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Milli ......,.ef şarkta bir seyahate çıktılar 
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r CÜMHURRETSiMiZ 

Dün akşam trenle 
Erzurum istikametinde 

Ankaradan hareket etti Derhal harbi durdurmağa 
Milli Şel lnönü dün alqam ıaat tam 23 te husun trenle

riyle Erzurum iıtikametinJe ıehrimizden hareket etmiıler
Jir. Milli Sel'in beraberlerinde Riya.elicümhur Umumi 
Katibi B. Kemal GeJeleç, BG§yaver ve yaverleri, Husuıi 
Kalem Müdürleri ve maiyetleri bulunmaktadır. 

Ve Milletler cemiyeti asamblesinin nezareti altında' 

Milli Selimiz Ankara garıntla Büyük Millet Meclisi Re
iıi B. Abdülhalik Renda, Marqal Fevzi Çakmak, Bape
kilimiz B. Relik Saydam, vekiller, mebuılar, C. H. P. Ge
nel Sekreteri, vekôletler ve ordu erkanı, ıehrimizin ileri 
gelen ,ahayetleri tarafından ağvrlanmqhr. 

Doktor Relik Saydam Sulh müzakeresine girmek iıin 
TASARRUF 
HAFTASI 

- Bu sabaha kadar 

Cevap vermeğe dayet edildi. 
B U g U. . n B a şve k ,· ı ,· n Cenevre, 11 a.a. - Milletler Cemi· 

-~~~-=_=_=_=_=~_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_~_=_=~_=_=_=_=_=_=~_=_=:_=:~~~-=-=_=_=_=_:~ 

Edebiyat tarihimiz 
yeti bu ıefer çok kalabalık toplan-
aıııtır. Birçok delege ve almanlar da 

m U. . h ,· m b ·, r dahil olduğu halde birçok beynelmi-
lel memur ıetmittir. 

Halk, diplomasi alemine mensup o-
Onbet giin kadar önce, edebiyat öğ- tanlar mUİtesna olmak üzere, Millet-

l'etmenlerimiz, sayın Kültür Bakanı· ler Cemiyetinin ihdasındanberi ilk 

bıızın reialiii altındı toplandılar. Ve tku 1• ı e açılıyor defa olarak dııarda kaldı. Çok önemli kararlar aldılar : bir (Türk n u 
edebiyatı) tarihi yazılacak ve bir Konsey reisi B. Carton de Wiart 
,( Türk antolojiai ) bastırılacaktır. uat 11,15 de yerini iıgal etmittir. 

Bu senit ,,. lrawaYlfh dtlfilnceyl. lçtimaa 40 devlet ittirak etmekte· 
&örOtll alkıtlamamak milmlriln mll ? 

1 
b ldu dir. Polonya heyeti mevcut, Çekoslo-

Ancak, bu işi başarmak için nasıl bir Tasarruf hesapları 105 mi yonu u vakya ise :iıtiyerek namevcuttur. Mil-

ve anloloJimiı ( 1) 

llalumıt Esat BOZKURT 

~.a. Lb- DioJ.~m tcüri,p edil~~~.ıni i-:--:-ı-__ _..,,..... ____ ..;.. ___ .,..~~,...... .... •o..'"""".-... ...,.....,..,.._ . ..,ılii.tıılo~~ · A.ıuından Afaaniıtan. 
. "lıı~;::; tarih ve antoloji; 1) 1&· Onuncu taaarnsf ve yerli mallar haftaıı 'bu,Un ıaat 18 da Bat· (Sonu S inci say/ada) 
dece ( Divan edebiyatı ) nı, ( Tanzi- vekilimiz doktor Refik Saydam'ın bir nutkiyle açılacaktır. Milli 

lf~#': c.,.,.ıy.ıa ~.-,,,;. lop/,~,C.,...,rtltleıa 
bir görünüı 

!bat edebiyatı ) nı, ( Edebiyatı cedi - lktııat ve Tasarruf Cemiyeti, nutkun v_erileceği Halkevi salonun. 
de ) yi, ( Fecriitt ) yi mi ihtiva ede- da hazırlıklar yapmıttır. Nutuk, Ankara radyosu vasıtaıiyle bü
Ccktir ? 2) Yoksa, bütün Türk ede· tün memlekete yayılacaktır. Bu aktam da radyoda kurumun ge-
biyatını mı ? nel batkanı Balıkesir mebuıu general Kazım Özalp bir konuıma 

Bu sorular hakkında dlitllnebildik- yapacaktır. Haftanın diğer günlerinde vekillerimiz ve milli han
lerimi ıuracığa ilittirmeğe çalıJ8ca - kalar müdürleri kendi mevzuları üzerinde birer musahabede bu-
iı~~rek edebiyat tarihinde, gerek an- lunacaklardır. 
tolojide takip edilecek metod, biraz -----·--------~, Baıvekilimizin nutuklarında, daima 
Önce tesbit ettiğim birinci aorunun bir inkitaf halinde olan milli ekono· 
er.:amında ise, zahmete değmez. Bu Almanya'nın mi mevzularına ait entereı.>an matu -
Yolda yazılmıı, elimizde hayli ıeyler mat ve rakamlar vermeleriyle bera -
Olduğu gibi, yabancı dillerde de mev- her, dıt ve iç politikaya da temas et-
Cut zengin eserler vardır. • Ih meai muhtemeldir. Bu itibarla nutuk 
Meıeli Köprülüoğlu Mehmed Fuad- yeni SU büyük bir ehemiyeti taşımaktadır. 

lll rahmetli Şehabeddin Süleyman'la Haftanın devamı müddetince, bil -
)'a.ıdıkları nefis ( Osmanlı Edebiyatı tiln memlekette, Halkevleri, Parti şu-
l'arihi ), lsmail Habib'in ( Teceddüt taarruzu heleri, lise ve orta mekteplerde koiı-
tdebiyatı Tarihi ) ve son zamanlarda, feranslar verilecektir. Mekteplerde 
bu çapta olmasa bile yazılan tarihler, Londra, 11 a.a. _ Daily ExpreH'in yapılacak yazı müsabakalarında tale-
bir araya toplanarak, en mükemmel C h b' . b'ld' . belere mevzu olarak ekonomi ve artır-
b enevre mu a ırı ı ırıyor : . . 

ir ( Oımanlı Edebiyatı Tarihi ) elde ma ıle alakalı bahısler verilecektir. 
•dilebilir. . H.itt;r yeni bir sulh taarruzuna gi- Yazılar iki tasniften geçtikten sonra 

Hele muhtelif tezkerelerle, Mister rıımııtır. Cenevreye 35 alman gazete- kazananlara mükafatlar verilecektir. 
. ( Gibb ') in altı ciltlik İngilizce ( Os- cisi gelmi~ v~ bunların on biri mil- Bu hafta içinde yeniden kumbara a
bıanlı Şiirleri Tarihi ) inden de isti- letler cemıyetı toplantısında bulun· !anlar ve kumbarasına muayyen bir 
fade edilirse, ortaya konacak eser, mak m~zuni>:etini almışt~r. Bütün bu mikdar yatıranlar arasında kura çe
-eıki deyimiyle- bir ıaheser olur. Hat- gazetecıler bıtaraf heyetı murahhasa· kilecek, kazananlara mükafatlar da -
ta. yalnız Mister ( Gibb ) in, bütün (Sonu 5 inci sayfada) (Sonu 5 inci sayfada) 
bir ömür çahJ8rak vücut verdiği (Os-
lnanh Şiirleri Tarihi ) türkçeye çev-
rilirse maksat yine elde edilmiı olur. 

Yok böyle değil de, karar altına 
alınan eserler, yeni dil cereyanına 
&öre hazırlanacaklarsa, yani ikinci 
'<>ru icabınca yapılacaklarsa, milli ba
kımdan en büyük bir eserin doğumu
nun arifesini yaşıyoruz demektir. Bay
ranuna hazırlanalım. Neden ? 

Önce şunu kaydetmeliyim ki, ( Di
~ Edebiyatı ) türkçe değildir. Os
bıanhca'dır. 
Osmanlıca ise, grameri, sentaksı, 

kelimeleri yönünden türkçe değildir. 
Daha ziyade farsça ve arapçadır. Bu
rada bindebir türkçeye rastlanır. 

İtiraf ederim ki, Divan Edebiyatı 
)'Üksek bir eserdir. Türk malıdır. Onu 
Yaratanlar türktürler. Ve bunların i
çinde görüş, duyuş, sezif, incelik bakı 
bıından çaplarına varılmaz dahiler var
dır. Fakat ne yazık ki kullandıkları 
dit türkçe değildir. Tesirinde kaldık
ları terbiye, kültür Türk değil, he -
bıen safi denecek derecede fars ve a-

( Sonu 5 inci sayfada) 

(1) Bu ba,Iık altında Uluı'ta tefrika Evkaf umum müdürlüğünün tertip ettiği galeri dün açılmış-
e~ilecek ya:nııı mın h\ ··sasıdır. tır. Yukarıda galeride İnönü köşesini göl'üyorsunuz. Diğer re
Bır baımakaleyc fulaaını 11idıra • ı imi · · af "l" d" d" •• f d dır 
madım. .- crımız ve t sı at or uncu say a a , 

--

Kar altında Sovyet!ere karıı harp etlen beyazlar giymiı karla 
bir renk olmu§ lin kayak aıkerleri 

Bir İsveç gazetesinin haberi 

Finler bir şehri 
geri aldılar 

Mühim miktarda Rus kuvetlerinin 
çenber İçine alındığı bildiriliyor 
Stokholm, 11 a.a. - Aften Bladet iıimli 1.veç gazetesine göre, 

Finlandiyalılar, kuvetli bir mukabil taarruz neticesinde, Ladoga 
gölü timalindeki Suomosalivi tehrini geri almıılardır. Mühim 
miktarda ruı kuvetlerinin çenber içine alındığı ıöylenı:ıektedir. 

.(B_omı S iDCİ Nliada). 

• 

lfalya resmen 

dün Milletler 
Cemiyetinden ~ıktı 
ROMA; 11. a.a. - İtalya bu

gün resmen Milletler Cemiye -
ti'nden ayrılmaktadır. Filhakika 
İtalya - Habeş meselesi üzerine 
cemiyetten çekileceği hakkında
ki preaviyi vardiğindeberi bugün 
tam iki sen'! olmu:ştur. 

ltalyan gazetelerinin yazılan 
ROıvlA; .ı.l. a.a. - D. N. B. ajanıı 

bildiriyor : 
Le Journale d'İtalia diyor ki : 
Hükümetler ve milletler indindeki 

bütün itibarını ve kendi nefsine olan 
bütün itimadını kaybedc:n Milletler 

1 
Cemiycti'nin zevaline hiç kimse esef 
etmiyecektir. Milletler Cemiyeti buh
ranı Versailles sisteminin bir buhra • 
nıdır. Fakat bu sukut, Avrupa'daki 
yeni umumi ittihat buhranına kıya 
edilirse ikinci derecede kalır. 

Tribuna şöyle yazıyor : 
Milletler Cemiyeti'nin, tam şimdi 

cezri tedbirlerle ve taarruz mesele • 
siyle meıgul olmak vaziyetinde kahtı. 
kaderin bir istihzasıdır. Yakın gün • 
terde Milletler Cemiyeti yeni bir 
mağliıbiyete uğrayacaktır. Çünkü, on
dan, ancak, garp devletlerinin hege • 
monya entrikalarının tekerrürü bek • 
lenilir ve ciddi hiçbir ıey beklenmez. 

Türk Hava Kurumu 

Genel Merkez toplantısı 
Genel merkez heyeti 14. 12. 939 per· 

ıembe günü saat {10) da altı aylık 
toplantısını yapacağından sayın üye· 
lerin kurum merkezinde bulunmalan 
rica olunur. 

.. ııııııııııııııııııııııı,ıııtııııııııııı. - -- -: Bugünkü sayımızla § - -: beraber müvezzilerden Milli E 
: Piyangonun Yılbaşı ikrami- : 
: ye planını isteyiniz. S - -.,111111111111111111:11111!1111111111111,. 
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Üniversitede üç senede 
276 eser hazırlandı 

Rektör kitap vaziyetini anlatıyor 
İstanbul, 11 (Hususi} - Üniversite Rektörü B. Cemil Bilsel 

Üniversitede kitap meselesi etrafında gazetemiz için §U İzahatı 
vermiştir: 
"- Kitap meselesine dair son günlerde yapılan neşriyatı, dik

katle takip ediyorum ve bunlan memleketin ve talebelerimizin 
kitaba iştiyakının bir ifadsi olmak itibariyle memnuniytele telak
ki ediyorum. 

Şüphe yok ki kitap işi, üniversite- oldukça verimli olduğu neticesine va
nin halletmeğe mecbur olduğu işlerin rırsınız. Hatta bu neticeyi memleketi
en gücüdür. Bir kere ilmi eıer mey- mizin ve başka ınemlekctlerin yüksek 
dana getirmek kolay değildir. Bunun ilim mües•caeleri neşriyatiyle kork
için her şeyden eve! bir ilim adamının madan mukayese edebilirsiniz. 
huzur içinde kendisini ilmt araştır - B'nim mezun olduğum İstanbul 
malara verebilmesi ve hevesle bir ö- hukuk mektebinde ~alnız 4 kitap var
mür çalışması lazımdır. Muhallet e- dı. Bugün hukuk fakültesinin liste -
ıerler ancak böyle vücuda gelir. sinde profcaörlerinin basılmış 40 ki-

Bu şartların temin edilmesi halin- tabı görülmektedir. Tıp listesinde 90, 
de de eser vücuda getirememiş ilim l.n listesinde 30, edebiyatın 29 ve ik
adamları çoktur. Kendi branşımJa söy tJEadınkinde 13 kitap bulunduğu gi
liyeyim, Fransa'nın ve İsviçre'nin 1 bi. .. 
şöhretleri dünyayı tutan devletler hu- Kitapsızlıktan şikayetin haklı nok
kuku profesörleri Reneault ve La taları vardır. Bazı derslerin hala kita· 
Pradella, Mercier ve Borel çok uzun bı yoktur. Bunun başlıca üç sebebi 
yıllar okuttukları dersin ne muhtasar. vardır. Ya ders yeni konmuştur, ya 
ne mufassal birer kitabını bırakma. profesör yenidir, yahut da dersin ay· 
mışlardır. rı ayrı eserlere ihtiyaç gösteren muh· 

İktısadi şartlar "da ilmi eserleri ha- telif kısımları vardır. 
urlama meselesinde rol oynar, Tale- Mesela iktıtat fakültesinin dördün
beıi veya okuyucusu mahdut zümre- cü sınıfı bu yıl aı.;ılmıştır. Bu sınıfın 
!erde her yıl birkaç nüshası satılacak bütün dersleri tabii olarak kitapsız
eseri vücuda getirmeğe ilim adamını dır. Zaten eksikler en çok bu fakülte 
teşvik edebilmek 1'\zımdır. ile fen ve edebiyat fakültelerindedir. 

Biz, bunları ve hususi vaziyetimizi Eksikleri bir yandan tamamlamıya 
düşünerek kitap meselesinde şu pro- çalışırken üniversitenin genişliyen fa
gramla çalışıyoruz: ali yeti her yıl yeni eksikler ortaya 

1 - Her dersin mufassal veya u- koyacaktır. Üniversitede ilim öğreni
mumi hatlarını gösteren muhtasar bir lir ve ilim derinle~mekle elde edilir. 
kitabı talebeye mutlaka temin etmek; Bu itibarla her ders kitabının yanın· 

2 - Bunun için hocasına üç yıl va- da büyük ilim kitaplarına, ayrı tet • 
kit verme; kiklere daima ihtiyaç olacaktır. Bun-

3 - Profesörün çıkarmayı muvafık !arı, ne kadar hızla çalışsak gene kı
görmediği eserleri üniversitece bastı· sa yıllarda tamamlıyamayız. 
rarak kendilerine muayyen nüshaları- Talebenin ilk düşüncesi profesörU-
nı verme; nün notunu veya kitabını belleme ve 

4 - Garbin tanınmış ders ve müra- imtihanı bununla verip geçmedir. İ • 
caat kitaplarını terceme ettirip bastır- lerledikçe ve ilmin bununla elde edl
ına: lemiyeceğini öğrendikçe derslerde e· 

Altı yıllık mevcudiyeti olan üniver- saslı noktaları not etme, bunları de· 
aitede ilk yıllar, enstitüleri kurma ve rinleştirme, kitaplara, kitapanelere 
cihazlandırma faaliyetleriyle geçmiş- baş vurma hevesi gelir ve üniversite 
tir. Herhangi bir enstitü kitapsız ta- tahsili bununla yapılır. 
aavvur olunabilir, laboratuvarsız, •e- Not meselesine gelince: kitabı he
minersiz, kitaphanesiz tasavvur edile- nüz çıkmamış veya tamamlanmamış 
ınez. dersler içinde nüshaları tilkenmiı ki· 

Bu sebeple Universitede kitap bas- taplar için de mutlaka not tutma za

tırma işi ancak üç yıldanberi başla· rureti vardır. Bu notlar bazı fakülte
mıştır. Bugünkü durum şudur: !erde etıbbaca bastırılmaktadır. Bun -

Ünivesitede bastırılan eserler 104, !arı tetkik eden profesör ve doçent· 
hastırılmıya başlanmış olanlar 13, !erimiz her memlekette olduğu gibi 
bastırılmıya hazır bulunanlar 12, pro- bunların bazılarında yanlışlar gör
fesörlerce bastırılmış eserler 101, üni- müşlerdir. Fakat bu yanlışların tas· 
versitece terceme edilmiş, vekaletçe hih edilemiyecek mahiyette olduğunu 
bastırılmış olanlar 11, terceme edilip söylemişlerdir. Üniversite, kitabını 
basılmamış olanlar 35 ki ceman 276. henüz hazırlıyamamıı olan profesör 

Tercemeleri yapılmakta olan eser- ve doçentlerden ya notlarını hazırla
lerin sayısı 103 ve fakültelerin basıl- yıp vermelerini, ya talebenin tuttuk
mış olan mecmualarının sayısı 42 dir. !arı notları teksir edilmek üzere tas
Bunlara yerli ve ecnebi mecmualarda hih eylemelerini rica etmiştir. Der -
çıkan etüdlerle Cümhuriyet Halk sinde üç yıl geçirmiş olanları buna 
Partisi ve Hukuk İlmini Yayma Ku· mecbur tutuyoruz . ., 
rumu tarafından bastırılan konferans- Üniversite neşriyatı~ı. hızlandır
ları da i15ve ederseniz, üniversitenin J mak için bir matbaa tesısı mevzuu u .. 
ilmi eserler meydana koyma yolunda zerinde de, etüdler yapılmaktadır. 

Dükreı Büyük El~imiz ıetvimizde 
Bükreş büyük elçimiz B. Hamdul • 

lalı Subhi mezunen şehrimizde bulun· 
maktadır. B. Hamdullah Suphi birkaç 
gün ııehrimizde kalacaktır. 

ULUS 12 - 12 - 1~3".'! 

Ankara barosu 
dün f oplanch 

Yeni seçim ve senelik 
bütçe yapıldı 

Ankara, Çankırı, Çorum, Kırşehir 

ve Yozgat avukatlarından müteşek -
kil olan Ankara barosu yeni avukat -
!ık kanununun tatbikatiyle geçen bir 
seneden sonra ilk umumi heyet top -
lantısını dün Ankara Barosunda avu
kat Hayrullah Özbudun'un reisliği al
tında yapmıştır. Adalet ve hak saha -
sında esaslı ve mühim vechelea-i ihti
va eden ve avukatın hakiki mevkiini 
tayin eyliyen bu kanunun bir sene 
zarfında gö:..4 ü!en iyi neticeleri ve tat
bikatı hakkında baro idare meıclisi -
nin hazırladığı rapor ile geçen seneye 
mütedair olan hesabat neticeleri umu
mi heyete arzedilmiş, idare meclisinin 
bu mesaisi ittifakla ve şükranla karşı 
lanmış ve idare meclisinin ibrasına 

karar verilmiştir. Bundan sonra önü
müzdeki sene için hazırlanan bfr.tçe i
le kararnameli müzakere ve tasvip e
dilmiş ve avukatlık kanunu mucibin
ce bir reis ve 8 azadan mürekkep olan 
idare meclisinden kura ile çekilen 
dört azanın yerine gizli reyle yapılan 
intihap neticesinde avukat Fehmi 
Yağcı, Emin Halim Ergun, Recai Öz
men, ve Asım Rucanın ve idare mec -
!isi yedek azalıklarına da avukat A -
ziz Tahsin, Saffet Nezihi; Sel5mi Sa
vuran ve Nejat Sav intihap edilmiş -
!erdir. Bunu müteakip umumi heyet 
adına Milli Şefimize, Büyük Millet 
Meclisi reisine ve Başveki1imize ta • 
zim ve bağlılık telgrafları çekilmiş -
tir. 

KIZILAY 
Ankara Merkezinin 

yılbaşı balosu 
KızıHiy Cemiyeti Ankara merkezi 

ıenelerdenberi vermekte olduğu yıl
başı balosunu bu sene de 31 Birinci -
kanun pazar günü akşamı Halkevi sa
lonlarında verecektir. 

Balo işleriyle meşgul olmak Uzere 
Kızılay Ankara merkez heyeti arala
rından bir komite teşkil ederek hazır
lıklara başlamış bulunmaktadır. 

Ankara'da yılbaşının toplu olarak 
kutlanması 10 acncdenbcti verilen bu 

balo dolayısiyle bir adet olmuştur. 
Yılların verdiği tecrübelerden istifa
de olunarak balonun çok eğlenceli ol
masına çalışılmaktadır. 

Halkevinin biltiln salonları baloya 
tahsis edilecek ve bu salonlar müte -
hassıslar tarafından Avrupa tehirle -
rlndeki büyük eğlence salonları gibi 
tezyin edilecektir. 

Balo hakkında alacağımız maHlmatı 
her gün okuyucularımıza bu ıütünlar
da bildireceğiz. 

Toros eksperesi üç saat gecikti 
Dün 1ahah ııeınplon enpreainin geç 

gelmesi ve yollarda yapılan bazı tami
rat dolayııiyle Toros ekspresi akşam 
Uç aaat tehirle 24.10 da tehrimize gel
miştir. 

Nakliyat reammde 
Maliye Vekileti, nakliyat resminin 

toplanmasında beş para ve beş para -
dan qağı kesirlerin tay edilmesini 
kararlaştırmıgtır. 

Divrigi l~me suyuna 
kavuıtu 

Suyu Naci Demirağ 200 bin 
lira sarfederek getirili 

Divrigi, 11 a.a. - Kasabamıza 20 
kilometre mesafeden getirilen içme 
suyu tesisatı dün merasimle açılını§· 

tır. Naci Demirağ tarafından 200 bin 
lira sarfedilmek suretiyle getirilen ve 
Divriği'nin hayati bir ihtiyacını kar
şılıyan bu güzel eserin açılış merasi· 
minde burada bulunmakta olan me
buslarla Sivas'dan gelen bir heyet ve 
Naci Demirağ bulunmuşlardır. 

Belediye adına söylenen nutka kar· 
şılık veren Demirağ, memlekete ya
pılacak hizmetlerin henüz bitmediği
ni işaret eylemiş ve bu töreni takiben 
de mumaileyh şerefine belediye adı· 
na bir ziyafet ve akşam da Halkevi 
gençleri tarafından bir müsamere ve· 
rilmi•tir, . ..... 

Acı bir ölünı 
Galatasaray spor 

kulübü Ankara bi· 
rinci futbol takımı 
kaptanı E k r e m 
Kopman'ın Ni!mu
ne hastanesinde 
kendisine yapıl -
masına lüzum gö • 
rülen bir ameliyat 
neticesinde ve he· 
nüz yirmi dokuzMerhum Ekrem 
yaşınd3 bulundu - Kopman 
ğu halde vefat ettiği teessürle haber 
alınmıştır. 

Merhum Galatasaray lisesi ve yük
sek İktisat ve 1~icaret mektebi mezu
nu idi. Tahsilini ikmal ettikten sonra 
Gümrük ve İnhisarlar VekUetine in
tisap ederek çok kısa süren hizmet 
müddeti esnasında amirlerinin tevec
cüh ve itimatlarını, daire arkadatları .. 
nın da sevgilerini kaunmııtı. Hayat· 
ta halfık bir genç olarak tanınmış bu
lunan Ekrem askerlik hizmetini de 
ikmal ederek topçu teğmeni rütbesini 
kazanmış bulunuyordu. 

Ankara Galatasaray kulübünün fut
bol faaliyetinde başlıca amil olan Ek· 
remin bu vakitsiz ölümü gehrimizde -
ki Galatasaray ailesin! derin bir tees
süre botmuştur. 

Allahtan kendisine rahmet diler, a
ilesiyle kaptanı bulunduğu Galataaa -
ray kulübüne taziyetlerimiıl sunarız. 

Galatasaray Spor Kulübünden : 

' 
Şarap ofisine iıtirakimiz hakrnn u 

B. Raif karadeniz Millet 
Meclisinde izahat verdi 

Bilyük Millet Meclisi, dün doktor Mazhar Germen'in reisliğinde top
lanmıştır. Encümenlere seçilecek olan zatların intihabından sonra beyne!· 
milel şarap ofisine iltihakımız hakkındaki kanun liyihasının müzakeresi• 
ne başladı. Proje üzerinde muhtelif hatiplerin mütalealarırla encümen na· 
mına cevap verildikten sonra ıöz alan Gümrük İnhiıarlar Vekilimiz şu i· 
zahlarda bulundu: 

0
- Bu ofise iştirikimizle devamlı 

bir teahhüt altına girmiş olmuyoruz. 
Bu sadece ilmi mahiyette teşekkül et· 
miş bir ofiıtir. Ve bir sellhlyeti reı
miyesi de yoktur. Biz bu ofise gir -
melde harici şarap piyasasının şeklini 
öğrenmek ve sonra bu piyasalar hak
kında ma!amat almak ve ~arabı bu su
retle ısliih edebilmek için bu ilmi ko
misyonun meıaisinden faydalanmak 
niyetindeyiz. Buraya da:liı olmakla 
seende vereceğimiz aidat bin lirayı 

geçmez. Gerçi bu uzla§ma metninde 
3000 altın frank yazılmıştır. Ama bil
ahare 32 bin kağıt franga tahvil edil
miştir ki bu da bugünkü kur !izerin
den bin türk lirasına yakın bir para
tutar. Vereceğimiz aidat budur. Niye 
timiz şimdilik bir hisse almaktır. Ve 
bununla iştir5k etmektir. Ayrıca bu
nun için de bir mümessil gönderecek 
değiliz. Bu vazifeyi orada bulunan a
taşe kommersiyalımıza gördüreceğiz. 

Buyurdular ki bu asıl uzıa,ma ti.dil 
edilebilir mi? Ortada bir uzlaşma var· 
dır. Biz oraya iştirak ederken eğer 

muayyen bir noktai nazarımız varsa 
ve eğer müessir olabileceğimizi aklı
mız keserse biz iştirak ederken onla
rı şart koşarız ve bir kaydı ihtiraz! 
dermeyan edebiliriz. Fakat timdilik 
böyle bir kaydı ihtirazı dermeyanını 
düşünmüyoruz. 
Bazı tercüme hatalarından bahiı bu

yurdular. Fakat malumdur ki muka
velenin esası Fransızca metindir. Bu 
layihaya bağlı olan bu tercüme sade
ce yüksek meclisinize bu uzlaşmanın 
mahiyeti hakkında bir fikir vermek 

için hazırlanmıştır. Bizim bağlanaca• 
ğımız asıl metin franaızcadır. Yalnıs 
arkadaşım bir noktaya temaı ettiler: 
matbuat da buna temaı etmişti. Şarap 
ofisine iştirak ediyoruz, binaenaleyh 
şarapçılığın tevsii, ~arap satışının ar
tırılması, şarabın çoğaltılması arzu .. 
diliyor. Bu ise alkolizme kartı iyi bir 
şey değildir yolunda tenkitler g6fw 
di!ın. Arkadaşımız da söylediler. Bl.s 
hiç bir zaman alkoli! çoğaltmalı: nı,... 
tinde değiliz. Herkes alkol alsın, ı.
tihl§k etsin ve içsin demiyoruz. Bll&
kis halkın sıhat!nl korumak için yftlıı• 
sek dereceli alkolden bunları kurtu
mağa çalışıyoruz. 

Fakat derhal bunu menetmelıı, .... 
tiyen bunun lçilmeslno mUaude et• 
memek birçok tecrübelerle ııablt olda 
ki müsmir olmuyor. O halde tedrlc4R 
ve kendiliğinden halkı daha dlltlllr 
dereceli içkilere meylettirmek oure • 
tiyle ve bir tedriç yoliyle alkol ipti• 
15sından halkı kurtarmak tasavvurun• 
dayız. 

Bu noktayı bilhassa y!lkoek buzu• 
runuzda tebarüz ettirmek istedim. 
Arkadaşımız bu ofise lştirlk etml· 

yelim diye bir noktai nazar izhar et• 
medi. Endişelerinin ve takıldıkları 

noktaların da bu suretle tavazzuh et• 
miş ve bertaraf edilmiş olduğunu zar
nediyorum.,. 

Vekilin bu izahlarından sonra mad· 
delere geçilerek !Ayihanın birinci mil• 
zakeresl yapılmı1tır. 

Büyük Millet Meclisi yarın ast 15 
te tplanacaktır. 

Yurtta C. H. P. Merkez 
kongreleri devam ediyor. 

J 

B'r k f dalı kararlar vorildi 
İzmit, 11 a.a. - Cümhuriyet Halle Partisi Kocaeli merkez ~1 

kongresi yapılmııtır. Kongrede parti müfettiıi ile daireler rü
ıı hazır bulunmuılardır. 

Birinci futbol takımımızın kaptanı Dilekler üzerinde yapılan mllzake- Halk Partisi Trabzon merkze koncn-
Ekrem Kopmanın, genç yaşında haya- reler çok açık ve samimi bir hava için- ı! dUn vali ve bütün dalro mlldürlerl 
ta vedS. ettiğini büyük bir acı ile ar- de geçmiş ve icabettikçe vali ve daire ile kazalardan eelon Parti idare ho • 
kadaşlarımıza bildiririz. reisleri tarafından müzakere mevzuu yetlerl ve Partililerin lttlralrlyle açıı.-

Merhumun cenazesi 12. 12. 1939 oa- olan meseleler etrafında delegelere 1- mıgtır. 
lı günü Nilmune hastanesinden kaldı- zahat verilmiştir. Bu arada Ziraat Ve- Kongre mesaisine bqlarkon Ebedt 
rılarak namazı Hacı bayram camilnde kaleti tarafından bu sene Kocaeli'ye Şef Atatürk'Un hatırasını hürmetli 
kılın~ıktan sonra Cebeciye defnedile- gönderilen selektörlerin köylüye bü- anmış ve Milll Şef İsmet İnönil'n• 
ceketır. yük faydalar temin ettiği kaydoluna- karıı derin bağlılık ve tükran duygu• 
Arkadaşların saat 12 de camide top rak hükümete teşekkür edilmiş ve bu !arını izhar eylemiştir. 

lanmış bulunmaları. yardımdan istifade edememiş olan Dilekler üzerindeki mU.ıakerelerdı 
mıntakalara da selektör gönderilmesi vali ve aHikadar daire müdilrlerl tarao 

Bankalardaki biriken paralar 
memlekette iş yaratır. Küçük 
arttmna hesapları bir araya 
gelince Ulusal Ekonomimiz 
için btiylik bir kredi kaynağı 
olur. 

arzusu izhar olunmuştur. fından izahat vcrilmiı dllrt aaat ıU • 
İki gün süren içtimaına başlarken ren ve çok samimi ve olgun bir müsa. 

kongre Partimizin kurucusu Ebedi kereden sonra kongre yeni idare he
Şefin aziz hatırasını anmıt ve başta yetini seçerek mer.aislne nihayet ver
Milll Şef İnönü olduğu halde büyük- miştir. 

Trabzon' da 

!erimize bağlılık hislerini izhar eyle- Antep'te 
miştir. Antep, 11 La. - C. H. Partlal -,..,...,...,.. 

Trabzon, 11 a.a. - Ciimhuriyet 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

kez kazası kongresi diln merke• ft 

köylerden gelen delegelerin iştira • 
kiyle yapılmıştır. Kongrede vali, Par
ti m!ifettişi, daire mlidUrlerl ve kala
balık bir dinleyici kütlesi hazır bulua 
muştur. Hava tulııf!u ve dıırgun geçti 

Dün şehrimizde hava bulutlu geç • 
miş, rüzgir cenubu garbiden saniyede 
bir nıetre kadar hızla esmiştir. Günün 
en yü\:sek sıcaklığı 6 derece kayde -
dilmistir. Yurtta hava Kocaeli, l{ara
deniz ... sahilleri, doğu Anadolu ve ce -
nup doğusunda yağı~lı, Ege ile Akde· 
niz sahillerinde bulutlu, diğer yerler
de çok bulutlu geçmiştir. Dün sabah 
saat s•kize kadar dü<en yağı,hrın ka
re metreye bıraktıkları su miktarları 
Camlıca'da 26. 1sl<ilip'te 23, Ceyhan · 
da 30, Kocneli'de 20, Bursa'da 16. Zon 
cu~~ '.c'ta 4 , I!ı-lım'da 11, Ge,ntik'te 
J 1 d Ye ... y &ı:ı ~ö:en yerlerde İ!e 1-9 
Lö' o,..,r;r.ı '."r3"''f'l.•1 ~'"1. Ö'r:i',..n k~r ör

tii11!ri<'..:n '·nl1·11·'{1:rı !Jlı1<ı1t(dl JO 
~!lrıkam1 s 't.1 3l, F.rzur'11u.'Ja 8, 1-Iak~
ri' Je 7 ~a~ti111et;rc,li r. Rüzgir!ar Trak
ya , E~e ;re l{aradeniz sa~ıi11crinde şi
ma!<len di~er yerlerde cenuptan en 
ço1-:: 7 metre k1,lar lıızla esmişl:ir. En 
yi;t.;cı;~k sıca1<'ıl~l~r E-ırs:;.ı.'rla 10, Div::ır
h~1r1r'~1 l~ Snm~•11ın'rl:\ J :1, to;ı;\.:"•nde · 
ruıı\!a 16 c!er~~e k:ıv<l.cdilr.ıi:;tir. 

Ça~rı 
Y Arzul•al Encümeni bugün Grup 

içtimaından '~onra topl:ırac:ıkt1 ... 
X İktısat Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 

Kostümlü balo 
Evelkı" gece Çocuk Esirgeme Ku

rumu'nun kostümlü baloaunda gü • 
ze/, taclı ve eğlenceli saatlar geçir
dik. Bu seçme toplantının aynı za
manda yoksul vatan çocuklarına 
yardım etmek gayesiyle tertip edil
mi§ olması eğlenenlere eğlenceden 
daha yüksek bir baz de veriyordu. 

Hele davetlilerin bir çoğunun ye
ni ve eski mil11 kıyafetler giymiı 
olmaları balo için ayrı bir hususi • 
yet, bir hareket, bir canlılık fimili 
olmuştu. 

Oldukça uzun bir müddet, Mill1 
Şef'i ve refikalannı da aralarında 
görmelc balo davetlileri için müs • 
tesna bir heyecan ve şereflenme 
\'asilesi tc!jkil etti. 

Muhtelif bölgelere ve muhtelif 
devirlere ait yerli kostümleri gö -
ren/erden bir kısmı, benim gibi, zi .. 
hin/erinden şu mütaleayı geçirdi -
/er : bu kostümlerin bir kısmı, mü
tenasip endam/ara ihanet edecek 
şekilde bol, kısa veyahut uzundu. 

Üzerlerindeki n•kışları. alt ve 
iist kısımlardaki biçimleri ipka et
mek şartiyle bunları biraz daba ye
ni zevlce ve vücudun Bher;gine uy
dursak fena mı olur ? 

Bu işl terzilerimizin Criation 
kudretlerinden bekliyebiliriz. Ni -

tekim b6yle bazırlanmış kostamıer, 
6teldlerinin yanında büsbatün müs
tesna duruyordu. 

*** 
Bir Fıkra dolayısiyle! 

Dostumuz Peyami Sala'nın az 
ciddi, çok hafif bulduğu mevzuları, 
kendi namına kaleme alan Server 
Bedi, geçen hafta Basın Birliği'nin 
gazeteci Tevfik Necati'ye bir ka • 
bahat işlediği için altını deği§tir • 
mek lazım geldiği ve Finlandiya 
hamamlarında bir yabancının natır 
kızlara sarkıntılık ettiği hakkında 

çok nezih ve ahlaki fıkralar yaz -
mış olan bu muharrir, eve/ki gün 
de şu paragrafı kaleme almı§tır : 

" Ulus gazetesinde muaJlim. mu
harrir Nurettin, maarifi müdafaa 
için bana iki sütun sövmüş. Dost -
/uğuna ve terbiyesine yakıştırama
dım. Bende pek iyi hatıraları olan 
nezahetini bozmadan da müdafaa -
aını yapabilirdi. 

Ankara muhabirimiz Mckkı" Sait 
Esen, Nurettin Artam'a sormu~ : 

- Hani muallimlerin meslek ah
lakına uygun olmıy_acak münakaşa 

yazıları yazmasını Maarif Ve.iri/eti 
yasak etmişti ' 

Bir an için zarafeti menfaate fe
da etmeğe mecbur olan muallim -
muharrir de şu cevabı vermiı : 

- Maarifin lehindeki mOnaka§•· 
/ar müstesna 1 

Cümleyi tamamlamamı:ı:a müsaa -
de buyuru/sun : 

- Maarifin lehindekl ve bizim 
aleyhimizdeki münaka§alar müı • 
tesna / " 

Nurettin Artam'ın Peyami Safa • 
nın bir makalesi dolayısiyle yaz • 
dığ1 bir yazıya kar§J Server Bedi 
tarafından yazılan fıkrayı yukarıya 
aldım. Bu fıkraya, kabul buyuru • 
/ursa, T. 1. bu sütunda kısa bir ce-
vap versin : 

Nurettin Artam'ın iki ıatunluk 
yazısında, sevdiği ve her zaman da 
seveceği dostu Peyami'ye söğme de
ğil sayma vardı. 

Birinci kısım, böyle değerli bir 
muharririn rastgele, şundan, bun -
dan gelmiş yazılara neden tetkik • 
siz, tahkiksiz inanıyor? mukadder 
sualine cevap teşkil eden şöyle bir 
tahlildi. Buna söjme denmez. 

ikinci kısım, bir takım muallim
lerden gelmiş ve kolayca muhar • 
ririn makalesinde yer almış olan 
imzasız mektupların iddiasına ra -
kamlara dayanarak verilmiş cevap -
/ardı. 

Daha 6nce Peyami Sala tarafın
dan yapılması /bım gelen böyle bir 
incelemeyi yaparken kullanılan •ağ· 
lam ve doğru rakamların bir nevi 
ağız bozma te/4.lr.lri edilmesine bi • 
zim aklımız ermiyor; eren varsa 
beri gelsin 1 

Mevzu üzerinde, gerçekten, Mekkf 
Saı"t'le bir konuşma geçti. Fakat 
şöyle : 

- Sen de maarif manakaşalarına 
katı§ması tlmimle menedilenJerden 
değil misin ' 

- Fakat Peyami namına Server 
Bedi, geçen hafta muharrir • mual
lim/erden kimlerin bu mevı:ua dair 
yazı yazamıyacaklarını, İsimlerini 
sayarak, ilAn etmiıti. Orada adımı 
görmedı"lim için yızmağa cesaret 
ettim. 

Bu şaka, telefonla Ankara'dan ls
tanbu/'a aksederken ya yolda, ya . 
but da Cümlıurı"yet idaresinde ne 
şekil almış, görüyorsunuz. 

Bunu görünce, acaba Peyami Sa
fa, muallim/erden aldığını s6yle • 
dı"ği mektuplar üzerinde bu türla 
lüzumlu tadil ve tashih/erde bulu-

Ebed! Şef A tatUrk'Un yüksek hatıft 
sını tazizen beş dakla silk1ltu mftt
kip mesaisine başlıyan kongre, vlliye
timizi al5kadar eden başlıca meseleler 
ve ihtiyaçlarlara ait dilekleri mlltake
re eylemiştir. Çok samimt bir hava l• 
çinde geçen bu mUzakereler esnasın· 
da vali ile belediye reisi, dilekler 11.r:e
rlnde delegeler tarafından sorulan ili· 
a!lere karşı izahat vennlşler, bunlar • 
dan yapılması mümkün olanların ta • 
hakkukuna çalışılacağını ve diğer kt· 
sımlar üzerinde alakadar makamlar 
nezdinde teşebbüslerde bulunulaca • 
ğını temin eylemişlerdir. 

Parti mensuplarının siyasi olğunlu
ğunun bir if~d~si olan bu mHzakere -
!eri müteakip kr>ngre mes:ı.i,ine aon 
verirl-:en yeni idare hevetinin seçmi1 
ve Milli Sef İnönü'ne. B•şvekile, Par· 
ti umumi kitipliğine sevgi, say~ı ve 
bağlılık hislerinin bildirilmesini ka • 
rar altına almıştır. 

nuyor mu ? diye insanın içine bir 
şüphe giriyor. 

En son cümleye gelelim : lıfaa • 
rifin lehinde olan bir şeyin F'eya • 
mi aleyhinde olması hatıra gelmez
di. Fakat günahı, vebMı Server Be
di'in boynuna: bu bir intakı hak iae 
biz ne diyelim l 

T. l. 
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Hindistan ve harp 
Royter muhabiri Fin cephesinde Belçika'nın 

bitaraflığı 

• 

ISTANBUL Gazeteleri 
Hintlileri temail eden "konsre 

~•rtiai,, i:e umumi vali araaındaki 
ıl,tilaf bir çıkmaza girmiıtir. Ve e
ier bu çıkmazdan kurtulmuma bir 
Çare bulunmazsa, kongre partisi, 
»aaif mukavemet kararım tatbik e
decektir. lhtilafm mahiyeti mal\im· 
d"r: Hindistan lngiltere imparator-
1'ıiu İçinde dominyon atatüaü iatİ· 
hr. Kon1T9 partiai, on Hne kadar 
-..ı verdiii bir kararda reyleri a• 
~akaızm hintlilerin bir defa daha 
llVbe ittirlk etmi1eceklerini bil· 
dinniıti. Cenubi Afrika Ye Kanada 
IU»i laciltere dominyonlannın reyi 
'111Urken, Hindistan Londra hükü· 
lllaetinia karariyle muharip vaziye
te sbmit bulunu,or. Bu meaelede 
ICb önGnde bulundurulması icabe
den mihim bir nokta ıudur ki Hin· 
diatan halkı, Almanyaya kartı mu
laareheye ginnenin lbmnunu tak· 
dirde .lnsiltere imparatorlufunma 
......._si hir cüzGnden geri kalma· 
a.aqtaclır. Naai felaefeai k&J'fıamda 
h• lülltli uacak iatikrah du1abilir. 
Votkifer Beobahter gazeteainin, .on 
•aeenluda Lkeadervari Hindiatan 
ftt.hatmclan bahaetmeai de dikkat• 
liJJktır. 

Palrat Hlndio1tan lna harhe girme 
~ k .. cliai ........- btiyor. Da· 
ha ima bir ifade ile Hincliatan hiç 
obnazaa Kanada •• Cenubi Afrika 
~. A.YUturalya kadar mukaddera· 
baa hlkim olmak iatiyor. 

mllakika her mllletia kendi mu· 
kaddcratma hakim olmuı mukad
des bir pnmiptir. Fakat Hinc:liatan 
lll ... t .. lnde bunun tatbikı • herhal· 
ele derhal tatbik& • için birçok zor
haktar yardll'. Hindiıtan bir memle
lcet delil, bir kıtadır. Ve bu kıta ü
••rincle clil, din •• han itibariyle 
lairibirinden ayn olan birçok mil· 
letıer ya .. ••ktaclır. Ne Kanada'da, 
._de AY111tural1a'da böyle bir •a· 
aiJ'et pldur. Bundan daha az ekal· 
li1et unaurlarmı bir ara1a alan 
,111-.Jeketler AYntpa'da bile yallJa• 
~ar, ,..Julmıtlarcbr. Bununla 
beraber, lnslltere'nin en ıeniı bir 
otonomiyi Hindiıtan'dan eairgeme
cliii de aalatılı,.or. iki J'UY&rlak ma• 
.. koa1 ....... t1.n ....... 1931 ... 
il ...... - .... •..ı.ttea .et ... 
itil olmak üzere bir federasyon ku· 
tu1muıtur. Bu on bir devletin aeki• 

~°:.~-=.: =~h! 
kliı..eti, umumi vali vaaıtasiyle idari 

gördüklerini tafsilatla anlatıyor 

- 2 O derecede 
finler şevkle çarpışıyor 

Muhabir, Fin cephesinde alınan tertibatı ve 
Sovyetlerin harp vaziyetini anlatıyor 

Londra, 11 a.a. - Royter'iın Helıinki' deki husuıi muhabiri bil
diriyor: 

Kareli' deki Finlandiya cephesinde 24 aaat geçirdim. Muhasa
mat& bqlanddıjındanberi her gün az çok ilerlemit olan kızdor
du, bu,Un Mannenbeim battı önünde tama.mile c:lurdunılmuftur. 
Kıt müthit bir kutup mmtakaaı kıııdır. Hararet derecesi, aıfmn 
altında 20 dir • 

BrUbel, 11 LL - Mebualar mecli· 
si reiıl Cauwelert Flaman katolikler 
grupuna hitaben söylediği bir nutuk· 
ta, Belçikanın Hollanda karııaındaki 
vuiyetinl, ıu çok minidar sözlerle 
anlatmııtır. 

l{ollandaya brp vaki olacak bir 
taarruzun, Belçikanın vaziyetini de -

1 ği1tlrmiyeceğinl iddia etmek çok yan
lı§ olur. Mevcudiyetimizin eau ıart
larını tehlikeye koyan hidiseler kar
ıısında bitaraflığımızdan vu geçmek 
hakkımızı kullanmıya ve istiklll siya· 
setimi mini değildir. Bundan da, hiç 
bir memleket, kendisine karşı olan 
teahhUtleriml:r:e aadakatalzlikte bulun 
dufuınuz hOkmUnü çıkaramaz. 

Lafun ile torpil ferfibatı ) 
Sovyet topçuıu, mllthit ıurette o

bllı harcıyor, fakat bulundufum mın
tabda obOaler çok yukarıdan geç
mektedir. Her hangi bir tehlikeye 
marus kalmıyacaium nuan dikkate 
alan birkaç Finlandiya aubayı, beni 
"Nomanıland" m en ileri noktuına 
kadar ıötürdlller n beni yalnus inp 
bakımından delil fakat aynl uman· 
da arazide tevzi edilit bakımından 
hayrete dütüren llğım ve kara torpil
leri tertibatını gösterdiler. 

lngiliz Kralının emriyevmisi 

Makelenmİf .UaMar 

"Geçmiyecekt·ir!11 

"yakahyacağız ! /1 
Londra, 11 a.a. - Daily Expreu ıazetesi, doğu cepheainde ye

niden ingiliz kıtaab muvasalatmm ~ derin bir memnuniyetle 
ka~ılandıjmı kaydediyor. 

ı 
Ciimhuriyel 
lktıaadi hayatta normal 
muvazene 

Ymıua Nadi buciinkii ınıııkalealııde (i.k
bAdi bayatta nonnal muvazene) ballı -
ir altında, Ticaret V ekiletinin iatihsal 
ve iatiblik itibariyle memleketin umwnl 
hayatında normal bir muvazene tct>iloini 
iatihdaf eden aiatemli ve ıeıııı c;alıtma • 
laf" üaerinde bulunduğunu anlatmaktadır. 

Cümhuriyet, birinci sayfasında, "A· 
aılaız haber, Türkiye'deki alman elçiı;i • 
nin deiiıtirilme5i için büküır.ctimizin 
t01ebbüate bulundui u doğru d cg.il" bai
bkları altında bu haberi tekzip etmekte
dit-. Bu haberde Berlin'dcki elçiliğimiz -
de bir matbuat ataşeliği ihdas edileccil
ni ve bu biif'oya tayinlerin yapılmak üzı> 
re oldugWlu yazmakta, Almanya'dan 
ıönderilen ıazete ve broşürlerin ~ıl -
madan sahiplerine iade edildiii illve o
lunma.ktadır. 

İKDAM 
Almanya mnttefik a-nnda 

Abidin Da.- (Almanya miiıtt.eük ·
Tlllıda) adlı bucünJdl t.pnshlainde. Al
manya'nm yalnız kaldığı talı:dkde niha
)'et mailtlı> olma(• aWık6m oldutuna, 
onmı ~in u.idul aoldıaa Uadiaine miit· 
tıef&ler aramakta olduiwıu. politika ve 
diplomasi yollawle temin edemedlli bu 
müttefikleri ıuyik 'ffy& tezYir ile elde 
etmi:re utraftıiım bydet:mektedir. 

MubarTir, Almanya'run propapnda 
Ye tezvil' ile harbe tutuıtunn* inedi· 
li devletl«in en 90D miaalinln de Tür • 
kiye ile SoVJ'Ct Rmya oldujuıııa .a,.ı. • 

mekt.e '" almmıların ıütiiklerl lledef
lcri anlatmaktadır. 

•.a. M• tbuat Servısi 

dm birine llticaya mecburdurlar. B ita· 
raf demeık orıeç harudan ıilinnıeyı SÜ· 
:ı:c al ma k demektir." 

Alman propagandası 

1'an ıazet.csi, bUyilk manşet1erle il': 
a.-ıh i foainde (Alman p ropagana a ve ıt· 
tihbarat tetkilltı naurl c;ahııyor) ııua i 
sormakta ve bu teıkilatın Ankara, İs
tanbul ve lzmirdeki faaliyoti bakkm • 
da da tafailat vermektodir. 

Gazete, ayn b ir c;erc;eve içinde, iJ-i 
üç ıünden beari idarehtme1e mıwıtel E 
amıflara menuup vatanda4ların murac;ı.. 
at ederek, Almanyadan posta ile prOP- • 
~anda evrakı cetirdi«lerini ve bu propa
ıanda evrakında H itlere yapılan ı;uik~ :ı 
din inciliıler ta-rafından bazırlandığmı 
ve müttefiklerimizle aramızı ac;mak ia • 
tedikl«ini açıkca iuh etti.ldel'ini kay
dederek, Almanya hük'1.metinden bu pro
pagandaya bir n ihayet venrıe6ini iet!
yemez miyiz 1 Sualini tekrarlamakta • 
dır. 

Yeni 
Ne için mattellmT 

Kardan bembeyu olmuı ağaçlar ll· 
serinde, ellerinde maakelenmit maki
neli tllfenkleri, gene bembeyaz giyin
mit fln ukerleri g8rdilm. Yerde, bir· 
denbire ~ok yakın meaafelerde, yalnı.1 
afn dıpnda bırakılarak tiıt tarafı 
tamamlyle toprap gömUlmilı, toplar 
gilrdilm. Topların etrafında kar, ta
mamiyle bakir kalın bir tabaka arse
dlyordu. 

İngiliz matbuatı, lnsiltereyi framulan karada yalnız bırak
m•kla itham eden alman proJ>aaandumm bu auretle kati aurette 1 A il 

Etraf ta, bildin tepelerde, kardan 
bafka bir teY 18.ıe 18.1llkmilyor. Fa· 
kat bllttın buralarda f in aıkerlerl, fin 
mevdleri ve en modem maldnelile 
mllcehhe.ı fln tayyare taruaut mer
kezleri var. Bu merkezler, çok yuka
ndan dahi ıeçaeler, Sovyet tayyare
lerini ordu batkumandanlıfına ve bu 
lırualla bildin Flnlaıadiya',a haber n
rlyor. 

Finlandiya mnsilerinln kuvetinl, 

tekzip edilmit olmasmclan dolayı memnundur. 

M 1 l
;--ı Kıralın emriyeumiai 

O Yn O r 1 Q 1 Gazeteler, kıratın Franaa'daki ingi
lh orduıuna tevcih ettiği madalya 

. dolayıaiyle lord Gort tarafından ti -batan ~~:~lk emiryevmiyi neıret -

Emiıyevml fGyle bitmektedir : 

gemiler 
lnailtere Amerlkı' din 

65 bin tonluk gemi ıhyor 

.. Her bldııia, Franaa'J& muvaaall -
bm.ldanberi vuifenizi yapmamıf ol
a)'duıu bu tu•fe nail olmayacaktı • 
nıs. Biliyorawıuz ki, düpnan Franea
da katettiğimiz yolu tayyarelerinin gö 
.dlyle takip etmektedir. Biliyorsunuz 
ki dÜflDa.Dın aradığı aizainis. Tahrip 
etmek lnedifi eluiniz. Şerefli anan~ 

Londra, 11 LL - Muayyen tarih - !erin.izi idame edecebini.z. Bunu bay
lere nazaran Umanlara muvualatları raklanmzm tizerine yazdınız. Mtlte -• ı_ 1• •• • L.1- ~ • .:.ı.ı.. - - ..... - - ... 

"" -· - ...... ,. 
Maneviyat yüksek ...... kaybolmuı nuarlyle bakıldığİ rea - iabetlf niJ&D alını.z. tç:lnbden blr tek 

men bildirilmektedir. kişi kalsa dahi endaht ediniz. Bu bir 

Bitaraf kalmanın ceza11 
M. Zekeriya Senet, (bitaraf kalma· 

nm cezası) bathlrb makaleıaiade 1Jita.. 
raf lı:alan Jdlçtüı: devletıerin akibetindea 
bahaederek ezcümle tö:rle demektedir: 

"Küçük milletler tek bql&rma drrler 
harbma kaf111DUlar. Awupa bir bQat me
mat mücadelesi içindedir. Ba bö7ilk ve 
nihai kavaada ietikllllerini korumak ı .. 
tiyen ldlçök dtıYletler ,. bl~ ~ -
vetlenmeie vayahut büyük devletler • 

Rusya bir nota vererek 
1ngiltereyi protesto etti 

~tQQomiyi haiz olan bu devletlerin 
itlerine han huaularda karqabilir· 
..... kanuaueıaainln meri7ete sir· 
diti aamaadanberi fili7atta bu .. ıa. 
lainıini ula kullanmamıfbr. Dijer 
'-aftan inıilu hükümetinia harp· 
t• IODl'a •aai1eti yeni battan tetkik 
ederek hintlileri tatmin edecek ... 
killer aramayı da Yadettiii ele aala· 

Finlandiya kıtalarının maneviyatı 
çok milkemmel. Asker çok şen. Har· 4822 tonluk Ashlca, tek kişi yere serilmiş de olsa, batta 
bl, kıı ıporu yapanmı sibl bir tevkle 4651 tonluk Nevton Beech. " mermisiz de ka1aa yine vursun. Yal. Moıkova, 11 a.a. - 28 tefrİnİsanide Büyük Britanya bükümetl 
yapıyorlar. 8196 tonluk Huntaman ve 5299 ton- nız memleketinizin nazarları delil, alman ihracatına kartı ittihaz ettili tedbirleri netreylemqtir. 

Gaz-:tecilerf gezdiren otomobilleri, luk Tremanion. müttefiklerinizin ve imparatorluiu • Büyük Britanya hükümeti bu emirname ile, bütün alman liman. 
eğer yanımdaki ıubaylar ı&ıtermese- Bunların tonilAtotu ,ekdnu 22.368 nu.zun nazarları da ıize müteveccihtir. !arından gelen eşyanm denizden naklini ve keza her türlü alman 
lerdi, göremiyecektim. Bu otomobil- dir. Adalet ıizinledlr. Bunwı için töyle eıyaıının bitaraf memleket limanlarından ihracını yasak etmek· 

llbnaktadll'. 

ler, o kadar gilrel maıkelenmiıtir. EylW, Teırinievel " teıriniaani ay deyiılb : .. On ne puee pu. On la tedir. 
T ları sarfında İngiltere 300.000 tondan aura ., - )'lni "'geçmiyecek. Yakalıya-

t111f11'elerin tertibatı blru qağı olarak 82 vapur kaybet • c:atu- BUyük Britanya hUkllmetl, mezkt\r \ 
Finlandiya ordusundaki tayyareler· B --'-1 d ı mittir. u aon iki cOmle ingilizce olan e- eıyayı ..... e ecek gemilerin ngiliz 

Fakat lüntliler, dalla do.ır.-- de, bu.z tutmuı göller Uzerine inebile- J · · d f F r d •·-- cek ve hattı eler buz kırılıraa su il· er•ey torpülomnda ölenler nuryevmı e ransızca olarak yazıl- veya ranıız ımanların a tevakkuf 
konan partisi, derhal bir m6e11•an serinde durabilecek huaust t t'bat Amirallik dairesi, bundan bir kaç mııtır. etmelerini istemektedir. Eıya müaa-
llaecllai toplanarak Hindiıtan için vardır. er ı gün evet Jeney Torpido muhbirinin Frcınau tebı:~ · dere edilecek ve cebren aatıp çıkarıla 
l,.ı_ L-----... ı p-J•_....!-l- L--ır- ~· k Al ır •-- .... .- ,... Finlandiya ordusu müda! t ti • torpillenmesi neticesinde telef olan • Parla, 11 LL _ ıı Kinunuenl ak- ca tır. manyanın mücavir bulundu-

Evelki . gece ve dün 

Muhtelif yerierde 
zelzele hissedildi ı._ ..... istemekte ısrar etmekte ' 88 er ıann iki ab't il k" bah · f brv• ğu bütiln bitaraf memleket limanların 

L b 1 - -'!•--..ıı·ı· .. _ L batını o derece mükemmel huırlamıt- i ld v •b' lıd' ·eı sekızd' rıye ne e- f&IDB te. ııı: d ~e uu teklif ka u ecaumwu• ı ıaa • tır ki göllerin Uzerindek" b t bak r o ugu ı ırı me te ır. ugün, cephede pek mahdut fMli- an çıkacak vapurlann da, hamil ol· 
dirde hın" tlı"lerm· muka---ete hatlı· ' ı uz a ası lk' --"' 't ·ı f al dukları ef a 1 1 n u lıtanbul, 1 l a.a. - Kandı' Ilı" rasat&• ........ bile bqtan bap maynlerle doldurul _ ı -.uı ı e on ne er yar anmıı - yet olmuıtur. Y ne o uru o su , m ayene 
)acaJdan bildirilmektedir. muıtur. Bu maynler dUıman kıtaları tır. Alman tebliği edilmek üzere İngiliz veya Fransız neainden tebliğ edilmittir: 

Divalarmda ne derece haklı 
0

• b b bak 
1 

U Mayna l"ta'nanlllll' B limanlarına gönderilecektir. Dün gece aaat 17 yi 22 dakika 18 aa-
u uz ta a arı zerinden geçmeğe ~ ,,, erlin, 11 a.a. - Alman umumt ka· . niye ge~e kuvetli bir zelzele kayde-

lvlaraa olıualar, hintliler, lnrilte- teşebbilı eder ettne:ı, u:ıaktan derhal ~Y. 0~ Hope adındaki mayn tarak rargahı bildiriyor: . Bu emımame .~le •~&kadar o~ma~ dilmişti r. Merkez üssünün f ıtanbul 
re'ıain yalmııı: kendi namına delil, hepsi birden ateıtenebilecektlr. Bu ıu- geımaı bır mayne çarmııtır. İnfilik Moaelle ile Palatlnat arasındaki lt:tere sovyet hilkumetı Moskova dakı dan 540 kilometre mesafede olduiu 
liindiatan namma da airiıtili bu retle gölün üstündeki buzlar kmlabi- neticesinde mürettebattan dört kltl cephenin bazı münferit noktalarında lngil.lz bUyOk el~lslne 10 klnunuevel· tahmin edilmektedir. 

---ı-ın· hal· lecektir. telef olmuıtur. Diler bet tayfa da bataryaların hafif endahtı yapılmıı • de hır nota tevdı ederek bitaraf mem- • , 
llliicaclele içincle l.u ....... s bomba k bolmulltur l J ovyet larının alt tıat ettlfl ay :s • • tır. Cephenin ıeri kısımlarında gttn leketlerin haklarını ve menfaatlerini . zmır e 
linde urar ettikleri takdirde haluıa bir JrfSye girdik. Blr Finlandiya alayı· 4815 ~on hacmınde Willowopool ft- sük<ln içinde geçmittir. ib!ll eden Büyük Britanyanın mevzuu İzmır, 11 ( Telefonla ) - Diln ge-
çıkmq olacaklardır. Hiadiıtan sibi nın komutanı bise ıovyet hatlarından pu.ru, bar mayne çarpa~ batmıpır. Manıın garp nuntakaaında İngiliz- bah;s tedbir k:ini protesto etmittir. ce ıehrimizde bir zelzele hissedilmit -
bir luta için delil, her memleket ancak ~ metremnafede bulunduğu- Mürettebatı olan 36 ki~ kurtanlmıt- lerin on sekis bin ton hacmindeki iki tir. Zelzele Dikili'de Uç, Bergama'da 
İçin, .... tefkillt ..... ı..ı, sulh ye muzu aoyledL tır. Buıları yaralanmııtır. aarhnıç gemisi batmııtır. c No~~· Sov}'etler BirHtinln daha iki defa hiuedilmit tir. Dikili'de ve 
•iiküa içinde dütünülip halleclile- Sabahleyin her iki taraf tiddetll Almanların Jenüraltı zayiatı -- 2 t~.ırınıı·~el notaaı~da harp kaçalı Bergama'da bu gece olan zelzelenin 
Cek lair mueledir. Kongre partiai· topçu ateıi açmııtı. Köyde yalnı• ki· SeWıiyettar mahfiller Almanya - T zı"..: Uemu~adele . bahaneaıyle en~em:uro- ı biri pddetli olmuştur. Her iki kaza 
ilin meaele1i bu arada ileri atma· lisenin bazı kısımlan yıkılmıttı. Sov- nın kaybettiği denizaltı gemilerinin elsizden para u n:-1 hukuka ıhlal eden ve denız tıcare- köylerinden bazılarında evlerin dı -
•nada harp yaai1etinden iatifade et· yet topçuıu bunları da yıkmıya çalıt- yerine yenilerini kayıp nisbetinde ça- tıne zarar veren İngiliz tedbirlerini varları yıkılmıştır. Halk korkudan so-
lllek iatermiı gibi bir tavur vardır mııtır. buk koyarnıyacağı kanaatindedirler. kaldıran alet tasvip etmediğini bildirmit olduğu kaklarda sabahlamıştır. Zayıat yok • 
ki bunu, ancak hintlilerin Avrupa· Sovyet zayiatı Alman gazet elerinin söylediii gibi in- hatırlatıldıktan sonra deniliyor ki: tur. 
claki mücadelenin mlnaamı anlama· Yanımızdaki 1' iıılandiya albayı, 1- p edilen denizaltı gemiıi adedinin İzmir; 11 ( Telefonla ) - Şehri - 28 teırlnlaani emri mucibince al- Ayvalık'ta 
11aıf olmalan mlaur ıöaterir. Son iki ki gUndenberi aovyet kıtalarının yal _ kaybedilenden daima fada olduğu çok mizde bulunan mali\1 telsiz telgrafçı man ihracatına kartı alınan tedbirler Ayva1ık, 11 a.a. - Dun gece kan • 
lene içinde 1anm dibü.ae Avrupa nız ufak ufak hücumlarla iktifa ettik- ıüphelidir. Almanlar 1917 de haftada B. Osman telaizden paraziti kaldıran bitaraf devletlerin menfaatlerine yeni mız içinde kü çük kuyu nahiyesinde 
devleti iatiklalini kaybetmiıtir. Çek- lerinl, fakat bUyük kütle halinde bil. bir denizaltı gemisi inı:a ettiklerini id bir ilet keıfettlfini iddia etmektedir. bir zarar vermektedir. 1 saat 22.10 da ve 22.25 te biribirini mü
ı., ,.ovaklar, Polonyalılar, hiç bir cuma ha:ıırlandıklarının bariz bulun _ dia eylemiılerdi. Bugün ayda 4 ile 12 B. Osman bu iletin beratını almak Büyük Britanya'nın tatbik ettiii 1 teakip oldukça kuvetli Uç zelzele ol· 
lllüatenaleke halkmm katlanmadıiı duğunu ı6yledi Albayın ifadesine g5- arasında inp ettiklerini iddia ediyor- üzere allkalı makamlara müracaatta ekonomik harp usullerinin enternaıyo niuıtur. Hasar yoktur. 
tutlar İçinde yatamaktadırlar. Na· re flnlandiyalılar pek az zayiat ver- tar. Halbuki alman tezgAhları bugiln bulunmuıtur. nal münasebetlerde emsali g6rUlme- Bayburita 
ai sazeteleri milli istiklal gibi fran· mektedir. Buna mukabil aavyetlerin n 1917 dekinden daha iyi değildir. Kal- mittir. Enternasyonal kaidelere göre Bayburt, 11 a.a. - Bug ün uat Z,10 
ıız ihtilalinin mahıulü olan fikirle- yıatı büyüktür. Emri altındaki finlan- dı ki alman lthalltının tamamen önü- Von Papen Ankarada mı? hiç bir kimse bitaraf devletleri muba da yekdiierini takiben üç zelzele ol-
rin ıarki Avrupa milletlerini zehir- diya alayı bir çok sovyet tanin elde et- ne geçilmesi tezphlann faaliyetini Brüksel, 11 a.a. _ Bertin siyasi rip bir memleketten muhtaç olduğu muıtur. Bu zelzelelerden yalnız bi -
leclilini yazmakta Ye bu nevi fikir- mit ve büyük miktarda esir almıştır. dRha ziyade zayıflataca!:tır. mahafili, von Papen'in elan Ankara- eıyayı bu eşyanın menıei her ne olur- rincisi üç aaniye devam etmiş, diler· 
lere yer •ermiyecek olan bir "ıai· eıirlerin çoğu tepelerde alınmııtır. Bu /ngilfere'nin alacağı gemiler da bulunduğunu ve Almanyaya avde- aa olsun ithal etmekten menedemez. teri hafif geçmiıtir. 
•undan,, bahaetmektedirler. Bu Dİ· iae ıovyet ordusunda milnalı:alenln Mk 1noiltere hükümetinin Amerikadan · lıte iııgiliz usulleri bu kaidenin yeni s~ • tı mevzuubahsolmadığını söylemek-

Sovyet hUkilmeti, Almanyaya mü-

•unm ''ha
7
at aahuı" daha doiru· fena organize edllmiı oldufunu göster hacimleri yek Onu altmıt bet bin tona tedirler. bir ihlilini teıkil etmektedir. Keza 

aQ Nazi boyunduruğu olduğunu aöy- mektedir. Şayanıhayret bir nokta daha baliğ olan ıekic gemi satın alacağını alman eıyasının bir limandan diğer 
leıneie lüzum var mıdır? varsa, o da ıovyet orduıunda çok az haber vermektedir. Bu gemilerin aıa- bir limana götUrülmeslnln yuak edil· 

miktarda çadır bulunmaaıdır. Kızılor· ğıdaki gemiler olduğu söylenmekte - Hollônda Kraliçesinin mesi de bu cümledendir. 

En değerli ve en manalı hedi

ye ( Tasarruf kumparasıdır ) . 

Hüriyet Te iatiklat meaeleainde du aakerleri geceyi kar üzerinde yata· dir: 
llrar eden hint liderleri lngiltere'nin rak geçirmektedir. Presldan Hardlng 14 000 Ton topladığı Mecli 
•• Franaa'nrn kendi emniyetleri için S 
olduiu kadar da milli iatikliller ve Amerikan Banker 7.500 " 

cavir bitaraf memleket limanlarından birlerini protesto eden Sovyet hükU. 
gelen vapurların, muhtevi oldukları meti, bir aovyet vapuru cebren bir 

L Avam Kamarasının 1izlı0 c•lseı·ı " ... erikan Farmer 7 500 
qüriyetler irin mücadele ettiklerini ~ ·.. · " "' Londra, 11 La. - Kıral, 6nUmUzde- Amerikan lmportar 7 500 
lblQtmamalıdırlar. Ve anutmadılda· · " ki çar• .. -ı... aünll parllmentonun giz· Amerikan Marchant 7 500 
l'laı ftll~at ile bpat etmek olgunla- ,.._..,.. ·-· · " 
i.aau da ıöatermelidirler. 11 celıealnde yapılacak mtlakerelerin Amerikan Shipper 7.500 ,, 

if?B•~nı meneden emirnameyi imza et- /\merikan Trader 7.500 ., 
A. Ş. ESMER mııtır. Amerikan Traveller 7.500 • 

Amıterdam, 11 a.L - Hollanda kı· eıyanın meDfCi her ne oluraa olsun, franaız veya ingiliz limanına götürül
raliçeıi, bqvekil ile hariciye ve mü- muayene edilmek üzere ingiliz veya düğii veya 28 teşrinisani ingiliz emir
dafaa nazırları ve kara ve deniz bq- franaız limanlarında durmalarını isti- namesinin tatbiki y{lztlnden ıovyet ha 
kumandanım kabul etmiıtir. Mülikat yen loglllz talebini tamanriyle indi ve del ticareti herhangi bir zarara uir .. 
oldukça uzun ıllnnüı ve hiç bir teb - keyft bir mumnele addeder. dılı takdirde sarar vı siyan talep ede 
lıi neıredılmemiıtlr, BUyilk Brltany_a'ıun moak& ted- ceğini beyan eyler, 
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Piyango dün çekildi 

J00.000 liralık ikramiye 
21.820 numaraya çıkh 

. lsta~bul, 11 (Telefonla) - Milli Piyangonun birinci tertip ikin
cı kefıde~i bugün çekildi. B~ ke§İdenin en büyük ikramiyesi olan 
1.00.000 lıra 21.820, 25.000 lıra 32.331, 15.000 lira 18.177, 12.000 
lıra 15.162, 1?·~ lira 34.149 numaraya çı1anıttır. Diğer kazanan 
numaralan hıldırıyorum: 

SOOO lira kazananlar: 
3034, 18602 

3000 lira kazananlar: 
712, 1205, 16429, 2S312, 39523 

2000 lira kazananl:ır: 

ULUS 
12. 12. 1939 

1 
................................................ .... 
BİBLİYOGRAFYA j 1 ....................................................... RADYO \.._.__ ________________ _,~ 

Yeni Türk 

Galeriden bir höte 
5023 5737 11039 25348 26104 28047 33608 

!8649 
1000 lira kazananlar: 

46 887 1021 1789 2400 2671 6624 
7062 9258 9792 9850 11333 11800 12772 

14113 15502 15902 19304 19915 20581 21593 
21900 22360 22594 27282 28444 29712 29981 
~()858 36288 

34027 34048 34097 34130 34139 34167 34175 
34272 34278 343ZS 34662 34745 3474ô 34905 
34922 34985 35088 35171 35278 35303 35365 
35407 35604 35605 35626 35680 35717 35775 
35777 35887 35906 35914 35946 35964 36007 
360113 36159 3'270 36273 26293 36523 36541 
36557 36614 36730 36898 37035 37039 37041 
37134 37142 37418 37423 37433 37596 37715 
37764 37773 37853 37859 37925 38009 38011 
38064 38074 38138 38142 38175 38179 38199 
38202 38225 38338 38386 38393 38397 38420 
38491 38504 38592 38621 38691 38819 lSE \l 
39000 39059 39100 39195 39273 3~439 39479 
39503 39529 39579 39626 39674 39837 39859 
39882 39948 39990 

Yeni türk mecmuasının 84. üncü 
sayısı fevkalade münderecatla inti -
şar etmiştir. Bu sayıda: Milli Şefin 
nutkundaki hakikatlar (Mehmet Halit 
Bayrı) , en acı yıldönümü (Yusuf Zi
ya) , dünya matbuatı ve Atatürk - İs
kender Fahrettin Serte11i), red ve 
inkar (Agah Sırrı Levend), dede kor 
kut (M. Şakir) , kızılbaş şairleri (Va
hit Lutfi Salcı) , Guacomo Lepardi 
(Müştak) , akşam saatleri (Dr.Cemil 
Süleyman) ; seviye farkı - hikSye 
(Naki Tezel) , köy sosyolojisi (Sela
haddin Demirkan) , İstanbul hamam
ları (Prof.Dr.Süheyl) dayak cezası 

( Sulhi Dönmezer), dokuz boy türkler 
(Adnan Erzi), ayrıca Süheyla Muh -
terem ve İffet Oruzun şiirleri, Cenap 
Şebabettin ve Gassodan fikirler ve bir 
de piyes ilavesi vardır. 

Atatiirk'ün hiç neşrolunmamış fevk 
alade enteresan bir fotografını da ih
tiva eden Yeni Türk'ü okuyucuları -
mıza bilhassa tavsiye ederiz. 

Evkaf U. Müdürlüğünün 
galerisi dün acıldı 

.:> 

100 lira kaz.ananlar: 
295 

• ıs22 
• 3645 

5296 1 
7237 

458 629 636 933 1190 1469 
1640 2901 2988 3005 3505 3553 
3879 3880 4123 4174 4379 4457 
5669 6020 6440 6610 7180 7223 
7262 7278 7322 7366 7941 7952 

.. Son rakamları 20, 31 ve 77 ile biten bü
tün numaralar iki$er lira amorti alacaklar
dır. 

xs .. , 

7959 8446 8508 87&4 9252 9255 10073 
1~524 10999 11047 11391 11654 12547 13084 
13502 13653 14487 14527 14637 14647 15092 
15823 15934 15974 16397 16934 17396 17977 
17788 18790 19224 19286 20106 20111 20323 
20437 20588 20596 20693 20877 21063 21192 
21637 21996 22157 22287 22675 22852 22861 
22877 %3113 23395 23435 23484 24237 24252 
24-382 24470 .24883 25153 25202 25487 25555 
25638 25904 26036 26243 26342 26400 26525 
ZG6Sl 26703 27196 27573 28165 28246 2!>405 
29462 30192 30421 31052 31066 31146 31257 
31362 31981 !2102 33018 33042 33295 33352 
33377 33395 34691 34815 36033 36350 36486 
36787 36839 37042 37067 37197 37342 37407 
37516 37&39 38809 39002 39967 

lngiliz torpidosu Tirhan 

Vapurunu da aradı Sovyeiler Eslonyadan 

50 lira kazananlar: 
21 62 67 112 111 268 275 

2S4 338 444 545 S66 600 635 
649 672 753 788 862 885 970 
995 1078 1100 1106 11%3 1208 y421 

1438 1664 1842 1908 2066 2078 2171 
2213 %375 uzo 2427 2441 2448 2542 
2533 2660 2834 2917 2996 3083 3103 
3228 3331 3391 3432 3448 3457 )466 
3511 3680 3666 3716 3738 3758 3759 
4076 4086 4237 4414 4659 4675 4675 
4735 4751 4820 4850 4861 4913 4939 
4947 5073 5089 5431 5456 5514 5704 
5768 5853 5883 5939 5998 6046 6080 
6164 6250 65.20 6611 6646 6602 6608 
7241 727• 7378 740• 7430 7435 7468 
7510 7•95 7714 7822 7854 7879 8137 
8182 8226 8251 8271 8277 8Z88 8293 
&304 8328 8336 8349 8408 &469 8474 
8476 8501 8539 8553 8610 8621 8623 
~637 8732 8744 8750 8771 8787 8837 
~840 8879 89.21 9028 9034 9145 9155 
9351 9375 9460 9604 9649 9672 9765 
9823 9883 10027 10150 10211 10329 10392 

10671 10718 10864 11016 11049 11051 11058 
16263 16305 16437 16524 16660 16696 16731 
16778 16799 16875 168&4 17019 170i7 17085 
17087 17097 17146 17li7 17301 17l02 17402 
17431 17458 17488 17516 17542 17595 17605 
ı1~ 11156 ıso•s 18085 ıazo5 11234 ısz•ı 
18277 18341 18399 1&413 18491 18612 18643 
1868t 18878 18953 19032 19036 19136 19151 
19272 193~ 19511 19721 19781 19818 19826 
19829 19834 19919 20137 20169 20393 20550 
20567 20580 20590 20648 21034 21110 21150 
21239 21266 21411 21430 21456 21510 21523 
21588 21604 21855 21862 21911 21919 21935 
22036 22201 22223 22235 22303 22306 22682 
22690 22795 22802 22939 22947 22982 23151 
23198 23294 23319 23341 23601 23702 23745 
23877 23896 23905 23915 23916 23928 24006 
24287 24339 24371 24640 24666 24691 24746 
24921 24940 25086 25161 25218 25236 25255 
25309 25455 25521 25532 25565 25692 25698 
7S810 25814 25857 25907 25929 25953 26017 
Z~38 26073 26076 26088 26092 26093 26190 
26268 26324 26332 26355 26399 26429 26509 
26512 26532 26569 26'10 26621 26740 26962 
26979 26~S4 26997 27000 27063 27201 27226 
27265 27303 27319 27331 27360 27380 27420 
z7508 z7535 21142 27764 28000 28100 28tza 
4' '3545 28S82 28597 28611 286Z2 28742 28886 
2u928 28964 Z9165 29219 29225 29367 29414 
Z9497 29507 29596 29681 29987 2998~ 30032 
30G!7 30100 30164 30230 30291 30300 30356 
30515 30588 30612 30623 30642 30944 30954 
31097 31162 31165 31210 31243 314Z9 31480 
31514 31653 31724 31776 31842 31855 31878 
31900 31929 32015 32242 32274 32290 32327 
32344 32456 32488 12527 32568 32672 32685 
32885 33041 330&! 33150 33265 33292 33380 
;ı3383 33583 33617 33641 33691 33768 33824 

HULASA 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Tırhan 
vapuru İzmir'den İstanbul'a gelirken 
Çanakkale açıklarında bir ingiliz tor
pitosu tarafından durdurulmuştur. İn 
giliz harp gemisi Tırhanda alman eş· 
yası olup olmadığını araştırmış bir 
müddet ıonra geminin ıeferine mtisa
de etmiştir. 

Giresun ve Manisa 
Valileri şehrimizde 

Giresun valisi B. Mümtaz ve Ma -
nisa valisi B. Faik mezunen Jehrimize 
gelmi§lerdir. Her iki vali mezuniyet
lerinden istifade ederek vilayetlerine 
ait işler hakkında vekaletlerle temas
lar yapacaklardır. 

Her Türk yerli malı kullan -

mak savaşında gönüllü 
propagandacı olmalıdır. 

bir 

yardnn mı is;ediler 

talebeye yardımı 
Varto, 11 a.a. - Halkevimiz ilk o

kulda yardıma muhtaç çocukların 

ders levazımını ve iaşelerini temin et
tiği gibi 20 çocuğa da palto, elbise ve 
kundura almıştır. Halkevi bu sosyal 
yardım hareketlerini genişletmek için 
çalışmaktadır. 

~-· Bugün ve Bu Gece U L US Sinemasında 
3 büyük yıldızın yarattığı mevsimin en yükaek franaız filmi 

• 

K A D 1 L 
Baı Rollerde: Gaby Morlay - Sacha Guitry -

Jacqueline Delubac. 
Pariain en büyük tiyatrolarında tam bir buçuk aene oynanan .... 

Me§hur muharrir S A C H A Guitry'nin en güzel eseri 

Ayrıca: Metro Jurnal en son dünya haberleri ve Renkli Miki 
Matineler 2,30 • 4,30 • 6,30 • Gece 9 da hatlar. Tel 6294 

ULUS Sinemasında 
13 Birinci Kanun Çarıamba saat 21 de 

MÜNİR NUREDDİN 
KONSERİ 

Numaralı biletler timdiden giıelerimizde satılmaktadır. 

YAZAN_: ıt • 

TJ.omas MAHN 

Cümhuriyet hükü.meti, Evkaf mi1-
essesesini ve buraya bağlı binlerce e
seri ihmale uğramış ve hırpalanmış 

bir halde teslim almıştır. Dedelerimi
zin büyük masraflar ihtiyar ederek, 
asırlar içinde vücude getirmiş olduk-

ları eserler, cümhuriyet devrinde ba
kıma, imara kavuşmuş, canlandırıl -
mıştır. Bu işin ehemiyet ve azametini 
galeriyi görmeden ve her bir eser hak 
kında hazırlanmış olan albümleri tet
kik etmeden evci lfiyik olduğu şekil
de anlamağa imkan yoktur. 

Diğer taraftan, hayır sever ecdadı
mızın içtimai hayat sahasında vücu -
de getirmiş oldukları vakfiyeler A -
nadolunun her kö§e bucağından asır
larca hala kuvetli milesseseler halinde 
yaşıyorlarsa, bunun da cümhuriyet 
hilkümetinln kendilerinden esirgeme-

İsveçte kabine 
buhranı 

Stokholm, 11 a.a. - Stokholrm Tid
ningin gazetesi, kabine buhranı hak
kında tefsirlerde bulunmaktadır. 

Bu gazete. milli bir hükümet teş
kili maksadiyle kabinede tadilat yapıl 
masının İsveçin iki yüz senedenberi 
karşılaşmış olduğu vahim vaziyete 
karşı koymak için kafi bir tedbir ol
madığını yazmaktadır. 

Aynı gazete, bu vaziyete karşı koy 
mak için yeni adamlar, yeni enerjiler 
lazım olduğu mUteleasını serdetmek
tedir. 

Karadenizde görülen mayn 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Yelken• 

ciler kumpanyasına ait Tan vapuru 
Karadeniz Ereğlisi civarında Baba 
burnundan altı mil açıkta kırmızı bo• 
yalı bir mayn gördüğünü telsizle bil• 
dirmiştir. Alakalı makamlar bir ta • 
raftan maynin tahribine teşebbüs et· 
mi!ller, diğer taraftan oralarda ıefet' 
yapan vapurlara da keyfiyeti bildir .. 
mişlerdir. 

:········································ 
:Her ailenin gelirini ve gideri- : 
:ni bildiren muntazam bir he- ~ 
~sap defteri olmalıdır. Hesap - : . . 
:sız harcayan puslasız gemiye : 
.b • : enzer. : . . ........................................ : 

vıı 

Tonio Kröıer, bir ı;imal ıehrinin burjua bir ailesinin 
çocuğudur. Pek erken kendinde aanat istidadı beliriyor. 
Genç yaıında ıeviyor, ve hayalıuk!ltuna uğruyor. Ba -
basının ölümü ve anasının yeniden evlenmesi ile aile 
ocağı dağılıyor. Toni Krögcr ilhammı takip ederek 
baba yurdunu terkediyor, kendini varkuvetlyle sanata 
veriyor, artrk sevilen ve alkıı;lanan büyük bir ediptir, 
faktt sanat, yaratma ondan büyük fedaklrhklar isti -
yor. Hayattan. ıevJiden, insanlardan mahrumiyet, öldü
rücli inzeva ... Bu hasretin verdiği iıtirapla tekrar eski 
haline dönmek için baba ıehrine, ocata dönmek iıtiyor •• No: 17 

Tonio Kröger'in gemisi engine açılırken, akıam 
kuanlığı düıüyordu, ve ay yüzen bir gümüı pınl
tm ile yükseliyordu. Gittikçe tiddetlenen rüzgara 
kartı korunmak için pardesüsüne bürünerek civa
dıranın yanında dunıyordu. Aıağıda dalgaların ka· 
ranlık gidiş geliılerini dalgın dalgın seyrediyordu 
güçlü ve dümdüz vücutlu dalgalar ki biribirine aa:-: 
maııyor, gürliyerek kucaklaııyor, beklenilmiyen fa. 
tikametlerde biribirinden ayrılıyor ve Lirden kc· 
pükler içinde parıldıyorlardı. 

"Nesiniz o halde?" 

"Tonio Kröger yutkundu ve keskin bir sesle 
.nesleğini söyledi. Bay Seehaase batını kaldırdı, 

ı .. crakla yüzüne baktı." 
Hım! dedi polis memuru, ve - kayıt karalama· 

lan ile dolu kağıt Üzerinde, muhtelif ırklardan ge
l~n seslerin tesadüfi bir birleflllesine benziyen, tu· 
haf ve romantik bir adı heceledi, ki Tonio Kröıer 
Lir saniyede unuttu - bu adda bir adamla hiç bir 
r.Jakanız olmadığmı beyan ediyorsunuz? Anası ba
bası belirsiz, menşei gayri muayyen, muhtelif do
l tındıncılık ve baıka ıuçlan sebebiyle Münib poli
ri tarafmdan aranan ve ağlebihtimal Danimarka'
ya firar eden ... 

"Yalnız beyan etmekle kalmıyorum, dedi Tonio 
I~röger omuzlariyle sinirli bir hareket yaparak, fa
kat ... " 

Bunun bir tesiri oldu. 

"Nasıl 7 Evet, evet, fÜphesiz, dedi polis memu· 
ru, fakat ıu var ki, hiç bir fey gösterememek." 

Bay Seehaase, yatııtıncı bir tekilde müdahale 
etti. 

"Bütün bunlar bir formalitedir, dedi, fazla bir 
1•1 deiil: Momunuı aııcak vazifeaini yaptığmı ha· 

tırlamanız lizım<lır. Her liangi bir şekilde hüviye
tinizi iabat edebilirseniz ... Bir kağıt ... 

Hepsi sustular. Hadiseye bir nihayet vermeli mi, 
yoksa? 8. Seehaaae'e kendini tanıtarak, ne hüviyeti 
meçhul bir endüstri ıovaliyesi (dolandırıcı) ve ne 
de yetil araba içinde doğmu§ bir çingene değil, fa· 
kat Kröger'in oğlu, Krögerler ailesine menaup oldu
ğunu, ifşa etmeli mi idi? Hayır, bunu hiç de arzu 
etmiyordu. Ve, zaten, bu inzibat ve aaayİf memur
larının da biraz hakkı yok mu idi? Onlara tamamen 
hak veriyordu. Omuzlarını silkti, ve sessiz durdu. 

"Neyiniz var orada? Sordu memur, şurada, bu 
cüzdanda? 

"Bunda? Hiç. Tashih edilip temize çekilecek 
müsveddeler," dedi. 

"Temize çekilecek müsveddeler? Nasıl? Göster 
bakalım biraz? 

Tonio Kröger eserini uzattı. Polis memuru müs

veddeyi çekmece Üzerine yaydı. Okumağa başladı. 
Bay Seehaase'de, kıraate iıtirak İçin, yaklaıtı. To

nio nerede olduklarını görmek için omuzlarmm üs
tünden baktı. Birinci derecede bir çizgi, bir effet 
ihtiva eden, muvaffak olmuı bir ıayfa idi. Kendin
den memnundu. 

"Göı·üyor musunuz, dedi, adını orada, bunu ben 
yazdım, ne§redilecek. Anlıyor musunuz? 

"Peki, bu kafi!" dedi bay Seehaase, kati bir ta
vırla. Yaprakları topladı, büktü, ve Tonio Kröger'e 
uzattı. 

"Bu kafi olsa gerektir, Petersen! Gözlerini yana 
kırparak ve inkar makamında başını yana aallıya
rak, kısa keserek tekrar etti. Bayı daha fazla tut
mamalıyız. Araba bekliyor. Sizi rahatsız ettik, ba
yım, mazur görünüz, rica ederim. Memur sadece va
zifesini yapmııtır. Fakat ben ona derhal yanlı§ bir 
iz ü:r.erinde olduğunu !Öylemi~tim. 

"Y ?U d d' . . d T . .. a • e ı ıçın en onıo Kroger. 

Memur tamamen kanmııa benzemiyordu. Bir "~a 
hıs" ve bir "ibraz" mevzuubahis olduğunu ileri sü
rerek, bir iki itiraz daha yaptı. Fakat bay Seehantıe 
misafirini koridordan geçirdi, bir defa daha tec'
sürlerini beyan etti, iki !iyon arasında yanmda yü
rüdü ve birçok izzet ve ikram ile arabanın ka;>ısırıı 
kendisi kapadı. Bundan sonra, gülünç bir derecede 
yük~ek ve geniş araba cam ve demir gürültüsü ara. 
sında, yokuş aşağı inen yollar boyunca, limana doğ
ru yollandı ... 

Tonio Kröger, baba tehrinde böyle ac.yip birkaç 
ıün geçirmifti. 

Ta~lı ve uyutucu bir sürur ruhunu kaplıyord11, 
memleketinde, bir dolarıdırıcı, bir endüstri fÖva!İ· 
yesi, zan::ıiyle tevkif etmek isteme!erinden bira?; 
müteessir olmu§tu, evet, - gerçi bir dereceye kadar 
bunu yerinde bulmuf olsa da. Fakat gemiye bindik· 
ten sonra, eskiden çocukken babası ile birlikte sey• 
rettiği gibi, yarı danimarkaca, yarı kaba almanc.ı. 
bağrışlar arasında, geminin derin karnını d~ldı•rnn 
mar~;ındi::derİn yüklenmt!sine bakmı§h; oraya, b s !

ye ve s:ındıklard:ın ba.§ka, şüphesiz Hamburg'cla, 
gelen ve bir Danimarka hayvanat bahçe5İne rıöndc
rilen, kalın parmaklıklı kafeslerde kapn!ı bir !! k 
ayı ile şahane bir kaplanı nasıl indirdi!derini gü • 
müştü; ve bütün bunlara b1\karak kendinden gr-:. 

mişti. Sonra ırerni nehir boynca düz sahi!ler ara~ı~· 
dan kayarken artşk polis memuru Pelcr:: en'i büsbv· 

tün unutmu!ilU. Vllkarlan önce ba~mdan ge<"en b ::. 
tün ~eyler, tatlı, hazin ve nedametierlc dolu ge'" e 
rüyalan, yaptığı gezinti, ceviz ağacını yeniden gÖ"'· 
mesi, bütün bunlar yeniden ruhunda canlandı. Ve 
timdi önünde c!e=ıiz açılırken, çocukken denizin yaz 

'Sonu uar) 



12. 12. rn39 ULUS 

) 
~A 

Asamblede bir 13 ler 
komiyonu kuruldu 

Edebiyat tarihimiz 
ve antolojimiZ 

"' (Ba~ı I inci sayfada) 

tnavutluk, Şili, Panama ve Peru 
lllsiJ edilmemişlerdir. 
Saat ı ı 30 da reis 20 inci asamble

•n, · . açrnışt~r. Celse saat 11,45 te talik 
dılrniştir. Bundan sonraki ikinci cel-

~ de reis seçimi yapılmıştır. 

ını Rei• •eçimi 
~~orvcç delegesi Hambro as;unble 
1•liğine seç.ilmittir. 
Carton de Wiart, yeni reisi asamb· 
ilamına tebrik ettikten sonra Mil-

" lttıer Cemiyetinin daha kuvetli ve 
elmilel hayatın hakiki imkanla

!U tı'.1' uymuı olarak tekrar doğması ü
~t 'le temennisini izhar eylemiş, me

~ dtııiyetin hakiki prtı olan bc§er ve -
~ ~ 'le hilriyetine inanı olduğunu bil
ıı dilbıittir. 

lıttıteakiben ıöz alan Hambro, Car-
loıı de Wiart'ın sözlerine ittidk ede

a telı: lılilletler Cemiyetinin millet!er a
~rıda tefriki mesai ve şeref eaası
rı. dayanan münasebetler tesisine ça-

• ltllııaaı lilzumunu kaydeylemiştir. 
~fı demiıtir ki: 
"- İatildili için döğü1mekte olan 

\tıçtk bir milleti hayal inkiaarına uğ
t\tııııyacak ve içtima devresi millet· 
ler ırasında tesanüt ve müzaharete 

! ~ hareket noktası teıkil edecek veç-
hiıe hareket edelim. ,,. ;, 

Bir cel•e daha alıteJild{ ' 
[ lıilletler Cemiyeti asamblesi saat 

26.oıs te bir celse daha aktetmiştir. 
/\ıamble, kendi bilrosunun teklifi 

nıetine, evcli ruznameyi kati suret
~ tesbit etmiştir. Ruznamede, Finlan
dıya vaziyetinin tetkiki, konsey ba
•ı c . . llın yenilenmesi, Milletler emıyetı 
11ttıaadi faaliyetinin arttırılmasına 
d~ir olan komisyon raporu vardır. 

Asamble, bundan sonra derhal Fin· 
~diya talebinin tetkikine geç~iş, 

1lllandiya mümessili B. Holstı, a
'-ınbıenin alkışları arasında kürsüye 
$t!cıtıııtır. __. . 

Fin delege.inin •Özleri 
ı..ll'i~landiya del.e~esi, m~mleketinin, 
;'l&ı ıerai t dahılınde Mılletler Ce
ltıiyetine müracaat ettiğini ve Millet-
ler c · · b ·· eıniyeti konseyının u muraca-
~~· llarnb1eye bildirmeyi nasıl karar
~tırdıfını hatırlatmııtır. 

8. lfolatl, Helainki hilkilmetinin 
lııUracaatını karşılamak huauıunda 
t~ıterilen müsareattan dolayı asamb-
1•)• t.tekkür etmiş •e dcmi~tir ki: 

.. _ 1sinde yapcJılJmız ~Wt an-
l~ra rağmen, Milletler ~~iye.ti e~ı 
ftkrirıin, pratik bir enerJıye ınkılap 
tdebiJcceğine bu bir delil t~şkil e?er. 

liatip, hadiselerden pratık .netıce
ler çıkarabilmek için, meaelenın eve
ll ntlnevt bakımdan mütaleuını lü -
ı~ıu gördüğünü söylemiJ, Sovy~tler 
~trliğinin emsali ititilmemiı cebır ve 
Iİddet hareketi kar§ııında biitün diin
~lJ\ın duyduğu nefreti mevzuubahs 
ttıtıiıtir. 

Bundan ıonra, B. Holati, Sovyetler 
~irUği murahhaslarının Cenevrede 
llSı ıöyledikleri sırada, taarr~z hare
tetıerini, bizzat Sovyetlerin nasıl ~e
lakki ettiklerini hatırlatmıı ve demıı
tir iri~ 
"- Sovyet murahhasları, bu ifade-

1~.rinde, saçma bir aözün, .?'ükerrere.n 
•:ıylenae dahi, saçma oldugu~u, ve bır 
taarruzun hangi formüle istınat ed~r
lc etsin, yine taarruz olarak kaldıgı
tıı ı<sytemekten çekinm.iyorlardı. c;> 
zaman Litvinof e ğer Mılletler Cemı
Yetf, mütearrızı~ karşısında azimka~ 
bir ıiyaset takip edecek olursa, yem 
bir taarruz imkanını ebediyen ortadan 
kaldıracaktır diyordu. Sovyetler Bir
liti Milletler' Cemiyetine girdiği gün
d:nberi, Sovyet murahhas heyeti, bu 
tıbı sözleri mütemadiyen tekrarladı. 
~°"Yetler Birliği, Cenevrede, daima 
!ı\iiıterek emniyetin tanzimi lehinde 
'~ı ıöylemiştir. Bu. Finlandiyaya kar 
5ı taarruzda bulunmasına mani ola -
~dı.,, 

liolsti, güçlükle zaptettiğ i bir tc
~•Urle, aon haftalar zarfında Sovyet 
0rduaunun. donanmasının ve tayyare
lerinı .. 't4 inlandiva milleti iizerine Ö· 
1iitn • ı rdıklarını söylemiştir. 

13 ler komisyonu kuruld-ı 
Finlandiya miimessilinin nutkun · 

~ ?.n sonra asamble sureti mahsusada 
İ' i11.1 andiy~ mür:ıcantını tetki~e m: · 
trı :' olmak üzere ıs azadan milteşek-
k. · · B •tl bir komisyon teşkil ctmıştır. . u 
lt_,ınisyon, U ruguay, Fransa, İngıl~e · 
r ~. Bolivya, İrlanda, Mısır, Portekız, 
Ver:ezuelh. Siam, İsveç, Norveç, Ka
rıilda v~ Çin'den miite~ekkildir. 

K..omi•yonun toplcmtı•ı 

bildirmiye dbet etmittir. Bu karar, , (Başı 1 inci sayfada) Divan edebiyatı; saraylarda, ko
Cenevre'de batlamıt olan müzakeratı raptır. Biz buna nasıl Türk edebiyatı- naklarda, laleliklerde bir avuç insana 
talik edecek mahiyette değildir. . b.1. · ? h·ıtap ederken, öz Türk edebiyatı, Mu-dır, türkçedir, dıye ı ırız 

Sovyetlere murahhcu Farzedelim, ( Baki ), sırf arapça haçlar'da, Viyana önlerinde sazların 
gönderilmen bildirildi yazsaydı yahut ( Nedim ), sırf farsca tellerinde haykırıyo~.1· ~e b~radka1 n _çı-Bu içtimaında, İsveç murahhas he- söyleseydi; divanlarını türkçedir di- kan tiz nağmeler, gazı erın yure erın

yeti, Moskova hükümetine bir telgraf ye, ( Türk Edebiyatı Tarihi ) ne ge- de akisler bırakıyordu.babaBu kda~a:. da 
gönderilerek, Finlandiya'nın müra- çirecek miydik ? ı değil, koşmalar anayı yı uşun. -
caatı hakkında cereyan edecek olan Divan edebiyatı, farsça ve arapça dürüyor. Onlar:n duygularında hazın 
müzakerata çar§amba güniinden itiba- söyledi, fara ve arap zevkıyle söyledi, kahraman şehnameler yaratıyordu .. 
ren mümessil göndermesinin bildiril- kültürüyle beraber .. Fakat bir farsça Sivastopol önünde yatan gemiler 

k la Atar nizam topunu yer cök iniler. mesini teklif etmiştir. ve arapça söyledi ki, fanı o ~.aa an -
Hitler tqebbü•te mi bulunclu? maz, arap okusa anlamaz 1 Turk 0~~
Londra, ıı a.a. - Daily Herald ga- sa bindebiri anlamaz. İşte bu ?ılın 

zetesinin Helsinki'deki muhabirinin adı Osmanlıcadır. 

................... 

S 1• •· ( BakAı ) nin kaatde ve_ mersiyele.ri.-haber aldrğına göre, Hitler ta ın ın _ • • , • , •• , ••••••••••••• 
d d ğ b ni, ( Nefi ) nin ( Si.kınam. e. ) aını, 

Davulla zurnayı düiiln mü sandın 
Al Yetil bayrağı gelin mi sandın 
.Aakere gideni gelir mi san.dttı 

askeri harekatını ur urma a teıe - ı Tu'"rk milleti istiraplarını bu ıiirler-
(Naili Kadim) in gazellerını an a • 

büs etmiştir. ? le söyledi. Saadetlerini bunlarla yad-. ·· b kl'f" mag~a imkan var mıdır 
Muhabire gore, u te ı ı yapan etti. Bunlarladır ki rüyalarını besledı 

M l f• F" 1 d" ·ı Meseli ( Baki ) den : 
Schlenberg, o oto u ın an ıya ı e · ik uman ve su"kfın buldu. Bu lliirler ve bu tarz Hencamı şeb ki künker.eı t ',.u s 
müzakerelere tekrar batlamağa ehe· Zeyn olmut idi şulelenıp ıem ı ahtera.ıı.. nesirler ise, Türk milletinin kendisi-
miyetle davet etmiştir. . Diğer bir parça, . . dir. 

Finlandiya komünist hükümetıne Ey piy . bendi dlmgehı kay~ı ~u naık, Milli edebiyattan bir nesir : 
k M 1 f b kl.f. Tikey havayı meıcalei dehrı bı - drenk7 

itin atlı gözü en o oto u te ı ı ) d " Belgrad'ın yo1Iarı ramurdur ge • Mesela ( Nefı en : -s 
§iddetle reddeylemiştir. Merhaba ey clmı mi~."..' me~i y~k~t: re.nk çilmez. UmüğiinU [4] sıktığım, enııe· 
Jngiliz gazetelerinin yaulılılaTı Devri celıin senden oırenıın 11pıhrı bı - sine kaktığım İlemçe kıralı, Viyana'yı 
LONDHA; 11. a.a. - Daily Meyi .. K dA ) d dre.n.k. vermem demek .• ne demek ? ,, · 

· Mesela (Naihı a ım en : gazetesi, Milletler Cemiyeti konseyı- Bir daha : 
nin celsesinden bahseden bir yazısın- Ey kilki ıiyeh - came eğerci dil - zebansm " Dinelmez dirlik, çıkmaz can, ka-
da Rusya'nın cemiyetten çıkarılması- Amma ki hasekrizi rehi recrevi ıanıın ra günlerimizi sayıyoruz. Tanrı aahi-
nın mevsimsiz olduğunu, çilnkü böyle Bunları anlamak, manalarına inti • bini göndere." 
bir hareketin Rusya'nın düşmanlığını kal etmek şöyle dursun, burada kul • Edebiyat tarihi ve antoloji, onun 
celbedeceğini ve bu düşmanlığın Al- !anılan kelimeleri türkçemize çevir - kendisini aksettirmelidir ki Türk'ün 
manya'nın düşmanlığına inzimam ede- mek için eldeki lUgat kitapları kifi adını taşımağa hak kazansın. 
rek vaziyeti büsbütün vahimle9tirece- değildir . . Denilebilir ki, bu kaba saba türkçey
ğini yazmaktadır. Medeni milletlerden birinin dilini le mi konuşacağız ? Hayır 1 Fakat 

Taymis gazetesi de şunları yazmak- öğrenmek osmanlıcayı öğrenmekten bunlar, edebiyat tarihimizde birer te-
tadır : daha çok kolaydır 1. Ve bunda §Üphe kamill merhalesidir. Bunları bilece -

Hiç şüphesiz Cenevre'd~ Sovyet~e: yoktur. ğiz. Denildiği gibi ve biraz önce kay-
Birliği'nc karşı zecri too~ırler. tatbıkı Hele ( Şefiknlme ) yi, bugün ~aç dettiğimiz cümleler kaba saba olsa da, 
icabedip etmiyeceği tetkık edılecek - kişi anlayabilir ? Zaten önce ( Şefık- içinde Türk ruhunun yüksek şehame
tir. Fakat Finlandiya'yı kurtarmıya - name ) okunur, sonra arapça ve ~arsça tini, şehamet anektotlarını ve ıstı -
cak olan zecri tedbirleri tatbik ettir - ~renilirdi. O, türkçe de~i~ s~kı fara- raplarını yaşatmaktadır. 
mekle Milletler Cemiyeti'ne en fena ça ve arapça öğrenmek ıçın bır anah- Biz, bu şehameti bu istırabı ve bun-
bir hizmet yapılmış olur. Buna bina- tardı ı . dan önce kaydettiğimiz bir kısım şiir
en yalnız Sovyetler Birliği'ni ittifakla ( Tanzimat Edebiyatı ), ( Ede~i • lerimizdeki inceliği, yüksekliği, ma -
Milletler Cemiyeti'nden çıkarmak hu- yatı cedide ), bu mektepler, -bazı ıs: temi, saadeti duymak ve bunların üze-
susunda mutabık kalınacaktır. tisnalar bir yana- dil görümünden, dı- rinde işlemek istiyoruz. 

İdeal, Sovyetler Birliği, Almanya van edebiyatından uzak şeyler değil- Yine diyebilirler ki, Divan edebiya-
ve yahut diğer her hangi bir memle- dir. Kültür bakımına gelince, farstan tı, Türk edebiyatı tarihinde bir mer
ket Milletler Cemiyeti azasından. bi - ve araptan ayrıldılar. Fakat garbın hale değil midir? Bir ilerleyiş ifade 
rine taarruz ettiği takdirde bu azanın şeklini aldılar. Garb killtürU, onl.ara, etmez mi? Ve bu bakımdan Türk ede
hep birlikte bunlara karşı silaha sa- ve onlar, garp kültürüne sinemedıler. biyatı tarihine girmek hakkı ona nasıl 
rılmağa karar vermeleridir. Bu takdir- ( Fec.riitt ), Yakup Kadri bi.r Y~ inkar edilebilir ? 
de şimdiki harp çabuk biter. Fakat bu konursa, aembolizm U.tadı Haşım bıle Bence Divan edebiyatı Türk edebi
ülküye eritmek hemen hemen imkln- yerinde saydı denebilir. Bütün bunlar yatı tarihinde bir ilerleyi§, bir teki • 
sızdır. osmanlıcadan ileri geçemediler. mill değildir. Fakat bir kaytaklıktır, 

Gazete, bu fikrin muvaffakıyetle Bizde dil inkılabı, milli mekteple bir irticadır. Dil bakımından, beşyüz 
tahakkukuna engel olan zorlukları başladı denebilir. A t a t ü r k bu yıl sürmüı bir kaytaklıktır. Bunun 
.saydıktan sonra ilclv'-cdiyor : La .... ~ u.nı.- .ii-.. ... a. - ......... 111 Tarif 9Cletil,.... unlıWııld4i 

tngllte~. ~ ~ ~ wraa. lan göeterd{. . .. yer alamaz. Kaytaklık tekimül kabul 
bulunan kuçuk mılletlerı kurtarmak Nasıl bir tarıh ve antoloJı yazıl - etmez ve üzerinde işlenemez. 
gibi hususi bir mesuliyet der~ht~ et- malı ? Mümkün olsa da, bütün Türk (Divan Edebiyatı) , o kadar türkçe 
mişlerdir. Binaenale!h da~a şımdıden dilini kavnyan bir edebiyat tarih~.~~- olmamıştır ki bir yandan hem de dev
üzerlcrine müşkül bır v~ıfe almış ol- zılsa, ve yine mümkün olsa da, ~~tun Jet himayesinde yürümeğe çalışırken, 
duklarına göre, esas planlarının .tat : Türk dilini kavrıyan bir antol~Jı ~- diğer yandan, milli edebiyat, hem de 
bikinden hayli uzaklaşmaları basır.etlı sılaa 1 Buna timdilik h~ı~lık. ımkan kartısına çıkarılan bütün engelleri at
bir hareket olmıyacaktır. Baltık t~n vermiyorsa, batı türkler1n1nk1 mut • Jıyarak onunla yanyana yürüdU. Mil
Behreng körfezine .k~dar uzanan. ~ır laka yazılmalıdır. Yani .aıağı y~k~rı Jete yalnız bu edebiyat hitap etti. 
memleketle harbe gırışmek onlar ıçın bin yıllık bir Türk E~ebıy~tı Tarı?• 1 Divlncılar bol bol ihsanlar, atıye -
cinnet olur. Bu tarih ve antolo1ıye kımler gıre- lerle ceplerini doldururken, milli §İ -

İmdi, Rusya Finlindiya'ya harp ilin cek ? irleri söyleyenlere kaba Türk deni -
etmemiştir. Buna binaen Finlindiya- Mevlanalar, Sultan Velet~er, Yunus yordu ı Biz bu zihniyeti nasıl yaşa
ya yardım için Sovyetler Birliği'ne Emreler, Süleyman Çelebiler, ~.11~ yabiliriz ? ı Yaşarsak A t a t ü r k 
harp ilinı zaruri değildir. Finlindiya Paşa zadeler, Hacı Bayramlar, Lutfı ihtilalini nasıl ifade edebiliriz ? 1 
kendisini o kadar mükemmel bir fC - Pa§&lar, Rabia Hatunlar . • ve Atık 
kilde müdafaa etmiştir. ki, havalarda Keremler, Ferhat ile Şirinler, Asli ile 
zaferini temin etmek ve onu kurtar - Keremler.. Dadallar, Köroğullan. 
mak için İngiltere'den ve Franaa'dan Karacaoğlanlar • • • Mehmet Eminler, 
biraz malzeme göndermek kifidir. Faruk Nafizler, Nuım Hikmetler ill, 

Osmanlıca'nın türkçe olmadığını 

ilk aöyleyen ben değilim. Klasikle§ -
miş da1ayı Cevdet Pqa ıöyle anlatı
yor : 

Finlandiya'yı kurtarmak, hem de der- ila na lar. 

hal kurtarmak lazımdır. Türk Edebiyatı Tarihi'nin, Türk 

•• Liunı ubillbeyanı oamant Uç li · 
sandan mürekkep olup ••. ,, 

News Chronicle gazetı:si, Finlindi- Antolojisi'nin ( Panteonu ) na gir • 
ya'nın ancak şimal memleketleri tara- mek hakkı bunlarındır. 

Demek ki Div!n edebiyatı tUrkçe 
değildir. 

fından kurtarılabileceği kanaatinde • Meseli ( Hacı Bayram ) dan ; 
dir. İsveç daha şimdiden bu istikamet- , 

••• 
Türkçenin gitgide unutuluşuna sa

rayları, devlet kapılarını divan üslQ • 
bunun alışına ( Aıık Paşa zade ) be§· 
~ yıl önce sütunlarla göz yaıı dök
tü [S]. 

te bazı ııı.eyler yapını' bulunmaktadır. Bayramı imdi, bayramı imdi 
:r -s Bayram ederler ylr ile ıimdi 

Bu gazete baş makalesinde, İsveç ( Emere ) den [2] • 
ve Norveç'i, Finlandiya'yı ilk milda • Ben 

1111111
•1 biçareyim 

faa hattı telakki ederek bitaraflıkla - Baıtan ayai& yareyim 

rından ayrılmağa ve Finlindiya'ya •• , •••••• , ••• , • ı ı , ı ı 1 Naaıl bir edebiyat tarihi ve antoloji 
yazılmalı ? 

aynı zamanda yardımda bulunmağa 
davet etmektedir. 

inabolu' da İnönü gfnü 
İnebolu, 11 a.a. - Milli Şefimiz İs

met !nönü'nün İnebolu'yu teşrifleri 
yıldönümü olan dünkü günü İnebolu 
lular içten tezahüratla kutlamışlar · 
dı r. Resmi ve hususi müessesat, dük
kanlar, evler b.ı münasebetle bayrak
Jarla süsülenmi§ idi. Şehri saran bu 
bayram hava31 içinde halkevinde ya -
pılan bir toplantıda M.i.lli Şefin hayat 
ve eserleri hakkında bır konferans ve
rilmis milli sarkılar ve bugünü yaşat 
mak için yazılmış şiirler okunmuştur. 

Tilrk dilinin, Tilrk şiirinin, Türk 
nesrinin tekamül ve inkitaf safhaları
nı gösteren bir edebiyat tarihi ve an· 

Nice köıkler ıaraylar viran olur kalır toloJ"isi yazılmalıdır. 
bir cün 

Ben y\lrürüm yine yine 
Afk boyadı beni k&ne 
Ne lkılim ne divane. 

••••••••••••••••• 1 • 1 • 

..................... 
( Rabia Hatun ) dan [3] : 

Bir khedir alav dolu cön}üm yana yana 
Men ti senin yanında dahı hasretcm sana 

Divan edebiyatı buradan çıkarıl -
malı, istenirse, Edebiyat Fakültesi'n -
de ( ıerhi mütun ) dersine konmalı -
dır 1 Fakat liselerde yasak edilmeli -
dir. Ve bu yasak iki bakımdan zaru -

( Köroğlu ) ndan : ridir. 
Zencin arabasını dağdan aşırı 1) Dil birliği, milli vahdet, 2) moral. 
Züiürt düz ovada yolun taıırır. Divan edebiyatı, milli vahdeti bo -

· ' • • ' • • · ' • • ' • ' • • · • • · • zuyor, türkler biribirini anlıyamıyor. 
Tokat kervanından aldım bakın Hele moral cihetten gençleri bundan 
İncitmeyin beyler fıkarayı fakiri 1 tahzir etmelidir. Mesela ( Nedim ) in 

( Karacaoğlan ) dan ; (Hamamiye) si, gençliğe nasıl okut -
Yürü salın ıüzelim ıalındığm yollar turulabilir ? Müddeiumumilik buna 

öğiinsiln mUdahale ederse haksız mıdır ? 
· • • • • • • · • • ' • • ' · · ' ' • • • Hatırda kalmağa değer ki, Mister 

Vaktine huır ol ey Acem eahı ( Gibb ) kırk üç yqında öldii. Ve bü-
Mafnptan üstüne &9ket' celiyor 1 tiin ömrilnü divan edebiyatına verdi. 
Yıkacaktır t.lcm ile tahtını . . . 

:i'.omisyon, asamblf'nin dağılma43ını 
tı;'i teakip, yaııi. merkezi Av~u~a saa
t " 1e 1P de derhal içtima ctmışt,r. Ko
ıtı ; t .. , İEveç murahhasının teklifi üze· 
tine ve ittifakla Rusyayı derhal mu· 
1- ıı~amatı ta til ederek Milletler Ce
~iyeti aaambleıinin nezareti altında 
bir sulh mUnkeratına girmeyi kabul 
tdip etmiyeceğini Y.arın sabaha kadar 

Alman • Romen 

ticaret görüşmeleri 
Bükreş. 11 a.a. - Havas: 
Dört haftadan beri devam eden al

man - romen ticaret müzakereleri ıo
na ermek üzeredir. Alman heyetinin 
hareketi hafta sonuna talik edilmit -
tir. Anlqmaın cuma gtintl hlQn)p• • 
cağı bildirilmektedir. 

Sultan Murat Han'dır kendi celiyorl Bu edebiyat duygu ve görgüsü ıçınde, 
( Mehmet Emin ) den: tilrkçe diye zavallı ingilizin öğrene -

Ben bir türküm dinim, cinıim uludur. bildiği §U oldu : 
Sinem özüm atet ile doludur. " Necibülşemail, kerimülhaaail efen-

( Nazım Hikmet ) ten : dim hazretleri. ,, 

varsın otursım iıtirenler dört du•ar· ı Sonra : 
dan eYinde .. Sarf-il nahiv kuaurunun dameni af 

~:=1,:~in ~ ~eqini ile ıetri lQtfl llll'llalsden memul • 
1 1 • 1 ••••••••••••••• 1 1 , dür.ti [6]. 

-!;-

Finler bir şehri 
geri aldılar 

(Başı I inci sayfada) 
Nya Daglicht Allakanada gazetesi

nin Helsinki muhabiri, Finlandiya 
tayyarecilerinin Rus mevzileri üze · 
rine beyannameler atarak, kızıl ordu 
tarafından teslim edilen her tayyareye 
mukabil mühim bir mcbliiğ vadettik· 
lerini haber vermektedir. 

Bu mı·habir, o tarihdenberi, 14 tay
yarenin Finlandiya arazisine indiği · 
ni ilave etmektedir. 

ikiye ayırmak teıebbüaü 
akamete uğradı 

Londra'ya Helsinki'den bildirildi 
ğine göre Ruslar'ın memleketi ikiye 
ayırmak için merkezi Finliindiya'da 
yapmış oldukları harekat akamete uğ
ramıştır. Zira Finlandiya kıtaatı, Sov
yetler'in ileri hareketlerine mani ol -
muşlardır. 

Büyük taarruz hazırlanıyor 
Heslinki'den Havas ajansına bildi -

riliyor : 
Ruslar, Bethnic körfezine ulaşmak 

ve İsveç'le Finlandiya arasındaki kara 
muvasalasını kesmek üzere büyük bir 
taarruza geçmek maksadiyle, şark 

cephesinde üç ordu tahşit etmektedir
ler. Ruıolar aynı zamanda, buzlarla 
kısmen örtülü Ladoga gölü şimalinde 
de bir taarruz hazırlamaktadırlar. 

Sovyet hava ordusu başkumandanı
nın, tayyareler tarafından alınan neti
celerin azlığı dolayısiyle vazifesinden 
azledildiği haber verilmektedir. 

Kanlı muharebeler 
Ruslar Finlandiya'nın en şimalinde 

Petsamo nehrinin sağ sahiline cuma 
ertesiyi pazara bağlıyan gece takviye 
kıtaatı çıkarmışlardır. 

Dün gündüz üç Rus tayyaresi Pet· 
samo bölgesinde Salmijarvi bölgesini 
bombardıman etmiştir. Ölen yoktur. 

Petsamo bölgesinde son günlerde 
cereyan eden muharebeler Ruslar için 
çok kanlı olmuıtur. Ruıılar'ın yalnız 
bir tek hücum esnasında 400 ölü ver
dikleri, gözü ile görenler tarafından 
bildirilmektedir. 

Finladiyalılar yüzlerce esir almış · 
lardır. 

Fin tebliği 
Helsinki, 11 a.a. - Finlancliya re

mi tebliği: 
Piatale nehri mıntakasında Rus hü

cumları tardedilmiştir. Ladoga gölü· 
nün şimalinde birçok noktada şiddc:tli 
çarpışmalar olmuştur. P etsamo mınta· 
kasında sükun hüküm sürmüştür. 

Finlandiya hava kuvetleri, Sovyet 
tank kollarını bombardıman etmiı ve 
topçu yardımı ile, bir Sovyct tank ko
lunu tamamiyle tahrip eylemiştir. 

Finlantliyaya •İlah 
gönderileli mi? 

Stokholm, 11 a.a. - D .N .B.: Buı :ı

daki Finlandiya elçiliği, muhtelif 
memleketlerin Finlandiyaya ail!h 
gönderdiklerine dair ajansların ve ga 
zetelrin verdikleri haberleri katt ola• 
rak tekzip etmiştir. 
Diğer taraftan İsveç gazeteleri, 

Finlandiyaya Almanya'dan veya Al· 
manya yoliyle silah gittiği bakında 

Almanya'nın tekzibini de neşreyJc .. 
mektedir. 

Amerika'cla Finlancliyaya 
açılan kredi 

Vaşington, 11 a.a. - "Reconstruc· 
tion Finance Corporation" ile "İtha· 
ıat ve ihracat bankası" Finlandiya'nın 
Amerika Birleşik devletlerinden ken• 
disine lüzumu olan eşya satın almuı 
için, Finlandiya'ya 10 milyon dolarlık 
bir kredi açmışlardır. 

TASAR.RUF 
HAFTASI 

(Başı 1 inci sayfada) 
ğıtılacaktır. Büyük şehirlerimizin en 
işlek yerlerine, bezler üzerine yazıl· 
mış dövizler konulmuştur. Mektep • 
!erde ve Halkevleri'nde tasarruf ve 
yerli malı ile alaı.Iı kurum tarafın • 
dan yazdırılmış ufak piyesler oyna • 
nacaktır. Maarif Vekaleti, mektep .. 

Ru3ların zayiatL !ere bir tamim yaparak yemiş günleri 
tertip edilmesini bildirmiştir. 

O.lo'dan öğrenildiğine göre Rualar, İstanbul"da Taksim abidesi etrafın· 
Petsamo mıntakaaına muazzam kuvet· 

da bir açık hava sergisi açılacaktır. 
ler yığınağa devam etmektedir. Rus - Sergi geçen yıl şehrimizde Sergievi 
lar, bu mıntakada ya~~ış old~kl~~ önünde açılan sokak sergisi gibi ola-
taarruz esnasında beş yuz maktul, ıkı cakt B da, enteresan grafiklerle 

• -----ı-•-rc1· Kemi"-rvi'de ır. ura 
""'-R ı ..... y-f-d ar. ı '1 ·d milH ekonominin muhtelif branflan ua ar tara ın an yapı m11 o an tı - . . . . 
detli bir taarruz çok şiddetli bir mu- olan sanayı, ıstıh~l, ıhracat, bankalar 
kabil taarr uzla tardcdilmiş ve Ruslar ve halk ha?.tın~ alakalıy~n m:vzular~n 

·ı k d · k b · her senekı ınkı~.afları gosterılecektır. on mı a ar rıcat etme mec urıye -
· d k ld kl 'b" ·· ·· d s·r Sergi bir ay kadar açık kalacaktır. tın e. a ~ arı gı ı uç yuz e e ı Ulusal Ekonomi ve Artırma Kuru-
vermı9lerdır. , b' · ~ · k 1 ·· 

R 1 dü Ka k ... kasab sı mu nun tes ıt ettıgı ra am ara gore, us ar n u ıJımpe a . . f 
Ü • d b" ha a.k 1 dır bu sene i~ınde ba.nkalardakı tasarru zerın e ır va mı yapmış ar . . B 
N · d h l'd "k' k' · "I ·· t'" mikdarı 105 mılyona yaklaşmıştır. u etıce e a a ı en ı ı ışı o muş ur. ~ . . k 

, • malQmatın anlattıgı karakterıstık no • 
Sovyet teblığı talardan birisi de mudi sayısının de-

Moakova, 11 a.a. - Sovyet tebliği: vamlı olarak yükselmesidir. Para 
10 klnunuevelde, Sovyet kıtaları biriktirenler arasında talebeler, en mü 

her istikamette S - 7 kilometre ilerle- · him yeki'inü tutmaktadır. Bu da genç 
miıtir. nesilde tasarrufun gittikçe kökle§ • 

Utta istikametinde, Kuolojarvi kö- mekte olduğunu anlatmaktadır. 
yünü, Prosozero istikametinde J oho- Hafta dolayısiyle şehrimizde yapıl
nala köyünü, Kareli berzahında Bo- ması kararlaşan vitrin müsabak<ısı için 
rotina ve Kirga • Miolaa köylerini ticaret ve sanayi odasında teşekkül e-

Fena havadan dolayı, ketif uçuşla- den heyet de çalışmalan:ıa devam et• 
rı hariç, başka bava harekatı yapıla- mektedir. 
mamıştır. 

Uskilp'ten bir hoca oğluna şu telgra
fı çekiyordu : 

.. Nehri Vardar'ın isyanü tuğyanı 
şehri Usküb'ü harab-ü yebab eyledi. ,. 
[7]. 

Divan edebiyatının t elkin ettiği 
türkçe facilarına bakınız. 

••• 
Ben bu yazılarımla ne ediplik, ne de 

şairlik taslamak davasını gütmüyorum. 
Ancak milli kurtuluşun, öz dilde, o
nun yükselişinde olduğuna sarsılmaz 
inanım vardır. Bu satırları bu dava yo
lunda karaladım. 

Dilini kaybetmiş, tek bir millet gös· 
terilemcz ki ( varım 1 ) diyebilsin .. 

Ulusal varlık ulusal dildedir. 
Sözlerime son verirken laik Said'i 

anmadan geçemiyeceğim : 

Arapça istiyen Urbana ır; i tsin 
Acemce iıtiyen İran'a gi tsin 
Frengiler Frenır;istana r.itsin 
Ki biz tlirküz bize türki gerektir. 
Canına rahmet, yattığı yer nur ol · 

sun •• 
Ankara : 11 / 11/ 939 

Mahmut Esat BOZKURT 

(2) Bımdan yedi yüz yıl önceki türkçe
nln açıkhğma, cüzelliğine bakınız. 

(3) Sekiz asır önce 

(4) Umük = Gırtlak. 

Almanya'nın 

yeni sulh 
taarruzu 

.(Ba~ı 1 inci sayfada) 

tar nezdinde büyUk bir faaliyet göste· 
riyorlar. 

Alman gazetecil eri bilhassa Alman 
yanın garpta sulh yaparak Rusyaya 
karşı m ticadelede serbest kalmak iste· 
diğine bitaraf heyeti muralıhasaları 

ve gazetecileri iknaa çalışmaktadır. 
Almanyanın bitara flara yapacağı 

sulh planı hakkında lıu gazetenin mu· 
habiri şu tafsilatı vermektedir: 

SUdet toprakları hariç olmak Uze
re Çekoslovakya müstakil bir devlet 
olarak yeniden kur ulacak, Avusturya 
da bu memleketin Almanya ile birle
şik kalıp kalmıyacağına dair bir ple· 
bisit yapılacak ve nihayet Danzig, 
Koridor, miinazaalı Yukarı Silizya 
mıntakaları ve eski Posen vilayetinin 
bir kısmı hariç olmak üzere müstakil 
Polonya devleti tesis edilecektir. 

Mün!h suykadın.n fani 
(5) B~!arı dil konusuna dair etüdleri - Kopenhag, J ı a a. - Miinih suyka~-

mızı basarken yazacağız , tının faili olarak tevkif edilmiş ola;-ı 
(1) Gibb',in bir dostuna J'.Udığı m~k· \George Elser'in yakında idama mah

~e·Ha'nm hocnı. Vesıkayı kendı - klım edileceği Berlingske Tidende 
sinden aldım. · • B ı · h b" . f gazetesının er ın mu a ırı tara ın • 

(7) = Fakültcıai Direktörü Bay dan haber verilmektedir. 
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r>arke ·yol yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satmalma Komis

: =~undan : 
l lCesif bedeli (5012) lira 25 kuru1 olan 
f..'.icöpriıde parke yol in:ııısr açrlc eksiltme
!·~ ltonmuştur. Eksiltmesi 21-12-939 per • 
l :nıbe günü saat 11 dedir. llk teminatı 376 
ı. ra olup oartnamesi 26 kuru$a komisyon • 
' ~l'\ ahmr. T:ıliplerln muayyen vakitte M. 
• · V. Sa. Al, Ko. da bulunmaları. (6227) 

16164 

r :MJ manevra sandığı ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

·~ · syonundan: 
tı neher adedine tahmin edilen fiyatı 600 
-ııruı olan 840 adet tahta manevra ıandrı;r 

1 Uteahhit nam ve hesabrna 25 birincika· 
;·~n 939 pazartesi günü sa:ıt 10 da An.karada 
111.1 , M. V . satın alma KO. da açrk eksiltme 
i&Uretiyle uun alınacağından bteklilerin 
~ezkOr gün ve ıaatta 378 lirahk ilk temi
r:auarı ile birlikte komisyona miiracaatla-
11. (6236) 16ı86 

Dört adet etüv ahnacak 
M. M. V eki.leli Satm Alma Ko

.,..İsyonundan: 
1 - Dört adet etil• kapalı zarfla eksilt· 

!?leye konulmuştur. Muhammen bedeli 7600 
l:ra olup ilk teminat miktan (570) liradır. 
l"apah zarfla eksiltmesi. 23.12.939 cumar
t~j eünU saat 11 de L V. aatın alma komis
~onunda yapılacaktır. İdari ve fenni şart
t aıncsi her gün komisyonda görülebilir. 
lateklilerin muayyen gün ve saatten bir sa
tt evci ilk teminat ve teklif mektuplarını 
koıniıyona vennelerl. (6260 ) ı6199 

Masa, raf saire yaphrılacak 
M. M. V eki.loti Satın Alma Ko

~isyonundan: 
Kesfi mucibince Ankara.da umum aıhl· 

l'e deposunda maaa, raf ve saire yaptml~ 
caktır Keıtif bedeli 626 liradır. İsteklHe • 
tın pa

0

urhk gilnU olan 15 - birinciklnun • 
tı3g cuma giinU saat 11 de 94 liralık katt 
tenıinatlariyle birlikte M.M.V. satın alma 
l; o. da bulunmalan. (6Z8S) 16246 

Gaz idrolil ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

1-ıisyonundan: 
. Beher metre9ine tahmin edilen fb•atı 
(14) kurut olan (15.000) metre ıu ldrofiJ 
l>eıa.rlı:ltla aatm alınacaktır. Pazarlıiı 16-ı2 
•!139 cumarteal ııünil aut 11 dedir. Kati 
tcnıınatı (!>O) lira olup oartnameııi ko -
ttıil}'Onda görUllh'. Taliplerin muayyen va
ltitte M M V. SL Al. Ko.da bulunmala -
tı, (C5322} • 16259 

2 nevi nal alınacak 
M. M. Veklleti Satm Alma Ko

•tıisyonundan ı 
Hepaine tahmin edilen fiyatı ,.US H1r • 

t~ yedi bin beı yüz yetmit dört Ura olan 
il:i yü:z on dört bin ıiyim at nah ile sekaen 
a· tı bin giyim katır n.\lı pazarlıkla 1&tın 
•·ıtıacektrr. 

Puarhiı so - birinci klnım - 139 cıa • 
r>ıan.,.ı cünU saat 10 da Ankarada M. M. 
" .. tm alma Ko. da yapılecaktır. Nalla • 
tın hepsi b irden bir talibe ihale edile.ceil 
't>bi .elliser b in ve daha 711kan partılere 
l:..:UUrunek suretiyle a7n •7" ..ı1p1 .. 4• 
il::ıJe edilebilecektir. lste~111erln pa~ar~ık 
~Unu hepsi için yirmi bin ıki yUz ellı. lıra 
hr& kuruıluk veya talip olacaktan mıkta~ 
ic;in teklif edecekleri fiyat üzerinden katı 
ttnılnatlarr ile birlikte Ankara'da M. M. 
V , satın alma Ko. da pazarlık gün ve saa
t ' nd• butunmalan. Şartnamesi 940 kuruşa 

ı 1lıe:drtr ko. dan alınır. 

Su tesisatı yaptırılacak 
PrJ. M. Vekil eti Satm Alma Ko

misyonundan: 
Ketif bedeli (S0258) lira iki kuruı ol!lD 

An\rarada gaz okulu harici gu teaiaatt ıtl 
J.:apalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ek • 
r: :ıtmesi 28-12-939 per~emlSe günü saat 11 
eedir İlk teminatı Z2C59 lira 35 kurut olup 
Hr~mesi 152 kuru1a komiıyondan alınır. 
T aliplerin muayyen vakitten bir saat eve
line kadar zarflarını M. M. V. Sa. Al. Ko-
r-ııı vermeleri. (6l23} ly284 

Kışhk elbiselik ıhnacık 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

lhisyonundan: . 
Beher metresine tahmin edilen fıyatJ 

(290) iki yilz daban kurut olan (50.000) 
~ili bin metre kışhk elbiselik kumaşın hep
ıi birden veya onar bin ve da~a yu~arı 
l>lrtilere bölünerek ayrı ayn talıplere ~~a
lı edilmek iizere 14-1.2-939 perııembe gunU 
••at on beşte Ankarada M. M. V. satın al· 
ına komisyonunda pazarlık!~ aat~ almaca· 
bndan hepsini vermiye . 1s~7klı . ol~lar 

· (21.750) )'irmi bir bin yedi yuz e!h. lira • 
lık ve diteır iıtekliler de verobılı:cekleri 
tııiktar Uzerlnden kanuni katt temınatları 
ile birlikte pazarhk gün ve saatinde ko • 
IJ\iıyonda bulunmaları. Evsaf ve tartname
•i (725) yedi yilz yirmi beş kur!1ş mukabi
linde M M. V. satın alma komııı!onundan 
•hnabilir. (6324) 1628:> 

Kaputluk kumaı ilhnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

lhisyonundıın: 
Beher metresine tahmin edilen !iatı 

(315) iiç yüz on beş kurut olan (47.000) 
Itırlı: yedi bin metre kaputluk kumaşın hep
li birden veya onar bin veya daha yukan 
rıartllere bölünerek bir veya ayrı ayn ta • 
!iplere ihale edilmek üzere 14-12-939 per
•cnıbe pnü saat on dörtte Anknra'da M. 
rı. v satın alma komis yonunda pazarlık • 
1. alıiıacağından hepsi~i. v.e~il'.e . is:ekli O· 
l:ınlar (ZZ.207,50) yirmı ıkı bıı_ı ıkı yuz yedi 
1 ra elli kuruşluk ve diğer tahpler de vere· 
bilecekleri miktar üzerinden kanuni temi
t:atlarr ile birlikte pazarlık giln ve saatin • 
<'e komisyonda bulunmalan. Evsaf ve 
f~ rtname (740) kuruş mukabilinde ~: M . 
V, satın nlma komisyonundan ahnabılır. 

(6325) ı6286 

Kııhk elbiselik ahnacak 
M. rıt. Vekaleti Satın Alma Ko

ı.1t "Yon•mda n: 
Eeher metresine tahmin edilen fiatı 

(274) iki yüz yetmi~ dört kuru ş olan l 5000) 
\,c, bin metre kışlık elbiselik kumaş pazar
lıklı mtinakasaya konmuştur. İ.h~l~si 
11,.12.939 perııenıbe ıünü saat on ıkı~ır. 
ı·att teminatı (20SS) iki bin elli beş lıra 
olup şartnamesi bedelıiz olarak M. M. V. 
l!trn alma komisyonundan ahnabilir. İs -
ttlı:lilerin kanunun emrettlii belgelerle i • 
1 :ıle ıaatında M, M. V. satın alma komis • 
:tonuna gelmelir. (6326) 16287 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

misyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(29S) iki yliz dokaan beo kurut olan (5(100) 
beş bin metre kaputluk kumaş pazarlıkla 
münakasaya konmuttur. İhalesi ı4-12-939 
perşembe ıünü saat on birdedir. Kati te -
minatı (2212,5) ik.i bln iki yüz on iki lira 
elli kuruı olup oartıı.amcsi bedelsiz olarak 
M. M. V. satın alma komisyonundan alına
bilir. İsteklilerin kanunun emrettiii bel -
gelerle ihale saatinde M. M. V. ııatm alma 
komisyonuna gelmeleri. (6327} ı6288 

İnşaat yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko· 

misyonundan: 
Keıif bedeli (220.220) lira 11 kurut olan 

Ankara orduevi tevıı.i inşaatı pazarlıkla 
yaptmlacaktır. Pazarlığı 27-12-939 çacşa.m
ba gilnü saat 11 dedir. ilk teminatı: ı2.26ı 
lira olup ııartnamesi 1102 kuruşa komisyon
dan alınrr. Taliplerin muayyen va.kitte M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmalan. (6358} 

ı630ı 

Su tesisah yapllrl1a<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Keşif bedeli 2.000 lira olan ga:.ı okulu 

ve kimya taburu harici ıu tesisatr pazar -
lrkla eksiltmeye konmuştur. Pazarlığı: 
28-12-939 perşembe gtlnü saat 11 dedir. 
Y.ati teminatr: 300 lira olup şartnamesi 
komisyonda görülür. Taliplerin muayyen 
vakitte M. M. V. Sa. AL Ko. da bulunma-
ları. (6359) ı6302 

2 bina yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan: 
1 - İlci kUçUk bina kapalı zarfla ebilt· 

meye konulmu~tur. ı:eşlf bedeli 9699 lira 
8 kun14 olup ilk teminat miktarı 728 lira -
dır. Kapalı zarfla ekıiltmcsi 29-12-939 cu
ma ııünü aaat ı4.30 da hava satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. Keşif evrakı her 
giln 49 kuruı mukabilinde komisyondan ıı:· 
lınabillr İıteklilerin kanunun 2 ve 3 cil 
maddele~inde yazılı kanunt belgeleriyle te
minat ve teklif mektupları ile muayyen sa
atten bir aaat eveline ki.dar komisyona mü-
racaatları. (C5360} 16303 

M.M.V.HAVA 
MÜSTEŞARLICI 

3 Doktor altnacck 
M. M. Vekaleti Hava Müateıar -

lıimdanı 
Es1dıeiıirde hava okuluna Dd ve ıene 

Eskişehirde tayyare Fb. bama ı. ki ceman 
üç ücretli tabip ahnaca.lı:tır. 

Taliplerin sivil olanlara fimdiye ka • 
dar devlet devair ve mlle.esel«inde geç
miş olan hizmetlerine ve en eon ayrıldığı 
memuriyetinde aldığı maaı veya ücretine 
ıöre ve yeni barem kanununa nazaran a • 
zaınt (ı 70} liraya kadar Ucret iakd.ir ve ve
rilecektir. 

Ordudan ayrılmış emekli ukerl tabip -
tere de rütbelerinin tc:k&bill ettiti ve aza
mi (ı70) liraya kadar ücret verilecekeiz 
Taliplerin halen hiç bir suretle devlet 
~ir ve müesseseleri ile iliıik ve alaka· 
aı bulunmaması tarttır. 

Fuzuli muhabereye meydan Terilmemdl ........ _,, ·- ---- ..... tayin muıunele9i yapılabllmdt için ~bip -
lerin ılmdiye kadar geçm!.s deylet hizmet· 
lerinin gün, ay ve sene go~erılmek ve ~l
dıkları ücret veya maaş mıktarlan da zık 
redilmek suretiyle bu hizmetlerine dair 
ait bulunduğu devlet devair vemliCMesele 
rlnden muadıdak resmt vesika ta.dikli iN 

retleri ile nüfus cil:ı:danı tıuıdikli suretle 
rlnin a~dc adrceleri ile yazac:a:klan istida 
larma bağlanarak ve ordudan ayrılmıı e • 
meldi tabiplerin de istidalarmda sicil nu 
maralannı yazmak suretiyle bu istidalan 
nr en geç 27. 1. kAnun. 939 günü akşamına 
kadar Ankarada M.M.V. hava müsteşarlı 
ima cöndenniı bulu.nmalan ve yukanda ya 
zıh istldalarla gönderilmesi lhım gelerı 
evrakı noksan olanlar hakkında muamel 
yapılmıyacağı ve taliplerin azamt 60 yaır 
nı ceçmemiı bulunmalan iltn olunnr. 

. 

. 
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(6288) 16247 

ORMAN KORUMA 

Sığır eti ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan 

lık Satın Alma Komisyonundan : 

. 

k 1 - Orman koruma genel komutanlı 
talimgahı ihtiyacı için 4S.OOO kilo sığır eti 
ne talip çrkmadrlından yeniden kapalı ~!lr 
usuliyle ihalesi 14-12-ı939 per:ıembc gun 
saat 11 de Ankarada - Yeniıehirde komu 
tanlık binasındaki aatın alma komiıyo 

. 
f 
{i 
. . 

nunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 12600 lira n mu -

vakkat teminatı 945 liradır. 
3 - Şartnamesi her ıün satm alma ko

misyonunda görülebilir. 
[ 4 - hteklilerin tartnamesinde yazıl 

vesikalarla beraber teklif mektuplarını iha 
le saatından bir saat evetine kadar kom.ia 

. 

. 
yona vermeleri illin olunur. 

(6633) 1600 1 

LEVAZIM AMIRLICI 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
-(300000) kilo un kapalı zarfla alına 

caktır. Muhammen bedeli (3ı500) lira o 
lup muvakkat teminatı (2362) lira (50) ku 
ruGtur. Eksiltmesi 18 • ı. ci kan .• 939 pa 
zarteıi giinil saat ı5 de Çorum askeri sa 
tınalma komisyonunda yapılacaktrr. Tek 
lif mektuplarını ihale saatinden bir saa 
eveline kadar makbuz mukabilinde komis 
yon reisliğine verilmeıi liumdır. İstekli 
ler ıartnameyi komisyondan parasrz olara 

. 

. 
--
t 
. 
. 
k 

alabilirler. (6089) 16035 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
-
e 

190 ton pilavlık pirinç alınacaktır. Ka 
pah zarfla eksiltmesi 14-12-939 per~emb 
günü saat 15 de İstanbul Tophanede Lv. a 
mirliği satın alma komisyonunda yaprla 
caktır. Tahmin bedeli 47500 lira ilk temi 
natr 3562 lira 50 kuruştur. Şartname v 
nümunesi komisyonda görülür. İsteklile 
rln kanuni veıikalariyle teklif mektuplan 
nı eksiltme saatinden bir saat evetine ka 

. 

. 

. 
e 
-. 
-

dar komiıyona vermeleri. (6090) 16036 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

g{bıt! ıaat 14 de teuınbut Tophanede lna· ı f~ olmak tlnıre her BçOne de ayn 
zrm imirlic i sa.tın alma Ko. da yapılacak- ayn fiyst teklü edilebilir. 
tır. Fabrika mahnın ilk teminatı 5000 lira İhale 28 • birinclkli.n= • 939 perşembe 
Kastamonu malının ilk teminatı 4375 lirıı- cUnü saat ıs de Aydında askeri satın al • 
dır. Şartname ve nümuneleri komisyonda I ma komisyonunda y:ıprlaeaktır. 

mkbuz veya Banka t em inat mekt'-lb :.ı 
ile kanuni vesikalnrını h amilen me~· 

kur gün ve saatte o Komisyo~. şart -
lan ö~renmek i çin de h e rgü n Ankar~· 
da P. T. T. Levazım, lst anb ul'da Kı
nacıyan hanında P . 1.'. T. Levazım ay· 
niyat Şube Müdürlüklerine müracaı:t 

ı - Birliklerin senelik ihtiyacı olan 
570000) kilo un kapalı zarf usuliyle ek -
itmeye konulmuııtur. 

gö rülür. İsteklilerin kanuni vesikalariyle Srğır et.inin muhamme:ıı bedeli 16500 li • 
belli saatte komisyona gelmeleri. (6352) radır. Keçi etinin muhammen bedeli ı6500 

( 
si 

16295 liradır. Koyun etinin muhamme:ıı bedeli 

2 - Şartnamesi Maraııta aslı:ert, İstan
ul, Ankara levazım lmirllkleri satın alma 
omiıyonlarınd:ıdrr. İstekliler ıartoameyi 
omisyonlarda okuyabilirler. 

3 - ltbu 570000 kilo unun muhammen 

b 
k 
k 

3 kalem (adrr malzemesi 
almacak 

26400 lindU'. 
Sı~ır etinin ilk teminatı 1237 lira 50 ku· 

nJ1tur. Ked etinbı iHt teminatr 1.237 lira 50 
kunıttur. Koyun elinin ilk teminatı 1980 
liradır. 

edilecektir. (6006) 15965 

utan (71250) liradır, Ankara Levazım Amirlitl 
4 - Şartnamesi Uzere üçte bir mlkdar 

azlaaı da dahil oldullu halde ilk teminatı Alma Komiayonundanı 

t 

f 

Şartnameııi Aydm'da askcrl .atm alma 
Satm komi1rY0Dunda görlllebilir :rawplerin tele • 

lif mektuplarının k:ınunt Yesikalariyle bir

ANKARA DEFTERDARLIGl 

Münhal memuriyet 6 593 lira 7S kuruştur. 22500 metre kanevlçe 1500 metre tepe 
S - Eksiltme 15 1. cl Un. • 939 cuma ur"anı 230000 metre ıargı ipi yukarda ya. 

günü aaat ıs e kadar teklif me)ttuplarını zıh üç kalem ~adır malzeme& 1~12-939 
Mara~a askeri) Sa. Al. Ko. başkanhğına perşembe giinü sruıt ı,30 da İstanbul Top. 
erecek ve yahut göndereceklerdir. Bu sa- ı hanede levazrm lmirliği satın alma b>mi• 
tten sonra verilen ve yahut gönderilen yonunda pazarlıkia eksiltmesi yapılacak -

mektuplar alınmıyacaktrr. Saat ayarı daire tır. Hepsinin tahmin bedeli 17275 lira ilk 

( 
v 
a 

• aatiyle yapılaclrtır. teminatı 1295 lira 62 kuruştur. Şartname 
7 - 2490 ıyıh kanunun hllkümlerine Ye ve nfununeleri komisyonda görülür. lstck

llhaıısa (32) maddesine uygun olmıyan lilerin kanuni vesikalariylc belli aaatte 
mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak mezkdr komisyona gelmeleri. (C53S3) 
b 

e ttirilmiyecektir. (610ı) 16046 16296 

Pirinç ahnacak Karyola ahnacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - İzmir müstahkem mevki blrllklerl • 

in 73SOO kilo pilavlık pirinç ihtiyacı ka • 
ah zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

n 
p 

2 - İhalesi 14-12.939 perşembe günü 
saat ıs de Kı:ılada İzmir levazım amirliği 
atın alma komisyonunda yaprlacaktır. s 

3 - Tahmin edilen tutarı 18007 lira 50 
kuruştur. 

4 - Teminatı muvakkata akçesi 1356 
iradır. 1 

5 - Şartnamesi her aiin komisyonda 
göriilür. 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 
lduklarına dair vesika göstermek mecbu
lyetindcdirler. 

o 
r 

• 
il 

7 - Eksiltmeye iıUrak edecekler 2490 
ayılı kanunun 2 ve 3. cü maddelerinde ve 
artnameslnde ynzılı vesikalariyle teminat 
e teklif mektuplarını ihale saatinden en 
z bir saat evel komisyona vermiş bulu • 

v 
a 
n:ıcaklardır. (6102) 16047 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satma). 

ma Komisyonundan : 

i 
Alayın 939 mali ıenesi gayesine kadar 

htiyacı olan 100.000 kilo unun kapah zarf
uauliyle eksiltmesi yapıl:ıcaktır. Taliplerin 
8 2S lira ilk teminatları ve evrakı müsbitele 
riyle 25 - Birinci klnun - 939 pazartesi 
güııil saat 10 da alay satın alma komisyo
nuna müracaa'tlan. (6177) ı6111 

Yulaf ahnacak 
• Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
İhale aiinU talibi ~drnuyan komut.anlığa 

bağlı birlikler ilıtiyacı için 96.000 k:Ho yu. 
afın tekrar kapalr zarfla münakaaaıı ya
pılacaktrr. Zarflar komisyona 26.12.939 sa
1 

J r günü ıaat ı0,30 da verilmiş olacaktır. 
Beher kilosunun muhammen fiyatı 7 ku
ruştur. İlk teminatı 504 liradır. İsteklile
rin belli giin ve saatten bir saat evetine 
kadar Fındrklıda komutanlık satın alma ko
misyonuna teklif mektuplarını vermeleri. 

(6254) 16193 

Yün çorap alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Satın 

Al- "'-la-.-.1-• 
z 

1 

l 

44300 çJft yün çorap alınacaktır. Kapah 
arfla eksiltmesi 25.12.939 pazartesi günü 

saat 15 de T ophnnede İstanbul LV. ~ir
iği satın alma komisyonunda yapılacaktır, 

Tahmin bedeli 22150 lira ilk teminatı 1661 
ira 2S kuruştur. Şartnamesi ve nümunesi 

komisyonda görülür. İırteklUcrin kanuni 
vceikaalriylc beraber teklif !Mktuplannı 
ihale aaatindan bir saat cvelino kadar ko
misyona vermclesl. (6255) 16ı94 

Semer urganı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan ı 
12S bin adet semer urgaru alınacaktrr. 

Pazarlıkla ek&iltmcs.i 14-12-939 perşembe 

Sığır eti 
, 

Ankara Levaznn Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan: 

1 - Alth vo Ustlü dörder ~lilı: C567 
adet tahta karyola ahnacaktır. Pazarlıkla 
ekıoiltmesi lS-12-939 cuma günü saat ıs de 
Tophare'de İstanbul Lv. amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 20010 lira ilk teminatr 1500 lira 75 
kuru~tur. Şartname ve nümunesi me:.::kO.r 
komisyonda görülür. İstddiler.in kanuni 
vesikaladyle belli saatte komisyona ıel • 
meleri (6355) 16298 

Muhtelif muhabere malzemesi 
alınacak 

Ankara Levazmı Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

ı - İzuıir müstahkem mevkU birlikleri 
için 336 adet ağır sahra kablo arka tes.Jı:o
resi zincirleriyle ıarnıa terıtibatr ve çevire
cek kolu ıooo a.det ağır sahra koblu dola -
bı 300 çift ılc.ablo askı tertibatı 37 çift di
rek mahmuzu 10 adet emniyet kemeri 23 
takım portatif merdiven kapalı zarf usuli
le eksiltmeye lı:onmu$tur. 

2 - İhalesi 27-12-939 çarıamba günü 
aut 15 de lmıir'de kışlada İzmit" levazım 
lmirliği satm alına komisyonunda yaprla -
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 22230 lira 20 
kuruıttur 

4 - teminatı muvakkate akçesi 1668 li-
radır. 

S - Şe.rtnameal her (l1n me:zilflr ko
miayaıda ırörillebilir. 

6 - lcteklller ticaret odasında kayıth 
oldu.lı:lanıw. dair vesika göstermek mecbu • 
~i.ııdedlrler. • 

7 - Ebiltmeye ittirak edecekler 2490 
aa:yı:lı bnumın 2, 3 cü maddelerine ve 
eartnamesindc ya.:ılı veslkalar.iyle teminat 
ve tekllf mektuplarının ihale saatinden en 
az bir saat evel komisyonda bulunacaklar-
dır. (6356) 16299 

Elektrik tesisatı 

yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirllfi Satın 

Alma Komiayon1mdan: 
1 - 1665...lira 40 kurut keşif bedelli 11· 

........ adaJ79 ~ ~ teme&•• açalı: 
eksiltmesi 27-12--93!> saat 15 de Ankara Lv. 
irnirliği Sa. Al. Ko. mında yapılacakıtır. 

2 - İlk teminatı 124 lira 00 kuruştur. 
Şartnamesi komılayonda görülür .İsteklilo -
rin bmm.! vo prtnames.inde yazılı vesika
larla birlikte bell.i Tllıltitte komisyona mil· 
ra.c.aatlan.. (C53S7) 16300 

Et alınacak 
Ankara Levazon Amirliği Satm 

Alma Komiayonundanı 
Aydın blrliiinln ihtiyacı için C56 bin ki

lo koyun veya keçi yeya artır eti kapalı 
zarfla e'ksiltmoyc konmuıtur. Han&isi u • 
cuz olursa o cins etin jhalcsi yapılacaktır. 
Bu üç cina ete her talip tarcfmdan bir zarf 

ah nacak 
Anliara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyon"UDdan ı 

1 - Aoalıda bulundukları mevkileri yazılı krtaa.t ihtiyacı için hlzalannda mfktar, 
ilk teminat ve tutarları ihale gün ve saatleri gösterilen aıiır etlerinin kapalı zarf u
ıuliyle eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Eksiltme Edime vil!yeti SilloiUu nahiyesi mer1ı:winde ukert aatm alma ko -
misyonunda olacaktır. 

3 - 1ıteklilerin kanuni vesikalarlyle birlikte en ceç nan edilen cUn mllnakaaa ıaa
tından bir 111at evel teklif mektuplarını komisyona venneleri llzımdır. 

4 - Şartnameleri evsaf ve hususi ;ıartları tatil gün ve aaatları hariç her gün komls· 
yonda görülebilir. (6176) 16110 

!hale ciin ve tarihi saatı Miktan İlk teminatı Tutarı 
Kilo Lira Lira 

18-12-939 Paıarteal 11 137250 2574 34313 
18-12-!>39 Pazartea.1 14 137250 2574 34313 
18-12-939 Pazarteei ıs ı71562 3217 4289ı 
ıs-ı2-939 Pazarteai 16 128100 2402 32025 

Odun ah nacak 
Anliara uvazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan: 

Cinsi Mikdarı Muhammen B. M. teminatı Şekli İhale Ta. gün 
Kilo Lr. Kr. Lira 

aaatr 

Odun 770000 18480 ı386 Kapalı 3 - ı - 940 Çup.mba 11 
ı - Eksiltmeye konulan odun mikdan ve muhammen bedeli muvakkat teminatı 

eksiltmesinin şekli ve icrası tarih ve saati an yukarda yazrlmıttır. 
2 - Evsaf ve teslim 611rtlarıru gösteren şartnamesini istekliler her ııün Urfa'da 

tümen satın alma komisyonunda okuyabilirler ve komisyondan parasız alınabilir. 
3 - Eksiltme Urfa'da tümen aatm alına komisyonunda yukarda yazılı şekil tarih 

ve s:ıatte yapılacaktır. 
4 - Teklif mektupları eksiltmenin yukarıda ya7lh açma uatinden bir saat evetine 

kadar satın alma komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu sa
atten sonra mektuplar kabul edilmez. 2490 sayıh kanunun 43 üncü maddesine uygun 
:ıekilde pos ta ile gönderilecek teklif mektupları kabul edilir. 

5 - Şartnamenin 4 üncü maddesin.de istenilen vesikalar muvakkat teminatın bu • 
lundui u zarf içerisine konacaktır. (6253} 16279 

Et ah nacak 
Mannara Ossübahri K. Satm Alma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmini Fi. Tutarı 

Sıirr eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 

30,000 
25,000 
20,000 

Kuruş Sn. Lira 
27 so 8250 
4-0 00 10000 
40 00 8000 

tı.ıc ten!natı 
Lira Kr. 

26250 1968 75 
1 - Komutanlık deniz erlerinin ihtiyaç lanndan olup yukarda cins ve m iktarr ya -

zıh üç kulem et, bir şa rtnamede ve kapalı zarf usuliyle eks iltmeye konulmuştur. 
2 - E ksiltmesi 27/ I. Kanun/ 939 çarşamba günü saat 15 ele İzmit'te T ersane ka

pısmdaki komisyÔn binasında yapılacakur. 
3 - Şartnamesi, Ankara'da M. M. V. Deniz miisteşarhğr levazım eubesinden İs

tanbul'da Kasımpa$8'da Dz. Lv. satın alına komisyonundan ve komisyonumuzdan 131 
kuruı bedel mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı •ec;hile, bu 
iıle alllı:adar olduklarını ıöstcrir ticaret veaikalarmı ve yukarda yazılı ilk teminat
lariyle birlikte tanzim edecekleri teklif mektuplarını muayyen giin ve saatten tam 
bir saat eveline kadar komisyon ba;ikanlığına vermeleri. "10155" (6346) ' 16292 

H'kte ihal~en bir eaııt eveline kader mak • 
buz mukabilinde komisyon:ı vel'ilmesi. 

(6369) ı6309 

NAFIA VEKALETi 

38 kalem f ofo.ğrnf malzemesi 
almatak 

Nafıa Vekaletinden : 
25.12.939 pazartesi günü saat 16 da 

Ankarada Nafıa vekaleti binası için· 
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun

da 1644 lira 40 kuruş muhammen be
delli 38 kalem fotoğraf malzemesinin 
açık eksiltme usulü ile eksiltmesi ya

pılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün

den alınabilir. 
Muvakkat teminat 123 yüz yirmi üç 

lira (33) otuz Uç kuruştur. 
İstekliJerin muvakkat teminat .ve 

şartnamesinde yazılı vesaik ile bir
likte aynı gün saat 16 da mezkOr ko
misyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(6231) 16209 

1 O adet yol silindiri ahna<ak 
Nafıa Vekaletinden: 

9. 11. 939 cumartesi gUnü saat 11 de 
yapılacağı ilan edilmiş olan 10 adet 
yol silindirinin pazarlığı. görülen lü
zum üzerine aşağıdaki şartlar daire -
sinde 20. 12 39 çarşamba günü saat 

11 e talik edilmiştir. 
Pazarlık Ankara'da Nafıa VekSleti 

binası içinde malzeme müdürlüğü o • 
dasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. İatanbul· 
da gümrüklU ve montajlı olarak tama· 
men buharlı yahut tamamen mazotlu 
veyahut kısmen buharlı, kısmen ma -
zotlu olarak teslim şartiyle muham -
men bedeli alat ve yedekleriyle bera
ber buharlı silindirin beheri 8500 ve 
yine aıat ve yedekleriyle beraber ma
zotlu silindirin beheri 8250 Ura olup 

Ankara Dofterdarlığındanı 

Ankara Defterdarlığı muhakem~t 

müdürlüğünde 120 lira ücretli bir rn.: • 

muriyet münhaldir. Hukuk mezun.ı 

memurin kanununun 4 üncü madd: • 
sindeki evsafı haiz taliplerin Muh~· 

kemat MUdürlü~üne müracaatları !· 

lan olunur. (6342) 16265 

ANKARA BELEDiYESi 

Ford kamyoneti 

sahlacak 
Ankara Belediyesinden ı 
1- Su işleri servisinde kullanılan 

bir adet 1933 modeli PICK markı 
ford kamyoneti on be§ gün müddL .~ 
açık artırma ile satılacaktır. 

2- Muhammen bedeli (400) liradır. 
3- Muvakkat teminat (30) liradır. 
4- Evsafını gönnek isteyenleri.1 

hergün encümen kalemine ve istekli· 
!erin de 26 - 12 • 939 salı günü saa t 
10,30 da Belediye Encümenine müra·; 
caatları. (6294) 16230 

100 ton Süllaldalomin ahnaca!ı 
Ankara Belediyesinden: 
1- Su işleri için alınacak olan 15 

bin lira kıymeti muhanuneneli 100 ton 
sulfat dalomin 15 gün müddetle ve ka· 
palı zarf usulile eksiltmeye konul • 
muıtur. 

2- İhaleai 29 - 12 - 939 cuma gfuıil 
saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1200 liradır. 
4- Şartnamesini göl'15Ck iateyen -

lerin hergün EncUmen kalemine ve 

isteklilerin de 29 - 12 • 939 cuma gü -
nü saat ona kadar teklif mektunlarını 
Belediye Encümenine vermeleri ilan 
olunur. (6292) 16280 

Santrifüj tulumbası almacak 
tabi! olan sevk yollarının bil!hare Ankara Belediyesinden: 

~rttlecek lüzum üzerine deği!Jtirll - 1 - Su işlerinin Kayaıtaki au kuyu 
meslnden mütevellit masraf farklan suna konwmak üzere alınacak olan 

Vekllete aittir. bir adet Santrfflj tulmnbası on bet 
Eksiltme ıartnamcsi ve teferrtıatı gt1n mft.dde~ açık eksiltmeye ko1ll"'l-

425 -ın.ruf bedeJJe maı.-• mlldfirlO • mDfhU'. 
ğUnden alınacaktır. 2- Muhammen kıymeti (1770) lira .. 

Muvakat temi;ıat: dır. 
İsteklilerin aharlı veya mazotlu 3- Muvakkat teminat (132,75) lira· 

olarak teklif edeceği ıilindirlerin tu- dır. 
tar bedellne nazaran 2490 No. lu kmnu· 4- Şartnamesini g8nnck ieteyenle-
nun 16 ıncı maddesine g~re o!acak - rin hezgft.n Encilmtn kalemine ve b • 
tır. tekHlerin do 29 - 12 - 939 cuma gilnil 

lstekltlerln muvakkat teminat ve saat on buçukta Belediye Enct1meni-

p.rtnamcslnde yuılı vesaik ile birlik- ne mt:ıracaatlan. (6293) 162Sl 

te aynı gnn saat ıı de mezk11r komi•· Kavak fidanı ahnacak 
yonda hazır bulunmalan lhımdır. 

(6341) 16290 

GÜMRÜK VE lNHlSARLAR V. 

Kınkh pirinç 
ah nacak 

inhisarlar Ankara Batmüdürlü

ğünden: 

I - Şartname ve nUmunesi mucibin 
ce 106 ton kırıklı pirinç kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur • 

II - Muhammen bedeli 9010 lira 
muvakkat teminatı 675 liradır. 

111 - Eksiltme 14. XII. 939 per -
şembc gtinil saat 15 de İstanbul'da 
Kabataşta levazım ve mübayaat §Ube
sfndeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

IV - Şartname ve nUmunele r her 
gün İstanbut'da inhisarlar umum mil· 

diirlüğü levazım şubesinden ve ba~
müdürlüğümüzden a1ınabi1ir. 

V - Münakasaya iştirak edecelde
rin mi.ihürlü teklif mektuplarını kanu 
ni vesaikle % 7'5 güvenme parası mak 
buzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale 
günü eksiltme saatinden bir saat eve
line kadar mezkur komisyon ba~kan· 
lığına veya bn~müdürlüğlimüze ver -
meleri lfizımclır. (6163) 16092 

P. T. VE T. MÜDÜRLOGO 
·----------------~_.. __________ _ 
Manşon ahnacak 

P. T. T. Levazım Müdürlüğün
den : 

1 - Talibi çıkmayan (30.000) adet 
3m/ m bakır ve (100,000 adet 4 m / m 
aliiminyom ki ccman (130,000) ade t 

man§on pazarlıkla satın al ınacaktır. 
2 - Muhamme n b e d e l (6550) muvak 

kat teminat (498,75) lira o lup pazarlık 
18- birincikanun - 939 pazartes i g ünü 

saat 11 de Ankarada P. T. T. Umum 
Müdürlük bina.sındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır • 

3 - İstekliler muv .. k kat teminat 

Ankara Belediyeainden ı 
1 - Bahçeler için alınacak olan 

muhtelif boy ve yaşta 10,100 adet ka· 
vak fidaru on beı gün milddetle ~ık 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muh~en bedeli (2525) Ura· 
dır. 

S - Muvakkat teminat (189,38) Ji. 
radır. 

4 - Şartname ve listesini g~rmek 
isteyenlerin her gün encümen kale -
mine ve isteklilerin de 29. 12. 939 cu
ma günü saat on buçukta Belediye en 
climenine mUracaatları. 

(6366) 16306 

Satthk varil ve tenekele.t: 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Otobüs idaresi anbannda bulu

nan 113 adet yağ varili ile 200 adet 
yağ tenekesi satılmak üz :::re on b c.t 
müddetle açık artırm:ya konulmupt • 
tur. 

2 - Muhammen b edeli (175,5) Ura· 
dır. 

3 - M'.uvakkat teminat (13,17) lira
dır. 

4 - Şartnamesini g örme k için en· 
cümen kalemine ve \'aril ve t e n e keler 
için otobüs müdürlüğüne ve istekli -
!erin d e 29. 12. 939 cum:ı g ünü saat 
10,30 da Bele d iye cncüm cn•nc miira -
raat]ım . ( 6357) 1 5"J07, 

Karabük kön1ürü 

alınacak 
Ankarn Bebdiyosindcn: 

ı - Su i şleri için alına::al: olan 120 
t o n Karl\biik kömii r ü on beş g ün müd
detle açık el:siltmey e l:onulmuştur. 

2 - Muhammen bede li ( 30o0) lin
dı r. 

3 - Muva!d:at temi nat (229,5) li ra· 
dı r. 

4 - Ş nrtnam~sini görm. 1~ i stiycn • 
lerin h e r gün e n camen kalemine ve 
isteklilerin d e 29. 12. 939 cuma g 'iJ ü 
saat 10,30 da B~lediye cncilme in:: 

1 1üracaatları. (6368) 16308 
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§ r F O S F A R S O L , kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. = 
5: Tatlı iıtah temin eder. Vücuda devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi :::; = buhrımları, uykusuzluğu giderir. Muannit inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, __ 
::: Zatürrieye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gevıekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta ~a- ::;: = yanı hayret faydalar temin eder. : . ; 
- • • FOS FARS O L'ün: Diğer bütün kuvet turuplanndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE :: ·: - KAN KUVET IŞTIHA ŞURUBÜ KAN, ~~YET, IŞTIHA 1:_E~I~ ETM~Sl :~e ilk. ~ll~na.nlarda bile tesirini derhal gÜG· E j := ' ' tennesıdır.... Sıhat Vekaletınm resmı musaad~ını haızdir. Her eczanede bulunur. :; ; 
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D. DENIZYOLLARI 

. 
Mazot alınacak 

. .. ... 
t - . - - - ·: ·-.... .. 

•• . . " 
l(atranh şosa inşaatı ilônı 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 

Müessesesi Müdürlüğünden 

Devlet Limanları lıletme Umnm ı 
Müdürlüğünden : 

İhalesi evelce illin edildiği halde 
istekli çıkmıyan asgari 350 azami 450 
ton mazotun ihalesi 15-12-939 tarihi
ne rastlıyan cuma günü saat 15 de Ga
lata rıhtımındaki umum müdürlü1t 
binasında toplanacak olan satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Muham
men bedeli 32940 lira ve muvakkat 
teminatı 2470 lira 50 kuruştur. 

·. 
' ' . AL 

Muhammen bedeli 65,000 lira olup 4300 metre kadar 
tulü haiz katranlı tosenin fenni ve umumi 9artname muci
bince vahidi fiyatla infası Türkiye demir ve çelik fabrika
ları müessesesi tarafından münakasaya konmuıtur. 

Evrak bedelsiz olarak Karabükte Müessese intaat mü
dürlüğünden, Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü 
muamelat servisinden ve İstanbul' da Sümer Bank ıubesin
den bedelsiz alınabilir. 

Tekliflerin en geç 22-12-1939 günü saat 12 ye kadar Tür
kiye Demir ve çelik fabrikaları müessesesi inıaat müdür
lüğüne gelmiı bulunması ıart'tır. Postada vaki olabilecek 
gecikmeler kabul edilmez. 4587 

:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!::. 

~ Boş teneke satışı § --- ----- -Türkiye Demir ve Çelik Fabrikarı mües- --§ sesesi Müdürlüğünden : ----= rfuessesemizde mevcut takriben 27.000 kadar bot ben-
§ zin ve mazot tenekeleri satııa çrkarılmrıtır. Alakadarların = 
:= Karabük'te fabrika sahasında teslim almak ıartiyle derhal ::: 
:= müracaatları ilan olunur. 4658 _ 
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ANKARA VALILIGI 1 Amortisör satışı 

Vazı masası yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Ankara Merkez İlkokulları için 

48J lira muhammen bedeli bulunan 12 
~d:t yazı masası pazarlıkla yaptırıla
c~ktır. İhale 21-XII-1939 perıembe 
günü saat 15 te viliyet daimi encütr\~~ 
ninde yapılacaktır. Muvakkat temı • 
natı 36 liradır. İseklilerin ihale gü
nü daimi encümenine ve şartnameyi 
görmek ve daha fazla tafsilat almak 
istiyenlerin de her gün Maarif Mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(6249) 16180 

Şose inşası ve sınai 

imalat 

Türkkutu Genel Direktörlüğün
den: 

l) Beher metresine 10 kurut bedel 
biçilen 427S metre hali istimalden kal· 
dınlmı1 amortisör, pazarlıkla satılığa 
çıkarılmıştır. 

2) Muvakkat teminatı 32 lira 06 ku· 
ru1tur. 

3) Pazarlığı, 14. 12. 939 perşembe 
günü saat 14 de Türk hava kurumu 
genel merkez binasında Türkkuşu sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4) Amortisörü görmek istiyenlerin 
Akköprüde Türkku§U Atölyesine, a· 
çık artırmağa girmek istiyenlerin bel
li gUn ve saatte satın alma komisyonu· 
na gelmeleri. 44 77 

Altı mezar yaptırılacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün • 

Ankara Valiliğinden: den : 
1 - Çerikli - Sungurlu yolunun l _ Hava şehidlerimiz için Cebeci 

İsteklilerin teklif mektuplarını bil
dirilen vakitten bir saat evetine ka -
dar komisyon reisliğine tevdi etme
leri 13.zımdır. 

Bu baptaki şartname sözü geçen ko
misyonda her gün görülebilir. 

(9758-5095) 16041 

NURETTİN ERGÜVEN 

Müracaat saati 14 - 18 
Ankara İsmet İnönü Cad. N o: 45 

Tuvaletinizi yaparken 

Pudra altma daima 

KREM 
PERTEV 00 + 400 - 8 + 400 üncü kilometre- kabristanında yaptırılacak (6) mezar, 

teri araaında yapılacak şose ve sınai açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 
imlat inıaatı 25.12.939 pazartesi git· 2 _ Muhammen bedeli, (1506) mu- sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu· 

' 

81Ri KTIQDl'Gi 
DAQA 

CANKURTAQAN 
GiQi ~~ 

EN·1EHLiKELi·rAMANDA·iMDADINA·YETi~iR 

JÜ RK TİCARET BAN KASI A. S. 
nü saat 15 de vilayet daimi encüme· vakkat teminatı (113) liradır. tar ve akmasına mani olur. -----... "-------
r.inde ihalesi yapılmak üzere kapalı 3 - İhalesi 22.12.939 cuma günü sa- Yağlı ve yağsız olan tüp ve Qk :!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllll.!:. 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuı- at (15) de yapılacaktır. vazoları vardır. 7308 uma don - -
tur. 4 _ Pl3n ve ıartnameleri her gün • • := 

2 - Keıif bedeli (47~98) lira (14) komisyonda görülebilir. geçmeyınız --==-A N K A R A p A L' A S ::= 
kuruştur. 5 _ İsteklilerin lüzumlu vesika ve ==-==--

3 - Muvakkat teminat (3577) lira muva.kkat teminatları ile birlikte bet- Yılbaşı Piyango biletleri gi-
'(S 7) kuruştur. ti gün ve saatte Türk hava kurumu Or. SITKI f IRAT şemizde satılmağa - ::::: 
· 4 - İsteklilerin teklif mektupları· genel merk<z binasında Türkkuşu başlamıştır. := p A v ı· y Q N ::::: 
nı teminat mektup veya makbuzlariy- o-enet direktörlüg" ü satın alma komis- b · G • • z ki Sayın mütterilerı·n Yılbaıı Bi- :::::_ 

d 'k ı N f <> irınci Q Ha .. stalı arı -
• ·· d b · · · 1 ki sınıf mutehassısı • 

le ticaret o ası vesı a arını ve a ıa yonuna gelmeleri. 4598 l letlerini Kıomet Gi•emizden al· = ==-
müdürlügun en u ış ıçın a aca arı • I k malarmı dileriz. 4670 _ ::::= 
fennf ehliyet vesikalariyle birlikte Su tesısatı yapfırı aca İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık - 14 Birincikônun 939 Perşembe akşamı == 
yukarıda adı geçen günde nat 14 de Türkkuıu Genel Direktörlüğün- =~~ık~~~b~~·ı:,~:.?~'.~:.~::~";"::'. ...... """'" '" = i 
k3 dar encümen reisliğine vermiş ol· d n· bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası = M,.&bur İspanyol Am·~1• -

e • Tal .. Ap. kat: 1 Tel: 3592 ~306 = -, •• -ırutları. 1) Keıif bedeli, 4SS3 lira 37 kuruş , __________ ..,, 2 Kôtip alınacak - ==== 
5 - Bu işe ait keşif ve Jartnameyi olan Etimesuttaki Türkkuıu binaları- ' = 

( 1.1 9) kurus mukabilinde Nafıa mü- . k k ·ı k ------------- Çankaya Kaymakamlıg-mdan: - CELi NA EASQ'nun ::::: • nın su tesısatı, açı e sı tmeye çı a - _ 
Llrlüğül"den alabilecekleri. rılmıştır. On lira asli maaşlı iki tahrirat kll.- := --== 

(6253) 16201 2) Muvakkat teminatı, 341 lira 50 Dr. A. RIZA TARLAN tibi alınmak üzere 15. 12. 939 tarihin- v d .. mer . 
:======;:::~~::7==== kuruştur. H de talipler arasında musabaka imtiha- -- e a musa eSI :::::::::: Cebeci astanesi 

KURUMU 3) İhalesi, 27. 12. 939 •ar•amba gü- nı açılacaktır. = _ 
HAVA • • Sabık Sari ve İntani hastalıkları t ki'! · ak il b"t 1 · 1 M l ld t t 4672 := nü aaat ıs te Türk Hava Kurumu ge- ste ı erın evr ı m 8 ı e erıy e - asa armızı eve en u unuz. -

net merkez binasında Türkkuşu satın mütehassısı birlikte imtihan gününden eve! kaza = .::: 
~Aatbaacı la ra 

Türkku;;u Genel Direktörlüğün· 
t: ,,. ., ! 

alma komisyonunda yapılacaktır. Adliye yanı Genç Ap. No: 7 kaymakamlığına müracaat eylemele • ~llllllllllllJllllllJllllllllllllllllllllllllllllllll llllll 111111111111111111 lrF' 
4) İsteklilerin, kanunun 2 ve 3 cü &.lliiMıiıuiiıaııiyııiıe•neıiııııııısaiiia•ti-I0•·•18•T•l '•1•3•2•3 llİi ri ilan olunur. (6370) 16310 

maddelerinde yazılı vesika ve muvak- ---·-------------------------------------
1) Türkkuşu genel direktörlüğü 

j<.ıı 2000 cilt ki tap bastırılacaktır. 
.:;) Kağıdı Türkkuşundan ve~ile~ek 

o:a.n bu kitabın klişe ve tabıyesıne 
tahmin edilen bedel 7 50 lira olup mu
vakkat teminatı (kağıt bedeli ayrı) 
~5 lira 2S kuruştur. 

3) İhalesi, 14. 12. 939 pereşmbe gü
nü saat ıs tedir. 

4) - Şartnamesini görmek ve iza· 
hat a!ama.k istiyenler her gün satın al
ı .a komisyo=ıuna müracaat etmelidir· 

kat teminatlariyle birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri. 4659 

Polis Stajiyerliği imtihanı 

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

salonunda müsabaka imtihanı yapıla
caktır. Taliplerin yevmi mezkürda 
r.aztr bulunmaları ilin olunur. 

1: - . ..ı 11 "' 1111111111 il il il 111 1111111 111 111 1 ı.. 
5) İs t e1' 1i1e rin belli ~ün ve. sa~~te 1: SEVIŞTIGIMIZ GÜNLER '§ 

lt:.zumlu vesika ve tcmınatlarıylc bır- : N 
1 

-
tikte Türk Hava kurumu genel mer· : J eanette Mac Donald • e son: 
!:ez binasında satın alma komi• ;ronun· 1 E Eddy E 
ı:a bulunmaları. ~476 I ;, 11111111111111111 l lllllllllllllllll~lr 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6594 

İmtiyaz Sahibi 
lıkender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdilril: Naşit ULUG 

ULUS Baınnevi ANKARA 

YENi SiNEMA 
BU GON BU GECE 
SPANYOLİTA 

Baş Rolde 
Karmen ve Endülüs &eceleri fnmte

rinin unutulmaz yıldızı ve 
İspan.yol Dansöz ve a.antözil 

!MPER!O ARGENT!NA 

Tabiat dekorları içi. . e İspanyol c1ans 
ve şarkılariyle bezenmiş hakiki 

bir aşk filmi 

İJS.veten: FokS Jurnal ve Pompci 
harabeleri (Renkli) 

Seanslar 
14.30 - 16,30 • 18.30 • Gece: 21 de 

HALK SINEMASI 
Bu gün Bu gece . 

Şimdiye kadar mi.ali rörülmemıı 
pıban-e bir eser 

D0$MAN ÇOCUKLARI 
Baş Rollerde 

Lorotbl. Young - Richa.rd Greene 
rabiat dekorları arasında heyecanh 
naccralarla dolu içli bir aşk romanı ve 

biliistiına herkesi tatmin 
eden bir mevzu 

Seanslar 
14.30 - 16.30 . 18.30 - Gece: 21 de 

12.15 Ucuz Halk Matinesinde 
DANS tÇlN YARATLLMIŞ 

SUS SİNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

TANASA Rcvüsüniln iştirakiyle 
Türkçe sözlü ve şarkılı kon1et1i 

TOSUN PASA 
Halktan gördüğü rağbet ve al~'lt:a 
üzerine bir nıi:cld ::t daha temdit 

cdilmi"? t :r . 
Bzş Rollerde 

Hazım . Vasfi Rız a - H alide - ~-tahmut 
Feriha Tevfik - Şe\'ki ye 

Se'!ns!ar 
14 - 16 - 18 • Gece: 20,30 da 1 

,1 


