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Hitler'in nutku 
ııııııııııııııııııııırırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııırrııııııııııııırııııııııırıııı 

Polonya'nın nasıl imha edildiğini anlattı 

Alman devlet reisi hufôsa diyor ki : 

Barışın esaslarını kurmak 
i<in bir konferans lazımdır 
Fakat top sesleri arasında değil 

Bitler Rayıtag' da nutuk •öylerken 

Führer 
nutkunu 
söyledi 

Falih Rıfkı A1'AY 
l Füh'rer, birka~ günden~eri b~k-
enen nutkunu diın Rantag'da soy

lemi§tir. Bir buçuk saat süren nut
kun, bu satırları yazdığımız geç 
;akte kadar, ancak iki buçuk say• 
b:h~ .. b_ir hülasasını alabildik. Gerçi 
~ • ~laaa, Berlin'den verilmİ§ oldu
gu ıçın tnümkün olduğu kadar aslı
na •adıktrr; fakat, bilhassa bazı 
~~aalı noktalar hakkında aarih fi • 

Nutuktan çıkan manalar; 

1 • İngiltere'den müstemleke istemekte 
haklıyız 

2 - Alman .. Sovyet münasebetlerini bozma
yan bir Polonya devleti kurmak kabildir. 

" l .. Almanya bir silihsuhğa tevessül elmeğe 

amadedir 

Nahak yere kan dökülmesin ! 
Berlin 6 a.a. - Rayştag meclisi saat 12 de 

Kroll op~rasında açılmııtır. Bütün tribünler 
dolu idi. 

Saat 12 yi bet dakika geçe Hitler yerine gel-
di ve Göring celsenin açıldığını bildirdi. 
Mareşal Görl.ng cephede ölen mebusların ve 

hitlerci teşel(){üller azasının liatıralannı Yö.D• 

(Sonu Sinci sayfada) 

Rayıtag'ın toplanhnndan bir görl1nilf ır kedinilınek için, tam metni bekle
ıne H Ye okumak lazmıgeliyor. 
n· b' er halde Rantağ nutkunda ye
/ . ır §ey, pek geni§ sulh meselele-
ını ınü"'ak k • . b' k f ... ere etme ıçın ır on-

Lüksembiırg civarında -o~rans akli fikrinin kabul edilmİ§ 
ş rnasıdır; eski olan şey de, hiç bir 
t:y ~erıneınekte ve daima istemek· 
liflo ~aktır. Her halde Hitler, tek· 
de;.~ın~e, tetkik edilmeksizin red
" t.1 ll'lıyecek bir üslup müphemi

Fra;1sız kıtafarınin yapt'ı kfarı 

,, e ıne 't• 
F"'hı ına etmiştir. ANI HÜCUM 

1 u rer nutkunun ilk kısmmı Po· 

loOn~~Oz~f.~r destanına hasretmİ§tİr: muvaffakiyetle 
k , olu, 30,000 yaralı ve 3,000 netTcelendi 
ayıplık bir fedakarlıkla sabık Ver· Paris, 6 a.a. _ 

;a~ muahedesinin Lehistan'ı, 6 haf- _.,imdi herkesin dik 
a ~n daha az bir zamanda mah- kati, Moselle ile 
Vedldmiştir. Bu münasebetle Sov· 
y t Sarre arasındaki 
l.Let·ı~rf ve Almanya'nm, her türlü n 'h Lüksemburg'un he-• ıka 1 timallerini ortadan kaldır-
ma · · • • men şarkında bu· 

ıçın, ırkı meselelerı tanzim 'k "d " 
ed •• lunan ve • on or ecegınden bahseden Hitler, Ver• 
sa h d denilen sahaya çev . ~ rnua e esi ve Milletler Cemiye· 
tı r ı rilmiş bulunmak-

1 e a ay etmiş ve lngiltere'den 
ve! k' ·· , tadır. Fransızların .. ev ı muzakere usulü ile, sö-
tnu · · Lüksemburg hudu-
t 

rge ıstemıştir: "- Bana sözünü 
ut b' d dundaki sürpriz maz ır a am diyorlar. Versay 
~uahe~esini yırtacağımı söyleme- mahiyetinde bir hü 
dun mı ve yırtmadım mı?" cumlan muvaffa-

Nutk n b ·· 1 kiyctle neticelen· u u cum esi, Führer'in 
kendi milli davall'lrına ne kadar 5 ..,.. miştir. 
dık kalmakta olduğunu isbat eder. Fransızlar, Borg 
Öyle zannediyoruz ki bu sadakat· ormanını tamamiy
!en hiç kimse §Üphe el:-1i~ değildir: le işgal etmişler
ınanılmıyan sözler, alman milli di.- dir. Hücum kıta
'Valarınrn tehdidi altında bulunan· lan, bu noktada e
ları, bunlardııı.n krıımen veya tama· ı le geçirltmiş olan 

(.;)ıwu s rncı ~"yıada) (Sollu J üııcüd~) 

Liik•emf;urg civarındaki lımplerin olduğu borg 
P-rmanı ve haviluini gö•terir harita 

r.· ' 
NUTKUN 
AKİSLERİ 
Roma' da: 

Ne akis yapb • 
Hitler'in nutku 
menfi bir tesir 
husule getirmiş
tir. Hitler'in i_le~ 
ri ıürdüğü gıbı 
bir gulh imkinı 

Londrada kanaat şudur: 
yoktur. 

....... t ,., •••• ,,, ........ t • ... t tt ••• , ... , 

Franta'da: 
Hitler'in nutku 
bir ıulh tek·i
finden daha çok 
bir tehdit mahi • 
yetindedir. Böy
le bir sulh kabul 

edilemez. 

İngiltere' de: 
H it 1 er ıimdiye 
kadar verdiği 
hiç bir sözü tut
mamıştır. Avru -
p:ıyı tecavüz teh
didinden kurtara· 
mıyacak her han · 
gi bir teklif ka • 

Evelô Avrupa'yı taarruz 
tehdidinden kurtarmah 

bul edilemez. Teklifler karanhkhr 
Amerika' da: 
Hitler tarafın -
dan teklif edilen 
ıulh kabul edile
mez:. Ruzvelt bu 
nutka dair bir fi
kir söyleyemiye -
ceğini cünkü nut
ku d inlemediğini 

ıöylemİ:itİr. 

Nutuk bir sulh teklifinden 
daha çok bir tehdittir 

ı-Askeri heyetimiz I 
ıerefine ziyafet 

Londra: aa. - Londra Belediye re 
isi bugün Türk askeri heyeti şerefine, 
Mansion House de büyük bir öğle zi· 
yafeti vermiştir. Bu ziyafette bir çok 
yüksek Devlet ricali ezcümle maraşal 
Lord Birdwood. Hariciye Müsteşarı 
B. Butler. Harbiye Müsteşarı Lord 
Cobham ve Türkiyenin Londra bilyük 
elçisi Dr. Tevfik Rüştü Aras hazır 

bulunmuştur. 

., ...................................... .... . . 
n -ka ir ·~i 
beynelmilel 

müsabaka 

• • 

Ebedi Şef Atatürk için Ra
sattepe'de yapılması mukarrer 
anıt • kahirin yerinin istimlak 
i§leri tamamlanmıştır. Bu iş 
için Başvekalette te§ekkül e· 
den komisyon dün toplanarak 
in§aat işlerinin tesrii etrafında 
tetkikler yapmış ve bu meyan· 
da pek yakında in§asına ba§
lanacak olan anıt kahirin türk 
milletinin şerefine ve onun E· • 
bedi Şefine layık bir mükem- : 
meliyette olmasını teminen : 
projesi için beynelmilel müsa• : 
baka açılmasmı karar altma : 
almı§trr. . . . . 

"······································"' 

Taymis'in bir haberi 

Sovyef • Alman 

münasebetleri 

tearuz halinde 
Londra: 6. a.a. - Taymis gazetesi

nin Bükrel muhabiri yazıyor : 
"Alman diplomasisinin Romanya

daki faaliyeti, Rus • Alman münase
betlerinin samimiliğine rağmen, iki 
hükQmetin ekseriya tearuz halinde ol 
duklarını gösteren yeni bir delildir. 
Görünüşe bakılırsa Almanya Roman

yaya Rusya cihetinden endişesi mev
cut olduğu takdirde kendisine güve
nebileceğini ve Transilvanya mesele
si hakkında Macaristandan gelebile

! cek tehdid sebebinin de geçen mart a
yında Macaristanın Çekoslovakyadan 
aldığı Rüten ekalliyetini Ukranyaya 

1 çekmek istiyen Kremlin olacağını i
zah<ı çalışmaktadır, 

Bütçe encümeni 
Bütçe Encümeni bugün aahah 

saat 11 de topl&'nacaktır. 

Paris 6 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: iyi haber alan mahafi 
lin kan~ati tudur ki, Hitler'in nutku beklenildiği gibi çıkmıştır. 

Fakat evela Polonyalılar aleyhindeki tiddetli hareketle ve son 
ra da ıimdiye kadar asla bu kadar ileri götü~ediği ve kendi ıah 
11 hakkındaki tezahürlerle temayüz etmektedır. (Sonu s inoi sayla.da) 

111111111111111111111111 

Roma'da menli tesir 
Hitler'in nutku her türlü müzakere 

ihtimallerini tamamen yıkmıştir 
Roma, 6 a.a. - "Royter" Gayrireımi mü§a.bitlerin mütaleasm 

göre Hitler'in nutku, müzakere ihtimallerini tama.miyle yıkmıttır 
Almanya ile Rusya ekalliyetler haritasını çizerken diğer devleti 
re A vrupa'nın ~rkma kanşmam.aları hakkında yapılan ihtar ltal 
ya' da beklenilmemiıtir. 

İtalya ıulbu bütün samimiyetiyle sevmektedir. Fakat Hitler'i 
yaptığı pek mühim sulh tekliflerinin İtalya tarafından müttefik 
lere tevdiine ihtimal yoktur. ,, 

Asgari şartlara· uygun sulh lôzım 
Londra, 6 a.a. - Deyli Ekspres gazetesine göre, franınz ve İngili 

hükümetleri, kendilerinin asgari tartlarma uymıyan herhangi bir barı 
teklifinin Hitler tarafından ileri aürülmesinin faydasız olacafınt Mu 
soloni'ye 'bildirmitlerdir. 

Bu tebligatın Rayttağ nutkunu hazırlamadan önce Hitler'e tebli 
~dilmi§ olduğu bildiriliyor. 

ııııııııırırıırııııııııı 

Paris' de kurulan Leh hükümeli nezdi ne 

İtalyan hükümeti bir 
mümessil gönderecek 
Londra radyosunun verdiği bir habere göre Hitler'in Ray§tağ'da 

verdiği nutkun ltalya'da uyandırdığı akisler hiç de müsait deS'ildir. 
Nutkun, ltalya'nın harbin başlangıcındanberi ittihaz ettiği hitnraf 
tavra halel getirmiyeceği tasrih olunmakta ve nutukta :ıeğlam sulh e• 
saaları bulunmadığı kaydedilmektedir. Roma mahfillerine göre, Po• 
lonya'nın istiklalinin idamesi, İtalyan hükümetinin prensiplerinden hi· 
ridir ve bunun içindir ki Roma hükümeti, ltalya'daki Leh sefirinin va• 
ziyetini tanımakla beraber, Paris'te kurulan yeni Leh hükümeti nez• 
dine de bir mümessil gönderecektir. 

11man devlet Nisi. Hillerln geçen tene Ray§ta~' !l söylediii 
nııtlaı dinliY,en ~' nıemleketler mii,;eısilleri 
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1 • om ısı e: 
il ima ya ve 

en cevhe leri il Yalnız karodeniz 
. Yazan: Sadr<!ddin ENVER kıyılarında yağmur var 

'Asrımızda harbın mAna ve cephesi tevakkıf olduğunu gazete havadisi o
çox geni !emiştir. Kırmızı pelerinli larak okuduk. 
p:ulak mahm 2 çizmelı şövalye cengi Bu da vaki olmasa ve halen Soviyet 
tariha karıştıktan onra gün gcçtik~c i gali altında bulunan petrol kuyulan
insaı kuvveti manivcle ti. Top, til • nm da bütiln istihsalatı Almanya ih -
f!n • barut fennl inkişaflara uy<.lu. liyacına terk edildiği kabul edilse bile 
Deşer ze ·ası zamanuı hızı ile makine- Polonya'nın umumi petrol istihsalan 
!eşen orduyu meydana ge irdi; bu da 1937 scnesinıle " 501.000 ", 1938 sene
,·.:o.1cıni ve ımnayi harbını doğurdu. sinde de .. 507.000 .. tondur. Alman}'B· 
~ d elım de ihtisar edilen bu 1ümullü nın sulh zam nınc ki istihlftkinin an
ı l bın lr r;lın:ısında o kadar tefer - cak onda biri • • . Şunu da unutma • 
ı .ıat \'ar ki. kabiliyeti tabiat \'erimi malı ki. iş al edilen Polonya'nın da 
kvı; t: <. rıesi mutlak bir ihtiyaç!... bir petrol ihtiyacı "·ardır. Nitekim 

ı_ u ün irı n hayatım idamesi i~in gı- 1938 senesinde Polonya'nın petrol is
u::ıt m ddeJer ne kadar liizumlu ise sa- ti itli hafif milu.larda artmakla bera
nayl rnnl cm~si -bel.ki de daha ehem- ber ayni mUdde · zarfında umumi pet
miyetli b r harp faktörüdür. Gıdai rol istihlaki (% 12 ), benzin istihlaki 

addelerde vesika usulü veya sair e· de (% 29) ~o~almıştır. Bu yüzden Po
l illerle kısmi bir tahdit tatbik edilse 1onya'nın ge~en seneki petrol ihracatı 
bile ~bizzat h.nrbın ilı iyacı olan- tta • (% 61) bir tenakus kaydederek ancak 
n yi malzemesindeki herhangi bir ta- " 38.619 •• tondan ibaret kalmıgtır. Bu 
sarruf netice ilzcrinde mticsslr olmak- miJl hazadan sonra Polonya petrolle· 
tadır. Evet, gıda maddelerindeki ta . rinden Alman harp ekonomi i büyük 
flarruf b(r milletin sıhhi fedakarlığına uir fayda bekleyemez. 
dayanır. Zaten h, rpta bu dü~ünUlse So'ltiyet Rıısya'ılan petrol jd/ıaline 
idi, cephe boylarına alay, alay kur • r;elitıcc : §üphesiz ki bu verimli ınem 
banlar yollanmazdı. HaJbuki, harp a- lckct Alman ihtiyacmı karşılayacak 
nayii ihtiyacının hi~ tahdide taham • kadar balen petrol istihsal etmekte • 
mülU yok uc batta hazerden <lah bol dir. Hemen urıu da ilave etmeliyiz ki, 
0!9ilde seferde iptidai maddeler teda- Rusya'da bcs senelik sanayi plarıl;ıı.rı· 
riki icap eder. na en az ayak uyduran endüstri pct-

ıa.te bu y·· d .. zı r • 1 .. M . roldür. Biltün gayretlere ra rmcn pct-
';t LU en g.rıc ,, ve a 1 . ih 1. •. . 

l·:n0 hatla d k 1 kl U dd" ro 1st sa atı ınunte-ıır pro ramlartı • ,. rın a arşı ı ı m ter.: ıt . . . . ~ .. 
ve "ek!ngen ·mu"''-! • ı· "k af Ü ıtaat etmı addı.:dılemez. V;ıkıa on uç 

;ıı ıummat ve ı l m • d ccrı ) k d • 'h ·ıd b' 
badelesindc bulunulurken iktisadi en~. c ıo 3 a CU: ıstı sa e ır te-
h --·p butu''n hl 1 b 1 k zayut var<hr: fakat ı te o kadar. Buna 

- zını a mıt u unma ta • k bl t ı · 
dır lngı.1t F b ~ ·bl k mu a l Simay !eşen Rusya nın istıh -

. ere ve ransa crgun a o a 1.k. k "h" 'kd d 
S'ısteınle · · "dd 1 d' k Al a ı ço mu ım mı ar a artmıştır. 

rını şı et en ırme te, • H :t! b" k . . . 
manya da k b"l clb" 1 Ul attü ır~o sanayı miles::ı.cselcnnde 

mu a ı te ır ere tevess d h"t• . 'hl.,· k"· .. _j 

Ctmckted. B il 1 il' . . "'e ;ı ı ı ııtı al'Ote omur sanını mec 
ır. ug n a man ın ıtaramı - k • • . iburı ılmasına ragmen • . . .Bu scbep-

en genç, ~n dınç çağda buluna~ ilctı~at ten ötürU 1938 de etrol lhracatı 1937 
ve sanayı elemanlarım askerlıkten LS· k t ·ı·b · 1 coı 38) 
tisna ettiği gibi komşu memleketlerle Y~k~aza?~- :yml ed ı •(,;_r74)c d.~0 .. • 

d k • • l mı ·uar ıtıucırıy e e 70 .,, U§mUJ· 
e e onomı mU~asebetlerın :hatt.5. ba- tti'r. 

zan da tehdit ıle- artırma ımkinları 
aramaktadır. Geçen sı:ne Rusya'nın petrol istih • 

salatı 28 milyon ton kadardı. İlan edi
Acaba bunda ne dereceye kadar mu len on dört senelik sanayi planına 

vaffak olacaktır ? •• İptidai maddeler 
ihtiyacını kar§ılayabilecek midir ? nazaran 1942 sene inde 54 milyon ola· 

cak. Bu artış programını rağmen son 

Diln ehrimiı:de hava açık geçmiJ. 
rüzgar cenubu garbiden saniyede 4 
metTe kadar hı7.la esmittir. Günün en 
yüksek sıcaklığı 25 dereceye kadar 
yükselmiştir. 

Yurdda hava. Egenin cenup kısım· 
lariyle orta Anadolu ve Karadeniz kı
yılarında açık, doğu bölgelerinde u 
bulutlu, diğer bölgelerde bulutlu geç
mi , rilzgarlar bütUn bölgelerde ce· 
nup istikametinden saniyede 1 metre 
kadar hızla esmiştir. 

Dün abalı saat sekize kadar Kara· 
deniz kıyıJarınıia va ki yağısların met
rem ur bbalarma bıraktıkları au mik· 
tan Hopada 60, Rizede 56. Giresunda 
4i, Orduda 42, Vakfıkebirde 2<t, Ter· 
metle 22, Trabzonda 18, Bartında l1 
diğer yağı gör~n yerlerde 1-5 kilo -
gram arasındadır. 

En yüksek ı;ıcaklıklar Antalyada 
28. İzmir ve Dörtyolda 30, Urfocla 31, 
Adana'da 32 derecedir. 

Tire' de bir adamı öldüri.i p 
.parasını aldılar 

hmir (llususı) - Tire'de U?.gur 
köyUnde Hüseyin namında hiri, b:ıh· 
çc inde tabanca ile öldürülmüş ve 
bahçenin blr tarafında saklı olan 250 
banknotu ile 40 altını. muhtelif :ı?IV· 
n ·t altınları ve e§yası ahnmıştır. ı:.ia
dise öyle olmuıtttr. Haydutlardan 
bidsi çardağa yakla_!m•§. HUseyin'i 
kolundan yakalayıp dı.;;anya çıkarmış 
ve tabancası ile ateş etmi~tir. Hüse
yin ölclü!t rn sonra, katil, nuktulilıı 
karısını tazyik ile, 

- Paraları çık4ır, yoksa seni de öl
clUreceğim. 

demi~tir. Kaöııı da mevcut ıervetleri
ni çıkarır vermiştir. İkinci haydut, 
bu caniyane faaliyete iştirak etme • 
mi , ~aç arkasında saklı kalmıştır. 
Kadın, cvclce kendilerine misafir ge
len Safer namında iki ki iden şüphe· 
kndiğini bildirmiştir. Tahkikat de
vam etmektedir. 

lşte bu sualin cevabını adetlerin be- ilk üç aylık petrol istihsal listesinde 
lagatınaterkedelim.. 1938 yı.lında Soviyet Rusya'nın elde Hukukluforın 

İptidai m.a ideler <leyince b gUn ·• ' ..AN\ _.-..._., __ ~ 

başta gelen kısım maden cevherleridir. iken 1939 da (7.201.000) ton olmu§tur toplantı la rı 
Madenlerin en kıymetlısi dilnya poU- ki, takriben (150.000) onluk bir fazla-
tikacılannın önilnde haşiyetle irkil • tık •.. Ni lıi bir hız görUlmcmektedir. Ankara Hukuk Fakültesinden me
diği ve eğildiği madde petroldür. Fa- Soviyct Rusya'dan Abnanya'ya pct· ıun olanlar, bundan birkaç ay evet, 
kat Alınan)'a'nın hakikatta petrol ka- rol idhali mevzuu dü§ünillürken ( S 

d 
• Orman çiftliğinde tanJşınağa vesile 

dar a diğer ihtiyacı olan madenler milyon ) tonun üstünde ve husu ·ı na· . .. ~ 
var.dır. Almanya'da kömür ıstisna edi- kil vasıla-ına ihtiyaç olan bu muazzam olncak bır toplantı yapmışlar ve ogle 
lirse diter maden cevherlerini kısmen yekunun Bakfı'dan Almanya'ya kaclar rcıneğini beraberce ycml~lerdi. 
veya tamamen idhal etmek mecburiye· kara ygluyla sevk gi.içlüğü de gözden Bütün profesörlerle Ankara'da bu· 
tinde olduğunu da ilave edelim, 11te uzak tutulamu. lunan hukukluları bir araya getiren 
bunları s1rasiyle tetkik edelim : Soviyet Ruıya'dan sonra Almanya- bu gibi toplantıların 11k ık tekrarı 

Petrol : Bu kıymetli mayiin Al • nın petrol ihtiyacını kıaınen karııla • arkadatlar arasında kararlaıtırılmı!
manya'daki yoksulluğunu gidermek yabilecek ülke Romanya'dır. şu kadar 
için soenelerdenbcri alman sanayii ve • tı. 

ki Romanra'nın umumi petrol is Memnuniyetle haber aldığımıza 
gl:lre, memleketimizde mesleki tesa
nliclU ve arkadaş birliğini kuvetlendi
recek mesaiye önayak olan Ankara 
hukukluları bundan bayle her ayın 
ilk cumartesi akşamlarını bir arada 
geçireceklerdir. 

teknlği uğraşmaktadır. Bugüne kadar 
da alman kabiliyeti bu varlığı temin tihsalatı (7 milyon) ton kadar olup 
e ,.memi tir. Topraklarında pek bol kendi dahili istihlaki ve piyasasını 

arak bulunan kdmünlen terkibi pct- tutmafıı mecbur olduğu kısım iathına 
rol istihsali bugün bir hakikat olmak- edilirse bu da miihirn bir yekün te~kll 
la beraber ihtiyaçlarını kar ılamaktan 
eok, hern pek çok uzaktır. 

edemez. Dunun için Almanya petrol 
ihtiyacını Romanya'dnn kLSmen kar§l· 
layabilir, dedik, 

Çağrı 
X Divanı Muhasebat Encümeni 

9-X-1939 pazartesi günü 10 da topla
rtacaktır. 

Bunlardan birincisi olmak üzere. 
bugün akşam saat 19 da Gar gazino· 
ıunun üst katında bir yemek tertip 
edilmiştir. Ankarada bulunan ve An· 
kar . hukuk fakülteslnden mezun olan 
arkadaşlarla hukuk fakültesi profe
ıörleri bu toplantınm tabii davetli&i
dirler. 

Merkez 

teminat 

Bankasının 

me fupları 
Türkiye ile kliring veya benzeri 

anlaşma olmıyan memleketlerden ih
racattan evel ithallit yapılması tıalin· 
de Ctimhuriyct Merkez Bankasına a· 
Hl.kadarlar tarafından verilmekte olan 
teminat mektuplarına müteallik hU
kümlerin kaldırılması, 1cra Vekilleri 
heyetince kararlaşll'llştır. 

Tôyinler 
Açık bulunan 100 lira maaşlı güm· 

rUk ve İnhisarlar Vekiletl teftif be· 
yeti reisliğine Maliye Vekaleti birin
ci sınıf müfettişlerinden O man Ce
mil Batır terfian tayin edilmi tir. 

Posta telgraf telefon umum mü
dilrlüğü t<:fti~ heyeti reisliğinde mün
hal 70 Jira maa!lı bafmiifettişliğe, as
keri temyiz mahkemesi aza mi.ilazimi 
ve üçüncü sınıf a keri adli hakimlik
ten müstafi l mail Hakkı Dönmez SS 
lira maaşla t yin edilmiştir. 

• Ticaret Vekaleti t ftiş heyeti kad 
ro unda a!jık 90 lira maaşlı başmüfet
tişliğe maliye müfettişi Lutfi A ~aı 
tayin cdilmiıttir. 

Bir afiv 

Fransa i e mun 
anlaş ası tasdi 

• 
1 et 

di 
. 
1 ki memlel<et bütün gümrül< 
tenzi lôtından faydalanacal<lar 

Esaslarını yazdığımız Fransa ile aramızdaki yeni ticaret ve e~·risefo'n 

mu ·avelenamesine ek anla ma dUn Vekiller Heyeti tar.afınd~n t dik edil· 
mİ§tir. 

i 
Mu yyen baıı mnddclcr hariç ol.ı,.:ı': 

b I / 
Tudtiyc ıncıı eli mali nn Fransaya idlıaı,n 

t de tarife hu usunda a ari tarife ıcııım • an U lcrinden ve en .ıiyad(' ınüsnadeyc ' mazhar 
mllltt muamelesinden y;ı.ni it.luıJSt reıimlc
rindcn oldu u kaclılr bu reılmlerin mevzu 

k t 1 teıl:il ettlklcıi veya c'blleccklcrl bilclln:ı-

u r US le menzam rcııinıJer,. ve tcxyitler hll!lusun-
da Franıoanın tıırife tedbirlerine, t!carct mu 

.::> ltnvelclcrinc yıihat gümrük cetvellerinde 
ve tarifelendirme uıtulleriıidcki tn•Jnita 

1 a veya ııdebllcce i en ata ı re.ııim h:ıdlcrin • 
den lııtifııdc edcceklcıdlr. Duna muk:ıbi.l a Y r 1 öre bUıUn lıncll devletlere ırıııh$.cttlii 

! b 1 6 ı b 
,, k Fı nsa d:t, a)'llı haki rdan faydalıınn~k • 

stan u , a.a. - sta m un urtu- ur. 
Juş bayramı bugün heyecanlı bir şe- Yeni anfaşmnıun bitha.611 ~edlyeyi alika-
kiJdc kutlanmıstır. Mera ime iııtirak dar eden en mühim ıı:ruıddclcrı ennlardır : 

s . -s ı Madde l - Tilrkıye ve .Fran r smda 
edecek olan kıta ve mekteplıler evela clcııri ınübadeleler, jşbu nnlalIJlanm mcv • 
Su1tahmct meydanında toplanmıştır. kii meriyc.otc &irdl~i tn~t n I~barc::ı ve 7 
Saat 10 da alay harek t gelerek Tak· ve 8 inı:.I _uıııddeJ rın hukumlcn m bfuz kul . e c . • mak ııartıyle, mllnhnsırnn hunu t talma yo. 
ıoım meydanına hnrekct edılmı~ ve a- lu ile icra cdi!eı.:dctir. 
bide etrafında yanm d ire eklinde Tilrkbe menıc.oli mnh ullerln fransı.t 

Adam öldurnıek suçundan on iki S Erntıgl olarak beöellerinin lnız ıı'c94 il bu 
. toplanılmı tır. aat 11,50 de bu ya- hususi t:ıkruı muamelelerinde knlhuıılaeak-

sene uç ay ağır hap s cezaınna mah- · ·' 5. k nm daire önünuc bideye arşı cep- ~!r· Bnkiye kalan %6 sr. Tiirkiyc CUmhu-
k!'.lm ve ınahpuıı bulunan Hasan oğlu he alan mızıka t&lrafından istikl 1 rıyetl Merkez Ban ı namın açılıp. onun 
I iu ta fanın bliyük derecede zaaf ve . . . tarafındıın trbcstt;c: tııısıı rruf edllebılecck 

marşı çalınmış, bu suada ıkı bahrı • olnn (B) hesaln denilen huBt111i bir fran-
iyl olmak ihtimali kalmamış olan has- yeli anlı bayrağımızı }ercf direğimi- su fr ngı besabma tnhsis edilecektir. 
tahkları, mahalli bükümct doktoru- ıe çekmi lerdlr. Madde 2 - Birine! ınadıicdelcı utlar 
nun adli tıp icıleri meclisinden tasdik- M. -ı.: b" k '-'-Ull dahlllndc ldhıll olunan bllc(lmlc emtia be-
• » titeıuuben ırço teıe!Y\, er ta· dellcrl. iUı Utçtlar ı rafm(I n Fran da 

h rapordan anlaşılmı~ olduğndan geri rafından gönderilen çelenkler tı.blde fmnaız frangı ol rak, bun<lan ııra aadec~ 
kalan mahktımluğunun affı Bakanları ~nüne go"'tU u··ımu··· ve vali biı:zat b re ofis diye tesmiye edllcce.k o.t Parlı ti • 

u r 7S u " carct odıı11 ofialııc ve Tilrkiyedıt t.Urk li-
heyetince karnrlaşmı~tır. lenklcrin yerle-=tirilmesine nezaret ve n111 olarak, bundan nra saden bbnka dl-

yardım etmiştir. Bundan sonra şeblr ye tesmiye tdilecek olan TUrklye Climhu. 

~. K rahisarda 
dağllll n ceviz 

köylüye 
fi am 

Ş. Karahisar, 6 a.a. - Son iki sene 
1çinde hükümct bahç ginde !Jelediye 
hesabına yctiştiri len 18 bin ceviz fi. 
danı. ilkbaharda meccanen köylüye 
dağı tıJmak üzere kazamız halk evine 
teberru edilmiştir. 

Atatürk parkındaki 

stadyom inşasına 
bu yıl başlanacak 

. . • rlyct Mcr.kc.z Bankasın yatınlıc:aktır. İh-
meclısı namına Refık Ahmet Seven· rıııcıtçıl r lehine yapılacak todlya bu ihl.. 
gil tarafı.ndan bir nutuk ıöylentnittir. mUc c c tarafmdnn icra olunac kur. Bu 

G •t • lar yukandıı ya~ıh hükfiml rln uru tat !. 
eçı re•m• ki hu uP.unda an..laruıd mutıbık kalaca -

Saat 12,15 te ge1ıit resmi batlamıt- lıırrlır. 
tu. Geçit Tesmine bir motosikletli po- Madde 3 - 1thaltltc;ılarm ofise ve ban-
i . .. kaya vaki t llmau aııağ'ıdnld prtlar da -

J nıUfrezesı, yedek aubay, a kerı hiHnde yapılacaktır : 
tıbbiye, deniz harp okulları, deniz Ji. l) Türk lirnımn Inın u fr ına, Fran. 
sesi Kuleli Maltepe askeri li elcri ın: fran~nm tilrk ıtra m uıhvili. Til Y• 

' '. . .. • ' Cümhurıyct Merkrıı Bank sının. ıth:rlitc:r• 
bir tabur pıyade, bır 11Uvari böJUgU, mn b.uıka vey ofise teılimatU bulundu-
bir batarya top, bir muhabere, bir is- u ııünkU kuru lUcrindcn lcra edilecek • 
tilık.lm bölüğü, polis milfrezeıi, Uni. tlrZ) Fraıııız frangından veya tUrk lirutn• 
versite ve yüksek okullar talebesi, iz- dan baQka pamlann tahvili, ithııUltcmın o
ciler, diğer erkek ve kız rmktepliler Ha veya b nk 1a tediyede bulundulu ıtin· 
i§tirak etmi ]erdir. de. iki ~lel:ettc cacl kur Bzc:riııdcn icra 

T 'b" d . cdılccclrnr. 
n un e va ı, general Bıyıktny, .Borçlu, ara! nndnkl alııcn1r tısbtt edil • 

Parti mUfettlşi Fikret SıJay Univer. dljp vcçhilc, alacaklı ılııc1.{tım tamamen 
• ·• U ' • ahıü kabı ettiği ~nman nc:ık borcundan 

sı te rt;ktor , merkez komutanı ve dl- kurtulur. 
ğer askeri ümera ve erkin ile tehir Madde 4 - Banka ve ofis kccdilerloo • 

Ankar.ıt...Ji a.: ;\lll.G ~-Aaı.m ... 11... .1: • ı· y nıl n t ı:. • · c 
XCOlitttn spor IDupıerY"oe~n-cernı~ t12er"" ~-· :r.ı '-~ ~ ili- •· '"""'. ılli • 

yesi kanunu hükümlerine göre yeni 

fekillerini almı§lardır. 
Kazalar dahiftndeki kulüplerin i · 

daresfne orta okul bulunan yerlınde 
cimnaatik öğretmenleri, diğer yerler
de de öğretmen ihtiyat aubayları ge

tirilmi9tir. 
BUtUn kazalarda ihtiyacı k.arşılıya· 

çak ekUde spor alanları vUcuda getl· 

rilmeıi bölgece kararlaştmlmıştu. 

Ve buna ait keşifler buırlanmııttr. 
Merkezde de Atatilrk parkı pl!nına 
dahil olan bUyük atadyomun inpıı
na bu yıl başlanacaktır. imdiki fut
bol sahasında yazlık ve kıtlık •por 
faaliyetlerine müsait olabilecek ekil
de ıoo bin liraya bir beden terbiyesi 
binnaı yaptırılacaktır. Projeleri ikmal 
edtıen bina yakında ihaleye sıkarıla
caktır. 

Bu sene bölge faaHyet programı -
nm bir hususiyeti de kayak şubesinin 
de ilivc edilml olmasıdır. Bu ige çok 
elv~rişli olan Kaz dağında kayak 
ıporlarına ait huırhklar yapılmakta· 
dır. 

lardı. Bütün yolları dolduran kalaba· mak kin icab.e en tarih ve men e kayıt • 

l k ı.aık kü ı J • k · · · d larını muhtevı olacaktır. ı u t e en as erımu:ı can an Madde s _ Hu u 1 t kas mu:ımeleterln-
te2ahüratla alkıtlamakta idiler. de, Fransa m~nııell emtianın. Türki.yeye 

""" · b 1 ithali. ttit'k oıen 1i mukabil emtuınıo 
merasim saat 13 te hitam u muı • Fr.mu)'a ithalinden evci veya ı;onr! ola-

tur. bilr:cektir. Du mu:ımclelerin mütcvunı bu.; 
ıunncakl rı e en kısa müddet %arlrnda 

Afyon elektrik kuvelinin 
takviyesi 

Af yon, 6 a..a. - Belediye elektrik 
aantralın.t takviye için yeni bir oıotör 
daha alınmııtır. 

2 llk.te§rinde tedriaatına 
bn lıyan 

Polis enstitüsünde 
tertip edilen konferanılarm 

ilkini 

Vasfi Ra il Sevig 
Bugün saat 13.15 te 

verecektir 

inme; ilceoklerl mukarrerdir. 
'M düe 6 - H ı takııs muameleleri· 

nin icrasında muhtemel olarak kalacak ba
kiyelerin, yeni hususi takııs muamelAuo • 
da kul\:ınılmıısı 1. 7.ımdır. • _ 

Bununla beraber, c er bu bakiye yuı 
tilrk Jlra ından veya ıımııdilirıdcn az olur 
ve muamele esmıınmm C"',5 ini geç~c.11e -
ı cakhlıır banka veya oH · vasıtasıylc bu 
mcbliı ı "Huusi 1u bakiyeler\'' de
nilen ve her iki mües esede !r:ıasız fran'ı 
olarak tutul m fai::m difeıı hususi b r 
he ba dcvrcuirmclı: hııltkrnda m Uk O• 

lncııktrr. • 
Bınık ve oH "fluıusi takaslar b:ıkiye • 

leri" hcMıbının aıevcu.du had<li d:ıhilinde 
ve tarih ı;ır siyle \cdiyııt yapm~ ~r~tlY· 
le hwrusi takuı l>akiyclerlnin tcdıyesın1 ıe· 
mln ccleceklcrdir. . .,, _ 

"H&U.U$İ ıak:uılnr hakıyclera heı;ııbır. 
ııcçirilmiı; at:ıı:ııklarrn aah!plcri, b? ala • 
c:aldarını emtia ı tın almak ınıretı:ylc de 
"Dc:bloke"' cll1lck hıı.kkma ınnlik olac:.:ık -
!ardır . 

İ7.m1r·' de iki bekçi hı ı~lık 
2anlıu olarak yakal ndı 

Ne " J. G.,, nin, ne •• Fischer .. Ln 
metodlan daha kuruluş devrfodedir. 
.Mdmafih: Almanya kimyevi usulle 
petrol i.ttihsliHne ehemmiyet vermek • 
te. hergün yeni. yeni fahri alar kur • 
m ktadır. Son olarak da S. 5. J939 ta
n .ınde Sudct razisinde '"BrUx" ci· 
"annda 300.000 ton demir ve çelik 
r .. tlzeme yiyecek olan es ilcre iHlvc . 

1 ı:n muarz m ve modern terkibi 
.ı--trol fabrikasu11n temcileri at lmış
tır. Buna ra - nen Almanya'nın 1939 
}t ı ilk f.ç ayında :istilıli 1 etti iham 
ı ctrol yekünıl -Avuatur}''a da dahil
• 170.2GO ,. tondur. Buntı mukabil Al· 
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lmıir (Hususi) - Odun pazarmda 
12 numarada İbrahim Karaka~ın ma
nifatura mağazası, hır ızlar tarafın • 
ti ııoyulınu tur. Tahkikat neticı:;sin
de hmıızların Bekir oğlu Hamdı \'e 
karıı yakalı Cafer namında iki .ma· 
halle bekçisi olduğu nnlaşılmı , her 

ikisi de tevkif edilmiştir. 

ya'nın 1939 senesi ilk Uç ayı zar
f aki petrol idhalatı " 1.286.973 .. 
toıı olup, bu miköarın "2'49.949,, tonu 
~ •o ve a ıır y.af,dır. 

C)eçen St nelerde umutnf isıilısliline 
r. ince : 1937 s:nı~ain~c ·• 486 000 ,. 

!'t olan petrol fatih ali 193 de .. 625,, 
• n ton olmu ! de alm.111 anayiinin 
l u i tih ~I fazlalığı öl~ülmlyecek ka· 
c11r ihtiyacı artını~ bulunmak adır. 

Şimdi bu enenin Uç ylık petrol 
i 1 Uhı gözönürtdc tutulur ıı Alman· 
) ::"ntn sulh zam nın a ithal etmek 
r !cburiyetinde olduğu miktar "be§ 
t'1ı\yon .• ton rnd e indedir. Acaba 
l arpta i !emesi rtan tanklar, tcyyarc 
ler, dcnh:altı gemileri lle bu mikdara 
dah ne tı Ye etmek icap eder ? Bu· 
nu anc k Alman erkllnı harbiyesi tah
min edebllir. Mutl k olan bir cihet 
var be ıhtlyacın fazl laıacağıdır. 

Buna mukabil Alınany petrolUnil 
r~ ılen ve nanıl ted ri edebilir ? Ha· 
lt., Polonya'yı i g.al e ıni · bulunmak
la Galiçya petrol kuyuları istihsaline 
tesahUp ed bilir. Fakat evve!S bu ku
y ıların tahtf p edildiğini, istihsal dev
rt.:ıinc ı;.:mıek: için u.ıun u,r.ana mü • 

iavo beyannamelerinin 

tarihi 
lngiJiz tayyareJeclnia Almanya 

üzerinde tekrar tekrar ııçup beyan
nameler attığından bahaedrm bir ta
md ığı mu:: 

- Şu harp aletieri11in ate~siz, du
mnnsız ve kansız iş görmesi hoıu
uıa gidiyor doğrusu; tayyarecilik
teki terakkiye bu bakımdan sevini· 
yorum. diyordu. 

H;n•ad n beyanname atarak pro· 
pag ndR yapmak, bu tamdığunızın 
sandıgı gibi, asrımızın tayyarecl
likte terakki vücuda getirdikten 
sonra icat ertigi bir şey değildir: 

Bunu ilk defa 1806 enesinde ln
IJcore ile Fransn harp halinde iken 

yüzba~ı Lord Cochrane dl1~Dnmllı 
ve tatbik etmi ti. 

O zaman İransız milletı'ne hitap 
eden bfr takım beyannameler bastı
rrlmıı ''e bunlsr bir takım gemilere. 
balıkçı gemilerine ve kayıklarını 
yDklenml~ci. Bıı gemiler her fırsat
tan istifade ederek bunları fram;ız. 
lara ulaştırmalı emrini ılmı~Jardı. 

Bu beyannamelerden birkaç tane
si bir takım uçurtmalarm üzerine 
yapıştmlmış bulunuyordu. Bu u-

çurtmalara bağlı olan iplerin niha
yetfode de bJ'rer klbrit buluuuyor
du. Uçurtma Fransız toprakları O.ze
rinde havalanıp sicim gerilince bu 
kibrit bir yere sürtlllüp yanacak U• 

çurtma uçacak ve bir yerde topr:ığa 
düşecekti. 

Bu tertlp snyesinde bundan yüz 
otuz llç sene önce birçok ingmz be
yannameleri o zamanki düşmanları
nın eline geçmişti. 

lngilizlerin ne sebeple Alnıanya'
ya bomba yerine beyanname attık
larına akıl erdiremiyen/cr, bu usu
lün Biıylllc Britanya'da bir buçuk 
asırlık bir tarih ve anane~ olduğu· 
nu hıtırlamalıdırlar. .... 

Türkiye, mlh paralÖneri 

Haber gazetesinde dostumuz Ha· 
san Kumçayı, bldiseleri tefsir eder
ken Türlılye için çok yerinde bir ıfr
birle "Sulh paratöneri'' diyor. 

Gene tekrar edelim ki tabir ye
rln.J:dir. Ç'_ünkü zamanımızda sul-

bu scvmiyenler ''yıldırım barbi .. 
yapmıya sava§tık1arına $!6r~. sulhu. 
ancak, paracöncrle korumak müm
kUn olacııluır. 

••• 
Polonyalı bir kugl 

lstanbul'da Hariyeti Ebediye 
tepesinde bir avcı, avladığı bir ku
~un bacağına bağlı bir gümüı halka 
üzerinde !JUal:mn yazılı olduğunu 
gör.mü~: 

"Polonya 'Vaqova G. 429218!' 
Pofonya'nın verdiği bu kadar 

kurbandan sonra bu Varşovalı lcu
ıun öliJmüne acımak biraz gnrip o· 
/ur belki,· fakat ebedi hüriyet uğ
runda bu kadar kahramanca rarpı
~an bir memleketten uçup galen bir 
ku~. bizim Hüriyeti Ebediye tepe
sinde vurulmamalıydı/ .... 

T aL.ıim ue darb! 

Lehistan'ın ılmdfyr. 1cadtfr k.!ç 
defa ve hangi yıllarda taksim edil-

diğini yazan bir gaute, :iU ıarilıleri 
zikrediyor: 

1772, 1793, 1795, 1815 en son tak
•im de biliyorsunuz 1939 da vukua 
gelmektedir. 

Fakat biçare Lebisran, hiç bir 
taksimden önce bu sefer olduğu gi· 
bi bu derece darb enilmenıi§ti. 

RuzCJelt aileı1 

Amerika Cümhurreisi Ruzvelt'iu 
ailesi uzıın ömürlüdür. Annesi ge
çenlerde 80 inci doğum yıldönürnü
nü kutlamı§tır. Geçen sene de Pa
ris' e bir seyahat yapmı§tı. Onu o 
zaman gören fransızlar, belki de o 
zaman seksen yaşımı yakla§makta 
olduğunu duyunca hayrcc edecek
lerdir. 

B. Ruzvelt'in bir de 96 ya~mda 
halası vardır ve Paris'te oturmak
tadır. ihtiyar hala, harbe rağmen 
Fran•a'dan ayrıJnııyacağını yeğeni
ne bildirmiitir. B. Ruzvelt. seçlm 
devresi bittikten sonra Fraıısa'ya 
gelerek kendisini ziyaret edeceği
ni ha/asma bildirmişti. Bakalım, 

harp yü?.IJnden, bu ddinde durııbi· 
lecek mi? Fakat Ruzvelt ailesi uzrın 
~miirlü olduiu için, balası herhalde 
onu uzun seneler be/diyecektir. 

T.1. 

Bunlardan Hamdi, mağaza katibi~ 
nin anahtarı kepenk il.zerinde unuttu
ğu~u görmü , anahtarı sahiplerine ve
receğine cebine indil'mi , bilfilıara bu 
hırsızlığı yapmı§tır. 

Konya' da esnaf t<?§e -külleri 
ihya ediliyor 

Konya, (Hususi) - Şchrimi.%deki 
esnaf teşekküllerinin ihyası kararlaş
mııtır. Mmtaka ticaret ınüdürli B. 
Zeki Afşın bu tc ekkülledn yerlerini 
tespit etmekte, nitamnnme ve tali • 
matnameltrini hazırlamakt dtr, 

Feci bir kaza 
lımir (Husu&i) - Degirmendere 

nahiyesinin Yeniköyilnde feci bir ba
diac olmıı tllr: 

Osman namınıJa bir köylü, dağda 
kaya dillinde bUyük bir bal peteği 
görmil§, Ahmet namında bit arkada· 
§ını çağırarak pctc'ri çıkarmak i:.t"
mi!tir. Bir aralık Ahmet yorulup ci
gara içmek için sckilmiş. Osman, ka
yanın dibini bcı.altmakta dC"vnm et • 
mittir. Bu sırada kaya yuvarlanını 
ve zayalh Osman'ı ezip öltlünnliştür. 
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ı~·~IK~.:J 
Hitler'in nutku 

Hitler, dün Rayttağ ınecliıinde 
ı laka ile beklenen nutkunu söyledi. 
~~lman devlet · · · b uk ·1 .. reısının u nut ı e 
mu~bet ıulh teklifinde bulunacağı· 
na ınananla h ~ r, ayal sukutuna ugra-
mı§lardır B· b k d c1 b · ır uçu saat evam e-
~~ .. u nutku ile Hitler'in ileri sÜr· 

t.ugu teklif ı"k" k ı· ·ı .. l h" ı · ı e ıme ı e §OY e u-
.:.ta _edilebilir: Polonya meselesinin 
u:zerıne sün k" . . k l ger çe ınız; gerı a an 
k utalebatırnın kabulü için de bir 

d
onf;rans toplanmasına muvafakat 

e erını. 

F"h k ~. ı-er-, bu defa Çemberleyn'in 
endıııni bir noktada tenkit etmesi· 

;el rnahal bırakmamıştır: nutkuna 
•
0 onya'da ölen ukerlere kartı ti.· 

zım ·· 1 l •oz eriyle bag.lattıı§tır. Hatır-
·~rdadır ki Danzi1ı nutkunda bunu 
1 

• nıal etmesi, Çemberleyn'in tenkidi 
:nı ~elhetıniıti. Bundan sonra Polon· 
Ya ıle Almanya arasındaki ihtilafın 

du~un '9'e Yorucu hikayesi gelmekte -
ır 1ti d • Almanya'nın 1934 senesin· 

den 1939 ıenesi martma kadar bu 
evletle • · ·~· ·· b ti · gıno.tıgı munase e enn 

ınah· · "' .. ıyetı h&tırlanacak olursa, bu 
;ozlerin hiç de ikna edici tarafı yok· 
ur. liitler, dünkü nutkunda polon • 
~ah!~rı tnüstakil devlet kurmıya 
a.bılıyeti olmıyan bir miUet olarak 

takdim etınek istiyor. Halbuki 1934 
aeneıinde itine pek ziyade elveren 
P~ktı inızaladıktan sonra, Polonya 
tnılletinden hürmetle bahsetmişti. 
k ~itler bundan sonra alman as-
erı teıkilatmın kuvetinden bahset

~ttir ki bu da Polonya gibi binnİs· 
e Zayıf sayılabilecek bir devletin 

ordu} • l d w. f . ·ı· arıy e egıl, ransız •e ıngı ız 
~.rdulariyle karıılaştıktan ıonra bel· 

1
1 olacaktır. Alman ordularının Po
k~nra'yı mağlup edeceklerinden 

.lllıse şüphe etmiyordu. 
Aitler tarafından söylenen bu u

iun nutkun en makul tarafı, Sovyet 
lllya. ile Alm&nya arasındaki mü

~aıebetlerin tanziminden bahseden 
18hltdır. Altı aenedenberi, sulh ta -

r~f.ta.rları, Sovyet Rusya'ya karı• f ırıştiği dütm&nca politikanın hata· 
~rına işaret etmekte idiler. Hitler, 

Jııhayet ıovyetlerle münasebetlerini 
ta.nziın etmekle hatasmı itiraf et· 
btiı oluyor. • 

Führer, İta:lya ile Almanya ara· 
amda•-• .. b 1 · · ~ ı ııu ınunase et erın aamunı o -
duğundan bahaetti. Hatta Fransa 
nıeyzl'u öufuıınnflltgm\- fliı.r • !iljlf 
bütün hiddetini ve şiddetini lngilte• 
re ·· · uzerınde topladı. Politika taar· 
ruzunu bir devlet üzerinde teksif 
ettnek, ötedenberi Hitler'in takip 
etliii bir tabiyedir. 

Sulhu iade için ileri sürdüğü 
teklifi ı· · ere ge ınce; bunlar aanh ola• 
raJc anla,dmıyor. Fakat İngiltere 
"• F d ranaa. devlet adamları tarafın· 
f~~ ~irkaç iÜndenberi ileri aürülen 
' ır ere bakılacak olursa müzake· 

re içi b" • ' . • .1 h ır zemın olarak kabul edıle· 

1.
1 

lllhekten uzaktır. Evelki gün lngi· 
ı:ıı: a .. 

re hük~.cıye. n.azırı Halifaks lngilte-
nokt d umetının yapılacak teklifi üç 
-· .a an tetkik edeceğini bildir· ...... ,ti· t kl"f k" • Yor?· e ı unın tarafından geli • 
Ü Şartları nedir 7 Ve kabul edi-

rs;;. devaınlı olabilecek mi? 
qıtle ' fe nı h re cevap vermek, bu tekli. 

..;;_ .. u atap olanlara dü§er.Öyle gö
- -•uyor k" · · • He.lifa_k 1 ıngılızler ve fransızlar, 
üç ıe.rtts tıı_r~fından ileri sürülen 

an hır • • .. . d k 1 duracak} ıncıaı uzerın e ta 1 ıp 

nü:vecekt~; ve bundan ileri gidile· 
:zu beki ·İ Eıasen bu sulh taarru • 
ıniştir. ei~ e~ !ekilde inki~af etme· 
belki d l klıfın sovyetlerle hatta 
iı ~e el taly& ile birlikte yapılaca-
1 on arın g • · acarı . arantısme mazhar o -
Alnıan ı-ıvayet ediliyordu. Yalnız 
göre, l~a .

1 
tarafından yapıldığına 

racaiı .~ı hter~'de bir akis uyandı. 
,.up elıdir. 

A. Ş. ESMER 

Fuarı gezmek için 

İzmir'e dışardan 
l 36.824 kişi geldi 

İzmir 6 
nal ı '. a.a. - 9 uncu enternasyo· 
riçtenznıır . f.uvarını gezmek için ha
ki . İzırıır e gelenlerin adedi 135824 

şı olarak t · . ar" espıt edılmiştir Bunlar 
.. sında b 1 • • · 

ı.06 u unan ecnebılerın sayısı 

f 
9 dur. Fuvara iştirak edenlerir 

Uvar d" 1 ıp omaları tevzi edilmiştir. 

Adresleri bulunmayan 

üç muallim 
l\faarif Vekilliğinden: 

rrı~~7ara .Gazi Terbiye Enstitüsi 
b 1 mlerınden olup adreslerindc

u Unmı z· T Sadi yan ıya alat Çağıl, Hamit 
l' d .Selen, Suavi Yalvaç'ın Yüksek 

e rısat Unıum Müdür1··~·· ·· 
caatı:ı . ugune mura-

.. rı rıca olunur. 
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Amerikan hükümeti 
Al mania rın batı racakla r1nı bildirdikleri 

'' IROQUOIS /1 vapurunu himaye ettirmek için 

harp gemileri yolladı 
Vatington, 6 a.a. - lroquois vapuru meıeleıi,.~atin~o~'da bü

yük bir heyecan tevlit etmiştir. Hükümet mahafılınde bakım olan 
mutalea bunun bir propaganda manevrası olduğu ve bu manevra
nın Am;rika milletinin Athenia'yı B. Churchill'in hatırlmış oldu
ğu suretindeki alman ittihamına i·nan~ıf olması _suret~ndeki yan
lış düşünceye istinat etmekte bulundugu merkezındedır. 

Halbuki amerikan milleti, böyle bir 
ittihama asla inanmış değildir ve Al
ma ya'nın böyle esassız bir şeye isti
naden yeniden manevra çevirmesin
deki hikmeti kimse anlamamaktadır. 
lroquois'nm içinde hepsi amerikalı 
olmak üzere yolcu ve mürettebat ola
ra 584 kiti vardır. • 

dığını iyice araştırması emredilmiş -
tir. Beyaz saray bu haberin ingiliz ve 
fransız amiralliklerine bildirildiğini 
ilave eylemektedir. 

Bir karakol servisi İ§lemeğe 
başladı 

Fransa'da 

Komünist mebuslar1 
tevkif ediliyor 

Faris, 6 a.a.. - Komünist mebuslar
dan B. Florimon Bont, dün öğleden 
sonra Paris yakınında tevkif edilmi~
tir. B. Herriot'ya gönderilmiş olan bir 
komünist mektubunu imzalamış bulu
nan iki kişi hakkında tahkikat icrası
na baglanılmııtır. B. Bonte, bu işte 
methaldardır. Diğer komünist mebus
lar, dün hakim tarafından isticvap e

dilmişlerdir. 

Komünist belediyelerin yerine hu -
susi bir idare ikamesi şeklinde dün 
Seine departmanında tatbik edilmiş 
olan tedbir, bütün şehir, kc:saba ve ka
riyelerde tatbik olunacaktır. Askeri 
makamat, komünist fırkasının yerine 
kaim olmuş olan yeni amele • köylü 
fırkası reisi B. Ramet'i de tevkif et
mek tasavvurundadır. 

B . Ramet, aranılmaktadır. Henüz 
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Bir İngiliz denizaltısının 

başından geçen macera 
* •• 

"Gemimiz suyun al m eeo 

giderken hasara uğradı 
Neden sonra suyun yüzüne çıkınca etrafta 

hiç bir gemi görmedik: kurtulmuştuk ! ,,, 
Londra, 6 a.a. - !stibbarat nezare· J sus cihazdan su fı§kırdığını i ittik. 

iti, bir ingiliz tahtelbahirine karşı ya- M · k b"l" el b' ku t l . ucıze a ı ın en ıT r u Uf 
pılmış olan bır taarruz hakkında ma-
lumat vermektedir. Bu hadiseyi gözü 
ile görmüş olan bir adam tarafından 
nakledilmektedir. 

"- Dü man sularında karakol ge
ziyorduk. Tahtelbahirimiz, su altında 
sefer ediyordu. Sabahleyin erkenden 
sabah kahvaltısından evci pek yakı -
nımızda iki denizaltı bombasının gü -
rültü ile patladığını duyduk, yerimi
zin keşfedilmiş ve yakalanmış olduğu 
muzu zannettik. Kumandan, derhal 
makinelere stoper ettirdi. Bu sırada 
düşman etrafımızda araştırmalar ya • 
pıyor, çelik ağlarla denizin dibini ta
rıyor, denize elektrikle patlıyan bom 

Kumandan, zabitleri ve müretteba· 
tı toplıyarak onlara şöyle dedi : 

Eğer bu kadar derinlikte bu halde 
kalacak olursak teknenin esasen ha
sara uğramış olan cidarlarını suların 
delmesi çok muhtemeldir. Ve hepimi· 
zin kapanda yakalanmış fareler gibi 
ölmemiz muhakkaktır. Pek emin de • 
ğilim ama, şayet balastlar mukavemet 
edecek olursa tekrar su yüzüne çıka· 
biliriz ve bir kere su yüzüne çıktık 
mı vaziyetimiz mü ·kül olsa da müca· 
dele edebiliriz, ölünciye kadar çarpı· 
şabiliriz. Herkes cidale anlmak şık .. 
kını sevinçle kabul etti. 

"lroquois" vapusunun Amerika sa
hillerine yaklaşır yaklaşmaz batırıla
cağına dair alman donanması kuman
danı amiral Raeder tarafından vaki ih 
bar hakkında riyaseticümhur aarayın
ca neşrolunan tebliği ayan basının ek 
serisi tefsir etmemektedir. Mamafih, 
amerikan vatandaşlarını hamil olan 
bu vapurun tehlikede bulunacağının 
bildirilmesi üzerine reisicümhurluk 
tarafından gemiyi karşılamak üzere 
harp gemileri gönderilmesine dair 
verilen karar umumiyet itibariyle tas
vip ediliyor. 

Nevyork, 6 a.a. - MuharipJ.ue ait 
tahtelbahirleri ve korsan gemi1erini 
aramak üzere Panama mıntakasının 

her iki sahilinde ve Karaip denizin
de on iki tayyareden mürekkep bir ka 
rakol servisi işlemeğe başlamıştır. bulunamamıştır. balar indiriyor, denizaltı bombaları a-

Tahtelbahir mucize kabilinden, 911• 

yun yüzüne, kumandan da açık hava• 
ya çıktı. Gece, berraktı. Hiç bir gemi 
görülmüyordu. Ezilmiş bir periskop 
ve artık işlemiyen telsiz cihazımızla 

yola koyulduk. Motörlerimizden yal· 
nız bir tanesi işliyordu. Maamafih liç 
saat sonra ikinci motör de tamir edil
miş bulunuyordu. Biraz sonra telsi2 
cihazımızın da tamir edilmiı olduğu 
tebşir edildi. Torpido muhriplerini 
imdadımıza çağırdık. Gece yarııına 
doğru geldiler. Fecir vakti ingiliz 
kruvazörleri de bize doğru geliyor .. 
!ardı. Artık kurtulmu tuk ... ,, 

Amerikan tedbirleri ve almanlar 
Berlin, 6 a.a. - Diplomatische Kor

respondenz, amerikalılar konferansı· 

nın nihai dekl!rasyonunu mevzuu· 
bahsederek diyor ki: 

Fransız matbuatı komünist mebus- tıyordu. İkişer dakika muntazam fa -
Iarın tevkifleri hadisesini maıinin bir sılalarla, bir denizaltı bombasının 

tasfiyesi suretinde tctakki ederek o patladığı işitiliyordu. Bu hal, iki saat 
kadar meşgul olmamaktadır. devam etti. Tam çay zamanı bir çelik 

Amiral Early dUnkü kabine içti • 
maı esnasında hemen münhasiren 
"İroquois" ya dair verilen mah1mat 
hakkında görüşüldüğünü beyan et -
miştir. 

Amiral ıunları il!ve ettmiıtir : 
" Bu haberin doğru olduğuna veya 

olabileceğine Amerika'da bir çok kim· 
selerin inanacağını zannetmiyoruz. 
İngiliz ve Fransız gemilerinin ve di· 
ğer gemilerin böyle birıey yapacak -
tarını aklımız almıyor. Bununla bera
ber aırf bir ihtiyat tedbiri olmak Uzre 
bir sahil muhafız gemisi ile amerikan 
donanmasına mensup diğer bazı ge -
miler •• lroquoia ,, l kar,ılayarak H -
mana kadar getireceklerdir. ,, 

" ---·-· ı........ rumıileri himaye 
edecek 

Amiral Early bu silahlı gemilerin 
anlaşılan manada refakat gemileri ma
hiyetini haiz olmıyacaklarını, çünkü 
" 1roquois ,, in kendi kaptanının em
rinde kalacağını ve hükOmetin gemi
lerinden emir almıyacağını söylemiş
tir. " lroquois ,, in kaptanına gemide 
patlayıcı maddeler bulunup bulunma-

Amerikalılar, kadınlara ve çocuk
lara harbı tazammun eden yiyecek ve 
giyecek ambargosunun aleyhinde bu
lunmıışlardır. MalO.m olduğu üzere 
geçen hafta olduğu gibi bu sefer de 
hukukudilvel kaidelerine muhalif olan 
bu tedbiri evveli İngiltere tatbik et -
miştir. Almanya da maatteessUf mu -
kabil tedbirlere müracaat mecburiye -
tinde kalmıJtır. Eğer İngiltere amc • 
rikalılarm müttefikan izhar ettikleri 
arzuyu yerine getirirse Almanya dahi 
kendi tedbirlerini tadil edecektir. 

Amerika'ya giden yolcular 

Cenova, 6 a.a. - "Rex" ismindeki 
italyan transatlantik vapuru 2 bin yol· 
cu ile Cenova'dan Nevyork'a hareket 
etmiştir. Yolcuların arasında şimali 

Amerikanın endüstri ve ticaret alemi· 
nin tanınmış şahsiyetleri de bulun
maR a<1ır. 

Sigorl,a primleri ucuzladı 

Nevyork: a.a. - Deniz sigorta kum 
panyalan, kafile halinde sevkiyat usu 
liinün ihdasındanbcri emniyet arttığı 
için, Avrupadan gelecek veya avrupa 

ya gidece eşyanın sigorta tarifelerini 

indirmişlerdir. 

İngilf er~de bazı 

maddeler vesika 
ile verilecek 

Londra, 6 a.a. - !ngiliz mahafilin
de tereyag, margarin, yağ, şeker, et, 
jaınbon ve sucuğun 31 teşrinievelden 
itibaren vesika ile verileceği beyan 
olunmaktadır. Çay, vesikaya tabi ol
mıyacaktır .Fakat herkese ayni nevi 
çay verilecektir. 

Amerika'daki lngilizler 
askere alınmıyacak 

Vaşinııton, 6 a.a. - İngiltere &cfareti 
Amcrikadaki inııiliz tebaasına bu memle -
kette kalabileceklerini, çünkü kendilerinin 
- \.&.a •''·-- c;a y-''"'•.._•n._ \ü~u.rn stöni\me -
diğini bildirmiıtir. 

Almanya bir 
bitaraflar bloku 
kurmağa çahşıyor 

Amiral/ığın aldığı tedbirler sayesinde 

Amsterdam, 6 a.a. - Alman gazete
lerinin yazdıklarına göre, Almanya 
İskandinavya ve Balkanları ihtiva e
decek olan bitaraf memleketlerden 
müteşekkil bir blok vücuda getirme· 
ğe çalılm<.ktadır. Bu memlek·_tler, 
kendi aralarında ve müttefiklerle ti
caret yapmaktan vaz geçmeği kabul 
edeceklerdir. 

Batırılan İngiliz gemilerinin 
tonilatosu gittikçe azalıyor 

Alman denizaltıları tôbiyeyi değiştirip 

_şimal denizinde ve Skajerak'ta çohşacak 
Londra, 6 a.a. - İstihbarat nezareti 

İngiltere'nin alman tahtelbahirlerine 
karşı aldığı tedbirlerin ne derece mü
essir olduğunu gösteren bazı rakam
lar neşretmektedir. 
Harbın ilk haftası zarfında alman 

tahtelbahirleri tarafından batırıJan 
gemilerin mecmu tonilatosu 80 bin, 
ikinci haftasında 46 bin, üçüncü haf
tasında 46 bin, dördüncü haftasında 
21 bin, beşinci haftasında 9 bin ve 
son hafta içinde 876 dır. 

Bir kaç alman tahtelbahirinin İn
giliz ticaret gemilerinin tecavüzüne 
uğradıklarına dair alınanlar tarafın
:ian verilen haberler tekzip edilmek-
cdir. 

Ticaret gemileri silahlı değil 
İngiliz ticaret gemilerinin silah· 

.andırıldığına dair alman matbuatı 
tarafından verilen haberler de gene 
resmen tekzip edilmektedir. Hakikat
te Almanya silahsız vapurlarla bita
raflara ait va.,urlara taarruza devam 
etmek için ! 1e aramakta idi. Har
bın başlangıcındanberi A lmanya'nın 
tahtelbahirh:rinin hemen yarısırıı 
kaybettiğine inanmak için bir çok se
bepler mevcuttur.• 

Brezilya açık1arında olcfuğu söyle
.ıilt-n korsan gemisinden hiç bir ha
ber alınamam•,tır. İngiliz donanmaaı 
alman korsan gemilerinin faaliyetine 
mani olmak için gizli tedbirler almıı
tır. 

Alman!arın yeni tabiye•i 
Stokholm, 6 a.a. - İsve.ç deniz eks· 

perlerinin kanaatine göre, alman do
nanmasının tertibatı son zamanlarda 
değiştirilmiştir. Bilhassa denizaltıla
rında yeni bir tabiye tatbik olunmak
tadır. 

Denizaltılar bundan sonra daha fa
al olarak ticaret muharebesinde Ska· 
jarak ile şimal deniz;inde çalışacak
lardır. 

Ayni mütehass11ların mütaleaıuna 
göre, Atlantik denizinde son zaman
da korsan gemisi olarak harekete 
ba§lıyan alman kruvazörü Admiral 
Scherr, etrafında denizaltılardan mü
teşekkil bir perde hattı ile çalışmak
tadır. 

Yeni tabiye İsveÇ'in garp sahilinde 
ve diğer denizlerde mühim miktarda 
destroyerlerin faaliyete geçmesiyle 
de tezahür ediyor. 

Be§ laveç vapuru zaptedildi 

Stokholm, 6 a.a. - Alman hafif 

deniz kuvetleri şimal denizinde ve 

Oresund'da beş !sveç vapurunu zap

tederek Kiel'e götürmüşlerdir. Bu va 
purların üçü Holanda'ya ikisi de A -
merikaya eşya taşımakta idi. 

Bir laveç vapuru bir alman 
limanına götürüldü 

Stokholm, 6 a.a. - Karsholm adıı. 
.laki. ~sveç vapuru, bir alman harı 
gemısı tarafından yakalanarak bir al 
man limanına götürUlmilt ve bir mUd 
det soma serbest bırakılmıştır. 

Koelnische Zeitung, diyor ki: 

Eğer İngiltere, Avrupa, Asya ve 
Amerika'nın Almanya ile ticaret yap
mak istiyen bitaraf memleketlerinin 
kUf esinin denizlerde aerbestisini 
keyfi olarak ortadan kaldıracak olur
sa biz de bitaraf memleketlerin İngil
tere'nin ihtiyaçlarını serbestçe temin 
etmelerine medar olacak olan Baltık 
denizindeki gimdiki vaziyeti idame 
edemeyiz. 

B remer N achrich ten, yazı yor: 

Balkanların iktısadi ve müstakar 
bir bitaraflığı, Almanya için hayati 
bir zarurettir. 

Diğer taraftan aynı gazete, bitaraf 
memleketlerin sulh lehindeki alman 
propagandasına iştirak etmeleri l!
zım olduğunu çünkü dünyaya sulhu 
bahşetmenin ona yapılacak en bilyük 
hizmet olacağını yazmaktadır. 

Alman gazeteler, ingiliz ve fran
sı.z milletlerinin her ne pahasına o · 
lursa olsun sulhu arzu etmekte olduk 
lanna ve harpten yorulmuş bulunduk
larına alman milletini ikna etmeğe 
çalıgıyorlar. 

Sovyetler Amerika'da 

komünist propagandası 

yapıyorlarmış 
N~vyork, 6 a.a. - Amerika aleyhindeki 

faalıyete dair yapılın tahkikat ncticcıiııde 
liovyet hükümetinin parasiyle geniş mik -
yasta komünist propagandast yapıldığı an· 
lıırlnıaaı üzerine "Nevyork Jurn;ıl" diplo· 
matik münasebetlerinin kesilmesi muhte -
mel. bulunduğunu çünkU, aovyetlerin A • 
mer!kada komtiniıt tahrikitı yapmamaları 
tartıyle 1933 senesinde Amerika ile Sov -
yet~er ~lr!i~i arasında yeniden münasebet 
teıus cdıldığıni yazmııktadır1 

ağın gemimizin teknesi üzerinden 

kaymakta oldu unu işittik. Tekneden 
birçok darbe akisleri geliyordu. Bir
denbire müthiş bir infilak tahte1bahi
rimizi sarstı. Bütün ışıklar söndü, 
Tahtelbahirin her tarafında tabak ve 
bardakların kırılmasından mütevellit 
gürültü i itiliyordu. Bunu takip eden 
sükut içinde komprime havaya malı -

Lüksemburg civarında 

Fransız kıtalarını n yaptikları 

ANI HÜCUM 
muvaffakiyetle neticelendi'' 

(Başı 1 inci sayfada) 
menileri tahkim etmişlerdir. 
Alman mukavemetinin sebepleri 

Almanlar, fransızların koridorun 
garp mıntakasında daha ziyade ilerle
melerine mani olmak için nevmidane 
gayretler ıarfetmektedirler. Bunun 
esbabı şunlardır: 

l. - Fransızlar bu taraftan ilerli
yecek olurlarsa bu vaziyet alınanların 
daha fazla saha elde etmek ve manev
ra yapabilmek için Lüksemburg'un 
bitaraflığını ihlal etmek planlarını 

bozacaktır. 
2. - Eğer fransızlar fransu: budu· 

duna altı mil mesafede kain Beuren 
civarına kadar ilerlemeğe muvaffak o
lacak olurlarsa daha cenupta Sicgf
ried hattının ileri istihkamları yan
dan tehdit edilecek ve tehlikeli suret· 
te döğülecek bir vaziyete düşecektir. 
Bu suretle bütün koridor, tehlikeye 
maruz kalacaktır. Koridora hakimiyet 
fransızların şarka doğru ilerlemeleri
ne ve orada yeni ve geniş bir sahada 
tahaşşüt etmelerine medar olacaktır. 

Koridora lranıızlar hakim 
olacak 

Bu kadar geniş harekatın büyük bir 
ihtiyati ve pek çok mühimmat istima
Iini istilzam edeceği tabiidir. 

Askeri müşahitler, koridora fran
sızların hakim olacakları mütaleasın· 
dadırlar. 

Diğer taraftan bu müşahitler, alman 
erkanıharbiyesinin Maginot hattına 
karşı büyük mikyasta ve cepheden 
bir hücum yapmak ile bitaraf memle
ketlerden geçerek yan hücumlarında 
bulunmak şıklarından hangisini ter· 
cih edeceğini suale şayan görmekte
dirler. 

Mü ahitler, bu suali iradederken 
alınanların yeni model ve ağır tipte 
tanklara sahip olduklarını, bu tankla
rın 6 pusluk toplarla mücehhez oldu
ğunu hesaba katmakta ve bu tankla
rın istihkamlara karşı toptan harekat 
icrasına tahsis edilmiş bulunduğunu 
söylemektedirler. 

Bir Fransız petrol gemisi 
alman denizaltısını batırdı 

P~r~s. ~ a. a. - Bir fransız petrol 
gemısı, bır alman denizaltı gemisini 
batırmı~tır. Bu şayanı hayret haberi 
veren gemi kaptanının raporunda şöy 
le denilmektedir: 

.. Alman denizalh gemilerinin bu 
lunduğu bir sahadan zikzak şeklinde 
sefer ederken müthiş bir sademe VU· 

ku buldu Ve bu d · · sa emeyı vapurumu· 
zu sarsan bir infilak takip etti. Aynı 

zamanda büyük bir su sütunu havaya 
yükseldi ve bu sütun bizim birinci gü 
vertemizin üstüne düştU. Bir kaç sa
niye sonra kalın ve kuvetle kaynıyan 
bir yağ lekesi su sathında görüldü • ., 

Deniz eksperleri, bu hadisenin ıu 
suretle izahı kolay olduğunu beyan 
etmektedirler: 
"Denizaltı gemileri yalnız tayyare 

ve harp gemileri tarafından değil, fa
kat bu denizaltı gemilerini mahmuz· 
lama1t için bazı dda en iyi vaziyette 
bulunan alelade ticaret gemileri tara
fından dahi hücuma maruz kalabilir. 
Denizaltı gemileri için en buhranlı 
dakika, hücum edecekleri yeri periı • 
koplariyle teyin ettikten sonra tor
pillerini savurmak için bu periskopu 
indirerek tamamiyle dalmış bir vazi
yette ilerleyip münasip zamanı ta· 
yine çalıştıkları andır. Eğer bu daki
kada tehdide maruz kalan gemi, isti· 
kametini değiştirirse, denizaltı gemi· 
sini pek ala mahmuzlayarak batırabi .. 
lir. İşte mütehassıslar, yukarıdaki ha 
disenin bu şekilde cereyan ettiği ne· 
nicesini çıkarmaktadırlar. 

Lühsemburg radyosumln 
faaliyeti 

Lüksemburg, 6 a.a. - Lüksemburg 
kızılhaçı Lüksemburg radyo istasyo
nunun kızılhaçın emrinde işletilmesi
ni teklif etmiştir. 

Radyo ne riyatı bilhassa muharip
ler hakkında ailelerine mallımat ve· 
rilmeğe tahsis olunacaktır. 

Sabah tebliği 
Paris, 6 a.a. - 6 teşrinievcl sabah 

tebliği: 

Gece sakin geçmiş, bilhassa Sar
bruck'ün cenup - batısında devriye 
faaliyeti kaydedilmiştir. 

Topçu bombardımanı 
Lükscmburg, 6 a.a. - Sakin bir ge

ceden sonra, alman ağır topları Si
erck'in 2 kilometre mesafesindeki 
Rusdorf'u bombardıman etmişlerdir. 

Akşam tebliği 
Paris, 6 a.a. - 6 Teşrin ı evcl ak~am ta • 

rihli Frnsız tebligi : 
Cephenin muhtelif ı:ısımlarında hd;f 

unsurlar faaliyette bu ıunmu tur Wisscn
bourg'un garp mıntakasında bir ~evziim -
z~ yaprlan bir hücum ecri puskürtülmulj • 
tur. 

lngiliz. • Fransız kumandan
. !arının toplantısı 

Parıs, 6 a.a .• - Havas: İngıliz tmpara -
torlu~ Genel Kurmay Başkanı Sir Edrnuml 
lronsıbde ve H.~v.~ Mareşalı Sir Ciril Ne . 
wall, ugun ınınun rn- ı 1 · · ·· akere • • litt f "k ~~e e erını muı 
acın m e ı ordula B k d Ge· ral Gamel" f r aş uman anı 
ne ın, ransız hava kuvetleri lcU· 
mandanı General Vuille . ..k k •S • 
k:eri nrı 87 mın ve yu se · ı . asından Gerooral Gcorges ı c 
bır ı.v·u~me yapmılilaıJır, 
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Yarınki güreşler 

Tekirdaah Hü - e 
arkadaıl rt r 
Kızılay Ankara merkezinin hazır

ladığı serbest güreş müsabakaları i
çin davet edilen Tekirdağlı Hüseyin, 
Kara Ali, Molla Mehmet ve diğer 
pehlivanlar şehrimize dün gelml ·!er. 
dir. Alman Villl Marn ve bulgar Pan
çef ile Kasım daha evel Ankaraya 
gelmi bulunuyorlardı. 

Haber aldığımıza göre, miisalıaka
lar stadyomda yarın saat tam 10,30 da 
başlıyacaktır. tık önce, güreşe henüz 
başlamakla beraber, istidat ve kabili
yt'tleri hakkında ümitler veren genç 
pehlivanlar göreşeceklerdir. Hunlar 
a:asında Edirneli Süleyman. Karaca
by'Ji 1smail (Dinarlının kardeşi) ve 
l.::ımirli Hüseyin vardır. 

Evelce de yazdığımız giLi, Tekir
cbğh Hüseyin ilk defa olarak Pancef 
ile kar§ılasacaktır. Tekirdağlı &~n 
g.lreşlerinde Kara Alinin yarınki ra
kibi alman Marn'a puvan hesabh·Je 
galip gelmi ve bir: defa d , min<ler 
haricinde, tuşla ycnmi ti. 

Pançef 108 kiloluk bulgaristanlı 
bir pehlivandtr. VIerkezi Avnıpa'dn 
ve Balkanlarda şöhreti olduğu söylen 
ınektcdir. Evclce ama•ör olan pehli -
vanın ltı ay kadar e\reJ üç defa dün
ya ıampiyonluğunu kazanan Şiket'i 
yendiği rivayetler ar sındadır. 

Kara Ali siklet itibariyle rakibi 
almandan biraz noksandır. Son mü -
abakalarında formunda olduğunu 
östermi~tir. Villi Mnrn'a gelince, 

diğerlerine nazaran daha çok tanınan 
bir pehlivandır. 125 kilo sikJeti ile 
oldukça heybetli görünen bu pehli
van da amatörlükten profesyonc1liğe 

eçenlerdendir. 929 da Peşte'de yapı· 
lan bir güreşte bizim ağır siklet ama
tör şampiyonumuzu yenen bir Müller 
vardır. Söylendiğine göre Marn bu -
nu M ünih"te 11 dakikada tuşla yen -
mi tir. 

Molla Mehnıcdin gürcsleri ek cri-
ya çok beğenilir. Onun rakibi de Ha
be li adıyla anılan Kasımdır. Kası
mın ceddi habeşlidir. Kendisi ü~ dört 
batın evel Romanyaya yerle~en bir a
iledendir. Son güre§lerini Mül~ylmle 

Yilly Marn 

Habe§li Kasım Kara Ali ile 

Beden terbiyesi 
enstitü binası 

Bir komisyon saha 
aramaya başladı 

yapını tı. Bazı ihtilailarla ve Mü la· Beden Terbiye:oi kanunu hükümleri 
yimin di kalfiye edilmesiyle netice- ne tevfıkan açılması mukarrer bulu -
lenen bu güre lerde Kasım onunla 
berabere kalmıştı. nan yüksek beden terbiyesi enstitfaü. 

Milsabakalar için bir jüri heyeti 
seçilmiştir. Hakemler de intihap olun 
muıtur. Güreşlerin teknik kısmı ta -
rnamiyle güreş federasyonu taraf1n
dan idare olunarutır. 

ne ait bina yerini tayin etmek üzere, 
Başvekalet tarafmdan Beden Terbi-
yesi Genel Direktörlüğü genel sekre· 

teri B. Cemal Gökdağ'ın reisliğinde, 

kurulan komisyon dün ilk toplantısı-
nı yapmıştır. 

ı Bugünkü 

futbol maçları 
Bugün Ankara kulüplerinin A ta

kımları arasındaki maçlar öğleden iti
baren 19 mayıs stadyomunda yapıla
caktır. Müsabakaların saatleri, hakem
lerle yan hakemleri a~ağıya yazılmış
tır: 

Muhafızgücil • As. Fa. gücü saat: 
13,45. 

Hakem: Ahmet Cemal, yan hakem 
leri; Bedi Nazlı. Refik Güven. 

Harp okulu idman yurdu - Demir
apor saat 15,30. 

Hakem: Celal Oskay, yan hakem
leri: Bedri Erdener, İhsan Türemen. 

Kopenhagda alman 

pr Jpagandası artıyor 
Stokholm, 6 a.a. - Almanya'nı 

Kopenhag'daki propaganda servisle -
rinde miistahdcm e hasın adedi pek 
ziyade artmış olduğu istihbar kılın
mıştır. Bunların adetlerinin artması 
sefaret binasını .tcrkederek iki çekos
lovakya efareti binasında verle me-
leri zaruretini hasıl etmiştir. :s 

~A i lôno sirki nin 
harabeleri ç ı kanld ı 

MtLANo; 6. a.a. - Milanoda yer 
a.ltın?a yap1lan uzun araıtırmalar ne
tıcesınde eski Milano sirkinin muaz. 
z~m harabeleri meydana çıkarılmıştır. 
Sırkin ~eni~Jiği sı. uzunluğu 450 met
redir. 

Bitaraflık kanunu etraf mda 
Ameıikan ayamnda görüımef er 

Va)ngton. 6. a.a. - Bitaraflık hak
~ındaki müzakerelere Cumhuriyetçi 
arandan B. Tobeyrin plttrnan proje
. ıne kar§ı yapmış olduğu bir hücum 
ile baıtlaımştır. 

B. Tobcy, bir taraftan ticaret ve 
nakliyata ait tahdidata müteallik mad 
delerin, diğer taraftan muhariblere 
gönderilecek silalara konulmakta o 
lan ambargonun kaldırılmasına aid 
madde tefrikini istemektedir. Proje
nin ikiye tefriki.! ayanın bu tekl'fi 

laT\ciye Enctınıçfü l nav.ı et.mesı 

için reye müracaat etmesini zaruri 
kılacaktır. 

İnfirad politikasL taraftarlan, ayrı 
ca reye konulması lazım gelecek olan 
esliba üzerine mevzu ambl\rgonun kal 
dırılma ı hususunu terk etmeksizin 
"pc in ve malın kaldırılması mil eri
ye tid" planını elde edebileceklerini 
ümit ederek Tohey·in teşebbüsilnc 

müzaheret etmişlerdir. 

Hükumet f ırkasL liderleri, Pitman 

Majes~~ Elen Krıılr pavyon 1orni erimiz tarılrndan karşılaaryor 

Selanik Fuarındaki pavyonumuz 
umumi bir al" ka uyandırdı 

ziyaret edenlerin sayısı Pavyonumuzu 

iki günde 100 bini geçmiş bulunuyordu 

Yunan Propaganda Nazırı ve Selinilı Um um! flilisi pavyonumuı öniinıl<" 

~İanik, (Hususi) - Uzun zamandan • ı yaretçiler, en fazla kültür hareketle • 
berı ~azıd~m.akta olan on dordilncü bey- rimı7. tebarii:ı ettiren fotomantaHar k r
nelmıl.cl Selanık fuan 24 cyliil puar cünil şısında. hah ve çini, el i lemeleri. inhisıır 
"!er:ı~~mle açtlmt,.tır. Fuarm küsadm.dan maddeleri. deri, kauçuk ve teneke mamu
~!liıı~ll%'-'".i"J.,f.Jr.u K~ 'I \!'11l1'-inr• .. .,{lr.(\{ac ..Ll.lt..AtanoiJ,p ı:ı önünr:I~ tl'vAkku f .. .t ...... ı. 
~Uml vali ·j ve g~neraller !'l~U~"\1 halde 1 rimizl dikkatle ret.kile ederek mal6mı.t al· 
tlırk pavyonunu ıı:ıyaret ctmııtır. Kınıl, maktadırlar, 
itina ile harrrlanrruş olan tiirk pavyonu -
nun her standı önünde durmu~ ve mütead-
dit sualler iradlyle pavyon komiseri Zeki 
Doğanoğlundan ihrac; maddelerimiz, sma.ı 
marnGlitımı:r: ve kultlir hareketlerimiz hak
kın..ıa mufaaa:ıl iz hat almı~lardır. Bllhas
a h:dı, çini ve lnhiııar maddelerimiz üze

rinde tevakkuf eden büyük ziyaı-et-i, balı 
ve çinllcrimir.in inccll~ini ve earaplanmı· 
zı takdirle gözden ıeı,;irerek pav1on ko • 
miscrinc teşekkürlerini beyan cylemiılt~r • 
dir. 

Afyon muallimleri 
toplanh yaph bir 

RA D Y O 

TO'RK1YE 

Radyo Difilzyon Ponalan 

TURK1YE Radyosu - ANKARA Rad 

OALGA UZUNL.UôU 
16.48 m. 1 2Kcs./ UO Kw. 
19.74 m. 1519~ Kca./ 20 Y.w. T. A. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. ·r. A. 

ANKARA 

CUMARTESİ - 7-10·lll39 
13.30 Program ve memleket aat a 
13.35 Ajanş ve meteoroloji haberleri 
13.SO Türle nıli.:lti : 

ÇaJanJar : Vedhc, Ruşen Kam, C• 
Kozan. 

OKUY NLAR: 
l - Mw:atfcr 1LKAR 
a-Peşrev. 
b- Kaptan Zade Ali Rı.xa - S riı:s -

olurki hi.ıı.D • içi~. 
c - -·--- Şarkı - Bir vcfıuıu yue 

tiim. 
d-Nikogoa - Muhnyyu ııarla - 'Va 

ha.cet. 
e- Selim HI. - Muh:ıyycr sünbüle 

Ey gonceyi nazi·k tenin. 
f- Mılhayyer sil.nbüle saı &cınaisl 
2 - Semahat ÖZDENSES 
a - Lemi - Hicukıir oarJu - Son 

canlandıran. 
b- Arif bey - Suun:ı.k 

lemi, 
c - Sadettin K yna.k - Hilzanı tflr 

Çrka.r yücelerden. 
d- Raif bey - Kıırciğar •arkt - Gülii 

scvdiiHın. 
14.30 hlüzık: {Riyaseti CiirithW' B 

su) Şef: th n KONÇER: 
l - V. Turine - Marıı 
2- O car Strauss - Walzer Wab; 

raum 
3 - O car Fhras - Operetten revü ( 

puri) 
4 - F. Leroux - Pour baryton (F 

- M. .osrlcO\' ki • Marş. 
15.15-15.30 Muıdk (Dans mü:riği - PL) 
111.00 Program 
18.0S M cıuleket ~a ayan, ajans ve m 
orolojı halıerleri. 

18.?5 Müzik (Rndyo cazı) 
19.00 'l ürk mlizigi : 

(Geçi• konseri) 1'2 okuyucu sıra ile : 
Cııl;wlar: Vecihe, Fahire F-er an. Ce 
det Cıığla~ Re-sat Erer, Ruşen Kam, C 
det Kozan, Reiik I• ctsan. 

20.0-0 Konu µna 
20.lS 1'ürk mlizi~i: Halk türkUleri : 

Mıılıınut Karıı:da , Sadi Y~ver A 
21.00 Mü:tik (Küc;ük or.kestrn Şef Ne 

ASKIN: 
l - Jose P donk - Macar mclad1 • 

ı- J. Strau&S . Artist hayatı (Vals) 
3- Hana Mainler - Sercnad 
4-Tich:ıiko\•sky - Vals No: S 
S -Hanns Lö'hr - Tempo - Tempo ( 

lop) 
6-Micheli. tkin~i kilçüJc süit 
7- DrİiO - Esıncralda balet s.üiti No 

22.00 Ajans ve .ı:iraat haberleri • 
22.15 Konu!;rna (Ecnebı dillerde) 
2'2.4S Miı.ıik (Car.hacd • Pi.) 
23.25-23.30 Yannki proiram ve kap.ıınt, 

Ankara Borsası 
c hı .• 

Açılış Kapanı1 

Londra 5.24 S.24 
Ncv. York 130.025 130.025 
Paris 2.96875 2.96875 
Mll.ino 
Cenevre 29.1525 29.1525 
Amıterdam 69.5125 69.31.25 
Bcrlin 
Brlıksel 21.61>75 21.6975 
Atina 
Sofya 
Png 
Madrid Orduda f mdık sahıı 

ORDU; 6. a.a. - Carşarnba güniln
den itibaren piyasada birden müba -
yaata girişen satı kooperatifi ilk bam 
lede 30 bin ilo mab:su1satın almıştır. 
Satı§ kooperatifi bö)•lece 16 kuruştan 
yukan mUbayaatta bulunmamak için 
birle mi olan tüccarların bu hareke
tini önlemi tir. Köylü satı~ koopcrati· 
finin bu suretle müdahalesini temin 
eden hiikQmetin isabetli kararından 
minnettardır. 

Bu toplantıya Ankara imar müdU· 
rü, Maarif ve Nafıa Vekaleti mümes· 
silleriyle Genel Direktörlük saha ve 
tesisler dairesi baskaaı ve mimarı, 
Ankara bölgesi asbaşkanı dahil bulun 
maktadır. 

Fuarrn resmen açılışından sonra propa
ganda nazırı B. Teodoros Nikolidis, refa
kattnda Sellıik umumi vilisi B. Geor&los 

projesinin şimdilik şekli ile muhafaza Girimis. banka müdürleri ve diğer re~mi 

Afyon, 6 a.a. - Yeni ders yılının 
başlaması miinasebetiyle terbiye, ted· 
ris ve idare işlerini tetkik etmek ü
zere maarif müdürü tarafından top
lantıya çağrılan muallimler valimizin 
huzuriyle toplanmışlar ve tetkik 
mevzuu olan meseleler üzerinde ka -
rarJar almııtardır. 

V.ar ova 
Bı:ılapeıte 

edilmesini temine gayret edecekler• 

dir. 
Müteakiben ayan B. Nye, açıkça' 

daire litflcri olduğu halde pavyonumur.u 
ziyaret etmişler ve kendilerine inh sar ida
remizin ıuar i ln propaganda mahiyetinı.le 
hazırlat.tığı selofan pakcılu içine konul • 
mu~ ııicarabrd n ikram olunınu tur. 

BU:U. i 
Bci~a.J 
Yoka hama 
Stokholm 31.19 31.19 
Moskova 

Genel Direktörliik binasında topla
nan komisyon eveıa çahşma e aslarını 
teshil etmiş ~ sonra, şehir etrafında 
saha üzerinde tetkiklerine başlamt§· 
tır. Tetkiklere devam edilecek ve ha
zırlanacak rapor yüksek Başvekalet 

makamına takdim olunacaktır. 

"'peşin ve malın ka1duılmasL müşteri- Fuara Turkiycdcn maada Bulgaristan. 
İtalya, Almanya ve Finlandiya resmen işti· 

ye aid,. planın lehinde bulunmuş, yal- rak ctmi !erdir. Bunlnr arasmda türk P v. 
İzmir ihracatçılar birliği ESHAM YE TAHViLAT 

• 
Gizli polis şefi Recai Yılmaz, koltuğuna yaslan

dı. Tabaka ıru çtkarıp bir sigara yaktı. Gün-
lerdenberi karııık bir hır ızhk vakasının düğümleri-
ni çözmek için, tahammüHin fevkinde bir enerji ile 
~alı mış, nihayet yarım saat evel hırsızı a<lalctin 
pençesine teslim etmeğe muvaffak olmuştu. Şimdi, 
masasındaki bazı evrakı muavinine devretmek ·e i· 
c..ap eden talimatı vermek üzere bürosuna gelmişti. 

Bu i lcri de bitirdikten sonra, şöyle on gün kafasını 
dinlemek, yorulan a abını dinlendirmek için Boğaz
içi'nc çekilecek ve bu müddet zarfında hiç bir iıle 

meşgul olmıyacaktı. 

Zıli çaldı. 1sed giren polis memuruna, muavini 
Ahmet Tezcan'ı çağırmasını söyledi. Memur daha 
kapıdan çıkmadan, içeri bir komiser girdi. Selam ve

rip durdu. 
Recai Yılmaz, kaslarını çatarak sordu: / _ 
- Hayrola, yeni bir vaka mı var? 
- Genç bir kız geldi. Bir saattenberi sizi bekli-

yor. Milhim bir şey söyliyecekmiş. Bütün israrları
mıza rağmen bize açmadı. 

Polis şefi. can sıkıntısiyle ayağa kalktı. Homur· 
dandı: 

- Zaten bize rahat yok. Gelsin bakalım. 
Komiser kapıyı açtı. Uzun bo}·lu, sarışın ve çok 

güzel bir kız girdi. Recai Yılmaz, lrn:a yer gösterdi: 
- Otıırunuz. 

Komisere odadan çıkması için işaret etti. Yalnız 
kaldılar. Kı7.ın karşısına geçti: 

- Aolatıa, sizi dinliyorum, dedi. 
Genç kız, tereddüd ediyor. lakırdLya nasıl ba~lı· 

}'acağını tayin edemiyordu. Kekeliycre_k ıöylCldi: 
- Efendim, bahsedeceğim şey ... Bir aile ıırtidır ... 

Bu işe, polisi kan§tırmak istemeıdim, .. Fakat ... 

nız Amerika için tehlikeli adettiği yonu, gerek harici mam.ara ve gerekse da· 
mevıu ambarkonun kaldırılmasına mü bili atandlar bakımından nazarı dikkııti eel 

teallik bu planın kulubil pazarlığa gi- betmektedir. Tıirk pavyonunu iki günden -
beri ziyaret ı:.denlerin adedi yü.ı bini geç-

İzmir, 6 a.a. - İhrac:atcılar birliği 
umumi heyetinin asgari faaliyet me

selesi için dün yapması mukarrer o
lan toplantı gelecek haftaya kalmış-

1933 ikramiyeli 
E.rpııi 19.35 19.54 

NOT. - Hizalumda rahm bu· 
Junmıyaıı doviıı/~r için u.,a t tM-
cif ~ifnıemistir. 

girişmekten imtina eylemiştir. 

Polis şefi, kıza cesaret verdi: 
- Hiç çekinmeden, açıkça anlatınız. Aksi takdir

de size lüzumu derecesinde faydalı olamayız. 
Genç kız, bir saniye düşündü. Sonra kati kararı

nı vermİ§ im>anlara has bir tavırla söze başladı: 
- Babam, iki aene evel öldü. Bize oldukça mü· 

him bir servet bıraktı. Başka kardeşim yoktu, an
nemle yalnız kaldık. Babamın ölümünden altı ay 
sonra anneme bir talip çıktı. Bu adamı belki tanır· 

sını.ı. İstanbul'un tanınmış tüccarlarından Rıfat 
Kataman. Ben, bu izdivacı istemiyordum. B'lbamın 

yerini ba;ka bir adamın tuttuğunu görmek bana 
pek ağır ge.ccekti. Fakat, annemin evlenmek Lusu· 
sundalri kararının kati olduğunu görilncc. sesimi 
~ıkarmadım. Yalnız bir nokta zihnimi kurcalıyordu. 
Rıfat Karaman, annemden daha gençti. Zengin bir 
adamdı. Oldukça yak19ıklı idi. Arzu ettiği takdir
de genç bir kızla da evelenebilirdi. O halde niçin 
annemi almak için çırpınıyordu? Evet, annem ya
şına nazaran çok daha genç göı-ünüyordu. Güzeldi. 
Ama, ne de olsa kırkını geçmiş bir kadmdı. El al
tından soruşturdum. Aldığım maH'ımata göre Rıfat 
Karaman'ın iıleri son zamanlarda biraz bozulmuJtu. 
Uri bonosunu bankalar protesto etmişltrdi. Bunu 

lSlrendikten ıoara1 bu adamın a.nnemi ı>;ar•• için al-

ttıişti.r. tır. 

- No. 1-

dığı hakkında bir şüphe girdi içime. Bunu anneme 
de açtım. Beni sonuna kadar dinledi. Yanağımı okşı
yarak: 

- Kızım, dedi. Onun servetinden bir ey bekle
miyorum. Bizim malımız, paramız kafidir. Başımız
da erkek yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ticaret
ten çekilse bile,.biıi çekip çevirmesi, i terimize bak
ması kafi. Yarın, öbür gün sen de birisiyle evlenip 

gidecek in. O zaman, ben büsbütün yalnız kalaca

ğlm. Hem, terbiyeli ve kibar bir adam. 
Annemi fikrinden döndürmeğe imkan yoktu. Ev

lendiler. Aradan bir kaç ay geçti. Artık, bu evde ba· 
rınmak, yabancı bir erkeğin işlerimize karışt1ğınt 

görmek, bana çok acı gelmeğe başlamıgta. Bu vaziyete 
u:z:un zaman tahammül edemiyeceğimi anlamıştım. 

Çoktanberi tanı§ttğım bir gençle evlenmeğe karar 
verdim. Fikrimi, annem büyük bir memnuniyetle 
karşıladı. Fakat, her nedense üvey babam, Fehmi'yi 
beğenmiyor, beni onunla evlenmekten caydırmak i
çin bin dereden su getiriyordu. Hakikt maksadını se
ziyordum. Evlendiğim takdirde balıamdan, hiı>seme 

düşen mirasımı alıp çekilecektim. Bu, onun hiç i1ine 
gelmiyordu. Fehmi ile nişanlandım. Bu arada Rıfat 
lwaman, annemi kandınnıı, elimizdeki gayri men
kulleri mütemadiyen sattırıyor ve Y.trlcrinc altın, 

tahvil gibi şeyler aldırıyordu. Benim, bütün .itirazla
rım hiçe sayıhyordu. Annem, bu adamm sözünden 
dışarı çıkmıyor, her arzusunu derhal yerine getiri -
yordu. Üvey babamın, ticaret işlerinin kötü gıttiği 
açıktan açığa meydana çıkmıştı. İflastan kurtulma 
için annemin elindeki paraları, altın ve tahvilleri ken
disine vermesi için teklifler yaptığ1n1 işittim. Daha 
fazla dayanamadLm, Anneme, böyle bir şeye razı ol
<!uğu takdirde mahkemeye müracaat edece imi, be
nim istikbalimi de düşünmesi lazım geldiğini söyle
dim. Sözlericı, tesirini gösterdi. Annem, ikinci koca• 
sının bu son teklifini red<letti. Fakat, bugünden iti

baren aralarında geçimsizlik ba Jadı, Sık, ık kavga 
ediyorlar, üvey babam gözlerini açarak anneme bağı· 
rıyordu. Korktum. Meseleyi ni:t::ınlım Fehmi'ye aç
tım. Bana bak verdi. Her hangi bir hii.dise karşısında 
üvey babama karşı kendimizi müdafaa etmemize im
kan yoktu. Fehmi'den rica ettim. Gelip, bizde otur~ 
nıasını istedim. Zaten pek yakında dUğilnümüz de 
yapılacaktı. Hiç olmazsa, geceleri icabında bizi hi
maye edecek bir erkek bulunacakh . .Fehmi'nin, bize 
belme i bir hadise oldu. Günleıc;e münaka§ası, kav· 
gaaı devam etti. Üvey babam, onun eve f!elmesini ka
liyen istemiyordu. Neticede, ni anlım gddi ve bh>:de 
yerleşti. Annemle, üvey babamın arası artık adam a
kıllı açılmıştı. Bir ak am. gene kavgaya tutuştular. 

·Kulak kabarttım. Üvey babam bağırıyordu; • 

- Niçin laf anlamı ronun ı Mahvolacağım 1 Vazi· 
yetimi kurtarırsam, senin bir kaç kuruşunu ödeme : 
benim için hiçtir! Aksi takdirde şerefim iki paralı~ 
olacak 1 Şerefsiz yaşamaktansa öJiımü bin kere tercih 
ederim! 

(Sonu uar) 
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(Başı ı inci sayfada) İngiltere'den müstemleke istemenin 
haklı olduğunu bildirmiştir. 

ettikten sonra saat 12 yi yedi da- Führer müteakiben Almanya'nın 
kika geçe Hitler nutkuna blt'§l~dı şimal devletleri, Danimarka, Holan
\le dedi I i: da Belçika ve İsviçre ile olan iyi mü

.. _ Rayştag mebusları: 
1 eylülde size bir devletin tahrika· 

tniz hattı hareketi dolayısiyle alM3ğa 
lllecbur olduğum kararları bildirmek 
zaruretinde kalmıştım. O zamandan
beri beş hafta geçti, size bu beş haf
ta zarfında olup b!tenlere dair izahat 
~ermek ve mümkün olduğu takdirde 
lBtikbale göz atmak istiyorum. 

.4.lmanya'nın kazandığı zafer 
Alman milleti nev'i arasında emsal

siz bir zaferi tesit etmektedir. Düş
man tard ve imha edildi. Polonyalılar 
Varşova ve Modlin'de tutunmuşlarsa, 
bunu kudret ve kabiliyetlerine değil 
lüzumundan fazla adam feda edilme
tnesi için emir almış olan ordumuza 
tlıedyundur. Varşova kumancl:ını nez
dinde delice bir mukavemetin fayda
t>~zlığı hakkında yaptığımız tescbbüs 
akiın kaldı. On beş gün sonra Polon
;·a ordusunun en büyük kısmı tahrip 
ec}'Jrnişti. 1 teşrinievele kadar tutu
nan diğer kısmı, bu tutunmasını ali
tenaplığımıza medyundur. İstesey
dik, Varşova mukavemetini iki üç 
fünde kırabilirdik.,, 

B. Hitler, kadınlara ve çocuklara a
cıyarak sivil halkın tahliyesini teklif 
ettiğini, fakat Polonya kumandasının 
huna cevap vermeğe tenezzül etmedi
ğini söylemiş ve demiştir ki: 

"O zaman yalnız askeri hedeflerin 
bombardıman edilmesini emrettim ve 
l>raga banliyösünün harekattan tecri· 
dini teklif ettim. Bunu da reddetti
ler.,, 

V aT§OVa nasıl teslim oldu? 

Şansöliye bundan sonra, Varşova· 
nın teslimi hakkında tafsilat vermiş 
Ye biribirini takip eden üç teklifin ce
"iapsız kaldığını bildirmiştir. 

B. Hitler, Varşova'nın 48 saatte tes
lim olduğunu söyledikten sonra, leh 
askerlerinin şecaatini teslim ve zırhlı 
teşekküllerle hava ordusunu ~thet
Jniştir. 

liitler, 
"O k 1t rdumuzun uveti sayesinde 

~ndiınizi tamamen l'mnivf'ttf' hi"se
dıyoru .z .. ., 

~StmJı~~. aıman zayıannıu u r..· 
lendiğinden az olduğunu ıddia tum.'J 
Ye demiştir ki : • • - . ' 

Jllman ordu8Urtun zayiatı ·.' 
"Gerçi bazı alman fırkaları faik ku

Vctler önünde ağır zayiat vermişler
dir fakat bu hal alman kıtaatının yal
nız taarruzda değil, müdafaaya da 
Zllecbur kalmalarından ileri gelmiştir. 
. Führer birçok alman kıtalarının 

bılhassa Vistül üzerinde Reichenau'n 
Ye Blacoviz'in kumandası altında yap 
rnıya mecbur kaldığı süngü muhare
belerini tavsif eylemiş ve burada Leh 
nıe~kez ordusunun cansiparane bir 
§~kılde muharebe ettiğini söylemiş
tır. 

Hitler, mebuslardan alman zayia
~ını ayakta dinlemelerini istemiştir: 

O.ooo ölü, 30.000 yaralı ve 3.000 ka
yıp. 

d Muharebenin neticesi Polonya or
usunun tamamen ortadan kalkması 

Ve 600.000 esirdir. 
Führer müteakiben eski Versay 

muahedesinden doğan devletin yıkıl· 
~asından bahsetmiş, Polonya'yı "giı
;k~ devlet,. sıfatiyle tavsif ve Leh hü-

urn t. · 
e ının ekalliyetler hakkındaki u-

au~.l~rini ~~nkit ederek demiştir ki: 
b" u reJım hiç bir zaman arkasında 

1 Utün halkın yüzde on beşinden faz. 
asını bulamamıstır. - ,, ...-...-... 

Polonyalıların yaptıkları \ 
"zulüm" ler 

k"Polonyadaki alman ekalliyetlerine 
b=~şı yapılan zulüm ve itisaflardan,, 
Vaz~ed~n. B. Hitler, bu ekalliyetlerin 

P 1 ıyetını ıslah için 1934 tenberi ya-
ı an ga 1 • r L Yret en kaydeyledikten son-

h:tt§. eh hükümetini harpcu olmak ve 
lllekl d~ğ~ Prusyasının ilhakını iste-

"P e ıttıham eylemiştir. 
h 1 olonyalılar Danzig meselesini 

a letmek . t . . . .. 
ıs ememış, antı - nazı mu -

C:adelelerde bulunmuşlardır. Alman 
ordusun k t' . "hf . . . un uve ı ıstı af edılmıştır,, 

Müteakiben Alman - Rus münase
?.etıerine temas eden B. Hitler, iki re
Jırnin karşılıklı olarak biribirine hür-
Jnet t 'kl · · · e tı erını ve ıki memleketin ba-
r~ş .Yolunda birlikte yürüyerek her bi
rının kendi haleflerinin refahına hiz
~et ettiklerini söylemiş, prensibine 
rıayet edilmesi icap eden milliyetler 
Jneselesinin hallinden sonra iki mem
leket arasında bütün ihtilaf mevzula
r~nın ortadan kalkacağını bildirmiş. 
tır. 

Diğer devletlerle münasebetler 
. Hitler, Versay muahedesiyle ve 

ttıılletler cemiY.eti.r.le istihza etmiJ ve 

na~ebetlerini kaydeylemiş, sözünü 
tutmadığı hakkındaki ittihamları, 
reddederek Versay muahedesinin ta
dilini vadeylemiş ve bu sözünü de al
man milletine tabii ve hayati hakkını 
vermek suretiyle tutmuş olduğunu 

bildirmiştir. 

Sansöliye, Macaristan ve Yugos
lavya ile olan müna~eb_etleri kaydey
lemis, İtalya ile ye:ıı hır dostluk tem
hir e.dildiğini söylemiş ve Fransa'dan 
bahsederek münasebetleri tavzihe ça· 
lıstığını ve Sar meselesinin dürüst bir 
s~rette hallindehberi iki memleket a
rasında hii bir toprak mutalehPsi 
nevcut olmadığım bildirmiştir. 

lnıilizlere ve yalmdilerc 
hücum 

I-Iitler, İngiltere ile yakla~mak 
için yaptığı gayretlerin de ötekiler -
den az olmadığını söyledikten sonra 
"nizamdan nefret eden ve nizam!;ızlı· 
ğı arzu eden" ingiliz devlet adamları
nı tenkit etmiş ve sözlerinin nasıl 
tefsir edil~ceği endişesini hissetmek
sizin İngiltere ve Fransa ile olan mü
nasebetler hakkındaki fikrini bildir -
miştir. 

Şansöliye bundan sonra yahudilere, 
"bu eski harp zenginlerine" hücum et
miştir. 

B. Hitler'in kanaatince, halle mtıh
taç kalan meseleler için boş yere mil
yonlarca insan fedasına mahal yok
tur, zira ne Versailles dirilecektir, ne 
de Almanya ölecektir. 

Halli lazımgelen meseleler 

Hitler, sözlerine şu suretle devam 
etmiştir: 

"- Almanyanın şarktaki hedefleri
ni ve Polonya meselelerini, müteaki
ben milletlerin hayatını iğlak eden şu 
diğer meseleleri halleylemek lazım
dır. Almanyanın şarkında ırki hudut
larının tesbiti bir hayat sahası nizamı
nın kurulması devlet ve milliyetler 
meselesi, yahudi meselesi, ekonomi 
meselesi, bu toprakların emniyetinin 
garanti edilmesi ve rus - alman mü
naııebetlerini bozmıyacak esaslara da
vanan bir Polonya devletinin tekrar 
tesısı. 

Avrupa, Rusya ve Almanya gibi iki 
büyük devletin bütün bu şeyleri hal
le muvafakat etmesinden dolayı mem
nun olmalıdır. 

Almanya vaziyeti aydınlatmağa ve 
silahsızlanmağa tevessül etmeğe ama
dedir. Barışın esaslarını kurmak için 
bir konferans lazımdır. Fakat top ses
leri arasında değil ve milyonlarca in
san hayatı feda edilmeden ve şehirler 
harp olmadan önce.,,, 

''Bir Fransız - alman hududu 
mevcuttur!,, 

Hitler daimi bir fransız alman hu
dudunun mevcut olduğunu söylemiş, 
Fransa'dan hiç bir şey istemediğini 

teyit etmiş, cihan sulhu için bir al
man • İngiliz anlaşmasının en iyi te
minat olacağını anlatmış ve demiştir 
ki: 
"- İngiltere diyor ki, kendisi mu

zaffer olacaktır. Ben ise alman zafe
rine inanıyorum. Hiç bir zaman bir 
harpte iki muzaffer olmamı~tır. Fa
kat iki mağlUp olmuştur.,, 

Hitler bundan sonra sözlerine şöy
le devam etmiştir. 

"- Bu beyanat, münderecatını an
lamazlarsa, sonuncu beyanat olacak· 
tır. Döğüşeceğiz ve 1918 bir daha te· 
kerrür etmiyecektir.,, 

Hitler sözlerini bitirirken alman za
ferinden şüphe etmediğini söylemiş 

ve harpten galip çıkanların da mağ
liıplar kadar ezileceğine inanan millet 
terin ve onların şeflerinin, kendisi ta
rafından uzatılan eli kabul ettikleri
ni bildirmiş, "diğerleri isterlerse bu e
li reddedebilirler,, demiştir. 

Hitler, nutkunu saat 13.25 te bitir
miştir. 

Müteakiben Göring söz almış 've: 
"Führer, seni takip edeceğiz,, demiş
tir. 

Bundan sonra celse tatil edilmiştir. 

Nazilerin bfr hilesi 
Londra, 6 a.a. - Deyli Ekspres gaze • 

te;;i yazıyor : 
"Naziler, parlamento ve hükümet Aza • 

sına muhtelif yerlerden gönderiliyormus 
gibi bir çok mektuplar göndererek Füb -
rerin barış tekliflerinin nazarı itibare a • 
lınmasıııı istemişlerdir. Bu hiyle çabuk 
anlaşılmıştır. Zira mektubu yazanlar muh. 
telif mektupların metinlerini dahi değiş • 
tirmemışlerJir. 

Musolini alman sefiriyle görüıtü 
Roma, 6 a.a. - Musolini bu sabah Al • 

manya sefiri Von Mackensen'i kabul et -
miştir. Kont Ciaııo bu miUlkatta hazır bu
lynmuıtur, 

a isler yaptı ? 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

(Başı 1 inci sayfada) 
Enternasyonal siyaset hususunda, 

Hitler kendini Avrupa nizamının ve 
hüriyetinin şampiyonu gibi gösteri
yor~ Bir tarafa, faikiyeti de sulh aşkı 
bir iman halinde bulunan Almanyayı, 
ve diğer tarafa da garp devletlerini 
koyuyor. 

Hitler, Prusya kıralları ile Şar'lar 

arasındaki dostluğa öyle bir temas 
etmek suretiyle bolşeviklerle yaptığı 
ittifakın izahını bertaraf ediyor ve 
Stalini Rayştaga şiddetle alkışlatı

yor. · 
Merkez ve şarki Avrupa'da Alman

ya'yı alakadar eden meselelerin tasfi
ye edildiğinden stayişle bahsediyor 
ve bunlirın münhasıran alman - rus 
te§riki mesaisiyle yürütüleceğini ilan 
eyliyor. 

Her miina!\ebetle ve her millet hak
kında verdiği sözleri tutmamasını 

gayriihtiyari olarak itiraf ediyor ve 
kendisi için yegane kıymet ifade eden 
ve binaenaleyh tuttuğu yegane vadin 
Versailles muahedesini yırtmak oldu
ğunu söylüyor. 

İşte bu suretle Hitlcr'in dü~tüğü 
muhtelif tezatlar izah edilmiş oluyor. 
Alm;ınyanın arzularına boyun eğme
leri için diğe::- devletlere yapılan taz
yikler ve merkezi ve ~arki Avrupanın 
bir müııtemlel,e gibi istismarı. 

Bitler işte bu esas iizeri. de Avru
panın sulhunu korumak istiyor. 

Nutuhta telıditlct 
Londra, 6 (Radyo) - Frar..sız ma11-

fille::-inin umumi kana:ı.ti şudur: Hit
ler'in nutku bir sulh teklifinden daha 
çok tehdidi ihtiva etmektedir. Eveıa 

emniyeti tesis etmek lazımdır. Bu şe
kilde bir sulh teklifi münakaşa dahi 
edilemez. 

İngilfere'de : 

Evela ilim dı 

tesis lazımdır ! 
Londra, 6 a.a. - Royter - Hitle

rin nutlw hakkırıda Londrada aşağı -
daki deklarasyon neşredilmiştir : 

Amerika'da: 

Hifler' e itimat 

etmek imkansız ! 
Vaşington, 6 a.a. - Havas - A

yan azaları ve mebusla~,. B. H~~Ier:~n 
nutkunda görüşmeler ıçın mumkun 
bir esas mevcut olmadığı ve B. Hit -
!ere itimat etmeni nim:tansız huhın • 
duğu kanaati üzerinde müttef~~tir .. 

Ruzvelt'in taraftarları ll. hıtlerın 
nutkundan bitaraflık kanunun ta • 
dilinin her zamandan daha ziyade l~i
zumlu ve müstacel olduğu neticesini 
çıkarmaktadır. 

Fikirleri sorulanlar arasında ez· 
cümle Rl!zvelt'in en mühim muh:ısımı 
Borah, demokrat King ve müstakil 
Norris, B. Hitler'c itim:ıt etm..:nin ta
mamen gayrikabil d~ğilse bile herhal
de pek güç olduğunu tebarüz ettir
miştir. 

Royter'in bildirdiğine göre, iyi ma· 
Iiımat alan mahafil Amerikanın Hit
ler tardından y;: )ılclığı şekilde bir 
sulhu k2'l:ml edemiyeceğlni ~öylcmek
tedir. Cünkü Arr.::rlka daha geçen gü
nü Pol~nyanın fethini ve payla~rr.ası
nı ve keza Çekoslovakya'mn ş!mdiki 
akıbetini tanımadığını beyan eylemiş
ti. 
Aynı mahafilde söylendiğine göre 

Polonya ile Çekosloval::yayı Almanya 
nın hakimiyeti altında bulunduracal; 
bir sulh Amerikada revaç hulamnz. 

Ruzve!t nutku dirı(emedi 
Londra, 6 (Radyo) - IIitler'in nut· 

ku hakkında fikri sorulan B. Ruzvelt 
bu hususta hiç bir komanter yapamı
yacağını bildirmiş ve şunu ilave et
miştir: 

- Çünkü nutku dinlemedim 1 

altı 
meselesi 

Hitler'in bugün Rayştağda söyle - S J L 
diği nutkun metni ancak öğleden son· ovyetler e itvanya 
ra malfım olduğundan bunun hakkın
clı:t ıanco.'ıc ;:rıt\d!l~ hit' tetkik yapılabil
miştir. 

Nutuk iki kısımdan mürekkeptir: 
Birinci kısımda bilhassa geçmiş 

hadiseler anlatılmaktadır. Bu kısım, 

arasında.ki m"zakere 

devam edecek 

hakikatin tahrifleri ile doludur ve f • J d • 
tahrifler, ingiliz milleti ve bütün dün ı n an 1 ya müzakereye 

girmek istemiyor 
Tallinn, 6 a.a. - Stefani Ajansından : 
M'oskova radyosu, Finlandiya başvekili

nin Sovyet Rusya ile müzakereye giriş -
mekten kati surette imtina etmi~ olduğu. 
nu söyledikten sonra şu mütaleada bulun -
maktadır : 

"Finlandiya hükümetinin bir ticaret mu· 
kavelenamcsi tanzimi maksadiyle Mosko
vaya göndermekten kati surette imtina et
mesi karşısında Sovyet Rusya, icap eden 
kararlan almak hakkını muhafaza eder. 

Litvanya müzakerelere 
devam ed eceh 

Kunas, 6 a.a. - Litvanya nazırlar mec
lisi Sovyetler Birliği ile müzakereye de
vam edilmesine karar vermiştir. 

Litvanya hariciye nazın Urbsys, yarın 
Moskovaya harollet edecektir , 

Daladiye'nin a "n 

hariciye encümeninde 

yaphğı iza lar 

ya tarafından kolayca tanınacaktır. 
Mesela, Polonya'da insani harp usul
lerinin kullanıldığı hakkındaki söz -
ler, parlamentoda yapılan beyanat-ve 
Amerika Birleşik devletlerinin Var -
şova büyük elçisinin raporu ile tek
zip edilmiş bulunmaktadır. Bizzat 
çeklerin kendilerinin Almanya'ya il
hak edilmek istedikleri hakkındaki 
sözler bahsinde dünya, çoktan kendi 
hükmünü vermiştir. B. Hitler'in hiç 
bir zaman vadini tutmaktan geri kal
madığı beyanatı ise, kelimelerin Hit
ler için herkesin bildiğinden başka 
bir mana ifade ettiğini göstermekte -
dir. Hitler'in bütün, Polonya'nın ne 
siyasi, ne kültürel, ne de manevi bir 
esası yoktur sözleri, bizzat gene ken· 
disinin 21 mayıs 1935 te "Polonya 
devletini vatanperver büyük bir mil
letin yurdu olarak tanıyoruz,, sözleri 
ile tezat halindedir. Hitler'in harpten 
İngiltere'nin mesul olduğu hakkında
ki ifadeleri ise hiç bir esasa dayanma 
maktadır. Almanya tarafından bu son 
iki sene zarfında biribirini müteakip 
yaratılan buhranlarda İngilter hükü • 
metinin sulhu idame için yaptığı gay- Paris, 6 a.a. - "Havas'' Ayan mec-
retler, bütün dünyanın malfımudur. lisi hariciye encümeni huzurunda, 

Bugünükü nutkun ikinci k~smı?d~, Başvekil ve Hariciye Nazırı B. Dalô· 
Hitler'in diğer bazı sulh tekiıflerı dı- diye, encümen reisi Berengerin ter
ye ileri sürdüğü noktalar vardır. tip etmiş olduğu bir sual serisine ce-

Ortaya konulduğu şekillerinde, bu vap vermiştir. 
teklifler, birçok bakımdan karanlık B. Daladiye, Almanya - Polonya 
ve muğlaktır. Şurası kaydedilmekte· anlaşmazlığının doğuşunu ve alman 
dir ki bu tekliflerde Almanya tara- hükümetinin uzlaşmamazlığı ve suini
fından diğer milletlere yapılan ha~· yeti karşıııında muvaffakiyetsizliğe 
sızlıkların tamiri için hiç bir telmıh mahkum olan fransız ve aynı zaman
mevcut değildir. da İtalyan gayretlerini anlatmış ve 

Bununla beraber, İngiltere başve • bu bahiste pek yakında bir mavi kitap 
kili ve ingiliz: hariciye nazırının .da neşredileceğini bildirmiştir. 
söyledikleri gibi, bu teklifler, do~ı~- 1 Diğer suallere cevaben de B. Dala
yonlar hükümetleri ve fransız hu~u- 1iye, Fransa'nın Rusya, Japonya, 
meti ile istişare halinde, inceden ın - Türkiye, Balkan memleketleri ve 
ceye tetkik olunacaktır. komşu bitaraf devletler ile olan siya-

Fakat şu iki noktanın hatırlanma seti hakkında izahat vermiştir, 
sı Hizımclır: .. 

yı1 t~a~~~ :~~~~:~e~ıar::~~;:~;: l*K~O-(Ô.K .. ~D·j·Ş .... H.AB E.RL E R·ı 
~~!u~lad~y:e~~~a~~i b~~i~:~!c:~~~;. o j -. ... w .......... : .. :........... • ........ 

2 Al h "k" · · mazide . X Belgrad, - Daımı ıtalyan • yugoslav 
- man u umetının ıktisat komitesi gelecek hafta Belgradda 

verdiği teminat o kadar çok vesilede .oplanacaktır. 
kıymetsiz olarak kendisini göstermiş- x Belgrad, - Antoine Fiksin Yugoslav-
tir ki, sulhun esas temelini teşkil et· jf1~1i~i P~fı~i~~~ı:ıie:t~~~~:osluğuna tayin e • 
mesi icap eden itimadı tesis için ke - I . ıx Belgrad,, - .!'iiyabet me~l!~i a~asın -
limelerden daha ba~ka bir ~ey lazım- ı.an ~tankovıç d!"l Ça.rt:ı~ovıçı dek~ say -

1 kt. · · hyesınde ba:ıvekıl muavuu ]daçekı kabul 
gc ece ır~, ıtmi~tir. ' 

Führer 1

e\vrupa'dan dö en 
talebelerim ·z 

nutkunu 
söyledi 

• (Ba~ı 1 inci say! ada) 

men vazgeçilmiş olmakla te&elli et· 
mek istiyen teminatlardı. Bu cüm· 
leyi okuyan herkesin aklı şu nokta
ya takılacaktır: Versay muahedesi
nin yalnız Almanya'nın hukukuna, 
bazı alman topraklarının işgaline 
ve Avrupa'nın şarkına ait olnn hü
kümleri tadil edilmiştir. Ya. garp? 
Ya, asla dokunulmıyacağı Fransa'· 
ya temin edilmekte olmasına rağ· 
men AJsas • Loren? Sonra Verııay 
Avusturya'yı Almanya'dan ayırmı~ 
değildi. Führer Çcko:ılovakya dar
besi ile Senjermen m\Jahedesini de 
tadil etmeğe ha lamışlır. Avustur
va'nın bütün davala.• da, büyük ve 
bütün Almanya'mn di\vaları ola
rak, na.syonal - r.osyaliı:m taraf1n
dan benimsenmemi' olduğu naaıl 
11öylencbi1ir? Sonra "Mii-:adelem" 
ra~<, nasyonal - ııosyaliıo:m taraf•n
dan son kelimesine kadar tutulaca
ğına şüphe olmıyan b:r pro:;:ram 
de~il de nedir? 

Nulhun da a altmria Fran~A'ya, 
geçen ıı~ne Po!onya'yı:ı, ve evelki se· 
noe Çekoslovalıya'ya verilmiş o!an 
teminatın aynı ,-crilmektec!ir. 

Nutltun scnu o l{adar merak edi
len s:.ılh teklifine hasrediliyor: Hit
ler, henüz hr.ilolunrnı:ran meseleler 
irin milyonlarca kt,.n·bıln vermeğe 
lÜzum olın dığtnı söylüyor. ~u me· 
seleler ~unl rdır: /\vrupa'nın şar
kında ırki hudutlar, bir hayat &a· 
haııı nizamı, alman hudutlarının, 
devletler ve miliiyci:ler ihtilafları
nın tanzimine ait meseleler, yahudi 
meseleııi ve ııaire... Nutukta İtalya 
bahsinin zayıflığı bilhassa dikkate 
çarpıyor. Daha az ehemiyetli olmı
yan bir nokta da ırd:i ihtilafların da 
hallcdilmeııinde Avnıpa'nın cenu
bu şarki memleketlerine ait olan 
imadır. 

Almanya bir konferans davetini 
kabul etmeğe hazırdır. Fakat bu 
konferanıı, top sesleri durmuş, mil· 
yonlarca insanm hayatı feda edil
memiı, ve iki taraftan ıehirler tah
rip edilmemit olarak, toplanmalı· 
dır. Son cünıleler adeta bir ültima
tom fıkrası ile bitiyor : 

Bu beyanat, Führer'in son beya· 
natıdır. Artık onu yeni bir nutuk 
değil, fakat harp takip edecektir. 

Fransa'dan hiç bir fey istemedi· 
ğini teyit eden Hitler, lngiltere'ye 
kartı adeta ricakar blr tavır almış
trr ve cihan sulhu için bir Alman • 
İngiliz anla~mumın en iyi teminat 
olduğunu söylemiıtir: "İngiltere di
yor ki kendiııi muzaffer olacaktrr. 
Ben iııe alman zaferine İnanıyorum. 
Hiç bir zaman bir harpte iki mu
zaffer olmamııtır. Fakat iki mağ
IUp olmuştur.,, Bu fikrin ince ma
numı tahlil etmeğe lüzum var mı? 

Makalemizin ba~mda, Berlin hü
li.saııının ıarih bir fikir vermemek -
te olduğunu söylediğimiz kısımlar, 
bilhassa alman sulh nizamını ta· 
rif ve tesbit etmekte olanlardır. 
Hem metni, hem de cevabı verecek 
yegane ıalahiyettarlar olan İngil
tere ile Fransa'nın cevap ve tefsir. 
lerini bekliyelim. 

Falih Rıfkı ATAY 

Almen • Sovyef sımr 

mıntakaımı i~gal için 

Alman 
harekete 

1 ıtalan 
geçtiler 

Berlin, 6 a.a. - Polonya'da tesis o
lunan alman - rus hududu hakkında 
imzalanan anlaşma mucibince kızılor
du Suvalki arazisini tahliye etmekte
dir. Bu mıntakaya alman kıtaatı dün 
girmeğe başlamıştır. Wizajny, FiH
pou ve Raczki işgal edilmiştir. Biz
zat Suvalki şehri bugün işgal oluna
caktır. Bütün mıntaka rus ve Lit
vanya hudutlarına kadar yarın işgal 
edı!miş bulunacaktır. 

Sekiz bin kişilik bir leh kuveti 
esir edildi 

Lublin'in şarkında Kock civarında 
Polonya generali Kleber'in kumanda
sında takriben 8 bin kişilik bir leh 
kuveti sabahleyin saat 10 da silahları
nı alınanlara teslim etmiştir. 

Vistül'ün şarkında alman • sovyet 
menfaat mıntakası hududuna kadar o
lan sahanın i!\gali için ileri hareketi
ne geçilmiştir. 

Garpte gün, sükunetle geçmiştir. 
Yalnız topçu kuvetleri hafif bir faali- , 
Y.Ctte bulunmu~lardır. 

Tahsil haklarım muhafa a itin 
na11I barek t edecektir l 

ltfaaril Vekilliğinden teblit edilmiştir -, 

Almanya ve Fransa.dan dönen talebenın 
İstanbul üniversitesinde müteşekkil ko • 
misyona en ııeç 15 teşrinievel ve Belçika. 
İngiltere, İsviçre, İtalya.dan dönenlerin 
de en eeç 30 t~rinievele kadar müracaat 
etmeleri lazımdır. Bu tarihlere kadar mü
rac~:ıt edenlerin talebelik hukuku mahfuz 
tutulacak bundan sonra yapılan müracaat
lar kabul cd!lmiyecektir. Bu suretle müra
caatta bultuımıyanlar vekfi.lete karsı olan 
t:ı:ilihütlerini ifa etmemiş sayılac:aklardır. 

(a.a) 

Konya'da Dikili 

felaketzedelerine 
yardım tedbirleri 

Konya, 6 a.a. - Dikili ve havalisl yer 
sarsıntı:;ından yuvasız lalan kardeşleri 
miıe bir yardım olmak üıere Cümhuriyet 
Halk Partisi vilayet merkezinde ve parti 
başkanının reislir.i altında parti heyet·, 
ticaret mınt2.ka m\idürü, beledi>·e reisi, O• 

da ve borsa heyetlerinden ve dii:er ıevat• 
tll'l mürekkep olarak bir komi;ıyon seçil -
mis ve hemen faaliyete geçil:niştir. 

Konva halkı felaket ic;inde yuvarlanan 
yurttaŞıarımıza muavenet etmek için iiç 
gü"lJenberi adeti yekdiğeriyle müsa\"ıaka 
~dcrces;nc seve seve yardıma ko~makt'ı
dırlar. Biriken paranın miktarı az zaman
da yükselmiştir, ve daha yükselecektir. 
Topl:ınacak olan bu paralar bugünlere!. 
Kı;:ılay merkezi vasıtasiyle felal:etı:odc· 
lcre gönderilecektir. 

Bodrum' da sünger istihsal{ 

Bodrum, 6 a.a. - Bu sene Bodrumda 
on beş bin kilo sü ger istihsal edilmiştir. 
Süngerler çok i:-idir. Piyasa yakında açı • 
lacaktır. Fiyatların 11 - 12 lira arasmdıa 
olacağı tahmin ediliyor. 

Büyük bir Amerikalf 

filosu Havay adalarına 
hareket etti 

San Diego, 6 a.a. - 29 Amerikan harp 
gemisi taşıdıkları 106 tayyare ile ikinci 
derecede bir çok eemilerin himayesinde 
olarak dün al:şam Havay adalarına hare -
ket etmiştir. Bu gemiler Pearl Harboura 
ecldikleri zaman bu adaların ıularında 
büyük manevralardan ıonra örülmıyen 
miktarda deniz kuvetleri toplanmı~ ola -
caktu. Münhasıran gemilerdeki mürette -
batın taHm ve terbiyesini ilerletmek mak
sadiyle bu tahaşşüdün bir kaç a~nberi 
derpiş edildiği resmen beyan edilmekte • 
dir. 

Yugoslavya • Macaristan 
münasebetleri ıamimileıiyoı-

Budapeşte: 6. a.a. Macar matbuatı, 

Yugoslav - Macar münasebetlerinin 
selahına d;ir yugoslav gazeteleri tara 

fından neşredilen akaleleri dostça tef 
sirlerle istinsah etmekte ve bu müna· 
sebetlerin gittikçe samimileştiğini 
kaydeylemektedir. 

Bir Sovyc! tekzibi 
Moskova, 6 a.a. - Sovyet kıtaa~nın 

Çinin ııimali garbisinde kain Sin-Kiane e
yaletine ıı:irmiş olduklarına veyahut bu 
eyalet hududunda tahaşşüt etmekte bulun
duklarına dair olan haber, Tass Ajansı 
tarafı!ıd~n tekzip e:iilmektedir. Tass ajan
sı, bu haberi hedefi tahrik olan bedbaha • 
ne bir uydurma diye tavsif etmektedir. 

E' BAYAN NEDRET·~ - -- -: Ankaraya dönmüş yeni mo -: 
: del/eriyle işe başlamı§tır. § 
: Atatürk bulvar Alemdar Ap.: 
- 2724 = 
':iıııııııııı~ıııııııı ıııııııcıırıııııııi=' 

B u g ü n mm=~ 

ULUS Sinemasında 
Milyonlarca dolar sarfiyle vücu

da gelen mevsimin en büyük 
filmi. 

KESİF AL YI ... 
Tamamen türkçe sözlü 

Baş rollerde: 

ERROL FL YNN • OLIVJA 
de HA VlLLAND 

Bugün ve yarın son iki gün
den istifade ediniz ... 

Seanslar: 14-16,15 • 18,30 ve 21 de 

Aynca METRO JURNAL 
en son dünya havadisleri. 

e 

Mk 
lhf 
iat 
ile 

IOV 



-8- U[U! 

O. DEM1RYOLLAR1 İsteklilerin muvakkat teminat mek· 
tup veya makbuz, ticaret oduı veıi· 
kası ile Nafıa Müdilrlüğünden bu İ§e 
ait alacakları fenni ehliyet vesikalariy 
le birlikte yukarda adı geçen gün ve 
aaatte ~il~yet binası dahilinde encil -
meni daimi reisliğine gelmeleri. 

Mu e~if teraziler alınacak 
Memur ahnaccik P. T. T. Umum Müdürlüğündena 

Devlet Demiryollan Umum Mü· 
Adet Tartı siası Muhammen bedel Muvakkat teminat 

t:ürlüğündcn : 
lira lira kr. 

193 40) kiloluk 7685 576 38 
255 20) 

Merkez, i!letmeler ve atelyeler tq
kilatında istihdam edilmek üzere mü· 
sabaka ile memur alınacaktır. Müsa· 
bakaya iştirak edeceklerin aşağıdaki 

Bu ite ait kefif ve şartnameyi her 
gün Nafıa Müdürlilğünde görebile · 484 10 .. 5808 435 60 
cekleri. (4138) 14702 600 2 n 5400 405 00 

evsaiı hazi olmaları prttır. 
A - Türk olmak ve Türkiye cüm

huriycti tabiiyetini haiz bulunmak, 
B - Orta mektep veya lise tahsili

Yağh boya işleri l) Taahhüdün adem.ı rrasından dolayı yukarıda mik arlariyle tartı Si· 
ası muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı olan teraziler açık 

Ankara VaJjliginden : eksiltmeye konulmuıtur. 

ni bitirmi olmak, 
C - Azami 35 yqında bulunmak 

Keşif bedeli (3997) lira (47) kuru,. 
dan ibaret bulunan Hipodrom demir 
tiribünlerle korkuluklarının yağlı bo
ya ile telvin işi 9/ 10/939 perşembe gil· 
nü saat on be tc Vilayet Daimi Encü
meninde ihalesi yapılmak üzere eksilt 
meve konulmu tur. 

2) Eksiltme 31. 10. 939 tarihine müsadif salı günü saat 16 da Ankara· 
da P. T. T. umum müdürlüğü binasındaki satın alma komisyonunda ya-
pılacaktır. (35) yq dahil. 

D - :UUsnühal eshabından bulun -
duğuna dair polisten musaddak vesi -

3) !stekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubu 
ile kanuni vesaiklerini hamilen mezkilt' gün ve saatte o komisyona müra-

ka ibraz etmek. caat edeceklerdir. 
E - İdare hekimleri tarafından ya

pılacak sıhi muayenede Devlet demir· 
yollannda istihdama mani bir hastalı

Muvakkat temina l (299) lira 81 ku- 4) Şartnameler Ankara'da P. T. T. lcvanm ve 1stanbulda P. T. T. le· 

ru tur. v"zım ayniyat ~ube müdürlüklerinde parasız verilir. (4498) 14517 

ğı bulunmamak, 
1 - Müsabakada kazanan orta mek

tep mezunlarına 60, lisan bilenlere 
61. lise mezunlanna 74 lira lisan bi -
tenlere 83 lira ücret verilecektir. 

2 - Müsabaka 15. birinci teşrin 939 
pazartesi günü aaa 10 da Ankarad'a 
cer dairesinde, İstanbul'da Sirkeci, 
Havdarpaşa ve hmir'de İl}letme mü -
dü .. lilklerinde ycrpılacaktır. 

3 - Müsabakava girece lerin ara· 

lsteklilerin teminat mektııbu veya 
maklıuZÜ. ticaret odası vesikas"le ilıa· 
le gi.ınünden en aı. 8 gün cvel Vila}·ete 
istida ile mürncaa cd rek alacakları 
ehliyet \•csikalarile birlikte söz:ii ge
çen gün ve saatta daimi entilmene gel
me teri. 

Buna alt ke H ve ı;ar name}'i her 
gün Nafıa Müdiirlü~üncle görebilecek 
!eri. (4761) l4il0 

tômirot yap tr1laçak 
nılan vesikalarla 14 birinci te rin 939 Ankara Valiliğinden : 
cumartesi gününe kAdar 2 inci mad e· ı Ke if bedeli 1.565 lira 99 kuruş O· 

de yazıh i~letme müdür1Uklerin1! mli· lan Ayaş kazası hu u i idare diipan· 
racaatlan Hizımdır. ser binasının tamiratı paznrlıkla yap-

(5045) 149i6 tırılacakdır. 

4 motopomo alınacak 2 - Pa:r.arlığı 9-10-939 pazartc!li Ü· 
nii sa t 15 te yapılacaktır. 

D. O. Yollan Satm Alma Komia· 3 - Kafi teminatı 234 lira 90 ·uru,. 
)·onundan : dur. 

zat i§led müdürlUğünc müracaatları 

ilan olunur. 
(5104) 15055 

Çimento alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1- Su i~lcri için alınacak olan 500 
torba Yunus marka çimentoya talip 
çıkmamasına binaen eksiltme on gün 
uzatılmı~tır. 

2- Muhammen bedeli (685) liradır. 
3- Muvakkat teminat (51,38) lira-

lır. 

4- Şartname ini görnıek isteyen • 
Jeriıı her gün Encilm::n k"lcmine ve 
isteklilerin de 10 - 10 - 939 salı günü 
saat 10,30 da lleleôlye Encümenine 
nürac:ıat1arı. (5109) 15068 

VİLAYETLER Muhammen bedeJi 9000 lira olan 4 4 _ Pazarlığa gir<"c~klerin kauum 
adet motopomp 21 - 11 - 1939 Salı gü- teminat ve 2~90 sayılı kanununun 2,3 '---------------
nU saat 1s,30 da kapalı :rarf usuıu ile madı.lcl rinde yazılı belgeler ve bu gi· /'Aüşeddide merkezi 
Ankara'da idare binasında satın alına- bi i !erle i tiğal ettiklerine dair T' C.l 

c.aktır. ret odasından alacakl rı vesikal!\rl:l 
Bu işe girmek isteyenlerin 675 lira- birlikdc muayyen giln ve saatte Vila

Jık muvakkat teminat lle kanu?un ~a: yet daimi ncüm nine ve şart~merı 
yin ettiğl vesikaları \•c tekllflermı ve keşifnameyi görmek üzere vılfıyet 
ayni giln saat 14,30 za kadar Komisyon Sıhhat Müdürllii:<iine mürnı;aatları 

eks"ltmesi 
Kocaeli P. T. T. Müdürlüğün· 

den: 
ı - Adapa.zarında telefon müşed

di le rr.erkezi açık eksiltm ye konul-Reisliğine vermeleri tazımdır. (48Z6) l47il 
A '·- mu tur. artnamclcr parasız olarak n-ra- • 1 ! · fi - ·s 

T,.. t Opfırı QCO • 2 - Yapılacak i in bed::lı k : ı. -, da Malzeme Dairesinden, Hayrlarpa • Q m 1 ra y 
Ş ff ~ · ı lira 72 kuru3tu r. ~l·da Teselllim ve sevk e ıgınc en Ankara Valiliğinden : 3 _ Bu i~e ait evrak: 

c:~(:"ıtılacaktır. (5063) ı5o5ı 1- Hususi idareye ait Ycf!~nbey A _ Projeler ve binanın \•a.ziyet T aran 1 yor ubesi binası n•n tamiri pazarlığa ko • planı 
OrnaCI ~ulmu tur. Keııif bede"i 12i7 lira 17 B - Kc~H hulasa cetveli, ölçü cet· 

Devlet Demiryollan Umwn Mü· kuru r. veli 

dl' lüğünden : 2- İhalesi 23 Te!lrin evvel 939 pa- c _ Nafıa Vekaletinin genci ve 
vas demiryolu atölye inde çalt§ • zartesi günü at 15 de Ankara vila- fenni şartnameleriyfe binaya ait hu· 

tır mak Uzcre birinci sınıf ve ikinci yeti daimi entUmeniode icra kılına • sust fenni artname. 
sın.f tornacı jıe alınacaktır. lmtihan· caktır. u~ , ___ , .... ~rl-tıi u.a. 

da matlfip evsafta g8rU1cnler tavall 3- Tem na "'11 •• çık e ·siltme şartnamesı olup ıs ı en· 
edilecektir. İmtihanlar İzmir'de, ls • şartnameyi her gün daimi encumen ı 1er bu evralu her gün İzmit P.T.T. 
tan, ul'da Eski ehir'öe ve Ankara'da kaleminde görebilirler. . Mlidürlüğündc gi:ircbili~Jer. 
yapılacak,tır. Talip olanların !znıir ve 4- l teklilerin teminatlarıyle bır .. 4 _ E t!:iltme 9-10-939 tarihine rast· 
Sirkeci'de 1tletme mUdlirlüklerine Es- likte ihale günü daimi encümene m~ !ıran pazartc i günü saat 10 da İzmit 
kişehir'de atölye müdürlüğüne ve An- racaatları ilan olunur. (5122) 15011 P.'r.T. Mfülüdüğünde te ek kül eden 
kara'da Cer dairesine müraY1at etme· eksiltme komisyonu huzurunda yap1-
leri llzımdır. (5081) 15064 ANKARA BELEDiYESi lacaktır. 

b • S - lstekliJeTin bu iıe ait 563 li,ra Ferit ot ınşaatı 90 kuruş muvakkat teminatı Kocaeli 
Akümülatör ve sai e ima ak P.T.T. Müdürlüğü veznesine yatıreksiltmesinin tehiri 

D. D .Yollan Umum Müdürlü
ğünden : 

16-10-939 tarihinde yapılacağı evel· 
ce ilan edilmiş olan Sirkeci ~ Haydar
paşa Ferubot in aatı ekailtme~inin 
bir ay tehir edildiği ve milna asanın 
16-11-939 tarihinde perşembe UnU lc
ra edileceği ilin olunur. (5132) 1507<1 

Ankara Defterdarlığından : 
Muhakemat müdilrlüğünde açık 

bulunan 50 lira ücretli iki takip me
murluğu için 13. 10. 939 cuma günü 
saat 11 de müsabaka imtihanı açıla
caktır. 

ı - İmtihana gireceklerin memu -
rin kanununun 4 Uncü maddesindtki 
evsafı haiz bulunması, 

2 - Lise mezunu olmaları, 
3 - Başka bir mektep veya mües· 

ıeseye devam r:tmiyeceklcrini taah-
1.iit etmeleri. 

4 - Mektep şahadetnamcsi. polis 
tahkikat vesikası, aıhat raporu. ih 
raz etmeleri. 
Yukarıki maddeler eki !t .. Blti ha· 

iz o1anların imtıhan gilni.ındea ~ir 
Un evcl defterdarlığa ve ·.ıil lennl 

i tldalariylc birlikte vermeleri ~
ztmdır. Vesaiklerini ib az e<lc:mı • 
yenler imtihana kalıul olunamıyacak 
lan ilan olunur. (.5119 

1505R 

ANKARA V t.HJC l 

tke ka1darım y phrılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara • İstanbul yolunun 55+00 
ıncı kiJometresinde ve Ayaı kasabası 
da ıilinde yapılacak parke kaldınrn 
j 9-10-939 pazartesi günU uat 15 te 
ı alcsi yapılmak Uzere açık eksiltu:ıe· 

l konulmuştur. 
Keıif bedeli (9783) lira (60) kuru~· 

tur. 
Muvakkat temlantı 733 lira 77 ku-

ruıtur. 

Ankara belediyesind : 
ı _ Otobüs idare-si için alınacak 

olan ıoo adet aJCimülatör ile 30 adet 
g.. kutusu ve 2000 adet menfi ve oz -
ınü bet plaka ve 2000 adet separator 
on beş gün müddetle açık eksiltme· 
ye konulmu§tur. 

2 _ Muhammen bedeli 

dıklarına dair makbuz veya şayanı ka
bul banka mektubu ile ihaleden en az 
sekiJ gtin eve! ve en aşağı 6000 liralık 
yapı ışini bir defada ba~ardıklarına 
dair rcfcranslariyle Kocaeli valiliği -
ne müracaatla alacakları ehliyet vesi
kası \'C ticaret odası vesikalarını 2490 
No. lu kanunun tarifleri dairuinde 

C 4020 
) lıaıırhyarak eksiltme komisyonuna 

liradır. milracaatJarı ilan olunur. (4771) 
3 - Muvakkat teminat ( 302 ) 14714 

liradır. 
4 _ Şartname.ini görmek ia:eyen· 

!erin her giln En.:ümen kalemıne ve 
i&teklilerinde 20 / 10 / 939 cuma 
günU saat on buçukta Belediye En
cümenine mUraeaatları. 
(4941) 14919 

Mecra inşaatı 
An'karn b 1 diyeıindcn: 
1 _ Cebecide askeri hastanesinden 

mülkiye mckte i öni\ndeki ~m~cra i.le 
Harbiye mckt i civannda mşa edıl
mektc olan kt la sul rının ana mec • 
raya bağ! runası i§i an b~ gUn mUd· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur .. 

2 _ Muhammen bedeli (6356,05) lı-

radır. 
3 _ fovakkat teminat (4i6.93) li-

radır. . . 
4 - Sartnamc ve keşif defterını 

cörmek istiyenlcrin her ün enclimen 
ka em;ne ve isteklilerin de 20·10·939 
cuma günü saat 10.30 da belediye en· 
cümcninc miiracaatlan. 
( 9-1 ) 14920 

A:,istan aranıyor 
/, nkara B diycsind n : 

Belediye ·imyabancsinde a!jık ~k~n· 
c: a istanl• ğa talip olanların vesaı~ıy· 
le Sihat ve İ~timai Muavenet Vekale· 
.·.,c mliracaa.ları. (5001) ıııg5 ı 

~ mur ahnacak 
Ankara Bc1ediycaindcn : 

Belediyenin muhtelif şub leri ıçın 
1ki mem·ır ve bir katip alınacaktır. 

İmtihan 9·10-1939 günü saat 10 dadır 
Barem şartlarını haiz: olan ve daktilo 
bilen lise mezunlarından ta · olan • 
ların evrakı miliibitelcri;:le birlikt~ 

Yol inşaatı 
Diyarbakır Nafı&. Müdürlüğün

den: 
ı - Kapalı zarf usulirle eksiltmeye 

konulan it: 17882,78 lira ketif bedeli 
B. U. mUf ettişlik yolları ikmali in~
atı, 

2 - Bu işe ait evrak ıuıılar<lır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi ve resimler 

kc~if 
C - Ek hususi ve fenni ve şoseler 

ıı . ımi fenni şartnameleri 
O- Bu evrak Diyarbakır nafıa da

iresinde görülebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 13. 10. 939 cu • 

ma giinU saat onda nafıa dairesinde 
yapı a-:aktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1341,21 liralık muvakkat teminat ver· 
mek, aşağıdaki vesikaları ibraz etmek 
llzımdır. 

A - Bu işin eksiltmesine girebil • 
mek için ehliyet vesikası. 

B - 939 mali ytlına ait ticaret odaın 
v sikası. 

s - Taliplerin 13. 10. 939 cuma gü
nü ihale saatinden bir saat önce komis 
yon reisliğine teklif mektuplarını 
makbuz mukabilinde vermeleri, poı· 
ta gecikmeleri kabul edilmez. 

6 - 4 üncü maddenin (A) fıkrasın
daki ehliyet vesikası eksiltmeye çıka· 
nlmış olan hangi iş için istenildiği a
çıkça yazılmak suretiyle ek~ilt~enin 
yapılacağı günden en az sekız gun e
vel bir istida ile vilayetten istenilecek 
ve bu zaman zarhnda vesika talebinde 
bulunmıyanların eksiltmeye giremiye· 
ccltlcri. 

.( 7651 • :f837) 14815 

Bir aşçı ahnacak 
Yozgat memleket hastanesi bat· 

tabipliğinden: . 
Hastanemizin 40 lira aylık ücretlı 

aşçı ba11lığı münhal<lir. Lazım olan 
l}artlan h iz olanların Yozgat sıhat 
mücHrlüğtine ıstida iie mlıracaatları 
ilan olunur. (7824) /49ii/ 14912 

.... o e t" miratı 
Eski~ehlr Nafıa Müdürlü.,.üiin· 

den : 
Eakişehir Sivrihisar yolunun 13+ 

080·13 000 inci kilometreleri arasın
da 22262.7.S lira ke if bedelli şose e -
sash tarniratı 2-10-9:i9 t<!dhinden 
23-10-939 paznrtesi glinü saat 15 e ka
dar kapalı :zarf usuliyle e siltmcye 
konulmuş ur. Eksiltme Vilayet Dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (1679.'71) lira • 
dır. 

llu i e ait evral~: grafik, tafsilat ve 
hul5sa k şfi, silsile.i fiat bordrosu ,hu
susi fenni şartname, eksiltme :. rtna· 
mesl ve mukavele prnjesi her zaman 
nafıa müdiirlüğlinde görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az 
sekiz gün evel vilayete müracaatla a
lacakları ehliyetname ve ticaret oda-
11 vesi.-asını u ulü ve~hilc teklif mek· 
tuplann;ı ckliycceklcrılir. 

Teklif ıncktuplannıo yukarıda ya
zılı ihale saatinden co az bir saat evc
line kadar ma.lcbuz n:ıukabilinı.lc dai
mi encümen dyn etine verilmesi la
zımdır. Posta ile gönd dlecek m k -
tuplar taahhütlü ve mühür mumu ile 
mühilrlü olacaktır. Postada olacak ge 

'krnde. Jcahııl...edilmru: 1 9~~ fili 

i ima "f 
[&kiıeh.ir Naha M dürlilğün· 

den : 
Sarıköy - Mihalıççık yolunun 4+ 

400-13+293 üncü kilometreleri ara -
sında 11.708.27 lira keşif bedelli goae 
ve sınai imalat İn§<latı 2-10-939 tari • 
hinden 23-10-939 tarihine müsadif pa
:.ı:artcsi günU tıaat 14.45 e kadar kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. 
Eksiltme ,·ilayet d~imi encümeninde 
yapılacaktır. 

Mu\•akkat teminat (878.12) liradır. 
Bu işe ait evrak. proje, grafik. taf· 

silat ve hulcısa keşfi, silsilei fiyat bord 
rosu, hususi fenni artname, cks~ltme 
şartname ve mukavele projesi her za· 
man nafıa mücllirlüğunde görülebilir. 

İstekliler.in ihale tarihinden en az 
~kiz g\in evcl vilayete mliracaatla :ı· 
lacakları ehliyetname ile ticaret oda
sı vesikasını t"klif mektuplarına ek· 
lemelerı lazımdır. 

Mektuplar yu arıda yazılı ihale sa· 
atinden en az bir saat eveline kadar 
makbuz mukabilinde daimi enci.'ımen 
riyasetine verilecektir. Posta ile gön· 
derilecek mektuplar taahhütlü ve mil
hUr mumu ite mühürlü olaca. tır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edil · 
mez. (4956) 14938 

Parke kaldırım 

yaptırılacak 
E•kİJehir Nafıa Müdürlüğün· 

den : 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 

o-rooo.o+s24 üncü kilometreler ara
sında 16.872.80 lira keşif bedelli parke 
kaldırım inşall 2-10·939 tarihinden 
23-10-939 tarihine müsadif pa~artesi 

günü saat 14.30 a kadar kapalı zarf u· 
suliyle ekailtmeyc konulmu tur. 

Eksiltme ViHlyet Dain1t Encüme • 
ninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (1265..16) liradır 
Bu işe ait rcsim,kefif, silsilei fi;·>' 

bordrosu, hu usi fenni prtname ek -
siltmc şartnamesi ve mukavele proje· 
si her zaman nafıa müdürlüğünde gö· 
rülebilir. 

!eteklilerin ihaleden en az sekiz 
gün evel vilayete müracaatla alacak
ları ehliyetname ve ticaret odası vesi
kasını teklif mektuplarına eklemeleri 
ı·zımdır. 

Mektuplar yukarıda yazılı ihale sa
atinden en az bir aaat evetine kadar 
makbuz mukabilinde daimt encUmen 
riY,aıctinc vcrilccektiı:. ~oıta i,lc gön-

7 - 10 - 1939 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllflfllllllllllllllllllllllllllllJIJll!:_ --- -- --- KURUMU ----TÜRK HAVA - ----- -- ---------- Büyük Piyangosu ---- ---- -- -
~ Büyük ikramiye 200.0 O lira ~ 
- -

Allmu keıide 11 İlkfeırin 939 dadır -- -------- ----E Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000 liralık ikramiye- § 
E lerle 200.000 ve 50.000 liralık iki adet mükafat vardu... : - --
'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

derilecek mektuplar taahhütlü ve mil
hür mumu ile mühürlü olacak ır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(4967) 14939 

ıhaha binası yaphnlacak 
Samaun Belediye Riyagclinden: 

K palı zarf u uli)'le ihale cdilecegi 
ilan olunan 6046i lira 99 kuruş bedeli 
ke ifli rnazbaha inı~!\atı talip zuhur et
mediğinden 2490 sayılı arttırma. ek • 
siltI\'le ve ihale kanumınun 40 ıncı 
madde i hü müııe tev.fikan 19-10·939 
tarihine kadar pazarhl:la yaptırılma-

ı kararln~tırılmıştır. 

Taliplerin bu müddet zarfında pa· 
zartesi ve peıııembe günlcri saat 15 te 
belediye daimi encümenine mürac.a -
atJan ilSn olunur. 

(7890-4984) 14947 

Ekmek alınacak 
llllanbul C. Müddeiumumiliğin· 

den : 
lst nbul ceza ve tevkif evleri ihti

yncı i in 31.5.1940 gıinil akşamına ka· 
dar satın alınacak 151000 kilo bir:inci 
ne\•İ etmek kapalı zarf usuliyle eksilt 
meye l:oııu mu~tur.Mul ammen b·deli 
14630 Ura olup muvakkat t minatı 

1197 lira 25 kurustur. Ltekliler şart· 
namesini tatil gil~lerindcn maada her 
gün mesai snatleri içinde Şirkeci a!ır 
sokak 13 numarac atlliyc levazım da
iıesiııdc görebilirler, İhale 19.10.1939 
per eınbe günü saat 14 de mezkCır da· 
irec1e yapılacaktır. lsteklilcr zarfları
nı eksiltme aaatinden bir saat evetine 
kadar me.ı:kur dairede toplanacak sa
tın alma komisyonu reisliğine numa
ralı mak ıız mukabilinde bizzat ver
meleri yahut uı zarfı mühür mumu 
ile kapadılmış ve adı ile açık adresi 

• t -~ • r tıy e a •nı saa e nr aacli teah· 

Jıütlü olmak üz:ere mektuplarını gön
de • eleri v posta eçikmesinden do· 
layı mesuliyet kabul etlilmiyeceği ve 
ilnn ücretinin müteahhide ait olduğu 
ilan oıunur.(7862/4982) 14981 

4 - Eksil l.Ille 23-10-939 pazartesi 
günU aat 15 te nafıa müdürlüğünde 
toplanan komisyon tarafından yapıla
caktır. 

5 - İsteklilerin eksiltmeye girebil· 
mcleri için 1360 liralık muvakkat te
minat yatırmaları ve a_şağıdaki yazılı 
v sikaları ibraz etmeleri lazımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtlı oldu
ğumı dair vesika 

B - Bu iş i~in sekiz gün evvel vi
layetten alınmış ehliyet vesikası 

5 - Tel lif mektupları eksiltme ta· 
rihi olan 23-10-939 pauırtesi gtinii sa
at on beşten bir saat evveline kadar 
komi ·ona makbuz mukabilinde vcr
meleı·i lazımdır. 

7 - Bundan son aki teklifler pos
tada gecikmeler kabul edilmiyeccktir. 

8 - Bu işe ait daha ziyade tafsilat 
almak isteyenlerin Nafıa Müdürlüğü
ne müracaatları ilan olunur. 

(8087-5141) 15075 

280 fon mazot ahnacak 
Samsun Belediye Riyasetinden: 

Elektrik ve su santralları için yeni 
tanzim edilen aı-tnamesine göre mu
bayaa edilecek 280 ton mazot kapalı 
.zarf usulilc yeniden eksiltmeye konul 
muştur 

1 - İhale: 19-10-939 perşembe gü
nü saat 15 de Belediye Daimi Encü
meni hm:ıırunda yaplaCDkt1r. 

2 - TekHf mektuplan saat 14 de 
kadar Belediye riyasetine verihniJ bu 
lunmalıdır. 

3 - Muhamen bedeli: 22400 liradır. 
4 - Muvakkat teminat: 1680 lira· 

dır. 

5 - İhale; 2490 ny1lı kanunun hü· 
kümleri dairesinde yapılacaktır. 

6 - Şartname vesaire gil>i ı_gerekli 
almak isteyen talipler elektrik et
me Dairesine müracaat etmelidir, 

15076 

TAPU VE KADASTRO 

Sose inşaa ı Mülkıyet karara 
_,, Çankaya Tapu Sicil Muhafızlr-Ka.stamonu Daimi Encümenin~ 

ğınüan : 
den : Ankaranın Kavaklıdere mevkiindo 

ı _ 277269 lira ıs kuruş bedeli ke- kain Kermetçi narnı diğer Yclyel oğ-
ifli Araç - İğdir hudut yolunun 21 lu ve yahut Kara Zeybek oğulların

kilometreiik İğ ir hudut kısmı mü- elan m truken senetsiz tasarrufata kı~ 
ceddet şo:;e inşaatı kapalı zarf usuliy· d t 

yasen hatine namına sene e raptı a-
k münakasaya l:onulmuştur. lep edilen gayri menkulün fihrist de. 

İhale muamelesi 17 teşrini evel 939 !aletiyle yapılan ara tırmada kaydına 
taril.:nc ml'sartif sah günü saat 15 tc tesadüf edilemenıi~ ve hususi idare 
Kastamoni bükü net konağında daimi memurluğu ile yapılan muhabere da-
encümeninde yapılacaktır. hi esas tahrir kayıtları olmadan 341 

Mın·altkat teminat 14840 lira 77 ku· d 
senesinden sonra yapılan yoklama a 

rustur. Ali namına ahşap bağhane olarak tes· 
Mukave1e. eksiltme şartr e .. i, ha- bit edildiği mezkur memurluğun 5-10· 

. ındırhk işleri ...., .• J şartnamesi, hu· !)JO tarihli tezkeresinde bildirilmekte
~:i m~'taveleııamc, kc iC hulasasiyle 

( .. "lei fiat cetveli ve buna müteferri dir. d 
Mülkİ}•etin hazine tarafın an se· 

evrak S lira lJ kııruş mukabilinde An ned raptı talep edilmiş olduğundan 
kara, İstanbul, Zonguldak ve Kasta - bu gayri menkule tasarruf iddiasında 
moni nafia müdürlüklerinden alına - kimse bulunduğu takdirde ilan tari-

bilir. hinden itibaren nihayet on gün zar· 
İste' ·:!.:rin te lif tr. ktuplarını ve fında Ani ara'da Çıınkaya tapu sicil 

en az elli bin liralık şose in aatı yap- muhafızlığına ve yahut tahkikat gü
tığına dair \"esikalarını göstererek nü olan 16·10·939 tarihinde mahallin
Ka tamoni vllayc•indcn llaca'::ları elı de hazır l>ulunaeak heyete müracaat
liyc vesikasını ve 1939 yılı ticaret o- la ellerinde bulunan tasarruf vesika
dası vcaika ının ve okuyup mündere· tarını göstermele i iHln olunur. 
catını kabul ettiklerine dair imzaları· (5125) 15072 
nı havi yukarıda yazılı ke~if hulasası, 

silsilei !iat cetveli ve blt&usi artna- Ankııra 2 inci icra Memurluğun 
me ve sair evrakı artırma ve eksiltme dan : 
kanunu ahkılmı dairesinde yukarda U er dowan mahallesinde Arıer sol@k 
yazılı giln ve saatten bir saat wvel Kas No: 4 de ınuk·m iken elyevm ikıımetırihı 

· ·ı · ] · ·ı Ju bulu. ınıyan Tahsin Clvaş urafmL tamonı vı ayetıne verme en ı an o • Anktırad En,·ı:r vekili A.ılı Bankan 
nur. (50 H>) 1 997 bir kı ıı 20 m yıs 938 tıırihli ve 7256/ 989 

S ,. • • sayılı noter l'nc<llyle borç u bulundu u-
OS e tamı 1 nıız ss. ıiranın ı"h ·1 1 h tt ında daire. 

..a mizdc fttılan 12.7.i' P tarihli ·~ı:io talebine 
Kırtehir Nafıa Müdürlüğünden . bin en n. mıuızn ;'Ilır an ij İ•·::·' cmrin;n 

He met 11nınn lmlun."1111.h ı ınCHU tiy1o 
Eksiltmeye konulan iş: mü n"İr taraCrndıın ıcbli cdıur. lı~in · ... 
1 - Kırgehir - Ankara yolunutı de cd lmesı ü.:crlnc huJcuk Uil' 1 muhııkc· 

143 t 000 • 147 150 • 152 ' 000 • 155 t ınclcri knnunw~ 14Z lntl m:ıd eı'ne tcvfl. 
ita ll lu , T.ctesinrle bir dcıaya m:ıhs"a 

000 ve 156 + 700 - 157+ iOO kilometre- l:arak H nen tcbli itte \'e Jl n müduc ın ı 
terinde yapılacak 18126 lira Si kuruıı l.ıir ay tıdrlo!nrım ın~ k ıar vcrtlmi$ o . 

· · • makln işbu il nır. l.'lus t:clcsıylc ne r • ke~if bedelli Ci>aslı şose tamıratı ışı nin erte i ılntın en ltib ren bir ay ic;iı ' c 
oir. Memen . VC)ı'll borcu b r kısmrnn veya 

2 _Bu i11c ait evrak şunlardır: alac<ıklrnın mkıb t it'r ıakkırıcl bir it"-
Y razınu: varsa genP bir ay ıç ndc İatıdıı il. 

A - Grafik. veya şifahen icra dıreııinı: hildJrnıcn z. l : . 
B - Keşif ve keşif hulasası irmcali ••n'z L d'rüe bu ~ 'd et leinrl .. -4 

llncü mud le nıucllııncc mel bcyıının a • ,. C- Hususi ve fenni şartname lunmanız lhımdır. 
D - Eksiltme şartnamesi Beyanda bul n nıır.'I r.r 7b ve 337 • cı 
E _ Mukavelename ın:ıddcl ·re te\·H~n 1 pı.. le t zyik et e· 

ccğinız \'C lıııJ: kota mul a' f bey.ıı.ı:: ••· 
3 - Bu iş 3-10-939 tarihinden 23-10 ıununuını:r: hapi ıle cı:- landmlacağır.·2 

939 tarihine kadar yirmi bir giln müd- ~ibi horcu uıüc'fdctlı:d:! ö eme li"niz lı •• 
dctle kapalı :zarf ""Uliylc ek&iltmeve kını.ıda cebri icraya ~evam c-c1 lcceii ıch-

- " liğ nukaıııuı ka.im o.lmak iizere ·ıan olu· 
konulmu§tur. • ııur, 3747 
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MİLLi MÜDAFAA 

Dizel motoru gurubu safin 
ah nacak 

M. M. Veka"l t" s • e ı atm Alma Ko-
ınısyonundan : 

Çengel iğne alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 

ı - 300 beygirlı"k d. ı .... bu k 1 ıze motoru gru 
apa ı zarf] 

hanım b .a satın alınacaktır. Mu 

1 - Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 
(25) yirmi beş santim olan bir milyon ta. 
ne çengel iğne ( emniyet iğnesi) 11 - ey -
lül • 939 çarşamba günü saat 10 da Anka
rada M.M.V. satın alma Ko.da pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - İstekliler 375 liralık teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatrnda M.M.V. 

lira ol:n iedelı 1 ?-200 on bin iki yüz 

2 P Ik temınatı 1290 liradır. 
satın alma Ko. da bulunmaları. 

(S076) 1S042 

939 - Kapa_Iı zarfla eksiltmesi 9.10. 
satı paılartcsı günü saat 15 de Vekalet 

nama ko . 
tır • mısyonunda yapılacak-

d 
3 

:- .~artnamesi her gün komisyon
a gorulebilir 
4 İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 

:ddel~rinde yazılı vesaikle birlikte 

ay temınat ve teklif mektuplarını mu 
k Ye.n saatten bir saat evetine kadar 
oınısyona vermeleri. (39i0) 13928 

Cıvata ve somun tezgahı al macak 
mi M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

•Yonundan • 
1 - t • 

tezglh ki adet otomatik civata ve somun 
hamın: Pazarl~kla satın alınaca.ktır. ~u
nıikta n bedelı 11.600 lira olup ılk tcmınat 

2 rı (870) liradır. 
saat ıs Pazarlık 10-10.1939 günü (Salı) 
da y 

1
de vekalet satın alma komisyonun· 

3 apı ataktır. 
kom{ Fenni ve idari şartnameleri her gün 

, 610ndan alrnabilir. 
do'.-:- İsteklilerin kanunun 2. ve 3. cü mad 
n>t .rın~e Yazılı vcsaiklc birlikte ilk tcmi
Yonarne .~upları ile muayyen saatte komis-

ınuracaatları. (4663) 14680 

Botu bükme makinesi ah nacak 
rn· M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 
ıayonundan : 
ı-a· hkla ek ~r adet boru bükme makinası pazar 

bedel" ııltrneye konulmuştur. Muhammen 
radır 1 3000 lira olup ilk teminatı (225) li-

de\~iazarlık 10-10-939 salı gilnü saat 11 
latakt let satm alma komiıyonunda yapı· 

3 _ır. • ~ 
lcoın· Fennı ve idar1 şartnameler her ıun 

t 11Y0!1dan alınabilir. 
ıindteklılerin kanunun 2 ve 3. cü madde· 
rrıeıı e Yazılı vesaikle birlikte ilk teminat 
llıür tupları ile muayyen saatte komisyona 

ıcaatıan. (4668) 14681 

120.000 kilo pirin~ alınacak 
ıAl M. M. V. Deniz Len.zan Satın 
~a Komisyonundan : 

ola - Tahmin edilen bedeli (34.452) lira 
939 rı (12~.000) kilo pirinç ı 9/1. Teşrin/ 
at ı!a;ibıne raııtlıyan perşembe ırünü sa· 

2 · O da kapalı zarfla alınacaktır. 
narn;;: ~k teminatı 2S83.90 lira olup şart
bedcı 1 er gun komi yondan (173) kuruş 

3 _mukabilinde alınabilir. 
tar· f 1atcklilcrin 2490 sayılı kanunun 
t> / atı dahili de tanzim edecekleri ka -
p: ~~(li' unı.. p e~IJ\!J.1! g~ç__belli gün 
tnakbda bulunan komisyon baskınlı ına 

uz mukabilinde vermeleri. (7721) 
( 4926) 14930 

Gliserin vagı alınacak 
rn' M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
ısyonUndan • 
1 - On b' • 

Yatı kap 1 ın: On beş bin kilo ıliserin 
2 _ E~ ı. 1 zarfla eksiltmeye konmuştur. 

nü saat 1 ı5'dtrn~si 19-10-939 per5embe gii-
3 - İlk cdı;. 

kilosuna 1 temınatt 900 lira olup beher 
tir. $artn 20 ~uruş fiyat tahmin edilmiş 

4 _ E~ın.csı komisyonda görülilr. 
teıninat ve s~~tmeyc gireceklerin kanuni: 
deJerinde Y ~O sayılı kanunun 2,3. mad
lerle istigala:ı:ı 1, belgeler ve bu gibi iı
sından alacakİttıkJcrine dair Ticaret oda
larını ihale arı vesikalarla birlikte zarf 
evveline kadaatınden behemehal bir saat 
"enneleri (S~~O)M.M.V. Sa. Al. Ko. na v . 14972 

azelin ve maden yağı ahnacak 
M. M V k"l . rnisy0 ·d e a etı Satın Alma Ko-

nun an • l . 
k ·1 - 3000 • 4000 k" , ı o Değrc · ılo vazelin, 4-000 !6000 
ıı ayr1 ay· 8000: 12000 kilo Marlcn; ya-

2 - Bc~ı acı.k eksiltmeye konmuştur. 
ruş, Değr ~r kıl osuna: Vazelinin 60 ku· 
30 kuruı f~ın SO kuru11, Miden yağının 

3 - Ekı~t tahmin cdilmi~tir. 
&Una saat ~ıltnıesi: 19-10-939 perıcmbe 
müteahhit! 1 ~edir. Bu yağlar ayrı ayrı 
ınuteahhid er~ ı~ale edilebileceği gibi, bir 

4 - İlke e. ıha le edilebilir. 
Oefre i . temınat: Vazelin için 150 lira, 
1~7,s lir~~n 150 lira, M5den yağı için 
rulur, ır. Şartnamesi komisyonda gö-

tc!in~ Eksiltmeye gireceklerin kanuni 
del~rindeve 2490 sayılt kanunun ~.3_. _mad
le ı&tiral Yaz.ıh belgeler ve bu gıbı ıısler· 
dan alacakitıklerine dair Ticaret odasın. 
a:yYen gü arı vesikalarla birlikte mu
da hulun~ v

1 
e saatte M.M.V. Sa. Al. Ko. 

1 an. (5041) 14973 

Muhtelif yağlar 
alınacak 

LEVAZIM AM1RL1C.l 

Linyit maden kömürü almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sarıkamış garnizonunun kışlık ih

tiyacı için 800 ton Balkaya linyit maden 
kömürü alınacaktır. Tahmin bedrli 16000 
liradır. İlk teminatı 1200 liradır. Kars gar
nizonu ihtiyacı için 1200 ton alınacaktır. 
Tahmin bedeli 21600 liradır. İlk teminatı 
16211 liradır. 

2 - Kcimtirün evsafı ve şartmımesi Mint. 
L V dodir. Hu kömürleri mmtrl:a L V. min 
alaCJCt evsaf ve şerait d:ıhilinde teahhüt 
eden zata vermeyi Etibank tcahhüt etmiş
tir. Beher tonunun yerindeki maliyet fi
yatı azami 555 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 10-10-939 salı ı:ünü o;aat 
10 da Sankamıs mıntaka satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin muay • 
yen s:ıatten bir sut evci teklif mektupla
rını vermiş olacaklardır. (4754) 14725 

· 150 ton un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Sarıkamış garni.ı:onunun bir aylık ihti

yacı için 150 ton un alınacaktır. Tahmin 
fiyatı 19500 liradır. İlk teminatı 1463 li
radır. İhalesi 9-10-939 pa7.artesi günü sa -
at 10 da Sarıkamış mıntaka satın alma ko· 
misyonunda· yapılacaktır. Teklif mektupla· 
rı muayyen saatt:ın bir saat evci verilmiş 
olacaktır. Şartname ve evsaflar tekmil 
garnizonlarda mevcut ve aynıdır. Her gün 
her yerde görülebilir. (4755) 14726 

Tahmil ve tahliye işi 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara yollama memurluğu ve di. 
ğcr birlik ve müesseseler namına istasyona 
gelecek 6000 ton mal7.emenin vagonlardan 
indirme bindirme hamaliye işinin açık ek
siltmesi 9-10-939 saat 15 de Ankara leva
zım aınirlifi satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 24-00 lira ilk te
minatı 180 liradır. Şartnamesi her ıün ko
misyonda görülür. İsteklilerin kanuni ve. 
&ika ve teminatlariyle belli vakitte komis
yonda bulunmaları. (4768) 14734 

Hesap memuru İhsan hakkında 
Konya Tümen Sorgu Ha.kimli• 

ğinden : 
o·u. v.1Jın..t• ır araman piyade alayında 

ve ~~u y n~\r., 'l'tuny<ıOd&ı pl)'cı.llc ıuıı.yııLüil 

ücretle istihdm edilen hesap memuru İh
sanın ikametgahı ve halen nerede bulun
duğu meçhul bulunduğundan derhal Kon
yadaki tümen sorgu hakimliğine müracaat 
etmesi veya sarih adresini bildirmesi ak
ı;i takdirde hakkında askeri muhakeme u
ı;ulü kanunWlun 216 er maddesinin tatbik 
edileceği lüzumu ilan olunur. ( 4847) 14804 

Eğer alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 15000 liralık eğer 19-10-1939 saat 

15.30 da komisyonumu;ıda kapalı zarfla 
eksiltmeye konulacak. 

2 - Tahmin bedeli 15000 lira ilk temi
natı 1125 liradır. 

3 - İskeletleri Miridcn verilmek diğer 
malzemesi müteahhide ait olmak üzere e
ğer başlık kuburluk ve teferruatı en iyi 
Erzurum köselesinden olacaktır. 

4 - Şartları, evsafı ve nümuncsi her za
man Erzurum askeri satınalma komisyo • 
nunda görülebilir. 

S - Teklif mektupları 19-10-939 saat 
14.30 da komisyonumuza verilmiş olacak -
tır. (4989) 14949 

Benzin arınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki mo -
törlü birliklerinin ihtiyacı olan 85000 kilo 
benzin kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - İhalesi 20-10-1939 cuma günü saat 
11 de müstahkem mevki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Benzinin beher kilosu 23 kuruştan 
19550 lira kıymet takdir edilmi11tir. T~i
natı muvakkatası ise 1466 lira 25 kuruş • 
tur. 

4 - Taliplerin belli belgeleriyle ihale • 
den bir saat eve! kapalı zarflarını makbuz 
mukabilinde komisyona teslim etmeleri 
mecburidir. 

S - Benzine ait şartnameleri Ankara, 
İstanbul ve İzmir L V. amirlikleri satın 
alma ko.ları ile Balıkesir kor ve Çanak • 
kale müstahkem mevki ııatın alma komis. 
yonlıınnda görülür. 

6 - Taliplerin muayyen olan günde ko· 01. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
ısyonundan • 
l . 

500 :-9~~o k:. 350 kilo kemik (saatci) yağı. 
rıaın~ 3SO ılo mahlut. 400 : 700 kilo di· 
kilo ' . : 550 kilo kostans. 450 : 650 
arap galbpsal yağlariyle 3000 : 5000 kilo 
ahnac 1k unu ayn. ayrı pazarlıkla satın 
hale e~· hr. _J~unl~r ~yrı ayrı taliplere i
lebill ılccegı e;ıbı hır talıbe de ihale edi 

-nisyona müracaatları. (S027) 14968 

r. 

Ya~ - Beher kilosuna: Kemik (saatçi) 
ru ıtıJf. 200 kuru . mahlut yağının 40 ku· 
Yaiı ınamo ya rnın . 60 kuruş, konstan 
ruç nın 65 kuruş. Galıpsol yağının ss ku· 
mi~ ar~p sabununun 25 kuruş fiyat tah. 

3 edılmiştir. 
ı:iin .. - Pazarlıkları 19-10.939 perşembe 

4 u_ aııt 11 ded.ir. . 

Bir pavyon yaptmlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
lzmitte komutanlıkca gusterilecck yer

de yaptırılacak bir pavyonun inşasına is· 
tekli çıkmadığından pazarlığa dökülmüştü. 

ULUS 

zarf usuliylc eksiltmeye koıımuştur. 
2 - Şartnamesi Ankaı a, İstanbul, Kon

ya Lv. amirlikleri satın alma komisyoı:. 
larındadır. lstekfiler okuıabilirler. 

3 - Keşif bcdeii 16343 lira 96 kurustur. 
4 - İlk teminatı 1225 lira 80 kuruştur. 
5 - Eksiltme ~"6 1. teş. 939 perşembe gü-

nü saat 1 l <le koırya Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunJa yapılacaktır. 

6 - İstekliler 26 1. teş. 939 perşembe 
günü saat 10 kad:ır teklif mektuplarım 
mezkur satın alma komisyonu başkanlrz1-
na vereceklerdir. (5083) 15063 

Su tesısatl yaptınlocak 

VAKIFLAR U. Md. 

Karabük kok kömürü 

• alınacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğün· 

den : 
1 - Ankara'da ikinci vakıf apart -

man için alınacak 600 ton Karabük 
kok• kömürü kapalı zarf usuliyle 28. 
9. 939 tarihinden itibaren eksiltmeye 

Ankara Levazım Amirliği Satın konulmuştur. 
Alma Komisyonuı:ıdan : 2 - Muhammen bedeli beher ton 

ı _ Eskişehirde ı:alabak suyu depodan 24 lira 75 kuruştan 14850 liradır. 
hava birliklerine ya:pılacak su tesisatına 3 - Muvakkat teminat (1114) lira 
istekli çıkmadığından 2.10.939 gününe ka- olup nakit veya banka mektubu ola • 
dar bir ay zarfında pazarlıkla yaptrrıla· 
caktır. İlk pazarlığı 11.10.939 c;arşanıba caktır · 
günü saat 15 ı.lc Eski!'<ı!hir kor satın alma 4 - Şartname vakıflar levazım me
komisyonunda yapılac.1ktır. Keşif bedeli murluCT .. ·undan parasız olarak verile • 
42056 lira 68 kuruştur. Muvakkat temina-
tı 3154 lira 26 kuruştur. Bu işe ait ke. ccktir. 
şif, proje, şartname, Ankara, Eskişehir, 5 _ İhale 13. 10. 939 tarihine müsa-
Istanbul Lv. §mirlikleri satın alma komis- ·k· · k f 
yonunda görülebilir. İsteklilerin şartname. dif cuma günü saat 15 te ı ıncı va ı 
de yazılı vesaik v: temiııat makbuzlarJyle apartmanında in ·aat müdürlüğünde 
mczkUr gün ve saatte \:omisyonda hazır müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
bulunmaları. (5086) 15065 ı 1• l · • d'l ·· d 6 - Ta ıp erın tayın e ı en. gun e 

B. h 1 k niyhayet saat 14 de kadar teklıf mek-
ır o ır yaptuı aca tuplarını 5 inci fıkradaki komisyona 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Konyad:ıki S ci topı;u alayı hayvıt· 
natı için bir ıavla ahırı inşası kapalı zarf 
usuliyle cksıltmcyc konmuştur. 

2 - Şaı tnamesi, Ankara, l:stsnbul, Kon
ya, levazım amirlikleri satın alma ko -
misyonlarındadrr. htckliler okuyabilirler. 

3 - Kc~if bedeli 16450 lira. 28 kuruştur 
4 - İlk teminatı 1233 liıa 7S kuruştur. 
5 - Eksiltme 26 Bir. Tc . 939 perllcınbe 

giınü saat 16 da Konya Lv. i.mirliği sa
tın alma komisyonunrh y:ı.pılacJ ktır. 

6 - İstekliler 26 1. Teş. 93} per,embe 
günü saat 15 §C kadar teklif nıektuplarınr 
mezkur satın alma komisyonuııa verecek-
lerdır. (5098) 15066 

Pilavlık pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliğli Satın 

Alma Komisyonundan : 

l - 190 t-:>n pilavlık pirinç alın.acaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 24.10,939 salı gii
nu saat ıs de İstanbul Tophanede İstan
bul L V. imırliği u tın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 41800 lira ilk temi
natı 3135 lira.dır. Şartname ve nür.nunesi 
k'Jmisyonda ıörülür. İsteklilerin l;anunt 
vesikalariyle teklif mektuplarını ihale sa
atından bir saat evelinc kadar komisyona 
vermeleri. (5111) 15069 

Drenaj sisfemi tesisat 
yaphrılacak 

Ankara Levaznn Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Eskişehir hava birliklerinde yap· 
uul•<:a"- bcav u<,,"\11 ph\\ •u\o.nn, ponıu-
ğa dökecek drenaj sistemi tesisat kapalı 
zarf usuliylc. eksiltmeye konulmuştur. Ka
palı zarf usuliyle eksiltmesi 25.10.939 çar
şamba günü saat 16 da Eskişehir Ko. sa
tın al!"a <komisyonunda yapılacaktır. Keiif 
bedclı 18002 lira 55 kuruştur. Muvakkat 
te~inatı 1350 lira 20 kuruştur. Bu iıe ait 
keşıf ve ~rtnameyi Eskisehir Kor. satın 
a!ma komııyonunda e;örülcbilir. 1steıklile• 
rın kan~oon 2 - 3 maddesinde yazılı vesaik 
ve te~ına.: makbuzlariyle kapab zarfların 
~zkc~ &unde saat IS c kadar komisyon 
rıyasetıne vermiş hnJı.nacaklardır. 

(S115) 1S070 

vermeleri. Bundan sonra verilecek 
mektuplar kabul edilmiyecektir. 

(4907) 14866 

P. T. VE T. MÜDÜRLOC.ü -
360 ton Gazovil ahnacak 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
ı - 29 eylül 1939 tarihinde kapalı 

zarfla ihalesi yapılacağı ilan edilen 

360 ton gazovile talip çıkmadığından 
tekrar kapalı zarfla ekı;iltmeye çıka

rılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (46800) mu

vakkat teminat (3510) lira olup eksilt 

mesi, 20 teşrini eve] 1939 cuma günü 
saat (16) da Ankara'da P. T. T. U
mum müdürlük binasındaki satın al· 

ma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler, muvakkat teminat 

makbuz veya banka teminat mektu

biyle kanuni vesaiki ve teklifi muh· 
tevi kapalı zarflarını o gün saat (15) 
e kadar mezkur komisyona verecek
lerdir. 

4 -Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım. 1stanbu1da P. T. T. leva

zım ayniyat şubesi müdürlüklerin -
den (234) kuruş mukabilinde verile 
cektir. (4986) 14982 

Maliye Vekaletinden : 

%S yedeğiyle beraber 17750 adet tahvilin 
baskısı açık eksiltmeye konulmu tur. 

1 - Tahviller türkçe ve fransızca olmak 
üzere 42 kuponlu olacaktır. 

z --xaı1tları hazlnece verilmek ve cilt 
Londra (baskı numaralama, ambalaj, Lon
d~ Osmanlı Bankasına acvk, siıorta ve _ 
saır masarifat) teslim şarttır. 

3 - Bastırılacak olan tahvillerin bedeli 
(~800) ve muvakkat teminatı (28S) türk 
Jırasıdır. 

4 - Eksiltme 12-10-939 pecıembe günü 
saat 11 de Maliye Vcklleti levazım müdür 
lüiünde müteşekkil eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminat meJı:. 
tup veya makbuzlariyle birlikte komisyona. 
muracaatları. (5158) 1S0711 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

l 1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktar
an yazılı yulaflar satın alınacaktır. 
. 2 - Her krtanın ihalesi hizalarında gösterilen gün ve saatlerde müstahkem mev· 

kı satrnalma komisyonunda yapılacaktır. 
3. - 1s_teklilcrin mczk6r tarihlerde teminat akçeleri ve 2490 ıayılı kanunda yuılı 

vesaıkle bırlikte muayyen ~ ve saatlerde komisyona müracaatları. 

Garnizon Kilo 

M. Teminatı 
M. Bedeli Tutarı 

Ku. Sa. Lira. K. Lira K. İhale Ta.. ve Ş. aiin ıaat 

270 00 
729 00 
246 00 

3600 00 
9720 00 
3280 00 

Pa. erte. 10 Açık 
11 Ka. Zarf 

,. 10,S Açık 
Sah lo.s K. z. 

eti ah nacak 
Marmara Üssübahri K. Satın Alma Komisyonundan 

Cinsi 

Sığır eti 
Sığır eti 

Kilosu 

94900 
73000 

167900 

İzmit 
Darıca 

Tahmin fiyatı 
Kuruş Sn. 

27 
27 

50 
so 

İlk teminıı•ı 
Lira Kuruş 

1957 
1505 

32 
62 

1 - Komutanlık kara birliklerinin ihtiya tından olup yukarıda mlktarı yazııı sıgır <:U 
bir sartMmede ve kapalı zarf usuliylc eksi tmcye koııulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 9 • 1. teşrin - 939 pazartesi güniı saat 16 da lzmitte tersane kapı• 
daki komisyon binasında yapılecaktır. 

3 - Şartnamesi. Anl:aratla levazım dairc:ı;i reisliğinden. İstanbulda Kasımpaışada ?.. 
Lv. satın alma komisyonundan ve kom•syonumuzdan 231 kuruş mukabilinde alınab .... 
Bu miktar et, bir ve yahut ayrı ayrı iki talibe ıhalc odilcbilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilcrı n 2490 sayılı kanunun, bu işle alakadar ol • 
duklarına dair istedigi ticaret vesikalarını Vf': yckarda hizalı:rında gdstcrilcn ilk tem • 
natlariyle birlikte mezkur kanunun tarifotı vcçhilc tanzim edeceklerini teklif mck -
tuplarını muayyen gün ve saatten t11m bir saat cvelinc kadar komisyon ba~kanlığma 
vermeleri. (74u5 - 47G6) 147~3 

ASKERi FABRiKALAR 

50 ton yonga satılacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez satın alma komisyo· 
nundan: 

1 adel vida a(ma tezgahı 

ahnacak 
Askeri Fabrikl\lar Umum M-. 

dürlüğü Merke,; Sntın Alma K<.:· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira olan t 
Beher kilosuna 75 santim fiyat tahmin e· , adet vida ac;ma tezgahı askeri fabrikal::r 

dilen SO ton yonga askeri fabrikalar umum umun müdürlüğü merkn satın alma ko • 
müdürliiğU merkez satın alma komfsyo _ misyonunca 26-10-1939 perşembe &iıniı Si· 
nunca 16-10-1939 paıartcsi günü saat 14 de at 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
ac;rk arttırma suretiyle satılacaktır. Şart. Şartname parasız olarak komi•yondan ~·e. 
name parasır olarak komisyondan verilir. rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
Taliplerin muvakkat teminat olan 28 Ji. (112) lira (50) kuru'i ve 2490 sayılı ka • 
ra ( 13) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve n.~nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiki~ ko-
3. maddelerindeki vesaikle mczkCır gün ve mısy~:ıcu olmadıklarını ve bu. ı,ı~ alaka • 
saatte komisyona müracaatları. 1 dar tuc~ard~n olduk arına. daır tıcaret o-

(4998) 14911 da.sı vesıka.sıyle mezkur gun ve saatte ko· 
mı&yona muracaatlarr. (S035) ı SOl!I 

Beı ton antimon ahna<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko

misyonundan : 
Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira olan 

5 Ton Antimon A~keri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez satınalma komisyo
nunca 18-10-939 çarşamba günü 11at 15 
te pazarlıkla ihale cdilecel·tir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
!iplerin muvakkat teminat olan (337) li
ra (50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bu işle al~kadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret odaı;ı 
vcsikasiyle mezkur gün ve saatte komis· 
yona müracaatları. ( 5038) 14970 

5 ton ferro - moliplen 
6 ton Silico - mangan 

Aakeri Fabrikalar Umum 
dürlüğü Merkez Sı:ıtın Alm;ı 
misyonundan : 

Mü
Ko-

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan 
S ton Ferro - Molipten ve 6 ton Silico -
Mangan Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 
20 • 10 • 1939 Cuma günü Saat 14 te pa • 
z.ar\ık\a \h'l\e ed\lecektir. ~artname para· 
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat temin.at olan (187S) lira ve 2•90 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin.deki 
vcsaikle komisyoncu olmadrklarrna ve bu 
i$1e alikadar tüccardan oldulı:lanna dair 
Ticaret Odaaı veaikasile mezlrQr •ıin ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(4995) 15011 

16 kalem çelik alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın A:ma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5S.OOO) lira olan 
16 kalem çelik Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nunca 20 - 10 - 1939 Cuma gıinü saat 14,30 
da pazarlıkla ihile edilecektir. Şartname 
(2) lira (75) kuru, mukabilinde komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi· 
nat olan (4000) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle ılika -
dar tüccardan olduklarına dair Ticaret O
dası vesikasilc mezkur gün ve saatte ko 
misyona müracaatları. (4996) 15012 

2 adet ıakuli re de tezgahı 
alma ak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü. 
dürlüğü Merke~ Salın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9000) lira olan 2 
adet Sakuli Remle Tezgahı Askeri Fabri -
kalar Umum Müdürlüğü Merkez S tın 
Alma Komisyonunca 26 • 10 - 1939 Per • 
şembe gıi.nü aaat lS te pazarlıkla ihile e
dilecektir. Şartname parasız olarak ko • 
misyondan verilir. Talıplcrin muvakkat te· 
minat olan (67 S) lira ve 2490 numaralı k • 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaiklc ko
misyoncu olmadıklarına ve bu iılc alfi.kadaı
tüccardan olduklarına dair Ticaret Oda ı 
vesikasile mezkur gün ve aatte komis • 
yona müracaatları. (5036) 15019 

4645 adet boJ benzin tenekesi 
salıla<ak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü. 
dürJüğü Merkez Satıu Alma Ko· 
ın.İ&yonundan : 

Bcherinine 8 kuruş fiyat tahmin edilen 
46+5 adet boş benzin tenek05i askeri fab • 
rikalar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komiııyonunca 21.10.1939 cumartC6i gü. 
nü saat l 1 de açık arttırma suretiyle satı· 
lacaktır. Şartname paraı;ız olarak komis • 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi • 
nat olan (28) lira (87) kurut ve 2490 nu -
marallı kanunun 2 ve 3, maddelerindeki 
vc::wıikle mezktlr giln ve 11aatte komisyona 
muracaatlarr. (50SS) 15025 

Satılık malzeme 
Aakeri Fabrikalar Müdürlüğün

den : 
Kınkkalode askert fabrikalar tekaüd ve 

muavenet sandığma ait inşaattan kalan bir 
kısım malreme satılacaktır. Taliplerin 13 
t~_şr~~}~vel cu'!.1a günü Kırıkkale grup mü· 
durlugunde muteşckkil heyete müracaat -
ları. (SH4) 15078 

.JANDARMA 

Buz mıhı olanacak 
Jandarma Genel 

Ankara Satın Alma 
dan:. 

Komutanlığı 
Komisyonun· 

E7.ine P . A. 
Kilitbahir 
Geyikli 
Eceabat 
Ezine Top. 

80000 
216000 

72000 
360000 
763000 

4 50 
• 50 
4 50 
4 so 
4 50 

1215 00 
257S 12 

16200 00 
34-33S 00 

16-10-939 
16-10-939 
16-10-939 
17-10-939 
17-10-939 ., 11.S K. Z. 

(4848) 14833 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 adet ünitersal yuvarlak 
fireze tezgahı ahnacak 1 - Bir tanesine otuz be~ santim 

kıymet takdir edilen çeşitli yediyüz 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü- yirmi beş bin adi ve bir tanesine aJt
dürlüiü Merke:t' Salın Alma Ko- mı§ santim kıymet takdir edilen kırk 
misyonundan ; bin hayvan buz mıhı açık eksiltme u-

1 -: İskenderun garnizonundaki birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları 
yazılı ıa.şe maddeleri kapalı zarf usuliylc satın alınacaktır. tahmini fiyatiyle muvak· 
kat tcmınatlırı hizalarındadrr. 

2 - Meva.ddı iaşenin evsa_fı !e tesli!D. yerleri şartnamelerinde yazılıdır. 
~ - lsteklıler şartnamelcrı gormck ıçın Ankara ve 1stanbulda levazım amirlik 

len satınal.ma komisyonlariylc İskcn.dcrunda alay satınalma komisyonuna müracaat 
edcccklerdır, 

• • - İhale Erzakların hizalarında gösterilen gün ve saatlerde fskendcrunda askc. 
rı satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
~ - Teklif mektupları 23-10-939 günil saat 9 kadar lskcnderunda satınalma ko

mı~yonuna makbuz mukabilinde verilmiı olmalıdır. Bu saatten ıonra mektup kabul 
cdılmez. 

.6 - $aytna.~enin 4. maddesinde istenilen ve&ikalar muvakkat teminatın konul
dugu zarf ıçerısınde konulmalıdır. 

Miktarı Tahmin bedel. Muvakkat teminat Tarih Cinsi Kilo Lira K. Lira Kr. hale t saat ------ --Ekmek 1162000 104580 00 7844- 00 23-10-939 9 Sığır eti 195300 39060 00 2930 00 23-10·939 
.. 

11 Sadeyağı 22400 23520 00 1764 00 23-10-939 
.. 

14 Kuru ot 887000 31045 00 2328 00 23-10-939 16 Yulaf 1133000 62315 00 4674 00 24-10-939 9 .. 
(4858) 14835 

Kuru ot ahnacak 
Ank_~ra Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

, 1 - bTumen ~i.rli~leri ha!.vanatı ihtivacı içi_n ıekiz taksitte alınacak kuru otun mik· 
.ar ve edel!crı ılc ıhalc gun ve saatları a ııagıya çıkarılmıc.tır 

2 - Evsaf ve "a ti L··ı b k t t ı .. · bT 1 k . . .. r an• u e urgaz a~ e~ sa ın a ma komiıyonunda her rün görüle -

Tahmin edilen bedeli (4-000) lira olan sulü ile 9-10-939 pazartesi günü aaat 
1. adet Üniversal freze tczgahr askeri fab- onda satın alınacaktır. 
rıkalar umum müdüı \:iğü merkez satın al- 2 ş 
~~komisyonunca 26.10-ı 939 pcr$cmbe rii· - artnamesi parasız komisyon-
nu ıaat 14 de pazarlıkla ihale cdilcc:ektir. dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
~i~r;naT~· ptr~sız olarakkk komio;y~ndan ve- girmek isti yenlerin iki yüz dokuz Jj. 

. a ıp erın muva at temınat olan ral k ·ık - k ba 
(300) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 1 ı temınat ma buz veya nka 
3. ma.ddelcrindrki vcuikle komisyoncu ol- mektubu ile şartnamede yazılı belge· 
°J~dukıkllarına ve. bu .iş1e aUkadar tü~cardan !erle birlikte beUi gün saat onda ko. 
0 • arı~.a daır tıcaret odası vesıltasiylc 1 . 
me.ıkur gun ve ı;atte komisyona müracaat- mısyonda bulunmaları. (4741) 14703 
!arı. (5034) 15017 -----

250 Adet Bskır Tasfiye ocağına ait Mesnet T ~ı 
5900 Uı.; ası 

" ,, ,, u .., Ken1er Tuı:ıası 
1500 .. Normal Mağnazit tuğlası. 

8 Ton Şamot Harcı 
8 ,, Silika Harcı. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komİs· 
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (8000) r 1 · · 
lem Tuğla ve ik" k 1 h A kır~ o an. cını ve mıktarları yukarda Yllrlr liç ka· 

k . 1 a cm uç s erı Fabrıkalar Umum Müdürlüğü Merkez satm al-
S:rtn~:~syo~unca l8-l 0-939 ç_arşamba eu nü saat 14 te t:\3Zarlıkla ihale edilecektir. 
(600) lira pa a;~~O olarak k1omısyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminııt olan 
olmadıkla ve nu~ara 1 kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle komisyoncu 
kas" 1 rın,:._ ve .~u ışlc alakadar tüccar dnn old:ıkl:ırına dair Ticaret Oda ı vesi· 

ıy e mez,..ur gun ve uatte komisyona müracaatları. ( 5037) 14969 

300 Metre Alemlnyom Boru 4-0 mm. x 50 mm. 
lO ,, 110 mm. X 120 mm. 
30 •· " ,. 150 mm. X 160 mm .. Xo İlk tcmınat: Mahlut. Dınamo 

ra ıı~nıı; Galipsol yağları için: 19 ar li~ 
ar~ emik (saatçi) yağı icin 37.5 lira 
l·o P. sabunu için: 60 liradır. Şartnamesi 
· ;1"Yon.da gbrülür. 

İkinci pazarlığı 12.10.939 perşembe gü
nü saat ıs de Eskişehir kor satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
49000 lira muvakkat teminatı 367S liradır. 
Keşif, şartname, proje, Eskişehir kor sa
tın alma komisyonunda görülebilir. İstek
lilerin mezkur gün ve saatta teminat mak
bu.zlariyle komisyonda hazır bulunmaları. 

(5067) 15062 

ı ır.b s~e !_ılerın kanunı '!'evzuat daı.rcıınde evrak ve vesikalariyle teklif mckt 1 
rını ke1 11ı.:ıgun ve saattan bır saat evelıne kadar komisyon başkanlığına vcrm·· b ulp a 

.naca are•r. (4904 ) ı,, u u • 

~abniı~ı:ı Cin~i Miktar Muhammen bedeli İlk tc:ninat Ek ş k 148.?0 
~~ Metre Murabbaı Aleminyom levha 5 mm. kahnlıfında. 

A k • F b" "k " " ıo mm.. 

mı - Pazarlığa gireceklerin kanuni te. 
le ı:at ve 2490 sayılı kanunun 2, 3, madde· 
i,~.ınde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle 
• 1 1 ıtal ettiklerine dair Ticaret odasından 
;;.~cıkları vesikalarla birlikte muyyen 
ı:" ve

1 
ı:- ttc M M.V. Sa. Al. Ko; da bu· 

r. ı arı. (S042) 14974 

Bir ahır yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Antalya'<.laki topçu dağ taburu hay

vanatı i~iıı bir tavla ahın inaau kapalı 

a aes ı Kuru ot 450 15750 00 1182 00 K. z. Hi _ i. t:ş: ~~~ 
Babaeski kuru ot 360 12600 00 Saat 11 

945 00 K. Z. 16 - 1 .. teş. - 3!1 
Kaynarca Kuru ot 360 13SOO 

Hayrabolu Kuru ot 360 12600 

00 1012 50 

00 

Saat ıı 
K: Z. 16 - 1. teş .• 39 

Saat 16 
K. Z. 16 • 1. teş. - 3g 

Saat 16 

sd erı a rı alar Umum Müdürlüiü Merkez Sat
0

ın Alma Komi•· 
yonun an : · 

Tahmin edilen bedeli (2100) r Al · 
ri Fabrikalar Umum Müdü r· .!.raMola~ be~ kalc;n kmıt~Yom boru ve levha Aske-
pmba ırünü saat 14,30 da r ugu e~ ez a~ına m~ omısyonunca 18.10-1939 çar· 
misyondan verilir. Taliplcrr:z~~~~J=k~~a!:m~~:c:~~r.( ~~)n1~me parasız olarak koÖ 
nurnarah kanunun 2 ve 3 dd . . "ki k . ıra (SO) kurut ve 249 
iıle a!Skada tü d . ma elerındckı vesaı e omıs:voncu olmadıklarına ve bU 
aaatt Jı: . r ccar .. an oldul:larma dair ticaret odıısı vcsikas"vlc kıl .. '°' 

e omııyoıı& muracaatları. (5039) 14971 mcz r guıı 
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VİYANA SONBAHAR SERGİSİ 
Avrupa'nrn en mühim İktısadi ve Sanayi Sergilerindendir. Her türlü izahat için hazır 

. bulunan: Türkiye Umumi Mümessili: • 

K. A. MÜLLER ve ŞERİKİ 
İstanbul Galata Minerva Han Posta Kutusu: 1090 Telefon: 40090 

sız DE SEYAHAT TENZ1LATINDAN 1ST1F ADE EDEREK GERi KALMAYINIZ 
Bütün esbabı istirahat en mutena ve nefis yemekler en temiz oteller 
sayın sergi ziyaretçilerinin emirlerine tahsi$ edilmi~tir. 5098 

ANKARA GAR GAZİNOSU 
..................................................... " ................. ._a.4 ............... ..... 

YATAKLI VAGONLAR Türkiye Mümessilliğinden: 
Sosyetemiz tarafından işletilmekte olan GAR GAZİNOSUNDA 

Teşrinicvel iptidasından itibaren meşhur MARKO BABEN orkcıı
trası her gün klasik ve neşeli müzik konserleri verecektir. 
KIZILAY meydanından 22-30 ve ULUS meydanından da 23 kadar 
her yarım saatte bir otobüs servisi temin olunmuştur. t tasyondan 
ıon otobils K1zılay meydanına 22/45 de ve ULUSA 23 dedir. 3636 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

~ Salim Uludemir Hüseyin Bozkurt ~ - -§ Her nevi yerli ve Avrupa Sobaları ~ 
E TOPTAN ve PERAKENDE --E: Kışlık soba ve soba levazımatını tedarik etmek i. tiyenlere bir de- : 
: fa da mağazamızl te rif buyurmalarını tavsiye ederiz. Mağazamızın : - -: emeli iyi mal ucuz fiyat ile müşterilerini memnun etmektir. : -E ADRES Tabtakale Tenekeciler sokak Şark pazarı karşısında 

,l lfll 11111111111111 No. 6 3694 111111111111111111 ar· 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasr 
Riya&etinden : 

Sicilli ticaretin 1041 numarıısmda mil • 
ıeccel bulunan hulki c<le ve $iirek1isı kol
ıcccel bulunan Hulki ede ve ürekiıu ko·
rak) ın şirketten ıyrılmasr ve diiier ~erjk 
(Yu uf Tamarın) da 19-9-1939 tarihinde 
vefat etmi!S olmıısı ılolayısiyle irketin i
damesine imkin kalm3ılı ndan şirketin 
20-9-1939 tarihinden itibaren ınfisah et -
mİ$ olduğundan tescil ve ilinı talebini 
h.avi ·iirekidan Hulki &ile imıasiyle An -
kar:ı ticaret mahkemc _ i riyasetine verilen 
Jo.9.939 giınhi an:uhali; miinderecatr ve 
t lep mevzuu mahkemece tetkik ve halli -
ni icap et irir bir muamele ve muha ama 
safha ım ihtiva etmeyip, doğrudan do.: -
ruya ve kcndiliginden infisah etmiş şirke· 
tin infisahı tescil ve ilanı talcbin<len i'b;ı
rct olm:ııırna göre talebi vcçhile muamele 
ifası için <lcrkcnarla ııicil memurlu ·~ una 
havale ed ilmiş olmak! hus-u me-ı:künın 
daired' mah!ıır vesaika miıııtentôen 6-10-
939 tarihinde tescil edildii(i ildn olunur, 

3751 

Ankara 3 üncü icra. Memurlu. 
ğundan : 

Ankarnda rrar Avni Altuna 62 lira üc-
reti vekillet ve maı;arHı . aireden bordu 
AnkarıııJa umum mu ·ta kil jandarma komu. 
tanlıgr birinci ubeyc mülhak ve Erdek'te 
emekli yüzba ı Şcrafc tine ciılenıc emri 
teblifi icln Erdek icratunjl ynıılmıe mez
klir icrada.n alınan ce\'apta Serafc:ttin'in f. 
neı:olunde bulund~ anla ılmı tır. lncgölü 
icrasına YilLrlmı, ise de alı.nan cevantan 
mumailcybin tekaüt olarak vazifesinden 
ayrıldrgı hildir:ilmiştir. Bu ıuretle il·amet
l'ihı meçhul olduğu t:thakkuk etmis bulu
r.an borclu Serafettlne hukuk usulu muruı. 
kemeleri kanununun 1'42 inci ınadclesi mu. 
clbince ilanen te:bli eıı t icrasına karar veril
ml$ oldugundan bir ay zarfında m:ıJ be
yanında bulunm.;ı.k Ulere daircmi.ı:e müra-
caatı il:Ln olunur. 3449 

Güneı cildi 
ya.kar ve kı· 
nştrnr. So-ğuk 

ve rüzgar de
riyi sertle~tirir. 
Yüzümüzle te
ma. ede.n hava-

nın tıozlan meıa:ma
hnı kapatarak ifra

zatm.a mani olur. 
C' idin bütün bu a

rıza ve kumrlarına mani ol
mak için si2 de cildinizi her 

gÜn a.k~mlarr 

KRE , PERTEV 
ile masajlayarak gıdalandırınız. 
KREM PERTEV, açık mesama
tl kapatır. Cild adalelerini bes
ler, yorgun deriyi canland1rarak 

tazelik v~ genç1ik bahşeder. 

ı .............................................................. : 
1 Mua~enehane nakli ! 
1 Numune Hastanesi : 
İ Ff ZYOTERAPt mütehassıst f 
İ Dr. Fevzi Günalp l 
• Muaye-.nchanesini Anafartalar f 

ı Cad. Belediye sırasında Emek i 
Ap. 3 No. lu daireye na~letmiş- İ 

t.!!:::.!~~!.~!~ ..... ._.l~~ ....... _! 

~ 111 Kiralık büyük ev 111; - -= -- 12 oda knlorlf er 2 banyo, ;: 
_ parke döşeme geniş hahçe : 
: gal'aj Koca tepe' de son oto- : - -: bü·s dura~mda İsmet İnönü 

caddesi 6S müracaat telefon : 
: 1S89 -Ankara icra Dairui Gayrimen -

kul Satıg Memurluğundan : ':iu 11111111111111111111111111m11111rr 

POKER traıı bıçaklarımız Türkiye'nin her kö~csincle ve eski fiyat üze-

rine gatılmaktadır, her yerde (Poker Play) traş bıçağı arayınız. _ 

3766 M. Nedim Jre·ngün Hal No. 1 

KAZALAR 
nü saat ıs de Ele kirt kazası eksilt· 
me komi yonu Mal. Md. oda ında ka
palı zarf usulü ile yap1laca'kur. 

haleyi şuyudan dolayı sulh hukuk m;ıh. 
lr.tmesincc saulmasına kanır verilen Ön • 
cebecide lmdaetronun 1853 da, 83 parı;cl 
numaralı Hh7 mttrc murabbaı miktann • 
daki bir kıta arsa a~iıda yanlı şartlar cla
hilinde açık arttırma ile s tışll çıkrılmı~ • 
tır. 

EVSAFI: 
Arsanın beher metre: mıırabbaına bir lira 

in... el' -'' • ~ :..A 
bfr ev c: r. 2 sıum ı " .. c ~UTI!~ 
yapılan bir ev ve 84 No. 1r parsele ait di
var varsa dıı, bunlar satıştan hariçtir. 
SATIŞ ŞARTLARI : 

Cebeci Hastanesi 
Cil , Saç ve Zühreviye mütehassısı 

Dr. Kemal Arıcan 
R ll • ;~· ... 
Çocuk Sarayı karşısında Halıcı 

- İbrahim Ap. Tel: 3101. -

Satılık : 
Satılık Kurt Jıöpefi: - Eyi cln!I 13 

aylık kurt köpeii ac . le satılıktır. Mek· 
tupla Ulusta Y. İ. ye miiracat 3678 

Satılık eşya - A-z kullanılmış bisiklet, 
haııır koltu ~. masa. ıoba, ulon gramofo
nu, yazıhane, biife. 

Bankalar Cad. Çiçinyurt aok, No. 7 
"Vaıon-lı sıra"nda,.. 3682 

SatıTılc Piyano - Çok iyi bir alman mar 
kah piyano saulıktır. Sıhhiye Vekaleti 
karş15mdıı Çağatay sokağı 15 ilı:lnci kata 
müracaat. 37 H 

Satılrlı - Sen Evlerin 4 od:ılı tipinden 
bir hisse satılrkur. Ulusta B. Rahmiye 
mıiracaat. 3734 

AccJ~ Satılık ~ya - Az kullanılmıs 
yemek, ıtalon, 1:ııtak odr.J9n komple mo
bilyası ıı at 12-14 ve 16-18 de görülebilir. 
Yenişchic Selanik cınlrle>i 37. 3736 

Küçük ilôn şar 
Otirt ı::ıtırlık kuçUk UD.nln 
Bıt dda ıçın JO 
1 Ju defs ıçın 50 
Üç del• ıı;ın 
Darı defa ıçın 

Devamlı küc;ük Wnlard n h 
fası için 10 kuruo alınır. M 
10 defa neşredilec~ bir il 
ı ~O Kuruı alınac:ıkıır Bir k 
lık olnuık üz~re her satır, ıc 
ualann ıki boşluklar müs 
30 harf iıihıır euilmi:itir. Bir 
çilk ilan 120 harften ibaret o 
lı~tt 
Dtlrt ntırdan Cazla her satı 
beher seierlne ayrıca on lnı 
lınır. 
Kilçiık llinlarm 120 bari! g 
mesi lazrmJır. Bu mi ·t;n 
ilanlar Jynca pul tarifslne 
rlir. 

Satılılc mohily11 - Kubik yı::ni lon ta -
kınıı büFe ve ~.ı u san.tl. lyuiy!e c~vıı ye. , Kiralık _ Aile nezdinde rur,,

8 m~~ _rna«l\1<1. <?omıek ıçı? Yemşebır İsmet ırnrah, önünde cniş tar ~a ı ola 
l~onu cad esı No. 78 ust kata Saıtt 9·11 lu lıir oda. Postane caddesinde 
a.uıntla nıuracaat. 2313 ci Ap, No. !l a müracaat. 

Kiralık : 

Kir Tılı, daire - Yeniısehir Demirtcpe 
trrunr okak (4) numaralı evin yedi o<la· 
dıın ibaret olan musambalt ve yaglı boya-
'' konforlu daırcsi kirah"ur. 3740 

Krralrlc d.,ire - Maltepe son ıJuralc as
faltta Akıncılar &olca ~ ı No: 4 Ap. tlst kat 
3 o•Ja 1 hol l hizmc çi oı.la'.IJ konforlu ayrı 
a)•n 2 daire. İçindekilere: müracaRt. 3666 

Ka1odfr.rH dfJlf<!lt!r - Yenişehir ismet 
lnönü cadde:>inde (27) numaralı apartma. 
nın b~cr ocla ve birer holü havi Jıirinci 
~·e ikônci kıltları ldralrl:tır. Üçuncü k:ıta 
ve 215S8 telefona müracaat. 3676 

Kiralık - Yenişehir, Mimar Kemal 
Mektebi civarını.la, Okula soka~r No, 18 
de konforlu (5) oda bir hol. Tel : 6721 

3679 

KiraTı1c oda - Büvük. ferah, kalorifer, 
konfor. Ha•ıuzbaşı Park karşrsr Mengu 
Ap. 11. ci daireye müracaat. 3685 

Kiralılc - Kıwaklıdere Öııdcmir cadde
i 70 No. lr evin ·ılt k;ıtı kiralıktır. r::ıek· 

trik, . u, hava ga~ı \•aruır ucuz kimya ve
dlecektir. ldnıJekilerc müracaat.. 3698 

Kir;ıltlc oda - Ataturk Bulvarı, asfalt 
üstünde iyi bir aile yanında, nıoblcli kon
forlu bir oda. Posta kutusuna No. 466 
müracaat. 3699 

Kira/ılı Daire - Bakanlıklar karşısı 
Karanfil ve Bilae sokatı ko esi 4 oda ı 
hol. B~yo ve bütün konforu h:ıvi. Kapı-
cıya mııraca t. 3700 

Kir~ilk Daire Bakaıılıklar karşm 
Karanfil ve Bilge sokağı köşe -i Bodrum 
kat. 4 oda 1 hol ve: ııair konforu hav! 
~O) li . a ıcıy ı;..,.,. ıaıı 
Kiraltl oCla - Ku ıu ynmnda At;ıtürlc 

Bulvarı Ercan apartmanı Z numarada 
konforlu Bayan için. 3712 

30 Liralık - Bir d ire. katorlf 
su, ayrıca konforlu dört o<la bir 
daire kiralıktır. Kılıımözalp ca<l 
30 Kemah Ap. 

Kıra/ık Od;ı - M bilralr bir 
lrktır.. ostııııe cadıle:o;i Dr. Hikme 
No. 53 ı. ci kat No. 1. 

Kiralık - lki otla ve mü le.mili 
kullıınıılı daire. Çocuk saran cad 
70. Kııprcıya müracaat. 

Kirnlık Mobı/ynlı Oda - Bir 
mobilyalı bir oıla kiralıktır. Yeniş 
met lnonü Cad. Loı:an ıı lanı Emci 
kıü. No. il 

Klralılt - Ycniichirdcki su dcp 
ııın:la .Manim mebusu B. Hasan : 
nmda bahı;e i ıııtle No. '4-0 da 2 o 
trik, mutfak 25 lira. Su hariç. 

Kıralı.k 1r.at - Geni& 4 oda v.ı. S 
gardırop 1 büfe her türlü konfor c 
te iıatı, f evkaFde neuıret, lç ba 
Şt11l Kızılırmak ııokak 4 Tel: 6041) 

Aranıyor : 

Aramyor - Ycni~ehirdc beş od 
loriferli, sıcak sulu bah e içinde b 
re aranıyor. Z943 numaraya telcfo 
racaat. 

Oda aranıyor - Bir talebe için 
ailesi ~zdinde bir oda aranıyor. 
Sıı.tayr cRddui Ten;ı Mithat'a m
edi!ruesi. 361 

Oda aramyor - Eir hukuk taleb 
nlşehirde bir aile yanında veya m 
bir oda arıyor. Mektupla Yeniaehi 
hendisler birliğinde B. Fahri Yüce 

3721 
,,Po.,,. 1--- --ı.-..~~i'l 
mı türk veya ecnebi balacı aranıyor 

Taliplerin kac ya$ında oldukların 
dikleri maıı.~ miktannı mektupla 

Elektrik tesisatı İ{in 

mütaahhil aramyor 

4 - Eksiltme artnamesi ve buna 
müteferri evrak üç lira bedel mukabi
linde Eleşkirt Mal. Md. dairesinden 
alınabilir. Ve Ağrı nafıa Md. de görü
lebilir. 

l - Satı') pe~in para Ue P.11-939 tarihi· K.iraMc - Maltepede İmalltT Harbiye 
ne m sadlf pcr embe giinli saat 10-12 ye evleri yanında 2 oda l hol her te kilitı 

Çocuk rumuzuna bildirmeleri. 37 

Dadı aranıyor - Bir 
çocuk için tecrübeli dadı 
Maaş dolgundur. Kızılay 

Marm.aris Belediyesinden 

ı - Marmaris belediyesinin nafıa 
Vekaletinden rnusaddak 15517 lira 50 
kuruş ke if bedelli hidroelektrik tcsi
·löatt 25. 9. 939 tarihinden itibaren 45 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
münakasaya sıkaralmı~tlr. 

2 - Umumi inşaat il nle tarihinden 
itibaren altı ay zarfında proje artna· 
me ve keşifnamesi mucibince ikmal e
dilmiş olacaktır. 

3 - Bu işe ait teminatı muvakkata 
bedeli (1163) lira (84 kuru§tur. 

4 - İsteklilerin asgari (15000) lira
lık elektrik tesisatı yaptıklarına d::ıir 

ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmele
ri şarttır. 

5 - !hale 10. 1 ı. 939 glinü saat 15. 
de Marmaris belediye dairesinde yapı· 
lacak ır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı arttır · 
ma ve eksiltme kanununda yazılı şera
it daire inde teklif mektuplarım tan
zim ile ihale komisyonuna vermeleri 
lizımdır. 

1 - Bu i e ait evrakı fenniye 150 
kuru mukabilinde Marmaris beledi -
sinden alınabilir. Bu husucta fazla 
malümat isteyenler Marmaris beledi
yesine müracaat ederler. 

3 - Münakasaya ta~hhü 1ü posta 
mektuplariyle de iştirak edilebilir. 
Bu hususta vukubulacak tcıahhürden 

me!nıli)o•et kabul edilmez. 14941 

Elektri tesisatı 
Ladik Belediye Rei.sliğinden : 

26. 8. 939 tarihinde ihale edilecek 
o in kaza elektrik tesiı;atına talip zu· 
hur etmediğinden 9. 10. 939 günü a· 
at 16 da pazarlıkla ihale edilmek ü
zere temdit edildiği ilan olunur. 

15008 

Hükümef konağı yaphnlacak 
Eleşkirt Kazası Malmüdürlü 

ğünden : 

Eksiltmeye konulan i aşa~ıdaclır : 
1 - Eleşkirt ~..azasında yapılacak 

hükiıınet bınası in naudır. 
2 - Keşif bedeli 46987 (Kırkaltı 

bin do uz yüz seksen yedi) lira 86 ku 

S - Eksiltmeye girebilmek için is• 
teklilcrin 3524 lira 9 kuru luk muvak
kat teminat vermeleri ve Ağrı vilaye
tinden l>u i e girebileceklerine dair a
lınmış vesika ibraz etmeleri muktazi
dir. Bu vesika için eksiltmenin yapı
lacağı günden en az; ekiz gün evci bir 
is ida ile isteklinin Ağrı vilayeti ma
kamına müracaatları bu müracaatları 

şimdiye kadar yaptıkları benzeri inşa
ata ait işleri yaptırmışş idarele:rdcn al 
dıklan vesikaları raptetmeleri lazım
dır. Bu müddet zarfında ve ika tale -
binde bulunmıyanlar eksiltmeye gire
mi>•eceklerdir. 

6 - lsteklilcr teklif mektuplarını i
hale günü olan 2i. 10. 939 cuma gü
nü saat 15 de kadar eksiltme koınis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. Postada vukubu • 
lacak gecikmeler kalıul edilmez. 15009 

Hükümet konağı inıaah 

Midyat Mnlmüdürlüğünden: 

ı - 3750 lira muhammen keşif be
delli kazamız hükümct konağmın ya
pılan tenıiUlt haddi layık göı ulmcdi
ğinden kanunun 40 cı maddöi muci
bince ihalesi 20-10-939 cuma günü sa
at 10 da yapılmak üzere 6-10-939 dan 
itibaren aynı ~erait dahilinde ve ka
palı zarf usuliyle yeniden ıs gUn mild 
detle eksiltmeye konulmu ihalesi 
midyat malmüclürlüğünde yapılacak. 

2 - Bu inşaatın proje, keşifnamc, 
şartname 01ukavelename fiyat cetvel
leri ve müteallikau Mardin nafıa mü
dürlüğünde ve midyat maJınüdUrlü
ğünde görü le bilir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 1812 
lira 50 kuruştur. 

4 - İstekliler 939 yılı ticaret odası 
vesikası nafıa ınGdürlüğünden bu iş 
için ehliyet vesikası almalart lazım-

dı~ (5143) 15077 

Dr. A. RIZA TARLAN 
Cebeci Hastanesi 

3abık Sari ve İntani hastalıkları 
mütchasınaı 

Adliye yanı Genç Ap. No: 7 
Muayene aaati 10-19 Tl: 1323 

3726 rUŞ· 

3 - Eksiltme 27. ıo. 939 cuma gii- 'iiı••••••••lll!llllll!ll!!'-'• 

kadar icra dairesi ıayri menkul satış me- ..tllllltl1111Hlllllflllllllllllllll1111L mükemmel müstakil daire Maltepe bıılt· 
murluiunda yapılacaktır. : : kalı Abdullaha müracaat. 3713 

oı!n -;u~~~1~~t :~~~~~:" t~~~retf:i~~:~ ~ Daktilo kursu § 
"isbctindc pey kç~ı· veya milli bir b n - __ 

63 
ilncü devresine ilk teııt ._: 

kanın teminat mektubu Uc kanunrn temi • ~ 
nat olarak kabul edilen hazıne t.ahvillerl - rinin ilk haftasında : 
gösterccelı:tir. : başlıyacaktır. Tahsil aranmak - : 

3 - Satış gü.ııil art ırma bedeli takdir e- - h k ı -
dilen kıymetin yı.izde 1.5 şini bulduktan - sızın er es alınır. (B R) ay • : 
ve üç defa ni.dadan onra mezkür günün _ da diploma verilir. Belediye sı- E 
12 inci saaunda en çok arttıran talibine i- : rasında Hanef apartmanı No. : 
hale olunur. : 4 Tel: 3714 889t : 

4 _ t,bu tarihteki arttırma teklif edilen 9lltllllllllfllHlllllllllllllllllllllllr 
bedeli muhammen kıymetin c75 ini bul • 
madığı takdirde 24·l 1-!139 tarihine müaa • 
dil cunu eünü aut 10-12 kadar yapılacak 
ikinci arttrrmada en .;ok arttırana ihale C• 

dilecek tir. 
5 - Birinci ve ikinci arttırmalarda iha

le bedeli ihaleyi müteakip verilmediği tak
dirde urerinc ihale edilen talibin talebi Ü· 
zerine ihale tarihinden itibaren kendisine 
bedeli ihaleyi teslimi vezne e mesi için 7 
gun k::ırlar melıil verilecektir. 1,bu müddet 
1arfrncla ihale bedeli yatırdnıadıit takdir -
de ihale boıulacak ve bu tarihten evci en 
yüksek tekliftle bulunan talibe teklif vec
hile almıya rnzı olup olma.dıir sorulcluk • 
tan sonra tcıklif veçhlle e lmıya ra:r.r ise 
ihale !arkı bu talipten tah il edilmek lize
re bu talibe ihale edılecektir. Teklifi veç
hile almıya razı olmazsa gayrimenkul 15 
ı;iinlük ikinci aruırmıyı çıkarılacak en 
çok arttıran talibe ihale edilecektir. 

6 - Her iki arttırmada pyri menkul ta
lihine iha le edildikte tapu harci mÜ!Stet'İ· 
ye ihale tarihine kad3r olan müterıılrlm ver 
gl ve dell'liye resmi satış bedelinden öılc
necek-tir. Alakadarların gayri menlrlıl üı:e· 
rindeki hakları ve hususiyle faiz ve ma
urife dair olan iddiıilarırıın evrakı mils • 
biteleriyle ZO gün içinde dairemize bildir
meleri lhınulır. Akli takdirde haklan ta • 
pu siciliyle sabit olmadıkca sau bedeli • 
nin paylaşılmasmdan hariç tutulacaklar • 
dır. 

7 - Arttırm:ıya i$tirak e'lecekler 25-10· 
939 tarihinden i tibaren 85 / !139 numaralı ela 
lremime yerinde herkese acık bulunan 
~artnameı.ini okuyabileceklerdir. 376Z 

Tuzlu tereyağı satışı 

Gayet nefis ve katıks1z tuzlu Tere· 
yağının kilosu 67 kuruşa toptan ve 

perakende muhayyer olarak satıl

maktadır. Deposu Atpaıan Çukur 
Handadır. 3153 

DİKKAT! 
APİKOGLU 

SUCUKLARIN 1 
T ercib Ediniz 

Halis koyun ve sığır etinden ma
muldür. Bütün bakkallarda sa • 
tıJır. 5096 

Taklitlerinden sakınınız. 

Kir•lıl: - Yeni11ehir Meısrutiyet Carlde-
•i Tiire 110kak Senyuv.a Apartmanında dört 
odalı ve iki odalı birer daire kırıtlıktır. 

3715 

Kiralık - Ye-nişc:hir Me rutiyet Cıtd. 
Babaoiutıarı Ap. 3 oda l hol. 3716 

Kİl'alık - 4 odalı daire I$ıklar cadde
sinde Ticaret Banka r kartıııında Trakya 
Apartmanında konforlu sıbi bir daire. 

3720 

Kiralrfı: oda - Bayan için aile yanında 
Kiiflii Ap. No. 10 Kızılay kar!Jı!lı Yenişe-
hir. 3723 

Kiralılt - Cocuk sarayı ba.hccıl lc:ar11r
sında nezareti ''e müı;temilith 4 od:ı. 

3735 
Kirlflılt. oda - Y. tehir Sıhhiye Vclti

leti Cığatay okak yukarı ilç Ap. No. l 
Banyo, soba, Elek dahil 22 lira içindeki-
lere müracaat. 3737 

2 Kiş.ililc aile vaı1rnda oda kiralıktır -
Tek Bayan için Bakanlıklar civarında gii
zc:I bir oda, Havagazı dahil 2t> lira Mür. 
Tel. No. 1440 Hüseyin. 3741 

Kiralık - 4 odah ucut: daireler Yenişe
hir ja™farma okulu yanında asfalttan 100 
metre mesafede E. Kanııu Ap;ırtmanınd. 
Apartman içindekilere miiracaat. 

3743 

Kfralık - Çank:ıya'nm en mutena ye
rinde po$tahane ilerisinde No. 411 de 11 
oda, müteaddit banyo kaloriıerli müsta-
kil bir ev içindekilere milracaat. 3744 

Kiralık Ap. - Yenişehir Yüksel C:ıd. 
Mimar Kem•! mektebi karşısı bahce i1;in
de büyuk salon 4 bilyilk l küçUk oıla Par
ke, konfor, 2. ci kata müracat. Ti: 3362 

3745 

Kir•lılı Apartman - Postane caddesi 
54 tic ret odası yanında Esen apartmanın
da 2 ve 4 odalı daireler, 37SS 

Kiralth mobilyalı od• - Ycniııehir A • 
tatürk caddesi Orduevi kar:ııaı Sevim Ap. 
Kat 3. 3756 

Cad. Kiiflü Apart. No. 9 öğ 
sonra IDÜracaat. 3742 

iş arayanlar: 

.AlmıınC"tı d~rs - Bir Bayan 
dc:n vermektedir. UJus'ta A.A. 
mektupla müracaat. 

ZAY1LER 

Zayi - 28.S-1939 tarihinde Ankara 
ci orta okul dircktörliiğil tarafından 
ile adre imiıc: ı:ondcrilcn tasdiknıımel 
nıi:ı pol\tada ltaybolcluf;\ından, yenil 
çıkaracağıı. Eskilerinin hükümleri ol 
drı,:ıru bildiriri:c. - 2. D 960 Medih 
ı . A 961 Mualla. 

Zayi - Ankara birine\ orta okul l 
1937 mezunlarından olup diplomamı 
ettigimdcn yenisini alncagrmcl n dola 
ki inin kı1meti yoktur. Ş. Sungur. 

Toplantıya dôvet 
Ankara Birinci Mıntaka Etı 

Odası Reisliğinden : 
Oda idare heyeti ve Haysiyet di 

azalarının müddeti bitmek üzere 
duğundan Nizamnamcmiıin dördü 
maddesi mucibince yeniden inti 
yapılacağından azaların 27 - Te 
evvel - 939 Cuma günü saat 17.3 
Yenişehir Kızılay merkezi salon 
reylerini kullanmak üzere gelme 
lüzumu ilan olunur. ( 5099) ı 

[ 
.......... c::=w:; .. ;1:ı;k 

M. Soullavan • J. Stwart ................................................. _.._ 

YENİ 
BU GUN BU GECE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
:BU GÜN BU GECE 

U L U S - ZO. inci yıl. - ?fo: 6~31 

İmtiyu Sahibi 

Iıkender Artun 

Umumf Neşriyatı idare Eden 
YaZl işleri MildUrü 

Mümtaz Faik FENİK 
MDcueae Miidllrlh Nae!t ULUG 

ULUS BuımeYi ANKARA 

MırteJJe Baline n Eric Ven Stroheim 

tarafından oynanan 

HUDUTLAR 
TEHLİKEDE 

Büyük harp • Ask ve ihtiras filmi 
Seantılar 

14.45 • 16.'45 - 18.45 - Gece 21 de 

BU GÜN BU GECE 

Micbelle Morpn • Jcan Gabin 
MERCAN ADASI 
Fransızca ıözlli 

Seanslar: 

14, 30 • 16,30 - 1 ,30 • Gece 21 de 

10 ve 12 de ucuz Halk MaJincai 

BUGECE CEBECİ Açık Hava Sinemaımda 

Türkçe SaıJil 'Büyük Film 

S0VEY$ FEDAtLERt 

s,anslar: 

14 - 16 • 18 - Gece 20,30 cfa 

10 ve 12 de ucuz Halk Matinesi 

Şeyhin oğlu 
Türkçe sözlü 


