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Rayıtag nutku etrafında ııJrider 
de.anı etmeHedir. Bu huMUtaki 
haberlerimiz 3 üncü -.yfadadnr. 
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Sovyeller Birliği hükümeli . 

Litvanya, Estonya ve Finlandiyadan 

yeni taleplerde bulundu 
ALMANYA ENDİŞEDE 
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Litvanya'da iki hava üssü kurmak, deniz 
ve nehir yollarını kullanmak İstiyorlar 

Yakartla Yu~oJaoycı Harlclye 
Nazırı B. Çinçar Marlıooiç. A,. 
ğıda: Macar Hariciye Nasın 

Kont Çakinin M>n •eyalıatlerüa • 

Bugünkü 
ve yarınki 
meseleler 

Falih Rıfkı AT AY 

. . . . . . . . . 
Milli Şef 

yarışlarda 

M i 1 l i Şef İsmet 
lnönü dün sonba -
har at yarıtlarmın 
ikinciııini yükaek 
huzurlarile f e -
reflendirmi ler • 
d.ir. Yukardaki re• 
allnde Mill' fi 

Orgeneral Fahret 
tin Altayla°, nşa -
ğıdaki resimde de 
lngiliz Sefiri Sir 
Knatchbull • Ha • 
gessen'le konu~ur 
ken görüyorsunuz 

l='iihrer'in sulhu lniiltere ile 
Pranaa. tarafmdan kabul edilmi§ ol
duğunu farzedelim: Almanya Po
lonya'nın bir kıamını ilhak etmittir. 
Diğer kısmını, Beyaz Rusya ve Uk
rıı.nya hudutlarına kadar, doğrudan 
doğruya emri ve nüfuzu altma al
hıııtır. Bu devlet Çekya ve Slovak· 
'"Y.a gibi bir protektora olmasa bile, •11""111111111n• • •• • 

~~Y~ai ve iktısadi hiç hareket istik· 
de.h olmıyan bir yarı • tabi te§ekkül· 

en ibarettir. 

Moskova, 8 a.a. - Litvanya murahhas heyeti, Kauna.s'a yaptı-ı 
ğı kısa bir seyahatten dönen hariciye nazm U rbıys, batvekil mu
avini Rizanakos ve Litvanya. ordusu kumaındanı general Rastikis. 
ten mürekkep olarak 7 ilkteırinde Moskova'ya gelmi§tir. Heyete 

birçok mÜteha.ssıslaT refakat etmektedir. 

1 

Tayyare meydanı ıK>vyet ve Litvan
ya bayraklariyle donatılmıştı. 

Dün akşam 22 den gece yarısına 

Hatay vilayeti kurulmasına dair olan kadar B. Molotofla görüşmüş olan 
3711 sayılı kanunun muvakkat S. inci mad- BB U bs N tk · · R sk't" 

Muvakkat encümen 

desinin tadili hakkındaki kanun layihasını · r ya, a evıcıus ve a ı ıs 
1 müzakeı-e ~.tmek üze.:e teşekkül eden. ~u- bugün saat 17.45 te de Kremlin sara
' vakkat encumcn buı:un umumi heyet ıçtı - yına gitmişlerdir. 

ndan ıonra toplanacaktır. 

Sovyetler Litvanycl elan neler 
i•tiyecekler? 

Kaunas, 8 a.a. - Tasrih edildiğine 
göre, Sovyet hükümeti, Litvanya ara

~ zisinde biri sahil boyunda olmak üze
re iki tayyare üssü tesis hakkını isti
yecektir. Sovyetler bundan başka bu
gün kullanılma.makta olan Liepaja -
Romiski demiryolu üzerinde serbest 
transit imkanını ve aynı zamanda Ni
emen nehri yolu ile transit olarak k~ 
reste nakliyatı hakkını da talep edo
cektir. 

Buna mukabil Vi\no şehrinin §imal 
mıntakasında bulunan yirmiye yakın 
köyiln Litvanyalı ahalisi, anavatana 
gitmek hususunda serbest bırakılacak 
tır. 

Sovyetler Litvanycl da bir 
M ajino hattı yapacaklar 

Amsterdam, 8 a.a. - Telegraf gaze· 
tesinin Helsinki muhabirinin bildirdi
ğine göre Sovyetler Litvanyadan, bu 
memleketi Almanyadan ayıran hudut 
boyunda istihkamlar yaparak bir ne-

den berinde alıntmf ruml. 

Hudutta bulunan askerlerin 

normal hadde indirilmesi için 

Romanya ve Macaristan 
derhöl tedbir alacaklar 

Romanya· Macaristan· Yugoslavya arasında 

yakında bir ademi tecavüz paktı irnıalanacak 
h Alınanya'nın nüfusu bir hayli da· 
I e.. lll'ttnı§tır; yeni sanayi müessese· 
~rı elde etmi~tir. Fakat daha mai
" rl,. da.ha kalabalık ve daha ku-

Mozel bölgesinde ağır 
topçu faaliyeti oldu 

vi Majino hattı vücuda getirmek hak- Bükreş, 8 a.a. - Rador aı'ansı teblig" ediyor: 
kını istemektedirler. Bundan maada 
Litvanya'nın dar sahilinde bir deniz 24 eylülde, Yugoslavya hükümoti, romen hükümeti nezdinde 

et ı Al- , b" .. d' w 1 ~ ••• anya nm utun ıger ma· 

Garp cephesinde 
Yakında 

• 
tayyaresı 

3000 Fransız· İngiliz 
faaliyete geçebilecek 

~ rneaeleleri açıktadır ı ham 
lb. ah deye eskisinden daha fazla 
p lt taçtır; eskisinden daha fazla 

1 
~zark darlığı içindedir; zirai istih

t~ ; 1 ıntıaı eskisinden daha bunal· 
ı-e~ ~· Ya büyük devletler birlef&
ede ~ dertlere Almanya'yı tatmin 
dırı::. tedbir ve çareler bulmalı· 
Pa j Yahut Almanya, zrndanını 
~~ arnak için kendisi tedbir ve Paris, 8 a.a. - Resmi tebliğ: Gece sakin geçmittir. Sarrbrüken 

Z
e er aramakta devam edecektir. k" 
eng' R civannda düşmanın keıif kolları topçumuzun atetiyl~ s:t'ri püs ur· 

.... ın ornanya topraklarınm d· Pket~ol kuyulannm üstünde, tim- tülmü,tür 
ı, eııf isi dd' 

11• av ae ı vardır. Karade· Al.·am teblig"i ~ 
ız Yolu k d. • . 'ki . l' d ""f f d'I f , en ısının • mu ın en f an 'd tevkı· e 1 en ll%1~ kalabalık, Baltık taraflarını Paris, 8 a.a. - 8 teşrinievel akşam r Sa a 

eannıy t t bl" - · 
1 e a tına almıı olan Sovyetler· te 1 gı : k •• • b 1 y çarpıırnakıızm tekrar açılamaz. Mozelin doğu bölgesinde düşına- OmUnlSt me US Ofln 
ı/!oslavya'dan Selinik'e doğru, es- nın yaptığı çıkışlar püskürtülmüş- fd 
rı: k VUsturya fetih yolunu takip et- tür. SaylSI 26 yıbu U 
n·e , Yahut, Adriyatik istikametleri- Sarluinin cenubunda ve cenup ba- Paris, 8 a.a. - 13 Komüni.t mebus da-

1 zor1amak, veya Fransayı vurarak tısında karşılıklı topçu faaliyeti ol- ha tevkif edilmi,tir. Bunların arasında i .. 
0 nUn a·· ·· · mu"tur. tintak hakimi tarafınlıan daha evel aorn-

'b. oınurge mıraılarına konmak s ya çekilmiı olan mebuslar da vardır. Diğer 
g~ 1 hepsi biribirinden güç fakat Alman teblı'gıv • mebuslar bu sorgularda ismi geçenlerdir. 
eger ihra t ' ' Tevkif edilen komünist mebusların a • 
an dd · c:8 pazarı, gıda ve ham Bcrlin, 8 a.a. - Resmi tebliğ: Dün dedi 26 dır. Bunlardan dokuzu Pariıte dl • 
.. d~I ~ ıhtıyaçlan İstediği gibi temin 'k" g-erleri eyaletlerde tevkif edilmişlerdir. "" ı rnıy k 1 garpte her ı ı tarafın topçusu ateş 
d •

11 
b' ~c.e 0 uraa, bu maceralar· 1 Sorguya rekı'len mebu-'ar ... \' k b teatisinde bu unmuşlardır. Gece mün- ;r sı 

h . ' ını ya te aıına, yahut her· f · t · ] Paris, 8 a.a. - Tevkı'f edilen 26 ko-
11.ngı bir müttefikle birlikte tercih erıt topçu a eşı yapı mıştır. 

etmek ı- 1 ' Şarkta alman kıtaları tesbit edilen münist mebustan 13 ü bu sabah ıor 
d azımge en davalar karıısın-a kalacaktır. plan mucibince alman - sovyet hudut guya çekilmiş ve üçüncü enternaı -

Alnı k hattına doğru daha ziyade ilerlemi<ı- yonal propagandasını cezalandıran ve 
l'yı· v anya ço Yemek, çok İçmek, :ı b ı ]erdir. komünist partisini dağı tan 26 eylül 
tj.. e o ya§amak ister. Hayat ih· 

t 
•ası hudutauz olduC-u gibi hayat . Varşova'nın cenubu şarki sinde Kock 1939 tarihli kararname hükm1ine ga. 

and d ı-kk" . ' ıs- civarında 17.000 Polonya askeri teslim re suçlandırılmıcı.lardır. Bu mebuı -
S"'t ar ı te a ııı de çok yüksektir. s 

k 
... arken rekabetsiz pazarlar al _ olmuştur. Elimize 20 topla bir miktar lar şunlardır : 
en b' .. h h ' ır cephane geçmiştir. Gresa, Carnavin, Castes, Croizat, 
.. ' ır gun er angi bir devl t• llıud h 1 . .

1 
e ın • • Martel, Lozeray, Berlio:-. Pillot Pe-

llliiın~·~ eaıl ı e mahrum edilmesi Bır alman tayyare•ı yanlışlıkla 1 tit, Capron, Trouchard, Bartoli ve 
?lı h-. un ° mıyaD emniyet şartları- lranıız topraklarına indi •'\on. 
I aız kaynaklar ister. Bu mesele- . 
fer hakkındaki alman iddiaları • Paris, 8 a.a. - Bır alman tayyaresi Tevkil edilenler 36 yı buldu 
erberlikler tatil olunduktan ' ae görüş şartlarının fenalığı yüzünden Paris, 8 a.a. - Saat 18 de verilen 

b
toplanacak olan konferans msonra yanlışlıkla fransız hatlarına inmiştir. .ahimata göre, 14 ü Paris bölgesin: 

&frnd · · · aaası P'l f k 1 · · f . a ıııtılecektir. Müteh 1 ı ı ot ransız as er erının etra ını al de olmak üzere 36 komünist mebua 
bır - .. aasıs ar d w •• .. h t . . T ıuru rakam ve istatiıt'ld 1 ıgını gorunce ayre etmıştır. ay- tevkif müzekkeresi ile tevkif edil· 

{S J ü 1 
er e, yare ile rakipleri etıir edilmişlerdir miıtir. Milli enıniyet hizmeti tarafın 

onu • nca say.fada) (Sonu 3. üacü sayfada) dç 21 ~bu tevkif oclilmi)tk\ -

üsali tesis etmek ve Almanyanın Me- dostane bir teşebbüste bulunarak, Romanya ve Macaristan'ın müt
mel'delri yeni istihkamlarına 20 kilo- terek hu~u~.larm~a bulunan kuvetlerini hep birlikte azaltmalarının 
metrelik bir mesafede sahil müdafaa romen hukumetınce muvafık görülüp görülmediğini sormu~ur. 
lstihklmları İn§a etmek istemektedir- ' Romen hükümeti kendisine ya- ti, macar hükümeti nezdinde de 
lez. pılan teklifi derhal ciddi bir surette buna benzer bir teşebbüste bulun-

Kurulacak haıJa üıleri nazarı itibare almı~tır. s muıtur. 

Diğer cihetten Kı.zılordu Lftvanya
nut garbinde ve cenubunda hava lis
lori telriı etmek istemektedir. Sovyet
ler herhalde Letonya'nın garp sahilin
de asgari 70 kilometre genişliğinde 
bir arazi parçası işgal edeceklerdir. 
Gelecek hafta başlıyacak olan askeri 
müzakereler neticesinde bu sahanın 
işgaline başlanacaktır. Estonya, Lit
vanya ve Letonyadaki sovyet kıtala
rının mevcudu bu memleketlerden 
her birinin miisellah kuvetlerinin mev 
cudunu kat kat geçecektir. 

Sovyetler Birliği bu tedbirlerin bü
(Sonu f. mcı sayfada) 

Alman ekonomi 
heyeti Moskovada 
MoskO'VR, 8 aa. - Alman eko0-0mi 

heyeti Az.ası iki husust tayyare ile 
muvaulk etmi1 ve dı1 ticaret komiser 
:nuavtııi ile Almanya büyük elçisi ta
•afından kar§ılanmı~tır. 
Alınan ekonomi heyetinin reisi Rit

ter de aaat 16 da gelmiştir. Ritter on 
bet gün sürecek olan müzakerelerin 
idaresini Dr. ~chmnurra bırakarak 
bir kaç gün zarfında dönecektir. 

Muhte1if ticaret ve sanayi şubeleri 
ve ezcümle petr~l, kimya, demir yol
ları ve deniz nakliyesi işlerini temsil 
eden on kadar mütehassıs halen Mos
kovada bulunmaktadır. 

Verilen bazı malCımata göre, alman
lar ekonomi heyeti basının ikameti 
için Polon1a büyük elçillti bi~mın 1 
llhıillnJ it~J}rlıierdW. 

Ayni zamanda Belgrad hüküme- (Sonu J. llncü sayfada) 

Dünkü spor hareketleri 

Dün lstanbu~ ve Ankarada lik maçlarına devam edilnıi§ a~'Tıccı 
Ankarada p~hlwan güreıleri ve at yarı§ları yapılmıştır. At~._Ja ela 
:kan atletız.m.müsabakaları Je~am. etmektedir, yukardaki reıim

'An~araclalıi ~ yan,Zartnı al~a.ile ''?"kip eden bir .!.~~irci ını • 
._. ,arlİlntektetlır. ~ WerleraıtU 6 uw:i •cqlııdadu. -

ed 
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Tay·n, erfi 
ve n k·ııer 

Layi 1 i 
I!arbin ba langıc r. enberi ortay 

ye:ıi bir tabir atı •ş bu oı uyor: 
"Harp ekvnomisi." 1~tiı; d kanunlar 
harp ve ulh lıillerindc değ"itmediği· 
ne gore böyle bir tibire ltitum olup 
olmadı ı münn • ay d r b"r nok· 
tadır. ak.it a ıl mtihim olan ey haT
bm alakalı insanların yaı yaşlarında 
geni tcb ddüller huııu e getirdiği ve 
getireceğidir. 1ıte bu tebeddUllerden 
doğan meıelel r, hangi iıim altında 
olu ol un, her memlek t m teha 
sıılarını meş 1 t'tmektc ve yeni yeni 
tedbirler ah m sına sebep olmakta -
dır. 

en· hıırbın teknik ve askeri i le -
rinde 1 • rbınd ki tecrül:ıelerden 
aza d~r c. de istifade olunduğu gi
bi ik i ııı.lı lşleı de d eı; ti harpte te· 
kimül etmi u ullerden istifade olun
du gôrlllıiyor. 1914 harbında her iki 
ta af da askeri luızırlık bakımından 
planların hJurlamış 'Jlmalarına ra~· 

men, belki harbın o kadar uzun üre· 
ceii t:ıhmin edilmedi~inden, ik ısadi 
tedbirleri ancak ihtiyaç duydukça al· 
ını !ardı. Bu vaz"yetin doğurdu u 
miıtlrlilll tan alınan der )erle, bilhassa 
ıon senelerde, yalruz harbı göze alan 
devletler değll böyle bir harpten ikti
aaden müteessir olacaklar nı düıünen 
diğer de letler dahı harp halinde tat· 
bik edılecek tedbirleri yava yavaı 

buırhyorlardı. Denilebilir ki bu hu· 
auıta en ileri gitmiı olan Almanya'· 
du. Almanya yalnız harp halinde ne 
yapacağını planlamakla kalıııamıı bel
ki pllnın bir lmmını ıulh halinde de 
tatbike ba1Iamı1tL 

Muharip blr devletçe alınacak lktl
ıadi tedbirlerin Uç müMm gayeai var
dır: Harp makinesinin tam rand1· 
mania i lemeaini t min edecek gıda 
maddelerinin ve malıemenln tedari
ki; balkın g{ınlük ihtiyaçlarının te· 
mini~ ileride her haııgi lüzumlu bir 
maddenin ualr.namaııı ıçJn mümkün 
otan tuarrufun tatb ki. 

BugUnkU. harp iktiaad •n yalnı.:ı mu· 
haripleri değil bütiın Avrupa kıtaıı· 
nı ve derece derece bUtün dünya dev· 
letlerinl ırıUtces.slr etmektedir ve e· 
decektir. Bu memleketlerde her han
gi §ekil e sure e, harpten evelki lk· 
tısadi vaziyetin ne der ceye kadar i· 
dame olunabileceği ise alınacak ted
birlere bağlıdır. 

Her eyden evel mUbim bir mUstah· 
ail ldlt!eli cephe ere iİttiğl gibı ge
ride kalan mllstahsillerin ouyuk oır 
]namı da doğrudan doğruya giJnluk 
ibtiya,ıarla ali.kalı olmıyw maddele· 
ri i tibıal ile me,gul olmaktadırlar. 
Yalnız bu vaziyetin netice i o arak 
harbe giı:en ve ba p dolay iyle uke· 
rl ıruıhiyette tedlıir almak mecburi· 
yetinde bulunan her mrnılekette al 
ladc ihtiyaçlara cevap verecek t tilı· 
salat azalmaktadır. Buna karıı en miı· 
cssir mukalıil tedbir herketin bır az 
fazla çalı masıdır, denilelıilir. Fakat 
unutmamalıdır iri bugtınkü iktiaadi 
teakilat o t rzda urulmuştur ki h ı 
hangi bir kimsenin yaln z. azla çalı 
ma arzusunu beslemeıiyle i tilııali ar 
tırabil sine im an yoktur. İktidarı 
dahilindeki 11tib111l olun a ç !ışına 
ıının temi ıi l~ımdır. İşte, bilh.a sa 
muharip memleketi rde, kadınlarla 
çocu lard o terekkilp eden c phe ge
ri i or ılan bu malt la kurulmak a 
dır. Bu te_şkilata mensup olanlar e· 
vela harbe giden erkeklerin yerini 
tuunak ur tiyle iıtihsalin aıalmama· 
ıuna ve aaniyen yer i istihsal' miım · 
kün mertebe ar ırmak ıuretiyle h riç· 
ten geleıniyen maddeleri temine alı 

ın ktadırlar. 

dine y ter hır vaı.1)1.: e bulun 
harbe ra men ge ide kalan rm dalı 
fazla ç lışır.alariyle u umt ha}' t "" 

vıye ini bir d . eye kadar e ki ha 
linde tutm k mümkün o u u. Ha 
buki variyet boyle değildir. En genit 
memlek,tler dahi er eıin gilnlilk ve 
idi ihtiyaçlarım tatmin i in bile bir 
çok maddeleri hariçten g tlrm k mec• 
buriyetinde bulunmak dırlar. Harıı;· 

ten apılıc k ithalat ise hem muha· 
rip he de bltar < m mlcketler iı;in 
çok g çlc mi tir. ÇUnkU nakil vası· 
taları billıaıı a harp levazımı nalc iylıı 
meıgul old ğu gibi eyı il ferlerdı 
de eski kolaylık e Orat kalmamı 
tır. Bu ıebepled!r ki ithalfı. e yasının 
maliyetlerinde mühim yUkıelltler 
kıydolunmu9tur. Bu vaziyete arc ol· 
malt ilzere de, gene l!l14 harbından a 
lınım deralerle tayın (vesika) ıiıte· 
mi Alm nya'd daha 111lh ramanından 
tatblka ba lınmıt di ·erlerinde ise he
men harple birlikte tatbik s hasını 
girmiş ir. Dikkat olunuru görUli.ır it 
vc5lka si temi bu ıefer eşya kıtlığı 
hu tlle geldikten aonra değil belki 
böyle b'r kı lığa mah;ıl vermemek 11· 
zere t ile oluruna tadır. Gene taya· 
nı dikkattir ki vesika uıulil umumi· 
yetle y ız idhallt eıyalanna tatbik 

H.A.KUYUCAK 

Bir çok maddeler ba ımından çolı 
ınütait vaziyet e bulunan memle'.•eti
miı:de pek az gayretle ve alıncıcak ba· 
zı esaıılı tedbirlerle hayat ıevi:fı:sinin 
idaı:nesine imkln olacağı ştıph sizdir 
Yalnıı bu husu ta ıüratli davranmak 
!hım oldu'u da muhakkaktır. 

. 
lsp 

• 
ınsası 

İaparta, 8 a.a. - Şehritnizde yapıl
ınalcta olan modern hükumet konağı 
inJUlı aona ermek ilıered!r. Yakında 
bütiln devairin yeni binaya naklede
celderi ve açılm.a direninin cUmburi
yct bayramında yapılacağı kuvetle u
mulmaktadır. 

Çağrı 
>< Dahiliye Encllmeni bugfuı heyeti u • 

mumiyedcn sonnı toplanacaktır. 
x Arıulal encümeni bugün umumt he

yet İo; tm rodan onr toplan c&ktrr. 
)( O r-ına.n \sa.-\ nu ..,.. ..,._ 

buırün bcytti umumlyeden aonı-a toplan•· 
ı;aktır. 

Dir harp vey11 enteTJlaııyonal İş ve 

mü delo hayatının durduiu hal· 
}erde ya~ yışunu:m ala sekteye u'I-. 
r ıyaca :'"mı söylerken ırüvendiği
miz ve d yandığımız varlıkl n bat 
lıca ı bu tıan. yi teıial ridir: ınem• 
leke t şe 4:r i11tihlikiııin yih:de yet· 
mi be,i i milli fahrikalaı-dan hal 
ıntine erdi"lmizi müjdelemek; 

halk yığtnlannm giyecegını milli 
bacade.n temin edebileceğimizi ıöy. 
\emek, milli müdafa ve ioıamn:m 
belH b şlı bir mc.snedi olan türk de
nıirini.n mevcudiy tini ifade edeb'l· 
mek, yakm zam nlann bir r rüya· 
ıı idi. OnJ haki~at olUfll, peıin· 
den daima örnek olarak gidilecek 

di . ir 
çe§itli mah

aullerinin birçoklarmı, köylüyü l'e'" 

faha kaYUşturaeak kad r değerlen· 
diren gene bu sanayi tesisleri ol· 
muştut. Bugün ya.lnız pamuklu fıı.b
rikalarımız, yüz yirmi bin balya pa· 
mu iıtihlik etmektedir. Milli geli
rin bizim için bir gunır •e itimat 
mevzuu olan yülueH,ini de bu aana
yi teııislerine borçluyu;s: onlar, yal· 
ntz topr le tnah ullerin.i dei]l, im· 

b 1 ı · terinin de değerini arttudılll1'. Halk
Oü n hava u ut u geçtı Çl bi idarede, vatanda, emeğine 

ne k dar ıymet verilme i IA znngel· 
Şebrimiı:de ha.va 'bulut1 ıı cı:çmie rü?gir diğini gene bu şanayı· tesisleri gÖ5· 

cenubu ıf&rblden nlyede 7 metre kadar 
bula em· ir. Eıı ylik ek sıcaklık 27 de· termiılerdir. D vlet fabrikumda ou 
rece olarak kay edilmiştir. he• yevmiye, bir dönüm bu -dayın 

Y rt a h;ıva dotll An dolu bölıtni İle 
K:aradeni:z klyılarında cok bıı u ıı ve mc • getirdiğini veriyor. B meml~ket va· 
rii .,, h, diier bölgelerde bulutlu ııec· landatıru, geri ve İptidai hayattan 
mi tir. uTlarac k ıır budur. 

::4 S'.lııt ık ya:: lnnT'I are me reye bı k· ı 
ırkları •ı mik rlerı Toıvad !3, Kuta - Ar dan eç n z man, birinci beş ::b v~' ~cia~ u: ~: J;r::~-i~'2~·d . . ;; yıllık planın büyük ve etsiz muvaf
y~vı"h y~rler de bir kllngramdır. fakiy tini b"ze daha biiyük bir VU· 
R ' inı: r r Karadeniı kıyıl r·y c doğlı zuhla ve rakaın haki a.tleriyle an· 

Anadolun11 '.mal lu ıırıl rında ~r.k n S , . .. 
ıf~er böl~'!le e cenup•an sanl ede en çok 1 tıyor. nııyı z ferı, Ataturk dev· 
7 me re kil •ıır hı>ll Hmı tir. Yiluek ı · rinin öy e bir -.eridir ki, oaan le· 
ı: klık ar Adan:ı. v 1 ke" '·runtl 31. Di • • 1 · "t b ld"" Ü •• d 
yarbal:ırda 32, Urfada 33 derecedir. 111 erme ıu er yı on mun e aynı 

Maliye Vekaleti, memurları ara -
sında bazı tayin, terfi ve nakiller yap 
mıttır. Bunlan yazıyoru : 

ikinci sınıf müfetti§lerden BB. Ek 
r m Ayhan, Ata ttin Kaya!, Halil 
Aydın, Birinci ınıf maliye müfet • 
ti li ~·ne lstanbl.ll elıremini nü • 
!us memuru Ziya Dozyigit Sihiyc 
Vekaleti muhase " müdurlüğüne, hu
kuk me:.:unlan dan Sabit Sertuıel 

A. kara tetkik itiraz komisyonu aıa
hğına, lstaııbul hususi idare varidat 
müdürü Zeynelabid n Akkök ikinci 
umumi müfettişlik maliye müşavirlı
ğine, İs anbııl muhas be kontrol me
muru 1\1. Ali Onur Vezi köprü mal • 
müdtirH.iğüne, Hozat rnalmüdUrü Saf
fet Olcay Korkudeli mıılmildürlüğii
ne, Akseki muhasebe katibi Tevfik 

özer, Manyas malmüdürlilğilne, mil
Jı emlak müdıirliığü şulx: müdürü Ke 
mal Gür oy n kit i feri umum mü · 
dürlü ·u kontrolör!Uğüne, Hakari d f 
tcrdarı Hüseyin Gürkan yedinci J:or 
muhaselı cili~ine. Ni~ de varid;;.t mü
dUr!i Zek~t Arcan, vergiler temy iz 
komisyonu raportörlilğüne tayin edil 
mi !er ve Diyarbakır d ftcnları Ba· 
haettin Aya~lıg:I, Muğ a def erdarı 
İnayet Bu da.ycıoğlu, Bolu defter -
darı cjat Taşer, Bur a deftertlan 
l<'!mal TUkcl, De izli varidat mü U
ru Hü:ınU Gıinay Sinop varid t mU· 
dür· Sül yman 1 adan, Millı müda -
faa V kaleti muhasebe mtidürü Naci 
Pura, Erzurum defterdarı Hamit 
Kars, Sıhiye Vekaleti mu asebe mü
dür u vini Ömer Liitfi Önat birer 
derece erfi ettiril.-tıişlerdir. 

n 
.. 
u eclis 

Büyük Millet Mecllıi bngUn toplanacak· 
tır. Ruzname ıadur : 

Sayırt üyelerden ba !arına irin ver'lmc
ıl hakkında Bü)'illt Mılltt Meclisi Rlnıeti 
tc;ı:ker i. 

lltinci miual<ı:resi yapılacalc madde/~ 
Mütebas ıı tabibler, lı:imYııacrler ve u.ir 

ııhiye memurlarının vesi ki, 111hsatMmı ve 
ahadetnameleri tescil harçlariyle para ile 

haata bab:ı hususi hıutane erin ac:ılaıa nıh 
aatnameleri h çlıırı hakkındaki 2935 sayı. 
lı kanunun blriııci ma de !yle bu. a ba~lı 
c velin de 1 ş iri ime !ne ir kan.un 1 yi
ha111 ve ııihat ve ic:tlmat muavenet, ınal'ye 

kc e ı : '2 • x -
Biriaci m fizaktre r ı y'pıla.calı maddeler 
Merkezi Paris te olmalı: üzere beynelml· 

!el şarap o!i i teşlciline dair olan ınuJ:a · 
velere iltih kım.ı~ ba kında kımun 1 yıha-
51 ve harici e, ıtUmrlik ve inhls rlar ve 
iktlut l:'nmUceııleri mnb taları. 

İımir' deki tren kaıasmda 

alh ag n pa çalandı 
İzmir: 8. a.a. - Dön De eli Cuma

ovası arasında vukubulan tren çar
pışması sırasında parçalanan vagon
ların ayı ı altı olduğu tesbit edil
miş ir. Kazanın vukuda meauliyeti 
olanları meydana çıkarıl.ma,.ı için 
tahkikata devam edılmektcdlr. Yol
cular arasında yarası pek hafif olan 
altı kişi vardır. 

teşki ô • 
O Ol 

• • ye 1 1 ee 

Bir ki. enin kiıçük san t erbabın j karlar k d'lerine mahsus bir teşkl 
dan snyılab" lmesi isin o kim e in aa· lata bağlanacaklardır. B ün kiiç 
ı~~tı, kendi mesuhyeti altında ve kcn- san t erb bmın bu te ek ullere gır 
aı nam ~e hesabma satışa çı rılacak ıneııi ıecburi olacaktır. Bu te_vki 
e ·a v ı yapma üzere kullanılmas1 mahalli küçük aaaat birliği, villye 
_art ol<ıcaktır, k-lyilı- ııki hı.lküml r, küç "k unatl r kongresi, wnu 
anca bunlar h ckında cari olacak - çilk ı natlar kongre inden ıbarcıt ol 
tır. E !erde aile ferdleriyle yapıl 11 cakur. 

tlar ev ve el san tı olup bunla • 
rm icrası hiç bir kayıt ve ıarta bi 
tu ulmıyacaktır. Her hangi bir · na
hn l•liç'ik aan t olara kabul edilme
si bunun ev ve el sanatı halinde ya
p ılma 1 a mani olamıyacaktır. 

Bu layil a mucibince u ta olmak 
hak ıı ı kaz nan Vimseler, sanatlan
n bir b . ka hakiki veya hükmi ta· 
h n ·ebe b na kullandıkları ak
dir c bıı kan ın hlikiirnlerine tabi ol
ınıyacaklardır. Ancak 1izasından biri· 
si, biz t usta olan kooperatif veya 
t • ret tirketleriyle kilçilk sanat er
b bından mütc ekkil kooperatifler 
tarafından :rulan müe seselerde ca
lı an ustala. kanun lıükllmlerinc ts
bi olacaklardır. 

Llyibaya göre her hangi bir ıaruı
ta çırak olarak girebilmek için en 3z 

on iki yaşında bulunm:;ık lazımdır. 
Ancak bedeni teşekkülleri itibariyle 
girmek istedikleri sanata mlitehıım -
mıl oldukları doktor periyle anla -
şılanlar için en az ya . kaydına baktl
mıyaca tır. Çalı tıgı &a.natın grup 
veya ube ini deği,tirmek istiyen 
çıra "ın eski sanatında geçirdiği çı -
rakhk müddeti bir seneden f la ol
duğu takdirde vaziyeti yeııi sanat !il· 
raklık mUddetiııe mahsup edilecek . 
tir. Askere alınan çıraklar, a kerlik -
!erini ynı sanat şubesinde g çirdik
leri takdirde bu müddet çıra.khğmde 

Himaye 
Uyihaya. küçük aanatJarı hlaıeyo 

için çok esaslı hükümler ilave edil -
mi tir: arttırma ve e si itme kanunu
nun 46 ıncı maddesinin A fıkrası mu
cibince pazarlıkla yapıl cak mübay 
ve tamirle de aynı tartlar ve bu bedel 
tahtında v kendi sanatı mamulatın 
münha ır olmak üzere kilçük e at .. 
kar teklif1 ri tercih olunacaktır. Ua
talık cüz anını almış olan ve te ba· 
itna i gören ustaların an tlarını ic
ra için lüzumlu olup dışardan getir· 
tecekleri her nevi makine, alet ve ed
vatın ve bu makinelerle birlikte geti
rilecek yedek ve tecdit par alarındıın 
gümrük resmi, belediye hisse i ve mu. 
amele vergisi lınıruyacaktır. Bu ınu
afiyetlerden i tifade etmek i tiyen 
u ta, cüzdanını göstererek mensup ol 
duğu küçük sanat birliğinden alaca· 
gı bir kefaletname ile dışaı dan gc • 
tirltiği makine, al~t ve edvat e bun
lar! birlikte getirti ece yedek ve 
tecdit parçalarını ithal decektir. 

İkti at Vekilet"nin mü adesiylo 
birbirin yakın yerlerd ki ilçük ııa
nat birlikle · veya muht lif mahal • 
!erdeki küçilk sanat kuoperntiflerl 
müştereken bir koopcr tif veya koo
peratif biri' i kur ilece lcrdir. Bun 

şekil! ri. 
şartları, 

· ılacakttr. . . Ahi~~~~'ıtn-~<"2rriıtntrlı1n!ıi~ 

lk · ııt V eJra.1etince haıırlanacak 
Vekiller ey ine bir def ya malı -

tihanınan gireceklerdir. Bu im ihan- sus olmak Uzcre evel en k;ıbul ve 
da muvaffak olanlara mahalli be\ i- dik olunaca for üle gr tanzim o
ye dairelerince kalfalık Unvanını e- lunan sas mukavelename ile tesbi 
ren lıir vesika v ril cektir. Kal! hk olun. caktır. Kıiçük sanat kooperatif 
ehliyetini kazandıktan onra bulun • ve ·a kooperatif birlikleri, yukarda -
du lan a n ta, bu layihanın tatbiki· ki muafiyetlerden ba~k , k yı lar, def 
ne ait nizamname ile tayin edilen terler ve hasep hUlasalariyle air ev· 
mUdd t kalfalık cüzdanlariyle isbat rak senet ve taahhütnameleri noter 
edenlc:r u alık imtihanına girebile - harç ve resimlerinden muaf olaca • 
ceklerdir. Bu imtihanlarda muvaffak tır. 

olanlar imtihan komisyonundan ala -
ca.k1arı abadetname ile kültür bakan· M ktep ve kuralar: 
lığınca usta yeti~tiren sanat okulu Umumiyet itibariyle çırnl mek .. 
olarak kabul edilen resmi mektepler- tep, kura ve cyyar kursları ııarif 
den veya bu derecede hususi mektep· Vekaletince açılacaktıl'. Bu mektep 
!erden mezun olanlar s h detnamcle- ve si.arın sayı ı ve faaliyet yerleri 
ri ve bir ene staj yaptıklarına dair ~ rif ve İkttsat vck<ıletleri t r· fın
aldıkları vesikalar ile bulundıı'c!an d n müştere .en tesbit olunacakhc;. 
yer belediyesine müracaat ederek bi· Bu kural rın id e v der husuıılan 
rer u talık cü,nl;ım ;ılacaklardır. Ma il Vekaleti tarafından görüle -

kunıeu ve yaplcı hc)·ecanın İçimiz- T 
de yaıam smı ve bütün ıniUi i ler· eıhllcit: 

cektir. Çır k mektep " lnıra ol 
yeri rde çıra !arın bu çırak mekt 
ve kurslarına devam etti.deri gGn 
saatleri mesai zamanların an tayı • 
lacalctır. Çırak haftad en az b , 

de hi.k.inı olmaıımı temenni etmeli· I.Jlyihanın iizerinde tadiller ap1 -
yiz. lan en mühim kısmı, te kil"t 1§1· 

KUT ..t Y dir. Kanunun ~Umulüne giren sanat-
çok sekiz 6Mt ders görmekle mukeı.. 
leftir. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtı ııııııtıııııııııııııııııırıııııııı Bu 19yilıada bir çok cezai hükUm

ler vardır : ı;ıra -a karşı ağır ahl 
suçları i !iyen ur.talar mahkeme ka • Bizi yola getirmek 

onlara düşmez ! 
Bern'den gelen bir Havu telgra

lı dUnkil guetemizde çıktı. Bu tel
grafın bir paragrafım buracıta 
lcopye etmek lüzumunu duyuyoruz.· 

"Sıid eııt Ecbo gnzeteıinin bu ya· 
tı tnda ileri ıUrülen e aelı ~ikiyet· 
ler ıunlardır: 

Alman aivaııctini ve eze mle B. 
Fon Ribbentrop'un Moakova ıeva
ha ini a}•rl müsait bir tarıda tefsir 
ctml~ olduğu için türk matbuatının 
yola getirilmeıt lazımdır . ., 

Bu satırl3rı o uduğunuz nman 
ham bir yemi~ ve yahut çiğ bir ye
mek. yemi~ gibi olmuyor musunus? 

Mınıılt. kelimesinin alrrıancıdaJci 
ytJni tiri({ b can dünyadaki tlrll
lerden b~ka bit ~ekli ılmıJsıı di· 
yeceğimiz yoktur. Fakat IJy/e değil· 
Je ıuna bıtırlatalır:ı: 

Bir diplomatın şu gOnlll'rde Mos
kova'ya yaptığı bir seyahate, her
halde, Mli kendi hariciye vekilleri 
orada bulanın ve bir dostluk hava· 
~ içinde konu~malarda bulunan 
TiJrkiye gazeteleri "gsyrimibaltu 
t•lairleri icıbmirtn bir hldi~ g/S-

zü ile bakmazlar. 
Sonra "türle mıubuatının yola ge

tirilmesi lazımdır,. cümlesini, bu 
kaba ve ukalaca ihtarı anlıyamadı
ğmıırı sliyliyelim. 

Süt! e t Echo mubarrirlerinin ka
faları ister alsıo, ister almasın, 
Türkiye blr büriyet ülke. idir. Mem
Jelcetimizde .sefa için de, yuı için 
de serbestlik ve hüriyet denilen ni
mete sahip bulunuyoruz. Bu kayıt· 
!iZ, şartsız büriyete rağmen bOtiJn 
tür! gazetelui, en mU.ul ve en ~u
urlu bir ''yolda" dırlar. Bu ebl!'p/e 
kendi ~ellerimizin bile ihtar ve tenA 
bihine !Ozum hasıl etmiyecek bir /. 
sabetle neşriyat vazifesini yapan 
tilrlı: gazeteleri, yabancı gttzetelerin 
kaba ihtarlarına tıhammül edemez
ler. 

Yurdumuzda ve bütün dünyada 
sulh istiyoruz: bu, yolsuzJult mu· 
dur? 

HDriyete aşıkız. bir mflletln hn
dl mukadd ratını kendi reyiyle ta-
1.İD etmesiac ıarıltırız: 

bu, yolsuzluk mudur? 
Kendi halinde ya 1yan, kimsenin 

tavuğuna "kışı!" demiyen memle
ketlerin durup dururken tecavüze 
uğramasına, istila edilmesine muha
lif fa: 

bu, yolsuzluk mudur? 
Bütün in anlığı bit büyük aile ve 

her milleti bu büyük ailenin birer 
ferdi tanıyoruz: 

bu, yolsuzluk mudur? 
Ordumuz kuvetli, manevıyarımız 

yiJJc ektir ve biz, bu maddi m.trrevi 
kuveti aa.ldırgaalrk için değil, mü
dafaa ve sulhu temin içio kullan
mak eme/indeyiz: 

bu, yolsuzluk mudur? 
Büyük harpte Galifıya'da VI!' lıat

t.i Süveyş kanalı civarında binlerce 
memleket çocuğu, kendi davamız 

uğrunda değil, alman pllnlarmın 

ylirütıile'4ilmesı için öldüğü halde, 
tilrk gazeteleri §İmdiye kadar bu 
bahl /ere tem.as etmemeği bir cen
tilmenlik saymı /ardır: 

bu, y_olsuzlult mudur! 

lf arp başladı b· şlıya.lı, tam bir fi
kir ve kalem bitaraflığı ile lra11sız 
ve İngiliz kay11aklarındıın gelen 1::1· 
berter ve tebliğler k dar alman ha· 
ber v tebliğlerine de sütunlarımız
da yer ayırm:1ktan geri durmadı.·: 

bu, yolsuzluk mudur? 
H }'Jr/ biz "yolda" yıı; hem de 

yolların en isabetlisi, en uurlusunu 
seçtiğimize kani olaralc. 

Bu sebeple "yola getirilmemizc" 
hem de yııbııncı bu gazetenin mu
harrirleri tarafından böyle bir fik· 
tin ortaya. atılmasına tahammülü
müz olmaması gayeı tabiidir. 

Yok, Süd e t Echo gazetesinirr te
lakkisine göre "yola gelmek" haki· 

katleri propaganda nezaretinin İs· 

ıediği ve emrettiği şekil ve kalıba 
sokmak, kulak.farı ve glfaleri blltiin 
dünyaya kapamak, Cek taraflı ku

manda ile hareket etmek ise o yol

da11 uzağız. 
l•tlklillin ve lıüriyetin tam mana

siyle ne demek olduğunu bilen lıer
kes ve bet gazete gibi, o yol gire· 
ceğimize bir 
m.ezsinia. 

n bile ihtimal vere-

T. t 

rariyle ırırak kullanmak ınd n m 
ebbeden veya bir seneden a ağı olma· 
mak ü:ı:ere muvakkat n m hrwn cd'
leceklerdir. Çır.akla, kal v u tanın 
karşılıklı faaliyet! rine ait kanun bü. 
kümlerinın yerlerine getirilnte5i için 
diğer bir çok ceza müeyyedeler· var• 
dır. 

lhinde ırak 

K tamonu: a.a. - 2 Biı inci ı~ · 
rinde asılan ve bir haf dır de 
etmekte olan Ta opriı ı 

gün kap nrnı tır. P nayır 

gesmi tir. Son zemaıılarda 
mi kuruca kadar dü mliş 
kendir panayır münaıı b tile otuz ku 
ruşa da.dar yilksclmi tir. Muıt !tsil 
bu yükıeli ten çok memııı.ııı ur. 
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POLiTi KA 1 . ........._.._ .. 

Johann Yon Bernstorff 
Dün ga:ıetel d . 

haber Al er e çıkan kı&a bır 
e lst~nb:any~:nın eaki Va§iııgton 

'd sefırı Bemstorff'un Ce-
e"-rc o Ö)d'' - .• 

Büyük h~ ~8:'1nü bildirmektedir. 
tinnto 'd"'rp ıçınde Alml\nya'yı Va
' .. n a tem 'l ı~ rip te .. .~ı eden Bernstorff, 

d k . duftur ki iki devlet ara-
~ a ı n:ı·· 

• di &cf' 1• ~ .una:ıebetler gittikçe ken• 
rrıgı za dk" . hen2 • ır.anın n ı vo.:ı:ıyete 

mü~t~m~e ha~ladığı bir ıırada öl
ncl ~r: Cl"nştorff, hayatının aon ıe-

ennı bir t "h dA • h ' rı ııvasının ıspatma 
aırettni,.t" "dd" 

ikin · y: 1
: 1 ıa ediyordu ki, eğer 

cı ılhelnı h'"' .. · · • iyi 'd uaumeti, vazıyetı 
ı are etm' l . 

Hitler'in Rayhştag' da verdiği 

nutkun akisleri devam ediyor 

Almanya resmen teklif yapmadıkça 

Birleşik devletler Alman 
tekliflerine aldırmıyacak 

Tayyareci Fokkel'9ta 

hususi yatında 

bir infilôk oldu 

Bir kayıp, sekiz yar h tar 
Nevyork, 8 a.a - Tayyare i.n;aat

çısı Anthony Fokker'e ait hususi yat 
ta vukubulan bir infilakı müteakip 
şiddetli yangın çıkmııtır. Yat Hud -
son üzerinde bir cevelln yapmakta i
di. 

Amerikan destroyerleri 

• Tehdit edi en lroq s 
vapuru ile b 1 

Manş denizinde bir bitaraf gemi torpili ndi 
Vqincton. 8 a.a. - Dört Amerika mub· I 

ribi Atlnntikte .. lroquois" ~em.iaine müll
ki olmuılardır. Bundan eve!, ~cmi kuman.
dam telsizle verdit;i malumatta, seyahatin 
normal ;tekilde cereyan ettiğini ve bir ta
arruz vukuunda yolcuları kurtarmalı: için 
icap eden bütün hazırlıkların yapılmış ol
durunu bl1diRniştir. 

Bir bitaral- gemi"' batırddı 

Vapurun nerede olduğu 
bildirilmiyor 

Vaşington, 8 a.a. - Bahriye neu -
reci, lroquis vapuruna hıılen Amerika 
harp gemilerinin refakat etmekte ol
duğunu bildirmekte, fakat geminin 
mevkiinden bahsetmemektedir. ıen · d 1§ o aydı, Amenka 1917 

eaın e h b • . - ,_ . B talcb . ar e gırmıyeccn;tı. en 
Anı ~ ik,en kendisiyle birkaç defa 
Ya&tr a da cörü§ltlüttüm. Fakat si· 
dik. 1nteaelelerden bahis bile et~e· 
M\1$ 1

9i5 ıencsinde aazeteci olarak 
ni ta~· onferan&ımn müza.kereleri
gitti'"" ıp etmek Üzere Cenevre'ye 
ettiğf:lrı:t Utman, ken<lisine teaadüf 
görü ın;,~e Bernstorff, açık olarak 
otel: hıl~ek bir vaziyette idi. Bir 
hıeri)[ , oluna oturduk ve orada A
riyet): ~aki ve Türkiye'deki mcmu
anl t rı zamanına ait hatıralannı 
ai a tı Ve Amerika'nm harbe girme
ni ~eıuliyeti üzerindeki kanaatleri-

Hydepark, 8 a.a. - Hitler'in Roo
ııevelt tarafından yapılacak bir tavas
sutu kabul edeceğine dair Berlin'den 
bir haber verilmesi üzerine Roose
velt'in bu haberi tefsir etmek istedi
ğini .ildirmesi için Beyaz saraya sa
lahiyet verilmiştir. 

tam bir zaferi demek olacağını yazı
yor. 

Sahilde bulunanlar tarafından gö- Lond.ra, 8 a.a. - Bu S&bah focir vdtti 
rülen infiHlk vukubulduğ11 zaman Holanda - Amerika kwnpıır..yaaının "Blıı-

yat Nevyorkun 10 kilometre kadlr i- nc11djik" vapuru Maıl1JVdenizindNc torpkillc
~ . . . nerck batırılmıştır. apur evyor tan 

lerisinde agır hır seyır ıle yoluna de-, ATTlilterod mıı gelmekte idi. Mürcttebatm • 

iki vap-.ır daha tevkif edilJl 

Stokholm: 8. a.a. - ArmatlSrlere 
gelen haberlere göre, !aveçin Reden 
ve Svangen vapurları tevkif edilerek 

kontrol için Kiele götürülmilftilr. 

~ah etti. 
dı. l'Jlstorff'un bu meaelede oyna· 
"'•~ıro~, "Arnerika'da üç sene" un· 
duğu b~ .kitabında anlatılmakta ol
k • IDbı. bu mevzu üzerinde bir 
ı:;ı--Yorı huzurunda verdiği ifade
..._r .~ Doyçe Geşibtekalender adlı r;

8 
tnecnıuaamda münderiçtir. 

d• I 62 aeneainde doğan Bernstorff, 
ıp ornaa· h J lam ı ayatına stanbul'da bat· 

h ıı •e bu hayata latanbul'da ni-
•Yet " ' . F"lhak'k k"' .. k b' ennııtır. ı ı a uçu 

d;~ •ta e olarak lstanbul'a gönderil-
1889 neaiyle büyük harbin 

80"1•t"ına d v b"yük' 1 · l k geld"•• ogru u e çı o ara 
a. 1&• zanıan arasındaki bir çeyrek 

bııl' içinde alman - oamanh münase
etıe · · ~ rının baılangıcmı ve sonunu 

d:de~e.? bir tarih epizodu yazıh
bi · PButun Yakın-fark meseleıinin, 
be .. d ~nıerany lı neferin kemikleri-
6 1 egmediğini ve Yakm - ~ark'tan 
.. e eıı d' l le I" ıp omatik çantayı açmıya bi-
n· uzuın görmediğini ifade eden 

k
1&nıark'tan sonradır ki Almanya, 
end· 

cc •. 1 hudutları içine aıiarnıyarak, 
., llUtıeı altında yafAJna.k hakkr,. an· 
•ına ~n2 ... ia bu2"iinkü hayat anha· 
Yt y ıy DU macera Almanya· 
ile akrn-ıark'a getiriyor. lıte bu, 

l'natorff' 1 l h I' Un ataıe o arak atan-
"' u a geldiği senelerdir ki ata,... 
Qern ' ~ 
aef· atorff'la batlıyan bu politika, 
y ır Bernstorff zamanmda yıkılı-
or. 
n ı 

le el"nstorff, İstanbul'da ancak bir 
~ .. ~e ~alrnııtı. Berlin'e hariciye ne
~ ;tıne çağrıldı. Sonra Belgrad'a 

19~~rsbur~'a tayin edildi. 
loı ld ıenesınde Mısır'a Batkon.ao-

o u v 'h 1 la.rih b • e nı ayet 908 ıeneainde 
2:İfe . •knnındnn en ehemiyetli va-
t . ıı olan Va .. · t f" ı·v· . ı. AI ,..ıng on se ır ıgıne gıt-
lrıncı h sene sonra büyiik harp çı
ai k fa kadar Bematorff'un vazife
aol\r0 aydı. Fakat harp çıktıktan 
elçi a !>e~ :ıiyade zorlattı. BüyÜk 
tara'fgt •zlı tertibat ve faaliyetlere 

ar d ··ıd· \lıt d· . egı ı. Esasen Bernatorff-
h " ıfad · ·· A 'k , Al'b .. .. sıne gore, men a yı 

e aurukı- 4 'il .. k •Yrılrr: ıyen amı er uç ısma 

"'e 
1 t~iA.ıne~ika'daki gizli faaliyet 

2 P edılen komplolar. 
ft tai;":kM luika'yr Amerika'ya kar
ı'ölfll:ı;ı elınek için Zimmerman ta-

3 an Yapılan teıebbüı. 

Roosevelt'in etrafındakiler şu be
yanatta bulunmaktadırlar: 

"Bunun manası şudur: Roosevelt 
Almanya diplomasi yolu ile resmen 
bir teklifte bulunmadıkça gazetelerin 
bildirdiği alman teklifini nazarı dik
kate almıyacaktır. 

Bu teklif meselesinin Roosevelt'in 
muhtemel tasavvurlarını anlamak 
maksadiyle alman propaganda teşki
latı tarafından uçurulmuş bir balon 
olduğu siyasi mahfiller-de söylenmek
tedir. 

Tokyo gazetelerine göre 

Tokyo, 8 a.a. - Tokyo'daki japon 

ve ecnebi gazeteleri Hitler'in barış 

teklifinin Fransa ile İngiltere tara

fından kabulü müşkül olduğunu ya-

zıyorlar. 

Japon Advertiser gazetesi: 

"Alman teklifinin tamir kabul et· 
mez z1ifı, bu teklifin kendi barış ve 

emniyet telakkisini muzaffer kılmak 
ve müttefiklerin başka bir telakkide 
olmalarını kabul etmiyen bir devlet -
ten sadır olmasındadır. Fransa ve İn
giltere, alman tekliflerini reddeder· 
ken kendi barış programlarım il!in e
debilirler . ., diyor. 

Asabi Şimbun gazetesi, Hitler tek
lifinin müttefikler tarafından kabul 
edileceğe benzemediğini bildiriyor. 

Miyako Şimbun gazetesi de, Hitler 
şartlarına göre bir barışın Almanya· 
h'ln 1ransız ve ıngtUz §erefi aleyhine 

Hoşumimbun gazeteıi, müttefikler 
Hitlerin beynelmilel konferans vaaı
tasiyle Avrupa vaziyetinin kurtanl
ması hakkındaki teklifini kabul ettik
leri takdirde bunun Almanya için mu 
hakkak bir avantaj teşkil edeceğini 

bildirmektedir. 

''En büyük mlh doıtu bile ... ,, 

Londra, 8 a.a. - Sunday Times ga
zetesinde Scrutator en büyük sulh 
dostunun bile alman tekliflerine bir 
"hayır" la mukabele edeceğini yaz -
maktadır. 

İngiliz matbııatının kanaatini hula· 
sa eden Sunday Dispatsch gazetesi 
diyor ki: 

"Hitler herkesin beklediği sulh pli· 
nını bildirmiştir. Bu planda sulhun 
yaklaştığına dair en ufak bir ümidi 
bile ihtiva etmemektedir. Biz 1ngil
terede uzun bir harbe hazır olalım!,. 

Vaziyette deği§iklik yok 

Paria, 8 a.a. - Fransa'da bakim o
lan kanaat Hitler'in nutkunun vaziyet 
te bir değişiklik husule getirmediği 

merkezindedir. 
İntransigeant gazetesi akşam mat

buatının kanaatini hulasa ederek ilk 
sayfasını kamilen iıgal eden başlığın· 
da şöyle yazmaktadır: 

"Hitler'in nutku İngiltere ve Fran
sa tarafından verilen kararı hiç bir 
suretle değiştiremez.,, 

Bu gazete lxışmakalcsinde Paris ile 
Londra'nın Führer'in tekliflerini tet
kik edeceklerini fakat bunla Jn hiç 
birinin kabul edilmiyeceği muhakkak 
olduğunu, Avrupa'nın tecavüzünden 
kurtarılması ıazımgeldiğini yazmak
tadır. 

Mozel bölgesinde ağır 
topçu faaliyeti oldu 

Garp cephesinde 
Yakında 

• 
tayyaresı 

3000 Fransız· İngiliz 
f aaJiyete geçebilecek 

(Bıi§ı 1 inci sayfada) 

Şiddetli bir topçu ate§i 

Amsterdam, 8 a.a. - Bu &abalı saat 
11 de §imali Hollandadan ıiddetli bir 
topçu ateşi duyulmu§tur. Bir kaç da
kika süren bu ateı V riealand adaları· 
nın şarkından geliyordu. 

Ağır topçu faaliyeti 

! askeri mahfillerinde bilhassa kayde -
diliyor ki, dün fransız istikşaf tayya
relerinin düşürüldüğü hakkındaki al
man tebliği çok mübalegalıdır. Zira 
dtin dtişen tek fransız tayyaresi, Bonn 
bölgesinde dilşen tayyare olmuıtur. 

M ozel bölgellİnd e vaziyet 

vam etmekte idi. İtfaiye vapurları dan l:.imscye bir şey olmamr tır. Vapurun 
derhal yetişerek yangını söndiirmüş - ı 41 kiıiden it!baret o!on mürettebatı bir 
ter ise de yat artık har1p olmuştur. sar.clalls karaya çıkmıı;ur. "Binnendjil:" 
yaralılar hastaneye n.ık edilmişler . 6873 tonluk bir gemi idi. 

Mevkuf b:r l11veç gennn 
11airverildi 

cfü. 
Bir hayip, ıekiz. yaru~t var 
Fokker'e ait yatta çıkan yangın ne 

d b. k' . k 1 k' Stokholnı, 8 a.a. - JQ Eylülde almanlar ticesin e ır ı:lı ayıp o muş se ız . 
tarafınd:ın zaptcdıicrC'k Kiel limanına iÖ· 

kişi yarahmmıştır. Yatı nıuv~~katen 1 türülmüş olaıı Alecria adrndaJti hveç va-
teslim alan Nevyork sosyetestnın ma puru ıahverilmlştir. Vapur kereste •e de· 
ruf simalarından Mister ve Mistf'rS 1 mir yükü ile Cenovaya gelmekte idi. 
Richard isminde iki yeni evli bir san 

iki mayin gemisi taarrw:a tılraJı 

Londra: 8. a..a. - İki ingiliı: mayu 

tarama gemisinin dün CSğleden 110Dra 
şimal denizinde alman denle t:ayyaro 
lerinin hücumuna uğradığı amirallik 

makamı tarafından bildirmektedir. 
Her iki tarafda zayıat olmaml§tıT. 

dal tarafından kurtarı lmı§lar fa!<:?.t 
sahile gelince kaybolmu!lar. Yat y:>n

gın söndükten sonr:ı b:ıtmı"hr. 
Hudutta bulunan askerlerin 

Kıymeti pek büyiik olan bu ya , 
Aerodinamik ş~ldl ";-İ ·:lllayısiyle !"3· j 
yanı dikknt bir yen;•:•. a•H(;dilmektc 

no -mal hadde indirilmesi 
. . 
ıçın 

idi. 

Cenup AmerH' stnda 

İtalya - Almanya 

arasında ticari reköbet 
Zürih, 8 a.a. - Bitaraflığı sayeıin

de, İtalya'mn bilhassa cenubi Ameri
ka piyasasında elde ettiği faydalar -
dan dolayı, alman ihracatçılarının en 
dişe etmekte bulundukları Almanya
dan bildirilmektedir. Alman tüccar -
lan, muharebe devam ettiği takdirde 
kendilerinin bu piyasalardan uzak -
la§tırılmalarından korkmaktadırlar. 

Alman ticaret odası, vaziyeti tetkik 
etmek üzere cenubi Amerika'ya mü -
tehassıslar göndermeğe karar vermiş 
tlr. 

Bugünkü 
ve yarınki 
meseleler 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

m ya ve acar 

e te bir a oca ar 
(Başı 1 inci sayfada) 

1 30 eylii1de macar hükümeti, Yu- • . 
goslavya hükümetine yaptığı bir B ı taraflı • • pro1e ı 
tebliğde macar askeri makamatı
nm, mühim bir nispet dahi1inde 
askerlere mezuniyet vermeğe ha
zır olduğunu bildirmiştir. 

Romen hükümeti de, macar hü
hükümetinin aldığı tedbirlere mü
şabih tedbirler almağa amade bu
lunduğunu Rel~ad ve Buda.peşte 
bükümet\erine bildirmiştir. 

Belgrad gazetelerinf! göre 
Belgrat, 8 a.a. - Avala ajansı, ma

car • romen hududundaki kıtaat mev
cudunun azaltılmaaı hakkındaki teb
liğin metnini neşretmektedir. 

Macaristan ile Romanya arasında 
aktcdilen anlaşma mucibince, iki 
memleket ırutcar - romen hududunun 
iki tarafında bulunan asker mevcu -
dunu aynı zamanda azaltmayı taah -
hüt etmişlerdir. 

imza eJilecelt paktlm 

Budapeşte, 8 a..L - Zannedildiği· 

ne gre, Macariıtanla Romanya ve Yu
goslavla arasında yakında bir ademi 

tecavüz paktı ile bu ~mleketlerde • 

ki ekalliyetler hakkında bir pakt im
za edilecektir. 

İyi haber alan mahfillerde söylen

lehinde rey veren er 

gittikçe artıyor 
Va ington, 8 a.a. - Ayan meclisi .. 

nin demokrat azası Pittman'ın · tira
ltiyle bir içtima akdederek bitaraflık 
milsakereleri esnasında ittihaz ede -
cekleri battı hareketi grü müşlerdir. 
İçtimal müteakip Pittman, Havas a
jansına beyanatta bulunarak tunları 
sylemittir: 
"- Müzakereler ilerledikçe encü -

menin projesi lehinde rey verenlerin 
miktarı çoğalmaktadır. Amerika hal
kı bu teklifin kabulü azım geldiğine 
zannedersem inanmıştır. Yeni bir 
mühlet istenmesi için hiç bir aebcp 
yoktur. Nihai kararın gelecek hafta
nın sonundan evel verileceğini ümit 
ediyorum. Gelecek hafta ay n m c -
lisinde söz söylemek için kaydedilen 
hatiplerin miktarı on dlSrdü bulmuş-
tur. 

Ankara Halkevi 
köycülerinin gezisi 

diğine göre, Avrupa'mn bu kısmında Ankara Halkevi köycülük şubesi 
devamlı bir i birliği temini için alA- sonbahar programına bu hafta da de

vam ederek dün de ÇemJit, Kurt ihi, 
kadar memleketler arasındaki diplo - Peçenek, Saraycık ve Sincan k~yleri-
matik temas sıkı bir şekilde devam e- ne giderek geç vakte kader yalı .ış-

-o . 1 Der cnıza h muharebesi. Paris. 8 a.a. - Rhen cephesinde mü-
t~çnı ~lorff, her üçünün de önüne teaddit nokta1ar üzerinde alman faali

Paris, 8 a..a. - Havas: Alman hü· 
kümetinin kıtaatının Mozel bölgesin
deki faaliyetini idame hususundaki is 
rarı, harek~tın bidayetindenıberi bu 
bölgede fransız kıtaatının ileri hare· 
ketine atfettiği ebcmiyeti açığa vur
maktadır. 

yüz milyona yaklaşan muazzam bir 
aanayi memleketinin korkunç ihti
yaçlarmı izah ve ispat ettikten aon
ra §Öyle diyecekler:"- Şimdi bu Al· 
manya'ya siz bir çare bulunuz!,, Si
lahsızlanma teklifinde bulunmak i· 
çin, Çekoalovaltya ve Lehi~tan sana
yii ile beraber adetleri büsbütün a~ 
tan fabrikalardan açıkta kalacak o· 
lanlara it ve maiıet imkanlar. bul· 
mak lazım. Ve böyle her alman müş
külünü halletmek içln, her biri
nin doğurduğu daha ağır mütkülle
re dennan bulmak lazım. 

Führer'in nutku vuzuhsuz değil
dir. Ancak vadettiği iatikbal, hem 
Avrupa §arkmdaki mahkum millet• 
ler, hem de AVYupa'nm garbinde ve 
cenubundaki hakim milletler için 
karanlıktır. 

decektir. lardır. 

Resmi mahfillerde büyük bir ihti - Doktor bu köylerde 97 hastaya ba· 

o]&.tn ege çah§ınıı. Fakat muvaffak 
&eb t~htı§.hr. Nihayet siyasi müna· 
8erı· ~r ınkıtaa uğradıktan ıonra 

ın e avd t . 
to Uttd e etmıı ve 1917 ağus-

yetinin artmasına rağmen, henüz bir 
taarruz tehdidi ve yahut acil bir teh
dit mevzuubahs olmadığı anlaşılmak
tadır. 

yatla hareket edilmekte ve hadisele- karak ilaçlarını paruu: da~ıtmıı ve 

rin memnuniyete şayan bir seyir 

kip ettiği beyan edilmektedir. 

liain a ~lrnanya'nın lstanbul &efir
A e tayın ed"I • . "lltta , 1 mJ§tır. Bernstorff, 
&~]h .n~a nın hezimetinden sonra 
ollll ıçın hazırlık komisyonuna rei 

Ut Ve b" k ta1 it\ •. ır aç sene sonra da Rayş· 
t eclısıne • ·ı · . o~p aza ııeçı mııtır. Berna-
etlll· un mebusluğu üç sene devam 
ni kıı Ve 1924 seneıinde namzetliği
~ oyınıyar k . . 'elll· a ınzıvaya çekilmi§tİr. 
llernız " dürüst bir diplomat olan 
krıı a~~orff, Türkiye hakkındaki ya
:ta. t ~asını sonuna kadar muhafa-

e htı~ti. 

A. Ş. ESMER 

Alman piyadesinin faaliyeti dün 
devriyeler gönderilmesi suretiyle bil
hassa Ohrentbol'da kaydedilmi§tir. 

Topçu, ezcümle ağır topçu faaliye
ti Mozel bölgesinde bilhassa şiddetli 
olmu!tur. Malfun olduğu üzere bu 
bölgede fransız kıtaatı eylülün ilk 
haftaları zarfında alman toprağında 
altı kilometre kadar ilerlemişlerdir 
ki, bu vaziyet alman kumanda heyeti· 
ni endişeye ve alman topçusunun bu 
bölgedeki hararetli faaliyeti de bun
dan ileri gelse gerektir. 

Alman orduıunu izaç eden 
S bir mıntaka 
O'Vyetlerİn İşgal ettiği Alman devriyelerinin mütemadi fa-

erf aliyetlerine sahne olan Ohrenthal çı-

Bu bölgedeki fran5ız ileri hareketi 
ve Nied bölgesinde başarılan ilerle -
me, Sarre hav.ıasım örtmiye matuf o
lan alman hattının uğ cenahını teh
dit etmektedir. 

Bu tehdit Sarbrükün doğusuna ve 
Bles mecrasına karşı fransız ilerle
yişinin teşkil eylediği tehdide teka
bül etmektedir. 
Ağır topçunun Uç giln devam eden 

bombardımanından sqnra, alman pi -
yadesi de Mozellin bu bölgesinde fa. 
aliyete geçmiş ve birbirini müteakip 
baskınlarda bulunmuştur. 

Bunlar küçük ve mevzii hareket -
!erde az askerle yapılmış ve mitral • 
yöz ateşiyle kolayca püskürtülmüş 
olmakla beraber, oldukça şiddetli 
bombardımanlardan sonra yapılmış ol 
duğu için maksadı aşafı vurmak iti
bariyle enteresan bulunmaktadır. 

Eğer iatenen teY silah seslerinin 
durmaaı ise, bu yarın sabah küçük 
subaylarının emri ile tem.in olunabi
lir. Eğer istenen şey devam edecek 
bir sulh ise, buna varmak timdilik 
imklruız olmaaa bile çok güç görü
nüyor. Almanya'yı tatmin etmeai e
&aa ~rtı olan böyle bir aulhun me
selelerinden her biri, yarm yeni 
harp tehlike ve tehditleri ile kartı· 
ILııabilir. Seferber ordulannm da
iılnıası ile hemen huzura varacak
larını zannedenler, bir müddet eon· 
~ uykulanndan daha acı bir rüya 
ile uyanırlar. Bakalım, aaıl muharip 
olanlar vaziyeti naaıl tahlil edecek. 
lu ve ne hüküm. verecekler? 

Macar gazetelerine göre 

ta· tablolar üzerinde sağlık öğ\itleri .,. r
mi ştir. Diğer üyeler köyllllerkni2le 
her mevzu üzerinde konuşmu Jnr, di
leklerini arzularını dinlemitler, ~ hir4 

Sabah gazeteleri Romanya 4 Macar 

münasebetleri hakkında bir maca.r 
resmt tebliğini neşrtdiyorlar. 

Gazeteler, bu hususta Yugoslavya 
tarafından oynanan tavassut rolünü 

tebarüz ettirmektedirler. 

Belgradın yaptığı yatıştırma hare

keti yalnız macar - romen münasebet 

terine münhasır kalmamakta, Mag • 

gier Nemzet gazetesine nazaran ay -

nı zamanda Bükreş ile Sofya arasın

daki münasebetlere de şamil bulun -
maktadır. 

Romanya'da ihdm edilen yeni 
•ervi•ler 

de yapılacak: işlerini not etmitlerdir. 
Bu arada P~enek köyü okuluna i

çinde 100 den fazla kit&ıp bulunan bir 
kütüpane hediye edilrnittir. Köylüle
rimiz bu faal hizmetlerden ve yardım
lardan çok sevinç duymuşlardır. 

Seyhan barajı 

Adana (Hususi) - Büyük Seyhan ba.-3. 
jının inşaatı hararetle devam etmektcd:r. 
ln~aat. hükümetinıicin tayin ctti-:i iki mü
hendis tarafından kontrol e<l ılmcktedır. 

Portekiz elçiliğimizi Mndrid 
elçimiz yapacak 

Madrid orta elçimiz B. Hulu i Fuat 
Tugay'ın hükümetimizi Portekiz lıiı
kümeti nezdinde de temsil etme. i f c
ra Vekilleri Heyetince kı:ıb:.ıl ve > .ı~~
sek tasdike iktiran etmi t ir. 

erde seçim yapllacak kıntısı alman ordusunu pek ziyade iz· 
tTosko . aç etmektedir. Bu noktanın milaait 

an b" va· 8. a.a. - Havas-Lwow- vaziyeti dolayısiyle, mev.ıi i~gal eden Yakında 3000 tayyare faaliyete 
ası 11.di~diğine göre, bir batı Ukran ler gerek Olies ovası istikametinde geçebilecek 
ındarnıııı. meclisinin teşkili için ya- batıya, gerek doğrudan doğruya Paris, 8 a.a. - Dün General Gam· 
İr]i~· cçım yapılacaktır. Sovyetler Deux - Ponts'a karşı şimale ve gerek· len ve Vuillemin ile İngiliz askeri 
opr:~ı tarafı~dan J-'.eni işgal edilen se Pirnasens müdafaa hatlarına karsı şefleri arasında vuku bulan toplan • 
e he ar ~eçım daırelerine ayrılacak şark cihetine taarruzlarda buluı;;..ı~)İ] tıya iştirak etm:o h .. ı rnan İngiliz ha· 

r scçım dair · M ı· · 1 k d alıha .. esı ec ı6e bır mu- c~k vaziy~·te bulunma ta ırJar. I 11a mareşalı Sir ı -ıJ New<ı!l, mütte-
8 gondcrccektir. l Bundan başka ael§.hiyetli fransız tiklerin aralarında ·~L>irli~i yaparak 

Falih Rıfkı ATAY 

yakında 3.000 tayyare kullanabile . 
ceklerini söylemiş ve keşif, avcı ve 
bombardıman tayyarelerinden mürek
k~p İngiliz filolarının Fransaya geç _ 
mı§ olduğunu ve bunları takiben di -
ğ~r filoların da gönderileceğini ve 
müttefiklerin hava il tünlüğünil elde 
edeceklerini ilave etmi;tir. 

Bern, 8 a.a. - Berlinden alman a
jansının verdiği maumata göre, Ro

manya hükümeti 14 yaıından 70 yaşı
na kadar "lan erkek ve kadınlara teş
mil edilmesi kaydiyle bir mecburi iş 
aeıviıi ve asek:erliklerini yapmıt o
lanlara mahıuı ayrıca bf.r aocvil ih _ 

dM •taatıtis.. 

Beykoz - Pa~aba.hçe yolunun 
istimlaki 

İstanbul belediyesi Beykoz • paşa• 
bahçe yolunun istimlaki hakkın o xno
nafii umumiye kararı ·ı .. Da· . . verı mesını 

hıhye VekSletinden iıten1i tir. 



ULUS - o - t 

Yu slav -Alm il ÇUKU OVA'DA Dikili'de ADYO Sovyetler
paktının 

/manya 
te irleri ek nom·kgö .. meleri 

1 

Satılan pamuk 
9 mily-0n kilo 

Zelzele kı TÜRKİYE 

Rııd>·o Dılflı yon Post~Jarı 

TtlRKİ YE Radyosu-ANKARA 

j Yazan: Harold Nicholson 
lman • ru paktının. siyasi, 

stratejik ve iktisadi tesirle
ri ne oJabilır? İşte bana her ınıf 
hal ın orduğu sual budur. 

Buna cevap verilmesi haylı ko
laydır. Her iki dhetten de miıfrit 
fikir yiırütenler · , 1esiz ki yanılt· 
yorla.r. Paktın bi e müşldlat çıkar
madı mı öylemek hatalıdır. itiraf 
edelim iri Rusya'nın sulh cephesini 
terki bize haylı zorluklar çıkarmış· 
ttr. Fakat Herr von Ribbentrop'un 
diplomatik fantezi ·inin m vc:ut lru
vet muvazenesini tamamiyle boı:du
ğunu iddia etmek te ayni surette 
hatalıdır. Rusya'nın dü üncesiz ve
ya düşüniilınü hareketi bizim için 
bir talihaiıli olabilir, fakat bir fe
laket değildir. 

Niçin felaket de ildir? Müsaade 
ederseniz bu diploma ik inki.labın 
ihtiatlarım siyasi, askeri ve ikti
aadf cephelerden tetkik edeyim. 

Siyasi cihet en onun "dıplomatik 
bir zafer" olduğu iddia ediliyor. 
Tarih bize umumiyetle diplomatik 
zaferlere müptela olanlara bunla· 
rın. tehlikeli olduğunu ö-retiyor. 
Fakat ayni zamanda Adolf Hitler· 
in kendi prensip ve sözlerine iha
net et?llesi ile, milletinfo üstüne 
5öken çemberleme kabusunu hafif
lettiği, ve alman iıtçi sınıfları ara
lilnda başlıyan hoşnutsuzluğu bir 
müddet i!jin tes in ettiği dogru
dur. 

Mamafih bu fayday mulabil, 
akidesinin samimiyetine hala inan
makta olan yurtda lan arasmda, 
ayni zamanda bolşevik tehdidine 
karşt onu bami tanıyan kapitali t 
olsun katolik olsun alman nüfusu
nun mühim bir kısmım teşkil eden 
halk arasında, bu hareketin tevlit 
ettiği dehşet mahzur olarak kayde
dilebilir. 

Gene bu h.areketin Japonya, İs
panya, Portekiz ve dığer memle
.... et1er üzerindeki tesiri kolayca mü· 
balağa edilmi! olabilir. Fakat biç 
üphesiz ki bu oralarda müsait bir 

tesir yapmamıştlr. Bitler cihana, 
iyasetının nihayet yanlı ta olsa 

prensipler tarafmdan idare edilme
diğini; fakat onun cebir üzerine 
kurulmuş ve hedefi tahakküm olan 
bir ıiyaset olduğunu ispat e mi. tir. 

Bundan dolayı iddiam . udur: si
yasi eihe ten pakt şımdilik miıhim 
faydalan ihtiva etmekle beraber ne
ticede üphe ve emniyetııizlik yara-
aeaktır. unu da unutm valım ki 

" Mein Kampf ,. de Herr Hitler bir 
Rus - Alınan ittifakının bir Avrupa 
harbine sebebiyet vereceğini, bina • 
enaleyh " Almanya"nm onu .. ola -
cağını bizzat l<endı i söylemektedir. 
Biz Almanya'nın sona erm ıini ar
zu etm yo uz, fakat hiç üphesiz 'Ki 
biz cebirle tahakküm te ebblisleri -
nin nihayetlcnmesini ia eriz. 

8 unun strateji ve asker ik ba
kımından e iri ne olacaktır? 

Sovyet Ruliya'nın sulh ce heııini 
bo altmasının vazi eti daha güç • 
leştirdi i a~ikardır. Faka hu Al -
m nya'yı !arkta ve garpta birer or-

du bulundurmak ihtiyacından kur
tarmayacak ır. Elbet e ki bir çok 
fırkalar Polonya'da kalacaktır. 

Alman erkam harbiyesi biliyor 
ki harbin başladığı günden itibaren 
Büyük Britan a ve Fran a'nın is · 
ihsal menbal rı yilk k bir mün -

hani kaydetmiştir. Halbu!Ci ayni an
dan itibaren Alman menbalan ku -
rumaöa yüz tutmuştur. 

Binaenaleyh strateji bakımından 
pak bugün için büyük, fakat istik· 
bal için ktiçük menfaatler temin et
mektedir. Almanlar yıldırım harbı 
yapamayacaklardı, bir yıpratma 
harbinde ise mağlup olacaklarını 
çok iyi bilmektedirler. 

Fakat bu mütalaaya cevaben de -
nebilir ki : •· Evet, bı.itün bunlar 
doğru olabilir, lakin Almanlar pakt
larını iyası veya hatta askeri e -
beplerle yapmadılar. Onların mak -
sadı Britanya nın deniz kudretini 
ve korkunç abloka tehlikesini önle
mek için kendilerine ham madde ve 
gıda haT.inesi tedaı:ik etmektir ... 

Bu iddia, onu müdafaa edenlerin 
söyledi i kadar kati midir ? Ben 
hiç zannetmıyorum. 
Almanya'nın harpta kullanılacak 

esaslı bir akım ham madde stokla
rının çok az oldu - u malümdur. Pet· 
rolünün ( buna kömürden istihsal 
edilen petrol dahi dahildir ) maki· 
neleşmi harp şeraiti altında takri
ben beş aydan fazla dayanması ih • 
imali yoktur. Bakır ve diğer esas 

maddeleri de noksandır. 
Eğer Alman •a 1940 a kadar bir 

harp yapmak niyetinde ise, Polon 
ya, Romanya petrol kuyularının bü
tlın istihsalatını elde etmek mecbu
riyetindedir. Farzedelim ki bu men 
balrın şartsız kayıtsız kontrolünü 
ele geçirsin, buna imdilik anık ih
imal kalmamış olmasına ra·men, 
bunların her ikisinin i ibs·neri 
Almanya"nın ih iyaçlan için ancak 
harbin ilk on iki ayma kafi gele -
bilir. Bcdbinler " evet .. diyorlar. 
" Fakat unutmayın ki Bakü'dald 
Rus petrol kuyularının bütün istih
salatı Alman emrine amade olacak-
ttT' .,. 

Evela, Bakü petrolla ının sene -
lik ihraca ı ı.ıso.ooo tonu geçme • 
mektedir. Rus istihsal mikyasının 
göze görünür derecede artabileceği 
şüphelidir, Sonra, bu pe rolun Ka
radeniz'den Almanya'ya nakli pek 
güç olacaktır. Harp ııartları altmda 
ilepler -Almanya·nın ihtiyaca kili 
ilebi olsa bile- ancak Baltık'ta İ5 -

leyelıilirler. Rus ve Alman de~r 
yollarının hali cenubi arkt Rusya
dan Baltık limanlarına kadar büyük 
miktarda petrol, yahut diğer 1ıa ·ati 
maddeler ta ımağa elverişli degil
dir. Ruslar, bü ün şab i sevimlilik
lerine rağmen, daima tren i ]etmek· 
te şayanı hayret bir beceriksizlik 
gösterdiler. 

Bunun için, eğer ablokamız sıkı 

bir surette tatbık edilecek olur,.;a, 
Almanya"nın makinele ıniş harbın 
inanılmaz taleplerini karşılıyac;ı.k 

miktarda petrol ve diğer mevad bu
larak harbi bir kaç aydan faz:la uza-

- AJ!o, allo gef ı_. Burası Çamlıca .• Ben. Cevat 
ŞaşmaT. ... Kö1k e bir cinaye oldu ... Güzin hanımı öl-
d "rdüler ... Yatıı.ğınd yatıyor ... Pek ala .. Siz ve müd-
dı:iumumi gelinceye kadar kö kün hariçle irtibatını 

kesı:ceöim.- Merak ctm }'iniz ... Ba üstüne şef... 

Telefonu kapadı. Derhal başka bir numarayı ara· 
dı; 

- Allo ... Nöbetçi komiseri mi? ... Burası Çamlıca ... 

Belırrad, 8 a.a. - Matbuatın Vf!l'

cliği malumata göre daimi yugos
lav - alman konomik komitesinin 
mesaisi, gelecek hafta. sonunda bi
tecektir. Alman murahhas he reti 
azaları Saray-Bo na şehrini ziy~ret 
etmek üzere Belgrad'dan ha eket 
etmişlerdir. 

Amerika'da kJJ man ra n 
Va ingtoıı, 8 a.a. - Milll müdafaa 

nezareti, ordu mevcudunu kanunen 
kabul edilmiş olan 280 bin kişilik had 
de ıyıkarm~k niyetinde olmadığmı 

kış manveralarının Lu}•iik mikyasta 
yapılacağını ve bu maneVTaların 25 
birinci eşrindcn itibaren Amerika'
nın cenup kısmında cereyan edeceği-! ni bildirmektedir. 

tabilmesi üphelidir. 

B edbinler bu şekilde bir mu -
hakeme ile karşılaştıkları za

man nihayet şu iddiaya saplanıyor· 
lar : " Evet .. diye mahzun mahzun 
mınldanıyorlar : " Sizin doğru ol
duğunuzu. hatta elde edilen siva l 
faydaların devam etıniyeceginl ve 
sonunda mahzurlu olaca mı farz -
et ek bile. hatta stratejik menfaa -
tin fazla olmadığını, Baku petrol 
istih al tının ve nakil zotlukları -
nın Almanya"ya ancak ihtiyacının 
ufak bir kısmını temin ettiğini farz 
etsek bile; hatta Sovyet Rusya'mn 
kendi halkını iyi besleyebilmek için 
Almanya'ya mühim mikyasta gıda 
ihraç etmehcn çekıneceğiııi, bütün 
bunların do · ru olduğunu farzetsck 
b le, Rusya'mn iki muharip grubu 
da askeri bir çıkmaza sevketmek 
ıstediği hakikati meydanda kalmak
tadır. 

Ben Stalin'in bir Ru ordusunu 
göndermeğe razı olacağına, Alman
ya'nın da bunu kabul ctleccgine bir 
an bile inanamam. Her iki tarafta 

birbirinden iya i sirayetler kap-
mak ao korkmaktadırlar. Alman 
opraklarında Rus askerlerinin mev 

cudiycti gibi Rus topraklarında Al
man askerlerinin bulunınuı da her 
iki hükumet için kabul edilir şey -
ler değildir. Alman halkı Ru lar'a 
kar ı irsi bir ü he beslemektedir. 

e n .l ı 

ordusuna kar ı hususi bir şüphe ile 
aşılanmı !ardır. 

Binaenaleyh Rus - Alman paktı
nın ı;adece bir ademi tecavüz mua
hedesi olmayıp, harp çıktığı takdir
de herhangi bir işbirliğini tazaın -
mun ettiğini farzet ek bile, Alman
ya'nın undan uzun bir harbe daya
na ilccek bir kı.ıdret ke ·bedeceğine 
hüküm vermek için bir licbep yok -
tur. Herr Bitler kendi pren iplerin
den bayii fedakarlıklar pahasına, 

İngiltere ve Fransa'ya harbi teket
tirmek ümidivle diplomatik bir za
fer temin etti. 

Fakat imdi o ümidin tahakkuk 
etmiyeceginin farktnda olmalıdır. 

Kendi propaganda~ının kırıntı ve 
döküntüleri ortasında yapayalnız 

kalmı~tır. Kulaklannda kehanetinin 
u sözleri muhakkak çınlamaktadır: 

" Bir Rus~ Alman ittifakı ikinci bir 
cihan harbine ve Almanya'nın mah
volmasına sebebiyet verecektir ... 

Tevfi · Çağlar köşkü ... .Bır cina ·et işlendi .. Maktul 
burad -· D~rhal kö !<Un etrafını abluka ettirin ... Ben. 
ıııvil memur Cevat :;iaşmaz ... 

Telefomın b şından ayrı] ı. Cinayetin i~lendiği 

odaya döndü. Odadakilerden s<Jrdu: 

Fehmi, Sühe>•la'run kolundan tuttu. Yavaşça kal
dırdı. Genç kız, aglam kt.an işmiş, kızarmı§ gözle· 
riyle ve bitkin adımlarla odadan adeta sürüklenerek 
çıkanldı. fütemadiycn: 

- Evde misafir filan ok değil mi? ... 

Pijamalı genç ad cevap verdi; 
- Hayır, kimse yok ur. Me..,cut olanların hepsi 

buradadır. 

- F*hmi hey. bu dakika a evin erkeği bulunma
nız sıia iyle söyluyorum. Sivil poli:; şefi ve müddei· 
umumi geline ye ka ar öş ·iın hari~le ir ibatt kesil
mi tir. İ§te J.. Mo ör gürultulerini işıtiyorsunuz .. 
K.:ış ün etrafı sarılmı~tır._ Tahkikatm ba"hyacağı 

ııaa e kadar hepiniz ayn odalarda kalacak ve biribiri· 
nızle ka iyen göru miycceksiniz ... 

Genç adam, heyecanla atıldı: 
- Sulıeyla. böyle bir facia an sonra ya nır bir o

dada kalamaz. Bunu akdlr etmeniz lazım .. 
Sivil memur sözunü ke ti: 
- Merak etmeyiniz. Kilçük hanımı yalnız bıraka

<"ak dc.;ili:ıı Yanında ben bulunaca·ım. 
- Faka ... 
_ Fakıtt filan yok. 

nıll külat c;1 anna ınız 

mı bu odadan ayırmak 

Bu böyle olacaktır. I'·ıli e 
Siz-den r cam. küçük hanı

için baruı yardım etmenizdir. 

- Anneciğim, anneciğim, diye inliyordu. 
Ev balkı, ayrı odalara kapatıldıktan sonra, sivil 

memur, her odanın kapıııına bir polis dikti. Kendisi 
de kızın bulunduğu odaya girdi. 

Sabaha kar ı, ortalık ağarırken, poli şefi geldi. 
~ivil memur kendi ini karşıladı. Vaka hakkında. bil
diklerini. gördüklerini anlattı. Aradan on be dakika 

eçmeden müd eiumuml ile adliye tabibi de geldiler. 
Polis §efi onları cinayetin işlendiği odaya götürdü. 
Adliye tabibi Güzin h.anımın ce edini muayene etti. 
Ölümün kalbe saplanan bir hançerle vukua geldiğini 
ve cinayetin on iki ile bir arasında i§l ndiğini tespit 
etti. 

Recai Yılmaz, müddeiumumiy döndü: 
- Mıisaade eder eniz ifadeleri alalım. 
Müddeiumumi, evin içindekilerin isimlerini JZÖS· 

terir listeyi tetkik etti. Emir verdi: 
- Süheyla hanımı getirin buraya! 
Genç kız geldi. Odadan içeri girip, karyolanın lls

tünde yatan annesini görünce bir çıflık kopardı. El· 
lerini yüzüne kapadı. 

Bu yıl pamuk rekoltesi tahminen 
32 milyon ilodur 

Ad:ı.na (Huausl) - JJ rp vazıye - dola
yısiyle dı~ piyasalardan Cukuro ·a pamuk· 
lan için talep vuku bulmıyacağı cndı~esi 
miıstah il.• u.ı:"iyorı.lu. liü wneti mi:dn Zi
raat ban sı v ııasiyle çi ftçi elindeki pa
muk1arr miıbayaaya b şladı"ınt evelce bil
dirmi~ıım. 

Bankıı'nrn 36-37 kuru' gıbi normal bir 
fiyatla miiba)daya ba. laması c;Ht<:imizi 
eok sevi dirm ı $ ve bu hareket di er tüc· 
carlara da mnb ~aa ce are'.i v rmiştır. 
Yalııız Adana bonasmd de •il butüa u
kurova lcazalanncla hararttli bir ahın ı
tım başlamı tır. Şimd ı yc kadar 3t1 an pa
murun miktarı doku~ milyon kılo:vu bul
muştur. 

Bu yı ki pamuk rekolte i a ağı yukırı 
32 000.000 kilodur. Beher balya 200 kllo 
hc.abiyle 160.000 balya pamuk elde edil
miş demektir. Şu hale göre elde daha aa
tılnıanu 23.000.000 kilo pamuk v rdır. 

Pamuk a ım Htımmın te r 'n"s niye k:a
dar cvam edeceıtı tahmin ediliyor. - Ni -
Tıı 

Balıl esir' e 

zehirli gaz k rsu 

Balıkesir (Hususi) - Pasif koıuııma i
çin ııçılan kursıı balk çok r;ılbi't goster
m lı:tNır. Gunılerdiğlın Te im, kıırsta dl.'o:> 
•lan/arı, \•aliyi ve s~lerb11rlı1' mudüriinü 
ıostermektedır. 

Belıi a B ıvekili 
siy si buhranın 
o ü g ece 

Brük el, 8 a.a. - Başvekil Pier
lot' un iyast b"ir buhranın önüne 
geçmeğe katiyen azmetmiş ulun
duğu beyan olunnıakt dır. Bugün
kü memnuniyet.sizlik} , ekonomik 
meselelerden ileri gelmektedir. E
konomik mahfeller, efkan umumi· 
yenin bi.iyük bir kısmında görül
mekte olan muhalefetin ancak eko
nomi sahasında yapılacak seri bir 
hareketle önüne geçilebileceğini i
fade ıPtmPktedirler. 

Tavasfa C. H. P. kongreleri 

ilmi 
r 

İzmir, 8 a.a.·- Dikili zelzele ıner
kezinde jeolojik tedkikat yapan hey
et azasının kanaatine göre rsıntı 

bir inhidam neticesidir. Heret ted • 
kiklerine devam etmekte ir. 

Antak)·a'da yarilım tedbirleri 

Antakya, 8 a a. - Dikili ve civarın
daki zelzele feli.keti burada derin bir 
teessür uyandırmıştır. Halkımız fela
ketzede kardeşlerimize yardım için 
büyük bir alaka _gö termi ·tir. Parti 
reisi tarafından tertip edilen bir top· 
lantıda vali Sökmen üer bir haı;bih.al 
yapmış ve Hatay halkının yapacağı 
yardımı tespit için hususi bir koınis-
·on seçilm"ştir. 

Malatya' J a 

Malatya, 8 a.. a. - Dikili zelzele& 
felaketzedeleri için parti başkanının 
riye etinde te ekkül eden heye . bu· 
gün faaliye e eçerek yardım topla
ıa) a ba!?iamıştır. Halkın teberri.tleri 

rlcvam etmektedir. Mühim mikdarda 
mua.,.enct )apılacağ1 umulmaktadır. 

Sinop' ta 
Sinop. 8 a.a. - Dikilide yer sarsın

tı ·ından açıkta kalan ve muavenete 
muhtaç bulunan yuı tta lara yardım 
için bugiın partide bütUn hayır ce -
miyetluirıin i tirakiyJe memleket bal 
kının iç en gelen arzularına imti5a -
len felaketzedelere geniş ölçüde nak
di yardım yapılması kararlaştırılmış
tır. Bu mak ·atla açılan liste yekunu 
sekiz yiiz lirayı bulmuştur. 

Çukurova müstah iline 
5 selektör daha verildi 

Adam (Husust) - Ziraat vekiileti Çu
kurova pamuk tohumlarının temizlt"nme
si ıçin aııntak.a pamuk liretme ıstasyonu· 
na bet sele ör ma in.a.&1 ıondenni tir. 

Adana belediyesinde barem 

Adana (Hususi - Şehir mccll i yaptıiı 
son fevkalade toplannsmdıı. yeni bareme 
röre Adana belediye memurları k<ıdr U· 
nu t~bit etmiştir. 

yu'a'llıA -.... 1-&....-

talebeıi 

Adana (Hususi) - Simdiye kadar orta 
mekteplerine kayd ilen talebenin sayı 
11 l200 il bulmuştur. Talebelerin mek -
tepı;İ7. kalmaması için icap eden tedbirler 
alınm1ŞtlL 

Nöbetçi ecxaneler 
1-10-939 dan 31-10-939 ak,amına kadar 

ec.ıanelcrin ıı-ece nöbet cetveli 

1 tanbul, Cebecı 
eczaneleri 
Yeni ve Halk 
ezcancleri 
Sakarya. Ç aya 
eczaneleri 
Mcırker., Yenişehir 
eczaneleri 
Ankara ve Ege 

7 13 19 25 31 

8 14 20 26 

3 9 15 21 27 

4 10 16 22 28 

eczanesi 5 11 17 23 29 
Sebat ecıane i 6 12 18 24 30 

Pazar geceleri nobct alan eczaneler pa-

-D•lgıı az ·nlu u 

IMB m. 120 Kw. 
19.74 m. 15195 1 es./ 20 'f'w. T. 
31.70 m. 9465 Kc . 20 Kw. T. 

A N K 

PAZARTESİ - 9-10-1Sl311 
12.30 Pro m \l e mcml et ıı:ı.at a 
12.35 Aj n ve metcorolo'ji haberler 
12 . .SO Türk mm:! i • P J. 
13.30·14.00 Mı.i;uk (Kuı~ık program 
18.00 Pro&'nım 
18.05 Memleket saat ayan ajans ve 

oroloji h3bcrl ·• 
18.25 Milı.~k ( ·yo caz orke 
19.00 Konu 0 .a 
19.ıS Tılrk muzi i : 

Çalanlar: Vecihe. R1&$en Kam. G 
Kozan, Re t Erer. 
I. - O ı.ıyan : Melek TOKGÖZ : 
1 - Klir<iililııcazk r peşrevi. 
2-K nıuıi ahak - ICli ilihi 

kı - Cıl ınca ı~ t. 
3-lledri>·e Ha ôr - Künf · 

~rkı - Severim lıer .. zeli. 
5- Osman Nüıat - Klirdi.J. umı:az...-

kı - Gö:rli en ı;itm J'Qr. 
Il. - Okuyan: Smli HOŞSE • 
1-z~ . A:rl f - rak arkı - :ızra 

ra.k. 
z- Sclwttin Pır.ar - Hlhzam 

Dll.-nem niye Wıemd i :nre 
3 - Udi Ha an - Hltnam pr 

uyu7 rken 
4 - adctlin Kayuıık - H • 

Erzoruında b,ğ olm . 
JII. - O;c.uyan: Radife ERT 
1- Ha1im bey - Bestenidr 

m mccburundan ey ahu. 
2 - t üsnu - Bntenıgir şarkı - Çok 

mwi eQti. 
3--- Eviç şarkı - Şahane ı=t)zler 

hanıı 
+-Halk tıirlclisü - Haticem 

nmrş. 

S - H ı tiırküsiı . Ekin ıct 
20.15 Konusına 
20.30 Turk miizi · (Fıı.ıal heyeti) 
21 ,15 Miirik (Kilçtık orkestnı - Sef: Ne 

A KIN): 
l - Beet.lıo ·en • Patetik onatınm 

eio kant.ab"Jc ·i. 
2- Emmericb K iman • Pa [npfc po 

purisi. 
3 - Jos. Guııgl - Hldrop3ten VaJ5) 
4 - Hum.phr - M z nin hillyıalart 
5 - Ericb ıne - Bir zamanlar hır 

g.ın vardı (Çıgan entermeu()ŞU) 
il - j. Strauss - Bin bir gece 
1 - Berger - Manan (V Is bostan) 

22.00 Ajans, ziraat. esham. tah lit. 
YO • nukut lxırı;a.sı (fıy.n) 

22.20 Uz k (Ki.ı k orkestra - Y 
ki pro ramın devamı) 

2:2.3.S Muzık (Cazband - P.) 
23.25-23.:;o Yarınki progr m ve kilJ>Alllll 

B. İhsan Güra Ş. Karahi.sarda 
Ş. Karahi ar, 8 a.a. - Dün saat 1 

da Parti müfe i · ve İstanbul m b • 
usu B. İhsan Güra.k kazamıza gehııl 
ve burada geceyi ge irdikten a 

.l!iln Alucr.a :::_~~~=.,.. 

İzmir~de i Kült .. r 

park'to halk günü 

Tavas, 8 a.a. - C. H. Partisi ocak mak mecburiyetindedir. Diğer eczanelerin 
kongreleri için kazamı2: parti te ki- pazar günle~ ıhtiyari ola~•k _tatil y~ı;ıma-l zar gü.nu de nöbetçi olarak açık bulun -

l
'"t k~- k" 1 · · 1 d" ları kabul edılmls ve lı:endılerınc teblıc o -

İzmir, 8 a.a. - Belediye çarpın 
günlerini lı:liltiır p rk için halk günü 
olarak kabul ehni tir. Bu günlerde 
kli!tür parka girenlerden duhuliye: 
ahnmıyacak ve içerdeki müzeler, e • 
lence yerleri parasız olarak halkın is
tifadesine açık b luduru1acaktır. 

Halk günlerinde par cta bir de müzi • 
ka bulundurulacaktLr. Bundan b ~k' 
çocuklarına hava aldırmak için par· 
ka gelen ail tere bir kolaylık olma 

üzer ucuz aile biletleri ıhdas edil • 
miştir. Bu biletleri ta ıyarı kadınla -

nn nlarında bulunacak on yaşın • 

dan küçük çocuklardan duhuliye ahı> 

mıyacaktır. " ı er cuıı oy ere gıtmı er ır. lunmuıtur. 

Recai Yılmaz, müddeiumumiye, genç kızın bu
rada ifadesinin alınması müşkül olacağından kendi· 
sinin başka bir odada dinlenmesini teklif etti. 

Yandaki odaya geçtiler. Müddeiumumi aorguya 
başladı: 

- İsminiz, babanızın adı, kaç )•aşındas1nız? 
Genç ku, hıçkırarak cevap verdi: 
- 1 mim, Süheyla. Babamın adı, Tevfik. on do

kuz ya ındayı~. 
- Cinayetten nasıl ve ne suretle haberdar oldu

nuz? 
- Derin bir uykuya dalmıştım. Bir gürültü işit

tim. Ni anlım Fehmi haykırıyordu. Hemen yataktan 
fırladım. Holde Fehmi ile karg1laştım. Annemin oda
ınnm kapısı açık ve içeride elektrik yanıyordu. Ora
ya koşmak istedim. Fehmi, kolumdan yakalayıp, ma
ni oldu. Elinden sıynldlm. İçeri girdiğim zaman, gör
düğüm manzaradan dehşetli ürperdim. Zavallı anne· 
ciğim, kanlar içinde yatıyor ve henüz çırpınıyordu ... 

Genç kız, ellerini yüzüne kapac:h. Bütün vücudu 
sarsılarak ağlıyordu. 

Müddeiumumi bir müddet sustu. Sonra mülayim 
bir esle: 

- Devam ediniz, dedi. 
Süheyla, ellerini Y,ilzünden kaldırdı. Kııık, titrek 

bir esle cevap verdi: 
- Bundan ötesini bilmiyorum. Kendime geldiğim 

zaman annemin ayak ucuna kapanmış olduğumu ha
tırlıyorum. 

- Kimden şüphe ediyorsunuz? 
- Üvey babamdan. Esasen annemi ölümle tehdit 

etmişti. Poli e müracaat ederek h diseyi haber ver• 
miştik. 

- Üvey babanız nerede? 

- Bilmi)•orum. Akşam üzeri telefon e ti. Milhim 
bir işi olduğundan bu gece gelemiyeceğini, İstanbul
da kalacağını haber vermiş i. 

- Başka bir söyliyece iniz var mı? 

- Hayır. 

Müddeiumuminin işare i üzerine kızı çıkardılar. 
.Hizmetci kadının verdiği ifade pek ehemıye izdi. 
Küçük hanımın çıl>lığı ile uyandığını, yuk&rı çıktığı 
zaman feci manzarayla karşıla§tığını söyledi. 

Müddeiumumi, Febmi'nin getirilmesini emretti. 

Fehmi, solgun bir yüzle ve derin bir keder içinde 
odaya girdi. Müddeiumumi sordu: 

- İsminiz, babantzın ismi, kaç yaşındasınız, mes· 

leğiniz? 

- lsmim, Fehmi'dir. Babamın adı, Hüsnü. Yirmi 
yedi ya mdayıın. Komisyonculuk yaparım. 

- Bu evde ne sıfatla bulunuyorsunuz? 

- Süheyla hanımın nişa.nhsıyım. 

- Nerede yatıyorsunuz? 

- Kayın validemin karJısındaki odada. 

Cinayetten ne suretle haberdar old ı • z? 

( Sonu. ıJar J 
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DÜN ANKARA'DA YAPILAN .....____ __________________ ~-------------~~ 

LİK MAÇLARININ NETİCESİ 
-.............. - .. 

G. saray 3 - Maskespor 2 
Gençlerbirlİğİ 5 - Birlikspor 1 

D'" n:ıa ~n öğleden sonra stadyomda lik ,--

at t:rına devam edildi. Bi: taraftan 1 DB-1 k oyunla rl na 
bo şuları yapılmasına ragmen fut- a an 
Ce ıs:~çl~rına alak~sı baki olan epey- A . 'd devam ediliyor 

Yırcı kalabalıgı vardı. tına a 
Eveı~ M 

fıl a askespor Galatasarayla kar 
b aştı. 3-2 Galatasarayın kazandığı 
B~ ~açtan sonra Kırıkkaleden gelen 
rcıtr .~6Por • Gençlerbirliği maçını sey 
bi ıt·'.: ~u müsabaka da 5-1 Gcnçler-

r ıgının galibiyeti ile neticelendi. 

Ga!attuaray - M askespor 

g .. ıı.~ müsabaka geçen hafta Muhafız· 
ducune karşı bir beraberlik temin e

cn l'k" 
1 ı ın en genç takımı Maskespor-
a a~alatasaray arasında idi. Bu mü
b~. ~a her iki tarafın zaman zaman 

Yunanlı 

iki Balkan 
rekoru kırdılar 

Atina, 8 a.a. - Atina Ajaruıı bildiriyor : 
Dünkü balkan oyunlarının netlcesi aşa. 

ğıdadır : 
~rıbırlerine bıraktıkları üstünlükle 

~ dukça heyecanlı ve güzel geçti, Mas 200 metre koşu: 
.'

8POrlular ilk golle evela galip va- Birinci Muzaffer (Türkiye) 23, ikinci 
~~~,~~ geldiler. Sonra beraberliğe (Yugoslavya) 23.3, üçüncü (Türkiye) 23.3 

t ~tuler. İkinci devrede ikinci golle Serbest disk atma: 
be rar galip mevkie çıktılarsa da daha 
k ecerikli ve usta oyunculardan mürek 
b ep olan Galatasaraylılar evela bera-

Birinci Syllas (Yunanistan) 50 metre 11 
yeni balkan rekoru, ikinci (Yunanistan) 46 
metre 45, üçüncü (Romanya) « metre 62. 

erliği temin ettiler, sonra da galibi
Yet sayısını çıkararak sahadan 3-2 ay- 5000 metre koıu: 
rıidılar. Her iki takımda çok müsait 
:uncu~ar. nazara çarpıyordu. Hake-

n begenılecek bir tarafı yoktu. 

Birlik•por - Gençlerbirliği 

Birinci Mavrapostolos (Yunanistan) 
15,34,6 yeni balkan rekoru, ikinci (Roman
ya) 15.41.4, üçüncü (Yugoslavya) 16.10.6 

400 metre manialı koşu: 
Birinci Skladas (Yunanistan) 54.9, ikin

ci (Yunani&tan) 55, üçüncü (Romanya) 
57.9. 

A İkinci müsabaka, bir kaç yıl önce 
d nkara 1ikine dahil olduktan ve bir 

b~vre maçlara iştirak ettikten sonra Uzun atlama: 
~r daha faaliyetini görmediğimiz 
G ırıkkkalenin birlik spor kulübü ile 
cnçlerbirliği arasında oldu. 

1 M_açın başlamasiyle beraber Genç
e.~b-~rliğinin oyuna hakim olduğu 

ioruldü. Fakat bu üstUnlük gol çıkar 
llıağı temin etmiyordu. Çünkü birlik 
!~f!1Ular çok gayretli oynuyorlar, 
~ l> ;r•-••U dh&UJCIUUl UU.ı:oUyor • 

dı, Bu suretle Gençler birinci dev
rede ancak iki gol çıkarabildiler. 

İkinci devrede birlik spor kalesine 
daha üç gol girdi. Buna mukabil bir 
feref sayısı atmak suretiyle sahadan 
l ' 5 mağlup çıktılar. 
le Oyun, biribirine denk olmıyan ta-

Birinci Stoitsescu (Romanya) 6 metre 
83, ikinci (Yuoonistan) 6.82, üçüncü (Yu
goslavya) 6.77. 

Umumi tasnif: Yunanistan 62. Yugoa -
lavya 40, Romanya 26, Türkiye Z2. 

Samimi nutuklar 

Gazeteler, dün v6.li tarafından balkan o
yunlarına iştirak eden atletik teşkilatların 
mümessilleri şerefine verilen ziyafette na
zır vlli Cuvara ile bulgar orta elçisi ve e
kip şefleri tarafından söylenen hararetli 
nutuklara bilhassa işaret etmektedirler. 

Yarı§ları •eyredenler 

At koşularının 
ikinci haftası 

Dünkü yarışlar çok büyük 

bir alaka ile takip edildi Tekirdağlı bulgar Pançeri yenerken 

Bugün at yarışlarının ikindsi şehir Hipodromunda rapıld!. Havanın a_det5_ y~z 2~ -
nünde bile bulunamıyan güzelliği dolayıı1iyle yarış yen adeta. !11ah~re donmuştu. Mıl
li Şefimiz yarışlara şeref vermi5 ve koşuları alaka ile seyretmışlerdır. 

Güres müsabakaları _, 

B!R!NCJ KO!$U : ,----·--------

Satış koşusu: İki yaşında ve hiç koşu ka-1 B • k Te irdağlı, Bulgar Pançef'i 
dokuz dakika İçinde yendi 

zanınamış yerli halis kan ingiliz erkek ve eş 1 ta ş 
dişi tay!ara mahsust~ _İkramiyesi ~-O lira 
mesafesı 1000 metre ıdı. Bu ko5uya uç tay 
girdi. 

İşaretle beraber Sigetvar öne geçti. Ve 
aşağı yukarı üç dört yüz metre kadar bu 
vaziyeti devam ettirdi, fakat daha yeni 
hastahktan kalkmış olmasına rağmen ga· 
yet kolaylıkla gelen konca yarışın ortala
rına. doğru Sigetvara yetişti. Bir boy ara 
ile rahat rahat birinci geldi. Sigetvar i • 
kinci, Gürayak üçüncü oLdular. Zaman 1.06 
dakikadır. Müşterek bahis ganyan 335 ku
ruş verdi. 

lKlNCJ KO!iU : 

(Tiftik koşusu): Uç ya$ında yerli yarım 
kan İngiliz erkek ve dişi taylara mahsus
tu. İkramiyesi 180 lira mesafesi 1-WO met
re idi. Bu koşuya beş tay girdL 

Yarııı başlar ba:ılamaz Poyraz öne geç
ti ve bir at boyu arkasından takip eden 
Nirvana ile birlikte diğerlerinden on met
re kadar açıldılar. Nirvananın kuvetli hü-
cfimlarına rağmen vaziyet değişmedi ve 
Poyraz kolayhkla yarışı kazandı. Nirvıma 
ikinci son anlarda hücum eden ''Yılmaz 
üçüncü oldular. Zaman l,:i~ dakikadır. 
Müşterek b;ı.his ganyan 130 ıılue sırasiyle 
120 ve 150 kuruş verdi, 

ÜÇÜNCÜ KOŞU : 

(ZiraatBankası koşusu): Ü<; ve daha yu
karı yaştaki yerli halis kan İngiliz at ve 
kısraklara mahsustu. İkramiyesi 410 lira 
mesafesi 2200 metre idi. Bu koşuya da beş 
halis kan iştirak etti. Yarış başlar başla-

lstanbul spora 3 • 2 

galip geldi Güreş müsabakaları büyük bir alôka· 

toplamıştı, tribünler tamamen dolu idi 
İstanbul, 8 a.a. - İstanbul şampi • Dün sabah saat 10.30 da 19 Mayıs 

yonası maçlarına bugün çok müsait stadyomunda ankaralıların günlerden 
bir havada devam edildi. Muhtelif sa beri merakla bekledikleri serbest gü
halarda oynanan maçların en mühi _ reş müsabakaları yapıldı. Halk bu mü 

sabakalara gösterdiği aHika ile hem mi Kadıköyilnde, Beşiktaııla İstan • 
Kızılay'a karşı sevgisini hem de tür

bulsporu karşılaştıran müsabakalar i- kün milli sporu olan güreşe karşı ya-

di. kınlığını göstermiş bulunuyordu. 
Oyuna Beşiktceşlılar başladılar. İlk Çünkü her taraf dolmuştu. Kesif bir 

dakikalar mütevazin geCjiyor. Fakat kalabalık vardı. 
Beşiktaşlılar yavaş yavaş vaziyete ha . Diğer t~raftan. müs~bakaların tcn:.~z 
k. ld 1 d kik d ş hır yerde ıcra edılmesı hakemlerle JU-ım o u ar ve onuncu a a a e- . . 

rinin güreş federasyonunca aeçılmesı 
rcf güzel bir şiltle ilk golü çıkardı. halkı çok memnun etmiş olduğu an-
Bu gol Beşiktaş hakimiyetinin artma- !aşılıyordu. 

sına vesile oldu. Top daima İstan Birinci güreş, edirneli Süleyman i
bulspor kalesi etrafında dolaşıyor. le dinarlı Mehmed'in kardeşi dinarlı 
Beşiktaş hucüm hattının Hüsnü is - İsmail arasında yapıldı. Güreş, onar 
tisna edilirse, noksan enerji ile oyna- dakikalık iki devre üzerine idi. lkin-

Kara Ali'nin alman pehlivanla 
yaptığı güreşten bir enstantane 

•rnlar arasında cereyan ettiği için 
~CVkıiz ve heyecansız geçti. Oyun • 
t~Ia~ umumiyetle vasat bir kabiliyet 
toaterdiler .. Hakem iyi idi. 

X Brüksel, - Belçikaya iltica etmiş o · 
lan 680 İspanyol çocuğunu ihtiva eden ka
file bir kaç ıı-ün zarfında İspanyaya hare -
ket edecektir . 

X Burgos - Nazırlar meclisi ilk içti -
maını Fra.nkonun başkanlığında toplanmış
tır. Beynelmilel vaziyetin tetkikinden son
ra. konsey dahili işlerle m(f)gul olmuştur. 

maz derhal Romans öne geçti. Tomru da 
onu takip etti. Uzun bir müddet ikisi di
ğerlerini ayırarak başbaşa gittiler. Yata · 
gan da bunlara yakın bir mesafede gidi -
yordu. Fakat aşağı viraja geldikleri za -
man Romansın virajı önde döndüğü görül
dü. Tomru geri kalmıştı Yatagan kuvetle 

dığı görülmektedir. ci devrenin birinci dakikasında güzel ı garı bu sefer minderin ortasında sırtı 
19 uncu dakikada Cihat, güzel bir bir oyunla dinarlı İsmail tuşla galip yere gelecek tarzda çevirmeğe uğra

akını sıkı bir şiltle tamamladı ve be- geldi. şıyor, bulgar, köprü yaparak kurtul
raberlik golünü çıkardı. 2 inci güreş, mandıralı Ahmed'le iz· mak istiyordu. Fakat Tekirdağlı, ade· kulüplerin puvan vaziyetleri 

n Maç. Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu. 
cınirspor 2 ı ı O 5 4 5 

~ençlcr B. 2 1 1 O S 1 5 
A. Uhafız G. 2 1 l O 8 4 5 

1 · Fa. G. 2 1 o 1 6 8 4 
Galata. S. 2 ı o ı 3 7 4 
~•rbiye 2 1 O ı il 5 4 
c·••ke s. 2 o l ı' 3 4 3 
~eı 1 O O 1 l 3 1 

bırtik s. 1 o o 1 1 s 1 

Dünkü deneme atışları 
~ölge atıcılık şubesine kayıtlı A

lllatörler arasında cumartesi günü ~ğ 
leden sonra atış poligonunda, pazar 

günü sabahtan akşama kadar Hacı ka

dın deresinde 25 kişilik bir grupla de 

ııeıne atışları yapılmıştır. Muhtelif 

lnesafelerden, muhtelif atış vaziyet

lerinde yapılan bu atışlara amatör • 

lerden iştirak eden 4 bayan ve 12 bay 

iyi derece almışlardır. Müsait hava 
tartları içinde yapılan bu atı~. atıcı 
gençler arasında büyük bir rakabet 
\'e §evk uyandırmıştır. 

Yrldınm lki kadını öldürdü 

Çapakçur, 8 a.a. - Merkeze bağlı 
~usek köyünde yıldırım iki kadının 
Ölmesine sebep olmuştur. 

Urfa' da hayvan sergisi 

Urfa, 8 a.a. - Bugün Urfada hay
.,~n sergisi merasimle açılmıştır. Ser
gıde ikramiye kazanan elli üç saf 
kan arap kısrağı ve tayı bulunmakta· 
dır, Memleketimizde saf kan arap atı 
Yetiştirmekte ve islahında çok mü • 
him başarılar temin etmiş olan Urfa -
ll'lızın bugün teşhir ettiği kısraklar -
dan birinciliği Ali Özbeğin kısrağı, 
taylardan da Mehmet Temirin Kızıl 
kır kısrak tayı kazanmıştır. Bugünkü 
•ergide 2500 lira ikramiye dağıtıl -
ınııtır. 

XLondra, - Kıra!, anavatan filosunda 
iki ıı-ün geçirdikten sonra Londraya dön
müııtür. 

X Nevyorlc, - Alman • Amerikan cemi· 
yeti reisi Fritz Kuhn hükümetçe istenilen 
elli bin dolar kefalet akçasını yatırmış ol
duiu için muvakkaten ıserbest bırakılmış
tır. 

XBerlin - Alın«n makamları Rusya. ve 
Mançuko yolu ile Japonya ile Almanya a
rasında bir ticaret servisi ihdasını derpiş 
etmektedirler. 

X Londra, - Meşhur sportmen Robert 
Standiısh Sicdler ölmiıştiır. 

XNevyok, - Milli endüstri konferansı
nın araştırma bürosu, 1937 ıenesinde Ame
rikanın milli servetini 322 milyar dolar 
olarak tahmin etmiştir, 

x Quito - Dün sabah Guyaquilden ha
reket ede~ "Stahualpa" ismindeki askeri 
tayyare yanmış olduğu haLde Machalilla
da bulunmuştur. Donanma umumi müfetti
şi dahil olmak_ üı:~r~. tayya_renin ic;iı;d~ bu
lunan altı kişı komur halıne gelmıştır. 

x Nevhaven. "Connecticut" - Beyinde 
yaptığı fevkalade ameliyatlarla söhret ka
zanmış olan büyük operatör Harvey Wil -
liams olmüştür. 

x Budapeşte, - Kakao, kahve, çay ve 
diğer emsali maddelerin ver2ileri arttır • 
mak suretiyle Macaristanda serbest olarak 
ıatılmasına müsaade edilmi~tir. 

x Vaşington, - Los Angeles limanın -
da. demirli bulunan "Arizona" zırhlrsında 
kasden tahribat yapıldıgına dair bir şayia 
dolaşması üzerine federal araştırma büro
su tahkikata başlamıştır. Zırhlının maki -
nelerinde ve su ahize!lelerinde tahribat ya. 
pıldığı söylenmektedır. 

x Chung-Kinı;, - Çinliler tarafından 
Chang-Cha muharebesinde kazanılan za -
fer dolayısiyle bütün nasyonali6t Çinde 
umumi ıenlikler yopılmaktadır. 

........................... u ........................ , 

ESKi GAZETE, MECMUA, 
KiTAP 

Bir kilo gazete varlığiyle 
günde 2 çocuk doyurulabilir! 
Paket yapmaktan ba~ka bir 
işinize yaramıyacak olan es
ki gazeteleri bu hayırlı işe 
vermenizi Çocuk Esirgeme 
Kurumu saygıyla diler. 

----·tttttff-f-tttHtt ... t ........ 

hücum etti ve Tomruyu yakaladı fakat ge
çemo<li. Yarı~ bu vaziyette devam ederken 
kendisinden hiç ümid edilmiycn Sifkap'm 
kuvetle hücum ettiği görüldü. Sırasiyle 
Yataganı ve Tomruyu geçerek Romansa 
iki boy kadar yaklaştı. ve yarıs da ~u. d~
rumda bitti. Romans birinci Sifkap ı~ıncı, 
Tomru üç\jncü oldu. Zaman 2.Zl dokıka. -
dır. Müşterek bahis ganyan 285 plase sıra
siyle 190 ve 640 kuruş verdi, 

DÔRDÜNCÜ KOŞU : 

Bu koşuya gelinceye kadar kanrançıarı 
yekünu 3000 lirayı doldurmamış dört ve 
daha yukarı yaştaki yerli yarım kan in • 
giliz at ve kısraklara mahsustu. İkramiye
si 300 lira mesafesi 2000 metre idi. 

Bu koşuya altı yarım kan girdi. Baskı
nın starşta geç kalması üzerine oynayan 
lan müteessir etti. Fakat gayet çabuk bir 
hayvan olan Başkın derhal öndekileri bi
rer birer geçerek yarışı önden götürmiye 
başladığından herkes ferahladı. Maksut 
epey zaman Bintepenin iki boy geri -
şinde çok kısa bir koşu yapması netice -
sinde sona doğru geriledi. Yarışın netice • 
sine iki üç yüz metre kala Mahmure ı;ok 
kuvetli bir hücumla Maksut ve Alceylanı 
geçerek Başkına yetişti fakat geçmiye 
muvaffak olamadı. Ba kın iki boy ara ile 
rahat bir koşu kazandı. 

Mahmure ikinci Alceylan üçüncü oMu. 
Zaman 2.18 dakikadır. Müşttrek bahiı 
ganyan 205 plase ıırasiyle 150 ve 180 ku
ruş verdi, 

BE$1NC! KO$U : 

Ü<; ve daha yukarı yaştaki halis ~an in
ıı-iliz at ve kısraklara mahsus satış koşu
su idi. İkramiyesi 255 lira mesafesi 2000 
metre idi. 

Bu ko5uya kayıtlı beş halis kandan üç 
tanesi iştirak etti. Yarış başlar baelamaz 
ene geçen Taşpmar hemen hemen po:a: 
ya yüz metre kalıncaya kadar önde ıdı. 
Şipka burada kuvetli hücumlar yaptı .. Cok 
heyecanla bir liltten • sonra Şıpka bir 
boyun ara ile yarışı kurtardı. Taşpınar i
kinci, ayağı acıyan Parişta ise çok uzak 
bir ara ile üçüncü oldu. Zaman 2.15 daki
kadır. Mü:rterek bahis ganyan 205 kuruş 
verdi. 

Beşiktaş muhacimler yeniden <:8n- mirli Hüseyin arasında yapıldı. Bu ta tek bacağiyle tuş yapacak vnziyet
landılar. İstanbulspor hatları Beşık - güreş de onar dakikalık iki devre il· te idi. Bulgar kurtuldu. Tekirdağlı a
taş. muhacimlerini_ tutamıyor_lar: . N~- zerine idi. tıldı. 9 dakika 27 saniyede tuşla galip 
tekım 26 ıncı dakıkada Sabrı ıkıncı, Birinci devrenin dördüncü dakika· geldi ve uzun uzun alkışlandı. 
33 üncü dakikada İbrahim üçüncü sında mandıralı Ahmet hakim bir o
g_olü attılar. ~u g~llerden sonra ~e - yunla tuşla galip geldi. 
şıktaş muhacım1erı gene hareketsız • 3 üncü güreş, habeş Kasım Tafari 
liğe döndüler ve devre netice değiş - ile Molla Mehmet arasında idi. Bu 
meden 3 - 1 Beşiktaşın lehine bitti. güre~te de birinci devrenin sekizinci 

İkinci devrede büyük bir gayretle dakikasında Tafari tuşla galip geldi. 
oynıyan lstanbulsporlular hemen he-
men baştan nihayete kadar vaziyete 
hakimdiler. 14 üncü dakikada Ciha -
dın attığı ikinci golden sonra maçın 
beraberlikle neticelenmesi ihtimali sa 
rı - siyahlıları teşvik etti. Fakat sar
fettikleri gayret biraz da talisizlikle 
karşılaştığı için netice alamadılar. ve 
maç 3 - 2 Beşiktaşın galibiyetiyle ne
ticelendi. 

İstanbul'da dün 

yapılan lig maçları 
İstanbul, 8 a.a. - Bugün Taksim 

~tadyomunda lig maçlarına devam e
dilmiştir. 

İlk maç, ikinci kümeden Altınor -
du - Karagümrük takımları arasında 
yapılmıştır. Karagümrüklüler baştan 
nihayete kadar hakim bir oyun çıkara
rak maçı 7-2 gibi büyük bir farkla 
kazanmışlardır. 

İkinci maç, Beykoz • Altıntunç 
(eski Kasımpaşa) takımları arasında 
olmuştur. 

Beykozlular ilk devrede üstün bir 
oyun ile 3-0 bitirmişlerdir, Fakat i -
kinci devrede Altıntunç, gayretli bir 
oyunla maçın şeklini 1-1 berabere bi
tirmiş neticede beykozlular maçı 4-1 
kazanmışlardır. 

Kara Ali minderde 

Alman Villi Mam'la Kara Ali ara-

sındaki müsabaka, büyük bir alaka i· 

le seyredilmiştir. Alma ırı yarı gö
bekli esmer bir güreşçi idi. Bunun ya
ııında Kra Ali, isminin aksine olarak 
bem beyazdı. Güreş Ali'nin daimi ha
kimiyeti altında geçti. Ali güzel o
yunlar gösteriyor, ve almanı haylı 
sarsıyordu. Alman Kara !\li'nin lı:iin· 
tlcl~r:rıdcn 20r kendini kur•arıyor, 
Ali aşağı düştüğü zaman mindere 
mıhlanıyor, ve yerinden kımıldamı
yordu. Kara Ali hakim olduğu zaman 
da alman sahadan kaçıyordu. Hava sı
caktı. Hakem heyeti güreşin üç dev
rede yapılmasına karar verdi. Fakat 
alman iki devre üzerinde israr ediyor 
ve münakaşa yapıyordu. Hakem heye
ti kararında israr etti. Alman sahayı 
terkederek çıktı ve Kara Ali hükmen 
galip ilan olundu. 

Y a§a Tekirdağlı 

.sı~a _Tekirda~lı Hüseyin'le, bulgaı 
Dımıtrı Pançef e gelmişti. Bu güre
şin 20 şer dakikadan kırk dakika de
vam etmesi hususunda iki güreşçi de 
mutabık kaldılar. 

NEDRET 
Ankaraya dönmüş 

riyle işe başlamıştır. 
rı Alemdar Ap. 

yeni modelle • 
Atatürk bulva-

Bütün Ankara halkı 
hazırlanınız •• 

Bu akşam 

ULUS Sinemasında 
Bu mevsim fstanbul'un en bilyük 

sinemalarında gösterilen 

GANGSTER 
filmlerinin en güzeli. 

KARA ALAY 
Fransızca sözlü 
Ba~ rollerde: 

HUMPHREY BIEGART -
DICKFORAN 

1 Ba~tan aşağı heyecan dchcşt ve 
macera dolu sergüzeşt filmi ... 

Ayrıca renkli M1KI MA VS ve 
en son METRO JURNAL 

dünya havadisleri. 

İzdihama mahal kalmamak için 
numaralı yerlerinizi evciden 

kapatınız. 

Gündüz 14 - 16,15 - 18,30 da 
son defa olarak 

Çifte bahis dördüncü ve be~lnci koşular 
arasında idi 4/4 yani Baskın • Şıpka <;if • 
tini bulabilenler bir liralarına. mukabil beş 
lira' aldılar. İkili bahis üçüncü koşuda idi, 
Z/S yani Romanı - Sifkap kombinezonunu 
bulanlar da bir liral~ ~jl a3.§5 li
ra k.uudılv. 

Galatasaray - Hiıal maçı, hilallile -
rin bazı oyuncuları gelmemiş oldu • 
ğundan takım çıkaramamıılar ve bu 
vaziyet karşısında galata.a.raylılar 
bU~n &aliJl ~elmiJlerdir. 

KESİF ALAYI 
~ 

Bulgar gayet çabuk hareketlerle 
güreşe başladı. Adeta bir boks maçı 
yapar gibi kollarını oynatıyordu. Fa
kat bu çalım çok sürmedi. Tekirdağlı 
daha güreşin ilk dakikasında bulgarı -........___ 
kaldırdığı gibi sırt üstü attı. Fakat 12,15 ucuz matinesinde son defa 
bulgar minder dışına fırlamıştı. Tek- S A V O y O T E L 
rar tutuştular. Tekirdağlı gayet hıi -1 ~--·••• -
kimdi. Be§inci dakika,r.a do~ru bul • TL: 2193 
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ller ·rliği h .. kümeli 
ULUS 

Orn k evi r y pı 
kooperatifi um i 

heyeti toplant1 
yen ( ,jQ) 
· at ile lamumın 

ve tekliflerini Litvanya, Estonya ve Finlandiyadan "Ankara Ömelı: Evler Yapı X:oope
ratifi umumi heyeti dün saat 17 de 
Halkevi aalonunda ilk toplanttaını Di· 
vanı muhasebat balarından Halit De
mlnıoy'un riyasetinde ve Ticaret Ve
k!leti komiseri Orhan Oaer'ln uzu
rlyle yapmı~tu. Milli Şefimize n di
ğer büyüklerimize saygı ve ta · tel
graftan çekilme ine tezahllrlerle ka
rar verildikten ııonra mm l rinde 
bulunan maddeler iizerinde görfusıı • 
ler, münakaşalar yapılmı , müessis be 
yet namma Divanı Muhasebat füd -
dciumumi muavini Halil Sezai Erkut 
tarafmdan imdiye kadar yapılan iş
ler hakkında verilen izahat dinlenmi , 
gütel Ankaraıruu ve ko peratifin is
mine yakı ır evler yapmak hususunda 
isabetli kararlar ahrunı~tır . 

ayni gün 14 de kadar komı 
reiıliğine T nllelcri lAzımdır. 
Şartna~lcc para 1% olarak Ankara

da malzeme dalıeıinden, Haydarpa a
da te ellüm aeTk fliğinden dağı.-
alacaktır. (4958) 14977 yeni lale ler e ul.undu 
Dize 

(Başı 1 inci ylada.) f 
yUk bir devlet tar&Iından yapılac...:· I 
tcc.avili:lcre kartı mukavemeti kolay· 
laştırmak ~il:sadiylc alındLğını açık-

Yeni Sovyet taleplerine 
ça bildirmekte ise de aovyet matbuatı 
Baltık denizinde de Sovyetlere kar11 
gelecek devletin ismıni zlkretmemek
tedir. 

Ru•ya Litvanycldan iatilaı:le 
eJecek 

Moıkova, 8 a.a. - "Havaıı' Mosko
va ecnebı mahafilinin k aatine gôre, 
hazır Almanya itiraz edemiyecek bir 
vaziyette iken Rua;·a Litvanya cihe
tinden de istifade '·aziyetini kabil ol
dugu kadar ileri götürecektir. 

Öyle zannedili or ki, Rusya Lit
van)'lldan hiç değilse, Ruıya'ya veya 
onun himaye ine girmiş olan Estonya 
ve Letonya'ya karşı bir büyük devlct 
tarafından taarruz vukuunda Litvan
ya topraklanndan ge!imek imtıya.ıını 
iatiyecektir, 

Sovyetler V ilna civarında Lit
vanycı'ya arazi verecekler mi? 

Mo kova, 8 a.a - Sovyeth:r Birli
ğinin Litvanyaya Vilna civarında ba
rı arazi parçalan terkcdeceğine dair 
ecncbı mcnbalarından verilen haber -
ler tekzip edilmemekte falta Li an
yanın bu hu usta yapılacak tel<lifle
ri reddetmesi mümkün görülmekte• 
dir. evzuubahı olan arazi pe fakir 
oldu·undan Litva ya için bir yük 
te kil edecektir. 

Almanya M emeldeki tahkimatı 
durdurdu. 

Kaunas, 8 a.a. - Al:nanya'nm 
1emel limanında yapmakta bulun

duğu tahkimat işlerini tatil ettiği 
haber verilmektedir. 

Mühaci fer i~in k b 1 

olunan k 1 ltklar 
t Un i lerl umum müdUrlUği.i, ye

ni neşrolunan 3657 'ayılı kanun muci
bince yabancı memleketlerden yurdu
ı:ııuza gelect-k muhacirlerin ber herle· 
rinde getirecekleri ı:at, ziraat, sana • 
ırıesle ı !eri ve ticaret eı;yalanndan 
g mruk mua iyetine tabi olanlar hak· 
ktnda Gu rlik ve lnhiıarlar Vekile
tiylc müştereken hazırlanan ta iınat· 
nameyı konsoloaluklarımıza ve te~ki
lltına tebliğ etmi!tir. T limatnamc ay 
nı zamanda Gümrükler vekaleti tara· 
fından gtimrüklcrimize de tebli~ edil· 
aıiştir. 

Bu t&lima nameye göre ·urdumuza 

gelecek muhacirlerden her aile bilu

mum ev eıyalarını ve her tür! · sanat 
hayvanlanru. zira t aletleri ile tohum 

luklarını, damızlık hayvanlarını tama· 
ınen gilmrü tiz olarak yurda ıokabi

leccklcrdir. Bundan ayrı olarak zıra

at ile mcşb'ul olanlar bUyUk ve küçü 
hayvanlarından değen fOOO liraya ka· 
dar olanını gümruksüz geçireccklcr
dır. anat ve me lek ı babın an olan· 
lar, ı na vc meıleklerinc ait Alat ı: 
cdcva ı. sö üp elireceklcri fabrika 
lar aı· \e ed va ı unıamen glimrük
ı z olarak ur a so ıfocak ve l..ı fab· 
ri Jarın mamul ve g rimamul mad· 
delerinden 6000 lirayı! adar olanları 
da giımrük ·· z geçec. tir. Tuccar o -
!anların ötcdcnberi ıatmakt oldukla
rı icaret mail rından dcğ .. ri 12.000 li· 
raya kadar olanları ve eml c sahiple
rinden olup ela mallarını anlar, bu 
malların mukabilınde1 i ı:ara ile satın 
alıp getirct!:kleri 12.000 liralı malla
rını g 'ınrükı z o ara·· yurda ,,okab" 
leccklerdı . Yalnız, ·er, kahv , a 
benz· , ipek ve i ıükler getırile 
cektir. 

İcra Vekilleri Heyeti tarahnd 
ene aynı lranuna göre abul edihnis 

r kararnamede alakalı! ra tebliğ e· 

le 1 urkiyede yerle mek maksadiyk 
e hükumet en hi~ bir i kan yardımı 

ernem k rtiylc atrbeı;t muhacir o
•a yabancı meı:nl etlerden yurdu-
uıa g imek ısıiycn tiırlc soyundan 
mıelcre merkezden hilj bir istizan.a 

· zuın ita imadan onıolosluklarımız 
raftnda.n muhacir Vizeai verilebilc· 
kur. 

Es ton ya 
mukave e 

ümeti 
ediyor 

Bundan sonra idare, m ıraka ve 
Moı ova, 8 a.a. - Dolaşan bir ha - merkezi olan Dangavpilsde bir gami

bcre gcire Sovyetler Birliği Estonya- zon tesisi istenmiştir. 
dan iki talepte daha bulunmu tardır. E•tonycı yeni sotJyet taleplerine 
Sovyetler Eatonya, topraklannda iki 

arsa seçim heyetleri intihabı icra cdil
mi~ ir. 

mukavemet ediyor 
nok :yı daha i g l etmek istemekte- Stokholın, 8 a.a. - Tallinden Af • 
dirler. İki memleket aı-a ·ında mıa c- canbladet ı;azetcsinc gönderilen bir 
dilen muahede ov;·e lcr B ·rliğinin habere göre, Esto ya Sovyetler Bir -
Estonyada tcsi edecegi bir de 1 liğinin bWhare yaptığı daha §Ümul-
sü ile bir bava ilı ı.i yerleri m t 1" taleµlere kar,ı mukavcm1: öster-
bir nıuvafakatlc t lıi edilece&i me dı'r E t s " t . . s onya, ovyet - .r.!-11 on -
nh olunmaktadır. ....a h d · · d ı · d · 

M ah d k 1 
.. .,. mua. e esıne nayct e ı mesın e ıs-

u c &o ; t ı a arıuın bu u - r· r • bn kt d ' 
l d · 1 it "d k · · e e ı r. ere enız yo u e gı ece lerı zıkre- ı r ti s· ı· -· · o • - • J :;azcte ovye er ır ıgının -
dılınektedlr. Hıubulıcı sovyetler -imd i _, ı ·ı E ·ı 

6 1 
d ' · , ıı ı c v• <'~O aua arı ı e stonya s ı -

s Y en 1 me gore, k1 alarm E o ya Lrıı ıl "L ıki limaıun tamamiyle ken-
t.oprakla.~-ından _g çmek uretiyle hu dikrine te !{ _ ilmesini istedikleri zım 
u lcre gıtmelerıni istcme.ktediıler. n ildığini ilave eylemektedir. Sov-

İdare heyetme Divanı Muhasebat 
i.ı:alarından Halit Demiraoy, Fahri 
Özhudun, istatıı.tik umum müdürü 
Cel l Aybar, Maliye Vekaleti mail 
tetkik heyeti lizas ndan Zeki Seder
man, Sıhiye Vekaleti muba ebe mü
dürü Ri;~a Şahin'in, Divan muruıbı 

Ali Faik Akan, Fuat Be ardcş, Di
van hesap işleri m•· düriı Mecdi Kut. 
murakıp Memduh Zeki U klı, Divan 
müddeiumumi ınua .. ;ı i Halil Sezal 
Erkut, Ank ra Ciırnl uriyet m "ddeiu
mumi mua ini Zıhnı Yetil eçılmiş· 

!erdir. 

. ~oskova bulunan Lıt n a lın - yetler, aynı gazeteye göre, Estonya -
rıtı~e n~ı:ı Urbs! ·aat 22 de Mola· nın merk zine ve cenubuna askeri 
tof ılı: gorlişeccktır J "k · · · · id · posta ar ı ame ı prOJesını ycıı en e-

Almanya hareket edemez bir le almı~ ardır. 
haldeyken Sovyet - EBtonya ticaret 

mua.. defli tcud'1ı edildi 
Ecnebi mahfiTlerinde söylendiğine 

ıoı-e, &OVyet ııüküme i ile bıiy\ik bır i
timat la Almanyanın şimdi harekete 
geçecek bir vaziy tte bulunmama ın -
dan istifade edere ovyetler Birliği 
veya himaye ine aldığı mille !erden 
bir" büyük bir dcvl tin t::\arru.zuna 
uğradığı veya. tehdıdln m u:ı kaldı
ğı akdırde hiı; olmaz& o ·yet ordu
sunun Li vanya topra !arından geı; -
mcsini emıne çalı§llcaktır. 

Berlin, s a.a. - Alman istihbarat 
biıro unun bildirdiğine öre, fosko
vada Sovyetlı:r B riıği ile E onya a
rasınd mutc-kabil } ardım paktı ile 
birli te imza edilm!:ı dan ticaret mu
ahedesi E tunya cüınhurreisi tara -
fından tasdik edilmı tir. 

Sovyetler Birliği belki de alman -
Litvanya hududu boyunda garnizon 
halinde kıtalar bulundurmak ve bu 
hududu takviye etmek hakkını is i -
yecclu 1.r. 

Ecnebi müşahi ler Sovye lcr Birli
ğinin Meme!in alınanlar t rafından 

işgaline iyi bir gözle bakmadığım ve 
bugün belki de Meınel Cİ\'3.rında as -
kerl bir üs tesis etmek suretiyle AI • 
manyarun b ileri postasını zararsız 

bir hale ge innek istediğim beyan et· 
ınektedirler • 

Almanya'da endife 
Amstcrda:n, ıs a.a. - Sovyetler Bir· 

liği tarafından Baltık denizinde elde 
edilen muv ıakiyc lerin Almanyayı 

ndiş ye dü11ürdü -u alman gazetele -
rinin verdiği karı ık izalıattan anlaşıl 
makta ır. 

KiSlni ehe Z itun& -o y tler ir -
lığl ıh!! E nnya v LClonya ara ın 
i.m.ıa e<lilen muahedelerden manad 
Baltı s bilinin Sovyetler Birliğine 
karşı yapılacak bir taarruzun hareket 
no tası olmasına m~ni olmak oldu -
ğunu yazmaktadır. Bu gazete Sovyct
Jer Birliğinin Alad adalarının ta ki · 
matından korkması için ortaya bir ıe-
bep kalmadığını çünkü bu yeni mua-Sovyet talepleri 

ver.ılen hedelcri imza ettiğini ilave ey cmek
o ko •a, 8 a.a. - Havas: tedir. Şimdi Sovyetler Birli ·inin 1.ıu 

nıalüınata göre, Sovyc ler Eston} a - husu ta endişeleri zall olrou ut. 
dan yekCı lu kırk bin ·işiden mürck -
kep dört iırkalık bir garnizon kabul Alman ekalliyeti Letonya'yı 
ctmeıini istcmişlerdır. Litvanyadan T erhediyor 
da Libau, Vindau vı: Pi ya dağıt- Riga, 8 a.a - Gaze eler büyük ba~-
mak ilz:ere 80 bin mev' ıtaat ka- hklarla alman ekalliyetirıin derhal 
bul etmesi ve Litvanya .. _ hudut ya -· Eırtonyayı terkeder~k Almanyaya gi
kınında mühim bir leton demiryolu decel:ini yazmaktadır. 

11111 11111111111 111111 

ovye 
Ü 

• e ı 

tind 
ın andiya 

n i tedikleri 
Fin andiya ihtiya ları tôlimeçağırdı 

landiyadan Cronstadt'ın müdafaası i 
çin elzem addettikleri Nogland ada· 
sını ıstemcktcdirler. 

lweç gazetelerinin telıirleri 

Ht lni ki, 8 a.ıı. - Sovye hükilme
ti, ekonomi' müzakerelere de ·aın et
mek l.İzere bir lı.yetin Moıitova'ya 

önderilme ini Finhındlya hüküme . 
ind~n istem· ir. Finlandıya bükü -

mcti bu teklifi tetl.ik etmektedir. Stokholm, 8 a.a. - Moskovaya bir 
Mos ova'ya kimler gidecek? delege gönderi mesi için Sovy tıer 

Birli i tarahndan Finlandiya'ya ya-
Mo ov , 8 a .a. - Moıkova'ya ge- pılan teklifler dair tefslratta bulu -

lecek olan Finlandiyalı ahsi ... tler nan iıveç gazeteleri Sovyetlcr Birli -
arasında halen Finlandiya'nın M - ğinin Finlandiyaya küçük ballık dev

ova orta el isi hnlunan eski ba ve • !etleri gibi muamele etmek niyetin -
kil U o Pa ikivi'nin de ismi zikredil- de olacağını :zannetmiyorlar. Ve böy

ek edir. le bir ha hareketin yalnız bütün şi
Ru. cay ı mamen akıf olan Pa İ· mal memleketlerinde değil, aynı za

kivi l9ZO de Sov etler birliğiyle ba • manda §İmal memleketlerine kar ı 
rış mu lı,. sini imza e miı olan Fin· empati besliyen amerika gibi deniz 
ları rliya heye ine riya.et e mi tir. a,ırı Dl mlekc lerde ele en şiddetli ak 

Sovyetlerin Fisı an:liya'dan 
ist dihleri 

S okholm, 8 a.ıı. - Sovyet hUkUme
ti Finlandi. a hariciye nazırının Mos
kov 'ya ge mesindc i rar etmektedir. 
Sıya i müşı.bitlerin kanaatine göre 
bu davetin m·naıı Sovyetler Birliğı
nin kendisine ve Finlandiya'rö 3İ i
yasi meselelerin hallini i te i"idir. 
Henuz eyyü etmiyen bir habere gö 

re Sovyet er Birliği Aland adalan -
nın tahkim edilmiyeceğine da r temi
nat istemekte ve Letonya ile Estonya 
dan yaptığı şekilde bazı arazi taleple· 
rinde bulu.ıunak\i'dır. s, . , ,ı r Fin -

sülam,.ller ile kar ılanacagım yazı • 
orhr. 
Finlcıruliya ihtiyotlarc tQl.ime 

çağırıyor 

Bern, 8 a.a. - Helinakl'den alman 
.. .ilıbarat bürosuna bildiriliyor~ 

Harbiye nezareti ~u tebliği neşret. 
mi tir: 

Bitrıra ığın mü faasını takviye 
etmek lüzumu hasıl oldu' an ihti
ratlar fe\"ka ~de bir talim devresine 
çağrılmı~lardır. Kı lalarda kalabalığa 
mani o mak İljİn ihtiyatların bir kıs
mı kö :ıcı: e tahkimat iglcrinde kulla· 
mlataktır. 

Murakab .. heye intl • gene Divanı 
Muhaıcb.ıt azalarınd n Mü yyet Mc
nemencloğlu, İh n Erenli ve har"cl
ye muhasebe müdürü Sftdi Kıyak va
zife almışlardır. 

/\.r a intihap he eti de bu i" en n
lıyan sclfıhiyc li ze attan terekküp 
etmektedir. 

Ortaklarının kısmı azamı Divanı 
Muhasebat mcnsu !arından e muhte
lif dairelerin ileri gelenlerinden ol
mas1 ve kısa zaman zarfında tiddı bir 
mesai il meydana c;ı :mı bulunması 
bu koa eratifin ba arısı için en bü-
yük teminat lar gönilmcktedir. 

Lo o otif met li e • 1 y 
ahn il 

O. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan : 
Muhammen 

lan 200 ton lokomotif m~tali ile mu
hamı:nen bedeli 72.153,10 lira olan 50 
ton külçe kalay 17 ikinciteşrin 1939 
cuma gilnü saat tS.30 da kapalı uırf 
uııuliyle ve ayrı ayn ihale edilmek u. 
zer~ Ankara'da İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe gi.r:ı:ıek iıtiyenlerin metal i
çin 15.135.79 ve kalay için 4.857.66 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veaik:.ılan ve tekliflerini 
ayni giln saat 14.30 a kadar komisyon 
reiıiliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 361 kurusa Ankara ve 

Haydarpaııa veznelerinde atılmakta· 

dır. 4868) 14929 

Memur olınoca' 
Devlet Demiryolla.n U um Mü 

dürlüğüııden : 
Merkeı, işletmeler ve atelyeler teş

kilatında i&tıhdam dilmek üzere mü
sabaka ile memur alınacaktır. Müsa
bakaya iştirak edeceklerin a ağıd ki 
evsafı hazi olmaları şar tır. 

A - Türk olmak ve Türkiye cüm
mriyeti tabiiyetini haiz bulunmak, 

B - Orta mektep veya lise tahsili
ni bitirmi!j olmak, 

C - Azami 35 yaşınd bulunmak 
(35) yaş dahil. 

D - Hilsnlihal csbalnndan bul n · 
duğuna dair polisten musaddak ve i · 
ka ibraz etmek, 

E - lda e hekimleri tarafından ya
pılacak sıht muayenede Devlet demir· 
yollarında istihdama mani bir ha talı· 
ğı bulunmamak, 

1 - Müsabakada kııtana orta mek
tep mezunlarına 50. lisan bilenlere 
67, lise me unlarına 74 lira li1;an bi · 
•n ere 83 lira Ucre verilece tir. 

2 - Müsabaka 16. birinci teırin 939 
pazartesi günil aat 10 da Anlcarad'a 
ecr dairesinde, Lıtanhul'd Sirkeci, 
Hııydarpa ve 1zmir'dc i !etme mil -

Urlüklerinde yapılacaktır. 
3 - MUsabakaya ireceklerin ara· 

nılan vesikalarla 14 b'rinci teşrin 939 
cumartesi gününe kadar 2 inci madde· 
de yazılı i lctm,. m .. dUrlüklerine mU 
-acaatlart lazım •r. 

(5045) 14976 

em dem"ru o 
O. O. Yollan Satm Alma 

D. D. Yollan S t Alma Ko-
yon an : 
fohammen bedeli 10.000 lira olan 

bir adet dizel motör • jeneratör 20.11. 
1939 paz rtesi giinll aat 15.30 da ka· 
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
n ında satın a.lı caktır. 

Bu i~e girmek isti enlerin (750) li
ralık muvakkat temin2.t ile kanunun 
tayin e tiği v sikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a katlar komisyon 
reisliğine vermeleri lizınldır. 

Şartnameler parasız olanı Ankara
da malzc e dair sinden. H •darpaşa
d.a tesellüm ve evk §ef!iğinden dağı-
tılaca ttır. (4959) 14978 

O. O. Yoll ı Sa.tm Alma .Ko· 
m· yonı.ından : 
Muha~en bedeli 17030 lira olan 

41 600 kg. muhtelif cins motör yağı 
21. 1.19.>9 sa ı gU i.i at 15 te ka ah 
z f u uli le Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu i c girmek i:otiycnlerln (1277,25) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etdğı vesikaları ve t kliflerlni 
aynı gün saat 14 de kadar komiıyon 
reisligine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler par u: olar k Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpa a
da tc ellum ve sevk ş !liğind n dağı-
tılacaktır. (4970) 14979 

4 mot po 1 alınacak 

D. D. Yolları Satm Alma Komis· 
yonundan : 

Muhammen bedeli 9COO lira olan 4 
cıdct motopomp 21 - 11 - 1939 Salı gU
nU e t ı S.30 da kapalı z rf usulti ile 
Ankara'd idare binaınnda sahn alına· 
CAI tır. 

Bu işe girme c istı:yenlcrln 675 lira
lık muvakkat teminat ile anunun ta
yin ettiği vesikalan ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 z_a k dar Komisyon 

T o nacı aranıyor 
Devlet Demiryollan Um\.Dll ii· 

dürlüğünd 

Si demiryolu atölyeainde ~alış -
tırılmak Uzer birinci sımf ve ikinci 
ınıf tornaeı işe alınacaktır. fmtihan· 

da matlup evsafta görülenler tavzH 
edilecektir. lmtlhanlar hmir'de, 1s -
tanbul'da, Eski ebir'de ve Ankara'da 
yapılacaktır. Talip olanların İzmir ve 
Sirkeci' Je İşletme müdiırlüklerine Es
kişehir' de atölye müdilrlüğüne ve An
lr:ara'da Cer dairesine müraca· t etme
leri lbımdır. (5081) 15064 

ViLAYETLER 

a anlı uyu sahi h kı 
Eakitebir Belediyesinden : 

Kaplanlı suyunun Ankara'da satışı
nın bir bayie verilmesi hakkın a ·i ar
tırma şartnamesinm i ·i maddesi adil 
edilmi ve bu sebeple ihalesi 13. 10. 
939 cuma gilniine talık olunmıı tur. 

Ta il edilen maddelerden birisi ba· 
yitik m ·dctinin bel} ened n ilç s neye 
indıti mesi ve iki enesinin ih iyad 
bırakıl ası ikincisi de eminat ak esi
nin üç senel' - taahhüt mi tarı Uzerin
den verilmesidir. Keyfiyet tekrar ilan 
ohı ıır. 14831 

kuz nac k 
Kı:tkJareli l$ki.n Müdürlüğün. 

den : 
Beher adedi, tahmin edilen 50 lira 

Merkez ve D mirköy kaz::sı için 230 
baş çift ökuıcü mü yaası kapalı zarf 
usuliyle mUnak aya konınu,t ·r. 

İhalesi 20 - Birinci tc rin - 939 cu
ma günu aat 15 de vilayet isk"n dai
re inde te e kül edilecek komisyon 
müvacehe inde yap1Jac ktır. 
Hayvanların CViiaf ve er .. iti ve 

teslim şekli mahalli isk;ın madür ve 
memurluklarında görulcbilir. 

Muva kat teminat 962 lira O ku -
ru tur. 

!stcklilerin kanunun 2 ve 3 U:ıcü 
maddelerinde yuılı vesaikle birl"ktc: 
ilk teminat ve teklif mektuplarını ek
iltme saatinden b"r saat eYeline ka -

dar kom· yona verm leri ilfuı olnnur. 
(789 ·SOll) 14958 

- ıo -

fi ' Yi 
Erzurum Cümh riyet 

tisi Ba.fkanlığındıuı : 
Kapalı zarf u ullylc ek 'ltme 

nulan iş : Erzurumda yeni en 
makta ol.an halkevi bin ının i 
intaatıdır. 

1 - Bu i ·in bed li keşfi • ir 
Uç yilz kırk aln lira dokuz ur ' 

2 - Talipler bu i in c rakı fe 
sini E zururn par i başk lığında 

teşekkil komisyo1TUnda okuyabili 
3 - Bu i1in muvakka teminatı 

lira 46 lcuru tur. 
4 - Ek lltrne 23-10-1939 

günıi t 13 de Erzurum par i 
kanlığında mute11ekkil koıııiıy 

yapılacaktır. 
S - İstekliler k&iltme günil 

sekiz gün evel virnyet ma ıın 

racaatla alaca ları v ıika ile 939 
ticaret oda ına mukayy t und 
!arına dair vesikayı dördüncü ınad 
de yanlı eksiltme günuniin saatin 
bir saat evci teklif melrtuplariyle 
likte makbuz mukabili komi yo a 
meleri lazımdır. Bu aaatt n onra 
rllcn mek uplar kabul edilmedi i 
bi postada gecikmeler de kabul edı 
mez. {7989-5102) 1 

inşaat münakasası 
Kocaeli P .T. T. 

den : 
A apazan telefon milşeddi 

onulınuştur. 

ı - Yapılacak ifin ke f • be 
8790 lira 88 kuruştur. Bu lge ait 
rak : 

A - Projeler ve binanın 
p anı 

B - Kctif hül 
cetveli 

C - Nafıa vekdletinin nol 
fenni şartnameleriyle binaya "t 

ıust fenni şartn me. 
D - Mulaıvclenanıe mü ve d 

ve açık e il mc şartnam 1 olup i•
tiyenler bu evrakı her gün İzm t p 
ta telgraf müdürlüğünd görebilir • 
ler. 

4 - Eksiltme 18. 10. 939 tarihi 
rasthya11 çarşamba gi.ıniı saat 1-0 da 
İzmit P. T. T. müdürlüğünd e 

Ul eden komi& ·on huzurunda yapı
lacaktır. 

S - İsteklilerin bu işe ai 659 
ra 32 kuru muva at teminatı 1 
P. T. T. müdürli.iğu ve neısin y 
dı !arına dair makbuz: veya ş y 
kabul banka mektubu ile ihaleden en 
az sekiz gün e el en ğt 6000 l 
lık apı i ini bir d fada başardılı:hı • 
nnn d ir r feransla iyle oc.a.eli ~ 
ım-ine m'iracaatla alacak! rı ehli~t 
veı;ikaaı ve ticaret od;:sı vesi al n 
2490 No.lu kanunun tarifeleri ir 

inde haz rlıyara eksil ına komi& • 
yonuna müracaatlıırı i1 olunur. 

(5118) 15057 

te il 1 .. ·s t 
İstanbul lediy~· 



9. 10. 1939 

MiLLi MÜDAFAA 

:; . Tav ocağı alına~ak 
Çadır bezi allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
güıı .M. M. Vekaleti Satın Al 
nte- m;yonundan : ma Ko-

Beher metresine tahmin edilen fiyatr 
(80) seksen kuruş olan (1:990.000) bir mi}
yon dokuz yUz doksan bın metre po!tatıf 
çadır bezi yerli mamQI!u olmak uzere 
pazarlrkla satm alınacaktır. 

vc 1 - Bir adet tav ~ 
itmeye konul ocagr pazarlıkla ek -

ıal· ~500) lira olu;1~,_tur. ~uhammen bedeli ur .aruştur. . •. temınatı 337 lira (50) 
ıf,ı 2 - Pu:arlık 12 ıo 

İhalesi 12 - 1. teşrin - ı93!) perıcmbc 
ııünü saat 11 dedir. 

' ıat 15 de vekillet · -939 Perşembe günü 
D. l yapılacaktır. satın alrna komiıyonun-

Kati teminatı (123.000) yüz yirmi üç 
bin lira 20 kuru~tur. 

r • 3 - Fenni ve id i 
ad Ornisyondan alınab\ şartnameleri her gün 
. 4 -;- fııteklileri k ı ır. 
ı· elcrınde yazıl n .aı;unun 2. ve 3. cll mad

' n ıt mektupları' .jcsaıklc birlikte ilk temi· 

Evsaf ve •artnamcsi (50) clJi lira mu -
kabilinde M.M.V. satın atma komisyonun
dan almabilir. 

İsteklilerin kanunun emrettiği bclııeler
le ihale saatında M.M.V. saltın alma ko -
misyona gelmeleri. (5ı51) 15112 ona müracaatı~ e rn( uayyen saatte komis-

rı. 4669) 14720 

Karabük koku alınacak ı- Sulama ocağı alınacak 
8 ·M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
ıayonundan : 
1 - Bir ad t 1 

M. M. Vekaleti Satın Alma. Ko
misyonunda.n: 

ltsiltıneye k e su ama ocağı paz:arhkla 
l 6000 lira 01nul~uştur. Muhammen bede
br. 0 up ılk temin:ıtı (450) lira -

2 - Pa:ı:a l k 
•at ıı d r 1 12.10-939 perşembe günü 
la Yapıla~ar.ekülct Batın alma komisyonWl-

3 _ F :_tır. 

kırniıy0~~~ ;~ ida~i. şartnameleri her gün 
4-- latekrı .ınabılır. 

lelerinde 1 erın kanunun 2. ve 3. cü mad
llıplan u/azı)ı vesaikle ilk teminat mek· 
racaııttarı rn,·}1Yl'en saatte komisyona mü-

. ,670) 14721 

Lacivert kumaı ahnacak 
ınisyl\t. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

onundan • 

ta!ı '3~)h~.r nıe;rcsinc tahmin edilen fi -
(10.ooo) uç. yüz yetmiş kuruş olan 
hlı zarfon bı~ metre lacivert kumaıı ka • 
tur. usulıy1e münakasaya konulmuıı-

aa~;;ı 1~ı~si 16 . birinciteşrin - 939 pa -
3 _ rı:.ııu Hat on birdedir. 

tetnıiı blk t~ıninatı (2775) iki bin iki yüz 
4 - E eş !ıra.dır. 

•en beş ~saf ve şartnamesi (185) yüz sek -
&lnıa ko .unış mukabilinde M.M.V. satm 

s • E:lllıs.Yonundan alınabilir. 
lanunun ~~ı.ltrneyc gireceklerin 2490 sayılı 
röateril 1 ınci ve ilçüncü maddelerinde 
tıııılannen_ veıaikle teminat ve teklif mek
ıt e,,erı ıhale saatmdan behemahal bir ıa
ıtıiay011~ne kadar M.M.V. satrn alma ko -

na vermeleri, (4911) 14872 

Gabardin kumaş 
alınacak 

lbi M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
ı''fonunda.n : 

htı {5~)11er nıetresine tahmin edilen fi -
04-000) 0 h:.ş yüz yetmiıı bet kuruş olan 
kapalı %a ~ dort bin metre gabardin kumaş 
tur. r uıu}jyJe münakasaya konulmu11-

eü!u~~~lesj 17 - birincite5rin - !)3!) sair 
3 - İllı: 1 dedir. 

7etıni1 b t~ıninatı (~275) beş bin iki yüz 
4 _ E: eş lıradır. 

beş InırııV&af ve ıartnamesi (405) dört yilır 
koınisr 1 ınuıcabilindc M.M.V. aatm alma 

s _onundan ahnabilir. 
kanu E:tditıneye &ireceklerln 2490 ı~yıh 
gö n~n ikinci ve Uçiincil maddı;lerınde 
·~ stcrıJcn .. ikle teminat ve teklıf mek-

·- •esa . it t\' l' _ .. __ .. __ ı...ı. • .n~h:ı.1 hır sa-
)'onunaınc kadar 'M.M.V. satın alma komis-

"ermeleri. ( 4912 ) 14873 

Haki şayak ahnacak 
bli M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

•Yonundan : 

ı - 250 ton karabük koku kapalı urfla 
ihaleye konulmuştur. Muhammen bedeli 
(7125) lira olup ilk teminatr (535~ ~~radır. 

2 - !halesi 27.10.939 cuma gunu saat 
11 de vekSlet satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. 

4 -- İsteklilerin kanunun 2, 3 en mad
deler ıdc yazrlı vesaik ve teminat mck
tuplariyle birlikte belli günde mua~en sa· 
attan bir saat evel zarflarını: komısyona 
vermeleri lizımdır. (5168) 15114 

DENlZ LEY AZIM 

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

zım Satın Alma Kumisyonundan; 
1 - Tahmin edilen bedeli (25250) lira 

olan iki adet Cenereytörün pazarhkla mü 
nakasası 16-10-939 taril .• ıc rasttıyan pa
zartesi gÜnü saat 14 de vel:alet binasmdı 
müteşekkil komi~ .. •muzcja icra edile
cektir. . . 

2 - 126 kuru!! bedel ile şartnamesını 
almak istiyenlerin her gün komisyona mü 
rar.aatları. 

3 - Mlinaka,.;ıva 'ti'"fTl~k istiyerılcrin 
1893 lira 75 kuruşluk ilk teminat ve ka
nuni vesikalarım ve ':onıisyoncıı olmadık 
tarı hakkırırlaki evr::ıkı ile birlikte belli 
!!:Ün ve saatte komisyoıııla ha,,ır bulun 
malan. (4-901) 14891 

HARİTA UMUM M<l. 

9 kalem muytabiye 

malzemesi alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

ı - Harta GIL Drk. lük krtasr hayvanatı 
için dokuz kalem müytabiye açrk eksiltme
ye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme lO-ıo.1939 sah günil saat 
11 de Cebeci Harta On. Drk.llik binasında 
Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutar bedeli 508 lira 25 
kurut, muvakkat teminatı 37 lira 97 lıcuruı 
olup banka mektubu veya maliye makbuzu 
kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazıh gÜn ve uatte temi
na larlyle beraber komisyona gelmeleri. 

(4797) 14757 

JANDARMA 

Tıbbi ecza ve sıhi malzeme tı 1<37s~e_~er metresine tahmin edilen fiya
<90oo) uç yüz yetmiş beş kuruş olan 
tarf u dı~kıız bin metre ha~i şayak kapalı alınacak 

2 su ı vle milnakasaya konulmuştur. 
Dııııb; t~a!_esi ıs - birinciteşrin - g39 çar- Jandarma Genel Komutanlığı 

3 ~nu saat on birdedir. 
Otuzb· Ik teminatı (2531) iki bin beı yüz Ankara Satın Alma Komisyonun-

4 ır lira 50 kuruştur. dan : 
tniı k Evsaf ve şartnamesi (170) yüz yet-
kollıi uruş mukabilinde M.M.V. satın atma Genel komutanlık sıhhiye deposu 

5 6Y0 nundan ahnabilir ihtiyacı için üç bin on beş lira tahmin 
kanu- E~siltmcye gireceklerin 2490 sayıh bedeli ve müfredatı parasız olarak ko
töaten~n ıkin.ci ve üçüncü maddelerinde 
tuPia rılcn vesaiklc teminat ve teklif mek- misyondan alınabilecek şartnamede 
at e" r;rr ihale ıaatından bchemahal bir sa- yazılı yetmiş çeşit tıbbt ecza ve sıhhi 
)'onu~ ne kadar M.M.V. satın alma komis- malzeme açık eksiltme usulü ile 16 • 

Vermeleri. (4913) 14874 
f"' B. teşrin - 939 pazartesi saat 10 da sa-
'3-en gel iğne alınacak tın alınacağından eksiltmesine girmek 
M M istiyen:erin 226 lira on bet kuruşluk 

,,_. • • Vekaleti Satın Alma Ko· ı b ı 
.. ,ısy0 ilk teminat ve .. artnamede yaz1 ı e -nundan • 'S 

(2
1 - Beh ta • • . d.1 r· t gelerle birlikte eksiltme vaktinde ko-5) y• • er neıııne tahmın e ı en ıya ı 

ne Çenırlilı beş santim olan bir milyon ta· misyona baş vurmaları. 
li!ı • 9f~1 lene ( emniyet iğnesi) 11 - ey - (4890) 
tıda P.t Çar amba günü ı;aat 10 da Anka-
aatı.n 1·}1,f.v_ satın alma Ko.da pazarlıkla 

2 _a rnacaktır. 
birlikt latekliler 375 liralık teminattan ile 
'-tııı a~ Pazarlık gün ve saatmda M.M.V. 

ına Ko. da bulunmaları. 

14869 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

<5076) 15042 Yazlık elbise alınacak 
2 debboy inşası 

trıi )(f., M. Vekaleti S:ıtın Alma Ko
*Yonundan • 
ı - E. . 

lıtc1a 'h lırnesutta iki debboy inşası pazar. 
?tuz J aleye. konulmustur. Kesif bedeli 
ılti ku okuz bın dokuz yıiz on iki lira kırk 

Uz ;rü ruş olup kati teminatı bes bin do · 
2 _ z seksen yedi liradır. 

(14) v·11hale 13-10-1939 cuma gijnU saat 
l>ılacaktliyet •atın alma komisyonunda va-

3 ır. 

İ~i ıİ; Du inli~ata ait ke~if ve projeler 
ılir. ınukabılln.de komısyondan alına • 

a!a -;Jsteklilerin ihaleye girmeden evci 
derek ste.sar!ığı altıncı subeye müracaat 
s - rcsık~ almaları ıazımdır. 
addel s.teklılerin kıınunun iki ve üçüncü 

rı ile b~r;;ıde yazılr vesaik ve teminatla • 
lla tni.i ır ıkte hcl!i ıtfin ve saatta ~omİGYO 

racaatları. (5155) 15110 

Arka çantası alı naca< 
i)(f., M. Vekaleti Satın Alma Ko 
5Yonundnn: 
tı \ 60o Beher adedine tahmin edilen fi 

bin ad ) altı yüz kuruş olan 4.000 dört 
ti:yle et d arka çantası pazarhk sure • 

2 8 trn alınacaktır. 
aııt U ldhal.eııi 11-10-11>39 carsamba ..Unü 

3 edır. 
Uz ij ~ati teminatı (3.600) üç bin altı 

Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığı İstanbul Levazım Amirli
ği Satın Alma Komisyonundan : ı 

1 - Gümrük muhafaza teşkilatı e
ratı için satın alınacak 4.000 takım e
rat yazlık elbisenin 19. 9. 939 sah gü 
nü saat 15 deki kapalı zarfla eksiltme 
sine talip çıkmadığından 17. 10. 939 
salı günü saat 15 de kapalı zarfla ye • 
niden eksiltmesi yapılacaktır. 

z _ Tahmint tutarı 21,000 liradır. 

Ve ilk teminatı 1575 liradır. 
3 _ Evsaf ve gartname komisyon· 

tadır. 
4 _ İsteklilerin eksiltme saatinden 

bir saat eveline kadar 2490 sayılı ka -
nunun tarifi veçhile hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını Galata Rıhtım cad 
desi Veli Alemdar han ikinci kattak' 
komisyona vermeleri (7639) 14816 

LEVAZIM AMlRLICl 

Hesao memuru İhsan hakkmda 
K~nya Tümen Sorgu Hakimli· 4 _rauır, 

&le "M ~1vsaf ve sartnıımcsi beil:lsiz ola . ğinden : . 
lınab; 1'!' .V. satın alma komisyonundan 934 yılında Kuam:m .P1Y_ade alayında 
S • ır. 936 yıhnda Konyadakı pıyade alayında 
anu~ P~z~rlığa ~ireceklerin 2490 sayılı ~~retle istihdm edilen hesap meıııuru İh
oıter·İ ıkınci ve ütUncil maddelerinde sanm ikametglhı ve ~aten nerede bulım
e aaat11 edn vesaik ve kati teminatiylc iha - duau meçhul bulund~?dr.~ıdcrhaJ Kon; 

"el n a M.M.V. satın alma komi~yonu. yadaki tUmen aorıu ım ıg ne m racaa 
• nıeleri. (5152) 15111 otmeıi veya sarih adresini bildirmeıi ak· 

ULUSl 

si takdirde hakkında Hkert muhakeme u
sulü kanunwıun 2ı6 cı maddesinin tatbik 
-:dileceği lüzumu ilan olunur. (4847) 14804 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bergama garnizonu bir1iklerinin se. 

nelilı: ihtiyaçları olan 120 ton srğır eti ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu1-
tur. 

2 - Muhammen bedeli (28800) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2160) liradrr. 
4 - İhalesi 16-10-939 pazartesi gunu 

ıaat 16 d3 Edremit Tüm Satmalma komis
yonu binasında yaprlacaktrr. Teklif mek
tupları saat 16 da komisyona teslim et
miş olacaklıırdrr. 

5 - Şartnameyi görmek ve 
tiyenler her gün iş saatinde 
müracaat ctııinler. (4903) 

okumak is
komisyona 

14a56 

600 ton buğday 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İkinciteşrin 939 baı;mdan eyl!il 940 

sonuna kadar ihtiyaç ola:'.. 600 ton buğday 
19-10-939 saat 10.30 da kapalı zarfla ko
misyonumuzda eksi'\meye konulacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 36000 ve ilk teminatı 
2700 liradır. 

3 - Şartlan ve evsafı Kolordumuzun 
375 sayılr kitabında:Cinin aymdır. 

4 - Her kitap her yerde ve her %aman 
eörülcbilir. 

S - Teklif mektupları 19-10-939 saat 
9,30 kadar Erzıır.ım askeri satınalma ko
misyonuna verilmiş olmalıdır. ( 4987) 

14983 

Arpa allnocak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erzurum mıntaka levanm reisliği 

satmalma komisyonundan 1 İkincite ·rin 
939 baııır . .<fan eylıil 940 sonuna kı\dar ibti
yaç olan 400 ton Arpa 20-10-939 da s~at 
10,30 da komisyonumuzda kap.ıh zarfla ek
siltmeye konulacaktır. 

2 - Tahmin bedeli HiOOO lira ilk temi
nat 1200 liradır. Şartname ve evsaf, kolor
dunun 374 sayrlr kitabında oldu ·~unu.'1 ay
nıdır. Bu kitap her yerde her gün görüle
bilir. 

3 - Teklif mektupları 20-10-939 saat 
9,30 da komisyonuınuzrla verilmiş olma-
lıdır. (.C.ÇSS) 14gg4 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklucli garnizonu için !>39 sene

si ihtiyacı otan 1.110.000 kilo yulaf kapalı 
zarf usuliyle ekı:iltmeye konmuştur. 

2 - Kilosunun m:.ıhammen bedeli 5 ku
ruş 25 santim olup ilk teminatı 4184 lira· 
drr. 

3 - İhalesi 28-10-939 cumartesi ~nü 
saat 10 dadır. lıtekliler ıartnamesini her 
ırün Kırklareli Aa. Sa. Al. Ko.nwıda cö
rebllirler • 

4 - Taliplerin kanunun 2 - 3 maddelerin 
deki vesaik ile teminat ve teklif mektup • 
larını belli &"iin ve saatten en az bir aaat 
evelinc kadar Kırklareli askeri satın alma 
komisyonuna vermeleri. (5030) 1'4-994 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli garnizonu için 939 yrh 

ihtiyacr olan 90000 kilo pilavlık pirinç 
kapalı zarf ile münakasaya konulmuttur. 

2 - İhalesi 28-10-193!il cumartesi gilnü 
saat 10 da olup kilosunun muhammen be -
deli 25 kuruş ve ilk teminatı 1687 lira 50 
kuruı olup şartname ve evsafınr her eün 
komisyonda görebilirler. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 • !I madde
lerindeki vesikaları ve teklif mek\uplarmr 
ve teminatlarını havi zarflarını belli ,.Un 
ve aaatten en az bir aaat eveline kadar İa· 
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(5031) 14995 

60 ton sade yaöı ahnacak 
Ankara Leva.zon Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir müstahkem mevki merkc• 

birliklerinin 60 ton aade yağı ihtiyacr ka
palı zarf U5uliylc eksiltmeye konulmuı • 
tur. 

2 - İhalesi 19 - Bir. Teş. - !)39 perşem
be günü ıaat on beo buçukta İzmirde Kış
lada İzmir levazım imir1iği aatm alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 57000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akcası 4100 

liradır, 

5 - Şartııameai her gtiıı me:ı;kUr komJa
yonda görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıth 
oldu.klanna dair vesika göstermek mec -
buriyetirı.dedi rkr. 

7 - Eksiltmeye i:ıtirak edecekler 2490 
ııayılt kanunun iki ve Uı;üncü maddelerin
de ve prtnameııinde yazılı vesikalarla te
minat ve teklif mclrtuplarmr ih:ılc aaatın -
dan en az bir saat evel komisyona vermiş 
bulunacaklardrr. (5051) 14999 

538.000 kilo un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

ı- Antalya'daki kıtaatın aenelik lhtiyacr 
olan 538.000 kilo unu kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Şartnc:mesi İsparta tümen satınalma 
komisyonunda ve İstanbul, Ankara leva -
zim amirlikleri satmalma komisyonunda
dır. İstekliler şartnameyi komisyonlarda 
okuyabilirler. 

3- !ııbu 538.000 kilo unun muhr.mmen 
tutarı 59.180 liradrr. 

4- Şartnamcsirvleki yüıde yirmi bcıı 
mikdar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 4209 liradrr. 

5- Eksiltme 21 - 10 - 1939 t:ırihine te
sadüf eden Cumartesi günıi s:ı.at 16,30 da 
İspartada t •men satınalma komisyonunda 
yaprlacktır. . 

6- lstc!:liler 21 - 10 - 1939 Cumrtesı 
giinü saat 15,30 za kadar teklif m.cktup. 
larını lsparta tümen 6:ıtınalma komısyonu 
ba~kanlıcına verecek veyah~t . g-ônderccek
lerdir. Eu saattan sonra verılen vcyı>hut 
gönderilen mektuplar alınmı-yacal:tı r. s~
at ayarı tü:ne:ı daire t!aa"·e y1m!ıcıirtır. 

7- 2·190 sayılı kanunun hü'tôir-1 •~ine ve 
bilhassa 32 maıldes'ne uvgı.•'1 n1 mııyan 
mektupların s:ıhiple"İ eksıltnıcye iı;t:~a;t 
ettirilmcyerektir. (5082) l 5032 

Odun ahnacaf' 
Ankara Levıı;mn Amid!~i S tın 

Al:na Kom!syonundan: 

ı - Kapalı zarfla ı:ksiltmı:~·: kon:.ılan 
tümen merkez birlikl rı 1:1tiyacı iı;ın 
770000 kilo oduna istekli çıkmadıV,ıooaıı 
kanunun 40. rnCI madr!csi mucibince eksilt
menin bitişi ol2n ~3.9.939 tarihinde11 itil><!
rcn 29.10.939 tarihine kadar bir ay kirıde 
pazarlık1a a!ım•caktır. 

2 - İsteklilerin kanunen ibrazı lazım 
ge!en vesika ve 1270 lira 50 kııru!i muval:
kat teminat makbuzlariyle Urfa tüınen sa
tın alma komiı;yonuna müracaathn. 

(5112) 15102 

Yulaf ahnaca!' 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma. Komi11yonundan: 

l - Tümen garnizonlannın bir senelik 
ihtiyacı ol:ın 1209000 kilo yulafın brıalı 
zarfla eksiltmesi 2.10.939 glinü yapılmış 
Adapazarı mevkiine istekli çıkmadığından 
bir ay zarfında pa:ı:arlrl:la ahnacaktır. 

2 - Pazarlı~ı 13.10.!>39 cuma günü aaat 
ı6 da İırmitte tlimen ııatrn alma komisyo -
nunda yapıl1'caktır. 

3 - Sartnameı;i her ıriin latanbul. Es
kişehir. Ankara Lv. imirllkleri Sa. Al. Kn. 
larmda ve İzmitte tümen komisyonunda 
görülebilir. 

4 - 98 ton yulafın tasmlanan tutan 3. 
kuruştan 4.900 liradır. İlk inancası 387 li
ra 50 kutu'i;tur. 

:; - İsteklilerin belli gÜn ve saatin<le 
ilk inancaları ile birlikte tümen aatm alma 
komisyonuna ~elmcleri. (5173) 15103 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 

1 - 42 ton sadeyağı alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 11.10.939 çarşamba günü 
saat 14.30 da Tophanede İst. Lv. imirliği 
satın alma komisyonunda yapılac:aktrr. 
Tahmin bedeli otuz dokuz bin doku:ı yilz 
lira ilk teminatı 2292 buçuk liradır. Şart
namesi komisyonda görülür. İateklilerin 
kanuni vesikalariyle belli saatte mczkılr 
komisyona eelmclcrL (5136) 15106 

Kuru sogan almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan: 

1 - Ankara garnizon birlik ve müeı
ıeseleri için 75 ton kuru aobnın 6.10.939 
pazarlığmda talip çrkmadrğından gene pa
zarlıkla eksiltmesi 11.10.93!) saat 15 de 
Ankara L V. amirliii satın alına komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3450 lira ilk te
minatı 258 liradır. Şartnamesi komisyon· 
da iÖrülür. lııteklilerin kanuni vesika ve 
teminatiy]e belli vaki~e komisyonda bu-
lunmaları. (5163) iS113 

BULGUR ALINACAK 
Ankara Levazım Amirliği SatmAlnıa Komisyonundan: 

1 - Tümen garnizonlarının bir senelik ihtiyacı o]an 117700 kilo bulcur kapalı zarf 
la ckıiltmesi 2. - 1. c~ teşrin - 939 günü Yapılacaktı. İıtckli çıkmadıpndan bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - İlk pazarlığı 13 - ı. ci teşrin - 939 cuma günü saat 15 de lzmitte tümen 11 -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara, Eskişehir levaum lmirlikteri tatm al
ma komisyonlarında ve İzmitte tümen aa tın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saattinde ilk inancaları ile birlikte tümen satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (5115) 15104 
Mevkii Miktarı Fiyatı Tutarı llk inancası 

Kilo Kr. St. Lr. Kr. Lira Kr. - - ---
İzmit 35000 12 50 4375 00 328 13 
Ada 30000 12 50 375-0 00 281 00 
Bolu 30000 12 50 3750 00 281 25 
Tuzla 1000<? 12 50 1250 00 93 75 
Gebze 12700 12 50 1587 50 119 58 -117700 14712 50 1103 96 

Odun ah nacak 
Ank.a.ra Levazım Amirliği Satm Alma Komiayonundan : 

Miktarı Muh. Bedeli İlk tem. İhale 
Kıtaaı Cinai Kilo Lira Kr. Lira Kr. tarihi saat ıekil 

Edirnf Odun 125290 2225 22 169 14 23-10·939 10 Açık eksiltme. 
70570 1270 26 95 26 .. .. .. 11 .. .. 

.. 115540 2019 12 155 oo .. .. .. ıs .. .. 
., ,, 420240 7564 32 567 37 ,. .. " 16 K. zarf 

~ zunköpril 104060 1873 08 138 55 " •• ,. 17 Açık eksiltme. 

1 - Edirne tümen birliklerinin yukarda miktan muhammen bede11eri ilk teminat
ları ve teslim yerl~ri yazılı odunla kapa h zarf ve açık ekailtme usuliyle mukave
eye bağlanacaktır. 

2 - Şartnamelerini görmek istiyen1er bor gün fı saatlerinde Edirne tilmen satın 
3!ma komisyonunda görebilirler. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatlerde ilk tcminıtlarl;yle birlikte Edime tUmen 
satınalma komisyonuna müracaatları. 

4 - Kl\palı :ıarf için belli aaatten bir nat evvel teklif mektuplarım komisyona 
vermeleri iJ4ıı olunur, (5032) 14996 

_,_ 
ASKERi FABRiKALAR 1 

muavenet aandıfına ııit iruıııattan kalan bir 
kısmı malzeme satılacaktır. 1'allpleriD IS 

----------------- t~rinievel cuma günü Kmkltale cr119 m6.
dürliiğünde müteşekkil heyete mliraaıet -

Beş lon antimon ahnMak lan. (5144) ıs01a 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 adet vida apna leıg 

alma' k 
Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan 

5 Ton Antimon Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlü&ü Merkez satınalma komisyo
nunca 18-10-939 çareıı.mba günü saat 15 
tc pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
!iplerin muvakkat teminat olan (337) li
ra (50) kuruş ve 2490 nurr.:ıralI kar.unun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis· 
yoncu olmadıklarına ve ba ı~ıe alul:adıır 
tüccardan oldukların:ı dair Ticaret od~sı 
vcsil~asiyle rnez!dir gün ve saatte komi,. 
yon:ı T1'ilr:ıcaRt 1:ırı. (5038) ~!Q70 

30 hm 
Aslceri Fııbri.l.cnlnr Umuın Mü

cr1rlü~ü Merkez Satm Alma Ko· 
misyonunrl n : 

Tahmin edilen bedeli (30.000) l!rıı olan 
30 ton Alcnıınyorıı l\ı.kcri Fabrikelar u. 
mum Müdürlüğü Merkez Satın Alma ko
m"syonuııcıı 24-10-1939 5:tlı gunu saot 14.30 
dl p;ızariıl:la ih::le c•Jilccc:..-ıir. Şartnııme 
(1) lira (50) h:"ltŞ mukabilinde komisyon· 
rlan \'~rilir. Taliplerin muvakkrt teminat 
olan C22SO) lira ve Z-190 nurnııralı kanuııuıı 
2 'l."e 3. m"dclclerin e~i v .. r:ıiltle kom:syon· 
c•.ı o1madıkhırma ve bu iı;te al~l•!!dar tuc· 
c'l::d'ln o :.ıklıınr.ıı dair Tir11ret Odası vı:
s:kaııiy1e nıı:z;::i'ir P,iİn ve ı atte k?m·syoruı 
müracaatlım. (49Sll) 149S6 

35 lra~em ~,annk ı~a'iiŞf ahna~ak 
Askeri fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın :\ima Ko
ı-r.isyonund1tn : 

Tıı.hınin edilen b~deli (40.000) olan 35 
kalem kasnak kayışı ~sl:eri fabrikalar u -
mum müdürliiğü merkez utm alma ko -
misvonunca 24-10-1939 s:ılı gür:ü !aat 15 
de "rıuarlıl:la ih:ıle ed tleccktir. Şartnamesi 
(2) lira mu·~abilirc!e kom·syondan verilir. 
Taliplerin mm·al.k,.,t teınınat olan (SO'.Jv) 
lir:ı ve Z·~~O 1"1 •naralı k:ınunun 2. ve 3. nı:ı.d 
delerindeki .ıvesaik1e komis}·or.cu o'madık· 
hrı .a ve bu :~ıe alakadar tlicc.ardan ol -
dukla rııııı <lııir ticaret odası ve .. ik:ısiyle 
mezk(ır giin \•e s.ıatte komisyoM milra -
caathrı. (~~94) 14987 

Hidro~:k pres döküm fesisah 
a macak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez S.ıtın Alma Ko· 
Misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan 
hidrolik pres dôkilm tesisatı askeri fab -
rikalar umum mlidıirlügü merkez satın al· 
ma komisyonunca 20-10-939 cuma günü sa 
at 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname par-asız olarak komiıyondan 

verilır. Taliplerin muvaklcat teminat olan 
(1875) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vcsaikle komlayoncu o1-
m3drklarına ve bu l9le allkadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret od sr vesikasiyle 
mezkur \in ve sattı: komisyona müracaat· 
1arı. ( 4997) 14 8 

340 ton isvc( ham demiri 
almacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (51.000) lira olan 
34-0 ton İsveç ham demiri askeri fabrika. 
lar umum müdürlücü merke satın alma ko· 
misyonıınca 24-10-l 939 salı gün!i saat 14 te 
pazarlrkla ihale edilecektir. $artname (2) 
lira (SS) kuruş mukabilinde komiıyondan 
verillr. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(3800) lira ve 2~90 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki veııaikle komisyoncu 
almadıklarına ve bu iıle alakadar tüccar
dan olduklarına dair ticaret od:ısı vesika • 
siyle mezkur ıı:ün ve atte komisyona mil -
raeaatları. ( 4999) 14989 

1 adet üniversal yuvarlak 
fireze leıgahı ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Mer?tez Salın Alma Ko
misyonundan ~ 

Askeri Fabrikalar Umum Miı
dürlüğü Merkez Sntın Alma Ko. 
miııyonundan ; 

Tnhmin edilen bedeli (1500) Jira olan 1 
adet vida açma teıg hr askeri fabrikalar 
umum mıidilrliigü merh·z satın alma ko • 
misyonunca 26-10-1939 perşembe gi}nil ...
at 1<.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
$artMmc parasız olarak komisyondan .,. .. 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(112) lira (50) kuruş ve 2490 sayılı ka • 
mrnun 2 ve 3. maddelerindeki veuikle ko
misyonca oımadtklanna ve bu isle alAlra • 
chr tücc:ırdan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle Mı-zk\lr r.Un ve saatte ko
misyona müracaatları. (5035) 15-011 

2 üdel ıa~mli rende f ezg4hı 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mil· 
<liirlüfrü l\ erkez Satın A1m11. Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9000) lira olan ::ı 
det 5;.kuli Rende Tezgahı Askeri Fahri • 

k lar Umuın Müdürlüğü Merkez Satnı 
Alma Komisyonunca 25 - 10 - 1!>39 Per • 
şembe günü saat ıs te pazarlıkla ibfile e
dilecektir. Şartname parasız olarak ko • 
misyondan verilir. Taliplerin muvaklc.at t .. 
min:ıt olan (675) lira ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesailde ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle ılikadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret Odaııc 
vesikasile mezldlr gün ve saatte komiı • 
yona müracaatlan. (5036) 1~19 

4645 def hoı benzin lene esi 
sahlacak 

AAkeri Fabriklllal" Umum Mfi. 
dürlüğü Merkez Satıu Alma Ko
misyonundan : 

Behcrinine 8 kurulf fiyat tahmin edüea 
4645 adet boş benzin teneke.i aalı:ert iab • 
rikalar umum müdürlilğü merkeı aatm aı.. 
ma komisyonunca 21.10.1939 cumartesi ,._ 
nü aaat 11 de acık arttrrma ııurctiyle MU. 
lacaktır. $artnan1c parasız olarak komiı • 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi • 
nat olan (28) lira (87) kuruş ve 2490 nu • 
maralh kanunun 2 ve 3. maddelerlndolııl 
vesaikle mezkur gün ve saatte komiay~ 
müracaatları. (5055) ı SOU 

1000 metre mikabı Cevtı 

tomruğu ahnacak 
A&keri Fabrikalar Umum Müdü~ 

Jüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bMeli (37.000) lira olma 
1000 metre mikabı ceviz: tomrutu ukert 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez Htm 
a1ma komisyonunca 16.10.1939 pıızıt.rtni. 
günü sa:ı.t 14.30 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname (1) lira (85) kurUf m11 • 
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (2775) lirı ve 2400 
numaralı kı.nunun 2 ve 3. maddelerindeki 
veeaikle komisyoncu oknadıklarına •• bs 
işle alakadar tüccardan oldnklarma dair d. 
caret odast veıikasiyle metldlr ııiln •e • -
atte komisyona müracaatlarL 

(5176) uıu 

D. DEN1ZYOLLARI 

Tahmil ve tahliye işleri 

Devlet Denizyollan lıletme U. 
mum Müdürlüğünden : 

1 - İdaremizin tahmil , tahliye 
ve aktarma işleri için kapalı zarf ueu
liyle yapılan eksiltmede ahnan teklif
ler haddi lay1kında görülmediğinden 
yeniden pazarlık suretiyle ihale edile 
cektir • 

2 - Muhammen bedel 46600 lira
dır. 

3 - Pazarlıkla eksiltme 18 te§rinf 
evci 1939 tarihine müsadif çarpnıbe 
günü saat 15 te Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü alım satım komie
yonunda yapılacaktır. Kati teminat 
6990 liradır. 

4 - Pazarlıkla eksiltme şartnamHI 
dı geçen komisyonda parasız olarak 

::ılınır. 

5 - İsteklilerin tayin olunan gnn 
ve -ıaatte pazarlığa iştirak edebilirler. 

6 - tsteklilerin ticaret odasında 
mukcy) t olduklarına dair bu seneye 

As1teri Fabtikalu MüdürlüğÜn ıit vesikı. 'braz etmeleri şarttır. 
1 (7955 ı:c1s) 15030 

Tahmin edilen bedeli (40C!O) lira olan 
1 adet Üniversal freze tezgihı askeri fal>· 
rikalıı.r umum müdü. :iğü merkez satın al
ma komisyor.unca 26-10-1939 persembc gil 
nil saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir 
Şartname parasız olarak kor.1!syondan ve· 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(300) lira ve 2490 numarah kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vcs;:ikle komisyoncu ol· 
madıklarına ve bu isle alakadar tüccardaıı 
olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mez:kur giin ve satte komisyona mUracaat
ları. (5034) 15017 

Sat~ ık malzeme 
en : 

Kmkkalede askeri fabrikalar tekaüd ve ---

250 Adet Baku Tasfiye ocağına ait Mesnrt TufJa1.1 
5000 .. ,. .. ,, , l~emeı Tıı~lıııu 
1500 .. Norınal Maenazit tuğlaaı. 

8 Ton Şamot Harcı 
8 ,. Silika Harcı. 

Askeri Fabrikalar Urnum Müdürlüğü Merkez Sat.. lma Komi• 
yonund n : 

Tah~in cdi.le? bedeli (8000) lira olan cins ve miktarları yuk1rıla vazıh ile; H· 
lem Tug_la ve ıkı kalem harç Askeri Fabrikalar Unıum Müdlırlüğu Mt. ke.z satın al· 
ma kom Sl onunca 18-10-939 çarşamba gü nii nat 14 te rıazarlıklıı ihale ed •cektir. 
Şartna~e parasız olarak komiıyondan vedlir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(600) lıra ve 2~90 nu!llarah kanunun 2 ve 3. m!ddelerindcki vesaiklc komis· oncu 
ol~adıklarına ve bıı uıle alakadar tilccar dan olduklarına da Ticaret Od?.ıı • \'eti• 
kasıyle mezkur gün ve •:ıatte komisyona müracaatlan. (5037 > 14969 

300 Metre Aleminyom Boru 40 mm. x 50 mm. 
~~ " " ,, 110 mm. X 120 mm. 

M .. .. 150 mm. X 160 mm., 
10 Metre Murabbaı Alcminyom levha 5 mm. kalınlı~ında. 
10 ., •• 10 mm 

Askeri F a.brikalar 'i.Jmum Müdürlüğü Merke.2 Satın Alm
3 

KonU.
"Onıından : 

,- '1;\ın}~ ;rlil~ hede!i (2100) lira olan heş kalem 1\ leminyom boru V" levha Aıke-
ı ba rı .. a~ar mum Müdürlüğü MerkeL Satınalr.. lcoınisyonunca ıs 10 1939 cır-

şa!'1 a gunu aa~! 14.30 da pazarlıkla ihale cdiler.clttı ı Şartnam · ·, k ııo
mıııyondan verılır. Ta1iplerin muvakkat teminat olar 157) lirae (~~~ıı~z: o ara 2490 
!1umarah kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle . ' Yoncu ı urus ve b• 
ışle alikıd~r tüccardan o1du ·~rına daiı tlc;aret od • eiikaıoiy~ "''l!tiıkl~-~na~ ft 
aaatte komısyona müracaatları, (5039) U~;ı .ı. .,,eh. r 



Hatay Gü r°'k muhafaza taburunun 

e eli e zak ihtiyaç listesi 
Hata:; clnı Uk Muh faza Taburu Satm Alm KoınUyonundan : 

Muakkat 

tJtUS 

Od n ve Arpa ahnacak 
Urfa Gümrük Muhaf za Taburu Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin %7,5 
Cinsi Mikdarı edilen teminatı Sureti İhalenin 

kilo Hra Jira ihalesi günü 

9. 10. 

saati 

Sottlık : 
Cinsi 

.Muhammen 
Miktarı Bedeli 

Kilo Lira .S:ş. 

teminat İhalenin gün İhalenin ne 
Lira Kş. ve saati suretle yapılacağı 

Odun 978000 24450 1834 Kapalı zarf 25.10.939 çarşamba 9,30 ----- üçü artl 
Arpa 595200 17856 1340 Kapalı zarf 26.10.939 perşembe 9,30 Satılık - Şen Evlerin 4 odalı tipinden 

bir hi se satılılcırr. Ulusta B. Rahmıye Dört satırlı lııilçü 
Bır dt'la ıçın ~ker 

I:.ıul'.CUr 

K .u f su ya 
!&ercim k 
Ze tıny.:ığ 

Patatci 
Pirinç 
Kuru o·an 

3150 
1 350 
1 '47:> 
l\9i" 
zıı 

lJ900 
Si75 
4125 
8850 
3800 
4125 

9 5 
12-8 
1;37 

34 
50 

25 

952 
25'4 75 

165 
531 

70 88 16.10.939 Sa: ıo da Asık eksilt. 
92 10 11 de .. .. 

130 28 ,, ,. 14 de ., 
26 ıı ,. .. 15 de 
63 75 17.10.939 ıo da 
71 40 ,. 11 de ,, 

190 86 ., ., 14 de .. 
12 38 ,. 15 de ., 
39 83 18.10.939 .. 10 da ,. 

2 65 05 ., ,. 11 de ., 
92 81 

152 44 

.. 14 de 

... 15 de .. 

" ., 
.. 

.. 

" .. 
605 o 19.10.939 .. 11 de Kapalı Z. 
694 13 .. ,. ıs de .. ,. 
637 8 .. .. 

A -Yukarıda yazılı dokuz yUz yetmiş ekiz bin kilo odunla beş yüz 
doksan beş bin iki yüz kilo arpa Urfada gümrük taburu kararg!h binasın
da kapalı zarfla sabn alınacaktır. 

B - Talipler ihale saatinden bir saat evel zarflanm komisyona vermiş 
bul unaeaklardır. 

C - Şartnameleri okumak is iyenler A. fıkrasında sözU geçen binadaki 
utın alma komisyonunda her gün okuyup ve bedelsiz olarak alabilirler. 

D - İstekliler görmek istedikleri kalemin hizasında gös erilen temina 
akçesini Urfa gümrük veznesine ya ırıp vezne makbuzu veya banka mek
tubiyle şartnamenin dördüncü maddesinde kendilerinden istenilen vesika-
larla birlikte geleceklerdir. ((5174) 15109 

GÜMRÜK YE JNHlSARLAR V. ANKARA BELEDtYESI 

ıniirac.a:ı t. 37 34 

Acele Satılrlc eşya - Az kullanılmı'J 
yemek, salon, yatak odaları komple mo
bilyası uat 12-14 11e 16-18 de ıörülebilir. 
Yenişehrr Setanik c:addui 37. 3731! 

Satılık mobilya - Kubik yeni alon ta -
lumı bule ve altı ııandalyesiyle cevi:ı ye
mek ma&3st. Gönnelı için Yeni ebir İırmet 
İnönü caddeti No. 78 üst kat3 saat 9-11 
:ırasında miıracaat. 3754 

Satılık - V gner mar~ ~~el bir pi • 
yano satılılc"tır. Gcinnek için .Ekkttik ir
keti karşısı Ferah Apart. üciınc:ü kata, ıı:o
riı me için 2521 telefona. 37119 

Sau/ıJı Ev Yaptlııu bahçeli evlerden 

lkı defa ıçıo 
O ç defa ıçın 
Darı del• rçın 

Devamlı kliçük il&nlıudan her 
fası için 10 kuruo ılınır. M 
10 dda ne redilec:(k bir ilan 
140 kuruıı ahnıı.c::ıktır Bır kol 
lılı olm k uz ere her satır, ıcel 
aralanntlakı bo in 1 r mlisı 
30 bari itıbar edilmiştir. Bir 
c;ült ilin 120 harfteıı ban:t o 
hdrr 
Dört satmfa.n (azla her eabr l 
beher se(erine aynea on kur1ı 
lınır . 
K ü ük ılinların 120 barfi ıeç 
mesl ltzımdır. Bu aıiktarı ııe 
ilini r aynca pul ıarlfsine b 
dir. 

lo'hu 
adeyağ 

Sabun 
Saman 
Kuru ot 
Odun 
Arpa 
füğır eti 
Un 

353'1 
1237 50 
2032 ~" 
8072 
92.55 

8505 
9075 
2225 

690 63 20.10.939 
!H6 88 

,. 16 da 
11 e 

.. 15 de 
,. .. 
,. " 

1 -H y ı(mrük muhafaza taburunun enelik erzak (un mayıs 940 niha 
yetine kadardır) ih i •acı yukarıya çıkarılmı. olup yazılı giinlerde Antakya 

a Gümrük muh fa ata' uru satın alma komi yonunca ihaleleri •ran lacak 
lır. Bu husustaki :ırtnamder mezki rkomisyond her zama görülebilir. 

!'"mik . salın alın . 1111 a 

B 4 lipintlen S odalı manzaralı geni• bah-
1:elı aga.çlı köşe ba$l tel: 2406 Bayram C 
No. l. 3770 

k Satılılc Apartman - Balık pa.carınd bir ı . . .. 
apartmanlılc arsalı 4 daireli 245 lira iratıı Kmıfri: - 1kı oda ve muştem!Uu 
bede ımn ;c•O borçlu tel 240~ Dayn.m C kullanı lı daire. Çoeıık 11 rayı cadd 

Ank ra Belediye&inden : 
Cümriik ve lnbisarlar Vekaletin- ı - Su süzgecei kulesine yapt.ırı-

2 - Talip hangi erzakların ihalesine- girecekse o erzaklar i in gerekli 
teminatı muva:dtataVl İskenderun giimrü !eri başmüdürlüğü veznesine 
yatıracak ve hangi ihaleye ait oldu.,.unu cmina makb 1?.unda asrih etti· 

d n: ı l~~ak ~.lan neon ziyası. tesisatı 15 
ı _ Vekale 1-:aloriferleri lein 200 gun

1 
muddetle açık cksıltmcyc ko -

t "kd d r .. .. "k k k nu uştur. 
okn.lmı arınl_al er ı somı o .. kaçı 2 - Muhammen bedeli 1996 lira 

e ı tme usu ıy e satın alınaca tır. 

recek ve ihale saatinden önce komisyona müracaa edecektir. 1 926 2 - Kömürün beher onu için 2" _ Muvakkat teminat (149) lira 
lira bedel tahmin edilmiştir. Muvak- /) lm ustur. 

P. T. VE T. MUDUR 000 

Daymon pil f kımı ah acak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

l) İdare ihtiyacı için ısoo adet 
komple daymon pil akımı açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (4250) muva · 
kat teminat (318.75) lira o up eksil -
me i, 2 ikiocl teşrin 939 perşembe gü· 
nil eaa (16) da Ankarada P.T.T. u
mum üdürlük binasındaki satına! • 
ma komisyonunda yapılacakhr. 

3) tıtekliler, muvakkat temina mak 
buı: veya banka teminat mektubiyle 
kanuni ves·kalarmı hamilen mc:ıki'.ır 
gün ve saatte o komisyona müracaat 
edeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, lstanbulda P.T.T. levazım 
ayniyat 'ubeııi müdürlüklerinden be
delair olarak verilecektir. (4575) 

1 585 

Manşon alınacak 

P. T. T .Levaznn Müdürlüğün
den : 

ı - İdare ihtiyacı için (30.000) a • 
de 3 m m bakır ve (100.000) adet 4 
mim alü.rninyum ki ceman (130.000) •· 
de manJOll kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmı ır. 

den para t'! olarak verilir. 
(4S81) ı 858 

Bronz e h ,. 
\w 

kat teminatı 37~ lira ır. Bu i~e ait 4 _ Keşif kroki ve sartnamesini 
,~r:nameler ve~alet ... ~cva~ m müdür-ı görmek isteyenlerin her gün encü
lu"undc her gun gorulc ılır. men kalemine ve isteklil rin de 21. 

3 - Aç:k ek iltme 24.10.1939 salı 10. 939 cumarte•i günü s:ıat on bu
günü saat 15 te vekale binasındaki çııkta belediye encüm!!nine müraca 
satın alma komisyonunda ya1)1Jaca- atları. (5124) 150()0 

P. T. T. 1·:dürlüğünd ' ğınclan isteklilerin en çok bu tarihe 

T l 'b" k 00 000 kadar muvakka teminatlennı veka· 
1 - a ı ~ çı. ~ıyan 5 · metre Jet vezne ine alınnı bulunm.ıları 

çift nakilli la. tiklı bronz tel pazarlık! ve belli gün ve saatte lazım gelen 
la ahnataktır. belgelerle komisyonda ha7.ır bulun-

2 - Muhammen bedel (50,000) mu maları arttır. ((5103) 15101 1 

Dr. A. 
Cebeci Hastanesi 

vakka temina (3750) lira olup pa- Sabık Sari ve İntani ha talıkları 
zarlık Zi birinci te~rin 1939 cuma gü 
nü saat 16 da Ankarada P. T. T. u
mum mıidürliık binasında i satın al
ma komiııvonunda yapılacaktır. 

3 - Tali !eri ıartları öğrenmek 
üzere her gün ve paıarlığ i irak et 
mek için 27 birinci tc rin 1939 tari· 
hinde mezkür gün ve ıaatte o komis-
yona müracaatları ( 5123) 15105 

Kapu 

Emniyet 
cf n : 

POLİS 

yap 

Umum 

r'ac:a 

Müdürlüğün-

ZJRAA T VEKALETİ 

Bi meınur nllnacak 
Zir al Ve aletinden: 

Etli ·te Bakteriyoloji e ntitüsün-
de münhal bulunan - 20 - lira aıılı 

maaşlı ka ipliğe müsabaka ile bir 
memur alınacaktır. 

Taliplerin; 
l 

müteba sı ı 

Adliye yam G nç Ap. No: 7 
Muayene saati 10-19 Tl: 1323 

3726 

ostanesi -
r viye müteha sısı 

Dr. Kemal Ancan 

2 - Hiç bir mektebe devam etmi- .111 Kira ık 
yecekJerine dair teahhüt vermeleri 1 E : 
şarttır. İst klilerin evrakı müsbite- ı: : 
leri (tahsil vesikası, bonservisleri ;: 12 oda ka orifer 2 banyo, E 
tercümei halleri dahil) ile nihayet : par e döşeme geniş bahçe 
birinci e ·rinin yirmisine kadar Zi- : garaj Koca tepe' de son oto- = 
raat Vekaleti Veteriner i leri umum : bü durağında lsm t İnönü : 
miitlürlü~ ne müracaatları ve rnüsa- : cadcle.si 65 müracaat telefon: 
i>aka im ihanının da birinci teşrinin : 1589 : 
yirmi üçüncü pazartesi gı.inü saat on ; 11111 lllllllllUllllllltlllllllllllllr 

No. ı. 3771 70. Kapıcıya müracaat. 

Satılık A,,artmarılar - Yenişehirin Cc- Kıralı Mobilyalı Oda - Dir b 
bccinin miılcaddit yerlerinde irat. kgnfor- mobılyalı bir od kiralıktır. Yrni 
lu borı;iu borc;suı: Tel: 240,j Bayram C met ln ni.ı Cad. Lonn alanı Emcilc 
No. l 3772 kak No. 73 

Saulsk - QJ3 kımı, bir halı ve masa. 
Çanlraya eczanesine murac:aat. 3776 Kıralılc - Yeni chlrdeki sn depos 

nın•la fardin mebusu il. Haııan kö 
SRtılılı. - Ya k oda ı takımı Lıınon nında b bc;e icin c No. 40 da 2 od& 

kaplama 8 rarcalı' bır ıakım ucuı; satılık· trik, mutfak 25 !ıra. Su hariç. 
tır. Havuzb~ı Çe!ıkkalc so;ıak No. 6 usl 
kata müracaat. Tc ı .Sil 2. 3779 

Kiralık : 

Kiralılc daire - Y eni~chir Demirtepe 
Urunç sobk (4) num ralı evin yedi oda· 
d.:ı.n ibaret ohın muşamb3h ve yai;lı boya-
lı konforlu daıresı kiralıktır. 3740 

Kiraltk - Kavaklıdere Özdemlr cadde
si 70 No. lı evin alt katı kiralıktır. Elek
trik, su, b va ıı:ar.1 vardır ucuz lrinıyıı ve
rilecektir. Jçindrkilere mllraca t. 361r8 

Kıra/ık it.at - Genis 4 oda .ı. S b 
ırardirop 1 büfe her tllrlü konfor cıh 
tesisatı, 'vkalide nezaret, lç bakanlı 
ısı Kızılırmak sokalc 4 Tel: fi046 

Kiralık - Yenişehir B:ıkanlıklar 
sı Me nıtiyet cnd. Konıır solcalt 21 
S oda 1 alon mu aınbııh banyo ,,c 
ko lor gen. tcmız bir d3ıre hah clı. 

Kırıılrk Od.ı - Aile yanında I~klnr 
desı Güzeller ııokalc Onunc:ı.-yıl Apt. 
kat. 

Kir41lık. - Bayan için aile nezdinde 
bil)l1tlr bir od (ic:abınc'!a piya.no ve r 
yo da verillr) Ulus M. S. B. mek 
mıiracaat. 

Kir11'11t. Dııirr - Ba anh'kl r ktf1ı 5ı Kir11lık Daire - Müdaf i Hu 
K ranlll ve Bilge aolca~1 köıesi 4 oda l 
hoL 83nyo ve bütıin konforu havi. Kapı· Erek Ap. No. Sl 3. oda, ınut{ak, banyo 
cıy:ı miıracaat. 3700 ire kaptcrya muraeaat. 3 

Kınlık Daire - Bakanlılcl:ır karşısı 
Ka anfil ve Bilge ıwkağı kö~eııi Bodrum 
kat. 4 oda l hol ve ıa r koııfonı havı 
(40) lira. Kapıcıya milracaat. 3701 

Kir al ılı: oda - ıı::ııuu y ıunda A taıurk 
Bulvarı Ercan apartmanı 2 numarada 
lronforlu Bayan için. 3712 

Kiralık - Maltepede fmıılitı Harbiye 
evletı yanında ı oda l hol her ıe$kilitı 
mükemmel miıa akil daire Maltepe balr-

lı dullaha müracaat. 3713 
Kiralılr. - uc: yı sı 

sında nezareti ve mllştemilitlı 4 oıla. 
3735 

2 Kişilik aile yanmda oda kirafılı.tır -
Tek Bayan için Bakanlıklar civannda gii· 
:.ıel bir oda.. Havapzı dahil 20 lira Mür. 
Tel, No. 1440 Huseyin. 3741 

Kiralık - 4 od h ucu;c daireler Yeni~"· 
hir ja.n<lırma okulu y nında asfalıtan 100 
metre m fcde E. K nsu Apartm;unnda 
Apıırtroıuı içindekilere müracaat. 

3743 

Aranıyor : 

Çocuk bal<ıcrsı aranryor - t l ki 
iyi bir aile yarunda 3 ya m<la kız coca • 
n türk veya ecnebi b kıcı aran yor. 

T3liplerin lcııc y $JndA olduklarını ist 
dikleri maa mik arını mek upla Uluıı 
Çocuk rumuıuna bildlrmel 3732 

lJfl.Clı aranıyor - ır yaşınd 

çocuk için tecriı il dadı 
aaş dolgundur. Kızılay Emcil 

Cad. Küflü Apart. No. 9 öğled 
sonra müracaat. 3742 

Aranıyor - Bir er milrettlp ile u t 
bir mn bat makin: ti ve bir pcd lı:ı lma 
cıık rr. Yıldız matbaa ına müracaat. Tel 
2024 377 

2 - Muhammen bedeli (6650) mu • 
vakkat teminat (498,75) lira oJup ek -
•iltmı:ıi 16 - ıkinci teşrin • 939 per -
~embe gllnü saat 16 da Ankarada P.T. 
T. umum müdilrlük binasındaki sa ın 
alma komi yonunda yapılacaktır. 

1 - Zabıta memurları için yaptın -
1acalıı: azı 2000 çoğu 2500 - adet kapu • 
tım 22. 9. 939 cuma günü yapılan mu
nakasasında teklif edil n fiyat had i 
layik görülmemi oldu" n an 12. 10. 
939 per embe saat 15 de kapalı zarfla 
yeniden münasakaya konulmuştur. 

2 - Beherine 13 lira fiyat tahmin e
dilen kaputlara ait nümuneyi görmek 
\'e şartnameyi almak isteyenlerin cm· 
niyet umum müdürlüğü levazım şube
sine müracaattan. 

da Veteriner işleri umum müdür!U- Kiralık - Cankaııa'nın en mutena ye
rinde poıtah ne ilerisinde No. 4/1 de ı ı 
oda, müteaddit banyo kaloriferli mü t;ı. 

........................................ ,----·e 

3 - 1a ekliler mu akkat teminat 
makbuz; veya banka teminat mel..-tubu 
ile ka.ıuni vesaiki muhtevi kapah zarf 
lannı o gün ıaat (15) e kadar mcıkür 
komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P.T.T. 
levazım tj•RJıb ılda Kınacıyan hanında 
P.T.T. ayniyat şubesi ınüdü lüğün • 

3 -Münaka aya iştira edeceklerin 
2437 Ura 50 kuru!jluk muvakkat temi -
nat makbuz vera banka mektubunu 
muhtevi teklif mektuplarını 2 90 sayı
lı kanununun 4 üneU m desinde yan
lı belgelerle birlikte münakasa günü 
saat 14 de kadar komisyona teslim et-
meleri. (4877) 14825 

Dünyanrn en eski ve en eyi tıraJ bıçağıdır 

Ankara'da sahş depoıu: KiGITÇI M. NEDİM İRENGÜN 
Yeni hal No: 1 · 59 Tl: 2246 

ğünde yapılacağı ilan olunur. 
(5142) 15108 

BÜYÜK MlLLET MECLlSl 

Kok kömürü alınacak 
Tür iye Büyük Millet Mecli5i 1-

1 re Heyetinden: 

ı - Kapalı zarf usulü ile Meclis 
ve mü ternilatı kaloriferleri içirı (iki 
>üz) ton ole kömürü satın alınacak · 
tır. 

2 - Şartnamt>si Meclis daire mü -
dürlüğünden bedelsiz alınabilir. 

3 - Muvakkat tem.inat miktarı 
(390. liç yüz doksan) liradır. (Temi · 
nat banka mektubu) olacak'tır. 

4 - Eksiltme 16 · Birinciteşrin -

1939 pazartesi günü saat 15 de Bil -
yük Millet celisi İdare Amirleri He 
yeti oduınaa icra kılınacaktlr. 

S - Kapah zarflann ihale günü sa
at (14) de kadar makbuz mukabilin · 
de tevdi edilmesi lazımdır. 

6 - Taliplerin 249-0 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi 
kaları birlikte getireceklerdir. 
(4921) 14914 

İmtiyaz Sahibi 
lakenJer Artwı 

Umumi Ne!Jrİyatı İdare Eden 
Yazı t leri Müdürü 

Mümtu Faik FENiK 

Klleasete Mlldilril: Naılt ULUO 

ULUS Buımevi ANKARA 

• 

Dl KAT! 
APİKOGLU 

SUCUKLARIN 1 
Tercih Ediniz 

kil bir ev içind kilere müracaat. 3744 

Kiralık Ap. - Yenişehir Yuksel Cad. 
Mimu Kemal mektebi kare111 bahce için· 
de bllyıik alon 4 büyiik l lrü iık oda Par
ke, koo[or, 2. c:i kata müracat. Ti: 33112 

3745 

Kirılık Apilrtman - Postane caddesi 
54 tkaret odaıı yanmda Esen apartmanın· 
da 2 ve 4 odalı daireler. 37SS 

: 

Muayenehane akli 
Nümune Ha tanesi 

FİZYOTERAPİ mütehassısı 

Dr. Fevzi Günalp 
Mu yenehaocsini Anafartalar 
Cad. Belediye ırasında Emek 
Ap. 3 No. lu daireye na!detmi -
tir. Ti~ 1374 3760 

1 

JO Liralık - Bir daire, kalorifer, sıcak 
ıu, ayrıca konforlu dört oda bır hollü iki 
daire kiralıktır. Ki.zımö:z&lp cadde i, No. 
30 Kemah Ap. 3758 

1 ...................................... _. ..................... 
Halis koyun ve sığır etinden ma
muldür. Bütün bakkallarda sa · 
tıhr. 5096 

Taklitlerinden sakınınız. 
Kıralıt Oda - Mobilyalı bir oda kira -

Irk ır .. Pobtane cadde i Dr. Hikmet B. Ap. 
No. 53 ı. ci kat No. ı. 3? 59 

.................. 1 

,_,,, ....... ::.: .. : .... ~.~.:"'""""'''" 
15 ili. 21 BJRlNCl TEŞRlN 1939 

VİYANA SONBAHAR SE Gi i 
Avrupa'oın en mühim İkbsadi ve Sanayi Sergilerindendir. Her türlü 

bulunan: Türkiye Umumi Mümessili: 
izahat İçin hazır 

K. A. MÜLLER ve ŞE 
. 
1 i 

lstanbul Galata Minerva Han Posta Kutusu: 1090 Telefon: 40090 

sız DE SEYAHAT TENZILATINDAN iSTiFADE EDEREK GERi KALMAY 
Bütün e babı istirahat en mutena ve nefis yemekler en temiz oteller 
sayın sergi ziyaretçilerinin emirlerine tahsis edilmiştir. 50.-8 

YENİ SİNEMALA sus 
BU GÜN BU GECE HALK BU GUN BU GECE 

iZ 

11[ vsımin ilk şıheserluindta 
HUDUTLAR 

TEHI,fKEDE 
Filmi buyı;k muv;ıfl kiyetlr 

devıım tdıyor 

BU GÜN BU GECE 

ALTIN HIRSIZLARI 

Buyiilc m11cera filmi 
20 lusım buden 

Türkçe Sö'Zlü l)uyiik Fılm 

StlVEYS FEDAİLERİ 

Baş Rollerde: 

Miricfl~ Balin - E. Von Stvoheime Sean tar 

12.15 de ucuı halk m0 ·ne ir.de z • 5 • Gece 21 
GÖ LÜM SENi lSTfYOR 

BU GECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 

cıındar 

14 • lfi • ıs . Gece 20.30 da 

iZ de ucuz m tine 

Şeyhin oğlu 
Türkçe sözlü 


