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Çankm Caddeıi, Ankara --Telgraf: Uluı • Ankara --TELEFON 

~on Ribbentrop'un nutku etra-\ 
11nda Avrupa gazetelerinde m l -

l 'f f . u 1 :e ı te sırler yapılmaktadır. 
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Fra~sız gazeteleri bu vesile ile 
l:ıg~~~ere. ve Fransa arasındaki 
oırlıgı hır daha tebarüz ettir
mektedirler. Bu gazetelerin mü
taleaları 3. üncü sayfanuzdadır. _J 

!i J<l IRUŞ t d ı r e 
1064 

Lord Halifaks'ın nutku Eden'in nutku 
,,...,;· 

... t•"ılı lıı t • t 

T ürk'ye ile yaptlan 

Türk politikası 
istikrarh ve metin 

bir politikadır 
- • ...... ..... • • •• , ,_. .~·-"' • lıo • • ••• 

' .... . . Türkiye milletler arasında iyi 
niyet prensibi lehinde yer almıştır 

~ 

paktın ehemmiyetini anlatll ~~1:1d~a, 25 a.a. - B. Eden imparatorluğa hitaben radyoda söy
le<lıgı hır nutukta ezcümle şöyle demiştir: 
~a~p başlıyalı henüz iki ay olmadı, fakat Hitler artık teşebbüs 

s~~ıbı. olmaktan .?ık~ı. Şarka doğru yol ya Rusya tarafından blok~ 
edılmış, yahut T urkıye tarafından kesilmiştir. 

Paktın üzerinde istikrar 
kaydetti 

vaziyet 
eden tesirlerini 

B. Eden 

Garpte ise geçen bir hafta zarfın -ı
da hür demokrasilere ait kuvetler, her l . İ 
an mütemadiyen artmaktadır. Harp ı t ı 

• 
temın 

LorJ Halilakt 

Bulgar 
hükumetinin 

• 
beyannamesı 

Falih Rılkı AT AY 

Bulgaristan'daki ka~ine buhra· 
nı, her tarafta bir haylı merak ~-

d t r Bu ııralarda en basıt 
yan mnıt 1 • • ı hA d' ter bile derin bir hassasıyet e 
t:ki;eedihnektedir: kaldı ki bir.baş
'·ekilin iıtifaaı gibi hiç de basıt ve 

t b
.• 1 an bu hadise, Balkanlar ~ 

a u o mıy .. d k 
.b. ~ 'k b'ır ınuhit ıçın e vu ua 

&ı ı nazı ı 
• • 1 

ıelmıttır. ti' 
Buhran az aürdü ve haıme ı 

K l B . birçok istişarelerden 
ıra ons, k'l' · . h .. kümetin te§ ı ı vazı • 

aonra, yen• u K.. · ofa 
feaini gene muhterem oseı~ah~'k ..• 

Y . l' tede eskı u u 
emanet etti. enı . ıs . Evelkİ 
met azaları eksenyettedır. 

• beyanna· 
aktam neırolunan resmı d h' "•on 

h .. k.. t a ı "' 
meye ıöre bu u ume . lh .• 

h·ı· harıcı su sı 
•enelerdeki da ı 1 ve . . devam 
Yasetine, inhiraf etıneksızın, d v· 
edecektir." Beyanname ~o~ŞU r k 

. dı1ha samımı do-tlu 
letlerle daım~ • . ki af ettirmek, 
rnünasebetlerını ın k~ k t' bittraf· 
itimadı takviye etrnel ' t ak!p etmek 
ı · · · zim e a 1 
ık ııyaaetını a • teyit 
. • d a•ıhruyacagını 

•ı~· asetın en f .. h'·k"metin kı· 
• k valnız u u e.me te, ve • 1• · · feshede· 

b ınec ısını 
raldan me usan .. hval kat· 

k b .. k ·· ınustesna a 
re , ug~n. u ülleri yoklamak 
§ısında mıllı ternay 'h' ·0 tesbiti 
.. . . tihap tarı ını 
uzere, yenı ın t" hakkını kul 
hakkmda~İ ındet";,~ıunduğunu bil 
lanmaıı rıcasın a 
dinnektedir. .,.. • nof'un tekrar 

Muhterem ~oselıvası kendisinin 
'k 'd 1 • ş o ma , ı tı ara ge mı d tlarıııı ne ka 
\'e Bulgaristan'ın os b beyanna 
d etmişse, u 

ar memnu~ !kanlar aulhu 
medeki temınat, Ba d k. yüksel. 
nun masun k~lm~~= •h;rkeı üze 
menfaati takdır e. ·r bırakmı~· 
rinde ferahlatıcı bır tesı 
tır. . 8 lkan. ihtila-

Şimdiye k~dar bır hri~ uıuurları· 
tı yalnız ıayıa ve ta 

' (Sonu 5 iaci ~aylada) 

filomuza ve ticaret gemilerimize a ya ve 
Londra, 25 a.a. - Royter bildiriyor : 

karşı alman tayyareleri tarafından 

S d "" b t yapılan taarruzlar tamamen akim kal- B 1 k 1 a a a pa mıştır. Denizaltıların da, umumi har- a an ar 
be nisbetle, nihai ve kati bir si-

Lort Halifaks, hükümetin en nafiz taraftarlarım ihtiva eden 
1932 komitesine mensup 300 parlamento ve avam kamarası aza
sr önünde hir nutuk söylemiştir. 

d ı ti • lah olmadığı sabit olmuş ve buna mueV e erı kabiı alman denizaıtı1arının verdiği 
zayiat nisbetsiz bir derecede büyük 

Amsterdam, 25 a.a. - Royter ajan.ı 
sı bildiriyor : 

Telcgraf gazetesinin Atina muh:ı
biri, Roma'da, B. Musolini'nin riyase· 
ti altında, bir Balkan devletleri kon
feransı toplanacağına dair Yunanis
tanda bir şayia dolaştığını haber ver
mektedir. 

Lort Halifaks ezcümle birkaç aydanberi va·ziyetteki deği
şiklik hakkında mütaleasım bildirmiş ve bilhassa Türkiye ile 
yapılan mu~hedenin eh:miyet~~i ve vaziyet üze~in?e istikrar 
teminine matuf olan tesır ve nufuzunu kaydeylemıştır. 

Nazır keza ingiliz kudretinin Büyük Britanya'mn stratejik 
menfaatleri için bütiin hayati noktalarda takviyesi lüzumuna 
işaret etmiş ve serefli bir barış akti saati geldiği zaman halen 
mevcut olmıyan emniyetin tesisi için bütün gayretlerin sarfı 
Iazımgeleceğini ilave eylemiştir. 

Royter ajansr, Lort Halifaks'm nutkunda kullandığı lisanla 
bilhassa Biiyük Britanya'nın vaziyetini ve kuvetleri bahsinde 
fevkalade nikbin göründiiğünü kaydetmektedir. 

konferansı 
Paris, 25 a.a. - Havas ajansı bildi

riyor: Sadabat paktı devletlerinin ya
kında bir konferans aktedecekleri bak 
kındaki haberler Paria'te alaka ile 
kar~ılanmıştır. 

Son ingiliz • fransız - türk anlaşma· 
tarının bu içtimala herhalde alakasız 
olmıyacağı zannedilmektedir. 

Konferans ya Bağdat'ta yahut da 
Ankarada toplanacaktır. 

Türk - Fransız - İnglllz paktı 

/ngiliz Başvekili Çemberleyn 

Çemberleyn paktın süratle 

tasdik edilmesini İstedi 
Londra, 25 a.a. - 8. Çemberleyn avam kamarasında beyanntta 

bulunarak Türkiye - Fransa ve İngiltere arasında imza)anmıt olan mu· 
ahedenin, fevkalade ıerait do)ayısiyle mümkün olduğu kadar çabuk 
taadik edilmesi lüzumunu bildirmiıtir. B. Çemberleyn, adet mucibince, 
yabancı bir devletle yapılan bir muahedenin taadikten 23 gün evel 
avam kamarasına bildirilmiş olması lazımgeldiğini hatırlatmış, bu ıe· 
bepten bu muahedcnin derhal imza için kırata arzedileceğini ve tasdik
namelerin önümüzdeki hafta Ankara'ya varması icap eylediğini ilave 

eylemiştir. 

J Yeni Bulgar hükumeti 

Komıulariyle dostluk 
münasebetlerini 
inkiıaf ettirecek 

Bulgar Meclisi feshedilecek 
ve yeni se~im yapılacak 

Sofya, 25 a.a. - Bulgar ajansı bil· 
diriyor: 
Nazırlar mecliıi, dün akşam hükü· 

metin beyannamesini tasvip etmiştir. 

Finlandiya askerleri bir manevra esnasında 
Bu beyannamede ezcümle şöyle 

denmektedir: 
Harici siyaset bahsinde, hükümct, 

son seneler zarfında takip edilen <lft· 
bili ve harici sulh siyasetine, inhiraf 
etmeksizin, devam eyliyecektir. Ta
mamiyle sulhperver olan ve komşu 
devletlerle daima daha samimi ve dos
tane münasebetler inkişaf ettirmek 
arzusu ile mütehalli bulunan hükü
ınet, Bulgctristan'ın bu memleketlerle 
münasebetlerindeki itimadı takviyeye 

,r .. ~.:t~'A BİRDENBİR~ ~GIRLAŞTİ ------Finlandiya'da askeri 

olmuştur. Şimdiye kadar batan ti -
caret gemilerinin yekunu bütün to-
nilatomuzun yüzde birinden dahi az

dır. 

Harp ve sulh hedefleri 

B. Eden bundan sonra harp ve sulh 

(Sonu S inci sayfada) 

Gaye, bu konferansta temsil edilen 
memleketlerin bitaraflığını teyit ve 
harbin, halihazırdaki muhariplere 

(Sonu 5 inci sayfada) 

1 Dahiliye Vekôletindeki toplantı 1 

Dahiliye Vekilimiz B. Faik Ôz.trak toplantr~·a ri3•aset ediyor 

Dahiliye Vekaletindeki toplantıda bulunanlar 

Diin, Dahiliye Vekilimiz B. Faik Öztra k'ın reisliğinde Dahiliye Veki.let[nde bir 
t~p!an~ı yapıl~ıııtır. 9. ~0 da baş.lı~an .ve 1 4.30 za kadar devam eden bu toplantıya 
Bırıncı Um.u;n,ı Mufı;,ttı~ B. Abi.dın Özmen, Ankllra VUisi B. Nevzat Ta!Mioğan, 
İ!tan~ul Val~s.ı B. Lutfı ~ırd~r, D.ahiliye Vekaleti mlist,şar muavini B. Şefik Bici
oglu ıle Dahılıye Vekaletı erkanı ıştirak etmi,tir. Bu toplantıda Dahiliye Veklleti
ne taalluk eden işler uzerinde görüşülmüştür. 

Büyük taarruz mı? 

Siğfried hath gerisinde 
büyük ta şidat var! 

Paris, 25 a.a. - 25 ilktetrin sabah tebliği: 
Cephenin heyeti umumiyesinde dün gece sükunet e geçmiştir. Lozmr ık ar devaln ediyor 

.=inlandiya hükumeti Sovyetlerirı 
tekliflerini kabul edemiyecek mi? 

ve tarsine gayret edec~ktir. Bulgar 
milletinin niyetlerine tekabül tden 
bitar·afhk siyasetini takibe kati suret- 1 

' 

Sarre'ın garp mrntakasında topçu ve keşif kolları faaliyeti ol· 
muştur. 

Akşam tebliği aliyet göstermişlerdir. 
Mosellc civarında bir alman mutre· 

zesini pilskürttuk. 
te azmetmiş bulunan hükümet, şimdi- Paris: 25 a.a. - 25 Teşrinievel ak-

[Yazısı 5. inci sayfada] 

yc kadar olduğu gibi büyük devletler şam tebliği: 
ılcvediğcr memleketlerle iyi ve dos -

Bugün istikşaf milfrezelerimi% ve 
(Sonu 5 iaci sayfada) duşman istikşaf müfrezeleri az çok fa. 

Alman tebliği 
Bcrlin, 25 a.a. - Bilyük alman u .. 

(Sonu S ıaci say.fada) 
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taarruzu nereden Bir Alman 
rapılabilir, nereye kadar gidebilir ? 

Anlaşılıyor ki Almanya'71 yumu
fa madan, abluka ile hırpalama
dan, müstemleke ve dominyonlıı.nn· 
daki bütün insan ve 1nalzeme ser
'\'etlerini Anupa'>·a ,getirip yıgma
da.n lngilt~re Y.e Franıa'nın taarruz 
edecl!kleri yok. 

Buna kartılık tabii hedefi olan 
ıark va cenubi ıarkiye doğru genio· 
leme hareketinden alıkonulan, üa
telilc abluk dolayuıiyle dıt p zarltıı.· 
n kaybetmek tehlikesine, açlığa 
maruz bulunan Almanya aaldırmak 
zorun-:ladır. Polonya saldlr:maıı luı.r• 
bm neticeai ilzerinde en ufak bar te· 
air vücuda getiremeden aona erdi. 
Binaenaleyh vim<li sıra gup c pheo 
•İndedir. Bu taarruı: ncrd n olabi· 
lir? Akla en yakın olanı Mo'Zel ile 
Ren araınndan. Çünkü burnlarcla 
her ilci ordu ar ıında direkt temas 
ardır. Ren boyuncl n taan·uz c;olc 

.Uç ve deta a;rri mümkündür. 
Belçika ve lsvi:çre üzerinden laarrul! 
İM bu mernl ktıtlerin ordul rmı d 
alman daım nları arasına katmak· 
tan baıkft bir i~ yaramaz. Zira bu 
memleketler İfgal edildikten aonra 
varılacak franııız hududu da Mo~cl 
ile Ren araaındaki frana": hududun· 
dan farkh de ildir. Ah.bildiğine 
tahkiJft ecUlnıiftir. 

Bu aebepten ta m zu normal o· 
larak Mo7.e1 ile Ren 11raamd k bul 
edelim "• bunun nerelere kadar- va· 
t'abileceğini araştn"alım: 

Alman tftarnızu ilk önce ve d h 
franarz hududuna vntntadan S r 
ıehrlnin cenup yam çlarında fran· 
-.zlann 3 eylüldenbcri tahkim ettik
leri men:ie çarpacaktır. Bu mevziin 
derinliği takriben l-2 kilometre ol
dufu anlaııhyor .• 

Alman müııtahkcm mc\"zİinde bu· 
lanan atrr topçunun da kısmen teb
dili ıneni etmeden ateı altma ala· 
catı bu mevı:iin de düşürülmesi bel· 
ki gÜç olmıyacaktrr. Fakat alm:ın 
llücum kıtah•"ndan bir haylıeı yıp· 
ranacaktıl". Bu mevziin aukutiyle 
Majino hattınm ileri menil•ri bat· 
lar. Bunlann aerinliği de 5.20 kilo· 
metreye kadar varır. Münferit ve 
dafmlk uaalde tahldm ecllhniı te
aisleria ıukut •ltlrilmeıi ıilnle.rce 
dnam edebilir. Gene alman hücum 
lutalatmtlaa miihim bir kıamı lurpa
laaır. Fakat inanlardan daha mühhn 
olarak bu ara m•••il.,.. n aııl Ma· 
jiao laattm taama.a ed bilmek lçin 
almaalarm ll•di atır topçulanna 

ledlyelerln yeni 
ıeıkllat kadrol r1 

M. eulıi YAZMAN 
ve bilhassa deıniryol ü~erinde bulu
nan toplarına mevzi tebdil ettirme
leri ve deh~elli cephane sarfı lazım 
gelir. Egcr alınanlar bu ara mevzi
lerin zaptında aeniş mikyasta tanl< 
kull nmaya kalkarlarsa biricik ta • 
arru.z vasıta ve ümitlerinden çok za· 
yiıl.l verip zayıflamayı göze almala· 
rı lazımdır. Bu takdir-de Majino ta· 
a.rruzundaki ıanaları çok azalmıı o
lur. 

Yok eğer tank kullanmadan bu 
ara mcvzi.lere taarrug ederlerse Ma· 
jino'ya v rmnk için ham çok zaman 
Ye hem de deh~etli in an z yİalına 
sebep olur! r. Her hangi bir ıuretlc 
Majino önüne geJdih:ten r.onra bu 
hattın yarılmaaı mümkün müdür? 
l§te n ıl buna intimal görülememek
te<:lir. 

Bir def Varşov v• M dr't misal
leı·i göz önünde dururken tanklann 
bu :yatınnyı baıar caklarını zannet· 
n\ek milgküJ Ür. l\füst hz[\r Vt> gc • 
dil:. :ı: cvzil l"C taarruzd t•nklar 
i:zl.an ez cdi!r·or;nr. r 1ımiler ve tank 
d i top ftn bunl rı saftan hariç kı· 
lıy"r'ar. T nklann )"ardnnına maz
h r oh:uyan piyade iıe çele ima bir 
%1ltna.nd biçiliyor. TAyyar lerin bu 
yer ömüln'\Ut iatihk • mtarı tahrip 
~dccekl •ri d'!ş"'nülemez. Topçunun 
to iri i i ~ büyük harpte biliyoruz. 
Yan· topçu mmıyycn nuntak lan 
tahrip edebiliyor. Fa.kat müstahkem 
m v7.İlcri art dan k ldıram1yor. 

ihayet gene biliyoruz ki müa
tahk tn mcvıdler ve tabyalar düşü
rülse bile bunlu bir yzırmayı temin 
edcmiyot)nr. insan ve mal:zcme bol· 
lu ~u o n .)'er erd tC?krar gerilerde· 
ki yeni tn ~ilor v hatl r meyd na 
geliyor. l\lüs• hkem mev"'i ve hat· 
lar arasmda neCeai tükenmiyeıı mü· 
learrız buralarda saplanıp kalıyor. 

f üliı.ııa hiç bir t•Y~ no alman si· 
!ahlarının bugünkü vaziyeti. ne de 
alm n piyad~~inin ruhi haleti nazi 
orduııunun 1914 • lS impnralorluk 
ordu~undan daha büyük bir talihe 
m._ıchar olacağını 'Zannettirmiyor. 

Garpte alınan ordusu için büyük 
muTaffa.kiyet Vınidi yoktur. Ancak 
••Yali ba•ı ınu•affatd~•tl• •lcl• _. 
dilebilir. Ve efer almanlar her ne 
bahaıma oluna ol u., ı•rpte bir ta· 
arrun geçecek olurlaraa bundan 
b ıka ~are •öremedilclerine •• ü
m1tala blr inaanın talihi )'enmeal ıi
bl blr harekete kalkıttı1daruıa h'1k· 
ınetmek 1 aım ı•lir. 

Pııırhkııı Sif ıı kınunu 
Gıerlndı ~ıtklkler 

Ticaret Vek&letl, puırlıktıa utıı 
kanunu üzerlndeki · tetkiklerine de
vam etmektedir. Vil yetlerdeki alika
lılardan bu kanunun tatbik şekli hak
kında sorulan müt leaları ve iıteni
len malOmat ıelmlJ ve tetklklrıe baı· 

lanı lmııur. 

Hıber ıldılımıaa göre pı ırlıkıız 

"tıı kanununun tıtblklnde.n elde edi· 
len netlcc:ler kanunun bugUnkU ıek

llyle ırıu edilen fıydıyı temin etme
dlllnl afSıtermlt lr. Yapılmıktı olan 
tetklklerdel\ ılınacak netlceyı ıtsre 

kanunun tidl1l veya tamamen merlyet 

Ankara "'ye ·inde 

Köylüye 1,5 mily 
kilo tohumluk 

buğday dafiıllldı 
Ankara vzıllHgi, Ankara köylUıUnUn 

lıtlhaal k b1Uyctinl artırmak, çalıt· 
ma11nı daha verlmll bir hale getir
mek ve mevcut prtların bah ettiği 
lmkln niıpetindc onu refaha kavut· 
tumuık içtn ke.ym kamları merkeze 
toplımıı ve onların Hkir ve tc:crUbe· 
terinden iıtifıde etmek lıtemit 1. tlç 

Un ıl\ren bu toplantılarda en ziyade 
ziraat mevtuu Uıcrlndc durulmu tu. 
Kaymakamlar 5evr leri dahlllndcki 
kl:SylUnUn ihtiyaçlarını ı8yleml ler, 
viliyetten bu ihtiyaçlara g6rc yardım 
iıtemt§lcrdl. 

K8yU kalkındırmak gnycılne, ldSy· 
hiyU refaha kavugturmak yolundan 
varmayı prenılp sayan vlldyc k yma· 
kamların dileklerini göz önünde bu· 
hındurarak kliylerc yaı·dımıı baııamıt· 
tır. llk i ol rak muhtaç lttiylliye lyl 
cinı tohumluk d~ğıtmık lçln Ziraat 
Bankasından 1.5 mllyon kilo tohum· 
luk buğday aun almı1 ve Ank ra köy 
lr:rtne ihtiy ç nispetinde d ~ıtmıgtır. 
\7il yet bund n ba ka kUylUnUn :zlra-
lini makine ile yapınaııını temin için 

imk.SO nispetinde ziraat makineleri 
de dağıtma~a ha lamı tır. Ankara ka· 
zalarına. bilha sa toprağı diğerlcl'ine 
nispetle d ha geni ve verimli olan 
Bayma a, Polatlı, Çubuk gibi kazala
ra trak ör ve &a(> arabaın tevıdine ba -
lamı ttr. Aletler. Ziraat Vckiletl kom 
binalar müdürli.iğünün bu kazalarda 
bu sene yaptırdığı J1 ngarlarda mulıa
faza edllcc k ve ekim, l:>l im zamanla· 
rında köylüye kira! nmak suretiyle 
ziraat icılerinin hem dıh;ı kolay, henı 
daha abuk, hem ôe dJha \'erimli ya
pılmasına yar ım c miş olacal-tır. 

Ziraat V ek le ti, tnıktörlcrden k<1y· 
terin azami istifac:lc: edebilmeleri için 
kira bedelini alnı:.ı maz t masrafına 
inhiıar cWrmiytir. Buna gôre trıık· 

tör bir dönUm tarla:·ı sürmek için köy 
ıüdcn yalnız 50 kuruı alınacaktır. 
Kaylüler, i lcriııl daha çabuk gören 
bu makine lcri he.hi !c IJcklemcktc· 
dir1er. 

Ankara vilayeti son tc§ebbUsleriyle 
ditcr vilayetlerimize örnek olacak su
rette köylUye ardım eunlıtl.r. 

Mes n buhıamna k rıı 
y ni tedbirler ahnacak 

Allkah daireler, belediye hudutları 
içindeki mesken buhranını ortadan 
kaldırmak, şehir ve kazalardı fakir 
halka uçuı ev temin etmek ırııkıadly· 
le bir kanun projesi hazırlamaktad r. 
Projenin hususiyetlerinden biri de 
bo§ arsaların halka uzun taksitlerle 
verilmesi olacaktır. 

1 %mir piyasasında 

hareket ba~lodı 

Dün şehrimizde hava 
çok bulutlu geçti 

Dün şehrimizde hava çok bulutlu 
ge~miş, rüzgar cenubugarbiden sani
yede 6 metre kadar hızla e mi§ti.r. En 
yükııek sıcaklık 2~ derece olarak kay· 
dedilmi tir. 

Yurtta ha"a Ak eniz kıyıları, ce
nup doğusu ve do ; u Anadolu bölge· 
!erinde bulutlu, diğer bölgelerde ka· 
pah ve yer yer yağışlı geçmi§tir. 2·~ 
saatlik yağışlann metre murabbaları· 
na bıraktıkları su nıikdarlan Ba aes· 
kide 26, Tekirdağında Hl1 Kırklareli· 
de 15, Çorluda ıo, Pınarhiearda '9, 
Edremitte 42, Mu!>tafa Kemalpa§a 
36, Akhi arda 20, Çamlıc.ade ıo. Yalo· 
vad.ı 8, Bahke irde i, Gemlılt. B r a
ma ve Vanda 5, diğer yağışh yeıler
de de 1 - 4 kilogram ara ın hıdır. 

Rüzg rlar Trakya ve Kocaeli böl· 
gelcriyle K radeniı kıyılarında t · 
malden, diğer \Xil el rde urııııı :iyetle 
garptan saniyede en çok 9 mı:tre ka • 
dar hızla eamiıtir. 

En yüksek sıcaklıklar Dôrtyot, Js
lahiye ve Urfada 27, İııkenden.ında :28. 
Adanada 29 derecedir. 

Ziya Gök Alp·ın 
15 inci ölüm yıh 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Bliyük 
türk sosyologu Ziya Gökalp'ın ölü
milniln 15 iı1ci yıldönUmü münat be
tiyle bugUn saat 15 te üniversite kon
ferans sa )onunda büyiik bh toplantı 
;•aı>ılmı tm Mern imde üni\'ct ite ta· 
lebeaiyle kalnbhk mtınevver bir kUt· 
le bulunmu,tur. Bu rnün scbetle bir· 
çok profesör ve tal be tarafından Zi
ya Gökalp'ın h:ıyatıncfan ve cemiyet 
mefkt resinden bahlleden hitabeler ve 
nutuklar söyltnmi~tir. Bilyük öllintin 
ruhunun lstit hati için sükQt edilerek 
mera ime &ön verihni t!r. 

Çu urova için 
çah ma ar 

Ad~na, 25 a.a. - Seyhan valiai Faik 
Üstün, Çııkurova'nın kaza ve köyle· 
rinde bu nııntakanın kalkınması ve 
inşa programını hazırlamak üzere tct· 
kikatta bulunmakta ve burada muaz:
ram rakamlara hali olan Çukurova 
ıstih11alatını morke~ depolarına nak
leyl~mek lçln 1Uzumlu yollarla. kesif 
bir nüfusa malik bulunan bu havali· 
nin ba~lıca bir ihtiyacı olan mektep 
meselesi ılbi ilk pllnda gelen iki bü· 
yük davası üzerinde mc gul olmakta· 
dır. 

Seyhan valisi yol i'led hakkında 
alakadarlara icap eden dlrektlfleri 
verilliş bulunduğundan köyler ve ka
sabalar araıu yollatın in~Mt hııurlık
larına batll.fimıı ır. 

Mektep meıeltsinln bir an evel 
halli i ln dı:ı kaymakam, nahiye mü
dürleri \'e kby m htarlarına icap eden 

hmir, 25 a.a. - Gazetelere nazaran tebligatta bulunulduğu gibi bunlara 
1ngiltere'nin son günlerde incir ve Ü· ucuza mal olaca!· eıhi ve modern okul 
züm üzerine mühim aiparı~lcr gcldt-ı lıinaları projeleri de verilmiştir. 
ğinden pİ)'Bllada bir hareket ba lamış· Tetkik aeıııiıindcn dönen \lali Faik 
tır. UıtUn, Çukurova kijyJUıllnlln 930 ya-

D&hUlyı Vekaleti, yeni bareme gö
re huırlanıruı bulunan belediyelerin 
tetldllt kadrolaruu tetkike devam ıt· 

melrttdlr. Vek&let dUne :kadır Anka· 
ra, BılıkHtr. Zongul<1tlc, Eıkifchlr, 

BilecUr, t>lyarbalcır, tıpıır a. K11tımo 
ni, Olreaun, El111t, BltU11 Tokat, İç· 
el, Mutia. Edirne, Am11yı, Tra ıon, 
Konya. Dıaiall Blnıöl, Urfa, Solu, 

Sinop. Rln, Kırklırıll, Antalya, Ay· 
dın. Erılncan. Çınkıra, Çorum, Tun· 
celi. Utahya, Xıy11rl, A!yon, ty• 

b n. Kırt hlr, Mınlı , Kocı it, Ça· 
en üldm)m111 clheılnt ıldllecelctlr. 

E,·e iki gün İzmir borsasında Üztlm hnı ılrat lıtlhaal ve ıatıt bakımındın 
ıncvıiminin bir rekoru •ayılan 8500 normal ıe~lrmlt olduiunu ve önU· 
~uval .Jcuru i.ızüm tatılıtut ve bu ottş mUadekl yılın Çulcurovı için humma· 
i.izüm fiyatlannda hafi( bir yükselme h blr lnta vı ktlkınma yılı clacaiını 
husule getirmiştır, ıısylemlttlr. 

Cümhu iye 
ge ~it resmine 

Dün bir prova yapıldı 

Ankara halkı ın geçi i 
~eyretrnesi İçin tedbirle 
Cümhuriyetin 16 ıncı yı1dönilmü münaaebetiyle ord nun v 

gençliğin i9tirikiyle hipodromd yapılacak o) n geçit re minin 
eksiksiz olması ve bütiln Artkaralılarm bu muazzam r imi ta
kip etl bilmesi için bütün tedbirler alınnıı§, bü :ün h zrrhk ar bi· 
tiri mi§tir. · 

Şehrimizde bulunan faciler dün 
sabah hipodromda toplanmı~ ve as
kerle birlikte prova yaprtU§lardır. 
Prova çok güzel cılmuıtur. Öğleden 
ıonıa da vilayette, blr toplantı ya. 
pılını mevki komutanı '\.·e madrif 
mlld!lril ile Maarif Vekfi.leti izcilik 

D .. n bir ol Ü 

ol u kaz 1 
ve beden terbiyesi müdürü bu top- Dün saat ıo da Milli Müdafaa Ve-
lan tıda hazır bulunmuşlardır. .. 1 k Jeti önünde bir otobils kazasl olmuş-

T~plant.ıda aon hazırlıklar gozden tur. 51 numaralı belcdiyd otohüsU Zi-
gcrirı1mlıtır. raat Vekaletine doğru Çan-

o.e~lt resmini herkcs_ı~ görebi~me- kaya hymakamlığa fıtikaıı» • e git
sl lçın de lazııngelen bü.tun tedbırler mckte olı:ın s numaralı polis ınoto ik
al~nmı tır. Ankara vah ve beledlye Je iyle çarpıtmıştır. Motoaiklet dev
re.ı .~ B. Nevzat Tandoğan merasime .rilmiş otobüs de hafif şe ilde z de· 
bütun Anka a halkını tlavet etmek-' lcnmi tir. Şoför ile polise bir yol
tedir. Hipoclromun kaplları herkese ınanuftır. 
açık olacaktır. Yalnız geref trlbÜnU 
etrafındaki kapalı tribünler için 
rnahd tt zdette davetiye bastırılmış· 
tır. Bu tribUnler kor diplo kle, 
Düyilk Miıtct l\tccllsl balarına mUl· 
ki ve a keri erkane ve devlet proto
kolunn dahil yUk&ck dereceli me 
murlara t sls ohınmuıtur. 

Halka mahsus olan tribünlere bu 
yal \ki tribiln dal1a ilave olunmu§tur. 
Yer çoktur. Kapılarda dahi halk hlç 
bir knyda bi tutulmadan serbestçe 

içoriye girebilecektir. Bunun için 

tribün kapılarında lüzumsuz tcta.ş 

göstermcğe mahal bır kılmadan, ka· 
rı~ıklığa meydan verilmeden herkes 
yerini alabilecektir. 

Ancak geçit resmi sahasının inti· 
zamını ihlal etınemck iç· n bu kapılar 

İzmir fuar komitesinin 
hazırladığı rapor 

İzmir, 2S a.a. - Fuvar komiusi, 
Do tor Deh~et Uz'un b kanlı ında 
otplanarak Ul3 fuvuı hakkınd ~ 
vekilimize t dim c ilmek üzere ha
zırlanan raporu tet •t ve 1 abul et· 
mtıtfr. Rapord ayni nda Hl o 
fuvarının d milkcmme 111 Jçın 
alınacak tedbirlere it h: hnt ve d -
Jetten i tcnccck yardımlara d ir t f -
!it da vardır. Bu rapor n zaran 193 
9eneıinde yangın h rnbelerl içinde 
kurulrnağa baııanan KUltUrpark ve 
fuvar fçin ıimdlye kadar dört milyon 
llra sarf dilmlt bulunmaktadtT. 

saat 13 tc:n ~onca kapatılacaktır. Me· Erbaa'da mektep icleri 
rasimi tokip etm k istiyen halkın bu y 
Hatten C\.·el yerlerini almış olmaları Erbaa, 25 a.a. - Bu yıl kaumııın, 
lazımdır. l"apılarda izdiham husuJe baılıc.a mcıgul oldu~u it denlleb lr 
gelmemesi, hlç kimsenin rahatsız ol· ki mektep i lcri olmugtur. Ve kau
maması ve hele mUessif vakalar !lık· mu halkı cUmhuriyctln Hi ıncı yıl
mama ı için, halkımızın biraz erken dönllmü gUnU burada çı1 cak ola 
davranma11nı tavsiye etmek yerinde ve 28 bln Hraya m 1 olan t tc kU t· 
olur. lı ilk okulu He bu ç lıtm Jarm llk e -

K1aılcahamamda bayram 
ha211rlıtı 

Kmlcıhamam, 25 ı.a. - CUmhurl
yetln 16 tncı yıldf>nUmUnU kutlamak 
isin burada bUyUk huırlıklar yaptl· 
maktadır. 

Bu aene lnıaatine batlanmıı olan 29 
k6y mekteblnln aç tıı mer11iın! de bu 
ıuıeı yıldtsnUmU gUnll yıptlacakttr. 

P•ıs11 yılllı imtihandı 

kı ınınlar 
Maarif Vekaleti, par21ız •atılı im· 

tlhanınd kazanmı ol nların verile
cel:1erl n1cke1 Jeti tesbit etmlg ve ha· 
zırla an liııtcyi e.l ka11 lara bildirmig
tir. Şchr:imizdc y· pılan paraım: yatılı 
imtihanında kıızanmı olanlardan Ley
la UnlUtUrk ve Sıddlka ArıasJıan Kan
dilli k1a llıeıine, Nihat Ataaoy, Ha
sım Sırıdal, Fahri Aydo an ve Aıım 
Bı kal Yoıgat llacalnt verllmlıter· 
dlr. 

serine ı hit ol cnktır. Bundan ba ka 
gencblı meıut yıldön\lmU gllnU, ln -
sına ba~lanılnuş bulunan köyler arası 
yatılı ilk okullardım birinin yatı kı • 
mı ası acaktır. Köyler arası bir mek -
tep pansiyonu ile 4 l·öy e apı ı:ı:ıal -a 
olan beşer su ıflı mekteple ·n de ek 
yakında in aatları ikmal edilerek a
çılmaları beklenmektedir. 

Ocak kon releri 
C. H. P. lsmctpasa Ocağı idare 

He}ldtind n : 
C. H. P. İsmetpa. Oca ının yıJ ı 

kongre i 27. 10. lQ39 cuma akşamı s • 
at (20 O) da İ metpa a il · mektebin· 
dı: ya.pılacaktır. Oca 1mııı:d k yıtlı 
banın bulunmaları. 

* C. H. P. KeçHircn N iye Re!sll-
linden: 

Nahiyemizin senelik ocak kongn1e
ri a ğıdal-i günlerde j' pııacağından 
o gUn gostcrilen ıı tlcrdc bilumum o
ca ~azalarının ocak merkezlerinde ha· 
21r bulunm:ıları iJ n olu 1 r. 

• nnkkalt, Afrı, Çoruh ve uı vll yet· 
lerl m1rll11 btlld!ytl rl :ite vllly t dı· 
h tinde bulunın diğer bUtUn b tedl· 

relere ait teşkilat kadr !arının tctki· 

kini bitirmi§ ve lcaclroJarJ yük ek tas· 
aıke atıedilnıek Uzere Ba§vekalete 
venniıtlt. 

ıııııııııııııııııııııeıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııı 111111111111111111111111 4 İl incit rin cumanesi günU Ha\ 
12 de K· laba. 4 tiri clte rin cuman -
si gilııli Mat ı S te Keçi8rcn, S İkinci· 
t şrih pazar gUnU !n t 10 da Pu 

Bu yıl Eğitmen kur Jarı 
1669 mezun verdi 

Bu yıl, yurdtın muhtelif yerlerinde 
bulunan eğitmen kurslarından 1669 
eghmen meaun olmuıhar. Yeni glt
melllıer:fmla 52 vilayette vıııaif e ala
caklar ve 1 birincikiinunda çalı mağıı 
baıltyacıkJardır. Küitür ordu ına i~ 
tiratc eden }ıtni t ltmenlcrle 1 6!) ka
yümtiz muallim değil e bile eğitm~n 
elde etmiş olacaktır. Bu )"il, Adana 
kuraunda 85, lsparta kurıunda 101, 
Eulncan kursundan 103, Hamtdiye 
'.kursundan li, Mahmudiye kursundan 
ıoı, Kmtçullu'dan 89, Kastamoniden 
1Q9. Trabzondan 98, Karstan 127, Kay 
Hridtn 200, Kırklarelidcn 150, J{oca
eliden 198 . .Malatyadan 151, Manisa
dın ıoo ve Samsun kursundan da SS 
eiitmen ıneaun olmuıtur. Yeni kurıı· 
lar mutat olduğu vtçhite 1 nisanda 
tedrisata ba§lı)'!\Wtır. 

Er:inca ova ındo ... 
- Bir yoleuıulruın notlar 2 -

Birçok eııkl kuaba ve fehlrleri
mizde olduğu gibi Kt1mıılı'ca da ka
le v.ar ve tren iıtasyond:ı dururken 
bir~z inip ba ımtı yuknrtya dogru 
kalclmır k bu kaleyi bir ba~tan IJ
tcki ba!fma kadar seyrcdebiliyors11-
mız. 'Yalnız Kemah kalesinin en 
bilyrik minıtfrı e3Jridetı burada ya~ 
§amı~ olanlar de il, tabiattır. lnsan 
eli tabiatın dlzdiği ve sırsladıgı 
muntazam Jr.:ıy• ctleriııin üurin
d cı 11k ;kr ri t:ı tin vıt hatt• bazı 
noktalarda kerpirten dııvarlar.Ja ta
mamlllnıl§Ut. lnsanm ve tabiatın 
ortakltışa J'aptıkları bu kale. onun 
için glJrmüş oldufunuz oteki hi
sarlardan clalıa heybetli duruyor. 

Kalenin eteğinde kad~melf bir 
atari tııctl1ıde lleyu tenkll evleri 
ile Kemah kurulmuftur. Arkasında 
boz renkli dağlar ve etralmda ge
ni:çe ba&lır ... 

Anlatıyorlar : 
..... De.rıittt1il~r :ıaman :taman «il· 

.abayı talan etmeğe geldikleri za
man kemahlılar. bu. kalenin içine 
çekilirlerdi. Bu tedbir, o sı.man on
liilll canlarını 1curt1.roul1.rma im-

kan verir, beriki haydutlar da a~a
ğıtla ltaaabada ne bulutlaıs:ı alıp 
götürürlcrdı'. 

Şimdi bu y11lçın duv:Ul3tB eıti
ya naraları değil, cüm/wriyet loko
motifinin a1Jlil11r1 çlltpip yatikı
lanmı1ttad ır ve i!'lt11.!yonı bizi se
Jimlamıya inen kema.hlılat1n gDJer 
yüzlerindeki haklı sevjncin sebt· 
bini anfamalcts gnçıalc ç~kmfyoruz. 

~ 

Bu yolculukta "Kenıah" tın lin
ce ugrsyıp geçtiğimlı Dıvılk'ttn 
te bahstdelim. Eğer Tahir Nltfl E
lendl hocamı~ edebiyat tatililTJ• 
glrect!!kse. hiç 1üphesf2. bu Jtasıbı
yı ela o tatihe so'kacalrtlr. 
Şair Ette/ bir saman dımtıti ki : 

Sanma DiYrik yalnıı siili mahir çıkarır. 
Sazı da Hazreti T:ıhlr ribl ıatr ~lraııt'. 

Fakat Divrik, artık ıöhretini 
yapmak İfin ne - Eırel'in .kavlin
ce - dili mahir ~ıkarmıya, ne de 
Tahir N•di'aia ıuel ve baidel~
rine muhtaç değildir. Garbıcenubi
ılode ıengin bit maden da&wa ma-

1 L 
ilk bulunın bu kısab•mıı, ıtmdl 
endiJ•trlmitf çok liJıumlu bit hım 
madde alın demiri çık:myor. 'Yol 
ırltıdııtırım11dan l>it lmmı Div· 
r/lt dımlrlndıa bir fiti k1J,a1r ·pır· 
~111 bu aeylhıfin delıtll birttt yı· 
d/ıjrJ olırd Ankıtt'yı ııtlrdiler. 

• • 
Sayın mdU.! AbdOJhalt Fırat'ın 

değerli izahlarını dinliyerek Erzin· 
can ovasıha giriyoruı. Dağlara, 

kayalara, ıünellere ve uçurumlara 
takıla taklla İlerliyen gözlerimiz 
bu geni§ ve uzun ovada acleta din
lenmelctedir. 

- Şu dağlan görüyor musunuz~ 
(0,•ayı ~evreliyen Munzur dağları· 
nın sırtllmm kastediyorlar) b1'nla
TJn arkası osmanlı idaresinin kor
kunç Dersim mıntakasına dahildı". 

§u tepenin doruğunda bir tümselc 
gibi duran bir yer var ya, orada ası 
decsinıli haydutları gözci11er bu
lutid11turlıt: ottlatın vellc•ği İff· 
retle şu iki sırtın ka~u§tuğu yerde
ki satp k~ii yolundan in.n eılriya-

lır, bu ovndın geçen yolcult!tı, kir· 
vınları, po taları vurur, ıonrs ''glJ· 
nimet" I rlni sırtlayıp rahat rılıar 
yerluine dönerlerdi. nunlara o ... 
mın, ldetl, lnııiyıılı bir ıamre di
ye baltı/ır, ad/arını "Derslm kolu" 
dt!!nillr. Dersim kolunun yatmı.!ı, 
ti/Anı tabii ve ddet& me1ru ıel~klcJ 
olunurdu .... ., 

Şimdi tepenin doruğundı g~ıcfl, 
ıırp 1reg/ yolunaaıı B§t1g1 inen Det
ılm kolu yoktur ve siz cşkiyı lror· 
ktı&u Jıe tittiycrck değil, restoran 
\'agonunun hafif . alıntısı ile sarsı
Jar:ık ı:ıh;ıt ve emin bu ovs.dan gc
riyor.sunrız. 

Ovanın bataklık/iJn kurutul

muştur ve kalahl3rı d:ı kurutulmak 

iJaeredlr. Buralarda suları mü ait 
olan yerlt!rde bereketli yPmiş a
ğaçları yeıi~tirilnıiştir ve yetiştiri
lecektir. Kasabalarmm eski me:jlıur 
'bskır~ılığına devam ettiklerini i . 
tasyona kadrır getirdikleri bakır 
kaplar.Is isb:ıt eden erzlızcanlı/er, 
yemi~çilikte de ileri gitmek dilc
glndedlr, Bitin1 vagona getirilen 
zarif bir kap dolu ·u yemi ·in yanı
ni Ili§titilmiı matbu bir kiğll ye
mişçilik davasında ertincanlılara 
hükümet ve devlet büyüklerinin 

lar, S İkinc!te~rln p ar gUııü at 11 
de Peçenek. 

rnuzah:ırctini rica ecliyordu. 
ı!tııt 

Dağlarla çcvrclcnmı'!:i o~·ad:ı fO· 

ko:norif düdüğü ''c ın Nııe f 
ya.nkıl c u y;md ırır kcn , &!IJınc ıı: -
vıı1/ı lbi(in h yn11 görühhı ve ku
l ... mza y mk yanık u türkti gelır 
gibi oldu : 

Erzinc n'dn bir 1 u v r, 
KanacJmd;ı gümüş v r: 
lblı itti. 8 lmcdi, 
Elbet bunda bfr iş at. 

11 y cişJlar. d J:ır. 11 "1 , 
An .. m yak. J; ım >1glar. 

Erzihcan•ın dercsı~ 
lf ;ıyli çclwr ar~ ı ,· 
lbi İnu vrırmuslar, 
Yedi yerden y ra ı. 

Hey d ğl:ır, dai!lıır. rtı 1r, 
Ananı yo:, lı ım :ı,..I r. 

E&zinctın'm iliııde, 

Tabancası belinde; 
ibiş, gözün kör ol ıw. 
Kır ne tel/iti elin c. 

H~y da(ll"'r, dağler if' t', 
A;ı 11. >ok, b 1111 ~l ı 

1. t. 
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ULUS 

Eski Sadrazam 

Salih'in 
c '"İ askeri 

tör" le kaldır dı 
İstanbul 25 a.a. - Dün vefat et· 

miş olan e~ki sadrazam ve m_üşirler • 
den Salih . paşa - nın cenazesı, bu sa· 
hah muazzam merasimle kaldırılmış· 
tır. 

Göztepeden Kadıköyünc ve orada~ 
motörle Sirkeciye geçirilen cenazeyı 
Sirkecide bir alay asker, yedek s~bay 
okulu talebeleri, polis milfre:zelerı ~e 
kendisinin dostları karşılamıştır. Sır· 
kecide top arabasına konulan cenaze, 
Ankara caddesini takiben yola . çı~
ını~tır. Alay şu suretle tertip edılmıı 
bulunuyordu: . k 

Önde bir süvari müfrezesı, ~r a· 
ımda bir alay piyade ve onu mutea
kip bahriye silahendazları ve onlar· 

. . .. h run İstanbul dan aonra Reısıcum u • . 
. t t nbul beledı· kumandanlıgının ve s a 

. . . "hayet merhu· yesının çelenklen ve nı 
lmıı olan ce

mun türk bayrağına sarı . önUnde 
nazesi geliyordu. Cenazenın d 
tnatem havası çalan bir band? var ı. 
Genç subaylardan mUrekkep bır man-

ld • halde ce • ga, meçleri aşağıda 0 ugu f da 
nazeyi hamil top arabau_nın etra ı~da 
Y•• .• lardı Cenazenın arkası uruyor . . t 1 k 
ınerhum müşirin ailesı, stanbu u-

d korgeneral Halis Bıyıktay, 
ınan anı kA ve 
mütekait askeri rical ve er an 
dostları yürüyorlardı. . 

-Bu muazzam alay, Ankara c.addesı, 
Sultanahmet tarikiyle Bayazıd a vasıl 
olmuş ve cenaze namazı orad~hkıl;~: 
dıktan sonra Şehzadebaıı, Fa.t Yk 

. ·1 E lib'a nakledı re o· 
ları takıp ı e 'Y. Clefnedilmiş· 
radaki aıle kabrıstazıına 

tir. h d dog· muş 
1854 senesind Top ane e 

h ınun •ahaında memleket olan rner u :r • 
'•• faziletli bir evladını ve sıya· 

ve ora~ · d 
ai hayatında memleket .menfaatı.? .. en 
başka bir şey düşünmemış ol.an. durust 
biı- devlet adamını kaybetmı§tır. 

Norveç hükumetinin 

ısmarladığı tayyareler 

Ribbentrop1un nutku 

etrafındaki tefsirler 

utuk Roma' da 
hayretle karşılandı 
Fransız gazeteleri İngiliz - F ~an~ız 
Birliğini bir daha tebarüz ettırd!ler 

_ Ro ter ajansı bildiriyor: Fon Ribbentrop'un 
Londra, ~5 a.a. & hy f llerin nasıl bir aksülamelde b lunacak-
tk üzerıne resmı ma 1 

• • d"d "t nu u .. 1 d w'ldir fakat efkarı umumıye fım ı en mu a-
ları henuz ma um ~gı . 
)eıısını söylemektedır. 

Bu nıütalea şudur ki, F~n ~~bben· 
' n başlıca hedefi, Hıtler ın Al· 

trop u d ··c me 
manyayı son hadde ka ar _go ur 

1 
· 

mek hususundaki vadine rag~e~·~. ~-
·1 Fransa ile harbe gmlıgını, gı tere ve 

alman milletine nihayet tatlılıkla an· 

latmak olmuıtur. 

Jngiliz gazetelerinin tefsirleri 

Londra, 25 a.a. - (Royter) İng~llz 
b da, B Fon Ribbentrop un 

matkuahtınkkında .az miktarda tefsirler 
nut u a . k 

ttur Fakat bu tefsırler, nut un 
mevcu • ğ k&f"d" 
h k'ki mahiyetini anlatma a a ı ır. 

a Tıiıneı gazetesi, nutka "Ribbe:ıtrop
un akıllara durgunluk verecek ıtham· 
ları" ba,lr•-;.ını koymuştur. 

Daily Telegraph diyor ~i: 
Ribbentrop, mUttefiklerı harbe ıev• 

keden hadiseleri sistematik surette 
baştan ba§a tahrife uğr~ş~ı§tır. 

Daily Herald'ın tavsıfınce, ~u nu· 
tuk "sıkıntı içinde bulunan bır ıa~· 
sın tafrafuruşluğu" nadn başka bır 
ıev değildir. 

• Londra gazetelerinden yalnız 
Deyli Meyi ve Nevı Kron!kl b~ıma· 
kalelerini nutka tahr;iı etmıtlerdır. 

Deyli Meyi diyor ki: 

dan okumasına karşı koymak hususun• 
daki kararını tebarüz ettirmektedir· 
ler. 

Von Rihbentrop'un nutkunun altı· 
na gazeteler lngiltercnin cevabını ih
tiva eden ve evvelki akş m Londra"da 
neşredil<•rı tf"bliği koymuşlardır. 

F ransır. gaz;etelerinin yazdıkları 

Pariı, 25 a.a. - Havas ajansı bil-
diriyor: 

Bu sab:ıhki Faris matbuatının tef-

sirleri: Lucicn Burgues, Petit Pari· 
sien gaıetesinde diyor ki: 

Fon Ribbentrop'un dün Danıdı:;'de 
söylediği nutuk hiç bir red cev_abı~a 
li.yik olmayan, hakikata nıuhahf bır 

matadır. Hitler'in mümeıili, B. Çem

berlayn'in, Hitler hakkındaki yemi

ninden dönme hakkındaki ithamını 

redde teşebbtis etmek için ayaklan -
mıştır. Fakat buna asla muvaffak o-
lamamıştır. Fon Ribbentrop, fransız

ların sulhu imza etmeğe amade ol -
duklarını ve bizi harbe mecbur ede-

Ribbentrop, aynen efendisinin ağ-
0.lo, 25 a.a. - Norveç, ~ğustoıta zını kullanıyor. Nazi rejiminin rlya-

Amerika Birleıik Devletlerıne: 9oo klrlığı, açık göze batıyor. B. Çembcr
bin kron mukabilinde 12 Curtıs mu· leyn'in sulh için yaptığ1 büyilk müca
harebe tayyaresi ısmarlamıştı .. Nor • deleyi dilnya unutmantıştır. Bu mü
veç, bu defa. yeniden 12 Curt~s da~: cadelede B. Çemberleyn, hatti afyaıi 
ısmarlamıştır. Bu suretle bu 1~ hayatını bile tehlikeye koymuf ve aU· 
ınuharebe tayyaresi Norveçe teslını o- kun içlnde dUımanlarının acı alayla· 
lunaca.ktır. rına ve dostlarınırt auitefehhUnılerine 

nin İngiltere olduğunu iddia ediyor. 
Ribbentrop'un aldandığı ve alman 
milletini aldattığı sık sık vakidir. Bu 
defa, hayatında en büyük yalanı söy
lemiştir. 

Bütün dünya biliyor ki, fransız as
kerleri, hitlerizmin delice ihtirasına 

artık bir nihayet verm k için çarpı
tıyorlar. .Bütün dünya bili:or ki, 
fransız askerleri, ancak nazı heıe
monyası yere vurulduktan ıonra el-

Ağustos ayında Norveç tarafından maruz kalmıştır. İngiliz beyaz kitap· 
lngiltereye ısmarlanan 6 Gloster · ıarı, fon Ribbentrop'un ingiliz hükü
GladiatlSr muharebe tayyaresi de pek metinin 'sistematik bir surette Alman: 
yakında Norveçe verilecektir. ya ile harp yapmak istediği ve Münihı 

sırf harp edec.ek vaziyette olmadığı 
için imzaladığı hakkındaki m!nasız 
ithamlarına kUI cevaptır. 

i . den silahlarını bırakacaklardır. 
~:ı:on Ribbentrop, bizi, korkaklıkla 
itham ediyor. Eğet bu söz, daha bat· 
ka bir kimsenin atzından çıksaydı 
bir hakaret olurdu. 

Gustave Herve, Vlctoire gazetesin-

Çekoslovakya' da tethiş 
Londra, 25 a.a. - İngiliz i9çi teı

kilatına gelen haberlere göre Çekoı
lovakyada tatbik edilmekle olan tet· 
hiş rejimi iddetlendirilmiştir. 

Tecemmu kampları dolmuştur. Da· 
ha geçenlerde 75 talebe "gizli beyan· 
nameler dağıttıklarından dolayı tev· 

kif edilnıittir· 

Alınanya'ya dönen 
Alman akalliyeti 

T 11 . 25 a a _ Bicaro Cordoba a ın, . . .1 · •apuru 1007 Baltık almanını h~mı ~n 
Almanyaya hareket etmiıtir. §ımdı • 
Ye kadar 4900 alman bu suretle Al • 
ınanyaya gitmiiltir. 

Kuin Meri ve Norma·ndi . ? 
gemilerine ıabotaJ mı· 

ı-• vyork Tay· Nevyork, 25 a.a. - .e . "te 
ftıis gazet sinin bildirdiğıne go ' 
kuin Meri ve Normandia vapurldar~n 
d · la ag· ına aır ın birine sabotaJ yapı c 1 b haber er olarak zabıtaca alınan azı . . 
·· b · bu ıkı va· Uzerine dün ak amdan erı, . d 
Pur hakkında daha ciddi ihtıyat te . 
birleri alınmı tır. 

13ulgaristnn' da ha va. hücumları-
k tedbırler 

na artı Sof a belediye mec 
. ~Ofya, 25 a.a. - Y . d <Tıtı!ması 

lısı halita gaz maskelerı a·~nak in· 
"c hava ak nlatına karşı s g. d' 

1 •• bı .. kre ı 
§a ı için 70 milyon leva ·" • 
k bul etmiştir. ----

R Jt'"n nutku 
uzve ı Resmi bir kay 

Va~ington, 25 a.a. ::: dre cUm -
naktan hnber crildıgın\ g p~rşernbe 
h~rreisi Huzvelt, gelel~~ek tiıerd blr 
8unu radyo ile neşred 
nutuk söyliyecektir. 

D . 1 eke.lliyeti 
animar1 a'd kı a ınan t r muhl· 
ı.. _ Roy e 

. c..openhag. 25 ~.a. .. Danimarka· 
bırinin bildirdi· ın~ go:e, Almanyaya 
ddki alman ekalhyetı, bulı.ıhın&· 
dönrnek hususunda talepte 1 n tek • 

· · yapı a ıı hakkında kendısıne . l nnıak . 
liften dolayı çok nıünfaıl bu u 
tadır. 

Nevs Kronlkl diyor ki: • 
Rlbbentrop•un bütün sö~leri, naz~· 

lere yapılan esaslı ithamı ıılmeğe ka· 
fi değildir. Bu itham, malUm olduğu 
üzere kendi emelleri için tecavüzler· 
de b;Iunmaları ve s~izlerini çiğneme· 
teridir. • 

İngiliz efk~rındaki umu~i. h,issır,at 
bu nutkun daha ziyade .dahıl ıçın .soy· 
lendiği ve mümk,U~ ~~e . .':1~nevıyatı 
ylikseltmek hedefını guttugu merke-

zindedir. 

Amerilra'ia ne diyorlar? 

V • ton 25 a a _ Cilmhurreisi 
aşılnt~le s' Hu·ll-,un City ol Flint 

Ru.ıve ı · ' . 
n müsaderesi hakkındakı be-vapurunu C 11 t ndan sonra, ayandan onno y 

~~:a~aıflık kanunu projesi~in C~ty of 
Flint vakasına benzer Mdıselerı~ zu-

mani olacak bahri takyıdatı huruna 
. ttı" :\ini auana hatırlatmıştır. 

ihtıva e s J • d B 
Hariciye enclimen_ı basın an . 

H ningı demi~tlr kı : 
~.n Geminin müsaderesi hiç ,uphe· 

. - llıte ambargoya birkaç rey 
sız, mec ' 
kaybettirml,tir.,, 1 City of Flint'i mUsad~r~ eden a • 

k UvazörU Emden ıdı. 

de, İngiltere aleyhindeki bütün bu 
sözler, Hitler'in yalnız kaldığını is
pat ediyor. Hitler, Polonya'ya yaptı-

iı tecavUzle, ltalya'yı isyana sevk;t· 
mit, Stalin'le kucaklaşarak İtalyayı 
tlksinditmiı. Balkanları Sovyet Rus
ya'ya vererek İtalya'yı ürkütmüttür. 
Dahilde Hitler, herkesi rahataıa edi-

yor. Betbaht Führer... İngiltere'y~ 
abluka etmek istediğini stSyleme~ı 
düpedüz rabıtasız bir ıöz değil mı· 
dir? Bizi İngiltere'den ne bahasına o
lursa olaun ayırmak ar.ıusu, Hitler'de 
bir fikri sabit olmuştur. 

Gustave Herve, yazısına devamla 
"Hitler, franıızları budala mı zanne
diyor?" &uallnl sorduktan sonra di· 
yor ki: 

"Ondan, bbe ihtimam göstermesini 
istemiyoruz. Bizim, biz fransı.tların 
istediğimiz ıey, onun en münasip g8· 
receği sekilde, ortadan kaybolması -
dır." 

Delil yoltlufrı 

v atıııan, 25 a.L - Oaservatore Ro· 
mano, B. Fon Ribbcntrop'un nutku
nu, hiç bir mUzakere imkanı kalmadı
ğının resmen ve kati surette teyidi 
ıeklinde tefsir etmektedir. 

Gazete alman hariciye nazırının, 
delil yokluğu içinde, İngilterenin U· 

zun zamandanberi Almanyaya karıı 

25 a.a. - ltalya'da alınan yaptığı ittihamları lngıltere'ye karfı 
Roma, "' Ribbentrop'un tekrar etmekle iktifa eylcdioini kay-

man r ' 

Nutult ltalyo'da ha)'retl• 
karıılandı 

. · nazırı r on "' 
harıcıyin iltereye lcarıı olan tiddetli dediyor ve diyor ki : 
rtutku g d dolayı hayrette kartı· Fon Ribbentrop'un nutkundan Al-
lı.. mların an • · • L h ucu Hususiyle ki atman batıcı· manyanın ıımdilik müstakil bir e 
lanmı§t~r.. rtıütteflklere karşı kati devleti ihdasına niyeti olmadıiı an
yc r.efsının bir Usan kuJtanmıyaca!ı laııhyor. Bu iıe Hitlerin evelcı verdi 
mahıyette ği teminata muhaliftir. 
"'annediliyordu. 
,. Bu uzun ·nutukta Sovyıtlerin Bal-

ltalyrın ıaietelerinin tık memleketlerindeki icraatı, Sovyet 
yazdıkları • Alman münasebetlerinin inkipfı, 

25 
a a _ İıtefani : Sovyetler Birliğinin halihasır harbin 

Roma. :1k· sahifelerinde Ribben- deki hattıhareketi, Ankara paktının 
Gazeteler J sôyl~nen nutkun ol - imzası &ibi alman politikası için ha

.ı op taraf}" a:ı bir hlilbasını neıtet- yati mahiyette olan hidiıeler ıiikl'.ltla 
dukça mf uk ats~içbir tefsirde bulunma- ıcçiıtirilmiıtir. 
mekte a a l 

.. ktadırlar. ha . • n;iltere'ye karıı kullanılan liıa • 
mGuete1et blthkt~rtftdl i'1-:!an r~- nan tiddeti de gösteriyor ki, nutuk 
ciye nazırının ~n~ılterertklcl :CSen -8zle- blthaua alınan cfkirıumwniyeai için 

·va.-tını ten '-ft- , ___ _ 
ıeyhtarı ıı,. tnıiltcr.niıı mey- .,_ır~ıtır. 
rini ve Aı.manyanın 

İngiltere'nin 
harp 

hedefleri 
Londra, 25 a.a. - Royter Ajansı 

bildiriyor : 
Avam Kamarasında İngilterenin 

harp hedefleri hakkında sorulan _n;uh 
telif suallere cevap veren harıcıye 

müsteşarı Bultcr demiştir ki : 
"- İngiliz hUkiimeti beynelmilel 

ihtilafları müııalemetperver usuller • 
le hakkaniyetli bir şekilde halle ma
tuf bulun;;n müstakar bir beynelmilel 
rejimin filen tahakkukuna imkfın ve~ 
rccek bir teklifi nazarı dikkate almı
ya amadedir. Bununla beraber, hükü
met bugünkü vaziyette istizah takri~ 
ri sahiplerinden birinin teklif etti • 

ği eibi Avrupa milletleri camiasına, 
ait meseleleri tetkik maksadiyle hu· 
susi bir komite teşkiline "ma<l"' de ~ 

ğildir . ., 
Nihayet iş'ii mebuslardan biri, ln

gilterenin b rı§ ~;ırtlarından biri ola
rak .. Avrupa blrleıik devletleri .. te -
sisi imkanını tetkike fimade olchğunu 

alman milletine bildirip blldirmiye -
ce"ini ıornınsı üzerine B. Butler : 

t> 
"Bu t~klif hatırda tutulacaktır,, ce-
va:Jını vermiıtlt. 

Sovyct Rtrsya ile ynprlan 
miizakcre!eı· 

Butler, harpten biraı evel İngilte
re ile sovyetler arasında yapılan mü
zakerelere ait vesikaları Lord Hali
faks'ın neşretmek fikrinde olmadı -
ğını ve esasen bunun için diğer me:n· 
leketlerin de muvafakati lhım gel -
diğini söylemiştir. 

Muhalefet işçi partisi reisi Attlee, 
Rusya ile yapılan rnUzakerelcrin ma
hiyetini bilmek istiyoruz demiştir. 

Butler, söylediğimi değiştiremem 
cevabını vermekle iktifa eylemiştir. 

Yeni bir 
o onya. 

Amsterdam, 25 a.a. - Tclegraf ga
zetesinin Berlin muhabirine göre Al
manyanın şark hudutları bugiln belli 
olacaktır. 

Hollandalı ~azeteciye göre, sovyet 
hududu ile yeni alman hudutları a
rasındaki kısımda yeni Polonya kuru
lacaktır. Almanyaya ilhak olunacak 
Polonya topraklarında bulunan po -
lonyahlar yeni Yeni Polonyaya sev
kedilecek ve oralardaki alınanlar be
ri alınacaktır. 

Polonya'nın umumi valiliği 

Berlin, 25 a. a. - Alman :ızırı 
Frank işgal altında bulunan P ıya 
aruiıinin umumi valiliğine ve .. .s-
İnquart bu arazinin mebus ve valili
ğine tayin edilmişlerdir. 

Almanya üstünde 
İnglllz tayyareleri 

Londra, 25 a.a. - Hava işleri neza
reti, kıraliyet hava kuvetleri tayya · 
relerinin son 27 saat içinde Berlin, 
Magdebourg ve Hamburg üzerinde 
gece istikşaf uçuşları yapını§ olduk • 
larını haber vermektedir. 

Hamburg radyosu, dün gece Fon 
Ribbentrop'un nutkunu neşreder~en 
neşriyatını kesmiştir. Bu inkıtaa ın
gilizlerin yapmıt oldukları bir hava 
cevelanının sebebiyet vermiş olduğu 
tahmin edilmektedir. 

/ngüiz tayyareleri döndüler 
Dün gece Almanya üzerinde bir is

tikşaf uçuşu yapan iniiliz tayyare -
terinin aalimen Uılerine döndilğü bil
dirilmektedir. 

İsveç sahilleri 
kontrol 

altına alındı 
Stokholm, 25 a. a. - DUn saat 18 

den itibaren İsveç nhilleri stkı bir 
kontrol altına alınmııtır. Kontrol, is
veç kıra ıuları dahilinde harp gemi
leri tarafından yapılmaktadır. Kontrol 
i in hangi millete ait otura& olsun bü· 
tün ticaret gemilerinde araştırmalar 
yapmak hakkına iıtinad etmektedir. 

İstanbul' da b;r romen ticaret heyeti ile ticari müzakereler yapıld ... 
ğrnı yaznıı§hk. Yukarda.ki resimde romen ticaret heyetini görü 
yoreunuz. 

A 

Amerika Ayanının kararları 

Ticaret gemilerine konan 
et!i k yıtlar kaldırıldı 

B suretle muharip evlell r silah 
müstesna her ıey alabilecekler 

Va~ington, 25 a.a. - Bitaraflık ka· maddenin hazfi teklifi de kabul olwı
nununda yapılacak olup, Amerika ti- muıtur. 

carct gemilerine mevzu ıiddetli tak-
yidatı, şimal atlas denizindeki tehli- Yapılacak •eıJkiyat 
keli mıntakalat müeteına olmak üzere Va§igton, 25 a. a. - Ayan mecliıl. 
hazfeden tadilatı, ayan kabul etmi• - Atlantik denizinin ıimalındaki tehli
tir. Bu tadilat, Amerika gemilerinin keli mıntakalar hariç olmak üzere &a• 

sirh müstesna olmak üzere, her tUr- ir denizlerde amerikan ticaret gemile· 
!il emtiayı, cenup atlas denizinde, Fa- rinin tabi tutulduğu takyidatın kaldı· 
sifik'te, Hind denizinde, Çin denizin- rılmasına dair bitaraflık kanununda 
de, Tasmanya'de, Bengal'de, Bermüd- bir deği§ikliğin yapılmasını kabul et• 
lerde, yeni Brunsvik'de ve yeni miştir. 
Skoçya'daki muharip milletler liman- Bu değifiklik sayesinde amerikan 
Jarına nakledebilmelerine imkan ver - vapurları muharip devletlerin cenubi 
mektedir. Atlantik, büyilk okyanua. Hint okya· 

Ticaret emteasını hududun öte ta • nuıu, Çin, Tasmanya, arabistan vesair 
rafına nakletmeden evel müıterinin denizlerdeki limanlarına silah müs
bir vesika istihsal etmesine lüzum te&na olmak üzere her nevi malzeme 
kalmadan Kanada ile Meksika arasın- nakledebileceklerdir. 
da normal surette kara ticareti yapı· Ayan mecliai diğer cihetten muha
labilmesini mümkün kılacak bir tadili riplere doksan gilnlük kredi açılma 
de, ayan keza kabul etmiıtir. sına dair olan maddenin ilgası içiıı 

Muhariplerin 90 günlük ticari kre- \ yapılan teklifi kabul ı:tmi§tir. 
di alabilmelerine yardım edecek olan 

Alman denlzalflları far af ından 
ıııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Son günlerde batlrılan 
İngiliz, Fransız gemileri 
Oslo 25 a.a. - Trondjem'den bildiriliyor: · 
Bu ı~bah Norveç aahillerinde karaya çrkmıt olan Stoneıate İn· 

giliz gemisi mürettebatından birisi bu geminin panama ile Mad~ 
re arasında bir tahtelbahir taraf rndan değil, almanlatın Ceb knı· 
vazörü olan Doyçland tarafından torpillenmif olduğunu beyan 
etmiştir. 

Mumaileyh, Stonegate'nin İngiliz ı giliz vapuru batmııtır. 
mürettebatının Deutchland'a nakle- Gemide 22 ki.fi bofuldu 
dilmiş olduğunu ve Deutchland'ın V ,,. ton 25 a. a. _ "Crown City., 

· f Fr · d .. f ·~· k a:ı-ıg ' Cıty o ınt e tesa u ettıgı ana a- ·smindeki amerikan vapuru "Menin-
dar şimale doğru yoluna devam etmiş ~idge'' vapuru batarken sağ kalanlar
bulunduğunu ilave etmiştir. Stonega- dan beı kişiyle ingiliz "Mdbury" ti
te'nin mürettebatı, müteakiben amrri- lehinin bUtün milrettebatını kurtar
kan gemisi11e nakledilmiı ve kendile- mııtır. Bu gemilerin her ikisi de ti
rine Doyçland tarafından verilmi' bir mali Atlantikte batmıttır. "'Minenrid
alman müfrezcı;i terfik edilmi§tir. ge" vapuru mfirettebatından 22 ktıl 

Bir vapur battı 
Londra, 25 a.a. - Clanclisholm va

puru, Glaskov açıklarında batmıştır. 
Bu gemi, 1937 senesinde, Kontes Yel· 
licoe tarafından denize indirllmitti. 

T alna vapuru batırıldı 
Cebelüttarık, 25 a.a. - İngiliz Taf

na vapuru bir alman denizaltısı tara
fından Cebelüttarık'tan 80 mil kadar 
uazkta batırılmıştır. 

Dün batan bir vapur 
Londra, 25 a.a. - Dün batmış olan 

Chisbon vapuru milrettebatı avrupalı 
subayların idaresinde müstemlekeli
lerden rnürekkepti. Bunlarda 63 il 
kaybolmuştur. 

Yorkıhire vapurundaki a•kerler 
Londra, 25 a.a. - Daily Express ga

zetesinin yazdığına göre, Yorkshire 
vapurunu batıran alman denizaltısı
nın k\lmandanı bu vapurun imdadına 
gelen İndepance Hall vapuru kaptanı· 
na verdiği emirde askerlerin kurtarıl
mamasını bildirmiştir. Bunlar Hindis 
tandan ve uzak ~arktan anavatana ek
serisi ailesiyle birlikte dönmekte olan 
hasta ingillz asker ve tayyarecilerin
den ibaretti. 

Mamafih kaptan gecenin karanlı· 
ğından istifade ederek bunların bil· 
yük bir kıArnını kurtarmıştır. 
Bir İngiliz vapunı daha batıı ıldı 

Londra, 25 a.a. - "Meninrid&c'' in· 

ölmüştür. 

l ki gemici en kurtarılanlar 
Vaşington, 25 a.a. - Birletik Ame

rika deniz komisyonu, Amerika ban
dıralı Crownut vapurunun, 3528 ton
luk Ledbury isimli ingiliı; yük gemi
sinin 31 kitiden mürekkep tayfuı
nın hepsini, keza ingili:ı: bandırah 
2474 tonluk Meninridge vpurunun 
tayfasından sağ kalan beş kişiyi kur
tardığını haber vermektedir. Bu iki 
gemi şimal atlas denizinde batmışlar
dır. Meninridge vapuru tayfasından 
22 si boğulmuştur. 

Bükreı kabinesinde 
tadilat mı var ! 

Bükreı. 25 a.a. - D.N.B .. : İyi ma
lumat alan ma.hafilde beyan olundu -
ğuna göre, yakında kabinede resmi 
tadilat yapılacaktır. Bu tadi15tın he
defi hükümetin esasını genitletmek 
ve "milli kalkınma cephesine,, dahil 
bulunmayan unsurları da hükümet i
çine almaktır. 

Eski liberal partisine ınensup iki 
kişinin ismi gcçm ktedır. 

Dahiliye müsteşarı Buran istifa 
etmİ§tir. Fakat muvakkaten vazife • 
iine devam edecektir. 

• 
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1 GONON MESELELE.Rl 1 ransada 
casuslar 

Garp cephesinde 
İngiliz zayiatı 

KAZALAR ( RADY O J ALMAN -SOVYET Hükumet konağı yaptırılacak 
.Elqkirt Malmüdül'lüğündeu ı 

Eksiltmiye konulan iş : 

TlJRKtY& 

iktisadi anlaşmasının 
şümulü ne olabilir? 

Biri idama biri müe~bet küreğe 
ikiside 9 - 1 O sene küreğe 

mahküm oldu 

Harbin baıından 
bugüne kadar 12 
Londıa, 25 a.a. - İngiliz seferi ku

vetlcrine refakat eden Reuter ajansı
nın hususi muhabiri harbin başlangı
cındanlıeri ingiliz mıntakasınrla ölen· 
lerin adedinin 12 yi bulmaa1ğını hil
dirrnektcclir. ÖJ nler ingiliz mezarlı
ğına de fnedilmişleruir. Mezarlarına 
ihtimamla bakılmaktadır. 

1 - Eleşkirt .kazasında yapılacak 
hükümet binası inşaatıdır .• 

2 - Ke if bedeli 46987 lira 86 klt
ruştur. 

3 - Eksiltme 6. 11. 939 pazı.ırtesi 
günii sat 15 de Eleşkirt kazası ek • 
siltme komisyonunda malmüdilrlü • 
ğü oda ·ında kapalı zarf usuliyie ya
pılacaktır. 

Radyo Difiayon Postıları 
T0RKJ YE Radyosu - ANKARA Rat!yosu 

-IJalga u;unlu u-
lMB m. 182 Kc ./lZO Kw. 
31.iO m. 9465 Kcs.I W K .. ._ T. A.. P. 

A N K H A 

12 • .'.IO Proı::r 111 . \'C nıemle ·et s:ı•t ay rr 
lZ.35 Ajans ve ınctcoro jı h<!berı .. 
12.50 Turk muzlgi Çalan!an Kcı:r.al "i· G ::;;·; ... H:~b:·;;-;;;;;;::·~-n-l 
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Paris, 25 aa. - Sarre mıntakaınnda 
Paul Schunck i~minde bir alman mü
hendisi casusluk cürmiinden dolayı 
Nancy divanı harbı tarafından müeb
beden küreğe mahkum edilmiştir. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve huna 
müteferri evrak iiç lira bedeli muka
bilintle Eleşkirt malmüdürlüğiinden 
alınabilir ve Afrı nafıa müdürlü • 
ğünden görülebilir. 

ya:ı:l Seyhun, Cevdet Ç~ia. lfasaı:ı 
Gür. 
1 - Okuyan Satli Hoııs •• 

Rı.ısyanın yapacağ1 iktisadt 
yardımın kemmi ehemmiye

t: ne olabilir? 

Ayni hal 1938 martında da vaki ol· 
muştur. Sarre mıntakasında bundan maa a 

iki fransız 9 ve 10 ene kUrcğe mah
klım edilmişlerdir. 

isveç - Alman 
ikt isadi anlaşması 

ı - KurJ"lilı ı: 2lc5r p('şrevi. 2 -
LIJi Ahmet - Kürdilihicuka.r r
kı: Dillım.lr şauigim olsun) 3 • 
Yesari A ,m - Kilrdılihieukar 
ıarkı: (Sen gitgide bır afeti dev· 
ıan olacaksın) 4 • Ha an Gür: B. Molotofun Fon Rilıbentroba 

[;1;,;nderdiği mektuba nazaran alman 
- rus mübadelesi, en az mazide ta· 
l ıkkuk etmiş olan azami hadde, ya
t ı takriben bir milyar marka yük
• . dilecektir. Ticari istatistik bize 
b ı hususta enteresan ma!Umat ve-

Bahsettiğimiz üç nokta göz Ö· 

nünde tutulunca, B. Moloto
Iıın Sovyet hükümctinin iki memle· 
ket arasındaki ticari münasebetleri 
inki af ettirmeye "amade" olduğu
mı söyliyen cümle ·ine hulus ile e
hemiyet atfetmekten kendimi:d ala
mıyoruT.. Filhakika bu ifaıle mani
dardır. B. Molotof kati hir taah
hüde girişmiş değildir. Ancak hüs
nüniyetini i?.har ediyor. Her qey 
.>lr programın hazırlanmasına bağ
lıdır. Fakat asıl programın ihzarı 
bahsettiğimiz mü kilatla karşılaş
maktadır. 

idam mahkumu 
Paris, 25 a.a. - Louis Nade isminde 

elli ya ında bir şimendüfer memuru 
Almanyaya milli müdafaayı alakadar 
malfımat verdiği için Chıalons-sur-Mar 
ne askeri mahl emesincc idama mah
küm edilmiş ir. 

Berne, 25 a.a. - İsviçre ajansı, İs
viçre ile Almanya arasındaki iktisa
di müzakerelerin, anlaşmanın imza
siyle neticelendiğini bildiriyor. 

5 - Eksiltmeye girmek için istek
lilerin 3524 lira dokuz kuruşluk mu
vakl·at teminat vermeleri Ağrı vila -
yetinden bu işe girebileceklt>rine da
ir alınmış veıı.ika ibraz etmeleri muk
tazidir. Bu vesika İ!(İn ek iltme ya • 
pılaca~ı günden en az sekiz gün e • 
vel bir istida ile isteklilerin Agn vi
layeti makamına müracaatları ve bu 
mıiraca;dlanna imdiye karlar yap -
tıkları b nıeri inşaat işleri yaptırmış 
idarelerden aldıkları veııikaları rap -
tctmeleri lazımdır. Bu miiddet zar -
fında vesika talehinde bu!unmıyan -
lar eksiltmeye gircmivcceklerdir. 

Kanunt takslın. 5 - Arif Bey • 
Kürdilihicaı:kir )iarkı: ( Drtmo 
da. sınci su1.anımı) 6 • Halk tür
lföı:ü: (Baca gir<lim k mı~). 

' - Okuyan: Scmah;ıt Ö.zden es 
l · Bi::rıen Şen: Best('nigar ıark 
( Der<liıni ummana döktıim . 2 • 
Ş .. vki Bey: Hicaz !jarkı: (Af ey· 
le ııuçum). 3 - 1 efık Fersan: Hi
caz şarkı: Ey lıc:ııim gonca cü· 
lüın) 4 -Refik l• erun: Hicaz: tfü
kiı: lnı!im yarin b.ahçe\'!İne). 

Mazide ruı • alman ticari: müba
( •• \;; ri şu seyri takip etmİJtir: 

1931 
19"2 

ll .J 

1935 
1936 

ALMANYA 
İthalat 

303,5 
Zi'0,9 
194.l 
209.7 
115,0 

93,2 

İhracat 
762,7 
625,8 
282.2 

63.3 
39,3 

126,l 
1937 65,2 117,4 
1938 47,4 31,8 

Bu rakamlar 1931 at alman itha
lat ve ihracatı arasındaki bUyUk 
farkı a~ikar ıurette göıtermekte· 
dir. Almanya, istikbalde de aynı 
miktar mal vcrebi1ir mi? Ve Rusya 
bun1arı almak ister mi, ve bilhassa 
evclce olduğu gibi, ticaret müvaze· 
nesinin açığını altınla ödemeye ya
rıaş1r mı? Bu hususta B. Moloto
f un mektubunda mühim bir kayt 
var ır. Rus teslimatı alman sanayi 
teslimatiyle k.arşılanacakhr. demek 
ld Sovyetler Birliği Almanyaya. dö 
viz temin etmek niyetinde değildir. 

BJ anlaşmanın bir diğer neti· 

cesi de alman emtiaıının 
tuı ihraca.tiyle mütenasip bir şekil
de kabul edilecektir. Gerçi tesli· 
mat uzun bir müddet üzerine tevzi 
olunabilir ve bu suntle takasın o
tomatik urettc derhal i~Jemesi i
cap etmiyebilir. Bununla beraber, 
alman • rns mübadelelerinin mUs
takbel hacmini tayinde rus te lima
tı ölçü vazifesini görecek, Bu su
retle vuiyete Sovyetler Birliği ha
kim olacaktır. Rusranın ihracatı 

1931 de 303 milyon marka ve 1929 
da 425 milyon marka yükeelmi ol
duğuna göre Rmsyanın vereceği a
zami emtia miktarı 300 ila 400 mil· 
yon mark arasında tahavvül ede· 
cektir. 

Mübadelenin "ideal'' hacmi bu su 
retle tesbit olunduktan sonra bun· 
Jarın filen e ki vaziyet dönmesi
nin nasıl mümkün olacağı aorulabi
lir. 1921 - 1931 de Rusya, endüstri
yel inkiıafan csiğindc bulunurken 
ihracahnı zorlamıştır: Filhakika 
aanayile ıne programının icap et
tirdiği alımlarda bulabilmek üze
re dôvize ihtiyacı vardı. Bugün 
Rusyanın v iyeti tamamiyle deşiğ· 
mi~tir. Bir yandan Sovyet Ru_ya 
kafi derece altına sahiptir, diğer ta· 
raftan kendi ham madde ih i •acı 
çok artmıştu. Son senelerde rus ih
racatının azalması buna delildir ve 
kısa bir zaman içinde vaziyetin de
ğiıebileceği pek az muhtemeldir. 
Ruayanın Almımyaya ham madde 
ihraca ının tekrar C!lkİ cek in~ dön
mesi muhakkaktır ki milli anariin 
ıım madde ihtiyacının karsılaşma· 

s.na bağlı bulunacaktır. 

S :ıniyen. nıs devlet adamları

nın eski satıcılarını kayıp 

uı;usunda duymakta oldukları en
iİ!elerin yersiz olduğu tahakkuk 
:ttikçe Sovyetler Birli~inin Al
:ıanyafüın ithlll2t a mara verdiği 
, et dcrh 1 a::~ı~c;ıktır. Biiha. s~ 
dl~er taraflardan nıüs-it fiatlar ve 
t:• a eslim mliddctleriyle karş•laş
t:kl rı takdirde ... 

Nihayet, mübadele }erin.iade i mu 

h kkaktır ki uzun oluklu bir iş o · 
lacakt1r. Halledilecek bir çok müş· 
l:ilat vard r: Fiat ar mes,.ler.i, e · 
Hm m!lddctleri me ele;;i ve saire. 
Mazi i ba tmi~ lr ki, Almanya ile 
en ·ati anlnşmalar bu meseleleri 
tam;ımiyle halletmeye kafi g'!lme· 
m:k edir. bu husus a 1935 ru - al· 
man anlaşmalarrnı g-östcrebiliriz. 
Rusya o sene içinclc 200 milyon maı 
ka b;ıliğ olacak sipari~ler verecek 
\•e ticart bor~larını ödemek üzere 
l~O milyon rmırk kiymeticle mun· 
zam teslimat yapacaktı. Yukarıda
ki istati ti "in 1935 daki alman itha· 

ancak 93,2 milyon marka ve 
ihracatının da 126.1 milyona yilkse· 
lebilmiı olduğunu göstermektedir. 

l 
l 

Fakat bütün müşkilatın yenildi
ğini kabul etsek ve alman it :ı ııu . 

nın 1929 - 1931 deki hacme : 
ğini kabul et ·ek bile Ru } an 
receği emtianın alman ekonorı .... 
için şumulü ne olacaktır? 
Almanyanın ham madde ithalatı 

yekuniyle Ru yanın vereceği mik
tar arasında yapılacak bir mukayese 
rus yardımının muvakkat bir ferah· 
hk temin edebileceğini, fakat kati 
mahiyeti hafa olamıyacağını göste
rir. 1938 de Almanyanın ham madde 
ihtiyacı 2.891 milyon marka ve gı
da maddell!ri ihtiyacı z.ı 11 milyon 
marka yük elmi tir. Ru!!yanın testi· 
matı bu her ıki katogori e dahil bu
lunduğuna göre Rusyadan yapıla-

bilecek azattıi ithalat Almanya ihti· 

yacının ancak yüzde onunu karşı

layabilecektir. 

1 İngiltere Polonya'ya 
zehirli gaz verm di 
Londra. 25 a.a. - Avam Kamarasın· 

da Henderson Başvekildcn Po onya

letonya - S vyet 

yardım paklı 

imzalandı 
Rip:a, 25 a. a. - Letonya ~ Sovyet as

keri komisyonu mütekabil yardım iti
laf mm tatbik paktını imza etmiştir. 
Bu münasebetle verilen :ziyafette Le
tonya hariciye naztrı Munters ile 
Sovvet sefiri Molotof baz1r bnlunmu~ 
ve harbiye nazırı Bolodis ile Sovyet 
heveti reisi fsakov arasında iki mem
leketin dahili i<lerine kını~ılmaması 
prensibini tebarüz ettiren nutuklar 
söylenmi tir. 

Bel~ika Ktrah radyoda 
hitabede bulunacak 

Brüksel, 25 a.a. - Kıral Leopold. 
Laeken p. osundan, 26 teırinievel ak· 
şamı, Amerika radyosu için ingilizce 
bir hitabede bulunacak bunu mütea
kip hitabenin fransızca ve almanca 
ercemeleri de verilecektir 

Anka a muahedesi ve 

Amerika tayyare kumpanyası 
sefer için müsaade istedi 

Va ington. 25 a.a. - "American ex
port Lines.. tayyare kumpanyası, 

Nevyoık • Biscaro-;se ve Nevyork -
Southampton cloğm hava ~efcrleri 
yapmak üzere hükümettcn izin iste· 
miştir. 

D. HAVA YOLLARI 

Memur alınacak 
Devlet Hava Yollan Umuru Mü

dürlüğünden : 
İdaremiz kadrosunda 20,25, 30 lira 

maaşlı ve 80 lira ücretli memurluklar· 
la 200 lira ücretli ingilizce mi.itcrcim
liği münhaloir. 

Memurin kanununun 4 üncü mad
d.sin<leki vası'la.rı haiı ol;ın taliple 
araııncla 10.11.l!l:\9 cuma günü saat 14 
te müsabaka imtihanı yapı lacağınclan 
isteklilerio en geç 9.11.1939 akşamına 
kadar istida ve vesikalarım umum mü 
dUrlüğümüzc göndermeleri ve müsa
baka güni: ·le Ankara merkez posta
ne"'i öniinden saat 13,20 de kalkacak 
otobüsle sJairemize gc lınc le ri 

(5450) 15410 

T APU VF. KADJ\STRO 

6 - fstekliler teklif mektuplarını 
ihale ~ih ü olan 6. 11. 939 pazartesi 
giinü saat ona kadar eksiltme komis
yonu reiı.liğine makbu~ mukabilindr
teslim edeceklerdir. Postada vukubu
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

(8419) 15273 

Harta yaptJnlacak 
Nazilli Belediye Riyasetinden 
Nazilli belediyesince şehrin 1/ 2000 

mikya lı imar haritası mevcut aşa~ı 
Nazilli kısm.nın 1/ 1000 mikyaslı tes· 
viye miinhanili harit:t iyle me. kün ve 
gayri meskiın 120 hektarlık saha. ının 
1/500 mikyaslı hali hazır kacla tro ha
ritalarının alım i ·i 21l90 No. lıı kanun 
hükümlerine göre bu kere aç1k eksilt 
meye konulmuııtur. Bu i:in bedeli ke~ 
fi 3000 liradır. Muvakkat teminat 225 
liradır. 

Eksiltme 17-10-939 dan 6-11-939 pa
zartesi günü saat 14 de Nazilli bele · 
diye l.ıinasında belediye encümeni ta
rafından yapılacaktır. İstekliler tayin 
edilen gün ve s:ıattcn bir saat evel Na 
zilli bl'lediye reisliğine n.iiracaat ey· 
lernelcri Hizımclır, 

13.30/14. O M 0Z1K (Karışık procr .,. 
Pi. ) 

18.00 Program. 
18.05 M eınlck<-t s.:ı:ıt ayan, Ajan ve Jn\ 

tcoroloji haberleri. 
.18.25 MÜZİK (.lfadyo caz orkestrası). 
19.00 KONUŞMA (7-irR t uati). 
19.15 TÜHK MÜZICi1 (Fasıl heyeti) 
20.15 KONUŞMA (Doktorun saati}. 
20.ZO TÜRK MÜZlCt 

Çalanlar: Kcmııl N iya i Sı:yhun. 
Cevclet Çagla, Hasan Gür, Şerif İç
li. 
Okuy3rt Nı:t"mi Riza Ahi kaı:ı. 
1 • TMbu.ri Cemil - Muhayyer P 
revl. 2 - -Arif Bey - Muh'lyyeı· r · 
kı: (Humarı yok). 3 - Lemi • U$
$arkı: ( Umidim öldü ar ık ). 4 • 
Kemal Niyazı Seyhun - ·eme.nçe 
taksimi. 5 - Suphi Ziya - • seyı:j 
l)llrkı; (J.'eryan cıliyrır bir gü:ı ıı:ın) 
6 • Sevki Bey - Hüsı:yru ı;arkı: ( tç 
ran oku). ? • Habmi llcy • H ııt:y 
şarkı: (J:inıin mecburu hliıı ·~ anı
sın), 8 • Hiiııeyni saz semııııi. · 
O kuy u: Mefharen Saf,11<1k 
1 · Bedriye Haı:;gör • Unak ";ı:-kı: 
(Gel a§ık g ~cnme). 2 • Tanburi 
Cemil - Şelınaz 11nrlu: (Feryat iri 
i<"ryarlım ımdat ~ «ek yok). 3 • 
.Halk türküsü: Cince ı1yır biçilir 
mi). 

21.15 MÜZiK (Küçük orkestra • Sef: 
Necip A.kın) 
1 • Weningrr: Volga kryılınnnı 
ıarkı ı 2 • Micheli : Coı:uk oyun
ları. 3 - Jacot Chri~t: Altrn yıldl'I· 
);lr. 'I - Max: Ilruch: Kol .n.adra7, 
6 - J. Strauss: Viyanı1 kanı. 7 • R~ 
nato Bro i: K'llc;ük melodi. 

22.00 M emlcket su.t yarı, Ajans haber
leri, Zira t, Esham ve tıhvilat, 
KWJbiyo • Nukut lıo:sası {fi t). 

22.20 M0Z1 • (KilçUk orkeıt:a • Yukan
daki pMgr mın de"amı) 

22.35 MUZlK tC zbancl - Pi .. 
Z3.?5 23.30 Y rmki proı:ram ..,.c k:a;ıanı • 

Evlenme 
lıların kullanmış oldukları ıehirli gaz arap ve 
!arın Polonya hükümctinc lngiltere y ahud i matbu ah 

Ankara Merkez Tapu SicilJi Mu· 
hafızlığından : 

Yeni<lo.,an mııhntlesinde Rliı;tcm ııca. FO
ka&ınu;ı 276 kapı No.hı aı:ı Ab<lulıah evi 
solu kurt 1\.1.ını:ı e~·i arkaı ı t:C?unılu M rlt
nıct cvf cinu yol ile mahdut 30 M2 bıuine 
nr~a~ı ü.ı:edne Şakiı: oı:lu Süleyman t ra· 
fından fuxuli yaptıtıb11 iki oJ:ı.Jan ibaret 
evin ... enkaıı:uıı 9.38 maıt aymıl:\ Satılmı..;a 
ııatnuş ve Satılmıt da 939 senesinde Rifdt 
l(uymaza samııştır. Tapııcl kllyıdı bulun
nııv.ın bu arsıınrn h:1ı ine adına tescili deF
ter<lıırlıktım t lep edilmekte oı.ıu.;-undan 
1515 No.lu k. ı uııua hukuml .. rirıe gurc ta· 
sarrulunun tc biti için 2-11-193!) perşembe 
ıdıniı ötı:ıeclen e' el m halline t;ıhkık memu
ru göııdcrilc:ccğlndcn bu gayri menkul U• 

zerımle bir ta rru f ve aynı bir hak iddi
asında bulunanların reşnıi vesiknlariyle 
tahkık gününe kud ı tapu sicil mııhafr.t· 
lığın:\ veya mahallinı1c t hkik memurun 
miıracaatla itinızlarını bihlinneleri ve ıtiı· 
nünde hudut kom ularının mahallintle bu· 
lunmaları ilan olunur. 4003 

lstekliler bu hje lıcnzer is ·aptıkla
rına dair almış oklukları vesi ·alara is 
tinaden ihale tarihinden 8 gün evci a· 
lınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret 
ona~ı vesikalarını ibraz etmek mecbu· 
r iyctincled i rler. 

Cebeci nüfua memuru B. İlhami Kı· 
lıçata ile Karacasu posta ve telgraf şe· 
fi B. Bekir Acar'ın kızı Bayan Aliye
nin nikahları 23 ilkte rin pazartesi gc 
nü Ankara belediyesi evlenme salon· 
u ıda kıyılmıştır. Genç evlilere ııaa· 
<lctler dileriz. 

hükümeti tarafından verilmiş olduğu· Kudü , 25 a.a. _ Türk - fransıı -
na dair Bertin hüklimeti tarafından ingiliı, anl~ı'.ası, Filistin'in ve Ma
mütematliycn ileri sürülmüş olan id- verayı Erdün'ün iktisadi hayatında, 
dialar tlolayısiyle bu bapla beyanatta şa}'anı memnuniyet te irler göstcr
bu lunup buhınmıyacağmı sormu hır. meğe başlamıştır. Şimdiden. manidar 

Çemherleyn. Hendcrsona harbiye cm reler görülmektedir. Eıcümle dc
nazırının l>u kiistahça ve açık yalanı niz na}di} atı sirrorta primi tenzil e • 
tekzip etmiş olduğunıı hatırlatmış ve 1 ilmiş ve ticari

0 
muamelelerde tam i-

u sö.1.leri ilave ~tmiştir: 1 
ti mat tekrar tee!'!!\iİS etmiştir. Arap 

Bu fırsa tan istifade ederek bir kc- ,.e }'aiıudi matbuatı, türk diplomasi
re daha zehirli ga:d rın herhangi bir sini müttefikan takdirle y.idediyor
şekilcle olursa olsun İngiltere tarafın- ıar. 
dan Polonya •a v rilmemiş olduğunu 
be an etmekle bahtiyarım. 

Bunun üzerine Henderson söyle de
miştir: 

l:Iiikı.imc . bu iddiaların icahında al
manlar tarafınrlıı.n zehirli gazlar ist:. 
malini muhik gös rmeğe m_. ıf bir 
propaganda mahiyetinde mi telakki 
etmektedir? 

Ba vekil u cevabı vermi~tir; 
ftıfaziı;le tıu gibi mi ailen: şahit oldu

ğumuzu biliyoruz. 

İ spo rta parti· ocak 

kongreleri 
Isparta, 25 a.a. - Cümhuriyet Halk 

Parti· i ocak kongreleri toplanmaya 
başlamı tır. Ocaklar, bu toplantıla
rında muhitlerini alakadar eden me
aele!tre ait dllekleri müzakere ve te:s
bit ey1emekte ve yeni ocak heyetleri 
ni seçmektedir. 

Faııa saatler (ali~ma 

nizamnamesi Baıvekalelte 
lş kanununa tabi müe ·seselerdek 

i çilerin fazla çalı ma saatleri hakkın 
daki nizamname Devlet Şurası umu· 
mi hevetinin tetkikinden geçmİJ ve 
BaŞ\'Ckalete takdim olunmuştur. Ni
zamname veki11er beye tinden de geç
tikten sonra neşrolıınacak ve meriyet 
mevkiine girmi~ bulunac:akıar, 

~~emel Meclisi 

Polonya arazisi üzerinde 
Alman ~ Rus huda: unu 
teıbit edecek l·omisyon 

Mo kova, 25 a.a. - Moskova'da top
lanan ve eski Polonya arazisi üzerin
deki alm n • rus menafii hududunu 
tam olarak te bite memur bulunan al-
m;ın • rUB merkezi komisyonu a1.aları, 
tali komisyonlarla buluc:mak Uıere 

diln akşam Varşova'ya gitmişlerdir. 
Alman heyetinin basında Heneke. rus 
heyetinin ba ınöa, hariciye nezareti 
şube §Cflerinden Alehsandrof varpır. 

Şimal denizinde 

Yunan vapuru 

nasıl bahrlldı! 
Londra, 25 a.a. - Şimal denizind 

bir tahtelbahir tarafından batırılan 
4.684 tonluk "Kostantines Hacipate· 
ras'' ismindeki yunan vapurunun 
kaptanı geminin dün fecir vakti ta
anuıa uğradığını beran etmiştir. 
Tahlisiye sandalına ancak bir kaç ki
si l.ıinebilmiştir. Diğerleri yüzerek 
hayatlarını kurtarmak i~in denize a
tılını lar<lır. Bunlardan bir kaç tanesi 
ölmi.lştlir. 

FAKÜLTELER 

K pah za~ f usulile eksiltme iJam 
Ankara Dil ve Tarih - Cojra!ya 

Fakültesi Direktörlüğünden: 
11.11.1939 cumartesi günü saat 11 

de Ankara mektepler muhasehccili 
~ında top:;macak eksi ltme komisyo
nunda 4800 lira muhammen bedelli 
muhteli r cin.. traların k;ıp;\lı 7arf ll· 
suliyle eksiltmesi yapılacak ır. 

Eksiltme şartnamesi ve leferrüatı 
mektepler rnuhasebedliğine yatırıla
cak bes lira Ledt'l mukaLilinde fakül
te he sap memurluğundan alınır. 

Muvakkat teminat 360 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve artnamcsinde ya· 
zılı vesikalarla birlikte aynı giin ~aat 
10 a kadar makl.ıuz rnukauilinde komis 
yona vermeleri. (5515) 15463 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanr 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

fakültesi Direktörlüğünden : 
ll.ll.l939 cumartesi ~ünU saat 11 

de Ankarada mektepler muhasebecili
ğinde toplanacak eksiltme komisyo
nunda 4973 lira muhammen l.ıedelli 
muhtelif cins masaların kapalı zarf 
usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ~rtn'lmesi ve teferrüatı 
mektepler muhasebeciliğine yatırıla· 
cak beş lira bedel mukabilinde fakill
e hesap memurluğundan alınır. 
Muvakkat teminat 373 liradır. 
!steklilerin teklif mektuplarını mu· Kaunas, 25 a.a. - Resmi m3hafil, 

~cnebi memleketlerde deveran eden 
ve Memelin Litvanyaya rüçu edece
ğini jddia eyliyen ~ayialan kati ıu -
rette tekzip etnıektedir, 

Vapurun miirettcbatından sağ ka· 
lan 15 kişi, şimal detıi7.indc geçen cu
martesi günü batırılan ''Deodata'' is
mindeki Norve~ sarnıç vapurunun 
miirettebatı tarafından tahliye edilen 
.. falson des Mariuı"e yerleştirilmi§· 
tir. 

·akkat teminat ve şartnamede yazılı 
vesikalarla birlikte aynı güo saat 10 
a kadar makbuz muk=thiHnde komi•yo 
na vermeleri. (5516) 15464 

(8639/5440) 15392 

Motopomp ve hortum ahnac k 
Silifke B lcrliyeı1inclen ; 

1 - Silifke belı:cliyesi için alınacak 
mildii lüğilncle ve Nazilli pamuk üret 

altı lıeygirlik bir yangın motopompu me çiftlifi müdürlüğünde görebilir
ilc (250) metre hortum ı 6·10·939 tari 

• d !er. 
1111 en itibaren 15 giin müddet le mü-

3 - Eksiltme 10. 11. 939 cuma günil 
nakasaya konulmuştur. saat 15,30 da Nazilli pamuk üretme 

2 - Muhammen bedeli (1000) ve çiftli~i binası içinde yapılacaktır. 
ilk teminat (i5) liradır. 4 Ek "lt k ı f ı· ·ı - sı mc apa ı zar usu 1 ı e 

3 -: Şartna~cyi g~rm~k ist~yenler yapılacaktır. 
her gun Belcdıye daıresıne müracaat 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is 
edebilecekleri gibi tahriren talep vu- teklilerin 1239 lira 68 kuruşluk mu-
kuun<la da gönderilir \'akkat teminat vermesi ve Aydın vi· 

4 - İsteklilerin 31-10-939 tarihine Jayctindcn bu iş için alınmı~ yapı 
ınii~adif salı günü saat 15 de ckc.ilt- miitcahhitliği v sikası göstermesi 
meye istirak etmek üzere belediye yaptığı en büyük i in bedeli tek bina 
Enciimenine müracaatları ilan olu- olarak EOOO lirauan aşağı olmaması 
mır. 15100 l fi..~ımd r. 

K ı h h h f 1 • • 6 - Teklif me tupları yukarıda a a a .. aztr ar as! ımı ııı iiçünciı ma dede yazılı saatten bir sa-
Dad y Kar.abası Eelediye Riya· at cveHne kadar Na.zilli pamuk üret· 

setinden : me çiftli" i hi11a ·ı iı;inde oplanan ek-
Kasabaınızın takrfüen elli hektar siltme komisy mu reisli ine makbuz 

vüsatinde olan kısmile bu katlar geniş mtıka Jil°ndc verecek lir. Posta ile gön 
likte bulunan gayrimcskün civarınm d~rilcce c mektupların nihayet üçün· 
harta i$1erini bu husustaki Nafia Ve- cil maddede r;ızılı saate kadar gelmiş 
~aleti ~artları_ claircsin<le yaptırmak I ?l.:na~ı ve dış zarlın müh~r mumu i1c 
ıstcyoruz. 1htısası musadclak olanlar ıy ıce k::!patılmış ol nası lazımdır. Pos
dan bu işe taliplerin hektar hesabile tada olacak gecikmeler kabul edil· 

14421 
ve ra götilrü olarak isteyecekleri fi- me;:. 
vatla asğari ne kadar müd<let içinde 
ikmal tcahhüt edeceklerini bB<lirir ---------------
teklif mektuplarını ilan tarihinden --------..... _____ _ 
itibaren bir ay zarfında bil<lirmeleri. POLiS 

15401 

Hangar ve depo yaphr1lacuk 
Nazilli Pamuk Üretme Çiftliği 

Müdürlüğünden : 
1 - Kapalı zarf usuliyle el-sillmc

ye konulan iş Aydın vil5yeti Naıilli 
kazasında pamuk üretme çiftliği için 
de bir hangar ve bir depo in ·aatı 
16529 lira 13 kuruş keşif bedellidir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır : 

a) Kapalı ıarf usuliyle eksiltme 
>artnamcsi, 

b) Mukavele projesi, 
c) Bayındırlık işleri genel _Şarlna 

ııcsi, 

d) Fenni ~artname, 
e) Ketif metraj cetvelleri, 
f) R esimler. 
İtıtiyenler bu evrakı Aydın naf1a 

EJbise yapttrıl côk 
Emniyet Umum Müdürlü-;.ün• 

den : 
Zahıta mnmurları içi 85 takım si· 

vil elbis ... 27. ıo. 9~9 ganJne tesaduf 
eden cuma günü saat 15 e aç:.k 
eksiltme ile 111Ün'll."c;aya konmu tur. 

Beher takımına 23 lira fiyat biçi · 
len eli i. elcrc ait ~:ı.rtn uıc, alma?. k " 
maş ve malzcmt niimuntı)ni g'"rmt"lı 

isteyenlerin umıım ıniiı;lürli!k sa"ın al 
mıı kom·!iyonu a ınürac:ıatları. 

Eksi itme ·e girm k i .. •:=;; ni ·rln J •e 
lira 65 kuru luk mu" ı;:.-.t temin- ı 
makbnz veya b:ınka m~l:aıhu ve 2 ,90 
sayılı kanumın 4 üncü nıaddesinoe 
yazılı belgelerle birlikte eksiltme gü· 
nü tarin edilen saııtte komisyoıııı gel· 
meleri. (5202) 15161 
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HA VA BİRDENBİRE AGIRLAŞTİ 

26. 10 - 1939 

.Sigfried hattl gerisinde 
büyük tahşidat var ! 

• (Başı 1 inci sayfada) 
münhasır kalacağı ümidini beyan ve 
ifade etmektir. 

Muhabir, İtalya'nın Balkanlardaki 
~zİJ-'.~ti~~n son derece kuvetlendiği
nı, çunku 1talya'nın, Balkanlardaki\ 
alman t~hlikesine kar§l mukabil ağır· 
lık teşkıl eden bitaraf bir devlet te-

hükumetinin 
be)1annamesi 

Finlandiya'do askeri 
hazırhklar devam ediyor 

(Başı 1 inci sayfada) . Mosk~va, 25 a.a. - ''Havu" Moskova'dan har ._ 
(Başı 1 inci sayfada) 

ınumi karıırgahı bildiriyor : 
Volklingen'in garbında düşmanın 

bir bölükten ibaret olan ve henüz al
man topraklarında bulunan bir düm
dar kıtasına taarruz edilmiş ve bu kı
ta hududun öte tarafına püskürtül -
müştür. 

Bildirmiye şayan başka hiç bir ha
di olmamıştır. 

F ranıızlann mukabil bir 
taarruzu 

Paris, 25 a.a. - "Havas ajansı bil
lliriyor: 

Cephenin muhtelif mıntakalarında 
tekrar baflıyan faaliyet git gide daha 
bariz bir ~kil almaktadır. lki gün
den~rl Warndt ormanının cenubu 
ıarki eteğinde oldukça ıiddetli mu
harebeler cereyan etmektedir. 
Fransız kumandanlığı tedafüi va

ziyet almak kararını verdiği zaman
dan itibaren hiç bir askeri ehemiyeti 
kalmıyan bu ormanlığın büyük bir 
kısmını tahliye ettikten sonra, fran· 
ıız kıtalarının cenupta ve ıarkta, or
manın nihayet kısımlarını te~kil e
den tepelerdeki mevzileri muhafaza 
ettikleri malilındur. 

lşte alınanlar, bu mevzilere karşı 
harekete geçmiılerdir. Bu hareket 
mahdut olmakla beraber, uzadıkça, 
franaız kuvetleri tarafından ciddi bir 
mukavemet uyandırmış, bu mukave
met artm19 ve ~iddetli bir muharebe 
halini almıştır. Fransız ileri mevzile
rine karşı alman tazyiki artınca, ku
mandanhğımız, tehdide maruz mev -
kii kurtarmak üzere, muntazam bir 
mukabil taarruza geçmek zaruretin
de kalmı9tır. 

Muhasematın başlangıcındanberi, 
ilk defa dünkü fransız tebliğinde, 
fransız kıtaatı tarafından bu nevi bir 
hareket yapıldığı zikredilmektedir. 
Bu da, araziyi elde tutmak için so
nuna kadar mücadele etmek husu -
aundaki kati azmi göstermektedir. 

Paris: 25 a.a. - Cephede mütema
diyen yağmur yağmaktadır. Se
kiz ıünlilk nisbi sükunetten sonra, 
bu bidayetindenberi, mevzii topçu d~
ellololarının kesafeti şeklinde teza
hür eden kuvetli faaliyete, bu vaziye 
tin bir tesiri olmamıştır. 

s W ~ JP & 5 5 5 5 aJ\LJIO lakki edildiğini ilave eylemektedir. 

Alman taarruzu hangi 

istikamette olacak ! 

İtalyanın, sovyet müdahalesi netice. 
sinde bozulan kuvetler müvazenesini 
tekrar tesis edeceği de ümit olunmak
tadır. 

Söylendiğine göre, Bulgaristanı 
Macaris~an~, Romanyayı ve Yugos~ 
lavyayı ıhtıva edecek olan barışçı bir 

Kopenhag, 25 a.a. - National Ti- blok kurmak suretiyle yeni hir ki.içlik 
dende gazetesi, Fon Ribbentrop'un antant teşkili imkanı derpiş edilmek
nutkunun yakında icrası mutasavver te ve bu blokun İtalya tarafından mu
olan taarruzun münhasıran Britanya zaharet görmesi, Türkiye ile Yunanis
imparatorluğuna tevcih edileceğini tanın da dahil olabilecekleri mevzuu
tahmine müsait olduğunu yazmakta· bahis edilmektedir. 

dır. Gayda'nın Anakra paktı 
Taarruz garp cephesinde olacak hakl-lında bir yazısı 

L ondra, 25 a.a. - Royter - B. Fon R 25 G' t oma, a.a. - ıornale d' talia 
Ribbentrop'un dünkü nutkunda, Al- gazetesinde Gayda, türk paktının bir 
manya'nın "harbe artık bir nihayet barış aleti olduğundan şüphe ediyor 
vermek için" .bir .1."üca.dele~e gi:işec:· ve paktın esasında İngiliz • fransız • 
ği hakkındııkı sozlerı mmtefı~lerın çember siyasetine dayandığı ve İtalya 
askeri eksperlerince bazı tefsırlere 

1 
nın Karadenizde yayılmasına mani ol

yol açmıştır. . . . .. mayı istihdaf eylediğini hatırlatarak, 
Bu eksperlerın declıkler.ıne go~:: l Tür' · ·e'nin bu muahedeye rağmen 

B. Fon Ribbentrop'un telm h ~ttıgı b;- aııtantında kalmasının Baikan 
mücadele, olsa olsa garp cephesınde- si~-~uıi için yeni bir mesele ortaya 
ki meşhur taarruzdur. Almanlar epey çıkardığını bildiriyor. 
zamandanberi bu taarruza hazırlanır Gazete, Arnavutlukla İtalva'nın bir 
gibi gözükmektedir. Bazı eksperlere leşmesi üzı:rine İtalyan siyasetinin 
göre, burada bazı_ mıntakaların son Balkanların göbeğine kadar yayıldı. 
yağmurlar dolay:sıyle su altında kal · ğını kaydederek "esas nokta burada
mış olmasına ragmen. bu taarruz ha - dır,, diyor. 
reketi hala mümkündür. Fakat alman Bazı gazeteler vakıaları dumanlı 
lar, bu taarruza pek yak~nda başla- resimler ve şairane aşk hikayeleri i
mazlarsa, bu mıntakadan ?ırç~k. alay- çinde perdelemeye çalışıyorlar, fakat 
Jarı geri çekmek mecburıyetımıe bu- İtalya serenadlara kula 1 k 

Ç 
.. k" · b t d -ı: asmama. ta. 

lunacaklardır. un -u nıs e en ar o- bö!akis h'd' ı · · · k ·· . • a ıse enn seyrını ço mu-
tan bu mıntaka<la bu vazıyet uzun za- dakk'k b' .. 1 k'b d ı ır goz e ta ı e cv;ı,..., .... ...,ek 
man fazla adam bulu!1durml ak, sıhkat istemektedir. 
bakımından hiç de dogru o mıyaca - ___ _ 

tır. 
Bütün askeri eksperler, yalnız bir 

nokta üzerinde müttefiktir. Bu nokta 
da şudur: Almanlar, bugünkü taktik
leri ile, müttefikler genel kurmayının 
zihnini teşviş etmeği ve kütle halinde 
hücuma kalkacaklarına ikna eylemeği 
istihdaf etmektedir. Bu suretle, müt
tefikler de taarruz sahasına kütle ha
linde asker tahşit edeceklerdir. 

Hakikatte ise alınanlar müteaddit 
ve biribirinden uzak hedeflere karşı 
şiddetli ve münferit taarruzlar yapa· 
caklar ve Polonyada takip ettikleri 
sevkulceyşi tatbik edeceklerdir. An· 
cak Polonya cephesine hiç de benze • 
miyen garp cephesi şartlarında bu 
tabiye ve sevkulceyşin ne dereceye 
kadar muvaffak olabileceği kestirile-

Vilno'n n i~gali 
nicin 

.> 
edkmiı ! 

Kaunas, 25 a.a. - Dün işgali mu • 
karrer olan Vilno arazisi birinci mın
takasının litvanyalılar tarafından iş -
gal edilmesi keyfiyetindeki teehhü -
rün sovyetlerle litvanyalılar arasın • 
da sovyetlerin Litvanya arazisinde 
işgal edilmeleri lazım gelen hava üs
leriyle askeri üslerin miktarı ve mev
kileri hakkında henüz müzakerelere 
devam edilmesi keyfiyetine atfedil -
mektedir. 

nm hayalinde tasavvur edilmi~tir. Fınlandıya delegeleri müzakerelere devam etm k .~ke.. ederken 

H B ık d 1 
· · dönecekl • · ·· ı · 1 e uezere tekr 

er a an ev etının mutlaka za • d e.rını soy enııt er ve müzakerelere diplomatik il ar 
ranna olduğu kadar, milli emniyet- evam edıleceğini tekzip etmitlerdir. yo arla 
ler tehlike ve tehdidinin hudutları-nı alabildiğine genişletmek istida- Hava ağırlaştı mı? ]emektedir ve aovyetlcr tal 1 • 

d 1 bö
. Amsterd 25 h' b' .. 1 · ep erıne 

dm a o an yle bir ihtilatı elinden am, a.a. - Telegraf ga- ıç ır u tımatum mahiyeti 
gelen bütün tedbirlerle menetmek- zetesinin Finlandiyadaki muhabirin _ mişlerdir. verme • 
ten gayrı bir endi~e, akıl sağlığı ve de~ .. : . Sovyet teklifleri nasıldı > 
~uur sahibi hiç bir Balkanlıyı meş- ~ ~n_ Helsınki<le siyasi hava pek a- Kopenhag 25 S . r. 
gul etmiş değildir. Aradaki bütün g.ır ıdı. Gecenlerdeki nikbinliğin ye- mokraten g~zete~·~: - H o~ı,'.'-l ~e • 
davalar, Balkanlar hüriyet ve em· rıne derin bir bedbinlik kaim olmuş- muhai:.ıiri Sovy t Rın .1e sı~ki'tleki 
niyetinin muhafazası davası yanın· t~r. Moskovanın Finlandiya heyeti • diya ara~ında b~r ~~y~ ı e k~~nl~n. -
da ehemiyetsizdirler. Çünkü bal- nın kal.m]e cesaret edemiceceği bir ta- Moskova tarafında ıs'a 1 a ı ı~ın 
kanlılar, kendi bölgelerine sirayet 

1 

k~m taleplerde bulunmuş olduğu aşi- tekliflerin B Paas~k' Y.apı Tmış olan 

d b
. h b' h. d' . kardır · ı ıvıve anner ta 

e en ,r ar ın a ıse ve netıcele- ·. . .. .. rafından bunları kah 1 t 1 • -

rine hakim olmak değil, onun kara Bel.~ı~.kıde .. buyuk bir askeri faali- yetini deruhte edem~ e ~~K .m.esulı-
ve kanlı seyri içinde sürüklenip git- yet huk~m su~ektedir. Efrad silah vana sebep verecek y:~: ~rını ld be
mek mevkiindedir\er. Bu telakki ~ltına davet edılmekte ve sığınaklar funu bildirmektedir.m ıye te 

0 
u • 

birliğinde bulgarlar §imdiye ka- ı ınşa olunmakt~dır. Politikenin Helsink' d k' habi 
dar komşularından ayrılmamışlar- .~una mukabıl İsveç matbuatının ri sovyet tekliflerinin ~ie 1 ı ~·u ' • 
dır. Yeni hükümetin beyannamesi, I mutaleası şudur: Moskova müzakere- lislerinin davetı'nı' ı'st'l n an ıyda mekc 

leri Finland' · 'kl·ı· · ı zam e ece 
aynı yolun !aşılmaksızın takip edi - . . ıy~ ıs~1 . a ının muhafa- ı mahiyette olduğunu b k leceğini kati bir lisanla vadediyor. zasıyle telıf edılebılır bir yolda iler- dir. eyan etme te-

Bu vadin büyük olan kıymeti, her 
tarafta herkes tarafından layık ol
du~u takdiri bulacaktır. 

Falih Rıfkı ATAY 

Eden'inn utku 
(B:ışı 1 inci say/ad~) 

tekliflerinden bahsederek demiştir 
ki : 

Milletler arasında iyi niyet pren
sipi için dövüşüyoru7.. lyiııiyet ol -
madık;a barış olamaz. Kuvetini va
idleri tutmamaktan ve kuvete şeref 
vermekten alan sisteme nihayet ve
rinceye kadar dövüşe devam etmiye 
azmetmiş bulunuyoruz. Bu defa yal
nız harbi değil, harp sonrasını da ka
zanmalıyız ki, bu ikinci zafer belki 
de en çetini olacaktır. 

Bitarafların vaziyeti 
B. Eden müteakiben bitaraflara i

şaret ederek şöyle demiştir : 

Almanların müsadere edip bir Sovyet 

limanına götürdükleri Amerikan gemisi 

Ruzvelt geminin geri 
ahnacağı kanaatinde· 

Dün neşrettiğimiz aj~ns haberleri, City of Flint ismindeki Ame. 
rikan g7misinin bir alman harp gemisi tarafından yakalanıp bir 
sovyet _Iımanına sevkedildiğini bildiriyordu. Ayrıca bir ba ka tel· 
graf Cıt! ?f Flint gemisinin muhafazası için içine konulan alman 
askerlerının aovyetler taraf rndan tevkif olunduklarrnı haber veri· 
yordu. Dün bu karışık mesele hakkında şu mütemmim telgraftan 

aldık: 
Vaşington, 25 a.a. - Hariciye neza· ı 

reti Amerika'nın Bertin sefaretini 
City of Flint'in zaptı hakkında mu
fassal malumat isteme~e memur et
miştir. 

Ruzvelt'in beyanatı 

lzmir'de e im 
İzmir, 25 a.a. - Vilayetin her ta .. 

rafında tarlalar ekilerek hububat ze
riyatına Mşlanmı~tır. Önümüadeki 
meV9imde istihsalin fazla olması için 
icap eden tedbirler alınmış bulun -

maktadır. 

Dikili'de zelzele 
İzmir, 25 a.a. - Dikilide üç saniye 

süren yeni bir zelzele kaydedilmiıtir. 
Hasar yoktur • 

Moselle'in şarkındaki mıntakada 
Franıızlar muvaffakiyetli bir kaç ha· 
reket yapmışlar ve bir mikdar esirle 
yeni ıistem mitralyözler iğtinam et
miılerdir. Mütehassıslar, imalatın giz 
li noktalarını ke~if etmek makaadiyle mez. 
bu mitralyözleri tetkik etmektedir- acıo SkliJP p ~ a 

Litvanya hükümeti, bu teehhür hak 
kında hiç bir tebliğ neşretmemiştir. 
Bu hal, Litvanya efkarı umumiyesin
de büyük bir hayal inkisarı tevlid et
miştir. 

Şuna inanıyor ve şunu biliyoruz 
ki, bugünkü harbe doğru<lan doğru -
ya iştirak etmiyen ve fakat bu harbin 
neticelerinden ziyadesiyle müteessir 
olacakları için ve neticeyi endi§e ile 
beklemekre bulunan diğer .bir çok 
milletlerin hüriyeti bizim bir millet 
halinde mevcudiyetimize bağlı bu -
lunmaktadır. Türkiyenin yaptığı ha
reketin hakiki manası da bunda mün
demiçtir: Türkiyenin teşkil ettiği 
örnek, stratejik ehemiyetinden çok 
üstündür. Türkiye milletler arasın -
da iyi niyet prensipi lehinde vaziyet 
ahpıştır. Türkiyenin politikası bü -
tün harp sonrası devresinde istikrarlı 
ve metin bir politika olarak tebarüz 
etmiş ve bir muahedenin tadilini is
tediği zaman bunu yapmak için ku
vete müracaat suretiyle değil mutla· 
ka müzakere yolu ile hareket etmiş· 
tir. Bu öyle bir politikadır ki, erişti
ği kemal noktası 1935 da Montröde 
müzakere ve imza edilen anlaşma ol
muştur. 

Vaşington, 25 a.a. - Dün matbuat 
mümessillerini kabul eden Ruzvelt A· 
meı-ika hükümetinin "City of Flint" 
ismindeki amerikan vapurunun zaptı 
hakkında Moskovadan tafsilat almaya 
çalıştığını fakat bilhassa müretteba
tının akibeti hakkında yeni malUmat 
elde edilmediğini beyan etmiştir. 

Bir gazeteci, Reisicümhura mevcut 
kanuna tevfikan amerikan vapurları· 
na harp mıntakalarına girmemelerini 
emretmek salahiyetini haiz olup olma 
dığını sormuş ve Ruzvelt bu suale 
menfi cevap vermiştir. Reisicümhur 
şu sözleri ilave etmi§tir: 

T oros ekspresi 7 saat teahhur etti 
Tor0$ ekspresi dün gece §ehri • 

mize yedi saat kadar teehhürle, saba
ha karşı saat 4 e doğru gelmiştir. Te· 
ehhürün sebebi trenin Bozöyük ci • 
varında küçük bir arızaya uğramış ol· 
masıdır. Arıza, yol ve katar üzerin • 
de hiç bir hasar yapmamış yalnızca. 
yedi saat gibi bir rötara aebep ol
mu§tur. 

ler. 
Almanlar, Forbach garbinde faali-

yetle çalıımıılar, fransızlar tarafından 
işgal edilen alman kasabasını, dün bü
tün gün yaptıkları hücuma rağmen 
atamaınıtlardır. Akşam, galebe ümi
dini kaybetmi§ler ve hücuma nihayet 

vermiılerdir. • .. 
Bu da gösteriyor kı, Fransı.zlar, b~-

tün alman arazisini aistematık şekıl
de terk etmit olmayup askeri ehemmi 
yeti haiz addettikleri mevkileri muha-

faza eylemektedirler. 
Ren nehri boyunca •ükunet var 

Daha prkta, Ren nehri boyunca, 
tam bir sükônet vardır. Yalnız alman 
hopartöleri bu sükuneti ihlal et~ekte 
ve ıu tarzda sö.zler söyleme~vt.ed~r.: . 

- Fransız ile harb etmedıgımızı nı-
hayet anlıyacak mısınız? 
Fransız eskerleri, bu alayın artık 

yeter olduğunu söyliyorlar ve öte kı
yıdaki gevezeleri susturmanın yolla· 

rını arıyorlar. 
Bir Subay, Journal Des Orelats 

. 1 1 ın ölülere mayn 
gazetesınde, aman ar b' 
döktüklerini yazmaktadır. Bu za ı-

• • v. •• savaştan sonra, 
tın naklettıgıne gore, 
ölüleri gömmeğe sıra gelince, fransız 
askerleri, cesetlere el dokundurur 
dokundurmaz, ölüler patlamakta ~e 
daha başka fransızları öldürmekt~d~r. 

B d istihkam neferterının 
u yazı a, 

gelip mayınları topla~ıkları sonra ce-
setlerin gömüldüklerı _ anlatılıyor. 

Harekat mevziidir 
Paris, 25 a.a. - Havas Ajansına 

göre askeri vaziyet : kürük 
\Varndt ormanı civarın~a. .. "J 

bir k" .. işgali için evelısı gun ve 

d.. oyldunk a şiddetli müsademeler 
un o u ç • .. • k . de uu harekat ımın· 

vu u bulnnı~ ıse 
hasıran mevzii kalnııştır. _ 

~I k. nahal alman topragında -
. ez ur ı 1 b dan 

dır. Almanların fransız arı. . ura 
r k k . 'n gösterdikten ısrar bu 
"ı ·arma ıçı 'k 1 an ku 
sure e anlaşılır. Filhakı a a m -

d 1 ğ b"tiin alman toprakların-
man an ı ı u a bil ·ük !Jir 
dan fransızları çıkarmıy y 
ehemiyet vermekte'lir. . 'h . 

Bu mıntaka bir çok köyle~~. 1 u;~ 
'"tm•k•edı'r işte almanlar un 
" " • · · b"lük ka-
köylerden birine tekrar bır ~ . 
~.. •• '-uvet1e hücum etmı,lerdır '" .. .., ..... - . b·ı ~ .. 
Bir fransız bölü.;ü de n,ı.ı.:a 1 ~ .. • 

f Su: mç .ıııııı 
ruzd:ı ~u!u"mu~ ''e ran 

geri almıştır. 

Fransızlar tedafüi vaziyette 
Umumi vaziyet fransızlar tarafın -

da, müstakbel harekata intizaren ka
tiyen tedafüi vasfını muhafaza eyle· 
mektedir. Almanların Siegfried hat • 
tı gerisinde tah'jidatı muazzamdır. 
Umumi kanaat şudur ki alman ku -
mandanlığı bugün, emir verilirse, bü· 
yük taarruza girişebilecek kuvetlere 
ıfla 'ik bulunmaktadır. 

Rhin cephesinde alınanların hopar
lörle gösterdikleri ruhi taarruz dün 
layik olduğu cevabı almıc;tır. Fransız 
rasatçılan bir kamyon içinde götüril· 
len hoparlörün yerini keşfetmişler 
ve derhal mitralyöz ateşi açmışlar -
dır. Hoparlör hemen susmuştur. 

Almanya garp cephesinde 
nasıl hareket edebilir? 

Londra, 25 a. a. - Genera} Te~per
ley, Nevs chronicle gazetesındekı as-
keri makalesinde, Almanyanın muh
temel taarruzu hakkında şu mütalea-
ları yürütüyor : 

Gandi harp i~in 

neler düıünüyor ! 
Milano, 25 a.a. - Alman ajansı, 

Stampa gazetesinin Hindistanın bu 
harpteki hattı hareketine dair bir tel
grafla Gandhi ile yaptığı bir mül~.a
tı iktibas etmektedir. 

Gandhi diyor ki : 
"Hindistan milli meclisi, !ngiltere

nin harp hedefini sarahatle bildirme
sini istiyor. Hindistanın istiklalini 
tanımak zaruridir. 

Ekalliyetler meselesi bir manevra
dan ibarettir. Bu mesele vakıa mev
cuttur. Fakat milli meclis tarafından 
kolaylıkla halledilebilir. I'r'lüşkülatı 
izale etmek 1ngiltereye değil hind 
milli meclisine aittir, Bütün halk bi
liyor ki, mecusi - müslüman ihtilaf· 
ları hep ingiliz rejiminin eseridir.,, 

" Alman kumandanlığının harbı ka-
zanması için yer{ane çare, maginot M. f 1 1 C • • d hattı üzerinde kuvvetli bir zafer te- 1 et er emıyetm e 
minidir. Fakat bu mü~kil ve cüretka· 
rane bir teşebbüs olur. Sigfried hattı· Londra, 25 a.a. - Royter Ajansı -
nııı düşmana taarruz imkanı vermi- nın diplomatik muhabirinin yazdığı-

' . 
1 

. 
1 

na göre, Milletler Cemiyeti asamble-
yen bir bataklık .~~~ın~ g:. ~ış 0 

. ."1ası, si ile konseyinin kanunuevelin ilk 
böyle bir teşebbusu busbutun ı;uçleş· haftasında toplanması pek muhtemel-
tirmı:ktedir. · d' 

" Delçika'dan ve ~Iollan~a·d~nd yfa-
1

~onsey reiı;liğine Belrika delegesi 
ılacak bir taarruz ıse yenı mu a aa :ı 

fıatlariyle karşılaşacaktı~:- Motörlü ~ır· seçilecektir. 
kalnr kullanılmasına ragmen, Belçık.a 

e Hollanda ordıılnrının mukavemetı· 
v. azımsamak l<lzımdır. Eğer Alman· 

Lord Halifaks'ın İtalyan büyük 
elçisine ziyafeti 

nı . . d -
a beklerse, ab uka netıcesın e mag-Iul.ıiyete uğram.ak te~.Ii~esi~e maruz· Londra : 25 a.a. - Lord Halifaks 

Yeni Bulgar hükumeti 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

tane münasebetler idame eyliyecektir. 
Hükümet beyannamesinde, bilahare, 

ekonomi, maliye, kültür ve idare sa
halarında takip olunacak siyasetin a
na hatları bildirilmektedir. 

Hükümet beyannamesi §Öyle niha
yet bulmaktadır. 
Karşısında bulunduğumuz fevkala

de hadiseler ve bu hadiselerin yarat
tığı endişeler sebebiyle, hükümet kı
raldan, mebusan meclisini feshetmek 
ve halkın arzusunu yeniden yoklıya
rak bu arzunun serbestçe ifadesine 
imkan vermek üzere yeni intihabat 
tarihini tespit etmek hakkındaki meş
ruti hakkını kullanm<.sını ricaya ka
rar vermiştir. 

intihabatın yenilenmesi 

Sofya, 25 a.a. - Nazırlar meclisinin 
kararı üzerine başvekil B. Köseiva
nof'un raporunu alan kıra], mebusan 
meclisinin feshini ve yeni intihap ya
pılmasını emreden kararnameyi imza
' 1mıştır. 

dur. Fakat geçtıkçe buyuk bır taaıruı İtalyanın yeni Londra büyük Elçisi 
. lc'1nı nıii selih olacnktır. Alman he- Bastianini şerefine bir öğle ziyafeti 
;.;ti Führer gibi, harpte sulhu temin vermiştir Ziyafette ezcümle Chamb'!r Romanya Velia hd inin 
tm~k için. bir gayret sarfı lazımgel- lain ve Hariciye müsteşarı Butler de 

~liği fikrindedir." hazır bulunmuşlardır. ~ 8 inci dog"'um yıldönümü 
Faik bir kuvett{; ahib olm:ık.la be-

rn er. general Tem. perl-:::y. İngıltere- !ngiltere'ye gümüş ithali yagak B 
d 

k .. ükreş, 25 a.a. - Romanya veliah-
'n beklenmiyen bır mıtı.takasın a ço Londra, 25 a.a. - Rovter A;'ans M nı 

1 1 
• b' J ıı işel bugün 18 inci yıldönünıünü 

küllivetli kuvvet er e anı ır taarruz biluiri}'Or : 1 ut amaktadır. 
bek emektedir. . . • Tiı;aret ncza ·eti tarafınJ.,n neşre A 

1 k 1 
sıne n hayet verır " nayasa mucibince resit ilan olun-

Genera • ma ·a e 1 - dilen bir tebliğ, hususi müsaade alın- • 
ken Çanakkale ingiliz-fransız donan- ·~uş ve ayan ve akademi azalığını ik-
ma;ına açık bulunduğu müddetçe. madıkça gerek çubuk halinde, ge - ~ısap eylemiştir. 

. • 1., müdahale etmiyec~g~iıı: rekse yahancı memleket parası ol'lraı H"k" b P.• , ;ının as " 1 • .. • 1 r . 1 u ıımet u sabah veliahdi tebrik 
.ı • ,_ -tlir ., liım i ıt 1a mı yasak etm,.kteclir. .:tmicıtir. 

1 ; .... ıne \,; · .... :. 

"City of Flinti geri alacağımızı ü
mit ediyorum.,, 

B. Hul'un beyanatı 

Vaşington, 25 a.a. - Matbuat mU
messillerine beyanatta bulunan Cor
del Hull demiştir ki: 

"City of Flint vapuru hamulesinin 
yarısından fazlası ağlebi ihtimal "şar· 
ta muallak kaçak eşya' idi. Hamulenin 
ancak ufak bir kısmı "kati surette ka· 
çak eşya'' mahiyetinde idi." 
Nazır bu işte hükümetin ne ımretle 

hareket edeceğini söylememiş yalnız 
bu meselenin neticede zapt edilen e§· 
ya meseleleriyle uğraşacak bir mahke
meye intikal etmesi ihtimali bulundu
ğunu beyan etmiştir. 

llull, alınanların vapurdaki ameri
kan bayrağını çıkararak yerine alman 
bayrağı çekeceklerini tasrih etmiştir. 

Amerikan gazetelerinin 
yazdıkları 

Nevyork, 25 a.a. - Amerikan City 
of Flint vapurunun bir alman kruva
zörü tarafından tevkifi ve bitaraf li
manda mevkuf tutulması amerikan 
matbuatında şiddetli neşriyata yol 
açmıştır. Gazeteler, bitaraf gemilere 
ingiliz ve alman bahriyesi tarafından 
yapılan muamele arasındaki farkı te
bariiz ettiriyorlar. 

Nevyork Taymis gazetesi diyor ki: 
"Amerika, muhariplerin kaçakçılık 

yapan bitaraf gemileri tevkif etme -
leri hakkına itiraz etmiyor. Fakat al
man kruvazörünün bir bitaraf gemi
ye mevkuf tutulması için bitaraf ad • 
ve itibar edilen diğer bir bitaraf 1i -
mana götürmesine muarızdır.,. 

Herald Tribüne de şöyle yazıyor : 
"Bu hadise siyasi bir dinamit taşı

yor. Fakat bunu soğuk kanlılıkla tet
kik etmek lazımdır . ., 

$ehrimizde a~ılan gaz kursu 
Cumartesi günü Cebecide birinci 

orta okulda tedrisata başlıyan gaz 
kursuna vilayetlerden doktor, mual· 
lim, kimyager, memur ve bütün liman 
reisleri ile vekaletlerce seçilen me· 
murlar olmak üzere 120 kişi i§tirik 
etmektedir. Kurs önümüzdeki cumar· 
tesi günü çalışmalarına son verecek· 
tir. Gaz komutanlığı, bugün aut ~
zarlık sahasında kuras devam edenle· 
re gaz temizleme kıtasının da iştiri· 
kiyle ameli tatbikat yaptıracaktır. 

Kurs mezunları vilayetlerine avdet
lerinde oralarda açılacak gaz kursla
rını idare edeceklerdir. 

~-· Bu aktam 21 de 

ULUS Sineması 
Ankara'nm en kibar ve en 

ince zevkli halkını jüri olarak 
davet ediyor. 

Kudretli sanatkar 

BETTE DARIS 
Acaba 

DAM GALi 
KADINLAR 

Filminde kazandığı altın ma• 
dalyayı hak etıni§ midir? 

No: lu yerlerinizi evelden 
tutunuz 

Aynı programda: MIKl izci 
METRO nun dünya 

havadisleri Fransa' da deniz ticaret işleri 
Pari~, 25 .a. a. - Resmi gazetede 

neşredılen bır kararname ile franst 12,15 • 14,15 • 16115 • 18,30 da 

~eni~ ticar:~ işler~. için de haftada 4~ 5 Kunışla Devrialem 
.. aathk mes ... ı u:;ulu !<almi edii•niştir. ı ~-•••••11 Tl: 2193 
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HARICJYE VEKALETi 

Memur ah nacak 
Hariciye Vekil tinden : 

Hariciye Vekaletine 11 inci derece
den mevc t münhal memuriyetlere ta
lıma nam" ine evfikan mil :ıbaka ile 
memur alınacaktır. 

Milsabaka imtihanı 2; teşrini a i 
1939 paza tesi günü s at 10 da Harici
ye Vekalctınrt •apılaca hr. 

Mü abaka ·a i irıık için, ta iple in 
memurin kanununun 4 üncü madde-
11indekilerden b~ka a a· d •azılı ev
safı da haiz olmalnrı lazımdır. 

ve isteklilerin de 31-10-939 sah ~U 
saat 10,30 da Belediye Enc;iımenine 
müracaatları. (5252) 1:5262 

Tamirat yaphrılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Çan aya kaymakamlığı bina· 
tnd yaptırılacak olan umumi tami

rat on beş gün muddetle açık ek!ilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhaınm n bedeli (1618,37) li· 
radır. 

3 - Teminat (121,38) liradır. 
- Keşif' defteri ve c:ar namesini 

görmek i tiyenlcrin Jıcr gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 3.11.1939 
c una giıııil saat 10,30 da belediye en· 
cüın nine mür atları (5355) 15349 Hukuk, mülkiye, ulumu ~iyıı.siye, 

ikti adiye ve içtimaiye ve fa t 1 c de
recesindeki yi.ıksek tic.:ıret m~ktcple- i ~aal ve 1 
ri veya hariciye me leği ile a akaı;ı 
bulunan miim::?sil yük,,,ek mektcpl r· Ankara B ıliycsinden : 
den birinden mezun olmak. l - Belediye gaz ve benıdn depola· 

Müsabaka imtihanı öyledir: rın la oıp ırılacnk o1an 5190,90 lira 
l - l ukuku medeniye, hukuku d" · kiymeti rnuhaınmc:neli su dcp su "·e

v 1, hukuku hu usiyci dü,·cl, iktisat. s r in rıat ve tanıir.:ıt i .teri 15 gUn 
maliye ve •arihi siyasi (1815 den :r:ama müddetle ka11 !ı ıar[ usuliyle ek .. ilt
nımıza kadar) hakkında tahriri ve - m ye konulmuştur. 
faht ıuallcr. 2 - İhalesi 7.11.1939 salı günü saat 

2 - 'Iürk!ie ve !ransucaüan tahrir 11 de belc:d') c encümeninde yapıla-
"' tcrcemc. c:aktır. 

3 - Iüsabaka üssü mizanı dold r· 3 - Muvakkat temina 389 lira 32 
rnak şartiyıe en fazla numara ctl<'.nlar kunııtıır. 
kazanrnt olacaklardır. - Keşif defteri ve şartnamesini 

MU avat halinde fransızcrıdan nı:ıa· cörmc · istiyenlerin her gün encümen 
da bir ecncb lisan ı...ıkuf sebebi rüc- kalemine ve isteklilerin de 7.11.1939 
handır. salı günU saat ona kadar teklif mek-

Talintcrin mektep §Chadetnameleri- tuplanm encümene vermeleri ilan o-
asl:erlik ve ikalan, hü nulıal ve sıh t lunur. (5359) 15350 
;ahadelnameJeri ile hiıviyet cüz an-
lan veya urellerini istid :ı ıle Z5 ~e. · 
:rini ani J939 a e mına kad r Vcki1Cl 
6lci1 ve memurin dairesi umum müdür 
lüğüne evdi eylemeleri ve 27 te~rini
tanl 1939 pazarte i ünü Ankarad~ 
VekSlctte hazır bulunmaları ilan olu. 
ı"Ul'. (5523) 15465 

VAKIFLAR U. r. d. 

zo oh nacak 
nkara Belediyesinden : 

l - Su işleri için alınacak olan 28-
30 ton mazot paurlıkla alınacaktır. 

2 - :Mn11ammen bedeli 39!)6 liradır. 

Pazarlıkla satıhk emlôk 
Emlak n Eytam Bankaımdan: 

Esas 
No. Mevkii ve Nev'i 

Mukadder K Depozito 

535 Cebeci Balkehriz mevkii, §arkında öldürUcü Hacı 
Hü eyin, garbında kalaycı İsmail, Şimalinde 

Bulgurlu zade Rifat, cenubunda Mestçi Ali bağ-

L. K. L. K. 

ları iJe mahdut, yarı hisse bağ (tamamı 5555 M2.) 417.- 83,40 
541 Cebeci Taşkl'nt sokak 1018 ada 15 parseldeki arsa

nın 640 hissede 195 hissesi (tamamı 640 M2.) 
543 Cebeci Ta kent sokak, 1019 ada 9 parseldeki arsa

nın 647 hissede 147 hissesi (tamamı 647 M2.) 
548 Cebeci Önerme sokak 1821 ada 23 parselde 17 ve 

18 No. lu evlerin arasında 1296 hissede 114 hisse 
arsa (tamamı 648 M2.) 

573 Keçiören, Bağhım yolunda Deliktaş mevkiinde 
1705 ada 3 pars ide ev ile birlikte bağın 1280 his
sede 360 hl sesi (tamamı 21.245 M2.) 

575 Doğanbey M. Ta3dögeme çıkmaz sokak içinde 
22 ve 24 No. hı evlerin arasında Kadastronun 

585.- 117.-

441.- 8620 

171.- 34,20 

468.- 93,60 

160 ati"! ı.s pars !inde kayıtlı 168 M2. arsa 2.352.- 470,40 
1. - 'ukarda mevkileri yazılı Emlilk pazarlık usulü ile llatılıktır. 
Z. - Pararhğa i tir.ık edecekler arasında mühür kuliananlann mühür

lerini noterden t:astlik ettirmeleri ve pazarlık sırasında bedel, mukadder 
kıymeti geçt' i takdirde. tiplerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyit 
etmeleri lSzımdır. 

3. - Pazarlık, 6-11-1939 pazartesi günü saat 10 da Bankamız aatı_ş komis· 
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı 
ve iki Yesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak servisine müracaatları ilan olu· 
nur. (5542) 15 80 

Satılıl lo omobil 
. 

esı maki 
An ·ara Defterd rlığından 

Beygir Fabrika Fabrikanın 
ismi ene i kuvveti numaraaıAt:moster Fabrikanın markası 

Cannsta 1927 80-100 1154 12 Assnann. OSTOGKDLR 
C. :M. B. H. STUTTGARTT 

Yukarda evsafı }'azılı lokomobil makinası 23-10-939 tarihinde, istı:ı.syon 
civarınô cümhurlyet un fabrika ında satışa 5ıltanlmı ve 1 llO liraya kad·u 
süriılen pey haddi tayıkınd görillmeı:liğinden, atış 4·11·939 tarihine talik 

Satılık : 
Satılık - Etlik, ıon durakta 6 oda mut

balc Banyo, eaireH ba-h uc ve b : ilo İa
mel P şa .t. uzun yol No, 90 akk:ıl 
dükkanı. TL. 214'1 

38S2 
Sıınlrl: - Kahve .kavurma ve çclcıne ma

kinesi S imcns dinamoıiyle beraber, An
kara Pas~a salonuna müracaat. Tel. 3512 

3886 
Sıt11'11. - Yeni,chir Atatürk Bulvarı 

civarın a -aydıı 600 !ıra irs.Hı apıırtman. 
1 tanbul p:ısta salonu sokak sanayi cadde· 
ıi :No. S2. Tel: 1953 3905 

S;ıtılık - lsmctpaµ caddcııinde konfor· 
lu bir bına s:ı• bktır. htınbul p sta &alo· 
nu sokak Sanayi caddesi No. SZ M. T 1: 
10~3. 3905 

Sııtılılr - K vakhdere ashıt .. ına on met· 
re mtsafcde konforlu ap rtın;ın satılıktır. 
lstaııbul p:;ı;ta sıılo1 u Sen yi cadde 1 No. 
62 M . Tel. 1953 3907 

26- 10. 1939 

Küç·· ilôn şa ~fon 

lJır defa ı çın 
lkr dola ıç-zn 
Üç dd;, ı~ırr 
Dôı r dt:la ı~·tn 

o,vamlı kü ·ük Ulnlar<l n ht'I de 
fası için lb kuru lıııır Ma"l.ı 
10 defa ne rcJile ~k bır İJ;ıa çın 
1 O kuru lmncakur Bit ol 
lı olmak zere her uıır. ıı:el nt 
rıılu1 d i bo lu 1 r mlht snn, 

30 h;,ı f itibar edilmi,.tır. Rır ku • 
çük ı lılrı 120 bıı rftcn ı ret olma • 
hdır 
DiJrt satırdan fazla bet trr i in 
beher derine yncR on 1 ı:ruş a• 
lınır. 
KaçUk llAnloırm 120 h:ırfl geçme
mesi 1 zımdır. Bu mi!ıtnn gcccıı 
il nlaı ayrıca pul uıri sine tfibi -
dir. 

Satrlı.lı Aııortmıın - K. og' caddesin-
de alt~ncla ~ cllk'tan ı yd3 520 lira ic:ırl.ı. j Kualılı Ap. - Ycnischirde Yiikscl d. 
Sanıyı cu!Jcsı No: 82 Ti: 19S3 3929 Mltnıır Kem ı mektebi karşıaı it e İÇJ • 

de bfiyük salon 4 büyük 1 küçtık oda p r· 
kı:, lmufor. 2 ci kata mü c st Tel: 33"2. 

Saulılı Banyo - Termcsifon ve küvet 
teferruatiyle.. Knr;ıo[;lan caddesi Merkez 
Apartman k pı~iıda pzct~ci B. Mdı -
metten orulnu.sı. S9ıı2 

Saultl· Jff .. se - Yaprlmıılrta olan lı h • 
~clı evlerden n ve c tlpler!nden satılık 
hisseler \•ardır. 1 el: 2406 Bayram C No 1 

3949 
Sııtllık A11"rt11111a - Dal;kpazarmda 4 

kat "I cfaircH bir apıı 'tmanlık arsalı 240 
llra iurlı %4-0 borçlu konforlu Tel: 2406 
'Bayram C No. 1 3950 

Sarı Irk Arsalar - Cebeci, Y enişc:hir, 
M ltc:>c. lstnyon arkalarınd imarca p r
sellı ehven bedellerle Tel: 2406 Bayram 
C .No. ı. 3951 

Surlrlr. Apartman - Atıı.tilm Bulvarın
da 7 daircll 485 lira icarlı yolculuk dola~ 
yısiyle Tel: 2406 Bayram C No: 1 3952 

Sııtrlılt Apartmanl11r - YeniGebirde, Ce· 
becide. Ankııranm her tanıhııda 1 tcnilcn 
btd llerlı: ev, ap rtmanlıir Tel: 24<!6 B.ıy
r•m C No: l 3953 

3955 
Kiralılc Konforlu Daır ler - 'Y 1 e -

birde YUkııel -caddesinde Mimar Ke•o l 
mı:-ktebl karşuıında }'C'Jll apılnn np r 
nın b~cr odalı •e her türJU modern it • 
fonı lı vi 1-M-ılor·rerli ır-clcrı · rıı ı ur. 
Her gün ı:ı:ıt 10 14 18. Telefon: 2497 

3ı;~3 

Kiralık - M !tepede asfalta ya.km uç 
oda bir hol konforlu ucuz kınlık dnircl r. 
~aliye Ve lttl btlt e m ıdürluiünde r -

mil Şalıiııe müracaat. 'I'cl: 60 dıı11 ı,.o 
3 r 

Kiralık - Ycni;ıchlrde Meşru ·yet c -
desi Konur oknlı: No. ıs, Geni 4 od ı 
bol çok kullanıııb. Ost lı: mtlrae at. 

!19 
Kiralık tıCU" Dair Jer - ııl ep e ık! 

oda bir hollü bir oda bir hollfl kull nt~ ı 
iki daire, Görn clt .için M lıcııed eb •. c:I 
Rüetuye fiynt kin Telefon ı O 8$. 1 

1 • 2. Tcş. de Kir:ılı'k - Deml.rtcp 
Ekonomi ·olta ıuda JO Ncı.lu pattrnnmn 
3 oda .1 holden ibaret konfor u kullnnı r 
ve nez retli ıklnci kııtı. A)·rn::n 
leri \1lrdır. 

Hurda eşya satı~ı 

3 - Teminat 599 lira 40 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek i tiycn· 

lerin endimen kalemine ve itseklile· 
rin de 27-10-939 cuma güni.i ant 10.30 
da belediye encümenine müracaatları. 

( 538) .15471 

olunm ı tur. 
raliplerin i bu tarihe teısadü[ eden cumartesi günü saat 

Satılrk - Aılnıet ılolsyı lyle bir kü -
tü uıne bir yazıh ne bır çoc.uk nraba ı 
acele saulrknr, Se1Gnik caddesi No. (58) 

ıo da mezkur Tel: <3115·> 3964 

Kimlıl:. VI'.'! Snttlık Ev - Ka,,ııldıd re 
Güvcıı mahallesinde No. 41 içincl~il r 
mürncant. 3970 

mah ide bulunmaları ilan olunur. (5534) 15468 Ssrılrk - Her nevi kollek İyon pulları 
satmak ve nln ak istiycnlerin Yenişehir 
Kııranfil sokak Özsoy Ap. 5 llfo.lu dairede 
Ertugrul Özı;oya. mUraca lan. Tel: 2138 

Kiralık - Dakaıılıklar ı A y 
sokak 10 nuınar da 7 o<l:ı bodnıın luıtı v • 
sair konforlu aıiiot il bir C9. lçind kile. 
re he.r gun 14 c kıul r müracaat. ·.retefon 
SS7S. .2.591 

Vakıflar Umum Müdürlüğün-

den: 
İkinci vakıf apartmanındaki Leva· 

%1m anbarında herke c elverl li perd • 
korne • telefon ve malzemeleri ile 
Hına elrktrik lambaları, koltuk takı· 
mı vesalr hurda eıya toptan veya pera 
lrende olarak açık artırma ile atılacak 

tır. Taliplerin artırma günü olarak 
tc&bit edilen 27-10-939 cuma günU sa· 
at ıs de ikinei Vak1f aııar mand ki 
levazım anbarına gelmeleri ve c yala
n &örmek veya fazla izahat almak is
teyenlerin de hergün Levazım memur-
luğuna mUracaatları ilan olunur. 
(5216) ıs1so 

P. T. VE T. MODORLOCO 

ViLAYETLER 
21 lira muvakkat teminat vermek a a· 
ğıdaki vesikaları ibraz etmek lazımdır. Kapah zarf usulile eksiltme if ~ 

A- Bu işin eks.iltme ine glrcbil • 
Niğde·VW y ti Nafıa Müdürlü· mek için ehliyet ve ika , 

ğünden : B- 1939 mali yılına ak ticaret oclo· 

ı - Ulukı!öla kasaba ına 32 kilu • sı ve ikası. 
n1ctre mesafede olan Çiftehan kaplı- S- Taliplerin 2·11·1939 pcr enbe 
casına ilfve edilecek kısma ait Unü ihale saa lnden bır saat evvel lfo-
19337 lira 38 kuruş k1: lf bcdcl\I in a- mi yon rci&lil;inc t klif mclrtuplıtrmı 
atın ihaleye göre tekarrür edecek fi- makbuz .muka ilinde verınelcri. Posta 
yatlara nazaran 15000 lira •a tekablil 0 ecikmeleri kabul edilmez. 
eden mikt r kapalı zarf u uliyle ek . 6- 4 üncii maddenin (A) fıkrasın • 
siltmeye konmuştur. da ·i Ehliyet vesikası eksiltmeye sıka-

2 - Bu i e ait artnameler v• •v • rılmı olan hangi i için istenildigi a-
rak unlardtr: çıkca yazmak ureti1c eksiltmenin ya-

A - Eksiltme ıırtnamesi pılacağı günden en az 8 gün evvel vi· 
B - Mukavele projesi !ayetten istenilecek ve bu zaman zar-
C - Bayındırlık işleri genel şart· fında ve ika talebinde bulunmayanla -

namesi. rın eksiltmeye giremiyeceklerl. 
D - Husu i artname (5524/5342) 15293 

230 b ş ö üz al naca 
Kırklareli, iskan Müdüdiiğün-

d n : 

20.10.1939 cuma günü kapalı zarf ıı

suliyle ihalesi takarrilr eden 230 bat 
öküze talip çıkmadığından 2490 sayı
lı kanuna öre 25.10.1939 tarihinden 
6.11.1939 tarihine müsacHf pazarte i 
gününe kadar 10 gUn müddetle temdit 
edilmiş olduğundan taliplerin aynı 

gün öğleden sonra aat 15 te Kırklaı

eli iskan müdürlügünde toplanacak 
olan komisyona müracaatlan ilan olu· 
nur.(8775-5493) 15453 

inşaat münakasası 

3971 

Acele satılık - Ceviz k pi ma cok aı 
kullaııılmti yıı.tak odası taltınıı, Ycni,e
hır Sel6.nık cad. l ark Ap. daire 5 her ı;iln 
eat 18 - 20.SO kn.dar örillebilir. 3980 

Acc:lc !Slltıltk arsa - Mıı. lepc:ıiıı. en hi
kim yerinde 530 M2 ar a UYi:Utı fiyatla 
verilecek Tel: l.S38 398:5 

Saulık arsı - İltasyon arkasında imar
c.a pan;ellennıi k çUk çapta Tel: 1538 

3 6 

S;wlrk Apartman :ırtımyor - Yeniııe
lıir<le 3-1 daireli mal sahibi yedi le peşin 
panı. ile Uluıı Dr. D. Uz. rumuıuna yaz. 
malan. 3987 

Kiralık - Bnk:ınlıkl:ır l:ıı .ı,ııındıı. l<>i· 
r nfll aokıılc 37, 3 veya 4 ncnf od it ltul-
1 m§lı blr dııtre ki lı tır. Tı:l: 22'74 

3!.lSl 
Kirillık - Mobi)yııh rclıat ço • güzel 

k loriferli odii kiralı lır. K • u arb rn
da lı:mır eaddcsın 10. o. 1. 

Kit Irk - Yeniş ir Olgun! r c:;ıd esi 
No. 3 Ü t k t ilç oda hol v.ıs. 3983 

Klrllltk - 1, z. 3, od 1ı banyo, hava , • , 
mutfak-. Belediye r ında Es ndenıir 
apanınıını nn t 7 den 19 a telefoı1: 245i e-
dılmcı:ıi. 3 

Kiralık. oda - Bay n için, konforlu tıı: 
dairede füıait ere tl Dikm 11 eaıl. her 
ok. 9 K r Jrm Ap. ~ire ~ 39P 

Kiralık J odalı daire - Yen! ir Kt-
Saulık oıo ilılet - 12.S bey ir 4 za- zılay Necati bey c.addC!li, ç Ulckn.l.e • 

mAıılı iııttcn aüpap aı: temiz kııllnnılmı , N k " 
Htı.lkevi asia!tr I.:alcıl r Ar. K pıcıya ve· len 1 o. 7 usl at. 40v0 
ya Tel: 346ı> dan 2'f3 çe m rac t 3997 Kiralık - Atlfbey ınalullle inde Demir· 

k 'priıdc bahçe İçinde 857 No. han~ .kira • 
lıktır. Zira t V kfileti evrak mudürilne 

·raı::.ıt, Telefon: 5697 Ol Kiralık : 
Kirııllk - 13ir ey lkl kiııl 1çin t'l V rnon pil kadehi ahnat k 

E - Hülasai ke lE cetveli tahlilt Kocaeli P. T. T. Müdürlüğün-
fiyat metraj c tvelı fiyat bordrosu t{a ah zarf usulile eksiltme ilam den : 

Kiralık S odalı Dair~ - Bakanlıklarda 
Bil e soka ıru:h 4 numaralı apartmanda 
nez reti kamileli S odalı. konforlu bir da
lre kiralıktır. Apartmnn, Çıınkııy cadde-

konforlu mohllyalı .odıı kırıililrtır. El tr!k 
oirketine giden yol !lki;.ı: &Okak o: 20 

P. T. T. Umum Müdürlüiünden : 

1) İdare ihtiyacı için SQOO adet var· 
non pil kadehi açık clailtmcye çıka

rılınıı tıt • 
2) Muhammen bedeli (2500} muvak· 

kat teminat (18 ,S) lira olup ek ilt. 
m ıl 8 ikincitcşr1n '939 çartamba günu 
ıaat (16 Ankarada P.T.T. Umum 
MüdUrliık b1naslndaki satınatma ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

3) t. ekliler, Muvakka teminat mak 
bu% veya banka teminat mektubu ile 
kanunt veııikalannı hamilen mczkiir 
giln ve saatte o komisyona müracaat 
edeceklerdir. 

4) Sartnameler, Ank ra'da .T.T. 
Levazım, 1stanbul'da P.T.T. levazım 
ayniyat fubesi Müdilrlllkleı-inden be 
delsl.r olarak verilecektir. ( 4 759) 14 728 

ANKARA BELEDiYESi 

5000 kavak fidanı 

alınacak 
Anlcua Belediyesinden 
1- Bahçeler idaresi için alınacak 

olan 5000 adet kavak ağacı fidanı ıs 
ıün mUddetle azlık ekılltmeye konul
muıtur. 

2- Muhammen bedeli .3750 lira ır. 

ve sair evrak. 
İsteyenler bu evrakı Niğde nafıa 

müdürlüğünden bedelsiz olarak göre
bilirler. 

3 - Ek iltmc 1, 11. 939 tarihinde 
çar amba gı.inU saat ıs de daimi encil· 
men odasında toplanacak eksiltme 
komiııyonca apılacaktır. 

41 - Ek iltme kapalı zarf usuliyle 
y pılacaktır. 

5 - Ek il meye girebilmek için is· 

Muğla V liliiinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla 
hlikümct konağı inşaatına talip çık
ma ığından yeniden kapalı zarf ueu
liyle eksiltme;·e çıkarılmı§tır. 

2 - Bu in aatın keşif bedeli 64872 
lira 49 kuruştur. 

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

teklilcrin 1125 lira muvakkat teminat encsinde tasviye edilecektir. 
vermesi bundan ba k ck:.iltme gU - 4 - Bu in~" ta ait evrak unlardır. 
nünden en az sc iz gün evel vilayete A - Proje 
müracaat dcre;c ibraz edeceği fenni B - Ke§if cetveli 
ve mali referan mukabili ehliyet ve i C - Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
kası komi yo.ndan alacaklar ı vesikayı sartnamesi 
ibraz etmeleri şart ır. D - Bayındırlık İ§leri genel ~art· 

6 - Teklif mcktııplan yukarıd il- name i 
çUncti maddede •azılı aatten bir sa· E - Yapı l§leri umumi fennt şart-
at evcline kad:ır daimi encümene ge· 
Hrilerck eksiltme komisyonu reisli • 
ğine nıa cbu.t mukabilinde verilecek • 
tir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet 3 üncü maddede yaııh -a. 
te kadar gelmiş olması ve dı~ zar
fının mUhür mumu ile iyice kapatıl· 
aıış olma ı Hi.Z1rudır. Po tada olacak 
~ecikmcler kabul edilmez. 

(8·195 • 5341) 15Z87 

ln~aat münakasası 

namesi 
F - Husus[ şartname 
G - Fenni şartname 

R - !stekliler bu işe ait evrakı 324 
kuruş bedel mukabilinde Muğla Nafıa 
MildllrHiğUnden alıtbilirler. 

S - Eksiltme 1 Tı.: :-ini ani 939 ~ıı.r· 
şamba günU saat 15 te Muğla nafıa 
müdürlüğünde mliteşekkil komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat 4493 lira 63 
kuruştur. 

3- iıvakkat teminat 2 '1•'25 liradır. D. B \nr lafıa M'idürlüğündcn: 
1 - İsteklilerin eksiltme e girebil

meleri için bu seneye ait ticaret oda· 
sı vesikasiyle eksiltme gününden en 
az seldz gtin evvel resmen Muğla vi
layetine miiracaatla alac kları ehliyet 
ve ikasını ibraz etmeleri lllzımdır. 
Aksi takdirde eksiltmeye i tirlik ede· 
mezler. 

4- Şartnamesini örmek i: :yenle· _ Ta.lip çıkmaöı;ımlan yeniden 
rin her gün cnci.ımen kale nine ve is- kapalı zarf u uliylc eksiltmeye konu
teklilerin de 31 • 10 • 939 alı günü · ı Jan i;i : 17882 Jira 78 kuru~ keşif be -
at 10,30 da Belediye encümenine mli· delli ve B. U. Müfettişlik yolları ik· 
ncaa lan. (S2SO) 15261 al inşaatı. 

Ahıap malzeme im cak 
Ankua Belediyesinden : 
1- Otobü' idaresi için alınacak o • 

lan ahtAp malzeme 1:5 gUn müddetle 
ıç.ılr ek iltme e konulmustur. 

2- Muhammen bedeli 1651 lira ır. 
3- Muvakkat teminat 123,62,5 lira

dır. 
4-- Şartname ve ııairellİni görmek İ!I 

t' yenlerin her gün encümen kalemine 

2- Bu i e ait evrak ıunlardır : 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi ve re imleı 

ke§if, 
C- E ·hususi ve fenni §Oseler umu· 

m1 şartnameleri, 
D- Bu evrak Diy.mbakır nafia mü 

ürlü ünde görUJcbtllr. 
J- tıin ihalcıi 2·11-1939 Per cnbe 

günü saat 1J de Nafia dairesinde yapl
lac.-ıl:tır. 

"!-Eksiltmeye girebilmek için 1341. 

8 - Teklif me tupları yukarda ya· 
zıh saatten l.ıir saat evveline kadar 
Muğla vir·ycti nafıa müdürlüğü oda· 
.sında müte kkil komi yon rci 1i ine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 
ta ile gönderilecek mektuplar beşinci 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol· 
ması ve dış zarfın milhür mumu ile 
kapatılmış olması lazımdır. Postada 
·aki olacak gecikmeler kabul edilmez 

~8499-5347) 15302 

Adapaıan telefon müşeddide bina-
ı in asına dair 18·10-1939 da yapılan 

eksiltme müddeti 10 gün daha temdit 
edilerek bu ayın 27 inci cuma günü 
saat 14 de ihale edilecektir. İlan tek· 

·nc otw: beı metre otobıi durağına da 
iki dakika mesafededir, Tel 6Hi9 38J2 

KiraJıl: - Ucıız, kullarıalı d ireler. Mal 
tepe ilk durak. U5tÜıı ı;okak nih yeti. Yeni 
evler sahası. Duray Ap. lçind kilere mil
raca t. Tel: 1654. 3845 

daire 6 Yeni enir. 4002 

K.irlılc uccır Ye el od11 - RelcSr bir 
bay \'e)'n t:ılcbe için (Ycnlıichlr UJus ııint· 
m:ı dvarın'.!a) Devlet urasr da S.anıı 
Bilger.'e mllrııcııa.t. 4005 

Kir Jıh - 3 cıda bir mutf k 111 • ıl 
il!ıt kat elektrik ve suyu • r, Rus clar~i 
kanıııı No. 58 Telefon: 827l Mustafa Du-
ru. ~o 

Kltalrlı DımP - Dört otl , bol, bımyo. 
1 - Yapılacak i~in keşif bedeli 8790 elektrik, havag ıı, ıu. Önctbcd. Kur ulıı~. 

l ira 88 kuru. tur. Topraklık An ıtın nJca.k Hakman partı • 

rar olunur. 
Jiıra1ık Daire - Ye • d1ir Demirteı ı: 

Ekol!Onıl r;okak filo: 21 A 3 oda, ban :ı , 
mutf 'h, hel , balkon, miırac t D. • YQl
lan m:ıga2a eh. l'cl: 1797 40iO - manı. Tel: 2045-2418 3845 

2 - Bu işe ait evrak: A - Proje· 
1er ve binanın vaziyet planı. B - Ke· 
if hulasa cetveli ve öl~ü cetveli, C -
Nafıa Vekaletinin genel ve fenni ~art
nanıe, D - Mukavelena111e müsvedde
si ve açık' ek iltme ı rtoamesi olup 
iatiycnler bu evrakı her gün lzmit 
posta ve telgraf Md. lüğündc görebi· 
lirler. 

3 - Eksiltme 27-10-939 tarihine 
rast:hyan cuma günü aat 14 tc İzmit 
P. T. T. MlidürlUğünde te§ckkül eden 
komisyonda yapılecakt1r. 

4 - 1steklllerin bu i~ ait 659 ira 

32 kuru§ muvakkat teminatı Kocaeli 

P.T.T. veznesine yattrdıklnrına dair 
makbuz veya ~ayam kabul Banka mek 
tubu ile ihaleden en az 3 gUn evel ve 
en aş~~ı 6000 liralık •apı işini bir de
fada başardıklarına dair referan,ları 
ile Kocaeli Vcliliğine müracaatla Ala
cakları ehliyet vesikası ve ticaret oda· 
sı ve&ikalarını 2190 sayılı kanunun tll· 
riflcri dairesinde h zırlıyarak eksilt· 
me komi yonuna müracaatları. 

(5533) 15479 

Açık eksiltme ilônı 
Zonguldak C. H. P. Vil!yet ld re 

{i yetinden: 

Parti l{urağında tadilen yaptırıla· 
cak müze kısmı 19·10-939 tarihinden 
itibaren ıs gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuştur. Keşif bedeli 172!6 
lira 74 kuru~ muvakkat teminatı 123 
liradır. 2 İkinciteşrin 9S9 per§embe 

ilnü saat 16 da ihalesi yapılacağın· 
dan isteklilerin partiye müracaatları 

ilin olunur. :4013 

Kiralrk. - BoınonH civnrr, Atatürk !i· 
sesi in RBtı ltarşısrndıı ye~il boyalı ap rt
m ıı 4 oda l hol l hizmetçi od sı. tam 
konforlu daire. Üst lcata müracaat. 

3877 
K.ıralıJ: Irat - hf iye meydanı kurtn· 

Juı Ap. ş oda mu bak btınyo konfor. l~a-
pıcıya müracaat edilme 1. 3878 

Kiralılr - 3 <>da bir hol birinci kat mu
mbalı ''t bü•lin ko•ırorlu muntıı.4am 

b h<;eti 45 lira. Koc.ntepe geçit aok. 
No. 7. 3SS8 

caddtıılndc Yi~ sokak Eve'il A11. dııire 3 
-4 oda 2 N o.ya m!iraca t, 3800 

Kiralık - Atu oda bir salon kııt k lo· 
rif eri, telefon um lı:onforlu apa tınan Ye· 
niochir özenler caddc:si Yio ıo .ak 10 Te· 
le(on 3026. 3894 

Kiralık Ev - Ytnhehir SelS.nik cadde· 
111 No, 37 4 oda ve teferruat!. 3901 

Kirıılrlc Apartman - Gt11i• 4 oda v 
Sııbit iki itırdirop 1 büfe her uiTlu konfor 
dh 3 Z ve te:ıisatı, fevk:ıl de nezaret. fç b · 
ic:aahk karşısı Kızılırmak so:Sak 4 Tel : 

6046 l90P 

Kiralık eda - Da n için a!te nu<lin • 
de b:ınyolu ıu:ul, üncşli. Işıklar cad. Ne
cııti okulu yanında m c;hul ıııker ıoka · 
No. 23 Ugur /< p. K t 2. 39!6 

Kiralık - Bahçeli evi r D. '4 t pj 30 
nıımııralı ev, m:ızbut b .. od nıuııanıha d--
şcli biitfın konforu haiz. Telefon: 1287 

<1012 

Te giht., sıanryor - Terzilik f 'nd 
anl r tc.ıgiiht r ve teze·hur yam:ı uuı fü. 
tiyııç vardır, Jkınci Au f rtalar cad. M. 
Galip Çanhya terılbanesiıı murac ııt. 

8 
Dayan ııçı ara.ırıyor - Işık! r cad. Trnk· 

y Av. K dm ter:ı:ııl M. Ad m;ı mUraca • 
atlıırı. • !893 

ılranryor - Satılıl: n;a, ev, apartm. ~ 
!st ıbul pastn salonu sokak S mıyi cadcl -
i Wo. 82 mUr ca t, Tel: 1953 39-0 

A rant;yor - Diy:ı bakırda bir otelde ç • 
h aca· bir kadın ve erkek rnonla bır İ· 
dal"e memuruna lbtiyıı; vımhr. Dıyarbl\k r 
da Ura Palıı.. crııiti blldi ır mel.tu 
murac.aal. 3 .. 1 

Mii~r lril Ev Aran yor - G <: bir d p.. 
lom t fi odalı ve daha ıi>•ade mu t kil 
aramaktadır. Tel: 1937 3 ) 

Aranıyor - Ulus meydanma yakın ı. 11 
yerde 2 - 3 odalı bir dıı.irc a ı y r. G 
Terbiye E thil• ti o·'retıncnt .. ındcn Y , ı 
\·aç'a mektup! mUr C"ıt t. 30 O 

A ranı;yor - Bay n ~ c Da 1 ib. r t 
. Kırıılr.k ~ııfre - A tilrk Dulv n miilt"n bir ıl ıçln iki oda vm le y ı•ın o. r 
.ı lr:r hırlı ı lnır$tsında bnhç ye naıır (' - geni orta a ıuy r. Tel r f • lcrı r ıııl• 
rım apartmanının 5 No.lu tlort od h d ır•o. i memuru ıluhtercın 'le r: ı 185 
si kirahktır. K pıcıya nı!ir caııt olunma -ı 3 S4 

ı. 3925 Aramyor - l"i ka tıır ve iıı " ret'nı • -
Kiralılr - Jıuv.lıırma eııstl üııü y rum ıe tıa· :ıl er glindt1 k'c ç : •' ' '"Y J ı 

vckileUcre be d ldka mcl'lJ.ftdc yenı Ytl· ı ir;tenıycr. Yeııl ebır 'en "n S. N; 6 -
pılan Koç;\k ı;ıırtınanıııda S şer od lı d i· ll hl n mtlr-ır t. ~ 
reler 30 . 4S lira. Yola y pılm;ıktadır. t -
c;lnd~ldlerc mıirııcııat. 31)35 1 

Kiralık Daire - Yenişehir DcmiNepr arayan Or : 
Urun okn No. 2 - 1 p rt.manda 4 od · 
lı \'~ h llU bir daire. Her l'!lll1l n göril'Ur. 
T<'l: 1348. !941 

Kır~lıJı. Ev - Öıı Cebeci Topr klık mc:11 
klindc No. 153 ilıt k ta S oda l mutfak, 
banyo hc!ll, hol ele trik tesisatı ve nı)'tı· 
su vardır. Mürao:aııt Tel: 3313 3943 

Krralılı Darrtt - Yenişehir Havuzbn ı 
1nki1Sp S. Dr. Abdullah Ra im apartmanı 
No. s dairesi. Gcııie 3 odalı ı hol. Görrnek 
için kapıcıya müracaat. Tel: 3273 394& 

1$ arıyor - l anb• 1 
bir b yao terzi lmdili 
l:ecclrlir. r u ed ı:ler 
mür c:ı t edebilirler, 

Bfr miıccbbıye ış nyoı - iplom ı 
bir almno mürcbb'yc yeni ı;JgmU$ vcy 
ufak çocuk bak1ı:n i ~eri Rrr,yor. Doğarı n. 
mahallcsı HatLtniyc cııuuı !.< No: ~ ·t 
miil'Bca ' 3928 
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MİLLi MÜDAFAA 

Sis kutusu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

rnisyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 7500 lira 

ol n 2500 t3ne yerli mamulatı sis kutusu 
2 · nci teşrın 939 perşembe günu ıaat 11 
c'e kap:ıh zarf usuliyle Ankara.da M . M. V. 
r ın r lma KO. da satın alınacaktır. Şart· 
r re h~r gün KO. dan alınır. İlk teminat 
S ı2 lira 50 kuruştur. İ stekliler teklif mck· 
t • n':ırını eksiltme saatından behemehal bir 
r ı t evcline kadar KO. reisliğine vennele· 
r ı. (t;?(iB) 15246 

2500 battaniye ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : . 
l'Beher a~e~in.e tahmin edilen fiyatı ııeki:ı: 
1!~ ol_an ıkı bın beş yüz tane battaniye 31 
bırıncı teşrin 939 salı günü saat 11 de p~
ı~rlı~Ia satın alınacaktır. isteklilerin ile 
b n l ırahk teminatları ile birlikte pazarlık 
gun ve saatinde Ankarada M. M. V. satın 
alma Ko. da bulunma)arı. 

(5457) 15428 

J naratör alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Bir adet benzin motoriyle akoplr 

çalışır ienaratör pazarlıkla satın alınaca~ 
tır. Muhammen bedeli 1100 lira olup ka~ı 
teminat mikdan 165 liradır. Paıarlıgı 
31-10-39 sah gtlniı saat ıs de vekalet sa· 
trn alma komisyonunda yeprlacaktır. İstek 
!ilerin kati teminat ve kanunr belgele
riyle muayyen saatte komisyonda bulun· 
malan. 

(5500) 
1545-4 

Sedye kolu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : f' 150 
Beher çiftine tahmin edilen ıyatı.ki . 

kuruı olan bin çif.t sedY~. ~olu 1 • ~O nd~ 
teşrin • 939 çarııamba d&"UnU ·:~ia satın 
M.M.V. satın alma Ko. a pazar! 
alınacağından isteklilerin 225 lıralt ~
rninatlariyle pazar\rk gÜn ve saatin a · 
M.V. satın alma ho.da bulunmaları. 15455 

(5501) 

Lôma demiri alınacak 
M. M. V ek ileti Satın Alma Ko· 

tnisyonundan : . 
S d imalinde kullanılacak 3000 kılo 

la e ~:miri pazarlıkla 2 • ikinci teırin • 
93r:1perşembe günİı saat 10 da .M. M. V. 
tı:ıtın alma Ko. da pazarlıkla satın a!ın~
c.ağından isteklilerin muayyen saatta . 
M V satın alma Ko.da bulunmaları. 

. . (5502) 15456 

Kürek ve kazma sapı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
Nümunesine göre 60.000 adet ktirek aa

r-ı ve 30.000 adet 'kaı:ma ıapı pazarlıkla 
s:oıtrn alınacaktır. . k 

K" k saplarının beherıne (11), azma 
• .lure beherine (13) kuruş fiyat tah· .. aparının 

LEVAZIM AM1RL1Gl 

Kundura alınacak 
._ Levazım Amirliği Satın An ... ara 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kolorduınuzun ihtiyacı için ~0.000 

0 iıme ve 2.000 yemem 2.11. 
kundura 21.00030 !ii da kapalı zarfla komisyo-
939 saat · k . 
nuınuıda e~sl!ti~~~otırira ve ilk teminatı 

2 -: Be .e ı!ıele~in tahmin bedeli 16.000 
5750 lır~ çız . • 1200 lira y;:menilerin 
J' e ılk temına.ı · 277 
t~:mln bedeli 3700 lira ve ilk temınatı 
Ira 50 kNu~ıtur~ler! ve tl!ftları komisyonu-

3 - mun örillebilir. 
muzda her z~matla~ınr yatıran isteklilerin 

4 - Temına k ' itme zamanından 
teklif ~~ktuplar~d~r eE~~urum askeri satın 
bir saat oI?ceye k letmi$ olmaları lazım· 
alma komısyonuna e 152~8 

dır.pj°;)inç ahnacak 
Ankara Levaznn Amirlifi Satın 

Al Komisyonundan : 
ma K merkez birlikleri senelik ih-

. ı - .. orıooooo kilo pirinı; kapalı zarf 
tıyacı ıçın 

usuliylelhallın~c!\tI~939 pazartesi ııünü uat 
2 _ a l'ııı u. 

16 dadır. "2 ı· 50 k J _ İlk Pf'Y parasr 20u ıra urus· 

t1.r. • ve evsııfını görmek isti· 
4 _ Şartnam~ ı k 

yenler her gün Çorluda korbsaı~'r a mı o-
. mtiracaatla gore ı ır er. 

mısy~uİ~eklil er kanunun lkiı;ci ve. li~ün-
. 5 maddelerindeki bel~elerıyle bırlık~e 

cull' gün ve saatten bir saat evci teklıf 
be kıtuplarınr Çorluda kor ~tın alma ko • 
:lıyoıııtn:l vermis bulunmaııırı lhrmdır. 

(5123) 15297 

Pirinç ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı 
1 - 40.000 kilo pirincin kapalı zarfla 

eksiltmesi 3-11-1939 saat 15 de. Ankara 
L V. Amirliği satın alma komısyonunda 
yapıl:ıcaktır. b d !' 11200 lira ilk te-

2 _Muhammen e e ı .. . 
mlnatı 840 liradır. Şart':1ame ve nl!mune~ı 
komisyonda &'Örtilür. İcınde kanunı ve t.ı
caret odur vesikası da bulunan .teklıf 
mektuplarının saat 14 de kadar komıııyo • 
na verilmesi (5373) 15314 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - 200.000 kilo un pazarlıkla sa.tın a

lınacak. Muhammen bedeJi 24000 lıradır. 
Muvakkat teminatı 1800 lıradır. . .. 

2 _ Paıarhk 2-11.939 perşembe ıUnu 
saat 10 da Edremitte askert satınalma ko
misyonu bina~ında ola~aktır. E~saf ve 
şartlar her gün iş ıaatınde komısyonda 
ıörülebir. (54S8) 15433 

inşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : . 

Benzin alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale Mtis. Mv. motörlü kıta. 

lan için kapah .zarfla eksiltmeye konulan 
85 ton benzine 20-10-1939 tarihinde talip 
çıkmadrirn<lan kanunun 40 ncı maddesine 
göre bir ay müddetle uzatılarak pazarlığa 
bırakrlmı$tır. 

2 - Pararlığr 4·11-19!!1 cumartesi giin!l 
Hat 10 da Mst. Mv. satın alma komisYQ
nunda yapılacaktır. 

3 - Benzinin beher kiloıu 23 ~ta.n 
19550 lira kıymet b : /lmiştir. Teminatı 
1466 lira 25 kuru$tr . Taliplerin mezkO.r 
tarihte teminat ve ticaret veslkalariyle 
birlikte 'lı:omiıyona müracutları. 

(5524) 15472 

Çuval alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için muhtelif cins 

83358 adet boş çuval pazarhk suretiyle sa
tın ahnacaktrr. 

2 - İhalesi 28 - Birincite~rin • 939 cu • 
martesi gilnü saat 10.30 da Izmirde kışla • 
da İzmir L V. amirliği satın alma komis • 
yorıunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 40898 liradır. 
4 - Teminatı katiye akı;ası 6135 lira • 

dır. 
5 - Şartnamesi her giin komisyonda 

görülebilir. İstekliler ticaret odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika ı-östermek 
mecburiyetlndedi rler. 

6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 
eayılı kanunun 2 ve 3. cü maddelerinde ve 
prtnamesinde yazılı vesikaları ve temina
tı katiyeleriyle birlikte ihale saatından e
ve! komisyona müracaatları. 

(5525) 15473 

Çuval ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için muhtelif cins 

48000 adet boş çuval pazarlık suretiyle 
Htın alınacaktır. 

2 - İhalesi 28 • Birincite}rin • 1939 cu
martesi günü 683t 11.30 da zmirde kışla
da l:ı:mir L V. &mirliği satın alma lromis • 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 27753 liradn. 
4 - Teminatı katiye akçası 4163 lira • 

dır. 
S - Şartnamesi her ~n komisyonda 

rörülebilir. İstekliler ticaret odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika ıostermek 
mecburiyetindedirler . 

6 - Pazarlığa iştirak edecekler 24-90 sa
ydı kanunun 2 ve 3. üncü maddelerinde ve 
prtnameainde yazılı vesikaları ve temina
tı katiyeleriyle birlikte ihale saatından e
ve! koıniıyona müracaatları. 

(5526) 15474 

Çuval ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için muhtelif cinı 

120000 adet boş çuval pazarlık suretiyle 
.atın alınacaktır. 

ıntn edilmiıtir. 
Pazarhgı: 1-11-939 

1 - Çorluda tayyare meydenında bır 
nöbetçi karakol binasiyle nakil vasıta~arı 
iı;in bir adet ıarajın pazarhk suretıyle 

çarşamba gilnü saat münakaııası yapılacaktır. .. 
2 - İhalesi 28-10-1939 çarşamba g\inu 

2 - İhalesi 28 • Birincite$rin - 939 cu • 
martesi günü saat 11 de 1zmirde kışlada 
İzmir L V. !mirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

14 dedir. 
Katı tcmİMtı 1575 lira olup nlimunesi 

komisyonda görüİur. Taliplerin muayyen 
i.'Ün ve saatte M.:M:.V. Sa. Al. Ko. da bu· 
lunmalan. (550Ô) 15457 

200 çifl patinaj zinciri ahnacak 
M. M. VekAleti Satın Alma Ko· 

saat 16 dadır. . . . .. 
3 - Şartname, keşif ve proJelerını ıor

mek lstiyenler her gün Çorlud~ ıa!r? al • 
ma komisyonuna miıracaatla gorebılırler: 

4 - İlk pey parası nöbetçi ~a~a.kol bı
nası için 462 lira 90 kurut garaJ ıçın 1424 
lira 50 kuru~tur. 

3 - T ahmin edilen tutarı 53360 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçası 8004 lira • 

dı~ . d 
5 - Şartnamesi her aiin komısyon a 

görülebilir. htekliler ticaret odaamdı ka
yıtlr olduklarına dair veıika eostermek 
mecburiyetindedirler. 

S - İstekliler kanunun ikinci ve üçUncli 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte belli 

misyonundan : ı gtin ve saatta Çorluda kor satın alma ko-
200 çift patinaj zinciri kapalı zarfla miı;yonunda bulunmaları. (H90) 15452 

5 - Pazarhia iştirak edecekler 2490 sa· 
yılı kanunun 2 ve 3. cü maddelerind~ ve 
şartnameıinde yazılı vesikaları ve temınah 
katiyeleriyle birlikte ihale saatından evel 
komisyona müracaatları. (5527) 15475 

eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 9-11-939 • ' b 1 k 
perşembe cunu s at 11 dedir. tık tem~na • Pmnr ve sa un a maca 
tı: 450 lira olup nümune ve ıar~namesı ~o- ) • • • Çuval alınacak 
misyonda gorüliır. Beher çiftın~ 30 . hra Ankara Levazım Amırlığı Satm 
fiyat t ahmin edilmiştir. Taliplerın temi • Alma Komiayonundan : Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : n1tlariyle birlikt~ zarflarınrr iha~aJ::t~~ 1 _ Sarıkamıı mıntaka levazımrna. bail! 
c'!an behemıhal bır saat eve ı.ne arnizontarın ikinci tnrin. 939 dan ıltlncı 1 - Ordu ihtiyacı için muhtelif cins 

82700 adet boş çuval pazarlık ııuretiyle H· 

tın alınacaktır. 

}, • V. Sa. Al. Ko. na ve(~ırocirı· ı S458 :eorin 940 tarihine ka.dar ıhtyaı;ları olj;' 
prinç ve sabunun ~-10-1939 ıla yaıHla_n e • • 1 ,.. • k J a CQ k siltmesinde iı;tekli çıkmamıştır. Bır ay lr ve dış aSt' a in zarfında puarlıkla alınacaktır. En son pa-

:ııo " • Al a Ko• zarlığı 31-10-1939 tah ıünü saat 1~ da Sa· 

2 - İlı;lesi 28 - Birinciteşrln - 1939 cu· 
marteai sünü nat 10 da İzmirde kıılada 
İzmir L V. lmirliii satın alma komiıyo M. M. Vekaletı Satın m rıkıunıo mrntııka ıatın alma komııtyonun-

dıı yapılacaktır. 
nunda yapılacaktı~. . 

3 - Tahmin edilen tutarı 3.4753 lıradır. 
4 - Teminatı katiye akçası 5213 lira • r.ıiayonundon : d t iç ve dış 

6x600 ebadıı~a 75 : 12~n!u~tur. (İç ve 
lutik açık eksıltm~ye ~6 l'ra fiyat kon· 
dıs beraber) behc.rıne 39

1 perşembe gÜ· 
muştur. Eksiltmeıa 9-ll-? atı 375 lira olup 
nU ıaat 14 dedir. ilk temı;rUHir. Tıılip1eriıı 
ıartnamesi komisyonda .J S AL Ko.da bu 
muayyen vakitde M.M. · a. 15459 

ıunp~';i~ıif5~~dır bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

hıiayonundan : 1 dilen fiyatı 
Beher metreıine tabın 5~ o~O : l ,995.000) 

(100) _rüz k';1r~ ~lan 1f.1~ın' illi bir milY?" 
bir mı iyon ıkı yuz e 1 b metre portatı f . 
dokuz yüz dok • n beş . 1~kasayıı konmı.ı~~ 
!i•dır bezi pazarlıkla m~rı • 939 cuınartesı 
tur. İhalesi 28 • l; te:,~ın Kati teminatı 
Clinü saat on bırdcd~r. in iki yüz lira · 
04-7.200) yüz J.:ırk yedı . b('\O) elli lira mu· 
dır. Evsaf ve artnamesı 

1 
• komisyonun· 

kabilinde M.M.V. sat!n ~ m~anunun em • 
dan alınabili r. lsteklılerın da M.f,1..V. 
r t · ~ · l 'hale saatrn t tıgı belgeler e 1 ı clcri. 
a.tın alma konıtsyonuna ge m 15460 

(5509) ' 

Çadır be?İ . alınacaK 
· Alma ı<o· 

M. M. Vekitleti Satın 
-.ıiayonundan : • . d'len fi}•atı 

Beher metresine tahmın o~a~ (510.000) 

b
(ll7) yüz on yedi kuru\ruti çıdır bezı 
tıt :rUz on bin metre ma uıtur. 1haleıl 

l>azarlıkla mun kasaYa konz:rtes i gıinti sa· 
ıs · ı. inci tc rin • 9~9 cu%s.236) elli be:ı 
b~ ondadır. Kati temınati· radır. Evsaf ve 
ın iki yuz otuz alU 1 mukabilinde '.d· 

&artnaın,. i (30) otuz ~ıra nundan a!ınnbı -
~l. V. satın alma komısY~mretti l:i belge · 
~ı:. isteklilerin ı:ıını.ınuM :M. v. satın alma 
erle ihale saatında .. (ı;SJO) 15461 
koıniLyonuna gelmeleri• 1 nacak 
E mel· torbahk beı a 1 

ı Satın Alına Ko· 
1. M. Vekaleti 

l'tı"syonundan : . edilen fiya.tı 
Beher metresine tahmı(340.oOO) üı; yüz 

(lSO) yUz elli kuruş olan b llk bez pazari-••k bın metre ekmek tort:r Jhalesl 2~ . 
1k'a munakn aya konm~Ş "~ıi saat on 1• • 

1, tcşrın • 939 cuınartesı gu O) kırk sekı~ 
ı !dir. Kati teminatı (48.fO ve şartnam~ııı 
b n üç yuz Jır dır. Evs~ uruŞ mukabı . 
:.25,S) Yirmi beş lira lellı kkomiıyonund.8:.~ 

l'lde M M V satın a ma emir ettıgı 
l\lınabııı;. ist~1cli1erin kan:~ v. aaun at· 
belgelerle ihale saatında , ' .,.

2 nta komisyonuna gelmf'' '~'"' 
(SSll) 

2 - Sarrkamı' garnizonu ic;in 110 to~ 
pirinç ahnııcaktır. Pirincin tahmi? bedelı 
23300 liradır. İlk teminatı 1897 lırad!r. 

3 _ Kara garnizonu için 85 ton pırlnç 

1 ktır Tahmin bedeli 18700 llradrr. 

drr. d .. 
5 - Şartnamesi her gün komisyon a ro-

rülebllir. İstekliler ticaret odasında ya • 
zıh olduklarına dair vesika göstermek mec tı~t~~in;tı 1403 liradır. (5540) 15470 

Pirinç ahnacak 
k L Znn Amirli~i Satm Alma Komisyonundan : 

An ara eva • 
k 1 M t. M• birlikleri ihtiyacı için asaiıda miktar, muhammen bedel, 

1 - Çanak .• e 1 azı!~ pirinı;ler kap alt zarfla ekıiltmeye konulmustur. 
muvakkat temınat11a1rı93y9 ertembe &iinil bl zalarında ıoıterilen saatlerde müıtahkeın 

2 İhaleleri 2· • P 
- 1 k misyonunda yapılacak ur. 

mevki satr~ a '!'a 0 kfı tarihte 2490 sayı h kanunun 2 : 3 maddelerin.deki vesaikle 
3 - \alıplerın 1me.z d:n bir saat evel komisyona mliracaatlan (5302) 15253 

birlikte ıhale saat erın 
. M. Beı:lell M. Teminatı ~utan 

Kılo Kr. Lira Kr. Lıra Kr. 
Z7 1871 25 24950 00 

85.000 
50.000 

3 
Ankara 

27 1012 50 13500 00 

Kalem yiyecek ah nacak 
Levazım Amirliği Satm Alma Komiayonundan r 

Miktarı Tutan 
Lr. Kr. 

Muvakkat 
teminatı 

İHALESİ 
Tarih gün aaa Ton 

Cinsi -----
--. 110 28600 2145 6-11-939 P. Ertesi 
Srğır eu 535 25400 1905 8-11 -939 Çarşamba 
Yulaf 440 15400 1155 9-11-939 Perşembe 

Saat 
11.30 
16.00 

16 
16 
16 

l{uru ot 
tümen blrli1rterlnln ıene lilr lhV.çları olan U~ kalem er.sair Tekir. 

ı - Tekirdaf tınılma komisyonu tarafından kapalı zarf uıuliylc ckıiltmc sure· 
- d tUırı•n şa da!ın a l aktır ~ 

tinde ıattn ı ın~c rzakm m!kdan muvakkat teminatı ihale cün •e taatlan :ru'lrlrda 
2 _ Ahn~ca • 

gösterilmiı:.tır. . belli (iinde kanunun iıt ediği vesika.arla birlikte adı ıeçen lromfı 
S - lsteklilelrın 'Jln olunur. (5324) 15279 

Oraca• arı ' 

yona m 6 kalem mutabiye ah nacak 
' -va:ıım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Ankara &AO 

h' de kara birlikleri ihti1acr için aıaiıda dns ve miktarı yazılı altı 
ı - Eıkis~ ~r aı.s ı.kla satın ahnacakt ır. 

kalem mutabıY .. :un~ ve şartnamesi Eski $Chir kor satın alma komisyonunda görüle-
2 - Evs~1f ~u teminat makbuzlariyle belli alin ve saatte komiıyonda hazrr bulun· 

bilir. hteklı erın l.!>478 
maları. (5530) Miktarı Tahmin B. Muvakkat Te. Pazarlık Saatı 
Cinsi Kilo Lira Lira Kr. Tarıhi 

Alafranra kaplı 
Çul 
Kıl kolan 
Bellem• 
Yem torbam 
Gtbr• 

2000 1000 75 00 1-11-939 14 
%000 8500 637 50 .. .. .. 14,30 
2000 660 49 50 .. " " ıs 
2000 4200 s1s oo .. .. .. 15,30 
2000 1460 109 50 " .. .. 16 
3000 400 ao oo .. .. .. 16.30 

buriyetınded i rler. 
6 - l'azarh~a iştirak edecekler 2490 

sayılı kanunun 2 ve S. eli ruaddelerin.;le ve 
!jartnamesinde yazılr vesika ları ve temi -
natı katiyeleriy!e lıirli kte ihale saatından 
eve! komisyona müracaattan . 

(5528) 15-4-76 

Çuval alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ordu ihtiyacı için muhtelif einı 

22500 adet boş çuval pazarlık suretiyle aa
hrı alınacaktır. 

2 - İhalesi 28 - Birinciteırin • 1939 cu
martesi günü saat 12 de İzmirde kışlada 
İzmir LV. amirliği aatın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 13477 liradır. 
4 -Teminatı kııtiye akçası 2022 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün kom isyonda gö-

rülür. İstekliler ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. 

6 - Pazarlığa iıtirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. cU maddelerinde ve 
şartnamesinde yazdı vesikaları ve temina
tı katiyeleriyle birlikte ihale saatmdan 
evel komi yona müracaatları, ı 

(5529) 15477 

ASKERi FABRiKALAR 

4 adel sanlrafüjlü tulumba ve 
4 adet süzgeçli geri tepme 

klappesi ahna(af< 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tııh:nin edilen bedeli (4000) lira olan 
4 adet santrafujlu tulumba ve 4 adet ıtiz· 
geçli geri tepme klappesi askeri fabrika
lar umum miıdür!Uğü merkeı ı;atın alma 
komisyonunca 8-11-1939 çarşamba gunu 
ıaat 14 te pazarlıkla ihale e:i ilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve • 
rilir. Taliplerin muvakkat temin t olan 
(300) lira ve 2490 numa ralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alikaılıır tiiccıırdan 
olduklarına dair ticaret od:ısı vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona mürıı • 
caatlarr. (5406) 15360 

Mülaahhit nam ve hesabtna 5 ton 

kurıun üstübeci, 2 ton ~i~ .. o 
üslübed ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ke
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4200) lira olan 
5 ton kurtun üstübeci ile 2 ton Çinko 
üstlibeci müteahhit nam ve hesabına As
ker! fabrikalar umum mlidürlUğü merkez 
11trn alma komisyonunca a-11-1939 car -
şamba günü saat IS te pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname paraııız olarak ko • 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (315) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklanna ve bu işle a • 
la.kada r tüccardan olduklarına dair t icaret 
odası v ikasiyle mezkUr gün ve saatte 
komiıyona müracaatları. (5407) 15361 

500 adet boJ yağ tenekesi 
sahla<ak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüiü Merkez Satın AJma Komis
yonundıuı : 

Tahmin edilen bedeli (25) lira olan 500 
adet boş ya~ tenekesi Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma ko • 
mi•yonunca 7-l 1-1930 salı &"iiııü ııaat 14 de 
pazarlıkla &atrlacaktır. Şartname paraı;rz 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan (1) lira (88) ku -
nı~ ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. (5454) 15394 

164 kalem makkap ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.500) lira olan 
164 kalem makkap Askeri fabrikalnı U • 
mum müdürlüğü merkez satın alma ko • 
misyonunca 8-11-1939 çarşamba günü saat 
14.30 da paıarlıklı ihale edilecektir. Şart· 
name parasız olarak komisyon.dan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan ( l 162) 
lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 Uncü maddelerindeki vesaikle ko· 
miı;yoncu olmadıklarına ve bu isle aliika· 
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o
duı veılkasiyle mezkur gün ve .aattc ko-
misyona müracaatları (5409) 15420 

500 ton Nitratdösul al macak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis· 
yonundan : 
Tıhınin edilen bedeli (50.000) lira olan 

500 ton Nitratdösud Askeri fabrikalar u. 
munı Mtidürlüiü merkez satın alma ko
misyonunca 8-11-1939 c;ar,amba ıiinü sa
at 15.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (50) kuruş mukabi!inrlc 
korniıyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (3750) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve-
11ikle komisyoncu olmadrklarına ve bu iş. 
le allkadar tüccardan olduklarına dair ti
caret odası veaikasiyle meıkUr gün ve sa
atte korniıyona müracaatları, 

(5434) 15421 
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Şose inşaatı ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Trakyada (İstanbul - Stranca - Saray) (Poyralı • Demirköy) 

(T~kirdağ - Gelibolu iltisakı) ve (Hadımköy - Çatalca - Çerkesköy) yolla
rı ınşaatı ayrı ayrı olarak ve pazarlık suretiyle eksiltmeye ,..ıka 1 :r rı mıstır. 

2 - Her yolun keşif bedeli ile muvakkat teminat mil:tarı \"e , 1 k 
t 'hl · ~ .. .1 • • pa .a r ı 
arı erı ayrı ayrı aşagıda gosterı mıştır: 

Keşif bedeli 
M:.:vakkaı 

teminat 
Lira K. 

Pazar!ığm 
yapılaca ~, ı 

gün ve saat Yolun ismi Lira K. 

A - İstanbul • Stranca -
S_aray yolu 1.576.630. 43 

B - Poyralı - Demir
köy yolu 383.753. 23 

6.11.939 tarihine müsadif 
61.049 00 pazartesi günü saat 10 da 

6.11.939 tarihine müsadif 
19.100 13 pazartesi günü saat 16 da 

C ·Tekirdağ - Geli
bolu iltisak hattı 

7.11.939 tarihine müsadif 
495.627. 60 23.575 10 salı günü saat 10 da 

D • Hadımköy Çer- 7.11.939 tarihine müsadif 
kesköy yolu 455.282. 00 21.961 28 salı günü saat 16 da 

3 - Bu yolların pazarlıkları Nafia Vek~letinde Şose ve Köprüler Re
isliği eksilme komisyonu odasında yapılacaktır. 

4 - Talipler, bu dört yol işinden (İstanbul - Stranca - Saray) yolu ev
rakını 50 lira, (Poyralı - Demirköy yolu ) evrakını (19,20) lira ve (Tekir

dağ - Gelibolu iltisak yolu) evrakını (24,78) lira ve (Hadımköy - Çerkes

köy yolu) evrakını da (22,76) lira mukabilinde adı geçen reislikten alabi
lirler. 

5 - İsteklilerin pazarlık tarihinden en az beş gUn evci bir istida ile 

Nafia Vekaletine müra::aat ederek bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair 
müteahhitlik ehliyet vesikası talep etmeleri lazımdır. 

6 - Pazarlığa iştirak edecek taliplerin, beşinci maddede bahsedilen ve 

sika ile ticaret odası vesikası ve teminat mektupları ile birlikte muayyen 

gün ve saatte komisyon reisli~i odasında bulunmaları muktezidir. 

~5401) 15418 

Sa ılık eşya 1 saat 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı 
Nafıa Vekaletinden : 1 vesikalarla birlikte komisyonda ha 

V k"I t 
1 1

.. 1 zır bulunmaları (4968) 15148 
e tı e te mevcut o up uzumsuz 

bulunan 172 kalemden ibaret ve 1376 
lira 5 kuru. muhammen bedelli demir 
baş eşya ve mefrüşat 2.11.1939 perşem· 
be g ün ü saat onda vekalette pazarlık
la satılacaktır. 

Mezkur eşyayı görmek istiyenlerin 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin veka
let malzeme müdürlüğüne müracaat-
ları. ( 5222) 15319 

MALiYE VEKA.LETJ 

Elektrik tesisatı 
Maliye Vekaletinden : 

1 - Yapılacak iş: 

Başvekalet ve Maliye Vekaleti bi

nasının ışıklı sınyal tesisatı. 
2 - Keşif bedeli (1381) lira (50) 

kuruştur. 

3 - % 7,5 muvakkat teminat akçası 
103 lira 61 kuruştur. 

4 - İş pazarlık suretiyle 8 ikinci
teşrin 1939 tarihinde çarşamba gUnü 
6aat 15 de Maliye Vekaleti Milli Em
lak Müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - Fazla izahat almak isteyenle • 
rin Maliye Vekaleti Milli Emlak Mii
dürlüğiine müracaatları ihin olunur. 

(5458) 15395 

ZIRAAl' VEKALET! 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 

ah nacak 
Ziraat Vekaletinden 

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 
lı zarf usuliyle 30 adet Mib:ıer, 15 a
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk
li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul 
!uğun b eherine 750 ve Dikııharonun 
beherine de 350 lira k vmet tahmin e
dilmi~tir. 

Z - İhale 14 birinci kanun perşem 
he günü saat 15 de Ziraat vekaleti bi
nasında müteşekkil satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 
adet S Diksli pulluk için 675,15 adet 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 
Diksharo için 788 lira muvakkat te

0

mi 
nat verilecektir. 

4 - Bu makinelere ait idart ve fen
ni şartnameler zirai kombinalar mü 
dürlüğünden parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin kapalı zarflarını 
14 Erinci kanun perşembe günü saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 

Ziraat makinisti 
alınacak 

Ziraat Vekaleti Zirai Kambina• 
]ar Kurumu Müdürlüğünden : 

1 - Kurumumuzca tatbik edilmek
te olan köy kalkınması işlerinde istih 
dam edilmek ve motor, ziraat maki
nistliği ve makine tamirciliğinden im
tihan edilmek suretiyle 60-80 lira ay
lık ücretle 10 adet ziraat makinisti 
alınacaktır. 

2 !stekliJerin Ankarada Yeni§ehir· 
de meşrutiyen caddesi kötesinde zi· 
rat konminalar kurumu mlidilrlüğüne 
15.11.1939 tarihine kadar müracaatları 

ilan olunur. (5519) 15466 

ADLiYE VEKALETİ 

Kiralık büfe 
Adliye V elı:aletinden : 

Yeniıehirde temyi% mahkemeıile Ve 
kilet memurlarına resmi meu.i saat
leri haricinde şartnamesi mucibince 
kahve, ve çay, ve limonata gibi meşru• 
bat yapılıp satmak üzere binanın bod
rum katında bir oda bir sene müddetle 
ve artırma usulile kiraya verilecektir. 
Artırma 31- 10-939 salı günü saad ıs 

dedir. 
Bir senelik bedeli icar 60 lira tahmin 

olunmuıtur. 
Muvakkat teminat 4,50 kuruıtur is 

teklilerin bu işe ait fartnameyi gör
mek üzere her gün temyiz binasında 
Levazım ve daire Müdürlüğüne artır· 
ma günü 450 kurutlık muvakkat te
minatın mal sandığına yatırıldığına 
dair vezne makbuzile birlikte Leva
zım ve daire MUdürlüğü odasında tc 
ıekkül eden komisyona müracaat et 
meleri. (5289) 15227 

ANKARA DEFTERDARLIGI 

İhale temdidi 
Ankara Defterdarlığından t 

Manyas gölünün haziran 939 tari 
hinden itibaren üç senelik saydiye 
resmi ile avlamak hakkı ve tuzlama 
binasına müzayede müddetleri iç.inde 
talip çıkmadığından 10-11-939 cuma 
gUnü saat 15 de pazarlık suretiyle i 
halesi yapılmak üzere 10-10-939 tari 
hinden itibaren bir ay müddetle pa 
zarlığa konulduğu ilan olunur. 

(5535) 15467 

.. 

BALAST MÜNAKASASI 
Devlet DemiryoUan 3. üncü işletme Müdürlüğünden : 

Yeri, miktarı ve muhammen bedeli muvakkat teminatı aşağıda yazılı ce dvelde gösterilen balast 2490 sayılı 
kanuna tevfikan kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konmuştur. 

Ekıiltme 31.10.1939 ııalı günü saat 16 da Balıkesirde işletme binasında eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
İstekliler eksiltme şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat; banka mektubu veya makbuzlarını ve 

~eklif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddelerindeki tarifat vcçhile hazırlıyarak 
ıhale günü olan 31.10.1939 tarihinde saat on beşe kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde t es 
lim etmiş bulunmaları lazımdır. 

Bu baptaki şartname ve mukavele projesini Balıkesirde işletme yol baş müfettişliğinden parasız alabilirler. 

Ocağın yeri Kilometresi Cinsi !hale edilecek Bir metre mika hının Muhammen bedel Muvakkat teminat 
miktarı muhammen tutarı 1i a lira 

İzmir - Ban- Yeniköy Yarmalardan metre mikap bed"li 5500 412,50 
dırma hattı civarı 258·268 küskü ile 5000 110 kr. lS259 



.. 
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939- 40 senesi mahrukat 
a u un tatbik olunduğü 
yerlerin nazar1 dikkatine 

E ibank mahrukat bü
rosundan: 

H eyeti Vekile kararı ile 93g - 940 kııırıda mahrukat kanununun 
tatbik edildİ"İ (Balıkesir, Bandırma. İzmir, Bayındır, Buc;a, Borno
va, Menemen, Öclemi'}. Tire, Torbalı. Uşak, Manisa, Ala§ehlr, Salih
li, Turgutlu, Akhisar, .Kırkağaç, Soma, Afyon, Dinar, Sandıklı, Çay, 
Bilecik, lnönil, Osmaneli . Burdur, Eskişehir, Adapazarı, Kütahya, 
Tavşanlı, İzmit, Darıca, Gebz~. Sapanca, Karaman, Konya, Argıt· 
han, Çumra, Ereğli, Ilgın, Kay crl, Niğde. Sıvas, Sam un, Çarşam· 
ha, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Giresun, İnebolu, Sinop, 
Trabıon. Sürmene, Hopa. İsparta, Ordu, Fatsa, Ünye, Aksebir, A
masya, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Çankırı, Rize, Bozöyük) şehir 
ve kasabaları nda mezkOr kanunun şümulüne giren devair müe sesat 
ve air binaların soba ihtiyaçları i~in kok, sömikok, briket, linyit ve 
taş kömilrü gibi kurumlu ve dumanlı kömürleri kurumu ve dumanı 
ile birlikte yakacak ve soba borularını tıkamıyacak, sıhhi. fennt. 
metin, zarif ve ucuz muhtelif boylardaki sobalarımız yukarda ismi 
geçen yerlerdeki mahrukat ve soba acentalanmız tarafından satıl• 
maktadır. Alakadarların ajanbklara müracaatları ilan olunur. 

( 5432) ) 5366 
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- -- -§ Memleketimizin en büyük sanayi müesses~si ~ - -
~olan KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları·§ - --
~ nın çıkardığı ve Alman kokları kadar kuv- ~ - -
~vetli teshin KOK KÖMÜRLERi l müesse- ~ 
- --§selerimiz 

-----tarafından satışa arz:ediyoruz. ---------- Bilumum istasyonlarda vagonlarda, -
ve-~ --

~yahut depolarımızda sayın 
= 

-
müşterilerimi·§ ------§ zin emirlerine amadedir. - --

= HER ŞEHİR iti -
-

sipariı kabul ederiz ~ - -- -- -- -- -

26 - 10 - 939 

Em niye s a 
Galatodo yeni yapı l an yolcu salonu 

karşısında kıyme fi bi r İ r<1t 
Galatada KemankeJ Karamustafapa'8- mahallesinde 

Kılıçalipaşa caddesinde 

Eski postahane 
ekiz taksit s 

1 - Muhammen kıymeti 45000 liradır. 

• 
~ 

2 - Arttırma 20 11-939 tarihine dü1en puarteıı gilnU saat 14 ten 16 3·ıı. 

kadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin üıcrinde kalacaktır. 
3 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 u niapetinde pey 

akçesi yatırmak Uiztmdır. 
4 - Arttırma bedelinin dörtte biri pe in ve geri kalanı ııckiz; senede s-:

kiz müsavi taksi te ödenir. Tak itler senevi % S faize tabidir. 
S - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede 

ipotekli kalır. 
6 - Fazla tafsila almak ietiyenler sandık binalar servisine müracaat ey· 

temelidir. (8621-5437) 15451 

Satı ık ilôç ve komprime makin si 
Ankara Defterdarhğınd&n ı 

M uh mmen bedeli M. Teminat 
Cinsi Markası 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ::: --Memurlar Kooper.a ti fi, 
Lira kuru~ Lira k.uruı 

Ankara - -
ıı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ;;;; --- Muhtelif tıp eczası 153 kalem 197 so ıs 

Kompirmepire• makinesi Durinğ 100 50 

SAKİ ZÜMR 
J 

TORK SANA Yit HARBiYE ve MADENiYE FABRİKASI 

HALiÇ - KARAAGAÇ .. ISTANBUL 
TELEFON : 43214 TEL. ADRESi: Z ÜMRE 

!ONCULDAI< 
7İİHR .. 

il Lk 

KÖMÜR SOBALARI 
Memleketlıni zin ilk soba fabrikasının 15 aeneh tecrübeın mah

sulüdür. 
lCULLANIŞ • KONFOR - EKONOMi • UCUZLU K 

Her cins kömürü kolaylıkla yakar. 
Bütün zevkleri okşayacak evsafta ve muhtelif tiplerd"' s. cl E>, 

kromlu ve e maye c in lerde oda, salon, apartman, denhane ,.e 
koğuı larm t e sbin in i t emin edecek eb'aclda sobalar. 

YENi KATALOKLARIMlZI JSTEYI iZ. 7257 
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~HARAÇÇI KARDEŞLER in~ - -E Yeni getirt iği ve en mü külpesent mütşerilerini hayrette hıra : 
: kacak zengin TÜL SERG!Sl'ni muhakkak geziniz.. 3946 :: - -"llııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııırııııııırııı ı ııııııı•,. 

Kiralık dükôn ve daire er 
!npa tı biten Koyunpazarındaki A ğazade çarşı n apartmanları B kısmı 

d ükkan v dairel eri kiraya konmu ur. t~teklileri n 28·10·1939 cumartesi 
günü saat 14 de mUzayedeye iştirakleri rica olunur. 3939 

Böbrekluden idrar torbasına kadar 
yollardaki hastalı kla.rın mikroplarını 

kökünden temizlemek için 
HELMOBLÖ kullanınız ... 

elmob ö 
Böbreklerin çalışmak kudretini artU· 
rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 
eaki ve yeni belsoğukluğunu. mes~ne 

iltihabını. bel ağrısını . sık ık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak- halle 
rini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumların. mesanede taşların 
teşekkülilne mani oluı:. 

DİKKAT: HEL IOBLÖ idrarınızı 
temizliycrek mavileştirir. 

Sıhhat V ekaletinin ruhsatını haizdir 

H E R ECZANEDE BULUNUR.. 
7259 

---- ---ANKARA Telefon : 1428 ---
§VEHBİ KOÇ TİC. EVİ, AN 

-
ARA.~ --- --

Telefon : 3450 - l - 2. _ ---
~il 111111 11 11 1 11 1111111111 1 11111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

...lll l lllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllL 

~ Salim Uludemir Hüseyin Bozkurt ~ 
= = 
~ l ·ler nevi yerli ve Avrupa Sobalan : 
: TOPTAN ve PERAKENDE : 
E Kışlık oba ve soba levazımatını tedarik etmek istiyenlere bir de- : 
: fa da mağazamızı teşrif buyurmalarını tavsiye ederiz. Mağazamızın : 
: emeli iyi mal ucuz fiyat ile mü terilerini memnun etmektir. : 
: ADRES Tahtakale Tenekedlcr sokak Şark pazarı karşısında : 

';it 11111111111111111 N o. 6 3694 1111111111111111111 r 

t. as ·e san a e sall~ı 

An ara Gümrük Müdürlüğün
den : 

6.11.1939 tarihi pazartesi günü a
a t LO da Akköpril civarında gümrük 
müdUrlü" ü binasında müstamel ma a 
ve sandalya sa ılacağtndan tali lerin 
müracaatları ilan olunur.(5362 15336 

Za}'İ - fst~n ul Harbiye t11tbikal oku
lund n ldı ,ım 26·10.ÇZ6 tarihli ıerhi le -
keremi :z: yi c ıim. Yen°sini al ca · ımd:ın 
c k' sinin hükmiı ol®ıdııttnı illn l'derim. 
Zonguldak 10 temmuz M. mLLl<lm Siirmc
nenin çıkııli M. 321 d~ğumlu Ra im oj\hı 
Ali Taşkescr. 400'1 

Ankar 5 inci lcrıuımdan : 

B. M. M. Matbaaı;ında Mürettip 
İbrahim Sezen 

M edihnya olan borcıını.udan dolayı gı· 
yabmu.da yapılan bac:i ıJe tutul:uı zabıt 
vcral<aunı görmek ve bir diyeccı;iniz var
a bilılinncf.: ıizere icra iflas kanununun 

100 ocii maddesi gere ince tanzim ve bc
rn i tcblig ikametgahınıza gönderilen 
muhtıra müba ·irlikçe verilen meşrııhııu 
bu a·ircstC' l.ıulıınınadıı:ını ve nereye git· 
iıı:ini.ı: d., belli olmadı"'ın<lan H. U. M. 

kanunun ın tebligata mütt'dair hükiımlt'rİ· 
nt' te\ f ıkan is bu il~n tarıhir1<lcn itibar.,n 
10 gün içim c icrnyıı müracaat ttmcniı 
kbli • ve ,ifahi makama kaim olmak üze
re tcblii; olunur, 4004 

1 

Yukarda evsafı yazılı iUç ve komprime maki ne~ istekli zuhur etme
miş olduğundan pazarlıkla satışa konulmu9tur. 

İsteklilerin her haftanın pazartcııi per embe gilnlcri saat 14 de Defter
darlıkta toplanacak satış komisyonuna gelmeleri ve bu hususta izahat al· 
mak ve şartnameyi görmek iatiyenlcrin defterdarhk Milli EmlaJc Miidürlil· 
ğüne müracaatları ilan olunur. (5537) 15~ - 9 
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~ A KARA PALA~ ~ - -- -- -
~ PAVİYON § - -:E 28 - 10 • 939 akşamından itibaren YENi PROGRAM § - -§ Büyük Milfi Bayram münasebetiyle § - -- -= 29 Birinci Teşrin Akıamı Mükellef b ir Gala tertip edilmi~ir §!§ --- -= O llktama mahsus olmak üzere Paviyona yalmz cadde =: := üzerindeki hususi kapıımdan g irilebilir. = - -------
---- h~asolorınızı şimdiden tutunuz. --- 4011 --
-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııı ı ıı ıııııııııııı ıı~ 
Polat lı icr a Memurluğundan : 

1 

kayıtlı 2 H 5350 metre murabbaı milrtann

Po!atlının Eskipolat1ı köyü h dud • • dalti tarı 27-J 1-1939 tarihinde !Ut 9 da 
. __ , . ,_,,. d , __ u 1u 1 Polat lı icra dairesinde satılaeaktır. Pc1 

ÇJn-.c ı tas yon mev 11 ıın e, şa r .... n yo , rıır- •. . .. 
b · t dd · · 1 B 1• t ırunnek, GUtnameırı ıorn!ek • fazla ma • en ıs ;ayon ~ esı, şıma en en ı ı - . . . . 
ııail. ccnubcn Abdıilkclim tarla~iyle mah. lllmat almak ıstıycnlerın Polatlı ıcra dı .. 
dut tapunun ıı.s U36 tari h ıre s No. ımdı iresine mUracaatları ilin olunur. 4014 

Cebeci Hastanesi 
Sabık Sari ve İntani ha~talıkları 

mütehassısı 

Adliye yanı Genç Ap. No: 7 
Muayene saati 10·19 Ti: 1323 

3726 

her zaman en kuvvetli hazır gıda Her yerde ve 

TÜRK FINDIGIDIR 

DİYARBAl<IR 

U AS PALAS 
Diyarbakır'm en güzel 11h

hi ve konforlu otelidir. Her 
türlü i tirahat temin edilmi~· 
tir. 3921 

I 
................................................ ~ ........ . 

SAMİMi ANLA~MA 
t .................................................... ..... 

U L U S - 20. i.ıci yıl. - No: 65SO 

l mtivaz Sahibi 
l5k@n.der Art un 

Umumi Neı;rlyat1 ldıre l!.aen 
Yazı lş!cri Müdilrü 

M:imta:.t Fıııik FEN[K 
Miı<'~SC$~ MüdOdl: Na,it uı..u o 

ULUS Bıuumevi ANKARA 

r 

FINDIK TARIM 
KOOPERAT.FLERİ 

SATIŞ 

iRLi1Gi 
Bu mükemmel gıdadan bütün memlekette her vatanda m 

kolay~a istifade etmesi i in tertibat alıyor. 

YENİ SİNEMALAR s u s 
BU Gl.rN BU GE CE 

4 SKA VEDA 

JOAN CRA WFORD 

Robera Younr - Marprct SuUava.n 

Mtl'O'n Douclas 

Seanslar: 

14.45 • 18.45 - l&.45 • Gece : 2l de 

HALK 
BU GUN BU GECE 

TUrkçft sözlü A rapç• ş;ıclı:rlt 

O' 1D ŞA RK IS I 
Da$ Rolde 

Mısırın sts l:ı raliçtsi 
Ü MMU ottı,SOM 

BU GÜN BU GFCC 

MAVt TİLKl 

Baş RQ//f'rde 
ZARAH J.EA "DER 

Paul Hörbiger - Villy Biı ı:tl 

Lüks ve ihıişıır.ı dr.l:<ırlarry/r ııı/u 

Aşk ve ihtı'r:ıs /ı/ı.;7İ 

14.30 • 16.30 • ıa.lo - Gec 21 de Sransııır 

HALK MATJNE St 12.15 do 14 - 16 - la· Gl!ce :i0.30 da 
FAN FAN KLODt NE 12 de Ucuıı Halk Matinesi 

~~r ~ 

'"'==========" 


