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Pazartesi Ulua Basımevi 1 
Çankın Caddesi, Ankara YAKINDA : 

11 Telgraf: Ulus - Ankara 

1. KANUN TELEFON Amerika mektuplan 

Büyük Röportaj 1939 Müessese Miidürn 1144 
Baıaıuharrirlik 1371 

5 KURUŞ 
Vazı hleri Müdüril 1061 ı 
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Yazı İsleri 1062 
1 d a r e 1064 

Yazan: Netet ATAY 

-
Yakmda Finlerin Rus taarruzuna şiddetle karşı koyaca~lan Karelide 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Bir meydan muharebesi bekleniyor 

.., 

• 

lsveçte 
vaziyet 
vahim 

TELAKKİ EDİLİYOR 

İsveç te harp tehlikesine 

karşı tedbirler alındı 

Fin.lerin en büyük müttefiki 

LAPA LAPA KAR YAGIYOR 

Finler Karelinde Sovyetlerin 

1 
Milli Şefimizin evelki akşam Ankara Palas salonlarında, 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından verilen milli kostümlü 
baloya teref verdiklerini yazmıttık. Yukardaki resimde ls-

· :~:~1;~.~i~~~!;::ı:~::I::~:~ bütün taarruzlarını püskürttüle 
tar mahafillerde şu mütalaa yürütül - ' 

l..~:~.~~~~.~;~~~~.::.~~~'.~ .. ~~:~~.~~'..~.~~~•~•~:·.'.~.~.~.~~:...J 
Götürü 
harp 

Falih Rılkı ATAY 
Eski çağ harplerinde olduğu gibi, 

timdi de. bütün hazneler memJeket 
topr•illl• sömülmektedir: tablolar. 

0 aklolunabilir heykeller, vazolar, 
yazma kitaplar sığınaklara taıın

•ıttr. Şehır a • eı...a a. · 
"ıymetli tarafları kum torbalan ile 
İ>rtülmÜ§tÜr. Çünkü götürü harbin 
be kanadı mesafe, ne de bombası 
medeniyet tanıyor. Henüz garp cep
hesinde açık tehirler ve aivil halk 
hava hücumlarından masun kalmış· 
sa, bunun baılıca sebebi misillenme 
korkusudur. Bugüne kadar gerek 
almanlar, gerek müttefikler yalnız 
askeri hedefler üstüne tayyare se
ferleri yaptılar; açık şehirler üstün· 
de de yalnız hartalar almak ve ha
reketleri tarassut altında bulundur
mak için dolaştılar. 

Londra'dan gelen bir telgrafa gö
re, Finlandiyalıların esir ettiği sov
l et tayyarecilerinden biri, açık fe· 
birlerle sivil halkı vu:-mamak için 
emir almıt olduklarını, eğer bazı 

Yanlıtlıklar olmuısa, bunun yüksek 
Uçuı veya sisten dolayı askeri he· 
deflere iyi nİfan alınamamaktan ile
ri geldiğini aöylemiıtir. Bunu bir 
hayır alameti gibi almak istiyoruz. 
Götürü harpçiliğin dahi bazı ahlaki 
ve insani ananeleri olabilir. Eski or
Clulan, zaptolunan köylerde kadın 
ve çocuk kesmekten meneden §ey, 
aadece merdlik kaygusu idi. Harp, 
ınüadf aa ve zafer gağyeaine yardım 
etmiyen zulümleri mübah kılmaz. 
Harp olduğu için hırsızlık ve cina
yet, İnaanlan her §eyden evel ken• 
di vicdanlan karıısmda mahkum e
den birer auç olmak mahiyetini kay· 
betmez. 

Götürü harpçılık nazariyesinin 
korkunç tarafı, döğüımeyi kabul e
den milleti dize düıürmek için, en 
ağır cinayetleri dahi ahlakileıtir
lllekti: maksat, harbi çabuk bitir • 
ınektir. insani olan budur ve bu ne
ticeyi elde etmek için her çeıit tah· 
rip ve tethit vasıtası kullanılmak 
la7.ımdır. 

Garp cephesinde henüz ne gaz, 
ne yangın bombası, ne de götürü kı
tal usullerinden İstifade edilmiştir. 
Eğer iki tarafın hava ordulan, bi
ribirlerine aynı zararları iade ede
cek kuvette bulunmasalardı, gene 
böyle mi olacaktı? bilmiyoruz. Fa. 
kat harbin nihayetine kadar bu in
•anca hareketin devam etmesini 
temenni ediyoruz. 

Çünkü hadiseler ispat etmiştir ki 
lethiş, hiç bir milJeti, hüriyetini mÜ· 
dafaa etmek azminden vaz geçir
ıniyor. Tayyare hücumları nakliyatı 
•ektelemek, demiryollannı ve köp
riileri tahrip etmek, silah ve mü· 
himmat fabrikalarını veya elektrik 
•antrallarını yıkmak, radyolan sus-

( Sonu 4 üncü sayfada) 

mektedir · 
İsveç ordusu 1938 de milli müdafaa 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

Mi LLETLER CEMİYETİNDE 
== 

Asamble bugün toplanıyor 

Arjantin ·sovyetlerin Milletler 
Cemi etinden çıkarılmasını istivor 

Bunu bir karar sureti halinde 
asambleye vermeği kararlaıtıraı 

Cenubi Amerika devletleri 

müıterek bir cephe kuruyor 
Milletler Cemiyeti konseyi cumartesi günü toplanmış ve Fin

landiya hükümetinin yaptığı müracaatı asambleye bildinneğe ka
rar vermişti. Asamble bugün saat 11 de toplanacak ve Fin müra -
caatı hakkında bir karar alacaktır. 

Dün gerek konseyin gerek asamblenin toplanışına ait alınan 
haberler şunlardır : 

' ---ı Cenevre; 10. a.a. - Bugünkü gün 

Rus tebliğine göre rus kuvetleri muhtelif istikamette ilerliyor 

KarltD' arcuında ıaklanan /in müdalileri 

Abluka 
-ve-
İtalya 

HELSİNKİ; 10. a.a. - Finıandiya um 
tebliği : 
Düşman Kareli berzahında Taipola nch 

civarında taarruzlarına devam etmişse de · 
tün taarruzlan püskürtülmüştür. 

Deniz faaliyeti fevkalade olmuştur. 
Düşman tayyareleri Laskola ve Lartis 

köyleriyle Vatani ve Mantsi adalarım bo 
dıman etmiştir. Hasar azdır. Suistamo kö ·· 
de sivilleri mitralyöz ateşine tutmuştur. 1 

Finlandiya tayyareleri, keşif hareketlerin 
bulunmuş ve düşman kamplarını bambardmı 
etmiştir. 

Hava dafi bataryalarnruz üç Sovyct tayyar 
sim diistirrnilştür. 

Helnnki'cle emniyet hava .. 
Helsinki'den bildirildiğine göre, Finlandi 

kıtaatmın bütün cephelerde gösterdiği muka 
vemet harbin bu ikinci pazarında Helsinki' 
çok emniyet verici hisler uyandırmaktadır. 

Harp mıntakalarmdan ve bilhassa Kar 

i 1 h d 1 ... 1 siyasi müzakerelerle geçmiştir. Fran-
ta yan u ut arının sız heyeti, Yunanistan, Yuğoslavya ve İtalya deniz ticaretini 

Çin mümeS&illeriyle ve İsveç mü -
müdafaa Vaziyeti messili Uden de Finlandiya heyeti İcabederse kuvetle 

müstahkem hattından gelen haberle 
göre, Finlandiyalılar Sovyet kıtaatı 
nın hücumlarına şiddetli ve muzaff 
bir mukavemet göstermekte dev 
eylemektedir. Ruslar adetce haiz ol 
dukları müthiş faikiyete ve tayy 
bakımından büyük rüchanlarına ra 
men Kareli berzahını kapayan ilk m 
dafaa hatlarını dahi henüz yaram 
mışlardır. Bu hatların müdafileri S 
yetler'in şiddetli hava bombardıma 
Jarına ve ağır topçu ateşlerine mar 
kalmıştır. Ruslar bazı yerlerde ga 
obüsler kullanmışlardır. Bununla 
raber Rus piyadesinin bütün hile 
ları kırılmış ve yeniden bir zırhlı tr 
ve birçok tank tahrip olunmuştur. 

R tO B M 1. . azasıyle görüşmüştür. 
oma, 8:.a •. - • uso ını Son saatlerin en mühim hadisesi 

general Montı ıle general An· Arjantin'in 9 ilkkanun tarihli notası- himaye etmek kararında 
rosddo ve albay F ortunatoyu ka· nı bir karar sureti şeklinde asamble- Milano, 10 a.a. _ Popolo d'İtalia 
bul. ed~r~k hu~utları~ .müdafaa ı ye tevdi etmeye karar vermiş olması - gazetesi, büyük faşist meclisinin ka-
vazıyetını tetk1k ctmıttır. (Sonu J üncü sayfada) rarlarını tetkik ederek diyor ki : 

Dolaşmış olan 13yialar hilafına ol 
rak Vilorg mıntakasına Rus askeri il 
raç edilmemiştir. 

Karlı ormanlar içinde 
Şimalde, muhfrebeler Petsamo cı 

varında kararsız bir tarzda devam e 
mektedir. Lagoda gölü ile buz den· Yugoslavya Gençlerbirliğini 

dünkü maçta 3 - 2 yendi 
Misafirler bu sabah gidiyorlar 

Rahim'in güzel bir kurtarııı 

[Y az;ııı 5 inci ıay/amızcla] 

Bu kararlar, İtalya'nın hattı hare -
ketine dair son zamanlarda ileri sürü
len faraziyeleri ve bilhassa bu hattı 
hareketin kendi görüşlerine uygun 
olduğunu zannedenlerin tahminlerini 
tekzip etmiştir. 

Finlandiya BQfuekili Riato Ryti (Sonu 4 üncü sayfada) 

Diğer taraftan ablukanın teşmil e -
dilmiş olması İtalya'yı kayıtsız hıra • Çanakkale açıklarında 
kamaz. İtalya deniz ticaretinin sarbcst -------------
!iğini himaye etmek kararındadır ve 
büyük devlet şerefini koruyacaktır. ,, 

Regimc Fascista da şöyle yazıyor : 
" İtalya, büyük devlet şeflerini ko

ruyacak ve ticaretini himaye edecek 
vasıta ve silahlara malik bulunmakta -
dır. 

Almanya ile olan muahedesine ge -
lince, İtalya kendi haklarını ve taah
hütlerin nazarıitibara alarak bütün 
harici teşebbüslere mukavemet gt>ster
mektedir. 

Yugoslav - Alman 
hududunda hadise 

Londra, 10 a.a. - Royter: Rea· 

Elrüsk bir İngiliz 

lorpifosu tarafından 

muayene edildi 
İzmir, 10 (Telefonla) - İstanbul, 

İzmir, Mersin ara seferini yapan de
nizyolları idaresinin Etrüsk vapuru 
limanımıza gelirken Çanakkale boğa
zının dışında bir ingiliz torpidosu ta
rafından durdurulmuştur. Etrüsk sü
varisi, torpito süvarisinin dur emri ü
zerine demir atmış, vapura giren bir 
İngiliz heyeti alman malı bulunup bu-
lunmadığını sormuş, manifestoyu tet

mi alman radyosunun bildirdiği-
ne göre iki alman gümrük memu- kik etmiş ve gitmiştir. Heyetin refa -

Dünkü at yarrşları 

ru dün öğleden sonra Gartz ce- katinde sekiz İngiliz ayeri de bulun
nubunda alman • yugoılav budu- muştur. Bu sebeple vapur limanımıza Dünkü at yanıları havanın boz 
dunda tüfek atefiyle öldürülmüt- dört saat geç gelmiştit ve Mersine !a· olmasına rağmen hayli kalaba} 
tür •. M.eaullerin kim olduğu belli at sekizde hareket etmesi Hizımgelir olmuıtur. Yarı~ların neticesine 
defddır. , ken 12 de hareket etmi§tir. l tafeilat b91inci .. 7-fadadır. 
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Müda,aa Ekonomisi me1e!e[eri 

Marn madde seferberliğim 
' Geçen yazımız müdafaa ekonomi -
sinde iaşe seferberliğinin hedeflerini 
hülasa etmişti. Müdafaa ekonomisinin 
ikinci büyük vazifesi, ham madde 
kaynaklarını seferber etmektir. 

Endüstri ham maddelerinin ehe -
miyeti modern harplerde ölçülemiye
cek derecede artmış bulunmaktadır. 
Bu itibarla müdafaa ekonomisinde 
endüstrinin ham madde ihtiyacını te
min işi ehemiyetli bir yer almaktadır. 
Ham maddesini dahilden tedarik e
den memleketler harpte, ham madde
den harice t abi memleketlere kıyasen 
daha çok müsait vaziyette bulunur
lar. 

Ekonomilerini müdafaa maksatları
na göre tensik eden sanayici memle
ketler içinde ham madde bakımından 
mümtaz bir mevkie malik olanlar pek 
azdır. Yalnız Birleşik cümhuriyetler 
ve Sovyetler hudutsuz derecede zen
gin iaşe ve ham madde kaynaklarına 
maliktirler. Bunlar mahdut maddele
re olan ihtiyçlarını ithal etmek su
retiyle temin etmektedirler. Mesel;j 
kauçuk, volfram cevheri, nikel gibi. 
Bu iki memlekete mukabil Almanya, 
Fransa, İtalya ve Büyük Britanya gi
bi sanayici memleketlerin ham madde 
ve gıda maddeleri bilançosunda bil • 
yük açıklar mevcuttur. İngiltere, lıü
tün imparatorluk hesaba katıldığı 
takdirde vaziyetini esaslı surette dü
zeltmektedir. 

Ham madde ihtiyacını, aktedilecek 
ittifaklarla, müttefik devletlerden te
min etmek §ekli de tatbik edilmekte
dir. Son zamanlarda sentetik ham 
maddelerle harice olan ham madde 
bağlılığının önüne ecçilmeğe çalışıl
maktadır. Meı;ela Almanya'daki sun
ği kauçuk, sunği } ün, sentetik benzin 
ilh... istihsa15tı gilıi. Bundan başka, 
memleket dahilinde es1:i madenlerin 
toplanması, bazı ham maddelerin ih
racının meni ilh ... gibi tedbirler de 
zikrolunabilir. 

Ham madde kaynaklarını mobilize 
etmek için eve!a memleket ham mad
de servetini esaslı surette tetkik et
mek ve ondan sonra bir ham madde 
planı hazırlamak ve tatbik etmek la· 
zundır. 

Müdafaa bakımından ham madde
lerin cins ve miktarından baıka bu -
lundukları yerler de mühimdir. Bil • 
hassa madeni ham maddelerin mahal
li bağlılıkları, askeri harekatta nazarı 
itibare alınmaktadır. Bu mıntakaları 
elde bulundurmak endişesi müdafaa
nın IC1'1bestii hareketini tahdit eder. 
Hudutlara yakın ve tehlikeye maruz 
madenleri barı§ zamanında azami de
recede istismar etmek, iç mıntaka -
lardakileri ise rezerv olarak koru • 
mak, israf etmemek lazımdır. Tehlike
li hudut mıntakalarında bulunup harp 
ekonomisi bakımından ehemiyeti o -
lan madenlerden sulh zamanında 
mcmloketin iç mıntakalarında büyük 
stoklar vücude getirilmektedir. İthal 
edilen ham maddeler de aynı şekilde 
stok edilmektedir. 

Ham madde planında memlekette 

lsmail Husrev TôKIN 

mebzulen mevcut ham maddelerle na
dir bulunan ham maddelerin istihlak 
miktarları ve şekilleri tesbit olun -
maktadır. Nadir bulunan ham madde
lerin tasarrufuna itina olunmakta, 
bunların sulh zamanında istihlak o -
lunmıyarak ithali tercih edilmektedir. 
Ancak harpte ve zaruret halinde bu 
ihtiyatlara müracaat olunmaktadır. 
Mebzulen bulunan ham maddelerin 
ihracı teşvik edilerek mukabilinde 
mebzul miktarda gıda maddesi ve 
memlekette az miktarda bulunan ham 
maddeler ithal edilmektedir. Bu ne
vi mübadeleyi sulh zamanında uzun 
müddetli ticari anlaşmalarla emniye
te alma';: lazımdır. 

Memleketin ham madde ihtiyacının 
yükseltme:;i bakımından barış zama -
nında halkın geniş mikyasta madeni 
eşya ve levazım kullanmasını teşvik 
etmek faydalı görülmektedir. Mese
la bakırdan, nikelden kap kacak, ev 
damlarında b:ı1.:ır, kurşun istimali gi
bi. Harpte ihtiyaç halinde bunların 
mobilize edilmesi nisl>eten kolaydır. 

Memlekette maden arama i~leriyle 
meşgul müesseselerin faaliyetini hü
klimet munzam tahsisatla teşvik ve 
tevsi eder. Bund41n maada mevcut ham 
maddelerden yeni istifade imkanları 
aranır. 

Ham madcle seferberliğinde geniş 
bir tasarruf mücadelesine de lüzum 
vardır. Eski madenlerin ve döküntü
lerin istimali sayesinde yerli ham 
madde istihlSldni tahdit kabildir. Mü
dafaa bakımından ehemiyetli ham 
maddeler yerine başka ham maddeler 
kullanmak, harp endüstr:sinin kulla -
nacağı ve kullanmakta olduğu mad
delerin sivil endüstride istimalini as
gari bir hadde indirmek lazımdır. Ta
sarruf mücadelesi için her ham mad
deye mahsus bir istihlak planı tanzim 
edilmelidir. Harp tekniği ve harp ih
tiyaçları devamlı surette değiştiğin • 
den bütün bu planlarda yeni doğacak 
ihtiyaçlar için daima muhtemel bir 
ihtiyaç payı ayırmak lazımdır. Ham 
madde ithal edilen memleketlerle o -
lan ticari münasebetlerin pJanlaştırıl
masına da lüzum vardır. Hangi mem
leketlerden hangi maddelerin, hangi 
şartlarla ithal edildiği, bir memleket
ten doğrudan doğruya ithal imkinı 

olmadığı takdirde bir başka memleket 
üzerinden ithalata imknn olup olma
dığı, hariçten getirilen maddelere 
mukabil memleketten nelerin ihraç o
lunabileceği, bu münasebetlerde dö • 
viz tasarrufu imkanlarının· neler ol -
duğu ilh .. gibi meseleler tesbit olun
malıdır. 

Müdafaa bakımından ehemiyetli o
lan ham madde istihsalinin aatıı mu
amelelerinin, fiyat hareketlerinin, ma
den mıntakalarının ııkı bir kontrol al
tına alınmasının ve hu i•lerin devlet 
eliyle sevkü idaresinin temini llzım
dır. 

(1) MUdafaa okonomi•ine ait diie.r ya
zılar 11 ikinciteırln cumartesi, 17 
cu~ 25 cumartesi, 2 birinciklnun 
cuma'rtcsi tarihli nüshalarımızdadır. 

Çağrı 

'ULUS 

, .......................... " ............................................................................ . 
1
Meclis inşaatı devam etmektedir! 

Yul;arda koydu-
ğumuz re&imlcr, 
Ankara'<la in§aat 
mevsımı nihayet 
bulmak üzere ol -
masına ra[!men, ye 
ni Büyük Millet 
Meclisi inşa faali
yetlerinin devam 
ettiğini göstermek 
tedir. Geçenlerdi! 
neşrettiğimiz Ana
dolu Ajansının bir 
telgrafı, Anltara
dan Mockovaya ve· 
rilen haberlerde, 
Türkiye'nin içimle 
bulunduğu buhran 
haline bir delil O• 

larak, bu inşaatın 
tatil edilmi' oldu
ğu da zikredilmek
te idi. Acaba Mos
kova'ya verilen bu 
nevi havadisler ?e: gazetelerimize j şi güzel dolaşanların dahi mütemadi
Mosl:ova gL?.ı:etelerının yazıların.ı t~r- yen aksine şahit oldukları yalan bir 
ceme etlen menbalardan mı verılmış- haberi kendisine vermiş olanları tektir? bilmiyoruz. Fakat Tass Ajansı-
nın, Çankaya caddesi üzerinde geli- zip edeceğini zannediyoruz. 

Dahiliye Vekaletinin 
mülkiye mektebinde 
okulacağ~ talebe 

Dahiliye vekll tntn dahillTe t lcU~n

daki ihti yacı önlemek için siyasal bilgi • 
!er okulunda yüz talebe okutmrya karar 
verdiğini evclce yazmıftık. Vekilet bu ka
rarı üzerine Maarif vekaletiyle temasa ge
çerek bu yüz talebenin okutulması hak • 
kında bir «an.un projesi hazırlıyarıık Baıs
vekilete vermiştir. 

Vekalet, mektep vaziyetiain müsait ol -
madığmı Maarif vekaletiyle olan tema -
sından anlamış ve yüz talebenin leyli oku· 
tulmasmı mümkün görmemiştir. Bu sebep· 
le okutulacak talebeler siyasal bilgiler o -
kuluna nehari olarak devam edecektir. 

Projeye gere siyasal bilgiler okulunda 
Dahiliye vekilleri hesabına nehari olarak 
100 talebe okutturulacaktır. Her sene o -
kula alınacak talebe miktarı Dahiliye ve 
Maarif vekaletlcrince müştereken tesbit 
olunacaktır. Talebeden her birine yiyecek, 
yatacak. giyecek ve ders. kitap ve sair 
masraflarına karşılık olarak Dahiliye veka· 
Jeti bütc;esinden ayda nakden ve maktuan 
40 lira verilecektir. Alınacak bu talebe se· 
bebiyle ııiycsal bilgiler okulu kadrosuna 
70 lira asii maaşlı iki profesör, SO lira 
asli maaşlı bir doçent, yiiıer lira ücretli 
birer fransrzca, İngilizce, alma.nen, müter
cimi ile bir müdür muavini, 80 lira ilcretli 
bir idare muavini ve 35 lira üçrctli bir 
hademe ilave edilmektedir. 

Elektrik sanlraUarmda inkiıat 
Hazırlanan bir istatistiğe göre elek

trik istihlakimiz son sene içinde 
312.022.000 kilovatı bulmuştur. Bunun 
116.202.000 kilovatı endüstriye aittir. 
Bu rakam beş sene önce 30.200.000 
kilovat olduğuna göre yüzde 290 bir 
artı§ vardır. Şehirlerde istihlak edi
len elektrik miktarı da 121.800 000 

kilovattan 195.820.000 kilovata yüksel
miştir. Bunda da yüzde 60 bir artış 
vardır. Umumi yekunun senelik teza
yüd miktarı yüzde 15 - 16 arasındadır. 
Bugün faaliyet halinde bulunan elek· 
trik santrallarının yekunu, 150 si şe
hir ve 61 i endüstri santralları olmak 
üzere 211 dir. 

Giına vergisi nizamnamesinde 
bir madde değiıtirildi 

Bina vergisi nizamnamesinin yir • 
mi ikinci maddesi İcra Vekilleri He -
yetince değiştirilmiştir. Maddenin ye
ni şeklini yazıyoruz: 

Cankurtaran ve enkaz kaldırma 
X Maliye encümeni Bugün nrnnmi cihazları 

"Gayri safi iratların tahmini sıra
sında binalardan her birinin evvela 
üçüncü maddenin 1, 2, 3, 6 numaralı 
fıkralarında yazılı istisnalardan isti -
fade edip etmediği komisyonlarca tet· 
kik ve tesbit edilir. Bu fıkralar muci
bince vergilen müstesna tutulan bina
larla derdesti inşa bulunan binaların 
gayri safi iratları tahmin edilmez Ge
ne üçüncü maddenin 4, S, 8, 9, 10 ve 
11 numaralı fıkralarında yazılı olup da 
tahrirden evcl mü::tesnalık ihraz etme
miş olan ve istisnaiyetleri beşinci 
madde mucibince beyanname vermiye 
mütevakkıf bulunan binalarla 7 nu -
m::ıralı fıkrada yazılı binaların iratları 
tahmin edilir.,, 

Dün yer yer yaörılar oldu 

heyetten sonra toplanacaktır. 

X Arzuhal encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacaktır. 

X İskan kanun muvakkat encilmeni 

bugün heyeti umumiyeden sonra top

lanacaktır. 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
nizamnamcaine göre bulundurulması lazım 
gelen can kurtar:ın ve enkazı taldıran ta
kımlarında bulunacak techizat listesi alli
kelı makamlarca tesbit edilmişti r. Bu tec· 
hiznt blok mesnetler, demir m::ı.nevela, de· 
mir saplı kazma, kürek, varyöz, ağır balta, 
hafif balta, iki tnrafh el brc;lm;ı, destere. 
keten halat, tek dilli makara, merdiven, tel 
halat. 
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YENİ SENENİN BAŞINDAN İTİBAREN 

Her türlü adli te ligot 
posta ile yapt1rı~acak 
Kanun 1 sonkanunda meriyete girecek 

Adli tebligatın posta ile yapılması hakkında.ıki kanun 1940 sc~ 
nesi ba~mdan itibaren meriyete girecektir. Diğer taraftan kı-.nu
nun ne suretle tatbik edileceğ~·ni gösteren nizamname de Vekiller 
Hcy.et:nin tasdikinden geçmiştir. Nizamname de, kanunla birlikte 
1 ikincikinun tarihinden itibaren meriyet mevkiine konulacaktır. 

----ı Yılbaşından itibaren, arzuhal, layi-

A k H 1 k · 1 ha, davetiye, celpname, karar ve ilam-
n ora a evı . larla, iddianame, icra ve ödeme emir· 

Köycülü~ 

dünkü 
kolunun 

• • 
gezısı 

!erinin ve mahkemelerle milddeiumu
milik, sorgu hSkimliği ve icra daire
lerine ait, mübaşirler tarafından teb· 
liğ edilmekte olan diğer evrakın poı· 
ta, telgraf ve telefon idaresi mArife· 
tiyle ne suretle tebliğ edileceği bu 

Dün; Halkcvi köycülük kolu üye -1 nizamname ile tayin ve tcsbit olun
leri, birkaç haftadanberi yapamadık - maktadır. 
!arı ge:ilerine havanın ~zuk. olma - Davetiyeler nasıl hcu:ırlanacak? 
sına ragmen devam etmışlerdır. 

Doktor Remzi Tezel'in başkanlığı Davetiyeler hakkında Adliye Ve· 
altındaki heyet Peynam ve Çakal köy- kaletince zarflı ve zarfsız muhtelif 
lerine gitmişler 70 hasta muayene et
miıler, iUlç ve reçeteler vermişlerdir. 
Heyet azası köylülerimizle namimi 
ahsbihallerde bulunmuşlar, köylilnün 
ihtiyaçlarını tesbit etmişlerdir. 

Bayan üyeler : r.enç köylü kızları· 
mızı toplamıştır, onların kış gecele -
rini nasıl geçirdiklerini ve ne gibi el
işleri ile meşgul olduklarını gözden 
geçirmişler, onlara bazı iş örnekleri 
göstermek hususunda yardımlarcla bu
lunmuşlardır. 

Köylü kızlarımız bu candan alaka -
dan dolayı memnuniyetlerini ve se • 
vinçlerini göstermişlerdir. El tezgah
ları ile dokumayı ve elişlerini, clikiş, 
biçki bilmediklerinden dolayı üzün -
tülerini izhar eden köylü kızlarımız 
bunları bize öğreten ol!la seve seve ya
parn ve öğreniriz demişlerclir. 

Bundan başka bu hafta geziye işti • 
rak eden arkadaşlar bilha~sa Peynam 
köyünün öğretmeni ile yakından te
mas etmişler, köyde okumağa hevesli 
170 kadar talebenin tesbit edildiğini 
ve belki de bu adedin yakında 200 e 
kadar çıkması mümkün olduğunu, ma· 
alesef kalem, defter, kitap ihtiyaçla
rını temin edemediklerini öğrenmiş -
!erdir. Bayan. Uy drn\z bu kövd.&Jd 
fakir çocuklara kalem, kitap iht iya • 
cını temin için " Hayırseverler Ce -
miyeti ,, ile temasa geçerek ellerinden 
gelen yardımı temin etmek hususunda 
çalışacaklarını söylemişlerdir. 

Yağmurun devamına rağmen köylil 
arasında seve seve dolaşmaktan, on -
larla konuşmaktan büyük bir zevk ve 
neşe alan köycülük kolu üyeleri geç 
vakıtta Çakal köyünü terketmişlerdir. 

Halkevinde çayh 

toplanh 
Her sene olduğu gibi bu sene de 

Ankara Halkevi yüksek mekteplile -
rin pazar günlerini beraberce şen ve 
faydalı bir surete geçirmeleri için An 
kara Ha!kevi salonunda bir kaç hafta
danberi devam eden çaylı toplantıla -
ra başlanmıştır. Bu hafta da aynı 
programa devam edilmiş, yüksek mek 
tep gençliği bir arada ne§eli bir gün 
geçirmiştir. 

Bornova' da zeytincilik ıstasyonu 
İzmir; 10. a.a. - Bornova' da bulu -

nan zeytincilik istasyonunun tevsii 
i~i lıitm :stir. Bu maksatla istasyon ci
•;ar!nda 51 dekar genişliğinde arazi 
is~imHik edilerek istasyona eklene -
cektir. 

formüller hazırlanmıştır. Bunlardan 
bir kısmı Adliye, bir kısmı da poıta 
telgraf ve telefon idaresi memurları 
tarafından doldurulacaktır. Adliye 
daireleri tarafından usulilne uygun 
olarak doldurulmuş ve posta idaresi
ne tevdi edilmiş olan d5vetiyeler gi
diş ve dönüş teahhüdlü olarak kabul 
olunacak, öylece kaydedilip gönderi· 
lecektir. 

Posta memuru davetiyenin kendisi
ne tebliğ edilecek kimseye teslimi sı
rasında tebliğe müteallik kayıtları 

doldurduktan sonra davetiyeye mer
but tebliğ mazbatasını ayırarak, imza 
etmek üzere tebliğe muhatap olan 
kimseye verecektir. 

Davetiyelerin tebliğ ıekli 
Davetiyeler muhataplarına ataka~ı 

daire tarafından yazılmış olan adres
te tebliğ olunacaktır. Tebliğ oluna· 
cak varaka üzerinde adresin doğru 
yazılmamış olmasından mütevellit 
mesuliyet, varakayı dolduran memura 
ait olacaktır. 

Kendisine tebliğ yapılacak zatın 
hüviyeti posta memuru tarafından 
mallimsa her nerede bulunursa bulun 
sun temıı;-eneoın:ceıttır. 

Kendisine tebliğ yapılacak ~hıs i
kametgah veya meskeninde bulun· 
mazsa tebliğ kendisiyle birlikte otu· 
ran ailesi efradından veya hizmetçi· 
lerinden yetişmiş olan birine yapıla
caktır. Bunlardan biri bulunmadığı 
takdirde o evde kiracı olarak oturan 
kimselere, ve tebliğ olunacak şahıs o• 
tel ve hastane gibi bir yerde ise o da· 
ireyi idare eden kimseye - kabul et· 
mesi §artiyle • tebliğ edilecektir. 

Bir kimse, kendisine yapılan tebli• 
gatı kabul etmezse bu takdirde teb
liğ olunacak evrak önüne bırakılacak 
ve imtina keyfiyeti tebliğ mazbatası· 
na yazılarak altı o mahalde ikamet· 
gahı maruf bir §ahsa imza ettirile
cektir. 

İkametgahta, tebliğ yapılacak 1dm· 
se bulunmadığı takdirde davetlyeyi 
teslime muvaffak olamıyan pa&ta. 
telgraf ve telefon memuru kendisine 
tebliğ edilecek kimsenin, davetlyeyl 
almak üzere orada hangi gün ve han• 
gi saatte hazır bulunması lbımgel<li .. 
ğini gösteren bir ihbarname doldura .. 
ra!< evin kapısına yapıştıracaktır. 

Dün §ehrimizde bava umumiyetle 
kapalı ve aralıklı yağışlı geçmiş, rüz· 
gar cenubu garbiden en çok 6 metre 
kadar hızla esmiştir. Günün en düşük 
sıcaklığı 5, en yüksek sıcaklığı 8 de • 
rece olarak tesbit edilmi§tir. Yurtta 
bütün bölgelerde hava kapalı, ve bir 
çok yerlerde yağmurlu geçmigtir. 24 
saat içindeki yağışların kare metreye 
bıraktıkları su miktarı da Silifke'de 
88, Mersin'de 29 Kocaeli'de 19, Kırşe· 
hir'de ı 7, Dikili'de 16, Bursa' da 12. 
Eski§ehir'de 10, Konya'da 19, İzmir
de 8, Ankara'da 8, Edirne'de S, İsken
derun'da 5, Çanakale'de 3, Van ve Si
irt'te birer kilogramdır. 
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Şahsa yapılması sarahatiyle gönde • 
rilen evrakın taahhütlil mürasel!tta 
olduğu gibi şahsa tebliği lbımdır. 
Tebligatın muayyen şahıslara verile· 
miyeceği kaydını da muhtevi bulunur· 
sa tebliğ varakası hiç bir halde tayin 
ol~nan muayyen şahıslara verllemi· 
yecektir. Tebliğ edilecek ııahıs evinde 
bulunmazsa tebliğ edilecek varaka 
muhtar, ihtiyar heyeti, polis ve jan· 
darma karakollarına bırakılacaktır. 

Rüzgarlar; Trakya, Kocaeli ve Ege 
bölgelerinde §imal, diğer bölgelerde 
umumiytele cenup istikametlerinden 
saniyede en çok 7 metre kadar hızla 
esmiştir. Kar örtüsünün bu sabah top 
rak üstündeki kalınlığı, Uludağ'da 25 
santimetredir. 

Yurtta en yüksek sıcaklıklar Zon • 
guldak'ta 10, İzmirde 11, Urfa'da 13, 
Sinop'ta 14, Adana'da ıs, Antalya'da 
17, Trabzon'da 18 derecedir. 

Devlet konıervatuvarmın 
konferansları 

Devyet konservatuvarının tertip ettiği 
seri konferansların birincisi 8-12-1939 cu· 
ma günil saat 18 de Siyr.sal bilgiler okulu 
almanca ogretmeni Bedi Ziya tarafmdan 
(Snnatkar ahlakı) mevzuu iizerınde ve Mu· 
sıkı mu .. ll"m mektebi konferans salonunda 
verılecektir. 

Arı ! 
Arıları ve kümes hayvanlarını ü

retmek ve türetmek maksadiyle 
Ankara'da kurulan bir cemiyetin 
son günlerde faaliyetini arttırdığı
nı memnu11iyetlc öğreniyoruz. 

Bütün vazifesi bal yapmak ve in
sanların da, hayvanların da ağzını 
tatlı/andırmaktan ibaret olan ve bü
tün hareketlerinde bir "Arıbeyi"ne 
candan bağlı bulunan, sonra ken
disine taarruz etmek istiyenlere 
karşı da müthiş bı'r iğne ile müceh
hez olan arı, bizim için ne sembo· 
lik bir hayvancağızdır. 

Bunu rahmetli Ziya Gökalp de 
bir ~iirinde löyle anlatmıyor muy
du? 
Biz Türkler, ıulh çağlarında 
Uslu arı kovanıyıı 1 

*** 
Gönülde de disiplin! 

Bir fra111ız gazetesinin yazdığı
na göre almanlar, fabrika ve çiftlik
lerde bulunan fransız esirlerine, al
man ırkının safiyetini muhafaza 
etmek lüzumu bakımından, alman 
kadınlarının, zaY.ıf davranmamala-

rını bir tamimle bildirmişler. 
Haber doğru ise, Nazi disiplini 

hudutlarını genişletiyor demektir: 
gönülde de disiplin! 

••• 
Muğla berberinin verdiği -- ~_...._ _..__.,."" ....___._ -
fazilet dersi 

Okuyalım : 
" Muğla'dan yazılıyor : 
Berber Hafızoğlu Hacı Mehmet, 

hükümct konağı karşısındaki otel, 
kıraatane, lokanta ve fırın ile altı 
dükkanı Muğla memleket hastane -
sine terk ve teberru etmiştir. ,, 
Muğla küçük bir kasabamız ve o 

kaaabanın berberi Hacı Melımet, 

şüphesiz kendi halinde bir vatan -
daşımızdır. Fakat bugün o müte -
vazı vatandaı, servet ve refahlarıy
/e hem şöhret, hem de mevki yap • 
mış olan bir çoklarımıza ne yerin • 
de bir aers ~riyor. 

Bir Fransızca mualliminin ........ . ._ 

türkçe•il. 

lstanbul'da bir fransızca maulli -
mi yazdığı bir ilana şöyle bir baş
lık koymuş: 

"Galatasaray yetiştirici kısmına 
devam eden talebe velilerine . ., 

Siz de iarkındasınızya, bu fran
sızca mualliminin Türkçe öğrenmi
ye ihtiyacı vardır. 

Bahse mevzu olan mektebe ta • 
!ebe velileri değil, talebe devam e
der. 

••• 
Erkek ve yuva! 

Kadın muharririmiz Suat Der -
viş'in iddialı bir makale hazırladı
ğını bir ilanda gördüm. Makalenin 
başlığı şudur: 

"Yuvayı yıkan erkektir!,, 
Suat Derviş, galiba, bu fikri Hyu-

vayı yap::ı.n dişi ku~tur.,. Atalar sö
zünden almış olacak. Fakat her da
vanın aksi doğru mudur ? 

Her halde kadın muharririmiz, 
bu makalesini yuvayı yıktığını id
dia ettiği erkeklerin yuvasım yap
mak için yazmıştır! 

*** 
Çin yengeçleri! 

Bir gazete yazıyor : 
"A vrupaya uzak şarktan gelen 

muzır bir hayvan, bütün kıtanın §i
mal sularını berbat etmiştir. Çine 
gidip gelen büyük vapurlardan bi
risinin teknesine yapışan bir nevi 
Çin yengeci, balıkların biaman düş
manıdır. Bu muzır hayvan aynı za
manda çapuk türemektedir.,, 

lngilizce bir takvimde şöyle bir 
söz görmüştüm: 

''Üç nevi mahluk vardır ki gelir 
görünür, giderler,· gider görünür, 
gelirler: kadınlar, diplomatlar, yen
ge<;for.,, 

Kadmları şimdilik, bahsimizin 
dışında bırakalım. 

- Biribirlerine benziyen mah -
lfiklardan Avrupa diplomatlarının 

KendiEine tebliğ yapılacak şahıs i -
kametgahını bırakmış olduğu takdir· 
de aynı mahallede bulunan yeni ika· 
metgahına tebliğ olunacak, o tebliğ 
mıntakasında değilse ve adresi belli 
değilse posta makbuzu mahkemeye i· 
ade olunacaktır. 

Telgrafla tebligatın hangi haller
de yapılabileceği a!Skadarın talebi ü· 
zerine mahkeme reisi veya hakim ta· 
rafından tayin olunacaktır. 

Bundan başka nizamnamede hu
kuk ve ticaret mahkemeleriyle icra 
daireleri evral:ının, celpna:nelerin ve 
ceza mahkemeleriyle, müddeiumumi· 
lik ve sorgu hfikimliğine ait evrakın 
tebliğ şekilleri hakkında hükümler ol 
duğu gibi, P. T. T. idaresi memurları· 
nın mesuliyeti hal:kında d:ı hükü:n • 
ler nıevcul(u1. 

bir kısmı bu kadsr tehlikeli lıal al -
dığı bir sırada, çin yengeci de 
dehşetlenmiş ve :.;imal dcnizlerirıi 
bürümü~ çok nıu ?. 

T. l. 
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( DIŞ POLiTI KA J 
1 ki muharebe 

Geçen eylüldenberi bir taraftan 
Almanya, diier taraftan da lngilte
re, Fransa ve Polonya arasında de· 
\'am etmekte olan muharebe on 
tiindenberi ikilctti: Sovyetlerle Fin
landiya arasında iki aydanberi de
\'anı eden müzakerelerin inkıtaın • 
dan sonra Sovyetler ittihadı, talep
lerini s~Jah kuvetiyle kabul ettinne
ie teşebbüs etmişlerdir. Gerçi Sov· 
>'etler Birlifi, Finlandiya ile harp 
halinde bulunduğunu inkar etmek· 
tedir. Argüman ıudur: Finlandiya
da dahili ihtiliı.l çıkmıı ve Kussinen 
ilamında bir komünist f in hükümeti
lli kurmuıtur. Sovyetler Birliği Fin
landiya'nın meıru hükümeti olarak 
ltuaainen hükümetini tanımaktadır. 
Sovyetlerin yaptığı, dost ve komıu 
leussinen hükümetine yardımdan İ· 
'-rettir. Hemen aöyliyelim ki bu te
t>il, hiç bir devlet tarafından kabul 
•dilmenıiıtir. Ve Almanya ile lngil
tere ve Fransa arasmdaki birinci 
harbin yanıbatında ikinci bir mu· 
harebe devam edip gitmektedir. 

Sovyetlerin bir taraftan bu Fin· 
landiya itini başındanberi tutumla· 
l'r, diğer taraftan da girittikleri as
lıeri harekitm mahiyeti ve hatta bu 
harekatı tevilleri, aarih olarak gös
teriyor ki, Finlandiya'ya karıı ge· 
lliı mikyasta bir istila harbi yap
ıı.a.ktan ziyade, hudutlnrda yapa • 
taldan nümayi~ler ve tayyare hü
cunılariyle memleketi içinden yıka· 
bileceklerini zannetmiılerdir. Fil
hakika eğer Finlandiya Sovyet taz
)ilu kartısında yıkılsaydı, Sovyetle
tirı vazifeleri hayli kolaylatmıt ola· 
taktı. Derhal Kussinen ve fU veya 
b11 adamı it ba§ına geçirip onunla 
"1\inasebete giritecekler ve Finlan· 
diya milletinin kendi mukadderatı• 
Ilı eline alarak kendi İstediği hükü
lbeti iktidara aetirdiiini dünyaya 
bildireceklerdi. O zaman Sovyetler, 
dGnya efkanumumiyeai karımnda 
kliçük bir millete kartı harp açmıı 
def il, küçük milletin kurtuluıuna 
)ardım ctmit bir devlet rolünde gÖ
"'11eceklerdi. Finlandiya milletinin 
töaterdiği birlik ve tesanüt aovyet 
Olanlarmı altüat etmit ve hiç iste• 
baedikleri halde müt-Yis •••İY.tİ• 
tle düpnütlerdir. Her memleketten 
tele11 haberler, dünya sempatisinin 
J.,,. .. a~ in•·o.Elo. olduğuna üplu,. ı
r-.Crnamaktadır. l•••dlna~ te
la, İçine düşmÜ§tÜr. ltalya'da bırak· 
~iı akia pek derindir. Amerika'da 
r •1ecan uyanmıştır. lngiltere ve 

tanaa'da da Finlandiya hakkmda
lti ıenıpati açık olarak ifade edil
baektedir. Hatta bu sempatinin, ba
~ razeteleri, Jngiltere'yi ve Fran· 
'-'yı Finlandiya'ya aakeri yardım· 
~- bulunmıya teıvike kadar sürük
l~iği görülmektedir. Sonra dikkate 
'Yıktır ki İtalyan gazeteleri, küçük 
baillete karşı yapılan tecavüz kar· 
kanıda lngiltere'nin pannak kaldır· 
"-nıasrnı muahazede pek ileri gİt· 
~ktedirler. Bir İtalyan ıazetesi, 

'il vaziyet kar§ıaında Polonya'ya 
~•Prlan tecavüz için harbe girdiğini 
~Yan eden Jngiltere'yi riyakarlıkla 
ilhanı etmektedir. 

İngiliz devlet adamlarmm bu gÜ· 
~tü kartısında harekete geçmele
li, belki de tarihte bir misline nadir 
!~._düf edilir siyasi hata olur. Fin
"'lldiya hakkmda sempati göster· 
baek batka, Finlandiya uıirunda 
~vy~tlerle bir. harb~ giriş~e~ baş
i'; bır ittir. Fınlandıya yuzunden 
.. ıriltere'yi Sovyetlerle bir harbe 

"itiiktemek istiyenler, Almanya'nın 
~>'llııunu oynamaktadır. Gerek sem-
0•ti ıneselesinde ve gerek Finlandi
)a'ııııı Baltık denizinde bir muva
~'lle unsuru olarak muhaf azaaı kay
tlanıda Almanya lngiltere'den çok 
~•l gelmelidir. Finlaııdiya halkı, 
~İltlallerini kazandıktan günden
d ti Almanya'ya kartı en samimi 
.\

0•tluk hisleri beslemiılerdir. Ve 
~lllanya da buna aynı hisle muka· 

le etmİ!!lİr. Baltık denizinde Sov· 
>etlerin ~eni~leınesi, lngiltere'den 
"~ Fransa'dan ziyade Almanya'yı 
~ •lcadar etmektedir. Vaziyet bu 

•tkezde olduğu halde Almanya 
lc)"Yet hareketine kartı ses çıkar
~tken, lngiltere'nin bu yüzden 
.\'°Yellerle harbe girmesi, ancak 
.'ıııanya'yı menmun edebilir. in • 

tlıltere dünyanın neresinde olursa 
a •11 • • ti . il, yapılan hah:eızhkların tamı· 
d'l\i ii:ı:erine almış bir devlet değil· 
ı •... lngiltere hükümeti hangi dev· 
ette .. • ·b· • ı d ""d f ed • I ne gı ı vazıyet er e mu a aa 
) eceğini gerek yaptığı deklaras· 
... 

0"Ja. .. ıf\, werek verdii?i garantilerle ye • • 
et 1~2ala.d•ğı muahedelerle tasrıh 
t traı;,tir. Cu tcahhütlerin haricinde 
.'" "e bu t üçük mil.etin müdafaası, 
.. ~ "e hu hakkın tamiri için harbe 
'illi 
lıı 'rn~k m1'cer~ya atılmak o • tir· Şarki Polonya itıa1inin, ln
~~re~yi Sovyetlerle bir harbe 

llklıyeceğini zannedenler, hayal 
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Keşif kolu müsademeleri 
ve topçu faaliyeti oldu 
İNGİLTERE KRALI LONDRAYA DÖNDÜ 

Paris, 10 a.a. - 10 Kinunucvel sa-\ii 
bah tebliği: ı·ı 'd 35 b• 

Kaydedilecek mühim hiç bir şey ol- 1 vanya a ın 
mamıştır. 

Akıam tebliği 

1 O klnunuevel akşam tebliği: 
Cephenin muhtelif noktalarınd3 devri

y: kıtaları arasında muharebeler vuku.bul· 
muştur. 

Kefil kolları muaademcai 
Paris, 10 a.a. - Askeri vaz!yet 
Alman kıtaatı ileri fransız karakol 

hatlarını yoklamıya devam etmekte
dir. 

muhacir var! 
Kanunas, 10 a.a. - Mebusan mecli

sinin son toplantısında Litvanya da -
biliye nazırı Skucas, mühacirlerin va
ziyetini düzeltmek ve polis kadrosu
nu gcnişlcttirmek için müteaddit la -
yihalar tevdi eylemiştir. 

Litvanya'da ekserisi yahudi ve Po
lonyalı olmak üzere 35 bin muhacir 
vardır. Bu1!larm 30 bini Vilnodadır. 
Kızıhaçın yardımına rağmen muh:ıcir 
ler bütçeye o kadar ağırlık vermekte· 
<lir ki bunları hudut haricine çıkar • 
mak lazım geliyor. 

Cuma, cumartesi gecesi Sarbrükün 
cenup mıntakasında Almanlar küçilk 
bir fransız postasına kar§ı oldukça 
mühim harekette bulunmuşlardır. Bu 
mevkideki Fransızl:ır, kumandanlık -
tan almış oldukları talimat mcuibince 
daha taarruzdan evci burasını r.ıuka • 
vemet göstermeden boşaltıp çekilmi~· 

lerdi. Almanlar geldikleri vakit kara- Hl'l•.ı!lı!I. da hududunda 
kolu boş bulmuşlar ve esir alamamış- " .. n 
Iardır. Fransızlar biraz sonra tekrar 
rahatça yerlerine dönmüşlerdir. Alman tahkimatı 

Alman hududu, 10 a.a. - Havas a
jansı bildiriyor: 

Mali vaziyet, Almanya'yı, çaresiz
liğin icabettirdiği bir takım tedbirler 
almağa sevketmektcdir. Halen tetkik 
edilmekte olan bir dahili istikraz, söy
lendiğine göre, önümüzdeki hafta ba
şında ihraç edilecektir. Maliye nazırı 
Reinhard'ın devrinde de, altın bono
ları ihracına mütedair bir plan ha
zırlanmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere, nasyonal 
sosyalist gençlik teşkilatı için bir ta
kım tasarruf vesikaları ihdas edilmiş
tir. Gençlik tc§kilatına mensup her 
aza bu vesikalardan birer tane alacak
tır. 

Maliye nezareti, bu suretle senede 
bir kaç milyon mark toplamak ümi -
dindedir. 

Sovyetlerin Almanlara ekonomik 
yardımı ve lngiltere 

Paris, 10 a.a. - Bir kaç hafta evel 
Sovyctler birliğinin Almanya'ya mu
azzam ekonomik yardım yapacağını 
ileri süren alman gazeteleri, halen bu 
bahiste tamamiyle ketum bulunuyor. 

Buna mukabil, alman gazeteleri, bu 
gün, alman alıcıların verdiği fiyat
lardan daha yüksek fiyatlarla Alman
ya'ya lüzumlu biitiin eşyayı satın al
mak suretiyle lngiltcre'nin baltala
makta olduğu ananevi Almanya - Bal
kanlar ticaretine ve umumiyetle Bal -
kanlara karşı büyük alaka göstenne
ğe başlamıftır. Almanların bu hareketlerine karşı

lık olmak üzere fransız kıtaatı da No-
mesland'a müfrezeler göndermişler - Almanya hududu, 10 a.a. - "Havas"' F 'd p 1 
dir. Bunun neticesi olarak iki taraf Almanlar bütün Hollanda boyunca ransa a o onya 

Cümhuriyel 
Bitarafların vaziyeti 

Yunus Nadi, "Bitaraflarut vaziyeti,. 
isimli başmakalesinde ezcümle l<)yle de
nıektcdir: 

"Herhangi sebeple oluraa olsun bita
rafl:ırın hudutlarma vaki olacak bir ta -
arruz en hayati bir zaruretle bunların 
en şiddetli ve fili mukabelesini davet e
decektir. Bu da Almanya'ya yeni sebep.. 
ler açmak ve yeni düşmanlar kazandır • 
mak de:.nek olur ki, ancak harbın umumi 
heyeti bakımından ameli neticeli'i müs • 
bet olduğu takdirde göze alınabilecek 
bir fedakirlıktır: hem çok b!iyük bir 
fcdakirlık, 

Çıinkü madalyanın tersi de aynı ehe
miyı:ti ve velıamcti arz eder: şimdiye ka
dar küçük memleketlerin istilası hep al
man kuvetlerinin çevirme manevralan 
bakımından tetkik olunur. Halbuki harp 
cephesinin bitaraflar hududu ile geniş
letilmesı çevinne manevralan kadar çev
rilme manevralarına da imkan hazırlı -
yan bir hareket olacak ve Alm:ınya'nın 
yalnız tecavlizi değil. tedafui işlerini da 
alabildigine arttıracaktır. Nihayet Hol
landa ile Belçika ve İsviçre'nin kolay 
kolay istila edilemcmelerini de hesaba 
katmak lazımdır. 

Bundan dolayıdır ki, alınanlar bütün 
kesafetiyle garpta toplanan ıimdiki har
bın çrkmazından kurtudmak ic;in askeri 
yerine siynıi manevra yapıyorlar. Ve ez
cümle Sovyetleri garp demokrasileriyle 
harp haline sokmak için uğraııyorlar. 
Hatti dostumuz Sovyetler cUmhurlyeti
nin Türkiye ile olan iyi münasebetlerini 
bile bozmıya çalıııyorlar. 

Bu daha büyük mikyash teşebbüsle
rin atman hududundaki küçük bitarafla· 
rı tar.yik ve istiladan bin kere daha miit
kül olduğuna şüphe yol.."'tur. Sovyetlerin 
böyle ucubuca~ı bulunmaz bir sergüzeş
te kapılabileceklerine ihtimal vermek 
kol.ıy değildir.,, 

İKDAM 

Bir müzevirlik kaJ'!ııında keşif kolları arasında müsademeler tahkimata devam etmektedir. Evclce 
olmuştur. çok hararetli olan hudut münakaleleri Abidin Daver "Bir müzevvirlik kar. 

Havalarda, yağmurlu olmak dola _ halen şiddetli kontrola tabidir. Geçen radyo ı•sıasyonu şısında,, ba:,lıkıh makalesinde, memk -
hafta b . h d t ı"sta on a t ketimizdeki alınan propa...,,ndasının ve 

Yısı.yle faalı"yct hemen hemen hiç ol - ır u u sy un opçu ·-bu arada Pravdanın tilrk matbuatı aley-
mamıştır. malzemesi gelmiş ve derhal tahliye Paris; 10. a.a. - Radyoda Polanya hindeki neşriyatını tabettirip İstanbul 

/ngiliz kıralı Lotulraya Jöntlü edAilmlmiştir. ncıriyatı bugün Leh başvekili B. Si- gazetelerine gönderdiğini zikretmekte 
anlar bu bölgede casusluğa kar k k" ·1 f ve ııöyle demektedir : · 

d O D .. L · ora ı ı e ranıız hükümetini temsil "Almanya" zaten hiç bir zaman ince, 
Lon ra, 1 a.a. - un orraıne cep şı şiddetli ihtiyat tcdbirlerı· almı•lar-

f • d Y eden B. Champetier de Ribes'in hu - yumuşak ve zeki bir siyaset talı:ib ede -
hesindeki ingiliz kıtaatını te tış e en dır. Evelce hududun her noktasında zuru ile açılmıştır. mu, eskiden de hayli sert ve ha.tin olan 
kıral bugün bir destroyerle Londra'- oldukça kolaylıkla giren Hollanda Ch . alman politikası son zamanlarda büabli-

ambetıer de Ribes ıöylediği nu - tün boyra.t ve mütecaviz olmuttur. Bir 
ye dönmüttür. gazeteleri şimdi yalnız Kolonya üze- tnukta, Fransa'nın Polonya emrine taraftan büyük elçi M.Von Papen Tür • 

İngiliz kralı dün garp cephesinde rinden Gestapo'nun kontrolu altında dünyaya hitap etmesi için bir radyo lı:iye - Almanya münasebetlerini iyileı-
Fransa'daki İngiliz tayyare kararga - sokulmaktadır. tirmeğe memur edilir. ve o da bütün 
hını ziyaret ctmic:., müteakiben bir şark H l postası verebilmekten mütevellit ıncm- gayretiyle bu sahada c;elışırken diğer ta· 

~ - o landa hudµdupdpj alı;p!.in ~ab . . . wı 17 
'• .. ............. , ~ ................... , ..... .......... .......... = ' ... 0 

'I • ,,~,,n n;-w. 1~ te,rinfuni taru1- tetckkUr ederek hakla divanın mil _ pnd.cılan ..mı •. Voa Papen'i kaaıdcın 
bir ingili.& cllzitamını tefti§ eylemi,1 - }erindeki endişelerden sonra mühim rnuvaffakiyetsizliğe uğratmak ister gibi 
f dafaası için Polonya'nın müttefiklere aksi istikamette etlerinden geleni yapı-
ır. bir değişiklik arzetmedigvi anlaı:ılıyor. 1 b" •v• · Kıral bundan sonra Majino hattı • • ___________ s __ __;_o_an __ ı_rı_ı:.g_ın_ı_t_e;.y_i_t_e.::..y_ıe_m_;iş:.:t.:..ir:.:..___ yorlar. Onlar, bugünkü Cumhuriyet Tür-

kiyesini, dünkü Osmanlı imparatorlu-
nın en mühim kısımlarını gezmiş ve • ğu ıibi, Avrupanm 111 vı-ya bu tazyik.ine 

İngilizler tarafından işgal edilen ileri MI LLETLER CEMiYETi NDE boyun eğen korıkak bir idare •anıyorlar ve ıkabadayıbkla bizi yıldıracaklarını 
karakollarına gitmiştir. tevcıbhüm ediyorlar. Türkün seciycaiııi 

Bu ziyaret eanaaında kırat fransız de bilmiyorlar demektir. Biz. iyi mua -
ve ingiliz zabitlerine muhtelif nitan- A b 1 b t 1 meledcn, nezaketten mertilikten, düriiat-
lar vermiştir. li.zım değil • mertliğin aksi, eğri büğrü-sa m e Ug U .. n op on ıyor lükten hoşlanırız, ı;ertlik. kaba!•. iami 

Alman tebliği 
Bcrlin, 10 a.a. - Alman ba§kuman

danlığının tebliği: 
Garpte, cephenin bazı nokta1atında 

şiddetlice topcu faaliyeti olmuştur. 
Mosclle ile Rhin arasında bir keşif 
kolumuz Merzig'in garp cenubunda 
Eranaız topraklarında düşmanın iki 
sığınağını tahrip etmiş ve diğer üç 
sığınağı da kullanılmaz bir hale getir
miştir. 

Hava kuvetlerimiz, düımanın se
meresiz kalan avcı taarruzlarına ve 
hava dafi ateşlerine rağmen Fransa'
nın merkezinde ve garbinde her za
mandan ziyade faaliyetle keşif uçuş· 
lan yapmış ve zayiat vermeden dön
müştür. 

İngiliz amiratlığı 7 kanunuevelde 
inigili.ı J ersey destroyerinin bir al -
man denizaltısı tarafından torpillen -
miş olduğunu teyit eylemiştir. 

Almanlara göre aakeri vaziyet 

Bcrlin, 10 a.a. - Askeri vaziyet ; 
Merzig ile Palatinat ormanı arasın

daki mıntakada izaç edici topçu ateşi 
her zamandan daha zayif olmuştur. 

Sarbrük'ün cenubunda düşman top
çu ateşi artmıştır . 

Şiddetli yağmurlar dolayuıiyle ha • 
va faaliyeti bugün olmamıştır. 

Bir çok ingiliz vapurlara İngilterc
sahillerinde maynlere çarparak ve At
lantik de torpillenerek batmıştır. 

Litvanya' daki alınanlar 
Kaunas, 10 a.a. - "Royter" Litvan

ya na.zilerinin şefi Reichart, Litvan
ya almanlarının Almanyaya nakli işi
nin ilkbahara talik edildiğini bildir
miştir. 

Arjantin Sovyetlerin Milletler 
Cemiyetinden çıkarılmasını istiyor 

Bunu bir karar sureti halinde 
asambleye ıenneği kararlaıhrdı 

Cenubi Amerika deYletleri 
müJferek bir cephe kuruyor 

(Başı 1 inci sayfada) 

dır. Bu karar suretinin kabülü Rusya
nın Milletler Cemiycti'nden ihracına 
müncer olacaktır. 

Bu karar suretinin konseyde itti • 
fakı ve asamblede de büyük bir ekse
riyeti temin etmesi kuvetle muhte • 
meldir. 

Arjantin vaziyet alıyor 
Sunday Express'in Cenevre muha • 

mirine göre, Arjantin hükümeti, eğer 
Rusya çıkarılmazsa Milletler Cemi • 
yeti'nden çekilecektir. 

Cenubi Amerika devletleri ara -
sında Sovyctlcr'e karşı müşterek bir 
cephe teşkiline çalışmaktadır. 

Buenos Airesden (Havas) muhabiri 
bu nokta etrafından şunları bildiri -
yor: 

Arjantin hariciye nazırı Cantilo, 

a zamanının o zaman gelmit olacağı
nı ıöyleıniştir. 

lngilterenin İstiyecekleri 
Londra, 10 a.a. - Londra'nın resmi 

mahafili, milletler cemiyetinden: 

1. - Sovyetlerin taarruzunu takbih 
eden, 

2. - Cemiyette müme11illeri bulu
nan bütün devletlere mütearrıza yar
dım etmemeleri için müracaat edilme· 
sini natık olan, 

3. - Gene bu devletlerden taarruz 
kurbanına yardımda bulunmalarını 
isti yen, 

4. - Mütearrıza müracaatla Fin· 
landiya'ya karşı giritmıt olduğu taar
ruzdan vaz geçmesini talep eden bir 
karar sureti kabul etmeıinin istenile
ceğini muhtemel görmektedir. 

Sovyetler birliği Milletler Cemiyetin- Birleıik Amerika ve 

lük üzerimizde fena tesirler hu.u~ ce-
tirir.,. 

Muharrir 90Dunda aözU So,,,-et Rm
ya'ya cetinırelı:, Almanya'nm, iki mem
leketin münasebetlerini bcmnaık için al· 
ratttinu ka,dettiktcn 90llra netice ola • 
rak töyle demektedir: 

"Tiirtdyenin Sovyet R1J9111(11 kal'll ıi
yateti açık ve doetçadır. Son Molllrıova 
müzakerelerinin Almanya yüaünıdcn bir 
netice vermemit olıpıaama ralmcıı. 
Türttiye, İngiltere ve F.ranu ile imzala
dığı muahedeye, Sovyet Rusya ile barba 
ıtirmemelı: için, maddeler koJdumıuttuır. 
So~tler ittifakı ile do9t olmak iste • 
mes.eydik böyle tartlar ve ihtiraz! lı:a • 
yıtlar ilbe&lne, her halde lilzum gör
meldik. İki memleket matbuatmdı, ıra
sıra tU veya bu mesele hakkmda kartı • 
lıklı bau tenkitler çılnnHı 2<> 11llık 
Türkiye • Sovyet mlliıHebetlerini boza
cak mahiyet ve ehemiyette bir ..,. de
ğildi.c sanıvoruz. Alman propıpndası • 
nın müzevirliii. bu bahiste, Türkiye cep
hesinde, hic bir muvıffakiyet kazana • 
maz, Sovyetler cephesinde de, aynı mu
vaffakiyetaizliie uirıyıcıaını tahmin 
ve ümit ediyoruz. Meğer ki, Sovyet Rua
ya'nm Türkiye alyaseti, dilmdüz Anka
ra • Moıkova yolu yerine, çapratık bir 
tarikle Bertin'~ cecmek ırlbi bir baai
retmzliie ulraya, buna da pek ihtimal 
vermiyoruz.,, 

VAKİT 
Almanya kuıtulut yolunu bütiin 
dünyayı atete yakmakla anyor 

Asım Uı bucilnlı:U bat mıkalealnde 
"Almanya kurtul111 yolunu bütün dün· 
yayı ıteıe yalı:ınalı:la arıyor., baıhtiyle 
türk - aovyet münaaebetlerlnden balı.et· 
mekte ve ezctimle tunlan yazmakudır: 

"Alman cazetelerinin biç bir sebep 
yokitcn Sovvctlerin Kafkaslardan teca • 
vüze seçmek için tahtidat yapmakta ol
duğu teklinde yaıdrklan yazılar dilı: • 
katle okunursa satırlırm araaında bu 
manayı sezmek mUmkUndUr. 

Fa.k.at ılmanlara ihtar edelim ki. 

den çıkarılmadığı takdirde Arjanti - Sovyetler 
nin cemiyetten çekileceğini bildiren rılmasını istemiş olduklarını yazmak-
bir ültimatumun yarın Cenevreye ve- Vaşington'dan bildirildiğine göre, tadır. 
rileceği hakındaki haberler üzerine cümhuriyetcilerin gelecek reisicüm - Bitarallan nJh için tavauuta 
beyanatta bulunarak bunun yanlış ol- bur intihabatına namzet göstermiş ol- keti l 

a.a. M•tbuat Servi1" 

ttırkler l1e na.lan çarpıştınnak maba
diyle, dolaywiyle Rusya'yı İngiltere ve 
Franaa ile muharip hale ıctirerek in&'i -
liz ve franeız kuvetlerin n bi~ kısmını 
garp ccpheı;lnden Rusya ür:cı:üne çevir • 
mek plinı beyhudc:dı r. Her fırsatta Huı
ya başkalarınm hesabına hamallık ede -
mez, Diyen rus devlet adamlarınm bu 
taızd3 kaba alman planlarına aldannıı ~ 
yacaklannı bilmek için buyuk b·r siya
si olmaya hacet yoktur. Alm:ı.nya'yı içe
risine düştüğü ölür.ı berzahıcdan l:urt.ar
mak için Sovyctleri bir cihan harhn·.
ı;ürüklemek ümitleri de çok sümıedcn .a 
nıip ıideccktir.,. 

Yeni Sabah 

Niçin Almanya tarafında 
değiliz? 

Hüseyin Cahlt Yalçm "niçfo Alman .ı 
ya tarafında değıiln .. b:ı.tlrklı ibuciinkl 
mablesinde ezcümle şoyle dcme4ctedirr 

"Almanya 'nın tibi tutulduı;u V ersay 
sulh muahc:ıdcrnı.qıcslnde de haksız no«
taları oldueunu göruyorduk. Binaen• -
leyh maruz kaldığı ha«sızlıktan lı:urtul• 
mak için uğraşa..ı bir milletin gayretleri. 
bizdt sempatiden başka bir his uyan • 
dırrnazdı. Almanya meviciinde Mr hanfı.i 
bir millet olsaydı ona karşı da ay.nı hi"° 
si duyacaktık.,, 

Hüse,.;n Cahit Yalçm bundan sonra 
Almanyan.ın Avusturyayı ve Midetleri İl• 
hakına memnun olduğumuzu fakat Çe -
koslovakya'yı istili ettiğini, Romanya 
üı:erinde tazyike başladıgmı kaydetti« -
ten &0nra: "bu vaziyet ka1"1ısında irlcl -
lip kaldrk. Çünkü alman politikası garip 
bir \"ehre ılıyordu, Artrk tereddüde ma
hal ı:almamııtı. Alman aiyaeeti yalaıı 
söylüyordu, alman siyaseti hiç sözünde 
durm:.ıyor, alman siyaseti tehdit ediyor. 
du. Alman siyaseti blr hayat Abası dl
va11ru ortaya atmıttı. Almanµ kuvetlCD 
dikçe etrafına saldırıyordu. Almanya 
tk•lvetten başka bir hak tanımıyordu,, de
mekte ve Führer'in Mein Kampf kita -
bında türklcr hak.kında "türtı:ler mnuml 
harpta Almanya'yı emmiı sülüklerden 
biridir, tür1tler çürüm6' imparatorluk 
enkazıdır., sözlerine: tüıidein mıımnl 
harpta Almanya'ya bu kadar yardınılan• 
nın, f~akirlıklannm, sadakaderlnin ve 
mertlilı:lerinin itte mükifatı" miltaka • 
siyle mukabele etmektedir. 

Almanlacm umumi harpte türldede 
bir taraftan silah arlı:adaılıfı edertrea 
diier taraftan onlın rualua •tmalr ._ 
tediklerini ilive eden muharrir maka
lnin! şöyle bitirmektedir : 

"Biz Alına,.yaya bi~ yapmadık. Al. 
manya bizi teıhd.id etti. Biz de kendimi· 
zi müdafaa mecburiyetinde blıralc daha 
kuvvetli vaziyette bulunmağı düıündiik. 
bte yalnız kalm11 Lehlilerin •e finlin
diyalılarm peripn hallerini rörüyoru._ 
Biz de böyle tehlikeyi ve harbi yalnız 
ba:1ımr:ı.a mı bekle-neli idik l Bi'ZC hü -
cunı eden olrn-- bMim amahed
mfa k.imeqe sarar •ermez. ÇiinJrii biziaa 
ve müttefiklerimizin tarafından bir te
cavüzt hareket sadır olmasına imkan 
yoktur. Ancak bir tecavüz vaki olunıa 
muahedename o vakit faaliyete ıclec:elc
tir ve bu da ne iyi düşfüımüş ve hareket 
etmlı oldutumuzun bir delilini te$kil 
eyleyecekıir, 

TAN 
Almanlar Sovyetleri nereye 
aevkediyorlar? 

.. Almanlar Sov7e~eri ner~ sevtr-
ediyorlar 1 .. bu bqhklı yuııında M. Ze
lı:eııiyı Sertel, alman matbuatının Sovyot 
ordularının cenuba tevec:clih ederek 
Türkiye üzerinden Ba•ra körfezine, 
ııcak denizlere inmesi t&v•iyes.uıi.n .., 
bepleıinl arqtrarak toYle demektedir : 

"Alınanyanın en buyük emeli ınailiz
leri sarsmaktır. Sovyet•eri l>alkanlara 
inmekten vaz ceçirerck inıilizlerle tu
tuttumıak onun çok iıine ıelir. O vak.t 
İnciltere Almanyadan batka Sovyetler. 
le de harp etmeie mecbur olacak, har
bin sahuı ve hududlan ıeniıleyeceJı: ve 
Almanya daha gcnit nefea alacaktır." 

M. Zekerlya Sertel, MakaleaiQe de
vamla: 

.. Sovyet ricalinin bUtlin nutukları. 
Moskovanın bu harbe kantmamak ve 
harbi kendi hududları içine aokmıın&Jc 
için elinden celeni yapmaja çahpcıtuu 
ıöstermcıktedir. Onun irin Moakovanııı 
bu alman tahrikitına kapılarak yeni ma • 
ceralara atılmalı: iıteyecetl alda bile ıe
tirilemez. Bu itibarla alman matbuatı• 
nın bu ıon neıriyatı Tüririyc ile Sovyet 
lcr ve İngiltere ile Sovyetler arasını 
açıruya değil. daha ziyade Almınyı ile 
Türkiye mUnıaebetlerini bozmaiı hiz
met eden Jüzum1Uz ve zararlı tııkıB
hklardan ileri seçemez.,, demektedir, 

Bir aual 

· Tın'da almanların Romınya11 Sesa. 
rabya hududunda tahkimata teıvik et• 
tiği hakkında Avrupa rıazetelerinden nak
len çıkan bir haberden dolıyi tiırk mat• 
buatına tecavüze cUret eden D. N. B. 
ajansının İ r.tanbul mUmesaiH misafiri 
bulunduğu memleket aleyhinde propa • 
canda )'&J'Dlıya naııl cesaret eder? Sua • 
lini aormakta ve Berlin'de Anadolu ajan. 
aı muhabiri ılmanlann Sovyetler ıley • 
bine de hudutta ta~idat yaptığı hakkın
da yalan bir haber uydurup ıöndersey -
di, alman bUkiimeti bu harekete karwı 
r.usar mıydı, yoksa tutup hudut harlciıı. 
mi atardı 1 Sualini tekrarlamaktadır. 

Hopa'da C. H. P, 
Kaza kongresi sukutuna uğradıktan gibi, şimdi ye

ni çıkan bu Fin meaelesinin iki dev
let araarnda bir harbi provoke ede
ceğini ümit edenler aynı hayal su
kutuna uğramıya mahkUındurlar. 
Bugün Avrupa'da iki harp vardır . 
Ve lngiltere efkirıumumiyesi ve İn
giliz gazeteleri ne ile meşgul olur· 
larsa olsunlar, herhalde İngiliz hü
kümeti yalnız birinci muharebe ile 
alakadardır. 

duğunu, yapılacak teklifin ültimatum dukları Van Derberg, hariciye nazırı •eıJ İyor ar 
mahiyetnide olmadığını ve fakat Fin- Hull'e bir mektup göndererek Birle - Pariı; 10. a.a. - Lucien Bourguea Hopa; 10 a.a. _ C.H.P. kaza koni'" 
landiyaya yapılan taarruzun neticesi şik Amerika devletlerinin Rusya ile Cenevre'den Petit Pariıien'e telefonla rni bugün saat 10 da Halk Partial 
olarak kararlaştırılması icap eden zec- münasebetlerini kesmelerini istemiı - vardiği haberde mecliı koridorlarının mıntaka müfetti§inin iıtirlkiyle ya • 
ri tedbirler hususunda Arjantinin tir. arı kovanı gibi uğuldadığını yazmakta pılmıf, muhtelif dilekler, ilzerinde 

A. Ş. ESMER 

noktai nazarını tasrih edeceğini bil- Van Derbcrg, bütün Amerika hü - ve bitarafları bir ıulh teşebbüsünde müzakerede bulunularak tasvip olun-
dirmiştir. kümctlerinin son hareketinden istifa- bulunmağa sevk için bazı siyasi ma - muştur. 

Milletler Cemiyeti bu noktai naza- de edilerek amcrikalılar tesanüdünün nevraların batladığını bildirmektedir. Kalabalık bir dinleyicinin bulun • 
ra iştirak etmediği takdirde Arjanti - taminine çalııılmaaı lüzumunu çünkü Fakat gazeteler, müttefiklerin al - duğu bu içtimada kongre delegeleri 
nin ne vaziyet alacağı hakkındaki ıu- cenubi Amerika hükümetlerinin Rua- man manevlarına aldanmıyacaklarını büyüklerimize kartı bağlılık teıahli. 
ate cemiyetten çekilmesini müteale ya'nın Milletler Ccmiyeti'nden çıka • ka,Y.dcdi7.0rlar. . rtınde buluınmuJlardır. 
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( __ H_A_Y_A_T_V_E __ s_ı _H_A_T_) 1 Finl_er Rusların taarruzuna Götürü RADYO J 
En doğru saat şiddetle mukabele edecekler harp 

( 
T U R K t Y E 

RADYO D1FUZYON POSTALARI • 
TÜRKİYE ANKAR~ 

~nkara radyosunun her gün a- ı Saat makinesinin icadı bize za
jana haberlerinden Önce memleket man meflıumunu haylice kaybettir
aaat ayarını bildirmesi, saatlerinin mit olmakla beraber içimizde 0 mef 
doğruyu göstermesine merakı olan- humun bulunması tabii bir feydir: 
)ar için ıüphesiz bir iyiliktir... Is- bütün tabiat saatle iıler ••• Güne,in 
tanbuJ telefon idaresinin yeni koy- saatle döndüğünü, gökteki cisiınle
durduğu ve evinde telefonu bulu- rin hep saatle devirlerini yaptıkla
nan herkese, kibar bir bayan sesiy- rını, bizim dünyanın da saatle dön
le zamanı saniyesine kadar haber düğünü elbette inkar edemeyiz. ln
veren cihaz da, doğrusu, pek zarif san da. tabiatin bir parçasıdır, haya
bir düşünce mahsulüdür. tı saatle cereyan eder. Çocuk, ilk 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

etrııuındaki vasi mıntakada kayak müf 
rezeleri mücadeleye devam ediyorlar. 

basını işgal eden Sovyet kıtaatı Ki
velakure istikametinde ilerlemekte
dir. 

(Başı 1 inci' sayfada) 
turmak gibi neticeler elde ettikleri 
zaman, mukavemet imkanlannı a· 
zalbnakta ve harbin kısalmasında 
müessir olmaktadırlar. Fakat bom· 
balar bir abide devirdiği, yuva yak
tığı, sokakları çocuk ve kadın ceset
leri ile doldurduğu vakit, milli mu· 
kavemet dahi götürü bir kin ve inti
kam tiddeti bağlıyor. Daha fenası, 
nihayet sulh devri geldiğinde, harp
te karıılıklı yiğitlik hatıralarmm iki 
diifmanı biribirine yaklaştırmağa 
bile yaradığı halde, zulüm hatıra
larının bilakis, harbetmit olanlar 
arasında söndürülmez bir hınç bı
rakmakta olmasıdır. Her millet, or
dusu döğüıene hak veriyor: çocuk
larım ve kadınlarını kesenleri affet
miyor. Bu kinler birkaç aene değil, 
hazan asırlarca devam ediyor. Zu -
lüm korkusu, milletleri büyilk isti· 
18.Jara boyun eimeğe cebredebilmiş 
olsaydı, birçok eski hakimiyetlerin 
zeval bulmaması lazımgelirdi. 

Ra.dyoıu Radyoı~ 

PAZARTESİ: 11.12.1939 

12.30 Pı-oıram, ve memleket saat ayarı, 
12,35 Ajanı ve meteoroloji haberlcrı.. 
12.SO Türk müzifi (Pi.). 

Bımlann ikisinin de - eski za- hücrenin te§ekkülünden baıhyarak 
mandaki kadı kızı gibi - bir tek dokuz ayı dolduracak kadar saat 
kusuru var: Herkesin istifade ede· geçmeden dünyaya geiemez. Doğ
memesi ..• Radyolar, sesinden sıkı- duktnn sonra da bütün uzuvlarının 
lanları rahatsız edecek kadıır ço- hep saatle i~ledi!deri gün geçtik'!e 
ğalmıtsa ela tahsi bütçelerinde onun daha ziyade anlaşrlmaldadır. Kar~
taksitlerini ve vergisini ve~~e.~, .he- ı c~ğ~r falan saat falan işi görür ... 1-
le telefonun abone bcdelmı odıye· çımızde itliyen bu saatin sesini yi\
cek kadar "tahsisat" ayırabilenler reğimiz verir. Bazı sinirH bavı1nlar, 
henüz pek azdır. Onun için memle- yüreğe saat gibi vuruyor, derler. 
kette.ki saatlerin en çoğu bozuk a- Değil, ·saat makinesi yürek gibi ses 
yarla ve her biri kendi havasına çıkarır ... lşin daha meraklı tarafı: 
göre ifliyorlar. Ankara'da, bütün her hayvanın yüreği muayyen bir 
memleket için yalnız bir saat i~le- sayıda vurmak için kuru!:nu~tur: 
terek onun gösterdiği zaman elek· dakikada §u kadar vuracr:k ve en 
trik cereyaniyle tekmil memleket- son şu kadar vurabilecek. Hayvan 
teki saat levhalarına verilinciye ka- ne kadar küçük olur ve ne kadar 
dar, kendi kendilerine İ§Iİyen saat· az yaıarsa yüreği o kadar srk vurur, 
ler arasında tam uygunluk buluna- fakat hiç bir hayvanın yüreğinin 
maması zanıridir. Onun da ne ka- vurması bütün ömründe bir mi1yar
Clar zamanda ve ne kadar milyonla dan ziyade olmaz. Yalnız insan müs
yapılabileceğini bilemem... tesna gibi görünür: insanın kalbi 

Saatin icadını medeniyetin en altı milyar defaya kadar vurur ..• 
mühim muvaffakiyetlerinden biri içimizde iıliyen saatle makineli 
diye sayarlar. Bağdat ha lif esinin saatler arasında pek iyi hissettiği. 
garp İmparatonına hediye ettiği miz, fal<at inanmak istemediğimiz 
kumlu saatin de medeniyet tarihin· büyük bir fark vardır: İçimizdeki 
de parlak bir yeri vardır. icadın bü· saat insanın yaıma göre itler. Mese
yüklüğünü tanımamak mümkün de- la iıuanm derisinde bir yer kesildi
ğilse de İnsanlara verdiği büyük bir ği vakit orasının kapanması bir za
ı;ararı da unutmamak lazımdır: Sa· man işidir. Lüzumu kadar zaman 
atin icadı insanın kendisinde bulu· geçmeyince yara kapanamaz. Fa
nan ve en doğru saati bildiren za- kat bu zaman on yaşındaki bir ço· 
man mefhmnunu hemen hemen bü&- cukta bir gün ise elli yatındaki bir 
bütün kaybettirmİ§tir. adamda beı gün olur. Demek ki ta-

İki taraf müfrezeleri karlı ormanlar 
içinde biribirlerini araştırmakta ve çe
virmeye çalışmaktadırlar. FinUindiya

Kareli berzahında Sovyet kıtatı 

Finlandiyalıların esas müdafaa hattı
nı Tarpaleenjoki nehri mıntakasında 
yardıktan sonra muharebe ederek 
Keksolm istikametinde ilerlemekte-

lılar Sovyetler'e karşı şiddetli muha
rebeler vererek pek ender olan yolları 
tahrip ve torpil dökerek çekilmekte - dir. 
dir. 

Petsamo cephesinde harp mıntaka
sı, Salmijervi'ye doğru yerini değiş
tirmiştir. 

Petsamo'ya yeniden Sovyet kıtaatı 
çıkarılmıştır. Diğer bir takım Sovyet 
kıtatı da bu şehrin cenubuna doğru 
ilerlemektedir. 

Finlandiya parlamentomnun 
toplantıları 

Helsinki, 10 a.a. - Finlandiya hü
kümeti parlamentosu, her gün içtima 
mahallerini değiştirmek üzere Hel
sinki'de toplanmaktadır. 

Finlandiya yüksek kumanda heyeti, Finlandiya'nın dünyaya hitabı 
Rusların Mannerheim hattını arkadan Umumi heyet halinde toplanan Finlan
vurmak için Ladoga gölü şimalindeki diya parliimentosu bütün d_ünraya hitabe-

bb.. 1 den bır beyanname neşretmıştır, mıntakada yapmış oldukları teşe u- Reyanname:le ezcümle deniliyor ki: 
sün akamete uğramış olduğunu bildir- Bize büyük sempatisini göstermi& bu -
mektedir Diğer taraftan Karali'deki lunan medeni dünyanın adetcc faik bir düş-

. . · . ı:--.:na karşı mücadelemiz.de bizi yalnız bı-
Fınlandıya ordusunun Mannerheım raktn\)'acagını zannediyoruz, 
hattındaki bütün mevzilerini 32 kilo- Garp meueniyetinin ön karakolu olmak 
metre derinliğincle takviye etmiş ol
duğu istihbar edilmiştir. 

Finlandiyalıların Kuchmanieme 
mıntakasında Finlandiyanın merke
zinden başlamak suretiyle yapmış ol
dukları kısmi bir taarruz hududa ka
dar zayi edilmiş olan araziyi geri al
malarıyle neticelendi. 

Rus askerlerinin vaziyeti 

Ruslar, merkezi Asya'nın buzluk o
valarında büyümüş ve en çetin hayat 
şartlarına alışmış askerlerden mürek
kep müfrezeleri bu sahada kullan
maktadır. Bu askerler Finlandiya as
kerlerinin mukavemetini haiz iseler 
de modern harp tabiyesini Finlandi -
yalılar derecesinde bilmediklerinden 
ve kayakta da o kadar mahir olmadık
larından Finlandiyalılar asyalı muha
S1mlarına her hususta tefevvuk et
mektedir. 

Fin •İyasi mahalilin likri 

itibariyle v:ıziyetimiz blitiin medeni mil -
!etlerden fili bir yardım bekleme:tliğimi -
ze hak kazandırmaktadır. Finlandiya mil • 
leti bütün bu milletlere müracaatta bu • 
lunınaktadır. 

Almanya Finlandiyaya 

silah safmamıı 
Berlin, 10 ı.a. - D.N,B. bildiriyar: 

Bazı İsveç gazeteleri Almanya'nrn Fin
landiya'ya tıil5.h ve tayyare verdiğini ve 
Almanya'dan Finlan<liya'ya sillih ve tay -
yare transitini de teshil eylediğini heye -
canlı başlıklarla yazmı~lardır. 

Sallihiyetli alman mahfilleri alman - rus 
münasebetlerini bozmak mksdiyle çıkarı
lan bu haberlerin katiyen uydurnıa oldu -
ğunu ve Finlandiya - Sovyet ihtilifmdan 
beri ne Almanyadan ne de tratl6İt sureti -
le Finlandiya'ya hiç bir harp malzemesi 
gitmediğini bildirmektedirler. 

Götürü harpçdık nazariyelerinin 
dahi harp gayeleri ile faydasız zu. 
lüın arasında bir fark gözetmesine, 
ve bu suretle medeniyetimizin yal· 
nız maddi kazançlan olan mamure
leri değil, manevi kazançlarmı da 
tahripten masun tutmasına imkan 
vardır. 

Falih Rılkı ATAY. 

İsvec-te 
...:. 

vaziyet 
vahim 

TELAKKİ EDİLİYOR 

13,30 • 14.00 Müzik (hafif milzlk - Pi.). 
18.00 Program, 
18.05 Memleket saat ayarı, ajana ve ısır 

teoroloji haberleri 
18,25 Müzik (radyo caz orkestrası). 
19.00 Konuşma (Ankara'nın ikldmi hak.kSJI'. 

da). 
19.15 Tür.it müzifıi Çalanlar: Ruşen KaıO: 

Cevdet, Reşat Erer, İzzettin ()kteo 
_ , 1 - Okuyan: Sema.hat Özdenacs. 

1 - Lemi - hica.ı r;a~ı: (Sorulnd' 
~· • am bana yeeim.). 
; - 2 - Hayri - hüzzam p.rlo: (Ölil" 

aem yazıktır ııana kanmadan). ,J 
3 - Lemi - karcığar şarkı: (Bir ,ör 
ge ol beni peşinden koştur). 
'4 - Şemıw:ttin Ziya • Kürdilihical" 
k.ir prin: (Bıktım elinden). 

' II - Okuyna: Necmi Riza AhrsJtall' 
1 - Neva peşrevi. 

• 2 - Di:denin bayati p.rk:raı: (Nic• 
• bir apmla). 
_ 3 - Rifat bey - Uşşak prltt: (Dili' 

tüm yine bir afeti mC1'hunı cihana} 
- '4 - Mahmut Celalettin Pt. - ut' 
_ sak şarttı: (Mecnun gibi ben). 
_ 5 - Suphi Ziya - uşşak şarkı: (Gil' 

tendi biraz sözlerime). 
• 6 - Uşşırk saz semaisi. 

III - Radife Erten. 
• 1 - İsfahan şarkı: (Kim demi~ a)'i 

.... hm alan). 
• 2 - Lemi - karcığar &arkı: (Hür 

::. nüne etvan nazik pn senin). 
·~ 3 - Refik Fcrsan - Muhayyer oat' 
• kr: (Her ~zel bağından). 

'4 - Muhayyer aaz acmaiıi. 
20.15 Konuşma (ormanlanmızı tanryalıııl 

ve koruyalım). 
20.30 Türk müziği fasıl heyeti. 
21,15 Müzik (küçük orkestra - şef: NeclP 

Aşkın). 
1 - F.rit.ı Reıc.kte:nwald: Viyana mU• 

: zikleri . 
• 2 - Hans Zander: Polka. 
., 3 - Hanschmann: Anda.lusia (İspatı• 
• yol valsı). 

• '4 - Rio Gebhardt: Maskarad (kon' 
ser valsi). 
5 - Gınglberger: "Benim küçilk I! 
ymı Tcddy" (Saksofon aolo). 
6 - Emmerich Kalman: Ah, seıı. 
seni (Vals). 
7 - Aubert: Göbekliler resmi • ır 
çidi. 
8 - Gustav Lindner: Şarap llabS 
Baküs ıercfine dans. 

Şuurumuzla ya§adığanız saatler· bii hayatta ayni iıi insan on yaşın
de bu zaman mefhumu pek az bel- da iken elli yafmda yapılabileceğin· 
)i olursa da ıuurun uyuduğu zaman· den beı defa daha çabuk görür. 
larda 0 mefhum pek iyi meydana Zaman mefhumunun böyJe ya,a 
çıkar. Meseli. sabahleyin falan sa· göre farklı olması neticesiyledir ki 
atte uyanmak istiyenler - serho§ zaman gençlikte pek yava§, yaıh
olup da yatmı§ değillerse - istedik- hkta da aksine, pek çabuk geçer .• 
leri saatte kendi kendilerine uyanır- insanın icadı olan saatlerin hepsi 
lar. Kendilerinin içindeki saate em- ancak itibari bir zaman gösterirler. 
niyet edemiyerek çıngıraklı saati En doğru saat içimizdeki saattir. 0-
kurup yatanlar araaında istedikleri nun vakit vakit ayar ~ilme.ie iht~
aaatte çıngırak vurmadan önce u- yacı da yoktur. Kendı kendıne daı· 
yananlar çoktur .•. Telkin hadisesin- ma doğru gider. Fakat makineli sa
de zaman mefhumu daha ziyade at o tabii saatin gösterdiği zamanı 

Helsinki'de bulunan siyasi mahfiller 
Sovyet donanmasının bitaraf gemile
rin Finlandiya limanlarına gitmeleri 
ihtimalini selb etmesinden tevelllid 
edecek neticeler ile meşgul olmakta
dır. Finlandiya, İsveçle olan hava ve 
deniz münakalatını Bontni körfezinin 
ıimal mıntakası yolu ile takviye et
mcğe baJlamıııtu. 

Batan veya 
batrılan 
vapurlar 

. n~o 

lsveç te harp tehlikesine 
MemıJet aaat ayan, ajana ha.beri .. 
ri; ziraat, esham - tahvilat, kambifO 

· belli olur: telkin edilen kimseye hissetmek kudretini uyuıturmuş ol
falan saatte falan iti görmesini ten- duğundan makine!i saat kullanmak 
bih ederler, saate bakmadan tam şimdi bir zarurettir. Zaten medeni
istenilen zamanda tenbih edilen işi yelle herkes kendi saatine göre ya· 
görür .•• Uykuda gezenler ve gezdik- §ıyamaz. İtibari olsa da bütün dün
lerini bilmiyenler de zaman mefhu- yanın tanıdığı saatin ayanna uy-
munu pek iyi meydana çıkarırlar. mak zaruridir. · G. A. 

Büyük meydan muharebelerine 
doğru 

Londra, 10 a.a. - Finlandiya - Sov
yetler muhasematı hakkında muhtelif 
kaynaklardan gelen malUmata göre, 
kızılordu kıtalarının Finlandiya'da 
halen olduğu yerde sayması, hem sov
yet ordusunun prestijini azaltmakta 
hem de hava şartları gittikçe fena
laşması sebebiyle vaziyeti güçleştir -
mektedir. Bu iki sebep dolayısiyle, 

Moskova, hakiki kış tamamiyle gelme-
• den evci Finlandiya mukavemetini 

kırmağa karar vermiş gibidir. Önü -
müzdeki hafta içinde, Kareli berza -
hında ve şimalde kati muharebelerin 
vukua gelmesi beklenmektedir. 

Kareli berzahında, kızılordu ve Fin
landiya ordusu o tarzda hatları işgal 
etmiş bulunuyorlar ki bunların ilk bü
yük: Finlandiya meydan muharebesi
ne hazırlandıkları söylenebilir. Sov -
yet kıtaları göllerle dolu berzah mın-

1 takasına yaklaşmıştır. Berzahın bu 
mıntakasında karadan ziyade su var· 
dır. Ve finlandiyalılar, işte bu mınta
kada, esaslı istihkfunlarınır. bulun
duğu yerlerde, düşmanı beklemekte
dir. 
Şimdiki halde, büyük kütleler ha

linde ve biribirini müteakip hamle
lerle ilerliyen Sovyetlere, ayaklarında 
kızaklar, ellerinde otomatik silahlar 
bir taraftan bir tarafa ko§Cln ve rusla
rın beklemedikleri anlarda hırpalayan 
çok seyyal ve çevik küçük Finlandi
ya btaları arasında münferit çarpış -
malar vukua gelmektedir. 

r Sovyetler •ahile aıker 
-- çıkaramadılar 

T"elsinki, 10 a.a. - Sovyetler, l<ın
landiyanın cenup sahiline asker çıkar
mağa teşebbüs etmişlerse de, bu te
ıebbüsler her defa Finlandiya deniz 
kuvetleri ve sahil muhafaza batarya
ları ve kıtaları tarafından muvaffaki
yetle püskürtülmüştür. 

Ruı tebliği 
Moskova, 10 a.a. - Leningraa aske

ri mıntakası erkanı harbiyesinin teb
liği: 

Ncvyork, 10 a.a. - Radyoya naza -
ran, 7400 tonluk ingiliz San Abberto 
Kargosu lngiltere'de Landsend -e.çık
larında torpillenmiştir. Belçikanın 

Alexandre petrol gemisi kaza yerinde 
bulunmaktadır 

Bir Hollanda gemi•i battı 
·Amsterdam, 10 a.a. - lmmingham 

ismindeki Hollanda vapuru bu sabah 
Hollanda'nın şimal sahilinde Callant
soog civarında bir mayne çarpmıştır. 
Vapurdakiler Hollanda bahriye teşki
latı tarahndan tamamen kurtarılmış
tır. 

Çarpıfan vapurlar "' . 

Londra, 10 a.a. - Dinard ismindeki 
525 tonluk fransız sahil gemisi cuma 
gün lngiltere'nin doğu cenup sahilin
de bir gemiye çarparak batmıştır. Mü 
rettebat kurtarılmıştır. 

Diğer cihetten, aynı sahilde karaya 
oturan Belçikanın Kabinada vapuru 
ikiye ayrılmış ve romorkörle kurta -
rılması için yapılan bütün gayretlere 
rağmen batmıştır. Mürettebat tama -
men ve eşya kısmen kurtarılmıştır. 

Japonya Sovyellerre 

ademi tecavüz pakti 

aktedecek mi! 
Tokyo, 10 a.a. - Japonya, Sovyct 

ler birliği ile bir ademitecavüz paktı 
imzalamak tasavvurunda mıdır? Tok
yo'da, bunun muhtemel olduğu ve ö
nüne geçilemiyeceği zannedilmekte, 
fakat önce, Sakkalin şimalindeki ja· 
pon hukuku için, harici Mogolistan, 
Mançuko hududu için bir anlaşma ya· 
pılması, sonra da bir ticaret mukave· 
lesi akdi icabettiği söylenilmektedir. 

Nişi - Nişi - Şirr.bun gazetesi, tica
ret anlaşmalarının kanunusani orta
sında başlıyacağını haber vermekte -
<lir. Molotov ve Japonya'nın Mosko
va elçisi, Japonya ile Sovyetler bir
liği arasındaki miinasebetlerin tanzi
mi t;ır z ları üzerinde açıkça görüşmüş· 
tcrclir. 

karşı tedbirler alındı 
(Başı 1 inci sayfada) 

genel kurmayı ihdasi suretiyle tensik 
edilmiş ve o zaman bir harp veya harp 
tehlikesi anında genel kurmay reisi -
nin -y&nl bua iç.la. 2e <U"&l oe" 

nell'in- başkumandan tayin edilece -
ğini karar altına almıştı. Bu tedbir 
ancak harp veya harp tehlikesi halin
de tatbik edilecegındc n buğün için 
vaziyetin vahimle~tlı.;, anla~ılır. 

General Thoerncl orduya hitaben 
aşağıda:ti emiryevmiyi ::ıeşretmiştir : 
Bugün~u şarth>: iç.r.dc, vatan hür

riyetır.i~ ve kendi ·"arcsnnda kencisi -
nin hak\ın olması ha. ... K.ının müdafaası 
vazifesi önünde diğer bütiln düşünce
ler silinmiştir. 

Memleketin emniyeti vazifeye sada
katimize ve azmimizin kuvetine da • 
yanmaktadır. ,, 

Çin -Japon 
harbi 

ne alemde? 
Çinliler iki ıehri geri aldılar 

Japonlarm 2000 ölü verdikleri 
bildiriliyor 

Çunking, 10 a.a. - Fuşov'dan bil
dirildiğine göre, Çin kıtaatı Svatov 
civarında kain Çaoçu ile Çaona'yı ja
ponlardan geri almıştır. 

Nanking şimalindeki Çin kıtaları 
japonları ağır zayiata maruz kalarak 
mevzilerini terke mecbur etmişlerdir. 
Patang çinliler tarafından istirdat e
dilmiştir. 

Kanton bölgesinde japonlar Sam -
sui'de muvaffakiyetsizliğe uğramış

lardır. 

Şansi'nin cenuhunrla Çuntiaşan::ı 
karşı japonlar tarafından yapılan bir 
taarruz Çinliler tarafından durdurul
mu;tur. Muharebede japonların 2000 
ölü verdikleri anlaşılmaktadır. 

Bir Sov;et gazef esinjn 
yazısı ve Romanya 

Bilkreş, 10 a.a. - Moskova'da çı • 
kan enternasyonal komünist gazete· 
sinin Romanya hakkındaki neşriyatı· 
na dair Romanya ajansı şu tebliği neş· 

- nukut borsası (fiyat). 
22.20 Müzik (küçük orkestra - yukaroa)i 

programın deva.mı). 

22,35 Müz.iılı: (soliatlcr - Pl.), 
23.00 Mü:r.ik cazband - Pi.) 
23.25 - 23.30 Yannki program, ve 1capan11. 

İzmir'in bir haftalılC 
ihracat vaziyeti 

İzmir'dcn şehrimize ıelen matilmata ı6' 
re bu ayın ilk haftası içindeki ihracat mik• 
tarımız çok dolgun rakamlarla k:apanmıt• 
tır. Dört gün içindeki tütün satıt yekQ.nll 
9.350.000 kiloyu bulmuştur. Fiyatlar ç~ 
sağlamdır. 

Ticaret vekileti, Ege mahııull~rinin bil• 
hassa tütünün satış veziyetini ıünil c{ln\i• 
ne uklp etmektedir. -----

Daday' da yatılı okul 
Daday, 10. aa. - İnşaatı ikmal edi

len 100 yataklı Daday ilk yatılı okul!S 
dün açılmı§tır. Bu münasebetle yapı• 
lan merasimde valimiz ile burada bu• 
lunan mebuslar, maarif mensupları ve 
kalabalık bir davetli hazır bulunmuş· 
tur. 

Kastamonu valisi Avni Do~an kor· 
delayı kesmiştir. 

Zagrab'te işçilerin 

yaptığı tezahürler 
Zagrep, 10 a.a. - Bu sabah Zagrep

te işçi tezahürleri vukubulmuştur. İş
çiler iki mitingin yasak edilmiş olma
sını protesto için alay halinde sokalc
lardan geçmişlerdir . . 

Polis ve Maçek partisinin milis te~· 
kilatı müdahale etmiştir. İki tezahü
ratçı yaralanmıştır. 

l.KOCÔ.i(öı~ HABERLER 
. ................................. ._ .... ._ .... ._ ... 
X Roma - Gazeteler, bir Macar 

askeri heyetinin Romıı'ya gelmiş oldtJ 
ğunu haber vermektedir. 

X A tina - 1928 - 1935 sınıflarına 
mensup olup haziran ayındaki askeri 
talimlerden muaf tutulmuş olan hü .. 
kümet memurları, 4 kanunusanide si
lah altına davet edilecektir. 

X Vaşington - Ticaret nezareti • 
nin istatistiklerine göre, Am:rika'nın 
teşrinieveldeki ihracatı 3:12 milyon 
dolara baliğ olmuştur. Geçen sene ay· 
nı aydaki ihracat 267.668.000 dolar i· 
di. Murmansk istikametinde: 9 kanunu 

evelde Sovyet kıtaları Petsamo'nun 
50 kilomctr~ cenubunda bulunan isti· 
nat noktalarını ve mukavemet mer· 
kezlerini tahrip ile meşgul olmuştur. 
Petsamo limanı maynlarJan tamamiy
le temizlenmiştir. İzmir' de zelzele 

• retmektedir: 

X Roma - Popolo di Roma gazete 
si,, Romaya gelmijl olan a:>keri macar 
heyetinin hava i~leri miite'1assısların
dan mürekkep olc!ıığunu yazmakta .. 
dır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından tertip edilen milli kostümlü balo
nun Anksra Palu sa/onlarında verildiğini yazmıştık. Yukarıdaki resim!erde 
balor.a miJJi kıy_ af etlerle iıtir§k t:d~n Türk Bar.anlarım görür.orsunuz. 

Petrozavodsk istikametin de: Sov
yet kıtaatı hududun garbında 70/ 80 ki 
lometre ilerlemi§tir. Sumusal;ıi kasa-

Romen siyasi mahafili, Tas ajansı 
İzmir, 10 a.a. - Dün sabah 15 de vasıta11iyle muttali olduğu sovyet ha

Dikili'de sekiz saniye süren yeni bir riciye komiserlilf matbuat bürosunun 
nlz~l~ daha olmuıtur. Hasar ıoktur, tav.zihini mcmnuniY.~tk kartılamıftır. 

X Roma - ı\lm'1n ve İtalyan ama
törleri arasında bir boks turno..,.ası ya
pılmıştır. İtalyan ekibi, altıya karıt 
onla galip gelmiştir 
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Yugoslavya Gençlerbirlİğİni 

dünkü maçta 3 • 2 yendi 

Misafirler bu sabah gidiyorlar 
-ı Gençler kalesi önünde heyecanlı bir ar. 

Dünkü at yarışları 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Havanın bozuk olmasına 
rağmen gene kalabahkh 

L \ Sonboha"r at yanılannm onbirincisi 

Gençler kala ile vurdular gol oldu 

_ 1 dün şehir ipodromunda yapılmıştır. 
havanın bozuk ve yağmurlu olmasına 
rağmen yarış yeri tenha değildi. Kum 
pistte yapılan koşular umumiyet iti -
bariylc muntazam olmuş ve tahmin 
edilen hayvanlar tarafından kazanı! -

Amannn .•• ııolll ••• 

Dayan H aıan ... 

V a.ziyet valıim 

Ha~i Ali Aiabey 

Şehrimizde bulunan " Yugoslavya., 
takımı dün ikinci maçını Gençler Bir· 
liti ile yaptı ve bu müsabakayı da 3-2 
kazandı. Hava birgün evelkinden fark. 
sızdı. Buna rağmen seyirci sayısı altı 
bini geçiyordu. 

Hakem İhsan Türemen'in idare et • 
tiği müsabakaya misafir takım beyaz, 
Gençler Birliği kendi kırmızı forma • 
Jarıyle çıkmışlardı. 

Bravo bizimkilere 

mıştır. 

Birinci ko§U: 
üç yaşındaki yerli yarım kan ingi

liz erkek ve dişi taylara mahsustu, 
ilkramiyeai 300 lira, mesafesi 1000 
metre idi. 

Altı tay arasında geçen koşu İbni 
Radyo'nun yarışı götürmesi sayesin • 
de son anlarda hücum eden Berceste 
tarafından kazanıldı. Çok güzel koş
masına rağmen Niroana ikinci yarım 
boy arkasından Tunca üçüncü oldu. 
Zaman 1,2 1/ 1 dakikadır. Müşterek 
bahis ganyan 170, plise sırasıylc 200 
ve 155 kuruş verdi. 

Oyuna 11.15 te Gençler Birliği baş· 
tadı. Fakat rüzgarı arkalarına alan 
Yugoslavyalılar bir hamlede topu ka· 
parak ilerilediler. Daha birinci daki
kada Gençler Birliği aleyhine korner 
oldu. Korner tehlikesini atlatan Genç, 
ler Birliği be§ dakika kadar göz aç - , 
mağa vakıt bulmadan bir baskı altın
da kaldı. 

Bizim takımın ilk akını 6 ncı daki- 15 inci dakikadan itibaren maç haf ikinci koıu: 
B k hattının ve hatti iki içlerin geriye yar 

kada soldan yapıldı. Hüseyin ozu Yeni!llehir ko!llusu idi. Ür ve daha 
Y d . i dımiyle bir müdafaa oyunu halini al- ,. ,. ,. 

bir vuruıla topu dıprı attı. e ınc yukarı ya!lltaki halis kan ingiliz at ve 
d h dı. 20 inci dakikada Yugoslav santr- ,. 

dakikada aleyhimize bir korner a a.. kısraklara mahsustu. İkramiyesi 500 
Ve .onra 9 Uncu dakı.kada merkez mu- forvcrdinc hcndbol olmuştu. Hakem 

· lira mesafesi 1600 metre idi. Stratla be 
hacimin aır.ağ:ından tonııJr.urtat&Q.."Ha· bunu görmedi. Serbest vuruşun ven- ---~ Q- _d .ı .. »-di'ain 
san'ın 11<>la doğru vercJi}-ıJ>aaı yakala- .,....._. __ 11'11,,.~ Chn9•--ll'll~n- bazı anlarda kendisini geçmesine reğ-

Y 1 ı ğ seri bir hare cularının kısa bır duruşundan ıstıfa -
~ani ~go~ ~v 1~ açı ı t u Rahim'i~ de eden bu usta oyuncu yerden bir men yarım boy ara ile birinci olarak 
et~ ı en ıra Gı vcl opB. ı·v· k 1 şiltle üçüncü gollerini de attı. geçen haftaki mağlUbiyetinin acısını 

etlen arasından enç er ır ıgı a e- M · b d k' k 1 çıkarmıı:. oldu. Dandi ikinci, Karanfil . • k açın un an sonra ı ısım arı se- :ı 
sınc so tu. · ·ı · h k k · · 1 d' üçüncü oldu. Zaman 1,41 dakikadu. , • yırcı erı a eme ar§ı sınır en ıre -
/kıncı Gol : cck kadar fena bir idare altında ecre- Müşterek bahis ganyan 150 plase sıra-

Bu goldan sonra kalemize doğru a- yan etti ve bilhassa Hasanın beş daki- siyle 125 ve 150 kuruş verdi. 
kınlar devam etti. 12 nci dakikada sol ka kadar oyun harici kalmasını icap Üçüncü koıu: 
açığın çok ııkı bir şütünü Rahim an- eden ufak tefek vakalarla oyun 3-2 
cak kornerle kurtarabildi. misafir takımın lehine son buldu. Teselli koşusu idi. Iki yaşında ve 

Gençler Birliği ancak 20 nci daki- Naaıl Oynadılar ? kazançları yckunü 500 lirayı geçme -
kada sağdan inkişaf eden bir akın ya- yen yerli halis kan ingiliz erkek ve 

b'ld" B h'"cu··m anasında Selı"m'e Yugoslavya takımı bir gün evelkin-• pa ı ı. u u c dişi taylara mahsustu. İkramiyesi 450 
çelme takıldı. Serbest vuruş konrnerle den daha iyi oynadı. Orta mühacim 

1 y ı h 1 mesafesi 1400 metre idi. Yarı11 be• tay ve "nihayet taçla bu akın da neticesiz ve so açıgın oyun arına ayran o • ,. ,. 
arasında cereyan etti. kaldı. duk. Takım çok güzel anlaşmıştı ve 

22 nci dakikada Rahim'in fevkalade herhalde futbol seviyeleri bizimkilcr
bir kurtarışını gördük. Markcz muha- den yüksekti. Buna mukabil, Gençler 
cimin ayağından topu büyük bir feda- birliği takımı lik maçlarında gördü • 
karhkla aldı. Fakat 28 inci dakikada 
merkez muhacimin beklenmeyen bir ğümüz beraberlikten tamamiyle mah-

Bayan Nihal Atlı'nın Misi ismandc
ki tayı gayet güzel ve rahat gelrkcn 

jökeyi Reşad'ın hatası yüzünden Des
tiyar ve Gürayak tarafından geçile -
rek ancak üçüncü oldu. Destiyar ya
rım boy ara ile birinci, Gürayak ikinci 
oldu. Zaman 1,31 dakikadır. Müşterek 

bahis ganyan 255, plase sırasiylc 150 

zamanda çektiği mükemmel bir şiltle rwndu. Gcnçlerbirliğinin ycnileccği
topu ikinci defa Gcnçlcrbirliği ağla· ni tahmin ediyorduk. Fakat daha iyi 
rın~ takıldı. 1 bir oyun bekliyorduk. 
Penaltı ve Gol : 

İkinci golu yiyen uençler Birliği 
oyuncuları biraz daha canlı oynamağa 
başladılar. Hücumlar daha tertipli 
ve neticeye daha müessir olacak şe • 
kilde inkişaf ediyordu. Yugoslavya 
bekleri bu esnada kalelerini cpiyce 
zorlukla müdafaa edebiliyorlardı. 37 
nci dakikada ceza çizgisi içinde kü
çük Ali güzel bir vaziyette topu yaka
lamıştı. Beklerden biri kendisine şid
detlice çarptı. Yapılan fafavulü ha
kem penaltı ile cezalandırdı. Hasan'ın 
çektiği güzel bir şüt Gençler Birliği
ne birinci sayısını kazandırdı. 

2-1, beraberliğe giden yolu açmıştı. 
Bu sebeple Ankara takımını daha is
tekli ve gayretli oynuyor gördük. Fa
kat bu enerji vaziyeti değiştirmedi ve 
devre 2-1 bitti. 

ikinci Devre : 
Bu haftaymın ve hatta maçın en gü

zel oyununu ilk on dakika içinde gör
dük. Gençlcrbirliği forvcdi çok atıl -
gan bir oyunla nisbi bir üstünlük kur 
muştu. Bu hakimiyet dördüncü daki· 

_ kada Orhanın çok nefis bir şütiyle gü-
·~{.; ~ zel bir semere verdi. Şüt o kadar ani 

, ve kuvctli idi ki kartı taraf bir tek 
harekette bile bulunmağa imkan bula-
mam1ştı. 

Bu golden sonra beş altı dakika ka 
dar daha neticeyi lehimize çevirebile
cek bir ıekildc oynıyan Gcnçlcrbirli
ği tekrar karşı tarafın oyununa uydu 

. üstüste iki korner tehlikesi geçiren 
müdafaamız baskı altında adeta müva 
zenesini kaybetmişti. 

Elçiliğin ziyafeti 
Yugoslavyan'ın Ankara büyük elçi

si ekselans Choumcnkovitch dün ak
şam saat 17.30 da Kavaklıdcrcdc elçi
lik binasında bir çay ziyafeti verdi. 

Bu ziyafette müsabaka yapan iki ta
kım futbolculariyle Beden Terbiyesi 
ve Ankara bölgesi erkSnı hazır bu -
lunmuşlardır. 

Ziyafet iki tarafın samimi hasbihal
lcrinc ve kaynaşmalarına hizmet et· 
miş ve geç vakte kadar sürmüştür. 

Misafir futbolcular bu sabah saat 
8.20 de İstanubl'a hareket edecekler 
ve merasimle uğurlanacaklardır. 

lzmir'de güreşler 
İzmir, 10 (Telefonla) - Bugün ya

pılan güreşlerde Mülayim pehlivan, 
Habeşli pehlivanı yarım saatte; Tc -

ı ve 250 kuruş verdi. 

Dördüncü kofU: 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
kan arap at ve kısraklara. mahsus han
dikaptı. İkramiyesi 300 lira, mesafesi 

2400 metre idi. Bu koşuda onbir hay
van ko§tu. 

Zaman zaman fevkalade değişiklik 
gösteren koşu, 66 kilo taşıyan çok gü
zel ve idareli koşan Uçar tarafından 
kazanıldı. Geçen haftanın kahramanı 
Duman bir boy arkasında ikinci, Kara 
kuş üçüncü oldu. Zaman 2,Sf dakika
dır. Müşterek bahis ganyan 1380 plase 
sırasiyle 590, 540 ve 210 kuru§ verdi. 

Bqinci koıu: 
Üç yaıındaki halis kan arap erkek 

ve dişi taylara mahsustu. İkramiyesi 
300 lira, mesafesi 1000 metre idi. 

Yedi tay tarasında cereyan eden 
koşu neticesi üzerinde halk tarafın -

kirdağlı Hüseyin de Alman pehlivanı d b . . 
1 

ld d h k 
. an azı ıtıraz ar o uysa a a em 

yarım saatte tuşla yendıler. Güreşler- h t' B , b. · · ld ~ ·ı~ 
.. .. . eye ı ora nın ırıncı o ugunu ı an 

de buyuk bır meraklı kalabalığı bu - tt" Ö k .k. . A k ·· ·· ·· 
1 1 d c ı. rnc ı ıncı, ş ın uçuncu o -unu. 

İsf anbul' da mac yapılamadı 
du. Zaman 1,08 dakikadır. Müşterek 

bahis ganyan 475, plase sırasiyle 165, 
130 ve 230 kuru§ verdi. 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Bugün İkinci koşudaki ikili bahiste Dan -
hava çok lfozuk olduğundan Galataaa- diy - Sur and air kombinezonu, 5,20 
ray - Fener arasında yapılacağını bil- kuruı, dördüncü ve beşinci ko§ular 
dircliğim müsabaka icra edilmemit - arasındaki çifte bahiste ise Bora - U-

tir. çar çifti bir liraY.a 88ı50 lira verdi. 

Muallim mekteplerine 
ahnan parasız 

yalıh talebe 
Maarif vekileti, evelce muallim mektep.. 

terine para&IZ yatıh olarak ahmp da mek
tobe giderek denılere başlamtyanlarm ye
r ine alınacak talelıelere ait listeyi tasvip 
etmişti r. Yeni alınan talebel eri yazıyo-
ruz: 

Edirne kız muallim mektebine 
alınanlar 

Çanakkale orta okulundan Rebia Caihyan, 
Edirne kız muallim moktebi nehari kna -
mından Melahat Glirnur, Biga orta okulun
dan Melahat Gürsel. 

Sıvaı erkek muallim mektebine 
alınanlar 

Elbistan orta okulundan Muzaffer Gök
çul, Yozgat lisesinden Atıf Özan, Çorum 
orta okulundan Mahmut Alptekin, Siird or
ta okulundan Muhsin Tan, Bartın orta o
kulundan Ahmet Kara, Kırşehir orta oku
lundan Mevlut İkiz. 

latanbul kız. muallim mektebine 
alınanlar 

Çanakkale orta okulundan Şü.k\ıfe Er
doğan, İstanbul kı.z muallim mektebi neha· 
ri kısmından G!izin Güceyağ, Kadıköy i
k inci orta okulundan Feride Ünlüsüer, Bi
ga orta okulundan Sabahat Kayman ve Gü
zide Tok, Heybeliada orta okulundan Me
Iiha.t Akgül. 

Erzurum erkek muallim 
mektebine alınanlar 

Erzurum erkek muallim mektebi parastz 
ktsırundan Hasan Tekin, Hopa orta oku
lundan Ziyaettin Başkaynak, Bayburt orta 
okulundan Hasan Kunıbasan ve Nurettin 
Serdar. 

iz.mir kız. muallim mektebine 
alınanlar 

Aydtn orta okulundan Emel Altıntaş, İz. 
mir kız muallim mektebin nehari kısmın
dan Mevoddet Özgelmedi, Neriman Alp
tekin, Muazzez Altan ve Hatice Yeter. 

Simav orta okulundan Fahriye Oztürk, 
İzmir ktz lisesinden İsmet Toprakhisar 
ve Mukaddes K iper, Ankara üçüncü orta 
okulundan Muzaffer Mahmutova, Uşak or
ta okulundan Cemile Karahan. 

Balıkesir erkek muallim 
mektebine alınanlar 

Kumkapı orta okulundan Beşir Mersin
lioğlu, Balıkesir muallim mektebi nehari 
kısmından Turhan Arda, Simav orta o
kulundan Tacettin Sakarya, Odemiş orta 
okulundan Ce.al Oyar, Ayvalık orta oku
lun.dan A. Munir Geçgil, Ankara erkek Iİ· 
sesinden Mustafa Dikmen, Nevşehir orta 
okulun<Jan Mchrnet Birsen. 

Konya kız muallim mektebine 
alınan 

Konya kız muallim mektebi nehari kıs
mından Kimuran Abacı. 

Macaristan'la aramızda 
konsolosluk mukavelesi 

Macaristan ile aramızda hazi-
ran ayında imzalanan konsolos
luk hakkındaki kanun layihası, Bü -
yük Millet Meclisi ruznamesine alın
mıştır. Hükümct, mucip sebeplerinde 
bu mukavelenin niçin imzalandığını 
§Öylece anlatmaktadır: 

"- Hükümetimiz siyasi münascbat
ta bulunduğu devletlerin hemen kaf
fesi ile konsolosluk muahedeleri ak -
detmek suretiyle tebaamızın bu mem-

-s-

Merkezi Paris'te bulunan ( beyMlmi
lel Akdeniz fenni istikşafl:ır komis • 
yonuna ) memleketimiz de dahildir. 
Bu komisyona ilk Türk Hydrobiolo • 
gu olarak iştirak etmiş bulunan Mü • 
nakalat Vekaleti Su mahsulleri müdü
rü Dr. Kemal Bayrakçının Paris'te 
vermiş olduğu bir konferans üzerine 
bu ilmi te§ekkül kendisine bir takdir 
madalyası yollaml!itır. Yukardaki re• 
simde bu madalya görülmektedir. 

İzmir'~~ -e Ö~emif te 
yağmurlann sebep 
olduğu kaza! ar 

İzmir; 10. a.a. - Birkaç günden beri 
devam eden yağmur bazı kazalara se
bep olmuştur. Şehir dchilinde bir eve 
isabet eden yıldırım yangın çıkarmıı 
ise de söndürülmüştür. Ödemiş'in Bir
gi nahiyesinin Bezdegüme köyünde 
yağmurdan korunmak için tütün denk· 
lcri altına iltica eden üç yaşında bir 
çocuk sellerin bu denkleri devirmesi 
yüzünden denklerin altında kalmıı ve 
ezilerek ölmüştür. , 

~arap ofisine giriyoruz 
Şarap fstihaalitının kalite bakımın

dan yükseltilmesi, sürümünün artırıl
ması, müstahsil ve müstehlik memle
ketler arasında rabıta tesis ve karşı • 
lıklı menfaatlerinin korunmasını milin 
kün kılacak tedbirler ittihazı, bağcılı· 
ğın himayesi, bağcılık ve şarapçılıia 
ait beynelmilel eserlerin neşir ve ta • 
mimi, millctlcrarası şarap piyasası .. 
sının islahını temin edecek anlaşma • 
lar aktini teşvik gibi maksatlarla Pa .. 
ris'tc kurulan şarap ofisine girmemiz 
hakkındaki kanun layihası Meclia 
ruznamesine alınmıştır. Önümüzdeki 
toplantıda görüşülecektir. 

leketlerdeki hukuk ve menfaatlerini .ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -ikamet ve seyahat şartlarını tanzim : p ARlS'in en büyük tiyatro- : 
ettiği gibi bunların amme hukukun - : larında tam bir buçuk sene : 
dan istifadelcrini de temin etmek ga- - -
ycsini istihdaf cylcmeği öteden beri - oyna·nan.... · : 

: Meıhur muharrir Sachguitry'in : şiar edinmiştir. - : 

Bu cümleden olarak Macaristan hü- : Ölmez c.aheserİ : 
kümetiylc de tebaa muamelatı, tereke : Y 5 
bususatı ve scyrisefain işlerini ihtiva : K A D R 1. L 5 
etmek üzere aktcdilmi§ olan işbu mu- : : 
kavele projesi dahili mevzuatımıza E 5 
her cihetle uygun bulunmaktadır. Bat Rollerde: 5 

Her bakımdan menfaatimize muva- : GABY MORLA Y : - -fık olan bu mukavelenin kanuniyet : SACHGUITRY : 
kesbetmesi için icap eden muamela - § gibi iki büyük yıldızın yarattığı § 
tın ifasiyle bunun biran cvcl meriyct : mevsimin en büyük fransız filmi 5 
mevkiinc vazı hususunda karar itti - -
hazı yüksek tasvibe arzolunur.,. EBugün mati-neleden itibaren ! - -

Belediye memurlarının açık 
maaıları 

~ ULUS Sinemasında baıhyor 5 -.,,111111111 Ti: 6294 1111111111r 

Af kanununun şümulüne girmesi 
iti bari yle tahkikata mahal olmadığına .J 11111111111111111111111111111111111111 ~ 

karar verilen belediye memurlarının :_- Mua"'. e!.e ve ı'stı.hla"k vergı'len'=-= 
açıkta bulundukları zamana ait maaş - "' 
lan hakkında Dahiliye Vekaleti tcşki-

1
: y AZAN: 5 

litına bir tamim yapmıştır. Bu tami - E lımaı'l Hakkı Ülkmen 5 
me göre meni muhakeme, bcract ve a- : 5 
demi mesuliyet kararı alanlara açıkta = varidat umum müdürü = 
bulundukları müddet için nısıf maaş : : 
verilecektir. Meni muhakeme, beraet E En son hilkümlere göre yazıl- 5 
ve ademi mcsuliyet kararları af kanu- _ mıştır. 527 sayfa: fiatı 3 liradır. E 
nu ile kaldırılmış olanlara maaş veri- E Tevzi yeri : Ankara'da Akba: h- : 
lemiyeccktir. Vekalet, umumi affın i- E tanbul'da Üniversite kitap evleri.: 
idari işlere şümulü olmadığını da ta - 4578 5 
miminde tebarüz ettirmektedir. ., lll l l l.11111111111111111111111111111111;: 

• 

11-=== U L U S Sinemasında 
13 Birinci Kanun Çarıamba saat 21 eh . 

NUR E D D 1 i~ MÜNİR 
KONSERİ 

NJıPD"rab bilttler ıüudidcn s~ıelerimizde satılmaktadır. 
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Tane Kuruş 

Sipahi 25 (Medeni kutu) 50 

Sipahi 20 35 

Yaka 20 30 

Çe§it 50 J2,5 

.::!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l!:.I = = = ----------------
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--------------------
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Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Ti.irk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265 • 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerı 

Para biriktirenlere 23.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbaroız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4.000 Lira 

4 .. 500 .. 
4 250 .. 

40 .. 100 .. 
100 .. 50 .. 
120 .. 40 .. 
160 .. 20 .. 

Kur'alar ıenede 4 defa, 1 Eylill, 
liazıran tarihlerinde çekilecektir. 

2.000 .. 
1.000 .. 
4.000 .. 
5.000 .. 
4.800 .. 
3.200 .. 

1 Birincikanun, 1 Mart ve 

---------------------------------
-----------------
-----------
--
---------------------------

Satılık : 

Satılık apartman - Ankaranm en iı -
tek ve merkez yerinde 5 kat S daireli 2500 
lira irath ucuz fiyat Tel: 2181 Yeni si • 
nema üzeri. 4472 

Satılık arsalar - Yeni meclis insaa_tı 
ile Rus sefareti arasındaki sahada parsel· 
lenmiş ucuz arsalar T. 2181 Yeni sinema 
üzeri 4511 

Satılık ar5alar - M. Müdafaa yanın.da 
imar dahili parselli küçük çaplarda t;ift 
dairelik manzaralı bol hava güneşli çok 
ucuz Tel 2406 Bayram C. No: 1 4517 

Satılık arsalar - Maltepeıde Bomon.U 
karııaında manzaralı bol a:üneşli her ye
re yakın fiyattan 2000 - 2500 liraya kadar 
Tel 2'406 Bayram C. No. 1 4518 

Satılık apartman - Cebecide Mülkiye 
mektebi arkasında 4 daireli p.rajh bankaya 
borçlu tam lratlı ucuz bedelle Tel: 2406 
Bayram C. No. 1 4519 

Satılık apartman - Anka.rarun piyasa 
mahallinde manzaralı bol hava ve cü .. 
neşli ayrıca 5 diikkinJı senevi 12000 lira 
iratlı Tel: 2406 Bayram C. No: 1 4523 

Acele devren satılık .kahveluıne - Ma .. 
mak'ta Kayaş cad. üzerinde 83 No. lu Uğ
rak: tahvdıane.si devren aa.tılılctır. İçindeki 
müstecirine müracaat odilmeai. 4546 

Acele satılzk arsa - Yenişehir Demir
tepe F. Çakmak S. 620 - 831 M2 arsa ucu:z 
fiyatla verilecek, Tel: 1538 4563 

Satılık arsa - Yeni9ehir Selanık cad. 
423 M2 Kızılırmak cad. 648 M2 arsa uy -
ıun fiatla verilecek. TeJ: 1538 4564 

Acele sat.ılık arsa - Maltcpenin en 
hikim yerinde 580 .. 810 M2 arsa ucuz ve-
rilecek. Tel: 1538 4565 

Satılık arsı - lsmetpaşa mahallesinde 
Çankırı cad. 48 M. cepheli inşaata elveriı· 
li ehven fiyatla. Sanayi cad. 82 Ti: 1953 

4566 
Satılık - Demirtcpe'de metresi 4 lira· 

dan arsalar. Sanayi caddesi No. 82 Tl: 1953 
4567 

Satılık - Ankarada Ulus gazetesi mat
baası sırasında parke yol i.lzerinde satılık 
araalar, Müracaat Sanayi caddesi No. 82 
Ti: 1953 4568 

Satılık ar~alar - Yeniıehir Nafıa Ve ... 
klletl karşısında Atatürk bulvarında. Sa

- nayi caddesi No. 82 Ti: 1g53 çe müracaat. 
:::: 4570 = Satılık - Sanayi caddesinde irnarca = paraellenmiş dört kat Ap. ve dükkhı yap= mağa müaait arıa. Sanayi cad. No. 82 = Tel: 1053 4571 = Ucuz satllık arsa - Etlik, İncirlikte. 

müracaat Sağlık BakanlıA:ı arkası Sağlık 

Satılık apartman - Maltepcn.in en hl .. 
kim yerinde 4-5 daireli bedelinin 340 ı 
borçlu bol irath Tel: 1538 4631 

Satılık arsalar - İstaıyon ukasında Mu_ 
hafız alayının bulunduğu sahada imarca 
parsellenmis küçil.k: çapta arsaıar. TeJ : 
1538 4632 

Acele satılık ev - Bakanlıklar karşı -
sında iki katlı manzaralı ev satılrktır. 
Tel: 1538 4633 

Satılık apartman - Anka.ramn her sem· 
tinde istenilen bedelle klrgir beton ev 
apartman Tel: 1538 4634 

Satılık ev aranıyor - Yeni şehir vr Ka
valdıdere hudutları içinde bulwunak pniy. 
le beş altı odalı aatılık evi olanlann 
"Ulus" da A.B. adresine yazmaları. Ka -
Jorifer olan evler tercih edilecektir. 

Satılık bisilclet - Naum.an markalı, u 
kullanılmııs bisiklet aatılrktır. Pos.ta cad
desi (Esen) apartunanı daire 4. Tel: 1227. 

4654 

Kiralık : 

Kiralık Konforlu Dıi:reler - Yeniıe· 
birde Yüksel caddesinde Mimar Kemal 
mektebi karşısmda yeni yapılan apartma 
nm beşer odalı ve her türlü modern kon.
fon! havi kaloriferli daireleri kiralıktır. 
Her gün saat 10 ili 18, Telefon : 6499 

4109 
iki ve beş odalı iiralilc daireler 

Bakanlıklar arkasında Jandarma mektebi 
civarında, Kı.ıılaya beı dakikalık mesafe
de Nazlı apartmanında her tlirlü konforu 
haiz daireler kiralıktır. Saat 17 ile 20 a· 
rasında 1063 numaraya telefon edilebilir, 

4474 
Kiralık daire - Kavaklıda Gil•en ev -

leri No. 15 üat kat. 3 büyük oda, 1 hol ve 
tam konforlu. tamamen mupmbalı Naha 
Vek§.leti ıu lılerindo mühendlı Remziye 
müracaat. 4479 

Kiralık - Geni1 manzaralı Uç daire S 
oda 1 hol 2 antre 2 balkon elektrik su ha
vagazı Maltepe Üstün sokak: No. 13 As . 
ıanotlu apartman üst kata müracaat. 4502 

Kiralık daire - Ulus meydanında Koçak 
hanında 1. ci katta büro için bir daire ki .. 
ralıktır. Kalorifer, asansör vardır. Kapı .. 
cıya müracaat. 4535 

Kiralılr. - Deınirtepe Ekonomi ookak 
No. 10 zemin kat havadar büyük bir oda~ 
hol, mutfak konforlu müstakil, su dahil 23 
lira, Aceledir. 4536 

Kiralık daireler - Maltepe son durak
tan 150 M. ilerde asfaltta, manı:aralı bal -
kon taras 3 oda 1 hol banyo ve kon.lorlu 
daireler. Tl: 5522 4552 

- sokak No: 13 daire ı. 4589 = Kiralık oda - Aile yanında bir bayan 
DiKKAT: Hesaplarındııki paralar bir ıene içinde 50 li- Satılık - Yapılmakta olan küçilk evler için Sailık Bakanlıiı karımnda Çaiatay 

d Of. 20 C tipi bir hisse senedi utıhktır. Bankalar sokak No. 22 Soyda~ AP. 3 üncü dairesin-
- rad:ın aşağı düşmiyenlere ikramiye çı~tığı takdir e ıo - caddesi Tan terzievl Hafi Araç, Tel: 1626 de. 4556 
- fazlasiy(o verilecektir. = . 4605 Kin/ık daireler - Yenitelıir Ö•enli so. 
- ... Ac~I~ satılık arsa - Dikmen aıfaltında kak Abad apartımanı 2 ve 3 er odalı kon-

'=Eiİllllllllllllll il llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUJllllllllllllll(r' ·!~t!\~~İ:c~/~3el~{:3~ uyııun 4~Ö ~trlu daireler. Kapıcıya mür:~~t edilme-

Tane Kun:ş 

Samsun 25 ( Me~eni kufı;) 45 

Samsun 20 30 

Salon 20 35. 

Çeıit 100 .145 

ı Kiralık - Öncobecl Kurtul111 istasyonu ı 
karııaı asfaltta 2 ci muvazi Taıkent 10 • C: arayan 1 ar : 
kak No: 37 de 3 çer odalı konforlu Z daire ~ 
ve bek.artar için 2 oda. • 4-515 

Kiralık - İki möbleli oda ıüneıli bü· lı arıyor - Türkçe ve fra.nııl'ca bilen 
yü.k. 25 şer lira. Banyo çam.asır ayrı• ay • tccriıbcli bir muhaaip iı arıyor Ulua'ta mu.
rı veya beraber bott olarak verilir. Kızılay haaip ~· B. rumuı:wıa mektupla müra ... 
Demirtepe Urunç aokak 5-A Tel: 3425 caat edilmesi. 45-48 
Orhan. 45881 lı arıyor - Büyük mUe.e.o v• fabri .. 

Kiralı~ 1 veya a od• .. - Ka.lorife.r, aı - ka.larda çalı~mıı tecrübeli bir mubaaip it 
caksu, aıle ~anmda, mur.acaat sabah 8-10 ırıyor. Ulusta K.B. rumuzuna mektupla 
akş~m 5-8 Yuksel c:uJ· Mımar Kemal mek- müracaat. 4580 
teb1 karoısında ycnı apartman ıkinci daire 

4595 11 ınyor - Türıkçe bilen ecnebi bir Ba-
K!·ralık - Çıkr.ıkçılar yokuşunda Dök .. 7&n iyi bi,r ai_Ie yanında iı arıyor. Mek .. 

mecı oflu Ap. 4 Qa.alı nezareti mükemmel tupla Yerutehır postrestant M. 113 mü ... 
bir daire altındaki manifaturacıya mlira .. racaat edilmesi 4585 
caat. Tel: 1283 4603 

Kiralık oda - Selinik: cad. orman mil -
dlirlüğü yanında Yl!ill Ap. Ncı. 1. Bir bay 
veya bayan için aile nezdinde möbleli bir 
oda. 4606 
Kiralık oda - Mobilyalı veya mobilya

sız sü:zel bir oda kiralıktır. Yeni§ehir lı· 
met İnönü c.ad. Lozan alanı Emciler ao -
kak No: 71 4607 
Kiralık katlar - Cebeci Musiki mual ... 

Jim mektebi kar~ııı karaıkol yanında 3 oda 
1 hol havagazı, su, elektrik mevcut binada 
1, 2, 3, cü katlar. İçindekilere müracaat. 

4609 
Kiralık möbleli oda - Aile nezdinde 

Y eni1ehir Havuz bası civarı - Ulus'ta N. 
R rumuzuna ;mektupla müracaat. 4615 

Bir Bayan için kiralık oda Bos veya 

1ı arıyor - Türkçe de konup.o bir aJ ... 
man mürebbiye 3 yaırndan yukan çocc.k. .. 
lara bakmak iç.in iı arıyor. Ycni,ehir P. 
Reatant H. P. 4~27 

lş arıyor - Bir yüksek mektep talebesi 
öğleden sonraları çalışmak üzere bir rr.ii· 
es~sede veya talebelere derı vermek ve 
mürebbiyelik sibi bir iı ara.maktadır. U .. 
lus'ta K.E. rumuzuna mektupla müracaat. 

Bir Türk parkeci Her tUrlü 
parkeleri döıenıelt veya zift katranlı 
olarak yerine takar. Tamirat, tem.Jıleme, 
cill yapar. 5-6 model takabilir. "Parke. 
rUmu.zu.na mUracıat. 

iş verenler : 

Tornacı aranıyor - Bir tornacıya lü ~ 

Kiralık hane - Demirtepe Necati bey zum vardır, Ankara Soiuk~yu !ort 11a • 
caddesi Özveren Ulus Sok. No: 12 4 oda rajı yanında. Remazan Denursev e mlira .. 
Sanayi C. Tel: 1953 M. 4617 caat. · 4618 

1 
Bır s•kreter alınacak - Almancadan 

möbleli bir oda kiralıktır. Yen.iıchir, Lo .. 
zan meydanı, Emciler caddesinde 66 N o. 
evin ikinci katı. Tel: 2406 4616 

Kiralık oda - Sanayi caddeainde, ka • türkçeye tercümeye muktedir bir Bayan 
lorlferli ıoğuk, sıcak au ve banyolu ucuz · ıekreter ahnacUtır. Diler bir fazlı lisan 
fiyatla Telefon No: 2181 Yeni ıinema ij .. bilenler PY•!'lı. t_ercihtir. Maden Tetkik w 
zerinde Hayri Dilmana milracaat 4622 Arama EnatıtUıil Mineraloji ıerviıi eefi 

' 1 Dr, Schrödere müracaat. 4626 
Kiralık - Bayan için 1 veya 2 müıta· 

kil oda Bakanlıklar, Sün1er bakkah Meşru· . Ortak aranıyor - Franıadan diplomalı 
tiyet caddesi sonunda Ataç sokak No: 18 hır bay, _bayan şa:>ka salonu açmak üzere 
Alt kat, 4623 sennayelı ortak arıyor. Müracaat P. ku .. 

Kiralık oda - Aile yanında boı bir o· tusu 180 Ankara. 4635 
da kiralıktır. Işıklar caddesi Gü.ıeller ıo-
kak Onuncu yıl Ap. aon kat. 4624 

Kiralık - Konforlu ucuz daireler. Önce· 
beci Bağaturlar sokak l'angut Ap. İçinde-
kilere müracat. 4628 

Kiralık - Polis enstitüsü yakınında 
Dikmel1 asfaltında Bakanlıklara S dakika 
mC3a[ede yen.i Turagay Ap. Ucuz daireler. 
İçindekilere müracaat. 4542 

Kiralık - Havuzbaımda Karanfil soka.k 
No. 13 de 4 odalı bir hollü, yarısı yeni mu~ 
ıambalı çok ferah •emin katı Tel 3079 

4645 
Kiralık mobilyalı oda - Y eniıehir A • 

tatürk Bulvarı Sevim Ap. 3. cü kata mü • 
racaat, 4646 
20 liraya kaloriler Sıcak su, elektrik 
dahil oda bir bayana (ecnebi tercih edi
lir) kiralıktır. Yenişehir Ki.ıım Özalp 
caddesi Kemah Ap. No: 30 Daire 
12 4652 

Kiralık - Bakanlıklara çok yakın ıkı 
büyük oda bir hol biltün konfor. Kalori· 

Aranıyor: 

Aranıyor - Büyilk terı!hınclerde ça • 
hamı, ve kendilerine &iivenen erke!. ve 
kadın iıc;ilerin !~ıklar caddesinde Traky.:ı 
Ap. M. Adam terzihanesine mti.racaatları. 

4~10 

Aranıyor - Taıradı almanca derıi ve ... 
rebilecek bir bayına ihtiyaç vardır. Uh•.-, .. 
ta R. K. M. rumuzuna mUracıat. 4!i55 

Aranı7or - Satılık veya kiralık iyi b'.r 
piyano aranıyor. Posta. kutusu 2G42 (Anlıa· 
ra) ya mektupla müracaat. 4V04 

Kiralık daire aranıyor - 2 odalı k1 lo -
riferll ve tam konforlu Yenişchircic &i.l es
li vo manzara!ı bir d:ı:re 1-1-910 dı.ın iti
baren aranmaktadır. Tel: 5108 mür.-croat. 

4...iZl 

fer Demirtepe Akbay sokak No Z2 Tele - Salon arınıyor - Paris d&nı akaderai .. 
fon: 6228. ıinden bir profesör için her ıkı;ıam drna 

Bir bayana kiralık oda - İki kiıilik aile yapılan bir müessesede modern dans ve 
yanında 2'0 liraya Bakanlıklar karsısı ~ inci step dansları (klakct) öğretnıck üzere e-iin 
ka.~aa. ıırüzel bir oda Mür. Telefon 64~0 

1 
de bir kaç uat için aranjmanla salon ara• 

Huseyuı 4509 ruyor. Ankara P,K. 180 ne müracaat. 
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MiLLi MüDAF AA 

Bir kamyon alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

4lİ•tonundan : 
.. Tahmin edilen fiatı (2500) iki bin be1 

3'iiı lira olan bir adet Fort veya Şevrole 
lcanıyonu açık eksiltme suretiyle münaka
t~ya konmuştur. İhalesi 12-12-939 salı gü
t.ı laat on birdir. İlk teminatı (187,5) yüz 
Lelı:sen yedı lira elli kuruı;tur. $artname5İ 
~delsiz olarak M . M. V. satın alma ko • 

' 1ııyonundan alınabilir İsteklilerin kanu
~ jn emrettiği belgeleri~ ihale saatinde M. 
,
6
· V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

\ 044) 16012 

Tımar f1r~ası alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

lrıiıyonundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı (110) 

~~on kuruı olan (10.000 :25.000) on bin 111 
•tıni beı bin adet tımar fırçası kapalı blrf usulü ile münakasaya konmuıtur. 1-

ı..~lesi 23.12.939 cumartesi günü saat on 
utrdedir. İlk teminatı (2062,5) iki bin alt
t!ııı iki lira elli kuruıtur. Evsaf ve şart
~l' esi (138) yüz otuz sekiz kuruş muka-

1 •nde M. M V. satın alma komisyonun
daıı alınabilii. İsteklilerin kanunun emir 
ettiti belgelerle ihale saatından bir saat 
eveıine kadar M. M. V. utm alma komis-
)oııuna ıelmeleri. (6238) 16188 

Masa, raf saire yapllrilacak 
M. M. Veklleti Satın Alma Ko

lbİa7onundan: 
ICetfi mucibince Anbrada umum aıhl

)e deposunda masa, raf ve saire yaptırıla
~r. Keıif bedeli 626 liradır. İsteldile • 
93 J>azarbk cünü olan 15 - birinciHnun -
t 9 cuma cünli saat 11 de 94 liralık kati 
1~natlariyle birlikte M.M.V. satın alma 
'-0. da bulunmaları. (6285) 16246 

1 O kalem ille ahnacak 

fak olmuş addedilmek için kursalara 
iştirak notunun en az (11) olması 

şarttır. Yarım ve yarımdan büyük kü
surat talip lehine vahide iblağ olu
nur. 

Madde 7 - Bu imtihan neticesinde 
kuralar& ittirak hakkını kazanmış o
lanlar 3611 sayılı kanun mucibince 
teknik okulunda bir aene müddetle 
kursları muntazaman takip ettikten 
sonra kurs mezuniyet imtihanına tabi 
tutulurlar. Bu mezuniyet imtihanın
da muvaffak olanlar teknik okulun
dan roiihendia unvaniyle mezun olan
ların hukukuna malik olurlar. 

(6395) !6269 
' 

GÜMRÜK VE lNHISARLAR V. 

Tamirat yaptırılacak 
Ank•ra inhisarlar BaflDÜdürlü

ğünden: 
1 - Çankırı tuzlasına isale edilmiş 

olan suyun menbaında vukua gelen 
sel tahribatının izalesi için 349 lira 
60 kuruştan ibaret keşif varakasına 

gCSre yapılması muktazi tamirat iti a
çık pazarlığa konulmu§tur. 

2 - Açık pazarlık ve ihale muame
lesi 25. 12. 939 tarihinde saat 16 da 
bankalar caddesinde baş müdürlük 
binasında toplanacak komisyonda ya
pılacaktır. 

3 - Taliplerin 26 lira 2S kurut ilk 
teminat paraları ile birlikte tayin edi
len gün ve saatte komisyona müraca
atları ilan olunur. (6241) 16191 

Harta yaptırılacak 
Ankara .lnhiaarlar Baflllüdürlü-

UtU1 

cut 1139 adede muadil 611,384 metre , 1.."'.lru Casulyanın tekrar kapalı zarfla mil
mikap gayri mamUI çam tomru a _ n&kıı .. ası yapılacak~rr".. ~~rilar komisyoruı 

bu a 25-12·939 pazartesı cunu s:ıat 10 da ve -
çık artırma ile satılacaktır. rilmiı olacal(ur. Beher kiloıunun mubam· 

2 - Tomrukların baJ kesme pay a- me:ı fiyatı 22 kurulitur. tık teminatı 3960 
li radır. lstolı:lilcrin belli gün ve saatten bir 

rı mevcut ve kabukları soyulmuş olup ıı:ıat evelwc kada.r Fındıklıda komutanlık 
hacimleri kabuksuz orta kuturlan ile aatın alma komisyonuna teklif mektupla -
bütün boyları üzerinden hesaplanmı;1- rını vermeleri. (6234) 16175 

tır. 

3 - Tomraklan ait satıı tartname· 
si Ankarada orman umum müdürlü
ğünde Ankara ve İstanbul orman çe
virge müdürlükleri ile Eskişehirde 
Somdöken Revir amirliğinde görüle
bilir. 

4 - Tomrukların beher metre mi
kap gayri mamfilünün muhammen be· 
deli 14 lira 45 kuruştur. 

5 - isteklilerin 662 lira S9 kuruı 
muvakkat teminat akçesi ile 15.12.939 
cuma günü saat ıs de Eskitehir Som
döken Revir Amirliğine müracaatla-
rı. (62S7) 16196 

Satllık çam tomruğu 
Devlet Omıan lıletmeai Karabük 

Revir Amirliiinden: 
1 - Karabükte köprü bqında iatif

te mevcut (1099) adet muadili (637) 
metre mikap (283) desimetre mikap 
çam tomruğu açık &Ttırma ile satıla
caktır. 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan ı 
! - İzmir müıtahkem mevki merk.u bir· 

liklerinin S0.000 kilo sadeyaiı ihtiyacı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - İhalesi 22 birincikinun 939 cuma 
cünü saat 15 de lzmirde Kışlada !amir le
vazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutan 49000 liradır. 

4 - Teminatı muvakkate akç.uı 3675 
liradır. 

S - İstekliler ticaret odumda kanıtlı 
olduklarına dair veaib ıöıterms mec: • 
buriyetindedirler. 

6 - Eklikme7e iıtlrak edecekler 24Sl0 
sayılı kanunun iki ve fiçiiucü maddelerin 
ve prtnamesinde ya.zıh veaikalan ve te • 
minatı muvakkateleriyle birlikte ihale sa
atinden evel mezk(lr komisyona müracaat
ları. ( 6268) 16204 

56 Kalem matbaa 
malzemesi ahnacak 
Ankara 1.-vazmı Amirliti Satm 

Alma Komiayonundan: 
2 - Tomrukların ayrıca bq kesme 

1 - Af&iıda cins ff mikdan yaı:ıb 56 
payları mevcut ve kabukları soyul- kalem matbaa mabemeei pazarlıkla ahna-
mut olup hacim kabuksuz orta kutur caktrr. Pazarlık 13 - 12 - 939 saat 14 de 
üzerinden hesaplanmııotır. Ankara LY. imirliii satın alına komisyo • 

:ır mında yapılacaktır. 
3 - Tomruklara ait satış tartname- A - Muhammen bedeü 700 lira kati 

si Ankarada orman umum müdürlü- teminatı 105 liradır. İzahat almak istiyen-
ı lerin Genel Kunna,y Matbaa Müdürlüğüne 

ğünde, stanbul, Zonguldak orman ve pazarlık için belli vakitte komisY.ona 
çevirge müdürlüklerinde ve Karabük- müracaatlan. (6345) 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
~Yonundan: 
1. liepsine tahmin edilen fiyatı (20500) 
, 1
1
ra olan on kalem iliç kapalı zarfla satm 

te devlet orman i§letmesi Revir amir- .fı~a~ ait =me 
ğünden: lifinde gC:rülebltir. 100 Kilo Cilt tu*-lı 

1 - Çankırı tu.zlaının yaptırıla- 4 - Tomrukların muhammen bede- 6 Adet .. FırçHı 
llıacaktır. Ekailtme9İ 26-1-940 cuma günü 
~t 11 dedir. llk teminatı: 1S37 lira 50 
j·lltııe olup prtnamesi komisyonda görü -
hır. Taliplerin zarflannı ihale saatmdan 
.. ~ernahal bir ... t eveHne kadar M. M. V. 

cak 1/ SOO mikyaalı bir topolraf bari- li (12) lira (75) kuruıtur. ~ : T:ı .=a 
tasının ihzarı iti fenni prtnamesine 5 - lateklilerin % 7,S muvakkat 200 • Bıcalı: tahtMı 
göre açık pazarlıgya konulmuıtur. pey U"Hiyle 22. 12. 939 gilntl saat 11 5 Kanpl 21 No. lu dJkiı teli 

s 6 .. 2S No. lu dikit teY 
2 _ Harita ruhsatiyell bir mühen- de Karabilkte Revir merkezine mllra- 25 26 No. hı dikit telıl 

~l. Ko' na ftl'Dleleri. (6316) 16270 dise veya topoğrafa yaphrılacaktır. catları. • 10 x1' Slctm 
(10145/ .. "'._) 16271 500 Metre ~ bne-ri~ nünnmeai 

NAFIA VEKALETi 
3 ,..... Açık pa.zarlrk 2S. 12. 939 tari- ~H ..... 

binde saat 15 de bankalar caddesinde Satılık çam tomrug"' U soo ~~ ~~uniçe.u i nümun-: 

Teknik Okulunda acıtacak 

Mühendislik kunlarına 

bq mijdilrlilk binasında toplanacak 1000 A&t ~ ..... v .. _ 

komiqonda icra edilecektir. DeTlet Orman Jıletmeai Karabük 100 C6ft Eczalı kltrt 
4 - Açık pazarlıla iştirtk edecek Revir Amirli&:-..lenı 50 Kilo Siyah İlliıtrasyon mürekebi 

• hamme guaa 25 B...,,.z üstübü taliplerin bedelı mu ne göre i- ı _ Karabükte köprll batında istif- 4 .. p;t. lııoya maYi tipo 
daremize ilk evel 45 lira muvakkat de mevcut (600) adet muadili (326) • mfirekebi 

IJtlrlk imlihanl•1na 
dair Tallmafnime 

teminat vermeleri lhundır. metre mlklp (035) deaimctre miklp 1 T•tıb İnce vakum yatı 
5 - Sartnameyl timdiden g8rmek çam tomrutu açık artırma ile ..uı. l : ~~ 7::11111 :vatı 

ve fuJa iırahat aJmalr ietlyenJer her caktır. 8 Adet 8 x 45 katrat demir camitllr 
gün baş müdürlüğümüz tu% fen ıube- 2 _ Tomrukların ayrıca ı,.. kemm s .. 8 x 21 .. .. " 

Nafıa Vekaletinden: ıi mühcndiıliiine müracaat edebilir- paylan mevcut ve kabuklan eoyulmuı 3.S lletn ~d':t°~:.·::.~~nıde bir 
l\fadde ı - Mül&a Nafıa fen mek- ler. olup hacim kabuksuz orta kutur Uz~ 5 Teneke Bensin 

tcbi mezunlarından 6 - Açık pazarlığa iştirik edecek- rinden hesaplammıtır. 4 KHo ~i~ Uto mtlreltebl aipe • 
a) Dnlet. belediyeler veya beledi- lerln vesaikiyle birlikte ıelmeleri i- 3 - Tomnılda:ra ait aatıı ~ 4 ., Kumu:ı Jito miirdtcıbi No. 

)'eJere bağlı müesseseler hizmetinde lln olunur. (6248) 16192 ıi Ankara onma amam mtıd9rftlllıı • 3851 - R 

~:~: ~~;: :~~~r: 50 adet telefon direği ihftatak de, t~~~~ _z~tcı:k o~ ~~r- 2 
" ~ri amal extra No. 

h".a)l. •ında 8,.ıımıı olan !im~"~t1'1fh~:in:ı;t:ı.nt't"'":ı;•-Z::-"1Z1:g;r1l;:llll1Mr .. 't:o:nmn=:ll1ft:_ft!:!:f;.t.ıev1:ır~mmrİ:~mlılfnd~te~S0-=1~-,..~.-·- • - 1:&"'==?~1 
s d 4 ,. Yetil l.&)'l)Slc atra No. 589 

g r:nerniı olanlar, ğün en: rülebilir. 2 • Krom sarı orta extra No. 
. b) Yukarıda yazılı imtihanlara gi- 1 - Barut depomuza telefon teıiıi 4 - Tomrukların muhammen bede- 447 

r =1te kursa tefrik edilmemiş olanlar, işi için idaremizce 50 adet telefon di- li (12} lira (75) kuruıtur. 2 " Salcatif No. 22?7 - R 
c) Serbest çalıımakta bulunanlar, reği açık pazarlıkla satın alınacaktır. 5 - İsteklilerin % 7,S muvakkat 1~ KÜo ~;L,=-öl No. 274'22 
İkinci maddede yuılı imtihanlara 2 - Telefon direklerinin. beheri al- pey akçeaiyle 18. 12. 939 gilnil aaat 11 8 .. Aatt Nkı* pir 

girınek hakkını kazanabilmek için tı metre uzunluğunda olacak ve tepe de .Karabllkteki Revir merkuine mO- 1
: : ~ ~ 

3611 sayılı Nafıa tetkillt kanununun muhiti (40) aantimetre •e dipten iki racaatlan (10146/6330) 162n 4 .. ı.. .. 
llluvakkat 1 inci maddesine tevfikan metre de (SS) santimetre bulunacak• 2 .. Ona .. 

aı. 12 939 tarihine kadar bir dilekçe tır. ORMAN KORUMA i : ~Aİ~ 
ile ~afıa vekaletine müracaat etmek 3 - Açık puarlık ve ihale muamele 4 .. BeJU Tramparan maretcıbl 
llltchuriyetindedirler. ıi 28. 12. 939 tarihinde saat 15 de Ek k 1 k 1 

.. Tnnefort oo,..ı •i7ab 
Mülga Nafıa fen mektebinden me- Bankalar caddesindeki bat müdürlü- me a ınaca : : i::a~ 

tun fen memurları için 1938 senesi iümüz binasında toplanacak komi• Orman Koruma Genel Komutan• 50 Metre Salaçpar besi 
ltıayııında açılmıı olan mUhendiılik yonda icra edileceğinden açık pazar- bk S.tm Alma Komiayoaandan 1 

8 . " lıl.roane fanilla ~ebelı 
lturıuna ittirak imtihanlarına muvaf- lıfa ittirak edecek taliplerin. belli 1 - -Omıan Koruma taıiıqlbr ihtiyacı =i bir metre senitll-
faıc olarak kunlara devam hakkını ka· gün ve saatte komiayona gelmeleri ve için 240.000 kilo ekmek kaııah sarf uauHl 5 ., Bu t.lııblau için sımm fa • 

ile ihalesi 14-12-939 pef1CDlbe cüntl ... t Dil& bir metn pnlıQinde 
ı~ıı olanların ayrıca müracaatları- bedeli muhammene göre muvakkat te· 15 de Ankarada Yeniıehirde komutanlık 2 Kilo Küvennci boya 
lla lüzum yoktur. minat parası olarak 19 lira 13 kuruı binasındaki utm alma kom.iayonunda ya- 60 Met Pomsa tapı. s No. 

Madde 2 - Birinci maddede ya.zıh ilk evel idaremiz veznesine yatırma- pılacaktır. 20 .. Cill pomu tatı 
()] d 1 1 2 - Muhammen bedeli 22800 lira n 20 Metre imiıtir. Litbovorine Depoae 

dutu veçhile müracaat e en er, ya· ları lazımdır. muvakkat teminatı 1710 liradır. ı · • L. . P. Para• 
ll&z bir defaya mahaus olmak W:ere; 4 - Ketif varakası ve ıartnameıinı S - Şartnameler her s\ln utın alma ko- 2 68 :ıı: 100 t/2 ebadında de • 

· · k · · k f 1 i ha 1 misyonunda ıörfilebilir. " · kal hpılacak olan kurslara ıttıra ımtı- şimdiden görme ve az a za t a - 4 - lateklilerin tartnameainde yazılı IDU' em 
hlııına tabi tutulurlar. Bu imtihanın mak iatiyenlerin her gün bat müdür- naiblarla beraber teklif mektuplarmr l
>'. lpılacaiı zaman ve mevkh ayrıca lüğilmüs barut tubeaine müracatları hale saatinden bir saat eveline kadar ko -
ı ) miayona nnneleri illn ohmur. (6032) 

ı in olunur. ilan olunur. (6343 16273 16011 

16277 

ASKERi F ABRIKALAR 
Madde 3 - 31. 12. 939 tarihine ka-

dar yazı ile Nafıa veklletine müra- P. T. VE T. MODORLOCU 
t-t etmemit olanlar veya müracaat • ı k 
ttnıiı olup daikinci madde mucibin - Daymon pı ta ımı 
te vekaletçe ilan edilecek muayyen 
lilnlerinde kursa iıtirak imtihanına ahnacak 
tirınemiı bulunanlar ve yahud imti- p. T. T. LeYazmı Miidürltiğiin • 
htntara girip de muvaffak olamıyan- den: 
lar kuraa devam etmek hakkını sureti 1 _ Talibi çıkmıyan 2500 adet 
katiyıde kaybederler. komple Daimon pil takımı pazarlıkla 

lttadde 4 - Kuralara iştirak imti- satın alınacaktır. 
hanı her gün saat 9 dan 18 e kadar 2 _ Muhammen bedel (4250) mu
dtvam etmek üzere iki günde yapılır. vakkat teminat (318,7S) lira olup pa
lrntihanlara kitap, not, proje ilah... zarlık ıs. 12. 939 pazarteai günü saat 
tibl fter tilrlü vesika getirmek ve (16) da Ankarada P.T.T. umum mil
hurııardan istifade etmek aerbes\tir. dürlük binasındaki aatın alma komiı-

lttadde s _ lCunlara iştirak imtiha· yonunda yapılacaktır. 
Ilı •ualleri : 3 - lateklller muvakkat teminat 

a) Su, ı makbuz veya banka temınat mektubu 
b) Yol, demtryoı, kopru ile kanuni vesikalarını hamilen mez-
e) Yapı. k(\r gün ve saatte o komisyona şart 
Olmak u"zere u" ç grup üzerinden k • • d A k d p lan öirenme ıçın e n ara a 

te, tip olunur. Bu üç sual grubundan T. T. levazım İıtanbulda Kınacı yan 
'' 'nız bir grup intihap .;dip ona gö - hanında P.T.'.a. . levazım ayniyat şube 
1

1: tev~p yazmakta talipltr serbest müdürlliğllne müracaat edeceklerdir. 
bıratmmı,tır. Şu kadar ki: her hangi (S911) 1S930 
? ir grup intihap olunduktan aonra 
1 l'ltihanın ikinci günü dahi ayni grup 
~uaııerine devam ıart olup artık di
ı:; t bir i;rubun sualleri intihap olun
ı. "'I "!, 

Madd• c; - T am numara 20 hesa
l' Yl~ t aliplere her iki imtihan günün
d l:i mesaileri ic;in ayrı ayrı iki nu
t?ıö\ra verilir. Bu iki numaranın vasa
tisi kurshra ittirak imtihanının no
t"nu te:kil cJ .. r. İmtihanlarda muvaf-

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satıhk çam tomruğu 
Devlet Orman ltletmesi Somdö

ken Revir Amirliğinden: 
1 - Somdöken orman iıtetmesinin 

Beylikahır ve Alpu istasyonlarına 
(13) er kilometre meaafede bulunan 
Bozan köyü depoıundaki iıtif te mev· 

--
LEVAZIM 

Bulgur 
AMIRLICI 

oh nacak 

8000 metre kaputluk 
k•aı ahnacak 

ADkara Levaz- Amirliji Satm· Aakeri Fabrikalar Umum Müdür· 
alma Komiayoaaadan ı lüiü Merkez Satın Alma Komi.yo-

İbale rflnü talibi çılnmyan komutanlı - aundan: 
ia ballı birlikler lbtlyacı içha 200000 kilo Tahmin edilen bedeli (28.000) lira olan 
bulprun tekrar kapalı zarfla min&kuuı IOOO metre kaputluk kumaı Askeri Fabrl· 
yapdaclktır. Zarflar komisyona 27-12-939 lcalar Umum Müdilrltlğii Merkez satın al • 
çarpmba sflnll aut 10 da verUmlı ola • ma komisYonunca 27. 12. 939 çarıamba gil
caktır. Beher kilosunun muhammen fiptı nü ıaat 15 te kapalı zarfla ihale edilecek-
15 kuruştur. İlk teminatı 2.250 liradır. lı-

1 
tir. Şartname (1) lira (40) kuruı mukabi

te!dilerin belli gün ve saatten bir saat eve· ı Unde korniıyondan verilir. Taliplet'in mu
llne kadar Fındıklıda komutanlık satm al- vakkat teminat olan (2100) lirayı havi 
ma komiayonuna teklif mektuplarını ver- teklif mektuplarını mezlrilr cllnd• saat 14 
meleri. (6233) 16174 de kadar komiayona nmıeleri ve kendile-

K f 1 1 k rinin de 249o numuah kanunun 2 ve 3 mad-
U fU OSU ya O ınaca deleriııdelct vuaikte komia70ncu oknadık· 

larrna ve bu itle ali.kadar tüccardan ol • 
Ankara Levazım Amirliji Satın 1 duklarrna dair Ticaret OdMt vesikaaiyle 

, Jma Komisyonundan : 1 ~ı:kilr cUn n ... tıe tomi.,.oaa mih'aca-
İhale cünü talibi çıkmıyan komutanlı- at arı. (6281) 15268 

~a baih bizlikler ihtiyacı is;in 240000 kilo -

Yedi kalem sebze ahnacak 
Ankara Levazım Amiı-liği Satm Alına Koınisyonundanı 

Cınıi 
Pırasa 
Lahna 
Ispanak 
Kuru aof ah 
Patates 
Kereviz 
Ta.ı:e bakla 

Mikdan 
3000 
3000 
3000 
2000 
3000 
1000 
1000 

Muhammen bedeli 
Lira K. 
300 00-
300 00 
450 00 
200 00 
300 00 
200 00 
250 00 

İlk 'l •mınatr 
Lira K. 

2000 oo ıso uo 
Kırrkıkale Askeri unlt liıesi talebesiyle kadro erlerinin ilıtlyacr olar yu'. . Ja =ins 

ve mikdarları yazılı yedi kalem kıtlık :vaı sebzenin 18/ I. ci klnun.. 939 pazartesi ıü -
nünü saat 1-4 : 15 kadar açık ekailtme ile alınacaktır. İıteldilet'in 150 liradan ibaret 
ilk teminatlamu K. Kale Askeri fabrikalan muhaaebccllifl veznesine makbuz muka
bilinde yatırarak belli etin vo saatte Mp. Satın alma Ko. na ıelmeleri. 

(6344) 16274 

-1-

Yiv ..:cek ve yakacak ah nacak 
~ç Askeri Satm Alma Komisyonu Başkanlığından: 

· Kilolu Tutan Teminatı İhalenin 
Lira Lira K. Günü Saati Şe4cli 

açık 
e'ksiltın:: 

Pirinç !11000 10260 769 so 201121939 CUf3Dlba ıs 

Bulpır 55000 8250 818 75 21/ 12/ 939 Perıembe 15 
Odun 1000000 7500 562 50 22/ 12/ 939 Cwna ıs ~ 

1 - Bayrwnıç Jandarma ikinci alay era<tının yiyecekleri için kapalı zarf usul'ylc 
olıı:siltımqe konulan ,...Jrarda cins, mi:kıdarı, tutarları ve terniuatlan yazılı üç kalcıu 
erzakın ihale ıii.nlerinde talip çılarıadıiından kanunun 40 rncı maddesine göre b:r ::y 
temditle pazarllia bıralnlmııtrr. 

2 - İhakleri hizalarında yazılı günler de Bayramiç Askeri Gazinoswıda yapıla • 
caılıctır. • 

3 - Talipler teminat akçeleri ile muay )"CD ııünlerincle ıkomiıyon.umuza müracaat -
lan ilin olanar. ((10023,. (623!1) 16276 

KAZALAR 

Elektrik tesisatı 
Çine Belediyesinden ı 

Çine kasabasının tasdik edilen pro
jesi mucibince elektrik tebekesi in
psı kapalı zarf usuliyle yeniden mü
nakasaya konulmugtur. 

1 - itin muhammen bedeli 24974 
lira 3S kuruştur. 

2 - istekliler bu ite ait tartname 
ve proje ve aair evrakı iki yüz kurut 
bedel mukabilinde Çine belediyesin
den alabilirler. Evelce proje ve şart
nameyi almıı olanlara ikinci proje al
mak icap etmez. 

3 - Eksiltme 22 birinci kanun 939 
tarihine rastlayan cuma günü saat 
15 te Çine belediye binasında topla
nan encümen muvacehesinde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için istek
lilerin aşağıda yazılı teminat ve vesa
iki aynı gün saat 14 de kadar belediye 
reialifine teslim etmiş olmaları la
zımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun muvakkat 
teminat. 

B • Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
Asgari 20000 liralık elektrik işi yap
tığına dair nafıa vekaletinin 938 yı

lına ait müteahhitlik vesikası. 
S - Teklif mektupları ihale günü 

saat 14 de kadar makbuz mukabilin
de belediye reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuplann 
iadeli teabhfltlU olmuı ve nihayet bu 
aaate kadar encOmene gelmiı olmalı
dır. 

15 - Yalnız eveJki Uinı havi şartna
menin 12 inci maddesinde tesisatın 
1 mart 940 tarihinde bitirilmesi tarh 
yerine 1 Ağustos 940 tarihinde mez -
kQr tesisatın bitirilmi§ olması şartı 
tashih edilmittir. 

7 - Bu it hakkında fazla izahat at
mak iıtiyenlerin Çine belediye reis
li&ine mllr.1caat eylemderi ilin ohı

Jaooo 

Elektrik tesisatı 
Bulancak B~yeainden : 
1 - BulancaL kaza merkezinde ya

pılacak elektrik teaiaatı ve Mntral bi
naaa inpatı kapalı aarf uıuliyle ek
ailtmeye konulmuıtur. 

2 - Ebiltme Bulancak belediye 
daire.inde 30.12.939 cumarteıi güni 
aaat 11 de tqekktil edecek ihale ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu inpat ve tesisatın kepf 
bedeli (27.394) lira 72 kuruftur. Mu
vakkat teminatı (2054) lira 60 kuru1-
tur. 
4 - istekliler birinci zarfın içerisine 

ticaret oda•ı veaikaaım ve Nafıa Ve
kaletinden veya Giresun Nafıa mü
dilrlüfünden sekiz glln <Snce ahnmıı 
müteahhitlik vesikasını ve inpatın 

fenni mesuliyetini kabul etmiı bir e
lektrik mllhendi•inin noterlikçe tas
dikli bir taahhütnamesini ihtiva ede
cektir. ikinci zarfın içinde muvakkat 
teminat mektubu ile teklif mektubu 
bulunacaktır. İstekliler fazla malQ
mat almak için her gün Bulancak be
lediyesinden proje ve planını 1 lira 
80 kuruı bedel mukabilinde alabilir. 

(6221) 16170 

Numarataj işi 

MAHKEMELER 

Ntwtehir Asliye Hukuk Mahke
mesinden: 
N~in Kayacamii mahallesinden 

Sangedik oğlu öliı Kiznn kızı Eminenin 
Ncwıehir'in Camiicedit mahalleaindaı Ha
ram yeme.z Hiaseyin oğlu İbrahim aleyhi
ne açtıiı kocuı müddea aleyh İbrahim'in 
evine dönmesi hakkınd30ci ihtar divasın • 
dan dolayı N eYICÖİt' uliye hukuk mahke • 
mcsince müıddeaaleyh namına çıkarılım d::
vetıiıyede İbnıhinıin i4camotgihı ma!Cim ol
madığından bahl•le billteblii iade edildi
ii davetliye nhnnda3d mübaprin meşru -
batıdan uılqıknnma ~ davacı iae ila

nen teblipt :yapılmaaau talep eylemesine 
ıöre talebi valrl mıwaflla uaul bulundu -
iundan ilinen teblicat icrMI için muha • 
keme 26-9-939 ulı günü idi. 

Gelmfliiiinden dolayı ınmhakeme bu ke
re 26-12-939 sah gününe bınıkrhnıttrt'. 

Binaenaleyh: müddeaaleyb İbrahimin 
yevm ve vakti mezlrilrda biz%M ve yahut 
tarafından musaddaJı: bir vekil gwndermesi 
için davetiye makamına kaim olmk üzer~ 
keyfiyet ilin olunur. 

Safranbolu Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 
Davacı Safranbolu Karabük demir çe

lik fabrikası namına Avukaıt Rasih Yegen
gil ile miiddeaaleyh Safranbolunun Bür
nük köyünden Ali gö'lı: meyansinde müete 
hattis 29 lira 27 kuruş alacak davaauı.ın 
iua kılınmakta olan durutmMmda; müd
deaaleyh namına çıkarılan dvetiyenin mu
maileyhin mahlh iJı:ameti mechul bulun
dağundan i.Jinen tebliğat icra kıhndıı r 
halde d\ll'U111l& cünü olan 4-12-939 puar
tesi s\inü saat 9-20 de gelmemit ve V tkil 
dllhi göndermemiı olduğundan cıyab .. .-1 

devam muhakemeye ıkarar verilmit olıruıJ·
la müddeaaleyh mumailehyin karar meı:
kürun tarih itindan itibaren beş cün za ~
f mda itiraz etrnedii l Ye dunlflDanın na· 
allak bulunduğu 29-12-!139 cuma cünü sa· 
at 9-50 de Safranbolu Sulhbukuk rnahke
meaine aelmediii nya bir vekil dahi gön
donnediii taktirde gıyaben yapılan mua
melelerin muteber ad edileceii tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere illn olunur. 

4655 

D. DEMIRYOLLARI 

6 No. il Pulzomefre allnacak 
D. D. Yollan Satmalma Komis • 

yonundan : 
Muhammen bedeli 13300 lira olan 

2.S adc.t 6 No.lu pubometre 29.1.1940 
,PU81'te•f gllnO uat U.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin 997,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisli~ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
rada malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk ıefliğinden da
ğıtılacaktır. (6191) 16169 

Doktor aranıyor 
D.D. Yollan U. Müdürlüğünden ı 
İdaremizin muhtelif yerlerinde is

tihdam edilmek üzere kıaım hekimle
rine ihtiyaç vardır. Verilecek maaı 
177 liradır. Ayrıca mesken veya mes
ken bedeli verilir. Serbest bulunmak 
ve yatları 4S den yukarı olmamak ü
zere taliplerin D. Demiryolları zat iş
leri müdürlüğüne müracaatları. 

(6244) 16210 

Demirci ocaklan 
ahnacak 

D. D. Yolları Satm Alma Komi .. 
yonundan: 

Muhammen bedeli 9000 lira olan 
demirci ocakları 29. 1. 940 pazartesi 
günü saat ıs de kapalı .zarf usuliyle 

Kanral kaymakambimdan: Ankarada idare binasında satın alına• 
30. 9. 939 tarihli ve 2/ 120SS sayılı caktır. 

kararname hükümlerine göre kaza -
Bu işe girmek istiycnlerin 67S lira-

mızda yapılacak numarataj işi (10050) lık muvakkat teminat ile kanunun ta
bina ve ıso sokak gösterilecek nümu-

yin etttiği vesikal arı ve t ekliflerin i 
neye uygun bir şekilde ve pazarlıkla ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
yaptırılması kararlaştırılmış olduğun· . 

1
. y,• 

1 
· 1 ı::: d 

d t 1. 1 · 'h b .. re ıs ı ı;ıne verme erı azım ı r. an a ıp erın nı ayet on eş gun zar-
f d K 1 k k 1 v .. Şartnameler parası z olarak Ankara-
ınta tmoan~~ı- aymal am ıgına mura- da malzeme dairesinden. Haydarpaş-

caa e aı ı an o unur. 1 d 11 .. k fl' ğ' d ~ 
16278 

a tese um ve sev şe ı ın en ua• 
-------------- ğıtılacaktır. (6245) 16:67 

2 nevi yağ ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiıı yonundan: 

İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşağıda 

yazılı iki liste muhteviyatı Sürşof ve Rezidü y~ı!la rı 22. 12. 939 cuma günü 
saat 15 den itibaren sıra ile, kapalı :zarf usuliyle Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isti yenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar ko
misyon reialiğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 390 kuru§a Ankara, ve Haydarpaşa veznelerinde ıatı!mak
tadır. 

No. 
1 
2 

Miktarı ton İsmi 
300 Sürıof vağı 

600 Yazlık ~eziJü yağı 

Uuhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira 

96.000 
78.000 

(6192) 

Lira 
60SO 
5150 

16184 
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BiffflD-Efl LEff iSTANBUL ANKARA - iZMiR 

ANKARA DEFTERDARLIQI 

Münhal memuriyet 

2 - Muhammen bedeli (1216) lira· Poliı Stajiyerliii imtihanı j .. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -lmiı bulunmuı ve dıı sarfın -•'"I ~ : : e- ~ 
3 - Muvakkat teminat (91,20) lira- . _Poll~. etajlyerllğlne kayıt .. ka~ı ~ -~~~VlLAYrn..&R---~ lmmUl..ila. Jcapatal-. olmaaı 1~ 

d ıçın muracaat edenler arasında 18 bı- _ : Postada vaki olacak gecikmeler bbllf 
ır. .. . .. rincikinun 939 pazartesi günü saat = : edilmez. " 10085 ,. (6276) ıraöf' 
4 - Numune ve prtnameaınl gor • 14 d A k E . Müd"' l""ğ'" = Mal Be ı 1 k = Kapalı z11fusulı"le eksı"l'-A ·ıa Ankara Defterdarlığmdan: 

Ankara Defterdarlığı muhakemat 
müdürlüğünde 120 lira ücretli bir me · 
muriyet münhaldir. Hukuk mezunu 
memurin kanununun 4 Uncü madde • 
sindeki evsafı haiz taliplerin Muha· 
kemat Müdürlüğüne müracaatları i· 

mek iıtiyenlerin her gün encümen e n ara ~ı~et . ur u u : atya Z ve P i : HllV 1 ftl 
k 1 

. . t kl'l . d 
19 12 939 salonunda müsabaka ımtıhanı yapıla· : F b 'k I T A Ş : a emme ve ıı e ı erın e . . k T 1. 1 . . - a n a an - M 1 V 

1 
il U t 

10 30 
d B 

1 
d' il ca tır. a ıp erın yevmı mezkQrda : • • • : ui a aliliiindenı 

aa ı ~ n Uaaa t'l a e e ıye ene hazır bulunmaları ilin olunur. : Malatya Menıucat Fabrikaıı: 1 Ek ·1 k •-menıne m racaa an. : : - ıı tmeye onu.- -f ı .mugla 

TAPU VE KADASTRO 

{6149) 16099 :E Fabrikamız muhtelif ıervialeri 5 hUktlmet konağı bodrum katiyle Ad-

satıJık hayvanlar 5 için: Ticaret Liıesi mezunlann· $ liye kı1mının umum intuU. 
Tapu tesçili 

lin olunur. (6342) 16265 

ANKARA BELEDiYESi 

92 Palto yaptlrılacak 
Ankara Belecliyeainden ı 
1 - İtfaiye müdürlüğü memur, to· 

för ve erleri için 92 palto yaptırılma· 
ıı on be§ gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuıtur. 

Ankara Belediyeıinden: 
Ba11 bot olarak sokakta zabıtat be· 

lediye memurları tarafından bulunup 
Atpazarında kıbrız hanında muhafa
za edilmekte bulunan bir di1i merkep 
ile bir diti hindinin sahibi zuhur et
mediğinden t2. 12. 939 ıalı günü saat 
14 de kıbrız hanında satılacağından 
hazır bulunan memurumuza müraca-
atları. (6256) 16195 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enı' itüaü Rektörlüiünden 

ı - Kurumumuzun erkek ve kız talebeleri için isim, miktar ve muham· 
men bedeli ile muvakkat teminatı apğıda yazılı dört kalem elbiselik 22.12. 
939 cuma günü aaat 11 de Rektörlük binasında müteşekkil komisyon tara· 
fından kapalı zarf usulil ile ihale olunacaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek iıtiyenlerin muvakkat teminat ve teklif mektup· 
ları ile kanunun tayin ettiği vesikaları ihale saatinden bir ıaat evveline ka· 

dar komisyon reisine vermeleri. 
3 - Elbiselik kumaş ve malzeme nümunelerini görmek ve daha fazla 

izahat ve parasız şartname almak iıtiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne 
müracaatları. (6222) 16171 

Cinsi 
Erkek elbisesi 
Erkek paltosu 
Tayyör 
Manto 

Asgari Azami 
takım takım 

420 ili 470 
150 .. 180 

33 .. 40 
12 .. ıs 

Muhammen Fi. 
T.L. 
32 
33 
27 
27 

Tutarı 

T.L. 
15040 
5940 
1080 
405 

Teminatı 

T.L. 

1685 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki haıtalıklann mik
roplarını kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

n.E·. 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluk· 
larını, eaki ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağnıı
DI, sık aık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol 

idrar temin eder. idrarda kumların mesanede taıların 
teşekküliine mani olur. 

DİKKAT: H EL M O B L Ö idrarınızı temizliyerek mavileıtirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. H.ER ECZANEDE BULUNUR. 

7294 

Go• • z : dan memur alınacaktır. Taliple· : 2- Bu iııpatın ketlf bedeli 14845 
: rin fabrikamıza tahriren müra- : lira 74 kuruıtur. Ç8-Jlkaya Tapu Sicilli Mahafnb• 
: caatları. 4551 : 3- Bu inpata ait evrak sunlardır : imdan: 

nastalıklan müteha111sı 

Dr. Muzaffer Sander 
• Cebeci Hutahaneıi 

Göz Kliniii Şefi 
Adliye Sarayı caddesi Sarraf 
Hakkı Apartman Telefon: mu· 

ayenehane 2025: ev: 3761 

Boş rakı 

Şişeleri ahnıyor 

Y azııız Şiıeler 

S. L. 50 K. S 
,, 25 ,,3 
" 15 ,, 2.50 

lnhiaar Şiıeleri 

S. L. 50 K. 3 
,, 15-25 

İnhisarlar, Gazoz, Şarap, ecza
ne V. S. titeleri de az ve çoğa 
bakılma.dan her yerden fazla fi. 
yatla alınır. Adliye sarayı karıı· 
ıın~ sokak içinde Dayıbey rakı 
f abrikaaı. 4629 

ULU S - 20. inci yıl: - No: 6593 

lmtiyu Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Netriyatı İdare Eden 
Yazı lıleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Mildilrü: Naılt ULUG 

ULUS Bum1m ANKARA 

- -- A- Proje 
,11111111111111111111111111111111111111,. B- Ke§if cetveli 

Ankara defterdarlığının tescilini it 
tediği Balyoz oğlu vereselerindcSI 
metrilk Apğı öveç yatağında ktiSI 
Bekir ve tarik ile mahdut elyevm ıc.· 
laycı İbrahimin itgalinde bulundui'I 
bildirilen bağın tapuca kayıt ve tene" 
di olmadığından nqi bu huıuıta ıs. 
12. 939 tarihine mUaadif perıembe ,U
nü aaat 14 de mahallen hukuki ve ferı
nt vaziyeti teapit edileceğinden mer 
kQr tescile karşı bir ayni hak iddi•• 
aında bulunanların evrakı müıbitelr 
riyle birlikte tahriren muhafıztıfuDS• 
za ve yahud muayyen günde mahaltisı• 
de bulunarak iddia ve müdafaalannıO 
bildirilmesi lüzumu ilin olunur. 

C- Kapalı zarf usuliyle ebiltme 
prtnameai 

D· Bayındırlık itleri genel prtna • 
meıi ENVER BAKİ 

E- Yapı itleri umumt fennt prtna
mesi Kadın terzisi 

F- Huıuıt prtnamc 
Anafartalar caddesindeki atel· G- Fennt prtname 

yeaini tevsi ederek iıe batlamıı· İstekliler bu işe ait evrakı Muğla 
tır. 4569 Nafıa Müdürlilğünden görebilirler. 

'-'-••••••••••••'' 4- Eksiltme 22. 12. 939 cuma günü 
-------------- saat 15 de Muğla Nafıa MildUrlüğiln· 

de teıek:kUl edecek komiıyonda yapı-
lacaktır. 

5- Muvakkat teminat 1113 lira 43 
kuruıtur. (6335) 16275 

6- isteklilerin eksiltmeye girebil· 
meleri için bu seneye ait ticaret oda- .111111111111111111111111111111111111111~ 
aında kayıtlı bulunduklarına dair ve- : K. 1 k • ~ 
sika ile i~leden en az sekiz gün eveı E ı ra ı da ı re i 
resmen vıliyet makamına müracaatla : ::ıl 
alacakları ehliyet vesikasını ibraz et- 5 Uluı meydanında Koç A- i 
meleri lbımdır. : partmanımn üçüncü katm· i 

7- Teklif mektupları yukarıda = da dört odalı ve konforlu bir i 
dördUncU maddede yazılı saatten bir 5 daire 1 Şubat 940 tarihin· i 

~1111111111111111111111111111111111111 ı!:. aar.t e~.eline .~dar Muğla Vil~yeti Na· E den itibaren kiralıktır. Ta· i 
: SEVIŞTICIMIZ GÜNLER : fıa ~udürlu~u. <>_dasında mutetckldl : liplerin Koç Ticar t E • d ::: 
: : komııyon reıılığıne makbuz mukabl· : Ba O e vm e i 
: Jeanette Mac Donald - Nelaon: linde veril---'-tir' : Y aman Aılana müraca- ,_ 
- - ~- -ti ::: : Eddy : Posta ile gCSnderllecek mektuplar : a an. 4583 ,_ 
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YENi SiNEMA 
Bu Gece 21 de 

SPANYOLlTA 

Bat Rolde 
Karmen n Endülüs recelerinln 

unutulma:ı yıldızı Te 
İspanyol DanlÖz ve pntözU 
IMPERIO ARGENTINA 

Gündüz Matinelerinde: 
Son del• olard: 

HONOLULU 
. Bat Rollerde 
ELEANOR POWELL 

ROBERT YOUNG 
Seanslar 

14.30 • 16.30 • 18.30 • Gece: 21 ae 

HALK SINEMASI 
Bu r6n Bu rece 

Simdiye kadar mi•li rörülmemiı 
ıllhane bir eser 

DUSMAN ÇOCUKLARJ 
Baı Rollerde 

Loretta Yoanc - Richard Greene 
rabiat dekorları arasında heyecanlı 
mceralarla dolu içli bir aık rorrıanı ve 

billiıtisna herkesi tatmin 
eden bir mevzu 

Seanılar 
14.30 • 15.30 • 18.30 • Gece: 21 de 

12.15 Ucuz Halk Matinesinde 
DANS iÇiN YARAT1Llll8 

SUS SINEMASI 
BU GUN BU GECE 

TANAŞA Revüsilniln frt'ra!."y'-, 
Türkçe sözlu ve ;ı:ırkıh konıcJı 

TOSUN PAŞA 

Halktan gördü il raE;bet ve aına 
iızerine bir müddet daha temdıt 

ed'lmi5tir. 
Daı Ro lerd~ 

Seanslar 
14. 15 • 18. Gece: 20.30 da ' 

' 

l 


