Bılge sokağ-lnda 4 numaralı apartmanda 
nezareti kamilell 5 odalı, konforlu bir da
ire kirRlık ır. A.pattıman, Cankaya cedde. 
sine o:us be& metre va otobüı duraıtuıa 
Ja i dakika mıısa.fededir. Tel: 6169 

!1832 

Kir tılı - Ucuz, kullanıııh daireler. Mal 
te11c ilk dur k. Ostürı souk nihayeti. Yeni 
c1.:ler nh sı. Dura1 Ap. lı;lndmlere ınU· 
racaat. Tel: 1654, 3845 

Krıalılr. Deire - D!Stt oda, bol, banyo, 
elektrik, b v;ııgatı. &U. Önc:ebeci, Kurtulu , 
Topraklık Angın sokak Hakmıın apartı • 
nıam. Tel: 2048·2418 3848 

S11:11k sulu Jıalorilerli - Tam koforlu 
dbrt oda bir hoUıi birinci kat yarıbancyı 
elveriıll dıire kiralıktır. Kl.zmı Öı:l.lp 
caıl. Kemah Ap. No: 30 3850 

K.it11JJ/ı d.1ıre - Yenl1ehir D~irtepc 
Urum; aokak 4 No.lu evin yedi odadan i· 
barct o an mu •mlıalı 1;c val:.lı boyalı kon· 
forlu dairesi kir lı.ktır. 38~5 

lCir.ılık Lüks Vıll · - Büyük ve mutena 
atonları havi t rıi in a, semti merked 9 

odalı, &.::ılorHer, ıöınlnc, ıanıl. parke, tc • 
lefan ılih. Mils it 1$Cr itle. Telefon: lS>OO. 

3862 
Kmllık - B:>.hçell Evler maha11 sinde 

ufalt üı:erin e bir'nci dıırakll 5 <1dalı 6 
nu."T1arah mU.takil ov kir lılıtır. (Telefon! 
3910) 3865 

Kiralık - Domontl civan, AıatDrlı: 1i· 
sesi in~aab kar ıımda yeşil boyalı apar1· 
m:ın 4 o J l hol ı hlzıne çi oduı, um 
konforlu daire. Ost k;ı ta mürııcaa.t. 

3877 
Kiralık kııt - Itfa vt meydllru kıırtu· 

lu1 A.p, !ı oda mutbak banyo konfor. Ka-
pıcıya minacaaı etlilmnl. 3878 

Kiralık oda - Mob tr. lı bir o•la kira· 
lıkur. Ycııişı:h r hmct rıöali c;ıdde i Lo· 
~an al nı Emcilcr sok:ı.k. No. 7 l 3887 

21 - 10 - 1939 

Küçük ilôn artlara 
Dört satırhlc kilçlik ilanlardan : 
Bır d•I• ıçıo JO Kuruş 
!Jr.ı dı•I• içın 50 Kur~ 
()ç d•f• ı~ın 70 Buru:, 
Dorr del• ıçrn 80 l{uruş 

Devamlı küçük llanlartlan heı det
fası ıçio 10 kurut lınır. M eııela, 
!O defa nc,redileedı bir ilan ıçio 
140 ırunıı lınacılctır Bir kolar • 
lılı olmık Uzere her uıır, aellmo 
uılarındalri bo luklar rnOı eı , 
30 bari itlb:ır edilmı,tlr. Bir ku -
~· k itln 120 harften ibaret olma -
lıdır 
Dört uırrd:ıın fazlı b r ııaur için 
beher uferloe ayrıca on kuru.s •• 
lıııır. 
Küçük llinlamı 130 harfi ııecme
mcııi lllırmdır . Bu miktarı ceı;cn 
ililn 1 r ayrıcı pul tatil sine tlbi • 
dir. 

Kiralık odı - Bayan lçi::ı aile nczdin .. 
de brınYolu ıü:ıal, gijne,ıı. Itıkltır çad. Ne
cati okulu yanında me.;hul a ker sokıı · 
No. 23 U ur Ap, K .2. 3915 

Kirılılı Daire - Yeni ebir Havu7bıı&ı 
Celıkkıı.lc aokak 3 ııwnualı ap:ıttm:ıııtıı 
!ı t atı Üç e:cni' oda ııı.ndık: odaaı her tilr
lil konfor. aörnıel: kın orta ltal ııHlcre 
rorü m k için tene} kurmay süvari mil • 
fel ·,liii emir subayı yıiıba r Yasar Te -
lef on: -sss2 3gz3 

Kıralrk daire - Maltepe son durak •~· 
Fal!ta 4 numaralı ıpırtmıınm 11 t k1ıtın.ia 
3 ôda 1 bol 1 hJzmetçi odaeı konforlu 2 
daire kir lıkttr. lc;indekHcre mliraca t. 

3924 

Kiralık dair11 - Atatürk Bulvarı mUh n• 
dlsl er birlil;i karwısmda bahçeye nazır A. • 
rlm apartmanının 5 No.lu dört odalı daire· 
i k! ralrktır. Kapıcıya müracaat olunın;ı • 

sr. 3925 

Kiralık - Janıdamıa en ltllıil ynnmda 
veklletlere be'i d ki ka mesafede ye ıl J'll
pıl n Koçak a.rıartmanınd:ı 5 şer odııh dn -
reler SO • 45 lira, Yolu yapılmaktadır. 1 • 
çindekllere müracaat. .3935 • 

Kirılılc - Balı.anlık! r karoı mda bal -
kontu 3 oda ban70, mutfak, elektrlk, ha· 
vag ııı bir balnıe. Ucuza. B kanlıklar kar
ŞISJ SUmer bukatiyeslnc milraca t. 3937 

Kir•ltk D•ire - Z odalı banyo mutfak 
v.s. birinci kat. Yeni ehir halta puarı kar
ım (Ist. Kurtula:; S.) 10 No. lu Ap., 3 
No.ya müracaat. 3!138 

Kiralık Dairtı - Ymiıcbir Dcmlrtcpe 
Urunç ıokıi.k No. 2 - 1 apartmanda. 4 oda· 
lı ve hoHU bir daire. Her zaman görilHir. 
Telj 1348. 3941 

Kiralılc Ev - Ön Cı: ecl Topralthk me• 
kiin4e fo. 153 U!it it.atta S oda 1 mutfak. 
banyo bel!, hol elektrik tf INlı ve lnlJ'U• 
su vardır. MUracaat Tel: 3313 3943 

Kiralık. D•ite - Yenişehir Havuıbıoı 
lnklllp S. Dr. Abdııll ı Raaim •P•ttın nt 
No. S dılreıi. Geniı; 3 odalı l bol. Görme 
iı;lo kapıcıyıı. mliracııal. ·Tel: S27S S948 

Kıra/ık Ap. - Yeni ehll:\:le el Cad. 
Mimar Kemal mektebi karFSI bahce lc;lnoo 
de bilyük alon 4 büyük 1 lrilc;ll oda pa~ 
ke, konfor. 2 ci kat mllracııa1 Tel: !362., 

195~ 

Aranıyor : 

Tl!zfibtar aranryor - Terdlllt 1$1nd 
anlar teıılht:ır • tcıtclhtar J'atı:a ın& ih· 
tiyaç " rdır. İkinci AnAFa.nalıır cad. Jlıl. 
Galip Çanka7a ten:ihanoııine müracaat. 

!BM 

Arıınr7or - Yapılmuta olan kilı;lllı: .... 
lerden O. F. tipinde hi11e aranıyor, 

Ti: 15.>8 38&S 

Bayatı işçi aranryor - !şıklar cad. Tn1t
ya Ap. Kad1n ter.ılı! M. Adama müraca -
alları. 3898 

llrımyor - Satılık ıtr$a, ev, apartmaıı. 
latanbul pasta aalonu sok k Sıımıyi cadde
li No. 82 müracaaL Tel: 19S3 3908 

Aranıyor - DiyarbAktrrla bir otelde ça
lıtac:ak bir kadın ve crkelı: garsonlll bir i· 
d re memuruna ihtiyaç vardır. Diyıırtıalrır 
d Uru Pal;ııa oeuitl bildirir mektupla 
müracaat. 3927 

iş arayanlar . 

tı :ıuyor - 1 tanbııldm ırelmlı ırvfr 
bir bayan terzi ,imdilik evlerde dlkiı. di
kecektir. Arzu edeni r teldonla 2838 ıe 
tuürac at eô lıiliı lcr. 3853 

Bir mürebbiyt' iş uryor - DiSJ] alı 
bir almıın miire biye yeni dnlmu v ya 
ufak ı;ocuk b 1um i lcrl arf1Jr. Ool[&n B. 
tnııhalleti H tuniyc camiı ııoka!t Na; ~ $41 

mUracat. S928 Kicalılt - 3 od~ bir hol birinci kat mu
.şambılı ve biltiln kor.forlu muntazam 
b hçell '45 lira. Kocııte e gecıl &ok. ı -------·---------

.:!J(l ili l il lllllJ il il il IJll lllllfl il lll lll llll lif l lll l lllll llll il llllll lll l llll I~ N:,.;~lık Dı;re - Yenite~~::e Dikmen = = caddesinde \'i sokak Evegü Ap. daire 3 = = ~ oda 2 No,ya ıuliracaıt. 3890 = = Kiralık - Y. ehlrd~ bir b:ıyan vCYahut = = bir karı koc3 için aile yanında gem' bir = - oda kiralılıur. 'fı:I: 1775. 3892 = ~I ICıralık - Altı oda bir ıalon kıt k lo-= - rUeri. telefon tam konforlu p rtmıı.n Ye· § T E R z 1. c L 1. B ~l t~f!1~1r 0~~~cnler cıulde•i Yis sor.ak 10 31;4 
- Kir>lık - Yenlşehir İsmet lnönil c d. = son dur;ık No. S!l üı;üncii kat 3 biiyUk l = _ kilı;ilk od , 1 hol ban70, mutrll-, havaıı ırı, = = elekıri\, iki balkon, çamn~ırlık. 38')9 - -

Kiralık Ev - Yeni chlr Seliııik c.adde-
i No. 37 4 od" ve teferruatı. 3901 

- 22-10-1939 tar"ıhı•nden ı"tı•baren = Kır•ltk - Ycnitehlt Kizımönlp cad. = : = Ataç sok. Özene; Apt. dı 4 oda l hol ve 
- - bıınyolu daire. MUracaat Tel: 3319 3900 

== == - -~ Ankara'da ko1leksiyonlar1nı teıhir edecektir §§ = = Kiralık Apartman - Geniş 4 oda v.:ı. 
- =ı Sabit iki .ardirop 1 bilfe her türlü konfor = = cilııııı ve tesisatı, hı"kıılfi.de neıaret. k ba· = =ı · nlık karşın Kızılırmak ııokas 4 Tel : = = 6046 3909 = :; Kiralık - Ymhıeblr Karanfil ıokak U • 
- Jus sincmaıına blr dakika motı!edt 7 No. 

7 J llll lflllll il il lll lll il fi lllllllllllll il il il il il llJlll llllJ lllJll l lll lllJlllr. ' Pt,~ i:t ~~~ ::'~~~o~f !~f~ ~lr~J~3:;s 

ZAYILER 

Zayı - Ankara Belediyesinden aldı • 
ğım 2004 No.lu b ldcıt plhamı it ybet • 
im. Yeni ini ~!acil ımdan eaklsinın huk • 
miı yo ur. Bclıta11 Kele,. 3933 

Zııyı - Ankara belediycıinden almıS 
oldu um 1043 numualı otomob"l pli.k.ımı 
kaymettim yc:niıini alacagrmdan es.kisi • 
ııin hllımıu yokt-..ır. Abdnll;h P:uıı S9l't 

Zayi - Vefa llseşind n 31-10-93~ tarl • 
hhıdı: [en kolundan aldıc.ım d!ı•lom mt 
kaybettim. Y cnlıini ala ğunclaıı esl 1 ııııı 
hükmü yoltlı.ır. Gı:ı:i or~ mu ilim melrte· 
bi ı.abiıyc ıu.bcsi No, 170 Z hır J\ytckin. 
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MiLLi MÜDAFAA LEVAZIM AMIRLlCl 

ULUS 

2 - Tahmin edilen bedeli 9000 liradır. 
3 - .Muvakkat teminatı 675 liradır. P. T. VE T. MÜDÜRLÜGÜ 

-7-

Satıhk lokomobil makinesi 
Ankara Defterdarlığmdan : 

Bir 1 ngil:zce mütercim 
. 
l Bir ahır yaptır1lacak 

4 - !hale 2-11-939 perşembe günü sa
at 15 de Bergama Sa. Al. Ko. binasında 
yapılacaktır. 

5 - E:vaaf ve şartlan her gün komis
yonda gönilebilir. 

Bronz tel ahnacak 
P. T. T. Müdürlüğünden: 

Beygir Fabrika 
Fabrika i11ıni Senesi Kuveti Numarası Atmosfer Fabrikanın markası 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Kotnİıyonundan t 

6 - Taliplerin belli belgeler ve mu
vakkat teminatını havi teklif mektupla
rını ihale ıaatinden evvel en geç bir saat 
evveline kadıır komiı;yona mak'bu.ı muka· 
bili teılim etmeleri lüzumu ildn olunur. 
(Postod vaki ecikmeler muteber dc~il· 

1 - Talibi çıkmıyan 500,000 metre 
çift nakilli lastikli bronz tel pazarlık Cannsta 1927 80-100 1154 12 Assmann. OSTOGKDLR 

G.M. B.H. STUTGARTT 
Milli Müdafaa Vekalotinden la alınacaktır. 

Vekil et tercüme şubesine bir inyili:ı 
mııtercim i al ınacaktır. Aynı zamanda 
~ransı zca bilen tercih olunur. Yapılac 
ınıtil:ıanda ehliyeti sabit olunca bldaye 
"erilecek ile t et 160 liradır. Bu ücret &IS 
te rı ' ecek mesai ile 210 liraya kadar c;ık 
bilir. Talip olanların bal tercümelerİY 
birlikte vekalete birer istida ile mUra 
ca a •'arı il n olunur. (49\4) 148 

ce 
iyi 
ak 
tte 
s • 

ı - Antalya'daki topçu dai taburu hay
vanatı için bir tavla ahııı ineaaı kapalı 
zarf u ullvle eksiltmeye lroıımu,tur. 

2 - Şartnamesi Anka a, İılanbul, Kon
ya Lv. amirlikleri satın alma komiıvor. 
larındıdır. İstekliler olrut~bilirler. 

3 - Keşif bedeli 16343 !ıra 96 lcuruıtur. 
4 - tık tcmln:\tı 122S lira 80 kuruştur. 
S - Eksiltme 26 1. teı. 939 perşembe ril· 

dir. (5335) 152.M 

inşaat münokasası 

2 - Muhammen bedel (50,000) mu 
vakkat teminat (3750) lira olup pa
zarlık 27 birinci teırin 1939 cuma gU 
nil saat 16 da Ankarada P. T. T. u
mum mUdürlük binaııındaki satın al
ma komiıyonunda yapılacaktır. 

•. Yu~arıda evsafı yazılı lokomobil makinesi, sahibinin vergi borcunu 
odemedığinden dolayı, istasyon civarında climhuriyet un fabrikasında 

24.10.1939 tarihinde satışa çıkarılacaktır. 

a-
le 
-

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alına Komisyonundan : 

Taliplerin işbu tarihe mlisadif pazartesi ~Unü sa.at (15) te mezkfir ma-

halde bulunmaları i1an olunur. (5425) 15380 

7S 

Bir binek otomobili ahnacak 
1. M. Vekaleti Satm Alma K o-

nü saat ı 1 de konya Lv. Amirlifi satın al
nı• lcomlsyonunJıı y:ıpılacaktır. 

t5 - lsteldller 26 1. teş. 939 perfcmbe 
günü saat 10 kadar teklif mektuplarmı 
mezkıir satın alml komisyonu baekanlrC:t· 
na verecı-klerdir. (5083) H063 

Bir ahır yaptırılacal~ 

Eskiıehir garnizonunda askeri bir bina 
k palı zarfla eksiltmeye koıımuı;tur . 

Ke~if, şartnamesi, İstanbul, Ankara LV. 
amirlikleri satın alma komisyonların.da 
ıı8rUlebllir. 

Keıif bedeli 3i9SO Ura üç kuruştur. Mu-

3 - Talipleri şartları öğrenmek 
üzere her gün ve pazarlığa iştirak et 
mek için 27 birinci teşrin 1939 tari
hinde mezkur gün ve saatte o komis-
yona miiracaatları ( 5123) 15105 

FAKÜLTELER 

Ekmek a ~ınacak 
Nazarı dikkate 

Madde 1 - Sikke ve külçehalinde 
olduğu gibi kıymetli madenlerin hur
da ve masnu haJde de memleket dı ı· 
na çıkarılması memnudur. (Kıymetli 
madenlerden maksat: platin, altın ve 
gUmü tür). 

hlh ronundan : 
1 • 1 - Mııayyen günde talibi zuhur etm 

Yen bir adet bınek otomobili yeniden •C: 
eksıltmeye konul mulitur. Muhammen b• 
d.eli 3200 li ra oluo ilk te'!l·nat miktarı 2 

ık -
40 

lıradır. si 2 - Ac;ık eksiltmesi 23-10-939 puarte 
rünü saat 15 de vekUet satın alma kom is-

Fonunda yapılacaktır . 
3 - Şartnamesi her gün komiıyond• & 

tiilebilir. 
Ö· 

CÜ 
lk . 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komiıyonundan : 

l - Konyad11kl 5 ci topçu alayı hayva 
natı için bir ,avla a~ırı iıışa&ı kapılı zarf 
usuliyle ekatıtmeye KOnmustur. 

2 - Şartnamesi Ankımı, 1atanbul Kon· 
ya levazım Amirlikleri satın alma ko -
miıyonlarındadır. İ!otekliler okuyab!lirlu. 

3 - Ke•if bedeli 16450 liıa 28 kuru~tıır 
4 - 1Jk temhıatı 1233 liı a 7ş kuru tı.;r 
5 - Ekılltmc 26 Bir. re!>. Sl39 pcrş,ıııtıe 

vakkat teminatı 284'5 lira ll3 b.-uru tur. 
Kn,ııah rnrfla eksiltmesi 6-11-939 pazar

t ı ııunü ı at Hi da Eskieehir Lv. A. satın 
alma komisyonunda yapılacal.tır. Sa. Al. 
Ko.nun 2 ve 3 ınııdde1cdn:ie yazılı vesaik 
ve teminat me.kb'.1.z lariyle me:ıl-:ür gün 
ve aat ten bir .aat evet ııaat ıs e katlar 
teklif mektuplarını kcmiı;yona vcrmiı; b•ı
lunacalcl~rdır. (53!5) 153;0 

500 y ğı ilhn 1ak 
Anltar Levazım Amirlifi Satın 

Alma Komi ycnund n : 

Ankara Hukuk Fakültesi Dirck
törlliğilnden : 

P. T. T. Levazım Müdiirlüğün- Hukuk Fakilltesi için alınacak aıo-
gari 4500 azami 5000 kilo ekmeğin 

70 Bisiklet alınacak 

den : 
ı - 16 birinci teşrin 1939 tarihinde i-

halesi yapılacağı ilan olunan 70 adet 
biai t1ete taıi p çıkmadı~ınde.n eksilt
me on giin müddetle temdit edilmiş· 

tir. 

tahmini fiyatı beher kilosu 9 kuruş 75 
sant im ve muvakkat teminatı 365 lira 
62,5 kuruştur. 

6-11-939 cuma günü saat on beşte 
tıçık eksiltme ile ihalesi yapıhıcağın-

Madde 2 - Yolcuların şahsi zinet 
olarak daima taşıdıkları kıymetli ma· 
denlerden mamul eşya da bu hükme 
dahildir. Yalnız alyans ve saat bu hü
kümden müstC1>nadır. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve Uc;Un 
nıaddelerinde yazılı vesaikle birlikte i 
teminat mektup veya makbuzlarıylı lı:o 
llıisyonda bulunmaları. (5078) 15044 

Sis kutusu alınacak 
gUnU ıaat 16 d Konya 1.v. 5.mirlil:i n 
tın alına komiı;vonundıı vı.pılacaktır . 

6 - htelılller 26 1. Teıı. 939 pertenıbr 
ıUnU ıaat 15 :e kadar teklif mektupl:ırını 
mezkO.r satın ılma komisyonuna verecek· 

ı - 32 ton :d .c: y a ı ıılrn:ıcaktır. Pa -
z:ııriı l:la c'.& .tınesi 24-10 9311 11lı glinU J:ı• 
at J 5.3!J ds Toplın:ıcde lıı:anbul L V. imir
ıı · i s tı:ı ima komiıyonunda yapılaca - -

. . . . .• · on 
1 
dan is teklilerin emir.atlarım yatıra-

2 - ~k.sıltme 27 bırıncı t e!i .. n ~.J:ı ra~< Huk uk Fakültesi Direktörlüğüne 
cuma gLinU saat 11 de A nkc;rad a fi. 1'. müracaatları i lan olunur. (5451) 15386 
T. U. m ü dürlilk binasındaki satın al-

Madde 3 - Hariçten Türkiyeye 
~elen ecnebiler beraberlerinde getirip 
ılk türk gümrilk kapısında aJakadar 
&ilmrük memurlarına verecekleri be. 
yannamelere veya pasaportlarına ka· 
yıt ve işaret ettirdikleri kıymetli ma
denlerden mamul eşyayı avdetlerinde 
memleket dışına çıkarabilirler. 

o-M. M. Vekaleti Satm Alma 'K 
nıisyonundan : 

rı 

au Hepsine tahmin edilen fiyatı 7500 11 
olan 2500 tane yerli mamulatı ıiı kutu 
2 ikinci teşrin 939 perşembe gUnü uat 
de kapalı zarf usutiyle Ankarada M. M. V 
latın alma KO. da satın alınacaktır. Ş~r 
name her gün KO. dan alınır. İlk :emın 
562 lira 50 kuruştur. lııteklller teklı f me 
tupJannı eksiltme saatından behemehal b 
ıaat evetine kadar KO. reisliğine vennel 
ri. (5268) 15246 

il 

1 erdıı·. (50!.18\ 1 !>Ub6 

Pilavlık pirinç alınaca'· 
Ankara Levazım Amirliği Sa~ın 

Alma Komisyonundan : 

tır. 
2 -Tahmin bedeli 30 00 lira ill: temina· 

tı 2ıao lire.tlır. İ l'bu deyaiı 10 tondan 
ıı oıı.tı olnııımıık Uzere ayrı ayrı ıl ihale e· 
dılcbilir. ıstekl!1erin belli s o.t e tcı.ninat
lariyle birlikte kcmlsyoııa gelmeleri. 

ma komisyonunda yapılacaktır. Mu
hammen bedel (4020) nıuvnklcat temi

n a t (346.5) liradır. 

D. DEMIRYOLLARI 

ekim aranıyor . 
t-
at 
k· 
ir 
e• 

1 - 190 ton pil vhl< pirine alınacaku.r. 
Kapalı zarfla tksiltme i 24.10.939 salı ıtil· 
nü saat 15 de İstanbul Tophaned.e lıtan· 
bul L V. 5.mirli~i ~atın alma komısyonun-
da yapılacaktır. . . 

2 - Tahmin bedeli 4tl!OO lıra ılk temi: 

(5410) 15373 

Un ah aca 
Ankara L vazım Amirliği Satın 

Alma Kom'syonund n : 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbı.ızu veya banka teminat mektu
bu ile kanuni vesika\arını hamilen 
mezku r gün ve saatte o komisyona 
müracnat edeceklerdir. (5400) 15374 

D. D. Yotlart Urnum Mi.ld\irlü
ğünden : 

İdaremiıin muhtelif yerlerinde is -
tihdam cd\lmek ü zere kısım hek imle -
rlne lhti •ac vtırdır. Verilecek ma ı 
177 l iradır. Ayrıca mesken veya mes
ken bed~li verilir. Serbegt bulunmak 
ve yaşlnrı 45 den yukarı olmamak ü -
zere taliplerin Devlet Dcmiryolları 
Zat İ§leri Müdiirliiğü'ne müracaatları. 

Bu kararın neşrinden eve] Türki· 
yeye gelmit bulunan ecnebiler bera
berlerinde getirmiş oldukları kıymet• 
1i madenlerden mamul eşyayı kambi. 
y_o mercilerinden müsaade almak §<lr• 
tıyle memleket dışına çıkarabilirler. Al nah ahna1ak 

o-M. M. Vekaleti Satm Alma 'K 
hlisyonundan : -

n 
n 

natı 3135 liradır. Şartname .ve. nilmuııcsı 
k?rnisyonıla göriiJür, hteklılerın kanunf 
veılkalırlyhı teklif mcrktup!.ırını lh~le il· 
atından bir .aat eveline kadar komısyonı 
vermeleri. (5111) 15069 

ı - Kili teki blrliklerlıı 337000 kilo u -
nun kapalı ı rfla eksiltme i 6 - 2. ci. 
teş .. 939 pa.2 rtesi günü saııt 10 dn İsli -
hlyedc tu ~ııy ııatın alm l:o:ıılııyonun<la 
y pılacak. M ektupl r dokun kadıır Yeri-
lir. 

2 - Muhammen tutarı 43131> lira ve ilk 
teminatr 3236 liradır. 

POLiS 

Elbise yaptırılacak 

Madde 4 - 30. 6 .930 tarihli ve 1715 
sayılı kanun hükUmlerine göre yapı
lacak muameleler bu karar hükmür. 
den müstesnadır. Hepsine tahmin edilen fiyatı yilz ıek 

•en yedi bin beş yüz yetmle dört lira ola 
İki yüz on dört bin geyim at nalı ile ıeksı 
altı bin geyim katır nalı 27 • Birinciteş 
rın - 939 cuma günü saat 11 de Ank rad 
M.M.V, satın alma Ko. da puar~ık ıur. 
t iyle satın alınacaktır. Ka t temın t Y1 

ıni bir bin iki yüz elli yedi lira kırk kuru 
olup şartnamesi dokuz lira kırk kuru• ka 
~ılıfında Ko. dan alınır. İstekliler paıa 
lık gün ve saatında kanuni teminat ve be 
&cleriyle birlikte Ankarada M.M.V. satı 

-a 
e-

Drenaj sisfemi tesisat 
yaptmlacak 

3 - S rtnanıeei lstanbul, Ankara. lsll
hlye tuğay s:ı.tın ılmakomisyonundadır. 

(5444) 15383 

Emniyet Umum Müdürlüğün

den : 
Zabıta memurları için 85 takım si-

M 
(5254) 15263 

h vı tesisata 
Madde S - 14. 1. 939 tarihli ve 

2/ 8030 sayılı kararname ile 17. 5. 939 
tarihli 2/ 11008 ayılı kararname hü
kümleri mülgadır. r· 

s 
r-
r-
ı-
n 

alına ko.da hazır bulunmaları. 
(5413) 5 1537 

Velense almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma K . 

rnisyonundıın : 
400 : 500 adet velense P.azarlıkla. ıatı 

llınaca l ··r. Hepsine 5000 lıra tahmın .e 
dilmiştir Pazarlığı 24-10-1939 salı &"Ün 
•aat ı ı dedir. Kati teminatı (750) liradır 

Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa 

n . 
u 

A.1. Ko. da bulunmaları. (5414) 1537 6 

- DENiZ LEVAZIM 

Nohut ahna~ok 
M. M. V. Deniz Levazcm Satı D 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (16.275) lir 

Olan ( 150.000) kilo nohudun kapalı zarf~ 
hpılan eksiltmesine talip zuhur etmemı 
Olduğundan işbu 150.000 kilo nohut, 26 
l0-1939 tarihine rastlıyan persembe g ·n 

a 
a 
ş . 
Ü 

laat ıı de pazarlıkla alınacııktır. 
2 - Kati teminatı (24-41.26) lira olu 

hrtn2,....•<ıi her gün komisyondan alınabi 
p 
-

lır --j - İsteklilerin belli giln ve saatte Ka 
•ımpaşada bulunan komlıyon başkanlığı 
ııaınüracaatları. (854?-5422) 1537 7 

HAR1T A UMUM MJ. ...... 
Bir sanatk r eramyor 

: Hartll Genel Direktörlüğünden 
l<alorifer ve tamir ve torna iolerindc 

l,tıhdam edilmek üzere ilk veya orta .tah 
•ılli bir sanatkara ihtiyaç vardır. Talıple 
tin d.. •ti anlamak iızere cumarte , . ıger şera ı . . .. leden e 

1 ve pazardıın maada her gun ?'. ~-·· 
"el saat 10 da Hartı daire rniıdurluıı;une 

--
--

tııııracaatları. (5402) 1 537ı 
---~:::.::.::::.:..::.:..:::.:..:...------------

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

l - Eıkişehir hava birliklerinde yap
ırılacllk beton uçuo pisti sularını porsut 

1 
p 

' t 
b 
t 
k 
a 
r 
v 

ia dökecek drenaj sistemi tesisat kapalı 
arf usuliyle eksiltmeye konulmustur. Ka
alı zarf usııliyle ek~iltmesi 25.ı,o.939 car
amba ıUnil 1111t 16 da Esklşehır Ko. ıı~· 
ın alma komiıyonunda yapılacaktır. Ke~ıf 
edeli ısaoz lira ~5 kuru5tur. Mu~akk~t 
erninatı 1350 lira 20 kuruıtur. Bu ıee aıt 
eılf ve şarttııımeyi E.s~.ite~lr Kor. s~tı~ 
ima komisyonunda arörulebıllr. İateklıl~ 
in kanunun 2 . 3 maddesinde yazılı vesaık 
e teminat makouılariyle kapalı zar~ların 

mezkur rilndc ıaat ıs e kadar komısyon 
lyaaetln~ vermiş buıı.nııcaklardır. r 

(5116) 15070 

510 ton un ahnatak 

Kilim ahnacak 
Ankara Levazım Amirli~i Satın 

Alrruı Komisyonundan : 
1500 adet a&kert eV11afta kilim alınacak

tır. Pazarlıkla eksiltmMİ 23-10-1939 pa
zarteıl günü saat 14 de Ankara Lv. !lmirli
ği satın alma komlsyanunda yapılacaktır. 

lıtcklilerin belli vakitte müracaatları. 
(5447) 15384 

ANKARA BELEDiYESİ 

Otomobil 

can1ları 

pencere 

ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 

An ara Levazım mirliii Satın 1 _ Otobil• idaresi için alınacak 
Alma Komisyonundan ı olan muhtelif ebatta 270 adet otomo-

1 - Edremit ararnizonu birliklerinin &e· ild 
elik ihtiyaçları olan 510 ton una talip bil pençere çamları on he§ gün m • 
ıkmadıiından puarlıia konulmuttur. detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli (57375) lira- 2 _ Muhammen bedeli (1144) lira 

n 
c; 

d ır. 3 - Muvakkat teminatı (4304) liradır. (80) kuruştur. 
4 - Pazarlık 27-10-939 cuma arünü saat 3 _ Muvakkat teminat (85) lira 

l 5 te Edremit Tüm satınalma komisyonun k 
a yapılacaktır. Teklif mektupları saat ıs (86) uruştur. 
e komiıyona teıllm etmlt olacaklardır. 4 - Şartnamesini görmek iı;tiyen-d 

t 

1 

5 - Şartnameyi aörmek lıtiyenler her terin her gün encümen kalemine ve 
Un lı saatinde komiıyona müracaat et- isteklilerin de 27.10,1939 cuma günü 

ı! rı ı tr. ( 5207) ıs 162 .. 

k 
saat 10.30 da belediye encümenine mu 

Bulgur ait naca racaatları (5188) 15176 

Ankara Levazım Amirliği Satın Sarnıç İnşaatı 
lma Komisyonundan : Ankara Belediyesinden : 
ı - 140 ton bulgur alınacaktır. Kap~~ı 

arfla eksiltmesi 25.10.939 per~embe eu- 1 - Otobüs garajı meydanında üç 
A 

z ü saat 14,30 da İstanbul ı:ophane ıe·ıa • adet benzin sarnıçlarının yerleştiril
m amlrlici aatınalma komısyonund~ y~- mesi on beı:: gün müddetle açık eksilt-•n 

zı lacaktır. Tahmin bedeli on ye~ı bın ~ 
ytlz elli liradır. tik teminatı 1286. Iıra ~5 meye konulmuştur. 
uruştur Sartnamesi ve nliınune•! komıs· 2 - Muhammen bedeli (9890) lira 
onda gBrülür. hteklilcrin kanuıı.ı ve~lka-

p~ 

riyle beraber telclif mektup~arını ıhale (45) kuruştur. 
atinden bir şaat evvel kom•ııyona ver- 3 - Muvakkat teminat (741) lira 
eleri. (5220) 15169 (79) kuruştur. 

Linyit kömürü alin cak 4 - .Ş~rtname. ve keşif._ evrakı~~ gör 
• • • mek ıstıyenlerın her gun encumen 

Ankara Levazım Amırlıiı Satın kalemine ve isteklilerin de 27. 10. 939 

k 
y 
la 
sa 
m 

Alma Komisyonundan : . 
1
.k 1 curna günü saat 10,30 da belediye en-

. b" l'k1 rinin bır sene ı . .. 

EN
STiTÜLER 1 - Garnızon • )ır 1 ~inylt k8mtirü ka· cümenıne muracaatları. (5378) 15333 

...___ ___ ,;:.:_:::..;-~;;....:--------- tlyacı olan (000 ton 1ı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. -!h 

Ayakkabı allnacok 
Ziraat E:ı&titüsiı 

Ankara Yüksek 
ltektörlüğünden: . 

l - Kurumumuz talebeleri içın ·~t 
lınacak (470) çift erkek ve (40) çı 
k k ·1 ye konul· ıt ayakkabı açık e r.ı tme 
ınuştur. 

2 - Muhammen l>cdel (2919) ve 

tnuvakkat teminat 220 liradır. . 
3 - 28-10-939 tarihine ntüsadıf cu

tllartcsi günli saat ıo da rektör:ilk bı : 
nasında komisyon tarafından ıhalesı 
l'apılacaktır. 

pa ah nacak kömürü Maden 
Ankara Levazırtı An1irliği Satm Alrn• Komisyonundan : 

Muh. Bed. İlk Tem. 

Kıtası -Edirne 

.. 

Cinsi 

Lavemarin maden 
kömüril 

" 
,, o 

Miktar 
Kilo Lr. Kr. 

13910 04 
496800 
842000 23576 00 

730000 20440 00 
345360 4489 69 

Lr. Kr. Tarih 
------·-

1043 20 26-10-939 
kapalı :ıarf 

1768 20 26-10-939 
K. Z • 

1533 " .. .. 
336 

uat 

10 

11 

16 
17 

lJ:zunköpril ., 
Tümenin Edirnedeki birliklerininve Uzunköprü Tb. nıın bir senelik ihti

l - lan yuka rda clnı vo miktarları yazılı maden kömürleri kapalı zarf usu· 
y 
1 
açt&rı o ·1 k . 1 mukaveleye bag anaca tır. 

•Y
2 

e _ Evsaf ve şeraltlerlni anlamak isti yenler her gün i saatlerinde komisyonda 

mahemasi ahna<ak Madde 6 - Bu karar ne ri tarihin
den muteberdir. 

vil elbise 27. ıo. 939 gUnü ne tesadüf 
eden cuma g ünü saat 15 de açık 
eks iltme ile m ü nakasaya konmu§tur. D. D. Yollan Satın Alma Ko-

Beher takımma 23 lira fiyat biçi - misyonundan : 
Madde 7 - Bu kararın icrasına 

Maliye Vekili memurdur. 
len elbiselere ait şartname, almak ku- Sivas Atelyesinde yapılacak muzay -
maş ve malzeme nümunesini görmek yak hava tesisatına lüzumu olan mal
isteyenlerin umum müdürlük satın al zemenin teslimi ve bunların mahallin· 
ma komisyonuna milracaatları. de montajı 27-10-1939 cuma günü aaat 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 146 15,30 da Ankara'da İdare binasında pa
lira 65 kuruşluk muvakat teminat zarlıkla ihale edilecektir . 

Ankara Valiliğinden : 

Maliye Vekaletinden alınan tnrk 
parası kıymetini koruma hakkındaki 
12 sayılı kararnameye ek 23.9.939 ta
rih ve 12019 numaralı kararname 1322 
sayılı kanunun 8 inci maddesi hiik· 
müne tevfikan ilan olunur. (5436) 

15382 

makbuz veya banka mektubu ve 2490 Pazarlık mevzuunun mecmu muham 
sayılı kanunun 4 üncü maddesinde men bedeli 45.500 liradır. Bu ite gir -
yazılı belgelerle birlikte eksiltme gü- mek ist ey enlerin kanunun tayin ettiği 
nü tayin edilen saatte komisyona gel- vesikaları hamilen aynı g ün saat 15,30 
meleri. (5202) 15161 da Komisyon Reis\iği'ne m üracaat} rı Ankara Birinci icrasından : 

ANKARA V ALILIG1 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : • 

1- Hususi idareye ait Yeğenbey 
şubesi binasının tamiri pazarlığa ko -
nulmuştur. Keşif bedeli 1277 lira 17 
kuruştur. 

2- İhalesi 23 Teşrin evvel 939 pa
zartesi günü saat ıs de Ankara vila
yeti daimi encümeninde icra kılına • 
caktır. 

3- Teminatı 96 lıradır. Talipler 
şartnameyi her gün daimi encümen 
kaleminde görebilirler. 

4- İsteklilerin teminatlarıyle bir -
tikte ihale günü daimi cncUmene mü· 
racaatları ilan olun11r. (5122) 15071 

Bina yıktınlacak 
Ankara Valiliğinden : 

t!lzırndır. Mahcuz muhtelif 30 takmı eıitek elbi • 
Şartnameler para11ız olarak Ankara- ıesi 23-10-1939 pazartesi ~nü ııeat 12.S 

da Malzeme dairesinden, Haydarpa ... - de birinci 24.10.1939 sah ııunü aynı Aatte 
r- ikinci arttırmaya belediye aa~ıı salonun -

!'.la Tese11Um ve Sevk Şefliği'nden da- da çıkarılacağı ilin olunur. 3940 

ğı tılmaktadır. (5293) 15267 '-------------- ---

Muhtelif malzeme ahnacak 
D .D. Yo1lan Satın Alma Komisyonundan ı 

İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşağıda 
!~zılı iki liste muhteviyatı malzeme 15.12.1939 çarıamba günli saat ıs ten 
ıtıbarcn ve ayrı ayrı ihale edilmek üzcıre kapalı zarf uııuliylc Ankarada ida

re binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazıh muvakkat teminat ile ka

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn saat 14 e kadar komi .. 

yon reisliğine vermeleri Hizımdır • 

Şartnameler paraıız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa-

şada tesellüm ve sevk ıefliğinden dağıtılacaktır. (5372) 15369 

Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 

Liste No. Malzemenin ismi Mikderı lira lir• 

1 Muhtelif amyant ve klingrit 74.SO kg. 6198 464,85 

malzemeıi 

2 Muşamba ve linoleum 2700 metre 9610 720,75 

dar tüccardan olduklarınıı dair ticaret o • 
da ı veaikasiyle merkur glln •e saatte ko
misyona müracaatları. (53611) 15330 

1 - Hususi muhasebeye ait Keçiö· 
rende Kızlar pınarı mevkiindeki mai
liinhidam e;ki kilise bina~nınenkazı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

talibine ait olmak üzere yıktınlmaıı;ı 
pazarlığa çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 2. 11. 939 perşembe gü
nü sat 15 te vilayet daimi encümenin

de yapılacaktır. 
3 - Keşif bedeli 230 liradır. 
İsteklilerin ehliyet vesikaları ve 

% 7,5 teminat mektup veya makbuz -
lariyle ihale günü daimi encümene 
a.rtnamesini görmek istiyenlerin hu
uu muhasebe tahakkuk müdürlüğü

ne müracaatları ilan olunur. 
(5319) 15275 

TAPU VE KADASTRO 

ASKERi FABRiKALAR 

13 ka em koıum malzemesi 
alt nacak 

60 ton döküm koku ahnac:ak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mil· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis-

Askeri Fabrikalar Umum Mü- yonundan : 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- Tahmin edilen bedeli (SOOO) lira olan 
misyonundan : 60 ton doküm koku askeri f brikelar u -

mum mtidUrlll ü merkez atın alma ko -
Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan misyonunca 6-11-939 pazartesi günü saat 

13 kalem koşum ınabernesi ukeri fahri • 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna· 
kalar umum müdiirlüğli merkez atın al - me parasız: olarak komisyondan verilir. 
ma komisyonunca 6-11-1939 pazartesi aü· Taliplerin muvalckat teminat olan (225) 
nü ıaat 15 te pınarlıkla ihale eılilecektir. lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
Şartname parasız: olarak komisyondan delerindeki vesaikle komisyoncu olrnadık
verllir._ 'Taliplerin muvakkat tomin.at olan !arına ve bu işle allkadar tüccardan ol -
(337) lıra (50) kuruş v~ 2490. n\ımarah ka· duklarıne dair ticııret odası vcsik:ı.siyle 
n~nun 2 ve 3. maddelerıııdekı vesail:le ko- mezkur gün ve saatte komisyona mliraca· 
mısyoncu olmadıklarına ve bu isle allka • 1 atlan. (5370) 15331 4 - Nümuneleri görmek ve para~ı: 

!artname almak istiyenlerin Enstıtu 
l:>aire Müdürlüğüne müracaatları. 

(5214) 15179 

g 

y 8 kalem makara ve iplik a ınacak 
ısrebilirler. b ıı· ·· ı -' b' at 1 k • · d. · "k hteklilerin e ı gun ve saat eruen ır ıa evve anunı ıste ıiı vesaı ve 
uıarda nzıh ilk tcminatlııriyle teklif mektuplarını lcomiıyona vermeleri ilan o• Çankaya Tapu Sicil Muhafızlı· 

u~u~ Taliplerin belli arün ve saatlerde E<lirnede tümen satınalma komisyonun• iından : 

Memur a ınacak 
.• \'i.ikıı k Ziraat Enstitüsü Rek· 

lorlu)'-·· d t:un en : d .. h 1 
Kurumumuz kadrosun a m~n. : 

bulunan birisi 20 lira nıaaşlı k~tıplıge 
v.c digeri 30 lira maaşlı kalem baş ~a· 
\Pligine olmak üzere müsabaka ıle 
11{. 1 rnemur alınacaktır. 

Mi..sabaka gilnü ı.ıı.1939 çartamba 

€Unu aat 15 tedir. . 
. Şeraiti öğrenmek fstiyenlerin _e~t~· 
t~ rektörlüğüne ınüracaatleri bıldırı-
lır. (5405) 15372 

l 
müracaatlerı. <5 ı99) 15160 

}>ikmen nahiyeainin Ortabekc;ililr mev • 
lı::ıınde 3941 umum 66 kapı No. tarafları 
Koatl, Kirkor, Lcfter ve Aki ile mahdut 
tahminen 3314 m2 ölc;üstinde bir kıta ba -
im Ankaralı Sinek Koıtiden metruken 
Şevkete ihale edilip tapuya tescili lüzumu 
Ankara dcfterdarlıtın~a talep edilmiı,ı ve 
bu gayri menkulün tapuda kaydı buluna • 
mamıs olması hasebiyle gerek hukuki ve 
!'e.rekse fe1U1İ ihetlerinin tayin ve tesbitl 
ıçın l~-11-939 tarihine tesadüf eden pa • 

Pirinç alınacak 
Ankara Leva2ım t\mirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 
_ Çanakkale Mst. Mv. bi.rl.ikleri ihtiyacı için 11~a~~da miktar. muhammen bedel. 

muvakkat ttminntları yazılı pırınçl~~ .~a~ alı zarfla eksılt~eye konulmu~tur. 

2 
!hal leri 2·11· 9 persembe gunu hızalarında goıtcrılen natlerde müstahkem 

b 

k- satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
m~v ~ Taliplerin mezkOr tarihte 2490 sayı h kanunun 2 : 3 maddelerin.deki 

irlikte ihale sııatlerinden bir saat evel komisyona mii racaatlıırı (5302) 

Kilo M Bedeli M. Tem•natı Tutan 

85.000 
30.000 

Kr. Lira Kr, Lira Kr. 
27 1871 25 24950 00 
27 1012 50 13500 00 

vcsaikle nıtesı arünil aaat 10 da mahalllne tahkik 
15253 memuru gönderileceğinden bu yer hak -

kında tasarruf iddiasında bulunan varsa 
ellerindeki vesaiki resmiyeleriy1e birlikte 

Saat 
11.30 
16.00 

h
Çankaya tapu ılcilll muhafıılıima ve ya· 

ut muayyen cün ve saatte mahallinde ha· 
z~r. bulunmak mildafııa ve ltlr:ulannın bil· 
dırılmelcrinin lüzumu ilin olunqr. 3944 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma 'Ko
misyonundan : 
2000 Adet 3 katlı Haki saraç ipliği 25 No. 

150 Adet 3 katlı Beraz .arac lpliti ıs No. 
1500 Adet 3 katlı Grı aaraç ipliği 25 No. 
2000 Adet 3 kath Sarı çirişli saraç ipliği 18 No. 

500 Paket 2 Katlı keten saraç ipli& i 
200 Paket 3 Katlı Keten saraç ipli~ i 

8000 Adet 4-0 No. Siyah veya haki makara (914 Metrelik) 
700 Adet 40 No. Beyez zincirli makara (914 Metrelik) 

Tkahmin ~d1i}kenl bedeli _(5000) lira olan cin' ve miktarı yuk rıda yazılı sekiz blecn 
ma ara ve ıp ı er aakerı fab · ı.. ı ··d·· ı · · -ca 6-11-1939 pazarteai ... 

1 
rı..a ar umum mu ur ug~ merkez satın alma komisyonıuı-

ııı olarak komia gun• .6!l•t 14.~0 d~ pazarlıkla ıhale edilecektir. Şartname para. 

1 k 
yandan verılır. Talıplerın muvakkat teminat ola (375) lira ve 2490 

numara 1 ınunun 2 ve 3 ı:n dd l · d ki "kl k • n . 1 l~k d . a e erın e vesaı e omısyoncu olmıdıJd rın ve •bu 
ııtte ak ~ ar tUct~;<Ja.n olduklarına dair ticaret odası ve ı ltasivl ez.kur iWl ve a 
a o om11yona murac:aatları. (5371) ' e m us3i 



- ., - ULUS 

PHIUPS fabrikalarının yeni radyoları gelmiştir. Bu 

yeni modellerle. Philips; radyo heveskarlarının 

hayretini mucip olacak bir icat arzetmektedir: 

1940 radyo serisinde, Philips, LINODYN sistemini 

tatbik etmiş ve bütün modelleri otomatik düğme· 

!erile teçhiz etmiştir. Bu düğmelerden birine basıl· 

dı~ı gibi mürsile istasyonu huzurunuzda çalmağa 

başlar. Bu seride dalga sahaları otomatik olarak 

ayar edilir ve her bir düğme, istediginiz fıer 

hangi bir istasyon için kurulabilir ..• 

Linodyn·sisteminden başka, Philips in yeni model· 

leri, karşılıklı montaj, yeni bir seda nazımı, kısa dal· 

gaya mahsus yeni bir lamba ve pek geniş bir dalga 

sahası tertibatı ile \eçhiz edilmiştir. Philips'in 

1940 radyo serisi, muhtelif fiat!arda olan ahize· 
1 

!erin en . mükemmel tiplerini ihtiva etmektedir. 

A 'T . 
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KOLAYLI LA 

..... tııııttııııııııııııt 11111111111111~ 

Kan, kuvvet, İştiha şurubu 
FOSFARSOL, kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarl;ıc ı klaı· 

tazeliycrek çoğaltır. Tatlı uir iştah temin eder.. Vücuda devamh 
gençlik. dinçlik verir Sinirleri can andırarak asabi buhranları, uy
kusu:tluğu ve fena düşünceleri giderir. Muannit inkıbazlarda, bar· 
sak, tem.bellinğinde, Tifo, Grip. Zatilrreyc. s;tma nekahatlerindc, 
Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta ~ayanı hayret fai 
dcler temin eder. 
F O S F A R S O L Ü, Diğer bütün kuvct ııuruplarından ayıran 

başlıca ha sa; devauılı bir surette Kan, ku
vet .. 1 tah temin etmesi ve ilk kullananlar. 
da bile tesirini derhal göstermesidir ..• 

~ 1 a ' V ' •1etinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 
'Nm!llllli&11Bl!~ll!!ll-. ............... zm .. a111 
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Marka moza . = --- -yık!arın en -
iyisidir. ---§ Kurşun mühürlü çuval alınız g - -, ı ıı 1111ı11111111111111111111111111111 ır 
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1 mtiyaz Sahibi 
laltenJer Artun 

:i· Hlllll ı ,,ıı111111111n111.uı · ·t1ı•• •111111111111111111111111111111111111111 Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdüril - . = -------
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in : .. --Yeni ge ir ği ve en mu, tilpesent müt~erilerini hayrette hıra- : -acak zerıgin TÜL SERGtSl'ni muhakkak geziniz.. 3946 : 
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Mümtaz. Faik fENlK 

Müesse e MUdcırll ı Naşlt ULUÔ 

ULUS Ba111nevi ANKARA 

Şif'"'•""'''• '"lced•1• •dl 
"'lı w• 1u11.u" •n iti C•'~•I 
, I•• SlfOltT LllllA yı 1•11 • 
""~ Oıı ,,..ı "'''o l •l'l ı 't t•ıl· 
rlte )•8h llıD.ııltayt 9ıtter(ı 
HIJıvıl ılA•ll 1 b ı r tr1 ~o· 
•b~ yapıınu• •'•• SMOR1' 
llllll odl bl• ~Olol Qi'I 
yıl.•n~r~ 

FIJaft t 10 U•ılıft IU .. •raııt. 

Salı• t•rl raı.,,,. ı 

J. ROUSSEL 
:_..:,:_~'°" ,..,fı, I 6 8d. Ha,..,,...ftO 

ISUNBUL, llıırogld 
ro,.,ı n .. 1d.,., 12 Ho . rı . 

Mtl•t•""'•• .ı ı .,,,,, edf"fı ··~· 
ti No.lu ı .. ııomlıl lılati•lr. 

. 
YENİ s 1 
BUGÜN BU GECE 

YALANCILAR ŞAHI 

Bu Rollıud~ 

Fudrit; Mıırcb. - C11ro1J l.ombırd 

FritQSt7Cll sözlii tamam~n u.ıJtlı 
şimdiye kadar ıöri.ilmt'mış 

yapyeni bfr mevzu 

Se11ns1u 
14 45 • ltl.'45 • 18.4S · Gece 21 de 

10 ve 12 ucw: halk matineleri 

21 • 10. 1939 

'iN YENİ 
NADYOLARI 
GELHiŞTiR 

A GA Zi osu 
_, .................................................... , ........................................... .......... 

YATAKLI VAGONLAR r· ·kiye Mi.imcssilliğinden: 

Sosretemiz tararmdan i~letilmektc olan GAR G. ZtNOSUNDA 
Teşrini.ve) iptid2. ından iıiuaren meşhur ~ /\RKO BABEN orlres-

tı-a.sı her gün ldadk ve neşeli rr. !'zik kons::rlftri verecektir. ~ 
KIZILAY meyd;ınından 22 30 ve ULUS meydanından da 23 kadar 
her rarım saatte bir otobiis scrvişi lemin olunmuştur. 1sta&yondan 
so:ı otobüs Kızılay meydanına 22145 de ve ULUSA 23 dedir. 3636 

t MA A R 
HALK 
BU GON BU GECE 

LOREL - RARD1 KODESTE 

Türlrçe sö:zliJ 

llivetea 
ESRARENGiZ BIÇAK 

Seanslar 
14.30 • l tl.~O • 18.30 . Gece 21 de 

10 ve 12 ucu~ halk matineleri 

sus 
BUGÜN 14 matınelerinden 

itibaren 
lzdı'h11mı mahal kalmamak ibt>tl 

umumi ist~fc !to H 11/lı. sinı:masr ıle 
b~rnber 

LOREL - H RDl KODESTB 
Tı:rkça Södı.i 

Ayrıca 
ESRARENG Z BlCAK 

St!ans/ıır 
14 • lli • l8 - Gece 20.30 da 

AT 1ACA 
10 ve 12 ucuz halk matinelerınd 

h 
h 
d 
b 


