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Ulus Baaımevi 1 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: Uluı • Ankara 

TELEFON lLKTEŞRlN 

1 93 9 

LS KURUŞ 

Milessese Müdürü 114'4 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İışleri Müdüril 1061 
Yazı isler i 1062 
t d a r e 1064 

• 

1 ngi ltere hariciye nezaretinden bildirildiğine göre' 

Türkiye'ye kredi çdması 

ı ıyor 
• 

Röyter, Tür iye'ye 60 milyon lngiliz 
lirahk kredi açılacağmı bildiriyor 

Sivas 
1 

cer 
Cıtelyesinde 

Londra, 23 a.a. - Hariciye nezaretinden bildiril diğ'ine g öre, 
İngiltere tarafından Türkiye'ye mühim bir ikrazda bulunulacağına 
dair Ankara'dan alınan gazete haberleri resmi bir mahiyeti ha
iz olmamakla beraber, Türkiye'ye ikrazat yapılması ve ekono
mik krediler açılması hususunda İngiltere, Fransa ve Türkiy e 
arasında konuşmalara girişilmiştir. Son defa aktolunan mua
hedenin umumi zihniyet dairesinde bu hususta tedbirler de 

almrruştrr. 

İngiltere ihracahmum mühim bir kısmım da atacak 
Sivas- (Yazı işleri Müdürü~üz Londra, 23 a.a. - Röyterin 

Mümtaz Faik Fenik'ten:) - Sıvas öğrendiğine göre, İngiltere, pek 

en büyük kısmını masse decektir. 

Bu anla§ma hakkındaki mÜ· 

z a k ereler, Türk • İngiliz • Fran· 
sız paktının akti ile n e ticelenen 

gÖrii§meler esnasında yapılmış

tır. 

lokomotif ve vagon atelyesi, günden yakında aktedileceği ümit olunan 
güne genit liyen de~iryoll~~unıza bir mali anlaşma mucibince, Tür-
lüzumlu olan muharnk ve mutehar- kiye'ye altmı§ milyon ingiliz lira· 
'k t 1 t • tmekle kalmı· Iık bı'r kredı' verecektir. Bundan 

rı vaaı a an emın e 
yacak. belki demiryolu siyaaetimizle başka, İngiltere, türk ihracatının 
beraber, yurdun iktisadiyatmı ve ------- ------------------------

refah mı da tahrik edecek kudrette 
bir tellİ•tİr· Atelye daha §iındiden 
Sivas'ın ınanzaraımı değiıtirmib o
nu, çok daha ınodern, çok daha gü
zel ve aağlanı bir hüviyet içine sok
muştur. Sivas ko~gr:s:i!le ınilli. ı:uü
cadelenin piyonıye lennden bın o
larak haklı bir gurur taııyan Sivaı'a 
dalln& hızın, hamlenin, ıüratin, 
ilerleyiıin. aembollerinden biri olan 
.a -=-... ln , .., .. nnu l'M"ııliyf!n bir ana 
fabrika ne kadar çok yaraşmııtır. 
Bu suretle Sivaı'm manen heyeca
nı için maddi bir iftihar abides.i di
kilmiı oluyor; ve bu abide aade te· 
refli bir maziyi hatırlatmak ve o
nunla övünınek vesilesini vermekle 
kalmıyor, belki istikbali ve d a imi bir 
ilerleyişi de hazırlıyor. Bu, her abi
d eye müyesser olmıyan bir mazha -
riyettir. 

Sivas cer atelyesi, bu ıehre yeni 
imkanlar temin ehnif, onun ço
rak, eoluk manzarasmı birdenbi
re betonlaıtırmıt. ona bir aanayİ 
ıehri manzaraıı vermi§tİr• Eski bir 
atalar sözüne göre, yenmese bile 
tarlasmdan senede bir defa geçil
mesi ica p eden §Algam tarlalannm 
Üzerinde, şimdi, her gün muhtelif is
tikametlerde hız alan trenlerimizin 
bir telaki noktası kurulmu~tur. Ye· 
ni fabrika, bu trenler vasıtasiyle, 
yurdun her köşesinde, yeni istihsal, 
'1e iıtihlak imkanları temin etmeğe 
batlıyacaktır. 

Malfundur ki, sade kuru demir-
yollan inşası kafi değildir. Bu de
rniryollarını besliyen unsurlar da 
l azımdır. O zerinde işliyen Iokomo -
tif ve vagon olmadıktan sonra de• 
rniryolları, ucu n amütenahiye g iden 
bir hülya g ibi renksiz kalır. Onu 
hakikat yapacak, ona hayat vere· 
cek, muharrik ve müteharril · vası • 
talardır. Demiryolu bir damatsa, 
vagonlar ve lokomotifler kandır; ve 
Yurdun her hüceyresine bu damar -
la rda akan kan kuvet verir. Demir · 
Yolu bir değirmense, lokomotifler ve 
vagonla r bugw daydır. A 11cak, bu , d w 

buğdayları öğüttüğü za m a n eger· 
le n ir. 

Bana ve rilen malumata göre, a · 
( Sonu 3. üncü saytaaa) 

Asılsız bir yazı 
Bir müddet Ankarada bulunup. burada 

iterek kendi rneslekdaşları, gerek tu~.ı: 
~azetecileri üzerinde hıç de iyi hır tes.r 
bırakmıyan bir kadın muharrir. ~i:kaç 
i~ndenberi Paris gazet elerinden ,hırın?e 
hır takım makaleler neşretmcktedı~. Bır
çoğunun tamamen uydurma olcluı:,u. he
ıııen göze çarpan bu yazıların bırınde, 
bu hanım bana ve bir türk kumandanına 
atfen de bazı neşriyat yapmıı;tır. ~ca· 
ba başka birinden rni duydu. yoksa ıcad 
r·ıı. etti, bilmiyorum. AJma~lara . taalluk 

C. H. P: Meclis grupunda 

Hariciye Vekilimiz son 
Moskova müzakerelerine 

Ankara, 23 a.a. - Parti Grupu Um~i Heyeti bugün "23.10.939" 
Büyük Millet Meclisi umumi heyeti içtimamdan sonra ıaat 15,30 da 

Reis Vekili Hasan Saka'nın ba§kanhğında toplandı : 
Ruzna m ede yalnız Moskova seyahatinden avdet etmh olan Hari· 

ciye Vekilimizin Grup Umumi Heyetine verece~i. iz~ha~ mevzuuw var~·· 
Cebenin açılmasmı müteakip Hariciye Vekılı Şukru Sarncoglu so.z 

a larak yirmi günden fazla devam eden Moskova müzak eratma aıt 
izahata başladı. . . 

Moskova'da temas edilen meseleler hakkında teatı edılen fikirler· 
Cleki vuzuh ve sarahat ve iki devlet arasındaki dostluğun samimiye· 
tini gösteren kartılıkb beyanat, umumi heyetin memnuniyetini mu· 

cip olmu~tur. Jki saatten fazla devam eC:len bu izahatı müteakip bir iki hatip 

aöz aldı. Bazı sualler irat ettiler ve izahatta bulundular. . 
Hariciye Vekilimiz bu aual ve izahata icap eden cevaplan verdık-

ten sonra saat 18,30 da celseye nihayet verildi. 

Stalin'in H itler' e cevabı 

Ruslar Almanyanm askeri 
yardım te lifini redde ti 

Londra, 23 a.a. - R oyter - N evyork Her alt gazet esinin P a
ris'ten bildirdiğine göre B. Sta.li~~ !3: Hitl~r'in .hususi mektu
bunda vazıldrğı ve Sovyetler Bırlıgının muttefıklere karşı Al
manya'y a yardım etz:ıe~ini ihtiva eden t alebini nazarıdikkate 
almamağa karar vermıştır. 

Bu gazetenin i lave etti ğine grc, B. 
Stalin'in ingiliz - fransız - türk pak
tı karli ısında pasif kalması da harbe 
girmemek arzusundan ileri gelmiştir. 

Gene bu gazetenin verdiği haberle
re göre Sovyctler birliği, büt ün hubu 
bat, madenler petrol ve saire için be
del olarak altın istemektedir. 
Aynı haber etrafında Paris'ten 

alınan taf ailôt 
l'aris, 23 a.a. - Havas ajansı bild i

riyor : 
N evyork Herald gazetesinin Faris 

'1Üshası, şöyle yazıyor : 
H.itler, geçen hafta, ikinci d iplo -

?1at.ı~ mağlubiyete uğramıştır . türk -
ıngıhz • fransız paktının imzalandı -

- ğı haberini henüz almı ştı ki Stalin, 
Fransa ve İngiltere ile müselliih bir 
ihtilafa girmekten imtina ettiğini ken 
disine bild;rdi. 

' lıp ba"la isnat olunAn sozlerı yal~ı.: 
5 >Ylemcmi$ değilim. fil:ir er de benım 
c.cğildir. ÇunkÜ muhakemesi mesle~·n:ı." 
t lluk etmiyen askerlik i~lerine. \'C _hu· 
Y.ık harpte hiç bir zam:ın bulunınadıı:1 IT! 
~~':= !;arekctlerine aittir. Tevekkeli 
kendi meslekdaşları daha ilk günden, ya· 
z ılarından birinde türk okur yazarlarını 
k erede be 25 bine in.diren bu hanım hak· 

1 

tnda bizi ikaz etmemişler 1 . A.,. 
B. Stalin 

'. ~talin. Rnsya'nın, Alm:mya ile 
bu lıkte resmen beyanatta bulunma · 
~a amade olduğunu, fakat sözden fi
le geçmek istemediğini bildirmiştir. 
Kremlin, Almanyaya, müttefiklere 
karşı, her türlü vasıtalarla müzaha -

(Samı S inci say_iada). 

Falib Rıfkı AT,...· 

Ankara p mm a isleri 
Ankara' da imzalanan l ngiliz • 
Türle - Fransız paktı hakkında 
ecnebi gazeteleri·nin yazdıkları 
mütalealar 5 inci sayfamızdadır. _J 
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Erzurum haltını ve Sivas c~·~ ... ~fö'ij~~-i~i" ·~(~iy·; ............. MI 

: 
giden Vekillerimiz ve h el! r dün g dil r 1 

Maarif Vekilimiz B. llacan - Ali 
Yücel l nönii rnel-ttcbini açıyor 

Nafıa V ekilimiz General Ali 
Fuat Cebesoy E rz.urum'da 

açış nutkunu söyliyor 

açılışı münasebetiyle 

İnönü' nün Nafia 
Vekilimizin 

telgralına cevabı 
Ankara. 23 a.a. - Erzurum hattı -

nın işletmeğc açılışı münasebetiyle 
Nafıa Vekili General A li F uat Cebe· 
soy ile Reisicümhur İsmet İnönü ara
sında aşağıdaki t elgraflar teat i olun
muştur : 

Milli Şefimiz R eisicümhurumuz l 
ls.met lnönü'nün yüksek huzur\anna 1\ 

Yurdumuzu çelik ağlarla örmiye 
matuf lradcl"ri ıizin yeni bir tecellisi 
olan Sivas - Erzurum demiryolıınu, 
ıesmi ve Jıususi tCŞC'kkül ve teessüsle· 
ıin sayın mümessilleri ve aziz vatan 
çocuk lariyle birlikte bugün resmen 
işletmeğe açmakla duyduğumuz hah· 
tiyarlık büyüktür. 

Ebedi <:\elimiz Atatiirliün izinde 
yüksek idare ve iradclerıyle daim;ı 
ileriye giden ülkemizi dun simaldcn 
cenuba bugün de garptan şarka bağlı 
yan demİı'yollarmırzın eriştiği bu 
mazhadyet biiyük tiirk ulusunun yük
sek varlığınıza ve cümhuriyet hükü
metine kar§ı olan sarsılmaz bağlılığı
n~ ve güvenini sunmak için yepyeni 
bı r k aynak olmuştur. 

Parti Genel Sekreteri B. dohtor 
Fikri Tuzer Erzurum'da 

hastanenin kü§admı yapıyor 

Trenin Erzurum'a ulaşma ı müna
sebetiyle yapılan büyük merasimde 
ve Sivas cer atelyesinin açılışında ha
zır bulunmak iizere i.iç hususi t renle 
Erzurum'a gitmiş olan Nafıa, Müna
kale ve Maarif Vekilimizle davetli -
1er dun öğleden evcl ehrimize avdet 
ctmişlerdır. İlk tren saat 7.10 da, i· 
kinci 10 da ve Vekillerimizi hamil bu
hınan üsüncü tren de saat tam l t d e 
Ankara istasyonuna muvasalat etmiş
lerdir. 

Büyük Millet Meclisi reisimiz B. 
Abdülhalik Renda. Başvekilimiz dok· 
tor Refi!<: Saydam, Ankara'da bulu -
nan Vekillerimizle bir çok mebuslar, 
Vekaletler ileri gelenleri Erzurum'dan 
llönen vekillerimizi istikbal için is -
tasyona gelmiş bulunuyorlardı. 

Erzurum hattının ve Sivas cer atel
yesinin açıh ına ait resimler 4 ilncll 

sayfııınızdatlır. 

Lokomotiller ve trenler Erzurum garındaki takın altından 
geçerlerken 

.. Bu şerefli tezahür vesilesiyle bil
tu? yurttaşların gönülden y ükselen 
mınnet ve şükran duygularını, kalbi 
tazim/eriyle birlikte yüksek h uzuru
nuza arz imk~nını bulabilmekle me- ~~-----------------------------

Nazi ıeflerinin toplanhsında e kon 

Garp cephesi hareketi 

sut ve bahtiyarım. 
Nafıa Vek ili 

Ali F uat Cebesoy 
Ali Fuat Cebesoy 

Nafıa Vekili 
C - Erzurum istasyonunun açıl

masını yüksek §ahsınızda cümhuri
)'et hükümetine tebrih ederken bu 
muazzam eserin tahak kukunda baş· 
lıca şereli kazanmış olan büyük 
türk milletine şükranımızı ifade et· 
m ehle bahtiyarım. Vatandaflanmı· 
zın alicenap muhabbet tezahüratı
na minnettarım. Vehaletinüs e•na
aında vatanın çok değerli umran • -
•erleri idrak edeceğine sr 1imi ka· 
naatim vardır. 

iSMET /NôNO 
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Fransız parlômentosu 

gelecek ay 

toplantıya çağrılacak 
Paris, 23 a.a. - Parlamento teşrini· 

s~niııin ortasından sonra fevkalade iç· 
tımaa davet edilecektir. 

BB. Daladiye ve Reyno, 1 9~0 büt
Cj~sinin teşrinisani ortalarına doğru 
fınans komisyonuna verileceğini bil
dirmişlerdir. 

Parlamentonun içtimaa davet edil
~e i miıııasebetiyle, milli müdafaa ih
tı.yaçları için Daladiye'ye verilen ge
nış selahiyetlerin 30 tcşrinisanide 
müddeti miinkazi olacağı hatırla ı l -
maktadır. 

Hükümetin harp zamanında barış 
zamanından daha z iyade lazım olan 
b~ sclahiyetin t ecdidini istiyeceğine 
ıüphcsiz nazariyle bakılmaktadır. 

du acak hava a 
ve abluka başlıyaca 

ın 

mış ! 
Londra, 23 a.a. - Hitler'in nazi teflerini içtimaa çağırdığına 

dair verilen haber bitaraf hükümet merkezlerinde birçok tehir
lere yol açmıştır. 

Yapılacak m üzakerelerin mevzuu hakhında Berlrn' de büyük 
bir ketumiyet gösterilmekted ir. 

B erlinden Kopenhag'a gelen 
haberlerden anla§ıldığına göre bu iç-1 
timaın akdi Hit lerin beslediği bütün 
sulh ümidlerinin suya düştüğünü 

göstermektedir. 
Royter Ajansının Kopenhag muha

biri diyor ki : 
"Tahmin edildiğine göre n:ı.ziler 

garp cep:1esinde frans:zlara !:arşı ya
pı lan harek5.tı durdurac:ıl-lar, buna 
mı~kabi l bütiin gayretlerini lngiltcrc 
aleyhinde sarfederek mi.itemacH ve 
kesif hava akınlariyle İngiliz adalan· 
nı abloka etmiye uğrasar.aklacdır . ., 

Fakat kış da yal?la~ıyor 
I.ondra. 23 a a. - Yorkshire Po"t 

gazetesi. diyo : ki: j 
Berlınde yapı1:n:ıkta olan siyasi 

man~vralar alma.1 başı uma111ığını 1 

planlarını işkal etmektedir. Filhakik:ı 1 

t .. k f . 1 ur - ransız - ıngiliz muahedesinin 
imzası Berlin'de yeni bir siyast faa
li~t bat göstermesini mucip olmu 

(Sonu J tiDCii ıayfadı) 

Alma~ ~ropaganda Nazın Göbcls bir nu. 
tu}c soylıyerck Athenia meselesini tazele. 
mı~ ve Çu.rı;il'e. hücum etmiştir. Bu n tulı: 
99 .tdslerı b nci s:ı,yfamızda.dıı,. 
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Teknik iukitaf meafcleri kııalt- i e (3) dolar iken (6. 6.5) dolar ol- Dün yurtta hava bulutlu 
mı~, a nnua dünyaunı ço dualt- muıtur. 

Eğitmenler köylerde 

nasıl çalışacaklar ? 
Ve yağmurlu geçti Köy eğitmen kurslart dilnden iti. 

M 
• 
1 

Cümhuriyet bayramı 

etin her y 
er geme'"' e 

24-10 - 1939 
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ıçın 
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ın 

Cümhuı·iyet ha.yramında yapılacak geçit re m'ne i tir~lc t
mek üzere vilayet mekteplerinden s~ilen izciler dün ta.bal ta:-ı 
itib ren şehrrmize gelmeğe başla.mı lardır. 

nıı,tır. Seri vapurlar, motörlü nakil Bu mikdarlar kendi ağır, pahaıı 
va ıt;ıları, timcncliferler, ayyareler hafif efylld dır. Bittabi klymetli e§• 
ucu bulunmaz zannolunan arzrmı~ı yn n liyatı n vulları da aynı nis· 
ç p çevre b ğlıımıt, memleketleri bette artmı tır. Me ı·: harpten e
b'ribirine yaklaştırmıttır. Artık mu· vel Menin'den Nevyork'a bir ton 

Dün şehrimizde hava umumiyetle baren çalı malarına son vermiş bulun· 
bulutlu ge ıniı. rüLgar cenubu garbi· ma ·tadır. Bu kur lardan muvaffaki- --------
den saniyede en §Ok b~ metre kadar yetle mezun olanlar bu ders yılı için· 
hızla esmiştir. Gunün en 'yük ek sı • de viHiyetlerde stajyer olarak kullanı 

--, Dün Haydarpaşa ve Kayseri is ik -
km a 'r metlerinden gel'n mubtelı - trenlct e 

.·yen mmtal alara münb sır e.ki bakır "4" dolara nakledilirke-n bu- Edirne, l5tanbul, Bursa, alıke ir, 
n t rihin malıdır. Dünyada - gün "9" dolardır. Bum] da apur 

bilhıu mütcıneddinl r araunı:U - kump nyal n haksız değildir. Çiin· 
lu~rp olunc f'mul aahuı senitli· kü onlar da vapud rını, t yfl\larıru 
yor. Bitaraf da bir taraf k d r mu· harp aigortaaı yapm k mecb\lriye
t zarrırdır. Şu kadar ki; tahrip tindedirler. O halde bu mcbla(;ı 
mer' ez:İne uza.k ve y mhk zar rı kim tediye edece t? Zahiren mal, 
ni bile1tiriyor. hakikatte mü tehi' !.. Şimdilik 

caklığı 21 dereceye kadar yükselmi'j- lacaklardır. 
tir. Yurtta Kar deniz kıyılarile doğu Maarif Vekaleti bu mün ebetlc e
ve cenubu arki Anadolu bölgelerin • ğitmen kursları etrafında yeni ba:u 
de hav;ı kapalı ve ye:- yer yağmurlu, kararlar almıştır. Bu kararlara naza
Trakya, Kocaeli bölgelerinde ka a· ran eğitmenler köy kanununa göre 
lı, dt er bölgelerde bulutlu g'çmiş - nüfusları muallim gönderilmesine mu 
1 sait olmıyan köylerde iıtihdam olu -t r. 

24 ı;aa içindeki yer yer düşen }'a • nacaHnciır. Eğitmenler tercihen ken· 
ğ1 tarın metre murabba na hıra ·tık - di köylerine verilecekler. köyünde 
ları su mik rları Ordu'cla ıs. Tr"b - mualli veya eğ! mon bulunllnlar, 
zon'da 13, Erzincıın'da ıo, Rizc'de 8, kendi köylerine en yakın köylere ve
Erzurum'da 7, 1 ok t'ta 3, Dlyarba . rileceklerdir. Müs7J bir binada cd • 

P" ·e i h zulanaca KUtn.hya, E lci~:hir. ı rnir, Afyon, 
. • Antaly , Zon ul Ç km, Kas a-

. Dahlhye Vekile ı bir mahalle te - ınonu, Cazlan p, H ay, A . :rlD, Yoz-
.~.atı.1~an~n proj:si hıııtrlam:"~t d~- 1 gilt, Kon . a. Diyarbakı r, Ma atya. Er

ş~.un .. cdır .. Veka~ct bunun ıçın vı- zurum, Sıv<ıs, SJ.m:mn, Kayseri \'e 
~ ~·e .er en ır ta~ımlc bazı .m?l?mat Trabzon li!ıe ve muallim mek eplcrini 
ıs 'm11tlr. Vckaletııı Lu tamımını ya- tem ıl 'den izciler gelmi lerciir, 
zıyoruz: Uisaf!r izciler Ankara ista ·yonun· • buguna ıoığmmak, o archi ıis- müıtalı•i:in bu VA:lİyottcn pek de 

teminin t tbik kabiliyeti olmadığı İ• ifade ettiği yoktur. 1iıali gene 
da - aulh znm m )' rine d b u· bakır Ü2lerinde görelim. Bakır fiy -
mumi t:ıbir ullanarak - ıon beş, tı harp bıışladıkl n ıonra olduk a 
on yıllık t cri.ib lorle anlatıldı, di- artmıştır. T kriben "7il" İngiliz li -
}' biliriz. Hi çbir memleketin djjeri- racn adar oldu. Dört, beş ay cvcl 
ne muhtaç olmad n elı:onomi m kil- i~e " O • 48" ater:in ar aında idi. 
rıi:ı:m arnı tam vııı ahenkli olarak Mühim bir teuyül gibi bu far. ı 
) Jrüımeıinde imkan uılık meyd na ' tahlil ederAck, "% 5" sigortıı ücre· 
çı tr. 1 vcurliyetini idame etm k İ· ti, "% lfj" ingili.ı: lirası ııukutu, bu
çin - hiı; de· ihe - kontenj nlı, n i, • veten navul ücr li P• halılıgı 
Jdiri li bir mübadele larzı kurul- d goz önünde tutulursa mÜatahai
du. un , aJnız iııtihıı 1 mllddeleri lin cebin ııfrecek fark yıı. pek cüzi
ve topraklan m hdut memleketler dir, yahu hiç yoktur. H men ilave 
dc#!il, Amerika ·e Rusya gibi biı· ed lim ki, miiatalıeil de fi •atmı art
bıi Ümet ohn kt n ziyade erimli Lırmak mccbu iyetind dir. Bunun 
kıtal r aahipl ri bile m cbur kaldı. d muhtelif a hepleri v rdı1". Birin· 
lktınt kitaplarının ııerb at "alıg. cı ı; mfütahıil malını ta.bilmek 
v it" nc:ıariyeai tahuitli bir "de"it· için h rp sigortası e gn' r olarak 
tokt " aiatemine çevrildi. mal me d aennay aini yük:s lti-

Uu mütehakkık mübadele mec - yor. Elbelt bu fa:da ıtırmaye hak
bur· ·etinin b şhca. f ktörü şüpbeıi~ ını alacilktır. lkinciıi, mademki 
nakil k:eyfiyeti ve yeryüzünün coğ- her me 1 ltelte ith l y arnın kıy
rafi teşekkülu icabı da n mühim me i lll't 1 tar, o halde ihr ç ınti
ıni ' niz nakli tıdır. sı da pah hlatmalıdrr, ki müvıı.ze· 

B g .. kü harp her yerden önce ne tutuJabilain. 
deni.ı: ere sirayet etmektedir. Hem İthal ve ihraç m il nnm fiyatı 
e kilerle mukayese edilmiyecek ka- da d hili piyasa. Üzerinde mü air 
dar müteammim bir tekilde ve u· oldu&u mutlaktır. Demek oluyor i, 
mumi mahiyette. Harp başl r ba~la- harp eıy fiyatlarını tabii bir f kil
maz Var§O a diitmeden çok. evel de arttırmaktadır. Bund n b ı a 
ge iter battı, ticaret eıyaları mü · harbin - bilhas muharip ülkeler· 
aadere edildi. Hatta devletler hu- de - bir teain d ha vardır: harp 
kUkunun müteamil kayıtlarına, bi • müıtahaili azaltır. Mü.stehliki çoğ 1-
taraflığa aaygıya bile pek lüzum trr. Bu da eşyo.nm kıymetlenm jncle 
örülmüyor. Doğruşunu söylemek amildir; br. İt bir ıır:z ve t Jep kai -

laznn geline, k ti ne ice üzerinde desi. .E,yanm kıymetlenmesi para• 
en müuair iktı di hareket devra- nm j tir" kabiliyetinin azalınuım 
nmr, yani nakil keyfiy tini irıza· intaç eder. Zaten enflaAyonun, pi· 
landırm k bir muharibin - bugiin yanda P ra çoğaltılmftınnın l bii 
için - en haklı davıuıdır. Ne de· addolunabilecek ı bebi bu daği! mi? 
nir? Modern harbin icabı!.. ltt bu ün lnıriltere•de bir & ne e-

Harbin dünya münakale ıahaaı velkine nazaran "67" milyon inııiliz 
olan denialer• intikali, bit raflara lir ar f zla k. fıt para tedavülde o). 
da t ili ıiırorta ü tlerine h rp duiunu finanı bültenlerinde okuyo
rizikotunu bindirdi. Bu bilhassa ey- ruz. Alui halde timdiden bir def· 
lül aynıda iatiırar edilmez bir ye- laıyon batlamaıı icap ederdi. 
kün oldu. Sigorta ücretleri bir ara- Demek oluyor ki, harp etya fi. 
lık Cebolütta harici seferlerde yatlarmı tabii bir şekilde e- kaide. 
ma) kıymetinin % l 1 ini buldu. Bey· ten yülueltir. Öyle ya, mademki 
nolmil 1 tic.ret aahne iıun kolisle- mü ı ir ortadan kaldınlamıyor. te. 
rind bunun % 30 a kadar çıkacağı ıirine katlanmak z rureti de vardır. 
bile ıöylendi. Bu korkunç bir niıbet Fakat bunun niıbeti nedir? fiyat i
idi. Emtianın maliyet aerm yeıine le ihtikar araımöa hudut nerede
% 30 ilav edilince utı fiyatı ün- dir? ••• 
rinde teıİTİ bittabi daha faı:I olur. Jhtikirın gözü pek ve açıktır. 
Denlıraltt harbinin beklenen muvaf• Milliyeti v meıhebi olmıyan muh
fakiyetl gÖst rmemeai bu mikdarı tekirin kazan~ hır ı iktı di ka' e • 
bugün oldul ça dütürmü tür. leri hilelendirır, Sebebi kar gün-

Şu ıatır an yazdtğlmız ;ıaman !erde görülemeyinco acım, dan bir 
teıbit edHen memlekelimi;ıle deniz· fjy t tereffuu yat"atır. Bunun en ııct 
a,m ülk ler ara11ndaki aigorta üc- · m klerini umumi harpte d"nya e
retleri ,udur: Karadeniz liman - konomi i tattı; üç kuruşluk teker 
rmdan Cebelütt nk harici Hol n· üç y117'; 1 rura yenildi. 
d limanları a 1'ad r % 6, Kat'ad• B ~nkü dünya ltononü r ji
rıiz lim nl rmdan M rmara v Eııe minde böyle n1uazzıım fiyat teref· 
Ji anlanna % 3. Marm ra · Ege fuları beklenemez ve olnıamalıdır. 
denizi dııhilinde % 2. ükü tlerin tic ret h yatında bir 

Bu, h lihazu· için biçilen fiy • nar.tmlri1 v rdır. En liberal tanmruı 
y rın ne olacağı bi in • z ! Deniz ln iltere'de bugün k lllyın tonu bir 
harbinin birk ç muvAff ' iyctli sah· ,,ene vol kartclce teabit edilen 

k1r'da ı kilo ramdır. risat yapılacaktır. 
Rüz.,.·rıar Trakya, Kocaeli ve Ka _ Eğitmenli köylerde, talebe sayısı 

radeni.ı: kıyıları bölgelerinde §lmal • 50 yi geçmemek üz~re 9, 10, 12, ve 13 
den, diğer böl ·elcrde eks riyetle ce- ya§larındaki çocuklar mektcpl,re alı
nubu ar f ve garp iatik:ımetlerlnden naca~ ır. Tale~ sayısı 50 .Yi geç i ğ i 
saniyede en çok i mc re kadar hızla takdırde 9 ve 10 yaşındakı çocuklar 
esmiştir. 1 alınmıyacaktır. Bu çocuklar üç yıl 

Yurtta en yüksek ·ıc.aklıklar Balı· ! t~h .il görec,~ler ve bu üç yıl için e 
kesir' de 23, Mini sa ve Diyarbakır' da } enıden hiç bır talebe alı;ım1yacak -
25, Antalya'da 26, İzmi:-'<l-e 27. Urfa • tlr.Üç yılın sonunda yeniden 9, 10, 11, 
da 2a. N zilli ve Bodrum'da 29, Ada· 12 ve 13 ya,ındaki çocuklar mektebe 
naü'a 30 clerec~dir. alınaca ır. Eğitmenler bu talehevi 

okuttuktan maada en az haftada iki 

Büyü 
B. M. l\:t'clisi diln Şemsettin Gün· 

altay'ın ba<1 tan1ı ~ ında ya tığı top • 
lan•ıria Mili Mecli inin 1939 yılı 

gece de köyün yetiıkinlerini okuta -
ca!dardır. 

S • 12 köy bit: mnıtaka itibar edile
cek ve bu köylere bir gezici başmu -
allim verilecektir. Basmuallimlerin 
bu köyleri bir bnft içinde gezebilme
leri gözönüne alınacak ve mmtakalar 
ona göre tesbit olunacaktıı. Başmual
limlere mın akaları dahilind,ki tef -
ti~led müddetince her gün yilz kuruş 
yol para 1 verilecektir. 

Eskişehir kursunu bit'ren 
eğitmenler 

"Mnl :ılle teş iHitı hakkınd:ı yeni a Maarif Vı:ık.il,ti naınma B Vildan 
bir ka:ıun h ıırlanmıuı d gUnUlmck - Aılr ve Anl·ara mektep! ri izcileri ta 
tcdir. Bunun için a«ağıdaki maluma- rafından isti! bal edilmekte ve sonr 
tın bilinmeııin' i:ıtiyaç ha;al olmuş • tabur halinde endil rine tahsi;ı olu • 
tur. ııan mekteplere dağıtılmaktadırlar. 

1 - ''tay~tiniz merkez ve mülh:ı - İlk kafıle dün sabah sm:t 6.45 de, 
kat kaza!· nnda!ti mahalle adedi her il inci saat 10.45 de gelmi tir. !stan
kaz i§in ayrı ayrı gösterilecektir. bul izcilerini hamil olan bu ikinci 
MahaJlclere müntehap ve fa at maaş- tren, Erzurumdan gelen trenle birli • 
lı lJ ir memur ta}•in edildiği takdirde te Ankara garına girmi ve Erzuru 
fazla ma rafı mucip olmamas1 için bir davetlileri arnsında bulunan Maarif 
ka:; mahalle birleştirilerek bir memur Vekilimiz B. Hasan Ah Yücel izcile
idareııine erilmesi faydalı olacağı rin yanına gelerek izcileri teker te • 
dU ünülm ktedir. kcr tefti etmi tir. 2000 i mlitcca-

Buna göre mevcut mahallelerin kaç 
mıntakaya a rılııbileccğinin, 

2 - Mahallelere intib pla ve üe.ret 
le tayin edilecek memurlara vilayet 
mülhaka ı dahilinde kaç lira maaş ve
ya ücret verilmesinin muvafık olaca -
ğının bildirilmesini dilerim., 

Zelzele felô etine 
u~nyonta ayardım 

Kı,.1/r.y Ccr.ıiyeıi Urııuıni MerlcezindM: 
ll kıli ve h valisi relıele feüketıeı.lc

luinc cemiyetimiz vasnasiylc :vardım 
yapılnınlc lircrc teberruda bulunan aeagı
da iıılm ve ova.oları yuı)ı muhterem ze
vat ve mile &caata gerek umumi merkeu
ıniz ve gerıelıt icl k.etzedclcr namına tc

viz izci bir ağızdan vekili " ağol !,, 
avazesiyl' selamlamı tardır. 

lstanbul'dan gele.o misafirlerle, 1 r 
ılıyan Ankara izcileri birblr'.lerini 

istikliil mar ı söyleme c sur tiyle •~· 
Jıı.m amışlardır. 

Muazzıım izci kafilesi istasyondan 
çok muntazam bir sıra halinde zafer 
abidesine gelmi ve etrafından dola
şarak, abideyi ııelıimlamışlardır. 

emmuz - a - n tos ayları hesabı hak -
kmdaki mazbataya it•ila pe •d:ı eyle· 
mi . A kara ! h ir im r müd\irlüğ", 
hava yollım devi t i9ldme id resi. 
huılut ve u.hi'ler s hat umum müdür
IUğü ile lisiye umum müdürlü - Ü· 
nün l!:l~S yılı hesabı katil dne ait 
mazb talan da kab•Jl etmiştir. M~li 
gelecek oplııntısını 1 tcşrinsani çar
şamba giinil yapaca• tır. Kütah a, 23 a.a. - Eski9ebir Mah- ekkiirlcrimııl takdım ederi ... 

Lira K . 

Yurdun muhtelif köselerinden ge
lerek bilklime merkezimizde birle 'o 
m mleket §OCukl rı burada Maarif 
Vekliletinln mi afiı-i olar k kendile· 
rlne tahsiı olunan mekteplerde kala· 
caklar, bir ·andan geçit re mine ha .. 
zırlanırken bir yan an da gUzcl An· 
karayı gezmek, dolqmak fır atına kil· 
vu mu olacaklardır. 

Su~' ' t eden " a·a 
Pazar günü yapılan at yarışlarında 

be§inci ko uda prens Sai Halim'in 
atlanna binmesi icap eden cokey 
Horvat'ın bir meseleden dolayı cür • 
mu me:ş,lmt malı :enıe ince tevk'f e-
ildiğini ve bu &e p n ola '1 yarı~a 

işti rak edemedi "' ni yazmı0 tık. Bu me 
sek e müd et davasından vaz geçti
ği için mahkeme davanın sukutuna 
karar vermişt'r. Mumaileyh dün biz· 
ıat ma baamıza gelerek keyfiyeti bi· 
ze bildirmi tir. 

230) sterlin ı trlmaktaclır. Ameri· 
ada ise timdiden 400 İngiliz lira • 

şın çtkmtştır. Be~"Delmilel piya&a 
r bıtuına aykırı görünen bu hadi· 
ae hü ümetletin ihtikar karşı ne 
kadar kı ka..'1Ç davranabileceğini 
anlatır. 

Evet, e!lki günl rden alman der•· 
le ihtikihla bir mücadel mecburi • 
yeti vardır. Bu d her tarafta y pıl· 
m ktadır ve berh&.nai ik ıaadi bir 
ketmeke e m;ni olma için de y pı
lacaktır. Harp fiyutmm tHbitinde 
er.aslar çok karıtık müıkül ol
makla beraber imk·naız değildir. 
Her :ıtaman oldu w gibi her nevi em· 
ti da maliyete b z ya~ama endek • 
sidir. Bu baz il fiyal :.ı mruı, z • 
m n t avn 1 dcbilir. Fakat muh
tekirin beklediği muazu.m ve i.ni 
ter ffular olamA2 ve olmamalıdır. 

mudiye eğitmen kursundan bu dev -

rede mezı.m olan kütahyalı 28 eğit • 
men memleketimize gelmişlerdir. E • 

gitmenlerin i~tirakiyle halkevinde 

yapılan bir toplan 1da eğitmenlerin 

vazıfelerinin büyüklUğU izah edil • 
miştir. Bunll müteakip eğitmenler ha\ 
k vi bandosu c Hse izcileri ile irlik-
te Atatürk anıtına giderek anıta ~e -
lenk koymuşlardır. Anıt haşır da he • 
yecanlı hitabelerde bl!lunan eğitmen
ler Atatürkün çizdiği yoldan ve fnö
nunun arkasınilan yürüyeceklerini 
tekrarlıyarak ant içmişlerdir. 

C rum'a bi trol 
mülehassı ı gönderildi 

İki giln evc1 Çorum'da ceza evinin 
temeli kazılırken petrol bulunduğu 
hakkında Çorum'dan gelen bir haber 
neşrctmi ·tik İktisat Vekaleti bu ha-

100 00 Milli Miı<laf~a Vekili Sayın Ge
neral 'acı Ttna4 

7$ 00 Fransıı sefareth ne 
ıs 00 ~amızdan B y Ömer Ahi 

S 00 .. .. .. refikası 
1000 00 O manlı Banka51 MUdürlyctı U

mumıycbı u mma Anltan. nbeıi 
.Miıdıirliliun•Jezı 

5 00 Ziru Vckilcti Müşaviri Bıy 
Mıthat Kan<lemir 

46 45 A'keri abri alar memur ve 
nıtl.a dem 1 1 

10 00 Bah i c er oku u 2· ci sınıf 
t.ılebeleri 

7 3S Turkiye Murif Cemiyeti B. I. 
sınıf talebeleri 

30 DO Hatlı: Ba.nluuı Türk Anonim elr· 
keti 

10 00 ,, .. undı odan 
100 00 Aı\erl f brlkalu umum nıUdilr

lu iin en 
SO 00 İs ini vercniyen blr vatandaş 

5 00 Yilksck Mühendis Bay Mubid-
ılin Tolc:ös 

450 00 Berı.-amn Ku:ılay şubesi 
100 00 ç, me ,, ,. 

57 55 Bııyrndır .. .. 
204 00 Aı.k:ıra Elektrik ,lrketi memur 

ve m · t hdemini 
120 05 Ankara Ku liicsi A::vrn muülim 

ve l~lcbclerinden 
260 00 A eri fab::ikalar umum mUd!lr

lüfil memur ve müıtahdeınini. 
828 02 Turltiye ş kcr Iabrikahın Ano

nim ı;irketl memur "'' müstahde
mini. 

11? 50 Ankara • C. H. P. Misakı Milli 
K munu 

b rle al"kadar olmuş ve mahallinde 2 SO Bay Ne et'ttn 
tetkikler apmak üzere Maden Tet • l <IO Dayan Fikriye 
k 'k . .. .. 10 00 .. Hacı hanım 

ı ve arama ıınatıtusu petrol grupul 3609 42 YekOn 
müdür~ muavini. B: Kemal Lokman'ı Menemen'in yardımı 
Çoruma gndermıştır. B. Kemal Lok- Menemen. 23, a.a. - Dikili fela ·et-
rnan'm yapacağı tetkiklerden onra zed krine yardım temin etmek için 
Çorum'da hakikaten petrol bulunup burada teşekkUI eden heyet kıta bir 
bulunmadığı veya petrol zannedilen zamanda dokuz yüz lira toplamıştır. 
eyin bir emarcden inbarel olup ol • Halkımız yardımlarına devam etmck-
madığı belli olacaktır. tedir. 

Misafir izciler için Ankara'da er
kek lisesi, ktz lise i, Gazi lisesi, Te • 

cim fücııi ve sanat okulu binaları ha
zırlanmışu r. 

Gazi Jisesinde Kabata , Antalya,. 
Boğaziçi, Trabzon, Kay eri, Pertev .. 
n1yal, Galatataray, E kı~ 1r ve ıs • 
tanbul liseleri, ku lise inde Erzu -
rum, Konya, Balıkeılr, Bursa, Zon -
guldak, Sivas, lzmir, Kar , Hatay li
sele>riyle İstanbul ğretmen okulu, er
kek Jiseainden Haydarpaşa, Vefa, 

Yozgat, Edirne, Afyon, Balıkesir, Di 
yarbakır, Adana, Kastamonu, l'Yialat

ya, Gaziantep, Samsun liseleriyle Ur
fa öğretmen okulu, Tecim lisesinde 

İzmir ticaret, KUtahya li elerl ve E
dirne aanat o ulu, anat okulunda da 
İzmir ve Konya aanat okulları talebe· 
leri kalacaklardır. 

Bugiln saat 10 da Ankaralı ve mi
safir bUtUn izciler Hipodromda op -
liınacaklar ve g ~it r~mi için hazır -
lanmalarına baıhyıı.caklardır. 

Cilmhuriyet bayra~u münasebetiy • 
le Jebrimizde toplnmış olan fı:ci!uin 
sayısı 3.000 i bulmaktadır. Bu yıl baş 
ka vilayetlerden kız izci gelmemiş • 
tir. Meraı;imc yalnız Anknra mektep
lerinden ayrılan kız izciler i;ıtirak e· 
deceklerdlr. 

Kaıtamonu U::eileri ~ i fiy tlar · rind mü s i1· ola · 
ce.. •• z ten m hdut bir zam na 
tı redilen fiy t an"' . manını der· 11111111111111111111llUIU11 lllllll IJI lll lll il lll lll lll lllll lll il il lll il il il lll il ltll il il lllllll lll lll lll llll lllllllll llll l lll 111111111111111 111111111111111111111111111111 Kastamonu, 23 a.a. - Ankarada ya· 

pılacak cümhuriyet bayram1 mera&i -
mine ittirak edecek olan Kastamonu 
lisesinden 48 izci hatlarında müdür • 
!eri ve jimnastik muallimleri olduğu 
halde bugün Ankaraya hareket etmiJ 
tir. 

• ııl yülcJ lteceii rnuh11kkaktır. Ne 
t - ol a, ugÜ kü b zın da dünya 
• tıılarnıd oldukça t iri va.cdır, 
J,te ufak bir he p y palnn: rnı t· 
1 r ccmiye i istatistiğine nazar n 
1 39 yılt yedinci a ın n ilıracl\l em
t! mrn tutar bedeli ( 1.063) milyon 
~ynı urnand i ith lat mi darı da 
( 1.100) nıilyon altın dol&rdn·. (Bir 
altın dolar "l,50463" g-ram olduğu· 
na l'Öte) Vaıati olar k harp rb:iko
•u ıiıortaamr % 3 kabul d rıı k, 
'th lit etyaaı için riler.ek fazla 
p r her ay thar t ya 1 "33" mil
yo, , ihracat ıyaıı için de "3 mil
yon 890.000" altın dolardrr ki, bu 

ünu fiy t f iyle müıtehli!ı ö. 
diy .. c ii üpheıiı ir. 

Fakat h rp n ötürü Ü le lif'İn 
ödiv ceii P•halıhk bundan ibaret 
de .ildir. Der.iz harbiyle beraber 
na ul da yükı !mittir. l te harpten 
ev iki ile b günkü navulların mu· 
le yeaeııi: 

Marailra • Merain a.raamda ağır 
•t>'• nakli.nde "meseli krom" bir 
toau (7 • 8) ıilin ik n halen ( 20-22) 

tilindir. Merain • imal denizi m 
ie etleri arasmda harpten evet 
(10 • ıt) ıilin iken balen ( 40. 45) 
till~dir. Mersin - Nevyork araımda 

Er.zuru .. Sivas - nkora 
Ankara - Sivas· Erzurum 

Türk demiryolu, J9J2 yılında 
S11m.sun'ı vırdıgı zaman inkılap 
hareketlerimizin başlangıç noktnsı· 
na kıırşı borçlst1m1zdan bırisini Ö· 

demi!} olduğumuza kanaat e'mi~, 
ı>evinmi~tim. 

Sı'va - Erzıırum demlryolunun 
i.;Jetmiyc açılmasr töreninde bulun
mıya giden üç tren dolusu davetli 
dün A nkaca'J•a döndü, 

S m un, Sivas, Erzurum ... Bu J. 
simleri duyarken milli mücadele
nin, istiklal savaşının ilk günleri
nin tarihi hatıra ve hafızanızda ku
vecli bir ıedai ile canlanır: 

AtıHürk, büyük ve geniş bir mü
cadeleye girişmek üzere 1919 da 
Samsun'a çıkmıştı. Tarihimizin on
dan sonraki inkiiallarını ezbere bi
liyoruz. 

Erzurum'da kongre. 
Sivas'ta kongre. 

A.nkara'da Büyük Millet Meclisi. 
lzmir'de zalı:r. 
Ve nihayet cumhuriyat. 
Ayın yirmi lnda Erzurum'da. d11· 

miryo1Jır11JJ i~lemi)'_a a~mı törenin· 

de soylenvn nutukları dinlerken 
hatıramda bu serhat şehrimizin u
zak ve yakın tarihi canlanıyor ve 
gözümün önüne Erzurum kongre. 
:;inin tolanışı geliyordu: 

lnkil§bın, z3ferin ve istiklalin 
tuttuğu rors. Samsun'dın Erzuru
m'a yönelmİ§, oradan Sivas'a. gel
mi~ti. Oradan Ankata'ya ula aralı 
burada yeni Türkı'ye'nin yeni kalbi
ni kurdu. 

1932 t>nesinde cümhuriyet, de· 
mir yolunu Samsun'a. kadar gotür
dilğü zııman Ankara, kendisinin ka· 
z.andığı ~erefin ilk başlangıcıllJJ bir 
minnet borcunu ödemiş oluyordu. 
Sıvas'ta ikinci borcu ödedik; loko
motif se leci Erzurum'un Palandli· 
ken dağlarında slJrekli yankılar bı
raktığı dakikada İ:Je üçüncü borcu
muzu yerine getiriyorduk. 

Ayın on sekizinde Ankara'dan 
kalhn üç tren dolusu davetli, yal

nız Er~uıum treninin İ§letmiye •· 
)ılma!ıınd• değil, ondan sonra sı. 

vu'taki baJf.Dlt coı atılı.ısinln a~ıı. 

ma tlJreninde bulunmak için gidi
yorlardı. 

Böylece Ankara, Erzurum ve Si· 
vas isimleri bu yeni başanlac dola
yısiyle tekrar biribiri ardın<;a anıl
dı. 

Samsun'dan sonra Erzurum ve 
Sivas yolu ile Ankaca'ya gelen mü
cadele \•e zaferin yolu baltalar va 
ayl:u tutmuştu. Şimdi o raferin 
verdiği enerji ve hızla Ankara'dan 
kalkan bir yolcu, kırk. elU saat için
de ilk kongre şelırine varabilir. 

Erzurum'da Nalıı Vekilimfa ta
rafından kordelA kesildikten son • 
ra trenler düdük çalarak ıakm al. 
tından geçerken bir takım kadınla
rın uzun zamandanberi beklenen 
bir sevgiliye ka uşanJac gibi hün
~ür hüngür ağladıklarını gördüm. 
Kederin ve matemin olduğu kadar 
bazan ne1e ve sevincin de giJz: yaş· 
lariyle ifade edildiğini bilirsiniz. 

S/vas'ta Mf1nakalh Vekilimizin 
bit nutku Uc açılan büyük ate/ye
nin d61.en~n ray_lar Dzeriade y_ütü-

yecek müteharrik va ıtaları temin 
ve tamir etmek hususunda yapacatı 
büyük yardımı fabrikayı glJzleriyle 
görf!nltt, - bu me le -in tekniğı'ne 
vakıf da olma alar - mul1akkık an
lamı(:lard ır. 

• •• 
Gidişi ve dönüşü beş gün süren 

güzel bir yolculuktan sonra tekrar 
Anbra'dayız. 

Biz vacınadan bir halta kadar 
önce karlı, buzlu havalar geçiren 
Erzurum'un açılış günü bir yaz 
günü yaşadığını görenler, tabiatın 
da bu b<ıfarıya sevindiğine hükmet· 
tiler. Aynı tabiat, göklerinde bu
lutları ıop/ayıp yağmurlarını serp
mek i ·n büyük cer atelyesindeki 
törenin bitmesini beklemi§ti. 

• •• 
Giderken ve dönerken, yolda 

durakladığımız şehirlerde alınmış 

bir iki küçük not, bilmem ki, ufak 
çapta birer yol hikayesi haline ge

lirse, okumak i cer misiniz 
Eğer ist~cseniz, onları ds. yarın 

gene burada yazarım: 

Ankaıa'dan Euurum'11 }adar gi
dip gelirken toplcnroıı birkaç yan-
kı- T. l. 

Dün ak m elektrik 
ıebeke inde bir arıza oldu 
Dün akşam saat 18.30 da bir arız;ı 

yüzünden belediye, Anilfartalar ve 
bankalar cadde.leri civarının elektri • 

ği kcsilmi~. eski§ehir yarım &aatten 
fazla karanlıkta kalmı§ttr. Elel-tı-il' 
ıirketi neıdinde yaptığımu; t hkik t· 
ta arızanın. cilmhuriyet bayramı 1 aı<ır 
lıklan dolayısiyle, bu civarda bir r
d yapılan tenviratın ebekcye y ., • 
h§ olarıık raptedilmesi yüzünden ~ık· 
tığı öğrenilmiıtir. 

Acı b"r ölüm 
Ankara. .. ergiter itiraz komis> 

aından ••~::-ai Kay alp'ın il.ayın 
Bayan Na.llye tutulcl u ha.atalı •n kur· 
t~larııı1•nk vefat ctml• ve ttna e i b • 
yük bır kalab hiın 1 ti kiyle aldırıl• 
m.ıtttr. Kederli Kayaalp aılesino ıh yrı
lerlml.si ltl.llan:r, 

b1 

• 
ıı· 

lo 
d 



cer • J Nazi ıeflerinin f oplanf ısında ne konuıulacak ! 
esınae G h . h k . (Ba,ı 1 inci sayfada) o rp cep esı a re etı 

duracak hava akını 

Bulgaristan' do 

Yeni kabineyi gene 
B. Köseivanof kuracak 

Sofya. 23 a.a. - Bulgar ajansı bil

diriyor: 

e 

CEPHESİNDE 

Yakalanan Alma 
irlerinin anlattıklan 

Paria, 23 a.a. - Royter ajansı bildiriyor : 
Fransız başkumandanlığı tarafından yapılan parlak b. 

kulce A h k · 1 ır ıev-J.t are etı, a ~an erkimharbiyesinin pli.nlanm bozmu • 
~ur. manlar kend ı topraklanru işgal etmekte bulunan fran 

1 

if;;'.;:.~ına karıı, geniı mikyasta bir taarruza geçmek niyetin~: tclye senede 200 yolcu, 1800 yük 
va onu ve 120 lokomotif tamir ede
bilecektir. Tamir kelimesinin fimen
clifercilikteki manası üzerinde dur· abluka başhyacakmış ! 

1 

~ak Jazımdrr: burada tamir dcmekı ve 
ılıy etmek demektir. Yoksa bu v • 
gonlara, bu lokomotiflere hurda, öl· 
nıü, naz riyle b kılır:Tamir edilmİ Fakat bir taraftan da kışın yaklaşması 

Kıral yeni kabinenin teşkiline tek-
rar B. Köseivanof'u memur etmigtir. 

*** 
Sofya, 23 a.a. - Royter ajansı bil

diriyor: Kıra!, Balkanları alakadar e
den mühim meselelerin mevzuubahs 
olduğu şu sırada bütün partilerin ka
binede temsil edilmesini arzu eylemiş 

Gen~ral Gamelin, Du araziyi gizli-ı;. 
~c. tahlıye ettirmiş, orada sadece bir 
ı~ı tabur askerle, gösteriş ateşine ka· ( ı 1 d • • d fı gelece~ .mikdarda mühimmat bırak- ~ıma enızın e 
mı tı. BUtun ışıklar yerli yerinde du-

Yen, daha do "'rrusu edilemiyen cer ruyordu. Almi.lnlar, fransızların iki d.. .. .. , d.. 1 gündenberi çekilip gitmiş olduklarını uıuru en or " sıtalarının bir iskeletten farkı 
Yoktur. Onl rı paılanmağa, çürü· 
tneğe terketm k ve yerine yenileri
ni almak icap edecektir. Yenilerini 
almak, evelô. para ve kredi, sonra 
döviz mesel sidir. İkisinin de temini 
hiribirindcn zordur. Para, lüzumsuz 
bir bütç m srafı, döviz bilh saa, 
beynelmilel piyasaların taıkın va -
:ıiyetinde ayrı bir sıkıntı mevzuudur. 
Döviz bir tarafa bırakılarak mala 
karşı mal alındığı düşünülse bile, 
tamiri müınkün bir mal mukabili ip· 
tidai madde vermek, o maddeleri 
sokağa tmakla müsavidir. Çünkü 
hunların kartıhğı olarak daha baı· 
ka teyler tedo.rik etmek mümkün· 
diiı-. Bu bakımdan Sivas cer atelye• 
•i. beynelmilel ticaretimizde tediye 
rnüvazenemizin daiına lehine hiz
met edecek bir amildir. Kaldı ki, bu 
lltelye aynı zamanda senede 700, ya
ni günde 2 yük vagonu, ve ayrıca 
lokomotif yapacak kabiliyettedir 

bu hareketi zorlaştıracak gibi görünüyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
ve keri harekat tevakkufa uğramış
tır. Kışın yaklaşması dolayısiyle de
niz ve hava kuvetlerinin faaliyeti biz 
zarure ağırlaşacak ve bütün yük ordu
nun sırtına binecektir. 

ziyet kendisini endişeye düşürmek -

tedir. 

tir. 

ancak, taarruz hareketi bo~ çıktığı 
zaman anlıyabilmişlerdir. Fran ız or
dusunu sıkı sıkı yakalamış oldukları
nı zannettikleri halde, boş siperlere 
ve. m~vz.il~re. girmi bulunuyorlardı. 
Şımdı. ıkıncı derecede bazı arızalar 

müstesna, fransız hattı, fransız arazi-

iman tayyaresi 

de. .. 
Günde iki yÜk vagonu, iki vagon 

faüa iatihliık eıyasınm, istihlak 
bıedt :derine nakli demektir. Bu 
ıuretle cer atelyesi, yalnız demiryo• 
lu siyasetimize bir inkiıaf temin et· 
bıelde kalmıyacak, aynı zamanda iç 
tnübadeleyi de kamçılıyacak ve iç 
ı>azarlo.r fjyatlan arasında bir nevi 
'lnüsavat husule getinneğe hizmet 
edecektir. Biz, büyük merkezleri
llıizde §ekerin kilosunu 30 kuru~a 
Yerken bir zamanlar, ~rkta sırf 
trıünakale vasıl larmın kafi gelme
llıeai yiizünden kilosu elli kuruıtan 
hile vatandaılarm ıeker bulama• 
dıkJan devirlerden çok uzakta de-

ilıiz. 
Gene bundan üç, dört sene evel 

~ v wllt..1 Llerlnıl.t.ö yapılan bil· 
)'ilk mikyasta tuz kaçakçıhğmrn bu 
Y~en olduğunu kim unutmuştur? 
Zonguldak kömürünü Diyarbakır'a 
"nca.k dcmiryolu götürmüı, ve mah
t"ukat kanununun tatbikini birçok 
:Y~lerde vagonlar temin etmittir. 
Şundi bu atelyc aayesinde günden 
ruıe f zlalntacıık olan nakil vasıta· 
&rrnıız, iç p z r fiyatln.rmda müte· 
"'a&ıl kap hizmetini görecel tir. 

Sivas cer telyesinin faydaları 
'-d bunl r değildir: bu atelyenin 
&'erek İn§asınd , gerek iıletilmesin
de ınuhtercm Münakale V ekitimiz 
~· Ali Çctink ya'nın bilhassa itina 
ile ihtiınamla üzerinde durduğu bir 
ha§ka mühim nokta vardır: o da bu 
a.telyenin bütün projelerinin türk 
l'llÜhendisl ri, türk teknisy nlcri ta· 
tafınd n h zırl nmıı olmaıı ve tek· 
!rıil ioletm unsurlarının türk bu· 
lunınaııdır: fabrika tütk kabiliyeti
n!, türk iıçieini makine b ıına ıe· 
Ç•ı-nUıtir. 

Fabrikayı ı zdiğim zaman ifti • 
ha.rla gördüm ki her ıubenin batın· 
da. aenç ve i t n anlar. bir türk 
lelcnisyeni vardır. Bunların emrinde 
~e türk i çil ri çahimaktadır. Bu 
ışçil rin h r türlü ç hıma konforla· 
rı da temin edilmiıtir. Atelyede iıçi· 
lerimiz her yden evcıl, bir ırgat 
değil bir "inıı n" ol rak çahşm k· 
t~dır. lıçil r için yapılnıakt.•. olan 
hırıanın " m le r yı" ismını taıı
llıa.aındnki man yı gözden uzak tut
!rııyalım. Bu f brikada 1200 türk İ§ 
hulac k ve refahla, neıe ile, aıhatlc 
Çalışın imkA nını elde edecektir. 
Bütün bu f ydalara bir de 111rf Si
"as'ın ıehircilik bakımından kavu -
1. c ı t kiımülü ilfıvcı diniz, D ha 

1tndid n eal i Sivaı'ın y nında te• 
llıi , a ğl m g\bel bir f hircik 
dofttn ktadır.' B ton, eııki Sivaa'ın 
~. ğınık v ölg li ç hıee·ni de· 
gııtirmiı onu güneıe, ııığa kavut· 
1 1.ttınu t r. Bünyesi daim kuvetli 
t,J n, bu 

1 
hir tıpkı pejmürde kıya· 

t, llni çık rı~ üzerine fır k giyen 
~ır İnı n gibi e nlı, dimdil iıtikba-

Yeni kauinenin listesi bu gece, ol-

ihtilaflar 
mazsa yarın karala takdim edilecektir. 

Londra. 23 a.a. - Hava Nezareti 
tebliğ ediyor : 

Bu gazeteye göre, alman taarruzu-
nun teahhürü müttefiklerin lehine -
dir. İngiltere ordu mevcudunu ve si -
tahlarını artıracaktır. 

Gazete, Almanya'nın büyük lir ta-
arruz hareketine geçeceğini ve aka -
binde yeni sulh teklifleri yapacağı 
mütaleasındadır. 

Sulh ümidi terkedildi 
Londra, 23 a.a. - Bu gece Berlin· 

den alınan haberlere göre, Statthalter 
ile Ganleiterlerin, Berlinde içtimaa 
davet edilmiş olmaları, Hitlerin her 
tilrlü suh ümitlerini terkettiği ma ~ 
nasını taşımaktadır. Bu itibarla, Füh
rer, muhasematın daha müessir bir 
tarzda sevk ve idaresi için ittihazı 
tazım gelen tedbirler hakkında parti 
zimamdarlariyle istişare etmek arzu-

sundadır. 
Alman hükümet merkezinden alı -

nan son haberler, nazilerin ilk evet, 
amansız hava hücumlariyle enerjik 
bir abloka yapmıya teşebbüs edecek
leri intibamı teyid etmektedir. Fran
saya karşı, garp cephesine karşı ya
pılan harekat, bu takdirde, belki de 
tehir edilecektir. 

Deyli Meyi Hitler'in ıabnnın 
tükendiğini yazıyor 

Londra, 23 a.a. - Deyli Meyl ga -
zetesinin Amstcrdam muhabiri, Ber
tin konf cransından bahis bir yazı -
ııında, diyor: lci : 

"Hitlerin sabrı o kadar tükenmit -
tir ki, kırk sekiz ıaat zarfında Fran
ıaya ve İngiltereye harp ilan etmesi 
mUmkündUr. Bu muhabir, garp cep· 
besindeki sükCınete mukabil, İngil -
tereye karşı büyük bir taarruza ge -
çilmcsini ve harbin şiddetlendiril -
mesini mümkün görmektedir. 

Türk - İngiliz - Fransız paktı, 'bu 
muhabire nazaran, Hitler'in kararını 

New of The Wald gazetesinin Ber
lindeki eski muhabiri, nazi şefleri a
rasında, sovyet rusya bahsinde çok 
kuvetli noktai nazar ihtilafları bulun
duğunu Amsterdam'dan yazmakta -
dır. 

Bu muhabir, fon Ribbentrop'la Göb 
bels'in, Sovyet rusyayı, her ne h~ha • 
sına olursa olsun harbe sürüklemek 
lüzumuna kani bulunduklarını, ma -
reşal Göring, B. Frich, general Fon 
Bravçiç gibi daha az müfrit şeflerin 
bunlara, muhalefet ettiklerini ve fon 
Ribbentrop politikasının Almanya -
yı bol evikleştireceğini sezdiklerini i 
lave etmektedir. 

idam mr? 

Sunday Pichorial diyor ki 
"Hür Almanya,, adını taşıyan rad· 

yo, hiç bir taraftan teyit edilmiyen 
bir haber veriyor Bu habere göre, Al 
man hava kuvetlerine mensup 21 su
bay, biri Magdeburg'da öteki Kaisers
lautern'de çıkan iki isyan neticesinde 
idam edilmişlerdir. 

Almanya'nın dahili vaziyetini tah
lil eden Ob erver gazetesinin başmu· 
harriri Garvin, şöyle yazmaktadır: 

Hakikat şudur ki, B. Hitler, Stali
ni kendisine efendi olarak seçmiş ve 
bu suretle nazizm müessi ]erinin hiç 
olmazsa yarısının hoşnutsuzluğunu 
kazanmıştır. Bunlar, nazizm ruhunun 
kırılltığını ve hiç bir şeyle tamir edi

lemiyeccğini bildiriyorlar. 

Bir Alman 
karakol gemisi bath 

İngiliz tayyaraleri 
iki Alman denizaltı 

tacil etmiıtir. 
Napolyon ablukası tatbik gemisine tecaVÜ% ettiler 

edilebilir mi? · · ·1 · B · Londra 23 a a - St-701 markalı 
Taymıs gazetesı, nazı erın, rıtan- • · ·. . . . 

ya adasında bir Napoleon ablukası te- alman karakol gemıs~nın F~lsterbo ı· 
· k · d'kl · d · 1 ha le Moen arasında hır mayıne çarpa-
sıs etme ıste ı erıne aır o an · 

b 1 
· b h' d k d' k .. rak battığı anlaşılmıştır. Dalgalar ııa-

er erı mevzuu a ıs e ere ıyor ı. . · k 

Sk d
. 

1 
k 

1 
· d. - hile 29 ceset atmııtır. Bır Danımar a 

an ınav mem e et erı ve ıgcr . . . . 
1 k 1 

· b·ı ı·a·rı r denız tayyaresı St-701 ın müretteba-
Avrupa rnem e et erı ı me ı ı e k. . . b' 1 .. • d .. 

ki Al k d ·ı · 
1
• denira .. ırı ti tından be§ ıııyı ır sa uzerın e go-

manya, en ı erın , - .. B ı d b' 
ca,retin bir hata olduluna, avrupa kı· rer~k ~urtarmıştı.~. .un .. ar an ır ta· 

. Al ··ımi altın neın bıraz sonra olmüştur. 
taaının, nazı manyaıı reJ · d . al l .. 
da, hakiki bir ticaret bloku teşkil et- Alman enız: h arına tecavuz . 
. - · t r'"'aya'nın bu bloka kUl Londra, 23 a.a. - Hava nezaretı 
tıgıne, sovye .. • . . 
liyctli iptidai maddeler vereceğine, bıldBt:ıroş~ 1 di" • A 1 d i . d 
bunun en mühim kı mının da İtalya- ırı _ıma r.erı t as. en zın e 

h
, · du"ıı.ecegwı'ne ı'kna etmeğe olmak üzere alman denızaltılarına 

çalıımaktadır. Napoleon'un mağlup . a~§ı ıngı ız tayyare en tarafından nın ı11eı1ne ır k · ·ı· ı · 
olduğu bir i te Hitler muvaffak mı ıkı Htaar~uk~ daha yapılmııtır. 

k 
, er ı ı taarruz da muvaffakiyetlc 

olaca · t' ı · ti T Naıilerin avrupaya gönderdikleri ne ı.ce enmıt r. ~rruzlardan ıonra 

1 hliku tler
i bu yeni alman denızaltıların daldıgı yerde araıtırrnı 

memur ar, me • ·1 ittihadına za olmak huıuıunda ikna y~pan. P~ otlar ar~ık denizaltı iemile-

d 
kleri ümidinde iıeler, Hore Be- rınin ızıne teaaduf edememitlerdir. 

e ece Royal O k · · · b lişa'nın geçen cumartesi günü radyo a gemısrnın atrşı 
ile neşredilen nutkuna bir cevap bul· :1'0~d~a~ 23 a.a. - İstihbarat neza· 

1 
• beder retı bıldırıyor: 

roa arı ıca · Hitler, hükmü altına aldığı memle- Scapa. Flowd~ Royal Oak zırhlısı· 
ketl re ne gibi faydalar temin edebi· nın torpıllenmesı hakkındaki tahki· 
lecektir ? kat devam e:mekte, fakat bu huıusta 

Almanya'Ja dahili ihtiltillar ınalC1mat \;crılmemek~edir. 
Londra 23 a.a. - B. Hitler'in, na· Aynı zamanda dı~er bir geminin 

zi ıefleri~le diplomatlarını Berlin'de ~a~a ;o~pi.llendiği hakkındaki alman 
bir J<onferanıa çağırdığı fU ıırada, b ~ ~ erının k tiyen ılııı olduğu 
Londra gazeteleri, Almanya'da dahi· tr ere daha teyit edilmektedir. 

lt ihtilifhu bulundutuna dair mUte • 
addit haberler ne rediyorlar. Adapazarında büyük 

bir yangın oldu 
Adapazarı : 23 a.a. - BugUn ıaat 

Amerik 'd 
casuslar n 

faaliyeti 

si yakınında boydan boya uzamakta 
ve almanları, Rhin. Meselle ve Sarre 
civarındaki su basmış mıntakalarda 

bırakmaktadır. 

Alınan alman eıirleri 
Paris, 23 a.a. - Havas ajansı aske

ri vaziyet hakkında şunu yazmakta· 

Nev-York, 23 a. a. - Federal Tah· dır: 
kikat Bürosu ecnebi memleketlerine Cephede bütün faaliyetin inhisar 
seyyahat eden komtinistlerin kullan- eylediği keşif kolları müsademelerin
dıkları sahte pasaportlar meselesiyle de frans1z kıt atının eline alman esir 
Amerika'da casusların faaliyeti hak- kri düşmUştUr. Bunlar müttefikan 
kında tahkikata başlamıştır. soğuktan ve yiyecekten şikayet et· 

Veznedarı amerikan komünist par i- mek~~d.~r. 
si ~zasından Alexandre Trachtenberg Butun cephe boyttnca, Ren'den 
olm" World Tourits" seyyahat acen· Moze.ıe · kadar iki tarafın işgal ettiği 
tası kuyudatını alakadar makamları· mevzılerde tam bir sükunet vardır. 
nın tetkikine arzetmek emrini almış·ı Fransız kıtaatı ark çıkıntı ındaki 
tır. hatlarını tahliye etmemişlerdir. Bü· 

Büyük federal jüri heyeti sahte pn- ttin f~ali_ret geçen günlerde iki taraf 
saportlar meselesini tetkik etmek ü - mevzılerı arasında bazı noktalarda 
zere cumartesi günü toplanmıştır. g.eniş bi: sahayı ihtiva eden boş ara-

Amerika pasaportlariyle Birleşik zı~e .keşı~ ~olları sevkin~ inhisar et
Devletlcr arasında bulunan bir çok mışt1.:· .~~.rna.~ alman .keşıf kolu pusu
ecnebi unsurların yakında tevkif edi- ya duşurulınui ve esırler alınmıştır. 
leceği iyi haber alan mahfellerde söy- Bu esirler umumiyet itibariyle hiç 
lcnmektedir. bir şey söylemiyorlar. Ancak alman 

Komünist partisi sekreteri Earl a~kerle.riııin yaşadıkları maddi hayatı 
Browder'in tahkikat komitesine ahte gızlemıyorlar. Alman askerleri so
isim ta§ıyan bir pasaportla birkaç ker- ğuktan, örtüsüzlükten ve sıcak yemek 
re seyahat ettiğini beyan etmiş oldu • bulamadıklarından şikayet ediyorlar. 
ğu hatırlardadır. E irlerin ifadesine göre, alman as· 

keri günde bir defa öğle üzeri bir kap 

. Geçen cumartetıi günü şimal deni -
zınde bir ingiliz kafilesine ka111 ya· 
pılan hava taarruzuna iştirak etmiş 

olan beş alman tayyarecisi kurtarıla
rak Grimsby'de karaya çıkarılmışlar
rır. Bunlardan ağır yaralı olan iki ta
nesi bir balıkçı gemisi tarafından 

kurtarılmıştır. 
Lastikten, ufak bir sandala binmiş 

olan diğer üçü 18 saat kadar su üs
tünde kaldıktan sonra pazar sabahı 

diğer bir balıkçı gemisi tarafından 
görülerek kurtarılmıştır. Bunlardan 
biri de yaralıdır. 

İngiliz kafilesine yapılan taarruz 
e~~~ı~da y~l~ız Uç alman tayyaresi 
d~şu~ul~ed~ğı, ağır ha ara uğrıyan 
dorduncu hır alman tayyaresinin d= 
den·2e düştüğü tahakku·: etmiştir. 

Bu çarpışmıya i tirak eden bütün 
ingiliz tayyarecileri, çarpı ma hak • 
kındaki raporlarını nezarete vermiş
lerdir. Almanların dört tayyare kay
bettikleri tamamiyle tahakkuk etmiş· 
tir. 

Bir alman tayyaresi daha 
düşürüldü 

Londra, 23 a.a. - İki alman tayya. 
resi, bugün öğleden ı;onra İskoçya -
nın cenubu §erki sahili üzerinde gö -
zükmU tür. İngiliz avcı tayyareleri 
derhal, bu • alman tayyıırelerini karşı
lamış ve dü~man tayyarelerinden bi -

rini düşürmüştür. 

Alman iıgali alf ınd ki 
yerlerde propagand 

sı.cak yemek yiyor. Bu sıcak yeme~ 
bırkaç parça et, sebze ve patatesi ihti~a e~~n çorbadan ibarettir. Akşam like işareti bir çeyrek sonra kaldırı!-
} emegı oğuktur. Ekmek üzerine sü- mıştır. 

Firth of Forth mm\akasındaki teh-

Londra, 23 a.a. - Havas Ajan ı 
bildiriyor: Niyuz Kronikl gazetesi -
nin Budapeşte muhabirine nnzaran, 
alman orduları arasında gittikçe ar -
tan bir gerginlik vardır. İşgal edilen 
her iki mıntakada, nazi ajanları, ö -
nümüzdeki ilkbaharda Fransa ile İn· 
giltere ezildikten sonra, Bitlerin Po· 
lonyadan kızılları atacağına ve müs
takil bir Ukranya vücuda getireceği -
ne dair şayialar çıkarmaktadırlar. Al
manlar tarafından dört bin vatandaşı 
ile birlikte siper kazmaya sevkedi -
lirken kaçan bir Polonya subayı. 
kendilerine verilen glintletik tuyinin 
b~r dilim ekmekten ve menba veya şe
hı; ~uyundan ib.::ret olduğunu söyle
~ııtır. Polonyada yahudiler aley -
hınde alınan tedbirler, Almanyada -
kinden daha tiddetlidir. 

Çin - Japon harbi 
Çung - King, 23 a.a. - Çin ajansı 

bildiriyor: 
Çin kıtaatı Hunan ve Kiangı'ın ti· 

malinde dUımana kartı hücumlarına 
devam etmektedir. 
. J?aima daha ziyade memnuniyet ve

rıcı neticeler elde edilmektedir. 

•*"' 
. Ç~ng - King, 23 a.a. - Çin ajansı 

bıldıriyor: 
Şanıi'nin doğu cenubundan gelen 

haberlere göre, dU9man Vopinge kar
tı bliylik bir taarruza girigmişse de 
ağır zayiatla piiıkürtülmU tür. 

Japonlar timdi Gangtze Çang Çih 
ve Hukuan'dan çekilmekte ve Çinli
ler tarafından yakından takip edil· 
mektedir. 

Slovakya'da ortadan 

rülı;ıU mar.~arin yağı ile soğuk sucuk 
ver~l~ektecıır. Kahve yerine de çay Ameı ika' da ambargonun 
ve rıh yor. 

E irler, franı:ız askerlerinin yiye- ka'ıdlfl\maSI h ''l"ıdak'I kanun 
ceklerindeki bolluk ve tene "d d R 11 ~~A 
1 

h vvu en o 
~yı.. yret etmi !erdir. Fransız aske
n gunde iki defa sıcak yemek yiyor 
vbe sabahları da kahve ini, peynirini 

uluyor. 

Alman tebliği 
B~~lin, 2~ a.a. - Ne~redilen bir 

tcblıgd.e bıldirildiğine göre garp 
cep~esınde pek hafif bir topçu ve 
keşıf kolları faaliyetinden başka ka • 
da d~ğ~r hiç bir hadise cereyan e/
memı"tır. 

*•• 
Faris, 23 a.a. - Umu i karargahın 

tebliği : 
. Bı.itün cephede gece ıakin geçmiş

tır. 

Franarz ah am tebliği 

Paris, 23 a.a. - 23 te rinievel akıam 
tebliği: 

Bilh~.ssa Sar'ın garp bölge inde te
m~s ~ufrezelerinin faaliyeti gorül
muştur. 

Alman tebliği 

Berlin, 23 a.a. - Alman Bagkum n· 
danlığı tebliğ ediyor: 

Garp cephesinde topçu ve keşif kol
l~rı faaliyeti haricinde kaydedilecek 
bır çarpışma olmamıştır. 

. 21 İlkteşrinde üç motörlü bir ingi
lız tayyare i arktan gelerek Achen'in 
25 kilometre cenubu şarkisinde kir 
. d.f . ın §ımen ı er ıstasyonu ile bunun hemen 
y.anında bulunan Belçika hududu üze
rınde uçmuı ve garp istikametinde 
uzakla mııtır. 

Daladiye'nin temaılctrı 
Paris, 23 a.a. - Daladiye, donanma 

kumandanı amir~! Darlan'ı kabul et
mistir. 

Fak~t ıükiin devam etmiyecek 
P~rıs, 23 a.a. - Bu akşamki resmi 

teblığden onra mutat oldugwu u·· 

Vaşington, 23 a.a. - Senato lider -
leri ambargonun kaldırılması hakkın 
daki kanunun en geç cuma gününe 
kadar kabul edileceğini B. Ruzelt': 
bildirmişlerdir. 

Fransa'nın yapacağı siparişler 
Vaşingon, 23 a.a. Fransa büyük el

çisi bugün gazetecilere yatığı beya • 
natta Frans 'nın amerikaya harp m~1 
zemcsi siparişi için şimdiden terti > 
aldığını söylemiştir. · 

Almanlar İskandinav 

gemilerini Kiel'de 
kontrol etmek istiyorlar 

Berlin, 23 a.a. - Alm n mak mları 
İskandinav vapur kumpanyalarına va
purlarını aratmaktan kurtarmak için 
Kiel kanalından geçirmelerini bildir
mi lerdir. Boş· yere vakit kaybedilme· 
me i için gemilere ait evrakın evel -
den gönderilmesi lbımdır. Alman 
kontrol servisleri her §eyin usu!U da
iresinde yapılmış olduğunu mü ahe· 
de ettikleri takdirde vapurlar pek kı
sa bir tevakkuftan onra yollarına de
vam edebileceklerdir. Almanya, donan 
maıının kontroluna tabi bulunan İs
kandinav devletlerinin bütün ticareti
ni Kiel kanalına çekmek tasavvurun· 
dadır. 

Alman makamları aynı umanda bi-
taraf ticaret vapurlarını alman liman· 
!arından kClmür almaRa dlvet etmek
tedirler. Diğer cihetten alınanlar bi
tarafları İngiltere ile ticaret yapmak
tan vaz geçirmek için bütün gayret· 
lerini sarfetmektedirler. 

lil b uyor. 
H r fabrika rejimi vatand ıa, 

'"atand 
1 

r jirne bağhy n ve onu 
~~ribirin d yatarak yükııelten ma
ıv IA nın i:atinat no taardır. 

Sunday Expresı gazeteıi, Ffranaa
ya gelen yaporlara göre Almıınya'nın 
her tarafında muhtelif ıiyut ri 1 
zUmrelerlyle, muharipleri ve işçileri, 
nazilere karıı mUtterek bir harekete 
geçmeleri için birteıtirmeğe çalı,ıl • 

maktadır. 

Enclife duyuian vaziyet 
Aynı garcte, bu hareketin &eniıte • 

mekte olduğunu ve B. Hitler, zama
nın gitgide kendi aleyhine daha faı· 
la tecelli ettiğine kanaat getirdiği ei· 
hetlc, sulhu aktetmek zaruretini git • 

18.15 de Hayrullah ipek fabrikaıında kaybolan cahsiyetJer 
yangın çıkmıttır. Vaktında yeti9en '!I 

ve fevkalade gayret aadeden itfayie B · yangının geniılemeıine man·ı olmu" k ratıslav ' 2 a.a. - (Havas) - Çe-

F 
:; oılovakya zamanında ve hatta mu"a _ 

ve abrikanın yanı başında bulunan tak·1 s depoların .. v.e diğer fabrikaların yan- ba ı lovakya zamanındaki tanınmış 

H 
. ıere 

ava1 aJanıı tarafından ne<ı.red·l 
A 

1
. ır ı en 

y~rı resmı teb ığde şöyle denilmekte· 
dır: 

20 .eylüldenberi cephenin heyeti u
mumı~esi üzerinde tee11Ua eden ıU -
ki'inetın artık devam etmiyeceği anla· 
şılmaktadır. 

Berliner, Börsen Zeitung neırctti
ği husu i bir nüshasınd Almanyanın 
İskandinav'yanın bUtUn iıtihsal tını 
aatın almağa ve buna mukabil bu 
memleketlere ne lizım a vermet 
muktedir olduğunu ispata çalı makta~ 
dır. 

Thcti yüzdürüldü 
b Londra, 23 a.a. - Thetis denizaltısı 
b~gün yü2d'irülmüştür. Gemi kara!.a 
ır Illil meııafedcdir. 34 ceset hcnuz 

Cc · rnıd n çıkarılmamışt.r. 

i,ı.. ~1' f zla duyduğunu ilave et • 
,aekl <lir. Açık~a görülüyor ki, va • 

ma ın ü zı fahaiyetler ortadan kaybolmua • 
. ın on ne geı;miıtir. tur. ıı 

Zıyanın elli bin lira olduğu tah • Eski na 1 d 
min edilmektedir. Yangının sebebi Marko i zır ar an ıo. yat demokrat 
v~ müsibbibleri hakkında reımi tah- halen ~i; ;:m~:~~. eskı nazır Derer 
kıkata başlanmıştır. ı maktadırlar. uz kampında bulun-

. Da.h~ dünde~ itibaren devriye faa· 
lıyetının arttıgı görülm" t" B .. . uş u. ugun 
ıs~. ardtık N.omcnslanda birkaç gece 
musa emcsı kaydedilmekle kalınuıa -

mı,, kıtaat tüfe ve mitralyöz ateıiy
le d?ğrud n doğruya terna a cçmiş
lerdır. Her zaman oldu u gibi aık • 
f l' · erı 
aa _ıyetın en şiddetli olduğu yer cep-
henın S rr'la Mo elle araııındaki garp 
kı:amı olmuştur. 
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Sivas' la cer aie ·• .:;~n n açılı§ töreninden bir görüniiı 

Münakale Vel~ili.m;z bir dü"mc· 
ye basarak cer atelyelfini 

llareketc getiriyor 

•rRırUm valisi nutuk ıöyliyor 

Parti Genel Sehrcleri 1 l.re· lıı .e letl·iklerinde 

Adliye Vekilimiz cer atelyesini açıyor 
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Erzurum açış töreninden ba1ha bir görünüf 

Eı·zuı u.m' da nutu ıö)l'yen bir 
genç kız Plan üzerinde Erzurum imanna ait izahat verili-yor 

Münakale Vekilimiz cer atelj·c
ıincle ilk vagonun vidasını 

takıyor 
N alıa Vekilimiz Erzurum hallrnı a;ıyor 

Davetliler cer atelyesinde istir:::hat ediyo,-lar Davetliler Erzincan,da tetkikler yapıyorlar ı1 ekillerimiz ve mebulflarımız nutnhları cl'nliyorltll' 
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Yabancı gazeteler Hitler'in 
geniş bir diplomatik 

faaliyete geçtiğini yazıyorlar 
Berne, 23 a.a. _ Alman siyasi mahafili, Türk - Fransız - İn

giliz muahedesinin akti hadisesiyle fevkalade meş~~l olmakta
dır. Basler Nachrichten gazetesinin Berlin muhab1rı cumad~n
beri mlışahcde edilen kesif siyası faal!yeti v.e bu meyanda ~urk 
diplomasisinin cenubuşarki devletten nezdınde ve İtalya n:n 
da her tarafta göstermeğe başladığı faaJiyeti kaydeylemektedır. 

Bu cümleden olarak bir Belgrat ı bir faslı yazıldı. Ankara paktı, bü • 
h b · · ·· k' "'k b"r ehemiyet tac:ıyacak ve gerek a erı, eğer İtalya ıle Tur ıye ara · yu ı . . .. ~ 1 
ıındaki mü kilat izale edilebilirse ı harbin netıcesı uzerı?d.e g~reK bazı 
Mus l' · · b arki devletlerin milletlerin hareketlerını tayın etme -

o ınının cenu u ş b" "k k t' haiz 
den mürekkep bir konferansın içti - !eri hususunda uyu.. ..ıyme ~-
maını derpiş eleydiğini bildirmekte- bir amil olaca~tır. İnonu v: cum~ud-
d' riyet hükümetı, yapıcılık sıyasctın e 
ırH . • 

1 
,. d. l t"k h d hberleri olan dehayı bir kere daha 

ıt er ın ıp oma ı •a a a d"l 
I al. . t öster ı er.,, 
a ıyett ı Diğer taraftan Baloy gazetesi di -

. ~ndra, 23 a. a. - O~s~rver ~azet.e- yor ki: . . . 
ıının diplomatik muhabırı, B. Hıtlerın "Türkiyenin hareketını hır şeref, 
timdi bütün dikkatini diplomasi cep- düriistliik ve yararlık nümunesi teş
hesinde teksif ettiğini ve bunun, kı~- kil ettiğini kabul eyleme~ .doğru 0 -

!hen türk-ingiliz-fransız paktının bır hır. Ankara paktı Akdenızın sarkın
ııeticesi olduğunu bildirmektedir. da İngiltere - Mısır mı1ahedesini tak-

Bu muhabir, Ankara ve Roma'daki vi;•e eden bir blok yaratmıştır.,. 
alman elçilerinin Berlin'e çağrılmala- Dustur gazetesi de. Türkiyenin kah 
rının, türk-ingiliz-fransız paktını~, ramanca hareketini ha •ranhkla kar
Almanya'yı endişelendirdiğine. delıl şılamak hususunda herkesi geride bı-
teşkil ettiğini ilave eylemektedır. rakmalıdır. demektedir. 

B. Hitlerin diplomasi cephesin -
de rastlıyacağı güçlükler bundan ~öy 
le kendiliklerinden artacaktır. Zıra, 
tür • ingiliz - fransız paktı, haliha -
zır siyasetinde başlıca amil olmak 
istidadındadır. Bu pakt, idaresi ve 
neticesi üzerinde diplomatik kuvet
lerin hakim bulunduğu bu harpte. 
birinci derecede bir diplomasi zaferi 
olmuştur. 
Şu nokta şimdiden müşahede edil

miştir ki, İtalya, Fon Ribbentropun 
Umid ettiği gibi Sovyet Rusyaya ya
kınlaşmak şöyle dursun, balkanlar.da, 
geçen ilkbaharda Almanya lehıne 
olarak kaybettiği vaziyeti tekrar ele 
geçirmek için, bilakis pusuda bekle-

nıektedir. 
Diğer taraftan. t~rk - in~iliz - fran 

aız paktının Akdenızde mudafaa et -
tiği menafi ve emniyet. İtalya, Fran
sa ve İngiltere arasındz. muallakta 
d bütün meselelerin kati ve dos-uran d .. 
tane bir tarzda halline o ka ar musa-
ittir ki Almanyanın Roma elçisi Fon 
Maken~en ile on Papen, her ikisi 
de, B. Hitlerle şimdi yapacakları gö
rüşmelerde hayli müşkül anlar geçi

receklerdir. 
Berlin'deki hayret 

Londra, 23 a.a. - Royter ajansı bil
diriyor: Times gazetesi, başmakale
ainde diyor ki: Berlin'in, Türk - fran
ıız • İngiltere paktını fena surette 
kartılaması, bu paktın nazi mahafilin
de tevlit ettiği hayreti göstermekte-
1ir. 

Hitler'in Balkanlardaki alman ya
yılma ve hakimiyet planlarına açıl· 
mıt bUyük bir gedik telakk~ ettiği ~~
ziyeti tamir için alman dıplomasısı
nin bütün hile ve yaltaklanma yolları
na müracaat etmesi muhtemeldir. 

ltalya'nın rolü 
Times, ltalya'nın Balkanlardaki ro-

lilnden §Öyle bahsediyor: .. 
1talya'nın Balkanlara k~r~ı goster

difi alaka, italyan emellerını.n, M.~ca
riatan'la Romanya arasındakı muna
ıebatın inki§afından dolay~ ~ğır s~
rette haleldar olmasından ılerı geldı
fi, italyan siyasetinin bir mütearifesi 
gibi telakki edilebilir. 

Musolini hükümetinin ahiren oyn~· 
dığı rol, tevhit ve istikrar ettirici bır 
rol idi ve bu itibarla Balkan devletl~
rinin hürmet ve sempatisini calıp 
olaa gerekti. Bu bakımdan şurası ~a· 
zan itibare alınmalıdır ki, Ankara da 
imzalanan üç taraflı paktın baş.lıc.a 
hedeflerinden biri, Balkanlarır: bırl.~
ğini ve istiklalini tarsin etmekt_ır. ~.u· 

. F 'mdı Tur· Yt.ik Britanya ve ransa, şı • 
kiye•nin komşusu olan Romanyaya .~e 
'Yunanistan'a karşı aldıkları teah~ut
leri yerine getirmek hususunda musa· 
it bir vaziyette bulunuyorl~r. 

Büyük Britanya ile Türkıyc arasın· 
daki kati muahede onu Balkanlara 
Yaklaştırmakta ve yokluğu, Polonya_
ya doğrudan doğruya yardım et~e~~
ne mani olan bir askeri harekat uss~
nü, icabında kendisine temin etmı 
bulunmaktadır. 

Ankara pahtı dolayıs~yle 
,Mısırın duyduğu sevınç 

Kahire, 23 a.a. - Mısır matbuatı, 
tiç taraflı Ankara paktının imzasın -
dal<i ehemiveti tebarüz ettiren baş. · 
nıakal eler ~e retmekte ve Türkiyenıo 
kahramanca hareketi karşısında Mı_· 
sırın duyduğu sevinci ve. hayranlıgı 
ınevzuubahis eylemektedır · • 

Halil Tabet, Mukattam gazetesın· 

ae şoyıe yazıyor : . 
.. Dün Ankarada, tarihin bellı ba§lı 

Stalin'in Hitler'e 
cevabı 

(Bışı J inci sayfad.1) 

rette bulunmak taahhüdünü saraha -
ten reddetmektedir. Moskova'nın va· 
ziyeti, paktın imzası ha.beri. üze.rir:e 
Berlin'in duyduğu büyük hıddetı bı-
raz izah etmektedir. 

Stalin'in mektubu B. Hitler'i 
inkisara uğrattı 

Faris, 23 a.a. - Bu sabah çıkan :,a· 
ris gazetelerinin bildirdiğine gore 
Stalin Hitler tarafından vuku bulan 
askeri• yardım teklifini ret etmiş.tir. 

Epoque gazetesi bu hususta dıyor 
ki: 

" Hitler, Stalinin cevabını almış-
tır. Berlinin bazı bitaraf mahfillerin
den sızan bir habere göre Stalinin 
mektubu Bitleri derin bir inkisara 
uğratmıştır.,, 

Sovyet a•kerleriyle alman 
askerleri ara•ındaki gerginlik 

Londra, 23 a.a. - "Nevs Chro -
nicle,, gazetesinin Budapeşte muha
birinin bildirdiğine göre Polonya'dan 
Romanya'ya geçen mülteciler Sovye~ 
kıtaları ile alman kıtaları arasındakı 
münasebetlerin gergin olduğunu söy

lemektedirler. 
İtimada şayan bir mU!Jahidi? söyle

diğine göre, hudut hattındakı ku~et
leri takviye etmek üzere garbe d~gru 
yüzlerce sovyet tankı gitmektedır. 

Diğer cihetten Sovyetlerin işgaJi 
altında bulunan mıntakalarda alınan
lar geniş mikyasta prop~ganda yap : 
maktadırlar. Da~ ıtılan rısaleler~e ge 
lecek ilk baharda Hitler'in İngıltere-

. Fransa•yı ezdikten sonra Sov -
yı ve .. k"l b" 
yetlere taarruz ederek musta ı ~r 
Ukranya vücuda getireceği kaydedıl 
mektedir. 
Aynı muhabirin bildirdiğ: , .. göre, 

k d ı"le birlikte 
dört bin kadar ar a aşı . . 
. k k u"zere Rhin havalısınc 
sıper azma ff k 
sevkedilirken firar etmeğe. muva .. a 
olan bir Polonya zabiti esırlere .gun
d b"r dilimden fazla ekmek . ~:-ılme-

d~ ... ~i beyan etmistir. İçilecek su ne
ıgı d" D"ğ bazı birlerden getirilmekte ır. ı er 

mültt"ciler Almanlar tarafından Po
lonyada yahudilere kar~ı ~lınan ted· 

b. lerin evelce Almanya da alınan 
ır · d 1 · ld " tedbirlerden daha şıd et ı o ugunu 

söylemektedir_le_r_. __ _ 

Lilvanya kılalar1 

bugün Vilno' da 
Kaunas, 23 a.a. - Litvanya kıtalar. 

.. ~ leden eve 1 idari hududu geçecek -f e~. fakat Vilnoya ancak salı günü 

g ireceklerdir. 

Ru• askerleri?i.n. Litvanya'ya 
gırııı 

l(aunas : 23 a.a. - Dün akşam bu-

ge len Rus askeri heyeti Litvan raya .. 
. askeri he}~• ıl , rus askerlerının 

ya • . d .• 
Litvanyaya gıra.esı hususun a ıstı-

şarelere başlamı~tır. . 
Rus heyeti Vılno mıntakasını Lıt 

vanyaya teslim etmek s:tahiretine 
haizdir. Litvanya aakerlerı 24 ılkteı
rinde Vilno'ya (irecektir. 

Finlandiya heyeti 
Moskova'ya gitti 

Kesilen müzakerelere 

tekrar başlanmaktadır 
Moskova, 23 a.a. - Finlandiya mu

rahhası Paasikivi, refakatinde Finlan
diya maliye nazırı Tanner ve Sovyet
ler Birliğinin Helsinki sefiri Derevi
anski olduğu halde buraya gelmiştir. 
Mumaileyh istasyonda protokol şefi 

Barkov, sovyet ricali, Danimarka, İs
veç Norveç ve Finlandiya sefirleri 
tarafından karşılanmıştır. 

B. Paasiviki, Finlandiya'n•n Mosko 
va elçisi ve B. Tanner'le birlikte saat 
18 de Kremlin sarayına gitmiştir. 

Finlandiyada askeri hazırlık 
I-!elsinki, 23 a.a. - (Royter) Kareli 

hudut mıntakasından dönen müşahit
lerin dediklerine göre, bu mıntakalar, 
silah ve miihimmatça cok geniş bir su· 
rette techiz f'dilmiş. di~iplinli ve mü
essir vaziyet1i bir askeri kamp manza· 
rası arzetme 1<tedir. 

Bir yüksek subay şu beyanatta bu· 
lunmııştur: 

İaşe ve mühimmat meseleleri, çok 
mükemmel org:mize edilmiştir, Bütün 
Finlandiyada hususi menfaatler, mem 
nuniyetle, vatanın menfaati için feda 
edilmektedir. Milli Müdafaaya mem
nuniyetle yardımlar yapılmaktadır. 

Halk, milli müdafaa hizmetleri için 
kazanç vergisinin yüzde 25 nispetin
de fazlalaştırılmasını alkışlamakta

dır. 

Moskova'dan buraya gelen bir tel
grafa göre, Soveytler Birliğinde Fin
lan<liya'nın hazırlıkları hayretle kar
şılanmaktadır. Sovyetler Birliğinde 
urası temin olunmaktadır ki Kremlin 

ancak Sovyetler Birliği ile komşu dev 
!etler arasında dostluğun takviyesini 
arzu etmektedir. Fakat Finlandiyalı -
lar, Polonyanın ve Baltık devletleri
nin mukadderatını göz önünden kaçır 
mıyarak, hüriyetini muhafaza için 1~
zım geleni yapmaktadır. 

Hala o dava! 

Athenia'yı 
kim 

batırmiş? 

Göbels (ur~il'i 

iltiham ediyor ! 
Berne, 23 a.a. - Havas - Dün al

man radyosunda Göbels hatta bir na
zi şefi için bile mutat olmıyan şiddet 
li bir lisanla İngiliz bahriye nazırı 
Çurçil'e hücum etmiştir. 

Göbels, bir amerikalının şehadeti
ne istinaden Athenia vapurunun bir 
alman enizaltısı tarafından batırıl
madığını isbata çalışmaktadır. 

En ziyade hayret edilecek cihet, 
k<'_tiyen müsbet delillere malik oldu
ğunu iddia eden alman nanrı muarı· 
zına küfürler savurmaktadır. 

Göbbels, Athenia işinin kapanmış 

olmaktan çok uzak olduğunu ve an
cak şimdi başladığını söyledikten 
sonra "Çurçili yakasından yakala
dım artık bırakmam" diyor ve şu su
alleri soruyor: 

l - Athenia'yı üç ingiliz torpido
sunun batırdığını amirallık bildirir
ken nasıl olur da siz alman tahtelba
hirinden bahsedersiniz? 

Z - Royal Oak zırhlısı torpili ye
dikten birkaç dakika sonra battığı 
halde Athenia'nın torpillenrlikten an
cak 14 saat sonra batmasını nasıl izah 
edersiniz? 

3 - Şüpheli şahitlerinizi nereler • 
den tedarik ettiniz? 

4 - Üç ingiliz torpidosunun rolü
nü ne için sükôtla geçiştiriyorsun uz? 

5 -Tanınmış bir zevzek olduğunuz 
halde ne için şimdi susuyorsunuz? 

Athenia'yı hiç bir alman denizal
tısının batırmadığı bedihi olduğunu 
beyan eden Göbels şunları ilave edi
yor : 

Bütün dünya Athenia'yı kimin ba-

Hususi idare ve 
belediyelerin 

1 

yenı kadroları 
Yeni barem kanununa göre hazır -

lanmakta olan villyetler hususi idare 
kadrolariyle belediyelerin kadroları 
peyderpey Dahiliye Vekaletine gel -
mekte ve kadroların tetkikine devam 
olunmaktadır. Vekaiet valiliklere bir 
tekit göndererek 1 ikinci teşrinde ka 
nunen İcra Vekilleri heyetinin tasvi
bine arzedilmek üzere baş vekalete 
verilmesi lazım gelen belediyeler kad 
rolarının bir an evel gönderilmesinin 
teminini istemiştir , 

Burdurda bayram haıırhğı 
Burdur, 23 a.a. - Cümhuriyetin 16 

ıncı yıldönümünün üstün ve en par -
lak bir surette kutlanması için vali -
nin reisliğinde toplanan komite me
rasim programını tamamlamıştır. 

Manisada bayram haznhğı 
Manisa, 23 a.a. -Cümhuriyet bay

ramının tesidi için bir program tan
zim edilmiştir. Bayramda halkevi ta
rafından bir çok köylerde okuma 
odaları açılacaktır. Bu husustaki ha
zırlıklar ikmal edilmiştir. 

Manisada köy gezisi 
Manisa, 23 a.a. - Halkevi köycülük 

şubesi bir kafile halinde dün Selim 
Salılar, Yılmaz, Sarıhanlı, İshakçele -
bi, Kırkağaçlı köyleri~e çok faydalı 
bir gezinti yapmış ve köylülerle sa
mimi hasbihallerde bulunmuştur. 

K1ııltepede hayvan sergisi 
Kızıltepe, 23 a.a. - Kısrak ve tay 

sergisi dün açılmıştır. Sergiye 13 
kısrak ve do!<uz tay girmiş, derece a
lan hayvan sahiplerine ikramiyeler 
verilmiştir. 

Frans11 el(iliğinin ziyafetinde 
Polonya sefiri de bulundu 

tırdığını bilmek istiyor ve Çurçil'i Ankara, 23 a. a. _ General Wey-
itiraf yoluna girmeğe davet ediyor. gand'ın Ankarayı ziyareti mUnasebe-

Alman ordusundan 
ka~an askerler 

Londra, 23 a.a. - 1 viçreden elen 
haberlere göre, alman ordusunda bu
lunan 'l"irollu ve Vorarlberg'li Avus
turya askerleri arasında yeni bir kaç
mak dalgası başlamıştır. Avusturya -
lılar alman ordusunda hizmet etme -
rnek için italyaya kaçmağa çalışıyor
lar. Geçen hafta yüzden fazla asker 
bu suretle ortadan kaybolmuştur. Al
man kumandanlığı bu vaziyet karşı -
~unda aciz kalmaktadır. Çünkü dağ 
devriyeleri firarilere müzaharet eyle
mektedir. 

Çurçil'i bütün dünya müvacehesin- tile fransız büyük elçisi tarafından 
~e Athe~ia'yı torpillet.tirmiş olmak:a verilen akşam ziyafetinde Polonya'nın 
ıtham edıyorum. Bu ıthamname bu- Ankara büyük elçisi B Sokolnicki de 
tün lisanlarda dünyaya radyo ile ya- davetli bulunmuştu;. • 
yılacaktır. 

İtalyan makamatı bu istilaya karşı 
durmak ic;in ciddi tedbirler derpiş ey
lemektedir. 

lspanya'da sel felôketi 
Madrit, 23 a.a - Tufan gibi yağan 

yağmurlardan sonra Kartajen eyale
tine çok fazla miktarda sular basmış
tır. Sellere inkıHip eden dereler bil • 
tün Kartejen şehrini kaplamıştır. Bo
ğulanların kırk kişiyi buluduğu ve 
hasaratın çok fazla olduğu söyleni -
yor. 

Alicante'den ve Madrit'ten gelen 
yardım heyetleri, halka yiyecek ver
meğe muvaffak olmuşlardır. 

Mesajeri deniz ücretleri 
yeniden lesbit edildi 

lngiliz gaz.ete/eri ne Jiyorlar? 

Londra, 23 a.a. - Havas - Ga· 
bels'in dUn akşamki nutku bu sabah -
ki gazetelerin ekseriyetine alay mev
zuu olmaktadır. Gazeteler, müteaddit 
defa gözden düştüğü söylenilen pro
paganda nazırının böyle birdenbire 
tekrar sahneye dönmesine hayret edi
yorlar. 

Londra gazeteleri, Göbelıı'in hok -
kabaz kutusundan çıkan şeytan çeki
ci olduğu ve dünya sahnesinde oyna
nan faciada komiklik rolünü yaptığı 
mütaleasındadır. 

Deyli Ekspres, Göbels'in son pka
sı başlığı altında yazdığı bir makale
de Athenia'nın zıyaı hakkında alman 
nazırının beyanatı ile alay ediyor ve 
diyor ki: 

Göbels'ten başka ifadesini almış 

kimse bulunmıyan esrarlı bir ıahit .... 

Fakat §İmdiye kadar ingiliz destro
yerlerinden bahseden kimse olmamıt
tı. Dün akşam Vaşington'da bu husus
ta gayriresmi mütalealarda bulunulu
yor ve Çurçil'in namuslu bir adam o· 
larak tanınmıı olduğu beyan ediliyor
du. Şimdi amerikalıları hayrete düşü
ren ıey gudur ki, Athenia'da bulunan 
bir çok amerikan yolculan arasında 
ingiliz destroyerlerini gören ba~ka 
kimse olnıamı§tır. Bunların hepsi kör 
nıüydü? 

Devlet demiryolları işletme umum Diğer tara!tan Deyli Meyi de t8y-
müdürlüğü, yataklı vagonlar şirke • le ;azıyor : 
tinin Galatadaki acentasına yapılacak Göbels, Çurçil'e karşı yaptığı hil
mesajeri, parçalarından alınacak de- cumda Athenia'nın zıyaı hakkında 
niz ücretlerini yeniden tesbit etmiş - yen· b" · b ld G"bel ·· . . . . ı ır nazarıye u u. o s ın 
tır. Yenı ücretler şöyledir: 5 kıloya nutkunu dün akşam okuyan Çurçil'in 
kadar · · k 1 • d 1 O k m~saJerı pa et erın en .u • bu nutkun propaganda ve akıllara 
ruş, 10 kılcya kadar 20, 15 ve 20 kılo- durgunluk verecek şeylerle dolu oldu 
ya k.adar 25, 25 kiloya kadar 30, ~O ve ğunu ve ::evaba layık bulunmadığını 
35 kıloya kadar 35, 40, 45 ve 50 kıloya söylediği bildirilmektedir. 
kadar olan paketlerden de 40 kuruş . .. . 
alınncaktır. Nev Kronıkl de foyle dıyor: 

İzmir' de üzum fiyatlan 
yükseliyor 

Hükümetin almış olduğu son ted -
lıider dolayısiyle İzmir piyasasında 
bilhassa üzüm fiyatları memnuniyet 
verecek bir şekilde yükselmekte ve 
üzüm üzerine faaliyet gün geçtikçe 

"'KUçücilk Göbela yeniden döndil." 

Türk - Romen 
fic ref anlaıması 

~~::akta?.ır .. ~?,n şe.hrimize ~ele~ ma 
1 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Türk • 
. ata gore uzum fıyatları bır gundel ı1en ticaret anlaşması müzakerele-

bır kuruş artış göstermiştir. Piya - rine bugün Tophane köşkünde baş • 
sa faal~!etinin ~~tacağı ve fiy~tl ,ırın landı ve ilk temaslar yapıldı. Görüş-
daha yukselecegı beklenmektedır. ~clere yarın da devam edilecektir. 

Samsunda at yar1şlan 
Samsun, 23 a.L - Yanı ve islah 

encümeninin aonbahar at yarışları 

dün binlerce halkın huzuriyle yapıl
dı. Koşu sahasında halkevi tarafından 
hoparlörlerle yapılan neşriyat bir sür 
priz oldu. Koşuların neticesi şudur : 

Tay kogusunda Ziya Aydemirin 
Şenyıldızı, handikap koşusunda Şa • 
kir Aykutun Alşahini, halis kan kıa
rak koşusunda Faikin Sunası gene 
halis kan tay koşusunda Hüseyin At· 
lının Uçarı birinci geldiler • 

Mektep doktorluğu 
Maliye Vekaleti, mektep doktorlu

ğu da mesleki bir vazife olduğundan 
ve doktorların mekteplerde mektep 
idaresine ait işlerle meşgul olmama • 
lan dolayısiyle mektep doktorluğu 

vazifesinin idari bir vazife addedil • 
memesi lbım geldiğini kararlaştır -
mıştır. 

Kont Ciano'nun kardeşinin 
cenaze merasimi 

Livorne, 23 a.a. - İtalyan Hariciye 
Nazırının hemşiresi Maria Ciano 
Magistrati'nin cenaze merasimi bu 
sabah Livorne şehrinde İtalya hükü
met ricalinin huzuru ile yapılmıştır. 

Muğla' da halk dersa-neleri 
Muğla, 23 a.a. - 1938 - 1939 yılı i

çinde vilayet dahilinde 163 halk der
sanesi açılmış, bu dersanelerden 7103 
talebe çıkmıştır. 

Japonya'nın Bertin sefiri 
değiştirildi 

Bertin, 23 a.a. - Japonyanın Ber
lin sefiri general Oşima hükümeti ta-
rafından çağrılmıştır. . 

Yerine Brilksel'deki elçi B. Sabore 
Kuruau tayin edilmiıtir, 

İngiliz Kıralı radyoda bir 
nutuk verecek 

Londra, 23 a.a. - Kırat, noel günü, 
milletlerine hitaben, radyoda bir nu
tuk söyliyecektir. 

Sovyet harp gemileri 
lstan bul' dan ayrıldı 

.t~tanbul, 23 a .a. - Hariciye Vekili
mızı Sıvastopol'dan tehrimize getir
mit ~ulunan Sovyet harp gemileri bu· 
gUn ofleden evci limanımızdan ayrıl
mııtardır. 
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TURK!YE 

Radyo Dilüz:yon Postaları 
TORKİYE Radyosu -ANKARA Radvosu 

-Dalga uzun/uğu-
1641 m. 182 Kcs./120 Kw 
Sl.70 m. 9465 Kes./ 20 K;_. T. A. P. 

A N K A R A 

SALI - 24-10.1939 
12.30 P~orram ve memleket saat ayan 
12.35 AJ~ns v~. l'.!1-e.teoroloji haberleri · 
12.50 Turk muzıgı: Yeni şarkılarla mün 1 

tehap program 
Çalanlar: Ruşen Kam, Reşat Erer Ce • 
det Kozan, • v 
O_~uyanlar; Radife Neydik, Melek Tok
goz:. 

13.30-14.00 Miizik (Karrşrk program _ Pl ) 
18.00 Program · 
18.05 Memleket saat ayan, ajane ve met• 

oroloji haberleri. 
18.25 Müz:ik (Dans müziği • Pi.) 
18.55 Konuşma (Halk iktisat saati) 
19.10 Türk müziği (Karışık program) 
19.50 Konuşma (Tavukçuluk) 
20.05 Türk müziği (Klasik program): 

Ankara Radyosu Küme es ve saz heyeti 
İdare eden : Mesut CEMİL 

21.00 Konser takdimi: Halil Bedit Yonet
ken. 

21.15 MUz.lk (Rad10 orkestrası - Sef: Dr. 
Praetorıuıı): 
1 - .M orart: "Senfoni" (Do majör • "Jü 

pi ter") 
2-- Honnegger: "Paatoralle" d' Etf" 
3 - Schubert: "Rosamunde" (Balet mü

ziği) 

Z2.0o. Me.mleket saat ayarı, ajans ve haber· 
lerı, zıraat, eı;ham, tahvilat, kambiyo • 
nukut borsası (fiyat) 

22.20 Serbest saat 
Z2.30 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.25.23.30 Yarınki proıram ve kııpanıt 

Kısa dalgalı Mısır radyosu 

Kısa dalgalı Mı!lrr radyosu bu a1na 
14 ünde S. M. kıral Fuat tarafından açıl
mıştır. Bu radyo 14-38 metre ve 7865 
kilosikl üzerinden çalışmaktadır. 

lstanbul Valisi 
Ankara'ya geliyor 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Vali ve 
belediye reisi doktor Lutfi Kırdar vi-
1:1.yet ve belediye işleri hakkında Da· 
hiliye vekaletiyle temas etmek üzere 
bu akşam Ankara'ya hareket etti. 

Gümrük anbar talimatnameain~ 
bir fıkra eklendi 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti, güm 
rtik anbar talimatnamesinin yirmi al
tıncı maddesine şu fıkrayı ilave et • 
miştir : 

(Ambar memuru bulunmıyan idare
lerde ambar işlerini de gören idare 
memurları arasında yapılan devirler• 
de kaçak eşyanın müfredatının sayılıp 
tartılması ve bu tcsbite müsteniden 
mUfredatlı devir cetveli tanzim edil
mesi ve bu cetvellcrden bir nüshası -
nın idarenin bağlı bulunduğu m.üdür
IUğe yollanması lbımdır.) 

Emniyet müdürlüğünde dün bir 
imtihan yapıldı 

Ankara emniyet müdürlüğU kadro
sunda münhal bulunan polis memur • 
lukları için dün bir imtihan açılmı' • 
tır. İmtihana 23 namzet iştirak et • 
miştir. İlk mektep mezunu olan nam
zetlere yurtbilgisi ve hesap dersle • 
rinden sualler sorulmuştur. İmtihan 
evrakı tetkik olunduktan sonra neti
ce kendilerine tebliğ olunacaktır. 

Yatısız muallim mektebi 
mezunlarının tayinleri 

Maarif Vekaleti, muallim mektep
lerine yatısız olarak devam eden ve 
bu sene mezun olan gençlerin, İstan
bul, Ankara ve İzmir gibi emrinde 
sıra beklıyen muallimi bulunan vili • 
yetleri istemedikleri takdirde diğer 
vilayetlere tayinlerini yapacağını a
l!kahlara bildirmi tir. 

Nöb'etçi eczaneler 
1-10·939 dan 31-10-939 ak amına kadar 

eczanelerin gece nöbet cetveli 

İstanbul, Cebeci 
eczan.cleri 1 

2 

3 

7 13 19 25 31 

8 14 20 2' 

9 15 21 27 

Yeni ve Halk 
ezcaneleri 
Sakarya, Çankaya 
eczaneleri 
Merkez. Yenişehir 
eczaneleri 4 10 115 22 21 
Ankara ve Ege 
eczanesi 
Sebat eczane!Iİ 

5 11 17 23 29 
6 12 18 24 30 

Paz:ar geceleri nbbet alan eczaneler pa
zar ıünü de nöbetçi . olar~k ac;ık bulun. -
mak mccburiyetindedır. Dığer eczanelerın 
pazar günleri ihtiyari ola~k. tatil y~pma
lan kabul edilmie ve kendılerıne teblıi o• 
lunmustur. 

Son günlerden istifade ediniz 

U L U S Sinemasında 

5 KURUSLA 
DEVRİ ALEM 

Fernandel 

Battan hata eğlenceli, gülilnç
lü ve kahkahalı filim 

Seanslar : 12,15 • 14,15 - H5,30 
18,30 ve 21 de 

n: 21sa 



-8- ULUS 

Türkiye Ac ç Koruma Cemi- heyeti bu toplanm.a milddetini l!lzumuna 
A • ak binaen tub1.t aoııuna lradu ırec:ilrtirebilir. 

~·eti nkara d i ikametgahı Eı'evlcalide Umumi Heyet: Odun ve Arpa ah nacak 
.ük\imet cadde j Dr. Lü fi Hik- a) Merkez idare heyetinin kanıriyle 

b 
b) Cemiyetin basının en aı beşte bi· 

uıel aparlımanı irinci kattadır. rinln taJeb ylc ictima dlvet edilir. Bu 
Urfa Gümrük Muhafaza Taburu Satın Alma Komisyonundanı 

Tahmin %7,S 21-6-939 tarihinde toplanan icıimalla dnete •ebep olan mcmelelcr gö-
- k C U . rü Ulür. Cin agaç oruma emi~·eti murnı Jre k Hide umumi heyet hası ondan e· Mikdan 

kilo 
edilen teminatı Sureti 

lira lira ihalesi 
İhalenin 

günü 
saati 

I eyetinin İdare. mi.irakabe he- ~·el toplanau olan •lelidc umumI heyet 
•al ndıın ib r ir, 

• etlerine seçti· i üyeler. Alelidıe umumi heyette yalnır ruına- Odun 
1' ERKEZ lDAI<E liEYE'fl: :ne)·e konan maddeler müzalte~e edılir. 

183 25.10.939 çarşamba 9,30 978000 24450 Kapalı zarf 

hmi Koken .m r Melıt:.!U n ilk rnev(.ut izanın en az yirmide biri 
Y ar Oı:ey Manisa Mebu'<u tarnhn n m;,ı ker si istenen maddeler Arpa 
Alı Rız Erter. M rdin bu u ruuuımeye konulur. 

595200 1340 Kapalı zarf 26.l(}.939 perşembe ~.30 

Slire ya Ö.ı ' ilray1 devlet azılarm. ı.ı.ı · e 15. - Umumi heyetin vazifesi: A -Yukarıda yazılı dokuz yüz yetmiş sekiz bin kilo odunla beş yih 
tla:ı n) Mcrke.ı: id re heyetinin verec:e';i üt k • • 

t!aındi Dllrmen Konya ~ebusu • elik hesap raporlarının tetkik ve ta•- d:.> san be hın ı i yüz kilo arpa Urfada gümrük taburu karargah binasın-
Ab uın Ege ~ıra. t hle Umum Mli· ciıki. da kapah zarfla sab.n alınacaktır. 

d r b) u, ıenclllı iaaliyet raporun•ın tas- B T ı· 1 · · 
Filhri B . Orman i teri amoaı m ldııru d•lrl, - a ıp er ıha,e aatinden bır saat evel zarflarını komisyona vermiı 
Al Kı:ıı 1 Yi itoi}u Y.Z.E. Or ancı· c) 0,.- ıc ,.!ık b tçe ve 1liyıha11mm tet· bulunacaklardır. 

lı:C: cnstıll1ıü do~ ıı:i kik ve t d•ki. 
s vki A im Zirııat Vekaleti y ve d} Amı n z ame in tadili C - Şartnameleri okumak istiyenler A. fıkrasında sözü ge~en binadaki 

kuru meyveleri ıslah şub inde mudllr. e) Ccmiye1 n re lıt hakkmda karnr it· satın alma komisyonunda her gUn t>kuyup ve bedelsiz olarak alabilirler. 
lF.RKEZ H YETi YEDE lih ıı, ~ 

AZALARI: {) Şubele~ tnr'lftrufon urnumi heyetin D - ıst kliler görmek istedikleri kalemin hizasında gösterilen teminat 
Hlk ıet Olct&r Zıraat Vekaleti Subc top anm;ı rıdan en :ı; on ıtıin "el bildi. akçesini Urfa gümrük veznesine yatırıp veıne makbuzu veya banka me'k· 

ın.ıdilr!i. rıhp merkez ida I! heyetince ruznameye 
Halı! Erini Orman hlerı umum aıÜ· =~irilen tck1Hlcrin m ı.ılrer ı. tubiyle lartnamenin dördüncü madüeı;inde kendilerinden iatenilen vesika· 

dlir muavini ı:) \er cı idare heyeti ·zalarının ve laıla birlikte geleceklerdir. ((5174) 15109 
Halil .. ullnk Onnan ieleri umum mü· üc yc-J ·~ nin sccilnıe i, •• 

durlü · wbe mudürlcrıııdcn. h} 1kl murııkı::>, bir ye iek m·ır.akip se- ....:.---------------------------------
M URAKA RE HEYETİ: çilmeş. 

Comal 'Cilmer Ziraat Vekaleti Mutia· Mııdrle 16. - Umumi he et on ın.m ev-
se e nı 'ti·, vcl içtima ır rn:. :ut!, yer , ruın ı eyi İ· 

Rahmi Öko Zlrııat Veklleti iki~i ıube ki gazete ile il olunarak ictimn ç~ -
mil liru, nlır ve key(iyet hiikti c:e de bi dirilir. 
YEDEK AZA AR: l'o·~dde 17. - Umumi lıcyct e er yet 

!brahlm K tlutaıı Ormıın i lcri umum nis:ıbt .en aı on b~ş nı'.Jra. h3stır. 
oıüd rl 12 inci ııb- rrıü•Jürü.. Maıl<le LB. - El;se iyet ni ~ı ı olm•dılı 

Turkiye Aj:aç Koruma Cemiyeti veya kırma geri b:ra: ılw .ı uktllr e en 
izıı 'lnıımı:si ı: lk ıun c:' vel ;ı"ıı ye ıden :ı-.r ır ve 

l<urulttu tadhi en bırakma 1 bcplcrıylc. yeni jçt"nıa ta• 
20 - 2 • 928 , .. hi yen ve !llitı r zııam~ ıle hernhcr yl-

21 Haziran 193!1 rih ndc top anan kon- ne iki ~ı:ı: e ile ti~ olunur ·c h~lklimtte 
gredc Cemiyetler k nununa ttı'l'rlkan 3- bil irlllr, Ve cin i1 o•an m r lıhıısta m 
dil olunarı nlı nın me. huı:ı.ırıy ı: ni p r:ınmakııızın umumı he· 

lc:ra Vekilleri Jleye 1 kanıriyle Mena- r t rııuııakercye lar. 

.. rt ale il ıyec k ah acak 
Bayrıı.miç Askeri Sıı.tm ima Komisı·onu BaşkMlığından : 

Muvakkat 1 h 1 e n i n 
Cin~i Kilosu Tut:ırr teminu Güniı Saati. Sekli 

l.ir. Kr. Lir Kr. 
SıÇır eli 116200 22126 O'l 1?.59 45 3-11-939 cuma 15 kapahıarf 
Ekmeklik un 4~6SOO 61g45 00 468.5 50 6-1 l-1139 paıartui saat u 
(blrinçi•nevi) de kapalı zırf 
Kuru f.uulye oı:ıo 8800 00 650 00 7-11-939 salt saat 15 de ka· 

Sade yıı 
palı z:ı.r ila 

19000 18050 00 13S3 '7S 8-11-939 .-..rsamba saat ıs 
(bi rinc! ne11i) <le kapa!ı zarf 

fiı Umumiycyc bidim c:emiye ler mey;ı. Umun i heyet kt"maı-:ın birıi :ı ı::ıy de 
mna alınmıttır. &ed bırakılması c z: de ilılır. 1 - BaynımJçte bulunan janda.rnıa alıy eratın rı lh iyaçl.ıın ol n yukarda dr.s, mik-

ANKA'RA - 1939 Ma 'de 19. - Kararlar nıe11cut iz·nın r ve tutarıarı ile muvakkat teminatiarı yaz11ı dört kalem erzak kapalı zarf uııuliylc 
TURK !YE AC.AÇ KOI UMA. e:. criY tıyh: verilfr. Her r.aurn yalnız e sil.ıı eye konulmuştur. 
CEM1YKT1 NİZA 1 lAMES1 bir reyi vıın:ıır. 2 - Ek ltme-leri hiıaların:fa y zılı cürılerdı: ve sazt 15 de askeri ırarnfa:onda yapı-

BlR1NC1 PA IL: Mııdd 2C - Umurni heyet ic;tim11nı lac kur. 
~add ı - 20, 2. 928 ta.r.ı1ıinde a ıda me ıı:cz idare bereli c!ıi vey vekil ede· 3 - Ş rtnııırıcler 1'omlsyoııilıı. her vakit için görülebilir. 

Is mlerı yazılı mııe siııler tarafm<lan hi- ccgi m•ırnhhıı .ç r ve i lin a ni~ıbı an- 4 - Teklif mektupları bir •sat eve! makbuz mukabilinde alm:ıca~ından kanunun 2 • 
mıyei e~r ııaoı yle teşkil ı:dilıp bil"t • hı ılm k uııcre yoklama Y pılılıkıan son· 3 ncü m ddelerine ıore komisyone mürzcaatJarı ilin olunur. (5231) 15188 
re ağaç lcoruma dını alan cemiyet 2 .5. ra arırn<l n bır re tı. bir reis vekili ve 
9~8 tarih ve 3512 ıımualı ceıniyctler ıı- i i kat ı> sı:eilir, 
n nuna int"bDk etmek li?.erı: csı nı:ıarn· 1çthr. hu sure le s çilen relıı veya re-
namCSlni ber..,eçbı :ıir tadil etml tir, is ·ekili t nıhnd:tn idare tdılit. Z bıt 
Mues isJu: ve yaı:ı i~lerını kalipler y ;>ar. 

hm! Kökw: !ımlr Mebu u Mudde 21, - muml h~yetln mli ke-
lk Kaltallkmın: Edirne P. cbusu re ve ıa ııl:ırı reis ve rci:ı •·ekili ve k • 

Ali Rizıı Erten: Mnrclin Me usu tıpler tamiınılan im:;1hınar~k salr.lanır •• 
Hamdi Dikmen: Kon71 lcb u Unııımi heyet k ~arlıırı da yrıca 1ı '' r 
S reyya Öze : De !et Sfrr3s1 azasın- h linric ya ılarak ynı sureti· imz. edı-

dan lip mu!ıai ltR eılilir. 
Zeki; Ziraıı.t Ba.nkuı Mccliııi İdare 1- hdıle Z2. - Umun;i heyet lçtimarn· 

zasındın (merhum). d<ı merkez hl re ı~vetiııe &~ l ecek asli 
Fahri Bük: Oı nı Umum Müd riı e yerlelı: i aııııı hüviyetleriyle ana niıllm 
Az!ı:: Erzurum ebusu r.amcde yapıl c k de 1 kli leri bir haf-
Ha.mdi: Sabık "cmah kaymakamı. u zarfını.! Dahiliye Vekaleti11e bildiri· 

fadde Z. - Cemiyet türk milletinin bir lir. 
tek kurtula~ v ylikııell, yolu olan ve Ma de 23, - Uır.uml Heyet rarli:ın 
mille i mütemadi itfbar ve r I h mevki- <11" adı1rlar' !Rtırir~ blWirilir. 
ine yiiksellınektc bulu n ATATUHK BE 'iNCİ FASlL: 
rei: ne b:ı"lı knlmnyı ·e kendi fu iyet erke1. lda e He.re•i 
ubelerlnde C. H. P. prensiplerini t<lhak- Mıırı •e 2 l. - Mer .eı: idare heyeti u-

lcult etürnıe i ea cııaalı bir caye olarak ınuml heyet tıırahr.d ıı intihap edılc ek 
kabul ve ilin eder, g liı;ııl n milreklteplır. 

\! dde 9. - Cemiyetin merkezi Anka- Ma de 25, - lukcı id re heyeti 
radır, nsmın vazlf e miidJtti ile e e • Y ni 

1KİNC1 FASIL: 

·rinç, bulg r ve o n ahnac 
Se.yrAmiç A:.keri S tm lma Y.o nisyonu B şk n ıiında.n 

Tut'ln Teminau lbalr:n:n 
Ciııei ı:ilo ı .. ra L. Kr. Günü S3 ti Seldi 

-----
Pirin~ 32)1)0') 10260 7ii!l so 2 -11-!l 9 P ıarteci LS kapalı zarı 

Ilulgur 551100 8250 5!8 75 21-11-939 s h 
Odun LOOOOOO i501) s~z so 22-ll-939 çareamba 

1 - B yrami e bul•ınaıı jar.danna iki t}('I alay eratır.ın lhlıya~lan olan yuk r
d cins ve m1ktorı il tu• rlırı ve rnuv;ık aat temlnatl:ırı yazrJı ıiç kalem er~:ııc ka
palı :ı:art UiitıllyJe tlnil meye konu}mu tur_ 

2 - Ek ıltmı:leri biz 1 ında ynılı ıtü.ılerde ve aaa.t 15 te askcrt ır;arnlzond 
y:ıpı!aı:11 tır. 

J - .arttamı:oler komiıyon:f11 h r v11kit icin görUI hilir. 
4 - "I :klıf mek•upları ih:ı elel'ioden bir ı:aııt ev-;el mak~nt mukabilinde alrna

ca'.tır. 
S - TaJıp e:fo kanU'l'Jn "2-3." ncU m dde}erir.e göre kom:syona miiracatlan 

ilin olunur. ( r.9S-S47.5) 15~29 

ur• o ve arpa ah acak 
Çcmiyet o aıev.ıuu ve gayeleri. 

Madde 4. - A çlarm çoğıılulm.ısı a, 

ııl· e umumi be et en. onu ukiıı c.-dc· 
celıc alelide umum heyete ııdar - drr. 

Madde 26. - J;u m <!det zarhnda inlıl· Me.meki Seyyar Jandarma Piyale Alayı Sabn Ahnıı. Komiıyonu 

iyi balnmm~. dnı!erin 11lihma ve ko· J 1 eden m"rkc:ı ldare heyeti il:ı:ah ına Ba anlığınd 1 
merkez lıl re heyehnce ye klerden ıa 
seı;ılir. Tahmin 

M I ıll' 27. - 1 er ·ezi idare heyeti a- ı.k Ut b~eli 
rurımı ına çalı malctır. 

Madüı: 5. - C~ryetın y 
% '1,S 

M. teminatı 
Lira kuruı za~r içinden bir n:ib, bir re ı vekıli, b:r Kilo Lirn ıunlardır: 

ı - M yvtlf Atıçlu: 
lhale tarihi günü Hat Cinai 

a) 1eyveli a· çlum arttnılına ı için 
tcıvikııt yapılma11, 

b) f n!cketin mınta' a ihtiyac ve kıı· 
bi)iyeUne ı:öre yeti tirilmesi l.izrm ele 
meyve ajııç}arıııın coıialtılm111ı ı;ln fi
danlıklar tC$İsi ve fidancı ve a ıcı ns· • 
hrr y ti, irllmeııl ve yetiııtırılecı:k fidıı.n
l•nn d grtılm ı, 

m h eip :ıyınr. M eı kc.:i idare ho•et ıc· 
im:ılarınd reis veya re!& \"Clı:IJi bu un.. 450.0DlJ 

matlı ı t tlcdırJe o ıçtima içm bir nıuvak J00,000 
2 7SO 
19500 

1856 zs 
146Z sn 

ıs-u.g3g ı:umar eai &iinıi ıo Arpa 
Kuru ot 

c) Me-yve a a .. larının butnlrl<lard n ve 
böcekler· zararından korunma ı. 

d) Meyve a açlarının einıılerinln ıall
hı ve y bani 1 erinin a ılat trnlw ıı, 

I1 - JlfeyVl!S'Z • Ç/llT: 
a) Merkez: ve ~uhe mın k lıırmd ki 

bot ve ı;1pl k arninin orada y tl~tıril
meıi icabeden ıncyvcııiı ançl rla mııhal
lerince görülc ... ck inıkin nispetinde her 
ı;cne açlınduılması, 

b) Kank, Söğ t ve Okal!ptU ibi ca-
buk ye:i en a .ır;ların Jıkiln.eılnin tcljvi
ki. 

c) Alaclııra zarar veren h ıerııtı.n l:ıbli 
dılşmuıl rı olan müiiı ku1laruı him ye 
ve o·aıuırnası, 

111 - A 11ç ~"v i f ve neırlyat: 
a) A çl rın korunması ve çop tılma

sı & 1J1lihı icin nuriyat yapıll"l sı, kon
crcler ve konf eran !ar, uy ha ti er tcrt bl. 

b) H lkevi ve melnep)crde ••e ordudıı 

kat r 's cçılir. 
M dde ıs. - Merkez d re heyeti umu

mi heyete kar$ı meuuldür. 
Umumı heyctın faaliyet ve be ap r.· 

porlarmı tasdiki, merkezi idare heyetinin 
ve mlırakiplerin ıbruını g mıın eder. 

1:1 dr.le 2g. - M rlceıı: idare heyctının 
vaııic n aı:lahiyctleri: 

a} Cemiyetin bütun l!llerini daımi mil· 
nıkabc~ altmrl• bulundurmak, 

b) Um ınıi htyete verilecek üç ıenellk 
faaliytt, scncii billnço ve hu p rapoı • 
farının h rhıııtr.1111, 

c) Oç u:ıoel:k bU~çPnin. 
d) ·ili niz ıı:ımetıin t;idi! erinin 

hazlf nınası, 
e) Cemiyetin dahili itlerini yol• koy-

mak ilzerc 1 zım elen tilima namcl~ m 
ıertı lıi. 

f) Kuşılı ı eroin olunmak üıere bilt· 
ı;ey rev l de veya ınun:ıam tahsıs l 
va.ı·r, 

g) Fa ıl ve maddeler arasmda müna
kale ~nrılmnı, 

h) T hmın edikn varidatın noks n 
ta!.a kuk talıs.ıli !.alinde hıı gi hi.ırııctle
rın ltma.ııcn \'eya lnı;men il 'iL e !lece ı ağaı; ıcvg al uyandırılma ı. 

c.) Ağaçluıu her turlü teı:avüıı ve u· dı t.yirıı. 
1) 1 ııııalleı:i c;erc;c~ esine eçeıı iı;lcrin urlardan korunması, 

d) A acın odun olarak 
maaınııı oıııınr seı;ilmeıi. 

cpk sarfoltın· her Lirı veya b.r ıuınresı ı n azalar ken
dı ar smd v ya iıarı ten olmak .ıere 

lı: surctly. Iıızunıu h lınde oainıi vey muvakkat Eno) A ç bayr hın yap ır 
le ağaç sevgisinin arttırılması. 

l) A aç ve ınabaulleri idn serailer \C

cumen er te§ . ."11. 
j Şube !d re heyetlerinin intıhsplan

nın t sdik e 39 uncu mıd<ie mucibınce e$Y p yarıroıu tertibi, 
g) eslek[ bilginin ortlınlm s.ı in idare heyetlerinin cshi. 

k) Cemi et ışlcıriııin bu nizammıme ve 
buna mu efcrri ıJ.lim ınanıe ve kararlara 

kuralar açılması, 
0ÇÜNCU FASlL: 

Cemiy~te innc \"e tıkma şartfarı 
vı: t.r Jık ai atı 

Madde 6. - M ı:dc11i h klnra ı hiı> vı: 
18 J"llGmr bhirmiş olan ıır t k ve c:e
ıı •Yetin ycaln e y r ım edece bil :mi 

hslyc!I l lı.t ı "e ,.seter za o bl lrtcr. 
M ddcı 7. - Ceuılycte bu,.utc hiımMi 

~erı:11 uılarıı mcr ez ıdare heyetinin le • 
rariylc fah t • unvanı vc.-llcbllir. 

M•dde 8. - Cemiyetin .ayclerine en 
cok hlxmet edenler nıcrkeı 1 re lıeyeti 
lranrly c ın ıı . .,lp bir ti rette ıalt f 11c I· 
timleri ililn olunar. 

Madde 9. - Cemiye in bikllmlc mUn
t eh p azalan !ahrl ol ra'· ı; lı~ıtl r. 

Madde 10 - Cemiyete girecc' fertler 
,.ıtd ri nn ru t verirlıır. Tor· 
tan b ' il y ıı yirmi lira •·eren ııhısfar-
1 • U mi tnbı•ye • h11 ı mile e leı d • 
imi a I.alrriar e l>Jrııard:ın yıllı idu 
! • ez. 

!adde 1 ı. - Cc:nlyelin ı:;ıyclcrine. di· 
le ·lerine ıra~şı h. reitet ede..-ı.lcr mer .ez 1-
dııre heyeti araı yle ı:enı"yetten ı;:karı

töre tedviri, 
1) Cemlyrtln menk ıl ve &ayrimcnkul 

ın ı linin i~aı c i. 
Ma de lO. - crkez ld re heye i bli-

tih :ı' clere mercidir. 
M de 31. - 5 veya Reis vekili cı:-

miy \e mut il k er ı rlıi alıvııl ve h~
u ta cemiyetin htik nıet nez.dinde naıp 
- muul mıır hh ıdır. 
De.,>lir ve bank tara olıcıık nakdi mu· 

mclele-rc muteallik k .. ıl;ı tarı ve seoctll'· 
rl reis veya re ı; vekili, muh [p iıa ile 
bırlikte imza eder. 

kel veya reiı vekili idar heyeti kara 
riyle (.Cmlyet namına mukavele akt ve 
lm .. il e. r. . 

Ma <le !2. - Rt-i& vcy Rei11 VekllıY· 
le muııasip iı:a 111 pJbubctlcri halinde 
h ı: bırı kendi y~rler ne idare heyeti ra
lorı u te\lkil eılebıllrlı:r. 

1n 'e 33. - cr1'c.c idare heyeti en 
az ay.la bir toplanır. 

lırlar. 

adde 3-4. - .1uh;ı ip ha c mlyetln 
hCllBP i~lerini t kip ve tetkik eder, gör· 
duıderini bir raporla merkez idare heyc-

DÖRDO NCO FASIL: tine bildirir. Heuplıırı ve bütco lbıha.lı· 
Cemiyetin te ki13tı rmı hnırlıır. 

Madd 12. - Cem yet umumı heyet, ALTINCI FASIL: 
metker.i idare heyeti. vil y lcaza, nahl- Şubeler teşkilıi.tı 
ye ve köy oubc idare heyetleri vaıııtilıly· M e 35. - Her hangi blr mahalde 
ıe ıd re olunur. cemiyetin gayesi yolunda çııhoma.yı der-

Maddc ıs. - Umumi heyet ·ua a- ııilte eden iza adedi m a:ı on bulunursa 
ıı ı mur hlusl rd n tereuil.p erler. iı;leriııden blıini reis, birini katip. biri· 

rkı::ı ıdare bc)e~i ni eznedar- ııeçcrek b"' ki ilik bir idare 
M •ket: ı ıar~ lıı:yc~ince müntehap heyeti te ki etmclı liurc keyfiyeti mer
bct murahhas kez "dar heyetince bildirirler. Ayrıca iç-

e) Şubclerd n seçilecek bırcr murah· 1erin en birini rnilrakip birini de ede'< 
Jıp , m rakip ıeçerler. Merkez idare heyetince 

Madde 14. - Umumi hcyrt alelAde ve verilecek me~ycl ilıerine mahallince 
h ·bli e n!Hak iı;tlma er. Alelade u- lcanunt muameleyi ikmal ile ite başlarlar. 
mııml he1et uç senede bir defa B rinci- Mıdde ~· - Şube idare heyetleri cıı 
k nun ayı içinde ceml1e mePJr•~I r,ılaı n 4 ayda bn defa torl nır. 
Ankanıda ıoplan.ır. Ancık ınerku id re l Madde 37, - İdare heyetleri cemiyete 

E\•elce t:ıyin olunan glnde talip ?uhur etmemesinden dolayı bu kere yeniden 
1 - Tunceli vllA,yeti Kalan kaz ımda ki jandannıı birlilclcri hayvanatının bir 

ıme lr llıtlyııcı le.in kapalı zarf usu tiyle ehi itmeye konulan iki lta}em yem 
maddeıinc ait malQmat yukarda gösteril mi,tir. 

2 - Talı ıin bede i i c ı.-~ 7,5 muvakkat teminat miktarları keza yukarda göıte
rilmhslir. 

J - artnamel r de Kalan'da 
bilir. 

tın alma komlıyonundıı her zaman hazır cörille-

4 - Te lir mck uplarının yukarda ya:ı:ı lı ııünde tayin olunan uııtten bir saat 
evveline kadar komiıyona m kbua mukabilinde tediye edllmlt olmaaı }lıımdır. 

S - 'Bu saııttcn nr el n teklif mektupları kabul edilmez. Post;ıda vaki ge-
cikmeler .• b 1 edilrncı. 

6 - 1 .tı: ı olanlann m ıı:kill" gi!r.de tayin otu an aaate kadar makbuz ile tica
ret odıııoıntlan :ılırımtş miıtcahhltlik vcsik alarmı kapalı ıarfıı koym11ları. 

(8742- 477) 1$430 

!eri vasiyet ve bıığt,lama ve sair suretle 
kendi& .:e teber u odılcıı her turlıi malı 
kabul ccJer. 

ıiza k ydi}•le vı.rid~t teınlnine, cemiyetin 
pye!erine vaıın.ak için merkez idare he
yetinin t!limau alr inde çalııırl r. Ve 
ıe elil: faalıyet raporlarını ikinci torin 
bıdayctim!ıı merkeı idare heyetine ı;ön· 

K nunu med~t mucibince cemiyetin 
hükmi ş;ohsiyetini merkcıı idare beye i 
tenull er. Bu &cbeple şubeler tarafın

mıı de dan alı:ıacak emvali yri uıenlı:ulen.in ta
murah· pu ser •lcri merkez {ıJarc hcyctı namına 

derirlor. 
$ube Jtlarc ht>ycti on üı;üııcU 

muc1bincc umumi heyete cidccclc 
lıaalıırı scccrlcr, tucll ttirilir. Sc e ler lufredılmek üı:e· 

re merkeıe gönderllır. Bu ı yri menku
liın varidatın 'an şubeler isti 11dc ederleı. 

M d - 3 . - Vılayet, kaza, nahiye v, 
kCSy dare lıeyt.tlerl ç senede b r birineı 
teşrin ayınd muk yyet b.alaunııı ehe· 
riye lylc he' ti umumlyeleriıı toplar ve 
idare heyet eri Uc bir • rakip, bir yedek 
aıürakip cccrlcr. 

Bu toplantı a idare heyetinin vercceli 
Uc; senelik heuplan faaliyet raporunu ve 
ıelecek "ç senelik bUtçt1>ini tetkik ve 
t.ıısdik eder, 
Hesapların trlkik ve tasdiki idare he

yetinin ve mtir ibln ibraamı tazammun 
eder. Şubelerin hesaplarından mer ez İ· 
darc heyet! me ul def.ildir. 

Medde 39, - Ceıniyıtln enıellırhıi 1'-h
sl menfn tlcrinc ilet ittihu ettikleri e 
nlz mııameye uynııyan h reket e 'bu1un
dukl~rı merkeı 1 re heyetince !l!b t O· 

lan ube idare hc)"etleri merkez idilre 
heyetleri k;ırar'ylc f hcJilir ve yerleri
ne yenidcın tra lntih p ettirillr. 

YEDiNCi FASIL: 
Cemiyet Hesaplan, Defterler, Hesaplanıı 

tetklk ve mlirakabe i 
Madde 4-0. - Cemiyetin hesaı>ları Kl-

nunusaniden Kfuıunusaııiye it encl1. 
olmak iizcrc tutulur. 

tadde 4l. - 1J ayda bir hazırlanan 
be ıpl:ır muhaııiı> aı:a tararından tetkik 
vo kontrol c lildikum aonr allı aylık he· 

pin lc'kik e l:?5dlk erlllmck Uıere 
mc:rker idare he et ne verilir. 

M dde 42. - ~erkeı ld re beyetim:e 
kabul ve t s ik edilen hesaplar, umumt 
heyetçe intihap edilmiş olan muraklpler 
ı rahnd n tetkik edılerek tetkikat neti
cesi bir raporla • umumt boyetcı tevdj 
edilmek Uzcre • merkez idare lteyetine 
verilir. 

M11dde 43. - Her altı ayda bir tetkik 
edilen Uç senettir henplar ber&71 tetkik 
miirakipler raroriyle birlikte umumi he· 
yete verilir. 

Madde 4.+. - Cc.-niyct a,.ağıdaki def-
terleri t tr: 

a} A a defteri 
b) Karar deheri 
c:) Gelen ve giden eı:rak deJterl 
d) Vadıb.t ve ur!iyat defteri 
c) Bi~o Ye h br ut'i ddterl 
Cemiyetin vczned.arlığ1 Bankalara yap-

tınlır. 
SKKIZ1NC1 FASIL: 

Cemiyetin emval ve vari latı 
Madde 45, - Cemiyet merkez ve oubc-

Mad<!e 46. - Cemiyetin varidatı: 
a) A:za vıt mU1:1111er.c aidatı 
b) Uıuum ve husu I bütçelerden n 

bele<li}': b tc;elerlnd1:n yapılacıık muave
netler. 

c) Bilumum teberru ve yardımlar 
d) lcabmda saulaçak !idaııların huı

latı 
c) Enı piyanıı:o111 ve aair milteferrlk 

varidat. 
DOKUZUNCU FASIL: 

Cemivetin fe hl ve mallıınnın tnfbui 
Madde 47, - Cemiyetin feshine karar 

verileb lmcsi için l!ı inci madde mucihin· 
cc toplanacak olan um mu heyet azaları· 
nın üçte ildsinln hu~uru ıaruır. 

:Su bllrı:tle ekseriyet h ıl olm:ıdı "ı tak· 
dirde ikınci Jı:[a içtim için lS inci nıad
dcye öre iı:a dlvct edlllr. Bu davet ü. 
zerine izı eayııı ne olursa ol11un ( b 
koriyetinııı milıakeresi caizdir. Ançak 
bu ıvretle 7ııptlan İçtima ve miınkere so
nunda fesh hakkında nrilecek kararın da 
mevcut llzanm İh;tc !iri reyi ile ittlhaı o
lunnıası ~rtlır. 

Madde 48. - Ct'miyetin fe1iliiıı.c kar:ıı 
vcrildigi takdirde cemiyetin irılerini tas· 
fiye menkul ..... rayrlmcn ullcrini devret
mek iuerc ur,, ımı heye çe biri ınerkeı 
idare ~cyctı ı cis "e;a re!s v kili, diltcri 
ıııuha ıp ata olm:ık üzere be kltilik bir 
heyet tc kil edilir. Bu heyete b!;kumet· 
ten i5tt'necek bir zat dıı iltihak eder. 

Madde 49. - 48 i:ırı m.ı • e ınudbinc" 
teı;kil edllen heyet cemiyetin bli ün borç· 
larını ödedikten ıonrı menkul ve ııayri 
menkulleriyle mutalobıtını hükumete 
devreder. 

ONUNCU FASIL: 
Miltclerrik Maddt!ler 

Ma de 50. - Bu nizamname e m~zktlr 
bilumum lntihaplarda inflkllr eden tıı
nm yeniden intihabı ı:aiııdlr. 

Madde 51. - Aksi tasrih olunın1yan 
1erlerde k rarlar reylerin ek~crlyc iyle 
ittihaz olunur. Reylerin te.aavlsindc rci
ııin bulundu u taraf tercih olunur. 

Madde 52. - İntihaplar ve ş hsa mü
teallik kararlar gizli rey ile olur. Teldir 
vuku bulur ve ekseriyet intibaba.tm aç1k 
oıma~ını i•tera~ heye\ o 5ıırctle karar 
vcrır. 2565 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Sallhk ~am tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Or

man l§letmesi Re ir Amirliğinden: 

1 Dursunbey Devlet orman işlet
mesi istasyon deposunda istifte mev
c t 60 adet muadili 456 metromikap 
021 de ime reııUkabt çam tomruğu a
çık arttnna ile satılığa çıkanlmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca bat kesme 
payları mevcut ve kabuklan &oyul
muş olup hacim kabulcsuı orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şart· 
namesi lstanl,ul Ankara Balıkesfr or 
man çevirge MüdUrlüklcrincle ve Dur 
ıuııbey rC\·İr a nirliğindc göriilebiHr 
tomrukların beher metremik.5.hının 
muhamm n bedeli 11 ilra 70 kuruştur. 

4 - İsteldikrin % 7,5 muvakkat 
p y ak clerile 27-10-939 cumn günü 
ııaat 15 tc: D r unbey revir amirliğine 
müracaatları ilan olunur. (84 5-5343) 

15303 

ViLAYETLE 

Ka ah z ı f u.. lile eksiltme il~m 
Y Qzgııt Vilayeti Nafıa Müdürlü 

_:··nden : 
ı - Ekwi!tmeye konulan İ$: Yaz t hli

kürnet kona ınnı (SOJl52) lira (111) kurus -
luk batdyc !ns atıdır. 

2 - Bıı İ$ ait sar ınıı.me ve evraklaı •un-
lar• ır: 

A) Ekslltrr.r taıtnamesi. 
B) Muke.vele projesi. 
C) Nafıa i&lcri genci prtnamesi 
D) Yapı i ! ri renııi şartnamesi 
E) llusıısi ı;art•lame 
F) Ke ıf cetveli. tahllli Hyat, matra) 
G) l'roje • 
htckliler Yozgat nafıasında bıı evrakı 

ve " rtn-ımeleri öreblllr. 
3 - Ek!:ll'me 26-10-939 per$embe gilnil 

saat H de nafı~ mıidüflüE;linde toplana • 
cak kon 1 yon h•ı:ı:unmda kapalı zar{ UliU· 

llyle 7 ı;ııi c ktır. 
..; - Eltııiltın~ye ııireb:Jmek lein lateldi • 

!erin (E064) 1 ra nıuv t:kat teminat ver -
meleri ve buııclau b:ııka a•a~ıdııki vesaiki 
h iz bu un ası (P;:ımdır : 

A) Enaı (30000) liralık yapı lntaatını 
yaprııı} bulunması. 

B) n a:ın mewllyeti fennlyt$llli te -
kabbUI ctm s bir rn hcndis teahhutnamcıi 
ibraz etmesi. 

C) lh ılı: ta lhin<len (8) sün evel mllra· 
eantl vılaycttı:n ek ı!tmiye girebilecek • 
lcriııe dn r ve ikn imaları tarttır. 

S - lhııle bedelinin "5000'' lıruı g3g 
sene f butç inden ve mülebakisi 940 büt
çe inden etliye olunacaktı1'. 

6 - Teklif mektupları 3 üncll ınaddede 
ya.cık !lilatten bır saat evcline kadar nafıa 
dairesine etti iterek komisyon reisll~lne 
ınııkbuz ınu abilinıie verilecektir. Porıta 
il~ aondcrilecel: mek upların nih11yet 3 un
cü madd le y :uh . ntc kadar gelmit ol • 
mıı11 e dı :ı:ıriın mühür mumu ile iyice 
uı;ı~trlmı olmııaı llnmdır. Par.ta.da ola· 
ı;ak gacikmele bul edilmo:ı. 

(f;.252-5333) 15189 

İnşaat münakasası 
1ctanbu\ P. T. T . Müdürlüğün

den : 
R. Hisar P. T. T. merkez binasının 

yeniden inşası işi kapah zarf usuliy· 
le eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme, 1.11.1939 çarşamba gUnU 
saat 15 te B. Postane binası birinci 
katta P. T. T. müdürlüğü odasında 
toplanacak ahm atım komisyonunda 
yapılacaktır. Ke if bedeli "21405" lira 
16 kuru , muvakkat teminat "1605" 
lira "39" kuruştur. 

!steklilerin mukavele ek il me, ba-
' yındırlık l§lcri genel, husu•i ve fenni 

şartnameleri, proje, keşif lıulasasiyle 
buna milteferri diğer evrakı "107" ku
ru mukabilinde almak ve muvakkat 
teminatını yatırnıak iizere çalı ma 
günlerinde mczkOr müclürlük idari ka 
lem levazım l:ısmına, eksiltme saatin· 
den bir a.'.lt eveline kaJar, en az 15 
bin lira!ıl· bu işe benzer İ§ ·aptlğına 
dair idare erinden almıı olduğu vcai
kalara iati aden İstanbul vilayetin
den ekıiltme tarihinden en az 8 gün 
evel alınmı§ ehliyet ve ı 939 seııeaine 
ait ticaret odası vesikası ve muvakkat 
teminat makbuzu veya lıanka teminat 
mektuplannı ha,•i kanunun tarifine 
göre hazırlanmış mektuplarını sö.::.i 
geçen komisyon ba~lunlıi:ma No.lu 
makbuz mukabilinde tevdi evlemele-
ri. (8359 • 5295) t 5252 

O,izel inisti alınacak 
Eski§ hir Tayyare Fabrikaaı Di· 

rektötlüğünden : 

~abrikilya imtihanla Oll'el makinis· 

24-10-1939 

kilometrede dokuz hiıyükte ıs ev ki 
ceman 100 adet tip IX göçmen evi in
şaatı kerestesinin tamamı hülcümet ta 
rafından verilmek üzere eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İnşaatın umum ke if tutarı 

29118 lira 11 kuruştur. 
3 - Eksiltme ıo ikinci teşrin ı<r9 

cuma günü aııat ıs te Kırklareli iskan 
müdürlüğünde mUteşckkil komi .. yon 
tarafından kapalı nrE us1.11iyle yap1-
lacaktır. 

4 - Münakasa şartnamesi, hu~usI 
şartname, plan ve sair evrak 1'15 ku
ruş mukabilinde Kırklareli iskan mü
dürlüğünden alıru:ıbilır. 

5 - Muvakkat temınat altcesl 2 ı 83 
lira 85 kı.ıruşı;:r. 

6 - Teklif mektup!an eksiltme a
atinden bir ~aat eveline kadar kornh
yon başkanlığına tevdi edilnıi .. olma
Ildır. 

7 - Eksiltmeye talip olanlann eh
liyet vesikalariyle birlikte milracaat
ları ilan olunur.''8624'1 (5438) 15422 

Kapah z rfla arthrma ilam 
Diyarbakıl' Valiliğinden : 

l - Diyarbakır huı;usi idaresine a
it Farkın. Baytkbarkuş, Büyilkau Ha 
tuni vakıfkaraveri madrapl:ırının 940, 
941, 942 üç senelik kiraları kapalt 
zarf usuliyle arttırmaya çıkanlmıştır. 
Farkının tahmin bedeli 20,000 lira, 
Bayıkbcrkuşun 21,900 lira, Vakıfka· 

raverinin 15,000 liradtr. 
2 - Bu madraplara ait: sartname Dl 

yarbakır daimi encümenınde her va
kıt görlilcbilir. 

3 - Arttırmanın ihalesi .17 ikinci 
teşrin 1939 cuma günil saat 14 tedir 

.; - Ar tırma kapalı zarf osuliyle 
yapılacaktır. 

S - Farkın madrabımn muvakkat 
teminatı 1500 lira, Bayıkbarku§ 1642 
lira 50 kuruş, Vakıfkaraveri 1125 li
radır. 

6 - Teklif mektuplan 17 ikinci te~ 
rln 1939 cuma günü saat 12 ye kad r 
vilayet daimi encümeni rei liğinc ve
rilebilir, 

7 - Katt teminat mikdariyle kira 
bedelinin. tediye şekli ve çeltik kanu· 
nu ahkfunına göre riayet edilmesi 15.
zım gelen hükümler artnamede yazı-
lıdır. 1'8539" (5439) 15423 

Bir fen memuru aranıyor 
ZQn;ruld11.k Belediycııinden ı 

Yü.ı lira aylık ücretli fen me -
murluğı.ı boştur. Fen memuru enafı· 
ru haiz olanlar1n eVTak ve vesaiki lli
zimelcriyle 19. 11. 939 tarihine kadar 
müracaatları. (5479) 15432 

KAZALAR 

Motopomp ve 
almacak 

teferrüah 

Armutlu Belediyesinden 1 

Eksiltme ile alınacak bır motopomp 
ve teferruatı. Bedeli muhanımeni 
(1950) Liradır. Teminat% 7.5 hesa
bı ile 146 lira 25 kuruştur. Fenni 
ve husus! şartnamesi Armutlu beledi
yesinden meccanen tedarik edilir. 
Eksil me müddeti 2 ikinc:i teşrin 939 
perşembe günü aal 16 ya kadar yirmi 
bir gündilr. İhale günü bedeli haddi 
Iayik görülmez veya talibi çıkmazsa 
artırma on gün müddetle temdit edi
lir. Ek iltmeye lttirak etmek isteyen
lerin artırma ve eksiltme kanununun 
hükümleri dairesinde vesaiki l:izıma· 
!arını ibraz etmeleri lazımdır. İhale 
}'eıi Armutlu belediye dairesidir. Da
ha fazla maJOmat almak isteyenlerin 
Armutlu belediyesine mUracaatlrı i!An 
olunur. 15318 

Motopomp ve hortum alınacak 
Silifke Belediyeşinden : 

1 - Silifke belediyesi için alınac:ak 
alh beygirlik bir yangın motopompu 
ile (250) metre hortum 1€>·10-939 tari 
hinden itibaren 15 gün müddetle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1000) ve 
ilk teminat (75) liradır. 

3 - Şartnarueri görm k i teyenler 
her gün Belediye dairesine mürac:a t 
edebilecekleri gibi tahriren talep vu
kuunda da gönderilir 

4 - İ&teklilerin 31-10-939 tarihine 
mü adif salı gUnü saat ıs de ek il · 
meye iştirak tmek Ü.Zere belediye 
Eı1cümc:nine müracnatla~ı i ·n olu· 

ti alınacaktır. Yapılacak imtihanda 
muva!fak olanlara 75-108 lira ayhk 
ücrel \'C ilece tir. İıteklilerin aşa •ı- K 
da yazılı evrakı ınüsbite ve dilekçe 

nur. 15400 

a a halı :ıın h rt sı 
Daday Ka1aba ı Bcledİye i ile Esl,işchir Tayyare fabrika11 Di

rektörlüğüne bizzat müracaatları. 
Nüfu cüzdanı, Bonservis, Aşı şe

hadetnamesi, Hüıniıhal kağıdı (Em
niyet Müclürlütündcn) 6 adet v sika 
fotoğrafı. 1536 

Gö .. men evi ri yaphr 1 ca~ 
Kırklareli 

den : 
Müdürlüğün. 

1 - Kırkbreline 13 kilometre me
ıaftode Kavaklı köyünde 50,18 kilo
me re meaafede pa ayerinde 15,21 ki
lomelıe nıe il.fede Ko, unbabada 20 ?Q . , 

·etinden : 
Kasabaınızı.n takriben elli h ktar 

vüsatinde olan kısmilc bu kadar geni~ 
likte bulunan gayrime. klin civarını 
harta 1 lerini bu hu ·u taki Na ıa Ve· 
kaletl 1artları dairesinde vaptırmalı: 
iı ı:yoruz. İhti ası mu a dak lanı ır 
dan bu işe aliplcrin bek ar he_ ;ıe 

ve ya götürii olarak i eyecekleri fı· 
yatla asğari ne kadar müddet i in ı: 

ikmal teahhüt edeceklerini bildi ir 
teklif mektuplannı ilan tar!hirıde 

itibaren bir ay zarfın a bildir ~ r.1. 
15"101 
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MiLLi MÜDAFAA 
nda yazılı ti.ç blem e,yanın. 26 '!'.'· ovel nanda Ye İetanbul, Ankara L'". Amirlikleri 
939 tarihine rastlryan pe~embe. giinll ta- satrn alma komisyonundadır. İstekliler oart 
at l+.30 da pazarlrkla ek:ııılt.mcısı yapıla • nameyi komisyonlarda okuyabilirler. 

ZIRAA T VEKALETi kaza dahi1dir ), ceza hukuku ( esaslar, 
----------------- ve memurinin vazifeden mütevellit Kavak veya meıe direği 

ah nacak Bir İ ng ·ıizce mütercimi 

hnacak 
Milli Müdafna Vekaletinden 

V eldilet tercilme şubesine bir ınyiliZ;t~ 
l'llıitercimi almaca ·tır. Aynı zamanda ıyı 
f ransızca bilen tercih olunur. Yapılaco.k 
ırntihanda ehliyeti sabit olunc~. biday~tte 
"erilecek ücret 160 liradır. Bu ucret gos • 
terılecek mesai ile 210 liraya kadar cıka
b:lir. Talip olanların hal tercümel~;iyle 
bırlikte vek51ete birer istida ile mura • 
caatları ilan olu ur. (4914) 14875 

Kara ü koku alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

tni~ycnund n: 
1 - 250 ton karabük koku kapalı zarfl~ 

ihaleye konulmu$tur. Muhammen ~edelı 
(7125) lir olup ilk teminatı (535?. ı.!radır. 

2 - İhale i 27.10.939 cuma gunu saat 
11 de vek let satın alma komisyonunda 
Yapılacaktır. . . 

.. 3 - Şartnamesi her gün komisyonda go-
tulebilir. .. 

4 - 1steklilerin kanunun 2. 3 cu mad
delerinde yazılı vesaik ve teminat mek
tuplariyle birlikte belli günde ınuayy_en sa
ııttan bir saat evel zarflarını komısyona 
\'ermeleri lazımdır. (5168) 15114 

Fottn alınacak 
M. M. V ckiıleti Satın Alına Ko· 

ttıisyonundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı ~~8°]. 

dört yliz seksen kuruıı olan 80.0?.0 çı 
tipi fotin kapalı ıarf usuliyle mu1'.akasa • 
Ya konulmuştur. İhalesi 6 • 2. teıırın ·. 939 
Pa~artesi günü saat 10 dur. llk. temııEtJ 
09.110) on dokuz bin yüz on lır~dır. 1 v: 
aaf ve . artnamesi 19 on dol·u-z: Jıra Y rmı 
kuruş mukabilinde M.M.V. sat.ın ~ima ko· 
ınisyonundan alınabilir. İsteklılerın ~u· 
n~n emrettici belgelerle ih le saat 1 ~ hır saat eveline kadar M.~~.V. 8 

3 t)ın1 t325 illa komisyonuna vermelcrı. <536 

fotin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ttıisyonundan : 
Beher çiftine t hmin edilen .. fiya_tı <.40~) 

dört yüz kuruş olan 120.000 yuı: rırmı ~ın 
çift B tipi fotln kapalı zarf usulıyle mu -
nakasaya konmu$tur. İhalesi 6 • 2 .. te~lk 
rin • 939 pazartesi gÜ!1~ ~:ıa~ 11 dır. .. 
teminatı (22.950) yirmı ıkı bın ?oknz y~ı 
elli liradır. Evsaf y; şartnamesı (24) yı~~ 
ıni dört lira mukabılınde M.M.V. sat~n a 
ına komisyonundan alınabilir. ~ıı.teklılerln 
kanunun emir ettiği belgelerle ıhale ıaa • 
tından bir saat evetine k:ıılar M.M.V. satın6 alına komisyonuna gelmeleri. (5364) 1532 

(amaşnhk bez ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

tnisyonundan : . . . 
Beher metresine tahmın edılen . fıy~tı 

(Z3) yirmi Uç 1cunış olan 1.500.000 bır mıl
l'on beş yüz b'n metre çamaşırlık bez: ka
Palı zarf usuliyle mün~kasaya konmuş 
tu İh 1 • 9 2 teıınn . 939 perşembe 
ıtu a ~sı blrdir. tık teminatı (17.550) 
0 

n ~~a b' onbe yüz elli liradır. Evsaf ve 
n ye 1 !n ?) on yc<li lira yirmi t>eıı ku· 
ıartnamesı (1 M M v sntın alına ko -
ru k b'liııde · · • ,fi mu 8 1 almabilir. İsteklilerin kınn-
~ısyon~nd!:tiği belgelerle ibate ı.ıaatından 
b~ em:'evelinc kadar M.M.V. satın alma 
korm~syonuna g lmeleri. 5355 15327 

30.000 (İft yemeni ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

hıİsyonundo.n : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (225) 

ilci yüz yirmi be kunış olan (30:.°?0) o~;ız 
bin çift yemeni kapalı ı:arf. usulu ılc n:u -
nakasaya konmuştur. İhalesı 6 - 2. teşrın • 
Pazartesi güniı saat l!i dir. İlk tem~natı 
(4525) dört bin altı yib; yirmi beş lıra • 
dır. Evsaf ve 5artnamesi (340) üç yilz 
kırk kuruş mukabllind~ '!fı.M.V. s.atı~ alma 
komisyonundan ııhnabılır. hteklılerın ka· 
nunun emretti&i belgelerle ihale saatından 
bir saat eveline kadar M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (5365) 15328 

20.000 (İll (İzme allnacak 
M. M. Vcltalcti Satın Alma Ko

hıisyonundnn : 

caktır. 3 - hbu 129000 kilo unun muhammen 

2 
_ Katt teminatı (2424) !:fra olup ~tan 19350 lira on dokuz bin ilç yüz elli 

t es' komisyondan her ıun alına- lıradır. ?:r nam 1 ~ - Şartnamesindeki yüzde yirmi beı 
1 ~r:_ İsteklilerin belli rUn ve ea~tte Ka- ı miktar. fazlaaı dahil ol.du~. hal~e tem_lna~ı 

:;ada bulunan komisyona milracaat- 1451 Jıra 25 kuruş. Bın dort yuz ellı bır 
umpa (5+41) 15424 lira yirmi bet kuruıtur. 
lan · k 5 - Eksiltme 1-11-939 tarihine tesadüf 

C~nereyför almaca eden çarşamba günü saıı:~ 16.30 da saat on 
" altıyı otuzda İsparta tum satın ıı.lm ko. 

M. M. V. Deniz Merkez Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Tahmin edilen bedeli (25250) Hı:a 

olnn iki adet Cenerey törün pazarlıkla mil
nakasıısı 8-11-1939 tarihine ;a~th~an çar-
3mba günü saat 14 de vekal~ bınuı~da 

müteliekkil komisyonumuz~a ıcra edıle-
cektir. . · · 1 2 - 126 kuruş bc<lcl ıle şartn.amesını a • 
mak istiyenlerin her gün v~ n_ıünakasa
ya girmek istiyenlerin de b7llı gun. ve sa
atte, 1893 lira 7~ kuru~lu~ ılk temıı,ıat ve 
karıunt vesikalarıyle l"rtıkte komısyona 
müracaatları. (5448) 15425 

LEVAZIM AMlRLICl 

Muhtelif inşaat 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kuşadasında ciheti askeriye ta~~hn

dat gösterilecek mahalde yapılma~ _uzere 
be eli keşfi 78894 lira ?6 kuru~l.uk ıkı adet 
pavyoniyle bedeli keşfı 15~71 !ıra ~7 ku -
ruşluk ahır ve bedeli keşfı 5015 l~ra 75 
kuruşluk rnutbak ki ccman 9898~. !ıra 98 
kuruşluk inşaat kapalı zarfla munakasaya 
konulmuştur. . 

2 - İhalesi 26 • ı. cı teş .• 10311 perşem· 
be günü saat t t de İzmir Bornovada nke
ri ı;atın alma komisy~nunda yap!lacalttır. 

3 - Muvakkat temınatı 6199 lıra 5 im · 

ruştur. • f • 
4 - Bu in:;aata ait resim plan rnnı ve 

hu usi şartname h~r gün Bor~?va~.3 aske
ri satın alma komisyonund:ı gorulur. Tek-
lif edilebilir. k·ı 

5 _ Bu işe istekli olanlar Na.fıa ve ;a e-
tinden alınmış yapı mütealıhitlık ':'.esık~~ı 
göstermesi veya bizzat yüksek muh~~ ıs 
ve a mimar olması ve yahu~ bu s~~. ara 
hafz olmadığı takdirde bu _işın J:nn~. me : 
suliyetini tiz erine alacak bır ~J 1 e~n~~ ~:. 

a rnimar inşaatın devamı m.u c e : 1• 
Y d .. e dair noterlıkten tasd.k ı tihdam e ecegın 
senet ver-mesi ş rtttr. 2 6 - Girecekler 24'10 sayılı kanunun ve 
3 eli maddeleriyle 5. nci mad~ede yazılı 
t~rifat daireı!nde tekiif ve .temınat mek • 

1 
.11• 1• !W\-• ından bır saat ev eline tup annı ı ~ ~ • • ı · 

kadar adı gec;en komısyona verm~ erı. 
7 - Posta ile p,önderilecek teklı_f mek • 

tuplarının yukarıda bildirilen vaktı;e kad. 
d komisyona gelmesi lfııı:ndır. osta • a 
v:~i olacak teııhhür kabul edilmiyecektır. 

(5135) 15121 

150 ton un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : . . ı 
Sarrltamı' garnizonu bir aylık. ıbtıya~i 

için 150 ton un alınacaktır. T~hmın bede 
2'2500 lira ilk temintı 1688 bradır. Ka;s 

. · · 100 ton un alınacak tahmın garn1zonu ıc;ın . 26 10 1939 
bedeli 15125 liradır. Eksıltme - · f 
cuma glinli saat 9 da yapılacaktır. Za~ • 
!ar muayyen saattan bir saat evci komıs • 
yona verilmi~ olacak, ~artnamc: ve evsaf
tan kolordunun tekmıl garnız"o~.ları!'~a 
mevcut olup her gü11 her yerde ~orulebılır. 

(5137) 15122 

c 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 55.000 kilo sabunun kapalı zarflıı. 

eksiltmesi 1.11.939 saat 15 de Ankara L V. 
umirliği satın alma komisyonunda yapı-
lacaktır. . 

2 - Muhammen bedeli 1980~ lira ~Ik te-
minatı 148S liradır. $art'!amcs~ komısyon· 
da görülür. İçinde kanunı ve tıcaret odası 
vesi:Caları da bulunan teklif me~tupl~rınm 
saat 14 e kadar komisyona verılmeaı. 5 (5251) 1524 

Şeker alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonunclan : . . 
1 - Kor merke% birlikleri senelik ıhtıya
. . 60000 kilo ~eker alınacaktır. 

er ~çın İhalesi kııpalı zarf u~uliyle 4.11.939 
cumartesi giinü saat 11 dedır. 

3 - İlk pey parası 11 ?9 .lira olup sa~.~ 
name ve evsafını görmek ıstıyenler h~r gu 
Çorluda ııttın alma komisyonuna muraca-

atla ı-örebilirler. "k" · e !ic;üncü 4 istekliler kanunun ı ıncı v . 

misyonunda yapılacaktır. 
6 - İstekliler 1-11-939 çarşamba ırUnü 

saat 15.30 da on beş otuzda teklif mek -
tuplarrnı İıparta Tüm. Satın alma Ko. 
baokanlığına verecek ve yahut gondere • 
ccklerdir. Bu saatten sonra verilen ve ya
hut gönderilen mektuplar almmıyacaktır. 
Saat ayarı tUm daire saatiyle yapılacak -
tır. 

7 - 2490 aayılı kanunun hükümlerine 
ve bilhassa (32) maddesine uygun olmı -
yan mektupların sahipleri eksiltmeye i' • 
tirak ettirilmeyecektir. (5304) 15255 

50 adet dolap alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 1.25 genılik 2,25 yüko::eklikte ahşap 

50 adet dolabın pazarlıkla eksiltmesi 25.10. 
939 aa:ıt 15 de Ankara L V. qmirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyonda görülilr. 
isteklilerin pazarlık için belli gün ve sa
ıtte kati teı:ıi11at!ariyle komisyonda bu-
lunmaları. (5470) 15417 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirli~i Satın 

Alma Komisyonundım : 
1 - 'Tire birlikleri için (60.000) kilo sı

i;ır veya keçi eti kapalı zarf usulu ile mü
nakaaaya konulmuıt ise d~ 16-10-939 günü 
öğleıien e"Jel yapıl;ın eksiltm ı;ine hiç bir 
t lip zuhur etme li&':inden bir ay zarfında 
paz rlıkla almacaktır. 

2 - llk pazarlık 27-10-939 cuma güniı 
öfleden e\•el saat 10 da yapı)acaktır. 

3 - Sıf;ır veya keçi et nin umum tah
min bedeli (l3.800) lira muvakkat temi
natı 1035 liradır. 

4 - Eksiltmeye girecek olanların ek
siltme gün!i 2490 sayılı kanunun 2-3 üncıi 
maddesinde istenen belg!eriyle meıkur 
gün ve saatte h:ı.zır bulunmaları ve $art· 
rnmesini okumak istiyenlerin 1 .. tanbul ve 
Ankara L V. amirliği ve Bornova tümen 
satın alma komisyonunda ve Tire alay ]e
vaumına milracaattarı ilin olunur. 

(5443) 15425 

Un a ınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi«ıyonundan : 
1 - 200 000 kilo un pazar ıkla satın a

lınacak. Muhammen bedeli 24000 liradır. 
Muvakkat teminatı 1800 liradır. 

2 - Pa:-arlık 2-11-939 perşembe günü 
saat 10 da Edrem"tte askeri satınalma ko
misyonu binasında olacııktır. Evsaf ve 
$Artlar her gün iş saatinde komisyonda 
görülebilir. (S48!1) 14533 

P. T. VE T. MODURLUCO 

Manganez alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 17 ton Man

ganez açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel (4930) mu

vakkat teminat (369,75) olup eksilt
mesi, 12 birinci teşrin 1939 salı · günü 
saat (16) • Ankara<la P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko

misyonunda yapı1acaktır. 
3 - İstekliler, muvakkat teminat 

makbuz veya banka teminat mektu
biyle kanuni vesikalarını hami1en 
mezkur gün ve saatte o komisyona mü 

racaat edecek1erdir. 
4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 

T. levazım, İstanbulda P. T . T. leva
zım ayniyat şubesi müdürlüklerinden 
bedelsiz olarak verilecektir. 

(5452) 15427 

=::o::_=n=E=M=itRYOLLARl 

Kömür cürufu nakliyahnda 

tenzilat 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 

ahna<ak 
Ziraat Vekaletinden \ 

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 
lı zarf uıuliyle 30 adet Mibzer, 15 a· 
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

ı - Mibzerin beherine 675,5 Disk
li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul 
]uğun beherine 750 ve Diksharo.nun 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e

dilmiştir. 
2 - İhale 14 birinci kanun perşem 

be günü saat 15 de Ziraat vekaleti bi
nasında müteşekkil satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 
adet 5 Diksli pulluk için 675,15 adet 

suçları ), ceza muhakemeleri usulün -
den esasa müteallik hükümler, 

Hukuku medeniye ( borçlar kanu -
nu üzerinde umumi malO.mat, kanunu 
medeniden ahvali şahsiye, emvali gay
ri menkule ve mirasa müteallik hüküm 
ler ), Ticaret hukuku ( 'irketlere mü
teallik hükümler ve umumi malumat. 

7- Türkiyenin tabii ve iktisadi coğ 
rafyası ve tarihi hakkında mallımat. 

8- Ecnebi lisanı ( Fransızca, Al -
manca ve ingilizccdcn biri ). 

İmtihan neticesinde Müfettiş Mua
vinliğine alınanlar 3 sene sonra yapı
lacak ehliyet imtihanında muvaffak 
olurlarsa Maliye Müfettişliğine tayin 
edilecekler ve staj için Avrupaya gön
derileceklerdir. (5294) 15290 

ASKERi FABRiKALAR 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 
Diksharo için 788 lira muvakkat temi 4 nat verilecektir. 

4 - Bu makinelere ait idari ve fen
ni şartnaır!cler zirai kombinalar mü 
düdüğünden parasız olarak verilir. 

s - İsteklilerin kapalı zarflarını 
14 Brinci kanun perşembe günü saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
saat 15 de 2490 sayılı kanunda vazılı 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

-------------------·~~~--ADLİYE VEKALETİ 

Bir memur ol nacak 
Adliye Vekaletinden : 

dal süıge~ i geri tepme 
·la esi a ına~ak 

As teri Fabrik'llar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
mi yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4000) lira olan 
4 adet santrafujlu tu1umba ve 4 adet süz
r.eçli geri tepme klappe~i asl:eri fabrika· 
!ar umum mudiırlüil:ü merkez satın alm 
komisyonunca 8·1 l-ı939 c;arşanıba gunıı 
saat 14 te Ti zarlıkla ihale edilecektir. 
Şl\rtnarne parasız cı arıık komisyonrlan ve -
rilir. Tal"plerin muvakkat teminııt olan 
(300) lira ve 24-90 numaralı kanun•ın 2 ve 
3. n•"ldde erindeki vesaikle komisyoncu ol
madık! rır.a ve bu işle al;kadar tüccardan 
olduklarına dııir ticaret oılıısı vesikasiyle 
rneıkur ı::un ve saatte komisyona müra -
cantları. (5406) 15360 

Ceza işleri ka1eminde arık bulunan 
50 lira ücretli katipliğe memurin ka
nundaki evsaf ve ve şeraiti haiz ol • 

mal• ve hukuk mektebine gitmemek Mü a h .il nam ve her" ma 5 ton 
ve askerlikle bir alakası bulunmamak 

şartiyle bir memur alınacaktır. f SUR "fti'.~'C 1' 2 fOO tı"nLO 
:Müsabaka imtihanı 24. 1 o. 939 tari- mr J ... ulı ( , \ " 

hine müsadif satı güni.i saat 14 de ya- üstf cd ahnatak 
pılacağından taliplerin bu günden e· 
vel evrakı müsbitcleriyle birlikte nıii 
racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

(5491) 15434 

MALiYE VEKALETi 

Maliye müfeffiı m• a ir.li(Ji 
imtihana 

Maliye Teftiş Heyetinden : 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 

misyonundnn : 

35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Mu· 
avinliği için 14 Kanunuevvel 1939 per 
şenbe günü müsabaka imtihanı yapı 

Tnhmin edilen bedeli ( 4200) lira olan 
5 ton kurşun üstiıbeci ile 2 ton Çinko 
üstiıbeci müteahhit nam ve hesabına Aı
keri fabrikalar umum müdiirlilğii merkez 
satın a!ınıı komisyonunca 8-11-1939 c;ar • 
şamba günü saat 15 te pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (315) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle a • 
lakaclar tüccıırdan olduklarına dair ticaret 
odası vcsikasiyle meık{ir gün ve saatte 
komi yona müracaatları. (5~07) 15361 

5 o~ v "' tenekesi 
safllac:ak lacaktır. 

Birinci Umumi Müfettitlikten: 

1 - Sason bölgesindeki karakollar 
arasında çekilecek telefon hatları i -
çin yüzde beşi (7 - 8) metre ve geri 
kalanı (5) metre uzunluğunda tepe 
muhitleri 0,40 ve diğer muhitleri 
(0.40 - 0.50) metre olmak üzere (5800) 
adet kavak veya meşe ağacından ma
mul direk kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2- Bu direklerin (900) adedi 
Baykan. (2350) adedi Mutki, (1500) 
adedi Kozluk ve (1000) adedi Sason 
kazaları dahilinde gösterilecek yer • 
lerde teslim alınacaktır. 

3 - Direklerin birinci kSnundan 
nisan ayı on beşi arasında kesildikle
ri vesaikle isbat edilecektir. 

4 - Direklerin tahmin olunan be "' 
deli (21350) lira olup muvakkat temi· 
nat (1601.25) liradır. 

S - Mukavele projesi, eksiltme ve 
fenni şartnamesi Diyarbakır'da nafıa 
mü avirliğinden parasız alınabilir. 

6 - İhale 31. Birinciteşrin 939 salt 
günü saat onda nafıa müşavirliği oda• 
sında müteşekkil komisyonca yapıla· 
caktır. 

7 - İstekliler 2490 sayılı kanuna 
uygun olarak hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını teminat mektup veya 
makbuzu ve ticaret odası vesikasiyle 
birlikte saat dokuza kadar komisyon 
riyasetine vereceklerdir. Postada o
lan gecikmeler kabul edilmiyecek • 
tir. (5178) 15135 

MAHKEMELER 

Ankara ikinci 
kimliğinden : 

Sulh Hukuk Ha• 

Ankarada Dahiliye V ekiileti namına '" 
vukııt Gıiıide Alpar tarafından nufu i,. 
teri umum müdürlü ü birinci ıııube mcmu 
ru Ali Riza varisleri ajeyhıne açılan ala· 
cak davasının yapılmakta olan durusm& 
&ırasında dfiva o}unanlardan Fazilenin İ• 
kametgahının mec;huliyetine mebni ilanen 
tebliÇat ifasına karar verilmiı duruşma 
27-11-939 saat 9 bırakılmı:stır. Mezkur ta• 
rihte mahkemeye gelmeniz aksi halde gı
yaben duru ma icrasına devam olunacağı 
davt"tiye yerine kaim olmak üzere iliineıı 
teblit olunur. 397S 

Ankara Aaliye Birinci 
Hakimliğinden : 

Hukuk 

Ankarada Bağ ardında sucular yoku • 
ıunda 210 No.lu evde Bahçıvan Ali Ayas 
karısı Sıd<lıkaya : 

Aranan şartlar şunlardır : A) me 
murin kanununun dördüncü madde Askeri Fabrikalar Umum Mü
sinde yazılı evsafı haiz olmak, B> 1 cfürlüğ;i Merke;ı:; Satın Alma Komis· 
Kanunusani 1939 tarihinde yaşı 30 dan yonund n : 
fazla olmamak, C) Miilkiye mekte Tahmin edilen beneli (25) lira olan 500 
binden ( Siyasal Bilgiler Okulu), Hıı adet boıı yağ tenekesi Askeri fabrikalar 

Kocanız Ali Ayaz tarafmdan evini ter• 
kederek sıitti&inizden bir ay ndınd~ _evi. 
ne dönmeniz hakkında 6-7-939 tarıhınd• 
a&liye 1. hukuk mahkeme&inden almış ol• 
duiu kararı Uluı ga:zetesiyle ilanen teblil 
etmişti. Müddeti kanuniyesi zarfında e • 
vine dönmedlğlnizden bu kere botanma 
davası ikame eylemiştir. On gün zarfın• 
da itirazınızın bildirilmesi ve 17-11-9311 
cuma saatt 10 da Ankarada asliye birin • 
ci hukuk mahkemesinde hazır bulunmanı• 
veya bir vekil mu addak göndermeniz dl· 
vetiye makamına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 3975 

umum mudürliı;.ü merkez satın alma ko • 
kuk fakültesinden. Yüksek ticaret ve misyonunca 7-11-1939 salı günü saat 14 de 
iktisat mektebinden veya bunlara mu- pazarlıkla satılacaktır. Şartname parasız 
adil derecedeki ecnebi mekteplerden olarak komisyondan verilir. Taliplerin 

muvakkat teminatı olan ( 1) lira (88) ku • 
mezun olmak, D) yapılacak tahkikat rus ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
neticesinde karekter itibariyle :Mü - delerinıleki vesaikle mezkQr gün ve saat

te komisyona müracaatları. (5454) 15394 
fettiş olabilecek vasıflan haiz bulun 
duğu anlaşılmak, 
İmtihana talip olanlar 15 İkinci teş 

rin 939 tarihine kadar Ankarada Mali 
ye Vekaleti Teftiş heyeti reisliğine 

Makine ressamı 
ah nacak 

arzuhal ile müracaat etdeceklerdir • Askeri Fabrikalar Umum Mü. 
Arzuhale şu evrakın raptı lazımdır dürlüğünden : 

A) Nüfus cüzdanının aslı veya tas Fabrikalarımız için askerliği ikmal et
dikli sureti ve adresi, B) kendi el ya- mış sanat mektebi mezunu makine ressa-

mı ıtlmııcııktır. 3656 sayılı k:ınuna gore 
zısı ile tercümei hal hülasası ( memu· 1 kendilerine ü ret verilecektir. Talıp olan-

Eski~ehir Asliye Hukuk Ha.kim
liğinden : 

Eskiwehir köprü basında tüccardan İl• 
maıl ve Cema] Kiiflu kardeşler tarafın. 
dan Fahriye köyü nümune çiftliği insaat 
müteahhidi Ankara Emek apartmanında 
Ekrem Canbeğen aleyhine açılan alacak 
dıı.vasının yapılmakta olan tahkikat ve dıı 
ruıımsı 11rasında: 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (~20~ 
lekiz yüz ylrrni kuruş olan 20-~00 yı~.m~ 
bin çift çizme kapalı zarf. uııu1r1:e;'i~ _ 
nakasaya konnıu tur. !halesı .~ ;t'·~ llk te
!139 pazartesi günü s:ıat. on ~or ~- · elli li· 
trıinatı (9.450) dokuz bın d.or:sfct) ıekiz 
radır Evsııf ve şartnamesı M v 
)'Üz ;irmi kur~$ mukadbiliııt~a~llir: is~~k: 
tın a ma komısyonun an a ı ı ihale 
!ilerin kanunun emretti~i bclgdcler 1~ M.V. 
ıaatınd n bir saat evelıne ka :ır . · 
&atın alma komi yonuna vermelerı. 15329 

dd 1 "ndcki belceleriyle birlikte bellı 
man v~ ~:'atten bir ıut evel teklif rı:ıektup
f.~rını Çorluda kor satın alma komııyonu-
na vermh bulunmaları lazımdır. 15250 

<S?Un ahnacak 

D. D. Yolları Umum Müdürlü· 

ğünden : 
1 - 874 kilometre mesafe dahilin -

de tam vagon yüklü olarak yapılacak 
kömür cürufu nakliyatına 15. 11. 1939 
tarihinden itibaren D. D. / 44 numa-

riyctte bulunanlar müddet ve suretil ıarın en gec; 10 ikinici te. rin 1939 gi1-
hizmetlerine dair resmi vesika, mües nüne kadar Umum Müdürlüğe müracaat-

• tarı. (5408) 15419 
seselerde bulunanlar oraaan alacaklar 
bonservisleri raptedeccklerdir ), C) 164 ka em makkap alınacak 
Askerliğini yaptığına veya tecil edil 
miş olduğuna dair resmi vesika, D) 
Mektep şehadetnamesi veya tasdikna 
mcsi, E) Sağlam ve yolculuğa müte· 
hamınil olduklarına dair resmi rapor. 

Halen nerede oldufu anlaşılamryan ve 
bu suretle tebligat yapılamıyan miıddei
aleyh Ekreme cerek dava arzuhalinin ve 
ıerekse davetiyenin ilanen tebliğine ka. 
rar verilmiş ve davacı istidasında hull· 
saten emre muharrer senet müstenidatı 
alacağı olan 660 lira ile proteeto ve ban
ka masrafları 561 kuruş ki ceman 665 li· 
ra 62 kuruşun mııa faiz ve tazminat, ma. 
sari{ ve ücreti ve ilet}e birlikte tahsili. 
ni istemiş ve 10 gün zarfında müddei&• 
leyhin cevap verme ini talep etmiş oldu• 
ğundan müddeialeyh F.kremin i,bu diva• 
ya tarihi ilindan itibaren 10 ııiın içinde 
yazr ile cevap vermesi ve muhakemenlıı 
talik e4lildiği 22.ı 1-939 c;arşamba saat 14 
te de Eskişehir asliye hukuk mııhkemc
ıinde hazır bulunması dlvetiye ve istida 
sureti tebli~i makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. 

(53!i7) 

At n alın c k 
M. M. V ·aleti Satın Alma Ko· 

hıİsyonundan : . Uz &ek· 
Hepsine tahmin _. edilen .f'1;öt;t ~ira olan 

•tn yedi bin beş yuz y~tmış 1 ·1e sekten 
iki yliz on dort bin geyım at na ~·'rincitcş -
altı bin geyim kııtır nalı 27 -d 

1
An'· rauıı 

rln - 939 cu'll günü ı:ıat 11 e • k 1 ure · 
~-M.V, gtın ılmn Ko. da tfp.tı:~i~at ylr· 
tıy)c atın a1ın ca .tıı:- K.a . kırk kuru 
tııl bir bin iki yiız cllı r.edı ~:~ kuru5 kar· 
olup •artn~me ı dokuz lıraı krtcr pazar· 
lılıtında Ko. dan lınır .• ıte • 1 ,.e bel
lık gUn ve saatın·la kanunı temınat satın 
&:eleriyle birlikte Ankarada M.tıı.V. 
•lına ko.d hazır bulunmaları. 15375 

(5413) 

aHa ·ye a ·nacak 25 
M. M. v ·iılcti Satı Alına Ko 

ıtlisyonuntl n : r sekiı 
.Beher ~eiine t1hmin e il n ıya ı . e Sl 
lıra olan il-i bın beş yu2 tane battıınd~ a· 
birinci te ;in 939 sah günü ı5~a~ıUerin Pile 
z~rhk]a satın alınacak.ur. . ;C <>zarlık 
bın liralık teminatları ıle bırlı~e t satın 
RUn ve saatinde Ankarada M. . • 
lllnıa Ko. da bulunmaları. 5•28 ...... (5457) 1 ~ 

DENiZ LEVAZIM -
öse ve5aire allnacak 
M M V D . ' -vazım Satın . . • enız ....., 

Alın Komi yonundan : . · 
13 A erıkan vı· 

d 000 de imetre rnural.ıbaı m l040 
a ı 7200 
4000 kilo kö ele 7gn 
3600 kilo vaketa 

t6ı60 

1 - Ci111, miktar ve tahmin bedeli yuk& 

Ankara Levazım Amirliği Satın ralı tarife üzerinden ayrıca ten -
Alma Komisyonundan : . . . zilat yapılmıştır. Fazla tafsilat için 

1 
Fethiyedeki kıtaatın senelık fhtı • istasyonlara müracaat. 

acı-;;lan 129000 kilo un kapalı ı:ar u • (5478) 15431 
;tıliyle eksiltmey~ tkonulm!}ş.!ur. Sa Al Ko. ---------

2 _ Şartnamc&ı aparta um. · · 

t. o. arna ah nacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan 

kk 1 
üstahkem mevkii birlikleri ihtiyacı için a§afıda miktarları yazılı 

1 - Çana a e m . . 1 t 1 k alı zarf 1le eksıltmeye konu mu1 ur. 
mak~jha:lel=~i: l-11-939 çarşamba cUnii hinlarında gösterilen saatlerde m!istahkem 

2 . lma komisyonunda yapılacaktır. 
mevkı satı!' a . me.ı:kur tarihte 2490 sayılı ihale kanununun 2, 3 maddelerindeki ve· 

3 - Talıl?le~ın muvakkataları ile birlikte ihale saatlerinden bir saat cvel komisyona 
saik ve temına 1 15200 
müracaatlıırı. (.s20S) T. Fiat M. Teh min. Tutan İhale ııaatları 

Kilo Kuruı Lira Kr. Lira Kr. 
Gam iz on 
Çanakkale 
Ezine 

83700 20 1255 50 16740 00 Kapalı lS.30 

42750 20 641 25 8550 00 Kapalı 16 da 

te if sebze er ah nacak 
L ım Ami. :i.,<7i Satın Alma Komisyonundan 

Anlcsra ev z 

Rumeli ciheti içlıı 

s.ooo Kilo 
89.000 Kilo 
40.000 
89.500 
ıo.600 

" 
38.700 .. 

Anadolu eıheti için 

2.000 
40.000 
21.000 
40.000 

3.500 
16.250 
10.000 

Havuç 
İspanalı. 
Lahna 
Pırasa 
Kerevil' 
Karnabahar 
Maydanoz 

18.700 Demet 
d cins ve miktarları yıı,,ılı yedi kalem sebzenin 6-11-939 rıa:rartesi günU sa· 

Yııkd'rıt atarıbul Tophanede Lv. Amirlıği satın alma komisyonunda kapalı zarfla ek· 
at 15 ~ 5 ılacaktı . Heyeti umumiyesinin tahmin bedeli 20804 lira 40 kuruş, Rumeli 
s~ltm~s! Y~1~ teminatı 1086 lira 33 kuruıı, Anadolu cihetinin ilk teminatı 474 liradır. 
cıhet~n~I? ~en ihale e<lileceAi gibi Anadolu ciheti ayrı ve Rumeli ciheti ayn ihale t· 
~eps!r ır şutnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber 
dıle1~f ır. ktuplarını ihale saat•ndan bir saat eveline kadar komiı;yona vcrgıeleri. 
tek ı mc (5349). l$Ş22 

Talipler tahriri ve şifahi olmak 
üzere iki imtihana tabi tutulacaklar -
dır. Tahriri imtihan Ankarada ve 1s
tanbulda ve bunda muvaffak olanların 
§ifahi imtihanı Ankarada yapılacaktır. 

İmtihan programı: 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Tahmin e<li)en bedeli (15.500) lira olan 
164 kalem makkap Askeri fabrikalar U
mum müdiirlıiğü merkez satın alma ko • 
mis}•onunca 8-11-1939 c;ar5ar.ıba giinli saat 
14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. $art. 
name parasız ol:ırak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan ( 1162) 
lira (50) kurıış ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle ko. 
misyoncu olmadıklarına ve bu i le alaka 
dar tüccardan olduklarına d;ıir ticaret o
dası vesikasiyle mezkQr riin ve natte ko-
mi yona müracaatları (5409) 15420 

Zonguldak Sulh Hukuk Hakim· 

liğinden : 

1- Maliye A) Bütçe ( ihzari, tat
biki, tasdik ve kontrolu ), muhasebei 
umumiye kanunu hükümleri, B) Ver 
gi nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız ve 500 ton Nilratdösut ahnacak 
vasıtalı vergiler ( sedilllü vergiler, ve 
raset ve intikal vergileri, istihlak üze
rinden alınan vergiler, Gümrük, inhi 
sarlar, harç1"r ) Türkiyedeki vasıtasız 
ve vasıtalı vergiler, C) Maliye Veka
letinin merkez ve vilayetler te kilatı, 
D) istikraz nazariyeleri, tahvili dü 
yun, amortisman, Türkiye düyunu u

Kireçlik ;ıirketi usta başısı Salih San· 
dıkçmın vekili avukat Bekir Sıtkı Gök· 
c;en tarafından Kozluda Spor meydanın
da 45 sayılı marangoz Huseyin u~ta ha· 
nesinde baldızı ve Salih usta mutalJaka· 
sı Neriman aleyhine açılan hakkı veli· 
yetleri kendisine verilen küçük çocukla· 
rı iürşide ile Sakine ic;in eve)ce mu• 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- kadder nafaka ile sukrıa bedellerinin ten• 

mumiyesi ve tarihçesi; 
2- İktisat: ( İstihsal, tedavül, na -

kit ve itibar, inkisam ve istihlak ba -
hisleri ), 

3- Mali ve ticari hesap. basit ve 
mürekkep f ız, iskonto, faizli hesabı 
cariler, 

4- Hendese : ( satıh ve hacim me-
sahaları ), 

5- Usulü defteri : ( ticari ve sınai 
muhasebelerle Devlet muhasebesi hak 
kında nazari ve ameli malUmat ), 
~Hukuk İdare hukuku .( ıdari 

zil ve kati divasının cari muhakemesin• 
düdüğü Merkez Satın Alma Komİs· de: Nerimanın Kozludan gidip ikameid· 
yonundan : hı meçhul oldu u anla ılmasından dolayı 

Tahmin edilen bedeli (50.000) lira olan muhakemesi 28~9-93? tarih~e. t.alik oluna• 
500 ton Nitratrlösud Askeri fabrikalar u. ra~ ıJanen teblıgat ıc.ra. edı ldıt!. halde yev 
mum Mü ıirlüğü merkez satın alma ko· ~ı . muhakemede dahı ısbatı vucut ~t~e
misyonunca g.11•1939 çar amba günü sa- dığınden ~ak~ında gıyap karan teblığıne 
at 15.30 da pazar)ıI-la ihale edilecektir. kar.u. ver~l~ı6 "'.e ~uruş:nası 23-11-1939 
Şartname (2) lira (50) kuru$ mukabilindt t~.rıhıne talık e~ılmı old~fund~n. mezkur 
komi yondan verilir. Taliplerin muvak- ıt;~nde gel~~dlğı ve.ya bır ~ekılı kar.u.nt 
kat teminat olan (3750) lira ve 2490 nu. gondermedıgı takdır.de davacı vekıll 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve- tarafınd~n dermeyan olunan .vakıaları ka
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu İS· bu] etmı5 addolu!lac.ağı v~ bır daha f!la.h
lc alakadar tüccardan olduk1arına dair ti- kemeye kabul ed~lTıyece ı ~akkındakı ıı
car~t odası vesikasiyle me7.kur ı-Un ve !8· ı bu gıyap karuı ılanen tcblıg olunur. 
atte komisyona müracaat an. 3978 

(5434) 15421 

Bir s l ·yeme ıuru ınaca tır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Fabrika! rınm:da istihdam edilmek üze re bir ııhiye memuru atıııacaktr,. istekli-
lerin iıti<ia ile wnwn mildiirliiic müıaça atları (5253) J.S24l 
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-------- -- -- -- -§ Kzılay Cemiyeti umumi merkezinin yardımcı = - -- -§ Hostabakıcı Hemşire kursları ; - -- -: KIZILAY CEMiYETi UMUMi MERKEZiNDEN : : - -: Cemiyetimiz tarafından harb, kıtlık, muhaceret ve emıa- : 
_ li ahvalde zuhuru muhtemel ha tahklarla yapılacak müca- E 
: delede ve bilhassa seferberlik esnasında hastanelerde Kızıl : 
E ay e.sas hem ireletine yardımc1 sıfatile çahştmlmak üzere E 
: (GÖNÜLLÜ HASTABAKICI) yeti~tirmek için 2 ikinci- E 
E teşrin 1939 perşembe gününden itih ren Ankara Nümune : - -E Hastanesinde kurs açılacaktır. Meccani olan bu kursa a§ağı : 
: da yazıh ~artl rı haiz olanlar alınır: E 
_ 1 - Kadın o!makJ : 
: 2 - 20 ilci 45 yaş ara ında bulunmft1'. : 
E 3 - En az ilk mekteb tahsilini bitirmiş olmak, E 
E KaydediJmek ve dersler hakkında malUmat istey nle- :; 
E r1n Ankara Nümune Hastanesi Ba hekimliğine 15 birinci ; = te.rin 1939 dan itibaren her gün aat 13 den 15 e kadar. E 
E tahsil vesikaları ve nüfu kağıtları ve iki adet vuika fotoğ· : 
= raflariyle müracaat etmeleri rica olum r. Bu in"ani v zife. E 
: ye ~efik ve ha ır sever hemşirelerimizin leh. lükle koıa- : 
E caklarma kaniiz. 3700 E - -91 ırıııııııırııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııır 

Toplantıya dôvet 
KIZILAY CEMİYETi UMUMi MERKEZiNDEN: 

Merkezi Umumimiz 2~ Birincite rin 1939 salı günü saat on bir
de Ycni~ehir'deki binasında toplanacağından sayın azanın teşrifleri 
rica olunur. 3954 

939- 940 se esi 
kanununun tatbik o 

yerlerin nazarı di 

Eti ban ma r 

hruk 
nduğu 

ati e 

ro un an. 
Heyeti Vekile kararı ile 939 • 940 kı!tnda mahnıkat kanununun 

ta bik edildiği (Balıkesir, Bandırma, lımır, Bayındır, Buca. Borno· 
va Menemen, Ödemi . Tire. Torbalı, Uşak, Manisa. Ala ·ehir, Salih· , 
ti. Turgutlu, Akhisar. Kırkağaç, Soma, A yon, Dinar. S mhklı, Çay 
Bilecik, İnönü, Osmaneli, Burdur. Eski ehir, Adapazarı, Kütahya. 
Tavşanlı, İzmit, Darıca, Gebze, Sapanca. Karaman, Konya, Argıt· 
han, Çumra, Ereğli, Ilgın, Kayseri, Niğde, Sıvas. Sam ·un. Çar am· 
ba, Ankara. Diyarbakır, Elazığ. Malatya, Giresun, İnebolu. Sinop. 
Trabzon, Sürmene, Hopa, lspıırta, Ordu. Fatsa. Ünye, Akşehir. A· 
masya. Edirne, İstanbul, Kırklareli, Çankırı. Rize. Bozöyük şehir 

ve kasabalarında mezkur kanunun ümulüne giren de air mi'e:.scsat 
ve sair binaların soba ihtiyaçları için kok, sömikok. briket, linyi ve 
taı kömürü gibi kurumlu ve dumanh kömürleri kunımu ve dumanı 
ile birlikte yakacak ve soba borularını tıkamıyacak, sıhhi, knni, 
metin, zarif ve ucuz muhtelif boylardaki obalarımız ·ukarda ismi 
geçen yerlerdeki mahrukat ve soba acentalarımıı tarahncian satıl
maktadır. Alakadarların ajanlıklara mUracaatlan ilftn olunur. 

(5432) 15366 

Yerli ve Avrupa mam" atı sa~ 
lam, kullanışh ve ucuz soba çeş·d
lerini, 

MEMURLAR KOOPERAT.F Ti . 

ma"' azasında bulursunuz. O a c
lara müsait taksitlerle muamele 
yapılır. 

Kan, kuvvet, İştiha şurubu 
FOSFARSOL, kan n en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları 

tazeliyerek çoğaltır. Tatlı bir iştah temin eder.. Vücuda devamlı 
gençlik, dinçlik verir Sinirleri canlandırarak a ahi buhranları, uy
ku uzluğu ve fena d"i~ünceleri giderir. Muannit inkibaılarda, ar
sa·, tembel inğinde. Tifo. Grip. Zatürreye, Sıtma nekahat'erin<le. 
Bel gev ekliği ve ademi il<tidar a ve kilo almakta şa; anı hayret fai· 
d ler temin ed r. 
F O S F A R S O L tl. n-:er bü iin ·uvet ştırupl:ırından aynan 

baıtıca hassa; devamlı bir surette Kan, ku· 
vet .. lıtah temin etmesi ve ilk kullananlar
da bile tesirini derhal göstermesidir. .. 

ıha Ve nin reıımt müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

ULUS 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ŞAKİR 
TORK SANA Yll HARBiYE ve MADENİYE F ABRIKASI 

HALiÇ - KARAAGAÇ - )STANBUL 
TELEFON: 43214 TEL. ADRESİ: ZÜMRE 

~ONCULDAk 
rüHRE 

HALie 

KÖ tOR SOBALAR 
Memleketimizin ilk soba fabrikasının 15 ıenelik tecrübesi mah

sulüdür. 
KULLANIŞ. KONFOR - EKONOMl. UCUZLUK 

Her cins kömürü kolaylıkla yak r. 
Bü Ü 1 zev eri okşr.yacak evsafta ve muhtelif tiplerde sade, 

kromlu ve emaye cinslerde oda, salon, apartman, dershane ve 
koğuşlann tesh;nini temin edecek eb'adda sobalar. 

YENi KATALOKLARI r1IZ1 lSTEYINIZ. i257 
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Nafıa Vekaletinden : 

1 - Trakyada (İstanbul • Stranca • Saray) (Poyralı - D~mirl:ö ) 
(Tekirdağ - Gelibolu iltisakı) ve (Hadımköy . Çatalca - Çerkesk'"y) yoll • 
n inşaatı ayn ayrı olarak ve pazarlık suretiyle el· iltme"'e ç1!:ar•lmı t.r. 

2 - Her yolun keşif bedeli ile muvakkat teminat ıniktan v:: pazarlı:; 
tarihleri ayn ayrı aşağıda göstcrilmi~tir: 

Muvakkat 
Kc if bedeli teminat 

Yolun ismi Lira K. Lira K.. 

p :"I I~ n 
yapı l~c:a~ı 

ün ve ~aat 

A • İstanbul • Stranca - 6. 11.939 tarihine mü adif 
Saray yolu 1.576.630. 43 61.049 00 pazartesi günü saat 10 da 

B • Poyralı - Demir
köy yolu 

C • Tekirdağ - Geli
bolu iltisak hattı 

D - Hadlmköy Çcr
kesköy yolu 

6.11.939 tarihine miıs:ıdif 
383.753. 23 19.100 13 pazartesi günü saat 16 da 

7.11.939 tarihine müsadif 
495.627. 60 23.57 5 10 "alı günü saat 10 da 

7.11.939 tarihine müsadü 
-155.282. 00 21.961 28 salı günü saat 16 da 

3 - Bu yolların pazarlıkları Nafia Vekaletinde Şose ve Köprüler Re· 
isliği eksilme komisyonu odasında yapılacaktır. 

4 - Talipler, bu dört yol işinden (İstanbul - Stranca - Saray) yolu ev· 
rakım 50 lira, (Poyralı - Demirköy yolu ) evnkını (19,ZO) lira ve (Tekir· 
dağ - Gelibolu iltisak yolu) evraktnı (24,78) lira ve (Hadımköy - Çerkes• 
köy yolu) evrakını da (22 76) lira mukabilinde adı geçen reisliktcn alabi· 
lirler. 

5 - İsteklilerin pazarlık tarihinden en ar heıı gün evet bir istida ile 
Nafia Vekaletine müracaat edc;ck bu gilıi inşaatı yapabileceklerine dair 
müteahhitlik ehliyet ve ikası alep etmeleri lazımdır. 

6 - Pazarlığa iştirak edecek taliplerin, beşinci maddede bahsedilen vct 

sika ile ticaret odası vesikası ve teminat mektupları ile birlikte muayyeı\ 
gün ve saatte komi yon reisliği odasında bulunmaları muktezidir. 

(5401) 15418 

,:!•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ -- -~ E mek b yİ)İğİ hak ında ~ - -- -- ------- Belediye reisliğinden ; --- --: Şehirde ekmek satışlan muhtelif yerlerde ve gayri sıhhi : 
.l 111111111111111111111111111mn11111111111111111m1111nmım111111111111~ § ,arılar altında yapılmakta olduğundan buna mani olmak : 
§ := üzere Belediyece ittihaz edilen ka.J"ar mucibince ekmek § = o p DYO A :::: _ sa ı~ları ya müstakil ekmekçi dükkanlarında. veya bakkal E = = - diikkanlarrndan müfrez, bakkaliye eJYa~iyle ve diğer mad- : 

§ ~ delerle hiç bir surette temas olmıyacak şekilde hazırlana· :l 
: cak müstakil mah llerde yapılac ktrr. Ba yerlerde ek· : 
: mek s ılm sı yasaktır. Mevcut ekmek bayilerinin İ§lerini :l 
: tasfiye e ve yeniden ayilik yapmak isterlerSP tsbit O· :l 
: lun<ln ı:a.rt'arr ha'z dükkan tedarik etmek üzere 1 Kanunu = 

---- --= Şık, zarif, sağlam ve ubii esiyk di-cr bütün radyolara faiktir. :E -= Bir kere görüp dinlemek vereceğiniz karara kafidir. M. 11e A. Ha· :; 

n.,I kardeşler Hal karşısı Posta caddesJ telefon 3150 Telgraf: = -: evPI 1939 t rihine kadar mühlet verilmi tir. : 
_ Hanef. Ankara 3903 := - C' -: ~artları öğrenmek i~tiyenlerin Belediyeye mHracaatlan S - - -E: lü7.um ilim olunur. (5430) 15367 
~111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllt 1111 1111 1111 1~ --

..,111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıi=' 

Topl tıya d"vet 
ara Birin-::i Mıntaka Etıbbil 

d ı eisliğinden : 
Oda i arc heyeti ve Haysiyet divanı 
zalarımn müdd ti bitmek iizere ol -
uğundan Nizamnamemizin dördüncü 
nıaddes· mucibince yenider. in ihap 
·apılaca ıınrlan ha arın 27 - Teşrini· 

vvcl - 939 Cuma günü sant ı 7.30 da 
Yen· ehir Kızılay m r ·ezi salonund<ı 
reylerini ku !anmak üzere gelmeleri 
l 'zumu ilan olunur. (5099) 15067 

- 111111111111' 1111111111111111111111 il iL. 

~MOZAYll --------
I~ 

Marka moza

yıklarm en 
iyisidir. 

: Kurıun mühürlü çuval alınız.~ 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııtıııı;: 

ZAYlLER 

Zayt - İstanbul Büyükach ille okulun
dan 20-Vl-1934 yılında aldı~ım 11·'201 
No. lu diplomamı zayi ettim. Ycni-;ini 
:ıl:ıcai:ımdan e kisinin hilkmü yoktur. 

Miırüvvct Sevim 
398S 

Za1i - 939 ~ yı ı sonunda Çank . 
ya ilkokuluruJı.ın almış olduğum ışch:ıdct 
nan emi z:.ıyi cttigimden yenisini tıkarta 
cagımıfan eski inin hillcm!i kalmamıstır. 

Şerif Yıldırım 

U L U S - 20. ind yıl. - No: 6548 

lm iyaz Sahibi 
1 kcnJcr Artuo 

Umumi Ne ·riyatı ldar~ Eden 
Yazı İşleri MüdUrü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müc<ısese MUdürU: Naslt ULUC 

ULUS Baamıevi ANKARA 

: .......................................................... . 
1 ÜMID Ş RKISI f 
f (Ne idei Emel) ı 

f ............. ?.~~-~~.~-J 

Her yerde ve 

~Ü 

Ankara Belediyeıinden : 4 - Şartnamesini görmek istiyen· 
1 - Otobüs idaresi ile diğer be- lerin her gün encümen kalemine ve 

tediye \'C. aiti .için . alınacak olan i teklilerin de 2S..11·939 salı günü a· 
(58262,5) hra kıymet1 muhammcneli at ona kadar teklif mektuplarını en• 
395 adet iç ve 395 adet dış lastikler 45 cümene vermeleri iJan olunur. 
gün müddetle kapalı zarfl usuliyle (5130 15172 

her zaman en kuvvetli hazır gıda 

K FINDIGIDIR 

KOOPERATİFLERİ BİRLi1Gi 

Bu mükemmel gıdadan bütün memlekette her vatandaşın 

kolaylıkla istifade etmesi için tertibat alıyor. 

«================================================================~ 

YENİ 
BU GUN BU GECE 

A $ K A V E D A 

Baş Rollerde 

JOAN CRAWFORD 

SİNEMALAR 
HALK 

""TT ~n l BU GECE 
K A R A D E V 

Ba$ Rolde 
PAUL ROBESON 
Pro.:rama Uavrten 

sus 
DU GECE 20.30 DA 

MAVl TİLKi 

Ba11 rollerde Z:ınıh ı · lcr 

Pııul Hörbf r - Villy Birge) 

Robers Young - M:trgaret Sullavao 

Melvyn Douglas 
En ~on dUnva h;ıberleri Vl' 

Canlı R• imler Gündüz 14 - 16 - 18 mııtinelerin •e 

Seanslar: 

14.+5 • 16.45 • 18.45 - Gece: 21 de 

Seanslar 
14.30 • 16.30 • 18.30 • Gece 21 de: 

HALK MATİNESİ 12.15 de 
KIRIK ZAMBAK 

LOREL-HARDt 
KODESTE 

İIB.veten: ESRARENGİZ BICAK 
lZ de Uc~ Hnlk M;ıtincsi 

~======================================================================~~--:;:::::::; 


