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Ulua Baamıevi 1 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus • Ankara 

TELEFON 
Müessese Müdürü 
Başmuharrirlik 

1144 
1371 

Bütün Muhllsipleri ve ikinci derec• I 
Amiri !taları mesuliyetlcrdcn 

kurtaracak olan 
MUHASİBİN KİTABI 
Vergilerin Sureti Hesabı Hakkında 
Tatbiki Misaller ve Umumi Tevkifat 

cetvelleri neşredilmiı1t:r. 
Yazan: Divanı Muhasebatta Mürakip 

L5 KURUŞ Yazı İşleri Müdiirll 
Yazı İşleri 
İ d a r e 

1061 1 1062 ACIMl'Z ANCIMl%.C>t~ 
Yusuf Kenan UNSAL 

607 ıayfa Fiyatı 300 kuruştur. _J 1064 

Sovyetler Vipuride taarruz edecekler 
Sovyet tayyareleri muhtelif yerleri bombardıman ettileı ______ ..... _____________________ ._. ___________ ._. ___________ ...______________________________ 

Bir Finlandiya destroyeri dün 
. . ' . •. .. i ' •• .. ..... ' . ' . ..... . ... .::, 

lronstad üssüne taarruz elli 
Finlôndiya tayyareleri Clün sabah Leningrad 

·üzerinde uçuşlar yaparak beyanname attılar 

111111111111111111111111111111111111111111 

Sovyetlere harıı muvallakiyetle mukavemet eden Finladiya kayak kıtalan 

~= = = = = ;; = = = t 

Cümhurreisimiı dün 
baloya ıeref verdiler 

Finlandiya cephesinde vaziyet çok ı 
az dcğipnittir. Finlandiya körfezin.
deki Hogland adasının işgali rus.lann 
kaydcdebildiklcri yegane muvaffaki
yettir. Buna mukabil finlandiyahlar 
Kareli'deki mevzilerini muhafaza et
mişler, hatti Ladoga gölü şimalinde 
cephe hattını ıslah etmişlerdir. 

Orgeneral Orbay dün Ankara'ya döndü CENEVRE KONSEYi 
Fin hükumetinin yaptığı müracaatı 

Milli Şef İsmet İnönü'nün sayın refika
ları Bayan İnönü'nün yüksek himayeleri 
altında Çocuk Eıirııeme Kurumu tara -
fından dün aktam Ankara Palas salonla -
rında bir kostümlü balo verilmiştir. Balo 
gecenin ileri saatlerine kadar çok samimi 
ve taşkın bir neşe içinde devam etmiştir. 

Cümhurreisimiz İnönü, muhterem re -
fikaları, Batvckilimiz Dr. Refik Saydam, 
Ankarada bulunan bütün vekillerimiz ve 
refikalan, kordiplomatiğe mensup bir çok 
zevat, bir çok mebU11lanmız, ve Ankara -
nın yükaelı: sosyetesine mensup bir çok 
zevat Esirgeme Kurwnunun kostümlü ba
losuna teref vermişlerdir. 
Kunım menfaatine tertip edilen piyan

&oya, baıta Cümhurreisimiz ve refikaları 
olduiu halde bir çok zevat iıtirak etmiı
tlr. 

:Esirceme Kurumunun ıenelik kostümlll 
balosu, her yıl olduğu gibi, bu sene de bü
yüklerimizin ve Ankara halkının Kurum:ı 
. rıı göitinlftl jOilDa •Ulıra7& ~ W.. 
ornek teelril etmittlr. 

ldilU Şefimiz İnönü başta olduğu hal.de 
lıiitün büyüklerimiz ve güzide davetliler, 
dun gece Çocuk Esirgeme Kurumunun 
Yliksek gayesine yardım maksadiyle, Kuru
ına yükıek teberrülerde bulunmuşlardır. 
111111111111111111111111111111111111111111 
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ihtilatların 
faydası 
ve zaran 

Falih Rıfkı AT AY 
Ceçn mayısta birçok heyetler 

Berlin'e giderek Führer'in 50 inci 
doğum yıhnm tesit merasiminde bu
lundular. Bu heyetler arasında en 
fazla ikram görenlerden biri, İs
Panya'da demokratik halk hükü· 
bıetini yıkan frankistler olmuttur. 
Akdeniz,in öbür ucunda, ve İngiliz 
İmparatorluğunun deniz kapıların • 
dan biri üstünde Moskova'nm nüfuz 
kazanmasına tahammül etmiyerek, 
Franko cephesini tayyareler, tank -
lar ve kıtalarla takviye eden 1938 
AlT.anya'aının, 1939 da Baltık'ta, 
ta.r:ti ve merkezi Avrupa'da aynı 
nüfuzun azami emniyet ve istikrar 
te:-tipleri almasına gönülden razı 
olduğunu kimsenin kabul ettiği 
Yoktur. Bilakis akim yattığı ithimal, 
b.asıl ademitecavüz paktı; almanlar 
tarafından, lngiltere ile Fransa'yı 
kendisi ile harbetmekten korkut • 
inak için kullanılmak iatenmİ§se, 
!İmdi dahi, tark fütuhat planları -
hın, gene Almanya tarafından, İn
giltere ile Fransa'yı, kazançlarını 
tasdik eder bir sulha zorlamak için 
kullanılmak istendiğidir. Fakat 
Sovyet Rusya gerek paktı İmzalar • 
ken, gerek harptan sonraki hare
ketlerde bulunurken, sadece kendi 
davası peşinde olduğunu göstenni~
lir. Eğer İngiltere ile Fransa, Ber -
lin,in son saniyeye kadar ümit etti
ği gibi, harptan kaçınmış olsalardı, 
ademitecavüz paktı §Üphesiz bir al
man muvaffakiyeti olacaktı: Al· 
manya hiç de arzu etmediği bu har. 
ha ıürüklcndikten sonra ise, bu 
Pakt Sovyet politikasının bir zaferi 
olrnuştur. Büyük devletler, umumi 
muvazeneyi ve doğrudan doğnıya 
hendi milli emniyetlerini yakından 
tehdit etmediği müddetçe, Sovyet 
Ruaya'nın hareketlerini tasvip etme-

(Sonu S inci ~aT_f adı). 

Finlandiya kıtaları Sovyetle -
rin ,Viborga ihraç hareketi yap

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Odesa' da askeri 
mıntaka kuruldu 

Moskova, 9 a.a. - Kızılordunun ga
zetesi olan "Kraanaya Zvezda" dün 
ilk defa olarak, aon zamanlarda tesis 
edilmi!J olan Odesa askeri mıntakası
nı bahis mevzuu eylemektedir. Bu as-
'1ııiiıiirt - •• o k-..... 

ral lvan Boldin'dir. 
Gene bu gazetenin bildirdiğine · gö

re, korgeneral Yaktov Smuş Kieviç, 
son zamanlarda müdafaa halk komi
ser muavinliğine tayin edilmiş olan 
general Laktionov'un yerine Sovyet
ler Birliği hava kuvetleri kumandan
lığına getirilmiştir. 

• • 

Yugoslavya ta
kımı dün ilk ma-
çını Muhafızgü-

cü ile yaparak 
3-2 galip gelmiş
tir. Misafir ta- • 
kım dün Ebedi 
Şef Atatiirk'ün 
muvakkat kabri- ' 
ne, kıtal Alelc
sandr'ın mezarın 

dan getirdiği bir • 
miktar toprağı 

koymuş ve bü- .. ~, 
yük ölünün hu- • .. 
zurunda hürmet
le eğilmiştir. 

Yukardaki re -
aimde, Muhafız 

gücü kalecisinin 
bir kurtarışı, a
şağıdakinde de 
Yugoslav spor-

cularının muvak
kat kabri ziya
retleri görülii
yor. ( ll aberleri
miz 5 inci say
fada.) 

• 

ASAMBLEYE BİLDİRDİ 
Asamble pazartesi günü toplanıyor 

Cenevre, 9 a.a. - Milletler Cemiyeti .konseyi, öğleden evel, ye-· 
di dakika aüren kısa bir içtİllla yapmıt ve öğleden sonra toplan· 
mağa karar vermiftir. 
Öğleden sonra saat dörtte yapılan fij 

bu ikinci içtimada, Milletler Cemiye-
ti konseyi, önce gizli, sonra hususi 
bir celse aktederek Sovyet - Finlan
diya ihtilafını görüşmüş ve pakt hü -
kümlerine tevfikan Finlandiya bükü
-tının mar--tanı aiiambJeye ibJa
ğa karar vermiştir. Finlandiya mümes 

lngiltere ile aramızda miinakit ticaret anlaşması etrafında temaslarda 
bulurımak üzere, Orgeneral Kazım Orbay'ın reisliği altında Londra'da bu,. 
luna;ı heyetimiz dün sabalıki ekspresle Ankara'ya dönmü~tür. Orgeneral 
Orbay Ankara istaşyonunda MilJi Müdafaa Vek§leti ve Genel Kurmay 
Başkanlığı erk!i.nı ve in.r:iliz büyük elf;iliği müsteıarı tıraf ındın istikbal 
edilmişlerdir. 

sili Holsti, dün akşam neşredilen 

Finlandiya tebliğini zikretmekle ikti
fa eylemiştir. Pazartesi günü için 
toplantıya çağrılmıt olan asamble ih
tillfın mahiyetini ve teraitini tetkik 
edecek Te nibat mt.akerelere esas tet-

( Sonrı 5 inci sayfada) 
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Deniz faciaları 
lllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllltllttlllllltlllllll 

İnfiklk veya mütademe 
yüzünden gene vapurlar battı 
Oılo, 9 a.a. - lngiliz Walton T&pUrU Norveç'in 9imalind.e 

Weıtfjorden'de bir infilak neticeeinde batmıftır. MW-ettebattan 
bir kiti ölmüttür. Diğerleri kwtarıJaraic Bodden'e getiri1mi§tir. 
Bunlardan bir kaçı bir alman vapuru taraf mdan· kurtanlmqıtır. 

Kurtanlanlar 
Londra, 9 a.a. - Şimal denizinde 

batan bir vapurun mürettebatından 
yedi kişi bugün bir kayık içinde gö
rülerek kurtarılmıştır. Bu batan ge
minin adı henüz öğrenilmemiştir. 

Bir İngiliz vapuru battı 
Londra, 9 a.a. - 8795 tonluk ingi

liz Mavasota vapuru Atlantik deni
~Sonu J. anca sayfada) 

Berlin'de Türk 

matbuat ataşeliği 
Berlin Büyük Elçiliğimiz nezdinde bir 

matbuat ataşeliği ibdaı edileceği ve bu 
yeni vazifeye merkezd-en bir imir ile re -
fakatine bir büro persöneli tayin edileceı}i 
haber alınmıştır. 

~ Z '-liL"tiClJiJl:::.l Vı0lli7Clallert 

Bugün 
ikinci sayfamızda : 

İnönü'nün efraf1nda 
kaya gibi 

Yazan: Mahmut Eıat Bozkurt 
4 üncü sayfamızda : 

6 aylık devlet 
tahsilatı 

137.597.903 lira 
Maliye Vekaleti, ikincitesrin ayı ıonu i

tibariyle hazinenin altı aylık tahsilS.tınt 
tesbit etmiştir. Altı aylık devlet tahsilatı 
137.597.903 liradır. Ge~en sen~nin aynı ay
larına nazaran tahsilat 425.524 lira bir 
fazlalrk arzetmektedir. 

Yeni Brezil 
ya elçiai B. Car 
los de Ouro 
Preto dün ıa -
at 16 da Çan
kaya kötkünde 
Cümhur Reiai 
lnönü tarafın -
dan mutat me
raıimle kabul 
edilerek itimat
namesini tak -
dim ey!emİ§ -
tir. 

Sıhhat Vekilimiz Dr. B. Hulusi 
Alataı 

Sıhal Vekilimiz 
Elazığa hareket elti 

Erzurum, 9 a.a. - İki gilndenbcrl 
tchrimirde bulunmakta olan Sılıat ve 
İçtimai Muavenet vekili Doktor Hu
tnsi Alataf, dün öğleden evel burada
ki sıhhi meseleler üzerinde tetkikle
rine devam eylemiı, öğleden ıonra da 
Ilıca'ya giderek orada yapılmıı bulu· 
nan yeni banyoları ve diğer tesisatı 
gözden geçirmittir. 

Doktor HuJUai Alataı Ilıca'dan teh· 
rimize döndükten sonra saat 18.50 de 
Elazığ ve Diyarbakır'a gitmek üzere 
Erzurum'dan ayrılmıştır. 

Sıhiye vekilimiz istasyonda vali ile 
kolordu ve müstahkem mevki kuman
danları, daireler müdürleri tarafı~dan 
uğurlanmıştır. 

Sanoyiimiz için 

yeni kararlar 
Yazan: KelD&l Ünal 

Kabul eanasınc!a Hariciye Umumi Katibi muavini Cevat Açrka
lm da hazır bulunınu§tur. Resmimiz elçiyi Çankaya'da gösteriyor. 

- - - ---- -
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lnönü 'nün etrafında 
kaya gibi 

Mahmut ı::sat BOZKURT 
Propaganda!. 

1 

Güzel bir atalar sözü vardır: 
Bunu eskidenberi işitiriz. Tüccar "Yalancının mumu yatsıya kadar 

propagandası .. mallarını satmak için yanar.,. 
büyük ticaretanelerin çoklukla baş- Ve ilave edebiliriz: sonra yalancı 
vurdukları bir vasıta! karanlıklar içinde kalır. Karanlıklar 

Propaganda 1 içinde yok olur gider. 
Falan politikacının propagandası Hem ne tuhafı Bu adamlar türkil, 

yapılıyor. Halk nazarında yükselt- türkten fazla seviyor ve onu ondan 
mek, meclis içinde itibarını artırıp iş fazla düşünüyorlarmış ? 
başına getirmek için.. Atatürk rejiminin hiç bir yanından 

Birincisine .r~ld~~ deni~diği de o- çıkılmış değildir. Çıkılmıyacaktır ve 
lurdu .. fakat ıkıncısıne daıma propa- çıkılamaz. Çünkü bu rejim türk ulu -
ganda denir ve ?u iş, bu a~~nı, b~ a- sunun yaşama şartıdır. 
lanları geçmezdı. Mesela: efendım! Bu rejimi, inkişaf ettirerek daha 
reklam bilmiyoruz:. . .!'.ropagandadan ilerisine gitmek mümkün, fakat ge
anlamıyoruz !,, denıldıgı zaman akla rilemek asla! 
bu gibi isler gelirdi. H""k"" t. · · t k" tt" w• d • ,. . u ume ımızın a ıp e ıgı ıır po-

Bugün, yukardakı anlamından da - litikaya gelince bundaki isabet 0 ka-
ha geniş alanlara girdi. Eskisinden dar katidir ki b~ politikaya milli po
yüz kat, bin kat bir milyon kat fazla litika demek çok yerinde bir şey 0 • 

b.ir yalancı karakterle faaliyete geç- lur. Bundan, şöyle gelip geçici bir 

tı. d 
1 

zaman politikası değil, büyük, hayati 
Propagan a politikayı anlıyorum. 
Zamanımızın bcuı uagu ıunısıı oılah-

ları arasında yer aldı. Yıkıyor, bozu -
yor ve yok ediyor. Savaş başlamazdan 
önce, propaganda başlıyor. Savaş için
de devam ediyor. Savaş bitince gene 
söyleniyor. Bozmak için, felce uğrat
mak için ve nihayet yıkıp gömmek 
yok etmek için boyuna uğraşıyor. 

.... 
Dunyanın dörtte üçil, bugiln boğaz 

boğaza döğüşmektedir. Dünya kan ve 
ateş selleri içinde boğuşuyor. Bütün 
dilediğimiz, onun bu badireden bir a
yak önce kurtulmasıdır. 

Bize gelince, biz elde silah barışı 
bekliyoruz. Ve kimseden korkmuyo-

Eskiden nedir o ? Reklam mı? Pro
paganda mı? Bırak şu yalanları der-
lerdi. ruz. 

Fakat bunlar, son tekillerini aldık- Propagandacılara bir tavsiyede bu-
tan sonra maskelendiler. Hakikat gi- lunmağı çok faydalı buluyorum. Ya
bi dinlenmeğc ba§ladılar. !şin asıl bana yere kendilerini yormasınlar. Bu 
korkunç yanı da bu oldu. Yalanın, ha- memlekette, onları dinliyecek dinle
kikatin yerini alması; onu, ört bas et- dikten ıonra inanacak tek bir adam 
mesi oldu. yoktur. 

Fakat maske gitgide sıyrılıyor. Sıy- Belki sıkıntılı zamanlarımızda bizi 
nlan maskenin ardısıra, yalan da bil- güldürmeğe vesile olurlar. 
tün iğrençliğiyle sırıtmağa başlıyor. Türkiye, önce bozguna verilen ve 
Şimdi, yalancının, safları bile aldat- sonra yıkılan zavallı memleketlere 
maıı güçleşiyor. Yavaş yavaı: "Bırak benzemez. 
ıunu canım, falan yerin propagandası, Türkiye nedir? 
filan ajansın uydurmaları 1,, denmeğe Türkiye, tek parça kaya<lan yapıl-
ba!landı. mış bir piramittir. 

Haftalardanberi, ti kahve kö§eleri- Piramit, tilrk milleti ve bunun başı 
ne kadar dedikodusu yapılan şeyleri, İnönü'dür. 
memleketimizde bilmiyen, duymıyan 
kalmadı. Ve hemen ilave edelim; gül- Türk milleti İnönU'nUn çevresini 
miyen der. kaya gibi sarmıştır. 

Atatürk rejiminden çıkılmıf.. Atatürk'ün bu büyük eseri, kan ve 
İngilizlere franıızlara kapılmıt a- yangın dalgaları içinde olanca hey-

(tamlarmııız ı Jııwıı bet ve azametiyle yükselmektedir. 
. Daha bilmem neler, neler? 1 İnsanlığın bu karanlık geceleri için-

Fakat, Atatürk rejiminin neresin - de piramide vuracak gayızlar, hınçlar, 
den çıkılmıı? kasırgalı gecelerde kayalara çarpan 

İngilizlere, franıızlara neden ve kudurgun dalgalar gibi parça parça 
nasıl kapılmııız? olmağa ve sonra köpük gibi dağılma-

Tabii buralara dair izahat yok. Sa- ğa mahkQmdurlar. 
dece lif ve Uif ve bir ıürU yalan ve Propagandacılar t 
iftira •• fakat eğer yalan ve iftira, mu- Yalancıları 
vaffak bir silah olsaydı; dünyanın 

1 

Bundan haberiniz olsun: yükselen 
bahtının çoktan iftiracılar ve yalancı- kayaya bakınız ı 
lar elinde kalması lazımgelirdi t Fa-
kat it böyle değil.. Ankara: 9-11-1939 

Ankara İçin 
kanalizasyon 

Denizbank davasma dün 
devam edildi 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Deniz -
bank davasına bugün de devam olun
du. Devlet limanları umumi reisi B. 
Raufi Manyaslı, muavini B. Hamit 
Saraçoğlu, İstanbul defterdarı B. Şev
ket, elektrik şirketi eski müdürü B. 
D~lakova şahit olarak dinlendiler. 
Muhakeme diğer şahitıerin dinlenme
si için ayın 28 zine bırakıldı. 

Türk - İsveç ticaret anlaşması 
İsveç hükümctiyle akdettiğimiz yeni ti

caret ve kliring anlaşmaları etrafında ha • 
zırhklar bitmek üzeredir. Mlizalıerelere 
bugünlerde baıılanacaktır. 

ULUS 

Türkiyeden 
FRANSA GENİ~ 

MİKTARDA KURU 
VEMİS ALIYOR 

~ 

Yakında Fransa bü.tün 
ihtiyaçlannı karşıhyacak 

kuru sebzede alacak 
Mühim ihraç maddelerimizin Fran

sa'ya geniş mikyasta satışlarını temin 
edecek tedbirler neticesi olarak, Fran 
sız rejisinin bu sene memleketimizden 
(100) milyon Franklık tütün mübaya
asına karar verdiği ve ayrıca alaka -
dar fransız teşekküllerinin yağlı to
humlarla kuru sebzelerden de büyük 
mikyasat mübayaa teşebbilsünde bu
lundukları evelce bildirilmişti. 

Demir ve in~aal 

malzemesi Halleri 

Ar~ıerikadan bu mallar 
serbestçe getirilebilecek 

Ticaret Vekfiletinden tebliğ edil -
miştir: 

Demir ve inşaat malzemesi fiyatla
rında görülen yükseklik üzerine, Ti
caret Vek5.leti, bu maddelerin memle
kete ithali imkanlarını kolaylaştır -
mak üzere, icap eden tedbirlere teves
sül etmiştir. 

Bu maksatla Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından dövizi milbayaa 
hakkı Takas Limited şirketinden alın
mak şartiyle, malın ithalinden evel 
Türkiye Cümhuriyet Merkez banka
sınca ithalatçılara tazım gelen akre -
ditif açılacaktır. Bu suretle Amerika
dan demir ve inşaat malzemesi ser -
bestçe getirilebilecektir. 

İthalatçılarımız Takas Limited'e 
müracaat ederek hemen siparişlerini 
verebilirler. 

Ruhi Bozcallnın 

muhakemesi 

Alınan son mallımata göre, Tica -
ret Vekaletinin teşebbüsleri üzerine, 
diğer mühim ihraç maddelerimizin de 
geniş mikyasta Fransız pazarında sa
tı~larını temin edecek tedbirler alın • 
mıştır. Bu cümleden olarak (10) bin 
ton kuru üzüm, (5) bin ton incir ve 
(3) bin tonu kabuksuz ve (1000) tonu 
kabuklu olmak üzere (4) bin ton fın- Tayyare kaçakçılığı işinde Ekrem 
dığın Fransaya ithali için Fransız ma Könik'e yardım ettiği iddiasiyle mah
kamları tarafından ithal permisi ve - kemeye sevkedilmiş olan Hariciye 
rilmesi takarrur etmiştir. Kuru mey- Vekaleti eski memurlarından Ruhi 
velerimiz için Fransada bu tedbirler Bozcalı'nın temyizen tetkik edilmek
alınırkcn, kuru meyve fiyatlarının mü te olan muhakemesine dün öğleden 
sait olduğu ve satışlarda da kolaylık evci Ankara Ağır Ceza mahkemesin-
bulunduğu anlaşılmakta ve ihracat • de devam edilmiştir. Ruhi muhakeme

çılarımızın Marsilya'da bir miktar de bizzat bulunmuş ve mahkeme reis
konsinyasyon mal bulundurmaları da liğine bir istida vermiştir. İstidasın
Fransız ithallitçıları tarafından isten da, vekili avukat Hamit Şevket İn
mektedir. Fransad'a kuru meyveler ce'nin Satyc davası münasebetiyle !s
stokunun bulunmaması, kuru meyve- tanbulda bulunduğunu ve duruşma -
!erimizin Fransa'ya ihracı hususunda nın başka bir güne bırakılmasını rica 
mUsait fırsatlar hazırlamış bulunmak- ediyordu. Bu talep mahkemece kabul 
tadır. Alikadar ihracatçılarımızın bun olunmuş ve duruşma bu ayın 29 una 
ları gözönünde bulundurarak hareke- talik olunmuştur. 
te geçmeleri için, Ticaret Vekaleti ta- ---
rafından alakadarlara tavsiyede bulu
nulmuştur. Uluburlu'dan yardım 

Tercan felaketzedelerine 
Ayrıca Fransa'nın almış olduğu ka

rarlar neticesinde, Fransa'nın bütün 
ihtiyaçlarını karşılıyabilecek büyük 
miktarlarda kuru sebzenin de memle- Uluborlu, 9 a.a. - Kazamız Kızılay 
ketimizden mübayaası derpiş edilmiş- kurumu, dün kaymakamımızın riyase
tir. tinde yaptığı bir toplantıda Tercan 

Fransa'nın Türlciye ile ticari müoa:: arek ti arz felaketzelerine ilk yar • 
delelerini arttırmağa ve Türk ihraca- dım olarak 300 lira göndermeğe karar 
tını teşvike matuf olan bu esaslı ka vermiştir. Bu para derhal umumi mer 
rarları gerek resmi mahafilde ve ge - keze gönderilmiştir. 
rek ticaret muhitinde derin bir mem-
nuniyet uyandırmıştır. 

Vakıflar U. Müdürlüğü 
bir galeri a~ıyor 

P .T.T. gişeleri ve istaı:t,YOnlarda 
damga pulu satılacak 

P.T.T. gişelerinde ve D.D.Y. işletme is
tasyonlarında satılması kati bir zaruret 
olduğu gözönüne alınarak yalnız damga 
puluna miinhasır olmak üzere P.T.T. gi • 
!le ve D.D.Y. istasyon memurlarına bayi 
b·ılunan yerlerde dahi pul sattınlrnas: ka
rarlaşmıştır. Pul aatacıık gişe ve istasyon 
mcmurlıı.n için vokiletten izin ahnmıya -
cak, P.T.T. müdürlükleri ve D.D.Y. işlet -

Türk vakıflarının tarihini, vakıfla- me müfettlşliklerlnce yazılacak tezkere 
ra ait abidelerle tarihe ve sanat eser- üzerine pul satmalarına izin verilecek -
!erinin ve içtimai müesseselerin kıy- ı_i_r·-------------
met ve ehemiyetini, bunların idare ve 
idamesini temine matuf bugünkü iş- ,.. 
teri ve hareketleri mücmel bir tarzda 
anlatmak maksadiyle vakıflar umum 
mUdürlilğü binasında bir galeri tesis 
edilmiştir. 

Program değişti 

Her gece 

Mezey Revü 
ve .. Yeni Varyete 

Baraj Lokantasında 

Galeri yarın açılacaktır. İlk gün 
Büyük Millet Meclisi balarının gez
melerine tahsis olunmu2tur. Yarından 
cumartesi gününe kadar galeri veka
letlerle umum müdlirlükler erkanı ta
rafından dolaşılacaktır. Ve gelecek 
hafta bidayetinden bu ayın sonuna 
kadar vakıflar galerisi halkın gezip 
dolaşmasına açık bulundurulacaktır. 

Bugün saat 17 den itibaren natinel 

Ti. 3941 
..J 
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Pazar müsahabeleri 
• Zevk er ıye e ·r ni? 

Selim Sırn T ARCAN 

..t-.dnsızlar zevklerle renkler mü · ı tavrından musikiye, şiire alfikasından, 
nakaşa ed.ilmez, derler. Öyle ya, be - vücuduna ihtimamdan zevkinin ter • 
nim pek beğendiğim ve zevk aldıgım biye derecesini ve medeniyet seviye-
bir şey, sizin hiç hoşunuza gitmiye - sini ölçmek müml:ün olmaktadır. 
bilir. Renkler de öyle değil mi? Ben Hiç şüphe yok ki iptidai kavimler· 
kırmızıyı, siz maviyi bir başkası yeşi- de ze•ık, terbiye edilmediği için geri· 
lı sever. Gödrüğümüz, işittiğimiz, dir. Bazı mecmualarda Afrika'da ya • 
hatta ycdi~imiz ~eylerin kı~ m~t ve -1 şıyan bedevilerin acaip resimlerini 
ya lezzetim takdır sırf şahsı bır me - •görüyoruz. Bu zavallılar güzelleşmek 
lekedir. Bir adama sen bunu neden ıçın vücutlarına dövmeler yapıyor, 
bu kadar seviyorsun? denmediği gibi, kolarına, bacaklarına, bunınl:ırına. 
sen bunu neden takdir etmiyorsun? kulaklnrına, dudaklarına, fildişi hal· 
da denemez. Çünkü bu bir his mesele- katar takıyor, ba§larını süsledikleri 
sidir. Hisse ait şeyler izahı mümkün tüylerle korkunç bir şekle giriyorlar l 
değildir. buna mukabil en medeni milletler gü• 

Yalnız hoşa giden, beğenilen, tak- zelliği sadelikte, zarafette arıyorlar. 
dir edilen veya bunun aksine fena, Musiki de öyle değil mi? İptidai 
çirkin görülen, hoşlanılmıyan şeyleri kavimlerde kullanılan mızıka aletleri 
tetkik veya milnak~ş~ ~Y:la ve mu~a : kasnaklara gerilmiş deriden veya ku· 
kemeye taallQk e.ttığı ıçm onlc:.rı ılmı ru güriiltü çıkaran bakır çal paralar. 
bir tahlilden gcçırerek akıl ve mantı- dan ibarettir. Halbuki medeni millet
ğın kabul edeceği bir neticeye var- . lerin mızıka aletleri ilim ve sanat aa
mak mümkün olur ki buna ~c~k te~ - ı yesinde mütekamil bir şekil almı~tır. 
biyesi diyoruz ve o sayede ıyı, nezıh y . kl . b" d·ı . . 
bir zevki k .. il k b b" k anı zev erı ter ıye e ı mıı ve ın. 

ot , a a ır zev ten ayırt celmiştir. 
edebiliyoruz. Sanat bakımından hiç 
bir kıymet ifade etmiyen şeylere kar- Şurası muhakaktır ki medeni ln1811• 
şı hayranlık duyanlara zevk terbiye _ !arda zevkin miyarı olan vücut, ahlll.k 
sinden mahrum damgasını vuruyoruz. ve zekS öyle bir kül teşkil eder ki 

Umumiye'tle medeni insanlar zevki bunlardan biri zafa uğradığı zaman 
üç §eyde aramışlar: güzel, iyi, doğru. tesirini derhal diğerleri üzerinde gös
Güzel, doğru, iyi nedir? Bu üç mü _ terir Mesela zekayı yükselten talim 
meyyiz vasfın bir örneği var mıdır? ve terbiye ihmal edilince cehalet ön 
Meşhur fransız filozofu (Diderot) alıyor, ahlak düşüyor ve tesirini bun· 

şöyle diyor: "içinde yaşadığımız ce • da gösteriyor. 
miyet arasında biribirine tamamiyle Zevki fena eğlencelerde, sefahatte, 
benziyen eş iki kişi yoktur. Uzuvların içkide, kumarda arıyan insanların sı· 
teşekkülü, hisler, vücudun biçimi, ke- bati bozuluyor, bedeni düşkünlük der• 
mikter, adaleler, zeka, hafıza, dikkat, hal kendini gösteriyor, bundan tabi • 
mallımat, terbiye başka, başkadır. atiyle zeka da müteessir oluyor. 
Ondan maada iklim, muhit, anane, Zevki yiyip içmekte vücudu atıl bir 
adet ve yaşayış tarzlarının da başka- halde bırakmakta arıyan insanlarda 
lığını düşününce bu kadar biribirine işlemek için halk edilmiş olan beter 
benzemiyen insanların güzellik, iyi - makinesi hareket kabiliyetini günden 
lik, doğruluk hakkında aynı kanaat 
beslemelerine imkan yoktur... güne kaybederek uzviyetin ahen • 

Fakat buna rağmen gene bu filozof ği, tenasübü bozuluyor. Vilcut yağla-
şöyle bir mü talca ortaya atıyor: nıyor, çirkinleşiyor, kudret ve kuvet• 

"Ne olursa olsun iyi düşünen, iyi ten düşüyor ve bu düşkünlük tesirini 
gören, zevkleri tekemmül etmiş olan zeki ve ahlakta gösteriyor. 
insanların mütalealarının az çok biri- Eğer bu beden ataleti bir mill•tto 
birine yaklaştığı bir sembol vardır ki umumi bir şekil alırsa insanlar çirki· 
o da tenasüpten, ahenkten, zarafetten ni güzel görmeğe başlıyorlar ve göz -
doğan bir güzellik, fenalığı reddeden lere rahatsızlık vermesi lbım ge • 
bir iyilik, yalanın zıddı olan bir doğ- len faz]a şişmanlık, bilakis hoşa bllo 

1 k gidiyor. ru u tur.,, 
Dldcrot"nun bu kan-. 1ı.t l e..J&l 

Yunanistan'ın ikbal ve kemal devri o
lan (Periclese) asrına götürüyor. O 
devirde güzellik bir ibadet mahiyetin· 
de imiş. İlahlara yakın olmak için 
herkes gilzel olmıya çalışırmış. Bir 
yunanlı için güzellik tenasüpten, 
ahenkten, doğruluktan, iyilikten do -
ğar:mış. Bu nevi güzelliklerdir ki o 
bir avuç Elen'in bedii zevkini terbiye 
etmişti. 

Bu tenasüp, bu ahenk, bu doğruluk 
bu iyilik bedende olduğu kadar, ah -
lakta ve zekada aranırdı. Erler mey -
danı olan stadyomlarda boy ölçüşmiye 
çıkan elen'lerin koşuda, atlamada, gü
reşte muvaffakiyetleri kadar, zeka, 
ahalk ve bedeni güzellikleri de ara -
nırdı. 

Her biri bir heykel kadar endam
lı olan delikanlıları herkes biribirine 
göaterirken onların ahlaki ve fikri fa
ziletlerini de sayıp dökerlerdi. 

İşte böyle insanlarda aranan ve 
incelmiş zevklere uygun gelen vasıf
lar medeni dünyada zekanın, ahlakın 
bir tezahürü olan edebiyatta ve içti -
maiyatta aranmıya başlamıg, beynel -
milel makbul olan kanaatler nihayet 
umumi bir kaide şeklini almıştır. Bir 
insanın giyinip kuşanmasından, ye -
mek yiyişinden, evinin döşeniş tar -
zından, konuşma şeklinden, vazı ve 

ot.~ .,_ -..:ıı •• 1 ... 

bakacak olursak şehirlerinde, evlerin
de, otellerinde, sokaklarında, giyin .. 
me, yemek yeme, konuıma tarzların -
da, vücutlarının teşekkül ve inldp.f 
şeklinde göze çarpacak bir zarafet 
görilrüz ki zevkimizin terbiyesi içiıı 
bundan güzel örnek oJamaz. 

Çağn 
X Maliye Encümeni 11-XII-1939 

pazartesi günü umumi heyetten son
ra toplanacaktır. 

XArzuhal Encümeni 11-12-1939 pazarte
si günü umumI heyet içtimaından sonra 
toplıınacaktır. 

Xlskan kanunu muvakkat encümeni 11-
12-1939 pazartesi günü heyeti umumiyedcıı 
sonra toplanacaktır. 

Dün Ankara'da hava 

yağmurlu ge(f i 

Nafıa VekAlcti, şehrimizin en mUhim 
ihtiyaçlarından biri olan kanalizasyon i · 
ıini bir an evci ikmal etmek üzere bir ka
nun projesi hazırlamışur. Ankara kana -
Jizasyonu uzun senelerde sarfedilmek üze
re 7,5 milyon liraya mal olacaktır. Kanali
zasyona ait planlar tamamen hazırlanmış • 
tır. Projesine gore Y enışehirde bir ana ka
nal olacaktır. Çankaya. Cebeci ve Akköp
ru civan ayrı b"rer kı:nalla bu ana kanala 
bailanacakur. Eski Ankara ic;in yapılan 
kanalizasyon projesi imar plfi.nlarının ta
hakkukundan sonra yapılaca!:tır. Dikmen 
ıcllcrini onlemek uzere Dikmenden yapı
lacak kanalın kutru c;ok geniş olacak, bu 
suretle Yenişehir faz:la ya:;.ışlı zamanlarda 
ıel tc.'ılikesınden kurtulacaktır. Nafıa ve -
kileti. kanalizasyonu yaptırdıktan ıonra 
belediyeye devredecek, bell'diye hazineye 
borçlanacak ve borçlarını uzun taksitler • 
le hazineye ödeyecektir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Dün şehrimizde hava kapalı ve ara. 
lıklı yağmurlu geçmiştir. Rüzgar ce
nuptan en çok 9 metre kadar hızla es
miştir. En yilksek sıcaklık 10 dereco 
olarak kaydedilmiştir. 

(. H~ P: kongreleri 
Uluborlu, 9 a.a. - Uluborlu cUmhu

riyet Halk Partisi kaza kongresi dtin 
toplanmıştır. Kongrenin açılışını mü
teakip Ebedi Şef Atatürk'ün aziz ha
tırası tebcil edilmiş ve Partililerin a
laka ile tal:ibettikleri müzakereler so 
nunda yeni idare heyeti seçimi yapıl
mıştır. Kongre mesaisine nihayet ve
rirken başta Milli Şef olmak üzere 
lıUyüklerimize şükran ve bağlılık his 
Ierini bir def:> daha izhar etmiştir. 

Gerze' de 
Gerze, 9 a a. - Kaza kongresi dün 

Parti mıntaka milfettişinin iştirakiyle 
toplanmış ve dilekler üzerinde mUza
kerelerde bulunarak bunları tasvip ey 
lemi§ ve mesaisine nihayet vermiı • 
tir. 

f'ah"ye miidürlerinin harcırahı 
Nahiye mudıirHiklcrine harcirah muka

bili her ay maktuan verilmekte ol ., onar 
liradan hiç bir vergi kesilmemesi Maliye 
Vekilctince kararla!itmlmı!itır, -

Nafile zahmet ! 
lstanbul'da ve Anlcara'da bir ta

. kını yabancı dostlarımız, bizi dün -
ya ahvali hakkında tenvir etmek/ 
gibi hayırlı/ bir maksatla yazılmış, 
dizilmiş, basılmış tercemeler gön
dermeğc devam ediyorlar. 

Ekonomik buhran dolayısiyle traş 
sabununu bile vesikaya tabi tutan
ların bu sırada bir hayli terceme, 
tertip, baskı ve kağıt masrafı edip 
böyle bir fedakarlık yapmalarına, 

bilmem ki, ne lüzum vardır? 
Evlerimizde radyolarımız, hem 

de düğmesi her istasyona çevrile
bilecek serbest radyolarımız var. 
En büyüğümüzden en küçüğümü
ze kadar içimizde birkaç yabancı 

dil bilenler çoktur. Gazetelerimizin 
üzerine sansilr murakabesi çökmilı 
değildir.· lcalernlerimizi yalnız mü
rekkebe değil, ondan daha fazla hil
riyte banarak yazı yazıyoruz. 

Hal böyle iken bu fuzuli zahmete 
neden ihtiyaç duyulduğunu anla
mak kolay olmuyor. 

Harp başladığı saman İngiliz tay
y_areleri Almany_a üzerinde u~muı-

'#AN 1~1 IL~R 
/ar, onlara bomba yerine milyonlar
ca beyanname atmışlardı. O zaman 
bu haberi alanlar, hayret etmediler. 
Çünkü Faterland'da HAKlKAT'in 
vesika ile bile alınamıyan kıt ve na
dir bir nesne olduğunu herkes bi
liyordu. 

Günün birinde alman tayyarele
rinin de Fransa ve lngiltereye be
yanname atmağa kalkıştıklarını du
yanlar gülümsediler. Çünkü harp 
haline ve sansüre rağmen bu iki de
mokraai memleketinin gazeteleri 
bütün doğru haberlere sütunlarını 
açmış bulunmaktadırlar. 

Onun gibi bir ingiliz King Hall 
çıkıp Almanya'da birçok adreslere 
mektuplar gönderince lüzumsuz bir 
zahmete, faydasız bir fedakarlığa 
girişmiş olmuyordu. Fakat hüriyet 
ve demokrasi ülkesi olan Tfrrkiye
de buna benzer bir tenvir! teşebbü
sü, denize maırapa ile tuzlu su dök
mek nevilJden lüzumsuz bir bıreket 

olmaktadır. 
Kağıda yazık: mürekkebe yazık, 

gizli gizli çalışan matbaaya yazık, 
terceme için patlatılan kafaya ya
zık/ Ve nihayet biltiln bu İ§lere 
harcanan paraya yazık/ 

MDnih suykastının faili olarak 
Elser isminde birisinin yakalandı
ğını yazan varakpare/eri bize ka
dar gönderenler, bütün bu tafsila
tı, en hurda noktalarına kadar bi
zim, çoktan neıretmiı olduğumuz
dan haberdar değiller miydi? 

Herhalde ya değillerdi, yahut da 
eski zaman misyonerleri gibi, ken
dilerini faaliyette glJsterip bağlı bu· 
Jundukları teşkilftın haznesinden 
para koparmanın blJylece yolunu 
bulmuşlardır. 

Yoksa bu adamlar hakiki vazlye· 
timizi bu kadar az kavramış/arsa 
buna acımaktan ba§1ca ellmizden 
bir ıey gelmez. 

TOrklerln ceaaut, ısimkfrlıi, 

doğruluk gibi bütün dünyaca bi
linmesi lizımgelen bir sıfatları da
ha vardır: uyanıklık ve zeka! 
Zekayı çelmek, uyanık insanlara 

dostu düıman göstermek kolay iş
lerden değildir. 

Nafile zahmetlere girişip kendi
lerini yormaswlar / 

Müstehcen! 
--lzmit müddeiumumisi bir takım 

tablolara "müstehcen" damgası ya
pıştırmıı olduğu hatırlardadır. 

Şimdi de lstanbul müddeiumu
misinin Piyer Luiz'den yapılan Af
rcdit tercemesine gene aynı vasfı 
verdiğini öğreniyoruz. 

Dünya edebiyatı içinde büyük 
bir sanat kıymeti kazanmış olan bir 
esere 1939 Türkiyesinde böyle bir 
cephe almayı yadırgarsak bizi hak
lı görünüz. 
Kaldı ki eser, bundan hiç olmaz

sa, yirmi •ene önce de terceme edil
miş, eski harflerle basılmış, hiç bir 
itiraza uğramamıştı. 

Herhalde kanun ile sanatın sını
rını muhkem bir surette çizmek 
saruretlad•1.ls. 

T. !. 

Yurtta hava doğu ve cenup doğusu 
bölgeleriyle Akdeniz kıyılarında bu
lutlu, diğer bölgelerde kapalı ve ya 4 

ğışlı geçmiştir. 24 saatlik yağışların 
metre mürabbaına bıraktıkları su mik 
tarları Gelibolu'da 44, 1stanbul'da 17, 
Edirne'de 9, Kocaelide 5, Muğla'da 
93, Turgutlu'da 78, Çanakkale'de 61, 
İzmir'de 35, Dikili'de 31, Balıke~ir'do 
21, Tavasta 15, Nazilli'de 11, I!gın'da 
20, Uşak'ta 12, Kütahya'da 8, Antalya
da 27, diğer yağış gören yerlerde 1-4 
kilogram arasındadır. 

Bu sabah ölçülen kar örtiilerinin ka 
lınlığı Erzurum'dn 11, Uludafda 20 
santimetredir. 

Rüzgarlar Tral:ya, Kocaeli bölgele· 
riyle Ege'nin şimal kısımlarında şi· 

malden saniyede 7, diğer bölgelerde 
umumiyetle garp istikametinden sa -
niyede en çok ~ metre kadar hızla ı:s
miştir. 

En yüksek sıcak} klar Trabzon'üa 
17, Bodrum ve Sams ın'Ja 18. Antal
yada 19, Adana"da 21 derece olarak 
kaydedilmiştir. 
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( DIŞ POLİTİKA) 
Harp karşısında İtalya 

. ~ ,1•• ............................................ ~--
0 • : D U N K u j 

Yüksek fatist meclisi evelki gün 
içtima ederek Hariciye Vekili Kont 
Ciano ile Musolini'yi dinledikten 
•onra ıöyle bir takriri kabul etmiş
tir: 

1 - Faşist meclisi, Avrupa harbı 
karşısında hükümetin takip ettiği 
''muharebe dıtında kalmak,, siyase
tini tasvip etmiştir. 

Kronşlad üssüne taarruz elli 
2 - ltalya'nın muharip olmama

ıı, ihtilafın bu ana kadar cenubu 
tarki Avrupa'ya ve Akdeniz'e sira
l'et etmesine mani olmuıtur. 

(Başı 1 inci sayfada) vaffakiyetli bir taarruz yapmıştır. 8 Kanunuevelde, Sovyet kıtalan, 
masına mani olmak ıçın hazır- Bütün Finlandiya ,destroyerlerinin her istikamette ileri hareketlerine de-
lanmaktadırlar. Bu ihraç hareketi İngiltere'den satın alınmış olduğu vam etmiştir. 
muvaffakiyetle neticelendiği takdir - kaydedilmektedir. Kareli berzahında, bu berzahın şark 

3 - Almnnya ile İtalya arasın -
da.ki münnscbetler ittifak misakı 
ile bu misaktıın cvel Milano, Salz -
hurg ve Berlin'de teati edilmiş olan 
görüşlerin kurduğu ıekilde devam 
etnıektedir. 

de Kareli berzahındaki Finladiya Hava faaliyeti kısmında, 7/12 tarihinde Fin esas 
müdafiİeri iki ateş arasında kalmış bu Finlandiya hava kuvetleri dün müdafaa hattını yarmış olan Sovyet 
lunacaklardır. Bu arada Kareli mın - büyük bir faaliyet göstermişlerdir. kıtaları, şimal istikametine ve cenah
kasındaki mücadele, muanniddane Bu kuvetler yalnız beş rus tayyaresi- !ara doğru muvaffakiyetlerini inkişaf 
bir şekilde devam etmektedir. Sovyet ni düşürmekle kalmamış aynı zaman- ettirmişlerdir. 

4 - Arnavutluğun i~galinden 
•onra ltıılya'nın hudutları genişle • 
diğinden, İtalya Tuna havzasında 
alup biten şeylerle doğrudan doğ
t"tıya alakadardır. 

kıtaları Mannerheim haıttını yarmak da rus askeri tesisatının bulunduğu Fena hava dolaytsiyJe, keşif uçuş
için beyhude gayretler sarfetmekte- Baltiski limanını yeniden bombardı - !arından başka hava faaliyeti olmamış 
dirler. man ederek yangınlar çıkarmışlardır. tır. 

Haber verildiğine göre, Sovyetler Bu hareket Finlandiya limanlarının T a11 ajansının tekzibi 
Linahamari'ye asker ihraç ettikleri sı- ruslar tarafından ablukasına karşı fin
rada büyük zayiat vermişlerdir. Sov- landiyalıların bir mukabelesidir. 

5 - ltalya gerek prestiji ve ge • 
tek menfaatleri namma deniz tica • 
teti yollarını mahfuz bulundurmak 
etnelindedir. 

Bundan ba~ka içtimadan son • 
l"a. bir de tebliğ neşredilmiş • 
til' ki, bu tebliğ 1talya'nın harp kar
§ısındaki vaziyetini daha kısa ve 
daha vazıh olarak izah etmektedir; 
tebliğde deniliyor ki: 

yet vapurları sahile yaklaştıkları sı - Diğer taraftan yaralı bir sovyet e
rada korkunç infilaklar vuku bulmuş, siri, hastanede kendisine sorulan su
iri kaya parçaları berhava olarak de - allere cevaben Kızılordu pilotlarına, 
nizin uzak noktalarına kadar düşmüş sivil halkı bombardıman etmemeleri 
müteaddit kayıklar devrilmi~ ve yüz - için kati emirler verildiğini, fakat şe
lerce asker boğulmuştur. İnfilaklarla hirlerdcki askeri hedeflere taarruz e
birlikte Finlandiya mitralyözleri müt- derken tam surette nişan almak im -
hiş bir ateş seddi vücud:ı getirmekte kansızlığından dolayı bu emri harfi-
idiler. ren y erine ectirmck müşkül oldu -

Petsamo mıntakasında ğunu söylemiştir. 
Petsamo mıntakasında muharipler Nikel madenleri ve Hangö 

"Avrupa anla§mazlığında hiç bir tarafından siperler inşası, bilhassa limanı bombardıman edildi 
l'enilik olmadığından İtalya muha- kutup gece mevsiminin başl~ası d.o- Petsamo cephesinde, rus tayyarele-
ıernatın başladığından beri tuttuğu layısiyle bir mevzi muharebesıne. gı - ri nikel madenlerini bombardıman et-
hattı harekette, yani gayn· muha- ·ı k ld ğ go··stermektedır b · 

rı me te o u unu · mişlerse de, hedeflerine isa et ettıre-
tiplik vaziyetinde devam edecektir. Finlandiyalılar şimaldeki sahil mm- mcmişlerdir. IIer iki taraf, yakında 
l'una havzasında ve Balkanlarda takasını terkederken bütün evleri müsademelere hazırlanmaktadır. 
ltatya'yı alakadar eden her §eye t"'-rip ettiklerinden sovyet kıtaları a- b ·· H ·· k ...,, Sovyet tayyareleri ugun ango 
l arşı, faşist hükümeti 18.kayıt ka - çıkta kalmışlardır. limanını bombardıman etmişlerdir. 
anıaz.,, Şiddetli kar fırtınaları Finlandiya- Bombardıman kurbanlarının adedi he 

Gerek kabul edilen takrirden ve nın cenubu şarki kıtasında kara ha- nüz malum değildir. Bombalardan ço-
Rerek tebliğden anla§ılacağı Üzere, reketleri yapılmasına mani olmakta - · · 
harbın başladığı gündenberi vazi _ ğu hedeflerine isabet etmemıştır. 
l'ettc bir deği§iklik vukubulmadığı- dı~ir norveçli muhabir Sovyetlerin Helsinkide büyük bir infiCal h~küı;1 

k sürmekte ve tam Milletler emıyetı-ba göre, ltalya'nm harp ar§ısın - Petsamo cenubuna 7 5 kilometre me - b 
d .. kı" vazı·yetı"nde de bı"r degvı',.ı"klı'k . . . k . 1 nin toplandığı sırada yapılan bom ar-- ,. safeye kadar geldıklerının atıyet e · . · k 

Moskova, 9 a.a. - Amerikan "Uni
ted Press" ajansı, Finlandiya maka
matının beyanatına atfen, esir edilen 
kızıl askerlerin üzerinde bazı harita, 
vesikalar bulunduğunu ve bu vesika
larda İsveç'in şark sahillerinde ve A
aland adalarında bombardıman edile
cek askeri hedeflerin gösterildiğine 

dair yalan bir haber neşretmekıte ve 
Rusya'nın askeri harekatı Atlanük sa
hillerine kadar teşmil etmek istediği
ne bunun bir delil teşkil eylediğini 
yazmaktadır. 

Tas ajansı gerek bu haberi, gerek 
sovyet kıtalarının dumdum kurşunu 

ve zehirli gaz kullandıkları hakkında
ki haberi tekzip etmektedir. 

Sovyetler Birliği_ 

ve Romanya 

Enternosyonôl komünist 
bir yazısı 

)'oktur. Bu vaziyet "bitaraflık,, de • tekzip edileceğini söylüyor. Finlandi- dıman dünya efkarı umumıyesıned. ar-
~ı·ı, "harp dı•ında'' kalmaktır. Mec- ı · p şı bir hakaret telakki edilmekte ır. mec m U O S 1n1 n ~ ,. yalı mülteciler Sovyet erın etsamo h h · d 
liıte kabul edilen takrir Almanya limanı münteha noktasından takriben Bir Kızıl aç astanesı e 
ile İtalya arasındaki münasebetleri 18 kilometre mesafede bulunan Ylae- bombardıman edilmi§ Moskova, 9 a.a. - Royter ajansı 
hil' defa daha tarif etmektedir. Bu lustari'ye girdiklerini, oradan ileri Royter'e göre, sovyet tayyareleri - bildiriyor: 
t·rı·fe ,,,,0··re, ı"ki devlet araanıdakı· d.k · · ·· 1 k d" 1 p· nin Kuvoi civarında bir seyyar Kızıl~ İntesnasyonal komilnist mecmuası, ~ • geçeme ı lcrını soy eme te ır er. ın 
trıün-..ebetler, ittifak misakı ile bu landiya kumandanları vaziyete tama- haç b;:tanesini bombardıman ettikleri "Estonya, Letonya ve Litvanya mil -
trıiaaktan evel Milano, Salzburg ve miyle hakim olduklarını beyan edi _ fakat netice alamadıkları haber veril- letleri, ahiren Sovyetler birliğiyle yap 

Cümburiyef 
İtalya ve Balkanlar 

Yunus Nadi, "İtalya ve balkanlar" 
başhklı yazısında bilhassa şöyle demek
tedir : 

"Bazı Avrupa morkezlcııindc şu veya 
bu devletin balkanlara inebilmesi ihti
m:tllerindcn kolaylıkla bahsedildiğini gö 
rüyoruz İtikadımızc.t bunda bazı hayal
lerin g~işliği kadar büyük hata vardır. 
Denebilir ki şimdiki harbe nisbetlc dün
yanın en nevrajik noktası balkanlardır. 
Oraya dokwıulmak istenln;c işte haıkil:i 
kıyamet o zaman kopar. 

Vaziyetin kendi çevrelerine taalluk e
den bu hakikatıni en ziyade ba1kanlıla
rın bilmeleri ve t<ıkdir etmeleri lazım
dır. Geçenlerde bir italyan gazetesinin 
pek güzel işareti veçhile balkanlılar 
gözlerini dört açmalılar ve kendileri-
ni tehdid edebileceılı: tehlikeleri karşı
layacak tedbirlere elbirliği ile ve dört 
elle sarılmalıdır. 

Biz istisnasız biıtün balkanlılar ken
di hal ve ist ikballerine taalluk eden 
bu işte uhdelerine düşen vazifeleri 
icabı veçhile ve büyük kalb kuvve
t ine dayanan kati bir kanaatle ifa ede
ceklcrir.den en kati surette emin bulunu
yaruz. Hususiyle büyük faşist içtimaı 
neticesinde Itılyarun vaziyeti bilhassa 
bu n.oktad'l en resmi sarahatini almış 
olduktan sonra.,, 

Yeni Sabah 
Propagandaya karşı duralım 

"Propagandaya karşı duralım" Hüse
yin Cahid Yalçın, bu başlık altındaki bu
gi.ın0kü başmıı.kalcsinde, bazı ecnebi Pro
pagandaların aldığı pervasız ve müte -
casir şekli tebarüz ettirercık şöyle de
mektedir : 

"BugÜnkü gençler bu zehirin bir mil
letin bünyesinde yapabileceği müthiş 
fenalıkları gözleriyle görmedikleri için 
onun vehametini bütün derinliği ile 
tasavvur edemezler. Fakat biz ecnebi 
propaga.bdasınm bu memlckC'tte oyandı
ğı menhus ve meş'um rollin pençesinde 
kıvranıp durduk ve birbirimize . ~nlik. 

Bugtinkü inkilab ttirkiyes'İnin böyle 
dünyanın en rahat ve en mes'ud yerle
rinden biri halinde gürültüsüz yaşaya
bilmesi ve aynrzamanda dünyamn her ta
rafında sempati uyandınnağa muvaffak 
olması, birinci derecede, arzettiği bir
lik ve tesanüd sa.yeısirıdedfr. Atatürk'ün 
müstesna şahsiyeti etrafında teık bir var
lık haline ırelen Türkiye İs.met İnönü
nün aynı ideale bağlı yüksek şefliği al
tında. da bu birliği bir kat daha kuvvet
lendirmiştir. ,, 

a 

a.a. Matbuat Servisi 

1ı Tilriciyeainıin, kendi hayat ve istikla· 
linin müdafaadan aciz bulunmc:sının se
beplerıinin izah eder ok : "harpten ve g ii.
rı.iltü.den bugün uzak bulu.'!.uyoruz. Fa -
l:at harbin etrafına b lr sed çcvrilmiı 
de5ildır Yarın neler ola.:a.;mı kestire
meyiz Bu şartlar altında her dakika d.k. 
katli, huır ve bilhassa büyiik ve muhte 
rem Milli Şefin etrafında aynı ruh ve 
aynı vaz ife h issiyle b:ı~lı ve toı,lu bu -
lwunarnız lazımdır,. demekte ve maka -
lesini ~yle bitırmc.'<ted i r : 

"Dir ecnebi sefaret T ul"kiye aleyhin .. 
de yazılmış bir makaleyi aynen tercü
me ve tabettirerek destelerle dagıtır$a 
banu bizi birbi rimize duşiırmek arzu -
sundan başka bir mina ifaoc eunesı ka
bil midir? Va.ki b:.ı propaganda yazı
larının elimi;:e l'eçen parçalan gıiya ya). 
nız bir gazeteye ve bır kıı;:m matbuata 
tahkir, tecavüz ve iımadları tazaımnu.n e
der. Fakat bu bir kurnazlıktan başka 
bir şuy değildir. Bir CL:nebi tarafından. 
gelecek bir hücum da bir "gazeteye, bır 
kısım batbuata., taalluk edemez. Ec.rı.ehi 
karşrı;ında bütün tiırkler bi r.d r. Bin aen
aleyh hepimizedir. Biz dahılde Tan 
gazet~iyle münakaşa edebiliriz. F akat 
Tan bilZetCEine hariçten va.ki olacak bir 
hücum ve tahk i rin aksıilarndini b~z de 
kendi ruhumuzda duyarız. M illi vahdet 
bunu icap eder. Propagandarun bugünı 
büyük bir elıemiyet kesbettit;ı ve &.ınat 
haline geldigi d~vrede bunun en bti;-ü:C 
üstadı Führerdi r denilebill r. Tercüme 
etmekte olduğumuz C6Cll"inde propaı:an -
danın bütün ince h ilelerini, mlicssir yol
larını tarif ve izah etmişti r. $imdi bu 
usuller, tabii bir ço.k ıueınletketler hak
kında olduğu gibi, bizim memleketimi
ze de tatbik olunuyor. Şu d -ıkikanın en 
mühim milli vazifesi bunu kökünden 
kesmeiktir ... 

TAN 
Sorabilir m\yiz, acaba ne 
cevap verirler? 

Tan gazetesi, (Sorabilir- miyiz, acaba 
ne cevap verirler?) ba:ilığı ile şunları 
yazmakta.dır : 

"Alma.n sefaretine bağ!r istihbarat bü
rosu dlin de ae.nc • •. ııl:çeye tercüme edi
lip basılmış olan Sovyet Ru:;ya ha1k ko
miserleri reisi Molotof'un nutkunu ret;
mi esvaplı sefarethane kavası vasıtasiylc 
tevzi etmiştir. 

Haddimiz değilse de Hariciye Vekili
mizden bir ricada bulunmak istiyoruz : 

Hükümetimiz, Berlin biiyii.k elçiıliği 
nezdinde bir matbuat ataı;esi tayin et -
se, İngiliz - fra.nsız tebliglerini ve ga
zete miitalea!anru almancaya tet"cÜm~ 
edip A.lmanyadaki bütün gazetelere tev
zi edecek olan bu ataşenin pa6aportu
nun vize edilmesini bura alman sefare
tinden talep etse acaba ne cevap veri r
ler? Vize mi ederı.e.r, yoksa kendi itttih
barat bürolarının lağvmı mı tercih e • 
derler? .• , li.n'de t ti d" i olan 2örüş • yor ar. ınektedir_ tsk~arm. kendilerini harp-

~~ b~uiu f~~e d~~ ~ ~u~h~n~h~~k~ı ~nit~~a~r~~u~~~~-~~wn~Jdı~~~~~~e~---------------------------------
lnektedir.,, Gerçi muahedenin gizli Röyter ajansının Kareli cephesin- relerinden mürekkep.bir filo Helsın- list devletlere karşı ıstı~lal~erını k°: Deniz faciaları 

Muharrir, nifak: yüzünden her taraf
ta h;tihfaf ve tezyifle karşılanan Osman-

olnııyan maddelerine bakılacak o - deki muhabiri, cepheye yakın bulu _ ki'de uçuş tecrübelerı yapmıştır. Bun ru~k hu~:ı.s~nda daA e~ı~ bır gar~tı 
lursa, ltalya bugünkü muharebede nan Vilpuri mıntakasında geniş mik- ]arın İtalyad~ ge~~n tayyare~erden teşkıl ettı~ı?ı pek~la bılırler,, dedık-
harp dıtında kalamamahdır. Fakat yasta bir Sovyet ta:ırruzu için hazır. bir kısmı oldug~ soyle~_me~tedır. . ten sonra ı1ave. edı!o.r: .. . 
ltalya'nın hareket hattı hakkında lıklar yapılmakta olduğunu haber ver- Bu sabah Lenıngrad uzerınde. Fın- Romanya mılletının menafıı ıle, 
hüküm verirken, yalnız zevahire mektedir. landiya tayyareleri uçtuğu ve beyan- serbestçe ve sulh içinde inkişaf ede -
ha.kınamalıdır. 1914 harbı çıktığı Mıntaka kumandanı albay Alek _ name atmakla iktifa ettikleri Helsin- bilmesi, Baltık devletlerinin bizimle 
2~1nan İtalya 1882 ~e im~~lad~~ı ve sander Uceblem, bu muhabirle yaptı- kiden bildiriliyor. yaptıklCU:~ m~tekabil yardım anlaş~a
bırçok defalar tecdıt ettıgı __ musel - ğı bir mülakatta, Sovyetlerin tank za- Amerika ablukanın zararların· larına muşabıh olarak Sovyetler hır -
ı~s ittif~k muahedesine .g~re Al· yiatını asgari 100 olarak tahmin etti- dan aovyetleri mesul tutacak liğiyle derhal bir ~üteka!'il yardım 
bıa~y.a .•le berab~r _harba ıştırak .et. ğini söylemiş ve ilave etmiştir: Sov - Vaşington, 9 aa. - Sovyetler birli- anlaşması aktetmesıne baglıdır. 
blelı ıdı. Harba ış.~ıra~ etmemesı 0 yet tankları eski idi ve zırhları kafi ği, Finlandiyanın abloka altına alına- Romanya'nın dahili siyasetine . ve 
~arnan az çok surprız. uyandır~ı. derecede kuvetli değildi. Tanklardaki cağını Amerika hükümetine bir nota iktisadi vaziyetine bir göz gezdır -
Fakat .so:-ra anlaşıldı k~ ~t~lya mu - efrat da icabettiği kadar talimli değil- ile bildirmiştir. mek, Sovyetler birliğiyle dostane mü
•elles ıttıf~~ ı:nuah~desı~ ımzalar • !erdi. Bu sebeple, bizim çok mükem - Bu tebliğatı müteakip hariciye na- nasebetler idame etmenin Romanya 
k-~~~ ken~ısını ln?ılt_er~ ileA barba mel olan tank dafi toplarımızın mu - zırı Hull gazetecilere yaptığı beyanat için hayati bir zaruret olduğuna ka -
11\lrüklcmıyecek hır ıhtı~az~ .kaydı kabil taarruzuna mukavemet edeme - ta, mezkur abloka neticesinde Ame - naat getirmek için kafidir. 
Alrnanya'ya kabu~ ethrm~şt~ •. Bu mişlerdir. rika menfaatlerinin uğrıyacağt zarar- • • 
defa Almanya ile ımzaladıgı ıttıfak Albay Meelblom kızıl ordunun 1 d S tl . 1 t tulacag~ı Makale Sovyet aıycuetine . , ar an ovye erın mesu u - .. ·ı bıua~edesinde d~ muahedcnın, an: muhasematın ilk haftası zarfında 60 nı söylemiştir. uygun degı . . . 
Ca.k ımzasından uç sene sonra merı- kiJometre ilerlediğini fakat karşıla • Abl k J .. 

1 
h l Moskova, 9 a.a. - Tas aJansı bıldı-

l' · · b ı ~ h kk d ' u a ve sveç mu e assı• arı . ~te. g~rmı! u unacagı va 
1.~ a rında sadece Finlandiya il7.ri k~ra. - Helsinki, 9 a.a. _ İsveçli mütehas- rıyor: 

hıl' ıhtıraz~ kayıt ~u-~undugu soy - kollarını bulduklarım soylemıştır. sısların Finlandiya'nm ablokası mese- Sovyetler birliği hariciye halk ko • 
lenmektedır. Bu sozun ne derece Bugün, Finlandiya ilk müdafaa hat • 

1 
. hakkında kanaatine göre sovyet miserliği matbuat ~ubesi enternasyo

doğru olduğu bilinemem~kl.e bera • tının mukavemetiyle karşıla§makta - es;ası muhteviyatını tefsir et:Uek crok nal komünist mecmuasında intişar e
ber, he~ hal~e ltal!a'~ın ıttıfak mu- dırlar ve bugüne kadar tek bir Sovyet ~oüşküldür. Filhakika, Rusya'nın, ken dip ecnebi matbuatta abes tefsirlere 
e.hedesıne nııye~karlı.~ı: h~~ dı§ın- askeri bu mukavemeti kıramamıştır. disini Finlandiya ile harp halinde te- sebep olan Stefano imzalı ve "emper
da. _kalmakla tehf ettı~ı g~rulme~ - Albay bu mıntakadaki Finlandiya lakki etmesin~ rağmen ablokayı biz _ yalist harp ve Romanya,, başlıklı ma
tedır. Ve bu mesut .t~lıf edış, takrir: zayiatının, barba iştirak eden efradın t k disi yapacağına yoksa bunun kalenin ,Sovyctler birliğinin siyaseti
de de söylendiği gıbı. "har.hm §arkı ancak yüzde biri nisbetinde olduğunu hı~ b"engemiye sahip buİunmıyan Kus- ne mutabık olmadığın ve Sovyetler 
A-... ' Akdenız'e sırayet et- ·· ı · t" ıç ır b" 1. ~ · ·1 R anya arasındakı· müte ""·•Upa ya ve soy emış ır. . h .. k.. ti tarafından yapılaca _ ır ıgı ı e om -
!be · · olmuştur L · el ı· b l l sınen u ume kabil münasebetlerin mahiyetini asla sıne manı .,, enıngra ımanı uz ar a ğına dair notada sarahat mevcut değil 

Fakat acaba İtalya böyle bir kapandı dir. ifade etmediğini beyan eyler. 

harp dışında kalmakta devam ede • Kalın bir ıis sovyet hava ve deniz Ablukanın, gemileri batırmak de - Romcmya'Jaki sovyet elçisinin 
Cek mi: Te~liğ bu. suale ceva? v~r- kuve~ler.inin Finlandiya k~rfezi .. ve ğil, belki sadece muayene etmek hak- te§ebbü:ıii 
bıektedır: dıyor kı, harp vazıyetın- Helsınkı mıntakasında faalıyet gos - kını bahşettiği nazarı dikkate konul-
de bir yenilik olmadığından İtalya termele~ine m~ni olm~ştur. ~una ~u- maktadır. Diğer taraftan, Skandinav Bi.ikrcş, 9 a.a. - Havas ajansı bildi-
d~ harp dışında kalmak~a dev~m e- ka~l Fın~an~ıy~ harp se~ıneler~_yle memleketlerinde, Finlan?iya namın! riyor: 
dıyor. Demek oluyor kı vazıyette sahıl gemılerı bılhassa faalıyet gos - t 1 nan ianelerin, şimdıye kadar ts- Sovyet maslahatgüzarı Popilief dün 
bir değİ.§İklik vuku bulacak olursa, termişlerdir. Finlandiya sahillerine opta .. b çul· milyon krona bali<1 ol öğleden sonra hariciye nezaretine git-l .. . veç e, uç u • ., f k 
ta)ya harp dı§ında .kalmakta de- yaklaşan sovyet kruvazorlerı açık de- du '7u haber veriliyor. Norveçte beş miştir. Maslahatgüzar B. Ga en o ta-
\'ıun etmiyebilir. Bu ızahtan sonra nizde tardedilmişlerdir. Finlandiyalı- yü; bin kron, Danimarka'da 840.000 rafından kabul edilmiş, entcrnasyo -
'tuna havzasının ve Balkanların lar aynı .zamanda Kareli berzahında kron iane toplanmıştır. nal komünist mecmuasının Sovyetler 
ltalya'yı alakadar eden mıntaka o • Viipuri _ Terijoki demiryolu üzerin- bl k Al birliğiyle Romanya arasındaki müna-
larak zikredilmesi dikkate layıktır. de sovyet kıtaları ::arafından yapılan . A u a ve R ma7a

1 
d" sebata dair olarak neşrettiği makale -

Acaba bu sırada bu beyanatın ya - bir hücumu tardetmişlerdir. Finlan - ~el~lı~, .9 ~t'k- ~s~ah 10 an dl~ nin resmi Sovyet noktai nazarını i-
l>dınasını ilham eden sebep, Tuna diya skicileri ananevi ve milli han - sahı erını a u a, e be"ld' us~s~n fade etmediğini ve Moskova hüküme-
h d B Ik ı d b liren . . kararını Almanya ya ı ırmıştır. . . B 

1 
t .. t avzasın a ve a an ar a e çeri kullanmak suretıyle muannıdane 

1 
k k" b k d b tının ükreş ile ha en mevcu mu e -

Yeni inkişııf istidadı mıdır? Ve bu dövüşmektedirler. Bu karar, ıu ~ ı : 
1
1m anı ;zı kabil dostluk münasebetlerini muha -

İnkişaf karşısında ltalya'nrn veziye- Ayrıca haber verildiğine göre Neva müşkil5tı muc~p • d.u u~ma rta ır. faza etmek arzusunda bulunduğunu 
ti ne olabilir? İtalya geçen ilkbaha- yolu ile Ladoga gölünden gelen buz Zira Rusya Fınl:" ıya. ıle. harp söylemiştir. Dün akşam Sovyet radyo
l"a kadar Bafüan statükosunun en kütleleri Kronştad'a kadar Leningrad halinde bulunmadıgını ıddıa ~t- su tarafından neşredilen bu tebliğ bü 

1 "d" H • b ·· k.. w ektedir Ve abluka ancak harp halın-e.ı;t t muarızı ı ı. atta ugun u limanını kapamıştır. Buna ragmen m . · . . . A . tiln dünyada Almanların yaptıkları 
krizi doğuran amillerin biri de hal- ruslar buz kıran refakatinde liman - de tatlıık edılebılır. Selahıyettar .. al. - hareketler neticesinde husule gelen 
Ya'nın Arnavutluğa indirdiği. d~r • dan çıkmak üzere muharebe gemileri man mahafili Al~anya.'nın bu guçllik haklı infialin Sovyetler birliği aley -
bedir. Fakat hadiselerin son ınkışa- kafileleri hazırlamaktadırlar. karşısında alacagı vaz:yet ~akk~nda hine çevirilmesi için mahirane idare 
fı, ltalya'yı Balkan statükosunun 8. F. d • • hiç bir şey söylememegı tercıh edıyor edilen bir dolap kar~ısında bulundu -~ . .. .. · ır ın estroyerının taarruzu ,, 
trıuıırızı vazıyetınden mudafıı vazı- B" p· 1 d" a destroyeri Kronş- lar. ğu kanaatini taşıyan Romanya umumi y •. . . . ç·· k"" b .. nk.. ır ın an ıy 

v e.ı.ne geçırmıştır. u~ku udgu d u tad üssü balırisinin bir kısmına mu - Sovyeflere nöre :. efkarı tarafından memnuniyetle kar-
azıyette Balkan statu osun a e - ~ şılanmıştır. Romanya Sovyetlerle iyi 

ii§iklikten İtalya bir çok §eyleri, --------Rus teblig" i komşuluk münasebatı muhafaza et • h • b ık· d h · k b d b" hı.ne temayu··ı etmesi Balkan sulhu 
l atta e ı e er §eyı ay e e ı - Moskova, 9 a.a. - Leningrad aske- mek arzusundadır. Ve büyük komşu -
ir. Fakat hiç bir §ey kazan&Jl!az. için bir kazançtrr. bl" -· su ı"le arasındakı" m11oasebetleri tavzih 

l A. Ş. ESMER ri mmtakası genel kurma:r,uun te ıgı: " ltalya'nm Balkan statükosu e-

(Başı 1 inci sayfada) luk ingiliz vapurunda yangın çıkmıt-
zinde bir alman denizaltısı tarafından tır. Ateş ambarlardan birine sirayet 
batırılmıştır. Gemi mürettebatından etmiş ve güçlükle söndürülebilmiştir. 
44 il kurtarılmıştır. 43 ü kayıptır. 

25 
k• · ""ld"" r 

Bir destroyer battı J t§ı 0 u~. .. . 
L d 9 R b"ld' "ld" Kopenhag, 9 a.a. - Komur yüklil on ra, aa.. - esmen ı ırı ı- . . . 

v• .. 13 t . . "d "Bl h ,. Danımarkalı Skotıa vapurunun hır in-
gıne gore, eşrınısanı e anc e f·ı~k . . d · ı d 

. . ı a netıcesın e gece yarısı şuna e-
dostroyerı bır mayne çarparak bat- . . d b v h be ·1 kt di 
mıştır. 

Bir vapur infilak etti 
Londra, 9 a.a. - 1088 tonluk fngili.z 

Merel vapuru cenup sahillerinde bir 
mayne çarparak dört dakika içinde 
batmıştır. 

18 kişilik mürettebatından ancak i
kisi onlar da yaralı olarak kurtarıl
mı§Jardır. 

Bir alman motörii battı 
Kopcnhağ, 9 a.a. - Bir alman mo

töril LangeJand civarında mayn tar
lasında bir mayne çarparak hemen 
batmıştır. 5, 6 kişilik motör mürette
batının öldüğü zannediJiyor. 

!.füsaclemede batan gemi 
Londra, 9 a.a. - 300 tonluk "Tin

town" gemisi Leo adındaki küçük bir 
gemi ile müsad<. ."le ederek batmıştır. 

Almanlar bir E•tonya 
uapurunu mu aradılar? 

Tallin, 9 a.a. - Bir alman vapuru, 
sellüloz hamuesiyle bireşik Ameri -
ka'ya gitmekte olan Hildur adındaki 
Estonya vapurunda araştırma yapmış 
ve sonra ona Sassnitz limanma kadar 
refakat etmiştir. 

Bir yolcu vapurunda yangın 
Londra, 9 a.a. - Sampra 5 bin ton-

eden bir ademi tecavüz paktı mi.izake
resine §.madedir. 

Londra'daki intiba 
Londra, 9 a.a. - Moskova hariciye 

komiserliğinin, enternasyonal komü -
nist mecmuasında intişar eden maka -
lenin, Sovyet hükümeti noktai naza
rını ifade etmediğini söylediği habe
ri, Londra'da az çok memnuniyetle 
karşılanmıştır. Maamafih, bazı Lon
dra mahafili, mevzuu bahis makalenin 
alenen red ve inkar edilmesini, dip -
lomatik bir manevra telakki etmiye 
mütemayildir. İzahtan varestedir ki 
Londra resmi mahafili, Finlandiya' -
ya taarruz eden Rusyanın bu hareke -
tini askeri bakımdan mazur göstere -
cek her hangi bir sebebe istinat etme
diğini kabulden imtina etmektedirler. 

nı.zın e atıgı a r verı me e r. 
Tayfadan 25 kişi ölmüştür. 

Bir haftada 4 denizaltı battı 
Londra, 9 a.a. - Hafta zarfın

da dört alman tahtelbahirinin 
batırıldığı haber verilmektedir. 
Yan resmi tahminlere göre, mu • 
hasematın bidayetinden beri faaı
liyette bulunan 60 tahtelbahir • 
den en az 40 tanesi su altında ' 
dır. 

Bir al.man vapuru yakalandı 

Londra, 9 a.a. - İngiliz bandıralı 
571 tonluk, Coraa vapuru, dün gece, 
İngilterc'nin şark sahilinde bir mayne 
çarparak batmıştır. Tayfadan yedi ki
şi sahile çıkabilmiştir. Birinci suvari 
ve altı gemici kayıptır. Tayfadan kur 
tulan bir tanesi Corea'nın torpillendi
ğini tahmin etmektedir. 

3648 tonluk Eldondorf alman vapu
ru bir ingiliz harp gemisi tarafından 

yakalanmış ve bir ingiliz l im:ınına sev 
kedilmiştir. Bu, yakalamın alman ge
milerinin 19 uncıısuclur. Di ğer 17 va
purun bazısı kendi tayfası tarafından, 

bazısı di~er suretlerle tahrip cclil •· 
mişti. 

Bir Danimarka ı•apuru ela battı 
Kopcnhag. 9 a.a. - Pcrşeı.r.te günü 

6790 tonluk Nova Scptoa vapı~runun, 

21 kisiden mü rekken t:ıvf..,s:• ·' e ben
ber Atlas <l ::ni zinde batt:;, ı a:ıcak 

şimdi haber alınm:ş.ır. Danun. ka l:ö · 
mürcülcr birliğ i kt•'11 nan:·r•n• n malı 
olan vapur, bir in fi! J.!c ne.ic:: ... i:de b.ıt 
mıştır. 

B. ~4oss!g fi 

şehriınizc döndü 
Birkaç günd enberi İstanbui'da bu

lunmakta olan Fransa'nın Ankara Bü
yük Elçisi Ekselans Rene M assi gli 
dün sabahki ekspresle şehrimize dön
müş ve istasyonda fransı.z sefareti er
kanı tarafından kar§ılanmıştır. 
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ineklerin sağhğı 

) Pa muklula rda 

f ial yüksekliğine 

karıı Vekalet 
tedbirler aldı 

SANA YİİMİZ İCİN . ~ 

YEN/ KARARL.AR 
Yazan: Kemal ON AL 

Büyük Millet Meclisi, cuma glinkü 1 ne girmeden maksadımızı hutasaya 
celsesinde sanayiimiz için geçen yıl çalışalım : 

( __ R A_o_v_o_) 
T U R K ! Y E 

RADYO DİFÜZYON POSTALARI 
TÜRKİYE ANKARA 

Ra.dyosu Radyoıll 

PAZAR: 10.12.939 
12.30 Program, ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haber: erı. 
12.50 Tıirk müz iği Kliisik eserler ve ı, ;ıl lc 

Çiy süt içmeğe meraklı olanlar 
her vakit varsa da, onların kendi iç
tikleri südün mikroplu veya mik
ropsuz olduklarına ehemiyet ver
mezler, mikroplardan çekinenler de 
çocuklarına içirecekleri südü kayna· 
tırlardı. Onun için ineklerin sağlı
ğına da ancak, 'maHarmı kaybetme
mek ve mümkün olduğu kadar çok 
süt sağmaJc., istiyen inek sahipleri 

cağı. Şimdiki halde, büsbütün bil
lurdan inşa edilecek ve zemini ka· 
loriferle ıaınmı§ betondan inek a· 
hırlarının en muvafık olacağı dü
tüniilmektedir ... 2, ineğin nasıl bes· 
leneceği: İçeceği suyun §artları, te· 
neffüs edeceği hava, kendisini bes
liyecek ve südünü artıracak gıdala
rı .. 3, İneğin vücudu: Temizlik ıart
lan, nasıl havalandırılacak, inek 
hem yorulmamak, hem de büsbütün 
hareketsiz kalmamak üzere ne ka
dar idman yapmalıdır. 

Pamuklu mesucat fiyatlarında gö • 
rülen yükseklik üzerine, hayat paha • 
lılığına müessir olan bu mevzu üze -
rinde Ticaret V ekiiletinin büyük bir 
ehemiyetle durduğu maliımdur. 

hükümetçe alınan iki esaslı kararın Muamele vergisi kuvei muharrike 
il.k. m~z?keresin·i· yaptı: Bu kararların ve amele esası yerine sanafi cinsleri 
~ırıncısı, sanayıı teşvık kanunundan üzerine kurulursa parçalanmağa esa
ıstifade eden müesseselerin dışardan sen müsait olmıyan defter tuttukları 
getirecekleri makinelerle yedek par- için murakabesi her zaman mümkün 
çalarının ve ham maddelerin gümrük olan şubeler vergi hududu içinde ka
muafiyetini kaldırıyor, ikincisi de lırlar, bunun dışında olanlar ham 
memlekete girecek makine ve yedek- maddelerden alınacak gümrükle ver
leriyle birçok ham maddelerin güm- giye tabi tutulur. 

tiırkiileri Al1'kara radyosu küme ses 
ve saz heyeti . İdare eden Mesut Ce
mil. 

13,30 - 14.30 Müzik (küçük orkestra • ıef: 
Necip ..1 şkın) . 
1 - Hanz .Main-zer: Viyana polkası. 
2 - Hanna Löhr: Büyük vals. 
3 - Eduard Künneke : Teessür valıL 
4 - Schmidt Gentner: "Bana bet 
zaman söyle" (Ağır vals). chemiyet verirlerdi. 

Vitaminler iti ortaya çıktıktan 
tonra ineklerin sağlığı büyük bir 
mesele oldu. Eskidenberi, natürist 
hekimlerin iddia ettikleri gabi, çiy 
südün canlı bir ıey olduğu ve aüt 
kaynatıldığı vakit diriliğinin kaybo
lacağı, sütteki vitaminlerden bazı· 
larmm kaynatılmıya dayanamaqıa· 
lariyle sabit olunca çiy südün değe

llı:inci bab, 4 fas!ı havidir: 1, 
inek sağılırken alacağı vaziyet. 2, 
ineği sağacak insanlann temizlik 
ıartları, v.s ... 

Ticaret Vekaletinin bu sahada sür
atle yaptığı tetkikler ve aldığı karar
lar neticesinde, bu fiyat yüksekliği • 
ni bertaraf edecek esaslı tedbirlere te 
vessül olunmuştur. 

rük resimlerini indiriyordu. Fikrimizi üir misalle izah edelim : 
Bu iki karar şu zaruretlerle alın- iplik ve kumaş endüstrisi parçalana-

mıştı: maz müesseselerdendir, muntazam 

5 - Franz Lehar: Libellentanz ape
retinden potpuri. 
6 - Carı Rydahl: Melodi. 
7 - Paul Lincke: Olur • olur • o
lur ! (Şen parça). 

18.00 Program. 

Daha o kadar çok ve o kadar a· 
ğır şartlar ki, fence temiz süt bul
mak için o şartları yerine getirme
nin imkansızlığı kar~ısında, südü 
kaynatarak içmekten ve içinnek
ten batka çare olamıyacağı meyda· 
na çıkar. Kaynnmı§ sütte buluna
mryacak vitaminleri çat:uğa vermek 
için de dudaklarına biraz limon su
yu sürmek yetişir ... 

Ticaret Vekaletinde selahiyetli bir 
makamdan aldığımız mallı.mata naza
ran, bu tedbirler şu noktalarda hüla
sa olunmaktadır: 

. 1 - Sanayii teşvik kanunundan is- defter tutarlar ve bu sebeplerle mua
tıfade eden müesseselerin tesisatiyle mele vergisine iyi bir mevzu olabilir
ham maddelerinin gümrük resminden ler. Halbuki deri sanayii son günle
muaf tutulması, alakalılarla İktısat rin münakaşasiyle de biliyoruz ki u
Vekaletini ve gümrükleri çok uğraş· fak parçalara bölünebilir ve bu par· 
tıran uzun ve ağır blr formaliteye ta- çaların vergi bakımından murakabe
biydi. !eri güç ve masraflıdır. Deri sanayiin-

18.05 Memleket ıı:ıat ayan, ajanı ve mete-
oroloji haberleri. 

18.25 Müzik (Radyo caz orkestrası). 
19.00 Çocuk sa.ati. 

ı i birdenbire arttı. 
Amerikalılar vitamin itleriyle 

çok meıgul oldukları için orada bu 
i şe daha ziyade ehemiyet verildi. 
Vitamin ölçüleri fareler Üzerinde 
tecrübelerle yapıldığından, insan 
yavrulanna kaynamıı südün yara
yıp yaramıyacağını anlamak Üzere 
beyaz fare yavrularından bir kısmı 
çiy sütle, bir kısmı da kaynamıı süt
le beslenildi ve çiy sütle beslenilen 
beyaz fare yavrularınm kaynamıı 
süt içenlerden daha çabuk büyiidük
leri görülünce amerikaldarm fik· 
rinde artık şüphe kalmadı: Çocuk
larma südü nasıl içireceklerini he
l:imlerden soran annelere südü kay· 
natmadan içirmeleri lüzumlu oldu· 

1 - Sümerbank fabrikaları, pamuk
lu mensucat fiyatlarını değiştirmiye

cektir. Bu fiyatların muhafaza ve ida
mesinin icap ettirdiğ i bütün tedbir
leri hükümet almış bulunmaktadır. 

2 - Ham madde muafiyeti devlet de büyük bir nispette yabancı deri 
bü~çcsine konan tahsisatın miktarına kullanılıyor, gümriiklerden geçer
baglı olduğundan getirilen malın en ken bu derilerden fazla resim alarak 
ç~k yarısı gümriik muafiyetinden is- müesseseleri muamele vergisinden 
tıfade edebiliyordu. muaf tutmak mümkündür. Böyle da-

19.30 Türk müziği: Halk türküleri İnebo
lulu San Recep tarafuıdan. 

19,45 Tilrk müziği Çalanlar: Vecihe, Fa• 
hire Fersan, Reşat Erer, Cevdet 
Kozan. 
I - Okuyan: Muzaffer tıkar. 
1 - Bayati araban peşrevi. 

fu cevabı verildi ... 

Çocuğa çiy süt içirmek, südü kay
natarak İç.İrmekten daha kolay ol
duğu ıüphesizdir. Fakat bir taraf· 
tan da mfüroplar meslesi var. Çiy 
südün vitaminleriyle beraber mik· 
roplan da canlı olarak kalırlar, hem 
de süt sağıldıktan dört saat sonra 
mikropları pek keyifle üretecek bir 
gıda olur. Mikroplar süt içinde saf 
kalıp üredikçe, süt çocuklar için, 
hatta analan ve babaları için, has
talık kaynağı olur. Zaten gene ame
rikalılarm istatistiklerine göre, 1881 
ve 1926 yıllan arasında çıkan ka· 
ra humma, bulatık boğaz hastalığı 
ve kızıl haatalığı salgmlanndan 791 
tanesi hep çiy sütle yayılmııtır ... Bir 
rivayete göre 360 veremli çocuktan 
92 tanesine bu hastalık çiy sütle 
yayılmıttır. 

Bir taraftan vitamin, bir taraftan 
da mikrop meselelerini uzlaıtırabil
mek için hatıra gelen çare, tabiidir 
ki, aüdü sağılan ineği her türlü mik
roplardan salim olarak yaıatıp sü
dünü de hiç bir mikrop bulattırma· 
elan çocuğun ağzına kadar getir
mekti. Onun için timdi ineklerin 
sağlığı insanlann sağlığı i§lerinin 
pek mühim bir kısmıdır. Her hangi 
bir iş medreseye dÜ§Ünce der • 
hal ilmi bir surette tasnif edilmek 

Fakat, insanlardan istiyenlerin 
sağmal İnek olmalarına imkan ol
saydı, billurdan inek kö§klerinde 
yan gelip yatmayı tercih edenler 
haylıca bulunacağını sanırım. 

G.A. 

t~tanbul Emniyet müdürü 
~ehrimizde 

İstanbul emniyet direktörü B. Mu7.affer 
Akalın emniyet işleri umum müdürlüğü ile 
temaslarda bulunmak üzere şehrimize gel· 
miştir. Gene; ve krvmetli idarecimiz bugün 
htanbula avdet edecektir. 

Hususi türk mekteplerine 
gireceklerin imtihanları 

Maarif vcklleti, hususi türk mektepleri· 
ne imtihanla girecek talebelerin imtihanla
rmm yapılacağıresmt mekteplerin tesbitl· 
ni maarif müdürhiklerine bırakmıştır. Ma
arif müdürlükleri bu mektepleri tesbit e
decekler ve keyfiyeti hem resmi ve hem 
de hususi mekteplere bildireceklerdir. 
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f Refik fenmen'in kiiaplarr l 
sam, 
ELEKTROTEKNİK, 
3 cild ... 
MODERN ORDUDA 
tayyarecilik, motörleşme, 
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• muhabere.. 30 ,. 1 
TÜRKİYENİN ELEK-
TROFİKASYONU 40 ,, 
HARARETİN TEKNİÔİ 
2 cild 150 .. i 
ile eski yazılı türlü fen kitapları i 

Her kitapçıda bulunur. i ......................................................... 
_., ı ,, ·- ·· ~m 1111111111111111111111111 h. -
~ Muamele ve istihlak vergileriE 

YAZAN: --... 
lazım olduğundan ineklerin sağlığı - İsmail Hakkı Ülkmen 

---bahsi de ilkin iki baba aynlır: Bi
rinci bab inek kendisi, ikinci biıb i
neğin aüdü, Birinci biib üç fasla ay· : 

varidat" umum müdürü 
-------

2 - Memlekette mevcut diğer pa
muklu sanayi mensucat ve mamulatı 
fiyatlarının tereffüüne meydan ver • 
miyecek tedbirler alınacaktır. İcabın
da, kaput bezi ve pamuk ipli ğine mev
zu gümrük resimleri tenzil edilerek 
15 teşrinisani 1939 a kadar cari olan 
fiyatlar muhafaza edilecektir. 

3 - Gümrüklerde bulunan sun'i 
maddelerle karışık pamuklular pa -
muklu tarifesiyle çıkarılacaktır. 

4 - Gümrüklerdeki Alman menşeli 
mensucatın yakın zamanda çıkarılma
sı imkanları temin olunacaktır. 

5 - Anlaşma icapları dahilinde, 1-
talyadan da geniş mikyasta pamuklu 
mensucat ithalatı yapılacaktır. Bu hu
sustaki tedbirlere şimdiden tevessül 
edilmiş bulunmaktadır. 

Trabzonda fındık 
. 

pıyasası 

Trabzon, 9 a.a. - Fındık piyasası 
canlıdır. 

Giresun'dan buraya ge:en koopera
tifler umum müdürü, dün piyasadan 
iç fındığı, fop 40 ve 41 kuruştan ve 
bir milyon kilo kabuklu fındığı da 
18,30 ve 21 kuruştan satın almıştır. 

- Bugün ve Bu gece 

Son olarak 
ULUS Sinemasında 

Errol Flynn - Olivia de 
Havilland 

Büyiik kudretlerinin 
ölmez temsili 

Tamamen renkli ve fransızca sözlü 

VATAN KURTARAN 
ARSLAN 

Aynca: Metro Jurnal en son 
Dünya Haberleri 

10 ve 12 ucuz matinelerinde 

rılrr. 1, ineğin ahın: İnek ahırmın E En son hükümlere göre yazıl- : 
kurulacağı toprağın şartlnrı, bina· : mıştır. 527 sayfa ; fiatı 3 liradır. : 
nm hangi istikamette olacağı, mima- : Tevzi yeri: Ankara' da Akba; İs- : 
ri tarzı, kullanılacak mnızemenin = tanbuı'da üniversite kitap evleri.= Vatan kurtaran arslan 
ıartları, ahırın nasıl han.landırıla- : 4578 

: ' Telefon: 6294 ..1 
cağı, inek gübresinin nasıl çıkarıla- ':11111111111111ım1111111111111111111llF ...... 

HULASA 

YAZ,fN _: 
Tltoma.s MANN 

2 - Haşim bey - bayati araban pr• 
kı: (Nimeti vasim için). 

3 - Devlet bütçesindeki ham mad- ha birçok sanayi şubeleri vardır ki 
de tahsisatı müesseselere bir yıl için- bugün ödedikler i vergiden murakabe 
de getirilen ham maddelerin yekunu- masrafı çıkarılınca kalacak miktar, 
na nispet edilerek dağıtılacağından gümrüklerde ham maddesinden ala
her müesse.,e mali yıl sonundan önce cağımız vergiden fazla olmıyacaktar. 
ham maddesinin ne kadarının muaf Bu tedbirler müesseseleri mümkün o
tutulacağını bilmiyerek maliyetlerde lan yerlerde fazla nispette yerli mad
hepsini vergiye t~bi imiş gibi hesaplı- de kullanmağa teşvik edeceği gibi on
yor ve böylece müstehlike ham mad- lara serbestçe çalışma imkanını da 
denin gümrüğünü ödetiyordu. Sonra- verecektir. 

3 - Rahmi bey - bayati araban pr• 
kı: (Bana noldu değişti timdi ha
lim). 
4 - Reşat Erer: Keman taksimi. 
5 - Su yolcu- • bayati araban pf'I 
kı : (Neyleyim nicedeyim). 
6 - •••• - bayati araban f&!'kll 
(Düşme dağda gezen geyiğin ardt
na). 
7 - Bayati araban saz semaitıi. 

II - Okuyan: Melek '"okgöz 
1 - Arif bey • suzinak şarkı: (G3'1 
zümden gitmiyor bir an hayalin). 

2 - Ali Rifat bey - suzinak şarkJS 
(Kir etmedi zalim). 
3 - Sadettin Kaynak - bayati .. ,.. 
kr: (Karşıda kara yonca). dan devlet bütçesinden verilen mua- Yazımızın baş tarafında kısaca iza

fiyet artık müessesenin fuzuli bir ka- hına çalıştığımız hükümet tedbirleri
n idi. nin şahsen bize telkin ettiği bir fik-

H.ükü"'.etç~ ~lınan kararla şunlar ri ana hatlariyle bir mevzu olarak her· 

4 - •••• - uşşak türkü: (Gitti de 
gelmeyiverdi). 

20.30 Konuşma (türk tarihinden sayfa• 
!ar). 

temın edılmıştır: kesin tetkikine arzediyoruz. Şüphe- 20.45 Türk müziği: Fasıl heyeti. 
21.30 Müzik (cazba.nd - Pi.). 1 - Sanayii teşvik kanunundan is- siz mevzu, üzerinde daha geniş ve de

tifade eden müesseselerin getirecek- vamlı bir emek ister. 22.00 Memleket saat ayarı, ajans haber• 
leri makineler için yeni tarifeye gö
re verecekleri resim; bunların güm -
rükten muaf olarak geçirilmesi için 
yaptıkları masraflarla devlet dairele
rinin ve aiakahların çektikleri zahmet 
yanında her zaman seve seve ödene
bilir. 

2 - Ham madde muafiyetine gelin
ce müessesenin yeni tarifeye göre bü
tün ham madde istihlfiki için verece
ği gümrük resmi, eskiden yarısı için . 
ödediği miktardan fazla değildir. 

3 - Müesseseler maliyet hesaJ>la . 

rında nam maddenin gümrük resmini 
vuzuh ve katiyetle bildiklerinden ar
tık satışlarını sıhatle tanzim edebil
mektedirler. 

Bir yıldanberi tatbik edilen bu iki 
esasın, iş muhitimizde memnuniyet 
uyandırdığını tahmin güç değildir. 

Sanayii himaye sisteminde yapılan 
bu ameliyenin bir yıllık tatbikatı, bi
zi yeni kararlar almağa teşvik edecek 
mahiyettedir diyebiliriz. Bazı sanayi 
müesseselerinin, devletle temasların
da, gümrük muafiyeti nispetinde güç
lükler doğuran meseleleri yok değil
dir ve bunların başında muamele ver
gisi hatıra gelir. 

Sanayi müesseselerinin kuvvei mu
harrike ve işçi miktarına göre vergi • 
ye tabi oluşu ve defter tutmağa mec
bur tutuluşu küçük sayılacak işlerde, 
teşebbüsü parçaladığı gibi vergi mü
kellefinin hacminin artması da dev. 
Jete birçok murakabe masrafı yüklü
yor. Bu tesirin daha birçok şekilleri-

Köy orta mallarının 

alım ve satımlar1 

leri. 
22.15 Ajans spor servisi. 
22.25 Müzik (Cazband - Pi.). 
23,25 - 23,30 Yarınki program, ve kapanıfo 

Dahiliye Vekaleti köy kanununun ~eki. ,:!HllllllllllllllllllllllllllHllllllll!:, 
zin.ci maddesine bir fıkra ilave edilmesi PARlS'' b k .,. 
hakkında bir kanun projesi hazırlamıştır. = ın en üyü tiyatro- = 
Vekalet projenin hazırlanmasını mucip se- : larında tam bir buçuk sene :: 
bepler tayiha!lında şöyle izah etmektedir: : :: 
"Köy para ve orta mallarının hic; bir usu- _ oyna·nan.... :: 
le ve kaydl tabi olmaksız ın idaresi suyis • : Me~hur muharrir Sachguitry'i::ı : 
t imalleri mucip olması varid görülme!:te • - :: 

~~~~fe~1a~e b~n~~y:~ır~~at~eı:ı:t:;:;;ı!i~ : Ölmez şaheseri ~ 
ve ekKlhme k1'nun.u hUkümlerinclen mülhem : :; 
olarak bir talimatn:ıme ll"3:tm:mrmısrlltl • G -, L • 
şünülmüş ve bu sebeple köy kanununun - ~ 
sekizinci maddesine bir fıkra eklenmesi i- - t5 
c;in bu kanun projesi hazırlanmıştır. B R il d ,_ 

SekiT.inci maddeye ilave edilecek olan 1 E aı O er e: ::: 
fıkra şudur : = GABY MORLA y :::-=== "Köy orta malları üzerindeki alım, sa - : 
txm, icar, isticar ve ihale işleri Dahiliye : SACHGUITRY 
Vekaletince umumi hükümler dairesinde : gibi iki büyük yıldızın yarattılh ::: 
tanzim e.dilecek bir talimatnameye göre - s• -
yapılır,,, : mevsimin en büyük fransız filmi ::: = :: 

: Yarın matinelerden itibaren ! Bursa' da yeniden açılan 
ipek fabrikası 

Bursa, (Hususi) - Bir müddet eve] hı· 
terini tatil etmiş olan ipek fabrikalarımı
zın bir kısmı tekrar açılmıştır. 

ULUS 
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Sinemasında 
13 Birinci Kanun Çarıamba saat 21 de 

MÜNİR NUREDDİN 
KONSERi 

Numaralı biletler §İmdiden gitelerimizde satılmaktadır. 

değildi, yanında, dıvara çakılı bir çekmecenin ö
nünde, batında miğferi ile, bir polis memuru duru
yor, eldivenli elini, çekmece Üstünde duran, bir ta
kım kayıtlarla karalanan bir kağıt üzerine dayıyor 
ve Tonio Kröger'e dürüst bir asker tavriyle bakı· 
yordu. Sanki, Tonio Kröger'in onun bakııları al • 
tında yerlere girmesini bekliyordu ... 

Tonio Kröger, bir ~imal şehrin.in burjua bir ail.e~inin 
cocu&u<lur. Pek erken kendinde sanat istidadı belırıyor. 
Genç yaşında seviyor, ve hayalsukutuna uğru~o.r. B~ -
basının ölıimü ve anasının yeniden evlenmcsı ıle aılc 
ocağı dağılıyor. Toni Kröger ilhamını takip ederek 
baba yurdunu terkcdiyor, kendini varkuvetiyle sana.ta 
veriyor, artrk sevilen ve alkı şlanan büyük bir ed i ptır, 
fakat sanat, yaratma ondan büyilk fedakirlıklar isti • 
yor. Hayattan, sevgiden, insanlardan mahrumiyet, öldü
rücü inzeva ... Bu hasretin verdiği istirapla tekrar ~ki 
haline dönmek için baba şehrine, ocağa dönmek istiyor .. No: 16 

Tonio Kröger ikisini de sıra ile süzdü ve belde
meğe karar verdi. 

~.ırada bir yatak odası vardı. Babasmm annesi, çok 
;a~lı olmasına rağmen, güç bir can çekiımesinden 
ı;onra, burada ölmüıtü; zira, fani zevklere düıkün 
Layata bağlı, kibar bir kadındı. Ölmek istemiyordu. 

Daha sonra, babası da son nefesini burada tes
lim etmi,ti, babası, uzun boylu, dürüst, biraz dü • 
§Ünceli ve melankolik, düğme deliğinde bir kır çi· 
çeği takılı bay .. Tonio, onun ölüm yatağının ayağı 
ucunda, gözleri atef içinde, sessiz ve güçlü bir duy
ı;uya, sevgiye ve acıya, içten ve bütünlüğiyle bağ· 
)anarak, oturmuıtu. Ve annesi de, güzel ve ateıli 
annesi, göz yaşlan içinde boğularak, bu yatağm ya· 
nında, diz çökmüştü; ve sonra Akdenizli artistle 
birlikte ırak mavilere doğru yola çıkmı§h : Fakat 
şu gerideki üçüncü ve en küçük oda, timdi pinti bir 
adamın nezaret ettiği kitaplarla dolu oda, uzun za· 

mlln onun odası olmuttu •. • 
Dersten sonra, biraz evelki gibi bir gezinti yapa• 

rak, buraya dönmüttü; masası fU dıvarın dibinde 
idi; ilk §İirlerini çekmecesinde saklıyordu, pek de
rinden duyduğu ve ~atak ıiirler ... Ceviz ağacı ... Bir· 
d en benliğini keskin bir melanlmli sardı, baıım ya· 
na çevirerek pencereden baktı, bahçe metruktu, fa· 
kat ihtiyar ceviz ağacı olduğu yerde dim dik duru· 
yor ve rüzgarda ağır ağır hııırdıyordu. Ve Tonio 
;r.eniden gözlerini elinde tuttuğu kitaba kaydırdı; 

pek iyi tanıdığı değerli bir tiir külliyatı idi bu. Si
yah çizgilere, cümle gruplarına baktı, bir an nazım 
bir ihtirasla bir çizgiye, bir effeye kadar yükselen 
\'"! sonra birden hayret verici inkıtaa uğrayan 

hikayenin sanat dolu akııını takip etti. 

"Evet, iyi yazılmı§", dedi, ıiir kitabını yerine 
koydu, ve geri döndü. O zaman memurun daima a· 
yakta durduğunu ve gözlerini acele ve teemmüllü 
bir itimataızlıkla kırptığını gördü. 

"Görüyorum ki, mükemmel bir kollekaiyon, de. 
di Tonio Kröger," "şöyle bir göz attım. Minnettarı
nızım, allaha ısmarladık." 

Sonra, kapıya doğru yöneldi, fakat bu meşkuk 
bir dönüşe benziyordu, ve iyice hissediyordu ki 
memur, gözlerini kırparak, ziyaretinden telaş için
de, daha bir çok dakikalar ayakta duracaktı. 

Ziyaretini daha uzatmak için hiç bir arzu duy
muyordu. Eve varmıştı. Yukarıda, sütunlu galerinin 
ardındaki büyük odalarda batkaları oturuyordu, 
bunu görüyordu, zira merdivenin Üstü, eskiden 
mevcut olmıyan ve üstünde bir ad yazılı olan bir 
kapı ile örtülü idi. Gitti, merdivenlerden indi, seı11i 
dehlizden geçti, ve baba evinden çıktı. Bir lokanta 
kötesinde, düıünceleri içine dalmıı bir vaziyette, a
ğır ve yağlı bir yemekten bir kaç lokma yuttu, ve 

sonra otele döndü. 

''Ziyaretimi bitirdim" dedi siyah elbiseli kibar 

zata t Bu ak~am üstü gidiyorum. Hesabını sordu, 
• Kopenhag vapuruna yetiştirmek için onu limanı\ 
kadar götürecek bir araba ısmarladı. Sonra oda.
ama çıktı, dik ve sakin, yanağı elinde, dalgın göz
lerle çuhaya bakarak, masasına oturdu. Daha son
ra hesabını gördü, efyasını hazırladı. Muayyen sa· 
atte arabanın haberi geldi, ve Tonio Kröger, yolcu
luğa hazır, atağı indi. 

A§ağıda, merdiven ba§ında, siyah elbiseli kibar 
zat onu bekliyordu. 

"Pardon, dedi, serçe parmağiyle gömleğinin 
yenlerini kollarına sokarak, affedersiniz bay, sizi 
bir dakika daha tutacağız. Bay Seehaase, otel sa -
hibi, size bir kaç söz söylemek istiyor. Basit bir for
malite ... Şurada, geride ... Lütfen zahmet buyrul
maz mı? ••• Yalnız Bay Seehaase. Otelin sahibi. 

Ve, bir çok hareketlerle kendini takibe davet P• 

derek, Tonio Kröger'i, koridorun dibine götürdü. 
Filhakika, Bay Seehaase orada idi. Tonio Kröger o
nu çocukluğundanbcri tanıyordu: kısa boylu, Yıt~h 
ve eğri bacaklı. Kesilmiş favorileri ağarmıştı. Fakat 
daima bol bir beyaz yelek ve yeşille iılenmit kadi
feden kısa bir pantalon taşıyordu. Hulaaa, yalnız 

"Münih'ten geliyorsunuz?" sordu nihayet polis 
memuru, ağır bir sesle. 

Evet makamında başını salladı. 
"Kopenhag'a gidiyorsunuz?" 
"Evet, bir deniz banyosuna gidiyorum, Dani .. 

marka'ya." 
"Plaja? Peki, vesikalarınızı gösterir misiniz, 

lütfen? dedi polis memuru, son sözü hususi bir 
hazla telaffuz ederek. 

"Vesika!" Hiç bir kağıdı yoktu. Cüzdanını çı· 
kardı, içine baktı. Bir kaç ödenmit hesap puslası 

ve yeni başladığı ve seyahatini bitirince terr.ize çek
meği dü~ündüğü bir hikayenin müsveddelerinden 
ba§ka bir §ey yoktu. Memurlarla yüz yüze {iclmek· 
ten ho§lanmıyordu ve asla bugüne kadar pasaı>:-rl 
taıımamııtı. 

"Maalesef, dedi, Üzerimde hiç bir ve:1ika yok" 
"Al dedi polis memuru, hiç bir vesika? Adınc 

nedir?" 
Adını söyledi, Tonio Kröge?'. 
"Doğru mu? Sordu polis memur u; Ön!' l'h~.- , 

gerildi ve gücü ye tti6 i k a dar burun d elik lerini &- -

ni~!iğinc açtı. 

"Tamamen d ofrru. d~ o!i f oni... Kröger." 

, (Sonu var) 
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Bugünkü 
at yarışları 

Sonbahar at yarııslarının on birincisi bu-Dün güzel bir oyundan sonra 

Yugoslavya, Muhafız 
gücünü 3 - 2 mağlup etti 

l
gun saat 14 de şehir hipodromunda yapıla
caktır. Bıitün hafta adeta yu gibı geçen 
h1valar dundcnberi bozuldu&undan bugıin
kü yarışlarda bir takım surprizlerin olması 
ihtimali çok kuvetlidir. Geçen sene aynı 
haftanın bıre bin altı yüz verdiğini de he
s.."lba katmak lazımdır. Mamafih yarışlar 
normal şartlar altında cereyan edecek o -
!ursa kazaıunası ihtimali olan hayvanların 
isimlerini mümkün mertebe ve hafta için· 
deki idmanlarına nazaran bildirmiye gay
ret ediyoruz. 

Birinci koıu: 
Bugün maç saat 11 de yapılacak 

ll ariciye Vekilimiz ma;ı 
teyrederken 

1) ç yasındaki yerli yanm kan İngiliz er
k~ ve dişi taylara mahsustur. ikramiyesi 
300 lıra mesafesi 1000 metredir. liu koşu
ya altı tay kaydodılmiştir. 

Yugoslav kafile reisi Ankara vali muavinine hitap ederken 

iki maç yapmak üzere tehrimize gelen Yugoslavya spor kulübü 
f'utbol takımı dün 19 Mayıs stadyomunda ilk müsabakasını Mu -
hafızgücü ile yaptı. 

Hava yağmurlu ve biraz serince idi. Bu vaziyet ıeyirci adedine 
oldukça tesir etmiJti. Fakat tribünlerde bulunanların sayısı 4 bin
den aıağı değildi. 

Atalürk'ün muvakkat katıiae 

Kral Aleksandr' ın 

mezarından 

toprak koydular 
Dost Yugoelavya milletinin iki günden

beri memleketimizin misafiri bulunan gil
zide gençleri dün öğleden evel saat 11 de 
kafile halinde Etnoğrafya müzesine gide -
rek Atatürk'ün muvakkat kabrini ziyaret et 
mişlerdir. Kafileye reislik etmekte olan 
Dr. Velg1co Çuriç, aiyah ve kordeliya sa
rılı bir mahafaza içinde getirdikleri yu -

Yılmaz (R. Kihyaoglu), Toni Radyo 
(H. Saıt), Berceste (H. Sait), Nirvana 
(F. L. K. Osman), Tunca (M. Atalay), 
Ayda ( H. lı.ray). 

Nırvana evcıki haftaki 1800 metrelik 
yarışı fevkalade güzel koşarak kazanmış
tı. Fakat bugunkıi yarış 1000 metredır. 
Berceste guzcl start alırsa kendisıo.ı tut
mak çok muşkul oıur zanmdayız. Bu va -
ziyette yarışın Nırvana ile :berceste ara
sın.da cereyan edcceı.ini tahrnın etmekte
yiz. 

l kinci ko1u: 
(Yenişehır koşusu) Uç ve daha yukarı 

yaştaki iıali& kan ıngılız at ve Kısrakı.aıa, 
ınıuısustur. lkramıyesı 500 lıra mcsaıe • 
sı loOO mctredır. liu koşuya bcıı haııs ıcan 
kaydcdilmıştır. 

l)andy (Asım Çırpan) 62, Sunandaır 
(H. Saıt) 60.~. Taşpuıar (K. 1 ezer) :ı6, 
Ozdemır (A. Ataman) 56, Karanfıl lA. A -
taman) Sl. 

Bu koşu geçen hafta.ki sikletlerle koşan 
ve aşagı yukarı aynı atlar arasında ecre -
yan edecektır. Yaınız koşunun ınesaıesı 
3000 olmayıp 1600 metredır . .ı>u mesaıe .,. 
zerinde de Sunandair'e rakip olabııe .... oıc 
51 kilo ile koşacak olan Karanfıldır. Ma
mafih Sunandaırın şansı Karanfıle naza -
ran daha fazladır. havanın yagış ı ou::ı .. sı 
dola'Yısiyle Dandynin bır ııı yapaca1>ııu .ı:aıı
nctnuyoruz. Şeref tribününde Hariciye Vekili lkı'ncı' devre goslav toprağını muvakkat kabrin mermer kaidesine koymuştur. Bu toprak, Ebedi 

B. Saraçoğlu ile bazı mebuslarımız, İkinci haftaymda misafir takım daha Şef'i.n doatu ve balkan antantının büyük Ürüncü koıı:u: 
Beden Te b

. · ""d" ·· t"" B" · · d kurucularından biri olan Birinci Aleksan - :r :s r ıyesı umum mu uru um- iyi oynadı. ırıncı evrede oldugvu gi- dr'm Opleru:'deki mezarından alınmış - (T ıı· k ) }'"" nd 
general Cemil Taner ve Beden Terbi- bi maç Muhafızgücü yarı sahasına in- ese ı oşusu .... yaşı a ve kazanç-tı. !arı yekunu 500 lırayı &eçnuyen yerlı ha-
)'esi erkanı, Yugoslavya büyük elçisi tikal etmiş. Muhafızgücü müdafaası Bu merasimden sonra Dr. Vclgko Çuriç, lis kan ingiliz erkek ve dışi taylara ınah -
\te elçilik memurları bulunuyorlardı. güzel çalışıyordu. Fakat epidenberi Büyi.ık Aleksandr'm mezarından alınan sustur. lkramiyesı 500 lıra mesafcsı 14-00 

M 14 30 d h k M ff 
bu bir avuç toprag"ın, bütün yugoslav mil- metredı"r Bu koc.uya da bec. tay kaydedıl 

aç saat · a a em uza er sahada go"rmedı·gvı"mı"z santrhaf Cı'hat mı".,tı"r. · v .. -Jetinin samimi hislerini taşıdığını ve yu - .. 
Ertuğ'un idaresinde başladı. Yan ha- bir şarjdan sonra ayağı sakatlanarak goslav milletinin tilrkler hakkında besle - Sigedvar (F. Atlı), MiH (N. Atlı), Gura-
kemleri Necdet Özgüç ve Ziya Ozan oyundan çıkınca Muhafızgücü mü • dikleri çok samimi duyguları ifade etti - yak (S. Başlangıç), Destiyar (H Saıt), 
ı"d• y 1 k k b' f ğini söyledi. Ankara bölgesi beden terbi - Sibel (.Fahri Atlı). 

ı. ugos av ta ımı ırmızı ır or- dafaası sarsıldı Bu suretle Yugoslav- yesi müdiirü B. Nizamettin Kırşan buna Bu koşunun en şanslı tayı evelki hafta 
illa giymitti. Muhafızgücünün forma- ya takımı vaziyeti tamamiyle kendi cevap vermiş, bu asil hareketten çok mü - Alinne ve Koncanın arkasında ve üçüncü 
ıı da aynı renge yakın olduğundan ye lehine çevirdi. tehassis olduklnrını, tiırk milletinin, dost gelen Misstir. Kendisine rakip olabııeceıt 

•·ı b' f ·1 h k 1 d yugoslav milleti tarafından izhar edilen bu en ıanslı tay l>estiyardır. 
1 ır orma ı e sa aya çı mış ar ı. Mamafih bu lehe dönüşten misafir- samimi sevgi ve alakayı minnetle karşıla- • 

Muhalızgücünün golü lerin hakkiyle istifade edemedikleri- <lığını söylemiş ve ıozlerin.i şôyle bitir - Dördüncü koıu: 
miştir : 

Oyun çok ıeri bqladı. Fakat çimen ni gördük. Yalnız son dakikalara yak- "- Atatürk ic;in Rasattepede yapılacak Dört ve daha yukan yaftaki halis kan 
kaydılt lçln top kontrolü miltkill 

0 
• Iaıırken sağaçığın sola gönderdiği olan kabre, bütiın vilayetlerden getirile - arap at ve kı ... aklara mahsus hendi.kaptır. 

... Juyordu. Misafir takım oyuncuları bir topa aolaçık kendine mahsus bir cek topraklarla beraber, Kıral Birinci A- İkramiyesi 300 lira me.aafeaı 2'4-00 metre -leksandr'ın mezanndan getirilen bu top - dir. liu k~uya on bir hayvan kaydedil -
bizimkilere nazaran sahaya daha zor vuruşla dokundu ve takımının üçüncü rak da liyik olduğu şekilde konulacak ve miştlr. 
~tiilt ediyorl&rdı. u ,,.,.iy tteıı • ol'' ·· y;ı tı.. o zamana kadnr dost memleketin bu vedi- Uçar (H. Atlı) 66 kilo, Mesut (H. Alp-

... tlfıde eden MuhafızgilçlUler miltema- -Ji'l::Jıf:"t:i~mm __ ,._,,.,.....-+ç;ok;;.d~e~ter~ı~ı~b~r~h~a~t1;ra;.:o!;J•;ra~tr~m;;uha;.:f~a~za~e:-~,.ıo;.ı,~~:4.""ılt l:;,~n>' 'Jji'Jd~,~~ c~-
di büc\1ınlar yapıyorlardı. Yugoslavya takımı çimen sahada dilecektir... Alankuş) 52 kilo, Duman (A. Hayranlı) 

Beşinci dakikada Muhafızgücü sol oynamağa alışmamış görünüyordu. Bu Misafirler buradan doğruca Ankara vi- SO kilo, Yaman (1. 1. Atlı) 49 kilo, Efe (M. lbetine gitmişlerdir. Vilayette, vali na - Dincel) 48 kilo, Yıldız (S. Ozgan) 47 kilo, 
&çıtı Yugoslav aolbekinin havadan ge- nu kendileri de söylemektedirler. Fa- mma vili muavini B. Dilaver kendilerini Burnaz (H. Alpaslan) 46 kilo, Unlu (Ah-
len bir topu iska geçmesinden istifade kat futbolu iyi bilmektedir. Meşhur kabul etmiştir. met Geliı) 45 kilo. 
ederek bat vuru~iyle birinci golü yap ingiliz sistemi w yi tatbik etmekte- Dr. Velgko Çuriç, Belgrad vlliai B. Bu koşu ıı\ıniin en heyecanlı koeusu ola-
tı Kal · t t t d d k l Vajin tarafından Ankara vlli ve belediye caktır. Ufa.k kilo taoıyaııdan birisinin bir 
d · ecı opu u ama ı ve yer e a - dirler. reisi B. Nevzat Tandoğan'a bir hatıra o . sürpriz yapmak ihtimali olmakla beraber 

1• Dün oynıyanlardan kaleci, santrfor laırak gön<lerilen güzel bir albümle bir bunlar arasında en ıanalı bulduklarunız 
Bu gol uzun uzun alkışlandı. Muha- ve solaçık ingiliz milli takımına karşı r:ıektubu ve kulüplerinin bir rozetini tak - Mesut, Karakuş, Burnaz ve 45 kilo taşıyan 

fızgücü açılmıştı. Güzel akınlar gö - dim etmiştir. \Jnlüdur. çıkan takıma dahil bulunuyorlardı. Bir kaç sene evci Yugoslavyanm Ankara B . , k 
rüyorduk. Dün santrfor, aağaçık ve orta haf - ticaret ataşeliğini yapan ve kulıibün ikinci e1ıncı OfU: 

Beraberlik ıayın lan çok güzel oynadılar. Güzel bir ha reisi bulunan Dr. Çuriç burada da bir kaç Uç ya .. ındalci halis kan arap erkek ve dl-söz söyliyereık yugoslav ve türk sporcu v 

Fakat dakikalar ilerledikçe iş deği- ada bu takımın oyununu beğeneceği- gençleri arasındaki bu mesut teması sem- ~i taylara mahsustur. İlı:ramiyeai 300 lira 
ıiyordu. Yugoslav takımı oyuna tama- miz muhakkaktır. pati ile selamlamış ve yakın zamanda turk mesafesi lOOO metredir. Bu koeuya yedi 

O 1 
• k k gençlerini Bel-Ada görmek arzusunu tay kaydedilmiıtir. 

mı. l h k" ol t p lar yerı'nı' yuncu arı umumıyetle atleti a- &'""' Y e a ım muş u. as l>eslediklerini ifade etmiş ve Belgrad va- Bora (R. Baysal), Tomurcuk (D. Gün-
buluyor ve bizimkilere yalnız müda - biliyeti haiz ve futbolun müsabaka - lisinin sell:nlarını bildirmiştir. Vali mua - day), Bozkurt (N. Kuı;tay), Dinç (M. Din
dafaa etmek dÜJÜyordu. Şiltler biri • dan evci iktisabı lazım gelen bütün vinimiz Dilaver Argun bu sözlere şu kısa çel), Merıç (H. Önciı), ömclı: (Y. Güçlü), 

b
. . F h' zaruri kaidelerine hakkiyle vakıftır- hitabe ile cevap vermiştir : Aşkın (S. Böke). ırini takip ettiginden kalecı et ı "- Ankara vali ve belediye reisi B. MesafC9inin kısa olması dolayısiyle çok 

durmadan çalışıyordu. Bu üstünlük lar. Nevzat Tandoğan rahatsız olduğu için si- çabuk ve mukavim olduiunu bir çok yarış-
tesirini göstermekte gecikmedi ve sağ Dün Muhafızgüçlüler canlı ve gü - zin1c bizzat konuşamadığına çok mütees • larda gösteren Örnegin pnaı gene çoial -

1 d d 
sirdir. Nazik Belgrad vilisine t-ekkiir ve maktadır. Tomurcuk ile Meriç Omege ra-

i rl · ld 1 n bı"r pası gu"zel bı'r zel oynamış ar ır. Fakat kar11ıların a· ~~ k" 1 b'l ek k l" ·h · 11 d ::ı erı ao an ge e ::ı bilmukabele selim ve sevgilerinin ibliğı- ıp o a ı ec en uvet ı ı tıma er ir. 
9Utle kaleye soktu. ki takım kendilerinden üstündü. Bu na beni memur etmiştir. Asil yugoslav Bu haftaki ikili bahia ikinci koşudadır. 

sebeple bir netice almaları güçtü. Bu- milletinin bu bil jesti, llyik olduğu sem- Çifte bahia iae dördüncü ile beşinci koıu-
Penaltı ve gol pati ile karşılanmıştır. Biribirini çok seven lar arumda yapılacaktır. 

Y 
na rağmen galibiyete yaklaştıklarını iki kahraman milletin gu .. zide genrleri a-

Bu golden sonra ugoslavya takı • k b ı k · b d B bak d " a u etme ıca e er. u un an rasmda Ankaramızda başhyan spor tema•-
nunın üstünlüğü arttı. Oyun adeta çocuklarımız tebrike şayandırlar. !arının yakında Belgradda devamını temen-
Muhafızgücü yarı sahasında cereyan · ni etmekteyiz. Memlekmnize Ankara hal-Bek Fethı en güzel oyunlarından kının selim ve sevgilerini götürmenizi ri-
ediyordu. Fakat Muhafızgücü müda- · · · k d K · 'f hırını çı ar ı. alecı Fethi de vazı e- ca ederiz ... 
faasının gayretli oyunu, bilhassa bek · · hakkı"yle 'f tt" İb h" d 5 d d k' · al sını ı a c ı. ra ım e mu· ta yom a ı zıy et 
Fethinin yerinde müdafaaları Muha- k 1 vaffa o muştur. Bc<len terbiyesi Ankara bölgesi başkan-
fızgücü kalesini golden kurtarıyor - lığı dun saat 18 de misafir sporcular şe -
du. Maç böylece devam ederken ceza Bugünkü maç refine &tadyom salonunda bir çay ziyafeti 
çizgisi içinde yapılan bir hendbol, venniıtir. 
:Yugoslavya takımının bir gol daha Yugoslavya takımı bugün ikinci Bu ziyafette misafirlerle Muhafızgücü, 

k 
marını saat ıı de Gençlerbirligvi ile Gençlerbirliii futbolcuları, beden terbiyesi 

azanmasını mucip oldu. :ı- genel sekreteri B. Cemal Gökdağ ve diğer 
Yapacaktır. Gençlerbirligvi bu mara a- k~ b··1 "da ec·ı · ·1 Karan bir fırıat ::ı er .. n, o ge ı r ı en, gazetecı er ve 

~ zami bir ehemiyet vererek hazırlan - daha bir çok zevat hazır bulunmuştur. Zi-
Bunu müteakip Muhafızgücü for · mıştır. Sağaçık Selimin bu maksatla yafet iki memleketin gençliğinin birbiriyle 

•edi merkezden bir ilerleyi11 esnasın· tanışmasına ve kaynaşmasına hizmet ctmiı 
'1: bugiin Ankara'ya gelmesi beklenmek- ve samimt bir hava içinde geç vakte ka· 

hatalı bir şekilde durdurulduğu için tedir. dar devam etmiştir. 
hakem Yugoslavya takımı aleyhine l"ıfisafirlerimiz de bugün tabii ola-
bir penaltı verdi. Penaltıyı Celal çekti ve gol o!du. rak sahaya daha çok alışmış bir şekil

de çıkacaklardır. Maçın enteresan ve 
Fakat hakem, Yugoslavya kalecisinin güzel olacağını umuyoruz. Gençler -
ileriye fırladığını ve daha eve! düdük birliğine muvaffakiyetler dileriz. 
çaldığını söyliyerek bu golü vermedi Bu maçın hakemi B. İhsan Türe -
Penaltı atışını tekrar ettirdi. Bu se - mend;r, 
fer de Celalin vuruşu direğe çarparak 
avuta giti. Gençlerbirliği • De.mirıpor 

Hakemin bu kararını beğenmiyen- Haber aldığımıza göre önümüzdeki 
let ve haksız bulanlar da var. Fakat hafta Demirspor ve Gençlerbirliği ta
hiz yalnız hadiseyi kaydetmekle ikti- kımlan arasında hususi bir maç yapı-
fa ediyor •z. lacaktır. 19 Mayıs stadyomu bu maç 

T ~krar beraberlik için ortaya bir kupa koymuştur. 

Ka~an fırsattan sonra Muhafızgücii Mekteplilerin koculan 
takımında bir nevmidi görecegımızı 'f 
umarken bilakis biitün oyuncular ha· Okullar arası Ankara bölgesi direk-
rek:t,i ve güzel bir oyuna başlarhlar törlüğünün tertip ettiği kış koşula -
Bu gayretin neticesi çabuk görüldü ve rından ikisi dün saat 14 de yapıldı 
Celalin oldukça m:aktan çektiği fev- Neticede Bılrhan Sumersan 6.48 daki
kalade b!r şilt Muhafızgücü takımına kada birinci, Cahit Tezer 7,10 da ikin
beraberliği kazandırdı. Bu golden ci, Muzaffer Demirci üçüncü oldular 
ıonra iki takım vaziyeti değiştireme- Mesafe 2000 metre idi. 
diler ve birinci devre 2 - 2 beraberlik- Bugün 10.30 da ikinci bir koıu da-
le aona erdL ha Y.aP.ılacaktır. 

Garp cephesinde 
Paris, 9 a.a. - 9 kanunuevel 1939 

sabah tebliği : 
Cephenin muhtelif noktalarında ke

şif kolları ve topçu faaliyeti ohnuş -
tur. 

Akıam tebliği 

Paris, 9 a.a. - 9 kinunuevel ak • 
şam tebliği: Bugün, umumiyet itiba
riyle sakin geçmiştir. Her iki tarafta 
keşif kolları faaliyeti olmuştur. Düş
man ufak bir taarruza teşebbüs etmiş, 
netice alamamıştır. ----
Belediyelerde ihtisas mevkileri 

Dahiliye Vekil eti, belediyelerde ihtisas 
mevkii sayılacak memuriyetler için tet· 
kikler yapmaktadır. Hazırlanacak olan liı
·te önümi.ızd.,ı,i gilnlerde yüksek tasdika 
an:~ek iizere icra vclı:illeri heyetinin 
&aavibiDe IQDWacaktır, 

Tasarruf ve yerli mallar 

haftasına hazarhk 
Dahiliye V eklleti, her yıl olduğu gibi 

bu yıl da 12 birincikinwı 939 tarihinde 
B;aşvelcilimu B. Refik Saydam tarafından 
bır nutukla açılacak olan onuncu yerli mal
lar ve tasarruf haftası dolayıaiyle viliyet
lere bir tamim yapmııtır. Vclı:ilet bu ta
miminde taearruf haftası üzüm, incir, fın
dık, Antep fıstıiı, elma, portakal, kayısı 
kısaca yurdumuzda yetiıen kuru ve yaı ye
!11!tle.r.in haftası da olduğundan o hafta 
ıç.ınde bütün evlerde ve kahvelerde kahve 
v~ çay yerine bu yemişlerimizin yenmesi • 
nın temin edilmesi için cap eden tedbir -
lerin alınmasını hafta içlnde tasarruf kum
baralarının içinde kaç para bulunursa bu
lunsun bankalara götürülüp yatırılmasının 
ve haJ.i vakti yerinde olanlara kumbara al
dırılmasının temini inenmektedir. 

KÜ(ÜK DI Ş HABERLER _____ ................................... . 
X Pariı, - Ayandan ve eski deniz ti -

caret nazın B. Chappedelain, Villedav
vay klinikliğinde vefat etmiştir. 

XLondra, g - Lord Lloyd bir çok 
hükümet ııefleri ve hariciye nazırlariyle 
mıilakatlarda bulundugu Avrupa seyaha
tinden bu&ün avdet etmiştir. 

X Roma, - Musolini dün, italyan Ege 
adaları vlliıi Devecthi'yi kabul etmiıtir. 

X Bem, - İsviçre devletler meclisi, 
ile milli meclis 13 kinunuevel sabahı mü
cssesan meclisi halinde toplanarak hükü
metin yedi izniyle İsviçre devlet reisini 
intihap edeceklerdir. 

X Vaşington, - 61 yaşında olan amiral 
Richardson'un, amiral Bloch yerine A -
merika donanması başkanlığına tayin e
dileceği haber verilmektedir. 

X Roma, - Dün Roma ve Zagreb e
kipleri arasında yuroslav elçisinin huzu
runda çimende hokey maçı yapılmqtır. 

t tal7aıı takımı iki aıfıı mac;ı Jr.aıa••• . 
ar. 

-5·-

Alman mallarına konan abluka dolayısile 

Vaşington, Londra'ya yolladığı notada diyor ki ~ 

Amerikalıların meşru ticaret 
hakkına mani olmamalı 

Amerika abluka bahsında nerı 
mahfuz tutuyor türlü hakkını 

Va,ington, 9 a.a. - Bugün hariciye nezareti tarafından lngil .. 
tere'ye hitaben ·neşredilen bir notada Birleşik Amerika amerika.
lıların meşru ticaretlerine mani olmamasını lngiltere' den i::ternek 
mecburiyetinde kaldığı beyan edilmektedir. 

İhtilatların 
faydası 
ve zararı 

Birleşik amerika, amerika yurddaş
ların bütün haklarını, bu ah:ıklar ih -
ıaı edildiği takdirde, her hususta mu
hafaza edecektir. Nota ilaveten di -
yor ki: Amerika hükümeti bu suretle 
hareket ederken, prensipe taalluk e -
den sebeplerden fazla olara, pratik 

sebeplere istinat etmektcdi. Beyn:el -
milel kanunların ihlali neticesinde 
sulh dostu milletlerin emniyetinin de 
tehdit altına girdiği bu devirde bu 
prensiplerin muhafazası bilhassa ıa - (Başı 1 inci sayfada) 

zımdır. selcr bi!e, onunla muharebe etmeli 
1 - Bir çok ahvalde ameriltalılar niyetinde değildirler. Halbuki bu 

alman menşeli mallar ısmarlamışlardır. devletler Alman)'a ile harp halinde
Bunların bedeli ya kısmen veya tama- clirler: Almanya sadece 1 eyluldea 
men ödenmiş veyahut mallar alınmı - beri olan kazançlarını değil, Çeko .. 
yacak dahi olsa bedellerinin ödenile .1 ıovc.kya ve Avusturya emrivakileri· 
ceği teahhüt olunmuştur. ni dahi muhafaza edebilmek için 

2 - Yine bir ço!c ahval vardır ki a- ln.,.iltere ile Frensa'yı mağlup et • 
merikalıların mese15. çok dakik alet- me!t zarureti altındadır. 
ler imaline devam edebilmeli için Son Avrupa gazetelerinde b ir 
muhtaç oldukları bazı emtiayı satın havadis vardı: beynelmilel hukuk 
almalarını icapettirmistir. Bu emtia kaidelerinden, küçük devletlerin 
ise aylnız almanyada bulunmaktad.r. vaziyetinden bahsedildiği zaman, 

Hariciye nezareti ingiliz filosunun Berlin'deki aalahiyet sahi?>leri, bun
Londradan aldığı emirleri yerine ge- ların hiç biri umurlannda olmadığı• 
tirdiği takdirde, amerika vapurları _ nı, çünkü kendilerinin bir ha.yat 
nın alman menşeli hamule taşımaları memat mücadelesi içinde bulun• 

cluldarını aöylüyorlarmıı. Böy?e bil' 
yüzünden ingiliz limanlarına sevke - mücadele içinde bulunanlarm ruh 
dilmelerinden, hamulenin nerede yük- hali, baıkalarmmkine benzemez. 
lenildiğinin, nereye sevk edildiğinin, Kendi vasıta ve kuvetleri ile kati 
sahibinin kim olduğunun tahkikine 
lüzum bile görülmemesi ihtimalinden zafer teşebbüıüncle bulunmak, ya• 

but, tediye ıartlannm ağırlığı Ye 
korkmaktadır. Birleşik amerika, ame-
rika bitarafıll: kanunu mucibince ber- imkanaızlığı üstünde münakata bi

le etmiyerek, kendilerine talih yol• 
gen ile ispanyanın §imali arasındaki ıı bulmak, tehdit, tahrik, tetYİk, her 
suların harp mıntakası sayıldığını, bu nevi silahtan istifade etmek DMYD 
itibarla amerika gemilerinin oralarda indedirler. Onun için alman nep;. 
dolaşması memnu olduğunu ingiltere- yatıru mazur görmek, fakat yel'J'Ü-
nin nazarı dikkatine koypıaktadır. d 

demelr oluyor iri 11111erfka gemflerf- zün e biç kimaenin harp ai.bi aiu' 
nin ablukaya karşı geldikleri hiç bir bir meauliyeti münhauran batkau• 

Zaman ı"ddı"a ed"l . kt" nm heıabma ve menfaatine kabul 1 mıyece ır. t • W• d hM . e mıyecegıne e ükmetmek laz1111 
Hıç bir muharibin, kendi düşmanı- gelir. 

na kar~ı, bitaraf gemilere zarar veren A b b h--L- b" "ha h b · fl ca a u aıwa, ır cı n ar • 
veya ıtara arı mutazarrır eden ted- b .. r· ·ı ek . . b 
birler almaya hakkı yoktur. İngiliz 1

1
f111DUAul ven ~ dıathenıra~ ~ Y~ 

h"'kü t' b" 1 'k 'k be 1 yı ma manya yı a a muu.at bır 
~I lm~ ı ı~ eıı w am:rı anın y~e - vaziyette mi bulunduracaktır ?, 

mı e tıcaretın ugradıgı zararlara ın - M"tt f"kl · 1 k 1 . d . u e ı enn ya nız a acaimı 
zımam e en tedbırler karşısında la • k" t • d bT ? M"" f"kl • 
kayd kalamıyacağını takdir eder. ım em~n ~ et. 

1 ır udttekı. ekl'lll 
o manevı ım ıyazı var ır ı ü-

Amerika notasında, birletik ameri- çük büyük hiç bir devlet h ttl 
k:uıın ~91.S ~enesinde. ay.nı abluka tat- bizzat Almanya dahi, onla~ z:f .. 
bı~ edıldığı zaman ıngıltereye aynı rinde bir mevcudiyet tehlikesi aör
muracaatlerde bulunduğu hatırlatıl • mekte değildirler. Halbuki onla • 
maktadır. rm w ı · b" t" · k d'I • • • mag u ıye anın en ı en ıçıa 

Bu nota Londrada tetkik olunmak- bir facia olacağını, en uzak )o • 
tadır. talarda bile, yakm uzak bir ihtimal 

olarak iddia etmiyen devlet de yok• 
tur. Almanya'nın hakiki menfaati 

Cenevre konseyinde 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

kil etmek Uzere, konseye 
bulunacaktır. 

tavsiyede 

Ruı delegesi gaybubet etti 

Cenevre, 9 a.a. - Havas ajansı mu
habiri bildiriyor: 

Münhasıran usule tahsis edilen üç 
celseden sonra konsey Finlandiya 
müracaatını tetkik ederek, bu müra-

caati münakaşasız ve kayıtsız şartsız 
kabule şayan görmüş ve tetkik edil -
mek üzere asambleye havale etmiştir. 
Rus delegesi kendi arzusu ile kaybu
bet etmiştir. Meselenin sUratle tasfi
yesi için usulün sadeleştirilmesi ek
seriyetle karar altına alınmıştır. 

Aıamble pmarte.iye toplanacak 

Asamble, pazartesi günü için içti -
maa davet edilmiştir. Mütecavizin ma
nevi mahkfuniyete uğrıyacağı muhak
kak gibi görünmektedir. Bu yolda ve

rilecek olan karar, mütecaviz tanınan 
devletin Milletler Cemiyetinden ih

racını icabettirecektir. Bundan evci 
mahkCim edilen Milletler Cemiyeti a
zaları, alenen ihraç edilmeden evel ce
miyetten kendi istekleriyle çekildik 
leri için bu tedbir ilk defa olarak bu 
sefer tatbik edilecektir. 

Fransa ile İngiltere tecavüz kur· 
hanları lehinde yapılacak olan her te

şebbüse iştirake amadedirler. Finlan
diyanın müracaati, B. Daladiye'nin 
de söylediği gibi kuvetin bütün şiddet 
leri karfııında umumi vicdanı uyan
ckanMı llmndır. 

harbi uzabnakta ve yaymakta d e • 
ğil, kısaltmaktadır. 

Bir taraftan Ruı fetih planlana • 
dan bahseder ve onu teıvik eder 
görünürken, diğer taraftan bitaraf, 
yarı - bitaraf ne kadar devlet varaaıı 
hepsini sulh taarruzuna ıevkedea, 

el altmdan bütün hareketleri ile 
bir an evel harptan kurtulmak iste

diğini gösteren Almanya'nın bu ha
reketleri arasındaki tezadı kim 
görmüyor? 

Şüphe yok, en doğrusu ve e)"İll 
de ıulhtur ve bunun da tek çareai 
Almanya'nm sulhu imkansız ol• 
maktan kurtarmasıdır. Zaran aa• 
dece ıahısları aiakadar ettiği za• 
man, hatalarda ısrar etmek bir mi • 
zaç meselesi olabilir: fakat milli 
mukadderatlar bahis mevzuu oldu• 
ğu vakit, hatayı olduğu yerde bı· 

rakmak en büyÜk adamı dahi kü
çük düfiirmez. 

Her gün her türlü gazete, mec • 
mua ve ajanı havadislerini ve ken• 

di mantıklarını kullanan milyonlar
ca insanın, içinde yaıadıklan hadi· 
&eyi objektif bir tetkika tabi tuta • 
mıyacaklarını farzetmekte fayda 
yoktur. Kimıenin ne takma göz, ne 

takma akıl kullanmasına ihtiyaç 
var: Avrupa, felaket içindedir; 

facia büyüktür, daha da büyüyebi. 
lir. Fakat bu felaketi önliyecek 
tedbir, ne kadar tekrar ediline 
edilsin, bir daha söyliye!im, bu kı • 
tanın topraklarında milletlerin hür, 
müstakil ve emin yafamalarmı te
minat altma alan bir sulh, devamlı 
ve istikrarlı bir emniyet nizammdaa 
ibarettir. 

Falih Rılla ATA~ 
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yazısı 

" Gayri muhariplik ile 
bitaraflık ayni şey değildir 

ADLJYE VEKALETi 

Bir kamyonet ah nacak 

de yapılacaktır. 
S - Fazla izahat almak iıtiyenle -

rin Maliye Vekaleti Milli Emlik mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(6160) 16243 

Satılık otomobil 
Ankara Defterdarlıfmdan ı Adliye V ekaJetınden: 

İstanbulda Adli tıp işleri U. M. lü- Cinsi Markası Motör No. Muhammen bedeli Muvakkat temi 
ğüne teslim edilmek ve <Urtnamesin-

r- D DE J Lira L. 
'' deki evaafa uygun olmak ıartile bir • M RYOLLARI Otomobil Kreysler C. 8/6858 ıra 

adet deli ve ölü nakline mahsus kam 4oo SO 

''8 Jk nJ d k · yunet açık eksiltme suretile alına _ Sı'rkecı' ffaydarpa Yukarda evsafı yazılı bir adet otomobil açık art'tırma ile satışa k on a a ara o unan her ıey, Italyanın caktır. • 11 muştur. 

f 2 - Eksiltme Ankarada Vekalet f 'bot '•L 1 1 • L .. :I I İhale ı8. ı2. 939 tarihinde saat ıs de Defterdarlıkta toplanac::k kom men aatİne Ve Iİyasetİne de dokunur Levazım ve daire M. lüğü odasında iri ba9 e 8rl llW fm&J yonda yapılacaktır. 
Roma, 9 a.a. - HReuter" "Giomale toplanan eksiltme komisyonunca ya- D. D. Yollan Satm Alma Ko ı İsteklilerin hizasında yazılı . muvakkat teminat makbuzu ile birlik. c 

CS'İtalia gazetesinde Gayda, §Öyle ya-I . pılacaktır. Devlet Demiryollan idaresince la- ~eçen günde ~o~syona gelmeleri ve bundan evci şartnameyi görmek 
zıyor: 

1 
•11 f 3 - Tahmin edilen bedel 2950 lira- tanbul'da Sirkeci istasyonu ile Hay - ızahat almak ıstıyenleriP n,.fterdarlık Milli Emlak müdürliı :iıne mı.. 

. ~üyük ~atist me~lisinin resmi teb- ngı ı ayyareleri iki dır. darpap istasyonları arasında kurula- caatları. (6174) 16108 
lıiı İtalyanın gayrı muharip olduğu- 4 - Muvakkat teminat 222 liradır. cak feribot servisi için bu istasyon - .. o:__ 

DU ilin etmİ§tİr. Bunu §Öyle tefsir et- 5 - İhale 11.12.1939 tarihine tesa- larda yanatma iskeleleri intutı ile 2 ev yıktırılacak 1 
mek lazımdır: gayri muhariplik ile Alman denı'zaltı dUf eden pazartesi günü saat ıs te ic sair ameliyatın yapılması, bu işe ait belediye encilmeni huzurunda yapı 
bitaraflık aynı ıey değildir. İtalya ra edilecektir. vahit fiyat cetvelinde ve mukavele Ankara Defterdarlığından: caktır. 
tam bir karar ve hareket serbestliğini 6 - İstekliler tatil gün ve saatleri projesinde bazı ilave ve tadilat yapı- Muhammen Muvakkat 3 - Birinci maddede zikrolunan 
muhafaza etmektedir. ı ı ı b hariç olmak üzere bu işe ait şartna- larak yeniden kapalı zarf usulü ile ek Cinai bedeli teminat van proje ve imar planlarını tan 

Balkanlara gelince, muhakkak ki t- gemısını alırdllar meleri her gün Ankarada Vekalet le siltmeye konmuştur. itinin muhammen bedeli Uç bin Ji 
talya Balkan yarımadasında bUyük vazım müdürlüğünden ve tstanbulda ı - Bu itin muhammen bedeli (2) İki adet ev enkazı 725 lira ss dır. 
devlet olmuıtur. Öyle ki, Balkanlara Londra. 9 a.a. - Bir ingiliz tayya- Adli tıp 1. U. M. lüğilnden bedelsiz milyon liradır. Yeniıehirde yeni yapılmakta olan 4 - Eksiltmeye gireceklerin yuk 
dokunn her şey İtalya'nın menfaat - resinin dün bir alman denizaltı gemi- olarak alabilirler. 2 - İstekliler bu işe ait şartname , Büyük Millet Meclisi binası inıaat da bahsi geçen tilimatnamenin bet 
lerine de dokunur. Bunun için İtalya sini batırdığı resmen bildirilmekte • 7 - Taliplerin muvakkat teminat- proje ve sair evrakı Devlet Demiryol- sahasında kiin 2 ve 3 numaralı evle. ci maddesinde yazılı ehliyeti hals 
Balkan hadiselerini hususi bir dik •

1 
dir. !arını mal sandıklarına yatırdıklarıria larının Ankara ve Sirkeci veznelerin- rin enkazı müteahhide ait olmak Uze- maları prttır. İıteklilerin 225 li 

katle takibeylemektedir. İtalya har- Hava nezareti dün sabah bir alman dair makbuzlariyle birlikte muayyen den 50 lira mukabilinde alabilirler. re hedmi ve yerlerinin teıviyeıi açık teminatı muvakkateyf havi teklif 
bin ve muhariplerin zaruretlerini müd denizaltı gemisinin deniz üstünde se- gün ve saatte Vekalet eksiltme ko- 3 - Eksiltme; 17. 1. 940 tarihinde arttırmaya konulmuıtur. tuplarını ihale saatinden en geç 
riktir. Fakat bunun ne kendi hiniyatı yir ettiğini hava karakoJlarına bil- misyonunda hazır bulunmaları ilin çarşamba günü saat (16) da Ankara İhale 18-ı2-939 tarihinde saat 15 te saat evveline kadar Karaman beled 
menfaatlerine ne de büyük devlet ge- dirmiıtir. Sahil müdafaasına mensup olunur. (6013) ıs981 Devlet Demiryolları yol dairesinde defterdarlıkta toplanacak komjıyon. reiılifine göndermiı veya tevdi 
refine dokunmasını kabul edemez. bir tayyare alman denizaltısını göre- toplanacak merkez 1. inci komisyo - da yapılacaktır. olmaları lüzumu ve poatada 
Reamt tebliğ ltalya'nın kendi kendi- rek hücum etmiştir. Tayyareden atı- nunca yapı.ıacaktır. İlteklilerin ' karda miktarı yazılı relecek recikmelerin nuan ltfbue 
aine koyduğu kati ihtirazı aksettir - lan birinci bomba denizaltının kulesi ZIRAA T VEKALETi 4 - Eksıltmeye girebilmek için is- muvakkat teminat makbuzu ile birlik· lınmıyacafı llln olunur. (9520-594 
mektedir. üeziren isabet ettiğinden gemi batma- teklilerin teklif mektupları ile birlik- te adı geçen günde komisyona gelme- 15886 

İtalya'nın bu hattıhareketinin ae - ğa ba§lamıgtır. İkinci bomba da de- te aıağıda yazılı teminat ve vesaiki leri ve şartnameyi görmek ve izahat 
beplerini hariciye nazırı Ciano önil - nizaltı gemisine isabet etmiştir. Gemi Pulluk, Diskharo YO Mı'bzer aynı gün saat (15) e kadar makbuz almak istiyenlerin defterdarlık milli ffikOmef konalı İRlllfl 
müzdeld salıya parlamentoda izah e- biraz aonra kaybolmuş ve deniz üı - mukabilinde komisyon reisliğine tev- emlik müdürlüğüne müracaatları. G. Antep Vila)'eti Paaan:ık b 
dece~tir. tünde yağ lekeleri görülmüştür. alın::usk di etmiı olmaları lazımdır. (6179) ı6118 zaaı Mabnüclürlütiindeıu 

İngiliz hava kuvetlerinin iki alman uw a) 2490 sayılı kanun ahkimına uy- M .. h 1 . p 
RormlJa yürütiilen mütalealar denizaltııına taarruz ettikleri ve ingi- Ziraat Vekaletinden l gun olmak üzere (737SO) liralık mu- un a memurıyet lira a:;r~~:u~~ı:;;;dab:~~ 

Roma, 9 a.a. - Büyük faşist kon- Hz Jersey destroyerini ya.ralıyan al- Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa vakkat teminat, Ankara Defterdarlıimdan: konağı inpatı kapalı zarf uıuliyle 
aeyinin tebliği, Roma diplomasi maha- man denizaltısını da batırdıkları ıon lı zarf uıuliyle 30 adet Mibzer, ıs a b) Bu kanunun tayin ettiği veıika- Ankara Defterdarlığı muhakemat on bin lirası bu yıl bakiyeıi 940 
filinde mUteaddit noktainazar teati- 24 eaat içinde bildirôimiftir. det 5 Diskli, ıs adet 6 Diskli pullukla lar, müdürlüğünde 120 lira ücretli bir me- yılından ödenmek §aı"tlyle yenld 
lerine mevzu teıJcil etmi§tir. Ezcüm- Dün timal denizinde devriye gezen 30 adet Diksharo satın alınacaktır. . 5 - Münakasaya girecek taliplerin muriyet münhaldir. Hukuk mezunu ekıiltmeye çıkanlmıftır. 
le, büyük konsey tarafından, İtalya'- bir İngiliz avcı tayyaresi mezkur de- ı - Mibzerin beherine 67S,S Disk h~an, sabit havuz ve eklüz gibi bil • memurin kanununun 4 üncil madde _ ı - Dosyasındaki evrak fllDlardı 
nın &'ayrimuharipliğinin tekrar teyit nizaltıaını görmüı ve iki isabet kay- li pulluğun bcherine 600.6 Diıkli pul Y~~ au itleri yapmıı ve elinde bu gi- •indeki evsafı haiz taliplerin Muha- A - Huıusi §8.rtname 
edilmesi, umumi mütalcaya göre bey- deylemiıtir. Jersey destroyerini ya- tuğun beherine 750 ve Diksharonun bı ıılere lüzumlu vesaiki mevcut şir- kemat Müdürlüğüne müracaatı i- B _Mukavele projesi 
nelmilel ıiyaact sahasında birinci de- ~~~ıyan alman denizaltısının dün bu beherine de 350 lira kıymet tahmin e ket ve müteahhitlerden olmuı fart - lan olunur. (6342) ı626S arı C - Birinci kııım ketifnameal 
recede ... hemiyetlı' bir hadise t-kU ucum neticesinde batmış olduğu zan- dllmiıtir. tır. D İ 

... -:ır d"l' A - kinci kısım keıifnameai etmektedir. Bunun minlaı, fevkallde ne ı ıyor. 2 - ihale 14 birinci klnun perıem ncak; &erek Tilrkiyede ve gerek-
bir halin zuhuru mU.teına. Akdeniz'- Jeraey dcetroyerl mürettebatından be günü saat ıs de Ziraat veWeti bi- ıe hariç bir memlekette (2) milyon il- POLiS 

1 
2 - Dosya G. Antep nafıa mildUr 

de ve Avrupa'nın cenup prkisinde, yaralanan 12 kifiden ancak birinin nasında müteıekkil satın alma komiı ra veya aba ziyade kıymette bir nafıa düğünde ve Pazarcık Malmüdürllifü 
•ulhun en az kı§ aylan zarfında mu- yaraları ağırdır. yonunda yapılacaktır. itini bir ihale içinde taahhüt ederek 2000 tulg"' a alınacak • görülebilir. 
hafaza edilebileceğidir. ltalya'nın ıi- Fran•a'tla .evinç • 3 - 30 adet Mibzeriçin ısı9 lira ıs bu taahhüdünü muvaffakiyetle yap - . 

3 
- Muvakkat teminat ı780 liradı 

d t s D'k r Jl k . . mış olan ve bu hususu mübeyyin ve· Emnıyet Umum Müdürlüğünden: 4 - İıteklilerin ihale gününde yuetf, ahvale uymaya amade bir ıi- Paris, 9 a.a. - Dün, İngiliz tayyare- a e 1 s ı pu u ıçın 675,IS adet . . ı z b t 1 . • asg.ari ıekiz gün evet G. Antep vU 
yaaet olmakta berdevamdır. leri tarafından, iki alman tahtelbahi _ 6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet saık ıbraz eden inşaat şirket veya mü- - a ı a memur arı ıçın satın a- y t 

D ' k h . . ı· teahhitleri de eks'ılt . b·ı · lınacak 2000 adet tulga kapalı zarf u- e ıne yaptığı itler, bomerviıleriyl 
BUyWc fatiıt konseyinin Tuna ve rinin daha batırıldığı haberi, burada ı s aro ıçın 788 ıra muvakkat temi meye gıre ı ır - sulile 18_12_939 puarteıl gilnil saat müracaat ederek veıtika veren komi 

Balkan Avrupa'ıındaki İtalyan mena- memnuniyetle karıılılnmıştır. Selahi- nat verilecektir. le~ B . • k . 
1 

f 15 te münakasaya konulmuştur. yondan al~cağı ehliyet vesikaıiyJ 
fllnden bahıetmesi minidar bulun • yettar bir kaynaktan haber verildiğine 4 - Bu makinelere ait idari ve fen- - u ııe gınne ııteyen er re e- 2 B h d d' k' . 939 yılı Tıcaret odası vesikası ibr 
maktadır. İtalya için hayati ehemiyetl ıöre, Almanya. denizaltı filoıunun nl prtnameler airat kombinalar mil ranı ve diğer veaaiklerini bir istidaya bi .

1
- el er a e .ıne se ız lıra fiat tmesi. 

hai lan bu --L-da, '-- raıı-L ---ft dilrlıııwı d ba~J yar-L m':--Lasa tarı"hı·nden en çı en tu galara aıt nu.muneyi görmek e 
fnezı:ugayir ~bir hAdis:'o'i::;; ~ymly~tg!a'::::!~ş·t~.r F~~kae,nd~ 5 ~ .. i.ı::u~:Uka;.~ ~1::.,ı~~.: ... 'i'~ıat -~ve tartnameyi almak ııteyenlerin U - ~,!!!!!,~ 2S-12"-9~~-~tcnn.e.'!U.· 

:ı B • • k t' 1 b • • • hl' mum MUdtlrlUk ısa ın alımı kOTn! 'Q" - - -

catını ıöylemek suretiyle Rusya'ya nizaltı zayiatının Almanya'da ümit e- 14 rıncı kanun perşembe günü saat verme ~ur; ıy e u ış ıçın e ıyet nuna müracaatları. zarcık MalmüdürJüğünde mütetekki 
bir ihtarda bulunulmaktadır. dildig· inden çok daha fazla olduğu tah 14 de kadar komiıyona vermeleri ve vesikası ıstıyecekler ve alacakları eh- 3 EL 'lttn • k • eksiltme komisyonunda yapılacaktır, 

t d r t 'k " k k • - Alı eye (lnDe JlteyenJe • talya'nın, Avrupa harbi karıııındı min olunmaktadır. Tahtelbahir müret- saat ıs e 2490 sayılı kanunda yazılı ıye vesı asını muna asa omııyonu · (l200) 1. 1 k --'-k . 6 - 1ıte1dllerln 2490 sayılı kanun 
ikala ı bi lik kl d. Ehl' 'k . . rın ıra ı muva& at temınat 

resmen aldığı ahvale intizaren vuiye- tebatının ıerkeıliğe baıladıkları ha _ 'les r a r te komiıyonda ha na verece er ır. ıyet vesı ası ıçın kb B k k b uygun olarak hazırlıyacaklan teJdjl 
ti d J f 1 it ı al ittif k ıır bulunmaJa (49.c0 ) 15148 münakasa tarihinden 15 giln eveJ ya- ma. uz v. eya an a me tu unu muh- m k J ~ 

o ayıı y e, a yan - man a ı- ber veriliyor. n uo marn 1 •. 1 • • tevı teklıf mektuplarını 2490 sayılı e tup arını 25-12-1939 (ilnll saat 1 
nın tekrar teyit edilmesinde hayrete pıl 1§ o an muracaat ar nazarı ıtı kanun 4- ü add . d 

1 
bel _ de kadar komlıyon Tiyuetlne Terme 

değer bir ıey yoktur. MALiYE VEKALETi bare alınmıyacaktır un c m esın e yuı ı le ı 

Kont Ciano'nun verecefi 
nutuk 

Firth of F orth tren c6ı 52> 16ıoo geıerıe birlikte munakaaa günü saat r • 
14 de kadar komisyona teslim etmeJe- 1 - Postada vaJm gecflımelerfn ka 
rL (6106) 16062 bul edilmiyeceğl iltn olunur. (6Qgg) 

160t5!/ ıııkh sinyal tertibatı yapllr1lacak köprüsüne ıuykaıt Münakasa günü tepdill 
Roma, 9 a.L - Bilyilk Fqit konıe- Londra. 9 a.a. - Dün Forth köp-

yinin tebliiinde haber verilen Kont rüıünün veya mücavir binaların tah
Ciano'nun harici ıiyuete müteallik ribi için trenden bir bomba atılmııtır. 
nutku galip bir ihtimale göre 16 ki • Tren 14.20 de Duindie ile Glaa&ow a-

Maliye Vekaletinden: o. D. Yollan Satmalma Kamia. ANKARA V ALILICI Kanalizasyon projesi 
l - Yaptırılacak it: Bqvekllet ve yanundan ı 

Maliye vekaleti binasının ıııklı ıin - Uluı, Sontelgraf ve Anadolu gaze-
yal tesisatı. teleriyle ı-ı2.939 tarihinde bilmüna _ Elbise Ye fufum ıhnacak 

2 - Keıif bedeli: (1574) ktradır. kasa satın alınacağı ilin edilmiı olan Ankara Valiliiinden: Sam.ama Belediye Riyaaetineleat' ld k 1 ~ d raıında mezkur köprüden aiır aiır 
yaphnla<M 

3 - % 7,5 muv&kat teminat akçesi: ve muhammen bedeli 17650 liradan ı- Keıif bedeli (l075) lira (50) kurut- Denize akan Samsun ıehri ıtfun-
119 liradır. baret bulu.nan 5~S ~· 3 meıe azman tan ibaret bulunan Nafıa Mildiirlüfil tarının sahile milvazi bir kanalla 

nunu~ e ~rporuyon a~ asın a geçerken pencereden bir paket atıl -
irat edılecektır. Gazeteler ıtalvan ıl- ak d h 1 • f'J•L etml t' • • . - mıı ve p et er a ın ı - t ır. 
yaaetının açık ve tam bir izahını tet- Hiç bir hasar olmamııtır. 
idi edecek olan bu nutkun büyük bir tskoçya poliai ve askeri makamat 

4 - lı puarlık ıuretiyle 8 İkinci - görülen
1
.1u

1
zum Uzerıne yine kapalı mütemadi tamirat ameleleriyle ravut Merd ı~ğtna akıtılması için yapıla-

klnun 940 puarteıi gilnü aaat 15 de zarf us ıy e ve 20.ı2 939 çarpmba :ı :ı" cak katıalızaayon projesi 2. ıı. g39 
Mallv V kll t ' lak Udil lil'"' .... n .. u t ı5c:1 • k - !arına yaptırılacak 120 adet tulum ve tarihinden itibaren 40 ... n .. mOddetle .ıı e e e ı em m r ... n- ..... ua e aır ecide 9 iıletme bi ıo takım elbisenin ihalesi icra kılın- .,. .... .. 

nasında Atın alınacaktır t "dd . 1 • d -~ık eksiltmeye konulmuıtur. 

alöa ile beklendiğini haber veriyor - tahkikata ba1lamı1lardır. 
lar. 

Moğol • Manıu 
sınırı ,ıılliyor 

Moskova, 9 a.L - Moıoliıtan ile 
Mançuko arasında son ihtilaf mevzuu 
olan mıntakanın hudutlarını çizmek 
için yapılan Molotof - Toıo anlatma
lı mucibince teıkil edilen muhtelit 
Ruı - Mogol ve Japon - Mançiko ko
miıyonu 7 kinunuevelde Cita ve Sov
y .. t topraklarında r .esaisine baJlamıı· 
tır. 

Celıe Sovyet murahhası general 
Dogdanof tarafından açılmııtır. 

idari davalar için valiler 
Devlet Şuriıına ıelmiyecek 
Villyetler aleyhine Devlet ŞQraıı 

na açılan ıdari davalarda müddeilerin 
mildafu talebine karıı vilayeti temsi· 
len haıım aıfatiyle mahkemede bulun· 
mak üzere bazı valilerin !ehrimize 
reldikleri anla11lmı1tır. Dahiliye Ve
kaleti daima devam edecek olan bu ıi
bi hallerde idare lmirlerinin vazifele
ri ba'ından ı•k sık ayrılmqlarını vila· 
yet itlerinin intizamla yilrUtülmeıi 
bakımından doğru göı,n ... niştir. 

Satılık tarlalar 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban kaıı Merkea Miiclürlüjiinden , 

Tapu ıenedlnde 

İhale bedeli yazılı miktarı 
Lira dönüm Clnıl Mevkii köyü 

lOO ıo Tarla Satakta 
200 20 " .. 
800 ıs ,, Galbqında 
100 10 ,, Sarı Hilıeyin yerinde 
50 8 ,, Mezaraltında 

Yirancılr .. .. .. 
75 30 ,. Beynam yolunda " 
75 10 ,, Kara MUlldUfUnden ,, 

Yukarda yazılı gayrimenkuller açık artırma neticesinde hiaalarında ya
sılı bedel ile taliplerine 8.ı2.939 tarihinde birinci ihalesi yapılmııtır. 

Kati ihalesi 18.12.939 tarihine teudüf eden puarteai günü aaat 15 te ya
pılacaktır. 

Taliplerin muayyen günde Ankara viliyetinde mütetekkil aatıı komla
yonuna (İdare Heyetine) ve futa malOmat almak iıtiyenlerin müdürlU(U· 
müze müracaatları ilin olunur. 4G4ı 

Ayakkabı alınacak 
Gasi Terbi1• EmtitGaü Direktörlüiünden ı 

Gazi Terbiye EnstitUıll erkek ve kıs talebeleri için apfıda miktar, fiat, 
muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı ayakkabılar açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. İhalesi 11-12-93g &ünü uat ı5 de Ankara mektepler muhaıebe. 
ciliğinde yapılacaktır. Şartname ve nümunelerini g6rmek fıtiyenlerin enı • 
titilye müracaatları. (6018) 

Bunclıın böyle valiler hasım sı fatiy· 
le mahkemede bulunm~k üzere 1ehri . 
mize gelmiyecekler, vilayetler namı • 
na murafaada Dahiliye hqkuk müp • Cinsi 
viri bulunacAktır. Dahiliye Vekaleti Erkek ayakkabısı 

Mikdarı 

220-230 
130-13S 

Fiatı Muhammen bedeli 
tık 

teminat 
87.98 

122.85 
SlO ıı73 

bu kararını vilayetlere tamiın etmiı • ı Kız .. 
tir. 

700 1755 
1599S Zl0,83 

kkat t • mıı ı, muayyen mu etı çın e muka- ı 
Muva . emlnat ı323,75 liradır. vele akdetmediğinden ihalesi fesholu- - Proje bedeli olarak 900 Jlra Uc-

İıteklilerın ayni gün saat ı4e kadar k • ret verilecektir. 
kanunun tarif ettiği k.ld L! nara 2490 sayılı artırma ekııltme ve 2 - Muvakkat teminat .c7 lira SO 

ıe ı e&ı ka • ihale kanununun 41 inci maddesinin u 
paplı zarflarını komisyona vermeleri C. fıkrası mucibince yeniden ihalesi kuruıtur. 
lbımdır. ::tnarnei ler paraau olarak yapılmak üzere açık eksiltmeğe ko. di 3 - Şartname bedelıiz olarak bele-
komi.iyon ver lmektedir. nulmuıtur. ye baı mühendiıliğinden allMCÜoo 

(6ı66) 115ı48 Ekıiltme 11-12-939 pazartesi gUnU tır 
saat lS te vilAyet daimt encümeninde 

4 
-: ~.çık eksiltme 18. 12. 939 p&• 

-------------- yapılacaktır. Muvakkat teminatı (80) zartesı gunil saat ıs de belediye encU. 
OKULLAR lira (66) kuruıtur. meninde ve 2490 sayılı kanunun hil· 

İsteklllerin muvakkat teminat mek- kilmleri daireıinde yapılacaktır. 

Palto alınacak tup veya makbuzu, ticaret odası vesi- le Fazla tafıilat almak istiyenlerin be· 
kalariyle birlikte yukarda adı geçen diye bat milhendiıliğine milrac:aat-

Si1aaal Bilıiler Okulu Satmalma 
Komiıyonundan : 

Siyaul Bilgiler okulu talebesi için 
7S-8S p~to açık eksiltmeye konulmuı 
tur. Eksıltme 11-12-939 tarihinde An· 
kara mektepler Muhasebeciliği bina
aında aut 10 da yapılacaktır. 

En çok miktara göre tahmin edilen 
bedel 3995 liradır. İlk teminat 299 lira 
62 kuruştur. Şartname, kumaı, malze
me ve palto nümunesi her gün mek • 
tepte görülebilir. (6026) ıS984 

Yün baHaniye ahna<ık 
Siyasal Bilıiler Okulu Mü'bayaat 

Komiıyonu Reisliğinden ı 
Siyaul bilgiler okulu için ıoo ta

ne yUn battlnlye açık ebiltmeye ko
nulmuıtur. Beherinin tahmin edilen 
bedeli ı4 liradır. İlk teminat, ıos li
radır. Eksiltme 14 Birincikinun· 939 
perıembe günü saat ıs de Ankara 
mektepler muhasebeciliğinde topla -
nacak komisyonda yapılacaktır. Şart
name ve battaniye numunesi her gün 
mektepte görülebilir~ 

.(6069) 16027 

1arı ilan olunur. 
giln ve saatte dalmt encümen reisliği- (l0020/ 6241 ) 
ne müracaatları. 16190 

Bu iıe ait tartnameyi her gün Na
fıa mildilrlüğilnde görebilecekleri. 

(6009) ıs949 

VILAYEnER 

imar planı yapflnlacak 
Karaman Belediyesinden : 

ı - Karaman kasabasının yaptırıl
mıı olan hali hazır hartasına göre tak
riben 3SO ili 400 hektar vüsatindeki 
meakQn ve gayrimeakıln imar sahası
nı teıkil eden ve imar planlarını tan
zimi itlerine ait 1'n1Umİ talimatname
nin 6 ıncı maddesi mucibince yapıl
ması gerekli avan projeyi hazırlamak 
ve bunun Nafıa Vekaletince tasdikin
den sonra aynı talimatnamenin 29 un
cu maddesinde mezkQr olan imar plan 
tarının yapılması iıi kapalı zarf usu
liyle ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 20.ı2-939 tarihine 
milaadif çarf8!Dba &'ilnU saat ıs te Ka
raman belediye daireıinde toplanacak 

İlôç ahnacak 
lıtanbul Belediyeainden ı 

ı'li B~le~iye hastanelerinin altı aylık 
ç ıhtıyacı kapalı zarf ekıiltmeıine 

konulmuştur. Tahmin bedeli 19107 Jt .. 
ra 72 kuruş ve ilk teminat miktan 
ı433 .. liradır. İhale 27.12.939 Ç&I]amba 
günu ıat ıs te İstanbul daimi eneli .. 
meninde yapılacakt ır. Şartname zabıt 
ve muamelat müdürlüğünde görüle • 
bilir. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ve 2490 numaralı ka· 
nuna göre hazırlıyacakları kapalı zarf 
larını ihale günü saat 14 de kadar İa
tanbul daimi encümenine vermeleri. 

(ı0088 - 6275) ı6244 

Bir memur aranıror 
Isparta Vilayetin :fon: 
Vilayet Hususi Muhasebesinde mlln 

hal 30 lira asli maaılı muhasebe ser
viıi mümeyyizliğine talip olanların 
veaaikiyle birlikte vilayet makamını 
pıüracaatları. 162G6 
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MİLLI MUDAFAA 

1000 kutu kaJe ah nacak 
M. M. Vekô.lcti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı 60 kuruıJ 

o•an 1000 kutu ka•e 8 - 2. klnun - 940 pa
ı~rteai günü saat 10 da Ankarada M. M. V. 
tıtıt alma komisyonuncla açık eksiltme su
retiyle satın alınacağından isteklilerin 45 
liralık teminatlariyle birlikte eksiltme sa
atında komisyonda bulunmaları. (5899) 

15861 

o oksijen alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ttiayonundan : 
Yerli mamulatından ve hepsine tah -

ınin edilen fiyatı 8500 lira olan 10.000 adet 
90J Gr. lık ıişe O oksijene 15 - 1. Kinun -
939 cuma günü saat 11 de kaapalı zarf u
•uliyle satın alınacağından isteklilerin 637 
lira 50 Krı lık temlnatlarlyle birlikte tek
lif mektuplarını eksiltme saatından bir sa
at eveline kadar Ankarada M.M.V. &atın 
•lrna komisyonuna vermeleri. 

(5929) 15960 

Binek otomobili 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

tniıyonundan : 
1 - Bir adet binek otomobili aatın ah

llacaktır. Muhammen bedeli• (3600) lira o-
lup ilk teminat miktarı 270 liradır. Açık 

d:siltmcsi 12-12-939 salı günü saat 11 de
dir. Fenni ve idari ııartnamcsi her ıün ko
misyonda ıörülebilir. İıteklilerin muay • 
>'en gün ve saatte M.M.V. satın alma ko -
Zllisyonunda bulunmaları. (6047) 15974 

Vazalin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 425 lira o

lan 500 kilo beyaz ve 50 kilo likit vazelin 
14 - ı. klnun - 939 perıeınbe &\inü açık ek
tiltme ıuretiyle satın alınacağından istek -
!ilerin 32 liralık tcminatlariyle birlikte 
.ı\nl:arada M.M.V. 11tın alma komisyo -
~unda bulunmaluı. (5927) 15985 

Tıbbi ecza alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

?r.iıyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 300 

kuruı olan 2000 kilo Acide Acetyllsalicy
lıque 12 • 2. Kinun - 940 cuma günü aaat 
l ı de kapalı ur:f usuliyle aat.m almaca -
lrndan iıteklerin 900 liralık teminatlariyle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme aa • 
ıı.tından bir saat eveline kadar Ankarada 
ld.M.V. satın alma komiıyonuna vermele
ri. (5931) 15988 

50 Adet yazı makinası 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alına Ko· 
bıisyonundan : 

ye deposunda maaa. raf ve aa.irc yaptırıla
caktır. Keşif bedeli 626 liradır. 1steklile • 
rin pazarlık Kiinü olan 15 - birincildnwı • 
939 cuma günü saat 11 de 94 liralık kati 
tC'Illinatlatjyle birlikte M.M.V. satm alma 
Ko. da bulunmaları. (6285) 1624<i 

Sargllık bez ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 26 

kuruş olan 400,000 nıetre sargılık bez 29-12 
-939 cuma ~ünıi saat 11 de Ankarada M.M. 
V. Sa. Al. Ko.da kapalı zarfla satın ah -
nacağın.dan isteklilerin 6950 liralık ilk te • 
minatları ile birlikte teklif mektuplarım 
eksiltme saatından behemahal bir saat eve
line kadar komisyona vermeleri ve şartna
mesini alacaklar 520 kuruşluk makbuzla 
birlikte M.M.V. Sa. Al. Ko.na müracaat -
lan. (6313) 16252 

1000 metre muşamba a11na<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1650 lira 

olan bir taraflı ve 130 santimetre genişli
ğinde 1000 metre muşamba açık eksiltme 
ile satın alınac~'tır. Eksiltmesi 26-12-939 
sah günü saat 11 declir. İlk teminatı 123 
lira 75 kuruş olup ııartnamesi komisyonda 
görülür. Taliplerin muayyen vakitte M.M. 
V. Sa. Al. Ko.da bulunmaları .. 

(6315) 16253 

Gazlı bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(14) kuruş olan (500.000) metre gazlı bez 
kapalı zarfla satın alınacaktır Eksiltmesi 
25-1-940 perşeınbe gunü saat il dedir. İlk 
teminatı (4750) lira olup şartnamesi ko -
misyondan 350 kuruşa alınır. Taliplerin 
muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko.d:ı 
bulunmaları. (6317) 16254 

20.000 Adet Filasterin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan: 
Beherine (70) kuruş fiyat tahmin edi

len (20.000) adet filastcrin kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Ekıiltme&i 27-1-940 pazar 
tesi ıü.nil saat 11 dedir. İlk teminatı 10~0 
lira olup ıartnamesi komisyonda görülür. 
Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (6318) 16255 

1000 kilo Amidon dö bile 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı (60) 
kuruş olan (1000) kilo amidon dö bile a -
çık eksiltmeye konmu$tur. Eksiltmesi 27-12 
-939 çarpmba günü saat 11 dedir. İlk te
minatı (45) lira olup ıartnamesi komis -
yonda ıörilliir. Taliplerin muayyen vakit
te M.M. V. Sa. Al. Ko..da bulunmaları. 

(6319) 16256 

10.000 adet yemek kaıığı 

allna<ak 
M. M. Vekil eti Satın Alma Ko-

Beher lldecllne tüun1n edilen fi:vatJ 110 
lira oı- O.M ltMı: altı taıM. ..,.. beber ~ 
cine 200 Ura tahmin edilen 0,62 lik dört 
tane ve bcherine 80 lira tahmin edilen por
u tiflerdcn 40 tane ki ceıman elli tane yazı misyonundan: 

'""-• •tm aJıa•Hktır.;;;;;~iii;:;:t:i;;:-1 .... __.__ • · ıl _: *o_'_ı tın.Wrı,·-•m-z_ii-•..J•s.n•»..ı...,.,. Yazı maJti.oalan R-ınctoa. Mwu- • ._ ıan (' o_IMlllt' ioilei ,_ .... & .. ~. 
İd-ı ve Erlka markalarmdan olacaktır. ekliltmeye konmuıtur. Eksiltmesi 28-lZ
İ!u mskina.lann hep&i bir firmadan alma- 939 petlembe günü nat 11 dir. llk temi -
biieceii ıibi fiyatlar müsait olduğu tak • natı: (37 S) lira olup şartnamesi komisyon
dirde ayn firmalardan da alınabilir. İs • da görülür. Taliplerin muayyen vakitte 
tekIUerin S49,5 Uralılt ille teminatlariyle M.M.V. Sa. Al. Ko.da bulunmaları. 
birlikte açık eksiltme ıünü olan 13 - Bi • (6320) 
rincikinun - 939 çarpmba sünü saat 10 da 

16257 

AnJcarada M.M.V. satın alma Ko. da bu- 25 kalem Cam malzeme 
lllJUna]arı. (60-45) 15!193 

500 adet havlu 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma K~ 

misyonundan: 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı (1935) lira 

olan 25 kalem cam malzemesi açrk eksilt
me ile satın alınacaktır. Eksiltmesi: 26-12· 
939 aalı ıUntl saat 11 dedir. İlk teminatı 
145 lira 13 kuruı olup ş:ırt.oo.mesi komis • 
yonda görülür. Taliplerin muayyen vakit -
te M.M.V. Sa. Al. Ko.da buluıunaları. 

(6321) 16258 

ULUS 

ASKERi FABRiKALAR 

11 kalem yağ ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Satmalma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (3925) lira olan 

11 kalem yağ askeri fabrikalar umum mü
diirlüğü merkez satın alma komisyonunca 
20.12.939 çarııamba ıüni.ı ı;aat 15 te pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (294) lira (38) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vcsaikle komiıyoncu olma<lık
lıırına ve bu işle allikaılar tüccar.dan ol -
duklarına dair ticaret odası vcsikasiyle 
mezkQr gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (6199) 16142 

4645 adet bos benzin .. 
tenekesi satılacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür -
lüğü Satınalma Komisyonundan: 

Beherinc 8 kr. fiat tahmin edilen 4645 a
det boş benzin tenekesi askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma ko
misyonunca 20.12.939 çarşamba günü ı:ıat 
14 de pazarlıkla satılacaktır. Şartname pa
rasız olarak komisyondıın verilir. Taliple
rin muvakkat teıninat olan (28) lira (78) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (62QO) 16143 

13 Ka!em ko~um malzemesi 
a!macak 

Askeri Fabriknlnr Umum Müdür
lüğü Merkez Satınalma Komisyo -
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (5800) lira olan 
13 kalom koium malzemesi Askeri Fabri
kalar Umum Müdür!Ugü Merkez Satın al
ma komisyonunca 14-12-1939 perşembe gü
nU saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız ol:ırak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(435) lira ve 2490 numaralı kanunun 2, ve 
3. mddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesikasiyie 
mezkur gün ve sııatte komisyona müracaat
ları. (6250) 16181 

30 ton arap sabunu 
ah nacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satınalma Komisyo -
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (6699) lira olan 
30 ton arap sab\Ulu Askeri Fabrikalar u -
mum müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 25-12-1939 pazartesi günü saat 14 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkııt teminat olan (502) lira (43) 
kunış ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vcsaikle komisyoncu ol -
ına<lıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesikasiylc 
mezkQr gün ve saatte komisyona müracaat
ları. (6279) 16216 

nunun 2 ve 3. maddelerindeki veu.fkle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alaka -
dar tüccardan olduklanna dair ticaret o • 
dası vesikasiylc mezkOr gü.n ve saatte ko 
misyona müracaatları. (6337) 16251 

1000 ton Kriple maden 
kömürü ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Sabn Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (11.000) lira olan 
1000 ton kriple maden kömüı:ii Askeri fab
ri:kalar umum müdürlüğü merkez satm al
ma komisyonunca 16-12-1939 cumartesi 
günü saat ı 1 de pazarlıkla mhale edilecek • 
tir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(8'25) lira ve 2490 numaralı kanun.un 2 ve 
3. maddelerindeki ve5'1ikle komisyoncu ol
madddarına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona müraca -
atları. (6338) 16262 

Müteahhit nam ve hesabma 
38 kalem muhtelif salmastra 

ve saire alma<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2510) lira olan 
38 kalem muhtelif salmastra vesaire müte
ahhit nam ve hc-..a.bına Askeri fabrikalar 
umum miıdiırlüğu mcreez satın alm ko -
misyonunca 21-12-939 perşembe günü sa· 
at 14 de pazarlıkla iha.lc edilecektir. Şart
name pa.rası:ı: olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkt teminat olan ( 188) lira 
(25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaiklc komisyoncu ol· 
madrklanna ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası ve!liksiylc 
mezkur giın ve saatte komisyona mıiraca -
atları. (6339) 16263 

500 met·re asgari 140 

eninde buranda bezi 
alınacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 
500 metre burand:ı bezi Askeri fabrikalar 
umum müdıirlügü merkez satın alma ko -
misyonunca 26-12-1939 salı günü saat 14 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnam• 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip. 
lc.rin muvakkat teminat olan (150) lira n 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. m;ı.ddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmaclıklarına ve 
bu işle al!kadar tüccarrlan olduklarına dair 
ticaret odası vcstkasiylc mezkur gün ve sa
atte komisyona mtirıı,caatlıırı. 

(6340) 16264 

GÜMRÜK VE iNi :ISARLAR V. 

Arpa satışı 

-1-

lan görmek istiyenler her vakit An· ı İzmir levazım lınirliği satın alma koınis • 
k b • f b "k ··d·· l··~·· ·• yonunda yapılacaktır. 

ara ıra a rı ası mu ur ugune mu- 3 - Tahmin cdılen tutan 19800 lira -
racaat edebilirler. dır. 

3 - Mahalli teslim Ankara bira 4 - Teminatı Muvaldtata a1tı;ası 1485 
liradır. 

fabrikası anbarıdır. 

4 - Açık arttırma 11.12.939 pazar
tesi günü saat 3 te Ankara inhisarlar 
baş müdürlüğünde yapılacaktır. İs -
teklilerin mezkur gün ve saatte An
kara inhisarlar baş müdürlüğüne mü-
racatları. (6195) 

5 - Şartnamesi her gün mezkfir komis -
yonda görülebilir. 

6 - İstdklilerin ticaret odasında kayıt
lı olduklarına dair vesika göstermek mec
buriyetinrledirler. 

7 - Eksiltmeye i~-tirak edecekler 24!):J 
&ayılı kanunun 2, 3 maddelerin ve şart -
namesinde yazılı vcsi~alariyle temin t 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en 

Cinsi Tahmini miktar az bir saat evel vermiş olacaklardır. 

İkinci arpa 85.304 Kilo (6306) 152::1 

Kavuz 18.321 .. 
Cılız 9.476 " Karamuk 3.114 .. 
Filiz 7.000 .. 

16140 

Sigara kôğıdı alınacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün • 

den: 
1 - Şartname ve nümunesi mucibin 

ce 26,5 m/m 270 bin ve 28 m/m 330 
bin adet bobin sigara kağıdı pazarlık
la satın alınacaktır. 
II - Pazarlık ıs. 1. 940 pazartesi 

günü saat 14 de Kabataşta levazım ve 
mubayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve nümunesi her 
gün sözü geçen şubeden ve İzmir, An
kara başmüdürlüklerinden parasız a
lınabilir. 

IV - İsteklilerin verebilecekleri 
miktar üzerinden % 7,5 güvenme pa
rası ile veya banka teminat mektup -
lariyle hirlikte tayin edilen gün ve 
saatte mezkur komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (1011 - 6297) 16248 

LEVAZIM AMIRLICI 

3 adet pavyon 

yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Sahnal

ma Komisyonundan : 
ı - Şartname plan kqifname mucibin

ce İzmirdc tayyare birlikleri için üç adet 
erat pavyonu inşaatı ıötUrü olarak kapa
lı zarf uıuliyle ekıiltmeye konmuştur. 

2 - İhale 18-12-939 pazarteai günü 1Bat 
ıs de tzmirde kışla.da İzmir LV. amirliği 
satın alma komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 106754 lira 58 kuruıı
tur. 

4 - Teminatı muvakkata akçası 6588 li
radır. 

5 - Şartname p!ln kqifnamesi 534 ku
ruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 

6 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına ve bu iı;i yapabileceklerine da
ir ihaleden laakal bir hafta evci İzmir 
naha fen heyetinden alacakları vesikaları 

UMUMi MÜFETilŞLlK 

5800 adet direk alınacak 
Birinci Umumi Mü.fetti~likten : 
1 - İkinci defa eksiltmesine ta!it> 

çıkmadığından Sason bölgesindeki ka 
rakolla.r araı;ında çekilecek telefon 
hatları için yüzde beşi (7-8) metre, 
geri kalanı (6) metre uzunluğunda, 
tepe muhitleri (0.40) ve diğer muhit
leri (0.40 - 0.50) metre olmak üzere 
(5800) adet kavak veya meşe ağacın
dan mamul direk 22. 11. 939 dan itiba
ren bir ay müddetle pazarlığa çıkarıl
mıştır. 

2 - Bu direklerin (950) adedi Bay
kan, (2350) adedi Mutki, (1500) adedi 
Kozluk ve (1000) adedi Sason kazala
rı dahilinde gösterilecek yerlerde tcs 
lim alınacaktır. 

3 - Direklerin birinci kanunda"\ • 
Nisan ayı on beşi arasında kesildikle
ri vcsaikle isbat edilecektir. 

4 - Direklerin tahmin olunan be
deli (21350) lira olup, muvakkat temi 
nat (1601.25) liradır. 

5 - Mukavele projesi, eksiltme ve 
fenni şartnamesi Diyarbakır'da nafıa 
müşavirliğinden parasız alınabilir 

6 - Pazarlıkla ihale 22. Birincika
nun 9:'"' cuma günü saat onda nafıa 
müşavirliği odasında müteşekkil ko
misyonda yapılacaktır. 

(6180) 16113 

ORMAN KORUMA 

Patates ahnacak 
Orman Koruma Genel K. Satın • 

alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komutanlık 

talimgahı ihtiyacı için 40.000 kilo patate
sin pazarlık ıuretiyle ihalesi 13.12.939 çar
ıarmba günü saat 11 de Ankata'da Yeni
şehir'dc komutanlık binasındaki aatın al
ına komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2400 lira olup 
muvakkat teminatı 180 liradır. 

ıu L.1.' göstermek mecburiyetindedirler. 
.. iile• •t aw v. .laHMI,.. - 1..pi--rlar..Aıakara 8-. Müdürlü • , _ Eaü--· i•tJl'Ak ----- 24GO 

f6nden : n71h Jnumnun a ..,.. s. maddelerinde ,,. 

3 - Şartnameai her gün komisyonda gö
rülebilir. 

4 - İ•telrlilerin mua)'7en sün ve saatto 
lııomfa~na seJmelttJ iJtn Olunlll'. (1616l:) 

4 ton klorbai'ium ahnacak 1 - Ankara bira fabrikasında mev· şartnamesinde yazılı vesikalarla teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saa.'tından en 

cut biralığa elverişli olmıyan ve bira az bir saat evcl ~omisyona vermiş bulu-
Askeri Fabrikalar Umum Mü- imalatından bakiyye kalan aşağıda nacaklardır. (6172) 16106 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- cins ve tahmini miktarları yazılı ar
miayonundan: pa ve filizler açık arttırma ile toptan 

Tahmin edilen bedeli (720) lira olan 4 satılacaktır. 
ton klorbarium müteahhit nam ve hesabına 2 _ İkinci arpa ve filiz hayvan ye-
Askcrt fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 21-12-939 perşem- mi; cılız, kavuz ve karamuk tavuk 
be gil~ü saat 14.30 da pazarlıkla ihale ~di-

1 
yemi ve saire olarak mükemmel su • 

lccektır. $a~amc ?ara~ız olarak komıs: rette kullanılacak vaziyettedir. Bun
yondan verılır. Talıp!erın muvakkat temı-
nat olan (S4) lira ve 2490 numaralı ka · --------·--.,....--------

Demirci ustası alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satmal

ma Komisyonundan : 
667 ton odun kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmurtur. Tahmin bedeli 16500 lira 
ilk teminatı 1237 lira SO lı:uruttur. Şart -
namesi her rUn komisyonda görülebilir. 
İhalesi 18-12-939 pazartesi günü saat 15 de 
Lüleburiaz askeri satın alına komisyo -
nunda yapılacaktır. Teklif mektuplarını 
belli cünde belli saatten bir sa.at evci ko
misyona verilmiş veya posta ile gönderil
mi' bulunacaktır. (6173) 16107 

Kaput diktirilecek 
Orman Koruma Genel K. Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Orman koruma ıenel K. birlikleri 

ihtiyacı için 1880 tailtımlmk lcıılık er lcıpu
tunun lı:umaıı ciheti askeriyeden veııilme'c 
ve prtnamesinde yazılı evsaf dairesinde 
tekmil malzeme vesairesi müteahhide aıt 
olma.lı: üzere diktiııilecektir. 

2 - Pazarlık suretiyle eksiltmesi 12-12-
939 salı gilnU nat 11 de Ankarada Yeni -
tehirde komutan.ırk binasında.ki satm alma 
komia)'Onunda yapılacaktır. • 

3 - 187 liralık teminat makbuzlariylo 
'ft kanuni veeikalariyle birlikte komisyona 
mezkur gün ve saatta komisyona gelme -
!eri. (6333) 16260 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı ~O 
kuruı olan 5000 tane tüyıüz havlu 19 bı
rinci kinun 939 salı &\inil saat 11 de pa
tarlıkla 11un alınacağından eksiltmeye gi
receklerin 300 liralık teminatları ile birlik
te pazarlık cün ve aaatmda Ankarada M. 
lJ. V. ntın alma Ko. da bulwıınaları. 

(6128) 16081 

Abalık kumaş ahn.acak 
Gaz idrofil almacak Kırıkkale fabrikamıza on demirci ustası alınacaktır. Askerlikle alakalan olmadığını 

reım! vesika ile tevıik edenlerin imtihanları yapılmak üzere istida ile Ankara silah fab 
rikası müdürlüğüne muracaatlan. (6184) 16116 

Satın Alma Ko-M. M. Vekaleti 

24000 kilo ke(i kıh ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

alma. Komisyonundan : 
24000 kilo keçi kıh 22-12-939 pazartesi 

günü saat 14 de t.unbul Tophane'de L V. 
limirligi satın alma komisyonunda müte -
ahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin bedeli 16800 lira ilk te
minatı 1260 liradır. Şartnamesi ve ıı.ümu
nesi komiıyonda görülür. İsteklilerin ka • 
nuni vesikalariyle belli saatte komisyona 

DEVLET ORMAN lŞ. 

Tomruk satışı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 288 

kuruı olan on iki bin metre hasta a~alı~ı 
kumaı 16 birinci kanun 939 cumartesı gu
nU saat 11 de pazarlıkla aatın ahnacağm
dıı.n iıteklilerin 3456 liralık kati teminat· 
ları ile birlikte pazarlık giln ve 1&atm0a 
Ankarada M. M. V. satın alma Ko. da bu-
lunmaları. (6129) 16082 

Çamaşırhk bez allnacok 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı o

tuz üç kuruş olan yüz bin metre çama
•ırlık bez 21 birinci kinun 939 perııembe 
tünü saat 1 ı de pa:ı:arlıkla 1atın alınaca
iından iıteklllerln 4950 lirılık teminatla
rı ile birlikte pazarlık cün ve aaatında 
Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. da 
bulunmaları. (6130) 16083 

Pijamalık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

h'liıyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 47 

lcdruı olan elli bin metre pijamalrk bez 20 
birinci k5.nun 939 çarşamba günü aaat 10 
c!a pazarlıkla satın alın:ıcatmdan isteklile
rin 3525 lıralık teminatları ile birlikte pa
hrlık gUn ve saatın.da Ankarada M M. V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. (6132) 

16085 

4 kalenı ecza alınacak 

misyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(14) kuruş olan (15.000) metre gaz idrofil 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlı!\ı 16-12 
-939 cumartesi gUnU saat 11 dedir. Kati 
teminatı (90) lira olup 13rtnamesi ko -
misyonda ıüriilür. Taliplerin muayyen va
kitte M. M. V. Sa. Al. Ko.da bulunmala -
rı. (6322) 15259 

M.M.V.HAVA 
MÜSTEŞARLICI -----

3 Doktor ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Müsteıar -

lığından: 
Eskl5ehirde hava okuluna iki ve gene 

Eskişehirde tayy:ıre Fb. kasına 1. ki ceman 
Uç ücretli tabip alınacaktır. 

Taliplerin aivil olanlara ıimdiye ka • 
dar devlet ılevair ve müesskelerinde &eÇ· 
miı; olan hizmetlerine ve en son ayrıldığı 
memuriyetinde aldığı maaş veya ücretine 
göre ve yeni barem kanununa nazaran a -
zami (170) liraya kadar ücret takdir ve ve
rilecektir. 

Orduda.n ayrılmııı emekli askeri tabip -
lcre de riitbelerinin tekabül ettiği ve aza
mt (170) liraya kadar Ucrct verilecekelr. 
Taliplerin halen hiç bir suretle devlet 
devalr ve müesseseleri ile lli&ik ve alaka-
11 bulunmaması şarttır. 

Fuzuli muhabereye meydan verilmemek 
ve ücret miktarı tesbit edilerek bir an evet 
tayin muamelesi yapılabilmek için tabip -
lerin şimdiye kadar ıeçmiı devlet hizmet· 
!erinin gün, ay ve sene gösterilmek ve al
dıkları ücret veya maaş miktarları da zik· 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- redilmek suretiyle bu hizmetlerine dair 

~isyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 2010 lira 

o'ıı.n dört kalem ecza 18 - birincikinun -
939 pazartesi güniı aaat 11 de pazarlıkla 
'ııtın alınıı.caı;:mdan isteklilerin 315 liralık 
bti teminathıriyle birlikte pazarlık 6Ün 
ve saaunda Ankarada M.M.V. satın alma 
K •da bulunmaları. (6284) 16245 

fiasa, raf saire yaphrlla<ak 

ait bulunduiu devlet devair vemüesscsele 
rin<len musaddak resmi vesika tasdikli su
retleri ile nUfus cüzdanı ta&dikli suretle -
rinin açrk adresleri ile yazacakları iııtida • 
!arına bağlanarak ve ordudan ayrılmış e -
mekli tabiplerin de istidalarında ıicil nu
maralarını yazmak suretiyle bu istidaları
nı en geı; 27 • 1. kanun • 939 günü akşamına 
kadar Ankarada M.M.V. hava müste:,arlı · 
fına ıöndennlı bulunmaları ve yukarıda ya 
zıh iıtidalarla ıönderilmesi lizım ıelen 
evrakr ııok9an olanlar hakkmda muamele 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- yapılmıyacağı ve taliplerin azami 60 yaşı-
lr • tyonundan: nı ııeçmemlı bulunmaları ilan olunur. 

.kqfi mucibince Ankarada umum sıhi· , (6288) 16247 

60 Adet 1 Karat Saplarile beraber Tat düzeltme elmaaı 
60 Adet 0,8 Karat Saplarile beraber Taş düzeltme elması 
60 Adet 0,6 Karat Saplarile beraber Taş düzeltme elması 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez Satınalma Komisyo -

nundan: 
Tahmin edilen bedeli (5000) lira olan~karıda yazılı 170 adet taş düzeltme elma

sı askeri fabrikalar umum rnüdürlü~ü nıer kez satın. alma komisyonunca 21)-12-1939 
çarşamba günü saat 14.30 da pazarlıklaihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkatteminnt olan (375) lira ve 2490 numaralı 
kanununun ı ve 3. maddelerindeki vesaik le komisyoncu olmadıklarına ve bu iıılc 
ali.kadar tüccardan olduklanna dair tlca-rct odası vesikulyle mezlrl\r gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (6198) 16141 

900 metre 2 1/2 pannak iç kutrunda siyah boru 
1200 metre 2 1/2 pannak iç kutnında galvanizli boru 
900 metre 3 pannak iç kutrunda siyah boru 

2000 mtre 3 pannak iç kutrunda galvanizli boru 

A&keri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merilez Satınalma Komisyo -

nundan: 
Tahmin edilen bedeli (13360) lira olan yukarıda yazılı dört kalem boru Aııılı:eri Fab

rikalar umum müdürlüğü merkez satın alına komi•yonunca 15-12-1939 cuma ıünü saat 
14 de pazarlıkla ihale edil~ektir. Şartname parasız olarak komiıyondan vu!lir. Ta -
liplerin muvakkat teminat olan (1002) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ali.kadar tüccardan oldukla
rına dair ticaret odası vcsikasiyle mezkllr gün ve aatte komiıyona mUracaatları. 

(6260) 16217 

2000 adet 3 katlı haki saraç ipliği 25 No. 

150 adet 3 katlı beyaz saraç ipliii 25 No. 
1500 adet 3 katlı gri saraç ipliği 26 No. 

2000 adet 3 katlı sarı çiriıli saraç ipliği 18 No. 

500 paket 2 katlı keten aaraç ipliği 

200 paket 3 katlı keten saraç ipliği 
700 adet 40 No. beyaz zincirli makara ( 914 metrelik ) 

8000 adet 40 No. siyah veya haki makara ( 914 metrelik ve beyaz 

makara markasından olacaktır ) , 

A&keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

nundan: 

Merkez Satmalma Komisyo • 

Tahmin edilen bedeli (6719) lira olan cins ve miktarı yukarıda yazılı sekiz kalem 
makara ve iplikler Aıkeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 15-12.1939 cuma günü saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komi•yondarı verilir.'Taliplerin muvakkat teminat olan (503) lira (93) ku
ruı ve 2490 numaralı kanwımı 2 ve 3. maddelerindeki veuikle komisyoncu olmadtiıı:la
rma ve 1nr isle alikadar tuccardan olduklarına dair ticaret oda:u vesikaai)'lc mezkQr 
gün ve saatte komisyona müracaattan. (6296) ,l6225 

ıelJlleleri. (6220) 16160 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 300 ton yiyecek ile 4000 ton yem ol

mak ü:ı:ere 4300 ton iaşe maddeleri Uzun -
köprüden Kcsan ınbarına nakledilecektir. 
Pazarlıkla ihalesi 13-12-939 çarşamba günü 
saat ıs de yapılacaktır. Muhımmen kıy -
meti 3.Z2SO liradır. Teminatı 4838 liradır 
Şartnamesi her gün mezkur komisyond~ 
&Örülebilir. İltcklilerin teminat makbuz 
veya mektuplariyle kanunda yazılı vesika
lariyle beraber Edirnede neşriyat dairesin
deki satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(6304) 16250 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - lzmir milstahkem mevki aneri has

tanesi birliklerinin 44 bin kilo kesilmiş 
koyun eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ek-

Çoruh Orman ltletmesi Revir 
Amirliğinden: 

1 - Devlet orman işletmesi Kran
hk meıe ormanı katiyatından 423 M 1 

376. ds 3 muadili 671 adet ladin tomru
ğu Borçkada fabrika yerinde açık art· 
tırma ile satılacaktır. 

2 - Arttırma 20. 12. 939 tarihinde 
çargamba günü saat 14 de Artvin re
vir amirliğinde toplanacak komisyon
ca yapılacaktır. 

3 - Beher M1 ın muhammen bede
li on beş lira olup muvakkat teminat 
476 lira 30 kuruştur. 

4 - Tomrukların baş kesme payla
rı mevcut olup bu kısımlar hacme da
hil bulunmaktadır. 

5 - Şartnameler Ankara'da Orman 
umnm müdürlüğü işletmeler şubesin
de İstanbul ve Trabzon orman çevir • 
ğe müdürlilklerinde görülür. 

6 - Taliplerin muayyen günde re
vir amirliğine müracaatları ilan olu -

siltmeye konulmuııtur. ı nur. 
2 - İhalesi 25 - birincik!nun - 939 pa • 

zartesi ıünü saat 15 da 12mirde Kıılada -

(10125 - 6300) 16249 

Yiyecek ve yakacak ahnacok 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

1 - Amasya ıarnlzonunun senelik ihtiyacı için aşağıda ci1111 ve mikdarı yazılı 
beş kalem besi ve mahrukat maddeleri açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnameleri sa
tın alma komiıyonundadır. İstekliler görebilirler. 

2 - Taliplerin hizalarında ya:ı:ılı temlnatlariylc Amasya Askeri ntın alma ko-
misyonuna müracaatları. (6219) 16159 

Cinsi Mikdarı İlk Tc. Muhammen B. İhale gün ve s:ıatı 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

Un 305000 1658 75 27450 00 20 12 g39 9 da 
Sadeyaf 9200 522 00 7360 00 

" " " 9 .. 
Arpa. 85000 191 25 Z550 00 .. " .. 9 .. 
Odun 100000 112 50 1500 00 .. " " g •• 
Sabun. 7000 236 25 3150 00 

" .. " Si .. 
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Bu Hakikatı Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, artma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BlOGENlNE 

kan ve derman haplarile aigortalayınız. 
BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, İştiha yaratan ve tesirini derhal göateren bulunmaz 

bir devadır. 
l'IOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir, hariçten gelecek her 

türlü mikrobları öldürür. Tatlı bir İ§tiha temin eder. Sinir ve adalele•İ sağlamla§tırır, zekayı 
yükseltir. Bel gev,ekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BIOGENINE; kullananlar katiyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların deği§mesinden 

müteessir olmazlar. Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthiş 
akibetlerle neticelenen GRiP, nezle, enfloenza, sıtma gibi hasatlıklardan korur. Bu hastalık
lardan korunmak için büyüklere sabah, öğle, ak,am birer, sekiz yaşından üstün çocuklar 
yalnız sabah, akşam birer BIOGENINE almalıdır. Hasta olanlarrn kurtulması için de bu mik-

tar bir misli arttırılmalıdır. Her ecnazede bulunur. 7292 

Katranh şose inşaat ilônı 

Türkiye Demir ve (elik fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 65,000 lira olup 4300 metro kadar 
tulü haiz katranlı §O&enin fenni ve umumi §artname muci
bince vahidi fiyatla inşası üç gün müddetle Türkiye Demir 

ve Çelik fabrikaları müessesesi tarafından münakasaya 
konmuştur. 

Evrak bedelsiz olarak Karabük'te müessese İnşaat mü· 
dürlüğünden, Ankara'da Sümer Bank umumi müdürlüğü 
muamelat servisinden ve latanbul'da Sümer Bank §Ube
ainden bedelsiz alınabilir. 

Tekliflerin en geç 12. 12. 1939 günü saat 12 ye kadar 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesesi intaat mü
dürlüğüne gelmi§ bulunması §arttır. Postada vaki olabile· 
cek gecikmeler kabul edilemez. 4587 

Polis Stajiyerliği imtihanı 

Polis stajiyerliğine kayıt ve kabul 
için müracaat edenler arasında 18 bi
rincikanun 939 pazartesi günü saat 
14 de Ankara Emniyet Müdürlüğü 

salonunda müsabaka imtihanı yapıla
caktır. Taliplerin yevmi mezkurda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

Zayi - İ7.mir Sanayi mektebi ile Tar
aua Amerikan ko11cjindcn aldı nn vesik a
ları zayi ettim. Yenisini çıkartacağı~dan 
esk:!iinin hükmü yoktur. Hüseyin Azmi 
Ayd<>'lu. 4643 

Zayi - Ankara belediyesinden aldığı.;, 
motosikletime ait 79 numaralı pillkayı za
yi ettim. Yenisini çrkaracağımdan ~kisi -
nin hükmü yoktur. Recep Mutaf. 4'644 

Boş rakı 

Şişeleri alınıyor 

Yazısız Şişeler 
.:! 1 ııcıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - - s. L. 50 

25 
ıs 

K. 5 

" 3 ~ GAR-GAZİNOSU = --= = -----------------

Meıhur "MARKO BABEN ORKESTRASININ ,, iıtirakile 
Her cumartesi ve pazar günleri 

Saat 16,30 dan !. a kadar 

"DANSLI ÇAY 
• 

4649 

" 
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KAŞELERİ 
BAŞ, DİŞ ağrılarını, ROMATİZMA 

aancılarını, SİNİR rahatsızlıklarını 

DERHAL geçirir 

GRİP, NEZLE ve SOGUK ALGINLIGI

N A karşı müessir ilaçtır. 

İcabında günde 1 • 3 kaşe alınır. 

Her eczanede bulunur. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. 

Harta yaptırılacak 
Dikili Belediyeoinden: 

1500 lira muhammen bedelli Dikili 

de görülebilir. İhale 15. 12. 939 cuma 
günü saat 14 te Dikili belediyesinde 
yapılacaktır. İsteklilerin müracaatla-
rı ilan olunur. 16149 

kasabası hali hazır haritasının tanzi . .Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

mi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Şart : AL 1. BABAN ı •ı M 1. R ASI =--
nameler ve tcfcrrüatı İzmir'dc nafıa : it 
müdürli.i;;.ünde ve Ankara'da nafıa : : ı 
vekale, i ~apı ve iı.nar işleri reisliğin- ! ,11111111111111111111111111111111111111,.. 

" 
" " 2.50 

inhisar Şişeleri 

S. L. 

" 

50 
15-25 

K. 3 

İnhisarlar, Gazoz, Şarap. ecza
ne V. S. ıişeleri de az ve çoğa 
bakılmadan her yerden fazla fi. 
yatla alınır. Adliye sarayı karşı· 
sında sokak içinde Dayıbey rakı 
fabrikası. 4629 

ULUS - 20. incı yıl. - No: 6592 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Fo.ik FENiK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

Kiralık : 
Kiralık Konforlu Daireler - Yenişe
hirde Yüksel caddesinde Mimar Kemal 
mektebi karşısında yeni yapılan apartma 
nın beşer odalı ve her türlü modern kon
foru havi kaloriferli d'lireleri kiralıktır. 
Her gün saat 10 ili 18. Telefon : 6499 

4.L09 

Ucuz ltirahlc. daire - 2 büyük oda 1 hol, 
hamam, mutfak kullanışlı Maltepede ima-
1.itı harbiye evİeri yanında i Maltepe bak
kalı Abdullah'a müracaat. Tel: 3921. 

4445 

1 
Kiralık - Polis en~titüsü yakınında 

Dikmen asfaltmda Bakanlıklara 5 dakika 
mesafede yeni Turagay Ap. Ucuz daireler. 
İçindekilere müracaat. 4642 

KiralIJc. - Hav"'-zbaşında Karanfil sokak 
No. 13 de 4 odalı bir hollü, yansı yeni mu-
5ambalı çok ferah zemin katı Tel 3079 

4645 

Kiralık mobilyalı oda - Yenişehir A • 
tatürk Bulvarı Sevim Ap. 3. cü kata mü -
raca.at. 4646 

20 lı'raya lca/oriler - Sıcak su, elektrik: 
dahil oda bir bayana (ecnebi tercih edi
lir) kiralıktır. Yenişehir Kilzım Özalp 
caddesi Kemah Ap. No: 30 Daire 
12 4652 

Satılık : 

MAHKEMELER 

Al'ikara 1 inci Asliye Huk 
Mahkemesinden: 

Ankarada Yeoişchirde İsmet İnönü ca 
desinde oturan (Sabahat) tarafından a1r 
lan d.iva ıKJOunda Tunçay soyadının (TL 
cel) JC!k_linde tashihine karar ve:rilmiı \ 
keyfiyetin ilim da karar iktizası:ıdan bı.: 
lunmuı ol<luğu bildirilir. 4[ 

Ankara 1 inci Aaliye lluk 
Mahkeon~den: 

Ankarada "'/ eniıehirde İsmet İnönü t~ 
desinde oturan (Necmettin) tarafı.ıc.ıaıı a 
lan diva sonunda Tunçay soyadının 1'u.;. ~" 
ı;ı.eklinde tashihine karar verilmjş ve key 
fiyetin ili.nı da karar iktizasından Luiı.ı.ı. 
muş olduğu bildirilir. 4tı. 

Ankara 1 inci Asliye Hulrn 
Mahkeme&inden: 

An1carada Ycniıehirde İsmet İnönü cad 
desinde oturan "nefa.i.ne ualeten oğlu Ke 
male veli.yeten" Bayan Nafi tarafından a 
çılan dava sonWlda Tunçay soyadını 
(Tuncel) şeklinde tashihine karar verilmi 
ve keyfiyetin ilim da karar iktiza.aınıda. 

lki ve beş odalı kiralık daircll'r 
Bakanhklar arkasında J and:ırma mektebi 
civarında. Kızılaya beş dakikalık mesafe
de Nazlı apartmanında her türlü konfo ru 
haiz daireler kiralıktır. S<1at 17 ile 20 a· 
rasında 1063 numaraya telefon edilebilir. 

44H Acele satılrk arsa _ Dikmende nahiye bulunm~ oldu&-u bildirilir. -463 
binası karşısında asfalt üzerinde kuyulu nk • l k • 

Kiralık daı're - Kavaklıda Güven ev - bağ ve meyveli 100 metre cepheli 5585 A ara 1 ınci Aş iye Hu U 
teri No. 15 üst kat. 3 büyük oda, 1 hol ve metre Tel: 2406 Bayram C. No. 1 4446 Mahkemes.indmı: 
tam konforlu, tamamen muşarr.balı. Nafıa . . .. . Ankara.da Yeniıelıirde la.met İnönü cad 
Vekileti su işlerinde nıüh endis Remz iye Satılık bağ ~.e ev - Keçıoren?e C::amı desin.de oturan (Necmiye) tarafından açı 
müracaat. 4479 ,,_.olunda otobuse ~ok. yakın bagh agaçh ı lan diva sonunda TW1.çay soyadının (Turı 

. . .. . ~ uç k:ıth s~ı ve elektrıklı çok ucuz Tel: 240() ı cel) şeıklinde tashihine karar verilmiı veı 
Kıralık - Genış m:ır:z ara~ı uç . d c ıre . 3ayram C. No: 1 4447 keyfiyetin ilinı da karar .iıktizasmdan bu-

oda 1 hol 2 antre 2 baJkon eı ektrık su ha- ı ı ld · b'ldir·r .. Jt.1.0 
vaeazı Maltepe Üstün ı; ol:ak No. 13 As S.1tılık e~ -:-- Demirlibahçede .iki .katlı uıunuş O U&U ı ı ır. ~ 
lanoğlu apartman üst ktta mtlr acaat. 4502 ; ulu clektrıklı 400 t~ı arsalı 35 hra ıcarh 

Kiralık oda - Ba kan . ıkl a r karşı'lt, ik i 
kişilik bir aile nezdinde güzel, il~inci kat ta 
bir oda aylığı 20 liraya bir bayan için ki
ralıktır. Tel: 15440 dan b. Hüseyiııe mü ra
caat. 4533 

l(ir2lrk d:ure - Ulus mevdanında Kocak 
hanında 1. ci k::it~a büro iC'in b ~ r d~ : re k i
rahktir. Kalorifer, asansör vardır. l{:.lpı -
cıya müracaat. 4535 

Kiralık - Demirtepe Ckonomi so1•ak 
No. 10 zemin kat ha..,.adar büytik bir oda. 
hol, mutfak konfodu müstakil, su dalı i l 23 
lira. Aceledir. 4536 

Kirallk daıreler - Maltepe son durak
tan 150 M. ilerde asfaltt3., manzaralı b2I • 
kon tari".S 3 oda 1 bol banyo ve konforlu 
daireler. Ti: 5522 4552 

Kı'ralılr. oda - Aile yantnda bir b"'yan 
için Sağlık Bakanlığı karıısında Çağat a y 
sokak No. 22 Soydış AP. 3 üncü dairesin~ 
de. 4556 

Kı'ralık daı'rel~r - Yenişehir Özenli so . 
kak Abad apartımanı 2 ve 3 er odalı kon
forlu daireler. Kapıcıya müracaat edilme-
si. 4557 

Kiralık - ÖnceQ.eci Kı.'ırtuluş ist~syonu 
karşısı asfaltta 2 ci muvazi Taşkent go -
kak Na: 37 de 3 çer odalı konforlu 2 daire 
ve bekarlar için 2 oda. 4-575 

Kı'ralık - İki möbleli oda güneşli, bü
yük. 25 şer lira. Banro çamaşır ayrı ay • 
rı veya beraber boş olarak verilir. Kızılay 
Demirtepe Urunç sokak 5-A Tel: 3425 
Orhan. 4588 

Kiralık mobı'lyalı oda - Bir aile nez • 
dinde bir Bayan için Tel: 3894 Bankalar 
caddesinde 4592 

Kiralık daire - Postane caddesinde u-
fll bir dai.re kirahkt.ır. Tel: ı317 4593 

Kira!tk. 1 veya 2 oda - K:tlorifer, sı -
caksu, aile yanında, müracaat sabah 8-10 
akşam 5-8 Yüksel cad. Mimar Kemal mek· 
tebi karıııında yenı apartman ık·nC'i daire 

459S 

Kiralzk - Çıkrıkçılar yokuşunda Dök • 
meci oğlu Ap. 4 oi1ah .nezareti mükemmel 
bir daire altındaki manifaturacıya müra -
eaat. Tel: 1283 4603 

KiralrJc - Bakanlıklara çok yakın iki 
büyük oda bir hol bütün konfor. Kalori
fer Demirtepe Akbay ıokak No Z2 Tele -
fon: 6Z28. 

Kirallk oda - Sellnik cad. orman mü • 
dürlütü yanında Yeşil Ap. No. 1. Bir bay 
veya bayan için aile nezdinde möbleli bir 
oda. 4606 

Kiralık oda - Mobilyalı veya mobilya
sız güzel bir oda kirahktır. Yenişehir İs
met İnönü cad. Lozan alanı Emciler so -
kak !No: 71 4607 

Kiralrk katlar - Cebeci Musiki mual -
Jim mektebi kar~ısı karakol yanında 3 oda 
1 bol bavagazı, su, elektrik mevcut binada 
1, 2, 3, cü katlar. İçindekilere müracaat. 

4609 

Kiralık möbleli oda - Aile nezdinde 
Yenişehir Havuzbaıı civarı • Ulus'ta N. 
R. rumuzuna. mektupla müracaat. 4615 

Bir J!aY_an için Jciralrk oda Boş veya 
. möblelı hır oda kirahktır. Yenişehir, Lo-

1 
zan n;ıe!d~ı, Emci1er caddesinde 66 No. 
evin ıkıncı katı. Tel: 24015 4616 

Kiralrk. bant - Demirtepe Necati bey 
caddesi Özveren Ulus Sok. No: 12 4 oda 
Sanayi C. Tel: 1953 M. 4017 

Kiralık oda - Sanayi caddesinde ka -
loriferli ıoiuk, sıcak s.u ve banyolu' ucuz 
fiyatla Telefon No: 2181 Yeni sinema Üw 
zerinde Hayri Dilrnana müracaa~. 4622 

manı: a ralı çok ucuz Tel: 2406 Bayram C. 
No: 1 44~ 

Sa tılık arsalar - Sanayi caddesi üzerin
de apartr11an ve mağaza yapmıya müsait 
küçük çaplarda Tel: 2405 Bayram C. No. 1 

4449 
S:ıtılık apartman - Anl:aranın en iş -

lek ve merkez yerinde 5 kat 5 daireli 2500 
lira iratıı ucuz fiyat Tel: 2181 Yeni si -
nema üzeri. 4472 

Satılık arsalar - Yeni meclis 
ile Rus sefareti aras1nda!.d sahada 
lcnn1i$ ucu:.ı.: arsalar T. 2181 Yeni 
üzeri 

inıaatı 
parsel. 
sinema 

4511 

Satılık. arsalar - M. Müdafaa yanında 
~mar dahili parselli küçük çaplarda çift 
da irel ik manzaralı bol hava güneşli çok 
ı.ıcuz Tel 24015 Bayram C. No: 1 4517 

Satılık arsalar - Maltepede Bomonti 
karşı&rnda manzaralı bol güneşli her re 
r e yakın fiyatları 2000 • 2500 liraya k:Jtla.r 
Tel H06 Bayram C. No. 1 4518 

S:ıtılık apartman - Cebecide ~fü1kiye 
mektebi arkasında 4 daireli garajlı bankaya 
borçiu tam irath ucuz bedelle Tel: 2406 
Bayram C. No. 1 4519 

S.1tılık apartman - Ankaranın piyasa 
mahallinde manzaralı bol hava ve gü _ 
neşli ayrıca 5 dfikkii.nh senevt 12000 lira 
iratlı Tel: 2406 Bayram C. No: l 4523 

S1t1lık otomobil - Azimet dolayısiyll' 
iyi halde bir otomobil acele satılktır. Çık
rıkçılar yokuşu Şenyurt Ap. N o. 8 her gün 
öiCleye kadar. 4:>24 

Acele devren satılrk kahvehane - Ma
mak'ta Kayaş cad. üzerinde 83 No. 1u Uğ
rak kahvehanesi devren satılık tır. İ çindeki 
müstecirine müracaat ed ilmesi. 4546 

Acele SC'.tılık arsa - Yenişehir Demir-
ı:-ı>e F Ca1(ma S O • 831 M2 .,--.....,u_cu:ıı 
iyatla verilece . Te : 1538 4563 

Satılık arsa - Yenişehir Selfuıik cad. 
1-23 M2 Kızıhrmak cad. 648 M2 arıa uy • 
gun fiatla verilecek. Tel: 1538 4564 

Acelt satılık arsa - Maltepcniıı en 
hikim yerinde ~O • 810 M2 arsa ucuz ve-
rilecek. Tel: 1535 4565 

Satılrk arsa - İsmctpasa mahallesinde 
Çankırı cad. 48 M. cepheli inşaata elveriı· 
li ehven fiyatla. Sanayi cad. 82 Ti: 1953 

4566 

Satrlılc - Demirtepe'de metresi 4 lira
dan arsalar. Sanayi caddesi No. 82 Ti: 1953 

4567 
Satılık - Ankarada Ulus gazetesi mat

baası sırasında parke yol üzerinde aatıhk 
arsalar. Müracaat Sanayi caddesi No. 82 
Ti: 1953 4568 

Satılık arsalar - Yenişehir Nafıa Ve • 
kS.leti karşısında Atatürk bulvarında. Sa
nayi caddesi No. 82 Tl: 1953 çe rnür-acaat. 

4570 

Satılık - Sanayi caddesinde imarca 
parsellenmiş dört kat Ap. ve dükkin yap
mağa müsait araa, Sanayi cad. No. S2 
Tel: ı953 4571 

Satılık - Ucuz ... 7 parçalı modern maoa 
kaplama yatak odası takımı Tel: 2240 4584 

Ucuz satılık arsa - Etlik, İncirlikte, 
müracaat Sağhk Bakanlığı arkası Sağlık 
sokak No: 13 daire 1. 4589 

SatılıJc ev aranıyor - Yenişehir ve Ka
vaklıdere hudutları içinde bulunmak ş.artiy
le beş altı odalı satılık evi olanların 
"Ulus" da A.B. adresine yazmaları. Ka • 
lorifer otan evler tercih edilecektir. 

Satılık - Yapılmakta olan küçük evler 
C tipi bir hisse senedi satıhktrr. Bankalar 
caddesi Tan terzievi Hafi Araç, Tel: 1626 

4605 

Acele satılık tv - Bakanlıklar kartı .. 
sında iki kath manzaralı ev satılıktır. 
Tel: 1538 4633 

Satılrk apartman - Anık.aranın her ıeın .. 
tinde istenilen bedelle k!rgir beton ev 
apartman Tel: 1538 4634 

İş arayanlar : 

fş arıyor - Orta mektep mezunu dakt! .. 
lo bilen bir bayan müeısese veya ticart:t· 
hanelerde kitiplik veya buna benzer bir 15 
aramaktadır. Ulusta M.E. rumuzuna me· -
tupla müracaat. 454.:) 

lş arıyor - Türkçe ve fransızca bilen 
tecrübeli bir muhasip iş arıyor Ulus'ta mu· 
hasip M. B. rumuzuna mektupla müra .. 
caat edilmesi. 45-<S 

l.J arıyor - Büyük müessese ve fabri .. 
kalarda çalışmış tecrübeli bir muhasip i::t 
arıyor. Ulusta K.D. rumuzuna mektup'a 
müracaat. 45SJ 

lş arryor - Türkçe bilen ecnebt bir Ba• 
yan iyi bir aile yanında iş arıyor. Mele .. 
tupla Yeni~ehir postrestant M. 113 mü .. 
racaat edilmesi. 45BS 

lş arıyor - Türkçe de konuşan bir al .. 
man mürebbiye 3 yaşından yukarı çocuk .. 
lara bakmak için iş arıyor. Ye.nitehir P. 
Re-stant H. P. 4627 

iş arıyor - Bir yüksek mektep talebesi 
öğleden sonraları çalışmak üzere bir mü
essesede veya talebelere ders vermek ve 
mürebbiyelik gibi bir iş aramaktadır. U • 
lus'ta K.E. rumuzuna mektupla müracaat. 

B1t ur pailecı Her türlü 
parkeleri döşemeli veya zift ka.tranlı 
olarak yerine takar. Tam.irat, temizleme, 
cila yapar. 5-15 model takabilir. "Pa.rıke,, 
rümuzuna mür-acaat. 

İş verenler : 

Muhasip aranıyor - İnşaat i1leırfnde 
çah~mı' ıyi türkçe ve fransızca bilen teı;• 
rübeli bir muhasip aranıyor. Şimdiye ka .. 
dar çalıştığı yerlerden aldığı bonsct'Viıle
riyle Yenişehirde İsmet İnönü cadde.sin<!S 
78 numaraya müracaat. 45çJ 

Tornacı aranıyor - Bir tornacıya lü .. 
zum vardır. Ankara Soğukkuyu !ı'ort ga .. 
rajı yanında Remazan Dem.irsev'e müra -
caat • 46:3 

Bir sekreter altnacak - Almancada;-ı 
türkçeye tercümeye muktedir bir Bay.:ı 
&ckreter alınacaktır. Diğer bir fazla lisa.;1 
bilenler tayanı tercihtir. Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü Mineraloji servisi ıefi 
Dr, Schrödere müracaat. 462..S 

Aranıyor : 

Aranryor - Bilyük terzihanelerde ça • 
hşmış ve kendilerine güvenen erkek vo 
kadın işçilerin Işrklar caddesinde Trakya 
Ap, M, Adam terzihanesine müracaatları. 

4510 

Araruyor - Taşrada almanca derliİ ve· 
rebilecek bir bayana ihtiyaç vardır. Ulu~
ta R. K. M. rumuzuna müracaat. 455 5 

Aranıyor - Satılık veya kiralık iyi bir 
piyano aranıyor. Posta kutusu 2<>42 (Anka· 
ra) ya mektupla müracaat. -4604 

Kiralık. - Bayan için 1 veya 2 müsta- Acele satılrk arsa - Dikmen asfaltında . Kir.alık daire aranıyor - 2 odah kalo .. 
kil oda Bakanlıklar, Sümer bakkalı Me$rU- 20 M. yüzü olan 703 M / 2 arsa uygun fi - r1ferlı ve tam kon~orlu Yenişehirde gün-eş· 
tiyet caddesi sonunda Ataç sokak No: 18

1 

yatla verilecektir. Tel: 1538 4630 li ve manzaralı bır daire 1-1-940 dan iti" 
Alt kat. 4623 haren aranmaktadır. Tel: 5108 miıracaat. 

. Satılık apartman - Maltepenin en hi - ı 46:2 
Kıralrk oda - Aile yanında boş bir o- kim yerinde 4-5 daireli bedelinin %40 ı 

da kiralrktır. lşlklar caddesi Güzeller so- borçlu bol iratlı Tel: 1538 4631 . S.'llon ~ranıyor - Paris d1n, akade"11İ -
kak OnWlcu yıl Ap. son kat. 4624 sınden bır profesör için her a':~m dans 

Sattlık arsalar - İstas)'On arkasında Mu_ yapılan bir müess~ede modern dans ve 
Kı'ralık - Konforlu ucuz daireler. Önce· hafız alayının bulunduğu sahada imarca step .dansları (klaket) öğretmek üıere gün 

beci Bağaturlar sokak Tangut Ap. İçinde- parsellenmiı küçük çapta arsalar. Tel : de bır kaç saat için aranjmanla salon ara-
kilere müracat. 4628 1538 4632 nıyor. Ankara P.K. 18'J ne müracaat. 

~===================================================================~ 

YENİ SiNEMA 
BU GÜN BU GECE 

Fransızca sözlü 

HONOLULU 

HALK SiNEMASI 
BU GECE zı DE 

1939 • 1940 sinema mevsiminin 
en güzel eserlerinden. 

Baş Rollerde DÜŞMAN ÇOCUKLARI 
Brodvay Melodilerinin eşsiz yıldızı 

ELEANOR POWELL Baı Rollerde 
ve beraberinde Loretta Young - Ric.hard Greene 

ROBERT YOUNG Gündüz matinelerinde son defa 

SUS Sİ ~4Et-.~ASI 
BU GÜN BU GEO::'Z 

TANAŞA RevHsünün işti rak:y'"! 
Türkçe sö.oJü ve şarkılı i.o:n .. Jı 

TOSUN PAŞA 

Halktan gördüğü r:- ğ: bet ve ~lf!:a 
üzerine bir mü ldet d:ıha t(.:uı.!:t 

ed:tmiştir. 

Baş Ro'Je rJe 
Nefis dans ve müziklerle iıslenmİ$ çok TOSUN PAŞA Hazım . Vasfi RJ7.a _ H'11;<le _ ,. a!ımut 

eğlenceli bir mevzu F h T f Türkçe sözlü ve şarkılı büyük komedi eri .a ev '!t - Şe ... k iye 

Seanslara Dikkat Seanslar s~~nslar J 
14.30 • 16,30 . ıs.30 • Gece: 21 de 14.30 . 16.30 · 18.30 · Gece: 21 de 14 • 16 . IS • Gece: 20 3Q d3 

10 ve 12 de ucuz halk matineleri 10.30 • 12.30 da ucuz halk matineleri 10 ve 12 de ucuı.: halk m'atine!eri 

~~============================================================--=-


