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Ulus Baıımevi 
Çankın Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus Ankara 

TELEFON 
Müessese Müdürü 1144 
Başmuharrirlik 1371 
Vazı İşleri Müdüril 1061 
Yazı İşleri 1062 
t d ı r e 1064 

- - -

Bu haf ta 19 Mayıs stadyomunda 
set'.:>est güreş müsabakaları yapıla
caktır. Tanınmış profesyoneller 
şehrimize çağnlmıştır. Bu husus • 
taki tasfilat dördüncü sayfa~adır. 

ür ..... ovyet müzakereleri dos 
• 

- ne 
bir ha va İçinde inkişaf etme te 

~Hariciye Vekilimiz bir kaç gün daha kalacak 

Lord Halifaks diyor ki 

Türk -Sovyet dostluğunun 
, . ·~·! "·" . . -·- • ..; . -

idamesiDi görmekle hi( 
.. ·~- . . ..... -, ..... ~ . ., . . .... . ":',•. . . 

şüphesiz bahtiyar olacağız -t . . . . .... -
Hükümetimizin Sovyet 

tekliflerine cevabı 
Saroçoğlu'no bildirildi 
Aı~ ra, 'i- a.a. - tt. vruı-ıa uan uugun geıen naor .. ucJ. u~ udu 

ciye Vekili Saracoğlu'nun Moskova'dan bu akşam hareket ede-
ceği bildirilmektedir. . 

. _Bu hususta yap~ığı~ız tahkikata nazaran Hariciye Vekili
mızın ~?skova'da~ı muzakerelerinin birkaç gün daha süreceği 
ve bu muzakerelerın en dostane bir hava içinde inkişaf etmekte 
olduğu anlaşılmıştır. 

Türkiye hükümetinin Sovyet teklifine cevabı 

Fransız 8tı§Vekili B. DalaJiye 

e ve 
emrivaki 
önünde 

Sim 
.> 

Hic bir 
..:> 

feşeb 
•• 

Roma, 4 a.a. - Stefani ajansı tebliğ ediyor: 
Birçok İngiliz gazeteleri, Musolini'nin bir sulh konferansı projesi 

tetkik ettiğine dair bir haber vermiş ve hatta buna konferansa iştirak 
edecek olan milletlerin bir listesini de ilave eylemiştir. Bu haber ta
mamiyle asılsızdır. Şimdilik ltnlya bu neviden hiç bir teşebbüste bu
)unmıyacaktır. 

ltalyan kabinesinde ı-

Amsterdam, 4 a.a. - Bertin'dcn 1 G ı 
"Tclegraf., gazetesine bildiriliyor : enera o b y 
Rayştag cuma veya cumartesi günü 

toplanacaktır. Tahmin edildiğine gö
re Hitler kararlarını alman milletine 
bildirmeden cvel Daladiye'nin per -
şembe günü söyliyeceği nutku bekli· 
yece r. 

İngiliz Genel urmay 

' ili 
a 

lngiliz Hariciye Nazırı 
Lord Halilaks 

Jlt! os~ova, 4 a.a. - !!oyter - Türkiye hükümetinin Sovyet 
tekl~fl.erıne ce.v~b! bugun B. S~racoğlu'na gelmi§tir ve Türkiye 
Harıcıye Vekılının B. Molotof la hemen temas edeceği bildiril
mektedir. 

Fransa boyun eğmiyor! 

İtalya'da nazırlar meclisince müza
kere edilen meselelerin mahiveti hak 
kında hiç bir şey öğrenil~emiştir. 
Zannedildiğine göre içtima esnasın • 
da Kont Ciano Hitler ile yaptığı mü
lakat bakında izahat vermiştir. Hit -
ler'in teklifleri bugün italya sefare
ti vasıtasiyle Londra'ya bildirilecek
tir. 

[Bu telgraftan çok sonra gelen yukarda
ki SteEani ajansı tebliii böyle bir tavas
sutun yapılmryacağını göstermektedir. 
Nete kim aşağıya koyduğumu:ı telırraflar
da ırörüldüğü üzere Taymis gazetesinin 
tahmini de bu med:ezderdir.] 

Londr.a, 4 a.a. - Orgeneral Kazım 
Orbay ile refikası ve türk heyeti a -
zaları şerefine, dün öğl eden sonra 
Claridge otelinde hükümet tarafın • 
dan bir kabul resmi tertip edilmiş ve 
misafirler milli müdafaa koordinas • 
yon nazırı Lord Chatfield tarafından 
ağırlanmıştır. 

Londra, 4 a.a. - "Royter'' General 
Orbay'ın riyaseti altındaki türk aske
ri heyeti büyük Britanya hükümeti 
milmessilleriyle bugün müzakerelere 
başlamıştır. Bu müzakereler bütün 
gün devam edecektir. Harp ve 

bitaraf/ar 
Falih Rılkı AT AY 

Bitaraf memleketlerden birço
iunun matbuatı, garp demokrasile
~nin lehine olduğu inkar edilemez. 

ransa ve İngiltere iki büyük im
Paratorluktur; fakat yaptıkları 
~~rp, • Berli~ radyo~unun aksi tel
h ınle.rıne ragmen, bır emperyalizm 
arbıne bir türlü benzemiyor! 

~sasen Almanya dahi emperya· 
~z?'e kar§ı mücadele etmekte ol-

ugunu iddia etmiyor: eğer öyle ol
~aydı, Polonya'ya değil, bizzat bu 
ıınparatorlukların kendisine taar
ru.~ edecekti. Ve hür bir milleti hiik
~u altına almak için değil, mah
• ~rn milletleri esaretten kurtarmak 
ıçın vuru§makta olduğunu ilan ede
cekti. 

1• Mihverin davası eskiden beri ma· 
~.tndur: " - Biz de sizin kadar 
v.u~at İstiyoruz. Ya bizimle birlc-

d§ınız ve küçük memleketleı Üzerin· 
e h"k• Y a ım olmamıza yardım ediniz. 
ahut, bırakınız, bu hakimiyeti biz 

ke d" k · · . ~ ı uvetımızle temin edelim." 
~ırınci teklif, milletler cemiyeti ye· 
l"ıne konulmak istenen dörtler dik-
t l "" d ·ı ~ uryası a ı ı e tanınmı§tır. lkinci-
sı de milletler cemiyetine, paktlara 
garantilere ve ittifaklara rt' gme~ 
açılan istila harpleri ile birkaç yer· 
de tatbik edilmi§tir. 

Führer'in son vadi, alman istila 
•abasının mahdut olduğu hakkın· 
dadır. Ancak nihai hudutlar gene 
meçhuldür. Nihai hudutlara kadar 
Yol üzerinde kaç hür milletin tehli
ke nöbeti geçirmekte olduğu bili. 
Deıncz. Tahditten maksat ıu olaa 
aerektir: Franaa ve Jnıilterenin, 

(Sonu 5. ıncı say/ada) 

Türk • Sovyet müzakereleri ve İngiltere 
Dafadiye'nin Hariciye 
komisyonunda izahları 

~ondra, 4 a.a. - Royter - Lortlar kamarasında harp vazi
yetı hakkında cereyan eden müzakere esnasında liberal Samu
el, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında cereyan etmekte olan 
müzakereler meselesine temas ederek demiştir ki : 

"- lngiliz milletinin bu müzakereleri anlayı§ ve kavrayışla karşılı
yacağını ümit ediyorum. Türkiye'nin Karadenizde ve Asya'da büyük 
bir alakası vardır ve bu alaka kendisine, Jıakikaten icap ettiği gibi, 
Rusya ile son senelerde yaptığı veçhile dostluk münasebetleri idame
sine imkan vermektedir. Türkiye'nin aynı zamanda Akdenizde de bü
yük bir alakası vardır ve bu alaka kendisini lngiltere ile Fransa'nm 
hüsnüniyetlerini ve icabında yardımlarını takdire sevketmektedir. 
Bazı anlarda telifi imkansız gözükebilecek olan bu iki gerçek alaka 
ve menfaat arasında çarpışma husulüne mani olmak için türk hükü
metine yardım etmek zor değildır. Teslim edelim ki, Türkiye, kendi 
menfaati icabı olarak bütün komşulariyle dostluk münasebetleri ida
me etmekte haklıdır ve biz Türkiye'nin Fransa'ya ve lngiltere'ye 
kar~ı taahhütlerini tutmakla beraber bu dostluğu temine çalı~masını 
bizim içı'n asla gayridostane bir hareket telakki etmeyiz.,, 

Paris, 4 a.a. - B. Daladiye, bugün 
öğleden sonra hariciye komisyonunda 
harbin sebeplerini ve muharebenin 
başlangıcındanberi Fransanın diplo. 
matik icraatını izah eden geniş bir be 
yanat yapmıştır. 

Lord Halifaks'ın söyledikleri 

Samul' e cevap veren Lort Hali faks demiştir ki: 
- B. Samuel, Türkiye ile Rusya arasında mevcut olan 

ve bugün tazelenen temasın idrakle karşılanmasını istemek 
sııretiy!.e küyük bir kiyaset göstermi§tİr. lki büyük komşu 
olan Turkıye ile Sovyetler arasında dostluk münasebetleri
nin idamesini görmekle hiç şüphesiz daima bahtiyar olaca
ğrz. Bu münasebetlerin bir taraftan lngiltere ve Fransa ve 
diğer taraftan Türkiye arasrnda mevcut sıkı münasebetler
le muhakkak tearıiz etmesi i_cap etmiyeceğini ve hiç bir za
man da tearuz etmiyeceğini zannediyoruz. 

Fransız Başvekilinin yaptiği izahlar 
Paris, 4 a.a. - Fransız Ba§vekili B. Daladiye bugün öğlP.den aon

t a hariciye komisyonunda yaptığı beyanatta Türkiye ile müzakerele
rin seyrini anlatmış ve Ankara hükümetiyle olan münasebetleri vasıf
landıran dostluk ve dürüstlüğü bilhassa kayıt ve işaret etmi~tir. 

Hariciye Vekilimiz İran Büyük Elçiliğinde 
Moskova, 4 a.a. - Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, dün öğ

le yemeğini davetli bulunduğu İran Büyük Elçiliğinde yemiştir. 

Başvekil, harbin sebebi Polonya • 
Almanya ihtilafı ise de esas sebebin 
Almanya'nın tahakküm arzusu oldu
ğunu kaydettikten sonra daha yeni 
hadiselere geçmiş ve alman • sovyet 
~]aşmalarının Avrupa'nın şimal. do
g_usu ve cenup - doğusu vaziyeti üze
rı?d~ki mümkün neticelerini göster
mıştır. 

~· Daladiye Türkiye ile müzakere
le.:ın ~eyrini anlatmış ve Ankara hü
kumetıyle olan münasebetleri vasıf. 
landıran dostluk ve dürüstlüğü bil • 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Başvekilimizi 

ziyaret eden sefirler 
.. Alman B~yük Elçisi Fon Papen 

dun Başvekıl ve Hariciye Vekaleti 
Vekili B. Doktor Refik Saydamı ziya
ret etmiştir . 

••• 
~acar Elçisi yeni Macar askeri ata

ş~s.ıyle birlikte dün Başvekil ve Ha
r~cıye Vekaleti Vekili B. Doktor Re
fık Saydam'ı ziyaret etmişlerdir. 

Finlandiya elçimiz 
ifimafnamesini verdi 

Helsinkfors, 4 a.a. - Yeni Türki
ye elçisi Agah Aksel bugün mutat 
merasimle Finlandiya reisicümhuru
na it~matnamesini takdim etmiştir. 
Merasımdc hariciye nazırı da hazır 
bulunmugtur, 

T aymis'in tahminleri 

Londra, 4 a.a. - Taymis gazetesi -
nin Roterdam muhabirine göre, Kont 
Ciano sulh taarruzunun akamete uğ -

(Sonu 5. incı sayfada) 

Öğleden sonra general Orbay, Har· 
biye nezaretine giderek Genel Kur
may Reisi Sir Edmund İronsite'yi zl· 
yaret etmiştir. 

LitvOnya Ha· ·ciye Nazın 
Sovyet ricaliyle temastan sonra 

dün Mos ova'dan ayrıldı 
Letonya • Sovyet görüşmeleri devam ediyor 

, ,. 
i 

Baltık devletlerim, Litvanya, Letonya, Estonya ve Finlandıya'nın ;;;;;;tinı 
gösterir harita 

1:itv~ya h~ye nazrrmuı Mo.,kovadan dönü üne n Baltık d•"letto
nne &Jt V&ZIJ"ete dair habeaılorimi:. befinci &ayfadadır, 



l .. -

Yarı askeri 
• 

lngiliz tayyare eri • • 
nıc n 

,.;1 

• 

be 
bom a yerıne 

ame a ıyo lor? an 
Harp başhyalı bir hafta oldu. Bu 

ha bm prk cephesinde ne türlü as
keri ve siyasi neticeler doğurduğunu 
b.liyoruz. Garp cephesindeki durum 
karıısında is muharebe içi ve dışı 
memleketlerde halhn zihninden bir 
takım sualler geçi;or. Bu yazılar o 
s ıallerden bir kaçını tc crnrlayıp onla 
nn cevabını verme' için yazılmal.ta· 
dır. 

Bu sualler en bir.isi. mesela, !udur: 
- İngiliz tayy releri neden Alman 

ya üzerine bomba yerine beyanııame
ler atıyor] r? 

Geçenlerde bir ing: iz gazet si bu 
bahse doir yazdığı kı a bir makalede 
"bu beyannameler, Almanya için bom 
ba1ardan daha t hlikelidir., diyor, al
maııların yeni rejim altmda ölüm ve 
tehlikeye l:<ınıksamı . fakat yıllar· 
danbed, ha ·ikatten mahrum ·almı~ 

o duklarına i aret etmek istiyordu. 
İngilizler neden bu b yannamelere 

ehemiyet veriyor ve neye bu nolt 
üzerinde israr ediyorlar? 

Hitlerin iktidar mevkiine gelmc
sindenberi Almanyada kurulan ve bu· 
gün da bütiln tedhişlerlc ve tehditlere 
rağmen CaaHyctten geri durmıyan bir 
"yeraltı te~kilatı., vardır. 

Almanyadan dışarı memleketlere 
doğru haber göndermek, keza dışarı
dan gelen dogru baberlc:rl memleket 
içinde yaymak bu gizli teşkilatın fa· 
aliyetleri arasında bulunuyor. Bu teş
kilat Almanyanın huriyete ve serbes
tiyc susamıı vatandaşlarını tatmin et
meyi kendisine hedef edinmi!tir. 

Yazan: N. ARTAAf 
bıribirlni tuttuğu için bunlann mev· 
suk olduğundan şüphe edilmemiştir. 
Bunun fili l.Jir tesir ve neticesi olarak 
da son zamanlarda Almanyanm kö
mür istihsalatmda bir azalma görül
düğü öyleruyor. 
Şimdi harp çı\...ınasına ve sdcrber

hk yapılma5ına rağmen gene bu ame
leyi sıkı bi• kontrol altında bulun
durmak için bir çok hafiyeler i tib
dam e<lilmektedir. Almanyanın gizli 
polis şefi Himler'in harp halinde bile 
"memleketin dahm di iplinini k.:ıru· 
)'ilbilmck için., gene 300.000 kışilik 

bir kuveti emri altında bulundurması 
bu sebepled'r, 

Bugilnkii Almanyada Hitlere rnu .
rız büyük b"r kütle vardır. Bunlar ne 
kada.rdLr? Kolrıyca tahmin edilemez. 
Fakat Bitlerin yaptığı her işe muan.! 
olan ve bu rejimin de\.'rilme ini dört 
gözle bekliyen kuvetti, fakat gizli bir 
partinin mevcudiyeti muhakkaktır. 

1919 da Vcrsaya giden alman dele
gasyonunun reisi ve o zamanki hari
ciye nazırı Kont Dr~kdor:ff • Rant
zau'un muavini Her l<'ritz M. Caben'e 
nazaran A lmanyamn yüzde ellisi Hlt
lcre muaı:ızdır. 
Şu holde nazi rejimi yalnız cephe

lerde dış dü manlarla değil, aynı 
zamanda memlehetin içinde bulunan 
bir takLm kuvetlerle mücadele halin
dedir. 

Trevor Evans'ın ve bir tak1m ingi
liz muharrirlerinin yazdıklar1 yazılar 
dan topladığımız yukarıki malômat, 
Almanyamn iı;inde iıli bir kaynaş
manın mevcudiyetini bildiriyor. 

.İşte ingillz tayyarelerinin bir kaç 
defa, alman ebirlerinc bomba yerine 
beyanname atmalarının 11ebcbi. bu 
g;cyri memnunları nazi rejimi aleyhi
ne ayaklandırmaktan başka bir şey 
olmasa gerektir. 

' ,'J 
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ULUS 

İsfanbul'un kurtul ı 
r ı h h rı 

1 İstanbul, 4 (Telefonla) - !atan -
bul'un Kurtuluş bayramı uu cuma 
günü bUyük merasimle kutlanacaktır 
O günü Sultan Ahmet'te ba.şlıyan ve 
•.rakaim'j]e biten büyük bir &eçit res
mi yapılacak, vali ece ordu şerefine 
bir ziyafet verecektir. Bundan bagka 
da bütün hal ·evlerinde mUsamereler 
te_rtip olunacaktır. 

H m 
• o anı 

maddeye 
tiyacımız 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Milli sa
nayiimizin muhtaç olduğu ham mad
delerin tedariki için görüşmek üze • 
re fabrikatörler bugiln de mıntaka 
ikti t mudürlUğünde bir toplantı ya 
para:: geç vakte kadıır ~alı mışlar -
dır. B\ı husustaki tetkikler cumarte
si gilnUne kadar ikmal olunarak ha -
zırlanacak rapor Ankara'yn gönderi
lecektir. 

m ilim me bi e 
ah n . sız yat ıh f f eb Jer 

Iaarif Vekftlcti liselerin parasız 
yatılı mezunlarından muallim yetiş • 
tirmek Uzerc 41 genci yüksek muallim 
mekteb~ne para ız yatllı olarak kabul 
etmiştir. Bunların i imlerini yazıyo
ruz: 

Edime erkek lise inden Şakir Say
kal, Mustafa Baydar, Il san Dalgıç. 
Halim, Mehmet Taner, Mehmet Er -
tan, Ka atmonu li esinden SaHihattin 
Yıldırım, Halil Ayhan, Kandilli kız 
lisesinden Belkis Özerinç, Kez:iban 
Giirbüz, Mele Ananök, Meserret 
C n, LOtfiy Yesügcy, l:zmir kız lise· 
sinden Nevnihal Arıkan, Server Ege, 
Diyarookır lisesinden Bedri Gürocak, 
Adana kız lisesinden Müyes er Çalpan 
Muhsine Sezen, Sabahat TUrkmen, 
Vacide Jmsc, Aliye Akdoğan, Zekiye 
Görsel, Meliihat Olgay, Zehra Meren, 
hmlr erkek liscsmden HUseyin Batu, 
Kiitııhya lisesinden Halil Tekinalp, 
Şevki Yalçınka.ya, Sami Gürtürk, A. 
Hamdi Soywıl, Bııhkellir lisealnden 
Ha an Cih:ın, Osman Açar, Zafer Ka
racan, Rifat Gözmen, Haydarpaşa 1i -

Erzu um 
a töre 

si y 

aflının 
• 

yın 

ti c 
1'.afıa Vekaleti Erzurwn - Erzincan bat

tınm a~lıD töreni etrafın in.ki hazırhkla
nna devam etmektedir. V ek.illet muayyen 
ıınmanmıdAın eYcl bitirilen ve yurdun en 
uzak ki:I elerini yurdun di.fer köşelerine 
baltlıyım bu yeni ha tm a ılmaaın bil· 
yük tören yap:ıcnktır. Veklilc:t. chrimiz -
den dltvctlilcr için m6teaddh kııtnrlıır ttıb 
ri:k ettirecektir. Haber k!ığnnıuı öre 
Nafıa V ekiileti hattın aç ıh tonnlnin bu 

Ytn 20 sinde ynprlmasmı karnrln~tırmış
tır. Aym 18 inde l oılııJprla lıareJı:ct ede
cclc olıın katarlar ayın 20 sin le Erzurum
da buluru1calt ve töreni mütcııklp davetli· 
ler l)lltı ka.tarlnrlıı şehrimiz harelı:et e
tekler ve yuı 22 sinde şehrimizde bıtlu
nacaklaTdır. 

İslihsali hr ak i in 
Adana çiftçisi 

aydınlatılıyor 
Ada.na (Hususi) - Toprak iııtihsalatı· 

mızın rttırılması için bilkUmetın nJdıı,;r 
tedLirler malumdur. 

Yeni 
m 

ayin edile 
allimlerin · n 

p 

Maarif Vekaleti, mun.lli.ın mekteplerinin ylül devre:ıincle mezun 
olanları "·ilayetl r emrin Yeren liıteyi h z1rlanuştır. Ycnj ilk m ·tep 
muallimlerimizle verildi leri vilayetleri sır siyle yazıyoruz: 

lstanbul rkeh muallim mektebi 

Ahmet Tekin ve S cit GUntürkiin Er
zincana, lhaan Arm •ancı H 'ye, Me
llk Aslan c Muata.fa Bayrakt r Kar a, 
1/luxarfcr Yc:tJill Ditlisc, Mustaia Cawı
t:ıy HakkSriyc, Nezihe !nal 1'unccli'yc:, 
Nej t .Belli ve Calılt Teı:el Siirdc. 

Edirne erk k muallim mektebi 

O Ilı> Tekinel Çıın1urıya, Cevdet Özel 
ve Enver Alper Tekirdaiın H!i eyin 
Aky Mu la}·a, K .... ım Özyııı:ır, Mu
zalier Tınınıu ve Rahim Cantürk .Antal
yıı•ya, Sıtkı lr ,i Bılcciğe, Emin Yurda. 
kul. Osnıan İr.tcr., Biırbaro Ö7ankçı An 
l Jy.ıyıı, Faruk Alpkurt Samsuna, O ·uz 
O\•ahoğlu Seyhan , Niyazi Eryaylıır Muf 
laya. 

Edime kız. muallim ınelltebi 

Diyarbakı 'da 3 

derece sıca var 
Schrimizdc hava bt lut u cç:µı.ş, rllz" 
r rptcn sıınlycdc 6 metre kudar hı:.:! 

esmi tir. En yukscl: GıcaklıJ< 24 derece o
lar.ık kaydedllmi ir. 

Necmiye Okuyan. Zekiye Külablıo lu. Tralıya, ôoiu Anadolu ve Karndcni:ıı 
Fatma Belki , Meliha Altınoluk Zoıı ul- kıyıla,rı bölgelerinde ı;ok bulutlu, diğer 
dan . Cevriye Cııvcr. Asiye: E c:bny Istan bolgclcrde bulutlu mi tir. 2-4 sa:ıtli 
bul , Bedriye Y cr11u, :rt elıh:ı Sof yalı 1 e- ya. t \arın karcmetrcyc bırn· tıklan su 
kil'da"rna, Neyyir Ça lıyıı.ıı H t ya, .Mwmf ı miktarları Sapançnda 7. Geyvede S, D -
fer Canik Çoruma, Neriman '.rarıt.lo ıı f:lrmcndcrede ı. Bolulda ız, K cbı 8, 
Muğlaya, Kuınıran Cıırınnker, Perihan Amasya'da 3, To ya'd , Srva~ta J. Kan 
Alpogan ve Nurdanc YaG&r Sıvna'a, Seri- ve Ardıılıaııda 2, Rh:ede 34, Glreson'da 
de Oilnden Ank nıya. 24, Trabıon<la S, Zonıı:uldaltta 5, Saau;ım-

da 7 kiloımımdır. 
Konya kı~ mucdlim meldcbi '.Ril%garlar cenup do~ ıimaldcm. 

Özrlimüzdcki yıllarda bu fnıla istihsa
lin ve bllhaıısa toprak tnahsullerl in oy
ruyaca"I cbemiyetli rolU 11111.arı idbarc 
alan halkcvımiıı. btı h suııt c;iftı;i ve koy· 
liılcrimui ay mlat.m nm faydall ol cağı
m dliş!inmlis ve harekete .eı;mlştir. Bu Saadet Yeşilyurt ve Fatma Semahat 
c.ümlc<len olarak chrin buyillc kahvcha. ~ozgadıı, N eyyirc 'l ilrklin Malat)·aya, Ad
nelcrindc ve gazinolarında halka ko fe- \'ıyc İn nç 'l"okada, Naciye Keaiıı Trabzo
ranslar verilmcğc bı laıınuştır. Diğer ta- na. Mcdlha Olkiımcn <'.orum.a, Melıha 
rafuın da, aynı mevzu üzerinde köylüleri- Ccrn.ıı H tıya. Mu zzc:z Öztürlt Gircsuııa. 
mlzle konu"1J3,lııt yapmak iücre Hallicvl 
prop gaı da kolları otomobillerle köylere Bursa kız. mııallim mektebi 

di er bölgelerde garp ve c bu gubt 
tik:ı.metlcrindrn ııanfycılc l"n çok Si metro 
kadar hı~la esm( tir. 

En yüksek: 11cakhk1ar A1ıhi r ve • 
uda 29, Naıı:llll, Ad n • Urfa c Diy;ı.rba. 
kırdıı 30 derece ydedilnuşıir. 

gitmişlerdir. • 
Bundan batka önilmtlıdeki hafta çu. ~eriha Foça, Mahmure Akm, Emine 

kurova köylillerl H lkevl s3lonund~ bir Güncr, Fatma Kaner, Emine Fahire, ve 
toplautıya davet edilecektir .• Ni.-Ta. J AH~~~~ KaY! ,Hııtayn, 1emduha Okay 

•'""'<U"ayıı, Nehsc Mu laya, Sıddıl:a Tay
in ZoncuJdnv , Mükerrem Bilcdğe. 

Cümhuriyel bayram1n a 

şe rimize gele<ek izciler 
Maarif Vekaleti, öııümüzueki cüm

huriyet bayramında yapılacak büyük 
geçit resmine yurdun her köşesinden 
gelecek izt:iler etrafındaki hazulık
larına devam etmektedir. Vekalet bu 
sene geçit resmine iştirak edecek iz
cileTin miktarını Önümüzdeki giln • 
]erde tesbi t edecektir. 

İzmir valisi Ödemit'e gitti 

Adana erkeh muallim mektebi 

Nail "l':wunıı Hataya, Ramiı: Arıc.ı, 
.Muhittin Selnmıın Karsa, Mehmet Gliler 
Hataya, Riza Y etkırı .M up, 1brahim Ün
al. Omcr Ula~ • .Niyazi 'l unçer, Kadri Ağ. 
bnh Hntavn, Faruk Donnıan ve lhGan Al· 
~an Muııa, T'ctlıi Akçaın Denizliye Mu· 
.affcr Suna!, Ali Erkan Karsa, Tevfik 

Erc:an ve Mehmet ErUlkcn 'fnrdlnc. İb· 
r.ılıım iJlunoP.lu, Selimi Göktan Tunccll
ye, Cem lı:nö Mal yav·. !bra.hir.n Gôk
tan ve Ali Akgıi.ooy Hat,ya, Yılmaz Saz
lık Ma1atyay • Mu:;taf Tanıuıar rlntııya, 
Ahmet Co,l:untürk Urlaya, MUkerreın 
Gökcr Mup, Ml"hmct Rif t ve A.bdül -
dir Aktuııı; Bltlise, Sndrk Söylen, Hiı&c· 
l'ln Giılteldn. Abdullah Liycn u K rGa. 
Kemal Co lmn, ,Sabri Akdeniz, İzzettin 
Gündem ve Emın Tercan Tuıu;elıyc A
li Öcal Muşa. Remzi Day ııt Hntaya 
Abdullah Çileli Mal tyaya, Halil Enıta~ 
Bitli:ı;c. 

i r calı .. 
iZ n 

ge~rk e r 
İstanbul. 4 (Telefonla) - Son glln

lerde dı ticaretimizde millıim inlı:i. 

şaflaI göze ~arpmaktndır. Şimdiye 
kadar kendisiyle pek az ticari müna
sebetimiz olan !tı-veç'e ülli~tıı ınik· 
tarda ihracat yapılmaktadır. 
İsveç bizden kuru üzüm, Y.uı yeml, 

fındık, halı, deri ve tütün almaktad11'. 
Bundan ba ka Romanya. Yunanı.

tan ve Italya'ya da evkiyatımız 90k 
artmJştır. Bilhassa italynnlnr fhraç 
mallarımıza yilksek fiyatlarla talip ol 
mnktadır ar. BugUn türk - italyan ti
caret odas1 başkntibi ticaret odasına 
giderek itnl}·ada tilrk • italy tlcnret 

Bu teşkilata dahil olanlar. kendi i
simlerini unu mu !ar ve birer numara 
ahnı§lardı r. Bu haber salmak ve ha· 
ber göndermek zencirine dahil bulu
nanlardan biç biri ötekisinin adını bil 
me%. Her ilıa yalnız kendi ine gece 
yarııında.n onra gizlice bir dıvara 
YlPl•tınlmıJ ve yahut civar köyler 
vaınta.aiyle etrafa yaymak üzere bir 

~ıkın yazı ve haber getiren kuriycyi 
tanır; o kadar. 

R ~.-~...-cıl--Gı~s.i dr c ·~· • •n -·-
afta t. ~l ı< Y1'"P r1u.na R hmi Ta çıoglu, Erenköy, 

İzmir, 4 a.a. - Birgi nahiyesinde-
~·. .,, , ...... - ..._ 
halka yapılan yardımları tetkik et -

_,,,~9.mı.u:. • ..-:ı... u-.. ~ ,:ı .. J ~ -· t 

malf1mat aJmı ve tilccarlarunızın ad· 
rcsJerini istemiştir. değişikJikler lisesinden Şivezatl, Sevim Esen ürk, 

Da.biliye Vekaleti, hafta tatili ka - Celile Gizer, Ayten Uygur. 
nununun dördüncü madde ine bir 

mck üzere vali Ödemiş'e gitmiştir. 

Hitler, bu kadar ba~ıJar kuandı
ğ1 ve memlekete bu kadar yeni top
raklar ilhak ettiği halde, halA, neden 
bu tilrlli bir tc kilata lüzum görillt.i
yor? diye orabnirsinlz. 

fıkra eklenmesi ve yedinci maddeci -
nin değiş irilmesi hakkında bir ka
nun projesi haıırlamıştu. 

Oc Hintli alim Is nbul'a geldi 
i tnnbul, 4 (Telefonla) - Hindis· 

tanın tanınmı§ mU lüınan filesortar • 
dan Z fer-lilibsan, Dr. lhsan Han ve 
Mahmut Alımettcn mürekkep bir i
l im heyeti bu ün ekspreile Londra
dau İstanbul'a elmiştir. Hindli alim 
lcr burada kısa bir müddet kaldıktan 

Ş. Kara.hisar' da yangın 
Ş. Karnhisar, 4 a.a. - Dlio saat 17 

de Bülbül mahallesinde bir evde yan· 
gın çıkmış ise de yangının büyüme
sine meydan verilmeden ateş olduğu 
yerde bastınlmıştır. 

Fethi önı Zon.g~ a, Kemal Mtrtla 
Mu~laya, Nuri Do~an ve Kadri Unı:or 
Hnkkiriyc, Nizamettin Kahrımun Hata· 
ya, Edip Tllfonkçl Yozgeda, Mustafa O
kan Kon:ı. Halil Durııknfa Seyhnna Ali 
Riza. Günnl Bjngölc, $evkct Sezen lzm!
re, Cet1lalcttln Yel bat Tuncelıyc, A 1i 
Ylllmcl BitHsc. Ekrem Abu }I iriye, 
Ali Gültekin Hakl rlye, Fchml Köse Ha
taya, !sma.il ayıı Toka.da, Tahııln Ö<tbi
len ve Hldayct S yın Siirde, Ali Alpte
kin Ay ma. Mehmet Sezer Hataya, FcUıl 
llban Sllrdc Cahlt UÇı.ırt n Tunceliyc, 
Enver Ergen 13inıı:ölc. Latü Şaıı Ankıını
ya. Edip Başaran Malatyaya, Kcınnl Ktıl· 
ltı Ankaraya, Vahdi Alpay Karsa, O man 
Benlia1per Hataya. 

Bunun cevabı, bu teşkilat tarafın
dan Almanya dışına kaçırılmış olan 
ve Rur'da bir i§çi tarafından yazıları 
'u mektupta bulunabilir: 

"Kendi aile ha;-at1mı1.1 tanzim et• 
mek ve çocuklarum.zı dilediğimiz gi
bi yetiştirmek hakkına malik değiliz. 
Hattj kendi işinizin iyi gitmediğin 
deı:ı çocuğunuza kafi miktarda gıtla 
vermediğinizden. aldıgımz gündeli 
gin en baait ihtiyaçlarınızı öderncğc 
bile k fi gelmediğinden bahsedemez· 
&iniz Bu sözün kısası, bir insan gibi 
yaşamak hakkt bizden nezedilmi~ • 
tir.,, 

Bir başka işçi de şunu yazmıştır: 
" işçiler arasındaki organiza ·yon 

büyümektedir. Fakat başa birini geçi-
·p tc mücadeleye girişmiyc hcnliz im 

kan bulamıyanız. ÇUnkü karşımızda
k1 kuvet bilyüktür. Huriyet yolunda 
yapacağımız bu müca ele geciktiği 
nispette hiç şliphcsiı:. daha ıicldetle
nc<:ektir. 

O zaman bizi bu gayrı insani ~art· 
lar içinde yaşatanların verecekleri 
hesap şiddetli olacaktu • ., 

Bu gizli tc kllatın BerlindeH mer
kezlerinden biri ine men up olan 
genç bir banka kiitibi gunları aöyli· 
yor: 

"Cece yarısından sonra merkezden 
eve dönerken kimsenin beni görme
mesine i ina ediyorum. Zaman zaman 
içimden haykırma} geliyor. Muh k~ 
kak ki çok ılcfa, ağlamaktan kendimi 
al ınıyorum. O zaruao, göz yaşlarımı 
s;elcn geçen görmesin <liye {ap amı 
i diriyor, yakamı kaldırıyorum. Ken
dım için ağlamıyorum. Hepimiz için 
ar. ıyorum.,, 

Garp aki alman şehirlerinden biri
s1n · n ünivcrsi lesinden bir profe ör 
yazdı&ı bir mektupta unları yazıyor: 

" Mermer takl"dl bir dıvarın arka
sında ya ıyoruz Her şeyimiz unidir. 
Başımızdakiler l§aretli kilğıtlarla 

oyun oynadıkları için gayet kolay 
knzamyorlar. Herhalde bir gUn bu
nun sonu gelecek, hem de fena gele
cek ir.,, 

lngHiz maden amelesi reisi Wiil 
LawtJ1cr bir çok aL-nan kömür amele
l rinden §ikayet ve tazallum mcktup
l:m alrnıJtlr. Garptaki Sar, ve Rurdan 
şarktaki Silezya'ya kadar bir çok a
melenin gönderdiği bütün mektuplar 

Projeye göre umumi evler hafta ta
tilinden is iana edilmektedir. Glindc 
üç poata ile çalı§an fabrikalar cumar· 
tesi ta ilinden i tisna edilebilecek • 
tir. Fabrikalarla sınai mileBıc.eler ik
tisadi zaruretler dolayaiylc hafta ta· 
tilinden Dahili}'·e Vekaleti tarafın . 
dan istisna edilebilecektir. 

Vilayetlerin yeni kadroları 
Vilfiyetlerin yeni barem kanunu -

na göre hazırlanmış olan hususi ida· 
re kadroları lcra Vekilleri heyetinin 
tasdikine arz:edilmelt üzere Dahiliye 
Vekaletine gclmekt dir. Şimdiye ka
dar Ankara, İstanbul, Burdur, Diyar
bakır, Çankırı, Yozgat, Samsun, Kon 
ya,, Zonguldak, Edirne. Sinop, Rize. 
Kütahya, Trabzon, Muş, İçel, Mar
din, Yozgat, Elazığ, A~rrı ve Niğde 

vilAyetinin kadroları gelmiştir. Kad
rolar, il.zerindeki tetkikler devam et· 
mektedir. 

onra memleketlerine gideceklerdir. 

Belediyeler Bankası idare 
mecli i azalığı 

Münhal olan Belediyeler Bankası 

id re mecli i azalığına e:>ki Kütahya 
mebusu B. :Mehmet Somer'in tayini 
yüksek tasdika iktiran etmiştir, 

Mevlud 

Çağn 
X Bütçe encümeni bugün &aat 15 

te toplanacaktır. 

Teşekkür 

Zevcim Urfa mebusu Ali Saip Ur
sava~'ın ani ölümü karşısında duydu
ğumuz sonsuz acıya gerek telgraf ve 
mektupla ve gerek bizzat taziye su -
retiyle ortak olan do tlanmıza ınin-

Senirkent'in im-ar plaru 
Senirkent, 4 a.a. - Belediye mec

lisi fevkalade toplantıda Senirkent'
in nafta vckfıleti heyeti fenniyesi ta
rafından tanzim edilen müstal bel 
plfirunı tasvip eylemiştir. 

Dikili'den pamuk mübayaa 
edilecek 

S. I. Teşrin pcr embe altFmı yatsı nettarlığımızı ayn ayrı sunmağa im· 
namazını müteakip Samanpazar çifte kan bulamadığımızdan ayrıca tccs· İzmir, 4 a.a. - Müstahsilden pa -
şercfeli camHnde merhum Hafız Ke· sür duymaktayız bu hususta gazete • muk mübayaası için Ankara'dan şch-
mal bey. ruhuna okunacak mevlQda nizin tavassutunu rica ederiz. t'imize gelmi olan heyet dün mülıa • 
arzu eden zevat111 teşrifi rica olunıır. I 'Merhumun zevcesi nata başlamak üzere Dikili'ye hare-

3706 Fehime Ursavq •ket etmiştir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rıııııııııııııııııııı 111111111111111111111111 

De ize açılan mantık! 
Almanya, Amerika'yc'1 ihtar mahi

yetinde bir nota göndermiş. Avru
pa lle Amerika arasında işliyecck 
amerikan gemilerine gözdağı ve -
rerı bu rıouıds deniliyor ki: 

"Amerikan mücehlıizlcrine kendi 
meııfaaılcri ııamma a§ağıdoki ihta" 
rı yapmak icabediyor: 

Gemiler seyahat esnasında sel er 
cari!elerini değiştirmcmelı~ radyo 
ile ;ılman denİ7. kuvetlerinin mev
cudiyetini haber \·ermemeli. zikzak 
sefer yapm:ımtılt, fener ve ışıklarr
nr kapatmamalı, Almanya ile harp 
halinde bulunan devletlerin kuvet
lerinin ref skatinde seyaJıat etmeyi 
kabul etmemelidir.,, 

Bu notadan sonra aşağıdaki hadi
seleri bekliy biliriz: 

l - (A) isimli Amerikan gemisi, 
geçen haftaki tarifesini defiiitirdi
ği için bir alman denizaltısı caraizn
dan batırılmıştır, 

2 - (B) ı· imli Amerikan şilebi. 
telsizle mahiyeti anlaşılamıyan bir 
muhaberede bulunduğundan bir a/-
11ıan kruvazörü tarafından ıopa tu
tulmuştur. 

· 3 - (C) isimli A merlkan transat
lantiği düz bir rota takip etmeyip 

zikzak gittiğinden torpillenmiştir. 

4 - (D) isimli amerikan petrol 
gemisi gece bir kısım lcrıcrlerini 

söndürdüğünden batınlmı~tır. 

5 - (E) isimli Amerikan gemisi 
Avrupa'ya gelirken AJmany;ı ile 
harp halinde bulunan gemilere re
fakat ettiği tcsbit olunduğundan 

dönü§tc yalnız yaknlaruırak topla 
batırılmıştır. 

Alman mantığı, Polonya•da oldu
ğu gibi, karada ncf is müdalaasmı, 
korunmayı, ihtiyat! tedbirler alma
yı bir kab:ıhat saymr~ı. Aynı man
tık, gnliba. artık denize de açılıyor. 

Amerika geıııilcünin bu ~artlara 
göre torpillenmemek, topa tutul • 
mamak için galiba, bir tek çare kal
mıştır: Nevyork limanında demir· 
lemekl 

"Söyle bize Dr. ley!" 

G. Ward Pricc, gene bu mevzua 
dokunan bir yazısında §U hikAyeyi 
anlatıyor : 

"Nazi partisi !>clleriuin pek ~a· 
buk bir zaman içinde biiyiik sen•et 
toplamalnrı hakkında bir tal·ım hi· 
kayeler dolaşmaktadır. 

Amerikan gazetelerinde şimdi 
318,000 ingiliz lirası serveti bulun· 
duğu yazılan almJJa İ!J cephesi §eli 
Dr. Ley, bu işin başına gelmeden 
önce kendi halinde bir kimyagecdi 
ve Rur'da iki odalı bfr .apartıman
da otururdu. 

Bu i in başına gerer geçmez 
yaptığı ilk iş, Bavyera'da 100,000 
m:ırk sarliylc kendisine bir ev yap
tırmak olmu~tu. 

Ev henüz bitlrilmi,..ti ki bir ,sa
bah, evin kapısına mıhlanmış bir 
levha üzerinde şu kelimelerin ya
zılı olduırunu gördüler : 

"Söyle bize doktor Ley, bu eve 
harcadığın 100,000 markı nereden 
buldun?" 
J~ cephesi şefi bunu görünce fena 

halde öfkelendi. Bir tarallan poli
se haber gönderdiği gibi bir taraf
tan da kendi h:ıysiyetine kar~ı 
böyle knstahça tecavüzde balun;ıo 

kimseyi bulana 1000 mark mükMat 
vereceğini ilan etti. 

Ertesi sabah evin kapısında şöy
le bir illln görüldü : 

"Bize söyle Ley, 101,000 markL 
nerede buldun?" 

Karcınlık! 

Harbe girmi§ devletlerin büyük 
şehirlerinde geceleri ı§ık/sr söndü
rülüyor. 

Tabi1, bu ışık söndürme, gelmesi 
muhtemel dü~rnıın cayyarclerine he
def vermemek içindir. 

Dışard<Jn gelecek dü~monn karşı 
bir korunma tedbiri olan karan/Ik, 
Bcrlin'den Kopen1ıag yolu ile alı
nan haberlere göre, içerdeki düş
manların i~ine yaramaktadır. 

Politiken ga:eetcısi11in Berfin mu
habirine göre geçenlerde bir gece 
karanlık Ber!in'de sabah olup gün 
ı~ıyınca duvarlara Hitlcr aleyhtarı 
yaital"r asıldığı giirü/mü,.tür. 

Bu yalıalar hemen toplatrlmıştır. 
Bu türlü Jıii.dise'~ri önliycbilmek 
için alınanl:ırm dalıilde de bir Sig
frid hattı yapma/sn 18ıımgeldiğini 
gene Kopenhag ga;:etelcri yazıyor. 

Bir dfl~msna yaramıyan karanlık, 
ötelci dUşma/Ui yarıyor demek. 

T. t 

Bir genç Jozı ve bir kadını 
öldürdüler 

İmıfr (Hususi) - Kırkaf;ıç 1awwnm 
bıı lar anısında meçhul bazı $1lhıalar, ecıaç 
bir kıxla bir k dım üldikmilı, lar be'ltçl
ıinl de eftr •urcttc y relamqılardıt,. z., 
brta. faali7ctc gcçm &tir • 

İzmirde ir kalpaz y kalandı 
İzmir, (Huııusl) - Zabıta, Karoıyaka 

VCI mezarlık b:tşrnd !IÜrfilen bazı alp 25 
kuru:5luk!ar meselesi ctrafındak:i tahJrika. 
tı dcrinle!jtirmi e Hncdıuııe;rinlet" kö
yünde motör tAınirciııi Giritli Te11fik Ali 
Bircau nanund birini, evinde ve :nnrııd:ı 
bazı kalp paralıı.r. bir kiloya yakın .crtıl, 
kalp para im lioc mah~us makine n ka
h lııl'l ber ber yııkahım111tJr. 

1'cvlik, p ra kalıplıı.mım, lım.irdc Bau. 
im hanında ~·abvcci Alinin yanında ç lJ -
şan 1ştlpli Ali uırafmd:ın imı:l edildi ini 
bidirmiıı, o ılii y kulsnmı ır, 

Bulgaristan ve Romanya' dan 
lzmir'e 650 göçmen geliyor 
İzmir, (Hususi) - Bulgıırlstau ve R.o

manynda.n viUiyctimize ıctiıilccclt 1550 
muhacir allesiniu Bcrgıı.mıı, Torbalı ve 
Menemen civıınnd:ı iskim kıırıırl tın),. 
ım~ır. 

Takas Limitet Şirketi İzmir' do 
şube aça 

İzmir (Hususi) - Takas Limited Şir
keti müdüril .Kılm!I Krbnslı ~chrimlze ıot 
miı, ihratat mev İmi olmak dolayuıiylc 
vaziyeti tc,ki.k ctmi~. alikıldnrUırlıı ko· 
nuşmuştur. Ncticcclc 1zmi;-dc irket.in bir 
eubc açmasına br.ır vcrllmi ı:. 

Bir kat"l zanhsı yakalandı 
l.:ı:mir, (Husu i) - Torbalıda ırwyar 

Kebapçı Darendeli D maoiılu Mustafa 
n:ımmda bir genci 30 llr.a parn5lııa taıruıan 
öldudip kaçan Hü eyin o&-lu İbr;ılılm ve 
Arif, zabrt.ı ile b bir mü .. deme yaptık 
tan ~nra yaka! qmı§trr. 

İzmir'de üz"m 

ve incir ihracat• 
İıınir (Hususi) - Muhtelif ingiUz fir. 

mal;ırı, zmlr lhr~ catc;ıfaruı aıiıracn t1 
incir ve Uzüm üreı:ine fly t isıcmıtlcrdir. 
'Mamafih 1ngUterc'de, harp hı:.Jı dolayı
ıiyle fiyatları tc-ııbit eden biı: t~ckkill ku
rulmu. tur. 

Tiear t od sınm hnzırlıı.rlı ı bir 1 tntls
tige ııôre, mev im başlanau:ııvJaıı 2S.9-!l39 
akşamına kadnr borsad:ı 41448 c;uval ii
zitm, 24 a usto tan aynı rihe kadar 
61063 ~vııl ineir tılmışur. 'Ol':üml rdc 
fiyat .S-17 kuru ~ur. Geçen eneki fiyat· 
lar daha yilksckti. 
Aynı tnrihc IGıdar ilınıcr.t 3876.S ton fi· 

zUm, (5111) incir 01a1 tesbit cdilmi5-
tlr. Geçe.n yıl ııynı t rihlcrde ise, i!Lilın 
ihracatı 12530, incir ihracatı G<M7 ton· 
du. 
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. -'i' yaptıkları tecavüzler yüzünden 

~zun 
~tep 

Amerika bitaraf 
kalabilecek mi ? 

Hiç bir devletin te§ri organları 
tarıı.fından müzakere edilen bir ka
l!un, Amerika ayanmda müzakere
r.ine ba~lanan "bitaraflık kanunla
rı., kadar beynelmilel alakayı üze
l'İne ç•kmit değildir. Bir devletin 

ÇEMBERLEYN'İN NUTKU HAKKINDA 

FRANSIZ GAZETELERİNİN TEFSİRLERi 
ransız 

kabinesi 
toplandı 

A~isterdam ve Avers'te 
iş er gittikçe azalıyor 

·z~ 

zitı 
O• 

' ' Çemberleyn şimdiden sulh 
Uharip devletler kar§ıamdaki va -

2İYetini tayin eden hükümler dev· 
letJer hukukunun kaidelerine da· 
Ya111r. Bununla bera.ber, Amerika, 
hu hükiinıleri bir tarafa bırakarak, 
lcendi vaziyetini tayin eden bir ta
bın kanunlar kabul etmİ§tir. Bilin
diği gibi, bu kanunlarla Amerika, 
devletler hukuku prensiplerine gÖ· 
re :ıne~ru addedilen. silah ve harp 
hıal:ıemesi ••h§mı menetmektedir. 

• • 
manevrasını harap etmıştır '' 

B. Daladiye askeri ve 

siyasi vaziyeti izah etti 

Skandinav devletleri torpilleme 
hôd"se!erine karşı tedbir alacaklar 

"Harbin 
Avrupa'yı 

bir tek hedefi vardır : 
sulha kavuşturmak,, Paris, 4 a.a. - Kabine Cümhurre -

· · Löbrön'ün riyaseti altında top -ısı . • 

"Cl 1 h 1 vapuru odun hamuru ve ka--Bahia - Bresilya - 4 aa. - e - s om.. ' - ld W"l ·n -
. - t ·1 " klü oldugu ha e ı mı ment,. ismindeki ingiliz vapur~nun gı .ı e -~u k S ndham açıklarınd1 

Atlantik denizinin c:nubunda musel- tona gı er en a d bir alınan harp 
Jah bir vapur tarafından değil, bir aJ- ente~~asyonal sular ~alanmış ve al .. 
man harp gemisi tarafından batırıldı- gemıs~ tarafında~Jr~lmüştür. 

Kanun 1934 senesinde kabul e
dilnıiş Ye ltalya - Habet harbine 
tatbik edildikten sonra, dahili harp 
Vaziyetlerine de teımil için yapılan 
tadilat neticeainde lıpanya'daki ih
tilale de tatbik edilmi§ti. 

Avı-upa'dnki harp tehlikesi beli
r'ınce, cümhurreiai Ruzvelt, ka
rıunun, muhariplere silah ve harp 
tllalzeıneai aatı§mt me§ru kılacak 
tekilde tadilini iatemiıtir. Cümhur
l'eisinin iddiasma göre, bitaraflık 
ka11unlarmm "tatbiki., denizlere 
hakim olan devlet aleyhine tecelli 
efnıektedir. Cünıhurreiıinin bu söz
ler-inde Amerika'nın lngiltere'ye 
kartı taraf tar lığı açık surette sezi -
liyor. Çünkü bitaraflık kanunları, 
hakilratte denizlere hi.kiın olan 
<' ~Ylet tarafmdan Amerika fabrika• 
la.rnıdan silah ve harp malzemesi 
latıa alınmaıım menetmek için va
.tedilnıi ti. Habet harbinde denizle
re hakim olan ltalya tarafmdan, 
l'Panya ihtilalinde de denizlere ha
kinı olan Franko tarafmdan. Ame
rika, Habeı ve ispanya harplerinde 
1Cltıpatisio'le uyarak bitaraflık ka
l'ltuılarını yaptığJ gibi, Avnıpa'da 
harp tehlikesi kar§tıında da gene 
lenıpatisine uyarak kanunları de
iittirnıek istiyordu. 

Cüınhurreisinin teklifi mebusan 
lrıecli&ince kabul edildi. Ve ondan 
aonl'a. da iyana ~itti. Fakat ayan 

ecHıi.nin h cıye encümeninde 
• "' J edilmedi~inden u-umi hey--

Paris, 4 a.a. _Havas: B. Çember -
.yn'in büyük ehcmiyeti haiz ola~ 

nutkı.mu, bütün fransız gazetelerı 
tam metin oiaral: ve birinci s~yta!a
rın3a man§et olatak vermc:kted:r._ ı ~
tuk kendi kendisini izaha kafı bır 
mahiyet arzettiği içın t: (sirler az~~r. 
Faris gazeteleri, B. Çemberley.n ın 
nutkunu bir vaka gibi vermektedır. 

Pöti Parizyennin manşeti, fran~ız 
matbuatının umumi fikrini çok sarıh 
bir tarzda hülasa etmektedir. Bu man 
şet şudur: "Çemberleyn, daha res -
men bildirilmeden evel, sulh manev -
rasını harap etmiştir.,, 

Önceden verilmif bir cevap 

Elie Bois, Pöti Parizyende başya -
zmnı şöyle bitirmektedir : 

"Hitler belki de Fransanın sulh aş· 
kı üzerinde bazı ümidler besliyor. Di
ğer ümitlerinde olduğu gibi, B. Hit -
ler bu ümidinde de inkisara uğrıya -
caktır. Çemberleyn, dün vaziyeti sa • 
rih surette bildirmiştir. Daladiye de 
belki bugün belki yarın aynı tarzda 
bildirecektir . ., 

Pöti Jurnalde Pierrot diyor ki : 
"Çemberleyn, azmini dünkü nut -

kund.ı bir kere daha tasrih etmiş ve 
diplomatik sahada sözlerini yalnız 

bu tasrihe inhisar ettirtİıiştir. Çember 
leyn'in nutku, yapılacak tekliflere e
velden verilen bir karıılıktır. Çem • 
berleyn'in nutku, heyeti umumiy.esi 
ile bir intizar nutkudur. Netekım, 

Führerin yakında toplamak n~yet~n • 
de olduiu Rantag içtimaı arıfesm -

•• .!:'."!!.'!~ ~rJ1ut_u_kJ~9~Y1~ C?!~~!ı 
re dil§er. Ondan sonra biz ne düşün -
dliğümüzii aöyliyeceğiz. Vuiyetimiz 
sarihtir. Harp hedeflerimizin derhal 
elde edilmesinden ba§ka hiç bir §ey 
lıia.i yolumuzdan çeviremez.,. 

~arıht verdi. CÜmhurreiai, ayanm 
1Ju kararı, daha doğrusu, kanun ü
:ı:erinde karar vermemesi, diktatör
lere cesaret vereceğini ve Avrupa 
harbini tacil edeceğini aöyliyerek, 
~arp çıktığı takdirde ayanı fevkal-
ade içtimaa çağıracağını bildirmit- Zaferin kurtaracağı §eyler 
ll Harp geldi çattı. Ve cümhurreiai Bidaut, Aube gazetesinde bu harp 
de ayanı fevkalade içtimaa çağırdı. 
V hedeflerini incelemektedir. Bidaut di-erilen habere göre, timdi encii· k. 
~ d"I ekl"f' · d' k yor ı : 

en ta ı t ı ını ye ı reye arıı Fransa ve İngiltere'nin harp hedef-
on altı rey ile kabul ebnittir. Bina- Jeri Hitlerizmin halen tava11utcu a
~aleyh kaJ)un umumi heyetin hıt- rad~ğı ıulh teklifleriyle tearru.z ha -
~Ul'\lna getirilnıiıtir. Tatilden evel, Jindedir. 
lc:a.ruınun heyeti umumiye huzuruna Bourgues, Petit Parisien gazete -
a-;hnesine mani olan engelin hari • sinde diyor ki : 
cıye encümeni tarafmdan verilen İngiltere ve Fransa Hitler'in siste
lnezafi karar olduğu hatırda tutula- mini ortadan kaldırmayı kararlaştır -
C.k olursa bu defa büyük ekseri- mı~lardır. Zafer bütün Avrupa'yı bil-
3'etle vcril:n müsb t kararın tümu· hassa bitarafları kurtaracaktır. 
lii a.rı] ı T d'l e kl'L" . h t' Dormesson, ayni mesele hakkında 8.§ı ır. a ı te uının eye t• • • d ·· l d" · unıunı· k b - k b. Fıgaro gazeteıın e şoy e ıyor . 
. • ıyece a ulune artı ır em· Bitarafların menfaatleri kendileri-rı\>a.kı ' 1 b km k .. k"" ' 

d'" na.zarıy e a a mum un- ni tehlikeden kurtaracak ve söylen -
ka,~·. Y a.ln.ız tadtle aleyhtar olan e - mi yen arzuları tatmin edecek olan bi
h 1 .~Y~t hır takım manevralarla ka· zim zaferimizdir. Bitaraflar da, tıpkı 
d \~~u kısa bir müddet için tehir e- bizim gibi, mUcerret bir lafız olmıyan, 

e ılır. yalana değil fakat hakikatlara daya -
Kanun cünıhurreiainin istediği nan bir sulh istiyorlar. Biz, ingilizler 

~kilde tôdil edildikten sonra Ame- ve fransızlar yalnız kendimiz için de
ı-ıka.•nın bütu·· "kt dA k ki r ğil, fakat bizim gibi düşünen yalnız n ı ıaa ı ayna a ı .. d · h 
ve •ndüatri • t .1 , • F bunu soylemeğe cesaret e emıyen er-
aa.• . • aı ngı tere nın ve ran• k • . d dövü•liyoruz. hın ıstıf d 1 . 1 k es ıçın e ı1 
Bunda a e erıne açı aca tır. Kerillis Epoque, gazetesinde maka-
dur. A.n sonra akla gelen sual §U· lesini şöyle bitiriyor : 
de i. t' ~aba. Amerika nihayet harbe Harbın tek hedefi vardır ve bu he
de J:! ır~k ~decek mi? Bunu her hal- def Avrupa'yı nihayet devamlı bir 
lar kutun ıçin yakın bir ihtimal o- sulha kavuşturmaktır. 
Aırı:rik:hu~:ltkmek doğru .d~ğlild~rl. "Sulh teklilleri dikkatle 

"Tevere,, gazetesi, lngiltere~'in a
leJacele pek çok kararlar ver~ış ol.~u 
• hakkındaki Lloyd Georges un soz-
gu k d' lerini ehemiyetle kaydetme te ır. 

"Nutuk sulh dostlarını teşvik 
edecek mahiyette değil,, 

lanmıştır. Daladiye, askeri ve sıyası 

vaziyet hakkında ıımumi izahat ver -
miştir. . . 

Kabine, ziraat nazırının ıdaresı al-
tında bir iaşe servisi t~şkili hakk~n -
daki kanun layihasını kabul etmış • 
tir. 

Toplantıda görü§ülen işler Budapeşte, 4 a.a. - "D.N.B ... : , . . 
Bu sabahki macar gazeteleri, Çem- Paris, 4 a.a. - (Havas teohğ edı -

berleyn'in nutkunu Macaristandaki yor) : . . . 
sulh dostlarını teşvik edecek mahiyet ı Bu sabnh toplanan kabıne ~çtt":a -
te olmadığını yazmakta ve başlıkları- ında Daladiye tarafından verılen ıza
na fransa ile 1ngilteren'in ıızlaşma - hat hakkında resmi mallı.mat yo_ksıı 
mazlıklariyle teı:;bit ettikleri harp he- da, şurası muhakkaktır kı, Dal~dıye, 
deflerini elde edinciye kadar harbe gerek askeri harekatın ~:_rek dıplo -
devama karar vermiş bulunduklarını matik faaliyetin rnuhtelu safhalarını 
kaydediyor. gözden geçirmiştir. . . 

Siyasi mahafilin kanaatine göre, Başvekil, melhuz sulh t~k~;fler~ 
melhuz alman - sovyet sulh teklifini karşısında büyük Britnnya hukumetı 
tetkik etmeğe amade olduğuna dair tarafından alınan vaziyet hakkında 
Çemberleyn'in sözleri sadece naza - Çemberleyn'in dün ava~ k~marasın· 
ridir. da söylediği azimkôr sözlerın ehe -

"Pester Lloyd", diyor ki : miyetini kaydetmiştir. 
Macar mahafili, lngiltere'nin har - • b tt 

be Polonya için değil siyasi vaziyet B. Dal.adıye ayrıca eyana a 
dolayısiyle bizzat kendi endişeleri bulunacak 
yüzünden girdiği ha~_ın_?a ~emb:r - Kabine toplantısından sonra n~ş- -
leyn'in itiraflarını buyuk hır alaka redilen tebliğde fransa hükümetının 
ile kaydetmiştir. de nasıl vaziyet alacağı tasrih edil • 

İngiliz başvekili bu l>lf.retl~ ö~.ew .: mi yor ise de, hiç şüphe yoktur ki, 
denberi Almanya'ıun ilerı surdugu siyasi sahada olduğu gilıi askeri, ma-
davayı kaydetmiş oluyor. li ve iktisadi sahada da ingiliz - fran-

k Sız tesanüdü tam ve mutlaktır. Ve "Sulh müzakerelerine apı 
sarih ı;ulh teklifleri vukubulursa kapalı değil,, franııız ve ingiliz hükümetleri arala-

Oılo, 4 a.a. _ Norveç gazeteleri, rında görüserek müşterek bir hattı 
Çemberleyn'in nutku hakkında yaz - hareket itihaz edeceklerdir. Öyle an~ 
dıkları ya.zılarda ve bunların batlık - !aşılıyor ki, Daladiye bu husustakı 
1 "'H',.ı,. a:>rn no:-vl.,.tle.rini.n harp he • ..,ı .. n; h"'v:ın::ıtını hııai\n n~leden SOn -aerıerını muharaza ettııuerını kay • ra mebusan ve ayan hariciye cncü -
detmekle beraber, bu devletlerin sulh menlerinin toplantısına bırakmış -
teklifine- dair müzakereleri de kabul 

tır. 
ettiğini ilave ediyorlar. 

"Aftonposten,, gazetesi, sulh mil -
zakeratına kapının tamamiyle kapalı 
bulunmadığı miltaleaıunı ileri ıUrü -
yor. 

Keza matbuat, Lloyd George'un 
sulh imkanlarını alelacele reddetmek 
ten tahzir eyliyen müdahalesini ehe· 
miyetli telakki etmektedir . 

''/ngiltere'nin harp hedefleri 
Jeğİ§medi,, 

Kopenhag, 4 a.a. - D.N .B.,, : 
Çemberleyn'in nutku hakkında 

"national Tidende0 diyor ki : 
"Bu nutuktan sonra 1ngiltere'nin 

Almanya tarafından yapılacak sulh 
teklifine verilecek cevap hakkında 
hiç şüphe edilemez: ya bir ingiliz 
sulhu aktedilecek yahut da harbe de
vam olunacaktır.,, 

"Berlingske Tidende,, gazetesi de 
şöyle yazıyor : 

"İngiltere'nin harp hedefleri de -
ğişmemiştir. Melhuz teklifleri bu 
harp hedefleri zaviyesinden tetkik o
lunacaktır.,. 

Panamerikan konferansı 

~ah~malanm bilirdi 

Bülün kararlar 
ittifakla verildi 

Panama, 4 a.a. - Panamerikan kon
feransı, dün öğleden sonra, aleni u -
mumi bir celse aktederek mesaisini 
bitirmiştir. 

Bu umumi celsede, evelce gizli iç ~ 
timalarda tesbit edilen bütün karar 
suretleri, ezcümle, ekonomik i'birli -
ği karar sureti, bitaraflık deklarasyo
nu, emniyet mıntakası tesis eden ve
sika, alkışlar arasında ittifakla tas -
vip olunmuştur. 

ğı tahakkuk etmiştir. man lımanına g 
"Clement" in mürettebatı tahlisi- Amerika'nın alman notasına 

ye sa !dallarına binmeden evci kendi- cevabı 
· · f t · 4 a B Hull, Ame-lerine taarı-uz eden gemının o ogra- Vaşını;ton, a · - · .

1 
• 

· · -'- 30 t · · k ticaret gemı erme fını çekmışlerdır. Murett...-.ıat .,aa rıka'nın amerı an . 
"İ · · d b" ette ınüdahalenın sandallarda ka1dıktan sonra tatın - gayrımah ut ır ur b 

ga" vapuru tarafından kurtarıldıkla- ~eşruiyetini tanımamakla bera
1 
e~ 

rmı beyan etmİ"'krdir. muharip devletlerin Atlas ve '!3a t~ 
Ameril an vapurları muharip denizlerindeki ~ara suları~a !!ır~~l: 

denizcl tlara yardım teki tehlikeyi tıcaret gemıler~ne. 
. k' hildirmiş olduğnu beyan etmıştır. 

etmryece ler t vkil edildi 
va .. i:ıgton 4 a.a. _ Ruzvclt, ameri- Bir E tonya vapuru ~-·ı b g'dan 

kan \~a.purla;ına muharip memleket - Stokholm, 4 a.a. - o : or_tmek 
"kl" 1 rak Anvers e gı ltre ait tahtclbahirlc:re yardım etme- kereste yu u o ab d 1 Aarne va -

. . . · te olan Estonya an ıra ı melerını emretmıştır. . , k' mil açıkların -
Reisicümhur gt:ızete mümessillerini pur~ Vıngtan Jn ~e ı.z h 'b' tarafın .. 

kabul ettiği esnada bu emrini tebliğ da bır atı;nan ~or~ıd~ mu rı 1 

· • · l' ııvelt daha evel bazı ka- dan tevkıf edılmıştır. e mış.ır. .t , 

çakçıların Amerika sahilleri açıkla -
rında alman tahtelbahirlcrine erzak, 
mühimmat tedarik ettiklerine dair 
matbuat tarafından verilen haberleri Hitler 
okumu bulunuyordu. v a 

Bir Belçika vapuru kayboldu Q rsovay 
Brüksel, 4 a.a. - 1544 tonilatoluk _ 

Belçika bandralı Suzon vapuru Gas - • d • 
konya körfezinde kaybolmuştur. Ka- g 1 1 yo r 
zanın sebebi meçhuldür. 

Anvcrs":e faaliyet azal.ıyor Amsterdam, 4 a.a. -Algemeen Han 
Brüksel, 4 a.a. - Resmi istatistik· dels Blad gazetesinin verdiği haber

lere göre eylül ayında Anvers Iima- lere göre, B. Hitler bu akşam V~r~~
nına ancak 523.000 ton hacminde 258 vaya gidecektir. Hitler.R~!ı.~a~.on~.n 
vapur girmiştir. 1938 senesinin aynı deki nutkunu cumartesı gunu ogle u
~yında bu limana ceman 2.143.000 ton zeri söyliyecektir. 
hacminde 1.02.S vapur girmişti. Almanya'da yapılacak §enlikler 

Amstcrclam limanı ela •ahin Berlin, 4 a.a. _ Propaganda ncza-
Am terdam, 4 a.a. - 16 eylülden reti 10 ilkte§rinden itibaren Almanya-

22 eylille kadar Amster?am limanı daki bütün resmi binalara bayrak ası
na yalnız 11 vapur gelmış ve 9 vapur larak Polonya harbin\n sona crmesi-
hmandan kalkmıştır. Bu rakamlara . 'd" . tm' t·r 

.. . nın tcsı ını emre ış ı . gore normal faalıyet bu hafta zarfın-
da yüzde yirmi azalmıştır. 
Almanya'nın Nnrveç'e no1Cl8ı 
Oslo, 4 a.a. - Norveç hükümcti, 

alman hükümetinden bir nota almış ~ 
tır. Bu notada. Norveç ticaret gemi
lerinin alman denizaltılarının i aret
lerine riayet etmeleri ve muayene • 
den kaçmağa çalışmamaları lüzumu 
bildirilmektedir. 

Danimarha'ya gönderilen 
nota •ureti 

Londra, 4 a.a. - Kopenhag'dan bil 
diriliyor : 

Danimarka gazetelerinin bildirdi -
ğine göre ingiliz ve fransız karasu -
larında amerikan vapnrları tarafın -
dan yapılacak bitaraflığa mugayir ha 
reketlere karşı Vaşington'a bir ihtar 
mahiyetinde olmak üzere Almanya 
tarafından Amerikaya gönderilen no
tanın bir sureti Danimarka hariciye 
nezaretine tevdi edilmiştir. 

lmanta vapuru serbest 
bırakıla.ca 

Riga, 4 aa. - Berlind'eki Letonya 
sefiri "İman ta., vapurunun serl.ıest 
bırakıldığını bildirmektedir. 

Amerika' do 
aleyhtarlığı 

ambargo 
büyüyor 

"H " A ri Nevyork, 4 a.a. - avas me -
kan efkarıumumiye enstitüsünün bil
dirdiğine göre, cilmhurreisi Ruzvelt 
tarafından 21 eylülde kongrede söy -
lenilen nutuktanberi reylerine müro
caat edilen halkın yüzde 62 si silah 
ambargosunun kaldırılması lehinde, 
ve yüzde 38 i de bunun aleyhinde bu
lunmuştur. 

infiratçı bir •enatörün nutku 
Vaşington, 4 a.a. - Geçen harpte 

Amerika'nın muharebeye iştiraki a
leyhinde bulunmuş olan müstakil se
natör No~ris söylediği bir nutukta bi· 
taraflık kanununun tadili ve silah 
ambargosunun kaldırılması lehinde 
bulunmuştur. 

Dl~ HABERLER' . . . KÜCÜK 

"Hitler'in nutkunu beklemek 
lazım,, 

Berne, 4 a.a. - Matbuat, şu kana
attedir ki, Çeberleyn'in nutkundan 
sonra Avrupa vaziyetini açık olarak 
görmek için Hitler'in Rayştag'daki 

nutkunu beklemek lazımdır. 

Dünya harbi ve 
Filislinin vaziyeti 

"lmanta,, vapuru, son günlerde İs
veç sularında Almanlar tarafnıdan 
tevkif edilerek "Kiel" e götürülmü~
tü. 

x Buenos • Aires - Augustos adında· 
ki İtalyan transatlanti,i, 1.000 yo!cu17.ı 
hamil olduiu halde dün Buenos - ~ıres e 
relmi tir. Bu 5cyahıt, vapurun denız 5e.r-
vislcrinin tekrar bnıılıınıuını muteakıp 
yaptığı ilk seyahattir. 

Bir Norveç vapuru Singapur'da 
battı ter rnın sempatııı ncı • l l 

e ve Fr~ , k mütalea o unma ı,, her b aa. dan yana olma la 
etnı: e\ haklı olarak harbe İ§tİrik Roma, 4 a.a. - (N. N. B.) : 
k 1 1 ıne noktasmda bütün ameri - Çemberleyn'in avam kamarasında-
h a. 

1b~r. nıüttefiktirler. Bir defa 1914 ki nutkunu bahis mevzuu eden ital • ar ının h. d h b . ~ .. 
aa·t ) ıç e ar e cınnege mu- yan gu:eteleri, Lloyd George'un sulh 
rik o ınıyan hatırası vardır. Ame- tekliflerinin dikkatle mütalea edil -
111"4 ~apıl.nn aon hesaplara göre, mesi hususundaki talebini mlittefi-

İsviçre matbuatına nazaran, İngil
tere Berlin'in sulh tekliflerine kapı -
yı uluorta kapatmamaktadır. Ancak 
alman - rus sulh taarruzunun muvaf
fakiyet ihtimalleri azdır, 

Londra, 4 a.a. - Müstemlekeler na· 
zır muavini B. Malcolm Macdonald, 
Avam Kamarasında sorulan bir sua -
le verdiği tahriri bir cevapta, muha
sematın başlangıcından~ri Filistin -
de vaziyetin çok iyiletmiş olduğunu 
bildirmiştir. Gerek araplar gerek ya
hudiler, lngilterenin yanı başında 
yer almışlar ve bugünkü harpte İn -
giltere ile işbirliği yapmak arzuları
nı göstermişlerdir. 

Singapur, 4 a.a. - D. N. B. - Res
mi bir menbadan bildirildiğine göre 
4914 tonluk Högh ismindeki Nor -
veç vapuru Singapur limanının med
halinde torpile çarparak batmıştır. 
Vapurun mürettebatı kurtarılmışsa 
da dokuz kişinin hastaneye nakline 
mecburiyet hasıl olmuştur. 

x r.1 eksilco, - Meksika petrolleri İtal
ya ile taku üzerine petrol yapılması hak. 
krndaki mukavelelerin merıycttc kaldıgı
nı bildiriyorlar. . . 

x Vaşington - Dominik .. c_~mh~rıyctı 
elçiliği, bir fransu: kruva:ı:o~nun bır Do
minik ıahil muhafaıa remi ıne çarparak 
batırmış oldufuna dair Sanjuan'dan gelez:! 
haberi tekzip etmekte ve b~ haberle~ı 
itimadı de mez şayialar ıuretınde tavsıf 
etmolc:tedir. . 

• arbınde 90 milyar dolar sarf kan tebarüz ettiriyorlar. e~rnı§ ve neticede hayal sukutuna 
~gra.rnı§tır. Sonra lngiltere'nin ve ---------------
] ransa'nın Amerika'ya harp borç • yapmaları beklenir. Resmi Ameri • 
trını tediye etmemeleri kendi nam- ka'ya gelince; fUnu unutmamak la-
arrna hata o1mu§tur. zımdrr ki Ruzvelt'e nazaran, Vil-

b" Bununla beraber, Amorika'nm aon, daha çok ıulh taraftarı idi. 
•fa.raf kalmak hususundaki kara. Vilaon'un 1917 senesine kadar iki· 

rıt1ın deği§emİyeceğine de inanma. de bir tekrar ettiği &Öz §u idi: 
tnak lazımdır. 1914 harbi göster- _ Ben cümhurreis.i olarak kal
ll'liştir ki Amerika'da efltarıumumi- dıkça Amerika harbe girmiyecek
~e de resmi mahfiller de çok çabuk tir. 

k~ğişir. Büyük harpte Amerika ef- Sonra Sovyetlerle Almanya ara
k ar-ı, Lüzitanya gemiai ba.tınhncıya smdaki İ§ birliği, Anıerika'yı bir a-

adar dl\ bitaraf kalmıya azmet- dırn daha harbe doğru yaklaıtır-
11'\İ§ti. Bir hadi&e efk&n değiıtirdi. mııtır. Bu it birliğinin tümul ve ma-
n, Ugu""n Afm•-ya'nm mukadderatını h' • h .. I" d v "ld' F k •• ._... ıyetı enuz ma um egı n·. a at 
•d re edenler, yirmi beı aene evel • tümıtl dairesinin genİ§liği nisbetin
kilerine nazaran, daha beceriksiz- de Amerika'dak.i harp temayülü de 
dirler. Binaenaleyh aynı gafları, hızlanabilir. 
h tta belki de daha büyüklerini 

A . Ş. ESMER 

Hoflanda' da 

Nutkun ifadesi kati 
Amsterdam, 4 a.a. - Gazeteler, dün 

Avam kamarasında Çemberleyn tara
fından söylenen nutkun kati ifadesi
ne i§aret etmektedirler. 

Maasboode gazetesi İngiltere'nin 
tehdit altında müzakereye girişmiye
ceğini fakat muhtemel teklifleri tet
kik edeceğini yazmaktadır 

İspanya devlet merkezi 
Madride naklediliyor 

Madrit, 4 a.a. -Bir kaç güne kadar 
bütün nezaretler ve merkezi devlet i
dareleri Madride nakledilecek ve 
Burgoı yeniden ayalet merkezi hali
ne g:irecektir. 

lngiliz ordusuna 
girecek yabanular 

Londra, 4 a.a. - İstihbarat nezare
tinin bildirdiğine göre, 28 eyllil tari
hinde imzalanmış olan bir kararname 
ile yabancılar, ingiliz ordusuna gire -
bilecekler ve orc'iuda subay dahi ola
bileceklerdir. Mamafih, yabancı lej -
yonu ihdası ve orduya bol miktarda 
ve her istiyenin kabulü bahis mevzuu 
değildir. Orduya bu suretle ilk gire -
cekler arasında polonyalı tayyareci -
lcr vardU'. 

Skandinavya hükümetleri 
tedbir alacaklar 

Oslo, 4 aa. - (Havas) - Norveç 
hariciye nazırı, "Tidens Tegn,,e yap
tığı beyanatta diğer Skandinavya 
memleketleri hariciye nazırlariyle bil 
istişare bitaraf vapurların torpillen

mesi meselesine bir to-sviye tarzı bul
mağa çalışacağını söylemiştir. 

Casu•lukla mücadele 
Londra, 4 a.a. - Royter ajansının 

Stokholm'den öğrendiğine göre, her 
türlü casusluğa mani olmak üzere 
Göteborg limanına mezun olmıyan 
şahısların girmesi yasak edilmiştir. 

Gönderilen malların üzerine adres 
yazılmamakta ve yalnız işaretler ko
nulmaktadır. 

Bir lsveç vapuru zapteJildi 
Stokholm, 4 a.a. - İaveç'in "Kor-

X Belgrad - Yugoslavya - Yunan:s
tan ticaret anlatmasını ıcniılet~~k il~e
re Selanik'te ba§lıyan ve 20 eylulde ın
kıtaa ufrryan müzakerelere dc.vam etm~k 
üzere bir yunan ticaret heye-ti BeJgrad a 
gelmi§tir. . . d.,,.. 

x Amstudam - Resmen bildırıl ıa;t• 
ne ıöro, 194-0 kura efrııt.iının _bir kısmı 
23 ilkteşrinde sillih altına çagrılacaktır. 
Bu çağrı, piyadelere ve blslklet kıtaatına 
aittir. . d" . •. 

x Bun - Münih'ten bildin! ığıne go-
re Terauchi'nin riyasetindeki japon heye
ti Roma'ya hareket etmi tir. 
'x Roma - İta!ya'nm Amerika vapur 

seferlerinin t&tili hakkındaki haberler rı:~ 
men yalanlanmaktadır. Re:ıı: ve Conte dı 
Savoia vapurları muayyen tarihlerde Cc
nova'dan Amerikıya hareket edecelı:ler-
dir. . 

x Roma - B. Muso!ini mareşal Grazı
ani'yi kabul ctmi~tir. Mare§lll kumanônsı 
altındaki ordu hakktru:la raporunu ver
mi3tir. 

X Riga. - Oral mıntakasında yen!.den 
mühim mıktardı elnıaa cevheri bulundu-
ğu Mosko~a'dan bildirilmektedir. . 

>< Berlın - Hitlcr tarafından ne redı· 
len bir kararname ile otomobillerin ata· 
mi sürati t.esbit edilmi tir. Şehir dsh•lin
de otomobıllerin ıürati 4-0 kilomeırev • 
ı;ehir haricinde ve otomobil yollarında 
80 kilometreyi ıteçrniyecektir. 
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Kai lang ıstikametinde 

·reni b·r Çi mu abil 
taarruzu başl dı 

Bir Japon aburu edil • • 
1 ım a 

~u.nking, 4 a.a. - Chekiai ajansı ı kıtalan bütün gün Kiasnin şehrine 
bitdırıyor : taaruz etmişlerdir. Dü man burada 

Çin kuvetleri Kaifang'dan sonra. birkaç yüz kişi ve mühim miktarda 
Honan eyaletinin en mühim ~ehri o . cephane kaybetmiştir. 
lan Kailang istikametinde mukabil Honan eyaletinde ilerliyen çinliler 
taarruza geçmişlerdir. )'eni bir muvaffakiyet ku:anmışlar-

Japonların anudane muka\•emetine dn. Baskına uğrıyan düşman aletace
rağmen Çin topçu kuvetleri şehri tah· le ricat etmi§ ve salı3da 200 ölil bırak 
rip e meğe muvaffak olarak Kailang mıştır. 
şehrinin sokaklarında cerevan eden 
muharebeler neticesinde çi~liler şeh· 
ri kıimilen işgal etmişlerdir. Çin ku
vetleri şimdi Honan eyale inin ıncr -
kezi ola., Kaifeng'e doğru ilerlemek· 
tcdirler. 

Bir japon taburu imha eılilc/i 

Hongkong, 4 a.a. - Cbekia1 ajansı 
hildi ri yor : 

Çin kuvc leri Tavangchvang'da 
düşman me,•zilerine taarruz ederek 
bir jap.:ın taburunu tamamiyle imba 
ctı:nişlerdir. 

Şekiang eyaletinde muntazam Çin 

Kaybolan leh 
başkonsolosu 

bulunamadı 

Amerika Polonyanın 

fethini tanımıyor 
Moskova, 4 a.a. - Havaı bildiri -

yor : 
Polony~ un Moskova büyUk elçili -

ği memurları, öbül'. gün Moskovayı 
terkedecek gözükmektedir. Polonya • 
lılara. Kiev ba,konıoloslanrun bulıı -
na.cağı hakkında teminat verilmiştir. 

Amerika' nrn 1'az.iyeli 
Nevyork, 4 a.a. - Waııhington Post 

yazıyor : 
Çeoıberleyn: nazi vaidlerine ~ŞJ 

itimatsızlık göstermekte tamamıyle 
haklıdır. Hull'ün Polonyamn alman • 
lar tarafından fethini tanımaması yal· 
nız Almanya ile harp .ulinde bulunan 
devletlerin değil, bütün diğer millet· 
lerin de bu yeni "emrivaki"i kabul ct
miyccek:lerini gö tennelctedir. 

Polonya'nın yeni nazırları 
Patis, 4 a.a. - Polonya büyük elı;l-

liğinin tebliği : . 
Polonya Reisicümhuru B . Raczkıe· 

\riez Qeneral ] oseI Haller ile Doktor 
:Alexandre Lados'un devlet naz:trlığı
na tayinini tasvip etmiştir. General 
Ha1ler, kabinede milli iş partisini B. 
Lados da halkçı köylü partisini tem· 
ai1 edec:e ktir. 

İlci nazır, dün ak~ rei icümhur 
huzurunda nazır sıfatıyb tahlif edil
mişlerdir. 

Ula/:ı çarpı~malat 

Berlin, 4 a.a. - Ordu başkuman • 

Bir haua muharebe•İ 

Çinliler çok miktarda cephane ve 
birkaç makineli tüfek iğtinam etmiş
lerdir. 

Bu eyale in şimalinde Çin kuvct -
leri Siangcheng ve Sisiangchen şe
hirlerini istirdat etmişlerdir. 

Bir japon hava filosu dün Chang· 
kiablen şehrini bombardıman etmi~· 
tir. Çin muharebe ve avcı tayyareleri 
derhal harekete g~çmi~ler ve havada 
cereyan eden muharebe neticesinde 
bir kaç düşman tayyaresi düşilnniiş· 
!erdir. 

Dikili zelzelôsi 

üte assı ay f 

z lzel • • 
ını 

tef ki d c 
Dikili ve havalisindeki zelzelele

rin jeolojik mahiyetini tetkik ve 
tesbit için jeologlardan mürekkep 
bir heyet, hükümetçe zelzele mm -
taka ına gönderilecektir. Başveka -
let, bu hu!!usta 1aorif ve iktisat 
vekaletlerine icap eden talimab 
vermiştir. 

Öğrendiğimize göre, Dikili zel • 
zele8İnden müteessir olan yurttaş · 
lara yardun ıçın kUl'l'I. ç i:tZ1I1l 

gelen miktarda tahsisat ayrılmak
tadır. 

" 
İzmir, 4 a.a. - Evelki gece Di ili 

kaza merkezinde bej defa ba[;f bir 
sanıntı olmu§tur. 

Mebuslann Dat\a a teı · leri 
Datça, 4 a.a. - Villl.yctimiz dahi • 

tinde tetkik ı;eyahati yapmakta olan 

mebuslarımız buraya gelmişler ve 
halk ile temas ederek dilek ve ihti -
yaçlannı tesbit eylemişlerdir. 

danlığı teblig ediyor : 
Şarkta, Almanya ile Rusya arasın

da tesbit olunan eski hudut ile yem 
hudut arasındaki arazinin temizliği 
sırasında Polonya kıtaatının dağınık 
bakayası ile çarpı~malar olmaktadır. 

HULASA 

\ 
Balkan atletizm 
kongresi dün ilk 
içtimaını yaptı 

Atletizm müsaba alarma 
Una' da evam olunu· or 

Atine, 4 a.a. - Balkan atletizm kon 
gresi, dün ilk içtimaını yapmış ve 940 
balkan oyunlarının organi&asyonuna 
Türk.iyeyi memur etmiştir. 

Bu sabah balkan atletizm ekipleri 
azası, Atina valisi nazu· Kotzias tara
fından kabul edilmiş, öğle üzeri de 
ekip şefleri Başvekil Metaksas'a tak
dim olunmuştur. 
Öğleden sonra Atina stadında de· 

katlon müsabakalarına devam edile -
rek, bilahare delegeler şerefine Kifi
ssia'da bir kabul resmi yapılacak ve 
akş:ım da Atina valisi büyil · bir ziya
fet verecektir. 
Balkan atletizm müsaballaları 
Atina, 4 a.a. - Balkan atletizm ınü

saookalanna devam edilmektedir. 
Atina stadında yapılmakta olan de

katlon müsabakalarının ilk günü ne
ticesi şudur: 

Lekatsas, yumm,2350 puv··n, Nikio. 
}"ugoslav, 3179 pu\ an, Irlinııs. yugos
lav, 2165 puvan. 

Pannellenik kulübünün atletizm sa. 
hasında yapılan çekiç atma müsaba
kası neticesi: 

Sttpenik, yugoslav. 49 metre SS, 
Coite, yu oslav,41 metre S9, Biro, ro
men, 46 me re 96. 

Bugüne kadar umumi tasnif: 
l - Yunanistan 26 
2 -Yugoslavya 20 

3 - Romanya 19 
4 - Türkiye 14 

s s 
hav h t 1 

Yeni hathn kurulması 
için yapılan müzakere er 

Sildost • Echo'y;ı 29 Ey!OJ tarihiyle Sqf
ya'dan yaztlıyor : 

Avrupa harbinde kat'i bir bitaraflık po
litik. ı güdmeic karar vermiş olan Bul • 
gari tan, Bulgar - Rus münasehctlerini 
ll0!)!1al i cuni bll.lı~a!rn•ı;lır. 
leket arasında, esas itibariyle şu meseleler 
ha il edilecektir : 
ı- BuJuriıun'la Soviye tr 13ir iği ar~· 

mda muntar.ıım hava sderleri tesisi; 
2- Ticaret münasebetinin normal bir 

.., rivetc sclıulması. 
Bulgaristan'la Sovyeıler Bir \fi araarn 

da b:ıva seferleri ihdlisi için, bu Gnlcrdc 
Bulgar hav:ı işlen şefi albay Bojaef, Sovi. 
v~t er' n Sof ya mula.lıatgüzarı Prassolov 
ve Sovyet a• ~caıilileri Bcncdiklof ile mil 
ıı:a ·ertlerde bulunmuttur. Bu göriismcler . 
ılcn sonra, Bojdcf, munta:ı:ıım bir Rus • 
llulıar hava miinalı:aksi temini için selll. • 
hiyct i şahsiyetlerle kat'i bir anlaşma yap.. 
mıtlt üzere Moskova'ya hareket etmi~ti. 

Simdilik Sof ya - Moskova; SQfya - Biik· 
eo; • Kiyd; Vanıa - Oılesa; Sof ya - Vımıa
Odcı - Moskova hava haılarm111 toisi ta· 
ııavvur Hiilme rtedir. 

Sovyetler Birliği ile Bulgııristan arasın· 
da hava seferlerinin tesiıi ha eri, Bulgar 
iya~ı mahfillerinde biıyük bir sevinçle 
karıılanmıstır, 

Ga.ccteler bu mlin:ısebetle y111ılıklan ya· 
21larda. bu hııva seferlerinin tesisi dola -
yıslylc Sovyetlerin ilk defa olarak cnter· 
nasyonal bava münak:ılelerlne iıtiri.k cde
ı:el<lerini tcbariiz ettirmektedir. 

Sl>ylendiğine göre, Sovyc-Ier Birliii, 
~ımıliye kadar işlemi• olan Varşova • Bük
ree • Sofya - Atir.a hattı yerine bir MOll -
kova - Kiyef · Bükrcı • Sılfya - Atimı luvıı 
hattı tesis etmek tasavvunım!Adır, 
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Serbest güreş 
r onınmış profesiyonelleı 
şehrimizde toplanıyorlar 

Haber ald1ğımı.za göre, Kızılay An
kara şubesi şehrimizin sporsever hal· 
kının güreşe karşı gösterdiği yakın a-
11kay1 görerek bu paı:ac- günü 19 ma
yıs stadyomunda memleketimizin ta
nınmış serbest güreşsilerini kar§tlari· 
tırmak kararını vermiştir. 

Bu maksatla, Türkiye Başpehliva -
nı Tekirdağlı Hüseyin, Bulgar şampi-

Ankara bölgesi futbol lik heyeti •onu Dimitd Pançef, sabık TUrkiye 
dün akşam futbol ajanı B. Ferit Kac-s- başpehlivanı Kara Ali, Alman Villy 
lının rejsliğinde toplanarak önümüz- Marn, Molla Mehmet, Habe Ji Kas•m 
deki hafta yapılacak futbol maçlan • Tafari Ankaraya davet edilmişlerdir. 
nın hakemlerini scçıni ve bu arada Bu meşhur ve namlı profesyoneller· 
müsabakaların intizamla cereyanı i · den ba~ka amatör serbest güreş ileri
çin milhlm karalar almıştlr. Bu hafta miıin de müsabaka yapmaları temin 
yapılacak maçlar arasında bilhassa olunacaktır. 
Harbiye idman yurdu - Demirspor ve Pehlivanlardan Dimitri, Marn şeb
Muhafııgücü • As. Fb. giicü maçları rimiıe gelmişlerdir. Diğerlerinin de 
entercnsan sayılmaktadır. yarın gelmeleri b klenmektedir. 

Haber aldığımıza göre, bu hafta Güreslerin ciddiyetini temin i~in. 
maçların heps-i 19 Mayıs stadyomıın- bir jüri heyeti te§kili ve hakemlerin 
da yapılacaktır. Aynı zamanda Kızıl- seçilme i Kınlay tarafından Beden 
ay menfaatine serbest güreş müsaba - Terbiyesi güreş federasyonundan ri
kalan yapılacaktır. Diğer taraftan ca edilmiştir. Mü abakalar fedcras • 
pa.ıar günii at koşul<?rı vardır. Aliika- yon tarafından murakabe olunacak · 
lılar bu T.engin spor programım cu -

tır. 
martesi ve paza:-a Slğdırmak ve Anka. ı.rnsıbaka ara pa7.ar günü saat 10.30 
ralıların spor programını arızasız ola- da b 1 1 kt •ı !km ·· ı • • 1 . • . • aş anı ;ı.ca ır. s; a ızın gure e 
rak ınt1zam a tatmın etmek ıçın ıcap . . . . . . . 

d b .. ·· db" 1 · 1 ki 1 .rı seyredel:ıılmelerını temın ıçın duhu 
e en utun te ır erı a aca al( ır. 1 ·ve .r• ~tl r-ı 25 50 k 1 ı. .ıy .. a nın ve uruş o a· 

o em derdi 
• • 
ı ıyo·· 

hakem komitesi, 
son toplantısı da alimatnamenin 
kendisine verdi": i sa fıhiyetten istifa
de ederek, 1939 • 1940 mevsimi frtbol 
ma ları için ancak İs anbul, Ankara 
ve !zmir bölcc:lerinde lis:ınslı hakem· 
lerirı maçları idare etmeleri meclJu -
riyetini kahul etmiştir. Yüksek ha· 
kem komitesi bu hususu temin ıçın 

Ankara, İT.mir, İstanbul bölgelerinde 
daha ı;velce mahalli hakem komitclc· 
ri teı:kil etmi1 bulunmaktadır. Bu he· 
yetler üç bölgede bu işlerin kontrol 
ve idare&iııi temin etmektedirler. 

Bu bölgelec-in dışında kalan böl
gelerde hakem namzetleri yeti tic-il -
mek üzere kur~lar aç.ılmakta, merkez· 
den imtihana girecek olanlar için su
aller tertip edilerek gönderilmekte 
ve ayrıca eskiden hakemlik yapmış o
lanlardan istifade olunmaktadır. 

Memleketimizde f tbol porun.ıın .. - ~ 

efkanm, hakemler üzerinde de düşün-

rak te bit edildiğini memnuniyetle 
öğrendik. Fazla kalabalık olacağı dü
;inülc-rek biletlerin cumartes'den iti· 

bn.ren statlyomda satış çıl:arılması 
mı.:vafık görülmü,,tür. 

Öğrendi ··imize göre, Tı!kin ağlı 
bulgar §ampiyoniyle, l'ara Ali alman
la ve Molla Mehmet de Kasımla gil· 
re§ccel-tir. l\Iüı; bakaları;ı ciddiyeti, 
Kı:ı:ılay gibi, h;uı>te ve aulhtc mille • 
tin her türlii yarasıııa merhem yetiıı
tlren b:r hayır müı:s eseıniz ta:-afın • 
dan temin o1undu~una göre, l1alkın 
rağ'betini esirgemiyeceğini kuv tle u· 
muyoruı. 

Güre lc:r hakkındaki düşilnceleri
mİ7.İ sonra yazacağımızı vadederken 
müsabakaların mürettibi olan Kızıl· 
ay'ı bu güzel düştincesinden dolayı 
tebrik ederiz. 

Avru a güre bi incil'kleri 
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31.70 m. 114Ci!i C'J,/ D Kw. 'l'. Fo. 

ANKARA 

PERŞEMBE 5·10·1939 
12.30 Prncram ve mcmlekı:t t ı 
12.SS Ajans ve M etcoroloji haberi 
lZ.SD TU1'm: Z!Cil: 

Çalanlar: C~·<;c-t Çaifla. F;ıhirc 
san, Refi. F<r.ı;an 
Oku,-an: 

ı - Sadi Hoşs~ 
t) Tanburl Cemil • Kllrdill 

k r pcşrıı i 
b) K ZIDl Uı - Kürdili hl 

şarkı - Kani değil 
c) ;;eki Arif • Kllrdlli hica.z 

kı • Yıllar 
d Selilıaltin Pınar • Kürdili )1 

kfir prkı • Akşam 
e) •••..• - Kürdili hlcazkic 

lu • r'i)·c mttm saylo 
2 - ?ı:'!elclr 'lokı:iU 

ıı.) Nur Hıılıl - Hüseyni pr 
tık > etioir 

b) 'fnnburi Cemil - Hll.sı:1ni 
V ıllar ı:c ·ıy r 

c) ••.... • T!irku - Girdim 1 
bahç~iı: gül]cr 

d) .••.•• • MuhayYer til.rkU 
in ın:ıhzun bakıır5m 

e) Ncy:ıcn Salım be,. • M 
:tZ5 m> ·sı 

13,30-14.0D uzık (l: ı k program• 
18.00 Pı·ognır:ı 
18.05 Mem ckct ı:ıınt ayarı, Ajaııa ve 

tcoroloji lı.:bcrlcrl 
18.2!'; Mtızık (Radyo az orkest sı) 
19.00 Konuşma cZıraa ııaat1), 
l!l.15 T RK M1JZ1Cl (F ı.l bey 
20.tS i<O USMA 
20.30 TURK Mt.iZlöt: 

ııla:ılar: Fahire F erun, C 
Ç'lf:la, Refik Ferıa.n 
Okuyan 

l - Radlf e eydik. 
a) Us .Andoıı - Hüseyııl peş 
b) Sadettin J' ayna~ - Hu yal 

kil - Ayrılık yıld'"n •u'l 

c) S ılettln l"ııynalc - Hüseyni 
kti • Ba • nma t ıı ydııı 

d) Arif bey • Mtıbayyu ;kr 
limas ctmc.,c yirc vannız. 

e) Refik Fcl'S:ın - Türku - K 
ründc ~ lın (Mustafa Ça 
bcrubcı) 

2 - Mustafa Ç ·hır 
a) Sclfiluıttin uıa.r - Hicaz 

Sızlryıın kalbim ev 
b) Se·•ki bey - Ufnk sarin • Bıı 

rln cnıni ıerdınien 
c) Şc\ki bey - U k &arkı - Bir 

re içen 
d) .•.•.• • U~ tii.rlrii • A 

efor ervan iner .ırolruşa. 
21.15 MOZlK: (l{fi ük orkc ra) 

N edp Ao;l:ırı. 
l - Mırosl v ShUik • l&p.ın 

da ı 
2 - J. Straııss • tı ['/, 
3- Walter Noacl< • · 

tıir 
4-MuS ·· ~rr- ip• .. 
---- .. d'.2:_ 

reni (Uvertür 
6- Carl Rycl&hl • !elo i dürecek kadar alakalandırmaktadır. 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
de, her ~eyden evel, müsabakaların 
her suretle muntazam ve arızasız de
vamım temin etmek kararında bulun· 
duğundan bütUn spor şubelerinde ha· 
kem i~ni halletmek emrini al§kadar 
federasyonlara emretmi tir. 

:Finlandiya gifre federasyonundan 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü
ne gelen bir mektupta, dünya va7.iye· 
tinin aldığı son ekil dola}'ts.!l'le 2i.. 
lacak o1an 1 yı ı vrupa ııerbest 
güreş birinciliklerinin geri bırakıldı
ğı bildirilmiştir. 7 - J. Strnu ı - .Bizde Vala). na e 

22.00 Ajans, ziraat. e m - · vll t, 1 knn 
l>ıyo • Nul Dorgau (Fiat) 

Bu uretlc bütün yurtta ve tatbik 
edilmekte olan spor şubelerinde li
sanslı ve muktedir hakemler yetittir
mek için icap eden bütün tedbirler a
bnacaktır. Bu hareketi memnuniyet
le kaydeder ve bazı sahalarda müz. 
min bir dert halini alan hakemlik işi· 
nin serian hallini temenni ederiz. 

İsi n ul ve İzmir' de 
hakem komitesi azalıkları 
Yüksek hakem komitesi İstanbul -

da inhilal eden yüksek hakem komi -
tesi azalığına Süleymaniyeli B. Ot· 

K R o M A 

han ve hakemliği tercih eden aynı 
komite !lzasından B. Nuri Bosut'un 
yerine de Galatasaraylı B. Osman 
Müeyycdi seçmi~tir. 

22.20 MilLik: (Kuçük orlı:estra) Yn D 
pı-o ıımın devamı le i 

22.35 MU~ik; (Cubant Pi.) Yak 
23.2!1-23.3\l Yarınki program u kap 

lzmirdc imtiharu kazanan İsmail 
Hakkı Gör, Mustafa Necati Bayra, 
Sait Varol, Osman Ösdolan, Aliattin 
Kazanova'ya bu mevsim zarfında ikin
ci sınıf maçların idare ettirilmesi ka· 
rarleştırılımştır. 

Evelce tahriri imtihanlarda kaza -
nan ve birinci sınıf maçlarda liyakat 
gösteren Mustafa Balöz, Ilasan Ya
nık, Baha Koneralp. Mustafa Şenkal, 
Esat Merder, Ferit Sim aroğlu'nun 
tekrar şifahi imtihana tabi tutulmıya 
rak bölge hakem lisansı verilmesi 
münasip görülmü tür. Bunlardan 
Mustafa Balöz hakem komitesi azalı
ğını tercih ettiğinden bu komitede 
çalışması muvafık görülmü,. ilr. 

Bir ka il on iki s ne 

mah "m odu 
İstanbul, 4 (Telefonla) - O 

sene kız karcleşi Fatma'run es 
tası Ahm1.:di iki yerinden yaral 
rak öldürmekt n suçlu Ali ile 
daki kavgaya Ahmede andelye 
mak uretiyle karışan Fatma ve 
nin karısı di •e r Fatman'ın mub 
meleri bugün !stanlıul ağır ceza 
kemesinde n>.ticelendi. Suçu 
görülen Ali 12 sene hapse ve ka• 
ya karışan Fatma da iiı;er giln tı 
mahkum oldular. 

tün halır !ar da yavaı ya ·aş öyle ıiliniyordu. 

N l 

Biraz yürüyebilmek için kendi ar baların 
binmeıni,lerdi. Sonra bir takıiye atla ılar, B d 
kiıme yoktu. 

Mariyan : 

- Yemeği burada yesek n. sıJ olıır? diye aor
du. 

Her zaman sessiz:, çok konupnıyan bir ad O" 

p 
·~ıe 

günd 

( Bü,Ulı: barııtcn tonra ilk paskalye ırccesl • . bC$ ııen~, 
Ant.ovan. kardc~ı lllb~r. a.rkııdaşı . ~omıııık Herıyo, 
Manyan ve SolıtnJ Senklcr ııımınde ıkı ıımç lı:ı,zlıı be· 
nb~ sıkıntılı bır ıuaredtn lı:ll.çıyor.ıa.r ve geceyı kırlar 
içinde ıraybolmıı• bir otelde .. ıcçırıyorlar._ Antuvan. 
Mıriyanı.a. Dominllc de Sol;ıınJ la beraber cıılcniyorlıır. 
Nilnyet Solanj, Duminik'lc deail lil~et'le, ~ntuvan da 
Mtriran1ı eYleniyor. Fakat Anıuvan la Mırıyan evli • 
lilr ha.yatıodaıı memnun deiildirler. ~ntuvan lrar.ıs.~nıo 
ltu kardeşi Evlln1c •ev[4iyor ve Evlın b~ .aşk yuıun • 
den intihar ediyor. Mariyaıı'la da Do!'1ın.ık ~".'ıında 
ufak bir atk ba1lam11, hkıt ıonra bırlbırler~n~ kaJ:'· 
betmi$1er, neden sonra bulu mıışlardır. Domıoık .bır 
b;ıışkasiylo evlenmit ve bir çocuğu bile ~lmwıtur. Sım· 
di Anttıvan'm çocukları Fransuvıı ve Jızel arka~3şla· 

nru kimdi evlerine çaihrmı,Jardır. Bu eıımıda Mıırıya~· 
la.. Antu ·an d yemeği dııprda yemeğe kara.r vermış
lcr ve beraberce çıkınııludır.) 

Yazan: lrene Nemirovshi -82- Çeviren: Mümtcu Faik FENiK 

Jan Antuvıuı bu akıam nedense bol bol ıu Berjı,"• 
den, tediye edilmemit bonolardan bah ediyordu· 
Anlatılıyordu ki bu İJe çok ııinirlenmi-ti. Zaten bıf 
çok karıtık karanlık bir mesele idi. Mariyan i ' 
bıı~kalarmm ağzından duymu! fo.kat çok § y d• 
öğrenememiıli. Mariyan §İmdi de bll meııele. İd 

teferrüatr.nı değil, fakat aslını anlar gibi oluyordı.J• 
Asıl Antuvan'ın alakadar olduğu nc'·t da bu idj, 
Yani, kocaıımın duyduğu hisleri ve kafasm gel 
fikirleri keıfetmi~tL llunda Mariyıın'nı tıatii ct.m · 
sine imkan yoktu. Paha söze başlama.dan bile Atı' 
tuvan'm dudaklarınd beliren 1 elim Ieri okur gY 
bi oluyordu. Zaten adınla koca rMmda, lıP"' 

lrı anne ve baba ile çocuklar ·e y ut en y ıı 

do&tlar arasmda olduğu !rlbi evelden fo.rkedi ıni • 
yen tedailer "ardır. Bund n dolayıdır ki, kan v• 
koca, biribil'lerine lakayt ve batla düımruı olu!' 
da gene biribirlerini çok iyi bil n, tanıyan kardc 
!ere benzerler. Naıııl inaıın karanlık bir ormend 
ilerlerken, elleriyle etrafını yok!ıyar - ürürs • 
a~krn başlanırıc.mda d vücut, kalb kad ı meç lJ 
ve &Ürpriz dolu olduğu zaman da variyet ayrudrf' 
Mıı.riyan eskiden duyduğu bu hisleri §İmdi bu y ' 

km.lık karıumda çok ıüzel batırlıyabiliyordu. 

Muiyan çoc:uklan diiJünerek ı 
- Felaketin biiyüğÜ, bizim dı_an çıkmamız 

onlatı ai.nirlendirecell, dedi. Hele Fran uva? .. Bu 
çocuğun akıbetini çolı. merak ediyonmı. Ne deli 
yarabbi, ne delil Şimdi gene dadı bağıracak, git
meie kalkacak. Ben de çocuğu nahak yere döğ· 
mek mecburiyetinde kalacatmı. Aman yarabbi 
öyle canım aıkıhyor ki.~ 

Antuv.an : 
- Franıuv.., mütbit bir ıey, afacan mı, afa

can! dedi. Ama bereket venin ki kızcağız halim, 
uslu. Filhakika çok zeki bir feye benzemiyor. fa· 
kat lcibar, ince bir kı:z. Uk.in bu Fr nsu a yok 
pıu? .. • 

Antuvan 1cendi kendisine karıı samimi da.v· 
randığı zamanlarda çocuklara baktığı vakit, on· 
ıan kendisine yabancı biasediyordu. F kat bu sa· 
JD.İmi olduğu dakikalaz da yafı ilerleyin<:o nadir
le~i Yorda.. 

~,-le 4iifünil,wilu ı 

"Bunlar bana değil, aıııl Mariyan'a Hadet veri• 
yorlar. Öyle bir ııaadet ki tamamiyle maddi, ta• 
mamiyle hayvani.. Onlan okıa.mak, giydirmek, 
yıkamak gibi ..... ,. 

Bereket versin kadınlar baaittirler de bunun 
farkınıJ. vanna-ı;lıı.r. Fakat Antuvan'm hiç de 1:"7-
le ıeylerden hoşlandığı yoktu. O, onfa.rıo kalbine 
dokunmak istiyor, fakat eline yalnız etleri geli· 
yordu: bağırıı, gülii§1 hareket ve yalnız bunlar •.• 
Sonra birdenbire ı nlri bir tim.şek çakıyor, ve bu 
anda garip, yaba.net, meçhul bit ruhu fark etmel< 
imkanı hasıl oluyordu. Fakat bu timtek de o ka · 
dar çabuk, o kadar kıskanç oluyordu ki ... Çünkü 
onlarda aradJğı ıey onlar değilru, o, çocuklannda 
kendini, kendi çocukluğunu bulmak, nihayet onı. 
anJamak, kollannda sıkmak, teselli bulmak i&ti
yordu. Fakat onlarda küçük Antuvan'm gölg~ini 
beyhude yere takip ediyordu; bulduğlı ıey Jil
ber'in alnı, Paııkal'm kabalığı idi. Bazan ~esinin 
dudaklarmdıı.n dökülen bir ses iıitir gibi oluyor-, 
onlarda kendiainin olmayan v«ı hiç de Jıo una (İt· 
m.i7u taraflar ı ZİJ.ordu. 

.Sokağa çıktıklan zaman Mariyan ıordu : 
- Nereye gidiyol"U;E ? 
Eakiden, evlenmeden evel ekııeriya biribirlf:Yİ· 

ne randevü erdikleri küçük bir bara uğnyacak· 
}ardı. 

Ma.riyan evelce buraya kalbi çarparak, gözle
riyle Anluvan'ı anyarak yalnız gelirdi. Ekseriya 
da atadığıllJ bulamaz, tam o e,gnada barm 1111.hibi 
gülüıruiyerek yanma yakla,ırdı : 

- Dem.in, o mösyö telefon etti, işi çıktığını, 
gelemiyeceğini söyledi. Sonra size haber verecek· 
mi~. 

O bu, İngiliz gYavürleriyle süslü, açık renk du· 
var] nn araımdn, en hararetli ümitlerini, en nıüt
tıi~ sevinçlerini, bundan sonra h.iç de emsaline te -
ıadüf edemiyeeeği ıstırap anlarını hapsetmiıti.Ev· 

lendiklerindenberi burası alelade, baııit bir rande
vü yeri idi. Bazan Antuvan'ın yazıhaneden 

dönıncııini burada beklerdi; ekseriya da tiyatro· 
dan ç.ıkbklan .zaman burada birer sıuıdöviç yerler 
birer kadeh ıampaııya içerlerdi. 

HClf ıAd• ölülerin ~r I i ıl sniJlitH b .. ( ) 

rnen 
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Garp cephesinde 
., ...................................... \.. 
• . . 

Söz fiil 
-. . . . . . . . 

• . Alman denizaltılarının 
. . . . . . . . 

Soğuk havalar askeri 
harekôtı güçleştiriyor 

. ve 
Britanya hükümetinin aaat

te 1000 nüsha temposiyle satı· 
lan ve reami diplomatik veai
kaJara istinaden harbin menıe 

• Ye sebebini izah eden bir be
yaz kitap neırettiğini ya:amıı
tık. Bu vesikalar Hitler'in Av
rupa'y• harplerin en kanlısına • 
sürüklemek için baı VUl'IDUJ ol
duğu politikayı meydana çı
karmaktadır. l~te b11nlardan 
bir kaçı : 

teknik imkanları 

1 
Yazan: 

--Le 

Fransız denizaltısı bir Bir 
Alman 

ff •rpteın deha çok cvel, Britanya a-
miralhğı, denizaltdarnı taarruz -

ları hakkında nikbin görünmüotü. Alman 
neticeler bu nikbinliği timdiden haklı 
çıkarmıştır. B. Çemeberleyn'nin beyana
tına nazaran, üç haftadan kısa bir zaman 
içinde mevcudunun onda birinden faz -
tasım kaybetmiştir. Bütün umumi harp 
milddettince bu kadar iyi bir netice ah
narnamıştı. Umumi harpte her ay imha 
edilen alman denizaltılarmın s,ayısı 1916 
ııonuna kadar ikiden az olmus, 1917 de 
beşi bulmus ve ancak 1918 de altıya geç
miştir. 

taırihte bulunamayacailı:ı bir &.let saye
ıinde civarda hareket\• bul~ herhan
gi bir denizaltıyı keşf ve takip ettmek 
tamamen mümkün olduiu kıınaa-tindedir
ler ... İngilizlerce Asdic namıyle nuıruf 
olan bu ilet yalnız suyun naklettiği gü
rültüleri almak değil, ayni zamanda gel
diği istikameti de tayine yarayan bir 
mikrofona maliJrtir. 1916 ile 1918 arasın
da buna benzer ilctlerden istifade olun
muştur. Fakat bu defa keşfedile."\ let 
çok daha mütckimildir. Kont Stanhope 
demiştir ki : " Alman bahriyesi bu ba -
kımda.n bütün diğer memleketlerden çok 
ileride bulunmaktadır . ., Bu ihtara Al. 
manya icap ettiği kadar ehemmiyet ver
memi ti. 

vapurunu yakaladı 

• Almanlar ne iddia 

ediyorlardı 1 

TAZYİK VE ZULÜM GOREN AL
MAN AZLIKLARI POLONYA • 
DAN A YRILMIYA MECBUR Q. 
LUYORLAR. 

Beyaz kitaba göre hakikat: 

lngiliz elçisi tarafından Var~ova -
da yapılan tahkikat ılmanların o za
z:ran Polonya'dan ayrıldıkları dotru 
ıse de, bunların Berlin'den aldıkları 
emre göre hareket etmis olduklarını 
göstermiştir. 

Almanlar ne iddia 

ediyorlardı? 

HİTLER SULHCUDUR, FÜHRER 
HARP İSTEMİYOR 

İngiliz Başvekili'nin de aöylodifi gibi, 
geçen harbın en büyük kısmı zarfında 
denizaltılara karşı müdafaa ile iktifa o
lunmuşken bu sefer, taarruz vasıtalarının 
terakkilerin.dcn. istifade olunarak derhal 
taarruza geçilmiş, tabii bir yandan da 
düşmanın bilhassa hedef tuttuğu ticaret 
gemilerinin himayesi için müessir ted -
birler alınmıştır. 

Bu tedbirlerin ilki ticaret gemilerini 
silahlamak ve bunları harp gemilerinin 
refakat ettiği kafileler halinde scvkct -
mekti. 

Bu sistem gerçi denizaltılara karsı 
mutlak bir masüniyet temin etmez. Fa -
kat onları. satıhdan, topla taarruz etmek
ten meneıder. lıiu kafileler karşısında de· 
nizaltılar ancak pek az mikdarda malik 
oLdukları ( azami altı ila sekiz ) torpil· 
teri atmak mecburiyetinde kalırlar ve 
refakat gemilerinin derhal mukabelesine 
maruz kalırlar. 

Bombalarla, toplar ve torpillerle mü
cehhez satıh gemilerinden. infilak mad -
de!criyle dolu aitl:ır ve blZı mühi:ıı pa -
sajlara yerleştirilen sabit maniahırdnn 
ba~ka denizaltı için bomba taşıyan tay
yare de büyük bir hasmıdır. 

Tayyare keşif vurtalarmm en iyisidir, 
satıhdaki denizaltı:vı uzaktan göriır ve 
sürati ııaycsinde, daha o dalmaya vakıt 
bulama.dan üstüne gelir. Şimdiye kadar 
elde edilen muvaffakıyetlcr<lc tayyare -
nin hissesi ne okluğunu bilmiyoruz. Fa . 
kat herhalde bu muvaffakıyet büyüktür, 
Hatta mesut bir tesadüf fırutını bula -
masa bile, deniz yolları üzerinde tayya
renin yaptığı kontrol emniyete hizmet 
eder. 

/ngiliz tayyareleri uçuf halinde 
Beyaz kitaba göre hakikat: Bu harp gemileri denizaltılara karşı 

denizin altında önceıden tanzim edilen 
bir derinlikte patlayan bomb:ılara ma -
liktirler. İnfilak gemi teknesinde vukua 
gelmese bile, denizaltı, hatta onlarca 
metre mC1iafeden batacak veya deniz sat
hına çıkmaya mecbur kalacak kadar hi
sra uğrayabiliri. Umumiyetle bu bomba
lar hiç olmazsa bir tanesi hedefin yanına 
isabet etsin diye bir kaçı birden atılır. 
Fakat denizaltı, mütearrızlarından kur
tulmak için derinlere dahnca eğer bulun
duğu yeri bilmek mümkün olmazsa bir 
netice almak k:ı.bil değildir. Şu son se
nelerde işte bu hususta muazzam terak -
kiler elde edilmistir. 

İmha edilen denizaltılarla bunların ta
arruza uğradıkları yerler hakkında hiç 
bir malı1mat verilmemişotir. Bu mabre -
miyetin mükemmel sebepleri vardır. Al
man genci kurmayı bu ı;urettle denizaltı 
kumandanlarına ne talimat vereceğini 
bilemez. Ve arkadaşlarının döndüğünü 
görmeyi tayfalar ic;in de bu kararsız -
lıkta l 918 de tesirleri ölçülmüş olan bir 
maneviyat bornkluğu vardır : Denizaltı 
hizmetleri o tarihte artık gönülhi bula
mıyordu ve denize açılan denizaltılar da 
artık eskisi kadar hararetle mücadele et
miyorlardı. Bugünkü harbın ilk günle -
rinde denizaltılar tarafından elde edil -
rniş olan neticelerin ehemiyetsizliği bun
ların kadrolarının geçen harptekilerin 
kıymetin<le olmadığını göstermektedir. 
Bu kalitenin daha da düşeceği muhtc -
meldir; denizaltı tehlikesinin yakında ve 
kat'i surette ortadan kalkacağı muhak -
kaktır. 

Parlı, 4 a.a. - 4 teşrinievel sabah 1 hasara uğradıktan sonra kendi toprak 
tarihli fransız tebliği: Gece sakin larında düşmüşlerdir. Aynı devrede 
geçmiştir. Deux - Ponts'un cenup fransız avcı tayyareleri ancak sekiz 
lnıntakasında karşılıklı topçu düello· tane kaybetmişlerdir. Bunların pilot-
ıu yapılmıştır. tarının bir kısmı paraşütle atlıyarak 

ız Ağustos'ta, İngiliz elçisine Hit
ler $Unları söylemiştir : " lleride SS 
veya 60 yaşında iken yapacağıma şim. 
di 50 yaşındayken barbı yapmayı ter
cih ederim,,. 

Almanlar ne iddia 

ediyorlardı? Ak§am tebliği kurtulmuşlardır. 
Bu biianço gayet sarihtir ve sara-

Paria, 4 a.a. - 4 Teşrinievel akşam 
tebliği: 

Cephenin muhtelif noktalarında pu
su nıüsademeleri kaydedilmiştir. 
Düşman Pirmassensin cenubunda 

bir baskın yapmıya teşebbüs etmiş ve 
Püskürtülmüştür. 

Denizaltı gemilerimizden biri bir 
alman ticaret gemisini yakalamış ve 
limana sevketmiştir. / 

Alman tebliği 

~olonya'daki harekattan bahseden 
alınan tebliğinde, garp cephesindeki 

Garpte, · Sarrebruck--ıi{iiifi'·a~lncia 
düşmanın hafif topçu faaliyeti istis
na edilirse hemen hemen tam bir sü
kfinet vardır. 

haten fransız hava kuvetlerinin lehi
nedir. 

Hava sahmınJ a F ranaa hakim 

Paris, 4 a.a. - Havas tebliğ edi
yor: eylül ayına ait hava muharebe- • 
terinin bilançosu hakkında neşrolu

nan resmi fransız rakamları hususun
da şurası kaydediliyor ki, alman tay
yareleri mükemmel ve alman tayyare
cileri mahir ve cesur olmakla beraber 
fransızlar onlara hakimdir. 

Diğer taraftan hava muharcbele -
rinden ekserisinin cereyan ettiği hu
susr artlar tebarüz ettirilmektedir. 
- .--., 1-! 1-- \...!-1 .. --... -:: ...... r ...... n1...,.,'21,. ;;. 

zer~ bütün hava muharebeleri düşman 

26 AGUSTOSTA HİTLER tNGt
LİZ ELC1S!NE DİYORDU Kİ : 
"BEN POLİTİKACIDAN ZİYA
DE SANATKARIM, VE EBEDİ
YETE SANAKAR SIFA.TİYLE 
GEÇMEK İSTERİM. ESASEN BİR 
HARPTEN ANCAK JAPONYA 
İSTİFADE EDECEKTİR." 

Beyaz kitaba göre hakikat: 

Daha 23 Ağustos'ta Polanya'nın is. 
tilisı ve taksimi için anlaşma imza -
lanmıstJ, 

Almanlar ne iddia 

ediyorlardı? -------

. . . . . . -. . . . 
\i61L~~.J?~.MJS.~1~~~_;1:.~,,.?~S: ;_ 
LAR'IN TEKLİFLERİME CEVA - : 
BINI BEKLEMEK ÜZERE İKİ : 

Ağustos başında, Lordlar kamarasın -
da, o zamanki Bahriye nazırı Kont Stan
hopc bu mesele hakkında izahatta bulun
muştu. " Bahriye makamları, demişti, 
normal sartlar altında, hakkında hiç bir 

litvanya Hariciye Nazırı 
Sovyet rica 1 iyf e temastan sonra 

n Mos ova' da ay' d' 
Deniz harbinde, alman deniz kuvet

leri 30 eylüldenberi yeniden 72 vapur 
Yakalamıştır. Bunlardan harp kaçağı 
taşıyan bir kısmı alman limanlarına 
getirilmiştir. 

toprakları üzerinde cereyan etmiş ve 
bu yüzden fransız tayyareleri yalnız 
alman avcı tayyareleriyle karşılaşmış 
aynı zamanda dafi toplarının ateşine • 
maruz kalmıştır. Ve gene ekseriya 
fransız tayyareleri adetçe faik düş
manla çarpışmıştır. Buna rağmen 

fransız tayyareleri daima düşmana 

karşı koymuş ve vazifesini yapmıştır. 

GUN BERLİN'DE KALDIM. EL. 
ÇİLERt BENİM NAZIRIMDAN, 
HAZIRLANAN ANLAŞMA PRO -
JES1N! SATIR SATIR ÖCiREN
MfŞTlR. ONA UMUMİ SEFER -
BERLİKLE CEVAP VERİLMİŞ
TİR.,. 

_!Jeyaz kitaba göre hakikat: 

Letonya - Sovyet görüşmeleri devam ediyor 
Moskova, 4 a.a. - Litvanya Hariciye Nazın Urbsis ve maiyeti, ha-

• va yolu ile saat 17.30 da buraya gelmiştir. Lozovski ve daha birçok 
sovyet ricali tarafından karşılanmışlardır. 

Soğuklar harekatı güçleıtiriyor 
. Paris, 4 a.a. - "Havas" Askeri va
ıy~tte, gerek Ren gerek Mozel cep -
esınde 24 saattenberi tam bir sükfi

net vardır. Bu sükuneti ancak ara sı-
~ her iki taraf topçusunun ateşi ih

.;ı .etmektedir. En hareketli mıntaka 
S kı köprü" nün cenubudur. Mozel ve 

ar tnıntakalarına soğuk bir yağmur 
)'a~rnıştır. 

;;ava faaliyeti bulutların pek al -
~ 

1 
ve rüyetin de fena olması dolayı

ı y e durmuştur. Havaların fenalığı 
;b~t:l:rin pek soğuk olması muha

S erı ıgkal etmektedir. 

a alaJtiyettar askeri mahfillerin be-
natına g·· f a . ore, ransız kıtaatının sıhi 

e:?'eti mükemmeldir. Hastalık yüz. 
apıl no~lden de aşağıdır. Açıkta 
ecrü~l hı: aylık harp, 1914 harbinin 
ske .• erınden istifade eden fransız 

rını dinçleştirmiştir. 

F 1'Qnaı.z tayyarelerinin keşif 
faaliyeti 

Parıs, 4 a a "H " ı . . ele k d · • - avas teşrınıe-
a ar ke 'f t · ündü şı ayyarelerı gece ve 

ın z ~aptıkları uçuşlarda düşma -
etre &"erıierinde 50 metreden 8.000 

e ve ye .. kadar d:ğişen yükseklikler -
ad yuzlerce kılometre derinliklere 

ar her g" ·a· arec'J u~ gı ıp gelmiştir. Tay -
1 ere verılen keşif vazifesi düş

anın hava .. d f 
arel . ~u a aasına ve avcı tay-

unrn erıne ragmen tamamiyle ifa o
uştur. Zayiatımız yapılan uçuş

. :a. ~e elde edilen neticelere nisbeten 
uzıdır. 

.. Düşman, ateş hattı üzerinde hare
atl:a bulunan tarassut tayyarelerine 
e ınce "dd ı· b" ' • • şı et ı ır müdafaaya rağ-
.~ ~- kara ordularının muhtaç olduğu 
~tun muzahareti temin et . t" 
ını f mış ır. 

erce otoğraf alınmıştır s· f "t att d . ıg rı 
ın ~ yapılan yeni inşaat her gün 

aydedılmektedir. 

a~rip .~dilen alman tayyareleri 
eylulden 3 teşrinievel tarihine 

adar gerek kendi hatlarımız üzerin
~ gerek düşman hatlarında 30 kadar 
•ışman tayyaresi tahrip edilmiştir. 
. :reyan eden birçok müsademelerde 
uşman tayyarelerine verdirilen zayi
tı tesbite imkan yoktur. Çünkü bu 
~yyarelerden birçoğu ciddi olarak 

Nihayet şurasını da kaydetmek la 
zımdır ki, bütün eylül ayı içinde al
man tayyareleri fransız toprakları ü -
zerinde hiç bir istihbar uçuşu yapa
mamıştır. 

Sulh i~in İtalya 

yapmıyacak 
I (Başı 1 incl sayfada) 

raması takdirinde Almanyanın Sov -
yetler Birliği ile beraber aldığı ta -
ahhütler hakkında sarih malumat ta -
lep etmiştir. 

Kont Ciano B. Musolininin cevap 
verebilmesi için B. Hitlerin nutku 
metninin cumartesinden evel kendine 
teslimini de istemiştir. 

Taymis muhabirinin sandığına gö
re, umumi kanaat B. Musolininin al -
man - sovyet sulh teklifleri için za -
minlik vazifesi görmeyi kabul etmi -
yeceği merkezindedir. 

I tal yanların vaziyeti 
Roma, 4 a.a. - Royter ajansının 

Roma muhabiri bildiriyor : 
Romadaki müşahitler Berlin'le Ro

ma'nın barış tekliflerini halka ilan 
etmeden önce mümkün olduğu kadar 
cazip şekle koymıya çalıştıkları ka -
naatindedirler. Mevcut kanaat, ital -
yan emellerinin henüz tatmin edilme 
miş olduğu ve herhangi barışın halen 
bu emelleri tatmin edeceği hakkınd:ı 
ikna edici hiç bir delil bulunamadığı 
merkezindedir. 

Bir taraftan bir dereceye kadar se
ri, bir barış ümidi mevcut olmakla 
beraber, bazı İtalyan mahfilleri, fn
gilte;e Polonya'nın imhasını affettiği 
takdırde artık kendisine beynelmilel 
politikada manevi bir kale gözü ile 
bakılmak hakkını kaybedeceğini bil
dirmektedirler. Filhakika, İngiltere -
nin boyun eğmemek hususundaki az
mi birçok ita1;:an mahfillerinde Ü· 

Görü§meler 
. ~· Fon Ribbentrop, Polonya elçi -

srnı ancak Jl Ağustos alqamı kabül 
etmiştir. Fakat JO Atustos gece ya-
rısı, ingiliz elçisini çağırarak ona Po- Moskova, 4 a.a. - Dün tayyare ile 
Ionya'ya yapılan almıın teklillerini Moskovaya gelen Litvanya hariciye 
muhtevi almanca uzun bir metin oku-

• muştur. Bu kıraetten sonra elci po _ : nazırı Urbsys ile halk komiserleri he-
lonyalrlarrn haberdar olmadıkları bu : yeti reisi ve hariciye halk komiseri 
tekliflerin tahriren verilmesini iste - : Molotof arasında ilk görüşme dün ak
yince, B. Fon Ribbentrop, artık iş iş- : 
ten geçmis olduğunu söyleyerek red- : şam vukua gelmiştir. Bu görüşmeye, 
detmi:stir. Ve 1 Eylül'de alman kıta- :. Stalin, Potemkin, sovyetlerin Litvan
larz Po/onya'yı istila ediyordu. : ya maslahatgüzarı Pozdniakov ve 

Paris - Soir'dan : !:it:anJ:'a~ın Moskova elçisi Natke -
-ıı,, 111111111111 ....................... ,r vıcıus ıştırak etmiştir. Görüşme, iki 

saatten fazla sürmüştür. 

B. Molotof yakında 
Berlin'e gidecek 

Bern, 4 a.a. - National Zeitung ga
zetesinin Berlin'den aldığı bir habe
re göre, Sovyet Başvekili ve Hariciye 
Komiseri Molotof'un yakında Berlin'i 
ziyareti bekleniyor. 

mitle ka~şılanmıştır. 

lsviçre ve Belçika Ja tava&ınılla 
bulunmıyacaklar 

Brüksel, 4 a.a. - Le Peuple gaxe -
tesi, İsviçre ve Belçikanın barış tek
liflerinde tavassut edecekleri hakkın· 
da United Press tarafından verilen 
haberi yalanlamaktadır. 

Bu tekzip salahiyetli Belçika mah
fillerinde de teyit edilmektedir. 

Bir Amerikan senatörünün 
takriri 

Vaşington, 4 a.a. - Senatoda bita
raflık kanununun müzakeresi esna
sında senatör Edvin Jonson, Avrupa
~a de.rhal bir mütareke akti için di· 
ger bıtaraflarla birlikte teşebbüste bu 
lunmasını B. Ruzvelt'ten istiyen bir 
takrir vermiştir. 

Yardım Paktı 

Moskova, 4 a.a. - Bu sabahki İz -
veatiya gazetesi, Sovyetler Birliğinin 
I:etonya ve Litvanyadan sovyetler ile 
bırer karşılıklı yardım paktı imzala
~alarını istiyeceğini teyit eder tarzda 
bır makale neşretmiştir. 

Nikbinlik devam ediyor 
Moskova, 4 a.a. - (Havas) - Lit

vanya hariciye nazırı Urbsys, dün 
gece Molotof ve Stalin ile görüşmüş 
tür. Müzakerelere bu akşam da de ~ 
vam edilecektir. Nikbinlik devam e
diyor. 

Litvanya gazetelerinin ümitleri 
Kaunas, 4 a.a. - Litvanya matbu

atı, Sovyetlerin hiç olmazsa Vilno 
kasabasının şimalindeki yirmiye ya _ 
kın köy grubunun Litvanya'ya hıra -
kacağı ümidini izhar etmektedir . 

Litvanya Hariciye Nazırı 
Moıkova'dan ayrıldı 

Kanunas, 4 a.a. - Litvanya harici
ye n~~ırı Urbsys, hükümetle görüş _ 
rnek uzere hususi bir tayare ile Mos
~o~a'dan Kanunas'a dönmüştür. Ha
rı_cıye ~azırının tekrar Moskova'ya 
gıtmesı muhtemeldir. 

Letonya Hariciye Nazırının 
temaıları 

vaya hareket etmiştir. 

Kabine toplandı 

Kanunas, 4 a.a. - Litvanya kabi -
nesi, Reisicümhur B. Smetonanın nez 
dinde fevkalade bir toplantı yap!Dı~-
tır. / 

Siddet 
~ 

ve 
emrivaki 
önünde 

Fransa boyun eğmiyor! 
(Başı 1 inci sayfada) 

hassa kayıt ve işaret eylemiştir. 

Başvekil müteakiben Kont Ciano

nun Berlin seyahatine temas etmiş, 

İspanya ile olan münasebetlerin ted

ricen normal hale geldiğini ve Japon· 
ya ile olan münasebetlerde de mahsüs 
bir selah hasıl olduğunu söylemiştir. 

B. Daladiye, nihayet Amerika'da 
bitaraflık kanununun tadili hakkın
daki milzakerelerden de bahsettikten 
sonra Fransa için harbe devam etme
nin kati bir vazife olduğunu bildire
rek demiştir ki: 

"-Fransa şiddet ve emrivaki önün
de boyun eğmeği reddediyor. latcdi

ği şey iki tecavüz arasında bir milta
reke değil, bütün milletler için emni
yet çerçe:esi i~inde milli emniyeti 
mutlak bır ~ckılde garanti eden de
vamlı bir barıştır. 

Fransız matbuatınJ a 

Paris, 4 a.a. - Cianonun Berline 
ya~tığı seyahat, Paris siyasi mahfil -
lerınde günün mevzuunu teşkile de • 
v~m etmekte ve hadiselerin inkişafı 
dıkkatle takip olunmaktadır. Matbu • 
at, bu ziy:areti tefsire devam etmek • 
tedir. 

BAYAN NEDRET '!: -
Moskova, 4 a.a. - Letonya hariciye ..il 

nazın B. Munters, dün saat 18 de -
Kremlin'e giderek B. Molotof ile iki = 
saat kadar görüşmüştür. : Ankaraya dönmüş yeni mo _§ 

Yüksek Letonya mecJisi reisi O _ 
zolin, Letonya ile Sovyetler birliği a 
rasında ya~~lacak müzakerelere işti • 
rak et~ uzere tayrarc ile Mosko -

: Jelle~iyle ite bll§lamııtır. § 
: Atatürk bulvar Alemdar Ap.E 

= 2724 = 
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Har 
bi ara 

(Başı 1 İRcİ sayla• 

emniyet ve müdafaaları için n.t 
addettikleri bölgelere kadar füıı 

memeği vadetmek! ~ 
İngiltere Hindiıtan'ı, Fransa 

z yir .. e Tunus'u rnul f ııa 
i~in bitaraf memleketle in hü 
ve hakimiyetlerine tecavüz e 
mulataç değildir. Fakat y 
Hind.ist n veya Cezaİf' ve T 
bi sömürgeler elde etmek 
bir ihtiras da, bu lo:>raklan 
ve baıka kih-e.erde anyacak d 
dir: Cenubi Amerika uzak, A 
ve Uza!:t Şark sahipli, orta Aıya 
k. sız denecek kadar gÜç bir 
sahasıdıT. Geride, bir i inci i 
bir ikinci fransız im.parato 
yapmak için hangi memleketle 
hyor? 

işte tehdit edilen hüriye 
muhafaza olunmak istenen 
ratorluklarm, ıulh teminatı ve 
niyet menfaati davalarında ta 
lara.k telakki ve emel birl" 
bundan ileri geliyor. Dahası 
Bilhassa İngiltere, geni§leme j 

lannın sırf iktısadi ihtiyaçlar 
alluk eden kısımlan için her 
kolaylıkları uzla~a yolu ile t 
etmek istiyor. Böyle umumi hir 
2akerenin ilk neticesi kuvet ve 
sistemini bir milli hüriyetler 
yet nizamı ile deifütirmek ola 
tır. Hegemonya ve tecavüz id 
&inin iflası demek ol n bu p 
şimoiye kadar münakaıaya bil 
yık görülmedi. 

Ne fethetmek, 
istemiyen bitaraf dcv1etleT1 k 
toprak ve hakimiyetleri ilse 
hiç bir emelleri olmıyan gar,ı 
mokrasileri ile milletler cemly 
de pekala emek birliği yap 
Totaliter devletlerle iktıaadi 
sebetlerini takviye etmek, v. 
manya sanayiine hem pazar 
mek, hem gıda maddesi ve 
madde ma.hreci olmak hu 
hiç bir kusur da etmediler! K 
büyük bitaraf devletlerin, .A. 
lcıtasmda sulh hayatını 'Ye be 
Jel münasebetler ahengini mÖt 
ta uirattıldarını kimae idcf"J& 
mez.Acaba hüriyet ve hayat 
na malik olmak için daha ne y 
lı idiler? Biribirlcriyle boğazlq 
için yer yüzüne e\dikleri s 
lunan mesela §U Balkan Jne1DI 
terinin ban~ tesanüdü, garp 
niyetinin liderleri olmak da 
bu1uııanlarm hareket tanılan 
garip bir tezat tetkil ediyor. 

Bitaraf ve harp dı~mda 
ler bir hüriyet ve emniyet M&llt 
tiyorlar. 

Falih Rılkı 'AT 

BA YRAGIM 
TAZİYET 

YAZAN: 

Nurettin Artam 

ATATÜRK'Ü 
ölümü arkcuır.dan yazılm 
içli yazılarJan ibaret olan 
güzel kitap basıldı, çıktı. 

Fiyatı: 35 kurut 

Kitapçınızdan iıteyinİ21 

Bugün 

ULUS Sinemasında 

KEŞİF ALAYI 
Tamam en türkçe 

Bilyük aşk ve kahramanlık film 

Yeni dünya havadisleri 

Harbin başlangıç günlerin 
de tekmil Avrupanın büyUk tel~ 
şı. Peştede bir merasim. Amcri 

kada 939 güzeli seçilmesi 
ve saire ........ 

Seanılar: 14 1 16,15 - 18,30 
ve 21 de. 

Gece için numaralı koltuk 
larınızı kapatınız 

Dikkat : or;r 

Bugünden itibaren 12 15 ucu . ' matınesiyle yepyeni bit film 

SAVOY OTELİ 
Almanca HANS ALBER 

n: 2193 
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Nazi ileri ge enleri 
par larını 

nere y fi ı~I r 1 
Amerikah aaıete<i do tor 
Göbels'in muhtelif yerlere 
yatırdığı pa a n yazı or 
Fransızca Övr gaztesi: "bundan 

sekiz gün evel, bir amerikeh gazete-
cı azi geflerinin lıaşhcalarını ha-
riçte yekCınu bir buçuk milyara ba
liğ olan hayat sigortası yaptırmakla 
ittiham etmı ti. Bu makale de bü ün 
<!Unyada büylık bir akis uy ndırdı,. 
dedikten sonra Dr. Gö~ls'in radyo i
le amerikah gazeteciye defi yap ığını 
ve Amerika yolunda vapurda bulunan 
bu gazeteciye 48 saat zarfında iddia· 
larını isbat etme ini bildirdigini yaz
mış ve şunfan ita e etmi tir : 

Amenkalı gazeteci Knıckerboc
ker'in verdiği cevaba gelince, bu cid
den mlihimdir ve Hitier'in ı.u:un d · • 

.. nceye dalabileceği h iki bir vesi
ka teıkil etmektedir. 

Amerikah gazeteci, "Dr. Göbels 
benden mütemmim malfunat istedi, 
işte mütemmim malCımat" diye ba Jı. 
yarak bürhanlan ve tafsilatı biribiri 
Uzerine yığıyor. 

Bu suretle öğreniyoruz ki üçüncü 
Rayh'ın propaganda nazırı, yabancı 
döviz tevzıatında kendisini unutma
mış. Dr. Göbcls'in paralarını plase 
etmek i in Ulj ajan çalı mııtır. Bun • 
lardan Mon~vidco'da mukim Vilhelm 
Ac:hterberg, ı milyon 850 bin ameri -
kan doları gibi il.hane bir parayı "B. 
Göb~ls adına" Boynos - Ayrea'de 
bulunan alman ithalat evinin kasala
nna koymuş ur. Ajanların ikincisi 
Thoınas Bucher, "Kreisbank Glad
bach Akti~m Gcselleschaft'' firması -
nın yardımı ile gene "B. Göbbels adı
na" LUksembı.ırg"a h§milinc muhar
rer 2 milyon 480 bin bclga kıymetin
de tahviller tevdl etmiş ir. Dr. Göl:>
belı'in ajanlarınd n Uçilncüsü Paul 
von Boddcheim, gene hep "B. Göb· 
bela adına,. Nypon Gniko japon ban· 
kasının Oııaka şubesi k salarına 465 
bin ste lin in metinde vadesiz döviz 
ve tahvilat yatırmışlardır. 

Bu birkaç sarih malllmattan anla· 
tılıyor ki Her Dr. Göbbels, em aline 
nadi r te&adi.H cdffr durendl ın-..~ 
Jardanmış ! BU Un bu banka mua.mel -
tı, Nippon Ginko, Kreisbank Glad
bach ve Naziona:l Bank von Essen 
firmaları tevassutu ile yukanda isıni 
geçen üç &Jan tarafından icra olun· 
n:ıuıtur. 

Bundan baıka, propaganda §di, 
kendi namına, 230 bin amerikan dola

n, 2 milyon 350 bin Holanda florini 
ve ı milyon 235 bin Belçika frangı 
kıymetinde, karısı Bayan 1agda 
Göbbel namına da 670 bin İsviçre 
:f.angı e 4 milyon 500 bin alman 
mark ı kıymetinde hayat sigortası 

yapmıştır. 
.•• Bu ı;uretle M. Knickerbock r 

başlıca Nazi ııeflermin "menfaat na· 
endişlikleri" hakkında mısa.ller ver· 
mektedir. Fon Rıbbentrop d bu u
r ede Harlcn, La Haye, Zur"ch lıanka
ların.a amerikan, framıız, hve • Hol
landa eshamı ya ırmak için üç aj n 
kullanmışhr. Fransa'da evet iyi o
lrndunuz de il mi, Fransa'da) yaptır
dı ı hayat sigortalan miktarı 3 mil· 
yon &ansız frangma. 1.760.000 belga
ya, 2.800.000 Hollanda florinine baliğ 
ol ktadır. 

Ankara Borsası 
4 llkteırin 1939 fiya lan 

CEKLER 
Açılıt 'Kapantı 

Londra 
Nev - Yor 
Paris 
Mila.ı '> 
Cenevre 
Am tcrdam 
Bıcrlın 
Brllksıtl 

Ati 
Sofya 
Praıı 
M dcid 
Varşova 
Bı. apcştc 
BU:..<$ 
Belgrad 

5.21 
12'.J.2 

2.95Z5 

29.11.S 
69.0975 

5.Zl 
12928 

2.9525 

29.US 
69.0975 

2l.7i625 21.77625 

Yobham<l 
Stokholm 31.0135 31.0125 

cı kova - -
ESHAM VE TAHVJLAT 
1935 ikramiyell 

19.40 Ergan< 19.40 
Sıva& - Enıırum 
hatU la. I. ıus 19.55 
C. Mer ez 

95.-Ban&uı 9S.-
Pelin 

Türlt Tıcaret Ba.t1ltatt 
(A) ıertıbi nama. 55 55 

NOT. - Hu /arında ral:am bu
lunmtYan dövizJ~r için liy•t tes
cil ttdilrncmlştir. 

ur us 1939 

ASKERi FABRiKALAR kalar Umum MiidUrll!ğü Merh% Satın 
Alma Komi11yoııunca 26 - 10 - 1939 Per -
embc gün · saat ı !I te paıarlıkh ıh11le e.. 

1 dilcccktir. Şartname para ıı olarnk ko -50 tO yonga SOtl QCOk 
1 

mıHyondan ve lır •. Taliplerin muvakkat te
minat olan (575) !ıra ve 2'490 numaralı ka-

A&keri Fabrikalar Umum Müdür- n'. ıın 2 ve J m:ıdJelcrindc:lti .v~l~le ko-
.. ~ ·· l k • mnyoncu olma.dıkl:ınna ve bu ııle alakadar 
luııu Merkez aatm a. ma omısyo. uccardan o!duldanna dair Ticaret Ociaı;ı 
nundan~ vcsıkuilc mcz. ılr gıin ve ı;aatte komi • 

Beher kilo una 75 untim fiyat tahmin e- yonıı muracııathn. (5036) 15019 
dilen 50 ton yonga a keri fabrikalar umum d ı, • • 
mliıllırlü . merkez atın _aı~·- komi yo • 4 45 a ef boc uenım len esı 
nunca 16-10- 39 pazartesı nu saat 14 de f 
çı' artıırrn;ı sure "yle Jaljla ~1ttır. art· 

name parasız: o a ·-.ık komisyond.2n \•c:dlir. 
T:ıllplerin muvaJckat teminat olan 2 1' • 
ra (13} kuruş ve 2'100 ııyılı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki enikle mczkOr gUn ve 
saatte komisyona milraca~Uarı. 

(49 ) 1'4911 

Beı lon antimon 
~kcri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
mi&yonundan : 
Tahmın edilen bedeli (4500) lirn olan 

5 Ton Antiıııon A keri Fabrıkalar Umum 
Mudurlıi ü Mıcrke~ ııaunıı.tma kom isyo. 
nunca 18-10-939 c; r b<ı gıinli s- t ıs 
te paz.ırlıkla ihale cdilece:.. lr. Ş;ır name 
paraf>ıııı olarak konıi yondan vcril'r. Ta
tlplerln muv kkat tem . ıuu olan (337) li
r (51'.1) kııru 2<190 num:\ :ılt k an o 
2 ve 3. maddelerindeki vesa ılr.le komis
yoncu olma lıklanna ve 1.ıu i. ıe alil. adar 
tike rdan oldu :ırın:ı daır Tıcarı:t oda ı 
•·eııikıı iy e me%k0r gıin ve ttc , omis. 

ürıcaa rL (S 36) 1 9 O 

5 fon F r o moli fen 
6 lon Silico - milnQisn 

Askeri Fabrikalar Umum 
dütlüğü Merke~ Sı:ı.~m A\m.
miıyonundan ; 

Tahmfn eLiılcn bedeli (25.llOO) lira olan 
5 ton f erro . Mollptm ve 6 ton il'co • 
M pn Askeri F brikalar Umnn Hid' r
lü"'1 Mcrku Satın Alma Komi ·ırcnunca 
20 • 10 - 1939 Cuma ıtııniı Saat 14 ıe Pil • 
;.arlıkl ib le t'dıl cekt r. Şartr.a c para.· 
M:t o arak ko !ı;yonıl:ı.."1 veıilir._ T;;li ler:n 
muvakkat teminat o an (1875 lıra \ 2400 
nııınarıılı kanunun 2 ve 3 nıaJdelerin-Jck• 
C!laıkle komisyoı cu olmadıl:lıınna ve bu 

işle al'kadar tıicc rd n oldulclamıa da ı r 
Ticaret Odn ı \' ·· sile mezkur gUn ve 
ııaatte kom isyona muracaat:arı. 

(4!09S) 15011 

16 kalem çeli a.ınacok 
Alken Fab "kalar Umurn ü

dür ü-ü Me1·kcz Satın A:m Ko
mhyonundan : 

s 'ı aca 
A eri FabrikalaT Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
mi yonundan : 

Bchcriniııe 8 kuru fiyat tal min edilen 
46'!-5 adet bot bmzm tc:oekı:sl askeri fab • 
rikalar umum mudiirl mcrk •z ııatm •l-

komlıı ·onunca 21.10.1939 cıım rtcsi gü
nıi ıaa t 1 de a ık arttırm 1111retiyle salı· 
1 c tır. Ş ar amc parnan; olar.ık komili -
yonı :uı. erilir. T aliple .n muvakkat temi • 
nRt otan (28) lira ( S7) uruş ve 2490 nu -
m rallı kanun 2 ve 3. nıadd~lcriıı.dekı 
Ycsalkle meıı: • r gun ve sııntte komıııyor.a 
mörııcaıı: rı. (.SO.SS) 15025 

P. T. VE T. MÜDÜRLOCO 

e urıunlu amuk iplri 
alınatıilK 

abra 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1) İdare ihtiyacı ic;in 5000 metre 

pamuk ipliği ile tecrit edilmiş kur
unlu kablo açık eksiltmeye çıkarıl· 
mıştır. 

2) Muhammen bedel (3500), Mu -
vakl: t teminat (252,5) lira olup ek· 
s~ltmesi, o ikincite ri.n 939 cuma gü
nü aa (16 Ankarada P.T.T. Umum 
• !Iıidürlük binasındaki atınalma ko· 
misyonuı ela yapılacaktır. 

3) İstekliler. Muvak at teminat 
makbuz veya banka teminat mektu -
biyle ·anwıi ve ikalarını hamilen 
mezkur gün ve saatte o komisyona 
murac at e<lecc.tlerdir. 

4) artnı-mcler, An rara P.T.T. Je
vaz m, !stanbul'da P. T. T. levazım 
yniyat ·ubesi Müdürlü !erinden be
clsiz olarak verilecektir. (4774) 

1476'.l 

Ta zi kutusu alınacak Tahmin e<lılcıı bc:deU (55 .000) lira olan 
16 k•lcm çelik Askeri Fabrikalu U~ ım 
Miıd rlll"li Meıkn Satın Alnı Kom·syo-
nunea 20 _ ıo. 1939 Cuma gıh1 ·· sa t H.vO P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
da pazarhkla ihale e ilecc .tır. Şartname ı) İdare: ihtiyacı iı;m 800 adet onlu 
(2 lira (75) lı.urut mukabilinde komis - te\•ıcı kutusu kapalı zarfla eksiltmeye 
yondan verilir. T 1 plerin muvak t teml-

1 olan 140 0) Jıra ve 2~0 nu ralı • Çlkarılıuı ·tır. 
nunnn z ve ! mad clcri ckı vesaik ko- 2) uh :nmen bedel (7200), mu -
misyo cu olm ı ' nna ve bu i le 1 ita • • t t · t (S O) ı· 1 k 'lt 
dar tücçardan oldakl~rıı a dair T c ret o. va ta 11 ına ıra o up e sı -
d 81 vcaikasile mezkür giuı ve saat e ko • mesi. 25 bi r inci teşrin 939 Çarşamba 
nıiıyona rıı.uraca:llları. (4996) ı 012 günü saat (16) da Ankara P . T. T. U... 

nı 1 ad f rs" 

teı " ı 

Mü
l<o· 

mum Müdilrlü binasındaki satınalma 
komi&vouu da yapılacaktır. 

3 ~tekliler, Muvak at t minat 
_:., "' ],. ı • 

k ı · i ve t kli i ap lt r.ar • 
arı nı o g ün aat (15) e ·adar mezkur 

komisyona ver ceklerdir. 
4) Şartm:mel , Ankarada P. T. T. 

Lev :ı:ım, 1stanb lda P. T. T. Levazım 
ayn·yat ubesi m~dürlü~lerinden be • 
tlel iz olarak ver lecektır. 

(5043} 15020 

Ta 
Devlet Oenizyotla.n l§Ietme U· 

ın m Müdürlüğünden : 
ı - İdaremizin abmil , tabliye 

ve: aktarma i§krt için kapalı zarf u ·u
liyle yapılan ek iltmede alınan teklif· 
!er ha<ldi lii ıkında gorülmediginden 
yeniden pazarlık ureti)'le ihale edile 

cektir. 
2 - Mu ammen bedel 46600 lira-

dır. 

Muhtelif inşaat 
Kütahya. ganıizonu Satm Alına Komisyonundtı.Jl • 
A) Kütahya.da tayyare gamiz:orı11nda aşağıda cinı ve miktarı gösterilen pavyon, 

ccphaneltk ve. istinat duvarı yaptırılacaktır. 
B) Muhammen bedelleriyle muvakkat teıninatlan:, eksiltme şekli ve saatlan hizala

rında osterilıniştir. 
C) Ek iltmc 10 - Birincitc rin - 939 alr günü Kütahyııda merkez komutanlığı bina

ımdaki satın alına komi9yonunda yapıl.:ıcııktır. 
D) Şartn me, plan e k ifnameler her gün komls:vonamnz.da gorülebilil". 
E) Pavyonların eksiltm ·ine girccc olıınlar teklıf melüuplannı kanuni veııaikle 

giiYenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edece· kapalı z.arila
n.ru ıhale saaundan bır saat cvcl kom isyon başkanlrğı makhu:ı: mııkabilindc vennc
leri. di er eksiltmelere girecekler de vesaik \'C temiııat mcktupl .. nyle ihale saati nn-
da komis7onda bulunmalnn ilan olunur. 14677 
Cinsı iktun Muhammen kc~lf Muv.1 kat Ek iltmc 

bedeli te inııt Şekli Saati 
Lira Kuruş Lira Knruş 

Pavyon :z 53611 

Cephanelik :z 6423 
Cephanelik istinat 
duv rı :z 2608 

Sat it 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi Sokagı Ada Parsel 

-----
46 3930 58 

92 481 80 

56 195 65 

o salar 

Mikdarı 
M2. 

Muh mmcn 
~deli 

Lira K. 

----
Kapalı 11 

:ıarf 
Açık 14 

Eksiltme 
15 

M. temtnat 

Lr. K. 

K1:1;ılelma Ebe 402 3 7l 355 27 
Hacıeshap Şengülhamam 189 3 58 348 27 
Yukarıda ev·afı yazılı araların mülkiyeti 28-9-1939 tarihinden 28-10-1939 

tarihine kadar bir ay müd etle pazarlıkla satı;ıa konulmu tur. 
İhale her haftanm pazartesi ve perşembe giınlen saat 15 d defterdulık· 

ta toplanacak komisyonda y.:ı.pılacaktır. 
İsteklilerin adı geçen gün! rd~ J.:om"ııyon.a gelmeleri ve bundan evel şart-

nameyi görm ve: izahat alma istiy nlerin deft darlı · ıilli emlak ınü -
dürlüğUne mUracaatlan ilan olunur. (5052) 1502 

mır olınaca'< ide !mar. ~ 'l" d1 i "üğü~de ·apılaca~ r. 

A '- D f 1 ~ ~ j 'I'ali le rın ':o 1.S enıınatlar.yle mura· 
Bir 

n ... ara e ter ar ıgıncan : .• 
1. .. 1. , . 11 h ı· ca tları ıl.u ı olunı.ır. 

ısa ıra ucre ı ve vı: tı er eye ın- ( 071 ) 
ce ihtisas mevkii lı: bul edilen ı uha -

15028 

e es·sot kemat memurluğu münhaldir. Mcınu- T e 
rin ka. ununun 4 üncü vı: 3'5() nuına • A.n ~ra Belediycainden : 
ra1ı kan nun 13 uncü ma <lelerindeki 
evsaf ve eraiti ·2 buluruın huku' 
mezunların n vesika) riyle birli · te 
tahriren •eya şifahen Defterdarlık 
mulıakemat mlidürlilğüne miJracaatla· 
fL (5044) 14975 

aı rma i!" ı 
Ankara Defterd rlığmdan 

Manya gölü civarındaki tuzla bi
nası dahil olma üzere Manya,, gölU
nün (o U% bin) lira bedel muhammen
li saydiye re i e avlamak ha': tı 
haziran 1939 tarihinden itibaren üç 
seneliği 20 gün mü det e açık artır
ma suretiyle müzayedeye koıtulmuş i
se de ihale günıi olan 28.9.1939 tarihi
ne kadar talip ÇL madtğmdan 9.10.939 

g;ızar~~e~~:; . 1 ~ık ~ 1 

ren (10) gün müd e le tem Ht edi di-
ği ilan olunur. (5080) 15031 

Ankara Belediye&inden : 
l - 30. 9. 939 günü lı:ira müddeti 

bitecek olan istasyonda belediyeye a
it odun ve kömür deposu 31. 5. 941 ta
rihine kadar kiraya verilmek üzere a
çık artırmıya konµlmuııtur. 

2 - Muhammen bedeli (900) lira -
dır . 

3 - Teminat (67,50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek i teyen -

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 13. 10. 939 cuma gUnıi 
saat 10.30 da belediye encümenine mil· 
racaatlan- (4855) 14809 

1 - Cliınhuri}•ct b yr mın la ın{\ -

tat olan mahallerde yapılacak tcnvi -
rat v :.csisat on beş giın milt detlc a
çık eks"ltm ye konulmuştur. 

2 - Muhammen b deli (3005) lira-
dLr. 

3 - Muvak' at t mina ZZS,38 lira
dıf. 

4 - e ifnanıesini görmek isteyen 
!erin her- gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 20. 10. 939 cuma günü 
ııaat 10,30 da b-lediye encümenine mü 
racaatlan. (5092) 15035 

3 et ampul 
ra Belediyesi.nden : 

ı - Cumhuriyet bayramı için alı -
naca ol2n 3000 ad t ampul ve tefer 

,l/'Nw,,,lfl'f,[r.-...... -..;..---· 

dır. 

3 - M uva 'kat temi ıat 120 liradır. 
4 - rtnanıe ve keşi evrakını gör 

mck isteyenlerin her- gün encümen 
ı alemine ve iste lilerin de 20. 10. 939 
cuma günü saat 10,30 da belediye en
cümenine müracaatları. 

(5003) 

Ten ra 
An ra Be ediyesinden : 

ı - Kalede saat kulesine Neon zi
}''asiylc yaptırılarak ten irat tesisatı 
ıs gün müddeti açık eksiltmeye ko
nulmu~tur. 

2 - Muhammen ~deli 1400 lira -
dır. 

5 - İnşaat miıddeti i e b;ışlama ta 
rihinden itibaren 270 iş günüdür. 

6 - T klif mektupları yukarıda ya 
ulı gün ve sa.:ıttcn bir saat evcline ka 
dar makbuz mukabilinde komisyon 
vermeleri lazımdır . 

7 - Posta ile gönderilec ınek up 
tann ihale günü ·aat 14 de kad r 
misyona gelmiş lrna ı artur. P 
daki gecikmclcr kabul edil ez. 

(7225 4713) 14663 

T • 
1 z 1 

Çanak le Nafıa Müdürlü-ün
den : 
Kapalı zarf usu iyle eksiltmeye ko

nulan iş Çanak le - Balya yolunun 
1 + 000 - 15 000 kil me releri ara
sında 14 kilometre şo için 10500 mel· 
re mikap ham taş ihzarı. 

l - Bu i in e if be eli 1.ıeher met• 
re mikabı 176 kun an 18 80 liradır. 

2 - Bu iş ait evrak ve şartname • 
ler §unlardu: 

A - E siltmc şartnamesi 
B- Mukavele projesı 

C - Bayındırlık işleri genci şart
namesi. 

D - Husu i ve f nni şartname 
E - Keşif cet ·eli, metraj cetve , 

fiyat bordrosu malzeme g f'ği iste • 
yenler bu şartnameleri Canakkale na· 
fıa miıdürlüğüııd delsiz olarak gö
rebilirler . 

3 - İbal 13. 10. 939 t rihine ru h 
yan cuma günü sa. t 15 de naf1a mü • 
d\ir ü" ü lıinasın topl nacak komis· 
yon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin 1386 li lık muvakkat teminat 
verme! ri ve vilayet makamına m .. ra• 
caatla alacakla.n vesika ile 939 yılı ti· 
caret odasına mukayyet bul ındukla
rına dair vesi ayı komisyona vennelc· 
ri la.ı:ımdır. 

5 - Taliplerin iha e ünil olan 13. 
10. 939 nrihinc müsadif cuma gün· 
saat 14 de tadar teklif mektuplarını 

komisyona vermeleri lazım ır. Bu &a• 

attcn sonra •eril cek aıe tup1ar ka ul 
edilmiyeceği gibi po ta ile gönderilen 
mektuplar el hi bu &aattc komisyonda 
bulunması l "zım ır. Postadaki gecik· 
meler kabul eılilmez. 

(7671 - • 75} 14824 

su $ ta klu 
Eskit bir Belediyesinden ı 

Kaplanlı suyunun An .ara'da satışı
n n bir ba ie veri esi hakkında i ar
tırma ~artnamesinin iki ınad c i tadll 
edilmi1 ve bu ::ıebep c ihale i 13. 10. 
939 cuma gününe t ik oluıımu t r. 

T dil edilen m ddelerden biri i ba.-
lyaıı 

\ma ılma&t i incis i de temin t akçe i
nin üç senelik taahhüt miktarı fü:-crin
den v rilmcsidir. Keyfiyet tekrar il 
olunur. 14831 

Tômira mü na kasası 

3 - Pazarh la eksiltme 18 te rini S 1 k 
eve! 1939 tarıhine müsadif arşamba atı 1 en z 

3 - :t:uvakkat teminat 105 liradır. 
4 - artnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve is 
teklilcrin de 20. 10. 939 curr.a günii 
saat 10.30 da encümen kalemine mü-
racaatları. (5094) 15037 

günü saat 15 te Denizyolları işletme Belediye İmar Müd'"rlüğünden : 
umum müdUrlü ü alım satım komis- Hacılıayramda kada.:tronun 51 inci 
vonu ~yapılacak ır. Kat teminat adasının 15 numaralı parselindeki ah-
6990 liradır. . . aphaneniu enkazı (150) lir muham-

4 - Pazarlıkla ek ıltme şartnamesı men bedelle on be. gün açık arltırma
adı geçen komi yonda parasız olarak ya konulmuştur. İhalesi 16-10-939 ta -
alınır. rihine müsadif pazartesi saat 15 de ya· 

5 - İs eklile~in . ta!in oluna.n. gün pılacağından taliplerin teminatlariyl! 
l teı 

ve saatte pazarlıga ı tırak cdebılırler. müracaatları ilan olunur. 
. •. 6 - 1s c lilerin ticaret cıdasında (4950) 

A: eri Fabn -~ar Umum ~u mukeyyet oldu larına dair bu seneye 
dürlügü erke~ S hn Alrn Ko- ait vesika raz etmeleri §art ır. 
rniııyonundan : 1 (7955/ 5075) 15030 

T in c ı en bedeli (9000) lira olan 2 
det Sakuli Rende Tezgihı A kerı Fabri • ----·-------------

250 Adet Bakır Tasfiye ocağına at esnet TuUası 
5000 ., .. , ,. .. Keııı~r Tutlaaı 
1500 ~ Normal nıı.zit tuğla&ı. 

S Ton Şamot Harcı 
8 .. Sihka Harcı 

Askeri Fabıikalar Umum Müdürlüğü erkez S:ıbn ima Ko İs· 
yonund : 

Tahıuin c ilen bedeli (SOOO) lir otan cins ve mik rl~ .. ~~.rda yıızrlı Uç ka· 
lem 'fu&la ve iki kalem harç Aıkeri Fabrık:ılar Uınum üdurlugu Merkez .salın .ı-
1113 komişyonunca l -10-939 ar am a · f!U a;ı.at ~4 tc: azarlıklıı lhak c.dıleccktır, 
Şartn rne para11 .ı; olacak komısy d n verıllr. TaJıplerln m~v kat tenuna~ olan 
(600 !ıra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele ndekı. ve aıkle komıliyonc~ 
olmadıklarnıa .,e bu · le ala .adar tüccar dan oldu .!arına daır Tıcaret Odası vesı-
ka yle mezkur '' ıı ve attc komisyona muracaallan. (5037) 14969 

300 Metre Aleaıinyom Boru 40 mm. x 50 mm. 
30 ,. ., 110 mm. X 120 mn . 
30 150 mııı. x ltiO mm .. 
10 Met.re Mnrabb• ı Alcmi~yo:n lcvhıı. !"» nıaı. kalmtıı!tn 
10 .. ., 10 mm. .. 

Askeri Fab~kalar Umum Müd(irlüğü Merkez S tın Alma Komis-

yonund n : 
Tahmin edilen bedeli (2100) lira ola be$ lıialem Aleminyom boru ve levha A ke

rt abrikalar Umum Mudıirliığü Merkez Satmalma kom yonunca lS-10-11139 ~ r• 
ıaınba. günil saat 14 30 da pazarlıkla ıhale c:dılecekt r. Şartname par u olarak ko
mi&Yoııdan erilir. Taliplerin muvakkat tenıınat olan (157) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı lr:ınunun 2 ve 3. maddelerindeki vttıılkle komısy~ncu olmadıklarına ve bu 
i~le l'k dar üccardan nl<lu ı rıllA dair ticar • od ~ı YC&ıku e mcıkür &iln ve: 
aaaue kowi,yona miır ta.at.la lS039J Hll7 

i ti ararı 
Ank r Belediyeai imar Müdür-

lüğünden : 
Duatepe'de kadastronun 285 inci • 

ctasının 20 numaralı parselindeki ha -
nenin Ahmet kızı Ayşe namına ka • 
yıtlı olaı1 1/3 hissesi ye ile kaUıedil
mek üzere (150) lira mukabilinde is· 
timlilki takarrür eylemı ve adresi 
meçhul bulundu undan 3710 numaralı 
kanunun 10 uncu madde ine tevfikan 
tebliğat yerine kaiın olmal. üzere ga
zete ile ilaııına lüzum ha ıl olmuştur. 
Mutasarnfının tayin olun:ın istimlak 
bedeline bir itirazı varsa 3il0 numa -
ralı kanunun 12 inci ınaddeai mucibin
ce itiraz etmt!si ak i takdirde istimlal 
mı.ıamelesinın keslıi kat'iyet edece· i 
ilan olunur. ( 5053) 15024 

atık onkaz 
Belediye lmar Müdürlü~ündem 

Kurtulu lsta yonu civaunda ka • 
dastronun 1310 uncu adasının 5 numa
ralı parselindeki hanenin elli lita mu
hammen bedelli enkazı açık müzaye-

e e konulmu ur. İhalesi 20 - 10 - 939 
tarihinde rniisadif Cuma giinü saat 15 

pltrl ca 
Çanakkale ı afıa Müdürlüğün

den 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltm ye 

onulan iş Canakkale viliyeti Ezine 
kazası dahılinde yenıden yapılacak 
hastane binası inşatı olup bedeli keş
fi 72823 lira 2 uruştur. 

2 - Bu i e ait evr:ı.k unlardır: 
A-Pl 
B - Eksiltme artnamesi 
C - Hu usi ve fenni şartname 
D - Fiyat bordrosu mesaha cetve -

li. keşif h .. 1 sası 
E - Mukavele projesi 
F - Bayındırlık işleri gcneJ şart -

na!'llesi 
L - Tesviyei türabiye ve Jcargir in 

~ta ait fenni artnaıne 
İ - Dal i1t elektrik tesisatı ile sıhi 

te. isata ait umumi şartname 

Ladik Bel d' · eis i ~inden ı 

26. 8. 931) ta i inde ihale edilecek 
olan kaza elektril te i tına talip zu
hur c mc iğind n 9. 10. 931J giinü sa
at 16 da pazarlıkla ihale edi me ii-
7.ece temdit edıldiği ıl n olunur. 

15008 

r 

z 

zaman uğrıya 

tah iller hamille ine 3 - 1lıa1 9. 10. 939 tari ir.e ras 1ı 
yan pazartesi giinü saat 15 de nafıa 
müdürlüğü binası içinde toplanacak 
·omisyon huzurund yapılacaktır. ~· • Kir ev nı~ 

4 - Eksıltmcye girebilmek için ta· _ 
!iplerin n az 40000 liralık bir bina ; 
yaptığına dair vesika ile (4896) lira : 
95 kuru hık muvakkat teminat ve iha· : 
le gününden 8 gün evel Çanakkale vi- _ 
layet makamına müracaatla alacakları E 
ehliyet vc:s.ikalannı ve ticaret odası : 
vesika.sı kQmisyona verilmesi l!zım · -
dır. 

--12 oda kalorifer 2 banyo1 = 
parke düşeme g n!. bahçe : 
garaj Koca tepe' d son oto- : 
büs durağmda lsmet L önü :: 
caddesi 65 mürac t telefon : -1589 --mr 



5 - 10. 1939 --...:..__:: 

- MiLLi MÜDAFAA 

2 adet tezgôh alınacak 
. M. M .Vekaleti Satm Alma Ko

b\ısyonundan : 
P 1 - İki adet elektrikli taşlama tezglhı 
h azarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Mu • 
(:~ın~n bedeli (600) lira olup illı: teminatı 

) lıradır. 

1 
2 - Pazarlık 7-10-1939 cumartesi günü 

aat 00) da vekalet satın alma komisyo· 
nu!lda yapılacaktır. 
k 3 - Fenni ve idari tartnameıi her cün 

0 •nlsyon<la görülebilir. 
4 - lsteldilerin kanunun 2. ve 3. cü 

l'l'\~ddelerinde yazılr vesaikle birlikte te • 
:!nat mektupları ile muayyen ıaatta ko -

'"ona müracaatları. (4671) 14626 

Bir makine alınacak 
M. M .Vekaleti Satın Alma Ko· 

b\İıyonundan : 
1 - Bir adet bantdan soğuk profil çekme 

makinesi pazarlıkla eksiltmeye k~nulmuş. 
~ur. Muhammen bedeli (10000) hra olup 
ılk temin.atı (750) liradır. 

2 - Pazarlık 7-10-1939 cumartesi günü 
•aat (12) de vekalet satın al.ına komisyo • 
nunda yapılacaktır. 
k 3 - Fenni ve idari prtnamesi her i\in 
0nılıyondıın alınabilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2. ve 3. cil mad· 

<lelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk temi
nat trıektuplariyle muayyen aaatte komis
>'ona müracaatları. (4672) 14627 

Saç makinesi ahnaçak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

trıiayonundan : 
1 - Bir adet profil saç kesme ve delme 

makinesi pazarlıkla eksiltmeye konulmuş
~ur. Muhammen bedeli (1000) lira olup 
ıllr teminatı (75) liradır. 

2 - Pazarlık 13-10-939 cuma g\ini1 saat 
ıs de vekR!et ıatm alına komisyon.unda ya· 
Pılacaktır. 

3 - Fenni ve idari ıartnameler her ıUn 
lı:ornisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 Unci1 
J?ıaddelerinde yazıh vesaikle birlikte ilk 
teıninat mektuplariyle muayyeA saatte ko· 
l?ıiayona müracaatları. (4667) 14758 

Pirin~ döküm ocağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

hlisyonundan : 
l - Bir adet pirinç döküm ocağı paza.r. 

lıkla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
~edeli (1500) .lira olup ilk teminatı (112) 
lıra (50) kuruştur. 

2 - Pazarlık 14-10-939 ıünll aaat 11 de 
~ekltet satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

3 - Fenni ve idari ~artn.ameleri her giln 
koınisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve S. eti mad
delerinde yazılı vesaikle birlikte ilk teı:ıi· 
nat nıektuplariyle muayyen saatte komıs
:Yona müracaatları (4665) 14759 

l makkap tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan ı 
ksiltm onu1mu5tur .. fll~:.ırurTMr~k il 

li (2000) lira olup ilk teminatı (150) lira· 
dır. 

2 - Pazarlık 13-10-1939 cuma ıifnll saat 
(11) de vekllet satın alma komisyonun -
da yapılacaktır. 

3 - Fennt ve idart ıartnameler her ,Un 
komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve Ü -
~üncü maddesinde yazılı vesaikle birlikte 
ılk teminat mektuplariyle muayyen saatte 
koıniayona müracaatları ( 4666) 14760 

Kundura ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

btiayonunda.n : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına (!2.000) 

o.tıa iki bin çift okur kundurası açık ek -
•ıltnıc ıuretiyle münakasaya konulmuı • 
tur. 

( 2 - Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 
44S) dört yüz kırk beş kurustur. 
3 - İhalesi 12 • birinciteş'rin - 939 per

ıerııbe glinü &aat 11 dedir. 
.. 4 - lllı: teminatı (8370) sekiz bin üç yüz 
"'etıniı liradır. 

S. ~ Evsaf ve ısartnamesi (712) yedi yilz 
~n ıkı kuruı mukabilinde M.M.V. satın al-
~ komisyonundan alınabilir. 

k - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
g~nunı,ın ikinci ve üçüncü maddelerinde 
i'~s1terılen vesaikle ve teminatiylc birlikte 
Yoa e •aatmda M.M.V. satm alma komiı-

nuna ıtelmeleri. (4834) 14798 

Bir lngilizce mütercimi 

alınacak 
Milli Müdafaa Vekaletinden : 

"ekiJct te .. b · b" · · ı · llıi.ıtc 1 . rcume ıu esıne ır ınyı ızce 
franı~~ ını alınacaktır. Aynı zamanda iyi 
inıtıhanca blleı;ı t~rcih olunur. Y~pılacak 
Verileccta 11 ehlıyetı sabit olunca bıdayette 
ter!Jecek crct 160 liradır. Bu ücret gös -
bilir. Taı!t1'8ai ile 210 liraya kadar çıka· 
birlıkte ıp kolanların hal tercümeleriyle 
caatları il~e i.lete birer istida ile müra • 

4 n olunur. (4914) 14875 

2 Cenereytör alınacak 
M. M. V. Deniz Merkez Leva· 

:trrn Satın Alma Komisyonundan; 
o' 

1
n -:-it.Tahmin edilen bedeli (25250) lira 

neka 1 1 adet Cenereytörün pa:ı:arlıkla mü 
Urtess~Rı ..1~10-939 tarih:ne ruthyan pa
rrı i te~ 1 kı:ınu saat 14 de vekô.let binasında 
ce~ti r~ ıl komis .. umuzda icra edile-

~,~ - l~ti lcuru, bedel ile şartnamesini 
' ak istıyenlerln her gün komisyona mü 
raraatları. 

18~ -: Münakasaya ıtirmek iatiyenlerln 
3 lıra 75 kuruıluk ilk teminat ve ka

nuni ve "k ı 
1 sı a rını ve '•omisyoncu olmadık 
Payı h kkındaki evrakı ile birlikte belli 

ün ve saatte komisyonda. harır bulun· 
f:" • ' "' rı . (4901) 14891 

Musiki Gel. Erba~ hazırlama 
Orta okuluna talebe ahnıyor 

M. M. Vekaletinden : 
ı . - . Ankarad~ riyaseti cümhur bando he

Jetı bınasındak• musiki gedikli erbaş ha • 
zırlama orta okuluna yatılı ve parasız o , 
larak talebe alınmıya başlanmıştır. 

a - Okulun tahıil derecesi ortadır. Ay. 
rıca c1a mesleki dersler okutulacaktır. 

3 - Kaydı kabul ıartları : 
&) Bet aınıflı ille okulu bitirnıiı olmak. 

b) Vücudunun teıelı:küllltı dibgöıı n a
henkli, sihati yerinde olmak. 

c) Ağız, diş, parmak teşekkülleri mu -
ıikiye elverişli olmak (dişleri tamam, ağ
iı düzgiin, elleri tabii) 

d) Kendisi ve ailesi kuıursıız bir ahlak 
ve seciye sahibi olmak . 

e) Terki tahsil müddeti iki ıeneden faz
la olmamak. 

f) 14 - 17 yaşında olmak ve yaılara ait 
boy ve ağırlıkta bulunmak. 

g) Evelce gördüğü tahsil derecesini gös
terir oahadetname veya tasdik.nameyi haiz 
bulunmak. 

h) Geldiği okuldan, darsten, vukuattan, 
sağlık durumlarından çıkarılmı11 olmamak. 

i) Şehirli olmak ve musikiye hevesli bu
lunmak. 

4 - Bu ı;artlan taşıyanlar buludukları 
yerlerin askerlik şubelerine müracaat ede • 
cekler ve askerlik subelerinde bulunan as
keri lise, orta okullarla, Gedikli erba11 ha
zırlama orta okullarına ait kaydı kabul 
şartlarında yazılı vesikaları tamamlatıp 
şube yolu ile Ankarada askeri liseler mü • 
f ettiısliğine gönderilecektir • 

lstidalarda adresler sarih olacaktır. İs
tekliler çağrılmadıkça bulundukları yer • 
terden hareket etmiyeceklerdir. 

5 - Kaydı kabul için askerlik şubeleri· 
ne müracaat 20 - birinciteşrin • 939 tarihi· 
ne kadar devam edilecektir. 

(4940) 14897 

200 Battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
Nümunesi gibi 200 tane battaniye 9 -

Birinciteşrin - 939 pazartesi günü saat 10 
da pazarlıkla ıatın alınacaktır. Beher b~t
taniyeye tahmin edilen fiyat dokuz lıra 
olup teminat 270 liradır. İsteklilerin te -
minatlariyle birlikte pazarlık gün ve saa· 
tında M.M. V. satın alma komisyonuııcla 
bulunmaları. (5000) 14950 

Gömlek, nevresim ve saire 
diktirilecek 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bütün malzemesi vekAletçe veril -

mek ve Cebeci hastanesinde gösterilecek 
mahalde dikilmek üzere 11000 tane don, 
11000 tane gömlek, 6000 tane nevresim, 
13000 tane yastık yüzü, 7000 tane yastık 
kılıfı, 4000 tane elbise torbası, 6000 tane 
yatak kılıfı diktirileccktir. 

2 - Hepsine dikme ücreti olarak tah
min edilen fiyat 2800 liradır. 

3 - Makin.e, makas vesaire gibi alat ve 
dikiııe ait malzeme müteahhit tarafından 
temin edilecektir. 

4 - Pazarlığı 9 - Birinciteşrin . 939 pa
zartesi günü saat 10 da Ankarada M.M.V. 
aatın alma Ko.da yapılacağın.dan pazarlı(a 
girecekler 4-ZO liralık teminatlariyle bir • 
likte pazarlık gün ve saatında M.M.V. sa
tın alma Ko.da bulunmaları. 

(5002) 14952 

Su ,ebekesi lesisah 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1- Keşif bedeli 4646 lira 86 kurut otan 

Muhafız ve piyade alay kıılaları ahırlarına 
hariçi su şebelı:ui tesisatı pazarlıkla yap-
tırılacaktır. C · z-- Pıuarhir 7 - 10 - 1939 umartesı 

.. + 11 ~edir 3 "A..~l.l t'ç!'flH.&.w.: • """'f •••~ vv .ü_ .., --ı '-''1--r 
tartnamesi 12 kuruş mukabilinde komis -
yondan alınır. 
+- Pazarlığa gireceklerin kanunf temi

nat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddele
rinde yazılı balgeler ve bu gibi iılerle i11-
tigal ettiklerine dair Ticaret Odasından 
alacakları vesikalarla birlikte muayyen gün 
ve saatte M. M. V. SA. AL. KO. da bu • 
lunmaları. (5088) 15033 

HARİTA UMUM Md. 

Yazlık elbise alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta Gn. Drk.lük kıtaaı eratı için 
700 takım yazlık elbise açık eksiltme sure
tiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 9-10-1939 pazartesi günil 
saat 10.30 da Cebeci Harta Gn. Drk. lük 
binasınra Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4637 lira 50 ku -
ruş, muvakkat teminatı 347 lira 81 kuruş 
olup banka mektubu veya maliye makbuzu 
kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı eün ve saatte te • 
minatlariyle birlikte komisyona gelmeleri 

(4509) 14488 

BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

Kok kömürü alınacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1-

dare Heyetinden: 
1 - Kapalı zarf usulü ile Meclis 

ve müştemilatı kaloriferleri için (iki 
yüz) ton kok kömürü satın alınacak. 

tır. 

2 - Şartnamesi Meclis daire mü -
düdüğünden bedelsiz alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 
(390. üç yüz doksan) liradır. (Temi • 
nat banka mektubu) olacaktır. 

4 - Eksiltme 16 • Birinciteşrin -
1939 pazartesi günü saat 15 de Bü • 
yük Millet Meclisi İdare Amirleri He 
yeti odasında icra kılınacaktır. 

5 - Kapalı zarfların ihale günü sa
at (14) de kadar makbuz mukabilin • 
de tevdi edilmesi lazımdır. 

6 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi
kaları birlikte getireceklerdir. 

(4921) 14914 

LEY AZIM AM1RLİGİ 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiıyonundan : 

t 
i 

1 - İzmir müstahkem mevki askeri has
anesinin 48,000 kilo kesilmiı koyun eti 
htiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuıtur. 

2 - İhalesi 6 • 1. el tef .• 939 cuma gilnü 
aat 16 da İzmirde Kıılada İzmir LV. i· 
mirliği satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

1 

ı - Tahmin edilen tutarı 20640 liradır, 

ULUS 

4 - Teminatı mavalı:kate ıtkçuı 1548 tlyaCJ içbı 686 bin kilo ekmeklik mı ka-
liradır. palı .:ı:arfla eksiltmeye korıulmuttur. Mu-

5 - Şartnamesi her gün komisyorıda gö- hammen bedoli 89180 lira olup ilk temina· 
rülebilir. tı 6688 lira 50 kuruııtur. İhalCtıi 11-10-939 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı çarşamba günü saat 10 da Adana'da Aske
olduklarına dair vesika göstermek mec - ri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
buriyetindedirler. 2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara, Kay-

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 ı •eri, Mersin, Adana Aakeri aatınalma Jıı:o
aayrlı kanunun 2 ve üçüncü maddelerinde misyonlarııı.da her gün görülebilir. 
ve ıartnamesinde yazılı vesihlarla temi- 3 - İstekliler tayin edilen günde ihale 
nat ve teklif mektuplarını ihale saatından aaatinden en u bir saat evveline kadar 
en az bir saat eve! komiıoyona vermiş bu- kanununun 2.3 maddelerindeki şeraiti ha. 
lunacaklardır. (4747) 1469S iz olduklarına cair vesaikle teklif mektup

Muhtelif inşaat yaphrtla<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Kuşadasında ciheti askeriye tara

fından gösterilecek mahalde yapılmak ü
zere bedeli keşfi 78894 lira 55 kuruşluk 
iki adet pavyon ile 14S39 lira 8 kuruşluk 
bir ahır 5013 lira 74 kuruşluk bir mutbak 
ki ceman 98447 lira 37 kuruşluk inşaat 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - İhalesi 16 birinciteşrin 1939 pazar
tesi günü saat 11 de İzmir Bornova'da as
keri &atına.ima komisyonunda yapılacak -
tır. Muvakkat teminatı 6172 lira 45 kuruş
tur. 

3 - BU' inşaata ait resim plfin fennt ve 
hususi şartnameler her gün Bornova aske
ri satınalma komisyonunda görülür, tet· 
kik edilebilir. 

4 - Bu ise istekli olanlar Nafıa Vek§. 
!etinden alınmıs yapc mutemetliği vesika
sı göstermesi veya biz:.ıat yüksek mühen
dis veya mimar olması ve yahut bu şart
ları haiz olmadıcı takdirde bu işin fenni 
mesuliyctini üzerine alacak bir mühen
dis veya mimarı inşaatın devamı müdde
t ince istihdam e<lecee ine dair noterlikten 
tas<likli senet vermesi şarttır. 

5 - Eks iltmesine girecekler 2490 sayı
lr kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazı
lı tarifat dairesinde teklif ve teminat mek 
tupları ihale saatinden bir saat evveline 
kadar adı geçen komisyona vermeleri. 

6 - Posta ile gönderilecek teklif mek· 
tuplarının yukarda bildirilen vaktine ka -
dar komisyona gelmesi lazımdır. Postada 
vaki olacak teahhür kabul e<li lmiyecektir. 

(4835) 14794 

135 Ton un ahnocak 
An.kara Levazım Amirliği Satrn 

Alma Komisyonundan : 
l - Eğirdirdeki kıtaatın senelik ihtiyR· 

cı 9lan 13S ton un 19-9-939 günü yapılan 
kapalı zarf eksiltmesinde talibi ı;ıkmadı -
cından 19-9-939 sa lı güminden itibaren bir 
ay içinde pazarhğ bırakılmıştır. 

2 - Son pazarlıe ı 19-10-939 per;ıembe 
günü saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Unun şartnamesi Isparta tüm ko • 
mutanlığı binasındaki satın alma komisyo
nundadır. İstekliler ııartnameyi komisyon • 
da görebilirler. 

4 - Muh:tmmen tutarı 16200 liradır. 
5 - İlk teminatı 1215 liradır. 
6 - İsteklilerin 19-10-939 perşembe gü

nü saat 16 da tUmen aatm alma komisyo • 
nunda bulunmaları. 

7 - Saat ayarı tümen daire saatından ya. 
pılacaktır. 

(4814) 14/95 

Hesap memuru İhsan hakkında 
Konya Tümen Sorgu Hakimli

ğinden : 
934 yılında Karaman piyade alayında 

~ • ,. • • :1 •\ .... .lu 1.t.v._l' "~.,\,\, l'~ı .. d.• a.\ayı.nAa. 

ücretle istihdm edilen hesap memuru ih
sanın ikametgShı ve halen nerede bulun
duğu meçhul bulunduğundan derhal Kon. 
yadaki tümen sorgu hakimliğine müracaat 
etmesi veya ııarih adresini bildirmesi ak
si takdirde hakkında askert muhakeme u
sulü kanununun 216 cı maddesinin tatbik 
o:dilecefi lüzumu ilin olunur. (4847) 14804 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Isla.biye ve Maraş garnizonları ih-

larını komisyona vermeleri lazımdır. 
(4850) 14306 

Buğday kırdırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
6000 ton buğday kırdırılacaktır. Kapa

lı zarfla eksiltmesi 12-10-939 perşembe 
günü saat ıs te İstanbul levazrm amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tch 
min bedeli 50640 lira ilk teminatı 3782 li
radır. artnamesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalariyle beraber tek 
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. (4852) 14808 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tire piyade alayının bir senelik 

ihtiyaçları olan 600 ton sı V,ır veya keçi 
eti kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuş. 
tur. 

2 - İhalesi lG-1. tesrin - 939 pazartesi 
öğleden evci saat 10 da Tire pıyade alayı 
k:ırarg!thı b inasmd:ı ;ırnnılac'lktır. 

3 - Bu mil·dar ı;ıf:ır veya keçi etinin 
umum tnhmin bedeli < 13 00) lira muvak· 
bt teminatı (1035) liradır. 

4 - Eksiltmiye girecek ohı n ların eksilt· 
me gümi 2490 sayılı kanunun 2-3 un c:ü mad
delerinde istenilen bel geleriyle b ir li kte i
hale gim ve wwllt inden en geç bir saat ev
veline kadar temimt ve t eklif mek tupla
rını Tire pi .. ade ahyı salınalma konıi ııyo 
nuna vermis bıılunacaklardır. 

5 - E vsa f ve şartnamesi Ankara ve İs
tanbul Lv. amirliği İzmir 57. T üm ve T i. 
re piyal!e a lay s:ı.tınıılma komisyonların. 
da mevcuttur. İ stekliler rr.üracaRtla oku-
yabilirlt'r. ( 4935) 14879 

Terzi kaydı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara dikim evi için terzi kay 
dı muamele5İne başlanmıştır. Sanata 
aşina işçilerin Cebecide yiyecek an -
barı müdürlüğüne müracaatları. 

(4963) 14905 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli garnizonu için 160000 

kilo bulgur kapalı zarf uı;uliyle münaka -
saya çıkarılmıştır. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 
13 kuruş olup ilk teminatı 1560 liradır. 

3 - İhalesi 27 - Blrincitcşrin • 939 cu -
ma günü saat 16 dadır. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki "Yesaik ile teklif mektup . 
!arını ve teminatlarinı savi zarflarını belli 

w.. ... a \\on on •• bh •\ c:ve\ine k a -
dar Kırklareli askeri satın alma komis • 
yonuna vermeleri. (S019) 14963 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli garnizonu için talibi çık

madığından 800000 kilo kuru ot yeniden 
kapalı zarf usuliyle milnakasaya çıkarıl -
mıştır. 

2 - İhalesi Z7 - Birinciteşrin • 939 cu
ma günü saat 16 dadır. 

3 - Kilosunun muhammen bedeli 3 kU· 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Miktarı M. Bedeli 
Kıtast Cinsi Kilo Lr. Kr. 

Edirne Kuru ot 
,, ., ff 

Uzunköprü ,, ,. 

Edirne .... 
Edirne " .. 

205260 
20S260 

4Sl20 

9324-0 

33240 

6157 80 
61S/ 80 
13S3 60 

22797 20 

997 20 

İlk Te. İhale 
Lr. Kr. T. Sa. 

461 9S 
461 9S 
101 52 

13-10-939 
13-10-939 
13-10-939 

şekli 

17 K. Z. 
11 .. .. 
16,SO 
Açık eksiltme 

209 79 13-10-939 11,30 

74 79 
Açık eksiltme 

13-10-939 10 

Süloflu ,, ,, 118080 3542 40 26S 68 13-10-939 9 
Açık eksiltme 

1 T " b" l'k . h b" Aı;ık eksiltme - umen ır ı len ayvan.'\tının ır senelik ihtiyaçları olan yukarda miktarla-
rı ve !eslim yerleri yazılı kuru otlar a~ık eksiltme ve kapalı zarf usuliyle mukavele· 
ye baglanacaktır . 

. 2 - Şartnamelerini görmek istiyenler her iÜn iş saatlerinde tümen satınalma ko
mııyonunda görebilirler. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatlerde ilk teminatlariyle birlikte Edirne tllmen 
satınalma komisyon.una gelmeleri. 

4 - Kapalı zarflar için belli saatlerden bir saat evvel teklif mektııplarını komis-
yona vermeleri' ilan olunur. ( 4846) 14803 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm Alma Komisyonundan 

1 - Edim~ tümen birl.ikleri hayvanatmın bir senelik ihtiyacı olan asdrda mik
tarları ve teıılım mahallen yazılı yulaflar kapalı zarf ve açık eksiltme usuliyle mu
kaveleye bağlanacaktır. 

2 - Şartnamelerini görmek istiyenler iı saatinde tümen aatmalma komisyonunda 
görebilirler. - - -

3 - İsteklilerin belli ıiliı ve saatlerde aşağıda yazılı ilk teminatlariyle birlikte 
Edime tiımcn satınalma komisyonuna müracaatları. 

. 4 - Ac;ık eksiltmeler için belli saa~lerde ve kapalı zarfla r için belli saatlerden 
bır saat evvel teklif mektuplarını komısyona vermeleri ilan olunur. 

Miktarı M. ~ede!. İlk Te. İhale 
Kıtaıı Cinsi Kilo Lıra K. Lira Kr. Tahm. Sa. Şe. 

-- --
Süloğlu Yulaf 162000 1720 00 729 00 12.10.939 17 K. 
Edirne .. 43440 2606 40 193 48 .. 11. Aç . 1 Edirne 2SOOOO 15000 00 .. .. ,, 112S 00 .. lS. K. Z. Edirne 250000 15000 00 

.. .. 
1125 00 .. 11 Edirne 250000 15000 00 

,. .. ,, .. .. 112S 00 10. 
Uzunköprii 62640 3758 40 

.. .. .. "" 281 92 10, 5. A. Edirne 1l3000 7380 00 

.. ,, .. .. 5S3 50 .. .. .. 16. Ka. Z . 
(4849) 14805 

3 • 
nevı hayvan • 

yemı al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği sahnalma komisyonundan: 

1 - Talipler her gün şartnameyi Nigde de tüme nsatın alma komisyonunda görür 
ıe parasız alır. 

2 - Kapalı :ıarf ile yaprlan ihale muay Yen saattan bir saat evetine ve teklif mek
. ırlarını mezkQr komisyona vermeleri ilin olunur. 

İhalenin şekli 

Kapalı zarf usulil 
Cinsi Kilosu 

Yulaf 
Kuru ot 
Saman 

720000 
442000 
300000 

İhale yeri 
(4991) 14910 

N if-le As. Sa. Al. Komisyonu 
Muhammen bedel İlk temi. İhale gün saat - ------

36000 
19890 
6000 

2700 
1491 
!450 

18-10-939 1a da 
Çarşamba 
18-10-5139 16 da 

nıt 25 Mil.tim ohıp ilk tem.iaau 1950 lira
dır. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 5 mad<k· 
terindeki vcuikle mezkl1r gün ve saattan 
en az bir saat eveline kadar teklif n te
min.at mektuplarınr havi :ı:arflarını askeri 
aatın alma komisyonuna vermeleri. 

(5021) 14965 

-7-

NAFIA VEKALETİ 

Buharh su pompası alıDIClk 
Nafıa Velı.:aletindeıı : 

31/ 10/ 39 salı günü saat 11 de Ao
karada Nafıa vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odaannda topla -

Ankara Levazun Amirliği Satın 
nan malzeme eksiltme komiıyonandı 

Manej y~ri yaptırılacak 

Alma Komisyonundan : 9000 lira muhammen bedelli 6 adet bu· 
1- Ayazağada sUvari binicilik okulunda 

şerait ve ke. if cetvellerine göre kapalı ma- harlı su pompası kapalı zarf ueulü ilt 
nej yeri yaptırı\acağından kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
ihalesi 21 - Birinci T~rin • 1939 Cumar- i f 
tesi günü ıaııt 10 da yapılacaktır. Mubam- Eksiltme şartnan:ıcs ve te ernı • 
men ke5i f bedeli 30283 lira 90 kuru ur. atı bedelsiz olarak malzeme mftdfir· 
İlk teminatı 2271 lira 29 kunıııtur. Şerait lüğünden alınabilir. 
ve k~if cetvelleri bedeli mukabilinde ait 
olduğu şubeden verilebilir. İsteklilerinin Muvakkat teminatı 67 lira ~ ku· 
ihale gününden en az st-kiz gün evvel villl.· ruştur. 

yet Nafia fen müdürlüklerinden alacaklım İsteklilerin teklif mektuplana.ı 
vesikalariyle beraber belli gün ve saatten 
bir saat evveline k:ıdar teklif mektupları muvakkat teminat ve ~rtnameeindcı 
nı Fınclı !dı'da komutanlık satınalma ko· · yazılı vesaik ile birlikte aynı gün ~ 
misyonuna vermeleri. (S0.?.2) 15014 at 10 kadar mezkur komisyona mak· 

337.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirlii{i Salın 

Alma Komisyonundan : 
1 - K ilisteki kıta3tın senelik ihtiyacı 

olan 33/000 kilo un gerek kapalı zal'fla 
eksiltmesinde ve gerekse bir ay içinde ilk 
pazarlıf.ınıla istekli cıkmadıfıooan ikinci 
pazarlığı 11 - Birinciteıırin . 939 çarşam
ba günü saat 16 dıı ya p ı l:ıcakt:r. 

2 - Muhammen tuta~ı 37070 lira olup 
ilk teminatı 2781 lirntlrr. 

3 - Ş:lTtnamcs i h llih iyede askeri satın 
al ma komiı;yo·rnndııd ır. 

4 - İ stekl ilerin vaktinde komisyona 
ge!melerı. (5029) lSOlS 

165.000 kifo odun 

o'ınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı- Akhezdeki kıtaatın senelik ihtiyacı 

olan 165.000 ki lo odun gerek kapalı zarf 
usulile yapılan eksiltmesinde ve garekse 
bir ay içinde ilk pazarlıkta istekli çıkma -
dığından ikinci pazarlığı 11 - Birinci Teş
rin - 1939 Çaqamba günü saat Hi da ya
pılacaktır. 

2- Muhammen tutarı 18150 lira olup te 
minatı 1361 lira.dır. 

3- Şartnamesi Ialahiyede Askert Satm 
Alma Komisyonun~fadı::. 

+- İıitcklilerin vaktinde lı:omiayonda bu-
lunmaları. (5033) 15016 

Pi in~ ve bulgur ahn (ak 

buz mukabilinde vermeleri lhımdır. 
(4531) 14520 

SIHHAT VE 1ÇT1MAI M. V. 

Demir kepenk yaphnla<ak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Ve

kaleti Hudut ve Sahiller Sıhat U
mum Müdürlüğünden : 

Umumi müdürlük binası ile müşte

milatına açık eksiltme ile demir ke • 
penkler yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 6865 lira, muvakkat t~ 

minat 514 lira 88 kuru~tur. 
İhale 16 - Birincit~rin - 1939 pa -

zartesi saat 14 de Ankara umum mil
dürlük satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Taliplerin on bin liralığa kadar bu 
gibi işleri yaptığına dair vesika gös
termeleri şarttır. 

Şartnamenin parasız olarak ayniyat 
muhasibi mesullüğünden alınma.L 

(4961) 14903 

JANDARMA 

Buz mıhı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Jandarma Genel Komutanlığı 

Alma Komisyonundan : Ankara Satın Alma Komiayonun-
1 - Sarıkamış mıntakası Sa. AL Ko.dan dan : • 

3 . Sarıkamış mıntnkalarına bağlı ıarni - 1 _ Bir tanesine otuz bet 1antim 
zonların 2. ci Teşrin. 939 dan 2. ci Teş. 
rin 940 kadar ihtiyaçları için r.atın alına • kıymet takdir edilen çe~itli yediyüz 
cak pirinç, bulgur, miktarı aşağıda.dır. Sa- yirmi beş bin adi ve bir tanesine alt· 
rıkamış için 115 ton pirinç 140 ton bulgur 
alınacaktır. Pirincin tahmin bedeli 25300 mış santim kıymet takdir edilen kıck 
lira ilk teminatı 1897 lira, bulgurun tah - bin hayvan bua mıhı açık ekıiltme a
min bedeli 1S400 lira ilk teminatı 1155 li 
ra ır. Kars için 18700 ilk teminatı 1403 li~ ııulü ile 9-10-939 pazartesi günQ uat 
n.du. E '«!.iltmc.i 20.10.ı ı;ı3ı;ı c.uma günü 9 onda satın alınacaktır. 
ila 11 arasında mıntaka aatın alma komis- 2 _ Şartnamesi parasız komlıyon-
yonunda yaptlacaktır. Zarflar muayyen sa-
atten bir saat evel komisyona vcrilmiıs o- dan alınabilecek olan bu eksiltme~ 
ıacaktır. $artnaıne kolordunun tekmil car· girmek istiyenlerin iki ytiz dokus H
nizonlerın<la mevcut olup her gün her yer

1
- rahk ilk teıuinat makbuz veya banka 

de görillebilir. (5043) 1502 
mektubu ile prtnamede yazılı bele .. 

Kıc:l.k elbiselik olanacak ıcrıe birlikte bem gUn saat onda ko -
:!/ misyonda bulunmaları. (4741) 1470S 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komiayonundan : Satıhk eşya 

l - 15000 metre kı:ı;lık elbiselik kuınaı 
alınacaktır. Pazarlıkla eniltmesi 7-10-939 Jandarma genel komutanlıfl .An. 
cumartesi günü saat 11.30 da İıtanbul kara aatm alma koroi.yoaund.aı 
Tophanede LV. ~mirliği satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. Askeri evııaftaki Aıağıda miktarı yazılı üç blen:ı 
nümunesi me:ı:kOr komisyonda görülür. ı.. eıya 9-10-939 pa.ırarteıi günü Mat 14 
teklilerin kati tcminatlariyle belli ıaatta de komisyonda satılacaktır. 
komisyona müracaatları. (SOSO) 15022 

Kunduralar jandarma ıubay okaha-

10.000 kilim alınacak na ve tenekeler de komiayona mtin. 
caatla görülebilir. Arttınn81ına .... • 

Ankara Levazım Amirliği. Satm 
Alma Komisyonundan : 

10000 adet kumaıtan mamQI kilim alr -
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 7-10-1939 
cumartesi aiinü ıaat 11 de lstanbul Top • 
hane levazım imirliği satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 22SOO lira kati teminatı 
3375 liradır. Nümuneleri komisyonda rö
rülllr. İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (S052) y5023 

Kuru soğan alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesse • 

seteri için 7S ton kuru soğanın 3-10-939 
pazarlığında talip çıkmadıiından tekrar 
pazarlıkla eksiltmesi 6-10-1939 saat ıs de 
Ankara L V. am i rliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3450 lira ilk te
minatı 258 liradır. $artnameıı.i komisyonda 
görülilr. İsteklilerin kanuni vesika ve te -
minatiyle belli vakitte komisyonda bu -
lunmaları. (S070) 15027 

538.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliğ'i Satın 

Alma Komisyonundan : 
1- Antalya'daki kıtaatın senelik ihtiyacı 

olan 538.000 kilo unu kapalı zarf uıulilc 
eksiltmeye konulmuştur . 

2- Şartnamesi Isparta tümen aatmalma 
komisyonunda ve İstanbul, Ankara leva • 
zim am irlikleri satınalına komisyonunda
dır. İstekliler şartnameyi komisyonlarda 
okuyabilirler. 

3- İşbu 538.000 kilo unun muhammeıı 
tutarı S9.180 liradır. 

+- Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 
mikdar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 4209 liradır. 

5- Eksiltme 21 - 10 • 1939 tarihine te
sadiıf eden Cumartesi günü saat 16 30 da 
İspartnda tümen aatınalma komisyo'nunda 
yapılacktır . 

6- İatekliler 21 • 10 • 1939 Cuınrtesi 
günü saat 15 ,30 za kadar teklif mektup
lannı İsparta tümen satınalma komisyonu 
baş~anlıcına verecek veyahut rönderecek
lerdır. Bu S2attan sonra verilen veyahut 
gönderilen mektuplar alınmayacaktır. Sa· 
at ayarı tümen daire aaatile yapılacaktır. 

. 7- 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bılh&ssa 32 maddesine uygun olmayan 
me~t.uplı!~ .. , ~ lhipleri eksiltmeye iıtirak 
ottırılmeychktir. (5082) 15032 

mek iatiyenlerin tam vaktinde • • 
misyona ba§vurmaları. 

210 Tane Boı benzin tenelcea 
27 Tane B09 cilt lrutueu. 

125 Çift Eıki erat kundurut • 
(4956) l<\Mf 

D. DEMIRYOLLARI 

Memur ahnacak 
Devlet Demiryollan Umum Mü

dürlüğünden : 

Merkez, işletmeler ve atelyoler kf
kilatında istihdam edilmek ilnn nril· 
sabaka ile memur alınacaktır. Mlıla
bakaya iştirak edeceklerin ap.ğıdald 

evsafı hazi olmaları şarttır. 
A - Türk olmak ve Türkiye olm

huriyeti tabiiyetini haiz bulunmak, 
B - Orta mektep veya liso tah.lli

ni bitirmiş olmak, 
C - Azami 35 yapnda ~ 

(35) yaş dahil. 
D - Hilsntihal eshabından bulan • 

duğuna dair polisten mu1adda.k: •-' • 
ka ibraz etmek, 

E - İdare hekimleri tarafından ya
pılacak sıhi muayenede Devlet demir
yollarında istihdama mani bir hu4ıalı· 
ğı bulunmamak, 

1 - Müsabakada kazanan orta mek
tep mezunlarına 60, lisan bilenlere 

67, lise mezunlarına 74 lira lisan bi • 
!enlere 83 lira ücret verilecektir. 

2 - Müsabaka 16. birinci te§rin 939 
pazartesi günü saat 10 da Ankarad'a 

cer dairesinde, lstanbul'da Sirkeci, 
Haydarpa a ve fzmir'de iıı:letme mü • 
düdüklerinde yapılacaktır. 

3 - Müsabakaya gireceklerin ara
nılan vesikalarla 14 birinci teırin 939 
cumartesi gtinüne kadar 2 inci ınadd • 
de yazılı isletme müdürlüklerine mU
raca.atlan llzımdır. 

(5046). 14976 
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POL1S 

Kaput yap ırılocok 
Emniyet Umum Müdürlüğün· 

den: 
1 - Zabıta memurlan için yaptın • 

lacak azı 2000 çoğu 2500 - adet kapu -
tun 22. 9. 939 cuma günü yapılan mü
nakasasında eklif edilen fiyat haddi 
l.iyik görülmemiş olduğundan 12. 10. 
939 perşembe saat 15 de kapalı zarfla 
yeniden münasakaya konu!mu tur. 

2 - Beherine 13 lira fiyat tahmin e
dilen kaputlara ait nümuneyi görmek 
ve şartnameyi almak isteyenlerin em
niyet umum müdürlüğü levazım §Ube
sine müracaatları. 

3 -Münakasaya iştirak edeceklerin 
2437 lira 50 kuru~luk muvakkat temi • 
nat makbuz veya banka mektubunu 
muhtevi teklif mektuplarını 2490 sayı
lı kanununun 4 üncü madesinde \"azı

lı belgelerle birlikte münakasa günü 
saat 14 de kadar komisyona teslim et-
meleri. (487i) 14825 

2 Kar kol bin u yaphnJ ; ' 
Ankara Emniyet Müdürlüğün· 

den : 
Madde: 1 - B"iri Cebeci mevkiinde 

diğeri Altundağında iki polis arak.ol 
binası yaptırılacaktır . 

2 - Beherinin hülasai keşif bedeli 
(4999) lira (11) kuruş olup ilk temi -
natları da (?ED) liradır. 

3 - Açık ek:.iltme günü 17.10.1939 
salı günü saat 15 dedir. 

4 - Keşif bülasas1, plan, ve şartna • 
m:si emniyet müdürlüğü hesap mua
melat memurluğunda görülebilir. 

5 - İsteklilerin bu işte lazım olan 
kanuni belgeleriyle birlikte mezkur 
gün ve saatte Emniyet müdürlüğün -
de toplanacak olan komisyona gel · 
meleri. (4957) 14901 

ANKARA V ALILIGl 

Muhtelif mevya fidanı r1 

almark 
hkara V&liliğinden : 

1 - Ankara Akköprü civarında te
ıis olunacak meyva bahçe i için muh
telifi.ılcins ağaç mubayaası ve bunla
rın prtnamesine göre çukurlarının 
açılması ve tımar. ve kabulü katiyc ka 
dar bakımı kapalı zarf usuliyle eksilt· 
miye konulmuştur. 

2 - Ağac;;lann mubayaası ve eaH ı.. 

ıni ve kabulü katiyc kadar bakımın kc 
şif bedeli (11030) on bir bin otuz lira
dır. 

3 - İhale 16/ B . Teşrin/ 939 pazar· 
teai günü aaat ıs de Ankara Vilayeti 
Zira.at Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Şartnames· Ankara .liraat Mü
dürlüğünden alınu. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan 
taliplerin muhammen bedelin % 7,5 
tutarı olan 827 lira 25 kuruşluk meb
lağa ait Banka mektubu veya Vilayet 
Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatı
rılmı§ depozito akçası makbuzu ile 
gösterilen günde saat 15 de Vilayet 
Ziraat Müdiırlüğüne gelmeleri ilan 
olunur. (4825) 14797 

Okul binası yaptınlaca 

Ankara V o.liliğinden : 
21. 9. 939 tarihinde kapalı zarf usu

Jiyle eksiltmeye konulan Etlikte ya
pılacak okul binası inşaatı için talip 
çıkmadığından 22. 9. 939 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuştur. Keşif bedeli (32248) lira 
(11) kuruştur. 

Muvakkat teminatı 2418 lira 61 ku
ru tur. 

İsteklilerin: muvakkat teminat mek 
tup veya makbuzu, ticaret odası ve -
sikası ve bu işe ait nafıa müdürlü -
ğünden alacakları fenni ehliyet ve 
sikalariyle birlikte her pazarte i ve 
per~emh .. günleri saat ıs de vialyet 
daimi eı ~ümenine gelmeleri. 

Bu işe ait ke .if ve artnameyi her 
gün nafıa !'l" •• ''irlü"ünde görebilec~k 
leri. (4875) 14822 

Okul binası yaphnlacak 
Ankara .'aliliğinden : 

21. 9. 939 tarihinde kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulan bahçeli evler 
mahallesinde ·apılacak be~ sınıflı ilk 
okul binası in aatına talip çıkmadı -
gından 22. 9. 939 tarihinden itibaren 
b'r ay müddetle pazarlığa konulmu • 
t r. 

Ke if bedeli (38304) lira (90) ku
ru~tur. 

Muvakkat teminatı 2872 lira 87 ku
ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek
tup veya makbuzlariyle, ticaret odası 
vesikası ve nafıa rnlidürlüğünden bu 
i e ait alacakları fenni ehliyet vesika· 
lariyl~ birlik e yukarda adı geçen ta· 
rihten itibaren her pazartesi ve per -
şembe günleri vilayet daimi encüme -
n; ........ ,.ıml" eri. 

Bu r;, .ıit ke~if ve arlnameyi her 

gün natıa mudurJuğilnde görebilecek-
leri. (4874) 14823 

İ nşaot münokasası 
Ankara. Valiliğinden : 

1 - Ankara merkez mücadele ensti
tüsünüün tevsi inı,ıatı 19. 10. 939 per -ı 
"embe günü saat ıs de ihalesi yapıl -
mak üzere, kapalı zarf usuliyle ek
sil miye konulmu tur. 

2 - Ke~if bedeli (19.000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1415) H -

radır. 

4 - İsteklilerin: teklif mektupları
nı, muvakkat teminat makbuzları, ti
caret odası vesikalariyle, vil.lyet ma
kamına ihale gününden en az 8 gün e
vel istida ile müracaat ederek bu iş 
için alacakları fenni ehliyet vesikala
riyle birlikte yuk::ı.rıda soıu geçen 
ı:;i.incle vila ·et binasında nafıa müdür
lü"ü od"sıncla topla. aca1' narıa komis 
yonuna saat 14 de k:ıdar tcv 'i etmi1 
olm:ıları. 

Bu işe ait keşif ve 'lr•n;ır.ıeyi h'!r 
gün nafıa rniidürlü~ünde gören~ ec::k-
leri. (t.9i2) 1' 08 

h r 
Anka:-a Vali.iğin en 

Etlik merkez l "bc;atuvarlarında ya
pılııca ahır in .. -2tı Zl - 10 - 939 Cu · 
martesi günü c;aa 10 d:ı "'i ~yet 0

'1 sı 
dahilin c Nzfia komL.yonu da iha · 
lesi yapılmak üzere açık el:Giltm.ye 
komılrmı~tur. 

Keşif bcdeii (6283) lira (i9) kuruş
tur. 
Muva~kat temina~ı (471) lira (29) 

kuru ·tur. 
İs ekli erin mııvak ·at temi'! ır.ek

tup vera makbuzu. ticare o -ısı vesi· 
kası ve bu iş içi Nafi .födürrn;,iln· 
den alaca ·ları fe i e livet vesikala • 
riyle birlikte yukamla adı ge en gün 
ve saat ta fafia komisyonu reisli 'Yine 
miirac<:atle.rı. 

Bu i~~ ait ke ;f ve ııartn .. meyi her 
ün Nafia Müdürlüğü de gör .. bile -

cekJerd·r. (5056) 15029 

Dil, T ih, Coğnıfy f- "ilesi 
t le ~ in"n yemek m "n asası 

Dil. Tarih, Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden : 

A - Kapah zarf usuliyle ihaleye c;ı
karılan Fakülte yatılı talebenin sabah, 
öğle, akşam yemeklerine talip zuhur 
etmediğinden ihalesi yapılamamıstır. 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanunun 
40 ıncı maddesi hükümlerine tevfikan 
14 - 10 - 1939 cumartesi günü saat 11 
de pazarlık suretiyle ihalesi yapıla -
cağtttdan ..ı kacl " '"' n. k
tepler Muhasebeciliği binasında göa-
terılen gün ve saatte hazır bulunmala-

rı. 

B - Muhammen bedel beher talebe 
için 75 kuru!} olup bunun bir senelik 
tam yekunu ~4Z18 lira yetmiş beş lru
rU'•tur. 

C - Yüzde yedi buçuk muvakkat 
temina bedeli 2566 lira 41 kuruştur. 

D -İste lilerin artnameyi görmek 
ve izahat almak 'faere Fakülte hesap 
meınurlu "una müracaat etmeleri ilan 
olunur. ( 824) 14796 

Münhal za ıt katiplikl 
An ara C. üddciumumiliğin-

den : 
Beypazarında bir Polatlıda iki onar 

lira maaşlı zabıt katipliği münhaldir. 
Memurin kanununun 4 üne" mad

desinde yazılı evrak ve şeraiti lazimei 
haiz bulunan istekliler arasında 9.10. 
1939 pazartesi günü saat 10 da imti
han yapılacaktır. 

. 

Talipler arasında do-ru ve süratli 
makine ve el yazısı yazanlar tercih e
dilecektir. 

Bu şerait dahinde mezki'.ır imtİ· 
hana girmek istiyenlerin 7.10.1939 cu 
martesi günü öğleye kadar evrakı 
müsbitcleriyle birlikte adliye encü
menin~ miiracaat eylemeleri 

(5089) 15034 

Ankara Birinci Sulh Hukuk hakimliğin 
elen: Ziraat Bankası Atlana ~ubesi me
r:ıur n mretlerinden Avni Tan ve valide
si !"ı tına T• rı. 

Ziraat Ve'.dleti Ve'·ili Avuknt Güzi 'e 
tarafı an a:cyhinize açılan davadan do
layı ibn ctgahınızın n.cçhuliyetine mcb-

i il,jncn d.ivctiye ve gr/aı> karıırı tebliği 
~nrctiyle her ikinizin gıyabınızda yaı>ılan 
duruşma sonunda yüz lir?nm yiizde on 
avu t .. t ık ücreti ve mns:ı.rifi m'.lh:ıkeme 
ile birlikte tahsiline 27-9-939 tarihinde 
k:ıbili temyİ7. olmak ü ere kar:ır veril. 
mis ol ı~ "u ilanen teblii; olunıır. 3705 

3. cü Sulh Hukuk Mahkemesin
den : 

Sarac; Sinan mahallesinden Çolak oi:la 
Mu•tafa kızı ve Börc ·ci Ahmet karı ı Şe
ri! e'nin 332 senesinde N enek köyiinıle bila 
varis vef t ettigi y.ıpıl:ın ahkikııt an an
la ıltlığıntlan terekenin yarılm ~ı Ankara 
Deherdartığından istenildiiti cihetle m~z
burenin mezklır köydeki 15 dôniim mikda
rında bulu an ve hududu evrakında yazılr 
olan tarla mahkemece vaziyet e<lilmis ol
du •undan kanun meder.inin 536 ıncı mad
desi mucibince bordu ve alacak arın bir 
ay ve kanunun mezkiırun 534 üncü madde$i 
mucibince dahi mirascılarmın üç ay için
de mahkemeye müracaat etmeleri ve bu 
müdıletin hitamında mira'lın hazineye in . 
tik•! e eı:eği ilan olunur. (5015) 15013 

HUDUTLAR TEHLIKEDEı 
Eric Von Stroheim-Mirielle Balinl l 
........................................................... ı 
......................................................... f 

Hatay Gümrük m hafaza taburunun / 
sene erzak ihtiyaç listesi 

Hatay Gümrük Muhafaza Taburu Sa.tm Alma Komisyonundan ı 

:Muhammen 
Miktarı Bedeli 

Muakkat 
teminat İhalenin gün İhalenin ne Sah l ı k : 

Cinsi 

Şeker 

Bulgur 
Kuru fasulya 
Mercimek 
Zeytinyağ 

Patate 
Pirinç 
Kuru soğar 
Nohut 
Sadeya;; 
Sabun 
Saman 
Kuru ot 
Odur 
Arpa 
ı::. ıvır eti 
Un 

Kilo Lira Kş. 

3150 
15350 
14475 

4975 
2125 

11900 
8775 
4125 
8850 
3300 
412.) 

135500 
2018 o 

945 
1223 
1737 
. 348 25 

850 
952 

Z544 75 
165 
531 
353~ 

1237 50 
2032 50 
8072 
9255 
8 0:) 
cı 7:; 

1212· 

Lira Kş. ve saati suretle yapılacağı 

?O 88 16.10.939 Sa: 10 da Açık eksilt. 
92 10 ,, ,, 11 de ,. ., 

130 28 ,. ,, 14 de ,, ,, 
26 12 ,. •• 15 de ,. ,. 
63 7517.10.939 ., !Oda ,. ,. 
71 40 

190 86 
.. 
•• 

12 38 
39 83 18.10.~39 

05 265 
92 

152 
C05 
694 
u37 

81 " 
44 .. 
40 19.10.939 
13 
83 

" ., 
6SO 63 20.10.939 
916 83 .. 

•• 11 de 
., 14 de 
,, 15 de 
,. 10 da 

" .. 
,. 

" ,. 11 de .. 
,. 14 de .. 
,. ıs de 

.. 

.. .. 
" .. 
il 

., 11 de Kapalı Z. 
,. 15 oe ,. 
.. 16 d;ı .. .. 
,. 11 de .. 

.. 15 de " " 
1 - !ata Ü'TlrÜ muha~:ız t;; .. •ırunun ser.elit er:ı:~k (un mayıs 940 ni .1 

ye ·..,c kad:ır ır) ihtiyacı y 1 ı·arıya çıka~ıım ş olup ya~ılı günlerde Antakya 
c.:a Gümrü!' mı;hafaı-a tab ıru sat•n alma komi-: onunca "hale eri Yil!Hlaca't 
tır. Bu uıı ıs•aki ş rtn:'.mn'er mcz!tiır omis •onıfa her zaman .füüle' ilir 

2 - Tallp an~i erz kl ı i'ıalesine !!irecekse o er7a J.;r için g•rck!i 
ter.ıi:ıa mt• 'ak :ata. 1 fs!<el" nın p'.hnrii'-ıeri bac:rn:'rl''rHif<'i v•zn cl:ı ı: 

atıracak ''! han"(İ i a e "' dt olduğunu t:?minat mak U"'\lT' la t:!srih e•ti
rccek \•e ihaie aatin• en .. nce komisyona müracaat edecektir. ı .9Zo 

Acele S11.ultlr. ve lricalrk. - Bahçeliev
ler: B. 4 yemek, yatak, misafir odaları 
eşyasiyle tam döşeli acele kiralık ve satı· 
lıktır. Telefon: 2316. 3621 

Satı/ile Kurı köpeği: - Eyi cintı 13 
aylı:t kurt köpe&i acele satıhktır. Mek
tupla Ulusta Y. t. ye müracat 3678 

Saulılt. e. yıı - Az kullanılmı<j bisiklet, 
h sır 1-o tuk, masa, soba, alon gramofo
nu. yazıhane, büfe . 

Bankalar Cad. Çicinyurt sok. No. 7 
"Vai'On-lı sıra~mda... 3662 

Satrlık Piyano - Çok i7i bir alır.an mar 
kalı pi ·:ıno ~atılıktır. Sı!ıhiye V t .-!eti 
k-r ısmda Çi'ğatay sokağı 15 ikincı kata 
mlü ca t. 3714 

• 

r! ırJ.Jı Atı. - 4 otl:ı, h , konforlu dal· 
re. Hal:e e .uf.ıltı, öp ı.ba•r o. 37 ı; r· 
me: i in u;ir. e -r:~rc, görüşmek içi Tel. 
1616 3637 

Kiralı 'c - 31 lira. Öncebec"de orta 
me· teple mü'ki e ara~ı ar :2 ında Baga
turlar 5.-, :;: md- k• an ve bal•k 1 kıır I · 

sınria 32 N. 4 od:! su dahil 3639 

Aceı~ k:•al·k - Yc!'lİ el' ilmıcn c ı.l 
iz r s•ıktk. l' o. S da 3 ocl 1 bol h va
ı:ıızı, elektrik. fill d;ıh:1 içinı.lc' ; ere m' r;ı. 
caat. :iMO 

Kiralı!< - B..i· ük :n~l>ilyc i eda b'o
r ifer, tcleion , : k u • H~nıı:: a~ı. Soy
sıl Ap. Kapı ı, da!re 4. tc~ fon z,;ıs. 

:!rıııııııııııır 1111111 111111111 11111 ıı~ııı=ııııırııı ııııııııııııııııııııı'ı&.. 3514 
_ l(ir;ı/ık kat - Geniş 4 oıla v. s., ebit 2 

------
--
= ---------------= 

TÜ 
, VA URUMU 

• • • 
1 a ıye ır 

lfmcı 11 İlkteırin 939 dır 

Bundan ba~ka: 40.000, 25.000, 20.000 liralık ikramiye

lerle 200.000 ve 50.000 Hralık iki adet mükafat vardır ... 

_ 1v,udrop 1 büfe. h r tlirl:i konfor cihaz v~ 
: t.~tsatı. fevkalade nez ret. İt: bakanlık = karsrnı Krzılıtmn'r sok. 4 Tel, 60'6 3~7 -: Kıra/ık odıı - P.·yıın için ai c neztlin-
: de b~nyolu gü;ı;cl havadar Işıklı:r cad. 
:: Necati okulu yanında No. 23 Ugıır Ap. 
: d<1ire 2 içindekilere müracaat. 3650 

: Acele Kir:tlık - Demirtepe Em~k Ap. 
:: da biiyük 5 oda l salon 2 hol sıcak so
- 'uk sulu. kaloriferli konforlu daire. = ı Ti: 3295 36SZ 

: Kirtılık daire - M !tepe son durak as
: faltta Akıncılar soka ' ı :t-:o: 4 Ap. üst kat 
- 3 oc!a 1 hol 1 bi7.mct i otl sı konforlu ayn 
: ayrı 2 daıre. İçindekilere müracaaı. 3666 

_ Kıralrk. daire - 4 oda 1 hol. Ycni'ie· 
: hir <:;ağa ay sokak No. 7. Yanınd:ıki De-
: niz Ap. nma muracııal. 3675 --- -- - Kaloriferli daireler - YcniGehir İsmet 

İnönü caddesinde (27) numaralı llpartma· 
nın be~er oda ve birer holü havi birinci 
ve ikinci katları kiralıktır. Üçüncü kata 

.,11111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111,. 

ve 2G98 telefona müracaat. 3676 

..il 111111111111 - 5 inci keşidenin büyük ikramiyesini 111111111 111 L. 
[{iraTık - Çıkrıkçılar yoku unda Çulha 

Kanleşler Apar manında 3 üncü katta her 
tarafa nazır büyük bir daire kiralrk ır. 

: Telefon 2750 3677 ULUS PİV GO GİjESİ "AZANDI --
- - Kiralık - Yeni ehir, Mimar 

- de lfoııforl (5) o blr hol. Tel: 6 21 L t.: 1 - = ---- = -: Büyük ikramiyeyi 20431 No.lu biletle Çankırı Cad. Niğde Bak • : 
: kaljyesi yanında ayakkbı boyacısı MevlGt oğlu lıfustafaya kazan- : 

- -- dırmıştır. 3000 liralık ikramiyeyi de Bakkal Mehmet kazandı. Ad- -
., 1111111 res: Yeni sinema yanında "ULUS PİYONGO Gişesi., lllllllr" 

'• .. , .. ,_.,..._# ., .. ·' < ' w • "- •J.ILı. 

CiLDİNE KIYMAYAN 

Traş bıçağını 

KULLANIR 

Her yerde Po er fr ı bı(a lanm araymlz 
M. edim İren gün Yeni hol No. 1 - 59 

Lokanta ve Gazinolann 
nazarı dikkatine 

Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 
mamulatrmızı görmeden: ÇAT AL, KA
Ş IK ve BIÇAK takımlarını almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarilP. 
A vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara sah~ merkezi: Niyazi Kırımman ve Ortağı Anafar-
talar caddesi. No. 93 Tel. 1973 2929 

r 

3679 
Kiralık - Möbleli bir oda kiralıktır. 

Yenişehir, İnkılap sok. N. ~ alt katta bi-
rinci kap. 3680 

Kiralık oda - Bir bay için aile yanın
da gli.ı:cl bir oda kiralıktır. Özen arkası 
Menekşe sok.ak Canıtcz Ap. No. 12 da· 
irc 4. 3681 

Kira/ti daire - Maltepe, Uludağ so
kak No. 14. 3 oda bir hol mutbak banyo 
tam konfor ilst kattakilere müracaat. 

3683 

KiralıTc ev - Bahce kinde üç büyük o
da, hol, kiler, geniş mutfak, baııyo, havıı.
gu1 oca "ı. Otobiise bir dakika Yenişehir 
Kutlu yanrnda Uc:ar okak No. 17 alt kat. 
Su parası dahil 50 lira. 3684 

Kir.111/ı oda - Büyuk. ferah, kalorifer, 
konfor, HavU2başı Park karşısı Menı;ıı 
Ap. 1 l. ci daireye müracaat. 3685 

Kiralık ev - Yenişehir Tuna cnddesi 
N'o. 19 da 2 oda banyo, mutbak müşterek 
Ev sahibine müracaat. 3697 

Kir;ı/r/ı; - Kavaklıdere Özdemir cadde· 
si 70 No. lı evin alt katı kiralıktır. Elek
trik, sıı, hava gazı vardır ucuz kiraya ve
rilecektir. İçindekilere muraca<lt. 3698 

lCiralık oda - Atatürk Bulvarı, asfalt 
ü tiinde iyi bir aile yanında, möbleli kon
forlu bir oda. Posta kutu una No. 466 
müracaat. 3699 

Kirııltk Daire - Bakanlıklar karşısı 
Karanfil ve Bilge sokağı kö esi 4 oda 1 
hol. Banyo ve btltün konforu havi. Kapı-
cıya müracaat. 3700 

Kiralık Daire - Bakanlıklar karşı~ı 
Karanfil ve Bilge soka~ı kö~ .. : Bodrum 
kat. 4 oda l hol ve sair konfor~ havı 
(40) lira. Kapıcıya müracaat. 3701 

Devren Kirtılık Daire - Atatürk Bul
varı Bolu Ap:ırtınaru 3 oda 45 lira 2 nu-
maraya müracaat. 3703 

Kiralık oda - Kutlu yanını.la Atatürk 
Bulvarı Ercan apartmanı 2 numarada 
konforlu Dayan için. 3712 

Kiralık - Maltepede fmala\ı Harbiye 
evleri yanında 2 oda 1 hol her teşkilatı 
mükemmel mü~takil d irc Maltepe bak-
kalı Abdullaba müracaat. 3713 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet Cadde
i Türe solak Şcnyuva Apartmanında dört 

odalı ve iki odalı birer daire kiralıktır. 
3715 

. 
. YENi SİNEMALA 

ULUS - 20. ind yıl. - No: 6529 

İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 
\Jmumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdiirü 
Mümtaz Faile FENİK 

Müessese MücJUrU: Natlt m ... UO 

ULUS Baacmevi ANKARA 

Pek yakında 

Seçme filmlerle 

kış mevsimine 

giriyor 

\ 
ı . 

HALK 
BU GtlN BU GECE 

Michelle Morgan . Jcan Gabin 
MERCAN ADASI 
Fransızca sö.ı:lü 

Seanslar: 
14, 30 • 16,30 - 18,30 • Gece 21 de 

12,15 de Halk matinesi 
VİCDAN AZABI 

8 U GECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 

Kiralık - Yenişehir ?! rutiye t C t, 
Ba ııoı:ulları Ap. 3 o 1 hol. 37. J 

Kiralık - Bir Bıı an icin ile y nm 1 

güzel bir oda idralılrtır. Atatürk ul 
Bolu ap:ırtmanı o. 4. 37lS 

l<.iralık oda - Bir Bı:yan için aile JF• 
nrrn.la konforlu ve mü ait fiyatla 'li c•i! • 
cck Dtl:ml"tı codde~i 1z r sokak o. J 
daire 2. 3719 

Kiral1k - 4 odah daire Işık ar cadd • 
ıinde Ticaret Bankası kar$ı m a Tral·y.ı 
Apartmanında konforlu sıhi bir daire . 

3720 
Kiraltk od.1 - Bayan için ile y runda 

Küflil Ap. No. 10 Kııılay karşısı Ycni!':C· 
hir. 3723 

Aranıyor · 

Aranıyor - Yeni ehirdc be od Jr k • 
Ioriferli. eıca!c sulu b;ıbçe içinde bir daı· 
re aranıyor. 2!:43 numıınıyıı telefonla mu• 
racaat. 

Aranryor - Relvil Palas oteli telefon 
santıralın<!a r.alr~mak iiırere fr nsı.:ca ko• 
nu ur Türk vatandaşı bir Bayan ara ak· 
~ili~ 3~8 

Daktilo aranıyor - Çocuk Esirııemo 
Kurumun lise veya orta mektep mezun 
seri yazan bir daktıloyu ihtiyaç vardır. 
!stekliler"İn ves:ıik ,.c bonıcrv"slcriyl 
Kunım Daşkanlıgına müracaatları. 367+ 

OcJJ :ı.r:ınıyor - Bir !ebe için alman 
aile nczdinııc bit o<!a aranıyor. Çocu -
S .. yı caıl •8İ Terzi .Mitluıt'a müracaat 
dılmesi. 3686 

Oda aranıyor - Bir hukuk talebesi Ye· 
ni ehirde bir aile yanırııl vey miatakil 
bir oda ıınyor. Mektupla Yeni ehir Mü
hendisler birliğinde B. Fahri Yücel'c M. 

3721 

İş arayanlar: 
Alm:ınca ders - Bir B }"lll1 Almanca 

ders vermektedir. Ulu 'ta A.A. rumuzu a. 
m ktupla ıni.iracaat. 3722 

ZAY1LER 

Z;wi - Tic;ıret Vekaletı:ıde bıılundL1-
fium ~ırada Anlc:ı!'o memurlar Koopcratıf 
irketindcn almış oldu 463 ııum:ı.ra'ı 

muvi\kkat hisse senedimi kaybettim. Yeni· 
sini alaca ııudan es ·isinin ht.kmil kaim -
dıfmı illtn ederim. 

Reııat Yamaner 3iG7 

Zayi - Sahibi bulunduğum A iman ti.ti
yonf marka motosllcletlme Ankara beıc• 
diycsindcn nldı ım 178 num rolı plakayı 
kay belim. Yeni ini alacağımdan eski · 
htlkmii yoktur. 

Adres: Sıhhat Vckllleti Hıfzıssıhha da· 
iresi memnrlamıdan Ahım:t Ormanlı. 

Zayi - Ankara almıidurlüğüudcn t:u· 
dikli zati n:iıhürUmil kaybetım. Yen.isini 
yaptıraı::ı.:;ımJan 1-i~inm hükmü yoktur. 

F. tm 1sfc y 3ı9. 
den ldı ım 12-2-9 9 tarih v 794 sayı ı 
tanınma karnemi kaybettim. Yenisini al • 
cağımdan e5kisinin hü mü yoktur. 

Ankara Emniyet l'i ıiuürlü ü slivari lra
rakolunda 438 yaka ve 938/1 S3 o;jçiJ yı
lı Polis memuru Raif Kcn:ırıo lu. 

3710 
Zayi - Ankara Emni et Müdürlliğün

den altlığJm ikıı.met tezker mi kaybet•im . 
Yenisini al cagımdan e isinin h!lkmii 
olmadığı ilan olunur. 

Macar tebaa ından Antuv n kın 
Stcru Allun 3711 

Zayi - Siirt orta okulu ikinci rmfın
dan aldı ım 5.7.939 gün -: 362 sayılı ta -
dilrn:ınıemi kayıp ettim. Yenisini alac -
ğımdan eskisinin hlll:mii yo ~ ur. 3717 

Edip Sarp 

Dr. A. 
Cebeci Hastanesi 

Sabık Sari ve İntani hastalıkları 
miitehassısı 

Adliye yanı Genç Ap. No: 7 
Muayene saati 10-19 Tl: 1323 

3726 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

§ Dak ·ıo u § - -E 63 üncü devresine ilk teş ·= 
rının ilk haf asında E 

: başlıyacaktır. Tahsil aranmak - : 
- sızın herkes alınır. (BİR) ay • : 

da diploma verilir. Belediye sı- ; 
: rasında Hanef apartmanı No. : 
: 4 Tel: 3714 ıırm: : 
.,11111111111111111111111111111111111111r-

Cebeci Hastanesi 
Cilt, aç ve Zühreviye mütehassısı 

Dr. Kemal Arıcan 
Berlin Kıliniğinden mezun. 
Cocuk Sarayı kar ıs nda Halıcı 

İbrahim Ap. Tel: 3101. 
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Türkçe Sö?lü Bt!yul: Fi m 

SÜVEYŞ FEDAİL'El 1 

Seanslar: 

14 • 16 - 18 - Gece 20,30 da 

12 de ucuz matine 

Şeyhin oğla 
Türkçe .özlü 

1 


