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Hitler'in nutlnuıun tam metni 1 
dün elimize gelmiştir. Bu nut
kun, Avrupa'nın şar.kmda sul-
hun tanziminden baheeden par -
çalarmı metin~ alarak bugün 
~tinci! 81lyfanmdo n"§rediyonız._J 

acar-Romen münasebetleri 1 düze 
• 

Hitler'in yap.tığı sulh teklifleri 
....... • .......... ' • ... • .,, 4 4 4 t , • 

niçin kabul edilmez mahiyettedir? ........ 
; t , ••• ,,... 111 t Y:MY:Nıh;ttnn • t' 4yıı;,•,;ı,\4 "tt 0 0 t ;.
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Cemberle n Hiller'in nutku a 
• .: T' • :: • - • • • \ .- ' • -· < • - ·; - • • ' • • .- i • .. : • • • • • - 1 .. :' ~ :.. ..:._ 

bu haf fa cevap verecek ! 
INGILIZ DEVLET ADAMLARI 

Cevap • • 
ıcın 

..;, 

Fransız devlet adamlariyle 
isliıare yapacaklar 

Londra, 7 a.a. - B. Çemberleyn, önümüzdeki hafta bidayetin. 
de, parlamentoda B. Hitlcr'in sulh teklifleri hakkında beyanat
ta bulunacaktır. 

Başvdtilin bu beyanatı yapacağı tarih, henüz kati olarak tee. 
bit edilmemiştir. Mamafih B. Çemberleyn'in pa.zarte1i günü ba· 
zı işaretleri muhtevi kısa bir beyanat yapaııısı ve tam beyanatını 
çarşambaya bırakması, bu meselenin daha eve! müzakeresini 
imkansız bir hale koymaktadır. 

Resmi mahfillerin Havaa muhabir-ine temin ettiğine s-öre, bu 
' müddet zarfında İngiltere bükürneti ile Fransa hükümeti ara -

sında, B. Çemberleyn'in ya.pacaiı bevanatm kııtf metninin tesbit.i 
bahsin.de koruıültasyonlar yapılacaktır. 

Jngifü Bışve.ti/i B. Çember/ey• 

İngiliz hillclimetinin kendisine bıraktığı düııünme payı, Rayt
t:ıg nutkunu tetkik endic;esinden ba:>ka müliUıaza!ardan ileri ırel
mektedir. lng-iltere hükümeti için her şeyden evci bahis mev • 
zuu olacak cihet, Almanya ile müzakerelerin beyhudeliline bazı 
unsurları müttefiklerden daha az kani bulunma~ı muhtemel olan 
'-:•--"•c •'1ol.r. --..17-h1<> ~mr g!)lst«:nnôcı.-e01t kl 1I!" • 
rıltere, bu karannı, u:zun uzadıya dü~ünüp müzakere ettikten '" 

~ b.u~n başka bir hat çaresinin pıcvcut bulunmadığına kanaat ırc-
tırdıkten sonra vcrmi?tir. 

ııııııııııııııııııırrırı 

Metne göre Almanlar nutkun İngiltere, 
sulh şartları F ransadaki aksini bekliyorlar 

Falih Rılkı ATAY 

r kFüh"rer'in nutku dün metin ola • a. et• • 
e\rel ~ı:ı:e geçti. Bu metin, daha 
ııeu· d~~ ~duğumuz hüli.aa.nm zan-

~r ıgı kadar vuzuhsuz değildir. 
• lllukta ilk göze çarpan husu· 
aıyet d 
111 h §U urı Almanya'mn Versay 
, ua . edesinin tadili ve milli topra
&• aıt da ] 
b\ va arınm artık tamam ol • 
ci~f olduğunu söylemek, Avrupa ve 

n ··ıan sulhu nizamına, iktııadi teıau ve .... 
alnı 1?111urgelere taalluk eden 
it ; 11 davalarnım da umumi bir 

on eransta rnü:ı:akere edilmesine 
ra:ı:ı olınak! 

~utukta izah edildiğine göre, 

Bfil, 7 a_a. - Baselu Na<:hrichten gazetesinin Berlin muhabiri, siyası al
man mahfillerinde Hitler tarafından söylenen nutkun Fransa ve lngiltere
deki akisleri beklenmekte olduğunu bildirmektedir. 

Almanya garp cephesinde taarruza geçmeğe karar verdiği takdirde bu 
kararını birkaç gün sonra sulh ümitleri tamamiyle kaybolduktan sonra tat
bik edeceği aöylenmektedir. 

111111111111111111111111 

Akisler şunlardır : 

İstanbulda Kur-tutuş Bayramının büyük 
bir törenle kutlandığını dün telefon habe -
ri olarak yaz.mıştık. Yukarıdaki resimde 
Taksim ibidesi önünde yapılan merasimde 
İstanbul Komutanı General H:ılis Bıyık • 
tay'ı defteri imzalarken 1:örüyonunuz. 

Musolini 

Gene enternasyonal 

vaziyetten bahsetmedi 
Roma, 7 (Radyo) - Musoli

ni bugün Venedik sarayında 
Sardunya faşist şeflerini kabul 
etmiştir. Düçe 500 şef önünde 
söylediği bir nutukta enternas
yonal vaziyete hiç bir ima yap
manuştır. Yalnız dahili mesele
lerden bahsetmiştir. 

Alman denizal ıları 
bir f ngif iz vapurunu 

daha ballrdı 
Lon<lra, 7 a.a. - 876 tonluk Glen

farg ismindeki ingilis vapuru, bir 
alman denizaltısı tarafından torpille
nerek batırılmııtır. İstihbarat neza • 
reti, mürettebatının kurtarıldığını bil
dirmektedir. Yalnuı: t.ayfalardan biri 
aldığı yara neticesinde ölmü§tür. 

Litvanya 
Sovyetler 
görüşmesi 

İki devlet 
Huduttaki askerlerini 

normal hadde ind· riyor 
Romanya, Macaristan ve Yuıı~OMa 

yakında 

haber 

arasında 

baılanacağı 

müzakerelere 
verilmektedir 

Londra, 7 (Radyo) - Bugün Bükret'ten resmen lıild" iliM 
göre, Macaristan ve Romanya hükümetleri müştereken a.lchlduı 
karar mucibince hudutta tahşit edilen askerleri mütekabilen ~ 
mal hadde indirmeği kararlaştırmışlardır. 

Romanya, M acari•tan, 
Yugoslavya arasındaki 

müzakereler 

Roma, 7 (Radyo) - Belgrad hükü
meti, Romanya ve Macar hükümetle· 
ri nezdinde teşebbüste bulunarak, hu
dutlarındaki askerin makul hadde in
dirilip indirilmiyeceğini ve icabeder
se, bazı sınıfların terhis olunup oluna 
mıyacağını sormuştur. 

Macar hükümeti bu tavassuta müs
pet cevap vermiş ve huduttaki asker
leri normal hadde indireceğini bildir
miştir. Bükreş hükümetinin de aynı 
mealde bir cevap verdiği öğrenilmiş
tir. 
Yakında Macaristan, Yugoslavya, 

Romanya arasında ~rki Avrupada 
sulhun tarainl için mfizakerc]ere baş· 
lanacaktır. 

Romanya Hariciye N..,., 
B. Galenko 

Hitler'in nutkunda bahsettiği 
•• 

MUBADEL 
Nasıl olacakmış? 

Hangi Almanlar mübadeleye tabi?, 

Polonya' da yarı yahudi yarı Polonyah 
bir himaye idaresi tc;is edilecekmiş ! 

Amsterdam, 7 a.a. - uHavaı": B. Hitler'in nutkunda ezcümle, 
A vrupa'nın ıark ve cenubu tarld mıntakalarmda ahan mübadele
ıi projelerine yapılan telmihler bilhassa tebarüz ettirilme~dir. 

fat-kı Avrup • . .. 1 • ol a vazıyeti §OY e tanzım 
k Ubacaktır: aovyetler ve almanlar 

1 endi ırktaıları ile meskWı toprak· 
'Ya.7 kendi hudutları içine alacaklar, 
b~ nı:ı: lehlerle meskun bir toprakta 

Bir çok ·kimseler sulh vaadlerine 

itimat edilemiyeceğinj yazıyorlar 

Mos.kova, 7 a.a. - Litvanya harici
ye nazın B. Urbsys, bugün <Sğleden 
90nra tayyare ile yeniden buraya gel
miştir. 

EvvelA, Rusya'daki almanlar ile Po· 1 -
lo~ya'nın ruıla_r tarafından işgal edil- j 

1 
•• 

mış kısmındakı Polonyalıların müba- Muvakkat encumen 

ır laıtıpo h""k" k 8 n u umet urulacaktır. 
u hudutlar tarihi, ırki ve iktısadi 

esaslar .. b' il . a gore tes ıt olunacaktır. 
b·eınde ekalliyetler yüzünden çıka-

1 ecele her ı·· l"" 'h ·1·f hlek • . ur u ı h a lan menet-
h ). ıçın de bu kıamılar arasında a

a ı "b d Fi.ih ınu n elesi yapılacaktır. Hatta 
tı rer Avrupa cenubunda bulu
d~n. alınan ekalliyetlerini dahi ken
r·~ ~eni hudutları içine toplamak 
l 

1 ~~ndedir. Bu tampon - devlet öy
. e. ır Polonya olacaktır ki Almanya 
ıcın art k h' b' kil r • ıç ır suretle tehdit teş-

etrnıyecek, burası bir alman 
tnen!aatleri bölgesi telakki edile· 
c ktir H' 1 k A • ıt er, şar ve §ark • cenubu 
1 Vrup smdaki ekalliyetlerden bah
.. ~:erken, alman ekalliyetleri tabi • 

1 ıar halle kullanmrıtır. 
Nutkun bu kısmında hayat ıaha

~.ı, artık so\ryet yüksek menfaatleri 
ı;e tahdit edilmiştir. Führer asla 
l okunmak niyetinde olmadığı Uk
~ llya gibi memleketler arasında 
'0rnanya'yı dahi zikretmektedir. 

b' liitler, bundan sonra, devamlı 
~r ıulh nizamı elde etmek için tan

~ın ~dilm~. l~zım11:elen be)'Delmi -
1 davalar uatwıde duruyorı iktı-

(Sonu J. ü.acü say_lada) 

J.Iitl~r'in nutku et~!-.hnda muhtelif dünya gazetelerinde neşriyııt b-ışlamıştır. Muh
telıf a1ansların verd11:1 malilmata göre Amerikan matbuatında Hitlerin 5Öziint itimat 
edilemiyeceği bilhassa tebarüz ettirilmektedir. Japon mahfillerinde nutkun muğlak 
ve ~aran.lık mahiyeti karş~smda sürpriz hissedilmi~ir. Bu mahfillerin fikr~ne cörc bu 
teklıflerın Fransa ve İngıltcre tarafından kabulü imkansızdır 

. İn~ili~ ga~~teleri Hitlerin ?Utkunu çok -;oğuk kar:iılamışlardrr. İngiliz gazeteleri -
nın fık:ı~e g~:e bu nutuk vazıyete hiç de yeni bir ııey ilave etmemeıkteı:fir. Fransız p
zetelerımn mutaleaları da aynı kaidedir. 

Nutuk bitnraflar nezdinde itimatsızlıkla karşılanmıştır Muhtelif kaynaklardan bu 
mevzu etrafında aldığunı:ı: haberler 6 ıncı ı;ayfamızdadır. ' 

Dünkü görüşmeler 
Kaunas, 7 a.a. - Öğrenildiğine gö

re, bugün Moskova'ya varmış olan 
Litvanya heyeti. bu ak§am saat 22 de 
•ovyet delegeled ile g6rüımelerde bu 
lunacaktır. 

Alman - Sovyet 
dostluğu hakkında 

Berfin' de endiıeler 
Anısterdam. 7. aL - Berlin'den 

alınan haberlere göre alman - sovyet 
doıtluğu hakkında askerl mahfiller
de beslenen itimad ıivillerde ve bil
hassa yaşları ilerlemiş olan alınanlar
da yoktur. Bunlar bilakis bu dostluğu 
endişe ile karşılamaktadırlar. Üçüncü 
Raylı Şeflerinin So\ yet zimamdarları 
nın eline düşmesinden korkulmakta
dır. Alman siyasetinde görülen hayre
te şayan değişiklik şimdi açıkça ten
kid edilmektedir. Yeni tatbik edilen 
iaşe sistemi umumi endişeyi arttır
n:ıaktadır. Bugünden itibaren Alman
ya'da süt satılmamakta ve çikolata i -
mal tdilıneınektedir. 

delesi beklenmektedir. Sanıldığına gö 
re, Almanya, Volga almanlarını getir
mek niyetindedir. Almanya, aynı za
manda, bugün İtalya elinde bulunan 
cenubi Tirol'de ve cenubu şarki Av
rupasının muhtelif memleketlerinde 
dağınık alman unsur1arını da mübade-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Hatay vilayeti kurulmasına dair o
lan 3711 sayılı kanunun muvakkat 
5. nci maddesinin tadili hakkındaki 
kanun layihasını müzakere etmek Ü· 

zere teşekkül eden muvakkat encü
men 9.X.1939 pazartesi günü umumt 
heyet içtimaından onra toplanacak. 
tır. 

.• ................................................................... i ! 
.................................. ,. 
Lık maçlarının ikinci haftasi 1 
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P zar · ahabeleri P lis e stitüsünde Harp te j hizat ve le j 

ek Sub yları fi ri va 1 lôrı Bir teşkilôt lô%ım ... k nf r nsl r ba 1 dı gümrüksüzolara 
ehrimiıde konferamılar aezonu 

Dün bize, Dil-Tarih Fakültesi· 
Selim Sırrı TARCAN nüı yatılı imtihanına gitmek üzere dün poliı enstitilaünde çok entereun 

bir kooieramıla açılmıttır. 
· Dı"-ag~la adale araııınd kı" ıııkı ra- l Ankara'ya gelmi, olan liıe mezunu H . "d . . ··• sr m-•m" hı"• kar kter "tlek b" er sene bu enstıtu e verılmesı 

... • • 1 ır ze • bir ııenç. mür ca t etti. Fakültede 
bıta bilindi! ten aonra, bit ııubaym ka, sağlam bir vücut arryorııak, na • imtihanların bir müddet geri bn·a • mutat olan konferansların birincisi 
fikri vasıflarmm e mahiyette ol - sd kafa ile beden arutnd bir mü. kıhnıı oldutu u söyledi ve dedi lö: dUn Vasfi Ra it Sevig tarafından ve· 
ma1r iktiza ettiğini bu yaıı:ımda tah- vazenet bahuımaaını lüzumlu görü- ,,_ B , kirnaP.ıİz bir çocuğum. rıım · ştir. Hukukuesasiye profeıfüU 
lil etmeyi faı.la bı.ıl.urum. içtimai yoraak subaylarda da bu mü azene· bu ıene konfcranıına mevzu olarak Li tahsilimi bi bir zorluk içinde 
te~kilit.tta yüksek tahşil görmü, olan tin, bu &.heııgjn bulunmasını elzem (Altı ok) u almıştn. 

yaptıDL Franııızca ve biraz italyan-
11oubaylarm yeri mütef kkir zümre • addediyoruz. ca bilirim. Yük ek t hsilim için en Profesör Altı oku anlatırken de -
nin yanındadır. Bu güzide in&anla • Fikri vaıııflar ne kadar mülcem • mlştir ki: "Altı ok daire ve makam-ideal müe sese ol nk Dil, Tarih. 
rın -talim ve terbiye noktaımdan mel. ~lurs olsun t tbik ıahiaında Coğraf)·a F killteıini 1 çlim. lmtİ· lardan mürekkep olan devleti canıız 
mevkileri- kumanda ettikleri erlerin Y~.~ı bulmazsa. k~pıları. ki1~tli bir hanlar, bur idari ıab pler dolayr. bir makine haline ~li. me ·ten kur~a -

ol fevkuıdedir. Hubiye Mektebi- kutuphane m luyetm:len ılerı gide- . l b" "d·' t • b k ld p ran, onu yaşıyan bır uzviyet halıne . .. ıııy 11 ı u uc erı ırE. ı ı, a- . . 
mi:ı.: bir fen fakültesi rruıhiyelinde • mez. Kavlın fule uygun olm ı şart· r ,_ G . d t I 11 . ku getıren runtur. Osmanlı lilkesl a1tı a-

am yo.... ım e o e e e ı ruf k d' i . A ·· a· · di:. Subay namzetlel'İ iz oradll hem tlr. , . r· I tih b ki' b'I k sır, en ı& nın vrup vucu ıyle bır-
1 k b• e· cı ıyorum. m anı e ıye 1 me 1 • . . kil ' b" 

ese tel' ıyeai alıyor hem de z - ırço münevver kimael r vardır irin kendime m kk t b't • • ... 

1 

eşmuını müm n kılaca. ır mafs.ı-
1- •· d·-· b"I ·ı d k. · ·· J 1 .. tıva ı 1' ... a 1 ·· " ı · · B b ın nın uzum goster ıgı ı gı er e ı at etm vucu un s men pey a et- dı- Ne -ıur 1 1 Bu ı vucuaa get. rememıştı. u se eptcn 

"h · 1 . , •••· " ıa o ıun ça ııırım. • al . . , . • 
ı ısaıı yapıyor ar. meıııne ıebep ole.uğun , İ\'lcmi •en j la . d N'h t b' . tt tı aaır. uı rınde hakım h ılundugu 

3 . . b b 1 b. • .,_ d . . 1 d ~ . . . ınıı. ım. ı aye ır 1n a m • A . . . . d b b. 
t ~%ım. rp :u a~.a7:. ;c•~ d enurın pu Ml ıgını bıldı~lerı hal· 1 Hk buldum. Üç ıün Çlllr tım. Gün- _v:upa .,u.l:vır~~11çıc"o·~d· ya an~ı ır 
~~·~~emız, kya nı:ı.1 ıdr 1y1~ ~ a.mı 

1 
e .yağl nml!Ullk için hergün beden· ı de 60 kurUf verdil r. Ancak otel bc~sım1 g~ ıı te :ı ı ı ve ya lao cı 

OLUUU1.tan sa ınma arı ır. anı ken- ermin muhtaç old1,1gu barel et grda- k 1 b'I" d O • ır c ımın atılmasını iıteıneğc benzi-
d .1 · . b" •. 1 ki I p r mı a r rya ı ıy r u. zenm· b" hU 

ı erını ulun var r ar1y e yalnız ıını ondan e irgcrler. d · t k 1._. d . t'h d · •t yen ır cuma maruz kaldı. Altı ok 
ılmo bagl m lct n tevakkı etmele - Umumiy lle bank larda, ticaret .... ,·y c b"r h 1 I r K' n r • Turklyc Cümhurlyetini Avrupa'nın 
· · · 1 e ı e ınae e un ı a.n o. ıııyı • _ 
. . , • ... e e ' ı a ryo • ıme, .. . . . . 

rıdır. Sılah kull nm11k aan'atı tama· hanelerde, muhtelif m .. eaııea !erde ye müracaat deyim? Bana verile- vucudıyle bırloıtır n, D viıçudun bir 
ıniyle pratik bir i~lir. Bu itibar ile küçült memurlar i<;inde ti~manlar cel cev P "med m k' der "mka· uzvu kıla rrıa[ !.ll11rdır . ., 
her subay ilk Önce ililh_I rı. oldu~ nadiren t~s .<l~f d_ıli~. İ§ ~aşrn-~a nnı yok, okuma, ke~d:: O:dnasip P rofe.eör nll11et ve .. miIH~_et hak· 
kadar, adı.unları da pratık bır ıekıl· bulunan dıre -torlt:rm ııe ço u go - bir it bul" dur. F hat n r den u. k_ın_da <;-:> • en cre-.ın guzel ozler ve 
de kullanmayı bilmelidir, bek aal erir! r. Bunun sebebi ıı. i - Jııyım? •• " fıkırler s:>ylcmı tir. t:rım 'zin d rh· 

Maarif mekteplerinde yirmi bet kar, aldıkları gıd yı li.yıluyle Ö\'Ül· Bu tek kajmıt bir hadise dearil· ı ı'1 ndan bull1 ı bum.ya na !edemedi· 
yıl süren mülettitliğim urHmda ır•· mediklerinden viicutl rınm müvaze- dir: ııÜn g çmez ki bi:ııe, buna ben· ğim.ize mifree.ssirlz. Daima canlı bir 
rip h"dueJetle kar1ıla4mrştnn. Alim neıi bozulmuıtur. Na.ıl gıda ile h • zer mürac lltl r otmaam ... Muha • ilim oca~ı ol n Poliı il iinıl 
denecek kadar meıleğinde ihtisas reket arasında d imi bir müvazenet k ki bu ün An ara'da 0 uınak verilen o , ı konre.ranaların netrlnl ta -
yapmııt büyük hocaJann derslerin - bulunnıaş lazımsa, fikirle bederı, di- arzu iyle, hayatm ç tinliıderinl hiç menni ederiz. 
den ç~~- kere talebe?in biç istifade m~ la ada.~e ar ııında da bö~le_ bir ıayan Jiı yi bitirmiı, li1an bilen bu ----
etmedıame, onlara nııbette daha a- muvazenelın bulunmaaıoa ıh ıyaç 'ence muvııkkııt bir zaman iç.in mü
şağı bir aeviyede olan öfretmenJer· vardır. tevazı bir i~ verecek mi.iesseae var. 
den iae tal be çok ıey öjTendiğine Cümhuriyet devrinin Türk otdıuu dır. Fak.at bu ikiııini kartı kartıia 
ahit olmuttıun, Bunun aehebi mey• buna tıı.mamlyle lı:ani olduğu içindir ,etitecelı:, tanı trracal hir te§kilat • 

danda, çünkü birinciai çocuklarla. ki en küçük rütb Jcn en büyüiüne yoktur. l 
d\i4üp k&llmuunıtt onlan anlam • kadar dimağla adıt.le araımd. bir Sık srk rnstladığmuz bu hildi~e
mıı, onların anlayabiJeceti bir li•an- müvıuenet bulunmaııın.ıı. itina edi • ler, bize bbyle bir te~kili.tın çok !il
la kendilerine hitap e~eyi düıün • yor. Emir ve kuınand mevkiinde ı z:umlu olduğunu ani tnm.ktadrr: e
memiı, ikinciıi iıe ~ocuk ruhunu bulunanla.r da bedeni vasıflula fikri ~er1 bilhas d vl t d ire)eri, hu
kaTTamamı§ ve onlula. bağdat- vauflar arasında bir ahenk anyor. ıusi idareler bele~iyeler, hül<mi 
nuftır. Bununla ne kadar iftihar etsek yeri 1 ıahsiyeti hai; müeuea )er ve .anra 

Ordu da büyük bir mekteptir'. O- var. da buauai müeeııeııel r, ıirketler, 
rada her ıubay bir öğretın ndir, her banka:ar; bir kelime ile çalıttırıct 

r 
İzmiT, 7 (Telefonlıı.) - Dikilide je

olojik tetkiklere gelen ziraat enstitü
ali jec.ıloji doçenti evkct Ahmet, ça· 
hşmalarına devam etmektedir. MUte· 
ha sıun iki gün içerisinde edindiği 

kanaate göre Dikili •el:ıeleai inhidam 
neticesinde olmaktadır. 

öğretmenin birer pratik peda.ıok ve kurumlar. aradıkl rı i•d ve memur· 
• n Bu inhidam en fazla Bakırçay va-

pıikolog olm&11 &ncak yctiıtinnek.hı ,. •mı·r yol nda lan muntazam e gcn.i, te~ilatlı diıinde hi ıedilmektedir. Bu arazinin 
mükellef olduiu İn• nların anl&yrp s.. bir vasıta ile temin etaeler, baıhca 

avnyabilec:eii ekilde kendilerine ild fayd temin edilir: eveti bu tamamlyle volkanik oldulu anlaşıl· 
mıştır. Zelzelelerin tekerrürü muhte-

hitap etmek, onları ıade fak.at m • yerlere en ehil olanl11r kolaylıkla meldlr. Mütebasıııe Dikili yeniden 
kuJ bir liıanla ikn etmek, hüli.aa feci . bir fren bulunur; aonra da i§ a.rıyan birçok lcurulac:aksa şahilde değil. da.ha içeri 
pratik bir tekilde ruha nüfuz etmeyi vatandat k ndiaine münuip birçok kısımda kurulmasl taraftarıdır. 
bilmekle mümkündür. boı İfler olduğu halde dert ve ıılcın· 

Zıumımca kumanda etmek meha· k oldu tı içinde kalmaz.. . Dikilinin Kaynarca mevkiinde fı§· az 1 kırmakt olan sıcak suların kükürtlü 
retinin bütün um biliİYe iatlıı&t Bugün ataiı yukan het vekale- ld ,. bi d"I . . A ,_ 

d • . 1 . . . . .. o u.,u teı t e ı mıJtır. n .. aradan 
e er. tin zat ıt erı. ıt ıştıyen sayını: mura· 'ki Ut ..ı-L- lm . 

Dunya kundalı beri her yerde be· tı .. .n .. • ....... • ~-·--- le mck di\t'!'s.ı..ıı_........... ile e 
er .kalbi yekdiferinia aynidir. Ma • 1 0 

.. 
1

.. I ekmek kap••ı anyan vatanda§, pi· 
Tifet 0 kalbe hitap etmeaini bilmek· yara 1 Yar yango bileti abr gibi, bütün veki· Zelzele mıntakaaınJa 
tir. Harbın en miifkil devruinde, !etlere ve müeueselere bat vurm k· 
g öklerden ate§ ya;;.dılh bir 11rada, ·· tadil'. Ve muhtelif sebepler, kendi· • a• İzmir 7 (Telefonla) - Dun gece 
muhakkak olan bir ölüm kar111md sini belki pek muvaffak olamıyaca-Nazllliden İzmir'e gelmekte c.ıla.o 1356 d' 
h er eri bı·r '-- 1..r~-an yapan 1Ub •m f d tı bir işin batına getirm te ır. 

JUU1 _..., " numaralı marsandizin arka tara ın a-
h ait fakat müeııair birkaç ıii<ril ve ki 17 vagon Cumaovast Develi köy Halbuki, böyle bir tetkilat, valen• 
Pr tik bi1' J. e ti' dir. ._ d k daıın liyakat, bilgi, kabil iyet ve 

istaayonlan ara ında Katar an op- k d · 1 b "J '-
şura.l -ubak'· - '-tır •-1· kumanda Ö t u retıne en uyırun ge e • ce"' o • 

... aa.& • muo:. ıaat dokuzda demişten zmir'e 1 · · k 1 lıkl b'l" 
edilen inSAnlar kumanda edenler 7 an 1fl 0 ay a ayıra 1 ır. 

gelmekte olan 1312 numaralı yolcu 8 ı ... "k b •t b' · ı· 
hakk- .ıa blJ"' hu .. t.um" ~ermek irin Ö unun auçu ve aıı ır mı sa ı· 

uxı "" .. ,. treni bu vagonlara r.arpmııtır. de- · 1 b J f · J • d onların ilmi arhklarmı katiyen na- .,. nı, atan u eına cemıyet erın en 
miıı treninden bir kişi ölmü~. gatdö· b 1 ff ı.! ti t tb'k t 

7arı dikkata. ahnazla.r. l~ ba ıada :s a:ı:r &ti muva *""'Y• e • l e • 
fren ve volculardan dokuz kişi yara- · l d" • t d'X." · h b • h' olanm mahiy tini efaliyle ölçerler. / mış er ır: 11 e ı1:1ınız er angı ır 
ı"""'l"'ttr. Ödeı:ni treni makinisti va- · · · · ·· t tti" •• • Onı.m içindir ki bir ıubaym fikri va• -~·· s ııc;ı ıçın oraya murecaa e gın12 

•ıflan pratik sahada yer buldukça gonlann arkaıındaki kırmızı lambayı :ı:aman İf bekliyerıler a1'aamda ıart
makbuldür.Nuari bilgilerin, teknik gördüğünü fakat süratle seyretiği i- lan en uygun olanını tercih edeb-ili. 
malünı hn m henıri harp m yd•nı • çin makineyi durdurmağa imkan bu- yorgunuz. Bu baııit miPli, daha çok 
dır. Nitekim bir operatörün ilmi k\ld lamadığını s6rlemi,tit. Altı vagon tümullendirerek, teknikle lir.erek, 
retini ameliyat m saaı ortay ko - parçalanmış. iki vagon hattan çtkmı . inti:aama sokarak ve ihtiyaçlara uy-

yar. ıı r. gun bir ıı il v ere . niçin memur· 
Katar memurlarından Mustafa oflu luk ve aaire gibi iılere de tetmil et. 

Cemal, Ateşçi Mua afa, Sabık Marrna· miyefün? iyi i91iyen böyle bir t~§
ri! posta miidUrünün kızı 2! yaşların· kilat, tanuuniyl gerçekle§metin
da İftihar yaralılar arasındadır. Adli den milli faydalar beklediiimiz ite 
talı dknta ve yolun temi-:lenmeılne adam pren.sipinin tahakkukuna dıı. 

başlanmıştır. Bugün saat 13 te aefe· hi• et edebilir. 
rin tekrar ba lamaıııı bekleniyor. KUTAY 

İzmir, 7 a.a. - Diln Dikili ve Ber· 
gamada ikişer saniye süren hafif .z:el
zeJeler kaydedllmJ§tir. Hasar yokt\Jr. 
Ta il dolayniyle burada bulunan İz· 
mirli üniveraite gcrtçleri Dikili fela
ketzedelerine bir yardım olmak Uu
re bir müsamere vermeğe karar ver· 
mişlerdir. 

Maraiıalıların Dikili 
felaketzedelerine yardımı 

Manin, 7 a.a. - Dikili'de hareketl
arz dot.yııiylc büyük bir felliete uğ
ramış bulunan vatandaşların acılarını 
kalplerinde duyan mani&ahlann içli 
alaka ve yardımlarını tespit için bu
gün C. H. Partisi binasmda milli. mü
eııseselerin iştiraki ve vali Faik Tü
rel'in huzuriy1e bir toplantı yapılmış· 
tır. Mani ahların bu hfuniyet yarışın· 
dan elde edilecek yardum en kısa bir 
zamanda temin için ayrılan komite 
derhal işe başlamıştır. Manisa kaıa
Jıırı da ayni tarzda harekete geçecek, 
tir. 

Bir l<anun lôyihası h zırlandı 
Ecnebi devletlerle yapılan kredi anlaşmalar na istinaden getir

tilen harp tecbizat ve levazımının gümrük re iyle a1r vergi e 
reaimlerd n mu f tutulmaa1 hakkınd bir un layi ı h z r· 
lanmıttıl'. 

Kanun mucip sebeplerinde hü üm ye. cı d !etlerle ya· 
pılan kredi anla,malariyle satın alınması kararlaştırılmış olan 
h rp tech:z t ve levurmının ı"pariıleri verHmi1 ve yola ç kanlmı.t 
olduğunu kaydederek şunları söylemektedir. 

Dün bir çok yerlerde 

hava b lu lu i i 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç

m011 n izg· r g .. r ten sani}' ede beş met· 
re kadar hııla e mi§~İr. GünUn en yilk 
'"' ıııcaklı&ı Z7 derece olarak teııbit 
edilmiştir. 

'{urQ 'a n.va Trakya bölicsiyle Ka· 
rıd ı 1 lılll rind ~olı; bulıı~lu vıı 
mevzii yağ\şlı, Marmara havzasında 

çok bulutlu, Akdeni:ı: klyılımnın ıark 
kısmında açık, diğer yerlerde bulu Ju 
geçmi§tir-

Yitmi dört saat e!·t yafıı1arın met• 
remu·abbaına bıraktıkları au milttar
lan Boratla s, Vakfıkebirde 3, Arda· 
han, Onlu ve Trabzonda 2, Tokat ve 
Saınıunda 1 kilogramdır. 

Rüzgarlar Trakya. Marmara havza· 
sı \'C Karadeni1'. kıyılarında §İmalden, 
diğer bölgelerde yer yer cenup ve 
garp istikametlerinden saniyede en 
sok yedi metre kadn hızla eımi§tlr. 

En ylik ek ıcaklı ·Jar Kayseride 28, 
Dur a ve Konyada 29, Balıkesir ve Er
ı:urumda 30, İzmir ve Diyarbakırda 
31, Nazilli ve Adanada 32 derecedir. 

Hat 'd meb s setimi 
defter eri a.ı ı d n indi 

Şehrimize gelen malumata göre Ha
tay vil3yetinde yapılan mebu& ıeçlml 

. ııNt (; Hı;l. gün.. tt 

lann teftiş heyetlerince ine lenmeıi· 
ne başlanılmış olacaktır. İtirazlarıo 
incelenmesi dört gün sürecektir. 

l%mir'de turistik yollar 
İzmir, 7 a.a. - Kartıy ka - Halka

pınar turistik yolu ile Torbalıdan Sel
çuk ve Efes'e giden tıuistik yolların 
inşaatı hayli ilerlemiştir. Bu yollann 
sür-atle bitidlme'ai için çalıiılmakta
dır. 

Çağrı 
X Dahiliye Encümeni 9-X-1939 pa

zartesi i'.ünü heyeti umumiyeden son
ra topla.nacaktır. 

X Arz.uhal Encümeni 9-X-1939 pa· 
zartesi gün il umumt heyet içtimaın -
dan 11onra toplanacaktır. 

X Orman kanunu muvakkat encü· 
meni 9-X-1939 pazartesi gönü heyeti 
umumiyeden sonra toplanacaktır. 

muaye.n ye 
zımge lmekted ir. 

Ancak bu kredilere müsteniden cet. 
bedilecek olan teçhlat ve lev<UllllJ 
gUmrük realmlerini karşılayacak tah
ıisatın 193g yılı bütçesinde derpiş edil 
memi olm ~ ı ve miltt 1 nnın çoklu-
ğu h abilıı m1,1n anı lı iaat itası içil\ 
karşılık teminine de imk~m bulun
maması dolayıılle bunların gilauiUc 
resmile di er idhal reshnlerlnden mu• 
afen idhal olunma ı ve: ı,in i bett . 
diği ıüratin temini bakımınd n gU\ 
rük formalitelerine dlbl tutulmaku· 
.zın geçirilmesi :rarurt g(MllmUftilr. 
Mevzubahs e ya bir defaya hıuı 6"' 

larak celbedilmekte olmau haaabile 
muvakkat mahiyette bulurum bu mu
afiyet normal varidata da müessir ol
mayaca tn. 

Bir kısım harici kredilere mUıtenl· 
den celbedilen eıyanın gümrük re im 
lcri daha evci Mili! Müdafaa bütçe i
ne konulan tnh&iıa la kartılarunı ol
duğundan bu hükmünün onlr ı dn tat 
bikına mahal olmayacağı tııbbdır. Bu 
itibarla kanun hükmünden hangi lne
df anlqmalanna müıtenid aipariıl~ 
rin iuifade edeceği hı.ııusunun tayini 
İcra Vekilleri Heyetine bırakılmı tır. 

K nunda zikrolunan teçhizat ve Le 
vazım tabirlle orduda ve pasif orun-
ma işlerinde kullanılacak olan bilQ
mum veaaitl Harbiye, Fenniy ve Sıh "' 

u c ve ec par l 

ve buna mümasil ıair her nevi 
a dedilmi ir.11 

Layiha. Büyük Millet Mecl' ·; 
gümrük ve inbiıarler, maliye biit
çe encümenleı:inden geçmilj ve enc:U
mcnler, layihayı aynen ve bir ibare 
değişikliği ile kabul etmişlerdir. 

Teklif edilen ıııaddc ıudur: 
"- Ecnebi devletlcrd n temin edi

len ve edilecek olan kredilerden MiJ
ll Müdafaa VekAletine tahsis edilen 
ku,ımlara mahsuben ınezkCir veltiilet· 
çe doğrudan doğruya celp olunan ka
ra, deniz ve hava harp techizat ve le
vazımı ile orduda kullanılacak hay
vanları gümrük resminden ve güm
rükte alman diğer vergi ve resimler
den ve nhtım resmiyle ardiye ücretin
den istisna etmeğe icra vekılleri he· 
y~ti elahiyctlidlr. Bunlar, Milli Mli· 
dafaa Veıdlctinin igarı ü2erioe başka
ca gümrük muamelelerine tabi tutal
makıı.ıın ithal olunur . ., 

Kanun neşri tarihinden yUrlirlilğe 
girecektir. 

Bu maruzatımla ifade ebnek iste
diiim ey ıudur ~ Bir aubay prati 
'\'e pozitif bir fikre aahip obnalL 
Harp r.an'atı ınatematik veya felaefe 
profeııörlüklerine miıki& olamaz. O 
halde bütün meHiyi fikri sah.iya 
inhi r etmek, pratik hiuin İzalesi • 
ne sebep olabilir. 

tıyle tühendiahane Harbiye· 
ı ııııııııııııııııııııııııııııırııııııı ı ııııı ı ıııı ı ı ııı ıııııı r ı ııı ııı ı ı ıı ııı ı ııı ııı ııı ıı ı ı ı ı ı ıı ıııııı ı ı ıı ııı ı ııı ı ıııııı ı ıııııı ı ııııııı ı ıııııııııııırıııııııı ı ıııııııııııııııı 

- Bay Bitler. sulh istediğini soy-
Jüyor. Fakat istediği ulhu rlaha ön
ce kendisi ortaclw kaldırmış değil 
midir? On binlerce cana kıyıldık· 
tan, bunca. şehirler harap edildik
ten sonra istenen sulh ne türlü sulh 
ola.bilir ki? 

~i'nde lah ilde iken bize bütün derı
eri nazari olarak öğretirlerdi. Ordu 
te~kilalı ııibi tabiye ve aeferiye ders
lerini de kağıt üzerinde görürdük, 
i tibdıu idar i gençlerin ateole oy
n m trnd n korktuğu jçin toplıı. tÜ· 
ekle endaht yapılmasına izin vet• 

ntczdi. Biz topları kara tahta Üze • 
inde tebeşirle doldurur boşaHlrdık. 

Ilizim bu na:z:ariy tc:ılığmuza be -
del bizden evelk.i nesil daha ziyade 
ıneliyatcı idi denebilir; çünkü or

' .ıd alaylı zabitler ço!.tu. Nefer • 
1 · .tco s: n ralliğe adar yiika lmiı 

Y"P )"azın bilmiyen p tal r peLc 
r ..ıktu. Bizim Müh ndi ıane Harbi· 
• :ri'nin -ki oraaı bir ilim ocatı ma
i iyetinde idi- mıidüri aJ ylı bir ge
n r. dh. Gariptir, o devirde alaylı 
L. iti , in muh rebede daha çok it 

:" rdüklerini iddia edecek kadar ile• 
n gjd rJ di, Ameliy t .ahiımdaki 
fÖT -ıeri, tecrübeleri onların yitit· 

1: vuıflannı kaz runeılarına yar • 
.. ı etti i ıüphui dir. Bir çoiunun 

tin, cesur, ıeril\ lıanh, k~ndin~ 
.. ııir adamlar olduklarına yakın· 

a 9ahi old"k. Yalnız, bu kadarı 
·fi d iildir. Bu tecrübelerin bil -

1 s'• bugılnün haıı>la.rmda ilme is• 
tinat etn:ı i tartur. İçtim i h.ayatta 
'... • hiz et edec k ~ençlcrde n&· 

·ti .. r'i dinle ken 
Eve/ki glln Bay llitler'in Ray

hi tag'da söylediği uzun nutku din
ledirn. ZayJf, fakat haklı Polonya
yı ezici kuvetlerle istil~ etmek eğer 
bir mmcrin tarihine bir desıan ila
ve etmek için k.'ıfi ise ve bu utur
da - re mi diJJe söylenen rakamlara 
inanıyoruz • on bin ölü, otu.f. bin 
yaralı ve iiç bin kayıp vermek bir 
kaluanı;:ınlıksa, Führer'in bu nutku, 
Üçüncü R;ıyh'm - ıon zamanlarda 
Fransız gazete/en" bumJ dördünr:IJ 
Rsyh d!yorlar! - ilk destam yazıl
dıktan ve ilk 1talırarnan1ığı kayde· 
dildikten sonra s6ylenmi4 bir 6y· 
!ev o/m k bakımından önemli idi. 

Nutkun dunya :;iyaseti, harp va-
iyeci, sulh imklnla11 bakımından 

tetkikini öteki sCltunlara, Avrupa 
ve Amerika merkezlerinden gelecek 
te/Jıtlere bırızlQılım. Fakat burada 
da söylenebı"Jecek gayrisiyasl nolc-
.ilar yok delildir: 

Filhrer, verdiği söz/eti tutmamış 
.:Jlduğunu bbuJ etmiyor ve Rayhi -
tag'daki mebus/arma soruyor: 

- Si~e Veuay muahedttsini yır
ıacağım dememi~ miydim? 

- Yavo ! 
- lşce iİmdi bu muahede tama-

miyle yırtılmış oluyor. Verdiğim 
sözü böylece tuttum. 

Bu iddfayı dinleyince çocuklu
ğumda duydutum bir hikaye hatı
rıma geleli. Bize çocu ken "yahu· 
dileriı:ı din kitabı, kendi araların
da yalan söylemeyi aldatmayı gü
nah, fakat ba~kalarına yalan s6yJe
yip aldacmayı sevap sayar ... derler
di. Büyüdükten sonra Tevrat tere~ 
mesi bulup içinde böyle bir .fyet bu
lunup bulunm;ıdığ1nı ara3tırama
drm. 

Acaba, Nazi incili olan Mein 
Kampf'ta da Myle bir büküm var 
mıdır ki. FiJbrer böyle konufrıyor
du? 

* Hitlu, nutkunda "bir muharebe-
nin sonunda iki zalip olamaz; tarih 
böyle bir ey kaydetmiyor. Halbu
ki iki mağlfJp olabilir,, yoJ!u bir 
söz de söyledi. 

Tarihin mutlaka tekerriH etmesi 
Jizımg11fdijine inanmak zorunda 
mıyız? Şimdi ~ark cephe inde Po
lonya kuverleri ezilip Lehistan or· 

tadan kaldırıldıktan sonra üçüncü 
• veya dördüncü • Rayb kuvetleri 
garp cephesinde iki devletin ordu· 
siyle çarpı acık. Eğer bu muhare
benin Jonunda Almanya değı'l de 
lngiltere Jle Fransa galip gelecek 
olurlarsa o :ı:aman bu iki devlete ta
rih "iki galip" dcmiyecek midir? 

* Alman FQhrer'i ingilirlere hQ-
cum ı:den özlerinde lngilterenin, 
ne Avam, ne LordJaı kamarasını. nı: 
de lngiltere kabinesi ile Ba§vekili 
Çemberleyn'in adım anmadı. Sadece 
.. Çurı;il ve arkadaıları,, dedi. Acaba 
buna sebep, Çurçil'in kalemi Jce:sltı'n 
ve söriJ dokunaklı olması mı idi? 

Belki de demokra•iler - Almanya 
harbiru Nari rejimi için lellketli 
bir neticeye ızlıqtırmak hususunda 
en fazla gayreti dokunacak olan ı'n
giliz donanması, Çurı;il'in emrinde 
oldrılrından buna JUzum g8rillmü§
tür. 

S6ylev/ btmlmle beraber dinllyen 
bir dostum: 

- Çemberleyn'e neden hitap et-

nıediğini ben anlıyorum, diyordu o
nunla geçen sene Mlinih'te koııuşa
cağı kadar konu<rtu. 

* Son Rayhi§tııg nutkunda Bay Hit 
/er muharebenin lecaaıinden fayda
lanan ve bu sebeple harbi isıiyen
ler arasında gazetecileri de saydı. 
Harp do/ayısiylc sayfalarını azal
tan, bu sebeple ilAnları ek3İlen ga
ıetelerin harbi körültliyeceklerini 
sanmıyoruz. 

lhtimal ki bu öfke ingillz ve lran
sız gazetelerinde son günlerde çı

kan bir takım bibu gibi yızrlarla 
dokunaklı karikatür/erden ileri gel
mi~tir. 

* Führer, nutkunda Lehi tan gibi 
alman zayiatından bahsedip bura
da 10.000 maktül, J0,000 yaralı ve 
JOOO kayıp verUdiğini söylediği sı
rada bütün rnebusları ayağa kalkma
l• dAvet etti. 

Bu hareketten •onra, artık Bay 
ÇemberJeyn, ''Hitlerin si5rleri ara
sında bu muharebede kendi yolun
da ölenler için en ufak bir ıiikran 
kelimesi bulurum diye bo~rına a
randım; fakat bulamadım." diyemi
yecektir. 

* Dinliy_enlerdeıı birisi soruyordu: 

Almanlarm harp itiyatlarını iyi 
bilen bir başlcası cev3p verdi: 

- Erzats sulh! 

* Hitler'in nutkunda en hazi11 ve en 
edibane ta.rafı, yapılacak bir Jıarp
ten sonra Fransa ile Almanya ara
sında kalacak olan hududu UJ$vir e
den cümleler tc§kil ediyordu. Füh
rer'e nazar n o zaman bu hududun 
her iki y<ını da sıra :.ıra har be/er 
ve ucu bucağı bulumııa mezarlık· 

lar/a dolacaktır. 
Bu ca :viri dinlerke11 a/rııaa • leh 

hududurıuıı tasviri yapılıyor, ~an
dıru. 

* Führcr'in nutkı rıılan o ra hD Pırı 
Rayhi§tag m"busları bir ;,ğı;ı;darı: 
"DcutehlAnd. Ucutch n . ubcı allcı; in 

der W it,. 
neşidesi ile Hor~t lVe~~cr m. t.'irnt 
'>6y/edilıu. Bunu dııyan bir genç 
sordu: 

- Her mem1ekı: te mebuslar, böy
le bir ağıulıtn maq soylerlt1• mil 

Birisi cevap verdi: 
- B ka mcml11kctlerde mebU.'f• 

larJ ba~lca ş kild ızlarını :ıı;tıbi-
lirler! T. t. 
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İlk akisler 
Hitler taraf d • 

1 k 
ın an ac:iylenen nut-

tun gere inoT 
tb • 1 lıt vo gerek franaız 

ma uatındaki ak· ) . h' d .. 
s it değildir H ı.ık~rı, ıç e mu-
zeteler' .. · er ı ı memleket ga-

ı, rnuzıık . kil d b · ereye zemın tel} 
c e ılecek bir t kl'f' ·ı . .. ·· ı med··· e ı ın ı erı sunı -
Hak~~~tenok~aarnda müttefiktirler. 
tuk ·ı ~.hır bu~uk saat süren nu
tek ~i; ;zıus.bet olarak ileri sürülen 
verı'J .e~lıf, harbe derhal nihayet 

rnesını · t k 'b . Fak t H' ıa eme ten ı arettır. 
lend~ ıtler'e göre, harp nihayet • 

ıkten aonr .... ··ı.. h 11 d' lccek b' a goruşu up a e ı · 
k b' ırçok meseleler vardır. Nut· 

un ırka,. .. 1 . . . k 
ı "n :r cum esı ıçıne eı ııtırı· l nıeaeleler sayıldığı zaman ha • 

aten u b' l" k d kal ı_ zun ır ıste arfısın a 
tnaıdayız: 

te~ı-;- Alrnanya'ya verilecek müs • 
9 •ler meselesi, 

1er~;; .A~manya'nın İptidai madde· 

3 ıstıfa.desi meselesi, 
def)--:- Alınanya'nm farktaki he· 

erı, 

"s..:- P~Ionya meselesi, 
d Mılletlerin hayatını iğl&k e-

en llleseleler 
6 ' ki h - Almanya'nm farkındaki ır-

udutlarm teabiti, 
il 7 - Devlet ve milletler meselesi 

e Yahudi meselesi, 
: - Ekonomi meseleleri, 

1 
- Emniyet meselesi, 

O - Silahsızlanma meselesi. 
"hu Hitler, demokrat devletlere, 
f be nihayet veriniz de bir kon-
er-ana tophyalım ve milletlerin ha

y~~rrıı İili.k eden meseleleri görü· 
:;.-··. dediji :zaman, bir sulh tekH .. 1•Pnııı olmuyor. Anlatılıyor ki 

ıtler'in manevrası, harbe nihayet 
,.•rd' 11'!nekten ibarettir. Ve ondan 
~nra da &ene Rant•t nutkunda 
~Yled.iği gibi, Verea1 muahedesi· 
ııın diğer hükümlerini ilga etmeğe 
ça.lıtıı.Ci\ktır. Çünkü führer'in bu 
~Uahedeyi tamamen ortadan kal· 
... ~l'lna.k için alman milletine verdi
gı -ÖZden baıka hiç bir ıözünü tut
~~acağı evelki gün söylediği nu
du laa Mlrih olarak anlaıılmakta
h ır, Hitler demiıtir ki: "Şu sözümü, 
V ıı 9Özilmü tutmadım, diyorlar. 

eraa,y muahedeııiııi ortadan kaldı -
~•c:.innı vadetmittim. Bu sözümü 
du~dnn mı? Ben alınan milletin-

en 'b..ıka kimaeye he-p ırermete 
~ecbt1r deıilim." Hitler'in, verdiği 
~YıO;ia~ mı lraldi·~~;en ı>U~tJ'~~! 
~ karıısında, Alaaa • Loren için 
t" t'llJlaa'ya •erdiii teminatın kıyme-

1 ~ olabileceği anlatılır. 

ULU! 

.. D Ü N Y A· . · H A .8 E R l ·E , R i 
' .. ' . ' ~' 

r • • 1., 

Yeni bir Çekoslovak 
hükümeti kuruluyor 

Hükümetin merkezi Londra' da olacak 

B.Beneş1in tekrar yeni teşekkülün 
başı na getirileceği haber veri 1 iyor 
Paris, 7 a.a. - E!ki Çekoslovakya Cümhurreisi Beneş, dün Lon

dra' dan Paris'e gelmiştir. Mumaileyhe refakat etmekte olanlar 
arasında slovak ordusunun eski müfettişi general Viest bulun
mr kta idi. Benes, bir hafta Paris'te kalacaktır. 

B. Benq'in •öyledikleri ı 

Paris, 7 a.a. - B. Beneş, Havas a-
1 jansına beyanatta bulunarak Fransa 

ile Çekoslovakya arasındaki dostluğu 
ve mukadderat iştirakini tebarüz et -
tirmit ve Fransa'da bir çckoıılovak 
orduıu teşkiline müsaade eden fran
sız hUkilmetine teşekkür ettikten 
sonra sözlerine şöyle devam etmiştir: 

Bu çekoslovak ordusu, pek yakın
da fransız ve ingiliz ordularına müU
ki olar.aktır. Bu hususta B. Daladiye 
ile B. Osuski arasında imzalanan an
laşma, ıil~hlı kuvetlerimizin yeni or
ganizasyonunun hukuki ve siyasi e-
sasıdır. 

Milletimizin sarsılmaz azmini hiç 
bir cebir ve kuvet yok edemez. Müt
tefiklerin zaferine emin olmayan bir 
çekoslovak yoktur. Hilen esir vazi
yette bulunan bütün çekoslovak mil -
Jetine cesaret veren, işte bu itimat ve 
aynı ı:amanda bütlin dünyada uyanan 
sempatidir. 

Hükümetin merkezi Londra'da 
olacak 

Londra: 1 a.a. - Reuter muhabiri, 
B. Benet'in yakın mesai arkada9ların 
dan birisine, yeni bir Çekoslovak hü· 
kumetinin kurulması projeleri hakkın 
da sualler sormuştur. 

B. Benef'in yakın mesai arkadaşı 
bu suallere ıu cevabı vermiıtir: 

Yeni bir Çekoslovak hükUmetinin 
9imdiden kurulmuı bulunduğu hak
kındaki biittin §•yialar asılsızdır. Bu 
----:'w- n .. ,.rinde. Londrada :Pariate 

ve dıger bazı devlet merkezlerinde bir 

Eden radyoda bir 
nutuk söyledi 

İngiltere zorbahk devrine 

nihayet verme davasında 

muzaffer olacaktır 
Londra, 7 a.a. - Dominyonlar na· 

zırı Eden, dün akşam radyoda söyle
diği nutukta demiştir ki: 

Britanya imparatorluğu vatandaşla
rı, zorbalık devrinin nihayet bulması 
ve milletlerin hüriyetine karşı tevcih 
edilmi olan daimi tehlikenin ortadan 
kalkması hususuna azmetmiş bulun· 
maktadır. Ta ki bütün dünya millet
leri emniyet ve sulh içinde yaşıyabil-
sin. 

imparatorluk vatandaşları bütün 
gayretlerini sükunet ve cesaretle sar
fetmeğe ve icabeden bütün fedakar
lıkları yapmağa hazırdır. Giriştiği· 
m:7 hareketin neticesinde şüphemiz 
yoktur. İmparatorluğun zengin ve 
türlü tlirlü kaynakları kendimize has
rettiğimiz dava uğrunda bir araya 
getirilmiş bulunuyor. Bu davanın 
muzaffer olmasının önilne geçilemez. 

Yugoslavya eski Polonya kok 
kömürünü alıyor. 

Belgrad, 7 a.a. - Matbuatın bildir
diğine göre eski Po onya araz\s\ndc 
bulunan kok fabrikalarından Yugos . 
lavya'ya kUlliyetli miktarda 1römUr 
gelmiştir. 

Amerikan 

sular1nda yabana 

bir denizaltısı 
Hyde-Park: 7 a.a. - B. Ruzvelt'in 

sekreterlerinden birisinin bugün res
men bildirdiğine göre, dün Miami'nin 
15 mil kadar açıklarında, yabancı 

bir memlekete aidiyeti katt surette tes 
bit edilmiş olan bir denizaltı gemisi 
görülmüştür. Denizaltı gemisinin han
gi memlekete ait bulunduğu gizli 
tutulmaktadır. 

Fakat B. Ruzvelt Amerika sahille
ri civarında yabancı harb gemilerinin 
faaliyetine ait haberleri derhal ne§ret 
mek hakkındaki ıiyasetine tevfikan. 
bu haberin de neşrine müsaade etmiş-

ti•. 

ALMANYA 
Türkiye iyaselinden 

değilmi~ ! memnun 

Türk matbuatının yola 

getirilmesi lôzımmış ! 
Berne, 7 a.a. - Havas - Almanya, 

Türkiye'nin siyasetinden gayrimem
nundur. Berlin'de çıkan siyasi ve e -
konomik "Sudestcho" ıazetesi, bariz 
surette mülhem bir makalede, tlirk 
zimamdarlannı şiddetle tenkit etmek 
tcdir. 

"Sudestcho" gazetesinin bu yazı
sında ileri sürülen esaslı şikayetler 

şunlardır: 

Alman siyaııetini ve ezcümle B. 
Fon Ribbcntrop'un Moskova seyaha
tini gayrimilsait bir tarzda tefsir et
miı olduğu için, tilrk matbuatının yo
la getirilmesi lazımdır. 

Türkiye'nin siyaseti alman aleyh -
tarı dır. 

Nihayet, Almanya, Türkiyc'nin 
1ng\1teı-c ve ~tansa \le olan an1aşma
larımn manasını anlamamaktadır. Ve 
tlirk reaml mahfillerinin bu huauata 
verdiği izahat, samimiyetten iridir. 

-3-

Hiller'ln nutku da Metn ··re 
bahselfiğ' übadele sulh şart arı 

(Bap l iDcı .. .,yfad•) 
1e yolu ile memlekete getirecektir. 

Yine burada sanıldığına göre, Al
manya, bütün Polonya yukarı Silez
ynı ile eaki Avustwya Galiçyasından 
bugün kendi nüfuz mıntakasında ka
lan kıamı, Poznan'ı, Polonya Pome
ranyaınnı ve eski Lodz eyaletinin mü
him bir kısmını ilhak niyetini güt
mektedir. Taksim esnasında Polonya
nın alman nüfuzu altında hıra ·alan 
diğer kısımlarında ise, yarı polonya· 
lı yarı yahudi bir himaye idaresi teş
kil edilecektir. 

Hitlerin bulduğu yeni alman 
ekcilliyetleri nerede? 

Paris, 7 a.a. - Hitler, dün Polon
yanın "ırki şartlarının tensiki" vazi
fesinden balı ettikten sonra ıderhal bu 
vazifenin bütün ~rki ve bütlin cenu
bu şarki Avrupa'ya te:ı:mili lazımgel
diğ"ni iHive etmi.ştir. Bu mıntaka<ia 
muhtelif ırklara mensup birçok insan 
]ar bulunduğu ve her yerde ırki ekal
liyetlere tesadüf edildiği doğrudur. 

Hitler Çekoslovakya'da ve Polon
ya'da alman ekalliyetlerini müdafaa 
etmek lüzumundan bahsetmiş ve fa
kat bu iki memleket müdahalesi Al
manya dahilinde yeni ekalliyetler ih
das etmekten başka bir netice verme
miştir. Polonya'da. bilahare yok edi
len 36 milyonluk bir kütle içinde ya-
ıyan 700.000 alman vardı. Hitler ta
rafından dün ilan edilen "pürüzleri 
diizelten'' programı Paris'te bunun i
çin azami bir ihtiyatla kar§ılanıyor. 
Hitler şimdi ba ·ka alman ekalliyetle
ri de bulmuştur. Fakat bunların nere
lerde olduklarını söylemiyor. Çünkü 
Avrupa'nın cenubu şarkisindeki al
man ekalliyetlerinin miktarı ebemi
yetsizdir. 

Fransa' daki 

komünistler 
Eski umumi kôtip 

Torez askerden 

kaç ı yakalandı 
Paris, 7 a.a. - Askeri makamlar e

velki gün askerfığini yapmakta oldu
~u kıtadan firar eden eski komünist 
partisinin umumi kltibi Maurice 

( B~ı J inci sayfada) 
sadi kalkınma eıınslarını araına~ 
para meselesini kati surette hallet
mek, mübadele hııyatmı ıJah et
ımek, Avrupa'nm içinde re dl'flnda 
teminatlı bir aul\t. ve bir emniyet 
hitısi tesis edecek t•rllar üzerinde 
mutabık kalmak! 

Führere göre tüpheaiz pek u
zun aürebilecek olan böyle bir kon· 
fer .. s, bagiinkü harp hali ile telif 
edilemez. Eırola seferberlik\el' geri 
alınmak lazımdır. 

Führer'iıı tasavvw- ettiji ls.cınfe
ra111 batına otur.malan için, İngil
tere ile Fransa'nm Avrupa pr'lun -
daki ernrivakü tamamen kabul et
meleri İcap ediyor. Bu emrirllki, 
aovyet tıiaeesi hariç olmak ..._.., 
Almanya'•ın .. lcidenberi ..tı.:d 
Avnapa ıre Balkaalar için ...na MI· 
dia etmit olduğu mutlak aüf.. •• 
tabiiyet rejimidir. Balkanlar bahai· 
niıı nutukta. bahis meyzuu olmama• 
ııınm sebebi ise kolayca anlqlLabi • 
lir. 

Führer nutkunda bir Alman-ln
giliz dostluğunun faydalan U..ia
de o kadar durmuştur ki bütün itti
fak ve dostluklarına ayırJIUf eicha -
ğu edebiyat, bunun yAAmda pek 
sönük kalıyor. Alman devlet Niai 
bu doatlukta yalnız Aırrupa delil. 
cihan aulhunun da batlıca ..-e
dini görmektedir: " - Bu huıpte 
ikimiz de yıpranacağız. Bir k_.. dü· 
§Ün, kimin ve veya kimlerin heeabt
na?" 

Hakikat odur ki bu teklifi• ı. 
çinde bırakılan harp, Alm&Aya'nm 
kazancını tamamen tasdik etmek, 
ve hatta böyle bir fedakarhla kartı 
bile istikbal için hiç bir teminat al· 
mamak demek olacaktJT. Seferber -
liklerin tatilini §art kotan .,.. eaa.s • 
larmm hazırlanması seneler süre
oeii tahmin olunan, pek müphem ve 
umumi maksatlarla toplanmq olan 
bir yeni sulh kGDferanaınm mu~af • 
fak olacağı naııl talunio olunabilir? 
Para ve ticaret meselelerinin, ham 
madde işlerinin, mübadele hayatı
.nm, emniyet hiNi verec:.ek olan sulh 
garantiler:inin tanzim edilme.inde 
Almanya'nın neler istiyeceği, .keza, 
naaıl tahmin olunabilic? Çurçil'in 
bafka bir münasebetle aöylediği gİ• 
b. "B. . . d 

ı, ır muanunaoın ı~ın e esrarla 

gel ~un içindir ki lngiltere'den 
luı.deıa dk cevap, manidar olduğu 
hak~ da .ıni.kul ve mantıkidir. fil· 
l.o ~ a Hıtler'in nutkunu müteakip 
ın:ı ra'da neıredilen bir beyanna -

kaç haftadanberi mü:ıakereler devam 
etmektedir. Fazla acele etmiyoruz. Fa
kat pek yakında yeni bir Çekoslovak 
hükfimednin teesailslinü haber verece
ğimizi sanıyoruz. Çekoslovak hükG
metinin fimdilik merkezinin neresi o· 
lacağını tasrih edecek vaziyette deği
lim. Halen Paris'te bulunan B. Beneş, 
yakında Londraya dönecektir. 

Garp cephesinde 
' Thorez'in tevkifini cmretmiıtir. 

Yeni H Amele ve köylü" enıpunun 
reısı Ramette ve umumi katibi Flo
rimond Bonte efe firar etmiş ve he· 
nüz bulunamamıılardır. 

örtülü bir meçhul!" bir değil, bir aü
rii meçhul! Galiba franııı~ toprak -
larına kıta nakli itlerini büsbütün 
faal bir hale koymuı olan İngilizler 
istikbali daha iyi görüyorlar. Yahut, 
Almanya'yı daha kabul edilebilir 
bir sulhun fartlarma razı etmek j. 
çUı. harbetmek iradelerinden fÜphe 
edilmemek lazmıgeldiğini daha 
fazla teyit etmek lü:ııumunu hiaaedi
yorlar. 

,: deniliyor ki : 
Alman h-k·· . . .d verd'.... u umehnın mazı e 

dir ~gı teıninat o kadar kıymetsiz • 
et- ! ~ulhun eaas temelini tetkil 

···••ı ıcap _.... . . d . ek 
İçin k 1. 'IKlen ıtıma ı tesıs etm 
dır e ııneden batka bir ıey lazım-.,. 

İngiltere h .. k.. • • b . 
tı tale ~ umehnı, u temına· 

Reuter ajanıının dediğine göre, reı 
men teyid edilmemekle beraber B. 
Bene,'in yeni teşekkülün batına geçe· 
ceği kuvvetle tahmin olunmaktadır. 
Hariciye nazırlığını da B. Uıuski de
ruhte edecektir. Kuvetl: ihtimal, hü· 
kOmet merkezinin muvakkatan Lond-i:caJa f.. •bnege aevkeden sebepler, 

de -:.k~zuın göstermiyecek derece· ra olacağı merkezindecilr. 

letkil 
1 ~rdır: ."Sulhun e&u temelini 

dir. ve ben ıtanıat teeuüs,, etmeli- Be iç 1• ka 'n 1 n 
de~ e d u ~~ kuru lafla teessüs e-
et .;• ;nıl~!or. Verdiği söze ria• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Havanın fenalığina rağmen 

İki taraf arasında 
topçu düellosu var! 

Paris, 7 a.a. -17 Teırinievel aktam tarihli tebliğ: 
Moıellt" ile Sarre aruında iki tarafın topçu faaliyeti olmu,tur. 

"Deux - Ponts" un cenubundaki mıntakada karıılrkb keıif kolla
rı faaliye!i kaydedilmittir. 

Rus-Alman 
İktisadi 
iş birliği 

Falih Rıfkı ATAY 

Hususi idare Ye Belediyelerin 
veznedarhklarıntn ifa şekli 
İcra Vekilleri Heyeti vilayet hu111-

'h ol=~ e :;.~um dgörmbc:diğindi .. - b ,· t"" ra f l ı g.... 1 
•rıı 'h . e e en ır a ama . ...., 
eld'•• 

1 lıyatlı davranmak li.zun Tetrinievel ayının ilk haf~ içi.n-J üzere ~ kişiden ibar~t ol~n . ta_yyare-
k· ıgı meydandadır. Fakat nasıl? de, fransız bahriyesi, Almanya ya gıt- nin mürettebatı caır edılmıştır. Al-

ı Yol akl ı Brüksel, 1 aa. - Ba.,vekil B. Pi-

Moskova. 7. a.a. - Alman ticaret 
heyeti, bugün Moskova'ya gelecektir. 
Heyeti teşkil eden 13 aza arasında Dr. 
Schnurre ile kıymetli Eksperler var
dır. Heyete Ritter riyaset etmektedir. 
Öğrenildiğine göre Almanya Bal

tık denizinde Sovyetler hesabına kat
landığı fedakarlıkları telafi etmek 
maksadile Sovyctler birliği ile iktisa 
dt bir işbirliği yapmak tasavvurunda
dır. 

ıi idareleriyle belediyelerin veznedar 
hkların ifa şekli hakkında yeni bir 
kararname kabul etmiştir. Kararname
nin ihtiva ettiği esaslara göre bütün 
idarei husuaiyelerle belediyelerin vez 
nedarlığı şubesi bulunan yerlerde İt 
Bankası bulunmıyan yerlerde Ziraat 
Bankası tarafından yapılacaktır. Zira
at Bankası şubesi bulunmıyan yerJer· 
de huıusi idare veznedarbğının Mal-a ge ir : " mekte olan 30 bin ton ecya müsadere man haft kuvetleri hiç bir anıra uğ· 

1 - Verd·ği erlot, gazetecilerle yaptığı bir görüş- " 
em· ı teminata itimat edi- me esnasında, gu beyanatta bulunmut- etmiştir. ramamı9tır. 
in ~~ek olan bugiinkü hüküme- tur : Topçu Jüello.a Fran .. % meozUerine yapılan 
tıan 1 

1 
ardan çekilerek sözlerine Belçikanın bugün semerelerini Pariı, 1 a.a - Havaa - Ren'den bıukın yine akim kaldı 

ern~k~cak adarnlann gelmesini is· topladığı bitaraflık, yalnız 1936 dan· Mozel'e kadar cephenin heyetiumudmi Paria, 7 a.a. _ Diin akşam Wiasem-
2 1 beri iktidar mevkiine gelmit olan yeıinde askeri faaliyetin yeni en bourg'un garbında ileri fransu: mev-

Ünk-::- ~İmadı tesis etmek için bu- muhtelif hükümetlerin hakimane ha- başlama<Jı, bugün iyice teeyyüt etmit· zilcrinden birine karşı düı~manın yap· 
erj ." zınıamdarların, yalnız söz· reketlerinin değil, fakat aynı zaman- tir. Dlindenberi, Sigfrit hattı milda - tığı hukın hareketi bundan evelki 
en ~.it.bul etıniyerek, kendilerin • da müdafaa nazırı general Denis'in filerinin yaptıkları keşif hareketleri· teşebbüslerinde de olduğu tlzere daha 

1n ı~~r teminat istemek. idaresi altında yapılan askeri gayret- ne ve küçük baskın hareketlerine, fe- bidayette akim bıraktırılmıştır. 
Yd gbı ız. ve .fransız gazeteleri, bir lerin de neticesidir. Matbuattan, mll- na havanın devamına rağmen, bugiin H k::. ba d be . 1 k an erı bari . k .. . d 1 d k are dtın şın an rı a man u-
arar • ncı no ta uzerın e leti bitaraflıktan ayırabilecek bir cephen n muhtelif noktaların a ar· mandanlığı bu mıntakada bundan e-
uka:~ekt.e idi!er. Hitler'le hiç bir tarzda hareket etmemesini rica ede . şılıklı topçu düellosu da ilave olun - vel de bir çok te~ebbüslerde bulun

ih b" .; ımza anınıyacağı en aa· rim. Zira, sulh halinde bulunuyorum muştur. Mozel mıntakasında, daha muştuı. WiHembourg'un §imal ve 
ika İr 1 .ade ile yazılmıttır. Filha- demek, fakat aynı zamanda bir harp dünden itibaren topçu ateıine evela garbı ormanlıktır. Bizzat Wiaeembo-
i d ngıltere ve Fransa 1914 har. lı'sanı kullanmak imkansızdır. Kahra- alınanlar batlamıı ve ağır bataryala- h . . k k·ı n e de ayn }' 'k ~ . urg §e rının bir aç ı ometre gar-
iflerdi lk" 1

• ~?lhıtıl ayı takıp ~~- manlık için bir zaman olduğu gibi te- rını küçük bir köy~ tevcih eylemi9tir. banda başlıyan küçük Vosgesler ki 
iirnetiyİe ın~ ık e m Ye onun hu· yakkuz için de bir zaman vardır. Fransız topçusu da buna hemen der· Lauterln öte tarafında alman toprak-
ekl- . . . muza ereye giriımiye- hal mukabele etmiı:ıtir. 1 da ba .... r f :w arın franaız köprü şını teşkil et· 
ek"I ını ı ade etmiıler ve Vilhelm Alman tebliğine göre vaziyet mektedir. o kadar yüksek olmamakla Ü; ~edikçe de hakikaten ıulh kendilerinden, "kelimeden batka Berlin, 7 a. a. - Alman umum[ ka- beraber kimilen ormanlarla örtülü bir 

a"'ereaine baılanmamı•tı. Fakat teminat" istenecektir. Bu teminatın rıutul k 1& d " rargahı tebliğ ediyor: dağ silsilesidir. Burası Alzas cephesi 
~ mama azım ır ki, o zaman ne olabileceği de malUnı değildir. Garp cephesinde düşmanın keşif denilebilecek ofan ve Ren ile Wia-
lil~ulh tartı olarak ileri sürülen Hülasa ne Hitler'in nutku, ne de kolları geri pUskilrtillmUştür. Bundan sembourg arasında imtidat eden kı

ak ıf! Alm~nya tarafından ancak nutkun Londra'da ve Pans•te uyan- maada cephenin birkaç noktasında sıın ile Lorraine cephesi denilebile • 
ti~4r: hezımetten ve hatta dahili j dırdığı akisler hakkında ıeleın ilk hafif bir topçu faaliyeti olmll§tur. cek olan ve Pirmasens'in cenubundan 

a den sonra kabul edilmiftl. , haberler, sulhun yakın olduğuna de- Bonn mıntakaaı üzerinde uçmak Moselle'e kadar imtidat eden kısmın 
.. ehldokrat devletler, Hitler'in ikti • )alet edecek mahiyette deiildir. iatiyen fransız tayyareleri alman av- ar nda b' k 

r •n ç k'l · · t ı k k' 1 "h be "h Hı mutavassıt ır mınta a teı-
h . e 1 mesını a ep no tasın. Hitler, nut ıy e, ar nı ayet ve- cı tayyareleri ve hava müdafaa batar- kil eder. 

~ .elkı de ikinci Vilhelm'in istifa- relim ve ihtilaftan halletmek için yaları tarafından dağıtılmıştır. Alman hududu franıızlara ait olan 
~ ıstemekten ziyade haklıdırlar. konferans aktedelim,. dedi. Demok- Godesbcrg civarında vuku bulan ~issembourg çıkıntısını garptan ~e-

~ at bu takdirde uzun bir harbi rat devletler, henüz resmen cevap bir muharebe esnasında bir fransız vırmekte ve Mundat ormanının bir 
0l:.~ al~ak lazımdır. Harbin kısa vermemekle ber'aber, "kuru sözü· tayyaresi düşürülmiltttir. Diğer bir kısmını alman topraklarında bırak
~aı mesı düıünülüyoraa, bugünkü nüse itimat etmiyoruz", diyorlar. fransız tayyaresi de Euakirchen'de maktadır. Fakat bu dağın zirvesi 
1~•rndarlarm it baımdan uzaklat- Henüz iki taraf biribirinden çok •· karaya inmek mecburiyetinde kalmıı franau toprağındadır. Ve bir çok &ah-
a. arından iae, Londra'da neşredi- zaktadır. tır. i n b ra ftihkAmlariyle doludur. Maginot 

Ofannamenin formülüne göre, A.. ~. ESMER Biri e.rkAnıharp ka~ olmak battuıın ileri mevzilerini teık.11 eden 

Polonya'da iıgal olunan yerler 
Berlin, 17 a.a. - alman umumi ka

rargahı bildiriyor : 
Vistül'Un prkşnda ve Suvalki mın 

takasında Rus kıtalariyle mutabık 
kalan alman kıtaları bilahadise Al
man • Sovyet menfaat mıntakasına 
doğru ilerlemektedirler. 

Polonya ordusunun bakiyesi meya
nında olan iki fırka kumandanı ile 
100 zabit dün Kock civarında teslim 
olmu§lardır. 

Papa Polonya Büyük Elçi•ini 
kabul etti 

Castelgondolfo, 7 a.a. - Papa, Po
lonya bUyilk elçisini kabul etmittir. 

buralarda müteaddit büyük kaleler 
vardır. Bununla beraber kesif orman
!a~la kaplı olan bu mıntakada tarassut 
ııı çok gilç olduğundan alınanlar a
razinin de çıkıntılarından istifade e
derek bazı hareketlere teşebbüs edi
yorlar. 

LONDRA; 7. a.a. - İngiliz kıtaatı
nın Fransa'ya nakli gece gu" d .. n uz arı-
zasız ve hadisesiz devam etmekt a· Bu . . e ır. 

l!-md uka.zzam ışın muvaffakiyeti önü
mı.u e 1 perşembe günü Çemberleyn 
tar~f.ından avanı kamaraıında tebarUs 
ettırılecektir. 

sandıklarınca ifasına devam olunacak 
ve bu gibi yerlerde belediye veznedar· 
lığı bulunacaktır. iş ve Ziraat Banka
larına veznedarlık vazifesinin ifasın
dan dolayı hiç bir masraf verilmiye
cektir. 

Hususi idareler ve belediyeler tara
fından Ziraat Bankasına verilen ha
valeler ücrete tabi olacak ve bankanın 
~e.~kez müdürlüğü ile İstanbul şuhe
sı uç ay vadeli ihbarlı olarak 50000 li
raya kadar yüzde 2.75, fazlası için 25, 
altı ay evel ihbarlı olursa elli bin li
r~ya kadar yüzde 3.25, fazlası için 2, 7 5 
bır sene Ve daha fazla vadeli Veya ih• 
barlı olursa elli bin liraya kadar 3,5, 
fazlası için 3,25, iki sene ve daha faz. 
la vadeli veya ihbarlı olursa elli bin 
li.raya .kadar yüzde 4, fazlası için 3,75 
nıspetınde faiz verecek, diğer Jube
lerce mevduata faiz yürütülmiyecek
tir. 

İş Bankasınca ise havaleler için üc
ret alınmıyacak l ikinci kanundan iti
baren de vadesiz mevduata senevi l 25 
altı ay vadeli mevduata 2 5 b' ' , , ır sene 
ve daha fazla müddetli me d t " 5 . . d f . v ua a wı 
nıspetın e aız verecektir. Halen bu 
bankalar şubeleriyle m 1 uame e yap· 
makta olan hususi ida 1 bel d . re er ve e ı-
yelerın mevduatı irin k b 1 d'J . 
l f • . k ~ a u e ı mış o· 
an aız mı tarı mahf k 

tiyle asgari bu . uz almak sar· 
faızle ·ı k · Dahiliye Vekal . . r verı ece tır. 

t' · b k etı, İcra Vekilleri he· 
Y~ ınbınl u ararını vilay tlerc bildiır
mıg u unmaktadır. 
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1 
Athenia'yı kim bottrdı? 

Va ington. 7. a.a. - Diplomatik 
mahfellerde öylendiğine göu alınan 

omanyadaki j Son yağmurların RADYO 

ul( anya a; irili ili HQ 1iili1 i iti illi 1 ili i• h ıll i 111111· ili iiila ıl ;;;; i 

Alman . . 
reısıne devlet göre 

deniı ata eıi Visamiral Wittböft-Em
deıı, 44Athenia" nın batırıldığı esnada 
o civarda hiçbir alman tahtdbahiri 
bulunmadığına d 'r aldığı bir haberi 

a 

Romanyadaki 

Ukranyalalon Mecliste 

4 ôza temsil edecek 

Tire'de 
zararlar mü imdir 

TURKIYE 

Radyo OıCüzyon Postalan 

TttRKIYK Radyosu - ANKARA RıilJ"D 

,A r a 
Bahriye nuaretirwt bildirmi tir. 

Fon Benudorff öldü 

DALGA UZUNL..UÔU 

16.48 m. 181Kcs./ 120 Kw. 
19.74 m. 15195 K ./ ?O Kw T . A Q, 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 K T. A. P. 

Avrupa sulh 
şarkındaki 
nas 1 tanzim e • 

Cenevre. 7. a.a. - Johann Heinrich 
Yon Bern dorff, dün vdat etmiştir. 

Bilyük harb esnasında Va~ington'da 
ve daha sonra İstanbul'da Alman sefi
ri safatile bulunmuştu. .Mumaileyh. 
kıymetli bir diplomattı. Birkaç senc
den~ri Cenevre'da yaşamakta idi. 

Bükreş. 7 a.a. - Rador ajansı teb
liğ ediyor: 

Başvekil Argekoyanu ekalliyetler 

nazın hazır oldllğu halde Romanya'
daki ukranyalı ekaUiyet mümess1Ue
rlni kabul etmiş ve onlarla ukranya
lıların miJli kalkınma ı;ephesine gir

meleri hususunda bir anlaşma akdet
miştir. 

İzmir, 7 a.a. - Son vağmurlano Ti
re'de y«ptığı zararlar hayli mühim
dir. Tarlalarda henilz toplanmam11 o
lan 223 ton pamuk kalitesini kaybet
tiği gibi 83 ton kendiri de aular ıü
rüklemiştir. Aynca 100 ton incir ııla
narak hurda haline gelmi tir. Zeytin. 
buğday, arpa ve tütün mahsullerinde 
de cüz'i zarar vardır. Torbalı kazasın
da pamuk mahsulünün z:aran yüzde 
10, incirin yl1zde 30, zeytinin yür.de 
10 dur. 

ANKARA 

PAZAR - 8-10-19~9 

12.30 Pro&Tam. ve memleket u:ıt ayan. 
lZ.35 Aja.ru "'e meteoroloji hab rlerı, 
12.!0 Türk müziği: Kl .. sik eserler ve ha 

türkÜleri, Ankara Radyosu küme ses 
su heyeti. İdare eden Mesut CEMİL. 

13.30-lUO Müzik (Kü.;Uk orkes.ra • Sei 
Necip AŞKIN) ; H" ler'in Rayttag'da söylediği nutkun bir bulantım dünkü sa

yımızdan ~r~tik. Nutkun dün elimize geçen lam metninden, 
gii•Ün meuJeleriyle alakalı parçaları al rak J arilerimize veriyo-
111zı 

dıran ekailiyet/er meselelerinin ballI. 

3 - Yahudi meselesinin halli. 
4 - Ekol omiyi ve muvas.alalan a

lakalandıran meselelerin. bu arazide 
yajıyan.ların lehine olarak yeniden 

Hitler•· nutku iki kısımdan ibarettir. Bunlardan irinci~i Po
lonya'nm nasıl imha edildiğini anlatmakta ve şimdiye k d r m • 
lu olan tefleri tekrar edeırek alman kuvetinin medih ve senasını 
yap aktadır. 

tanzimi. 
5 - Bütün bu araı:inin emniyetini 

lemin edecek bir garanti. ikinci kısmı. Avrupa'nm şarıkmdaki met1.ele erin ne suretle tan
zim edHeceği ile, yeni Avrupa sulhunun hangi esaslara istinnt et
mesini mururk gördüğü haxkındadır. Hitler bu e."a"'ları anlatır
ken Sovyet: • Alm n paktını da şimdiye kadar te:o:.f\h'1:r eden ·e 
ajana tel'(l'Mflan tarafrndan verilen §ekilde anlatmış ve d mi~tir 
ki: 

5 - Tc1ckkül tarzı ve ba~ındaki hil
kümet bakımır.dan Aimanya'ya karşı 
yangın ocağı \•e Almanya ile Sovyet
lcr Birliğine karşı bir entrika merke
zi olmıya<:ak bir Polonya devletinin 
kurulınası. 

"'- Alman • ru.s anlaşmalan, cihan 
harbinin nukathğmı yapan kimsele
ri mlihim mikyasta teskin etmek icap 
eder. ÇiJnkD A.Jmanya·nın Ural'da, 
Ukranya'da, Romanya'da Vt! sairll!e 
göaü olduğu yolundaki iddialarının 

.tncak kendi ha~ta muhayyelelerinden 
~ılmHJ olduğunu gösterir." 

Almanya •e Rusya, dahili v binne
tiee harici karıtıklıklara meydan ve
recek müphem bir vaziyeti ortadan 
kaldırmak için anlaşmı;lardır.: 

.. - _ onun için Almanya ve Rusya 
kendi nüfuz ıahalannda sarih bir hu
dut çiı;mi lerdir.,. 

H.itler·e göre Polonya devletinin or
tadan k.alkmuiyle meydana çıkan he
defler ve i ler, alman nüfuz mmtaka-
sı içhı. ğ1 yukarı, ıunlardır: 

""1 - Tarihi, ırki ~ iktısadi reali
telere uygun bir Rayh hududunun ku 
ruhna.sı. 

2 - Sükun nizamının yeniden ku
rulması için, bütün bu aruide guJhu" 
teessüsü. 

İkinci ve Hitlcr'e göre asıl mühim 
rettir. On11n için, Avrupa•daki ~nlaş- olan mesele de, Avrupa'da emniJ•et 
mazlık se~plerinin hiç oima:tsa bir hissinm tekrar kurulmasıdır. Bunlara 
kısmını ortadan kaldırma~ ve Avru· \ rmal' i in de. gene Hitler'e göre, 
padaki vaziyetin sakinliğini ~fmdiden şöyle har ket la:-:ımdır : 
temin etmek ihere, bur3.larda ahali .. 1 _ Avrupa devletlerinin harici 
mübadele i yapmak 1 "7ımdır. man- siyasetlerinden yana ortada hiç bir 
ya ve Sovyetler Birliği bu husu:ta hi- şUphe kalmanıaltdır. Alm:ıuya kendi 
ribirlerine yardım etmek i°".ere mu ıı· harici siyasetinin gayelerini vazıh 
bılt kalacaklardu. A /manya, re~ ktül bu surette tasrih etmeğe amadedir. 
etmt>k üure olan Polonya tampon dev Buna cia:r olan bcyanatl da, her ~ey. 
letinfo A /manya ile Sovyetler Birliği den ence Ver ay muah desinin artık 
arasında bir anfa.'jnıazlık unsuru olma- <-'rtada olmad ğmı müşahede etmekle 
smı katı yen ks ul etmiyeceJ~tir.,. yapıyor: yanı alman llükümet.i ,.e bu-

Hitler bundan sonra. İngiliz - al- tün alman milleri iforide herhangi 
man rnilletluini birib:rlerine yakla§- bir ızdil (revizyon) yapmak içi11 se
tırmak için yaptığı gayretlerden bah- bep olm:ıdığı kanaetindedir. Ancak 
aetmiştir: Almanya'nıa müstemlekeler hakkın -
"- Eğer gayretlerim netice iz kal- daki talebi bundan hariçtir. Çünkü 

dıysa, fü.mistir, bu, İngiliz devlet a- Alman>•a'nın müstemlekelere ihtiya
darn!a:-ından ve gazetecilerinden bir cı vardır. Binaen:ıleyh esld milstem:e
kısmının Almanyaya karşı beni bile keleri keııdi ı'ne ıade olunmalıdır. 
hayrete düşüren düşmanlık hisleri Maamafih "bu talep bir ültimatom 
beslemelerinden ileri gelmiştir. Bun- mahiyetini h:ıiz değildir ve kuvete is
la.r, yegane gayelerinin, ellerine ilk tinatlen yapıla;ı bir takp de değıl
geçen fırsatı, benim anlıyanıadığım dir.11 

ebepler yüzünden Almanya ile mü- "2 - Beynelmilel ekonomiyi ka/-
cadele için kııllanacaklarını gizlemi • krndırmak, istibs:ılatın mübadelesini 
yorlardı... kolayla§C1rın11k, para meselesini kati 

... Bugün dehi, /ngiltere ve Alman- olarak halletmek ve bu suretle de ser-

Romen tabiiyetinde olan ukranya
lılar yüksek mim mecliste 4 m ta

rafından tem il ecülecek1erdir. Uk
ranyalı mesl~k teşekkiilleri şimdiki 

kanunda derpiş etliJen teşkilata gire
cektir. Harsi, iktL ndi ve içtimai he
deflere uyan bir teşkilat vücuda ge
tirebilecekJcrdir. 

Romen hükümcti., bu anlaşma ile. 
bütün ekalliyetlerin milli kalkınma 
cepher.ine a.Iınn1a3ı hareketini bitir
miş oluyor. 

Muso ·ni 

dö Bor.o'yu 
fil't~ 1 
abul etli 

Bono, Roma. 7. a.a. Mareşal De 

Duçc tarafından kabul eo:lmi ve mu
maileyh askeri mahiyette bazı mesele

ler hakkında izahat vermiştir. 
Mussolini, Mareşale tknizaJın kıta

lann Mıifettişl ğine t;>Jrjn edildiğini 

lıildirmi,tir. 

Belçika Amerika' dan malzeme 
atın alacak 

Brüksel: 7. a.a. - Albay Foidart 
riyasetinde bir Belçika askeri heyeti, 
tayyare ve hava müdafaa vas1talan sa 
tın almak üzere yakında Birleşik Ame 
rika devletlerine hareket edecektir. 

Menemende lcurutulmakta olan 111 -
cirler biraz zarar görmüttür. İzmir 
ırunta!cas1nda bunJann aksine olarak 
yağmurun faydalan görülmüştür. 

ısır hü ô eli 
bü ük Britanya 

e 

İskenderiy~ 7 a .a. - Royter -
Ba •ekil AH Mahir Pasa, guetelerle 
yaptığı bir görüşme esnasında ıu be
yanatta bul Lmnıuştur : 

Eğer bir İngiliz - Mısır ittifak mu
ahedesi olmamı§ bulunsayJı dahi, Mı
sır'ı:ı Büyiik Britanya imparatorluğu
na karşı hattıharekcti bugünün aynı 
tecelli ederdi. Mısar, demokrasilerin 
hedeflerini ve niyetlerini tamamiylc 
benimsemektedir. 

Baıvekil, biJahare M1sır'ın yakın 
şark komıularına ve arap devletleri
ne knqı olan dostluğunu da ayrıca 
hararetle tebarüz ettirmiştir. 

Milıista hububat fazlalığı 
Miias: 7. a.a. - Bu ıene Milas mm

takasında fazla hububat ekileeeğin

den fazla tohumluğa ihtiyaç görül
müştür. Yüz elli bin kilo kadar tohum 
luk gönderilmesi a1ikadar malıcamlar
dan istenmiştir. 

Alm 

1-Ralp Eena.t ley- Griruinc'e bir d 
ha. {Vals) 

2-lldnz Mıınkel - Vencdik batıra 
(Serenad) 

3- l'uccini - La Bohem operaamd 
bir parça 

4- Fraııı Lchar - Vals 
.S - J. Strau s - Viyana 

efsanesi (v ) 
6 - J. Strausa - Polb 
1 - Ro ıini - Moza~ No. ı. 

18.00 Program 
18.05 Memleket ıaa.t &)"llr1, AJaıw ft .. 

teoroloji haberleri. 
l&.25 Müzik (Radyo cu ork 
19.00 Çoc;ult aaatj 
19.30 Türk muıdği ı 

ÇalA!'llar : 
Vecihe, Ruşen Kam. Ccmlet ıc.-. 1 

I. - Olruyım: Sadi HOSSES. 
1-N ihavent peşrevi. 
2- Uili Hasan - Nihavent -tarla • 

biln cm ki nedeı:ı. 
2- Ahır.et Merhum • Nihavent ıtam 

Bir busene ermek için 
3-Avni bey - Nihııveot rla - mı 

gecede ben gene hicranı dlıfUndü 
5- Yesari Asını • Sultaniyegiili ouiı:a 

Biz Heybelide. 

U. - Okuya.n: Mefharet SAÖNAX. 
1- Ar;f bey ·Saba prkı - Nidhı me 

tine. 
2--- Saba ıarkı - Hayali 1 re det 

me • 
3 -Arif bey - Karciğar ~ııla - Gönlüm 

hayli ııamandır. 
4--- Karciear tilrkil - Pınarın 

tında. 

JJI. - Okuyan: Mustala ÇAÖLAR. 
1-Hafrz . Hüzzam beGte - Aldım ha· 

bayi perçemin. 
2- $evlc:i bey - Hünam prb - Gıuo 

dideleriı: sa • un. buyi d.Ohı b.dıe 
3-T&k.sim. 
_. - Hüzu.m tD.rlrii • U:un olur cfclvln 

biçağl. 

5 - Hüzzam türkü • Sa.na da 7aptınyrm 
Nacıyem aman. 

20.30 Konuşma 
20.45 Türk m\Uiği (FBSıl heytoti) 
21.30 Mü~ik (Damı müziği - PL) 

3 - Yalnız Aımanya arazisinin d~· 
ğiJ, fakat onun biitün menfaat mmta· 
kalarnıı.n emniyetinin de teminat al
tına anmaaı. 

4 - Yeni bir nizamın. yeni bir or
gani.auyonun rurulması, ekonomik 
haya.tın, muvasalanın yeniden tanzi
mi n bu suretle de kültürel ve mede
nileıtirici bir tekamül elde olunma11l. 

~ •nl 01 dı.k • ""'-' '""' "*' dlı!' - • · u -ücl~n .pov.ellexi-_teu"'~ .. -c:= 

yada hakiki sulhun kuru amıyscagı - rıcı bır surette orıaaan Kaıaırmaır. ~-..----A""""""""'""' ..... ..., .. ,,,_. ____ ... 

de iz 1 ısı 
n sif f amir ediliyor! 22.00 Memleket sa.at ayan, ve ahms 

22.15 Ajans ıpor ı;erviıi. 
n.ıs M!Ul!_ Cazband - Pi) 

na inamyorum .• , ·•3 - Avrupa'da ekonomik vaziyc-
Hitler, Versay Polonyasının diril- tin düzelmesi, teminat altına alınmış 

mesi için garpta harbetmenin mana - bir 'Sulh ile ve herkeste emniyet hitı· 
sızlığrnı an attık an sonra, bugün or - ıfoin teessüs etmesiyle kablldir. Bu 
tada iki mühim meselenin mevcut ol- emniyeti yalnız Avrupa &tatüsiimin 
duğunu söylüyor : ksbıılıı neticesinde değil, silfıhların 

S - Pakat yapılacak i§lerin en mU
himml, ırk1 şartları yeni bir nizam al
tıa. almak, yani muhtelif milliyetleri 
mübadele etmt!Jc ve ôu suretle, bah o
lunan tekamülün neticesinde ortaya 
çıkacak yeni hudut hatlarının bugün
killcrden daha iyi olmalarını temin et· 
mele. Binaenaleyh mevzuubahs olan 
yalnız bu mıntakaya ait bir i değil, 
şümulü çok daha geniş olan bir i~tir 
Çünkü. Avrupa'nrn şarkında ve Ct!nu• 
bu arkisinde birçok ulak alman grup 
ları vardır. Bu gruplar, devletle-r ata· 
sınd~ mütemadiyen hadiseler fıkma
sına sebep olmalrıadırlar . .Milliyet ve 
ırkçılık prensiplerinin cari olduğu 

böyle bir devirde, yüksek kültürlü bir 
milletin uzuvlarının temııil edilebile
ce~ini sanmak, ham bir hayalden iba-

.. 1 - Polonya'nın ortadan kalk - ds makul ve ekouomik bakmıd;ın ın:ı
ma iyle zuhur eden meselelerin bal i. ı.cr ı;örüJ.-biltrek bır hadde iıı !ril-

Z - Milletlerin .siyasi ve ikttsad1 mes.'yle el<!r , tınt ·k kabildir. 
lıayatlannı aliıkalandıran beyn~lmi - HitJer sözlerini şu cümlelerle bi 
Jel mahiyetteki meseleleri bertaraf tirmi tir : 

etınek.,_ Alman milletinin Führer'i ve Al-
Polonya hududu ve kurulacak yeni manya'nın Şansöliycsi sıfatiyle şu 

Po!onya devleti baklandaki alman anda, hakkumzı elde etmek için ilk 
noktainazarım böyle tekrarlıyor: ve sert mücadelemizde bizi mucize 

suretinde takdis eden allaha hamdü
sena ederim, ve b::ıe ve diğerlerine 
"tariki müstakim .. i gö ·termesine du.ı 

ederim, ta ki sade atman milleti de· 
ği1, belki bütün Avrupa, sulh içinde 
yeni bir &aadctten miltenaim olsun 1 

"l - İktııs.adi, ırkı ve tarihi haki
katlere uygun bir alman h\ldudunun 
tesbitl. 

2 - Milliyetler meselesinin halli: 
yalnız bu araziyi değil, fakat bütün 
cenubt Avrupa devletlerini alakalan-

Bundan sonruınL pek işitemedim. Seı.lcr boğul

du. Annem hlçkırıyordu. 
Bu vakadan iki gün ~onra bir sabah Fehmi, beni 

bahçeye çağırda. Ağaçların arasına daldık, etra(t din
ledi. Civarda kimae olmadığına kana.at getirine" a
na döndü· 

- Geı;c. gene kavga ettiler. İşittin mi? 

- Hayır, i9itmedim. 
Fehmi, biraz daha sesini alçaltarak ,CSyledi: 
- Anneni ölümle tehdit etti. Eğer istediği para· 

yı vermezse öldüreceğini söyledi. 
Bu adamdan her türlü .fenalığı ümit ediyordum. 

Fakat işi bu dereceye kadar götürccğini tahmin et
memiştim. Ne söyliyeceğimi ·aştrdım. Üvey babaımn 
evden gitmesini bekledim. O gider gitmez hemen an· 
nemin yanına koştum. Zavallı anneciğim, beni görün
ce, boynuma sarıldı. Hıçkırarak ıığJamağa b:ışladt. 

Kendisine hiç bir şey soramadım. Onun hali, nifanlım 
Fehmi'nin ijittiklerinde yanılmadığını gö.,,teriyordı:. 

Fehmi'nin yanına döndüm. Baş. baş<l verdik. DU~ün· 
dük. Hadiseden polisi haberdar etmeğe karar ver
dilr. 

Recai Yılmaz, dudaklannı büktü: 
,_ Ortada, dedi. Polisin mUdahalesini icap ettire

cek bir sebep gÖTemiyorum. Ölümle tehdit eclildiği· 
ni bizzat annenizin şikftyet etmesi llzını gelirdi. Ô · 

nun şikayeti olmadan müdahale ettiğimiı: talalird~ 

müşkül bir vaziyete düşebiliriz. Koca ını tevkif et
tiğimiz zaman, anneniz böyle bir tehdidin vaki olma
dı!ını ıö ·lcrae, ne yaparıı:? 

Genç kız, yerinden fırladı. Polis ıcfinin ellcr:ine 
._nldı: 

- Annemin b8yle bir ~ikSyette bulunmasına lm
kln Y.oktur. Her şeye ra-men bu adamı Kvif.or. Yal-

varırım size, annemin hayatını kurtarın!... Onu bu 
katil herifin eline bırakmayın J... 

Genç kızın, gözlerinden yaşlar iniyordu. 
Recai Yılmaz, dudaklarım ıınrdı, odada dolaşma

fa ba5ladı. Bircenbire durdu. Kısa bir müddc: dii~ün
dü. ı. tasasınnı başına geçerek oturdu, genç kı,.a s'ikü
nct tavsi}ıe etti: 

- TeJaş etmeyiniz. Madam ki. bu kadar korku· 
yor unuz, sizi himaye ederiz. Evel:i, gözlerinizi si
lin, sonra karşıma geçip oturun. 

Genç toz, küçük dantelli mendiliyle gözlerini sil-
di. Polis şefinin kaı §ısındaki sandalyeye oturdu. 

Recai Yılmaz, not defterini açtı. Eline kalemini 

alarak söyledi: 
- Rıfat Karaman'ı, takip ettireceğim. ŞüpNli 

bir hareketi görülünce de:hal tevkif etm"lc ı ıçın e 
mir vere::eğim. Şimdi sizden \)ir kaç şey 01ac.ığım. 

bminiz nedir? 
- Süheyla Çağlar. 
- Annenizin adı? 
- Güzin. 
- Nerede oturuyon\lnuz? 

- Çamlıca'da, Tevfik Çağlar'ın köşkQ• de . 
- Pek al!. Bu kadarı kıifi. Evinize gidin. Ralıat, 

rahat oturun. Bu dakikadan itibaren poliıin himaya-

Havacdık ve spor Alman 
ustalar 

GAzi Terbiye Enstitü.sün 

gitlil 
Türk Hava Kurumunun organı olan 

bu gü.zel derginin ilk teırinin birincı 
yarısına ait olan nüshası çıkmıştır. 
Kapağı, Ankara'dald pasi E müdafaa 
tecrübelerine ait güzel bir resim süs
lemektedir. 

Bu nüshada tecrübeye ait iki yazı, 
hava hakimiyetine dair Abidin Da
ver'in bir yazısı. ıon harpte hava ha· 
kimiyetinin kudretine dair çeşitli ik
tibaslar, yelken uçuşu ve meteoroloji 
adh bir tetkik, gene harp dolayısiy
le avcı ve bombardıman tan,areleri 
arasında bir mukayese, Amerikada 
bulunan pilot Bayan Naciye Toros'uo 
bir mektubu, cephelerde hava han
katı kronolojisi, B. Ki.zım Nami Du
ru'nun yurd sevgisi başlıklı yazısı bu
lunma.ktadır. 

Meksiko, 7 a,a. - •'Columbua" is· 
mindeki alman transatlantik gemisi

nin iki makiniat ustası, iki gündcn
beri ortadan kaybolmuştur. Bunlar, 

sahil civarında bir alman tahtelbahi· 
rinin Diesel motörünü tamir etmekle 

meşgul idiler. Transatlantikten, böy
le bir tamire ihtiyaç görüldüğünün 
ne suretle haber alındığı suale şayan 
görülmektedir. Çünkü "Columbus"ün 
telsiz cihazı tahrip edilmişti. Gemide 
r-ort•t:f ı-:, alet bu·a:-ıduğu tahmin 
edilmektedir. 

Gazi Terbiye Enıtitüı>üne nehari o
larak devam etmek istiyenler için çı
Jan müsabaka imtihanı dün Gazi Ter
biye Enstitüsü bimunn<la bir imtihan 
heyeti huzurunda y pıltnıştır. "Bu im• 
tihanda muvaffak olanlar bir iki gü
ne kadar beni olacaktır. 

, ....... , .......................................... . 

1 
ESKi GAZETE, ECMUA1 

KİTAP 

Bir kilo gazete varlığiyle 
günde 2 çocuk doyunılabilir ! 
Paket y pmaktan ba!ka bir 
işinize yaramıyacak olaaı es
ki gazeteleri bu haynlı i e 
vermenizi Çocuk Esirgeme 
Kurumu saygıyla diler. 

Havacılık ve sporu tavsiye ederiz. 

Bu haber teeyyüt ettiği takdirde 
Columbus. bi tarafJ1ğ1 ihlal eden bir 
harekette bulunduğıı için 24 saat zar
fında limanı terketmek mecburiye
tinde kataeakttr. ......................................... ____ ... 

-No.2-

ai altındasınız. 
Süheyla, teşekkilr ederek p0lis şefinin yanından 

ayrıldı. 

••• 
S ivil polis memuru, bahçede yavaı. yava~ dola· 

ııyordu. Gece karanlık ve korkunçtu. Gök yü· 
zünil bulutlar kaplamı_ş, bir tek yıldız bile pırılda. 

mıyordu. Dört gündür ortalık kararınca bahçeye gi· 
riyor, şafak sökünceye kadar kö~kün etrafında dola 
şıyordu. Bugüne kadar ebe:miyetli hiç bir Mdise ol· 
mamışh. Kolundaki fosforlu saate baktı, Bu sırada 
bir hışırtı işitti. Dinledi. Kulağına aüratle uzakla~n 
bir ayak sesi aksetti. Cep fenerini sıkardı. AğaçJar. 
dan birinin arkasına siper aldı. Düğmeye bastı. A
ğaçlar arasındaki dar yoldan, orta boylu bir adnmın 
ko arak u.ıaklaftığını gördü. Feneri söndürdil. Ka
ç.an adamın peşine düştü. Bahçeden çıktı Tekrar fe
neri yaktı. Orta boylu adam bisikl te atlamış, yoku) 
aşağı yıldırun süratiyle kaçıyordu. Takip etmenin 
imkansızhğl!u anladı. İlerideki polis noktalarına te
lefon ederek herifi yakalamak için köşke döndü. 
Bahçe kapısından girince, hayretinden olduğu yerde 
mıhlandı. Köşkün bütün elektrikleri yanmıştı. İçeri
den, çıflıklar, gürültüler geliyordu. Bir aanlye dur
du. Kendini toF.arlaclı. Köşküıi kaP,uunı tel şla çaldı. 

Ayak sesleri bağmşmalar, lçerdekHerin kapıyı işit
melerine imkan vermiyordu. Sivil polis memuru ka
rının önünde daha fazla beklemenin bir fayda ver
miyeceğini anladı. Oradan a:rnldı. !çeri girmek içia 
müsait bir yer aramağa ba~ladı. Köşkiln arka tara. 
fındaki alt pencerelerden birinin açık olduğunu öz
dü. Hemen içeri at1adı. Tabancasını çekti. İhtiyatlı 
•dımlarla oda kapısıM doğru ilerledi. Hole GUbi;t 
zaman her taraf aydınlıktı. Kulak kabarttı. Güriillü 
lresilmişti. Üst kattan, bir kadının hıçkırarak al~· 
ğı iJitiliyordu. Merdivenleri bir hamlede çık11ıı. v 
halkı, merdiveni. çıkar ~ıkmaz sağ tarafdaki oilıd.ı 

toplanmı~lardı. Oc.la kapısı ardına kadar açık• ~
vil memur, tereddüt etmeden içeri daldı. Gön!ü-ii 
manzaradan irkildi, Bir kadın, kanlar içinde karyo

lanın ü tünde uzanmı yah}'ordu. Karyolanın bq u.. 

cunda benzi kül gibi olmu , genç bir erkek gcccl'k 
kıyfetiyle duruyor, karyolanın ayak ucuna kapan.mlf 
bir genç kız inliyerek ağlıyordu. Kıyafetinden hiz
metçi olduğu anlaşılan o:ta ya~h bir kadın ıaşkıa. 

bir halde odanın ortasına dikilmiş bakıyordu. Sivil 

poJia memuru, pijamalı genç a<bma yaklaştı: 

- Çabuk bana telefonun olduğu yeri gö teriniz, 

dedi. 

Genç adam, korkunç bir rüyadan uyanır gibi ir

kilerek sivil mtmurun yüzüne baktı. Sonra hiç sesi

ni. çıkarmadan dış.arı doğru yürüdü. Sivil memur pe-

lnden çtktı. Genç adam, holiln kaşesindeki masanın 

üzerinde duran telefonu gösterdi. Sivil memur. mi 

rotana kulağına ıöttirdü. Numar yı çevirdi. Bir, ild 

dakika bOkledi. 

(Sonu var') 
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lik maçlarının ikinci haftasi -
Muhafızgücü As. Fa. yı 7 - 3 

Demirspor Harbiyeyi 
5 · 4 yendiler 

Demirsporlular ~ildleri törenle aldllar 
D !>~n lik maçlarının ikinci haftasında As. Fa. Gücü ile Muhafızgücü ve 
eınırsporla Harbiye İdman Yurdu karşılaştılar. Binlerce ankaralıyı bir 

araya toplıyan bu maçları Muhafızgüçlüler 7-3, Demirsporlular 5-4 kazan
~ıl~r. İki müsabakada atılan gollerin sayısı 19 zu bulduğuna göre, biribirini 
ogalıyan bu gollerin seyircilere ne kadar heyecan verdiği kolayca anla

§ılabilir. 

Bugünkü 
ot yarışları 

Dün 'k· .. tör ı ı musabakanın arasında kısa bir açık Muzafferden iyi bir pas alan Habip 
jan enılapıldı. Ankara Bölgesi Futbol A - takımının beraberlik sayısını yapmıştı. 

At yarışlarının ikincisi bugün saat tam 
15 de Şehir Hipodromunda yapılacaktır. 
Kaydedilen atların kalabalık olması dola
yısiyle yarışların heyecanlı olacağı ümit 
edilmektedir. Bugün ilk yarış iki yaşında 
ve hiç koşu kazanmamış yerli halis kan 
lngiliz erkek ve dişi taylara mahsustur. 
İkramiyesi 400 lira mesafesi 1000 metre -
dir. Bu yarışa üç tay kaydedilmiıtir. 

:Yo 1 
• Ferid Karslı geçen senenin fiampi- Canlı bir oyun .. Görühiyor ki Demirspor 

ra;u De:nirspora bu şampiyonluğun hatI- müdafaası çok ııayret sarfroiyor. Haf hat-D ol~n tunç levhayı verdi. h hücumlara yardımdan ziyade gerilere 
Bpo enıırsporlular dün C.H.P. nin Ankaralı kaçıyor. 
ev rc?lara armağanı olan :ı_ildi de bir sene Bu esnada Demirspor kalesi bir iki teh
la edlkı !iaınpiyon Harbiye ldmnn Yurdlu - like geçirdi ve sonra bu tehlike diğer ta-

r an teslim aldılar. rafa aktarma oldu. Hakkının ac;ık vaziyet-
n Ha11c bir ytl içinde iki muvaffakiyetli 1 te kaçırdığı bir ~olü ıa inci dakikada Arif 
kette, alan Demirsporl~ları hararetle al - ağlara takdı. 
dışladı, Bi1 de gene futbolculıırı tebrik e- Ü . .. 

er, ha rı1arının devamını dileri;ı;. çüncu gol: 
7U. r a • • ırı unarız 

Dünkü .. b Fabr'k mu~ .~~aların birincisi Askeri 
lar 1 atar Gucu ıle Muhafızgücü takım -
id ı a~asında idi. Hakem Ahmet Cemalin 
bıjaresınde karşılaşan bu iki en eski kulü -
ccı ıı,,. oyd~nu hiç de beklenilmiyen bir neti-

er ı. 

tir~~~inci1 d.ev~eyi Mubafızgüçlüler 4.0 bi
Cağ er ... kıncı devrede bu gollerin arta • 
ka b~ gosteren bir oyun başladı. Filhaki
canıı OJrle de .~ldu., Fakat bir aralık çok 
di:ıren ve enerJık .. b!.r tarzd.a topu_ müt~.m.~ -
!iyen M uhafızC'ucu kal esme dogru suruk
İkinc:· t~· Fa. lılar bir gol çıkardılar. Bunu 

A. k 1.r ~ol takip etti. 
gün s .erı _Fabrikalar Gücü için bir ümid 
&ıiçfu{ dog.~r ~ibi olmuştu. Lakin Muhafız
lar. s~r d~rdu 7 yapmak imkanını buldu
lltağ!u n bır gayretle bir gol daha atan 
a:ırrıldp takım 3 - 7 lik bir farkla sahadan 

ı. 

lar~uh:B~;zhlnr ikinci devrede yorulmuş -
:Yoks~zl ı hassa müdafiler ... Bu antrenman 
ve hattU!,'\1 a~ daha kendilerini beraberliğe 
kabi!iy ti ~açlübiyete gütiırecckti. Nefes 
burada ek erını arttırmaları icao ettiğini 

Mazis' aydedcmeden geçemedik. 
ı:örunen ı~den hiç bir eser kalmamış gibi 
llatılını:y 8 • Fa. Gücü, dün yerlerin<le oy
de idi Vn °YUncularla çok zayıf bir hal
biYeti 'kabe 

1
daha sahaya çıkarken mağlu -

bir fark hu Ct:nişti. Fakat bu kadar açık 
kaç ı:enc· atıra gelmiyordu. İçlerinden bir 
ha feci b~n :~salsiz gayreti olmasaydı da
di. ır ikıbete uğrıyacakları şüphesiz-

- llakenı Ahnı t C l b' · 'kb 1 · · urnit ve d' e ema ıze ıstı a ıçın 
Pişrner/ 1• An~ak, henüz maç idaresi için 
hatalar/li ,ı;>l?,uşu görülmekte i<li. Bir çok 
halde g·· go~unun önünde cereyan ettiği 
<:ırdı. Borınuyor~u. Bir sürü ıle ofsayd ka
Celennı ed~eket kı bu ofsaydlar ııolle neti -e ı. 

Demir spor • Har biye 
Gü .. 

•abak~un ve hatta haftanın en mühim mü
YapıJa;ı .. ~CJ?lirsporla Harbiye arasında 
fedilen 1~~kcı ~açtı. Bu maç kendisine at
taraf d aba., a nısbetinde güzeldi. Her iki 
!arını da ldır buçuk saatın ekseri zaman
~ağlub'o uran iyi bir oyun çıkardılar. 
biYete !Y~tt~n beraberliğe, tekrar mağlu
bi:ıren' •kıncı def~ beraberliğe ulaşan Har
ı:o:ıe1 ;r son d:ıkıkada kalelerine giren bir 

D ;4 Yenildiler. 
devr:nı!rsı;ıorun i.lk golünü daha birinci 
rinde~ıbi •!k. dakıkasında Harbiye bekle -
sarsılın el rısı yap~ı. Takım bu gol<len hic 

a ı. Nıtekım yedinci dakikada sol 

ocııe ıc:ma<lt C<Ien bir gayret durmadan 
ilerliyen forvetler ... İki taraf müdafaası 
da çırpmıyor .. Fakat Demirspor ağır bası
yor. İşte neticesi: 29 uncu dakikada Mus. 
tafanın şütü ile üçüncü Demirspor &'Oiü 
Harbiye kalesinde .. 

Kalelerine giren gollere rağmen Harbi· 
yelilerde sonsuz bir azim var. Muhakkak 
gol çıkaracaklar. Habip, Muzaffer. Muh
terem hepsi hücumdalar .. Yükselen topa 
çıkışlar fevkalade. Yerden ilerliyen topa 
üç dört oyuncu birden fırlıyor. Böyle bir 
gayret mükafntHz kalır mı 1 Kalmadı ve 
37 incı dakikada Harbiye sağ içi mükem
mel bir şiltle ikinci golü takımına kazan -
dırdı. 

Birinci devre 2-3 bitti, 

ikinci devre: 
İkinci devre baştan başa heyecan ... Daha 

birinci dakikada Demirsporlu Hakkının 
yerinde bir sıyrılışla dördüncü golü yap
masına rağmen 4-2 mağlubiyetten sıyrıl -
mıya çalışan Harbiyeliler hiç de nevmit 
görünmüyorlar. 

Üst üste akınlar, direğe çarpan ııütler 
ve nihayet demir gibi bir :iÜtle ağlara ta
kılan üçüncü Harbiye golü .. Dakika 16. 

4-3 neticeden sonra beraberliğe bir adım 
kalmıştır, Demirsporlular galibiyeti kacı
racaklar mı? Oyunun cereyan tarzı hiç de 
böyle bir ümit vermiyor. Çünkü Demirspor 
oyuna hakim olmuştur. Bir çok akınları 
Orhan, Mustafa ve Şemsi boşa vermese
ler bir iki gol muhakkak çıkacak, 

Tekrar beraberlik: 

Fakat bütün üstünlüğe rağmen 28 inci 
dakikada tam manasiyle bütün hatları yır
tarak geçen Harbiyeliler Muzafferin a -
yağiyle kendilerine ikinci defa beraberli
ği kazandıran gollerini atıyorlar ... 

Son dakikalara doğru beraberliği mu -
hakkak saydıran bir oyun temposu içinde 
iki tarat da neticeden ümitlerini kesmiş 
görünüyorlar. 

Bilhassa Harbiyeliler lüzumsuz bir sert. 
Jikle oyundan çıkarılmayı hak etmiş bek
lerinin yokluğu yüzünden 10 kişi kalmış • 
!ardır. Habip müdafaaya yardım ediyor .. 
Maçın neticesine bir dakika var. Artık 

seyirciler tribünlerden iniyorlar, Netice 
belli oldu mu dersiniz ? 

Son galibiyet golü: 
Hayır Şemsi fırsattan istifade etti ve bü

tün mac; imtidadınca devam edip gelen ha-

Sigetvar ------(Fikret Atlı) 
Konca (At. Atman) 
Gürayak (S. Başlangıç) 

Bu taylar ııimd\yc kadar alıuı ı.:o,ulu -
da bir muvaffakiyet gösteromemişlerdir. 
Bunların içinde en kuvetli olan Konca idi. 
o da uzun zaman hasta olduğundan ve da
ha yeni yeni ı;alışmıya başladığından ha
zır oldu&unu zannetmiyoruz. Bu vaziyette 
(Sigetvar)ı bu yarı:;ın favorisi addetmek 
yanlış olmaz kanaatındayız. 

!KiNCi KOŞU: 
(Tiftik) koşusu üç yaşındaki yerli ya

rım kan İngiliz erkek ve dişi taylara mah
sustur. İkramiyesi 255 lira mesafesi 14-00 
metredir. Bu ko§uya be:ı tay kaydedil • 
miştir. 

Poyraz ------- ($. Halim) 
Nirvana (F. L. Karaosman) 
Yılmaz (R. Kahyaoğlu) 
Canete (M. Karabay} 
Yüksel (Nuh Sergin) 

Günün en mühim yarı;iı bu olacaktır 
zannındayız. 

Bu koşuya kaydedilen beş tayın beşi de 
kuvetli ve idmanları mükemmeldir. Yalnız 
eskiden kazandığı koşular dolayısiyle 
P o Y r a z ı fovari göstermek hata ol -
maz. İkincilik için diğer dört taydan han
gi birisine oynanabilir, 

ÜÇÜNCÜ KOSU : 
(Ziraat Bankası koşusu) üc; ve daha yu • 

karı yaştaki yerli halis kan inciliz at ve 
kısraklara mahsustur. İkramiyesi 510 lira 
mesafesi 2200 metredir. Bu ko:iuya da be:ı 
halis kan kaydedilmiştir. 

Tomru (Asım Çırpan) 
Romans (Halim Sait) 
Kaya ------- (Fikret Atlı) 
Yatagan ( F. L. Karaosman) 
Sifkop (Ferruh Oran) 

Bu yarış da her halde güzel olacaktır. 
Çünkü bugün için fevkalade iyi bir vazi -
yette olan Tomru, aşağı yukarı koştuğu 
ekseri koşuyu kazanan Romans ve İstan
bul yarışlarında iyi dereceler yapan Ka-

tasını tashih eden bir şütle takımım en 
son dakikada galibiyete ulaştırdı. 

Seramoni, sinirli hareketler, alkıs .. Mac; 
tamam olmuştur. Demirspor 5~ galip ... 

Demirsporda isteksiz oynıyanlarla ne -
fessızler birbirleriyle oyunu bozmak için 
rekabet ettiler. İkinci gol Kimilın, üçün
cü gol Maratonun hata:>ı :tiizünden yenil -
mi&tir. Esasen dün haf .u>tU baştan suıu 
kadar bozuktu. 

Harbiye takımı mükemmeldi. Noksan 
olan yalnız tecrübe idi. Bir kaç hafta son
ra istikrar bulacak olan bu takım Ankara 
!ikinde layik olduğu mevkii muhakkak a
lacaktır. En muvaffak oyuncuları Habip 
ve sonra Muzafferdi. 

Hakem Celal, çok bitaraf, belki çok bil
a-ili ve fakat bütün bu meziyetlerine raf· 
men maçın cereyanı içinde kendisini kay
betmiş bir halde idi. 

İki mac;ı gördiikten sonra yüksek hakem 
komitesinin başkanından azasına kadar 
kendilerini bu vaziyetlerin düzelmesine 
vakfetmiş arkadaşlara stadyoma kadar gel
melerini ve gözlerinin önünde cereyan e • 
den hadiseleri gördükten sonra hükümle -
rini vermelerini rica edeceğiz. 

Bugünkü maçlar 
Bugünkü maçların programı şudur : 
Galatasaray - Maske Spor saat: 13.45 

Hakem: Refik Güven, Yan hakemleri: Yu
suf Aysal, Şuayp Kıraç. 

Gen!ilerbirliği - Birlikspor. Saat: 15.30 
Hakem: Necdet Özgüç, Yan hakcajcri .: 

&. H, P, Şildirli, ve 939 ~ımpi19ııtuluııu bzanan DetJJll:>Dorlulır Ziya Ozan, Bedri Erdcncr, 

ya bugiln he;-si bir arada koşacaklardır. 
Bu koşuda en büyük şans Toınrudadır. Ro
maM ve Kaya Tomrunun en kuvetli raki -
bidirler • 

DÖRDÜNCÜ KOŞU : 
Bu koşuya gelinceye kadar kazançları 

3000 lirayı doldurmıyan dört ve daha yu
karı yaştaki yerli yarım kan İngiliz at ve 
kısraklara mahsustur. İkramiyesi 225 lira 
mesafesi 2000 metredir. 

Bu koşuya altı yarım kan kaydedilmiş -
tir. 

Mahmure ------ (S. Temel) 
Alceylan (F. Atlıoilu) 
Maksut (M. Pars) 
Baskın (C. Apayık) 
Lüksbar (H. Atlı) 
Jönkız (S. Savaı) 

Bunların arasında ilk nazarı dikkati cel
beden eski ismi Bintepe olan Baskındır. 
Geçen haftaki koşusuna göre en büyük şan
sı ona vermek icap ediyor. Bunun en ku -
vetll rakipleri Mııhmure ile Alceylandır. 

BEŞ1NC1 KOŞU : 
(Satış koşusu) üç ve daha YUkarı yaşta 

halis kan İngiliz at ve kısraklara mahsus
tur. İkramiyesi 255 lira mesafesi 2000 met
redir. Beş halis kan kaydedilmiştir. 

Prişta ------ (Bn. Stat Hato) 
Tomru (Asım Çırpan) 
Taşpınar (Kemal Tezer) 
Şıpka (Tevhide Çırpan) 
Neriman (Şaban Atlı) 

Bunun içinde ve hiç görmediğimiz yal -
nız Neriman vardır. Onun da bu yarışta 
pek mühim bir iş göreceğini tahmin etmi-

roruz. Tomru ise bu yarışa da kayıtlıdır. 
şittiğimize nazaran Tomru iki yarışa da 

girecektir. Buna nazaran bu koşunun da 
Tomru tarafından kazanılması pek güç de
ğildir. Prişta ve Şipka Tomruya rakip 
olabilirler. 

Bugün çifte bahis bir tanedir. Dördün
cü ve besinci koşular arasındadır. Tavsi
ye edeceğimiz en kuvetli tahmin 4/2 yani 
Baskın - Tomru kombinezonudur. 

İkili bahis de bir tanedir ve üçüncü ko
şudadır. Burada da 2/1 ve 1/.2 yani Tom
ru - Romans ve Romans - Tomru oyna -
mak akla gelen en kuv~li bir ihtimaldir. 

İsparta' da hükümet konağı 
Isparta, 7 a.a. - Şehrimizde ya

pılmakta olan modern hükümet kona
ğı inşaatı sona ermek üzeredir. Ya
kında bütün devairin yeni binaya 
nakledecekleri ve açılma töreninin 
cümhuriyet bayramında yapılacağı 
kuvetle umulmaktadır. 

Yugoslavyada ihrataf tahdidi 
Belgrad, 7 a.a. - Milli banka nez

dindeki döviz komitesince ittihaz e
dilen bir karara tevfikan kliring ha
ricinde kalan memleketlerden idhal 
edilen eşyanın ihracı milli banka dö
viz müdüri.veti tarafından menedil
miştir. 

Serbest güreşler 
Bu sa ah sta yo da 

saat 10-30 da boş ayacak 
Bugün saat 10.30 da stadyomda '" 

yapılacak serbest güreş müsabakala
rının teknik idaresini üzerine alan 
güreş federasyonu jüri heyetini ve 
hakemleri seçmiştir. 

Jüri heyeti: BB. Nizamettin Kır

şan, Tayyar Yalaz ve Kerim Bükey
den mürekkeptir. 

Hakemliği de BB. Kemal ve Neca
ti ile antrenör B. Pellinen yapacak
lardır. 

Müsabakaların ciddi tutulması, gü
reşçileri bu kar ıla malara ehemiyet 
vermeğe sevketmiştir. Gerek Tekir
dağlı, gerekse Kara Ali ve Mo1la Meh 
met geçen hafta içinde birkaç ekzer
siz yapmışlardır. Alman, bulgar ve 
Habeş rakipler de tamamiyle hazır 

vaziyette bulunmaktadırlar. Şu halde 
güreşler çok sıkı ve o nispette de he
yecanlı ve hararetli olacaktır. 

Mühim güreşlerden eve!, dün de 
yazdığımız gibi genç pehlivanlar tu
tuşacaklardır. 

Biletler dünden itibaren stadyom
da satılmağa başlamıştı. Kızılay An Eski Türkiye Baş peblivanr Kara AH 

kara merkezi, fakir ve düşk\inlere 1 müsabakalar için 50 ve 25 kuruı bilet 
yardım maksadiyle tertip ettiği bu parası tesbit etmiştir. 

Tdirdağlı Hüseyin cüceşlerinin birinde 

Hukuklu ar'ın 
top antısı 

Ankara hukuk fakültesinden mezun 
olup da Ankara'da bulunanlar, arala
rındaki bağları daha fazla kuvetlen -
dirmek ve mesleki hasbihallerde bu
lunmak maksadiyle her ayın ilk cu
martesi akşamları birlikte yemek ye
mek ve toplanmak kararlarını dün ak
şam tatbika başladılar. 

Evelki yıllarda yapı lan bu tarz top
lantılar, bundan böyle daha sık ve da
ha esaslı bir programa bağlanmış olu
yor. 

Dün akşam gar gazinosunun üst sa
lonu bu toplantı için hazırlanmış bu
lunuyordu. Toplantıya profesörler ve 
hemen bütün mezunlar gelmişti. Top
lantı samimi bir hava içinde geçmiş, 
mektep hayatından başlıyan hatıralar 
anlatılmış ve toplantının bundan böy
le bütün hukukluları çevresi içine a
lacak ekilde genişletilmesi kararlaş
tırılmıştır. 

Yemek ortasında Hıfzı Oğuz Beka
ta bu toplantının tevali etmesinin ala
cağı müspet şekiUerden bahsetmiş ve 
yavaş yavaş bir meslek bütünlüğü ve 

tesanüdünü temin yolunda bu hareke
tin esaslı bir adım olduğunu tebarüz 

ettirmiş, gelen profesörlere, huJ.:u'·lu
lara ve toplantının müteşebbisleri o
lan profesör Cahit Oğuzoğlu, Zekt:ri

ya, Salim, HaJil sezaiye ve diğer ze
vata teşekkür etmiştir. 

Bütün hukuklulara, samimi bir ha
va içinde toplanmak ve konuşmak fır
satını veren bu toplantıların her ayın 
ilk cumartesi tekrarlanması kararlaş
tırılmıştır. 

Mefaksas atlet 
mümesillerini 

kabul elli 
Atina, 7 a.a. - Başvekil B. Metak

sas, Balkan oyunlarına iştirak eden 
atlet mümessillerini kabul etmiştir. 

Yunanistan atletizm federasyonları 

birliği reisi B. Rinopulos, mümessil • 
leri Başvekile takdim etmiş ve yunan 
hükümeti ve hususiyle hükümet reisi 
tarafından atletizm hakkında yapılan 
maddi ve manevi hakiki müzaharetten 
dolayı, balkan atletleri namına teşek
kür etmiştir. 

B. Metaksas şu mukabelede bulun
muştur: 

"- Balkan atletleri, atletizmin be
şiği olan bu memlekete hoş geldiniz 
demekle bahtiyarım. Bugün, o çok es
ki ananeyi Jayik olduğu şekilde de
vam ettiriyor ve balkan milletleri ara
sındaki kardeşliği yaratmağa asil bir 

rekabetle çalışıyorsunuz. Memleketle
rinize avdetinizde, Yurtdaşlarınıza en 
hararetli selamlarımızı götürmenizi 
rica ederim.,, 

Milasta tütün istihsalatı 

Milas: 7. a.a. - Bu sene tütün i ti11 

salatımız bir buçuk milyon kilodur. 

Milas tütünlerinin bu sene Eğe mın

takası tütünlerinin en nefisi olduf,u 

söylenmC:ktedir. 

Bugün U L U S sinemasında 

Me~hur KIRIM muharebesinin destanı T ü r k ç e sözlü 

KEŞİF ALA 
Baı rollerde: ERROL FL YNN _ OLIV1A de HAV1LLAND 
A,k v~ ihtirasın doğurduğu büyilk macera filmi nıuvaffakiyctlerle 

devam edıyor. 

Ayrıca METRO JURNAL en son dünya havadisleri ... 
Dikkat sabah 10 ve 12 ucuz matinelerinde 

SAV OY O T E L 

TL: 2193 
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Dü a gazetelerinde nasıl karıllandı ! 

Amerika'da" u tekliflere 
itimat edilemez11 d·yorlar 

V ington, 1 - Kapitol kulvar-ığı i~in demokrasilere açıkça hücum 
larında iyan ve mebuıan mccli !erinin etmekten çckinmittir. 
.zası gu ~o~taJar üzerinde mu abık Sovyctlerle askeri bir ittifak ak-

l:almakta ıdıler: tetmck imkanı mevcut olmadLğı için 
1. - Hitler'e itimat etmeğe imk n Stalin'in HiUcr'in böyle bir ihtinıal-

yoktur. den bahsetmesine müsaade etmediği 
ı. - Hitler'in nutkunda aulh mUz • ~şikardır ... 

kerelerine giri~mek hnkinını verecek Beynelmilel bir k<,mferans toplan· 

ULUS 

Polonya başvekilinin 

millete hitabesi 
Pari-. 7 LL - Polonya be.şvelrili 

general Skorsk~ Polonya milletine 
hitaben bir beyanname ne9retmlgtlr. 
General bu beyannanıede diyor iri: 

'"Gerek kendi adıma gerek arkada,. 
larım adına beyan ederim ki millt 
birlik hilkUmeti kendilerille ve ıi.ıle
re Jayik yani bilyUk ve bil&iıtiına bU· 

tün v tanda,ıar için 4dil bir Polonya 
kurmakt n baıka bir heder takip et
miyecektir. 

Polonya dimhuriyeti ve milleti a
dına bütün dünya önünde reamen be
yan ederim ki Polonya milletinin 
topr 1 rına ve en aziz hakkına te
cavib olunmuştur. Polonya devleti· 
nin parçalanma ını asla kabul etmi
yeceğiı.'' 

Ada 

582 

582 
583 

583 
583 
!83 
583 

Paraol 

17 

18 
l 

2 
3 

16 
20 

.. .. 

.. 
• .. 

.. 

• .. . 
• .. 

istimlak ararı 
" - lüc:· w·· rack1a 

Kolağa. opnarmdan Mc 
Rasim. 
Mahir 
12 bi.ase itibarlyh. 
2S hisse Hayrullah oğlu B ir Fuat. 
25 hiaae Hayrullah oğlu Bahri. 
2 hisse Hayrullah kuı Mcdi]"O 
20 hiasc Ahmet kızı İffet 
Omıao kızı Hatice 
Osman kızı Slireyya 
Halil oğlu Hasan 
72 bisııe itibariyle 

,, Hayrullah oğlu 
25 hi&1e Beşir Fuat. 
25 hisse Hayrullah oğlu Bahrı 
20 hiıme Hayrullah kuı Hediye 
20 hisse Ahmet kızı İffet 

•n 
392 
24? 

2645 

muraoılal.lıı:s 

.luymeti 
Lfra Kr. 

2 
2 
l 

3 
3 
4 
1 

50 
50 
50 

00 
00 
00 
50 

8 . 10 . 19 

htiml lı. 
bedeli 

Lira Kr. 
-- -

360 00 
360 00 

ısrn 79 
1Sl9 79 

121 58 s 
1215 83,S 
1266 00 
1176 00 
968 00 

1377 .s 
1377 60,5 
1 o 2t 

1102 08 
bir temel yoktur. maaına dair Hitlcr tarafından yapı· 

İnflTatçtlar bundan Amerika hükU- lan teklifi bahis mevzuu eden Perti· 
metinin memle.Jteti harbe ailrükliyebi· nax. "Ordr" gazetesinde şöyJe yaz

lngilteTe Polonyaya açtığı 
hrediyi yeni hiikümete veriyor Erzurum mahalleıııinln Öncebcci sokağında ye!file kalbolunmak üzere istimlaki talcarrlir eden \Je nıu.-rHIStrr 

nnın adresleri meçhul bulunduğundan 3710 numaralı kanunun 10 uncu maddesine tev!i an te ti 

lccck olan her tlirlil hareketlerden iç- maktaöır : 
tinap etmesi lhımgeldlği neticeıini 
çıkarmakta, fakat her iki mecUste de 
ekseriyeti teşkil eden hUkümct taraf
tar! ı HiUcr'in nutkunun Avrupa'da 
harbin ctevıımı hakkında mevcut olma
sı muhtemel biltUn ~Upheleri iıalc et
tiği .kanaatini izhar eylemektedirler. 
Bunlara göre b[tnraflık kanununun 
Hitler'in lehinde bir fark gözetmlye· 
cek şekilde bir an evci tldiH her :ta· 
mandan dyade lbımdır. 

Mıuolini'nin ismi geçmiyor 

Beynelmilel konlerana naa-ıl 
hazırlanır 

"Hitler, böyle bir konferansı lhti -
mamla ha.ıırJamak Jazımgeldiğini at:y
lü}•or. Ç~mbcrleyn ile Da\adiye, bu 
konferansın Hitlercili in yıkılma ı 
suretiyle nasıl hazırlanma ı lbımgel· 
diğini kendiliine österme e haıırdu
lar. llitler'e cevap vermek isin ııul
hun bu başlıca f rtının iki ı..aşvelr.il 
tarafından tekrı.1:- ed:~nıc~i '-afh!ir .. , 

Soğuk ve kuru del ili er 
Epok §Öyle diyor: · 

LONDRA: 7. a.a. - 1 Ey!Ol 1939 
tarihli anla ma ile Pot nya'ya çılan 
ve fakat İngiltere'de kalan 5 milyon 

kaim olmak Uzere ga~etc ile fHl~ın_a lür.um hasıl olan yukarıda ada n parsel numaralan yUllı gayrl uı 
muta~ı:rıfl~ının tayın olunan ııtımlfi.k bedeline bir itirazları vana. 3710 numaralı kanunun 12 inci ma esi 
mu<:lbmce ıtlraz etmeleri, aksi takdirde istimlak muamelesinin kesbi katiyet edeceği iJdn olunur. (4949) 14881 

ingill:ı: lir hk kredi Parb'de yerleşen 
Polonya hUkümetı tarafından harp he- -AN~~K~A-R~A-D_E_FT_E_R_D_AR--L-IG_l_ j lconağı inşaatı. 
deflerlnde ııarfolunncaktu. 2 - Bu in aatın ke§if bedeli 64872 

2 memur allnacak lira 49 kuruştur. 
lngiltere'nin Polonya elçiıi 3 - Bu inşııatin 14872 lira 49 kuru· 

Anlura Deftordnrlıjmdan ~ 939 · d L-ondra: 'J a.a. - Var•ovadan M şu senesın e 50000 lirası da 940 
:l uhakemat müdürlUX>ünde a.-ık · d t · d. Londr 'ya dönmUt oJan Sir Howard b at ~ enesın e esvıye e ılecektir. 

ulunan 50 lira ilcretli iki takip me- " B · ı 
Kennard, bir haftava kadar Fransaya 1 '? - u ınpatıı a t evrak ıunlar • 

J nıur uğu için 13. 10. 939 <:uma günü d 
giderek Polonya .hükfimeti nezdinde saat ıı de ml\sabaka imtihanı açıla· ır. 
İngiliz büyU:t elçiliği vazifesine ye- caktır. A) Proje 
niden ba tıyacaktır. l B) Keşif cetveli 

l - mtihana girecdderin memu . C) Kapalı zarf uıullyle ekıUtmc 

nil taat 14 de kad 
cliiyle saat 1'5 de zar 
misyonda hazır bulun 

(7759-4928) 

Deniz 
i.tanbul 

ğinden : 

Mebuaan meclisinin hariciye cncü. 
mcnl reisi ıol Bloom Hitler'in nutkun 
da İtalyaidnn Hollanda ve Fransa hak 
kında olduğu gibi hıç bir ıempatl göı " Bu nekaratı dört be, kere dinle-
terilmcdcn h edildili ve Muıollni· dik. Avama mahıuı olan l.ıu hitabenin ' 
nin fısml zikredilmediği :ıoktasına na- fakirliği in anı hayrete dil§Ürily\lr. I oma'da: 

rin kanununun 4 üncü maddesindeki şartnamesi 
evsafı haiz bulunması, · ı D) Bayındırlık ı;ı eri gene) şart ~ 

2 - Liı;e mezunu olmaları, namesi. 

Sirkeci rıbtıa:u önünd 
cir ve demir enkuınuı 
çtkarılm ı işi kapalı 
saya lconulmu tur. 

Muhammen bedeli 20. 
hale 11 birinteşrin 939 oaı~mtıa 

zarı dikkati celbeylemittir. Alman milleti ne kadar 1&fdil olıırra 1------
Bl -'- -·L l H' 1 1 ol&un Hitler'den kendi milletine dahi Kanaat nutkun .. -ı'dd"ı 

3 - Başka bir mektep veya mües- E) Yapı i,ı;.1•;.i umumi ve fenni şart-
sesc}•e devam etmiyeceklcrini taah- namesi. 
hüt etmeleri, 

P) Hususi şartname. 

at 15 de mıntaka l' 
mi.itcşekkil komi6yoDda • _,.....,_ 

l'ÇU6 uoc;.uU11 ar, tt er' n Avrupa- ~ 
da tecrit edilmlt bir vuiyette kaldı- bu kadar soğuk ve kuru delUler gös- 4 - Mektep tahadetnameıi, polis G) Fen 1 şartname ~ uvakkat teminat 1,500 r ıt. T ip 

Jerin teminat makbuzu vwya 
mektubu ile diğer evrakı cı tc l"f va
raklarını 2490 aayılı rttırma l>&.lMrr:>DO!!l 

ve ihale kanununun 32 io.ci ~ 

ğıru beyan etmekte ve Hitler - S alin termekten içtinap etaeydi dah akıllı- bı· r t~tkı" kten 
ca hareket etmit olurdu.,, ,.. 

yaklaımuına btiyUk bir iktııadt ehe- Journal ıöyle yazıyor: 

tahkikat vesikası, sıhat raporu, ib - R) İstekliler bu ite ait evrakı 32~ 
raz etmeleri. kuru§ bedel mukabilinde Muğla na -

miyct atfeylememektedirler. ' "I ' J" 
Boyun eğemeyiz. Eğer Polonya'da geçırJ meSI O:Zlm 

Hitler'in vaitlerine itimat tavizde bulunur ak, Macariatan'ı, Yu 

Yukanki maddelerdeki "eraiti lı.- fıa mUdürliiğünden al bilirler. 
j.z olanların imtıban gtinünden bir s _ Eksiltme 13 • Tetrinievel • g39 
gün evel defterdarlığa vesaiklerini cuma günü saat ıs de Mugla nafıa 
iııtidalariylc birlikte vermeleri Ja- miidürlüğünde müteşekkil komisyon 
zımdır. Vesaiklerini ibraz edemi • huzurunda yapılacaktır. 

hükümlerine uygun olarak 
edilemez goalavya'yı, Romanya'yı, Danimar- geldig'" İ merkezinde 

Ayandan Borah, Hitler'in vaidleri- kıt'yı, lsvisre'yi, Belçika'yı, Hollan-
la ihale saatinden bir t nelincı Q. 
d Galata rıhtım ( fizerinde mıntlilka 
liman reieliğinde müt kkil k o
na vermeleri ve fenni p.r-caaıcyi gör

ne itimat edemiyeceğini aöylemiıtfr. da'yı ve Avrupa'nın en kıymetli. bti
J füstakil mebu !ardan Morris, Fransa tün insanhk eam1alann1 ve bluat 
ile İngiltcreoin Hitler-'Jn vaidlerfne kendimi:ıi ölüme mabkfun etmiş olu
kapılacaklannı .zannetmediğini beyan ruz. 
etmiıtir. 

Nye, matbuata beyanatta bulunarak Bı'faraflar • 
demiştir ki: • 

"Bütün cüınhurrci len. lnrallar ve 
ba~vekillcr gibi HJtler de dahilde pro
paganda yapmak maksadiyle nutkunu 
söylemiıtir. 

Demokrat !yandan King, şöyle de
mektedir~ 

- Hitler'io tekliflerinin eamimili· 
gine timadım yoktur. Müttefikler. 
harpten vaz geçtifmi i pat edlnclye 
kadar ve Polonyanın iıtil ı mukabi· 
linde tavizat verim:iye kadar keodiai· 
ne inanmıyacaklardır . ., 

Ayan meclisi pazartesi günU top
lanmak üzere dağılmt§tır. Söz söyle· 
mekteki roebarcti herkesçe malQm o
lan Downley'in nutku içtimaın en bel
liba lı bftdi eıini tefkll etml~tir. 

Hatip, amcrikalıları ma v!Cip edecek 
miktarda karaya aker çıkarıla."l'\1ya
cağını ispat etmi~tir. 

i .giller'ede 
Hitlerin nutku 

soğuk karşılandı 
Londra, 7 a.a. - İngiliz gazetele

ri, B. Hitler'in nutkunu çok soğuk 
kuşılanuılardır. İngiliz: gaıetelerl
nin fikrine göre, bu nutuk, vaziyete 
hiç bir yeni unsur ilSve etmemiştir. 
Umumiyetle matbuatm kanaati, Filh
rer'in sarabatten iri beyanatının ye -
ni tecavfü:ler hazırJamalc için zaman 
kazarunağı istihdaf eden bir manevra 
olduğu ınerkezindedir. 

Fransa'da : 
Hi ler'in nutku 

soğuk ve müstehziyane 

kar_şclandı 
Pariı, 7 a.a. - Sabah gazeteleri, 

J- itlcr'in nutkunu ıoğult ve müıtehzi· 
ane bir şekilde kar111Jamakta ve nut

kun metninden Hitler'ln korktuğu 

anla ıldığını kaydeylemektedirler. 
Hiıler mültelikıiz kaldı 

Övr gazete inde Maôam Tabula, 
diy or ki : : 

- Hitlcr'in mütereddit ifadesi, 
duyduğu endişeyi tamamiyle ifade et
ı _ktedir. Hitler. reddedileceğini bil· 
öiğı i~in &arih tekliflerde buluruııak
tıın 'e:kinmi~. fakat alman milletine 
yaptığı Vadi yerine getirmek için ba· 
zı tekliflere telmih etmekten kendini 
al marnııtır. Hitler müttefiksiz kaldı· 

Nutl<u itimatsız lkla 
karşıladılar ve sulh 

için esossıx buldular 
Parla, 7 a.a. - Bitaraf memleket· 

lerôe Hitler'in nutku itimataızlııtla 
karşılanmıJtır. Bu nutukta sulh mü
zakerelerine baıılamak için makul bir 
temel bulunmad&ğı söylenmektedir. 

Hollanda matbuatJ, Hitler'in pek 
karıpk bir lisan kullandığım kaydet
mektedir. 

İsviçre matbuatı, nutkun ikna edici 
mahiyette olmadığına işaret ediyor. 
Berncr Tagewacbt gaxetcai diyor ki: 

"Hitler bu nutkunda sulhu iatemek· 
ten ziyade Almanya'oıo dünyanın na
zarında hareketini baldı göstermefc 
~alıııyor.,. 

Romen matbuatı, Hitler'in sarih 
ıulb tekliflerinde bulunmadığı kana
atindedir.,, 

Yugoslav matbuatı alman teklifle· 
rinin müttefikler tarafından na:ıan i
tibare alınmıyaeağını. çiinkO bunlara 
Hitlere emniyetleri kalmadığ1nı ya
rıyor. 

Bulgar mat!Juatı, Jl i Jer'in 11arih tek 
liflerde bulunmaması dolayısiyle in
kisar uğram1~ttr. 

Yugoslav gazetelerinin yazıları 
BELGRAD; 7. a.a. - DUn ak~am 

çıkan gazeteler, Hitler'in nutkunu ay
nen dercetmekte ve nutkun başlıca k1 
ııml nylc e<:nebi matbuatının tefalr· 
!erini tebarüz ettirmektedirler. 

Japonya' a 
Hitlerin teklifi kabul 

edilemez mahiy,ettedir 
Tok}'o. 7 a.a. - Havas - Alman· 

ycı'dan tan yoncl ıulb teklifleri 
beklemekte olaıı japon mahfilleri, B. 
Hitler'in tekli Clerinin muğlak ve ka· 
ranlık mahiyeti kar ısında sürpriı 
hissetmiştir. Bu mahfillerin fikrine 
göre, bu tekliflerin Fransa ve İngil
tere tarafından kabulü imkansızdır. 

Japon mahfilleri bilhassa şurasını 
alaka ile kaydetmektedir ki., B. Hit . 
ler'in nutkunda Rusya'mn aııkeri yar
dımda bulunacağ1na dair hiç bir ara. 
hat mevcut değildir. Japon mahfille. 
ri, bu sükutu, Rusya'nın bitaraf kal· 
makta devam edeceiin bir delil l{ibi 
telakki e mektcdir. 

Roma, 7 a .a. - Hitler tarafından yenler imtihana kabul olunamıyacak- • 6 - Muvakkat teminat 4493 lira 63 
ıöylcnen nutkun dddi bir tetkikten lan ilan olunur. (5tı9) kurugtur. 
geçirilme i lizJmgeldiği ve İngiltere 15058 7 - İsteklilerin eksiltmeye gfrebil. 
ile Franaanın Führerin tekliflerini --------------- meleri için bu •eneye ait ticaret odası 
kabul edip etmiyeceklerine dair he- ViLAYETLER veaika.siyle eksiltme gününden eıı u 
nüz bir şey söylenemiyecegi yarı res- sekiz gün evci resmen Muğla villye-
mi bir notada kaydedilmektedtr. Kurıunlu a lo alınacak tine müracaatla aıacak1ar1 ehliyet ve _ 

Burada nutkun nisbeten mutedil sikasıoı ibraz etmeleri lbamdır. Akı1 
... ' ~.. ·- ... a .. "'• , htanbuJ Telefon Müdürlüğün. takdirde eksiltmeye İ§tirak edemez • 
nutkun .Hitlerin sözil ol u u no.ıcta • .. 
tında ısrar edilmektedir. Muhtelif eb'adda 16 kalem kuı§un- 8 -Teklif mektupl.atı yukarıda ya· 

lu kara kablo u kapalı zarfla eksilt· zılı saatten bir saat cveline kadar Muğ 
meye çıkarılmıştır. Muhammen bedel la vilayeti naf 11 müdürlüğü od ında 
(26016) muvakkat teminat (1951.20) milte~ekkil komisyon reisliğine mak
lira olup eksiltme i 27-10-939 cuma bu.z mukabilinde verilecektir. Posta 
gilnü aaat 15 de müdürlük binaaında ile gönderilecek mektuplar be•inci 
y pılaca'kllr. İstekliler muvakkat mak maddede yazıla aaate kadu gel.mit ol
bu% veya banka temin t mektubıı ile ması ve dı aa.rfın mühilr mumu ile l
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarf· yice apatılmıı olmaaı llzımdar. Pos
larını o gün saat 14 de kadar komiı- tadaki vaki gecikmeler kabul cdilmu. 
yona vermelidirler. Şartnamesi her (7697-4892) 11850 

Alakadar hü.lcümetlerin karar ver· 
ınekte istical gösterm.iyecekleri, ger· 
ginliği izale ve itimada avdet imkin
ı.rını araştıracakları burada ümit e -
dilın ktedir. 

Gantelerin ytlldıklan 
Stefani ajansı bildiriyor : 
Sabah gazeteleri, başnıakalelerin· 

de Hitler'in nutkunu reafüıt vo ya
pıcı olarak tavsif etmekte ve Filhrer 
tarafmôan ileri sUrülen tekliflerin o~ 
mumi menfaat ve bilhassa Avrupa me-

r:~<~~~a;~ı:,!)1rliğimizde 1 ::9~lcbi- Su tesisah yaptırılacak 
deniyeti bakımından pek ciddt bir SU• T aıe ihzarı Sıv ' iskan Müdürlüğünden : 
rette na;.:arıitibara alınması lizımgel- ~ 1 - Şarkıjla kazaaınm Gemerek i ... 
diğinl .kaydeylemelrtedirler. Çanakkale Nafıa Müdürlüiün· taayonuna getirilecek ıu tetıisatına ka-

Mu agcro gazetesi, Führer•in u - deıı : pah zarf usullyle tallp çıkmadıfından 
mumi görüşünün hakikate istinat etti· Kapalı zarf usuliyle ek iltmeye ko- 20·9-939 tarihinden 21>-10-939 cuma gü 
ği için kati ve muvazeneli olduğunu nulan it Çanakkale • Balya yolunun nü aaat 15 e kadar bir ay mUddetle p -
ve ıulh lehindeki te ebbüıilnUn bu c- ı + 000 _ ıs + 000 kilometreleri ara- zarlıfa konu1rnu~tur. 
heple kuvet ve otorite ifade ettJğinl ıında 14 kilometre şose için 10500 met- 2 - Keşif bedeli 39128 lira 17 ku -
razmaktadır. re mikap ham ta lhun. rugtur. 
Yeni Polonya tefekkül edebiUr ı - Bu itin keıif bedeH beher met- 3 - Bu ite ait yapılan, proje, ketif, 
. :Ve~i _Polonya, Hltler'in ıöylediği re mlkibı 176 kuruştan 18480 liradır. fenni ve hueusi şartnameler Ankara

gıbı mılhyetler esasına müıteniden 2 _Bu işe ait evrak ve ıartname • da iakln umum müdürlüğü ile htan-
teşekkül edebilir ve ancak bu Jekilde Jer ıunlardır: bul ve Sh·as iskO.n mildUrHik1erlnde 
dünya efkdrıumumiyesinin eempatı - A _ Eksiltme yartnamesi görülebilir. 
sini kazanabilir, Budalaca bir uzla • B- Mukavele projesi 4 - Teminah muvakkatc bedeli 
mamazlık göstermek taraftan olan. c _ Baytndtrlık itleri genel tırt· 2934 Ura 6? kuruştur. 
lar hatalarında ısrar etmek için zna. namnl. S - Teminatlarını mal.andığına ya-
kul bir sebep bulamıyacakları iİbi D _ Hususi ve fennt tartname tmnalan pazarlıktan blr sa.at cvel ko-
A lmanya'yı mağlQp etmek hayalini E _ Ketif cetveli, metraj cetveli, misyona vermeleri mecburidir. 
de terketmek mecburiyetinde kalacak fiyat bordrosu malzeme grafiği iste • (4894) 14852 

Jardır. Her .halde H.itler yeni bir har- yenler bu rtnamelerl Çanakkale na- T,aA mı'rat ve tadı"la" t 
bin Avrupa ya ebedıyen yıkılmıı olan fıa mUdürlUğUndc bedelsiz olarak gö

mek ve almak istiyenleri hCt' 
ya.et idare f(ıbeıine müracaatları 
olunur. (?743-4!>'l9) ı 

Elek ri • 
1 

• 
erı 

Matdin Belediy · n : 
l - Bclediyenı.ı mevcııt cl.ekdriır 
~ >!m:c"""' ~ 

n ilivcai 2490 s yıh rtt.ırma 'itme 
ve ihale lranunu mucibince <Üocıl) lirıı 
(50) kuru:ı bedeli k~ifle c Jr.aiıruı rf • 
ıullyle e i1uncye k.oımm.ıı'""'w: 

2 - Ekıl~Mı ıs-ıo.ıo!g ça 
ıaat 10 da belediye d3frC6ind toplanacak 
belediye endimeni tarelmdaa yapıl&ealı: • 
tı..r. 

3 - Bu ite girmclc istiyenlu ( 
(61) kuruş muvakbt tcmi.ı~.ulıı nun 
tayin ettiği ve ııartnamode y T lk11-
ları a)'Dl ı n aut doltu%a tbr belediye 
tclsliline vermeleri lhamdır. 

4 - İstclcliler ritııiltme ırartnaımGai vo 
projeleri Mardin boledi7e$1nde rcl:ıile
c !eri gibi p:ırasız olarak surct.lerinf d.e 
ıhbillrh:r. 

5 - lhale gllnü Mınra 
elecdı: ta!ıı! l:fler J>OQta esi ol• 

fü kabul edilme,;, (3047-5139) 1 

i lôç ve malze e 

alınacak 
MaııiN. Valilifinden : 

l - Maııi ııa memloket ba•tah t ıı 
939 mali yılı ihtiYJlCt b11hwa11 134 kaleın
den ibaret 3214 lira 70 k\ı~ m.~ıırnrnuı 
bedelli mualiec ve IJl(llXem i açrk llt· 
ıne1e lı:onulmuçtıır • 

2 - Muallccnin cins, mi '" (fyat 
tartlarım g61itımr liste Ankara t adi~ 
dürlıiğünde ııCirülebilir. 

S - 1ba-lc 19.10.939 pGf'lembe gilııii .._ 
at 11 de Manisa daimi cnctimen!ı:ıde yapı
laeık.ur. 

4 - Muvakkat tcmiunt ınUttacı !SS Nra 
53 lruruUur. 

S - Mektupla yapılacak tokliflcre IPO.

vakkat te..'lliDta ait bir banka mcıktnbu ve
ya makbuzunun iliştirilmesi lbnndır. 

(5173) 15099 

Ele trik tesisatı 
Versay zamanındaki YUiycte bannr rebilirler. 
vaziyetler getirmiyeceğini aoylemek- 3 - İhale 13. ıo. 939 tarihine rastlı-

lıtanbul Def t rdarhğından : Bi.llancık B 1 diy ind n 1 

teo haklıdır. yan cuma günü aaat 15 de nafıa mü -
lnsanlığın ıeıi adalete, maııttfa. dürlOğU binaaında topla cak komi -

m.ü~ekıb~I anlaJ.mıya, her ferdin ve yon huzurunda yapılacaktır. 
bütün dünyanın bozulmaz haklarına 4 - Ebiltmcye ıirebilmek Jçin ta
?a~anan yeni bir Avrupa kurulmaaını llplerln J386 liralık munkkat teminat 
ıstıyor. verm~lerJ ve vilayet makamına ınüra· 

Bu gazete, umumt bir konferans top caatla 11.lacakları veıika ile 939 yılı ti· 
Ianın:ısı_ı. evsaf bakımından ılllhların caret odasına mukayyet bulundukla
tahdıdı, serbest mübadeleler, iktıı di nna d it vesikayı komisyona vermele· 
kalkınma ve hakiki i birliği hakkın- rl lbımdır. 

a alman teklifledne İtalyanın mü- 5 - Taliplerin ihale gUnU olan 13. 
zaharet ettiğini yazmakta ve bu kal· ıo. 939 tarihine müıadif cum gunü 
kınma pl mnda beynelmilel münue- saat 14 de kadar toklif mektuplarını 
betler bakkmdnkl faşl m nazariyesi· komisyona vermeleri lhımdır. Bu sa
nin eaaaı mUndcmlç oldulunu il ve atten sonra verilecek mektuplar kabul 
eylemektedir. edilinlycceği gibi posta ile giSoderllen 

Netice olarak bu gazete mcıul ma· mektuplar dahi bu saatte komiıyonda 
kamların Hitler'in tekliflerini tetkik bulunması llizımdır. Postadaki gecik
vc kabul eylemeleri 18.zı:ngeldiğlni, meler kabul edilmez. 
çünkü bunların Avrupaya blr refa11 (7671 • 4875) 14824 

ve sulh devresi açacak rııahfyette ol- K 1 f l'f k "il il~ 
duğunu tasrih eylemektedir. Herhal· 8"' a ı za usu 1 e e Si me ani 
de sulh yolları, aynı zamanda muhte· Muila Viliyetiııdea : 
mel mcıuliyot yollan s;ic:Umiı bulu . 1 - Eksiltmeye )ııAQı»ep. i : Mufla 
nuyo"' _fll~Y.tJ trk zt t Muğl;.ı. lıu.k.. t 

26-10·939 tarihine müaadif por em. l - Bulane<lk kaza rkezinde pır 
be gQnü İstanbul def erdarlığı milli pıla<:ak elektrik tesisatı ve Nl'ltral 
emlak mlldilrlüği\ndeki eksiltme ko • binası innaatı kap lı zar! usuliylc ek· 
misyonu odasında (4J.2096) lira (44) siltmeye konulmuıtur. 
kuruş keşif bcdeUi Bqiktqta Hay - 2 - Eksiltme Bulanca be1 diye 
rettin iııkelealndekl mevcut binada dairesinde 16 te rfoievel paız rtc.ıi gU· 
yapılacak kırtasiye: anbarı tamirat ve nü saat ı 1 te~kkill edecek ihale ko
tadilatı iJi kapalı zarf u uliyle ek • misyonu tarafından yapı) taktır. 
ailtmeye konulmuştur. l - Bu in t ve tcai tın kc•if be-

.Mukavele, ekıiltme, bayındırhlc it· deli (27394) lira 72 uru tur. uv k
leri genel hu&uıi ve fenni gartnamc - kat temin tı (2054) lira 60 kuru Mr. 
leriyle proje. keşif büldsaıı YC buna 4 - r.telcliler birind :ıarfı:n Tçert· 
mütef erri evrak 2 lira 11 kunıf ınu • ıine ticaret od 11 ve il:nsmı ve aha 
kabilinde mlllt emlak daireıindc ve- Vekaleitnden v ya Gire uıı n fıa ınii· 
rilece tir. dUrlUğUndcn a l:iz önce ahnmıı ınU· 

Muvakkat teminat (3157) lira (23) tcahhitlik vesi• ını ve i11 atıın fen· 
kuru~tur. nl me ullyetiııi bul ctml~ et""l(. 

lstekJiledn teklif mektuplan ve trik roühendi inin noteı likç aı • • ' i 
en az bir teahhütte (40000) liralık bu bir te hhütıınm sini ihtiva edece ti r 
iJe ben.zer it yaptı~ına dair idare}e - İkinci znrfın iı;inde mu • k t"at tem'· 
rinden almı oldukları vesikalar& iıtl· n t mektubu ile teklif mektubu 
naden lıtanbul vilayetine müracaat - nacnktır. lııtekliler fazla mnlCl 
la eksiltmeden ıelli gUn evci ahnmıt mak için her gtin Bulancak beı 
cbliyet ve 939 yılına ait ticaret odatı ılnden proje ve pi nı 1 lira 80 ruj 

ve ikalannı havl kapalı ı:arflarını • be mukabilinde alabWz. C. 365) 
10.93g tM"ihin müııadif per cmbc gU- llf3.51 
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MiLLi MüDAF AA 

(amaıu Yıkama makinesi 
ah nacak 

LEVAZIM AMIRLIC1 

Kırmıxı mercimek 

alınaçak 
M. M. Vek·ı • . a etı Satm Alma Ko-

mııyonundan • 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

l - Açık k. • 
det e sıltme suretiyle bir a· 
tır. ~m~şır yıkama makinesi alınacak 
ilk t u. anımen bedeli 4700 lira olup 

1 - Ankara garnizon birlik ve ~üesı;e • 
seleri için 52000 kilo kırmızı mcrcımck ka
palı .zarfla ckı!iltm~si. }~-10.939 ıaat 15 ~e 
Ankara )cvaıım imırlıgı ıatın alma komı5· 

eınınat tn"k . 
yonunda yapılacaktır. . . 

2 _ ı _tarı 353 lıradır. 
şamba ~~ı~ eksıltmesi ı ı. 10. 939 çar-
1 k gunu saat 15 de vekıilet satın 

2 - Muhammen bedeli 572_0 lıra. ılk te
minatı 429 liradır. Sartnamesı komısyonda 
ıörülür. 
İçinde kanuni vesikalar da bulunan tek-

- ma oınis 
3 _ yonunda yapılacaktır. 

d Şartnaınesi her gün komisyon· 
a görülebilir. 

lif mektupları saat 14 de ~~dar k~bul <?lu
nur. İı;teklilerin eksiltme ıçın bclh vakıttc 
komisyonda bulunmaları. (4769) 14761 

~ - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cil 
~: t~el:rinde yazılı vesaikle birlikte 

• 
1 

tnınat mektup veya makbuzla • 
rıy e mu 
1 ayyen saatte komisyonda bu· 

Livamarin kömürü al nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 _ EHizığ merkez birliklerinin ihtiya~ı 

için eksiltme uıuliylc 500 ton lavemar!n 
maden kömilrü satın alınacaktır. Tahm111 
edilen bedeli 16000 liradır. 

unmaları. (3968) (13947) 

1 adet pik eritme ocağı ahnacak 
tn.M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
ısyonuııd • 
1 _ . an • 

la ek . 1B ır ıdet pik eritme ocağı pazarlık· 
(180o sı t.ıne konulmuştur. Tahmin bedeli 

2 ) ~ıra olup ilk teminatı 135 liradır. 
rıü ;: azarlık 11 • 10 . 1939 çar~amba gü
nund at 11 de vekSlet satın alma komisyo· 

3 _:Yapılacaktır. . .. 
kt•ıtı' Fcnnt ve idari şartnamesı her ııun 

4 
19>'0 ndan alınabilir. 

del "":- lıtcklilerin kanunun 2 ve 3. cü mad
ın· erınde yazılı vesaikle birlikte ilk tc· 
ın~nat mektupları ile muayyen saatte ko-

11>'ona müracaatları. (4675) 14712 

Arap sabunu olanacak 
.M. M. Veki.leti Satın Alma Ko· 

tnısyonund • 
1 an • 

27 - Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 
b Yirnıı Yedi kuruş olan 3000 kilo arap ıa
• ~~u ınuteahhit nnm ve hesabına açık ek· 
1 · ';le •uretiyle 10 • birinci teı. • 5139 ıalı 
~~aat 10 da aatın alınacaktır. . ..... 
3 Şartnamesi her glin Ko.da gorulur 

nıl - ~kıiltmeye ııirecekler 61 liralık te· 
tınd'tlıriyle birlikte ekıiltme l(\İn ve aaa• 
lllal a M.M.V. satın alma Ko. da bulun • 

arı. (4806) 14768 

Bir İngilizce mütercimi 

oh nacak 
Milli Müdafaa Vekaletinden ı 

.\1 ekl!et tercüme şubesine bir inyilizce 
{'Utcrcirni alınacaktır. Aynı zamanda iyi 
i ra~sızca bilen tercih olunur. Yapılacak 
\'rnt!handa ehliyeti sabit olunca bldaycttt' 
t er1ılecek ücret 160 liradır. Bu ücret gös • 
b~~. lecek mesai ile 210 liraya kadar çıkab: ;r, Talip olanla-ın bal tercümeleriyle 
c r llttc veklllete birer istida ile aıilra • 
•atları ilan olunur. (4914) 14875 

Musiki Gd. Erbaş hazırlama 
n 1aıe e muyoı 

M. M. V eki.Jetinden t 

·.- Ankırada riyaseti climhur bando ho
!e\ı binaaındakt muıiki gedikli erbaı ha -
1;r ltııa orta okuluna yatılı ve parasız o • 

':lı: talebe alınmıya başlanmıetır. 
tı - Okulun tahsil derecesi ortndır. Ay
~ da mesleki dersler okutulacaktır. 
•) - Kaydı kabul 5artları : 
b) ı~ sınıflı ilk okulu bitirmit olmak. 

henkr ücudunun teşekkülitı düı:~lin ve •· 
ı, ıihati yerinde olmak. 

gj~) Ağız, diı, parmak teşekkülleri mu -
ı [.~ '.!veri~li olmak (dl5lcri tamam, •i· 
d) uzıron, elleri tabii) 

~e le ~endisi ve ailcıi kusursuz bir ahlak 
e) TYe tabibi olmak. 

la ol~rld tahail müddeti iki ıenedcn fa:ı· 
!) 14 tnak. 

boy "e -. 17 yaıında olmak ve yaılara ait 
g) r: aı:ırlıkta bulunmak. 

terir ~~ce «:'--t""dü ğü tahsil derecesini gös
butuıunatı: ~etnamc veya tasdiknameyi haiı: 

h) Geıa·t· 
ıağ)ılc d 1 ı olculdan, darsten, vukuattan, 

i) Şeh~r1~ı:ı:ılarından çıkarılmış olmamak. 
lunınalı:. ır 1 ol~ak ve musikiye hevesli bu-

4 - Bu )'erlerin k a~tJan ta,ıyanlar buludukları 
cekler v:' trlık eubelerinc müracaat ede -
keri liıe askerlik ıubelerinde bulunan as· 
zırJaına ' orta okuUarla, Gedikli erbaş ha· 
lart!ann orta okullarına ait kaydı kabul 
eubc Yol da_ Yazılı vesi kalan tamamlatıp 
fettlısliflu ıle. Ankarada askeri liseler mü • 

İstid ne gönderilecektir . 
te1cıııcralarda adresler sarih olacaktır. İs
lerde h c;a~rılmadıl:ça bulunduktan yer • 

s ~ rckct etmlyeccklerdir. 
ile ttı!i Kaydı kııbu! için askerlik şubeleri· 
ile kadacaat 20 • birinciteşrin • 939 tarihi· 

ar devam edilecektir. 
(4940) 14897 

Çengel iğne alınacak 
l'll.~. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
ısyonundan • 
l_ . 

(2S) ,Be~er tanesine tahmin edilen fiyatı 
ne ç Yınnı. beş ıınntim olan bir milyon ta· 
lül _e~fel ı ne C emniyet itneai) 11 • ey • 
raaa M 9 çarşamba günü ııaat 10 da Ankı
•atın 1·M.V. satın alma Ko.da pazarlıkla 

2 _ Şartnamesi Ellzıt askeri satın al · 
ma komisyonunda her gün mesai dahilinde 
görülebilecektir. .. .. 

3 - Eksiltme 10-10-939 salı gunu saat 
1 ı c.e tümen binasında bulunan askeri sa
tın alma komisyonunda olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ola • 
caktır. . s - Muvakkat teminatı 1200 lıradır .. 

6 - Teklif mektupları 10-10-939 salı gü
nü 13at 10 a kadar satın alma komı:ayonu 
re isliğine verilmiş olacaktır ve bu saatten 
sonra mektuplar kııbul cdilmiyccektir. 

7 - İlteklilcr görülmcıinc !ÜT.um hasıl 
olan vesaiki reamiyesini muvakkat temina· 
tının konuldu{iu zarf içersinc konulmuş o
lacaktır. ( 4772) 14762 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Eliı:ığ merkez birlikleri ihtiyacı i

çin 1650 ton odun eksiltme suretiy:c sa · 
tın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 33000 
liradır . 

2 - Şartnamesi Elazıfdaki a&keri satın 
alma komisyonunda her gün mesai dahilin· 
de gorülebilecektir • 

3 - Eksıltme 11 10-1939 cırtamba günü 
saat 10 dı tüm bina1ında bulunan aı;kcri sa
tın alma komisyonunda olacaktır. 

4 - Eksiltme kapılı :ıarf usuliyle ola . 
caktır. 

S - Muvakkat teminatı 2475 liradır. 
6 - Teklif mektupları 11.10.939 çar~m

günü saet 9 a kadar satın alma komisyo -
nu reisliğine vcrmiıı olacak ve bu s.:atten 
sonra mektuplar kabul cdilmiyccektir. 

7 - İstekliler görülmesine lüzum hasıl 
olan vesaikı resıniycsini muvakkat tcmina -
tının konuldu&u zarf içersinc konulmuıı o
lacaktır. (4773) 14763 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan ı 
J - Slvu ııarnizonu aenelilr 21000 kilo 

erimi• ude yağı kapalı .zarfla ekailtmcye 
konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (2100) ve mu -
vakkat teminatı da 1575 liradır. 

3 - İhale 11-10-939 çarsamba günü ıaat 
16 da tümen komutanltlt binasındaki ko -
misyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda 
ıörülebilir. İıteklilcr kanunun 2 • 3 lincü 
~ddelcrindc yazılı vcıikılarla ilk teminat 
makbuzlarını ve teklif mektuplarını havi 
olan zarfı gene kanunun 32 ve 33 üncü mad
delerindeki ıarahat dahilinde tertip ederek 
ihale ıaatından bir saat evcl komisyona 
vcrmio bulunacaklardır. Postada geçikrnc
ler mazeret kabul etmez. (4812) 14766 

~esap memuru İhsan hakkında 
Konya Tümen Sorgu Hakimli

ğinden : 
934 yılında Karaman piyade alayında 

ve 936 yılında Konyadaki piyade alayında 
ücretle iııtihdm edilen hesap memuru İh· 
.anın ikametglhı ve halen nerede bulun· 
du&u meçhul bulunduğundan derhal Kon· 
yadaki tümen sorgu hakimliğine müracaat 
etmesi veya sarih adresini bildirmesi ak 
al takdirde hakkında askeri muhakeme u 
&ulü kanununun 216 cı maddesinin tatbil 
edileceği lüzumu il5.n olunur. ( 4847) 1480 

Et ahnacak 
Ankara Levaınm Amirliği Satm 

Alına Komisyonundan : 
ı - Tire piyade alayının bir senelik 

ihtiyaçları olan 600 ton sığır veya keçi 
eti kapalı zarf usulilc eksiltı • .lye konmu;· 
tur. 

2 - İhalesi 16-1. teşrin • 939 pazartesi 
öileden evci saat 10 da Tire piyade alay 
karargahı binasında yanılacaktır. 

3 - Bu mikdır ıığır veya keçi ctiniı 
umum tahmin bedeli (13800) lira muvık 
kat teminatı (1035) liradır. 

4 - Eksiltmiye girecek olanların ekıllt 
me gilnü 2490 sayılı kanunun 2-3 ilncü mad 
dclcrinde iıtcnilen bclıclcriyle birlikte ı 
hale gün ve --•tinden en reç bir Hat e1 
velinc kadar teminat ve teklif mektuplt 
rını Tire pi,.ade alayı satınalma komisy 
nuna vermiş bulunacaklardır. 

5 - Evıaf ve şartnamesi Ankara ve İ&· 
tanbul Lv. amirliii lzmir 57. Tiim ve Ti. 
re piyade alay satınalma komisyonlarm• 
da mevcuttur. İstekliler müracaatla oku 
,.~ıı;ı· · •r. (4935) 14879 

- - ~ 

ULUS 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mücssc • 

seleri için toprak ofisinden alınacak 34-00 
ton buğdayın silodan değirmene nakli işi 
açık eksiltmesi 19.10.939 saat 15 de An
kara L V. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2550 lira ilk tc -
minatı 191 lira 25 kuru'?tur. Şartnamesi 
her gün komi .... onda görülür. Eksiltme i · 
çin isteklilerin kanuni vesika ve teminatla 
belli vakitte komisyonda bulunmaları. 

(5047) 14998 

100 ton patates 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara garnizon birlik ve nıüessc -

seleri için 100 ton patatesin kapalı zarfla 
eksiltmesi 20.10.939 saat 15 de Ankara le· 
vazını amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7000 lira ilk tc -
minatı 525 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İıtcklilerin kanuni vesika ve tc
minatiyle belli gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (5061) 15005 

Sömikok alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sivas gaıniıonunun üç taksitte alın

mak iızcre (250) ton simikok maden kö -
muru kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (.8250) ve muvak
kat teminatı da 619 liradır. 

3 - İhalesi Sivas tümen komutanlık 
bine.sındakı komisyonda 23-10-1939 pazar
tesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İstekliler mcı:kur gün ve aaattc kanunun 
2. 3. ncü maddelerinde yazılı vesikalar ile 
ilk tem ı nat makbuzlarını ve teklif mektup
larını havi zarfı gene kanunun 32. 33. neü 
maddelerindeki ıcrahat dairesinde tertip 
ederek ihale saatından bir saat evci komis
yona vermiş bulıın.acaklardır. Po:.tada ge
cikmeler mazeret kabul etmez. 

(5114) 15086 

İnşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İnşa cdılmcktc . olan tamirhane bi • 

nası ve müştemilatının ikmal inşaatı mü · 
nakaıası kapalı zarf usuliylc Çorlu kor 
11atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İhalesi 23-10°1939 pazartesi a:ilnü 
sant 16 dadır. 

3 - İlk pey parası 3000 lira olup şart
name, keşif ve projeleri 2 lira mukabilin
de Çorluda kor satın alına komisyonun -
dan alınabilir. 

4 - İstekliler kanunun lkinci ve üçün· 
eli maddelerindeki belgeleriyle diier iste· 
nilen vesaiklc birlikte belli gün ve .aat -
tin bir saat evci komi1oyona teklif verme· 
leci. (5117) 15087 

Müna asadan sarfı nazar 
Anlcua. Leva.-zrm Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmiı;. Bornova askeri satın alma 

komi&yonuna kapalı zarfla mürı.akaı;aya 
konan ve 16 · 1. ci Teş. - 1939 pazartesi 
günli saat 11 de ihalesi yapılacak olan Ku
ıadasındaki inşaatın hututu umumiyesinde 
vaki bazı illveler dolayııiyle münakasadan 
kaldırılmı~ olduğu ilan olunur. 

(5134) 15090 

İnşaat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabo 

Alma Komisyonundan : 
1 - Babacskidc üç adet tavla eksilt· 

mesi kapalı zarf usuliyle 24-10-15139 .alı 
günü aaat l l de Çorluda kor ıatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İlk pey parası 4150 liradır. 
3 - Şartname, keşif ve projelerini ııör· 

,nek ve satın almak istiyenler 2 lira 91 ku· 
ruı mukabilin.de Çorluda kor satın alma 
komisyonundan alabilirler. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve üçüncü 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte belli 
gün ve saattan bir nat evci teklif mck · 
tuplarını komisyona vermeleri. 

(5145) 15092 

inşaat yaptınlacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komiıyonundan : 

ru5 mukabilinde Çorluda kor 1atm lllma 
komisyonımdan alabilirler. 

4 - 1stcklilcr kanunun ikinci ve üçüncü 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte belli 
gün ve saattan bir saat evel teklif mck • 
tuplarını komisyona vermeleri. 

(5147) 15094 

inşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Çcrkesköyünde yapilacak iki bölük
lü bir pııvyon keşif cetveli ve p!Anları da
hilinde yaptırılacağından kapalı zarfla i • 
halesi 23 • 1. ci tc:;. - 5139 pazartesi ıoi.inü 
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen keşif 
bedeli 44577 liradır. İlk teminatı 3343 lira 
28 kuruştur. Ke;;if cetveli ve ıartnamcler
lc P.13.nları ait cı '.clu itu şubelerden bedeli 
mukab!linde verilecektir. !stektilerin ilk 
teminat makbuzu veya mektup! riyle 2490 
aayılı kanunun 2-3 maddelerinde yazılı ve· 
sikalariyle ihale gür.ünden sekiz gün evcl 
vllbet nafıa fen mlldilrlUk.lerinde.n ~l~cak
ları vctıikalariyle beraber ıhalc gunu ıhale 
saatından bir saat cveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri . 

(5133) 15096 

JANDARMA 

Ko ömürü 
Jandarma Genel 

Ankara Satmalma 

Komutanlığı 

Komi&yonun· 

dan : 

ı _Jandarma subay okulu ihtiyact 
için bir tonuna yirmi altı lira kıy • 
met biçilen 250 ton karabük koku 25· 
10-939 salı günü saat onda kapalı zarf 
usulü ile satın alına~ktır. 

2 - Şartnamesi paraı-ız komisyon
dan alınabilecek ol an bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin (4 88) liralık ilk 
teminat sandık makbuzu veya banka 
mektubu ile sartnamede yazılı bel· 
gcleri muhtevi teklif mektuplarını 
belli gün saat dokuza kadar komisyo
na vermiş olmaları (5120) 15088 

O. DEMIRYOLLARI 

D. D. Yolları 
nlİsyonunda~ı. : 

Satın Alma Ko-

23 metre uzunluğunda ve 9 metre 
genişliğinde ve 2.70 metre yüksekli
ğinde ahşap bir çift yeni dubanın in
şası ve bu dubaların hiribirine bağ
lanması ve 150 günde devlet demir
yolları Haydarpaşa limanında teslimi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. Muhammen bedeli "35602" Ji. 
radır. Eksiltme Haydarpaşada Garbi· 
nası dahilinde birinci i1letme komis· 
yonu tarafından 27-10-939 tarihine 
müsadif cuma günü saat "11" on bir
de icra edilecektir. Bu gibi deniz ve 
saitini evelce hüsnü suretle yaptıkla
rına dair bir ehliyet vesikası ile bir 
likte teklif mektuplarını mazrufen 
aynı gün saat ona kadar komisyon re
isliğine vermeleri lıizımdır. Posta ile 
gönderilecek teklifler için postada 
vaki olabilecek teahhilrler kabul edil-
mez. 

Muvakkat teminat "2670" lira "15" 
kuruştur. Fenni ve eksiltme şartna
meleriyle mukavelename esasları ve 
planları idaremizin Haydarpaşa, An· 
kara, İzmir veznelerinden 179 kuruş 
mukabilinde alınır. (7948-5074) 15081 

Daktilo ahnacak 
Emlak ve Eytam Bankasmdan : 

Daktilo alınacak 

Baıveknlet Beden Terbiyesi Ge· 
nel Direktörlüğünden : 

İmtihanla daktilo alınacaktır. İmti
han 14-10-939 cumartesi günü saat 11 
de Yenişehir İzmir caddesinde 21 nu· 
maralı binada yapılacaktır. 

İsteklilerin bir dilekçe ile Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğüne mü-
racaatları ilan olunur. 15100 

ASKERIFABRIKALAR 

Sahil { malzeme 
Ash ri Fabrikalar Müdürlüğün

den : 
Kırıkkaled" askeri fabrikalar tcknüd ve 

muavenet s:ındıgını aıt inııııattıın kalan bir 
kısım malzeme sat ıl caktır. Taliplerin 13 
teşrinlevcl cuma gur;u Kırıkka l e grup mü
dürlüüüıı<lc müteşekkil heyete miıracnat • 
!arı. (5144) 15078 

Çuval ve b:doı1 sa ilşı 
As!ceri Fabrikalar Ticaret Şube 

sinden : 

Kuçukyozgat barut f bri kasında mevcut 
aıag ıd a miktar ve cinsıcri yanlı çuvallar
hı b,c!on ar 24-10-939 s.ılı gtiniı saat 14 de 
pa zarlı!: suretiy le satı l acaktır. 

İsteklı le r çuval ve bidoniarı Kilçükyoı:
gat barut fobril.aı.ın.!a ~orebilirlcr. 

Tali p olaıı lıııın çuvallar İ çin (!iO) lira, 
bidonlar için de (85) lira muvakkat te • 
ıninatlariyle tayin olunan gUn ve saatte ti
caret şubesine müracaat ej' )emclcri. 

Adet 

1700 

2000 

1500 
120 

5~20 

500 
70 

100 
310 
120 

25 

1125 

(5159) 15097 

Boş yüz kiloluk büyük küldir t çu . 
valı. 
Boş elli k iloluk kı.iç ük kükürt çu • 
c;uvai ı. 
Boş yiiz kiloluk nitr~t dosud çuvalı 
B oş yu:.: k lolu sorla ı;u ·ah 

Bo~ Demir olcum varili 
Bo.ı muhtelı f varil 
Boş s ç maden yağı varili 
Bos gliserin varili 
Boş demir glise rin varili 
Boş demir glikol varili 

(Çüriik) 
(Çiirilk) 
(Sağlam) 
(Sağl m) 
(Sağlam) 
(Sağlam) 

ANKARA V AL1LlC.l 

Hükumet konağı inşaatı 
Ankara Valiliğinden : 

Polatlı hükümet konağı üçüncü kı· 
sım inşaatı kapalı zarf usuliyJe eksilt
meye konmuş ise de talip çıkmamasın
dan dolayı 2490 sayıh kanunun 40 cı 
maddesine tevfikan 12-9-939 tarihin • 

den itibar en bir ay müddetle pazarlı· 

ğa konu\mu~tur. 
Keşif bedeli (10693) lira (32) ku. 

ruştur. 

Muvakkat teminatı (802) lira (10) 
kuruştur. 

1stekJiler teminat mektup veya mak 
buzu, ticaret odası vesikası ve Nafıa 
Müdürlüğünden bu iş için alacaklan 
fenni ehliyet vesikalariyle birlikte pa· 
zarteı;i ve perşembe günleri saat on 
beşte vilayet Nafıa komisyonuna gel
meleri. 

Buna ait ke~if ve şartnameyi her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebile . 
ce kleri. ( 4606) 14551 

Tômirat yaptınlacak 
Ankara Valiliğinden : 

• - Açık eksiltmeye konan iş. 
Kalecik Merkez okullarının mev

cut ke if ve şartname&;i dahilinde ta
miratıdır. 

2 - Bu temiratın bedeli keşif 1026 
lira 63 kuruş olup muvkkat teminatı 
80 lira 76 kuruştur. 

rüatı on beş gün müddetle açık ek • 
siltrneyc konulmuştur. 

2 - Muhanunen bedeli (1600) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat 120 liradır. 
4 - Şartname ve keşif evrakını gör 

mek isteyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 20. 10. 93'.J 
cuma günü saat 10,30 da belediye en· 
cümenine müracaatları. 

(5093) 15036 

• Te ıvirat ve es sa 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Kalede saat kulesine Neon z' -
yasiyle yaptırılarak tenvirat tesi atı 
15 gün müddetle a~ık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1400 lira ~ 
dır. 

3 - Muvakkat teminat 105 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen• 

lerin her gün encümen kalemine ve is 
tcklilerin de 20. 10. 939 cuma günü 
saat 10.30 da encümen kalemine mü-
racaatları. (5094) 15037. 

yer 
Ankara Belediyeıind n ı 

1 - Çankırı caddesinde imarın 764 
adanın 10 parselinde bulunan belediye 
malı (111) metre murabbaı yere talip 
çıkmamasına binaen bir ay zarfında 
pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (555) lira
dır. 

3 - Teminat (83.25) liradır. 
4 - Şartname ve krokisini görmclr 

istiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 13-10-939 cuma 
g ün ü saat 10.30 da belediye encüme • 
nine müracaatları. 

(5105) 15082 

15 kol em boya alınacak: 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi için alınacak o
lan 15 kalem boyaya talip çıkmadığın· 
dan binaen bir ay içinde pazarlıkla a
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (2.900.55) li
radır. 

3 - Teminat (436) liradır. 
4 - ~artname ve liste ve nflmune • 

lerini görmek istiyenlerin her gün en· 
cümen kalemine ve isteklilerin de 
13-10-939 cuma günü iiaat J0.30 da be
lediye encümenine müracaatları. 

(5106) 15083 

20 ka em muhte\it malzema 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden 

1 - Su işleri idaresi için alınacak olan 
20 kalem muhtelif malzemeye talip ı;ıkma
masma binaen bir ay içinde pa.ıarldcla alı
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (3-470) liradır. 
3 - Teminat (520,50) liradır. 
4 - Şartnamesi ve malıcmc liıteeini 

görmek iı;tiyenlcrin her gün encümen ka
lemine ve istckliler1n de 1~-10-1939 cuma 
ıünü saat 10.3Cl da belediye encümenine 
müracaatları. (5107 ) 15084 

Bir kamyonet alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik işleri için alınacak o
lan bir adet 112 pus dingil mesafeli pi 
çup tipi kamyonete talip çıkmadığın· 
dan eksiltme on giln uzatılmı tır. 

2 - Muhammen bedeli (2750) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (206.25) U
radır. 3 - Şartnamesi haftanın tatil günle 

inden gayr~ her giin Maarif Memur· 
•ığunda görülebilinir. 

4 - Açık eksiltmenin zamını 9-X· 

4 - Şartnamesini görmek istiycnle 
rin her gün encümen kalemine ve is -
teklilerin de 13-10-939 cuma gilnli sa· 
at 10.30 da belediye encümenine mC.-

l - Tckirdağında üç adet tavla ekıilt · 
.u:sl kapalı zarf usuliyle 23-10-1939 pa • 
r.ırtcsi rünü saat 11 de Çorluda kor satın 
ılma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İlk pey parası 4074 liradır. 
3 - Şertname ve keşif projelerini ıör -

ııek ve almak iı;tiyenler 2 lira 8.S kuruş 
ukabilinue Çorluda kor satın alma ko • 

ın·syonundan alabilirler. 

Umum müdürlükte çalıştırıl
mak ve imtihandaki muvaffaki 
yet derecesine göre aylık veril 
me küzere, çabuk ve doğru yaza 
iki daktilo alrnacaktrr. 12. 10 
1939 aktamına kadar zat itle 
servisine müracaat edilmesi. 

~39 pazartesi günü saat 14.30 olup 
:ksiltmeye girebilmek için bu saattan 
evci muvakkat teminatı yatırmış ol· 
mak Hizımdır. 

racaatları. (5108) 15085 

Kamyon şasisi alınacak 

4 - htekliler kanunun ikinci ve üçüncü 
·.ıaddelerindeki belgeleriyle birlikte belli 
elin ve saattan bir saat evci teklif mek • 
.~ :ıarmı koıniıyona vermeleri. 

(5146) 15093 

İnşaat münokasası 
Ankaı:"a l.evazım Amirliği Satın 

3738 

Bir bayan öğretmen 

alınacak 

Çocuk Esirgeme Kurumundan: 

5 - Açık ek ittme 2490 sayılı kanu· 
nun hükümleri dahilinde Kaymakam· 
lıkta müteşekkil bu işe mahsus komis· 
yon tarafından yapılacaktır. ( 4811) 

14767 

ANKARA BELED1YES1 

Ankara Belediyesinden ı 

1 - İtfaiye için alınacak olan 1938 
modeli ford markalı ve 134 1,2 pus din 
gil mesafeli bir adet kamyon §aseaine 
talip çıkmamasına binaen eksiltme on 
gün uz tılmıştır. 

a ıro • " '.tır. 
2- ı .... , . 

birlikt · er 375 lıralılc teminatları ile 
Batın aİ lık glin ve saatında M.M. V. 

nıa Ko. da bulunmaları. ....._ (5076) 15042 

Fakülte lalim taburu 

kayt muamelah 
An1<ara 1 evaznn Ami,·liği Sat11 
.ıa Komis:ronundan : 

ima Komisyonundan : Keçiörende Anakucağı müessesesi 
ı - Kırklarclinde 3 adet tavla e1cıilt· ne bir bayan öğretmen alınacaktır 

mesi kapalı zarf usuliylc 24-10-939 salı T 1. . . · 
günü saat 16 da Çorluda kor satın alma a ıplerın vesaıkle Çocuk Sarayında 
komisyonunda yanılacaktır. 1 Genel Merkeze müracaatları. 

env · rat ve tesisat 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Cümhuriyet bayramında mu • 
.:ıt olan mahallerde yapılacak tenvi • 

: at ve tesisat on beş gün milddetle a· 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2800) lira
dır. 

3 - Mu, akkat teminat (210) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen • 
!erin her gUn encümen kalemine ve is 
teklilerin de 13-10-939 cuma günü saat 
10.30 da belediye encümenine müra -

-----------------
..._. _____ D_EN __ lz._L_E_V_A_Z~I~M.:.... __ 

[(uru · sulya alınacak 
l'n ~ M. Y· Deniz Levazım Satın Al 

1 °ınıGyonundan : 
Olan ( 1r~bmin edılen bedeli (22.'400) lira 
t ' rin .000) kilo kuru fasulye 10 • 1 
•tat 14·3 939 tnrıhine rasılıyan sair güni 

2 ·1 O da kapalı zarfla alınacaktır 
11arrı;;. hlk teminatı (1680) lira olup ş

0

art 
ilahili:. er gun komisyonda görülüp ve alı 

tifı3tr-d 1ı~e.klilerin 2490 sayılı kanunun ta. 
teklif hılınde tanılm edecekleri kapalı 
lltteı:ı ~ektuplarını en geç belli gün ve sa
bıılunan ı~ ııa~t evcllnc kadar Kasımrıaşada 
kabtıınd mı yon b:ıs1 ·n nlıhn:ı makbıı mu-

e veuııelerl. (74-04 • 4604) 14722 

1 - Ankara Fal.o.11te tAlim tabqru kc 
.. utınlığından Ankaradaki yül.ıek okulla 
ra girecek: okuı !arın yUksek askcrl ehli
yctnameyc ait tedrisatı takip etmeleri i
çin fakülte talim taburuna kayıt ve ka
bulleri yapılacaktır. 

2 - Kayıt ve k: bul 1 Birinci teşrin 939, 
15 Birinci te:Jrin 939 a kaoJardır. Bunun 
için cumartesi ve pazar günleri hariç her 
gün sııbah saat il, 11,30 ötleden sonra 14: 
16,30 a kadar aıaftdaki vesikalarla bir
likte Sarrkışla•fa Fakülte buru 2 hölük 
kom• ııtalı&ına müracaat etmeleri lüzumu 
ilin olunur. 

VESİKAJ ,_~ 
ı - 4 adet fotoğraf (4x6 ebadında 
kasında okul numara ve ismi buluna· 

ı L:tır. 
2 - Nüfus cüzdanı muıaddak sureti. 
3 - Tam u"erf ehliyctnameye hak ka 
andığına dair musaddaJ.- ve11ika. 

(4962) 14904 

2 - İlk pey 4-150 liradır. 3739 
3 - Sartnamc, keşif ve projelerini rör-
lt ve saun almak istiyenler 2 lira 91 ku 

Sığır eti alınacak 
Anliara Levıuım Amiı liği Satın Alma Komisyonundan : 

_ı - Çanakkale n:üstahke'? mevki ezine ıar.nizonu için pazarlığa bınıkrlan a~ağıd 
nıktar!arı yazılı sıgır etlerıne 29-9-5139 ta ribınde talip çıkmadığından 2490 sayıl 
K"anunun 40 ınc~ maddesine göre uza~.ıl~ra~ pazarlığa bırakılmıştır. 

2 -:-- Pazarlıgı: 10-l_0-1939 salı gunu hı ıalarında gösterilen saatlarda müstahkel" 
mcvkı satın alma komıijyonunda yapılacak trr. 

3 - Taliplerin ırı eıkOr saatlarda teminat akçalariyle birlikte komisyona milraeaat . 
!arı. (5148) • 1501) 

M. Bedel .... M. Teminatı Tutarı Gün Garnlı:on Kilo Kur, Lira Kr. Lira Kr. ve saat ı 

Ezine P . A. ------ -------64500 25 1209 3S 16125 00 salı 10 da E:ıinc To. A. 4-0000 25 150 00 10000 oo salı ıı de 

2 - Muhammen bedeli (3005) lira
lır. 

3 - Muvakkat teminat 225,38 lira
Jır. 

4. - Keşifnamesini görmek isteyen 
lerın her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 20. 10. 939 cuma gilnü 
saat 10,30 da belediye encümenine mü 
raraatları. (5092) 15035 

3000 adet ampul ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Cumhuriyet bayramı için ah • 
nacak olan 3000 adet ampul ve tefer 

caatları. (5127) 15089 

lCRA VE f FLAS 

Polatlı İcra Dairesinden 

Polatlının Güreş köyünden Ulu yol, Ali 
Öziı. Baykuş, Tepecik, Ka.madeq:, Kadre, 
A~bar~ıovası, H~~larna, Haşlama kaya, ve 
Koy cıvarı mcvkıınde vaki tapunun mayıs 
937 tarih ve 45-SS numaralannda mukaY· 
yet dokuz parça tarlaların 80 de 15 hiı;scsi 
~- 11 :939 panrtesi günü saat 9 da icra da· 
ıresınde satılacaktır. Fazla mah1mat al • 
!"ı.k ve t~rtnaıncyi RÖ mek ve pey ilrınek 
ı tıyaıılcı.w P4ı~ ı ir.u .ıJ.•ur · e 111ıır • 
caatlan ı il.O oııuıur. l.'.ılOVı 150,8 



T. a Zİ AT 
Kuruluş tarihl : 18 8 

Sermayesi : l00.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

1 

Zirai e ticari her nevi ban a mua f'?elerj 

• • 
ı ramıye ve· 

Ziraat Banka ında Kumbaralı ve ihbars z Tasarruf he ııplarında 
en .u 50 liraaı bulunanlara enede 4 defa çekılecek kur'a ile oşağı
dalu plana göre ikramiye dağıtJlacaktrr : 

~ Adet 1.000 Liralık 4 000 Lira 
4 • 500 • 2 000 .. 
4 

•o 
100 

120 
160 

• 

" 
• 
• 
• 

250 
100 
50 

40 

20 

• 
• .. 
• 
• 

1.000 
4.000 

S.000 

4.800 
3.2CO 

.. 

-
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene için P 50 j. 

rad n aşağt düşmiyenlere ikramiye çıkttğı t"l<dirde % 20 
fazlasiyle verilecekth·. 

Kur'alar senede 4' defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, ı Mart ve 
l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

u m o c 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Muhammen B . % 7,5 teminatı Eksilt. 
Cinci Mik. Lira Kr. Lira Kr. Şekli saati 

Şarap galon mantarı 
26 X 45 ebadında 
Şarap tiıesi mantan 

125.000 A. Sif 1250.- 93.75 Pazarlık 14 

24X45 600.000 
Likör mantarı 23X35 200.000 
Rakı ı:r.antan 

.. .. 572<1.-
1879.50 

429 30 
140.95'--~~ .. 

20X25 ebadında 10.000.000 ,. ,, 35000.- 2625.- " 

ts 
ı .ao 

16 
1 - Şartname ve kalite nümuncleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 

yazılı mantarlar pazarlıkla satın ahnacaktrı. 
lI - Muhammen bedelleri, mu kkat teminatlan, ıı:kailtme saatleri hiza· 

larinda yazılıdır. 
III - Pazarlık 23. 10 939 paznrtesi günü Kabataşta levazım ve mübaya· 

a sube11indeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Rakı mantarı artnamelcri her gün levazım şubesi veznesinden 

ve İzmir, Ankara başmUdürlüklerinden 175 kuruş mukabilinde alınabilece
ği gibi diğer şartnameler para ız mezkur şubeden alınabilir. 

V - 1ıı ekli1erin paur!.ık için a in olunan gün ve saatlerde % 7,5 gü • 
v nme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (7863 • 4983) 14946 

3 eme 
Siyasal Bilgiler Okulu Satın Alma Komi•yonu Reisliğinden ı 
Miktarı Cins' Muhammen fiyatı İlk temina 

40 tane 
70 tane 

100 tane 

Pamuk şilte 
Pamuk yastık 
Pike örtü 

488 
133 
265 

886 66.45 
Siyasal Bilgiler okulu için yukarı a cinııi ve mik~ "I azılı '!İlte, yastık 

ve pike açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksi tmc 20. Birinciteşrin 1939 
c· ma günli saat ıs de Ankara Mektepler muhasebeciliği binasında yapıla· 

caktır. Muhammen fi at ve ilk teminat vukanda yazılmıştır. S'lrtname her 
gün mektepte görtilebilir. (4973) 14!>43 

fındık çerez deği ,.... dır, Avrup 

sene binlerce to 1 ın •ğı bunu 

1 T 
o i 

ULUS 

Peşin para ve açık arttırma ile satılsk emlôk 
Emlak ve Eytam Bankumdan.: 

Esas Mevkii ve nevi 

723 Dikmen, Öveç yatağı mevkii ve 
Kırşehir asfalt yolu üzerinde, 
Şarkan: Kırşehir yolu garbcn: 
Kozanlı İsmail veresesi bağ1, şi· 
malen Karabiber Ahmet bağı, ce· 
nuben Abdurrahman bağı ile 
mahdut 10070 M2 harap bağ. 

724 Çankaya. Lakafos mevkünde Ka
şifin Azimcnin bağt ittisalinde 
ve çil Ahmedin bağının gün batı· 
sına isabet eden 2120 M2 evelce 
bağ imdi tarla. 

759 Tabaklar mahallesi Beypınar so
kağında 108 ada 8 parselde 26 nu· 
mara ajlı fuzuli bir barakayı 

muhtevi 49 M2. ar a (bitisiğin· 

deki 24 No tajlt evin sahibi olan 
Piyer tarafından bu arsa üzeri • 
ne mezkur 26 No. lu baraka fuzu· 
len yaptırılmıştır.) 

760 Doğanl>ey mahale i eski Nurto -
pu, yeni Gürbüzler çıkmaıınde 
290 ada 27 parselde 146 M2. arsa. 

761 Turan mahallesi Atilla cadesin
de imann 930 ada, 1 parselini teş 
kil eden ve lş Bankası t3rafın • 
dan yazlık sinema olar?k kulla
nılan 19GO M2. arsanın 1950 hi$
de 330 hissesi. 

Mukadder K 
T. L. 

3.021.-

212.-

254.-

730.-

l.980.-

Depozitosu 
T.L. 

604,20 

42,40 

59.-

1"6.-

396.-

l - Yukarıda mekii ve mesahalan yazılı emlik peşin para ve açık artır
ma ile &atılacaktır. 

2 - Artırmaya iştirak edecekler arasında mühür kullananların mühür 
!erini noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında bedel, mukadder 
kıymeti gc!;tiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbct dairesinde tez -
yit etmeleri lazımdır. 

3 - İhale 9. 10. 939 pazartesi günü saat onda bankamız satış komiayo • 
nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotografı ile bankamız emHik servisine müracaattan ilan olu -
nur. (4889) 14829 

ir u t başı ah ocak 
TÜRKiYE DE.\.llR VE CEL1K F ABR1KALARI 

~lÜESSESESİ MÔDÜRLÜGÜNDEN 

FABRİKAMIZIN BORU DÖKÜMHANESİNDE İSTİH· 
DAHM EDİLMEK ÜZERE KUPOL OCAKLARININ İŞ
LETİLMESİNDE ÇOK TECRÜBELİ BİR USTABAŞI A
LINACAKTIR. TALİPLERİN ELLERlNDEKl EVRAK SU
RETLER1N N 1L1ŞTİRİLMEK SURETİLE KARABÜ KTE 
MÜESSESE MiJ'DÜRLÜÔÜNE YAZI 1J.E MÜRACAAT· 
LARI. 3i&1 

::!111111111~111111m11111r1111111111111: ~ 
: n ne ıs ıs u ıt ıRoıau. ve ;: 
E tekerlemeler : 

Ce ec as e 
Cilt, Saç ve Ziihreviye müt ha ısı 

~ BESLER g --
Kemal Arıcan Dr. 

Berlin Krliniğinden mezun. = 

Satılık : 
Satılık Kurt kopeği: - Eyi cin! 13 

aylrk kurt kqoePİ ac . le satrhktlr. Mek
tupla Uluııta Y. 1. ye mür cat 3678 

Satılık esya - Az kullanılmış bisiklet. 
hasır koltuk, masa. soba, plon ıraınofo
nu, yazıhane, büfe. 

Bankalar Cad. Cicinyurt sok. No. 7 
"Vagon-lı ııırasmda... 36&2 

Satılrk - Sen Evlerin 4 odalı tipinden 
bir hisse satıhktu. Ulu~ta B. Rahmiye 
müracaat 3734 

Acele Satılılı eş.va - Az kullanrlmııs 
yemek. salon, va ak odaları komple mo
bilyası saat 12·14 ve 16-18 de gôriılebilir. 
Yenieehir Selanik caddeı;i 37. 3736 

Saırlrl: mobilya - Kübik yeni salon ta -
krmı büfe ve altl sandalyesiyle ceviı ye
mek masası. Gormek idn Yeni ehir hınet 
fnönü caddesi No. 78 üst kata nat 9-ll 
arasında müracaat.. 3754 

Satılık - Vagner marka gü:r.el bir pi • 
yano a tılıktrt". Görmek İçin Elektrik sir
k eti karsısı Ferah Apart. ücıindi ata, gö
rti me i<;in 2S21 u:lcfona. 3769 

Satılık Ev - Yapılmış b;ıhçeli evlerden 
B 4 tırinclen S od lı manr.ıralı ıtenie b:ıh
c;eli a~açiı köşe başı tel: 2406 Bayram C 
No. 1. 3770 

8. o - 939 

'üçük ilôn a lan 
Dört satırlık küçük ıt5nlardan : 
Bır dı!la ı ı;uı JO Kuru 
tkı defa ıçın .SO Kurıı 
Oç defa ıçm 70 K:ıru ş 
Jıorı defa ıçın 80 Kuruş 

Dev<\mlı kilc;!ilt llanhırd n tıcr ..ie 
fası için ıo ktırc' J ınır. M~e\1 , 
10 defa ne~rtdl lec t''.< bir il n için 
140 kurus almac:ı ıtır Bir kolay • 
lık olmak ü:ıerc her satır, ı<elimıo 
em arındaki oşlukl;ır rı:ıü tcsr.a, 
~O harf itibar cdilmi tir. Bir kü • 
çük ilan 120 harften ibaret olma • 
lıdrr 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kurut •· 
lınır. 
Klic;illı ilanların 120 bartr ırc:<;me
mesi 13.zmırlır . Bu miktan gt~en 
ilanlar ayrıca pul t&Tifsine tabi -
dir. 

JO Lir.ılli - Bir daire. kalorifer. 11c3 
su, aynca konforht dört oda bir hollü j(Iİ 
claire kiralıktır. Y. azrmö:ııalp caddesi, N 
30 Kemah Ap. 3iS! 

Kiralık. Oda - Mobilyalı bir oda lcir • 
lıktır .. Postane caddesi Dr. Hikmet B. Acıı 
No. 53 1. ci ka No. L. 3759 

Satıhlı Apartman _ Balık pu;arrnd blr Kira/Jlı Mobilyall Oda - Bir bay içi~ 
apartmanlık arsalı 4 da ireli 245 lıra irat•t mobil:,ı lı bir oda kiralıktır. Yeni,ehir ls
bedelinin ~(40 bon;lu tel 2406 Bayr..m c met lnönü Cad. Lozan al:ı.nı Emciler 50 • 
No. ı. 3771 kak No. 73 37&ı 

S:uılık A uartmanlar - Y enİ$ehirin Ce
becinin mi.ıte<V:ldit yerlerinde irat, kon.for
lu borçlu borçsuz Tel: 2406 Bayram C 
.No. 1 3'172 

S:.tılılı - Oda taktmı, bir halt ve masa, 
Çanka)'ll eczanesine müracaat. 3776 

Kiralık : 
Kirnlık dafrıt - Venisthir Demirtepc 

Unmç sokak (4) nuınıır"lı evin yedi oda
ılan ibaret olan muşambalı ve yaill boya. 
lı konforlu dairesi kir~ltktır. 3HO 

Kaloriferli daire/Pr - Yenişehir İsmet 
1nönü ca<ldesinde (27) numaralı apartma
nın he şcr oda ve birer holil havi birinci 
ve ikinci 1...-:ıt an kil'alıktır, U c;ürıcil kata 
ve 2698 telefona müracaat. 3676 

Kiralık - Yenişehir, Mimar Kemal 
Mektebi civarmda, Okula sokağl No. 18 
de koniorlu (5) oda bir hol. Tel: 6721 

3679 

Kirıılık odıı - Büyük, ferah. kalorifer. 
konfor. Havuzba~t Park karşı ı Mengu 
Ap. 11. çi daireye mıiracaat. 3685 

Kiralık - Kavoklıd re ÖTdemir cadde
i 70 No. h ev'n :ılt kau kiralılctJr. Elek· 

trik, u, hava ga7.1 vardır ucuz kiraya ve· 
rilecektir. İçindekilere milrac;ıat. 3698 

Kiralık. - Yeni chirdı:ki ıu deposu ya • 
nıntla Mardin mebusu B. Hasan kö kü ya• 
nınd:ı bahçe içinde No. 40 da 2 oda ı:ıe• · 
trlk, mutfak 25 linı. Su hariç. 3764 

Kiıalık icat - Geni~ 4 oda v.s. Sabit ilci 
gardirop 1 büfe her türlU konfor cihaz ve 
tesİ!!atı, fevkalade nezaret, 1ç bakanlık k•C 
ısı Kmlırmak sokak '4 Tel: 6046 3765 

Kiralık - Yenişehir B~kanlıklar kanı· 
sı eşrutiyet cad. Konur sokak 21 Na. 
5 oda 1 salon muşambalr bıınYo ve kurr• 
konfor ıı:eni temiz bir daire bahçeli, 37iJ 

Kiralık Oda - Aile :vanındn Işıklar cad· 
d~i Güzeller sokak Onuntuyıl Apt. aoıı 
kat.. 8774 

Kiralık - Bayıın için aile neıdinı!e mo• 
bilyalı bir oda (icabında piy no ve rad • 
yo da verilir) Ulwota M. S. B. mektup!~ 
müracaat. 2775 

Aranıyor : 

Aranıyor - Yenişehirde be, odalı ka• 
loriferli, &rcak sulu bahc;e içinde bir <lai· 
re aranıyor. 2943 numaraya telefonla mü• 
racaaı. 3730 

Od.ı aranıyor - Bir talebe için almaıt 
aileti nezdinde bil' oda aranıyor. Çocu1' 
Sarayı caddesi Tem Mithat'a müracaat 
edilmesi. 3686 

Kiralrlı Daire - Bakanlıklar k:arşrsı Oda aranıyor - Bir bukult talebeal YI!" 
Karanfil ve Bilge sokab köşesi 4 oda ı nisehirdc bir ıtile yanında veya müstakil 
cıya m r c "oM '"\SVv~ .. : v - - ~'fi_ ._-.,ıatt İN.o •• '.) .. ad u ti' c· . • 

Kiralık Dair~ - Ba anlık lar kar ıs ı 
Karanfil ve Bilge sokağı kaşesi Bodrum 
kat. '4 oda 1 hol ve sair konforu havi 
(40) lira. Kapıcrya milracaat. 3701 

3721 

Cocuk bakıcısı aranıyor - 1ki kisilik 
iyi bir aile yanında 3 ya mda kuı c;ocuğu• 
n:ı tiirk veya ecnebi bakıcı aranıyor. --.. Fabrikasının Ankara'da yeni C k S k d Hal cı ocu arayı ar ısın a ı Kir.ılık od:ı - Kutlu yanında Atatürk 

açılan şubesinde bulunur. _ İbrahim Ap. Tel: 3101. - Bulvarı Ertıtn apartmanı 2 numarada 

Taliplerin km; yıı$md olduklaı:rnı i e
dikleri ma:ı-ş miktannı mektupla Ulus·l~ 
Cocuk rwmuuna bilılirmekri. 3732 -: Adres: Anafartalar caddesi - konforlu Bayan için. 3712 

-- Orman çı"!tl'ık •atı" ma<Tazal"'rı : __ .ııllllllllllllllllllllJllllllllllllllllL ~ ... ., ... _ Kiralık - Maltepede tmalitc Harbiye 
- kar sında. = - Da ti 10 u rs - evleri yanında 2 oda 1 bol her te~kilitı 

Dikkat: Reklam fiatlarından : __ :_ miikemmel müstakil daire Maltepe bak· 
kalı Abdullaha müracaat. 3713 

;: istifade ediniz. 3778 : E 63 üncü devresine ilk teş ·E 
~11111111111111m111111111111111111111r = rının ilk hafta&ında: 

E başlıyacaktır. Tahsil aranmak • : 
- stZlD herkes al1nır. (BJR) ay - : 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet Cadde
si Turc sokak $cnyııva Apartmanında. dört 
oaalı ve iki odalı birer daire kiralıkur. 

3715 

Dadı aranıyor - Bir yaşındaki 
çocuk için tecrübeli dad1 aranıyor. 
Maaş dolgundur. Kızılay Emcilcr 
Cad. Küflü Apart. No. 9 öğledeJ1 

sonra müracaat. 3742 

Aranryor - Bir ser mürettip ile u ta 
bir matbaa makinisti ve bir pedalcı alına~ 
cakur. Yıldu: matbaasına müracaat. Tel: 

: da diploma verilir. Belediye sı- : 
: rasmda llanef apartmanı No E 

Kirıılılı oda - Bayan için aile yanmda 2024 3777 

ve 

i ' • K 
APİKOGLU 

SUCUKLARINI 
Tercih Ediniz 

Halis koyun ve uğır etinden ma
muldür. Bütün bakkallarda sa -
tıhr. 5096 

Taklitlerinden sakınınız. 

Amer.ikalılor her 

rar ve ohrlar 

i 

4 Tel: 3714 ll89t : 
...... ıııııııııııııııııııııııııııııııııı,.. 

Tuzlu tereyağı satışı 
Gayet nefis ve katıksız tuzlu Tere

yağının kilosu 67 kuruşa toptan ve 
perakende muhayyer olarak satıl· 
maktadır. Deposu Atpaıarı Çukur 
Handadır. 3753 

ULUS - 20. inci yd. - No: 6532 

lmtiyaı Sahibi 
İ&kender Artun 

Uınumt Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese MUdürU: Naeıt ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

s i . 
YENi 

BU GON BU GECE 

Marielle Baline ve Eric Von Stroheim 

tarafından oynanan 

HUDUTLAR 

Küflü Ap. No. 10 Kızılay karsm Yeni e-
bir. 3723 

Kiralık - Çocuk sa.rayı bahçesi karjı
ında nezareti ve ınüştemilAUt '4 oda. 

3735 

2 Klşı'/ik ailtt yanınd;ı oda kiralıktır -
Tek Bayan için Bakanlıklar civarında gii
tel bir oda, Havagan dahil 20 lira Mur. 
Tel. No. 1440 Hüseyin. 3741 

Kiralık - 4 odalt ucuz daireler Yeniı;e
bir jandarma okulu yanında. a&faltmn 100 
metre mesafede E. Kansu Apartmanında 
Apartman içindekilere miıracaat. 

3743 

Kiralr1t. - Çanlcaya'nın en mutena ye
rinde po tahane ilerisinde No. 4/ 1 de 11 
oda, muıe:ıddit b:ınyo kalorıferli mlista-
kil bir e., içindekilere milraçaat. 37+4 

Kiralık Ap. - Yenisehir Yüksel Cad. 
Mimar Kemal mektebi karşısı bahcc icin
de büyiilr salon 4 büy\ilc l küçük oda Par
ke, konfor, 2. ci kata müracat. Ti: 33152 

374S 

Kiralık A parıman - Postane caddesi 
54 ticaret odası yanın<la Esen apartmanın
da 2 ve 4 odalı daireler. 3755 

Kiralık mobilyıı1ı oda - Yenisehir A • 
tatiirk caddesi Orduevi kar ısı Sevim Ap. 
Kat 3. 37515 

Kirılık - Aile nezdinde havadar, ıııan· 
zaralı, önünde geni$ taracası olan, banyo
lu bir oda, Postane cadıleslnde Mermer • 
ci Ap, No. 9 a müracaat. 3757 

iş arayanlar: 
Almanca ders - Bir Bayan Almanc• 

ders vermektedir. Ulus'ta A.A. rnmuzun6 
mektupla müracaat. 3722 

ZtJyi - 1331 ene inde ercan sultani• 
&i son s.ımfrndan aldıi;rm tasdiknameyi kıı1 
bettim. Yenisini alacaltımdan zayi taı;dl ·• 
n menin hükmü olmadı mı ilan cdcrio,. 
Cem.ol oğlu Şerif Kı&akürek 37 

~· 11 Kiralık büyük ev 111~ 
= ~ : 12 oda kalorifer 2 banyo, ~ 
: parke döşeme geniş bahçe S 
-- § garaj Koca epe' de son oto- ;. 
: büs durağında İsmet lnönü ~ 
: caddesi 65 müracaat telefon S = 1589 :: - ~ 
.,1111111 11111111111111111111111111111ıf' 
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EMALAR 
HALK 

sus 
BU GUN BU GECE 

BU GECE 
AL TIN HIRSIZLARI 

20 kuıım birden 

t'ürkce Sö:ılü Büyiik Fil:ı 

SOVEYŞ FEDAtLERI 

Bu m··kemmel ko ~antre Türk gıdasını en kolay, TEHLİKEDE GÜNDÜZ 
14.30 • 16.30 - 18.30 ve oğlcdco eve 

10 ve 12 ucuz matineler 

Seanslnr: 

ucuz ve nefis şekilde bütün yurddaşlara takdime hazırlanıyor 

Biiyük b:trp • J\qk ve ihtiras filmi 
Seanslar 

14.4-S • 16.45 - 18.45 - Q .. cıo 21 de 
10 ve 12 de ucuz Halk Matinesi 

MERCAN AD SJ 
Michelle Morgan - ]ean Gabin 

BU GECE CEBECİ Açık Hava Sinemumda 

14 - Hl • 18 - Gece 20.30 d;ı 

10 ve 12 de ucuz Hali< Matinesi 

Şeyhin oğlu 
Türkçe sözlü 
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