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N n Danzig'teki nutku Alman Hariciye azırını . 
1 --asaa·-··aasaa·aı NV x:wı 

RibbenlroP "şarkla, garple 
~ 

şimalde, cenupta Alman 
hudutları katidir " diyor 

Almanya'nın Fransa ve lngiltere'den 
Sömürgeden başka · 

hiç bir isteğı olmadığını söylüyor 

Bütün mesuliyeti İngiltere'nin 
üstüne yüklemeğe çalışıyor 

"'Sovyet Rusya ile dostluğun derin olması 
için bütün tedbirler alınmıştır!" diyor 

H . . Nazırı 8. Fon Rilibentrop, 
Damig, ~ a..a. -.. -.~ı~:.e~;~~;r: burada söylediği nutukta, 

eski nıuharıpler gu;:: r Al a' da·n ayrılmıyaeağını kay deyle· 
Danzig'in bundan y ~I Oman!' 'in harbin mesulü addedilmek 

Almanya ı e anzıg 1. . t 
dikten sonra f ,__ b .. k'. harbin Almanyaya ke ımenın am 
istenildijioi, a.-.t du'gul ~ u lduguv nu bildirmiş ve demiştir ki: 

ana9İYle empoze e 1 mıt o . . . . 
ın -ı "- Führer 1934 de Pilsud~kı .ıl~ 1~1 

1 memleket müna e a ına y n ır ı tı-
f1 k sı•n kamet verdikten sonra Danzig ve ko-

Alman hariciye nazın 
Fon Ribbentrop cıeTı e (Sonu 5 inci sayfada) 

------~--~------==~===-
müıterek 
merakı 

Falih RJkı ATAY 
Bu naaıl harp? yahut, nerede ve 

m.an kati bir taarruzda bulu-
ne z~ . 1 d ha 
nacaklar? Birçok kı~•e er, a . 
. clid n hadiaeıiz bır maçı takıp 
tım e ' 1 v t 
eden seyircilerin sabırsız ıgına . ~-
tulmuıtur. Bunlar bir ıinir har.?ını, 
kendi hesaplarına kaybetmek uze • 

redirler. 
Harp ne kadar sürebilir? As~ 

sorulmak istenen sual ve anlatıl~a 
. t sele bu! Bazrları oyle 
ıs enen me M · · eya 
zannediyorlar ki sulh, aJ~no v v 

'"t . dedır· eger 
Sigfrit hatlannın ° eıın . . · · · 

d l bütün kuvetlerını bu ıkı 
ohr u arb .•.. tu··nde tecrübe edecek 

attan ın us · b" 
1 1 b. .k. hafta içinde har ın 

ot• sl~h~,b ılrli ı o~acaktır. Fakat 1914 
a ı ı e . w f . h tıarı 

harbi Majino veya Sıg nt ad 
.. .. d 1 --ı .. tır: bu hatlar an 
ustun e o m..-· "' . b. k yüz 
b. . . k çmek içın ır aç 

b!n~ı yı ıpf dge edilmit olsa dahi, o· 
ın ınıan e a • 

nun geriaindeki ordularla . ~rpı.ş 
. ..d f "perlen uzerı • 

ınak venı mu a aa 51 b. 
' " kr uzun ır ne atılmak, ve te ar k ı · 

mukavemet harbine baılaın• a-

zımgelebilir. ld 
Alttan alta müzakereler. ona:: 

iundan §Üphe edenler, rua kay k 
larma iıtinat eden Almanya'ya 1 ar-

.. . lup o mı-
§1 bir ablukanın ınuesaır 0 

• T 
Yacağını düıünenler, yahut,.lıngkııtıaz 

h .. lan ı e 
adalarınm hava ucum . · 
ve denizlerden tecrit edilip edılemı· 
Yecegw ini münakaşa edenler b~e bvoazr• 

.. •d ta ır • 
dır. İki taraftan bın a e .. k 
cun ricali yapmadıkça, bir mhuz.a e
renin muvaffak olacağı ta f?'kıln ~n-

.. tt 1 erı 
~ İ emez Almanlarla ınu e l • . · ıuort arın 
r zı olabileceklen asgarı r-

1 . . Bu ıart arın 
r.e olduğunu bılıyoruz. b 1 .. 
i.ti taraftan biri tarafında~ ka u uk, 

f • · tasdık etme 
-arıı tarafın za erını .. bö le bir 

olur. Ne Almanya henuz "" tty fikler 
il. • • • d d" de mu e t:ız ıçın e ır; ne 1 Ah· 
böyle bir zaruret altındadır ;r· ·· 
hıka ve hava hücumlarının ug) un. 
1 .. . d t siri ne o aca· 
~ vaziyet üzerın e e belki de bir 
ı.:nı da ancak zamanla, a gö· 
1-!ayli uzun bir müddetten ıonr 
t"c' iıeceğiz. ıcmda, 

Uzun bir harbin batlang I · ahne en· 
Ve onun hakiki cephe ve 5 

(Sonu 3 üncü sayfada), 

Maarif Vekilimiz izcileri lefti~ etti 

ın yaklaşması dola yısiylc memleketin her tarafından şehri : 
Cümhuriyet bayramJ. Yukarıdaki rctıi mde Maarif Vekili B. Hasan - Ali Yıicel'ı 

mize izciler gclmjt g~;~ izcilerin hatırlarını sorarken ıı;örüyorsunuz. Maarif Ve
Ankara i~.tasyoı:u a i ııahasında toplanan 3000 kadar izciyi teftiş etmi§tir. Bu hu
k.Iimiz dun geçıt resm 
s~sta tafııilit ikinci sayfamızdadır. 

Çok karışık bir mesele 
~---------...-....-.-----------,....,...--------~~--~----

1 ma n la r bir Amerikan 
müsadere ettiler • • 

gem ısı 

Ve bir Sovyet limanına getirdiler 

içindeki Almanlar tevkif olundu 
Moskova, 24 a.a. - Mourmanık'tan, "T ~s" a~ansın~ .bildiriliy~.r: 

23 birinci teşrin gecesi Mourm~·nsk ı~ §l~al.ın~e kaın. Kol~ ko~-

f 
· alman bayrağını taşıyan hır gemı gırmıştır. Gemıye hıç bıı 

ezıne I k · d 8 · N k ı· t pilotu klavuz u etmıyor u. u gemı, evyor ımanınrı 
sovyeup ve 5000 ton hacminde ve City of Flint adında bir ameri 
mens . E k b . M ' . d" d k emiıi idı. vra ına nazaran u gemı, ançester e gı ıyor ıı. 

;~:a bir alman kruvazörü tarafından yakalanarak Kola'ya gÖ· 
tü~ülmek üzere içine kruvazör ınürettebatından 18 kiti konulmut· 
tur· 'Soaa 3. aaca ıallada) , 

Sıvas cer atelyesinin 

açılması dolayısiyle 

İnönü' nün Münakale 
Vekilimizin 

telgrafına cevabı 
Sivas vagon ve lokomotif atelyele

rinin açılışı münasebetiyle Münaka • 
lat Vekili Ali Çetinkaya ile Cümhur
reisimiz İsmet İnönü ve Başvekil Dr. 
Refik Saydam arasında aşağıdaki tel
graflar teati olunmuştur : 

Rei&icümhur Milli Şef İsmet 
lnönü'nün yüksek huı:Jrlarına 

Büyük milli eseriniz olan demiryol 
siyasetinin yeni ve mühim merha~esi 
Erzurum istasyonunun açılma tore
ninden dönerken demiryollarımızın 
Sivas'ta tesis ettiği ve bu kere inşaa
tı ve montajı hitama eren vagon ve 
lokomotif fabrikasını Erzurum da
vetlileri ve kesif bir halk kütlesi hu
zurunda cü mlıuriyet hükümeti adına 
törenle bugün işlctnıiye açtık. Keyfi
yeti arzederJ.:cn bu miinasebetl~ de 
derin tazim ve bağlılık/arımı bir keri'! 
dalıa teyit eylerim. 

Münakalat Vekili 
A. ÇETlNKAYA 

B. Ali Çetinkaya 
Münakalat Vekili 

Sivas vagon ve lokomotif fabrika
sının açılması haberini sevinçle al
dım. Bu mühim eserden dolayı devlet 
demiryollarını ve sizi hararetle teb
rik ederim. Vatanın imarı yolunda 
yeni mrıvaffakiyetlerinizin devamını 

dilerim. 
lNôNÜ 

f üna' ale Vekilimiıle 

Baı'leki\imiı 
arasındaki telgraflar 

Sayın Bay Refik Saydam 
Bag•ekı1 

Devlet demiryolları işletme idare
sinin Sivas'ta tesis eylediği vagon ve 
lokomotif fabrikasının Erzurum battı 
açılma töreninden dönmekte olan bü
yük heyet, Sivas hattı, hükiimet, par
ti, şehir mümessilleri huzurunda 
cümhuriyet hükiimeti namına bugün 
işletmiye açılmış olduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Münakalat Vekili 
A. ÇETlNKA YA 

Ali Çetinkaya 
Münakalat Vekili 

Çok faydalı bir tesis olan vagon ve 
lokomotif fabrikasının açılması mü -
nasebetiyle gönderdiğiniz telgraftan 
çok mütehassis oldum. Teşekkür ve 
tebrik ederim. 

Başvekil 

Dr. REFiK SAYDAM 

İSTANBUL'DA 

Sovyel bahriyelileri 
ıerefine ziyafetler 

Türk. Sovyet dostluğuna 
vesile oldu 

Ankara, 24 a.a. - Hariciye Vekili
mizi Rusya'dan lstanbul'a getiren 
sovyet harp gemisi ile refakat gemisi 
memleketimiz sularında üç gün kal· 
dıktan sonra 23 ilkteşrin 1939 da saat 
13 te 1stanbul'u terketmişlerdir. 

Hariciye Vekilimizi gemilerinde 
misafir etmiş olmaktan büyük bir 
memnuniyet hissettiklerini beyan e • 
den sovyet bahriyeli1eri, başlarında 
süvarileri olduğu halde, İstanbul'da 
ikametleri esnasında şereflerine tertip 
edilen muhtelif ziyafetlerde hazır 
bulunm.ışlardır. Büyük komşu devlet 
bahriyelilerinin türk meslekdaşlariyle 
yakından temasta bulunmaları fırsatı
nı temin eden bu ziyafetler Türk • 
Sovyet dostluğunun samimiyet ve ku
vetini ve iki memleketin bu dostluğa 
karıı duydukları sarsılmaz bağlılığı 
gösteren teı;~h.Urata veailct tcıkil et -..-. . .. 

1 
1 

Cümhuriyet b yrammda 

An~ara r .dyosu programı 
Cümhuriyet Bayramı için Ankıtra Radyo
ı;~n:l.a c;ok gtizel bir Program tertip edil • 
mıştır. Bu programı uzaktaki karilerimia 
kin bugün beşinci ve altıncı sayfalarımı:ıı-
da neşrediyoruz. Karilerimiz bunu kesip-' 

saklıyabilirler. 

Finlandiya - Sovyet Ruaya müzakerelerinin yapJJcfa 
Kremlin •arayı 

Finlandiya -Sovyetler 
Yakında bir anlaşmaya 
varılacağı ümit ediliyor 
Finland·ya harici siyasetinin Sovyetlere 

temin edecek ! kaı-şı dostane olacağını 

Helsi·nki, 24 a.a. - Finlandiya ajansı tebliğ ediyor: 
Sovyetler Finlandiya heyetine yeni tekliflerde bulunduğundan 

heyet reisi Passikioi ve maliye nazın T anner hükümetle temaa et• 
mek üzere bu ak~am tayyare ile Helsinki'ye döneceklerdir. Heye
tin diğer azası Moskova'da kalmaktadır. 

Bulgariatan BCJ§vekili B. 
Köıeivanol 

BULGARISTAN'DA 

Kabineyi tekrar 
B. Köseivanof kurdu 
Bulgaristan eskisi gibi 
bitaraf olarak kalacak 
So!ya, 24 a.a. - B. Köscivanof, 

dün. akşam yeni kabineyi kurmuştur. 
Kabim· töyle teşekkül etmiştir: 
Ba~vekil ve hariciye nazırı : Köse-

ivancf. 
Maarif nazırı: Profesör Filof. 
Dahiliye nazırı: General Nedef. 
Maliye nazırı: Bojilof. 
Adliye nazırı: Adliyeden Mitakof. 

(Sonu S inci sayfada) 

Finlandiya hariciye nazırı yeni va
ziyetin endişe verici olmadığını aöy
lemiştir. 

Moıkova'nın talepleri 
Moskova, 24 a.a. - Moskova diplo

masi mahfillerinde zannedildiğine 

\

göre, Sovyet diplomasisi Aaland ada
larının işgalini değil, sadece bu ada· 
ların gayri askeri bir halde muhafaza 
edileceğine dair kati vait iıteıaeJsı,. 
dir. Nitekim, Sovyet diplomasiıi, bir 
ittifak talebinde de olmayıp, ancak 
Sovyet Rusya'ya hasım her hangi bir 
kombinezona iştirak edilmiyeceğino 
dair bir garanti ile, Hogland adacıfl· 
nın ve ona civar iki adanın terkini i .. 
temekte, Finlandiyanın kara toprak
larında Sovyet kıtaatının yerletmeıl 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Bulg 

iki Rome 
jandarmasını yaraladı 

Bükreş, 24 a.a. - Sarsanlar 
köyü civarında bulgar komiteci· 
lcri iki romen jandarmasıııı ağır 
surette yarRlamışlardır. Tahki
kata ba§lanmı,tır. 

İktisat Vekili İsfanbul'da 
İstanbul, 24 (Telefonla) - İktisat 

Vekili B. Hüsnü Çakır Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Vekil burada bir 
kaç gün kalarak tetkikler yapacak , 
tır. 

C. H. P. Umumi 

idare heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partisi U· 

mumi İdare Heyeti dün mutat 
haf talık içtimaını yapmış ve 
Partiyi ilgilendiren mcselele' 
hakkında görüşmüştür. 

Memel'in Litvanya'ya 
iadesi için müzakereler! 

Londra, 24 a.a. - Timea gazete&inin Riga muhabirine göre Me. 
mel'in 55 sene müddetle Litvanya'ya iadesi için Litvanya ile Almanya 
araıında müzakereler yapılmaktadır. Pek yakında bu bapta. bir itilaf 
ektedileceği söylenmektedir. 

Almanlarla Sovyetler arasında. geçenlerde yap11mı' olan ve alm n 
nüfuzunun Sovyet Rusya menfaatine BaltJkt' n çekihnes\ni derpit 
eden pazarlığın Memelin de Litvanya'ya iadesini mü telziın bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Bu sebepten dolayı almanlar, birkaç hafta evel 
Memeli' ele geçirdikten &ODra orada. alelacele inıa etınit oldukl&n ia-
tihkimlan 7.Jk.nu.r.a batlamıtlanl~ 
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ITürk- İngiliz ticari 
münasebetlerinde veni safha 

H. A. KUYUCAK 
Türkiye ile l~ltere'yi 'y~et.~ 1 bulunuyorlardı. Buı küçük müeaae. 

yaldıqtıran yerıı muahedeıwı akı 1eleriıı bir az Türk tütünü karı h· 
nıemJeketin iktbadi münaıebetleri · 

rarak tatbkları tiıaraJar iae tütün. 
üzerinde de m eaair olacafmda 
ıüphe 7oktur. lngiltere'nin Umwni !erimizi yeniden tanıtmai• ki.fi r-el· 
Harp'ten, e hilhaaaa, Ottawa kon- miyol'du. Binaenaleyh hv n saman 
feran.amdan aonra, ikti;_den domin· tütün mevzuubahiı edil e verilen c:e
yonlara teveccüh etmesi, Almanya'· vap ıu oluyordu; tefngiltere halkı 
nm amai ekonomi&ino mütemmim Virjiniy tütününe alıpnııtl'J'. Türk 
memlek tler aradıiı deYTeye teıa • 
düf etmiı ve malUn:ı vaziyet h ut 
olmuıtu. 

tütününü yenid n tamime imk• 
yoktur." H lbuki aafi Türk tütünü
nü aray nlar olduğu ibi Türk tütü-
nünü:n Virjiniy tütününe yüzde on 
bile kanttmldı ı t kdir-de lezzeti 
d ği tirmediii orad ki müteh• aıs • 

Bir ç.ok ve.ailelerle mevzuubahis 
edil n bu vaziy t, ihruat ve idha
Jitı ıiddetle kontrol eden ve aynı 
mal için muhtelif memleket) ıö· 
re fiyat tesbit eden bir siatemin te· 
airiyle harici ticaretimizin, ba:ı:ı se- l~r tarafmda:L tasdik olunuyordu. 
neler, nı&(ınm bir memlekete inhiaa· Bütün bunlara r ğmen sigara fa.bri· 
rına münc r olmu§tu. Bu •ır lard kaları Virjini " tütününde i:ırar e· 
lngillere ile olan ticaretimiz i e di orl rdı. tn illere hüküm ti de, 
ınahsuı bir gerileme österiyordu. tabii, tavsiyeden bapka bir feY ya. 

Yeni h rp bu vaziyeti değİflİrme• 
ğe iınki.n vennittir. Bu imkandan 
istifade ile Türk • lngiliz ticari mÜ· 
rıaaebetJerini geniıJetme iti ise ynl· 
nız bize dü n bir y zife değildir. 
Çünkü tic ret yalnız bir tarafın r· 
zuauyla olmaz, mütekabil talebe İh· 
tiyaç gösterir. 

pamıyordu. 

Sulh zamanında lnciltere gibi li
b r 1 bir m 1 kette, ükümet, ih. 
rac t !innal rmın Tiirhiye'ye dııha 
fAZla mnl Sl\tabilm sini temin ede • 
bilmek için tütün f brikalarmın 
Türk tütünü kullanmns1nda israr e-
dem ı;di. Fakat bugün vaziyet de • 
ği miştir. ln.giltere hükü.meti milli 
menfaat na.mına idhnli.t ve ihracat 

üzerinde müdahale s liı.hiye }erine 

lngiltere, h rbe rağmen, dünya 
memleketlerine yaptığı ihracatı i· 
dameye karar vermiş bulunduğun· 
d n, gerek memleket müdafaası ve 
gerek aanıı.yiimiz için ihtiyacnnız o
lan bir çok maddeleri bu memleket· 
ten tedarik etm ~ e imkan vardır. maliktir. Bundan baıka cephedeki 

aakerlere bir merkezden $İgara gön· 

derilmektedir. Yalnız bu ıiıranlara 
Buna mukabil, harp dolayısiyle, 
Türkiye lngiltete'hin daha kolay! • 
la nıa.I tedarik edebileco ~i bir mem· bile az mi tarda Türk tütünü karış• 

tırılmaaı ihrac tnnız1 arlhTabilir. 
Kaldı ki, memleket dahilinde yalnı2 

Jekettir. Çünkü, memleketimiz, in -
giltere'ye kargo nakliyatı b kmıın· 
dan, hemen bütün İngiliz dominyon· 
larmd n daha yakın ve daha. mü.a it Türle tütününd n yapılmış ,·eya iç• 
bir vaziyettedir. Bundan ha,ka, ,lerine mühim miktarda tütünümüz· 
harp vaziyeti eldeki yük gemilerin· 
den azami ittifa.deyi icap ettirdiğin· 
den, harp malzemesi haricindeki id
balat jçin kısa yotlnr bulurunaınna 
gaynt olunmaktadır. 

ihracına, mem1ekelimi&in emni
yeti baknrundan müaaade edilebile
c k maddeler için Jogiltere'de iyi 
bir pazar bulacağımıza emin olabi· 
liriz. Çünkü bu memleket harbi mu· 
-v&ffakiyetle sona erdirmek iç.in bü
yük atoklar tedarikine devam eyle· 
:mektedir. Daha iki üç gün evel ge· 
len bir habere göre ln.ıiltere ATjan
tin~e iki yüz bin ton el konservesi ıİ· 
p rit etmigtir. Bu kadar büyük bir 
aiparİf ıimdiye kadar görülmü.t de· 
ğildi.r. Diğer taraftan MısD''m her 
sene Almanya, Lehist n, Çekoılo • 
vakya ve Avustury 'ya ihraç etmek· 
te olduiu bir buçuk milyon kantar 
pamuğu İngiltere satın almıığı ka· 
bul etmi tir. Gene bu memleket, 
Hindistan'dan mühim miktarlarda 
pamuk almağı ta hhüt etmit bulun· 
nıuına raimen, Mııur'ın mütebaki 
pamuğunu a.Jm k için de müzakere
lerde bulunm ktadır. 

den k nıtmlmrş sigaralar aatmak 

daima mümkündür. 
Anlatılıyor ki, Umumi harpto 

kaybettiiimiıı lnailtere tütün piya· 
aaımı 'bu yeni harple tekrar kazan• 
ma.mıa ihti"'alleri pek ço tW'. Mu • 

vaff iyet için iae le bbüıiiıı iiş· 

terek olmaar, yan.J dostumuz lnıilte· 
re hukümeinin, tütün teıkilahmızl 
itbirliii yapmaıı kafidir. 

Cümhuriyet bayramında 

tapılacak maçlar 
Cilmhuriyot bayramında Ankara· 

da iki maç. yapmak mere bir §ehir 
muhtelit( göndermeleri için komıu 
Balkan mille.tlcri futbol federasyon -
!arına müracaat edildigini bildirmig • 
tik. Bayram gUnleri için bir Yugos
lav veya yunan takımının getirtilmesi 
kabil olmamıştır. Romen fedcra yonu 
da bu seyahat için iki müsabakada sa
ba hasılatından temini kabil olmıyan 
bir ücr~t istediğinden getirtilmesin· 
den vaıgeçilmi§tir. 

ULUS 

ithalat ve ihracata 
aif form lif eler 

J ............... ••••• •••• 1 .............. .. 

sadeleılirildi 
Hükümetimizin ithalat ve ihracat 

tacirleri için y ni kolaylıklar temi.nj 
etralınd kararlar vereceğini ~velce 

bildirmiştik. Bu kolaylıklar cümle· 
sinden olarak hukümet dıt ticarette 
takas muamelelerini tanrim, kontrol 
ve takas mevzuatını birle tiren karar· 
namenin birinci. ikinci, üçüncü ve 
drdilncü maddelerinin tatbik c:kllne 
dair talimatnamelere zeyl olarak iki • 
talimatn me hazırlnmıttır. Dünden i
tibaren yürürlüğe giren bu talimatna· 
meleri yazıyoruz : 

"2 • 8099 ayılı kararnamenin (1) 
inci m ddc inin sure i tatbikine mü -
tedair talimatnamenin (5) inci mad -
desinin b fıkrasını takiben aşağıdaki 
fıkralar ilftve edilmigtir : 

c) "İthalatçı veya ihracatçı talep • 
namesinde mukabil ihracatçı veya it· 
halatçınm Takas Limited irkcti ta
rafından bildirileceğini beyan ve tes- • 
çil ettirebileceği gibi bunları bildir
mi olsa bile Merkez Banka ına mü • 
racaatla mukabil ihracatçı veya itha· 
liit-rmın Taka Limited Şirketi tara -
fından tadilen bildirileceğini de be • 
yan edebilir. 

lthal~tçı veya ihracatçının bu e • 
kilde ·i beyanı gayri kabili rücudur . ., 

d "İdhaliitçı veya ihracatçılann ta· 
yini Taka Limited Şirketine bırakıl· 
mış olan ve birbir:nden ayrı olarak 
teı;çil edilmi- bulunan idhalat ve ih· 
racat talepnamelerinin tasfiyelerini 
kolaylaştırmak üzere Takas Limited 
Şirketinin talebine istinaden biribir· 
)eriyle ka ·ıla tınlması caizdir. 

Bu ckilde me~çcdilecek talepna • ,, 
mclcrde bidayeten idhalatçı tarafın- ; 
dan g&.ıtcrilcn ihraç maddesi ve ihra- : 
c:.ntçı tarafınd n gösterilen idhal mad- : 
desi nazan itibnre alınmaz.,, 

cumhuriyet 
bayramında 

halk kürsüleri 

Her yurttaı söz söylemek 
üzere kaydmı yaphrahilir 

Cümhuriyet Halit Partisi An
kara Vilayet idare Heyeti 
Rei&liğinden: 

En bUyWc bayram gUnllmUaUn 
bütün yurddaşlara verdiği yük
sek heyecanın günün mana ve 
kudsiyetlne yaraıır bir tezahür 
göstermesini aağlaınak ve bu gil· 
zel vesile ile uyamk ve aydın 
yurddaşlann telkin ve irgad va
zifelerini yapmalarına önayak ol· 
mak için geçen bayıaoılarda ol- : 
duğu gibi bu defa da Ulu mey- : 
danında bir ballı kilrsüail açıla· ; 
caktır. : • 

Bizi en kara günlorden en ay· : 
• 

dınlık günlere çıkaran ve en gü- : 
zcl geleceklere hazırlayan cilm· 
huriyet rejimine candan bağhlı
ğımı:u belirtmenin böyle gilzcl 
bir fırsat varken her duygulu ve 
bilgili türkc vazife olduğunu dü· 
şünerek kürsüyü inkılabımın iç
ten bağlı bütı.in yurdda lara açık 
bulunduruyoruz. 

Kürsü, bayramın aJlangıcı o
lan 28-10-939 günü ıı.aat 13 te a
çılacak ve Atatürk heykeline çc· 
lenk koyma meraılmi için veri
lecek fasıladan ıonr saat 17 ye 
kadar devam edecektir. 

30-10-939 paıarteıi gUnU kUr ü 
ısaat 9 d n 12 ye ve 13 den 17 ye 
kadar açık bulunacaktır. 

Kadm ve erkek 20 raşından yu
kan ber yurddaş kürsüde ıöz 
söyliyebilir. KilraUde 11öz söyle
mek için bayramdan önce Yeni
ııehirdc Emniyet anıdı yanında 
C. H. P. vU:lyet idare heyeti re• 
ialiğine (Telefon 1888) bayram 
gtinlerindc, kilrail ba§ındaki ko· 
miteye mUracaat edilecektir. 

Madd'! 1 - 2. 8099 aayıh kararna· 
menin (2), (3) ve (4) üncıi maddele
rinin sureti tatbikine miltedair ali • 
matnamenin (25) inci maddesinin b 
fıkrasını takiben aııagıd:ıki fıkral r 
ilave edilmi,.tir : ...................................... , .. ,. 

c) "İdhalatçı veya ihracatçı talep· 
namesinde, mukabil ihracatçı veya 
idhaUl.tçı Takas Limited Şirketi tara
iından bildlrilccegini beyan ve te çil 
ettiree ği gibi bunlan bildirmiı olııa 

bile Takas Tetkik heyetlerine müra· 
caatla mukabil veya idhaHitçırun Ta

Maarif Vekllimlz 
ize eri e 

ka Limited Şirketi tarafından bil • Cümhuriyet bayramında yapılacak 
dirilece ini de beyan edebilir. İdha • geçit resmine iştir!k etmek i.ızere An· 
!atçı •eya ihracatçının bu ıekllde be· kara'da toplanmış olan lı:ciler. Anka
yanı gayri kabili rücudur . ., ra mekteplerinden seçilenlerle birlik-

d) "İdhalat§'t •eya ihracatçtların ta te dün sabah hipodromda toplanmış· 
yini Takas Limited Şirketine bırakı· tardır. M arif Vekilimiz B. Huan • 
mı§ olan ve b·rbirindcn ayrı olarak Ali Yücel Hipodroma giderek adetle
tesçil edilmiş bulunan idhalat ve ih· ri 3000 e yaklap.n izcileri tehi ctmiı 
racat talepnamelerinin talfiyelerini ve kcndilerıne "hoficldini:ı: 1'1 demiı. 
kolayla tırmal· üzere Takas Limited tir. Bundan sonra izciler tabur halin· 
Şirketinin talebine istinaden birbirle· de Vekilin önünde bir geçlt resmi 
riyle kar ılaştırılması ca0 ıdlr. yapmışlardır. Öileden aonra da An. 

Bu ş kilde mezçedilecek talepna • kara hınetpqa kıı llsealnin tcçtifi 
melerde bldnyetcn idhalatçt tarafın- ktı izcilerimiz hipodroma gitmiı ve 
dan gösterilen ihraç maddesi ve ih • talimler yapmı tardır. 
racaatç1 tarafından gösterilen idhal Bugün saat 9 da izciler ıene hl· 
maddesi nazarı itibarc alınmaz.,. podromda toplanacak ve askerle bir~ 

ilkte ilk ge~it reıml provasını yapa. 

Aleni te~ekkür 
cakhr. 

ö rcndiğimize gare, İstanbul muh
telitinin da\•cti düşüni.llmli se de, İs- Oğlumunın doğumunda cidden yük· 
tanbul bölge i, bu tarihlerde yapıla • ·ek hcakatleriyle büy\ik muvaffaki· 
cak maçlar dolayıaiyle bu teması is ;:t gösteren ve candan a akahıriyle 
tememiştir. Bu vaziyet iiz~rine hmir · izi namütenahi ve unutulmaz min
muhtehtinin daveti muhtemeldir. Ol· net hisleriyle mütehassis eden Nümu
m clıC'ı takdirde 30 ille teşrin gUnU ne hastanesi nisaiye §efi Dr. Halil 
Ankaradn mahalli kulüpler muhtelit- Çiray ile Nisaiye asistanı Dr. Zeki'ye 
leri maçlar y pacaklardır. en saroirnı teşekkürlerimizi bildirme· 

DUn saat 14 te bUtlln oymak beyle· 
ri Gui liactinde, izcilik ve beden 
terbiyeai mildUrtl B. Vildan Atir'in 
reiılliindo btr toplantı yapmıılu ve 
izcilerin umurnt vazlyctı hakkında gö· 
rUtmUılerdir. 

ği vazife tellkld ederiz. 
Philipıı tirkcti Anlcara ıubcti mUdUrü 

Ali Ülfeti Tığma"l ve F:şl 

25. 10. 1939 

Barem kanunu izahn mes · n · 
bazı maddeleri tavzih ediliyo 

Maliye Vekaleti ücretler ve tekaütlükle~e' 
dair izahnameye yeni hükümler koydu 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkında bir· 

kaç ay evel çıkmış olan kanuna ait izahnamenin tatbikatta baıı 
yanlış anlamalara yol açtığı görülmuştür. Bütün memurl nal -
kad r ed n bu mUh'm nunun tatbikatını hiç bir tereddüde ma
h~I bırakmıyacak ~ekilde tanzim için Maliye Vekileti izalmame
nin bazı maddelerinin tavzihine lüzum görmüştür. 

Bu t vzlhlcre göre bıırcm kanunu
nun muvakktıt ikinci maddesinde "üc
ret'' tabiri ~ehri suretle takyit edil
mit olm yıp mutlak oluak zikrolun
masına göre kardoya t!bi \•ıızlfelcrdc 
gündelik iicretle geçen hh:metluin 
de derece intib4lkın<la sayılma 1 icap 
etmektedir. Bunun gibi, ücretleri s at 
hesabiyle verilen mu lllmlerin ve ve· 
kalcten maa h veya aylık ücretli bir 
vulfe örenlerin kanunı v ı:iyetleri 
asıl memurlardan farklı olmadığın

dan bu hizmetlerin de derece intıba
kmda n zarı itibare alınma&ı lazım. 
gelmektedir. Ancak uhdelerinde asil 
vazife me •cut olduğu halde muallim· 
lik yapan veya vekalet uretiyle diler 
bir vazifeyi de deruhte etmi olanla
rın asli vazifeleri bu madde tatbik O· 

lunurken nuan dikkate alınacağın· 
dan vek~Uet suretiyle ifa ettik eri hiz· 
metlerin de artık ayrıca hesaba katıl· 
maması iktiza etmekterlir. 
l!ıtiy.at mbayforın ve gediklilerin 

vaziyeti 
İhtiyat subayların askerlik hiz • 

metine ilk girdikleri tarihten hibaren 
silah ıl nda geçen hiıı:met mUddetle· 
rinin tekaüde 5bi fili hizmet sayılma· 
sına ve gedikliler için de o meilekte 
yirmi ene müddetle hizmet etmit ol
mak vey• meslek malulü bulunmak 
kaydiyle, 1683 sayılı kanunla tenlit 
hakkı tanınmış buJunmaktadu. Buna 
göre ihtiyat zabitlerinin askerlik hiz· 
metine il girdikleri, gediklilerin de 
tekaüt hakkı başladı ı yani gedikli 
sınıfına girdikleri tarihten itibaren 
geçen hiımıetlerinin de de1 .:e hıtiba· 
kında nazarı dikkate alınmasL lcabct
mektedir. 

Memur ve müstahdemlerin . 
ucretleri nasıl te•bit edilecek? 

on barem kanununun n~ redildlğl 
tarihte ücretle çalış nların müıtahak 
olaca. !arı ücret mi~tarınm ne şekli· 
de tanzim cdılcceğini gösteren kanu· 
nun muvakkat 2 inci maddesinde, de· 
rece intibakına esas tutulacak hiz. 
metten bu kanunun mcvzuuna dahil 
olan hizmetler kastedilmemi tir. Bel· 
ki, bu kanuna tabi daire ve müe!llese· 
lerde maa veya ücretle geçen müd· 
det1erin mecmuuna glire Ucret mikta· 
rının yln ve teıbit edileceği yazılı· 
dır. Buna esre Ucretlcri derece inti· 
bakına t!bi tutulacak Ucretll memur 
ve müttahdcmlerin meıbuk hizmetle· 
rinin uı uncu madde hUkmUne dahil 
olup olmadığı aranmakıuan Ucretlerl· 
nin tcabltl iacbetmektedir. Evclkl 1-
ahnamenin sarih ekilde bu mlnıda 

anı ılmaaı içln m nayı lğlak eden bir 
ibare 1 kaldırılmı tır. 

T $lraütlükler han~i ri.ilbe ve 
el er ece üz.erine/ en ya.pılacalı '! 
Barem kanununun muvakkat ikinci 

maddeıinin B bendinde (halen Ucret
le mUıtahdcm olan mUtckıltlerin te· 
kaUtlUklerlnc mesnet olın memuriyet 
veya rütbe derecelerine Ucretle iıtih
dam edildikleri müddet için ikti11p 
edebilecekleri dereceler tayin olu· 
nur) denildiğlne ve fıkrada mutlak 

olarak tekaütlüle mesnet olan memu
riyet veya riltbe derecesinden babaı>
dildiğine ve 1 eylül 1929 tarihinden 
c:v 1 rütbe ve m muri~·etlerde derece 
esası mevcut elmadığına göre muvak
kat 2 inci maddenin mcvzuubahs B 
bendi hükmünün tatbikinde müteka
itlerin tckaUtl' kl rinc mesnet olan 
maaş derecesinin delil mcmuri et ve
ya rütbe derecesinin na.zan itibara 
alınmaaı luımdır. Gene bunun gibi: 

a) 1 eylül 1929 tarihinden evel te
k üdü yapılmış olanlar hakkında mu
vakkat ikinci maddenin tatbikinde 
memuriyet ve riltbeler için ilk defa 
derece esasını koyan bundan evelki 
barem kanunlanna hagh cetvellerle 
tayin ve tesbit edilen memuriyet ve 
rütbelere mah us nıaqlan esas tutul
maıı, 

b) 1 eylül 1929 tarihinden so.ara te
kaüt yapılanlar ise bu kanunlar ve da
ha gonral<i te§kilat kanunlariyle ka . 
bul edilen dereceleri kazanmış olacak
ları cihetle tekaüt cdlldlkleri uman 
almı§ olacakları derece maa ının na· 
zarı iti~re alınması l:i::ımgı:lmiştir. 
Bu yUıdcn, izahn menin B bendine 
ait olan kısmının 1 numaralı fıkrası· 

nın yukardaki şekilde tevzihi icabet· 
mektedir. 

Yeni barem kanununun 27 inci mad
desi mucibince ücretle istihdam edile
cek mü ckaitlerin tt;kaütHiklcrine mes 
net olan memuriyet veya rütbe dere~ 
cclcrinin tesbitindc de yukardaki e
iiaSların tatbik edilmesi lilnmgelmek
tedir. 

Yeni barem kanununun Hl uncu 
maddesi §iimulUne giren memuriyet
leri rniııal olarak yan izabnamcnin 
19 uncu madde ine kfitipler de ithal 
edilmi§ ise de bunların ifa ettikleri 
hizmet itibariyle kan.unun umumi hfi.. 

kümlerine tabi olmalan muvafık gö
rülmü ve bu yüzden kltip 1raydi i
zahnamenin bu maddesinden çıkarıl
mı~tır. 

Bu tıvdhlere ıere muı bakımın
dan e\relki h:ahnamede tashihi kabc
den hususlar taıhib edilecek ve fa
kat yanlış tefsirlerle haklan ziy• uğ
ramış bulunan memurlann maaşları 
1 eylül 1939 tarihinden itibaren yük
sek derece Uıerlnden ödeneeektir. 

lskenderun'da 
30 derece 
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Dün §ehrimizdc hava ~ok bulutla 
geçmiş, rüzgir garptan aaniy de bir 
metre kadar hızla camiıtir. Günün en 
yüksek ıııcalclıiı 23 derece olarak te .. 
bit edilmi~tir. 

ihracat maddelerimizin her han· 
ai bir memleket tarafmdan bir dc&t· 
luk eıeri nra bir hnrp tedbiri ola
rak aatm l nmaa1 m mleketimizin 
milli iktisııdı b ımından çolc faya· 
nı arzu bir Jey değildir. Çünkü gay· 
ri tabii pazarlar, tabii, . .1:İy tin av
detiyle kapanmış olurl T. inkar o· 
lun nı z ki, bazı mernleketlcrce ih· 
r ç mad el rimize verilen yükı k 
fiyatlar, bul" hırdan idhal ettiğimiz 
e91a~a verdiğimiz fiyatlarla kartı· 
lantr.Jf olm sına r ğ n, dünya ih
racat pazarlarındaki rekah t kuvc• 
timizi azaltmıttır. Bu sebeple lngit
tere taraCından doıtluk bu memle
kette türk mah&ulatı için tabii bir 
pazar yaratma hu usunda göıteri • 
Hrae, harpten sonr• da bu iki mem· 
leketin ticari münasebetleı'İ müte • 
kabil menf aatlcre uygun ol r k de· 
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Yurtta hava, Trakya ve Ege bölge
leriyle orta Anadolunun ve Akdeniı 
kıyılarının ark kısmında çok bulutlu 
diğer böl clcrde bulutlu geçmittir. 24 
ııaat içindeki yağı !arın bır&ktıkları 

''aın edebair. 
lngillere ile ticari münasebeti ri· 

mi:ı: mev~uub hia olduğu zaman tÜ· 
tünü hatırlamamak mümkün değil· 
dir. fıilh11kika. umumi harbe kadar 
Jngilter.e ile ola.n ticar timizde tü • 
t .. n mühim bir ihracat madd~i idi. 
l"ürk tütünü içmek in iltere'de her
lteace ıayanı anu bir eydi. Harp 
esnaamda bu memJ kete türk tülü· 
nü idhal edilmediğinden ve bilhaasıı 
cephelerdeki aakerl re Virjiniy lÜ· 
tütünden yapılmıt liıaralar daiıtıl· 
dığmdan, harp aonunda herkes bu 
yeni tütüne ahımıt oldu. Bundan 
aonra Türk tütününü Jngiltere'ye 
yaymak için yapılan biiLü.n teıeb· 
büalcr akim aldı. Çünkü esasen 
harbın hemen kabinde teıebbüs 
y pılamanuıts. Bundan aolll"a yapı • 
lıncaya Irada .. da hiiyiik aiıana tir
ketleri Virjiniya tütününden 7ap1 • 
aln · halka iyice tanıbıuf 

Fıratla ba~bo§o 
- Bir yoculuktan notlar: 1 

Şimdiye kadar açılma t~tenle· 
rinde buluncluğumuf! birfok i ta.s~ 
yanlarda iki direk arasına g~rilmiş 
beyaz bezlerin uzerinde okuduğu
muz vecizelerin bir iki tanesi ~öy
le biterdi: 

·• ... yarın Erzurum'dayız.'' 
Şair Akıl'in : 

Kim bilir, belki yarın, bclki yarmdan 
da yakınl 

mısrawda da birsz i~aret ectiCi 
gibi inlul~bımızın. ba§1trılarımu:ın 
''yarın" ı, "yarından yakın" a çek
tilini öğrenmi~ olmamıza rağmen 
çoğumuza Erzurum uzak, Erzuru
m'a varmak uzak gibi görünürdü. 

ilk te rinin yirminci günü bay
raklar ve taklarla döşenmi§ olan 
Erzurum istasyonunda, artık, "ya· 
rm Erzurum'dayız" yazılı değildi. 
Çünkü o gün Er.ıurum'daydık. Za
man zaman yolumuzu ağırlaştıra· 
r11k, b3ı:ı istasyonlarda fazlaca du
rarak A nkara'dan iki gllnde vardı
ğımız Erzurum'da ... 

Sayın yol arkadatım eslıi Erzu· 
rum va!ilerindtm ~imdi mebus Bay 
Feni Daldal, yola çıkuğımııı sıra
l•rd• anlıtıyorda: 

- 1928 ıeMıi mmuıdı Errurıım 

valiliğine tayin olundum. O zaman 
Er:ıınca11'da idim. Her tara/ bir bu
çuk metre karla örtülü olduğundan 
yolun açılma ı için bir Jıafta 'bekle
dim. Ni/ıayet nisanın üçünde atla 
harekete mecbur kaldım. Şimdiki 
trenin geçtiği Sansa boğazından 
Tercan yolu ile sekiz gunde Erzu
rum'a varabildim. Bu mesafe a~ağı 
yukarı 160 kilometre kadardır. Şim
di ise iki günde Ankara'dan Erzu
rum'a gidiyoruz.,, 

160 kilometreyi dü§ününüz. Şim
di bu rakama tam 1000 kilometre 
iJAve ederseniz Ankara ile Erzuru
m'un arasındaki mesafeyi bulmuş o
lursunuz.. 160 kilometrenin çelctiğJ 
.:sekiz güna ı'se cümhuriyetin azmi 
ve bı'Jgisi Ankara - Erzurum ata
sırıda, hemen hemen, bir lıslta daha 
eksiği ile iki güne indirivermi~ti. 

**"' 
Yeni açılan demiryolu ile Euu· 

rumı 11Jışrnak isciyenler, yoJların 
büyük bir kummda Fırat nehri ila 
bulu.p buluşa ilecler, hatt!J uıuQ 

bir zaman ondan ayrılmazlac. Er· 

zurum'a doğru giderken Fırat aşa· 
ğıya iner, siz onun sularının aksi 
istikamette kademe kademe yükse
lirsiniz. Onun zaman zaman köpil
ren, zaman :ı:anıan s11kinleşen sula
rı ta Irak topraklarına kaclar uza
nıp orada ırJradaşı Dicle ile bulu
şacak, Basta k6rlczine d6JcU/ecttk
tir ve siz Palandöken dağlarının 
çevrelediği Erzurum'a varacaksı· 
nız. 

Burafardan daha önceleri gelip 
geçmif. buraları birer vesile ile ta
nımış olanların an/atışma göre son· 
bahar mevsiminde Fırat'ın suyu a· 
zalır. Eğer bu yolda başka mevsim· 
/erde eyahat ederseniı. onun daha 
colkun k6püklerinl, daha ta~kın su
larını g6rebiJirsinİ1!. 

Fırat nehri ... Osmanlı tarihi, bu 
nehirden çıkan bir ef!IBne ile başlı· 
yordu. Bundan y~di. yedi buçuk a. 
$lr IJnce Süleyman ahı boğan sula
rın üzerinde ıimdi cDmhurJ·yet, çe
liktM ,dımirden ve betondı.n haki
kat abideleri kuımu~ur. 

Yadisinia oldukfa usua bic lı.s-

mmda Fırat, iki tarıf mde yiJhelttn 
sarp ve yalr;ın kayaların arasından, 
Jrorkun~ olduğu kadar güzel, güzel
liği kadar korkunç bir yatakr:m a
kar. Vagonun p~11ce1esinden b3Şl
nızı çı1uırdığınrz ramın büyuk bir 
ihti amla yükselen mağrur kayaları 
görürsünüz. Onun eteğinden akıp 
giden 1111/ar bu kuş uçmaz. kervan 
öçme~ kayalıkJaTln akislrrini ta

§"· 

Yol ilerledikçe bir boğazdan bir 
bo azı giriyoruı. ljte Çaltı boğaz
ları ... Kayalıkların, klJpiiren suların 
şı'ir ve belagatini duyabilmek için 
buralardan geçiniz. 

Biraz daha sonra Atma boğazı
na, dahs onra Sansa boğazına gi
receksiniz. Buralarda tabiatın gös
tudiği hı~met ve arilmet kırfısın
da, sdeıl, küçüldlitüniJz{j duyuyor
sunuz. Fakat ciimhuriyet azim ve 
iradesi bu vah}l tabiatı, bu feti n 
kayalılı bfr kıttmı 1200, ııoo metre 
uzunluğunda yU.z el/iye yıkın tü
rıellt oym11J. üzeriJJden çelik ve be
ton köprülerle aşmı~ ve : 

- Yol ver, geçeceğimi demiıtir. 
Atma boğazının üzerine kurul

muı güzel bir köprünün üzerinde 
duruyoruz. Birisi, kayalıklara ~akı
lı duraa bit taiım demir balblırı 

\l mikdarı, Rizedc 29, Vakfı)(ebir ve 
Hopada 21, Sarıkamışta ·9, Vanda 14. 
Karsta 13, !ğduda 11, Ardahanda 10, 
diğer yağış gören yerlerde l 7 kilo
gram ara ındaclır. 

Rüzg~rlar cenup do"'uau ve do~u 
AnadolQda ~imaldcn diğer böl eleı de 
ekseriyetle cenup ve garp i tikamct
lerlnden saniyede en çok 8 mette lı:a· 
dar hızla csmJştlr. 

Yüksek aacaklıklar İzmir ve Antnl· 
yada Z7. Dörtyolda 28, Ur!ada 23, İs· 
kcnderunda 30 derecedir. 

Ocak kongresi 
C. il. P. Mj aklmİ/li naMyui Do· 

&ıınbey Oca ~, R~lsll;;irıden : 
Kongremiz bu akşam saat 19,30 r1a 

kaza merkezi binasında rapılaca Tın• 
dan oca ımız hasmın meıki'ır sa tc 
hazır bulunmaları rica olunur. 

göstererek anlatıyor: 
- B11llerine ip haslan n am~le

ler bu.ralardan aşağıya aikarBk ça· 
l ışırlard ı. 

Kesme Vt! ysrmılard dı'namitle 

atılın ,küskü IIt! parçalanan kay la· 
rın beyaı ıozu lıaJ üz~rindcdir. 
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(Başı ı inci sayfada) 

tıin hazırlanma devrinde olduğu
:tnu:ı:u düşünmek daha mantıki olur. 
Eğer bir mucize olmazsa, 1939 har· 
binin iki üç seneden daha kısa sü
l"eceğini söyliyen salahiyettarlara 
tesadüf etmiyoruz. 

Nihayet h rp ve ınuka~emete ka-
r-ar veren devletlerden biri 85 rnil
J'onluk bir endüstri ve ar.kertik dev
leti, diğer grup da, dominyonln ve 

•Ömürgeler hariç, kıtadaki nüfu~
ları bu yekuna muadil olan sanayi
ci, zengin ve asker iki devlettir. Bu 
devletlerin takatleri ne haftalar, ne 
de aylarla ölçülebilir. Şüphe yok ki 
müttefikler lüzuınsuz bir zayiat 
harbi yapmıyacaklardır. Garp cep
hesinden batk• yerlerde davayı hal
letme çarelerini arıyacağını h.ekl~
nıek. Alınanya'nrn bizzat kendı mu
tehassuılannm 1914 harbi hakkın
daki tenkitlerini unutmu§ olacağını 
:zannetmek olur. Zafer veya mağlu
biyet, ı:-arp cephesinde yenmek ve
Ya yenilmek yahut biı:zat bu cephe· 
tıin gerisini ~ayıflabnak veya tüket
mek ihtimalleri arasındadır. 

"Garp cephesinde yeni bir ıey 
}'ok!" nakaratı, hakikatte büyÜk bir 
facianın cereyan etmekte olmama· 
aına delalet etmez. Her geçen gün, 
neticeye doğru, iki taraftan biri a
leyhine alınmı• olan yirmi dört sa· , " l . 
atlik yeni bir mesafedir. Mese enı~ 
ruhu ıundadır: bir ıürat harbı 
mümkün müdür, değil midir? Müm· 
kün deıjilıe bir tahammül harbin.i~ 
bütün tartları iki taraf tan hanııı~ı 
İçin daha müsaittir? İki taraftan bı
rinin kati bir hava hakimiyeti elde 
ebneıinin, yahut, yeni ıhtilatlan~ 
İnıkanları ve netice üzerine tesirlerı 
he olabilir? 

iki aydanberi, Polonya ortadan 
~., 0Inıası~ ra~ .bu sual
lerin ne kıymeti degıpıuftır, ne de 
onlara herkesi tatmin edecek ce-

'Vaplar bulunaıuıtur-
F alih RJkı ATAY 

Tlrk - Romen iktisadi görıme\eıi 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Türk • 

Romen ticaret anlB.§ması müzakere -
leri devam etmektedir. 

Bugün öğleden evel saat 8 de baş
lıyan müzakereler saat 15 e kadar de-

vam etmi§tir. 
Öğleden sonra iki taraf heyetleri 

ayrı ayrı toplanmışlardır. 

Comhuriyet 
bayramı 

hazırlıkları 
Ankara, 24 a. a. _Muhtelif vilayet 

Ve kazalardan aldığımız telgraflarda 
Cümhuriyetin 16'ınci yıl dönümü mti-

nasebetiyle yapılacak kutlama proğ
ramlarını tesbit için teşekkül eden ko-

tnisyonların devamlı bir surette çalış
tnakta oldukları bildirilmektedir. 

'Yine bu telgraflarda bildirildiğine 
göre, bu güzel vesile ile Gümüşhane
de 26 eğitmenli köy okulu ile Kala 
nahiyesinde tam teşkilatlı ilk okulu? 
"7 altmı~ bin liraya mal olan Halkevı
nın acılış törenleri yapılacaktır. 
GUmüşhanenin Torol kaı:asında da 

heı ıınıfh bir ilkokul ile bu kazanın 
~edi köyünde inşalarına başlanacak 
•lk okulların temelleri atılacaktır. 

Giresunda Cümhuriyet anıtının v~ 
0 n dersaneli il}( okulun açılma törenı 
:Yapılacaktır. 

l<ayseride inşaatı ikmal edilmiş o-
lan İsmet İnönü kız enstitüsünde ted 

rııata başlanılacak ve inşaatı 90 bin ti· 
raya mal olacak hlikumct konağının 
tenıeı atma merasimi yapılacaktır. 

Ruzvelt nutuk söyliyec::ek 

Vaşington, 24 a.a. _ B . Ruzveltin 
:Yarın akşam kısa bir hitabede bulu • 
r.acağı bildirilmektedir. 

I 
....... _ " 1 ... -

-ş::::·M::·~~~··;~aİarınıza 
bayramlıklarını hazırlarken 
Çocuk Esirgeme Kururnunu? 
keçiören Anakucağındakı 
Yavruların da neteleıırne~e-
rine aizin bayram olnıanızı 
kurum saygıyla diler. 

~·- ------

. D 0 N Y A H A. B !.E R' L e· R i , Garp cephesinde 

Bir İngiliz gazetesine göre: 
H İTLER1İN HEDEFİ 

F r3ma ile münferit sulh 

yapıp İngiltere'ye yüklenmek 

. 

Vilno'da 
vahim 

hôdiseler 
Halkla milisler çarpıştı 

bir çok ölü var ! 

Varndt ormanı civarın a 
şiddetli çarpışmalar oldu 

Paris, 24 a.a. - "Umumi kara"rgah 
bildiriyor ... 

Gece kayda değer hiç bir hadise 
cereyan etmemiştir. 

Bir köyü almak için yapılan 
. taarruzlar 

Paris, 24 a.a. - Havas ajanıına gö
re askeri vaziyet : 

Dün cephede cereyan eden mevzit 
hareketlerin en mühimmi alman kıta
atının Forbach'ın garbında kain k .. . 
çük bir köye karşı yaptığ ı mükerr~r 
taarruzlardır. Alman kuvetleri birl::aç 
defa hücuma kalkmışsa da fransı.ı 

~~vet~eri bunları tardetmiş ve nihayet 
ogleden sonra mezkur köy fransızla
rın elinde kalmı~tır. 

Rayştağ'ın yakında 
muhtemel 

içtimaa 
görülüyor 

çağrı iması 
R a 24 a.a. - ''Havas" Ma:nchester Guardian gazetesinin si
Aoınuhabiri siyasi vaziyeti hulasa ederek diyor ki: 

Roma, 24 a.a. - Riga'dan buraya 
gelen malfunata göre, Vilno'da karı -
şıklıklar çıkmıştır. Aç halk mağaza
ları ve gıda depolarını yağma etmiş
tir. Asa} iş ancak milislerin halkla 
çarpışmasından sonra iade olunabil -
miştir. Birçok ölü vardır. 

Dün bütUn gün Forbach'ın garbın
da oldukça iddetli mfüıademeler ol
muştur. Bu müsademelerin hedefi al
man topraklarında kilin Varndt orma
nı yakınlarında bulunan• küçük bir 
köyün işgali idi. 

Bazı mıntakalarda mevzi! kUçük 
hareketlerin artması alman faaliyeti
nin tekrar başladığı suretinde tefıir 
edilebilir. Fakat bugünkü hava tart -
lan ve bilhassa feyezanlar dolayıaiy
le büyük harekat muazzam müşküla
ta u ğrıyacaktır. Maamafih Rhin ve 
Sarre arazisinden daha müsait toprak 
!arda harekat yapılması ihtimalini 
gözden kaçırmak ihtiyatsızlık olur. 
Bu hususta !IUnu kaydetmek lbımdır 
ki alman llUlkamatı, Almanya'nın gar
bındaki küçilk komşu devletlere ait 
az çok tafail!tlı hartaların satılması
nı yasak etmiş ve bunları müsadere 
eylemiştir. Bu hareket alman himaye 
idaresi altında bulunan bazı sivillerin 
kaçmasına mani olmağı istihdaf ede
bllece ğ i gibi Almanyanın bu memle -
ketlerden yapacağı askeri harekat i
c;in orduya kabil olduğu kadar fazla 
mikdarda harta temin eylemeği de is
tihdaf edebilir. 

Franaa'nın harp imalatı 

. Faris, 24 a.a. - Hava, bahriye, tes
hhat ve mesai nazırları bugün harbi • 
ye nezaretinde B. Daladiye'nin riya
setinde bir toplantı yapmıtlar ve ez
cümle harp imalatına müteallik mese
leleri tetkik eylemişlerdir. yası m .. Ik'" .. d l k f 

B ı·n'de alman askeri ve mu ı ruesa arasın a yapı an on e-
er ı . .k l ·ı ka 

H
itler'i ,ark cephesini tarsın ettı ten sonra ngı tereye f!l 

rans, -ı- f ·ı ·· f · b. lh kd" şiddetli bir harp yaparak ransa ı e mun ~rıt ır ·~ • a ıne te-
ıebhüs etmek hususundaki kararında takvıye eylemııtır. 
Bu gazete, Fransa:yı lngil~e~e'den ı---

ayırınak için Hitler'ın sarfettığı g~y- A 'k ' ı• d 
retlerin beyhude olduğunu kaydet~ık- ı mer1 a nın e ın e 
ten sonra diğer taraftan Almanay nı.n 
Balkanlarda karışıklıklar çıkarmak ıs 
tiyeceğini ve bu hususta da Balkanlı· 
]ar birliğini bozmak hususu?da Bul
garistanı kullanacağını tahmın eyle-

mektedir. · 

17 lrilyon dolar 

altın varmıı ! 
Vaşington, 24 a.a. - Maliye neza

retinden bildirildiğine göre Amerika
nın elinde bugün dünya altın mevcu
dunun üçte ikisi yani 17 trilyon dolar
lık altın bulunmaktadır. Bunun sebe-

yalanlanan bir haber 
Londra, 24 a.a. _ ln~iltereni1:'. ha~ır
hah bir bitaraflık ve yahut m~ttefık
lerle aynı safta harbe girmesl _ınu~a~ 
bilinde 1talyaya Dalmaçya sahıllerını 
gizlice vfidettiği hakkında Balkanlar
daki alınan ajanları tarafındAan ya~ı- bi muhtelif memleketlerden sermaye-
lan şayialar Londranın resmı rnahfıl- nin Amerikaya kaçmı§ olmasıdır. 
!erinde kati surette yalanlanma~tadır. 

Ray§tcıg mı toplanıyor· . .. . 
Londra, 24 a.a. - "Daily Maıl ~ ın 

Amsterdam muhabirine göre~ selahi
yettar mahafil, Hitler'in İngıltere ve 
Fransa'ya kad harp iHl.nını okumak 
için Rayştag'ı, bu~nlerde toplanma
ğa daveti muhtemeldir. ~ununla.~
raber ilave edelim ki, nazı şeflerının 
konferansı Hitler'i alman halkının 
maneviyatı hakkında, düşUnceye sevk 

etmiştir. 
Diğer taraftan, bu ak§am Danıig'de 

söz aöyliyecek olan V on R ibbentrop, 
dün öğleden sonra Hitler'le birkaç 
saat süren bir konu§mada bulunmuı-

tur. 
Danzig'de ıöylenen nutkun usule 

Yugoslavya - İtalya 
ticaret anlaşması 

Belgrat, 24 a.a. - İtalyan - Yu
goslav ekonoıni müzakereleri bugün 
bir protokol imzasiyle neticelenmiş-
tir. 

Bu protokol mucibince ,iki memle-
ket arasındaki ticaret mtibadeleleri 
kliring yolu ile yapılacaktır. 

İtalya ,Vugoslavya'nın şimdiye ka
dar A1manyadan almakta olduğu, ip
lik, pamuk ve pirinci azami surette 
Yugoslavyaya temin edecektir. 

Buna mukabil Yugoslavya da ltal
yaya hayvan ,buğday ve odım verecek· 

tir. 

Eski Polonya hükümet binaların -
daki eşya parçalanmış ve meydanlar
da yakılmıştır. 

TifUs salgınından Vilno'da 16 kişi 
ölmilştür. 

Vilno mıntakaaının işgali 

Kaunas, 24 a.a. - Bugün orduya, 
Vilno mıntakasının işgali emri veril
miştir. İ§gal, tedricen vukua gelecek 
ve bizzat Vilno ehri, pek muhtemel 
olarak yarın i sal olunacaktır. 

Litvanya parlamentosu, müstaceli
yet karan ile, Vilno mıntakasının 
Litvanyaya iltihakı kanununu tasvip 
eylemiştir . Eskiden Memel valisi o -
lan B. Merkys, Vilno mıntakasınm 
idaresine memur edilmiştir. 

Alqam tebliği 

Paria, 24 a.a. - 24 Teşrinievel ak • 
şaırı tebliği : 

Sabaha karıı ve eündüz cephenin 
muhtelif noktalarında baskınlar vo 
müaademeler olmurtur. 

Varndt ormanının cenup ve doğu 
kenarında oldukça tiddedi muharebe
ler vuku bulmuştur. Burada dü.pnaıı 
tarafından taarruza uğrıyan karakol
larımız derhal yapılan mukaı'bil t& • 

arruzla kurtarılmııtır. · 

Löbrön'iln teltirJeri 

Paris, 24 a.a. - ReiıicUmhur Ba1 
Lebrun Alsasdakl orduyu .ziyaret et

miş ve oradan yanında ordu kuman

dam olduğu halde Stra:r.burga gitmi~

tir. 

Litvanya ile Sovyetler Birliği ara
sındaki askeri müzakereler, yavaş bir 
surette devam etmektedir. Sanıldığı
na göre, ilk sovyet garnizonları önü
müz~ki~fta i~n~ Ll~an~ ş~i~ ------------------------------
lerine yerle§ecektir. 

Soı.ıyet harp gemileri Letonya 
üalerinde 

Londra, 24 a.a. - Alman radyosu, 
bir sovyet kruvazörü ile bir takım 
sovyet muhriplerinin dün "Libau" li
manına girmiş olduklarını haber ver
mektedir. 

Malum olduğu veçhiyle Sovyet 
Ruiya ile Letonya arasında aktcdil -
miş olan son muahede mucibince Li
bau limanı Sovyet donanması için bir 
hareket üssü olmuıtur. 

AMERİKA'DA 

Alman denizalhlar1 Cok karııık bir mesele 

Bir Yunan 
vapurunu 
bat1rdılar 

Londra, 24 a.a. - Pateras isminde
ki yunan vapuru şimal denizinde bat
mıştır. Vapurun bir sandala binen 
kaptanı ve on beş denizci karaya çık-
mıya muvaffak olmuşlardır. 

( Ba~ı l inci uylad;ı) 

Alman mürettebatın ifadelerine glS

re geminin hamule&i olan traktörler, 

buğday, meyveler, deriler ve mum 

kaçak e~yadan madut bulunuyordu. 
Mourmansk, bahriye makamatı ge· 

miyi zapt ve alman mürettebatı hap
setmişlerdir . 

Vaşington, 24 a.a. - City of Pllnt'
in mücehhezi olan U.S,A. line seyri· 
sefain kumpanyasının ikinci rei•i 

Mac Cartly, gemide yolcu bulunma

makta olduğunu beyan etmiştir. mugayir olan mahiyeti, Himler, Hess 
ve Göbcls'in de a:ıasından bulunduğu 
Ribbentrop partisinin nüfuzunun art
makta olduğunu gösterir gibidir. Şu 
halde tefleri Göring, Brachitsch ve 
Frickolan mutedil fırkanın zayıfla1-
makta oldu~u anlaşılmaktadır. 

Moskova' daki Bitaraflık kanununun 
Kaptan, üç denizci ile ingiliz olan 

bir pilotun kaybolduğunu ve vapurun 
bir alman denizaltısı tarafından ha -
tırıldığım söylemiştir. Mürettebattan 
sağ kalan bir kaç kişi de diğer bir 
ingiliz vapuru tarafından kurtarıl -

Mumaileyh, geminin müaadcresi 
havadisini teyit eder mal(imat alma

mış olduğunu beyan ve mütalea ser
dinden imtina etmİ§tir. Bununla bera

ber kump<ınyanın direktörleri, gemi
nin Mançcaterden hareket ettikten 
sonra hangi yolu takip etmiı oldu -
ğunu suale ıayan gömıektedirler. 

Çetin me•eleler 
mışdır. 

tadili müzakereleri Japon sefiri 
Liderler konferansının ortaya at -

mış olduğu baJlıca çetin meseleler 

şun;~r:rB~ı .ıabitlerde görülen Mo- Dişlerini tedavi ettirmek 
nar§ik • sosyalist temayüller. Bu te
mayüllerin Almanya ile Rusya arasın 
da husule gelen yakınlaşmadan son:a 
yeni bir kuvet olmuş .. olduğu. ve bır 
ihtiyat tedbiri olmak uzere ~rı~tokrat
ların ekserisinin ilk battakı sıperlere 
gönderilmesini teklif etmi" olan Him 
!erin tahrikatından sonra daha .ziyade 

bu hafta bilecek 
Bir Danimarka vapurunun 

kurtardığı Jman tayyarecileri 
Kopenbag, 24 a.a. - Bir Danimar-

Vaşington, 24 a.a. - Siyasi mah· ka vapuru, Şimal denizinde hasara 
fillerde hasıl olan kanaate göre bita- uğramış ve su üıerinde yüzen bir 
raflık kanunu hakkında yapılan mil· tayyareden iki alman pilotunu kur -

Gemi Mançesterden 15 ilkteıırinde 
hareket etmiş olup Liverpool, Glaaıko 
ve Dubline uğrıyacak ve diğer ecnı:
bi limanlara uğramaksızın doğruca 

canlandığı söylenmel<tedir. 

2
. _ Amele mahafilinde komilnizm 

taraftarlarının artması, . 

3. _ Yiyecek, içecek, elbıse ve ına~-
k ttan mahrum ve parasız ve tat1l

:~:: :ah§mağa mecbur olan halk kütle
sinin müzayakaaı, _ .. 

4 
_İptidai maddeler kıthgının mu 

te~adiyen artması. Bu hal bi:çok fab
rikaların kapanmasına sebebıyet ver· 

mektedir. . 
Gazete muhabiri, Berlınden almış 

oldu~u ma!Omata atfe~ _garp cepheain 

d 
önümüzdeki hafta ıçınde pek o ka-

e 1 ~ d şiddetli muharebeler o mıyacagı-
ar truz hava ve denizaltı muharebe-

nı ya • . . 1 !erinin ~iddetlenecegını ve a man ga-

t ] erinin hücum ve propagandaları-
ze e • k d na )cuvet venleceğinı yazma ta ır. 

Mühim kararlar alınmamı§! 
Berlin, 24 a.~:.- Ya~~ ream. me~~

biden bildirildıgıne gore, Hıtl_er ın 
U··nlrrde enternaıyonal va.ııyete 

son g . f k '"d dair hariciye naıırı ıle ev ahı. e e-

için Berlin'e gitti 
Moıkova, 24 a.a. - "Havas" Japon

ya sefiri Togo, dişlerini tedavi ettir
mek üzere Berlin'e hareket etmiştir. 

Sefir, bu ayın 27 isinde avdet ede-

cektir 
İyi haber alan mahfillerde söylen-

diğine göre, Mogol • Mançu hududu 
meselesi hakkındaki müzakerelere se
firin avdetinden sonra devam edile-
cektir. 

Esirlerin mübadelesi meselesi muh
tellt bir komisyon izamı işini tehir 
etmiştir. Sovyetler yalnız Nomoham 
hadisesinde esir edilen rusların iade
si deıiı, daha evel esir alınan ve bil· 
hassa Mançuko arazisinde kaybolan 
bir kaç tayyarecinin de iadesini iste• 
mektedirler. 

Japonlar bu işlerin biribiriyle ala -
kası olmadığı kanaatindedirler. Üsera 
mübadelesinin müsavat esasına müs
teniden yapı1masını istemektedirler 
ki bu da oldukça müşkül bir İ§tlr. 

Sovyetlerin evelce cereyan eden ha· 
diseler esnaııntla esir edilen ruıların 
da iadesini istemelerine bakılacak O• 

luna Nomoham'da onların japonlar
dan daha fazla miktarda eıir aldık
larının anlaşıldıfı iyi haber alan mah· 
fillerde sôylenmektedir. 

zakereler bu hafta sona erecektir. tarmıgtır. Bu tayyarecilerden biri ya-
Pittman projesinin kabulü lehinde ralı olduğundan hastaneye kaldınl -

büyük bir ekseriyet temin edilmiştir. mış ve diğeri tevkif edilmiştir. 
Şimdi mebusan meclisinde yapılacak 
müzakereler alaka ile beklenmektedir. Batırılan bir alman tahtelbahiri 

L 
Londra, 24 a.a. - "Bristol Chan -

iderlcr tarafından yapılan tahki
kat neticesinde Pittman projesinin nel" ismindeki silahlı İngiliz ticaret 

Amerikaya dönecek idi. 
Geminin hangi mıntakada araştı • 

rılmış olduğu suali irad ~dilmekto
dir. 

Hatırl1ırda oldutu ilıere City of 
Flint, 'Athenia" yolcularından 220 
kişiyi alıp kurtarmış idi. 

Amerika' nın tqebbüaleri 

kabul edilmesi kuvetle muhtemel bu- gemisi ile çarpıştığı esnada ağır ha
lunduğu teeyyüt etmişse de bu pro- sara uğrıyan bfr alman tahtelbarihi 
jenin on gün evel tahmin edildiği ka· dalmak kabiliyetini kaybetmit ve in
dar büyük bir ekseriyetle kabul edil- giliz harp gemileri tarafından kolay~ 

. ~ . ca batırılmıştır. mıyecegı anlaşılmıştır. Vaşington, 24 a.a. - Hariciye ne • 
Bazı kimselerin kanaatine göre te- zareti Moskovadaki Amerika ıefiri 

min edilecek ekseriyet 10 veya 20 re- Maverayi Ürdün ve Almanya ile Vaşingtonda.ki sovyet sefirinden 
yi geçmiyecektir. Amman, 24 a.a. - Bugün çıkan res- City of Flint gemi•inin saptı hak • 

Mebusan meclisindeki muhalefetin mi gazetede Ürdün hükümetinin bir kında tahkikat yapmalarını istemiı -
artması şu sebeplere atfedilmektedir: beyannamesi vardır. Bu beyannamede t" l A ır. 

- yan meclisindeki infiratçılar Almanya dütman memleket olarak i- Siyasi mahafil. bu hlditenln bita _ 
davayı kaybedeceklerini anlamışlarsa lan edilmektedir. 
d 

raflık hakkındaki mi.i:r.a.kereler üze -

a bunlar şimdi vakit kazanmak iste-
k 

rinde müsait bir teıir bud edebilece-
me tedirler. Çünkü bu sayede bir bek-
leme siyaseti takibine mütemayil olan ,:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllh,, ğini beyan etmektedirler. 
mümes,illerin tereddütleri artacak- : : İdarenin kanun llyihasının Ameri-tır. : Umumi Heyet _ kan gemilerinin harp mıntakalarında 

. 2 - 50 kadar müme&Sil, 1940 ta ye- : I : sefer etmelerini menetmekte oldu~u 
nıden intihap edilebilmek için lngil- = top antısına dôvet = ve bu şuretle bu gibi hadiselerin te-
terenin lehinde olan her şeye itiraz e- : : kerrürünün önüne geçilmi§ olacağı 
den İrlandalıların reylerine muhtaç- : Türk Tarih Kurumu Bat- : söylenmektedir. tırlar. : kanlığından: : Resmi mütalealarda çok lhtirulı 

3 - Mebusan mec:liıinin heyetiu- - : davranılmakta ise de Amerikanın 
~umiyesi yeniden intihap edilece. : Türk Tarih Kurumu Umumi : Moıkova ve Berlin hüküınetleri neı· 
ğınden bu mecliste mebus seçilmek : Heyeti 2 İkinciteşrin 1939 per- :E dinde bir teşebbüste bulunacağı talı -heıniyeti haiz konu,malar yaptığı hak 

kında yabancı memleketlerde dolaşan 
şayialar alman devlet ~?amla~ının n .. - yabancı memleketlerde iıaa olunan 
tuklarından evel ecneğ.1 !J_mdat uda:ınd. ~: haberler de yalandır. 

kaygısı ayan meclisindeki endişeden ;: şembe günü saat 15 te Ankara'da : min edilmektedir. 
daha biiyüktür. : Halkevindeki merkezinde topla- § 

: nacaktır. Sayın üyelerin t şrifle- : 
Sovyetlerin vaziyeti 

d b rı. ileri sürme 1 a et e ın ıi:ı 
te en e • 

f 
'yelerden ibarettır. 

arazı . . d H"tler ile harıcıye nazırı arasın a 
. tı tema& Jl1evcı•t olduğu bedihi-

daım · · id t k"ki . A cak va.zıyetın yen en et ı -
d~r. n ınühiın kararlar ittihazını Iü-
nı veya . b. hcd· 

1 kılacak ınahıyette ır d ısc 
zumu 
mevcut değildir. 

H ber alındığına göre, Almanya'-
.!0rna ve Moıkova hilyilk elçileri 

nın ~ ·1 · ah h k tarafından Hitlere ven en ız at a. -
kındakl haberler de yanhttır. Bır 
•P. aıeçlilinin toplandıiı heWnnda 

Yeni •ulh teklifleri yapılmıyacak 
Almanyanın yaptığı sulh teklifi 

Çemberleyn tarafından reddedildik· 
Çin hidiseleri bitecek mi ! 

ten sonra alman noktainazarının katf Şanghay 24 a a _ tk· ·· d be · 1 k t b" d"l . ş 1 • • 1 gun en rı 
o ara es ıt c ı mış bulunduğu her- anghay'da Çin kıymetleri mUhim bir 
kesçe malCtmdur. tereffu kaydetmiştir. 
. D. N .B .tarafından dün neşredilen Bouacıların Hon _ K ı· 

hır yazıda da kaydedilmiı olduiu ü.ze mahafilinin 1·,,.arctle · ~. . ongh mka 
1 

· b" . . "' rı uzerıne are et 
re yenı ır sulh teşebbilıil yolunda ye ettıkleri anla•ılıyor B" 1 h b 

· t kl'fl d . . 1 :r • ınaena ey u nı e ı er e bulunmak ıçın Alman- keyfiyet Çin hAd• l · · 
tad 

. . . a ıae erının pek yakın-
y~ or a bıç bir sebep &örmemckte • da niha~t bulacag- ı iht·maı· · d · dır. ettlri ı ını erpıf • y_or. 

§ d rica olunur. S Moskova: 24 a.a. Havas - City of 
: RUZNAME : flut vapurunun müsaderesi hakkında 
: . 1 - 1937 yılına ait hesap heye- : turası kaydedilmektedir ki Sovy.tler 
: t1 raporunun okunması ve Riya- : birliği vapurun Marmanslı:a munaa
: set Heyetinin ibrası. : latıni derhal ilan etmiş ve aym .ıa
: 2 - 1938 hesaplarını tetkik e- : manda alman tayfanın da bitaraflık 

decek heyetin seçilmesi. = kaidelerine uygun olarak mevkuf tu-= 3 - Azadan Alacahöyilk haf- E tulduğunu bildirmi tir. 
:,: riyatı Direktörü Bay H~mit Ko- : Bundan batka, B. potemkinin Ame 
E şay'ın A;lacahöyük hafriyatı hak- : 1 rika büyük Elçisi Steinhardhda pek 
:, kında bır komünikasyonu. 3931 : ı yakında bu huıuata tafsilatlı J!lıil·-· 
"'llHlllllllllHtHllllllllllHllllllllF° mat vermeyi vadoyledi'i bildi.riliiie!C-

tcdlr. • 
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Kif a r ar d • 
• 

.. yük Türkiye -ideali 
Dr. Orhan Conkcr'in verimli kale

mi, yeni hır e:.er ( ) daha verdi. Mti. 
cerret mevz• lardan hoşlanmıyan, da
ima memleket ır..alzemesini iş.lıyen bu 
kalem, b:ze bu yeni e erde btiyük 
Tiırkıye idealini anlatmaktadır. E -
ser. ideali t bir inanışın olgun bir 
mah ultidfir. 

ldealizm nerlir? 1aqde ile l.)oğu~
mak, maddeyi yenmek ~kının bir in· 
sand • bir fırkada, bir nesilöe uur ve 
ahla haiine geli i değil midir? Bu 
a ın rr evzuu, i~ ve inş.,dır. Tabiatin 
) enilm i, cemıyetin yeniden kurul
masıdır. Ttirk milletinin idealizmi i
s , Tl.irk va anının inkılapcı io;rısı

dır. Fakat 1)U inkilapcı in~anın mu
§ahha:o . ekilleri nelerdir? 

Dr. Orhan Conker, bu suale u te· 
vahı veriyor: "Türkiye'nin bugünkü 
huduttan içinde rol nüfuslu. ziraat 
ve sana ·ii ileri. is ve dış ticareti can
lı: yolları, trenleri, vapurları ve tay· 
yareleri ile her mev.>imde her kö e
sine gidileWlen; limanları bütün mo
dern vasıtalarla cihazlanmış; banka
larına ucuz ve öol kredi yetiştiren; 
sa Jık te~kiJ.atı en uzak köylerdeki 
vatandaşlara kadar yardım edebilen; 
büriin vatan çocuklarını okutabilen 
bayındır ve mesut memlcke , Ata -
türk"ün daima bize hedef olarak gös
terdiği, gayemiz olan Tilrkiye'dir." 
Fakat şöyle bir sual akla geliyor: bu 
ga enin sübjektif ve oujektif şartları 
acaba memlekette mevcut mudur? 

Bu büyük gayenin sübjektif şartı, 
büy "k Türk ye id aline olan imanı
mı& ve bu ideali tahakkuk etlirccek 
olan irademizoir. Bir imanın. bir ira
denin nasıl bir memleketi istiladan 
kurtarabüdiğinln, harap bir yurdu 
nas1l yeniden in~a ede-bileceğinin mi
salini Atatürk'te gördük İdealist ne
siller maddenin değil, madde idealist 
nesillerin esiridir. Ancak benlikleri
ni. kudretlerini kaybetmiş milletler, 
ma<ldeye köledirler. 

Büyük Türkiye'nin tahakkukuna 
imkan verecek objektif şar lar mem
lekette mebzulen mevcuttur. Orhan 
Conker bu şartlara ait mukayeseler 
yapıyor: arazi geni liğinin müsaitli
gini. nüfo tezayüdünün imkanlarını, 
toprakaltı servetlerinin zenginliğini, 
memleketin mümtaz coğrafi vaziyeti
ni tebarüz ettirerek Türkiye'nin ma
lik bulunduğu hudutsuz inkişaf im· 
kAnlarınrn güzel bir tablosunu tersim 
ediyor. 

Ki abın gayesi muharririn dediği 
gibi, Türkiye'nin bu büyük hayati 
noksan ve ihtiyaçlannı, Lüyük Tür
kiye"nin hakikat olması İ!jin bir an 
evel ortaya lcoymaktır. Eserde dikka
te şayan olan cihet, o ·uyucuya evcla 
yapıln·u~ olanı değil, eksiklerimizi. 
yapılması lazım geleni göstermek is
temesidir. Bu bakımdan eser. bir ge~ 
ni i§ prograım mahiyetini taşımak
tadır. Memleketin muhtelif iş ~ube
lerinde ve hayat ahaiarında yapıl-

( ) Dr. Orhan Conhr. Biiyi1k Türkiye 
sıyluı :!16. Ankara 19J9, Sauş ye
ri: Akbaı kitapevi. Ankara. 

lsmail HıııretJ TôKIN 

ması lüzumlu işler sıra ile ve vuzuhla 
~öıot.erilmiştir. Kitap hem devlet ve i

dare adamının elinde iyi bir rehber, 
hem de genç nesle noksanlarımızı ta· 
nıtan ve yap1Jması gereken i;ıleri öğ· 
re en lıir manuelclir. Muharrir de e
sasen eserini Türk gençliğine ithaf 
etmi tir. Bıı ithafı öyle ifade et -
mektedir: .. Türk mi~ıeti az zamanda 
büttin dünyayı hayrette bırakan bü
yük i ler yaptı. :Fakat imdiye kadar 
yaptıklarının yanında yapacağı işler 

daha çoktur. Onun içindir ki, bu ki
tapta vatansever Türk gençli~ inin 
gözü önüne önce yapılanı değil. fakat 
yapılması 14.zım geleni koyduk". 

Binaenaleyh yurdunu tanımak ve 
başarılması icabeden büyük işleri, 
memleketin hüyi.ık da\'alarını öğren

mek isteyenlere Dr. Orhan Conker'in 
bu ki ahını hararetle tavsiye cderi7.. 
Eser cidden muvaffak olmuştur. 

Türkiye'ye dair kıymefh bir eser 
Fran a'nın genç ve değerli siya i 

muharrirlerinden Girard Tongas. e
vckc memlekeıi•nizi iki defa ziyaret 
etmi ve i:ıtibalarını .. Atat ürk et le 
Vrai Visage de la Turquie Moderne" 
i mi altında çok anlayı 1ı ve kuvelli 
bir eser halinde neşretmişti. üyük 
bir rağbet gören, kııımen türkçeye ve 
aynen ingiliıceye terceme edilen bu 
eserinden sonra türkleri çok seven ve 
takdir eden dostumuz Tilrkiyenin bey 
nelmilel iyaset saha. ında oynadığı 
rolün ehemiyetini anlatmak için hu 
kere "La Turquie centre de Gravite 
des Balkans et du Prochc - Orient" 
ismiyle çok daha mufas!lal ve etraflı 
bir eser hazırla.mı bulunmaktadır. 
276 ayfalık büyük bir cilt halind pek 
yakımla piyasaya çıkarılacağını haber 
aldığımız bu eser Pads' e Paul Gcut
hner (12, rue Vavin Paris Vl) miies
sesesi tarafından ne-ıredilmckteılir. 

Eser evclce Paris ve şimdi Tahran 
Büyük Elçimiz Lulunan B. Suat Da
vaz'ın bir ön sözünü muhtevidir. İn i
'"'rı akabinde bu sütunlarda daha et
raflı bir surette bahsedeceğimiz bu 
ki.tabı şim ıden okurlarımıza tavı>iye 
ederiı:. 

Muhasibi·n kitabı 

Divanı Muhasebat murakiplerinden 
B. Yusuf Kenan Unsal, bu unvan al
tında bir muhasibi alakadar eden alel
umum meseleleri izaha tahsi · ettiği 
bir eser serisi neşre başlamış ır. Bu 
serinin intişar etmiş olan ikinr:i -a
yısında gündelikle çalışan işçilerle 
müteahhitlere yapılan tcdiyat ve tev
kifat nispetleri cetveller balinde ve 
kolaylıkla bulul)acak • urette tertip 
ve tanzim edilmi~tir. Gündeli - tedi e 
etmek me ·kiinde olan muhasipler bu 
suretle ödiyecekleri ücre lerin hafta
lık. aylık ve günlük tutarlarını derhal 
bulabileceklerdir. Bu suretle muha
siplere buyük kolaylık temin eden bu 
kitap 125 kuruş fiyatla her kitapç~da 
sa ılmaktadır. Alakalılara tavsiye, 
müellifini takdir ederiz. 

Vekalellerde ihtisas 1 
iZCiLERE 

Banehrimizin dinç ve gür
büz misafirlerine Çocuk E
ıirgeme Kurumunun neşret· 
tiği (Çocuk) dergisi hoş gel
diniz der ve eyi basanlar di
ler. 

cedvelleri 

hazırlanıyor 
Barem kanununun muvakkat üçün· 

cü maddesinde 1939 mali yıh umumi 
mUvazcne kanununa bağlı E cetveline 
dahil tertiplerden alınan kadrolardan 
daimi ma1ıiyeti haiz bu unanlan da 
ih iva eden ve ücretli ihtısas mev ·i· 

!erini gösteren daimi ücretli kadro

lara mü eallik kanun layihalarının en 

geç 1 ikincitc§rin tarihine kadar Bü· 

yük Millet Meclisine verilmesi icap 

etmektedir. 
Esasen, barem kanununun 9 uncu 

rı ddesi ihtısas mevkilerinin teşkilat 

lı..ı:ııınlarma eklenmesini icap ettir

m~!<tedir. 

Kanunun bu hükümlerini yerine 

getirmek üzere Vekalctlerdc yapılan 

hazırlıklar bitmek üzeredir. Bu hu· 

sus aki layihalar bugünlerde Büyük 

illet Meclisine scvkedilmck üzere 

Ba ·eka!ete gönderilecektir. 
Uyi ala.r kanuniyet kespedinciye 

a :~ , barem kanuni •le Vekiller He

;rctine verilmiş olan ihtısas mevkile

rini tayin salahiyeti devam edecek. 
bu tarihten sonra kanunlarla tesbit ve 

tanzim edilmi' bulunacaktır. 

Dikili' de zelzele 
hmir, 24 a.a. - Evellü gün ve dün 

Dikilide orta ~iddette iki zehele daha 
olmu tur. Dun Kemalpaşa kau mer
keıınde bir zelzele olmu} ve on be~ 
saniye devam etmiştir. 

Balıkeıir'de zelzele oldu 

Şehrimize gelen malumata göre e
velki gün Balıkesirde saal 23.32 de 
şiddetli bir zelz~le olmu§ ve 2 saniye 
devam etmiştir. Zelzele hiç bir has.ar 
yapma.mı~tır. 

Merkez temyiz komisyonu 
aıalrğı 

Merkez temyiz komisyonu azalığı· 
na ikinci umumi müf ettiJlik adli mü· 
şaviri B. Tahııin Tokgöz tayin edil· 
miştir. 

Gazi Terbiye Enstitüsü eylül 
devresi mezunlan 

Maarif Veka eti, Gaıi Terbiye Ens 
~i üs ünün eylül de\ resind::n mel Un 
olanlar arasında açık bulunan mual· 
limli kler için kura çekmiştir. Mezun 
gençlerin tayinleri önümüzdeki gün· 
lcrde >'..aP.ılawtır. 

ULUS 

Hatay' da 

İkinci münlehip 
s ~imi baıhyor 

AUkalılara gelen malümata göre 
Hatay vilayetinde mebu · eçimi ha
zırlıkları devam etmektedir. intihap 
esas defterleri üzerine vaki itirazla· 
rın mahkemelerce tetkiki dün sona er· 
mi§tir. Bugünden itibaren Hatay'da 
ikinci müntehip seçimine başlanacak
tır. 

Sahlmıyan milli 
piyango biletleri 

Maliye Vekaleti, milli piyango bi
letlerinden saulmıyanlar hakkında 
yapılacak muameleyi alakalılara bil· 
dirıniştir. Buna göre satılmıyan bi -
Jetler keşideden bir gün evci saat 14 
de bayilerce Ziraat Bankasına veri -
lecektir. Bankala bu biletleri aynı 
gümle iptal edecekler ve gene aynı 
gün bir listeye rapten saat 1 7 ye ka
dar mahalli posta gişelerine teslim 
ederek milli piyango idaresine e:ön -
dereceklerdir. 

Kömür istihlaki 
la ı'm ediliyor 

lHikümet günden güne artmakta o
lan memleket kömür ihtiyacının mev
cut sto ve dahili istihsaluta göre tan
zimi için yeni kararlar almıştır bu ka
rarlara .,öre t1muıni mülhak ve busu-
i bütçelerle idare olunan dairelerde 

ve sermayesinin yüzde ellisinden faz
la ı bu daireler tarafından konularak 
kurulmuş olan bütün teşekkül ve mü
esseselerde mahrukat azami tasarruf
la kullanılacak. tc hin vasıtaları, yc
dne göre hararet 19-20 dereceyi geç· 
miyecck sıırc:lte ayarlanacak \•e bu de
recenin idamesi temin edilecektir. 
Teshin için muktazi mahrukatın te
dari . .iyle de bu esas göz önünde tutu
lacaktır. 

Sömikok teslimi te~hhüdüncle bu
lunmuş olanlar Karabük koku teslim 
ederek teahhütlerini ifa edebilecekler 
dir. Yukarda ya7.tlı dairelerle teıek-
cül ve mlicssc:selcr lcahhutlerin bu au 

retle ifasını kabul etmeğe mecbur o· 
lacaklardır. 

İstanbul Va1isi ~ehrimiıde 
1stanbul vali ve belediye reisi dok

tor Lutfi Kırdar dün sabahki Anado
lu ek ·presiyle heraberintle Mulı.1sebe 
mU<liirü B. Muhtar oldı! .,u halde şeh
rimize gelmiştir. B. Lutfi J{ırdar diin 
muhtelif vek(lletlerle temaslarda bu · 
lunma tur. Vali ve belediye reisi bir 
arkadasımıza: "Vilayet ve belediyeye 
ait muhtelif işler hakkında Vekalet
lerle temas etmek üzere geldim. Üç 
gün kalacak ve cuma günü lstanbula 
löneceğim . ., demi. tir. 

i .his~:ıa· tn · b~ .. eme göre 

haurlamm kadrolara 

Türkiye'nin 
dürüst siyaseti ve 
İngiliz gazeteleri 

Son gelen İngiliz gazeteleri üç ta
rafh muahedenin imzası dolayısiylc, 

Türkiyc'nin dÜTüst ve şuurlu siyase
tinden hararetli bir sitayişle bahset-
mektedirler. · 

Daily Mail şunları yazıyor: 
"Bu karar iki yüzlü diplomasi ı;iya

setinin pek revaçta olduğu bugünler· 
de bir örnek te!ikil etmekte ve zihni
yeti hala bu memlekette canlı bir hal
de bulunan Atatürk"ün hatırasına bir 
tazim ifadesi olmaktadır. 

Bu kararla ciddi bir diploma ik mağ 
lfıbiyete uğramış olan Sovyctler değil 
Almanya'dır. Çiınltii Fon Papen An
kara:da Türkiyc'yi müttefiklerden a
yırmak için faal bir surette çalı mak
ta idi. 

Türkiye'nin kararı, bundan evin-
memize rağmen, kimse için diploma
tik bir zafer değildir. Bu karar. dün
yada hakkın hakimiyetine Türkiye
nin bir yardımı ve muahedelerin ka
ğıt parçalarından daha başka bir §ey 
olduğunu bir hatırlatmadır . ., 

News Cronicle de diyor ki: 
"Enterna yonal teahhütlere riaye

tin nadirle~tiği bir dünyada Türkiye
nin durumu memnuniyet uyandırma
lıdır. Bu hareket bu memleketin ana· 
nelerine tamamiylc uygundur. Mos
kova ile müzakerelerin muvakkaten 
ke ilme i iki memleket arasında te-
zahür eden çuktırun dolduru lam.ıyaca 

NAFIA VEKALETİ 

Yapı işi eri ilônı 
Nafıa Vek~ lelinden : 

l - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
Tohum islab istasyonu selektör ve an
bar binaları inşaatıdır. Ke~if bedeli 
12623 "ira 13 kuruştur. 

2 - Eksiltme 9-11· 1939 perşembe gü 
nü saat 15 de Tafıa Vekaleti yapı ve 
imar işleri eksiltme komisyonu oda -
sında ':apalı zarf usu!iyle yapılacak
tır. 

3 - Eks.illme artname i ve buna 
miiteferri evrak 63 kuruş bedel muka· 
bilinde yapı ve imar işleri reisliğin

den alınabilir. 
4 - Ek.siltmeye girebilmek için is

teklilerin 946 lira 73 kurusluk muvak
kat teminat vermeleri IS.Zımdır. 

5 - t teklilcr teklif mektuplarını 
ihnle gii ü ol .n 9·1 J-039 perc:cmh g-ü
nii saat on dörde kadar eksil me ko • 
misyonu rei. l"ğinc makbuz mukabilin
de teslim edilecektir. 

Postada olacak gecikm,. ~r kabul e-
dilmez. (5A27) 15 06 

AnkaT fcra O.ıtire"i Gavrimen • 
kul Sl\hŞ Memttrluğun~an : 

lıalti şuyuJan dolayı Sulh Hukuk 
mahkc:meıoiuce 1atılaıaııma karar verilen 
AnkP-anın Akba mahalluinde Eyyuıı 
mes • ı sokai(mda 4l0 ada 16 persel 1ay1-

h 259 metre murabbaı a11Ş«p ev aıt•iıda 
yazılı şartlar dahilinde açılc arttu·ma ile 
HU c;,kanlou~~ır. 
EVSAF VE MUŞTEMİLATI : 

Ust katta ahşap tavanlı tas dö~cmcli 
ilci oda bir aralık ve a lt k.atu ah.p.p ta • 
van ve ılöşemeli bir oda ile toprak du,c
meli dığcr bir oda ve bir hela •c avluııun
da bir köşede mutbak"tan ib rettır. Bin on 
sekiz lira kiymet tak<l ır edllmiştır. 
SATIŞ ŞARTLAl:<l : 

::ına delalet etmez ... 
Daily Expre s de 

demektedir: 

1 - Satış peşin para ile 28.11.939 tarihi· 
ezcümle şöyle ne mü ad ı r aah günü sa.at 10-12 ye kadar 

i crıı dairesi ıayd menkul Yratıı memurlu

Finantik, bazı devletler için siyasi 
bir pren ip haline geldiği bir stracla 
işle ~eref yolu iizerinde kalan bir 
memleket. Korkulacak düşmanlar ve 
sadlk dostlar olan insanların bize kar 
şı iyi niyetler beslediğini görmekle 
hayran olmak ve sevinmek lazımdır . ., 

ğunda yapılacaktır. 
2 - Tal ipler satılacak tııkılir edilrni1' 

olan yukarıd:ıkı muhamınıı.-n ıyınetlıı "'< 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir bao • 
kanın teminat mektubu He kanunen temi • 
ruıt olarak kabul edilen ha.:ine tahvilleri 
getirih:celrtir. 

3 - Satııt gilnU arttırma bedeli takdir e
dilen kıymetin ytiı.Je 7S ~ini bulduktan 
ve iıç defa nid <lan sonra mezlror runiın 
L2 nci aaatinde en çok arttırma ulibine i· 
hale olunur. 

M 1 tyo elektrl.k c:.irketİ 4 - lııbu tarilıteki arttınna teklif cd;len 
O O :!! be<leli muhammen kıymetin o/ı 75 ini bul • 

Malatya. 24 a.a. - Şehir meclisi 
yapt1ğı f!vkaladc toplantıda beledi -
yenin hissedar bulundıığu elektrbc 
irkctinin •. irkct elinde bulunan t.is
elerinin satın alınmcıs!nd karar Yer
miştir. Rıı hi~ eh T istikraz suretiyle 
mlii.>3y a ~dıl~ezk \'C böylc~e M:ıJaty 
e ek ıik ~:ı·ıçetı tamamer :.ehir ı ·are-
sine intikal t·rlmıiş olacal.t:r. 

P. T. T. BaşmüfeLtişliği 

matlığı takdirde 13.12.1939 tarihine muııa· 
dif çar . mba günil saat 10-12 karlar yapı
lacak iklnci arttırmada eıı cok arıtır na 
ihııle edilecektir. 

5- Birinci ve ikinci arttırmalard;ı iha
le bwcli ihaleyi müteakip ,·erilmedigi rnk
tlirı.lc üzerınc ihale cJilı:n talibin lıılcbi ij. 
zerine ih:ıle tarihinden itibaren kendisine 
bedeli ihaleyi tc llmi vezne etmesi i · n 7 
gün k dar mehil verilecehir. 1 bu müddet 
urhndıo ıh:tle bedeli y.uırılmadı" ı takdir -
de ihale boııılac k ve bu tarihten evci t"n 
yüksek tcklifde bulunAn talibe leıdi! vec
hilc ıı lmıya ralı olup olnıadıtı ıorulduk • 
t n ı;onra teklif veçhilc almıya rau ise 
ihale l rkı bu taliptea tahı1il edilmek Uzc-

M.J). Müdafaa Vekaleti deniz miıs- re bu talibe ihoale edilecektir. Teklifi veı;. 
1 l .• .. .. hile nlmıya razı olmana cayrlmenkul 15 

teşarlığı muhasebe muduru B. llıra· ııunlUk ikım:ı arttırmıya çıkarılacak en 
him Arsan'ın posta telgraf ve telefon çok arttıran. t.alibe iha1e edilecektir. 

.... ··~·· .. . ·~· 6 - Her ı k ı arttırmada gayrl menkul ta-
umum mudurlugu başmufettışhgıne 1 libine ihale edildikte tapu harcı müştcri-
tayiru ük ek tasdikten sıkmıstır. y~ ihale tar~hine kaıl::ır 01110 müterakim._ver 
Ken<lisi uzun müddet defterdarlık- gı ve r~cllfilıye rcsmı sau'? b~dellnden ~de-

• .. .. .. nccek~ır. Alak ıfarların yrı m,.nlcul uıe-
larda ve vekalet muhasebe mudu.rluk- rin,ıe:~i hakları ·e hııbu iyle faiı ve mıı-
lcrinrle bulunmuştur. Yeni işinde ba· sıırifc dair olan icld".ılanııın evrakı müs • 
şanlar dileı iz. lıitelcriyle 20 gun içinde dairemize bildir-
- melcri 157.ımı.lır. Aksi ta1ulirde haldan ta

Vilayetlerin yeni kadroları 

Dahiliye Vekaleti Hakkari ve Ma • 
nisa vilayetlerinden ga_ ri diğer bü • 
tün vilayetlerin yeni bareme göre ha
zırlanmış olan teJkilat kadrolarını tas 
dike arze<lilmek üzere Başvckalt!tı.: 
vermi tir. 

Yeni Karaköy - Taksim yolu 

Karaköy - Talcsim arasındll ;tçılacak 
viyediikli.i yola esadlif eden yerlerin 
is imlfiki hakkında menafii uımımiye 
kararı verilmesi hakkında 1 •anblll 
belediyesinin talebi Dahiliye vcı,:te
tince tetkik olunmaktadır. 

pu siciliyle sabit olmadıkca satış bedeli -
nin paylaşılmasıniliın har-i~ tutulacaklar • 
dır. 

7 - Arttırmaya i tirak edecekler 10. 
11.1939 tarihinden itıbaren 39 86 No. lu 
dairemizde yerinde her kc:;ı: açık bulunan 
ttartnamc ini okuy bilirler. !991 

Ankara Oçüncu Sulh H kuk Ha
kimli~ inden : 

Pol.aı iar koyÜncJen Hüseyin otlu Ccma· 
lın vefatı ii:rerine terekesine mahkemece 
el konmu1 olJugunrlan kefaleti hıısebilc 
alac3klt olönlat U3 dahil OldU6'U hale.le bil· 
cıır ılc alacaklı ve borçlu! rm ve mirascı • 
nın bir ay 7.ar uııb vesaiki re ·nıiyelerıylc 
ber ber Ankara ÜÇ\İncü sulh hukuk moh • 
keme ine milr c ati rı ve al cak!arını \-ak 
tiyie 1 11r1t ctt rmh enlerin mira5 ıya ne 
~ehsen ve ne de tere •eye izafcıcn tak:p 
edenıiyecı:k l crı lüzumu ilan olunur. 3989 

2S. 10. 19J 

(,_R_A_D _Y o_) 
T0RK1YE 

R11dyo Dılii.zron Postalur 
TÜRKİYE l<adyo~u -ANKARA Rad •osu 

-Dıılga uzun/utu-
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
3L70 m. 9ol65 h:_ •• / 20 Kw. T. A ,--.. 

A N K A R 

Ç RŞAMBA - 2S-l0-19Jg 
ıı.U> Pro am, ve uıcm e.k a;ıt a .ı 
12.31> A j . s \"C me orolojı h:ıbc ler. 
12.!>0 • ürk mbzi ı cPl.) 
13.30-14.00 Muzi.< <K çiik Orilect=:. -

Şc : N cdp A km) : 
1-J. StrnU3s - Mavi Tun va':;i 
Z - i:3 russcl ınans - Fc 1 cm co.k rıı ... u 
3-J. rahm:> 1.1ac:ır da_. 

No: 8. 
4 - Grieıı - P r -ııl siiiti. 

18.00 Procı,ı:am 
ıs.o~ Memleket s:ıat ayan ajıı.ns ve me

teoroloji b bcrleri. 
18:2. Ttlrll m\lzi-i : 

Jııgiltcrc Radyo !darca.inin ta1t"•i 
ı .:erine lngiltcreye ithnf cd lr. 
ol n bu proinun. rneJ:lrur id re. 
l<ö-trıtn misyon ı;urcti;,te ıuık;~.ı 
ne~rodileccktır. 

19,00 1 tiril müı 
Kan ılı: pro ram 

19.25 Konu~n:ıı (Onnanl.anmızı tanıy • 
Jım ve koruyalnn) 

19.40 Türk mu2i~i (Fasıl heyeti) 
20 20 TEMSİL 
20.50 Konuşm:ı. (Haftalık posu lrutıMU) 
21.10 Mü.ıık (Riyaseticümtıur bandocu • 

Şel: lhaan Kıuıçer) : 
1-R. Ch.ı.p i - A Bunth of Roıes 

(Marche Espaırno.c) 
2- P. A. Steclı • l!lirt tlon (Val

se • İntermezzo) 
3-G. Charjlen ·er - Ballet du 

plaisir. 
4 - J. Ed. Baral - Kornet ic;in 

fantezi. 
S - P. T chaikcvıoky • Grcı&&e fan

tai ie Eugcn Oneıin. 
22 M M«mlcket saat ayan, ajans haber

leri, ıir•at, esham, tahvil-t .. kam· 
biyo - nukut borsa"' ( 1 i yat) 

22.20 Scrbe:.t ı;a;ıt 
22.30 MUzik ı Cub,ınıl • Pl.) 
2.3.15·23.30 Yaıınki proiram ve kapanı, 

İngiliz radyoların rötranamieyoıı lı 
verilecek türk müziği 

Tiırkl.Ye ve Ankara radyoları İngiltere 
RııJyo Idarcsinin talebi uzcrınc bu ı -
d renın tn llteredclti muh t!lıf postal ı 
t;ıra ııkian alınarak rÖ·tran11mi5yon ı;u
redyle İngiltcrenin ve dolayısiyle du • 
yanın her tarafına y yılacak olan hu -
si bır türk müziği programr tertip e • 
dilmi tır. 
2~10-1939 çar5amb &ÜnÜ saat tam 

18.25 de ba1lryanık tam 19 da bitecek 
olan bu program, ıerek 1648 metre 18Z 
kilosikl uzun dalga, ve gerekse 31 met
re 70-9465 kilo ıkl krsa dal&U posalan
mızl ne11rcdileccktir. 

Kayseri' de istih ali artırmak 
i i·n tedbirler 

Kayseri, 24 a.a. - Bu 11ene vilaye· 
timiz içinde halkımı:zın geniş mikyas· 
ta zeriratta bulunma ı ve toprak mah· 
sullcri is ihsalatının bir kat daha art· 
tırılması için icap eden tedbirler ahn
mı~hr. Bu maksatla validen köy m'.lh· 
tarlarına kadar bütün hükümet eşki
latı devamlı bir urette çalı~acaklar• 
dır. 

Vilayetçe alınan bu karar bUtün 
halk tarafından memnuniyetle karşı
lanmıştır. 

o·kili felaketzedelerine 

yardım edenler 
Kızılay C~miyrtl Umumi Merlıezinde;ı~ 

Dikili ve havali i zelzele fclıiketzedcJe
rine cemiyctimi:ı va ıtasiyle yardım ya -
pılmak üzere: tebcrrı.ide bulunan ap. ıd ki 
ı im ve unvanları yuılı muhterem ze; ·at 
v~ müe :ı sata gerek umumi merkeı:lmi; ve 
gerek fcliiketzedeler namına t~şeo< · ı ,_ -
ri mili ta kilim etlcriz. 
Lira Kr. 

390 00 A&keri fabrikalar umum mil • 
rllırhı ·ünden 

·~ 9l Anamur Kızılay oubesinden 
117 38 Anamur Kızılay şubcsınden 
24 .so KuGt:hir o;ta ol:ulundan 
91 J4 1orbalJ Kızılay ~ubesinden 
2l 40 Torbalı Kıırlay şube inden 

119 34 Mallıara k11ymak:ı.mlt~1n n 

81 7 89 
3609 42 Evelkl lis1e<lcn 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, ye
ni barem kanununun iicretli memur 
istihdam eden dairelerin kad rolan · 
nın bir ikinci esrinrlen e··el Kamuta · 
ya verilmesi hakkındaki hükmüne uya 
rak inhisarlar umum müdürlliğüniın 

haıırlamış ol<lugu yeni kadrosunu 
tetkik etmektedir. Vekfilct bu müna· 
sebetle inhisarlar umum müdüdiiğü 

teşkilat kanununda da bazı değişik· 
likler yapan bir proje hazırlamıştır. 
Proje ve kadro bugünlerde Başveka -
Jete verilecektir. 

Ankara lcra Dairesi Gayrjmen- 4427 31 

D .. ş~k fia.le Avrup 'ya 

mel satan ta irlcr 
İzmir : 24 a.a. - Gazetelerin yaz· 

dı -ına göre. bazı ihracat tacirlerinin. 
lzmir kuru meyve ihracatçılar birliği 
tarafından tesbit edilen asgari fiyat
tan aşağı fiyata mal satmak için İs· 
tanbul'da lıu maksatla kurulmuş bir 
birliki buhınm:ısından isti ade ederek 
bazı İs anbul Iirmalatı namına ecnebi 
memleketler~ satı~ tekliflerinde bu
lundukları haber alınmıştır. Mıntaka 
ticaret Müc1ür1ü~ü hu hıırek te mani 
olacak tedbirleri aldığı gibi birlik ni
zamnamesine aykırı hareket edenler 
hakkında da takibata b~llanmıştır. 

Polonya oltınlan 
Paris. 24 a.a. - Paris Soir'ın yaz· 

lığına göre, 70 tonluk Polonya altı· 
nı bugün Parise gelmiştir.Bu altınlar 
Romanya • Türkiye - Suriye ve Akdı: 
niz yolu ile uzun bir sefer yapmı~tır. 

Ankara Borsası 

24 llkteşrin 1939 fiyatları 

ÇEKLER 

Lo r 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdıım 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prng 
Matlrld 
\Tarşo,ıa 
Bud:ıpCljte 
Biıkret 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Mo kova 

Ac;ılıs Kapan:a 

U4 5.21 
13';),025 129.28 

2.96875 2.9525 
11.6325 6.595 

29.3475 29.18 
69.~2S 69,145 

Zl .925 
0.97 
1.5975 

l3.18ZS 

23.425 
0.93S 
2.495 

30.6125 
:u.ıg 

21.80 
0.965 
1.58875 

13.1075 

23.29 
0.93 
2.48 

30.4375 
31.0125 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 tlıramiycli 
Ere nı 19.20 19.20 
1938 t'(5 İkramiyeli lSl.55 19.5.5 
An· dolu Mümc. sili 341.30 34.30 

NOT - Hizalarında rakam bu· 
Junmıyan dö,·izler i,10 fiyat t~scıl 
~ilmemi~tir. 

kul Satıt Memurluğundan: 

ipotek olup satılmasına karar v~rileo. 
Ankarada l met pa a mahallesinin Ulucoık 
sokağında S3 ada 13 parsel No. 143 metre 
murbb.11 arsanın ruıııi hi esi aµgula ya
ııl 'jartlar d:ıhillnde aı;.k a tırma ile sa
uııa c;ıkaıılm:fitır. 
EVSAFI : 

Gayri menkul bo$ arı.a h.ıl"ndc lir. Bu 
p:ırııele bıtı ·ik 1.:- ı•aı el nunıaralı evın 
nıc haline ait ::ı.ıılrc it,b11 JJ '• ·· ele a ı . bn 
ltlsrm üzerine y.ıpılrıııı~n. Aruıun ı-• •• ıı 
t_,ş dıvıı.ıla çevrilidir. lteuıııı.u..- rlıvaı .. 
bir seki vardır. Beher tne ... nıurdlbama 
beşer 1.irad,ın olm.ak u.•cr(' ~a·,ı:.ca:t bb>.C· 
ye uı; yllı elli yedı t.uı;>ık fa" lıuymı.:t ta.k· 
dir edilmi~tir. 
SA1'fŞ ŞAR "I,ART : 

ı - Sat11 peşin para ile olmak iiıere 
27.11.939 tarihine mü <lif puaıtcıoi ıünU 
aa;ıt 10-12 ye kadnr içra dairı:ıı; llllYri men
kul satı$ memurlu untla. yavılacaktır. 

2 - Talıpler takdır ed i lmiıs o? n yukarı
daki muh ınmen ltıyru · \İn % i ,5 t:\1 ni • 
betinde pey ak esi veya milli bir b:ın ·a· 
nın teıniııat mektubu il e kanunen teminat 
olarak ka.bul edil n hazine tahvilleri ge
tireceklerdir. 

3 - S. tuJ sil.nü artırma bedeli takdir e· 
dilen kıymetın ""c 75 ini bulduktan ve il.; 
defa nida ettirildikten onrıı mezkur gü. 
nün on ikınci saatinde en c;ok artıran ta
libine ihale olunur. 

4 - 1 bu tarıhı~ki arlfrmaıla teklif e
dilen heı el muh ımen kıymetin % 75 in: 
bulıı aı:lıi:ı tııkdinle lZ.lZ.939 ta ih'ne :uu 
ı::ı lif s:ılı uı1ıi . nı.t lll-12 ye kad:ır yapı· 
lacalc ikinci artırmada en çok artırana i
hale olunacaktır. 

S - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale 
bedeli ihaleyi miıtukip vcrilmedigİ tak
dirde fü:erine ihale edilenin talebi üzerin~ 
ihale tarihinden itibueıı kendiainc bedeli 

Malatyalıların yardımı 

Malatya, 24 a.a. - Dikili felakct-
1edelerine yar ım için ilk günlerdo 
toplanmış olan 4i0 lira yardım komi
tes.i tarafın<lan Kızılay umum merkc-
zine gön<lerilmi tir. Komite yardtrt1 
toplamağa devam etmektedir. 

ihalC'yi teslimi vezne eylcmcsi cin yedi 
ı;ım kadar mehil \"Crİlcccktir, işbu mud· 
det zadında ihale beıleli yatırılınadığl tak· 
dirdc ihale boz.ulacek ve bu t.arıhten evci 
en• yüksek te •1i te bulunan talibine teklif 
veçhiyle alma •a ra.ı:ı olup olmadıiı so -
rulduktan onr teklif ve hiyle alnıa a ra• 
zı i e iha e iarkı birinci t. Hıı•en tr.hs:l 
cd!lmc · \izere bu talibe ib;ı e edıl~u~· r. 
Teklif \'C" hiylc ima· r 11 olıuuaa " y• 
ri men ul yeniden ıs minlu • ıkfnı:i ır r· 
may çıkarılııcaK en çok uran tıt lı • ı · 
hale edılecektir. 

6 - Her lkı artı mada gıyri menıw· 
libine ıh le edileli ılı:: ıpu hara m11~ •• 
ye ihale ı~ rihir.e knclar ol n mıite- :11 
verııı ve teli !iye resmi ise aauş bed 11• 

dcn ödenect"kllr. . 
7 - Borçlu ve ~1 cakh! rla d"tcr • • 

kadarların r yri menkul lizcrindcln ,. 
lan 11 ve hıı u ıyJe fai.-. \'e ı11::.srafa d:ı o· 
bn iti i 1 "i'rınr c ralu müsb teknyle :ı ııı 
ı:il:ı iciı de d:ıirc:nh: ı:.:ı •rn:clcd 1 · 
dır. Aksi takclirdc luı hın ta '.I sıcıliy e E • 
bit oımed:kça satı., beıJelinı payla m ,,rı• 
d hariç tutulacaktır. 

B - Anırmaya iştirak edecekler 10 11• 
939 tarih ındcn itibaren 939 22 ıayı ile d • 
iremizdeki yerinde herkese açık b•l ıJ9110 durulan aartnamcmüıi okuyabilirler. 39 
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Harpte kalori meselesi 
Bu harp daha baılamadan önce, olmadığı gibi olta bile kıyıda, bu

kalori meselesi dütünülmeğe başla· cakta kalmıt ıucuklarla da 2400 
· · · k 1 · çok bir fey ili.ve ede-

rnı§tı. Almanlar çok yemeyı ıevdık· a orıye az . 
lerinden ve ok yiyen adamlar gı· cekleri şüphesi~dır. • 
d. ı d 

ç ı k · f ettı"kle·' Görülüyor kı almanların kendı -
a ann an mut a a ısra ' h ı 

tinden Almanya hiiküıneti, harpten• !erini korkutan ve muhd~ds~m akrında 
. . .. .. k .. 1 umut veren bu erzak ta ı ı pe e 
once ısrafın onune geçme uzere, d d ~·td' B''t" 
bütün memleket halkını muayyen mühim dere~e e egı ır. u un 
t • · z "t k" bü- gün sık sık dıt oynatmayı seven al-
ayına tabı tuttu. aten o e ı .. ·ı b wl k 

Yük harptenberi karınlarının hiç bir mantarın öl~u ı. e t":>:ına ag anma 

" 
k

. d - 'dd' d Al hoelarına gıtmıyebılır. Fakat bun· 
a ıt doyma ıgını ı ıa e en • " k 

- h lk b" b•"t" merak etme- dan dolayı onların gerçekten aç a• 
~·•anya a ı us u un . k d b. ·· 
w b lacaklarına ınanma a ıraz mu-
ge a§ladı. 

Onlann muhasımları İngilizler balagah olur. b .. "k h t d 
f Al h lk Vakıa geçen uyu arp e gı a "e ransızlar da. . manya . a ını~ "zünde~ türlü türlü hastalıklar 

ı:.ç kalarak ııulh ıstıyeceklerıne, dog yu k b ı k't 
rusu, fazla güveniyorlar. r eydana • çı.~ış vef du?1 a~ ~ vHa 1

1 

B
• Al 'd b da alori eksıklıgıne at e ı mıştı. a • 
ır kere manya a u gı · · k 'ki' 

tahdidinin 'ordulara tesiri olmasa buki o hast~~ıklarm vıtamın. e s.ı ı· 
gerektir. Geçen büyük harpte fran· ği~den d~gı~, ye~ek. çeşı~l-~rı~de 

• · b' ·· l"k t muvazenesızlıkten ılerı geldıgı şım· 
~ız askerlerının ır gun u ayını . • . . · k d" Al b' 
"134 · ·ı· k 1 r'nı·n tayını dı ıyıce bılınme te ır. man ıyo-
.. ' ıngı ız as er e ı . . k 'd 1 . b'I d.k 
~.100 k ı · ·d· O h rpte de Alman- lojistlennın bu aı e en ı me ı -
' • a on ı ı. a • 1 • • t • 1 
la başka memleketlerden serbestçe l~rı·dni, kım!akgeldr eknl nm 

5~dnd~z :~=~ 
d h ld 

ı k t rın e gerı a ı arını ı ıa 
tı a alamadığı a e, mem e e . · · k 
halkı sıkılarak ordulardaki asker· de hıç olmamıştır. ?nun ıçın yen_ıe 
l • .. }"k t ··t ki orduların muvazcnesını temın etmeye, vıta• 
hcrın. gdun u kayfını] o e 1 k 5000 minleri tabii halde bulamasalar bi-
epınn en ço az a 0 ara d b' k l t 1 

kalori olarak teshil edilmişti. Bu se· le onlar an ır açını o sun sen ez e 

f k
. h d l" t tb'k -yapmıya muvaffak olacakları unu • 

er ı arpte e aynı usu un a ı f l 
• w "h • r kt tulmamahdır. Geçen se er aman-

edılmekte oldugu ı tıma ı ço ur. 1 . T u·kı r· küçük memleket· 
Şu halde Almanya'da gıda tah - ar ıstı a e 1 e ı .... 

didinin ancak memleket halkına lerdeki iyi gıdaları t~playıp goture-

k 
- k b l d.l b"l" B rek yalnız mısır bugdayı bıraktık· 

arşı oldugu a u e ı e ı ır. u l k 1 . b 1 
kadar tahditten sonra halka verilen ları için ° mem e e~ erınk azıfarkın-

1 
.
1 

. • b 1 "k 1 b' da pellagra hastalıgı çı mış, a at 
ıdanın ka orı erını e çı a ı ır 'd h' d ı .. 1 T hd. .. bu hastalık Almanya a ıç uyu • 

I'· ofesor hesap amış. a ıtten on-
Almanya'da - çoluk, çocuk ve 

genç, ihtiyar hepsi dahil olduğu 
1 alde - adam başına vasati olarak 
gunde 2700 kalori düşerken tahdit· 
ten sonra adam başına 2100 kalori 
düşüyonnuf. Ancak almanlann çok· 
ça yedikleri ve harpte bile ko· 
layca buldukları patates ölçü· 
ye girmediği için halk patatesle de 
günde 300 kalori buluyormuş. De· 
mek ki adam batına günde 2400 ka
lori. Almanlar pastırmayı pek tanı· 
mazlarsa da sucuk yemesini pek iyi 
bilirler. Sucuk zaten tahdide tabi 

f inf andiya ve 
Sovyeller 

(Başı 1 inci :ray! ada) 

talebinde bulunmamaktadır. 

Müzakerelerde· terakkiler 

Helainki, 24 a.a. - Moskova müza
kerelerinin "normal terakkiler" kay
detmekte olduğu resmen bildirilmek
te ve pek yakında bir anlaşmaya va -
rılacağı kati aure!tte ümit olunmakta-

dır. 
Finlandiya delegelerinin Mo~kova· 

ya dönmekte olduğu günlerde_kı gw~r
ginlik bugün o derece şiddetlı degıl· 
di~ .. 
Müşahitlerin kaydettiklerine gore 

Moakova, diğer şimal memleketle -
rinin Finlandiyaya karşı olan ~esa
nüdünün ne derece büyük oldugunu 

.. .. t•· Dig-er şimal memleket • 
gonnuş ur. . d 1 
ler için Moskovada Finl~nd~~a e e .. -

1 . ··sterdikleri husnu kabulu, ge erme go . 1 eovyet makamları müşahede etmış er-

dir. .., 
Finlandiya'nın ledakarlıgı 

Gerek bu düşünceler, gerek Fin -
landiyanın istiklalini muhafaza hak
kındaki azmi Moskova müzakerele -
rinin Finlandiya için şayanı n;7mnu -

· recegı kana-niyet bir tarzda netıce ve 
atini tevlid etmektedir. . . r-· bır 

Finlandiya Sovyetler Bır ıgıne, 
tek fedakı;rlıkta bulunacaktır ve bu 

"' · ' n sov· 
da Finlandiya harici siyasetı~ı aki. 
Y~tlere karşı dostane bir seyır. t p 
edeceği hakkında teminat \•erılecek· 
tir .• 

Sovyetlerin Stokholm elçLsı 
Stokholm, 24 a.a. - Sovyetlerırı 

. . B Kollantay 
Stokholm elçısı ayan . k 
,... . . . orada bır aç 
nıoskovaya gıtmıştır. .. • . 
gün kaldıktan sonra donecektır. 

l!ayJorohat nizamının 

İ ngiltere'ye yardımı 
Royter Ajansı 

Londra, 24 a.a. -

bil,!~riyor : b"' ük devleti ol n 
Ilı .d tanın en uy h b. için 

l . hava ar ı 
dar :ıt nızaını d ıoo nıil-

h . nal en 
ava nezcıretı ~mrıne . · har dola· 

Yon ingiliz lirası verm·ş ve. h~ricin~ 
Yısiyle Haydarabat devl~tı . ·n kar-

k b k vetlerını 
çı acak Haydara at u . 'liz li· 
§ılığı olarak da ayda 1 ı.2so. ıng~avalc 
rasını umumi valinin emrıne 
etmiştir. 

mamıştı. 

Bu sefer de bir tarafın kalori ek· 
sikliğinden tik ayeti fazla "patır
dı" ya benziyor. 

İngilizlerin her vakit bol erzakı, 
şüphesiz, kendilerinin koltuklannı 
kabartacak, dostlarının da ittahını 
arttıracak bir şeydir... Harp içinde 
bile ta Avusturalya'dan gelen buz 
gibi sığır etleri onları yiyebilenlere 
elbette kuvet verir. Ancak öteki ta
rafın günde yediği 2400 kalori de 
insanı aç bırakacak bir tayın sayıla-
maz. G. A. 

BULGARİSTAN'DA 

Kabineyi tekrar 
B. Köseivanof kurdu 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Harbiye nazırı: General Daskalof. 
Ticaret nazırı : Eski istatistik mü

dürü profesör Zagorof. 
Nafıa nazırı: Mühendis Vasilef. 
.Demiryolları ve P. T. T. nazırı: A

vukat Falervski. 
Adliye, ticaret, nafıa ve demiryol

ları nazırlarından başka, diğerleri de

ğişmemiştir. 
Değiştirilen nazırlar, ticaret, şö-

mendöfer, nafıa ve adliye nazırları 
olduğundan, yeni kabine eskisine na
zaran büyük bir değişiklik arzetme-

mektedir. 
Bulgaristan bitaraf kalacak 
Sofya, 24 a.a. - (Royter) Yeni bul

gar hükümeti, bugünkü anlaşmazlıkta 
bitaraflığı muhafaza edecek ve aynı 
zamanda komşu devletlere karşı da a
demi tecavüz siyasetine de devam ey-

liyecektir. .. .. .. 
B. Köseivanof'un dort gun muddet-

le eski siyasi partiler erkanı ile gö
rüşmelerinden sonra yine partiler ha
rici bir hükümet kurulması burada 
hayretle karşılanmıştır. 

Lord Loid Modridde 
Bern, 24 a.a. - Bund gazetesinin 

Madriddeki muhabiri bildiriyor : 
"Lord Loidin riyasetinde hususi 

bir ingiliz heyeti dün Madride gel • 
miş ve Franko ile uzun bir mülakat· 
t bulunmuştur. Heyet yarın Lon · 
:raya hareket edecektir. 

Rusya'dan Almanya'yo 

hayvan yemi sevki 

için bir onlaşmö 
Moskova: 24 a.a. - Alman ajansı 

bildiriyor: 
Halen MoskO\-dı.la yapılmakta olan 

alman _ 50vyet iktisadi müzakereleri
niıı neticesi cümlesinden olarak, Sov
yetler tarafından Almanyaya h;:ıyvan 

· cceg- i sevki yatı hakkında bir anlaş 
vıy . . B J • . imza edilmıştır. u an aşma mucı 
ma h . ~· 
hince, bir milyon ton ayvan.yıyecegı-
nin derhal Almanyaya sevkıne başla-

nacaktır. 

ULUS· 

Alman hariciye 
Danzig'teki 

nazırının 

nutku 
(Başı 1 inci sayfada) [Jetin hayat sahaları biri birine temas 

r~.dor mesel~sini.n e~ geç halledilmesi e~ekte, biribirini kesmemektedir. 
luzumunu bıç hır şupheye mahal kal- İkı devlet arasında herhangi bir top
mıyacak veçhile hareket etmiştir. Tam rak ihtilafı ebediyen bertaraf edilmiş 
bir sene evet 24 teşrinievel 1938 de es- tir. Ekonomik icaplar ideal bir suret· 
ki Polonya elçisi Lipsikiyi Führer na- te biribirini tamamlamaktadır. 
mına Bertesgaden'e davet etmiştim. Mübadele pek yakında kemal nok-
0 gün Danzig'in siyaseten Almanya tasını bulacaktır. 
devletine dönmesi ve iktisaden Polon- Fon Ribbentrop bundan sonra 
yaya bağlı kalması hakkında teklifler- Sovyet • Alman paktını ehemiyetsiz 
de bulundum. Karşılıklı olarak bir göstermek için İngiltere tarafından 
otostrad ve bir şimendifer yapılacak, yapılan propagandayı kaydeylemiş, 
hudutlar kati olarak tanınacak ve ade- müteakiben Almanya'nın Amerika ile 
mi tecavüz paktı da 25 sene uzatıla- münasebetlerine geçerek iki memle
caktı. Bu teklif 5 haziran 1939 da biz- ket arasında hiç bir ihtilaf mevcut ol
zat Führer tarafından B. Beke benim madığını fakat Almanya Monroe ka
önümde ve iki memleket sefirleri ö- idelerine riayet ettiği halde lngilte -
nünde tekrar edildi. Ertesi günü Mü- renin riayet etmediğini söyledikten 
nih'te ve daha sonra 26 kanunusanide sonra harbin mesuliyeti meselesine 
Varşova'yı ziyaretim esnasında B. temas eJerek bu nokta üzerinde uzun 
Bek ile aramızda teferrüatiyle müna- uzadıya durmuştur. 
kaşe edildi. Bu teklifler !ehliler tara- Fransa ve lngilterenin vaziyeti 
fından hiç bir zaman reddedilmedi. Bütün dünya kani olmuştur ki, 
Fakat dahili müşkülattan bahsedile. fransız milleti bu harbi istememiştir. 
rek daha itina ile tetkiki lüzumu ileri Fransız milleti bugün de yarın da 
sürüldü ve Polonyanın da iki memle- harpten ziyade sulhu ister. Fakat hap 
ket arasındaki münasebatı normal ha- kendisine İngiltere tarafından ve 
le koymak istediği bildirildi. fransız hükümeti tarafından dikte e. 

P 1 'd k. l l dilmiştir. 
o onya a ı a man ~r !ngiltere'ye gelince, alman harici -

Aynı zamanda Polonyadakı alman- na ırı şı'md·k· t 'lt h"k" . . ye z ı ı ngı ere u ume -
lara çok fena muamele edıldı. Varşo- t' 'n b 1 h b' ı d be · · l' ını l ar ı sene er en rı gız ıce 

v?daki alman sefareti önünde nüma- ve metotlu bir şekilde hazırladığına 
yı~ler yapıldı. 2_1 ma:t .1939 da Varşo- dair delillere malik olduğunu söyle -
va nın nazarı dıkkatını celbe mecbur mis ve demiştir ki : 
kaldık. Yukarda mevzuu bahs teklif- ~Dünyanın büyük bir kısmı, Münih 
}erimizi bu vesile ile de tekrar ettik. konferansını Çemberleyn'in bir barış 
Aynı zamanda B. Bek resmen Berline eseri zannetmiştir. Bu büyük bir yan
diivet edildi. Fakat 26 martta verdiği !ıştır. İngiltere Çekoslovak hüküme
mektup tam bir red idi. Sefir, Dan- tine yardım etmiş ve bu suretle kendi 
zig'in iadesi hakkındaki alman plfın- müdahalesi olmadan kolaylıkla hal
larının tatbikinin Polonyaya karşı bir ledilcbilecek olan bir meseleden bir 
harp demek olacağını bildirdi. B. Be- Avrupa buhranı ortaya çıkarmıştır. 
kin Berlin'e gelmesi için yaptığımız Son dakikada Münih'te yaptığı şey i
davet reddedildi. Führer'in civanmer- le hatasını kısmen tamir etmiştir. Bu
dane tekliflerinin bu suretle reddedil· nu neye yapmıştır? Bu suale Çem
mesini o gün hayretle karşılamıştık. berleyn İngiltereye döner dönmez 
Fakat şimdi muamma hallediliyor. söylediği nutuk cevap verir. Çember
Kulisi arkasında İngiltere vardı. Şim- leyn, Londraya bir elinde defne dalı, 
di biliyoruz ki o zaman İngiltere ile diğer elinde muazzam silahlanma 
Polonya garanti meselesini müzakere programı olduğu halde dönmüştür. 
etmekte idiler. Çemberleyn Münih'e harbe mani ol. 

Alicenabane teklifler mak için değil, harbi temin için gel -
Fon Ribbentrop, Polonyanın hudut- miştir. Çünkü o zaman İngiltere ha

larda aldığı tedbirleri ve hatta Alman zırlanmış değildi. 
ya bir tek adamı bile seferber etme- İngiltere hazırlandıktan sonra Po -
mişken, seferberlik yaptığını ve bil - lonyaya garanti vermiştir. Bu garanti 
tün bunların Polonyanın hattı hare- ancak Almanya aleyhine müteveccih 
ketindeki değişikliği gösterdiğini ay bulunuyordu. İngiltereyi alakadar e
deyledikten sonra bu tedbirlerin va- den bir şey Polonyanın bütünlüğü de
him neticesini leh sefirinin gözü ö- ğil, kendisine lazım olan silahlı yar
nüne koyduğunu hatırlatmış ve bu su- dımda, garantiden maksat da harp ve
retle altı ay B. Hitlcr'in §licenabane silesi bulmaktan ibaret idi. Bundan 
tekliflerinin muteber tutulduğunu, sonrası malfımdur. Bütün bildiğimiz 
buna mukabil Polonyanın tethiş ha· şey, İngilterenin Polonyaya tarzı hal 
reketine devam ettiğini ve nihayet bulmasını tavsiye edecek yerde onu 
!ehliler alman topraklarını da geçin- taarruz hareketlerine teşvik ettiği 
ce Führer'in buna siliihla mukabeleye dir. 
karar verdiğini söylemiştir. • Musolini'nin teklifi 

üç hafta sonra mücadele bitmiştir. Nazır bundan sonra İngilterenin 
Şimdi Almanya hakiki şartlara uyan Musolini tarafından 2 eylülde yapı -
yeni bir organizasyon yapılmasına ih- lan r.ıüsalemet teklifini reddeylediği
timam edecektir. Doğu Avrupasında ni hatırlatmış ve bunun İngilterenin 
sükun, nizam ve barışın muhafazası fena niyetine delil olduğunu bildire
şimdi Almanya ve Rusya tarafından rek İngiliz hükümetinin hakiki mak
garanti edilmiştir. sadının Almanyanın imhası olduğu -

Hariciye nazırı, bundan sonra, nu söylemiştir. 
alman harici siyasetinin daima Ver- Bu münasebetle ingiliz harici siya
say muahedesinin ortadan kaldırılma- setinin sebep ve amillerinden bahse
sına matuf bulunmuş olduğunu hatır- den B. Ribbentrop, Almanyanın dün
latmış, bu muahedenin son tadiline yaya hükmetmek istediği hakkındaki 
kadar bütün tadillerinin kan dökül - iddiayı "görülmemiş, işitilmemiş bir 
meden yapılmış bulunduğunu, Führe- yalan,, olarak tavsif eylemiş, "dün -
rin garp demokrasilerinin hayati men yada ingiliz bayragının dalgalanma -
faatlerine dokunmadığını kaydeyle- dığı bir kıta mevcut olmadığına gö -
miş, buna rağmen bilhassa ingilizle - re., bu tahakküm muahazasının İn • 
rin daima muhalefetiyle karşılaşmış giltereye müteveccih olabileceğini 
ve her defasında B. Hitlerin Fransa söylemiştir. 
\'e İngiltere ile normal münasebata Hitler, alman politikasının çok malı 
girişmek için tekrar tecrübeler yap - dut gayelerini tekrar eylemiştir: Al
tığını bildirmiştir. man milletinin tabii hayat sahası için 

Nazır bu bahiste, 1933 te Daladiye de hayat ve istikbalinin temini. 
ile iyi münasebat ve silahsızlanma Almanya'nın hudutları 
hakkında tasavvur edilen miıliikatı, Almanyanın Avrupada tarsini işi 
Hitlerin Fransa ile anlaşmak arzusu· bitmiştir. Versay haksızlığı bertaraf 
nun Daladiye tarafından son dakika- edilmiştir. Doğuda yapılan yeni su • 
da reddedildiğini, birkaç hafta sonra reti tesviye ile Almanya müstakbel 
da başvekitıikten çekilmiş bulunduğu nesilleri için bir kolonizasyon saha
nu, sukutunun ebebi lıiç şüphesiz sına malik bulunmaktadır. Şimdi Al
İngiltere olduğunu hatırlatmış, bun· manyanın imalde, doğuda, cenupta, 
dan sonra Führerin İngiltere ile an:. ve batıdaki hudutları katidir. Alman 
!aşmak için yaptıgı müteaddit teşeb- n~üstemlekelerinin avdeti yani büyük 
büsleri, billıassa deniz anla·ması, IIo· bır millete Hiyik olduğu veçhile tabii 
landa, Belçika ve Fransanın bütünlü· ınü,,,ttrnleke faaliyeti müstesna olmak 
ğü, İngilterenin dünyadaki menfaat· Ü.zere Alınanyanın İngiltere ve Fran
lerine riayet meselesi ve hatta iki adan istiyeceği hiç bir şey yoktur. 
memleket arasında tedafüi ve tecavü- Hitler bu suretle Avrupada istikrar 
zi bir ittifak akti hakkında Führcr artları temin etmiştir. Fakat tam 
namına kendhi tarafından İngiltere· böyle bir sıradadır ki, İngiltere iki 
ye yapılan tekliflere işaret eyledik- millet arasında bir ölüm harbi ilA • 
ten sonra Alınanyanın ba ka memlc nın zamanı olduğuna karar verlim~~~ 
ketler}\ de ~asıl aynı suretle yaklaş. ı Nazır bundan sonra, İngiltere~i~r 
ı;uya ça 1ştıgını ve muvaffak da oldu- hiç bir tarafta hiç bir zaman vaidl • 
"'unu anlatmıştır · · e ı:. • ı rını tutmadığını id~ia eden beyanat. 

Sovyet Rusya ile .4.lmcınya 1 ta bulunmu ve Çemberlevnin son 
1.şte bu sııretledir ki. İtalya ile Ak· 1 nutkunun B. Hitler tarafınd.an uzatı

clenı.zde ve Japonya ile uzak doğuda lan barı elini kati surette reddet · 
samı . h k"k· b" d .. mış . m~ ve a ı ı ır ostluk teessus ve buna binaen ağır mesuliyet deruh-
etmıştır. Az zamandanberi Sovyetler te eylemiş olduO-un ka de ı · B' l'" · d t> u y y emış ve, 

ır ıgı e Almanya dı politikasının alman milletinin bundan böyle bütün 
dostları arasında yer almış bulunmak· kuvetiyle sonuna k d .. d l 

d 
w • • • a ar muca e eye 

ta ır. Bu dostlugun derın olması ı~ın azmetmioıı bulund - b·ıd· · 
b

.. .. db' 1 . . :6 ugunu ı ırmış • 
utun te ır er alınmıştır. Bu ıkı dev- tir. 

Nöbetçi eczaneler 
1-10-939 dan 31-10-939 ak$amına kadar 

ecunelerin gece nöbet cetveli 

İstanbul, Cebeci 
eczaneleri 
Yenı ve Halk 

1 7 13 19 25 31 

ezcaneleri 2 8 14 20 26 

• 
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Erzurum pulları 
Sakarya, Çankaya Sivas • Erzurum hatt 

1 · ının resnı• · ı 
~ıa~e ery • h' 3 9 15 21 27 meye açılı'ı hatırası olarak d~m'in ıc..e!-

er ez, . enıııe ır baasında basılan yeni ı . . a m· ~-
eczanelerı 4 10 16 22 28 günü olan 20 birincit ~ud se~ıı;ıı2 açı,.1 
Ankara .ve Ege tı~ çıkarılmış bulu:~~~nr. en ıtıbaren SJ. 

eczanesı S 11 17 23 29 Şimdiye kadar Jıic; bir · . 
Sebat eczanesi 6 12 18 24 30 mamış bir tehalükle _sekrlıyl e nasıp ol-me.a ı arı ta•afı:ı 

Paz~r .. ıı:eceleri nöbet alan eczaneler pa· 1 d~r: n~et'.1: ~.aP!~ılarak sa.tın alı.n. n ve' d-h; 
zar gunu de n<ibet~I olarak acık bulun • bı~ncı ·lunun ılk saa~lerınden ıtıbaren mcv 
mak mecburiyetindedir. Dit•er eczanelerin 1 ~u ~dt~ ·e-nen b~. scrıd~n bugiin, s~tışa c;ı
pazar gıinleri ihtiyari olarak tat:ı yapma· :ırı !gmın h.enuz beşın~i günü olması -
!arı kabul edilmis ve kendilerine tebli~ o • n.a . r<\~mcn, .rışclcrdcn bır tek Eeri teda-
lunmustur. rıkı hemen ımkli.n~rz gibidir. 

Mecmu kıymetı 29 kuruş tabı d · 

İngiltere Kıralı muhalefet 
liderini kabul elti 

Londra, 24 a.a . - Kıral Jorj, muha
lefet lideri B. Atlee'yi kendisi ile gö
rüşmek üzere saraya davet etmiştir. 

Burada tebarüz ettirildiğine göre, 
bu kabulün herhangi hususi bir mahi
yeti mevcut değildir. Yalnız, kıral, 

muhalefet lideriyle şahsi temasta bu
lunmak arzusunu izhar eylemiştir. 

Trabzonda fmd .: sahşı 
Trabzon, 24 a.a. - Fındık tarım 

satış kooperatifi dün borsaya arzedi
len 150 bin kilo kabuklu fındığı da 
14 buçuk kuru tan kamilen satın al
mıştır. 

Kooperatifin müstahsil lehine olan 
bu müdahalesi son bir kaç "gi.in içinde 
11 kuruşa kadar düşen fındığın piya
sada 14 buçuk kuru~tan alım satımı
nı temin gibi müspet bir netice ver
mi~tir. 

Gireson yolunda yıkıla:ı 

menfez tamir edildi 
Şarki Karahisar, 24 a.a. - Giresun 

yolu üzerinde ve ehir civarında dün 
yıkılmış olan iki buçuk metre uzun
luğundaki menfez derhal tamir edil
miş ve yol doğru seyrüsefere açılmı§· 
tır. 

Belediye meclisi toplanhsı 

Ankara Belediyesinden: 

Belediye meclisi kanuni toplantı· 

sını 1-11-939 çarşamba günü saat 17.30 
da yapacağından azanın Belediyeyi 
teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME 
Reis vekilleri intlhabı, 
Encümenler intihabı, 
Hesabı kat'i hakkında eneilmen ka

rarı, 

Münakale teklifleri hakkında encU-
men kararı. 15448 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııta.. 

~ Büyük Türkiye ~ 
: Yazan: ORHAN CONKER -
: Türkiyetnin mesut ve kuvetli : 
: bir büyük Devlet olması için ge- : 
: reken şartları tetkik eden bu ki- : 
: tabı vatan sever her türk genci : 
: okumalıdır. Satış yeri: Akba E 
: Kitabevi. E 
.,,1111111111111111111111111111111111111,.. 

35 bin olan böy!e bir serinin başka ~u~f~ 
karşrlarıamıya agın.ı zaten tahn.in ctml 
bulunuyorduk. 1 

. Bu pulların c;ıkarılacaf:ını ilk defa b 
sutu:~ı.a.:da. haber verdifimiz z:ımen iler~ 
surdugumuz dılekler arasında renk ve 
za~k meselesine de temas etmiştik. Ni
tekım, maalesef. renkler - boyaları ace 
leye gelip Uiyikıyle kurumadı "ı ic;in ola: 
cak - sabit değildir. Ufak bir temasla bo
zulmaktadır. Bittabi yıkamai:a hic gelmi
yecek. Esasen renklerin seçilmesinde de 
bu defa, pek isabet olmamı~ gib'dir. ' 

Zamk azrcrk kirlidir. İçinde bulun.an bir 
t~kım t~z zerreleri, pulları zedelemektc
dır. Hafıf kabarcıklar da göriı.iiyor. 

l'ıı~amafih bütun bu ufak tefek noktalar 
h_arıc;, Erzurum pulları gerek mevım it'ba
rıy!e, gerek tabı itib riyle muvaf! k b'r 
ese~dir. Gördüğü emsalsiz raı;bet ue bu
nu ısbat eder. 

Ok~rlar~m~zdan a1dı~ımı7 me':tup' rcl-ı 
Amerıka ıstıkla•inin l5fJ nci yıldı:ı .. ın , 
Hatayın anavatana kavu ması hatırası ve 
Erzurum pullarının posta e;:şcler'ndc mek
tuplara yapıştırılmadığınd!ın, seri olarak 
satılmak husu unda titizlik gösterildiğin • 
den b:ıhsedilmektedir. 

Posta pullarının her ~eyden eve! posta
larda kullanılmak üzere satı~ c;ık rrlma
ları tabii bulunduğundan bu hu ·u ta bir 
telakki yanlışlığı olacağı kanaattndayız. 

Pbono -poste pullan 
Kolleksiyonculara müjdel Yepyeni bir 

posta ııervi!!i karşı ındayız. Gramofon 
plağı esasatrna dayanan plaklarla muha· 
bere! Garip gibi görünen fakat çok pra • 
tik ve orijinal bir buluş. Öyle bir mektup 
tasavvur ediniz ki aynı zamanda ıes t'e 
naklediyor. Yani "konuşan mektup.,! 

Muhabere ettiğiniz adamın çok uzakta 
olduğunu, kendisini uzun zamandanbcri 
görmediginizi, sesini işitmediğinizi, dü
şünün. Bir mektup alıyorsunuz: bu mek • 
tup size, hem uzaktaki yakininizin ı;rhat 
haberini hem de sesini getiriyor. Muhak· 
kak ki aynr ad md:ın alacağınız basit bir 
mektuptan daha fazla memnun olacak da
ha çok sevineceksiniz. Özledikçe plaiı 
tekrar tekrar nıakinenize koyup dinleme
niz imkanını da göz onünc getir!n. 

Bu tarzı muhabere Amerika'da o kadar 
taammtin etmiştir ki bu serviste kullanıl· 
mak üzere pullar bile c;ıkarrlmaktadır. Da
ha cvel bu seryie için başka memleket er 
pul çılı:armı9lar mıdır bilmiyoruz: fakat 
Arjantin'in bu ıerviı için (1 pezo, 1.25 pe
zo, 1.51) peı.o) olmak üzere üı; ltiymetten 
ibaret bir seri pul c;ıkardığıl\oı öğreniyoruz. 
Muhaklnık .ki bu tarzı muhabere pclr 

az zamanda raibet bulacak ve taammüm 
edecektir. Bittabi pulları da ... 

Normal posta pullarından başka taksa, 
fiıko, lokal, biyenfezana, ekspres, tayyare 
v.a. derken bir de Pbono • Potte pulları 1 c. s. 

Son gün 

U L U S Sinemumda 

5 KURUŞLA 
DEVRİ ALEM 

Fernandel 

Baıtan bata eğlenceli, süllaç· 
lü ve kahkahalı filim 

Seanslar: 12,15 - 14,15 - 16,30 
18,30 ve 21 de 

TL: 2193 • 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Cümhuriyetin XVI. 
Yıldönümü 

Bayramı günlerine mahsus Ankara 
radyosunun neşriyat programı 

28-X-1939 Cumartesi 
Saat : 

12.30 İstasyonun açılışı (Ecnebi dillerle 
anons), İstiklal Marşı, Bayrama 
ait haberler ve tahıil~t. 

13.00 Sayın Başvekil ve C.H.P. Genel 
Daşl:an Vekili Dr. Refik Saydam'
'" nutukları. 

13.20 Ulus Meydanındaki merasim 
14.00 Müzik (Riya et i Cümhur Bandosu 

tarafından - Marşlar). 
14.45 Ajans haberleri 
15.15-15.30 Müzik (Küçük Orkestra) 
17.00 Açılış (Muhtelif dillerde anons) 

İstik!til Maıııı. 
17.10 Müzik (Dans ve neşeli müzik • 

Plak) 
17.30 Cümhuriyet devrinde milli banka

cılıgın inkişafı, tasarruf hareketle· 
ri ve para politikamu mevzulu 
konuşma (Merkez Bankası müdür· 
!erin.den Bay Sanevber Tanyeri ta· 
rafından) 

17.45 Müzik (Kilelik Orkestra) 
18.10 Ajans haberleri. 
18.~0 Türk müzij;i 
19.15 Cüınhuriyet adliy'"si mev7.ulu ko • 

nuşma (Temyiz mahkemesi birin
ci h!1~uk da~resi reisi Bay Fuat 
Hulusı Demırelli tarafından) 

19.30 Müzik (Radyo caz orkestruı) 
20.00 Zabıtanın umumi durumu mevzulu 

k.onuş~a .. ~.Emniyeti umumiye ar· 
şıv muduru Bay İhsan Çailıyangil 
tarafrnrlan) 

Z0.15 Türk m\iı;iii 

21.lS Kızılay Kurumu mevzulu kona• • 
ma (Kızılay cemiyeti umumt mer
kezi reisi ve Ağrı mebusu Bay Dr. 
Hüsame tin Kural tarafından) 

21.30 Müzik (Dans müziği • Plak) 
22.00 Saat ayarı. ajans hc.tberleri, v.L 
22.20 Müzik (Dans ve neşeli müzik -

Plak) 
23.3:1 Kapanış ve İstiklal Marşı. 

29·X·l939 PAZAR 
Saat : 

7.30 İstasyonun açılışı ( 1'.uhtelif dil • 
!erde) İstikllil MarşT. 

7.35 Müzik (Sabah müziği Neşeli 
plak). 

8.00 Ajans haberleri v.s. 
8.15 Bayrama ve merasime ait haber -

ler . 
8.30 Müzik (Pi:.!{) 
9.00 Son 

12.30 İstasyonun ac;ılıı;r (Ecnebt diller-
le) htiklal Marşı. 

12.40 Ajan· ve meteoroloji habericri. 
13.00 Mü7.ik (Kuçük OrkeEtra) 
13.45 Ciimhuriyet Maliyesine umumi b'r 

bakış mevzulu konusma. (Maliye 
Vekıilet ı ne riyot miıduni Bay 
Ham:li Özgüre! !arafın an). 

14.00 Biıyiık Mıllet Meclisinden naklen 
neşriyat. 

15.00 Hipodrom sah sından naklen neş . 
riat. 

17.00 Açılı (Ecnebt dıllerle) ı· ti1d:l.J 
Marşı. 

(Luti en say! ayı ~eviriniz) 
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ZlRAA T VEKALETi 1 
Ölü Çaputçu Hüseyin terekesi 1 p k k ld 

Tasfiye Memurluğundan : ANKARA V ALJLICl ar e 1 irim yapfmlacak 
--------------- Ölü Çaputçu Hü.seylne alt menkul ev --------------- V lil'ğ' d ""•il L • &..... • oyası 27-10-1939 tarihine müsadll cuma Ankara • 1 m en ı 

r• 01', DısknCH o YC Mibzer 'Ye 2·11-1939 tarihine müsadif per•cmbe Tamirat yaptı rı laca k Ankara-lııtanbul yolunun 100 000 

inşaat münakasası 
İstanbul Belediyesinden ı 

Şartname tık keti f 
ıürılerl nat 14.17 ye k2dar iıtuyon cl - inci kilometresinde ve Peypazarı ka-

l k varında Cümhurbct un fabrikası ittltıalin • 
(1 JniJ\a de halen veresenin i gaHnde bulunan ev Ankara Valilifinden ı usı dahilinde yapılacak parke kaldı-

ıvlusunda acık arttırma ile satılacdı ilin Muhammen bedeli 817 lira 60 kuruş nrn inşaatı 6.11.1939 tarihine ra11tlı-

bedeli teminat bedeli 
1,10 1661,54 221S3,93 lıeyoflunda. tOnelde bele<fiyc toka • 

Ziraat Vekaletinden 

Zir i 'kombinalar ihtiyacı için kapa 
h zarf usuliyle 30 adet Mibzer, LS a
det S Diskli, ıs adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Dikaharo satın illınacakhr. 

1 - Mibzerin beberiııe 675,5 Disk
li pullu un bcherine 600.6 Diskli pul 
luğun bel•erin 750 ve Dlksharonun 
beheriu~ de 3SO lira kıym .. t tahmin e
dilmiştir. 

2 - İhale 14 birinci kanun pcqem 
be günü saat 15 de Ziraa· vekalet= bi
nasında routc ekkll satın alma komiı 
yonunda yapılacaktır. 

3 - 30 adet N.'ibzeriçin 1519 lira 15 
adet 5 Dılcıli pulluk i~in 675,lS adet 
e Dikıli pulluk için 844 ve 30 adet 
Diksharo için 788 lira muvakl-:nt temi 
nat verilecektir. 

4 - Bu makinelere ait idart ve fen
nt !&rtnamcler zirai kombinalar mü 
dilrlilğünden parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin kapalı zarflarırtı 
'4 Brinci kanun perıembe gUnU saat 
t4 de kadar komisyona vermeleri ve 
uat 15 de 2490 sayılı kanunda vazıh 
vesikalarla birlikte komieyonda ha 
sır bulunmaları (4968) lS148 

Yulaf alınacak 
Etlikte Bakteriyoloji ve Seroloji 

üeueseai Direktörlüjiinden : 

1. - Müessesede mevcut serom hay 
vanatı için asgari 60,000 uami 80,000 
kilo yulaf pazarlığa !ievrilmiştir. 

2. - Tahmin edilen bedeli 5600 lira 
dır. 

J. - İlk teminat 420. lira olup Banka 
mektubu veya veıne makbuzu ve ba
rine tahvili teminat olarak kabul edi· 
lir Tahvillerin de hazineye teslimi 
prttır. 

4. - th&lesi 2·11-939 perıembe gil· 
nü ıaat 15, dedir. Şartnameti müuae
ae Direktörlüğünden bedelsiz olarak 
ttr11ir. 

5. - 2490 sayılı kanunda yazılı '3rt 
ları haiı olan isteklilerin muayyen 
olan gUn ve uatta Ziraat Vekaleti 
muhasebe :M.lidiirlütünde mUteıekkil 
eatın almak komiıyonuna mllrac:ıtat-
Jan. (5280) 15221 

MALiYE VEKALETİ 

Eski paralar hakkında 
Maliye Veklletinden ı 

ı - 2257 numaralı madeni uf akhk pa 
ra kaı1unun sekizinci maddcti muci • 
bince mevkii tedavülden kaldtr11an el 

ki bronz be§ Ye iki bu~uk kuru1luklar
la nikel bir kuru luklar 31 K. evel 1939 
tarihinden sonra devlet borçlarına mu 
kabil ıerek malaandıklan ve gerekte 
Hazine veznedarlığını ifa eden ve zl· 
nat bankalarınca dahi kabul edilmi
)'tcektir. 

Binaenaleyh ellerinde hu n~l para 
bulunanların bunları mezkllr tarihe b 
dar devlet borçları mukabilinde mal
aandı1dariy1c merkez ve ziraat banka
lı fObeılne yatırmalan ilin olunur. 

(5059) 15228 

olunur. 3990 yan pazartesi günil saat ıs te vilayet tan ibaret Taşhan karşısında İdarei hu 

ASKERi FABRiKALAR 
ıusiyeye ait 6 No: lu mağazanın tami- daimt encUmeninde kapalı zarf usu· 
ratı açık eksiltm~ye çıkarılmıştır. liyle ihalesi yapılmak Uzere eksiltme-

13 kalem koşum malzemesi 
ah nacak 

İhaleai 26-10.939 pergeınbe günü sa ye konulmustur. 
at 15 de Vilayet daimi encümenind Ke'if bedeli (29422) lira (72) ku-

-
e 

lcra edilece inden taliplerin% 7,5 ni ruıtur. 
betinde 65 lira 85 kuru~luk muvakka Muvakkat teminatı (2206) lira (07) 

s 
t 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko-o 
misyonutıd n : 

teminat makbuz veya teminat mektup kuruıtur. 
larile birlikte ihale günü vilayet dai İsteklilerin teminat mektup veya 
mi encümenine ıartna~sini görmek makbuzları ile ticaret odası ve11ika11 
isteyenlerin hususi muhasebe tahak ve bu lg için vilayet makamına bir is
kuk Müdürlüğüne müracaatları ilan tida ile alacakları fennt ehliyet vesi
olunur. (5245) 15195 kalan ile birlikte yukarıda sötü ge

. 

-
Tahmın edilen bedeli (4500) lira olan 

J3 ka cm ko um malzemesi as eri fabri -
kalar ıaınum müdürlü ü mtrke& satın al • 
ma komisyonunca ~-11-1939 paıartesi (t{l
nü aant 15 te pa:ı.ulıkla ihalt edilecektir. 
Sart me parasız olarak konıl5yondan 
•ertlir. Taliplerin muvakkat tcmioat olan 

çen gUnde saat 14 e kadar teklif mck-
T amirat yaphnlacak tupıarını daimi cncumen reisliğine 

vermeleri. 
Ankara Valiliğinden ı (337) lira (.lO} kuruıı ve 2190 num ralı ka· 

nu::ıun 2 ve 3. m ddelerindekl vesalkle ko· 
miııyortcu olmarlıklaruıa ve bu i11le allka • 
dar t ecen! n oldalıılarına dair t1caı-et o • 
d ı vcsih .. iylc m :ı:kllr J:iln ve saatte ko· 
miıyooa mur caatları. (S369) 15330 

1 - Keıif bedeli 1277 lira 25 kum~ 
olan Haymana kazaaı husuıi idare diı
panıeT binasının tamiratı pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

60 lon döküm koku ahn ak 2 - Puarlığı 2·11-1939 pcr4em ' 
günil saat 15 de yaptlac:utır. 

3 - Katt teminatı 95 Jira i9 kuru,. Askeri Fabrikıtlar Umum MÜ· 
dürlü&ü Merkez S tın Alma Komis- tur. 
yonundaıı : 4 - Panrhğa gireceklerin kanuni 

Tahmin edıleıı bedeli (3000} lira olan teminat ve 2 90 sayılı kanunun 2,3 
60 ton u lriiın koku uk~rı fabrllıaln ıı · maddelerinde yazılı belgelerle ve bu 
muın uıuuurlU ü mcrku .atın alına ko • • 
rr.iııyonunca 6-ll-!139 pa:ı.artesi ııünn saat gibi işlerle iştigal ettiklerine dair tı· 
14 te p ı: rlıkla ihde edilcce tir. Şiır a· cari:t oda!lından alacakları vesikalarla 
me para ıı ol rak komlıroadan 'lerlllr. birlikte muayyen gün ve saatte vilyet 

ııl lplerin muve.lck;ıt tc:minat olan (225) • ~ . • 
lira ve 21!Xl numaralı kaııunun 2 ve 3, ltıad daımı encUmcnıne ve ıartname ı ve kc 
dı:lerinı'lcld ve ıılkle_koıniıy~ncu olmadık- şifnameyi görmek iızere vll yt:t sıha 
!arına ve bu l•le alahad.a.r t cc:ard~n ~I · müdı:ı \, ğl.in mürac~ı:tlan. 

me.tkOr g\ n ve sa:ıtte kom!:;yoııa m\I c • (5290) 1S2J3 
dulclıınN d~ r tıcarct orlaı;ı vı:sıltuıyle ı 

atlan. (5S70) 15331 ---------------

8 ka.em makara ve iplik o ınaco 
Askeri Fabrikalal' Umum Müdüı-Hlğü Merke:& Satm Alma Ko· 

misyonundan ı 

2000 Adet 3 lcttb Halci sar:ıç ipliği 25 No. 
150 Adet 3 katlı Beyu •raç ipligi 1S 'o. 

ısoo Adet J kınlı Gri saraç ipliei 2s o. 
2000 Atlet 3 katlı Sarı çiritli .araç i pliıii 18 No. 
500 Paket 2 KıUı ke en ıar:ıç lpllg ı 
290 Paket ! Kınlı Ket~n rııc; JPlii i 

8000 Adet .. o No. Sirab veya haki makara (914 Metreli ) 
700 Adet 40 No. Bcyez :ıinci r1i ıııakıı ra (914 Metrelik) 

Tahmin edilen bı:doli (5000} lira olan cins ve miktarı ,ukıırıda yaınlı selclı kalem 
makanı ve İplikler askeri fııbrikıı r umum mildilrliılll mcrkeı ntm alnıa komiayonwı
ca !>-11 -1939 paz-artesi guou s:ıat 14.3'0 da pazar1rkla ihale edilecektir. Ş rtname para. 
ııa olarak komiııyond verilir. Taliplerin mu"'illdıat teminat olan 075) lira ve 2490 
n maralı kanunun 2 ,.e 3. m dclcrindeki venik e lco 1 yoncu olm dıkların ve bu 
iısle al kad r tüccardan oldukların dair t icaret odası ve ika11iyle mezkur ıtln ve sa • 
atte komiıyona mllracaatları. (5371) 15332 

Arpa ve Kuru ot alınacak 
2 ind Seyyar Jandarma Taburu Ke>mutanlıjından ı 

Erzakın 

tahmin Muwkkat 
bedeli tenılnat 

-

cinsi 
Miktarı 

Kilo Li. Kr. LI. Kr. eksiltme uauJU İhale gUn ve aaati 

Arpa 300000 
Kuru ot 200000 

16860 1264 00 
9240 693 00 

Kapalı zarf cuma 3-11·939 

" " •I " ,. 
10 
11 

1 - 13-10-939 tarihinde eksiltmeye konulup talip bulunamadığ ndan 15 
gUn müddetle temdit edilen Tunceli vilayeti Na:ıımiye kaza.anda bulunan 
ikinci sy. taburunun bir senelik ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle satın ah· 
nacak iki ka cm yetn maddesinin cins ve miktarı ile diğer ınalümat yukarı
ya çıkarılmışhr. 

2 - Tahmin bedelleriyle muvakkat teminat miktarları hizalarında gaste· 
rilmiştir. 

3 - Şartnameler tabur komiıyonunda her zaman görülebilir. 

4 - tıteklilerin her kalemin hizasında yazılı gün ve satte satın alma ko
miıyonunda huır bulunmaları llzımdır. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanun ahldrnına göre kanuni vesikalarla te· 
:minat makbuzu ve teklif mektubunu haiz kapah zarfın muayy~ zamanın
dan bir saat evvel komisyona verilmesi. (5513) 

Bu işe ait ke§if ve ıartnameyi her 
gün Nafia müdürlüğünde görebilecek 
leri. ( 5389) 15340 

Beton anne iıteri 
Ankara Valiliiinden : 

Keııf bedeli 1466 lira 88 kuruştan 
ibaret bulunan Ankara - İstanbul yo
lunun 91 + 900 kilometresinde: ki men· 
fezin ayaklarının beton armeye çevril · 
mcsi i§İ 26-10-939 per~embe günü sa
at ıs de vilayet daimi encümenide i
halesi icra kılınmak üzere pazarlığa 
konulmuştur. Muvakkat teminııtı 102 
lira 82 kuru§tur. 

hteklilerin muvakkat teminat ve 
me ·tup ve ma ·buzunu ticaret odası· 
ve: ikası ve nafıa M. den alacakları eh-
1iyet vt '!. taları ile birlikte sözü geçen 
~iln ve saatte daimi encilmene müra
:aatl:ırı. 

Bu işe ait ke§:f ve şartname j her 

~iln nafıa müd" lül{Undc görebilecek-
lerdir. (5452) 15396 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Sıhhk ( m f omruğu 
Duraunbey Alaçam Devlet Or

man lılelmeıi Revir Amirliğinden: 
ı - Duraunbey devlet orınan iılet

mesi istasyon depoiunda istifte mtv· 
cut (762) adet muadili (443) nıctremi· 
k5.p (613 desimetre mikAp çam om
ruğu açık attırma ile satılığa çıkarıl· 
mıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş keıme 
payları mevcut ve kabukları ıoyul
muı olup baeim kabukauz orta kutur 
Jaorinden hesap anmı tir. 

3 - Tomruklara ait satıt şartname
i İstanbul, Ankara, Balikesir orman 

çevi. '- müdilrli.ikler· le ve Dursun
\ y revir ' 'rliğinde görülebilir Tom 
ruldarm beher metre mikabının mu
hammen bedeli (11) lira (70) kuru§· 
tur. 

4- İsteklilerin vüzde ,! m\lvak ·at 
pey akçeleriylc 31.10.939 ıalı günü sa 
at 15 .; Duraunbcy revir amirliğine 
müracaatları ilan olunur. 

(8491-53~6) 15321 

FAKÜLTELER 

Ekmek ahnacak 
Ankara H\lkuk Fakültesi Direk

tÖl'lüğünden : 

ğında yaptırılacak tahsil ;Şubesi bina· 
aı 

1,13 1688,38 22511,67 Fatihte yapılacak belediye tahsil ıu· 
besi binası. 

Ke~if bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazıla işler kapalı 
zarf eksiltmeıine konulmu9tur. İhale 31.10.939 'lalı günü saat 15 de İstan
bul belediyesi daimi encümeninde yapılaca-ktır. Taliplerin ihaleden eeki• 
gün eve! fen işleri mUdürlUğüne müracaatla alacakları fennt ehliyet veai
kaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları iJe 2490 No.lu kanuna göre 
hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale gUnU ııaat 14 de kadar İstanbul be-
lediyesi daimi encümenine vermeleri. (8332/ S255) 1.5244 

nunda 4450 lira muhammen bede!li 
muhtelif cins yazı tahtalarının kapalı 
ıarf usuliyle eksi.ibnesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
Anhara Mektepler Muhasebtaine yatı
rılacak 5 lira bedel mukabilinde Fa
külte muhasebesinden alınır. 

Muvakkat teminat 333 lira 75 kuruı
tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vahkat teminat ve şarnamcııinde yazılı 
vesikalarla birlik e aynı giln saat 12 
ye kadar makbuz mukabilinde Komis 
yona vermeleri. (5.;65) 15440 

Baltan iye vesa]ı e ahnatak 
Müzik Öğretmen Okulu Direk

törlüğünden : 
C'nai Miktarı 

Battani e 40 adet 
Patiıka 450 metre 
Nevresim ısa adet 
1 - Yukarıda yazılı ilç kalem ihti

yaç açık eksiltme usuliyle alınacak· 
tır. 

2 - Eksiltme 10.11.1939 cuma gUnü 
saat 1 te Ankarada mektepler muha
sebeciliğinde teşekkül edecek komls
yon lıuzurile yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1320 liradır. 
4 - Taliplerin yüzde 7,5 teminat 

akçelerini ihale •aatindcn en az bir 
ısaat evel mektepler muhasebeciliği 
veznesine yatırmıı olmaları prttır. 

S - Nümunelerl görmek igtiyenle· 
rin okul di rcktörlüitüne mi.lracaatla-
rı. (5~82) 15552 

ANKARA BELEDİYESi 

Ankaz satışı 

namesini görmek istiyenlerin her gün 
encUmen kalemine ve iıtekUlerin de 
7-11-939 salı günü aaat 10,30 da beledi· 
ye encümenine müracaatları 

(5416) 15388 

Kömür ahnacak 
Ankara Belediyesinden ı 

l - Su İşleri Müdilrlilğü için alına
cak olan 120 ton karablik kötnilrU 15 
giln müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (2820) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (211,50) lira· 
dır. 

4 - Şartnamesini rörmek iatlyen1e
rin her gün encümen kalemine ve İs· 
tcklilerin de 27-10-939 cuma günü ea
at 10,30 da belediye encümenine mil• 
racaatları. {5418) 1S390 

Hafriyat yaptırılacak 
Ankara Belediyeainden : 

1 - İsmet İnönü caddeıiyle su depo 
su araınnda bulunan Topraklık yo
lun..ı~ vapılacak hafriyat bir hafta 
müddetle a~ık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 972 liradır. 
3 - Muvakkat teminat (72.90) lira

dır. 

4 - Şartname ve kctif defterini 
görmek iıtiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 27.10.939 
cuına giinil aaat on bu9ukta belediye 
encümenine milracaatlan. (509) 

15411 

ViLAYETLER 

Makara ipliği ahnacak 
Ankata Belediyesi imar Müdür-

1üiinden ı lıtaıabul Jandarma Satm Alma 
Hacıbayram mahalleiinde kadastro· Komiayonundan : 

nun 51 inci adasının 4 numaralı parae 1 - Muhtelif renlrte ("6,116.000) kırk 
altı milyon dolnaa JUi Ol\ altı bin motre 

!indeki gayri menkullerin hedlaı ve makara iplitl kapalı aarl eksiltmeııiyle 
tesviyel tUrabiyesi ile fazla kalacak aaun almacak ve eksi.Jtnıcsi 4 - ikinci te1-
moloz paı·ça1arına başka yere naklet- rin - g3g tarihine raııtlıyao cumarte:5i gü. 

nii saat l1 de Talıslm • AJaspaışada Jan -
tirmek maarafı alacak tab .. alt olraaJc damıa aumaka komutanlıiı binası içinde-
üıcre enkazının muhammen bedeli e>- ki komlıyonum\lw 7apılac.lttır. 

· be .. "d 2 - İpliklerin mılhammen bedell 
lan sekiz yüz lira ıle on ş gun mu • "17218" on yedi b1n iki ni:ı onaelds Ura 
dctlc açık artırmaya konulduğu ve (17) on yedi ve ilk teminatı (1291) bl.n Hd 
31.10.1939 tarihinde saat 15 te ihalesi . y\a.ı doksan bir lira (28) yirmi ıekls ku· 

ru5tur. 
yapılacağından tilliplerin yü.zde 7,5 a - $art klitdı ber gilaı ltomlıponda 
teminatleriyle İmar MüdUrlUğilne mu ıörlileblllr. Ve1a pıaruıs alınabilir. 

i ( ) 4 - İsteklilerin 2400 uyıh lr.ıınun.un ta-
racaatlan lan olunur. 529l 15251 rtfıu dalreılnde Ulı: tem1natı dl' bnl ttlt .. 

Ko .. mu·· r alınacak lif mektuplarmı ekailttbe eaatmdan bir 
saat evetine kallar ko.ıniayonda bulundunna 

Ankal'a Belediyeainden s 
1 - Belediye daire ve ıuabata için 

alınacak olan (7500) lira klymeti mu· 
hatnmcneli (ıso - 300) ton Karabük 
kömürü on bet giln mUddetle ve ka· 
palı zarf usuliyle ekslltmeye konul· 
mıtıtur. 

ları (8467-5316) 15~ 

1 n~aat mü na kasası 
Malatya Valiliğinden : 

lllllllllllllflllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111111111 
DAHiLiYE VEKALETi 

Hukuk Fakültesi için alınacak as
gari 4500 azami 5000 kilo ekmeğin 
tahmini fiyata beher kilosu 9 kuruş 75 
santim ve muvakkat teminatı 355 lira 
62,.S kuruıtur, 

2 - İhalesi 3.11.1939 cuma gUnU 11-

at on birde belediye encUmeninde ya
pılacak ır. 

1 - 115&.50 lira 83 lruruı keıtr bede
lini muhtevi olup Besni kaıaıt merke
zinde yaptırılmakta o1an ilk okul bi· 
nası baki ye inıaatı kapalı ıarf uıullY.
le ekıfttmeye konultnu9utr. 

2 - Bu lıe ait evrak: 

17.10 lktlsa , ı:kiletini alklcadar eden 
devlet hiıımetleri mcv:ıutu kon i
ma (Sanayi tetkik hcvcti reisi B. 
S reyy;ı Aydeınir.) 

17.25 Mu:ıık (Plak marıl.:r) 
17.45 Cürnhıariyet devrinde ldthtlr' iııki -

ıaft mevzulu konuııma (Maarif V. 
mlistoaırı Ba1 lbsan Sısb.:u tara -
fmdan) 

18.00 Ajanı haberleri v.ı. 
18.20 Miiıik (Radyo cs:u) 
18.50 Clhnhurl)etln XVI. yıl döollmB.n

de ııhl ve lr;tlınai yardım 11$1eri 
mevzulu konu ma (S. 1. M. V. sai
lılt propaıanduı umum mUdilrü 
Bay Dr. Zeki Nasır Bırker tara -
fından) 

J9 05 Tiirk mUzlii 
20.15 Mlizlk (Pllk) 
20.20 Tllrlr mUzljl 
11.00 Cütnhuriyette mlinakall\t itleri CD 

D. umum mUdru Bay Cemal Hi
dayet Sertel tarafından) 

21.ıs Muzik <Plak) 
21.45 Cümhtıtiyet devrinde naf·a itleri 

mevzulu konuııma (Nafıa Vtkileti 
su iışleri reiıt Bay Salihattin Bü. 
ıe tarafından) 

22.00 Sut ıy rı. alıını haberleri v.s. 
22.20 Müzik (Cazband - Pllk) 
23.30 Son ve İltikl41 Marşr. 

30·X·l51S9 PAZARTESİ 
Sut : 

7.30 lıtaıyonun açılı,ı (Mi.ahtılif dil • 
lerde) lıtllrlll Martı. 

'1.35 Mliıik (Sabah rnUd~I - Neıeli ptaJc) 
il 00 Saat ıran ve ajanı baberlerl. 
8.20 Milzlk (Pllk) 
1.45 Mfiterekki memleketlerde cemi . • 

yeder vr- Tllrlciye çocıılt esirJ[cmc 
kurumu mev-ıulu lı:onu'Şllla (Turk 
çocuk uirıe.rne kurumu umumi 
merkez reisi ve Kırlclareti mebu· 
111 Bay Dr. Fll&t Umay tarafınclAn) 

9.00 Son. 
12.30 htat1onun açıhtı (Mıah\elif dil • 

lerle) lıtiklil Marşı. 
12.40 Ajan1 babcrlen. 

ıs.oo Türk mlbitl 
15.4~ Clirnhunyet ıt!mrUkcUUllU ve in

hisarlar idaresinin karalrtcri mcv
ııulu konu ma (G. ve 1. V. ekono
mik 1~1er! müdürü Celi.det Barba
rosollu tarafından) 

14.00 MüLik {Plak) 
14.30 Milli ıkti t ve tasarruf ınevıulu 

konfetanı (Mardin mebıısu Bay 
Rıza Erten tarafından) 

14 45 Mü.dk (Ptak) 
15.00 B el~iye ve köy kalkmmasr mcv

iulu konferans (Dahiliye VelcSleti 
mahalli idareler ,ube mildUrlcrln
den Bay Balı• Koldaı) 

ıs. ıs Son ve İstiklal Marı;ı. 
17.00 lııtasyonun açılışı (Muhtellf dil -

lc:rle) İltikl!l Marııı. 
17.10 MUtllc (RiyaseticUmbur baııdoıu -

Marılar) 

18.00 Ajanı babe.rleri v.ı. 
18.20 Cümhuriyct devrinde ziraat r;a • 

lı malan •e feyidi esıırleri mev
r.ılu konıı•uu (Ziraat V. müte -
husıı m tavlri Bı1 Rahmi Öke 
rafından) 

18.35 Tilrk nıUılil (Tuna boyu, köçek 
ve mllll havalar) 

19.35 Tiirk hava kurumunun 14 yıllık 
çalı~muı mevzulu lronuıma (Tilrk 
hava kururnu umumi merkezi rei· 
ıl ve Erzurum mebusu Bay Şiik
til Koçak tarafından) 

ıuo Tilrlr mtiılil. 
20.45 Cümb11riyet devrinde ticaretin ka· 

rakteri mevzulu konuıma (thraca• 
tı tcııkititlandmn& müdürii Bar 
Servet Berkin tarafından) 

21 .00 Müı:ilc (Küçük Orkestra) 
23.00 AJant haberleri v.a. 
22.20 Müsilc (Cuband - Pllk) 
23.30 Son ve İltild~l Muıı. 

Not t 

29-K-1939 g~cHI IHf t•m 10.JO da atı
laıı topla.ııa atslerl 111ılr./Qndıı ve11le -
ce.t. 

$ehlr hartası yaphrllacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Konya ıehrinin hali hazır bartaaı
nın yeniden alımı iti kapalı zarf ı.mı· 
tiyle eksiltmeye konulmuştur. 
Yapılacak igin mahiyeti: 
Konya şehrinin 1620 hektar vüaa

tindeki meskun ve gayrı meskun ıa· 
hasının hali. haur haritalarının alımı 
ile bu sahayı çcvrcliyen ve 800 hektar 
tutan arazinin takeometrik haritasiy 
le ccman 2420 hektara varan 1/ 5000 
mikyaslı umumi haritanın teraimin
den ibarettir. 

İtin maktu ke§İf bedeli 25200 lira
dır. 

Muvakkat teminat 1890 liradır. 
İhale {3) 2. tt}rin 1939 cuma günü sa 

at 15 te Konya belediye dairesinde te
tekkül edecek ihale komisyonu tara
fından yapılacaktır. Eksiltmeye itti· 
rak etmek iıtiycnlerin Belediyeler t
mar Heyeti fen ıefliğinden ittirak ve 
sikuı almaları ve bunu teklif mektup 
larına koymaları lazımdır. 

Mukavele ve ıartnameler Konya be
lediyesinden ve Ankarada B. t. Heye
tinden parasız alınabilir. İsteklilerin 
teklif mektuplarını tayin edilen gün
de saat 14 de kadar Konya belediye 
reiıliğine vermeleri ve yahut poıta 
ile gönderildiğinde bu uatte beledi· 
yıyı vu&l olmut bulunması luımdır. 

{5224) J5242 

6-11-939 cuma günü saat on beşte 
açık eksiltme ile ihalesi yapılacafın
dan iateklilerin teminatlannı yatıra
rak Hukuk Fakiiltesi Direktörlügüne 
müracaatları ilan olunur. (5451) 15386 

3 - Muvakkat teminat (~62,50) li
radır. 

4 - Şartn~meairıl gtsrmek i•dyenle 
rln hor gün encilmen kalemine ve iı· 
teklilerin de 3.11.1939 cuma gilnil ıa-

Kapa lı % f usuıı·yıe at ona kadar teklif tnektupalrını bele 
af" diye encUmenine vermeleri ilan olu· 

eksiltme ilanı nur. (5353) 15323 

Ankara Dil ve Tarih - Cotrafya Sarniç inşaatı 
Fakültesi Direktörlüğünden : Ankara Belediyeainden ı 

10.1 l.1939 cuma günü saat ıs de An- 1 - Otobils garajı meydanında Uç 
kara Mektepler Muhasebeciliği oda- adet benzin sarnıçlarının yerleştiril
sında . toplannacak Eksiltme komisyo- meıi on beş gün müddetle açık ek9ilt · 
nunda 5846 lira 50 kuru§ muhammen meye konulmuştur. 
bedelli muhtelif cins masaların kana· 2 - Muhammen bedeli (9890) lira 
1ı zarf usuliyle eksiltmesi yapılac~k- (45) kuruıtur. 
tır. 3 - Muvakkat teminat (741) lira 

Eksiltme tartnamcsi ve teferruatı (79) kuruttur. 
Ankara Mektepler 'Mulıa ebeciHğine 4 - Şartname ve keşif evrakını gör 
yatırılacak S lira bedel mukabilinde mck istiyenlerin her gün encümen 
FakUlte muhasebesinden alınır. kalemine ve isteklilerin de 27. 10. 939 

Muvakkat teminat 439 liradır. cuma günü saat 10,30 da belediye en-
lsteklerin teklif mektuplarını mu· ciimenine müracaatları. (5378) 15333 

vakkat teminat ve ıartnamesinde yazı- p f 1 k 
h vesikalarla birlikte aynı gün saat 12 avyon yap ın a<a 
ye kadar makbuz mukabilinde komis· 
yona vermeleri. (5464 15139 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilônı 

Ankara Dil ve T rih • Coitaf ya 
F kültesi Direktörlüiünden ı 

10.11.1939 cuma &ünü saat 15 te An· 
kara Mektepler Muhasebeciliği oda
"Ada ıoP.luıaqk Ekıiltmc Komisr.o-

Ankata Belediyesinden ı 
1- A'kköprUde yeni tesis edilmiş 

ı.ılan 2 numaralı fidanlıkta yaptırıla· 
cak olan oturma paviyonu 10 gUn 
mücdetle açık eksiltmeye konulmuı· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1213,95) li· 
radır. 

3 - Muvakkat teminat (91,05) lira 
dır. 

~ - Ketif cedveliyle proje ve prt• 

A - Eksiltme ~artnamcsl. 
B - Fennt ıartname, 
C - Hususi fenni şartnarM. 
D. Ke,lfname, · 
E - Mukavele projcai, 
3 - Bu iıe ait muvakkat temlMI 

1249 liradır. 
4 - İhale 8.11.1939 tarihine rMW· 

yan Çartamba gUnü aaat 15 te Malat
ya vilayeti daimt encümeninde yapı
lacağından 2490 aayılı kanuna göre 
hazırlanacak teklif mektuplarının iha 
leden bir saat evcl daimf encümen re
iıliğine devı:Jii meıruttur. Posta ile 
gönderilecek mektupların geçikmetlin 
den ötürü hiç bir mazeret ve mcıuli· 
yet kabul edilemez. 

S - bteklilerin ihaleden liakal 8 
giln evci vilayet nafıa mUdilrlUtün· 
den bu it için ehliyet veıikaııı alma
ları lhımdır. 

6 - Dellallye, pul, ilan, mukavele 
ve saire masrafları istekliye aittir. 

(5426) 1S365 

İngiliıce mütercim i aranıyor 
Kayseri Tayyare Fabı·ikası Di

rektörlüiünden : 
Kayacrı tayyare Cebı ikaaına bir inıillır

ce mütercimi alınacaklar. Bay ve Bayan 
olabilir. Gösteri lecek ehliyete ıöre 210 
liraya lcadır aylık ücret vcrilccı:k1ır. Ta. 
lip ol n larrn emniyet d i rc!:törl iı •un en .ı
lacaldın hUanUhal kitıdı ile istidaların ı 
nihayet 11 - JI. nci teşrin 939 ailnü Kay. 
ICTİde bıılunma.k üzere poıt;a ile ııöndu • 
meleriııi ve Kıyseride fob rlkadft 2Q .Jl.-n• 
el teerln - 939 g{inU yapılacık imt handa 
baaar bıalunmılı rı lliıı ohaonr. 

(5449) 15315 



25. 10 - 1939 

MiLLi MÜDAFAA 

• 
... _... t-eklllerln 'belH sin " uattılll bir 
..-.ır. •• . 'rıat mcktuplarmı 

ULUS 

Un ah nacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

ba ş müdürlüklerinden 168 kuru9 mu
bilinde alınabilir. ka 

-7-

reiıliğine vermeleri lazımdır. 

2500 battaniye ahna<ak 

saat eve! teklıf ı"ıe ıen:cmıiı oliııahdır • 
komisyon bapan 1 ma 15237 
lar. (5301) 

Nohut alınacak 
Alma Komiıyonundan : 

V - Münakasaya iştirak edecekler 
hürlü teklif mektuplarını kanuni mü 

esaikle yüzde 7,5 güvenme parası 
kbuzu veya banka teminat mektu
nu ihtiva edecek kapalı zarflarını 
siltme günü ihale saatinden bir sa
eveline kadar mezkur komisyon baş 
nlığına makbuz mukabilinde verme
i lazımdır. "8750" (5476) 15442 

Pulzometre tağdiye kazam 
ıh nacak 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinde, Haydarpaşa • 
da tesellüm ve sevk ıefliğinden dağı-

M. M. Vekaleti Sahn Alma Ko- ı· · S t . Ankara Levazım Amir ığı a ın 
r.>ısyonundan : l K • onundan ı 
.Beher adedine tahmin edilen fiyatı. ukl.ı Alma omıa~ b'rliklerinin ihtiyacı 

lıra olan iki bin beı; yüz tane battanıye 31 ı Lüleburıaz tilme;35~0 kilo nohut kapalı 
b rinci teşrin 939 salı ıünü ııaat ~l ~e ~~- için doku~ takıitt.e e1i pılarak muka -
zarlıkJa satın alınaca~tır .. h~c:klılcrın uç ır:ırf uııulı!le ekııltm Ev?:t ve şartları ko· 
b n li ra'ık teminatları ılc: bı rlıkte pazarlık veleye baglanacaktır. bed r 11340 lira 
Cu:n ve saatinde Ankarada M. M. V. satın misyondad_ır. Muhar.;.e~ ku~;tur. İhalesi 

1 - Elmalıdaki kıtaatın ıenelik ihtiya. 
cı olan 270000 kilo unun 9.10.93!1 ıünü ya
pılan kapalı zarfla eksiltmesinde talibi 
çrkmadığından Sl.10.939 pazartesi ıtilnün
den itibaren bir ay içinde pazarlığa bıra

v 
nıa 

bu 
ak 

tılacaktır. (5429) 15407 D. D. Yollan Satın Alma Komia· 
yonundan : 

Muhammen bedeli 34.000- lira o- Lokomotif ucakları ve 
lan 20 adet Pulzometre tağdiye kaza
m 7.12.1939 perşembe günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliylc Ankarada ida-

kılmıştır. at teferrüatı 
ka 

2 - Son pazarlılı 8.11.9311 çarşamba gti. 
Dil ııaat 16 da yapılacaktır. 

t na Ko. da bulunmaları. ve ilk temınatı 350 ~- .. ıaat ıs dedir. İı • 
(5457) 15428 1-11-939 çarşamb! ıunu saatten bir saat e-

3 - Unun şartnamesi bpartada tümen 
komutanlığı binasındaki satın alma komis
yonundadır. İstekliler şartnameyi komiı
y~nda görebilirler. 

ler 

P. T. VE T. MODORLÜGÜ 

urşunlu kablo ahnacak 

re binasında satın alınacaktır. D. D. Yollan Satın Alma Komia-
Bu i~e girmek istiyenlerin (2550) yonundan : 

liralık muvakkat teminat ile kanunun Muhammen bedeli (496100) lira olan 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 87 kalem bakır lokomotif ocakları ve 
ay_nı. ~~n ' saat 14.30_ a kadar komisyon teferruatı 11.12.1939 pazartesi günü 
reıs1ıgıne vermelerı lazımdır. saat 15 de kapalı zarf uıulü ile Anka-

teklileri!' belli ı~n .~•mektuplarını komi•· 
vel teklıf ve _ temın · olacaklardır. 

HARIT A UMUM Md. yon baıJkan~fj;;) vermı:ı 15»9 

Bir sanatkar aramyor 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

Ka~orifer ve tamir ve torna ielerinde 
lıtihdam edilmek üzere ilk veya orta .t~h
•llli bir aanıtkira ihtiyac vardır. Talıp 0 -

rln dieer eeralti anlamak üı:~re .. cumart:
ıl ve pazardan maada her gun .0~!e~.e~. • 
•el saat 10 da Harta daire mudurluC'une 

. 15371 
ftluracaatları. (5402) 

LEVAZIM AMIRLlGl 

51 O ton un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komi.ayonundan : . . . 
l - Edremit prnizonu blrlıklerının s~· 

helik ihtiyaçları olan 510 ton una talıp 
çıkmadığından pazarlıia konulm

2
ut

0
tu) ri· 

2 - Tahmin edilen bedeli (6l O ıra· 
dır. ı· d r 

3 M lckıt teminatı (4590) ıra 1 • 

4 = P:zv:rhk 27-10-939 cııma gU~Ü saat 
15 te Edremit Tüm satınalma komısyon~~ 
da yapı.lacakur. T~klif m_ekt~~~~~ı::dıtr. 
te komısyona tesl!m .~tmılik ~ tivenler her 

S - Sartnameyı gorme ıs .f 
..:; . . d komisyona muracaat et· ""n ıı saatın e 
ıınler. (5207) 15162 

550 ton yulaf ahnacak 
'Ankara Levazım Amirliti Satın 

Alına Komisyonundan : . 
1 - Edremit ve Ayvalık ıarnlzonu bır· 

tiklerinin senelik ihtiyaçları olan d~~~ ~o~ 
Yulaf'ın tekrar talip zuhur etme ıgın e 
pazarlığa konulmuştur. (24750) Ur•· 

2 - Tahmin edilen bedeli 

dı~ - Muvakkat teminatı 1856 lira 25 

kuruştur. "nil saat 
4 _ Pazarlık 27-10·939 cuma ıu . 

ıo da Edremit Tüm satınalma. kom11yo· 
nu binasında y;ıpılacaktır. T~klıf mektf P
lan saat 10 da mezkur komısyonı tes ım 
etmiı olacaklardır. . . h 

5 _ Sartnameyi görmek ıstı.~enler er 
&ün 1, saatinde komisyona muracaat et· 
&inler. (5211) 15165 

Bulgur ahnacak 
.. k Levazım Amirliti Satm ,...n ara 

Alma Komisyonundan : 
bulgur alınacaktır. Kapılı 

1 - 140. ton ıi 26-10-939 perşembe ıtÜ! 
2arfla eksıltınd İstanbul Tophane leva -
nü aaat. 11~~~0 ıa:ınalma komisyonunda ya
zım a~ıır ıgıTahmin bedeli on yedi bin 
;~ı:c:ıı!'~iradır. tik. teınin~_tı 1286 lira ~5 
k Şartnamesı ve numuneal kornıs-
uruıtur:. "lilr İsteklilerin kanuni vcaika-
ro~da gb~~abdr teklif mektuplarını ihale 
arı".le . saat evvel komiıyona Ter· 
ıaatındcn bır 15169 
nıeleri. (5220) 

Kuru fasulye at.nacak 
Ankara Levaznn Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Kırklareli garnizonu içi~ 120000 

kilo kuru fasulye kapalı zarf usulıyle mü· 
nakaıaya çıkarılmııstır. b d r 14 ku· 

2 - Kilosunun mu~ammen. ' •~SOS il· 
ru 50 aantim olup ılk temınatı 
dıs B d:ıir evsaf ve sartname her 

ra ır. una .. Uleblllr 
ıiln komlıyo~da ıotkr. cı· toı. _ 9311 cumar· 

.3 - 1hılesı 4 - ın · 
teai günü saat 10 da yapılacaktır. 3 mad· 

4 - Talip olanların kan~nun 2. . teklif 
'k ·1e temınat ve delerindeki vesaı . ı flarını belli gün ve 

nt•ktuplarını havı zar r e kadar Kırk· 
ıaıtten en az bir saat eve ın · onuna ver
lareli askeri satın alma komısy 15223 
nıeleri. ( 5282) 

Kuru üzüm alınacak 

Linyit kömürü ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : . 
G · on birliklerinin bir senelık 

. 1. - ~~ız(600) ton linyit kömürü ka
ıhtıyacı o 1 . 1 e e konulmustur. 
palı zarfla e~aı tmd't!n bedeli 91)00 liradır. 

2 _ Tahmın e 1 
1• d 

Muvakkat teminatı 675 ıra .. ı~: ! - İhale 2-11-939 pefiembe ~unu s:· 
at ıs de Bergama Sa. Al. Ko. bınasın a 

ya~ı~a~~;~f ve ,artları her gün komls
da görülebilir. 

yo Taliplerin belli belgeler ve ~u-
- teminatını havi teklif me~tup a

vakkat . d n evvel en gec bır saat 
rını i~ale saatın k~miıyona makbuz muka· 
evvelıne. kadar l . lüzumu illn olunur. 
bili tesdlım ~!11e,ee;i'kmeler muteber de~ll-
(Posta a va 1 15ZS4 
dir. (5335) 

Pirinç alınacak 
· l'ğ' S tın Ankara Levazım Amır ı ı a 

Alma Komisyonundan : k _ 

1 100 ton pirincin kapalı zarfla el 
- 3 t ıs de Ankara e · 

ıiltmesi 6:11::.~ 9 saa ima komisyonunda 
vaıım lmırlıgı satın a 
yapılacaktır. bed r 22000 lira ilk te: 

l - Muha~men e ~ame ve nüınunuı 
minatı 165d0 ıı:~~-\\$8{:inde kanuni ve t i· 
komiıyon a ı0r1;1 u • 

1 
da bulunan teklif 

caret odası vesıkal~~ de kadar komisyo· 
mektuplarınm ıaat 15351 
na verilmesi. (5375) 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : . . . 
1 - Antalyadıdi kıtaatın senelt ıht(':: 

1 286500 kilo kuru ot kapa ı zar 
cı o an 1 konulmu•tur. 
ıullyle eksi tmey~ 1 rta tümen satın al-

2 - Şartnamesı ıpta bul Ankara L V. 
. nunda ve staıı ' . d ma k~mıs~o komisyonunda ır. 

amirlıklerı aatın al~a . nda okuya-
hteldil er şartnameyı komısyo 

bilirleri 286500 kilo kuru otun muham· 
3 - şbu r 50 kuruııtur. 

men tutan 12892 . ıra ki üzde 25 miktar 
4 - Şartnamesınde h ~d 'lk teminatı 

fuluı da dahil ol-dutu ı e ı 
966 lira 94 kuruft~ri 1 939 günUne tesadüf 

5 - Eksilt!"e . ·. · 16 d hpartada 
ed n pazartcaı ıünü ıaat a 
.. e satın alma Ko. da yapılaca~tı~ . .. 
tum~ İstekliler 9-11-939 pazarteııı gilnu sa 
at 615 e kadar teklif mcktuıılarmı İsp~rta 
tümen satın alma komisyonu ba;kanlıgma 
verecek ve yahut göndereceklerdı.r. Bu. sa
atten sonra verilen ve yahut gönderı~_en 
mektuplar almmıvacaktır. Saat ayan tu · 
men daire saatiyle yapılacaktır. 

7 _ 2490 sayılı kanunun hlikümlerlne ve 
bilhassa 32 maddesine uygun o~mı_yan 
mektupların sahipleri eksiltmeye ıstırak 
ettirilmeyecektir. ( S31l4) 15356 

Sığır eti olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan ı . . .. 
1 Babaeski garnizonları ıbtı~cı ıçın 

110 -;;;n sığır eti kapalı zarfla eksıltnıeye 
konulmuştur.. b d 1. 28050 Ura ilk temi-

2 - Tabının e e 1 Ekııiltnıesi 6-
natı 2103 lira 75 ku~uıtutr.H da Lülebur-
11-939 günü pazar:eıı~ :~ı:uiıyonunda yapı
gaır: aııkert ntın a ".1 h r •iiıı komisyonda 

:;~biıı~~r:f':ıruİ me~~~~yo~e~~sk~ 
ve saatten. bırl ıaat C.::.ta ile r!Sn.derilmi!i 
lığına verılm 1 •e ı--- 15363 
bulunacaklardır. (5412) 

Un ahnacak 
Ankara Levazmı Amirliti Satırı 

Al Komiayonunda11 : 
ı"~ı Kilisteki blrliklıri_n 337~006 'ldt; uc:i. 

1 fla ekaıltmesı • · · nun kapa ı zar . .. .. ıaat 10 da hll -
Amirliği Satın teıı .• 939 ~azırtesı ru;ı':na komisyonun~• 

Ankara Levazım hiyedo tuıı•Y kıatır dokuza kadar verı-
A.1- K isyonundan : yapılacak. Me tup ar 

... a om .. "rlikleri ihtiyacı 1 -
Liileburgaz tumen bı k ru ıizüm kapalı lir. M h en tutan 43136 lira ve ilk 

çln ıo taksitte 6_3 ton. uapılarak muka .. 2 - uaI;:'r adır 
ıarf uıuliyle eksıltmesEı Y af ve tartları teminatı 3 ır . ı' t bul Ankara, tıll· 
Yeleye bag" lanacaktır. vs bedeli 13230 3 - &artnaıne11 ı kan . , onundadır. 
lr h men h' tııla1 satın alma omııy 15383 
ornisyondadır .. Mu a:2 lira 25 kuruıtur. ı1c (5444) 

lln ve ilk temınatı b ailnü saat ıe 

ıı.a ... , •-ıı-M~'d~~ kömürü alınacak 
t Komlıyonundan ı 

Ankara Levazım 
Amirlitl Satın A m• 

· Muh. Bed. Ulı: Tem. Tarih 

ltıtaıı -li:dirne 

• 

Clnıi --La,,em11r~~ .. maden 
komuru 

Mıktar Lr. Kr. Lr. Kr. 
Kilo -----·-- i3910 04 

496800 23576 oo 
842000 

730000 20440 00 

1043 20 26-10-939 
kapalı zarf 

1751 20 26-10-939 
K. Z. 

1533 
336 

.. .. " 
" .... 

saat 

10 

11 

ı& 
17 

• .. 345360 4489 68 
Uı • k" .. " " 11 Tb bun bir senelik lbtl-

un opru ·• .. . d ki birliklerinin"' Urun:::: lı:l:lmİırleri kapalı zarf usu-
l - Tümenin Edırn: e miktarları yazılı 111 

~açları olan yukard! cı~~a~t~r. r her gtın it saatlerinde komlıyondı 
lıyıe mukaveleye bagl~t~erini anlamak isti yenle t lıtedltl vesaik ve 

. 2 - Evsaf ve ııcra . t evvel kanun . ilin _ 
&cirebilirler. . . 11" giin ve ııaııtlerd.en bıkr t~~~arını komisyona vermelerı o 

3 - lsteklılerın be 1 • le teklıf me . 
Yukarda vazıh ilk teminatlarıY . d tümen satınalına klom516ı011onıuıa 
hın 1 de Edırnı e ur. 

1 
_11 ., . • .. :ıt er 

4 - Taliplerin bell .,wn 
llli.ıracaatları. (5199) 

Tu~af alfnacak 
Koıniayonundan ı • rw• Satm Alma 1 A k Leva:zun Aınır ıgı 'htlyaçlan için aeaiıda c noı 

n ara vki birlik !eri hayvana~~~utmuıtur 
1 - Ça.nakkale rnüstahkflem :a:ah urfla ek~iıtmet~ ve saatlerde Mıt. Mv. satın 

\'t ·1c ıı yula ar d österılcn ı 
mı tarları yazı .h lesi hizaların a & nun 2 - 3 madde· 

2 - Her kıtaatın 1 a ·h11le kanunu · 
alına komisyonunda yapı~c~~~f~te teminat a~ça1' ·; :~eıl ııoın!syona müracaatla~ıS447 
1 
~ - İsteklilerin ı:ı:ıe~~ r "hale 5utından bır 5"a 

trındcki vesaikle bırlı tc 1 thaleai ve ıekli 
(5+89) Tem. Tutarı 

Cinsi 

Yulaf 
• 

Miktarı 
Kilo 

7t!3000 
360000 

.M. B.... M. Lr Kr. K Z 
eu Kr · 00 10-ıt-•" to,• ~ · · 

Kr. St Lr. 12 . 34335 "" 
2575 00 ıo-11-3!1 11 K. Z. 

4 !O 00 16200 
4 50 l:Z15 

4 - Muhammen tutarı 33750 liradır. 
5 - tık teminatı 2561 lira 2'4. kuruştur. 
6 - Saat ayan tümen daire r.aatiyle ya-

pılacaktır. ( 5321) 1543!) 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Gaziantep ıamizonunun senelik ih

tiyacı olan (208) ton un kapalı zarfla mü
nak;ısaya konulmustur. 

2 - Muhammen bedeli (22880) ve mu
vakkat teminatı (1716) liradır. 

3 - Münakasası 17 2. ci. teş. 939 cuma 
günü ıaat 10 da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her giın komisyonda 

. 

görülebilir. 
5 - hteklller münakasa saatinden bir 

saat evel icap eden ve. ikalariyle kanunun 
tarif etti~i şekilrle haz ırlıyacakları mek 
tuplarmı Gi!ziantep satın alına komisyo-
nuna vermiş olacaklardır. (5480) 15443 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Konıisyo.-ıundan : 
. ı - Gaziantep ıarnizonunun senelik ih 

tiyacı olnn 75000 kilo sığır, keçi, veya ko 
yun eti kapalı zarfla münakasaya konul 

. 

. 
muıtur. -ı - Muhammen bedeli (17250) · 18750 
(22500) ve muvakkat' temine.tlırı da 
((1294) . (1407) • (1688) t.iradır. 

3 - Münakasası 18 2. cı. Teş. 939 cu 
martesi (ilnü saat 11 de yapılacaktır. 

4 - Sırtnamcsi her gün komiıyondı 

görülür. . . bı' r 

-. 

s - İstekliler münakasa aaatımlen 
5ut eve! icap eden vesikalariyle kanunun 
tarif ettiği ııekilde hazırhyacakları . mek 
tuplrmı Gaziant~p satın alma komısyo 
nuna vermiş olacaklardır. (5481) 15444 

Sofra takımı ah nacak 
Ankaı-a Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
6 1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı 1 

kalem sofra takımı pazarlığı 27.10.llJ!I sa 
at 14 de Ankara L V. amirliği satın alm 

-
a 

komisyonunda yapılacaktır. 
2 - · isteklilerin kati teminatlariyle bir 

tikte belli vakitte komisyona müracaatla 
-
-

rı. (5486) 
Çorba taba&ı 
Yemek tabağı 
Çıta! 
Kaşık 
Biçık 
Tuzlıık 
Tuzluk 
Biberlik 
Ekmek tabağı 
Çay fincanı maa t11hak 
Çay knşığı 
Yemek tevzi kepçui 
Yemek tevzi c:atalı 
Sofra öriıtüsü 
surahı _ 
Bardak 
Gardrob 
y .. mek ırıas:ısı 

50 adet 
100 

50 
50 
50 
05 
10 
10 
15 
50 
50 
05 

05 .. 
23 Metr 
10 adet 
50 " 
25 
04 .. 

ı5446 

100 ton patates 

ah nacak 

e 

Ankara ı..va:um Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

k-
1 _ 100 ton patatesin kapalı zarfla e 

ıiltmesinde teklif olunan fiyat pahalı ı 
"ld "'iiindın paaarlığı 26-10·1931l saat 
d~ .:nkara L V. amirlifi ıatın alma ko 

ö-
ıs 

-
... misyonun.da yapılacaktır. • . 

2 _ Muhammen bedeli .7000 .lıra ılk t 
minatı 525 liradır. Ka.nwu vesıka ve te 
mlnatla belli vakitte komiıyonda bulunu 
ması. (5512) 1~ 

-
1-
g 

• 

K 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1) ldare ihtiyacı için on dokuz ka
mde kurşunlu kablo kapalı zarfla 
siltmeye çıkarılmıştır. 

Şartnameler (170) kuruşa Ankara 1 rada İdare binasında aatın alınacaktır. 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak Aktedilecek mukaveleye mevzu tet-
tadır. {(5398) 15404 kil eden malzemenin imali için icap le 

ek 

va 
m 

22 ka'em moble ahna<ak 
D. D. Yolları Satın Alma 

ettiği takdirde İdare, müteahhide ken
di hurdalıklarında mevcut takriben 2) Muhammen bedel (90.000) mu -

kkat teminat (5750) lira olup eksilt
esi 7 lkinciteşrin 939 salı günü saat 
6) da Ankara'da P.T.T. Umum Mü
rlük binasındaki satınalma komis
nunda yapılacaktır. 

(1 misyonundan : 

120 tonu temiz talaş ve 150 tonu parça 
Ko- halinde lokomotif ocakları ve saire gi. 

bi demirden ari hurda bakır verecek-
dil 
yo 

3) !stekliler, muvakkat teminat 
akbuz veya banka teminat mcktu -
ylc kanuni vesaiki ve teklifi muh· 
vi kapalı zarflarını o gün saat (15) 

m 
bi 

Muhammen bedeli 20094 lira olan 
Eski;iehir çırak okulu için 22 kalem 
möble 7-11-1939 salı günü saat 15 de 
kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

tir. 
Bu i9e girmek iıteyenlerin (23594) 

liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon Re
isliğine vermeleri lazımdır. te 

şe 

le 

kadar mezkur komisyona verecek· 

rdir. 

le 

4) Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
vazım, lstanbulda P.T.T. levazım 
niyat şubesi müdürlüklerinden 450 ay 

k uruş mukabilinde verilecektir. 

aç 

(4736) 14i01 

8 ton grafit ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

ı - İdare ihtiyacı için 8 ton grafit 
ık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel (2640), mu

v 
m 

akkat teminat {198) lira olup eksilt
eai, 11 birinci kanun 1939 pazartesi 

Unü saat (16) Ankarada P. T. T. u· 
um müdürlük binasındaki satın al
a komisyonunda Pyapılacaktır. 

g 
m 
m 

3 - lstekiler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat rnektu-
ıyle kanuni vesikalarım hamilen b' 

mezkur gUn ve saatte o komiııyona mti 

r acaat edeceklerdir. 
4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
. levazım, İstanbulda P. T. T. leva
ım ayniyat şubesi müdürlüklerinden 

T 
z 
bedelsiz olarak verilecektir.( 5453) 

15436 

O. DEMIRYOLLARI 

Muhtelif öl~ü a elleri ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komi•· 

yonundan : 
Muhammen bedeli 23500 lira olan 

t 
s 
t 

muhtelif ölçU aletleri 4-12-1939 Pazar
esf günil saat 15,30 da kapalı zaraf u
ulü ile Ankara'da İdare binasında sa
ın alınacaktır. 

1 

Bu ite girmek isteyenlerin 1762,50 
irahk muvakkat teminat ile kanunun 
ayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
yni gün saat 14,30 a kadar Komisyon 

t 
a 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler prasız olarak Ankara -

da Malzeme daireıinden, Haydarpaıa
da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da· 
ğıtılacaktır. ( 5277) 15292 

Gaz borusu ve 

teferrüatl alınacak 

Bu işe girmek i11tiyenlerin 1507,05 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etti ği vesikaJarı ve tekliflerini 
ayni giln saat 14 de kadar komisyon 

Şartnameler (2480) kuru.- Ankara 
ve Haydarpata veznelerinde satılmak
tadır. (5455) 15437. 

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

Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve liste numaralariyle miktar ve 
cinsleri a,ağıda yazılı malzeme 5-12-1Sl39 salı günü saat 15,30 dan itibuen 

liste sırasiyle ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapah zarf uıulU ile Ankara· 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her Uıte hl.tasında yasılı muvakkat teminat 

i le kanunun tayin ettiği vesikaları ve tektfflerini aynı gUn saat 14,30 a ka. 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dalreıinden, Haydarpaşa• 
da tesellüm ve sevk ıefliğinden dağıtılmaktadır. (5292) 15343 

Muhammen Muvakkat 
Liste bedel teminat 
No. Malzemenin ismi Lira Kr. Lira Kr. 

1 Kurşun malzeme te.ıoo kilo 4425,00 331,88 
2 Galvanize saç 7.450 adet 24677,50 1850,81 
3 Cinko levha 30.000 kilo 5400,00 405,00 
4 Teneke levha 4.300 adet :Ul2,50 158,~ 

5 Ah§ap travers rapti-
yeıi imaline mahıus 
lama demiri 60.000 kilo 7200,00 540,00 

Muhtelif malzeme ahnacak 
D .D. Yollan Satm Alma Komisyonundan ı 

İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşağıda 
yazılı iki liste muhteviyatı malaeme 15.12.19.Jlil prf&Jllba S(lnil saat 15 ten 
itibaren ve ayrı ayrı ihale edilmek ~ere kapalı arf uıuliyle Ankarada ida• 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerln hlaalannda yuılı muvakkat teminat llt ka· 

nunun tayin ettiği vesikaları Ye tekliflerini aynı gUn saat 14 e kadar komi .. 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anlcırada malzeme dairt1inden, Haydatpa-

pda tesellüm ve ıevk ıeflifinden daiıtılacaktır. (5372) 15369 

Liste No. Malzemenin ismi 

1 

2 

Muhtelil amyant ve klingrlt 
malzemesi 
Muşamba ve lfnoleum 

Mikdarı . 

7450 ke. 

• 2700 metre 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
lira lira 

6198 464,85 

9610 720,7.S 

Muhtelif malzeme ah nacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiıyonundan : GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V 

Bira ılıesi kapsülü ahmKak 
D. D. Yollan Satın Alma Komia- İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşağıda ya• 

zıh 3 liıte muhteviyatı muhtelit malzeme 9.11.939 perıembe günü aaat 15 ten 

itibaren sıra ile, kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alı• 
nacaktır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü11 . 
ci-

den : 
I - Şartname ve nümunesi mu 

na bince 2/X/939 tarihinde kapalı zar 
ihale olunamıyan 10 milyon adet b 
şiıesi kapıUlü yeniden pazarlıkla e 

ira 
k-

in 
siltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli, beher b 
adeti 260 kuruş hesabiyle 26.000 l 
muvakkat teminatı 1950 liradır. 

lra 

be III - Pazarlık 16/XI/939 perşenı 
günü saat 14 te Kabataşta Levazım 
Mubayaat Şubeılndeki Alım Konı 

ve 
lı· 

ım 

ra 
u-

yonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnemeler her gün Lcvaz 

Şubesi veznesinden ve İzmir, Anka 
BaımUdilrlüklcrinden 130 kurut m 
kabilinde alınabilir. 

ın 

me 
V - İ•teklilerin pazarlık için tay 

edilen gUn ve saatte 3 7,5 gUven 
paralariyle birlikte yukarda adı ieç 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

en 

("8693"/5474) 154 41 

Aleminyüm kıpsül ahna<ak 
inhisarlar Umum Müdürlüiün . 

den : 
in 1 - Şartname ve nümunesi mucib 

ce 10.111.000 adet aleminyum kapa 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko 

UI 
n-

muştur . 
il - Muhammen bedeli ıif 33483 

lira muvakkat teminatı 2511.27 li 
.60 
ra· 

dır. 
m-ili - Eksiltmesi 16.11.1939 perıe 

be günü saat 16 da Kabataşta levaz 
ve milbayaat şubesindeki alım kom 

ım 

i•· 
yonunda yapılacaktır. 

yonundan ı 

Muhammen bedeli 7115.50 lira olan 
46 kalem gaz boruıu ve tefcrrüatı 
6.11.1939 puartesi günü saat on beıte 
kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu lıe girmek istiyenlerin 533.66 
1 iralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin eltili vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat on dörde kadar komiı· 
yon relslifine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da mabeme dairesinden, Haydarpapa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı· 
tılacaktır. (5340) 15346 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yuılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün ıaat 14 de kadar 

komi•yon reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler (140) kuruta Ankara ve Haydarpqa vesnelerinde •tıl• 

maktadır. (5456) 15438 

No. Miktarı ismi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
1 400 Mazot Lira Lira 
2 (400 Petrol 28000 2100 

(150 Pis ga:ı 69500 4725 

3 200 Benzin 41600 3120 

Balast mü na kasası 
D .D. Yolları Satın Alma Komisyonundan . . 
Devlet dcmiryolları birinci itletme ihtiyacı için a,ağıda cinı, miktar, muhammen bedeli ihzar mahalleri· 

nin kilometreleri yazılı balast kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye çıkarılmııtır. 
Eksiltme H. Pap gar binası dahilinde birinci i9letme komisyonunca 10. 11. 939 tarihine teaadilf eden cuma 

günü saat ıı de yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 2490 No. lu kanunun aradıtı evsafı haiz olacak ve saat (10) 
a kadar teminatlarını ihtiva eden teklif zarflarını komisyona vermi1 bulunacaklardır . 

Eksiltme şartnamesiyle mukavele projeleri itletmemiz yol ba§müfetti;fliğinden parasız olarak alınabilir. 

~ 
8487 15347 

Vagonda teılim 
Depoda teslim edildiği takdirde 

muhammen bedeli ayrıca tahmil 
Miktarı ücreti Tutarı Muvakkat teminat 

Ocağın bulunduğu yer M3 Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. 

Kilometre 148-150 H. Paşa 
Eakiıehir hattı. 5000 1 30 o 10 7000 00 525 00 
Kilometre 184-186, 500 H. 
pap Eski~ehir hattı 5000 1 35 o 10 7250 00 543 75 
Kilometre 256-258 H. paıa 
Eskitehlr hattı. 8000 ı 50 o 10 12800 00 960 00 

ım IV - Şartnemeler her gUn ıevu 
ıubcıi vczncıindcn ve lzmir, Ankara 1 

Kilometre 40 Eskiıchir 
Konya hattı. 20000 1 10 o rn 24000 00 1800 00 
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c·· e kez Bankasının 21 B. Teşrin l 939 vaziyeti Demirve tahta fabrika rı T. A.Ş. Ti. 
KT -

Ka a: 

Altın ; Safi kılogram 
B nlmot 

15.500.355 

Ufaklılı 

Da ildeki ı Iuha birler : 
Alnn: S fi kilogram 
1 urlc lirası 

Hariçteki fohabirler . 

573.111 

Altın safl kilogram ; 10 fllO '~8 _ 
A ltına tahvili knbil ııerbe t dovızler 
Dı er dovizler ve bor~lu kinin& 
bakiyeleri : 

H<\zİne Tahvilleri : 
Deruhte edi. evr:ı1<1 nakdiye : rşılrtı 
Kanunun 6-S inci maddelerine tev· 
fıkan hazıne tarabadan 11.:ıkı tedıy.at 

Senedat Cüzdanı : 
Tic;ıri ıcnıetler 

ham ve T hvilat Ciizdanı : 
(Deruhte e ilen evnln nakdiyenil'l 

A - )kar lığı Esham ve Tahvillt (İti· 
(bari laymetle) 

B - Serbest cshalT ve tahvılit 

~van lar : 
Hazineye in vadeli avans 
Altuı ve döviz {i;ı; rine 
T bvllat ilıerlnc 

Hi~ edarlar : 
Muhtelif ; 

Lira 
21.802 488,77 
13.732.S41.
l.S60.295,89 

9!1 .816.81 
423.476.27 

14.080.200,14 
16.29().66 

3.854.3015.!>4 

158.748.563 -

17 .307 .666.-

197 .924.996.37 

48.651.764,97 
7 .564.277 ,OS 

8.963.000.-
12.456,89 

7.837.-421,65 

.YekUıı : 

Lira 

37.095.325,66 

1.377.293,08 

17.950.797,74 

141.440.897.-

197 .924. 996.37 

56.216.042,0S 

16.81 l.878,55 

4.500.000.-

18.054. ı 68,68 

- 491~372.399,13 

P A S i F · 
Sermaye: 

ihtiyat akçesi 

.ldı •e fevkıılide 
Husu .. 1 

;r edavüldeki Banknotlar ı 

Deruhte edilen evnJa nalrdlye 
Kanuııua 6-S inci maddelerine tCY

fikan hazine tarafından vaki tedint 

Deruhte edi. evrakı ııakdiye bakiyeaf 
Karıılıit tamamen altm olarak il!vc
teıı tedavüle Tazedilen 
Reeskont mukabili il!vctc:ıı ted&viile 
vuedilen 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz T aahhüdatı : 
Altma tahvili kabil dövixler 
Diger d6vülcr ve alacakll ldirlng 
bakiyele · 

Muhtelif : 

Lira 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.7-48.563,-

17.307.1566,-

l ~l.44tU9T r-

17 .000.000.-

136.000.000,-

2.775,37 

40.031.535,+9 

Yaktın : 

Lira 
15.000.000,-

10.217 . 13~,25 

294.4-i().897 .-

31.0S5.5Z2,'46 

40.034.51 (),86 

100.62.+.53+,56 

Şirketimiz bilhassa Ziraat Bankası ve Etibank la Türk 
Ticaret Bankası'nm İftira.kiyle kı:rulmu .tur. 

ADAPAZARl'Ddaki FABR1KAMJZ: Dökümhane, maran· 
gozhane, d m,jrluuıe ve atelyeden mürekkep olduğuna göre bü
yük ve küçük bütü.a domi.r ve tahta iılerini tam bir muva.ffaki
yetle başanr. Kereıt~ kurutma huıuaunda mütehaş ıstır. Bu 
meyzu)ar üzer"ndeki her türlü i.htiyaçl ı:-ınız için: O ET A : 
DEMlR VE TAHTA FABRlKALARJ T. A. Ş. Adapazar Mer
kezi ANKARA Ye 'tehir ARDA Apartmanı 3. No: lu daired 
adre5İne müracaat edebilirsiniz. Memnun kalacaksınız .... 

BU Milli MÜESSESE 
Köylü için ide 1 vasıflı, bor türlii ARABA ve YEDEK AK· 

SAMI, POYRA, ETOV, KAZM . KURE.K, ve çe1itli ZiRA.AT 
ALETLERi ile olay yanar, ucuz az ma~ra.flı mütenevvi boyla~ 
dJ\ SOBAiar imal etmektodir. 

.1ııııııııııııııııııııııırııııırıııııııııııırııııııııııııııııııı111111111111111111L. = ... 
§ BURSA-MERİNOS ------ -
~ M A K İ N VE K R O S E Y Ü N L E R İ a - , = -- ----- --Toptan ve perakende satış yeri : -- -

SÜMER BANK YERLİ MALLAR PAZARLARI --------- -- -- -- -- -1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren Iskonto haddi o/c.4 Altın üzerine avans o/c3 ---
İstanbul, Ankara, İzmir, Adan , Menin, 

Beyoğlu, Kadıköy. ---
...1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111L. -- Türk Kadını -----

-------- -- -
Vazifeye Çağırılıyor ! ---------

---------- -- -- -- -~ Kxılay Cemiyeti umumi merkezinin yardımcı ~ 
- -§ Hastabakıcı Hemşire kursları : - -- -:E KIZILAY CEMiYET! UMUMl MERKEZlNDEN : : - -:E Cemiyetimiz tarafından harb, krtlık, muhaceret ve emsa· = 
: 1i ahvalde zuhuru muhtemel hastalıklarla yapılacak müca· :; 
: delede .,,e bilhassa seferberlik esna mda hastanelerde Kızıl : -: ay e5as hem§irelerine yardımcı sıfatile çaJıştırrlmak üzere : 
: (GÖNÜLLÜ HAST ABAKJCl) yetiştirmek için 2 ikinci- E 
E teşrin 1939 per embe gününden itibaren Ankara Nümune : 
; ' Hastanesinde kura a ılacaktır. Meccani olan hu kursa atağı ~ 
: d yazılı s rtları haiz olanlar alınır~ E 
E 1 - Kadın olmak, E 
: , 2 - 20 ila 45 yaş ara.unda bulunmalr. E 
: 3 - En az ilk mekteb tahsilini bitirmiş olmak. : 
E Kaydedilmek ve der ler hakkında malumat iıteyenle- : 
: rin Ankara Nümune Ha tanesi Başhekimligine 15 birinci E -: te rin 1939 dan itibaren her gün saat 13 den 15 e kadar, : 
- tahsil ve ikaları ve nüfus kağıtları ve iki adet vesika fotoğ- : -:E raflariyle müracaat etmeleri rica olunur. Ba in~ani vazife· : 
E ye efik ve hayır sever hem§irelerimizin tehalükle koşa- : = caklarma kaniiz. 3796 --':iııııııı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,.. 

939- 940 senesi mahrukat 
anununun tatbik olunduğu 
yerlerin nazarı dikkatine 

Etibank mahrukat bü
rosundan: 

Heyeti Vekile kararı ile 939 - 940 kışında mahrukat kanununun 
tatbik edildiği (Balıkesir, Bandırma. İzmir, Bayındlr, Buca. Borno
va, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı, U~ak, Manisa, Alaşehir, Salih· 
li, Turgutlu, Akhisar, Kırkağaç, Soma, Afyon, Dinar, Sandıklı, Çay. 
Bilecik, İnönü, O maneli, Burdur. Eskişehir, Adapazarı, Kütahya. 
Ta~anh. İzmit, Darıca, Gebze, Sap~nca, Karaman, Konya, Argıt
han, Çumra, Ereğli, Ilgın, Kayseri, Niğde, Sı a , Samsun, Çar~m
ba. Ankara. Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Giresun. İnebolu, Sinop, 
Trabzon Sürmene, Hopa, İspar a, Ordu, Fatsa, Onye, Ak hir. A· 
cnasya, Edirne, t tanbul, Kırklareli, Çankın, Rize, Bozöyük) şehiı 
ve kasabalarında mezkl'ır kanunun şiimulilnc giren devair müessesat 
ve aair binaların oba ihtiyaçları için kok, sömikok, briket, linyit ve 
taş kö~tirü gibi kurumlu ve dumanh kömürleri kurumu ve dumanı 
ile birlikte yakacak ve oba berularını tıkamıyacak, sıhhi. fenni, 
metin, zarif ve ucuz muhtelif boylardaki obalarımız yukarda ismi 
geçen yerlerdeki mahrukat ve soba accm alarımız tarafından satıl· 
maktadır. Alakadarlarm ajanlıklara müracaatları ilan olunur. 

Elektrik tesisatı için 
Mütaohhit aranıyor 

Bodrum Beledi.yesinden : 

Bodrum belcdiyesenin (30014) lira 

(10) kuruş bedeli kc if1i elektrik tesi

satı kapalı zarf u uliyle eksiltmeye k:o 
nuhnu ise de talip :zuhur etmedi ~in· 
den ayni şerai dahilinde ve pazarlık 
ıuretiylc bir ay daha uza ılmı§tır. 1-

(5 32) 15366 

hale 3- 1-939 cuma günü saat ıs de 

Bodrum belcdiyc~inde yapılacaktır. 
İstekliler proje ve şartnameleri 150 
·uruş bedel mukabilinde Bodrum be

ledivcsinden ve Muğ a Nafıa Müdiirlü 
günden alırlar. (5420) 15405 

'
" - - . ...._ ........................ ] 

AMİMi ANl.AjMA 
...................................................... 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikalara 

müessesesi Müdürlüğünden : 

Fahri alarımız istihsa ôtından : 
Pik demir 
Kok 

Kreozot Yağı 
Benzol 

Ham Katran 
Yol katranı 
Zift 

lnce ve Orta Nafta 
Ham Naftalin 
Kok Tozu 

satışa çıkanlmışhr. 

3 ka em eşya alınacak 
Siyaaal Bilgil r Okulu Satın Al na Komiayonund n 

Beherinin muham-
Miktarı Cinsi men fiyatı 

450 - 500 Tane yatak çarşafı 3.85 Kuruş 

'150 - 500 Tane Battaniye kılıfı 4,~0 ,. 

llk teminatı 

200 Tane yastık kılıfı 70 ., 320 lira 
Siyasal Bilgiler okulu için yukarıda cinsi ve mik an yazılı yatak çarıafı, 

battaniye zarfı ve yastık kılıfı açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 
27/ ilk tc rin / 939 cuma günü saat 15 de Ankara mektepler Muhasebeciliği 
binasında •apılacaktır. Bunların muhammen fiyatları ile teminat miktarı 
yukarıda yazılıdır. Şartname ve nümuncler hcrgün mektepte görülebilir. 
(5157) 15127 

- -Mektupla sipariş kabul olunur. - ------- -'ıl1111111111111111ııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111111ıl"' 

23 kalem Elektrik malzemesi satın ahnaca 

AnkMa Elektrik Türk Anonim Şirketin en : 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı malıemeyi toptan veya miinferi nreı.. 

te teslimini deruhte etmek i&tiycnler 15-11-1939 tarihine kadar fiyat teklif
lerini şirket müdürlüğüne göndermeleri ilin olunur. 

2000 kilo kablo için izole zifti 1000 volt i~in 
100 rule izole band beheri 25 metre ıiyah 
100 kilo lehi 

100 rule yağlı sarı band beheri 50 metre 
100 adet sigorta 80 amper E 4. Nr. 285104/ 80 
ıro adet sigorta 100 amper E 4. Nr. 285104/ 100 
50 adet sigorta 125 amper E 5. Nr. 285105/ 125 

4000 adet izolatör N 80. 
2000 adet izolatör demiri 5/ 8" P 1221 B 
1000 adet sayaç tablosu ıigortah 283103/ C 

100 adet sayaç tablo u motör için 283109/ D 
500 de: tek taraflı kolon sigortası E 27 283401. 
100 adet üç taraflı kolon sigortası E 27 283403. 
20 adet üç tarafh kolon sigortası R 33 283443. 

600 adet Osram veya Tungsram ampulu 220/ 40 W Ed 27 
400 adet ,, ,. ,, 220 60 W .. ,. 
200 adet 

1200 adet 
3000 a et 
1800 adet 
300 adet 
50 adet 
10 adet 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
" 
" .. 
" 

" ,, ,. 
il 

.. 
.. 

" 

220/ ?S W ,. .. 
220/ 100 w .... 
220/ 150 w " .. 
220/ 200 " 
220/ 300 W Ed 40 
220/ 500 W Ed 40 

220/ 1000 W Ed 40 999J 
Komodin yopt1r1locak ,,----------------------------

Siyasal Bilgiler Okulu Satın Al· 
ma Komisyonundan : 

Siyasal Bil.,iler okulu talebesi için 
7S • 100 tane komodin açık ek iltme 
ile yaptırılacaktır. Ek iltme 27 ilk
teşrin 1939 cuma günü saat 15 te An
kara mektepler muhasebeciliğinde ya· 
pılacaktır. Tahmin edilen fiat beher 
komodin için 12 lira, ilk teminat 90 li· 
radır. Fenni ve idari şartnameai ve ko 
modin nümunesi her gün mektepte 
görülebilir. (5156) 15126 

Memur alınacak 
Yük ek Ziraat Enstitwü Rek· 

törlüğünden : 
Kurumumuz kadrosunda münhal 

bulunan biriıi 20 lira maaşlı katipliğe 
ve diğel'i 30 lira maa§h kalem baş ka
tipliğine olmak üzere mü abaka ile 
iki memur alınacaktır. 

Mt. abaka günü 1.11.1939 çarşamba 
.,iinü saat ıs tedir. 

Şeraiti öğrenmek istiyenlerin esnti· 
tü rektörlüğüne müracaatleri bildiri · 
lir. (5405) 15372 

Zayi - Ankara belcdiycsimlcn aldığım 
117 No.lu ~ifl atlı araba plakamı kaybet· 
t im. Yeni ini a lacağımdan cSkiıinin hqk
mu yoktur, Dur&un Alkan 39'}4 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6549 

t mtiyaı Sahibl 
lskenJer Artun 

Umumı Ne~riyatı ld'lre P.den 
Yaz1 İşleri Müdüru 

Mümtaı Faik FEN1K 
Mile e e MudiırU: Natl ULUO 

ULUS Bıunnevi ANKARA 

LİRAYI 1 Her 
bir 

hangi bir heves uğrunda 
saat içinde yiyebilirsiniz ..• 

Fakat, 1 Lira ile; 
'' MİLLİ PiY ANGO,, dan 

Alacağınız bir bilet size : 

._s_o_oo_I 10000 1 15000 1 

Liralık • 
1 kaza dır bilir. 

~===========================================================~ 

YENİ SİNEMAL 
BU GUN BU GECE 

ASKA VEDA 

Baş Rollttrde 

JOAN CRAWFORD 

Rohcrs Younıı - M rgaret Sullavan 

Melvyn Dougl:ıı 

Seanslar: 

14.45 • 16.45 • 18.45 - Gece: 21 de 

HALK 
- • ,.. ,... r. zı ıtc 

Ü'MİD ŞARKISI 
Türkçe ~o:-/ı: A r. pca şarJulı 

Baj Rolde 
'OMMU GtILSU ,{ 

GÜNDÜZ 
t4.30 • 16.JO - 18.30 m.ttinclcrindc 

K A R A D E V 
Baş Rolde 

PA UL RO.BESON 
HALK MATlı E t 12.15 de 
KIRIK ZAMBAK 

sus 
BU GON nu GEC~ 

MAVt TİLKİ 

Baş R o11erde 
7.ARAH l.EANDl<:R 

Paul Hörbi er - Viily Birgel 

L ks ve i ;tbsam d Jco1l11nyle uslü 
Aı.t ve iiı tiras fı lmı 

Sı:aıı ıat 

14 • 16 - iti • Gece 20.3(1 da 
12 de Ucu:ıı H:ı.Jk Ma1inc 1 


