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Sovyetler Cemiyetten ihraç edileli 
Ekseriyetle verilen karara gör€ 1 
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Mülearrız takbih olundu . 

Aza devletler Milletler Cemiyeti vasıtasiyle 
ihtiyari olarak Finlere yardım yapabilecekler ·?lill! .... 

Cenevre, 14 a.a. - Anadolu . " ,A.,.. 
Ajansının hususi mı.:habiri bildi-
riyor: 

Türkiye delegesi B. Sadak1 İn
giliz heyetinin reisi B. Butler ve 
B. Paul Boncour ile uzun müla
katta bulunmuştur. 

Müli Şel'in Er:wrum'a giderken huıasi trende alınmı§ bir resmi 

Balkan antantı delegeleri dün 
akşam, asamblede Finlandiya 
meselesi hıikkında ittihaz edile
cek hattı hareketi tesbit etmek 
üzere noktai nazar teatisi için 
Türkiye heyeti nezdinde toplan
mı~lardır. lnönü Erzurum' da Asamble bugün hususi komitenin 

(Sonu 5 inci sayfada) 

yeni tetkikler yapll 
. . 

~ .. ~ .... ···~·· -. ' 

Erzurum; 14. a.a -Cümliurreisimiz İsmet 1nönü dün akşam. 
yemeklerini askeri ve mülld rüesa ile birlikte vali konağmd.a ye-

• 1 d"r (Sonu 3. anca sayfada J 
mıı er ı . ' 

I~ 

Bir nutuk 
• 

Mi ili Şef'i n 
teşekkürleri 

üstünde 
düşünceler 

Falih Rılkı :ATAY 
Tasarruf ve Yerli Malı Haftası, 

Başvekiller tarafmdan birer nutuk
la açılmak adet olmu§tur. Daha eyi 
bir adet, bu nutuklarda cansız me
rasim edebiyatı yerine, iktisadi kal· 
kınma faaliyetleri hakkmda toplu 
ve etraflı bir izah külfetinin tercih 
edilmesidir. 

Muhterem doktor Refik Say· 
dam'ın bu seneki nutkunu okuyan 
her vatandaş, yalnız istifade etmit 
değildir; derin bir zevk de duymu§· 
tur. Bizler nikbinlifi beslemek için 
hakikat gıdumı kullanırız: güzel 
•aitler ve tatlı hayaller, dinleyenin 
lcaf asma bir balon ti§kinliği verir, 
fakat kammı doyurmaz. • 
Başvekilimizin nutkundaki rakam, 

ınukayeae ve tahlillerden §unları an· 
byoruz: iktısadi kalkınma . faaliyet
lerinin umumi hesabı müspettir; ted
birler ve müesııeaeler aksamaksızm 
inkişaf halindedir; harpten en az 
•aramtı duyan memleketler arasın
dayız: ve bu harp, bize senelerden· 
beri ikttsadi cihazlanma için yaptığı
ll'ıız tetebbüslerin memleketin ne ka
dar hayrına olduğunu göstermittir. 
'Y erüstü iıtihsallerini arttırmak, 
Yeraltı servetlerini ifletmek, sanayi 
Programlarını to.mamlamak ıçın, 
hükümet, hiç bir gayretten geri 
durmıyacaktır. Halkımızdan yalnız 
'unu istiyoruz: tam bir itimat ve 
i.zami say! 

Cümhuriyet rejimi ve onun milli 
kalkınma davası, türk milleti için 
bir mukadderat dönümü olmuftur. 
Osmanlı saltanatınm inkırazma ka
da.r mütemadiyen menfiye doğru 
riden talih, mitli devletin kurulu -
tundanberi mütemadiyen müspete 
doğnı aeyretmittir. Bu seyir, ve ma
~inin tecrübelerinden istifade ede· 
tek ve muvaff akiyetlerinden kuvet 

(SoDu S iDci sa,_ı ada}. 

Erbaş istasyonu; 14. a.a. - Reisi-
cümhur İsmet İnönü, tasarruf haftası , 
münasebetiyle vatandaşlardan gelen 

1 

. ,,. · ' 
teb.ri~ tel.gr~~larına mukabil te~ekk~r
lcrının ıbl~gına. Anadolu A1ansı nı ı Hariciye Vekilimiz B. Saraçoğlu'nun art
memur etmışlerdır. tırma ve yerli malı haftası dolayısiyle dün 

verdiği nutuk 4 üncü sayfamızdadır. 

Yaptıkları hücumlar akim kalınca Sovyetler 

Leningrad civannda büyük tahıidat yaptılar 

Rus kıta 1arı taarruz 
için emir bekliyor 

Helsinki; 14. a.a. - Ruslar, Finlandiya mev.zilerine karşı ya
pılan hücumlar esnasında külliyetli miktarda insan ve mühimmat 
ziyaında tereddüt etmemektedirler. Umumiyet itibariyle Ruslar 
önce bir müsademe kuveti çıkarmaktadırlar. (Sonu s inci sayfada) 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez Heyeti dl.in toplanarak kurumun altı 
aylık faaliyetini gözden geçirmi§tir. Yukarıdaki resim toplantı esnasında 
alınmıştır. ( Haberlerimiz 2 nci sar_iadadır),. . 

Ceneure'de Milletler Cemiyetinin bulunduğu umilletler aaro.yt, 

Çemberleyn 

Büyük Britanya 
Finlandiya'ya 

• tayy·are verıyor 

Harp malzemesi de 
vermek niyetinde 

(Ynı.!z 5 inci sayfad4) 

Üç İngiliz kruvazörile Almanlann Admiral Graf Yon 

Spee kruvazörü arasında bir deniz muharebesi. oldu 

Ağır yar lanan Alman gemisi 
Montevideo limanına sığındı 
Alman zırhlısında 30 kişi ölü, 80 kişi yaralandı 

Londra, 14 a.a. - Komodor Harwood'un kumandasında Exeter, 
Achi11es ve Ajax küçük kruvazörlerinden mürekkep bir İngiliz deniz 
müfreze$İ, Rio de la Plata açıklarında fransız bandıralı F ormose vapu
runa taarruz etmek istiyen alman Admiral Graf von Spee adlı cep kru
va:zöriyle muharebeye tutu~muşlardır. 

4 saat silren şiddetli bir harp neti· 
ccsinde yaralanarak süratinden kay • 
beden Ajax, alman kruvazörünü takip 
ten vaz geçmiş, aldığı yaralardan mü
him hasarlara uğrayan Graf von Spee 
de kaçmağa devam ederek Uruguay'ın 
merkezi olan Montevideo limanına il
tica ederek sahilden bir kilometre a
çıkta demirlemiştir. 

Muazzam bir halk kütlesi, limana 
saat 23,30 da giren Graf von Spee"yi 
görmek üzere rıhtımlarda ve deniz 

(Sonu 5 inci sayfada) 
İngiliz gemileri tarafından ağır hasara ufratılaı:ak Mentevideo limanına iltica 

eden alman Graf von Spee cep kruvazörü 

lsıhiye Vekilimiz 
~alatya'ya gidiyor 

Elazığ, 14 a.a. - Sıhat ve içtimai 
muavenet vekili HulQsi Alataş dün 
buraya gelmiş ve umumi müfettişliği, 
vilayeti, tüm komutanlığını ve bele -
diyeyi ziyaretten sonra sıhat ve iskin 
işlerini tetkik ve teftişe başlamıştır. 

Doktor HuHlsi Alataıı bugün de has • 
taneleri ve sıhi müessesatt teftiş et • 
tikten sonra Malatyaya hareket eyli
yecektir. 

Feci bir deniz kazası 
Tokyo, 14 a.a. - Sovyet bandıralı 

İndigikka vapuru, dün Hokkaido ada-
j sının şimal müntehası açığında bat
mıştır. Gemide bin kadar yolru ve 36 
tayfa bulunuyordu. 300 kışinin kurta
rıldığı söylenmektedir. Fakat, deni
~in dalgalı olması tahlisiye işini güç.-

İngiliz deniz filosu ile alm~n cep kruvazörü arasındaki muharebenin cereyan leştirdiğinden geri kalanların ölınüt 
cttiii Jahayııösterk harta olması.ndan korkuluyor. 
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.Uruguvay sularmdaki 
deniz muharebesi 

İki far'fın kuvellerine bir bakıı 

Alman cep kruvazörü kendinden zait 

mağlup oldu ? olan kuvetlere nasıl 
r····· .................................................................................. . 

l 
13 Birincikcinun günü Uruguay mlannda vukua gelen 
deniz muharebesi hakkında bir mütehaıııs arkadQfımı-

, .. ,~:: ... ~.~::~: ... ::::.~::: .. .:::~.~~~~.:::: .... :::i~ruz: 
B u harbın ilk deniz muharebe

si, cenubi Amerika sularında, 
vukua geldi. Oç ingiliz kruvazöriy
le bir alman cep zırhlısı çarpıştılar, 
Alman zırhlısı muharebeyi keserek 
Montevideo limanına iltica etti. 

BüyUk harbın ilk aylarında, mü
teaddit deniz muharebeleri olmuş
tu; bu defa, üç buçuk ay içinde, da
ha birinci deniz muharebesine şa
hit oluyoruz. Bu, almanlann deniz 
mUcadelelerinden çekindiklerinin 
bir delilidir. Halbuki ellerindeki 2 
muharebe kruvazörU, 3 cep zırhlısı, 
inpları yeni biten 2 ağır kruvazör 
ve S hafif kruvazör, bilhassa kruva
sör harbı yapmağa çok müsait ge
milerdir. 

Büyük harpta, küçük müsademe
ler hariç olmak üzere 28 ağustos 
1914 te Helgoland, daha sonra, Sili 
aularında Koronel ve arkasından da 
Flakland muharebeleri olmuştu; 
bunların birinciıi ile üçüncüsünü 
ingilizler ikincisini de alınanlar ka
zanmışıı. 

Uruguay sularında vukua gelen 
son muharebenin birinci safhasını 
gene ingilizler kazanmıştır. Birinci 
safhası diyoruz, çünkü alman gemi
si batmamıı ve bitaraf bir limana 
iltica etmiştir. Bu limanda 24 saat 
kalmak hakkını haizdir. Bu müddet, 
dün gece yansı bitec:ekti. Alman 
zırhlısı, bu müddet zarfında liman
dan çıkmazaa, silahlarından tecrit 
edilmesi lazım gelecektir. Aksi tak
dirde Okyanus'a açılmak ve Mon
tevideo limanında kendisini bekli· 
yen ingitiz kruvazörleriyle tekrar 
muharebeye tutuşmak mecburiyetin
de kalacaktır. Bu ihtimalden, sonra 
bahaetmek Uzere, imdi muharebe -
nin ilk safhasını tetkik edelim. A· 
janıın verdiği tafsilltı tekrarlamaia 
lüzum görmüyoruz; yalnız iki tara
fın kuvetlerini hülasa ve tahlil et • 
mek faydalı olur. 

A 1man cep zırhlııı, bu cins tıç 
kilçük zırhlıdan biridir. Bun

lara cep zırhlısı denilmesi, 10,000 
tonluk küçük bir tekneye bir zırhlı 
kudret ve kuvetinin s1kıştmlma
sından ileri gelmektedir. Veraay 
muahedesi, Almanya'nın 10.000 ton
dan bUyUk gemi yapmasını menet· 
tiği devirde, alman gemi mühendlı
lerl, 10,000 tonun içine kuvetli bir 
urhlı aığdırmağa muvaffak olmut
l:ırdır. 

Kuvetleri topyekun tahlil eder
sek alman cep zırhlısı, muhafaza ba
kımından zayıf İngiliz kruvazörle
rini ağır toplarıyle ezerken kendi
si ağırca zırhlarıyla onların ateşle
rine daha iyi bir mukavemet arze
debilir. Binaenaleyh mantıkan ve 
hesapça muharebeyi almanın kazan
ması lfizımdı. Tek kuvetli geminin, 
binnisbe zayıf üç gemiye karşı ateş 
kontrolü bakımından da iistünlüğü 
vardır. Halbuki üç İngiliz kruva • 
zörü, alman zırhlısını mağli'ıp edip 
kaçmağa icbar etmişlerdir. Bu, ne
den ileri gelmiştir ? 

1: İngiliz gemilerinin çok cesur 
ve taarruzi bir ruhla sevk ve idare
sinden, 2: İngilizlerin büyük bir ma
nevra kabiliyeti göstermelerinden, 
3: İngiliz topçusunun alman topçu· 
aundan üstün olmasından. 

İngilizler, düşman gemisinin top 
ve zırh itibariyle kendilerine faik 
olmasından kati yen yılmamı9lar: 
bütün kuvetleriyle ve azami şiddet
le taarruz etmişlerdir. 

1 ngiliz gemileri, alman topları· 
nın azami menzili kendi top

larından fazla olmasına rağmen. 
sUratlerinin fazlalığından iıtifade 
ederek kendi toplarının müessir 
menziline girmek için, iyi bir ma
nevra kabiliyeti göstermişler ve 
muvaffak da olmu§lardır. 

İngiliz topçusu, alman topçusun
dan <Hha isabetli, ve daha talihli atıı 
lar yapm!}tır. Eğer almanlar daha 
iyi nişancı olsalardı, topları daha 
bilyilk çaplı ve daha uzun menzilli 
olduğu içın, müessir darbelerle in· 
giliz gemilerinin hepsini, hiç ol
mazsa, ate!jlerini temerküz ettirdik
leri Ekster'i batırabilfrlerdi. Eks
ter ıüratini kaybederek dliımanı ta· 
kipten vaz geçecek kadar hasara uğ
ramışsa da batmamııtır. Bu da, al
man ateşinin matlfip derecede iyi 
olmadığını gösterir. İngiliz atııı 
iae, almanların bir taretini iskat e· 
decek ve düşmanı yıldırıp kaçıra· 
cak kadar iyi olmuıtur. Sukut eden 
taret, geminin kıç tareti ise, alman 
gemisinin, tekrar limandan çıktığı 
takdirde, firari bir muharebe yap
masına imkan kalmaz. Baş taretiyle 
taarruzi bir muharebe yapması ya 
batması, yahut diltmanlarını batı

rıp kendini kurtarması lazım gelir. 
O zaman, aradaki mesafe azalaca
ğından İngilizlerin 22 tane torpido 
kovanı da mücadeleye iştirak eder. 
Şimdi alman gemisinin şöyle böy

le bir tamirden ıonra Montevideo
dan gece karanlığında çıktığını ka
bul edelim. Bu takdirde ingill.z ge
mileri de onun peşine takılecaklar
dır. Eğer, Ekıter de ıüratini dUfli
ren hasaratını tamire muvaffak ola-

ULUS 15. 1.2 - 1939 

Devlef İktisadi 

leıekkülleri 

umumi heyeti 
Devlet iktisadi teşekkülleri umumi 

heyeti, dün saat onda Büyük Millet 
Meclisi kiltüpanesinde toplanmıştır. 

Eveıa, geçen içtimada teşkil edilen 
dili komisyonların raporları okun • 
muş ve neticede Sümerbank, Etibank, 
İstanbul Emniyet sandığı, Ziraat ban 
kası memurları tekaüt sandığının 938 
senesi faaliyetleri, bilançoları, kar ve 
ı:arar hesaplan kabul edil:niştir. 

Umİ.ımt heyet ayın yirmisinde top
lanarak mesaisine devam edecek ve 
diğer iktiı::ıdi devlet teşekküllerinin 
faaliyetini tetiı:ik edecektir. 

Türkiye • Suriye hudut 
münasebetleri 

Suriye ile aramızda münakit dostluk 
ve iyi komşuluk mukavele.namesinin tat· 
bik şekillerini gösteren hududun nezaret!
ne, hudut rejimine, hududu geçen sürülere 
tatbik edilecek mali usule ve göçebe aha· 
linin kontrolüne dair olan protokolda göı 
terilen sahalar için hayvanlar. sürüler, 
yavru ve mahsulitın işletilmesine mahsus 
zirai 5.lat ve edı:va!, arabalar, tohumlar ve 
arazi mahsullerinin beynelmilel siyasi va
ziyet dolayısiyle bazı maddelerin ihracı
nın meni, bazı maddelerin de lisansa tabi 
tutulması hakkındaki talimatname hükilm 
]erinden müstesna tutulm:ısı İcra Vekil
leri Heyetince kabul edilmi§tir, 

Çağn 
• Tepilitı esasiye encümeni bugün sa

at 16 da toplanacaktır. 

• Teıkilltı esasiye ve a.dliye encümen
lerinden mürekkep encümen burün saat 
15,30 da toplanacaktır. 

• Maliye encümeni bugün umum! he
yetten ıonra toplanacaktır. 

• Dahiliye encümeni 15. 12. 1939 cuma 
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ıünil umuml heyet içtimamdan ıonra top
. !anacaktır. 

mamıpa ve civardan diğer ingiliz 
gemileri Montevideo civarına ye
tişmemişlerse, alman gemisi iyi va
ziyettedir.. İki hafif kruvazörle 
harp edecek demektir. Yok eğer 

Ekster makine veya kazanlarında vu 
kua gelen hasarı tamir etmişse, baş
ka İngiliz gemileri gelmediği tak
dirde, alman, gene eski dostu üç in
gilizle çarpışacaktır. • Alman zırh
lııı, bu vaziyette, talibini bir defa 
daha deneyebilir. Fakat eğer, 24 sa
atta civardan başka ingiliz gemileri 
yetişmişse, almanın vaziyeti daha 
fenalaşacaktır. BiltUn bunları bu-

gün lSğrenecefiz. 

Muharebenin ilk kısmının verdi· 
ği netice şudur: lngilider, her ba
kımdan Almanlardan daha iyi ve 
bilhusa daha yüksek bir cesaretle 
harp etmişlerdir. Onların meşhur 

denizcilik ananelerine uygun olan 
bu 'Üstünlük bundan sonraki deniz 
muharebelerinde de kendini göste • 
recektir. 

Almanlar, bindikleri gemi, Koro
nel galibi ve Folkland'ın mağlQbu 
olan bir amiralin şerefli ismini taşı
makta bulunmasına rağmen, bu iame 
liyik bir muharebe kudreti göstere
memiılerdir. İngilizlerin kuvetçe 
zayif iken bile Almanlardan daha i
yi harp etmeleri mühim bir mesele
dir. Eğer atman cep zırhlısı, Mon • 
tevideo'dan çıkıp yeni muharebe 
kabul etmezse, alman denizcileri • 
nin m9.nevt dafı bUsbiltün meyda • 
na çıkacaktır ki bu, daha mühim 
bir meseledir. 

••• 

Türk ava Bugünkü 
Meclis al,, ayhk fa • 

ye 
Büyük Millet Meclisi bugiln topla-

nacaktır. Ruzname şudur : 
B • Dalıili nizamname mu
cibince bir defa müzake • 
reye tabi olan maddeler 

1- Adıyaman kazasının Çalgan na
hiyesine bağlı Gerdiz köyünden Mah
mutoğlu Büyük Ebuzer Erdil ile kar
deşi ayni köyden Mahmutoğlu Küçük 
Ebuzer Erdil'in ölüm cezasına çarptı
rılmaları hakkında Başvekalet tezke -
resi ve Adliye encümeni mazbatası, 

Genel Merkez dün toplanarak bı1 
devrede başarılan · şleri tetkik etti 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez Heyeti, dün s&at onda 
kurum 'binasında toplanmıştır. Ruznamenin ilk maddesi olarak 
müzakereleri idare etmek üzere reisliğe Sinop mebusu B. Cevdet 
Kerim İncedayı seçilmiş, geçen toplantıya ait zabtın hülasast 
okunduktan sonra, altı aylık mesaiye ait raporun müzakeresin~ 
başlanmış ve kabul edilmiştir. 

2- Ber~ama merkez köy katiple -
rinden olup aslan Aydın'ın Orta ma- Genel Merkez Heyetinin nıporu ~u- b~ları~a. kadar ellerinde ne. ~arsa, tftr~ 
h 11 • d B'lAl ğ . ~ dur: 1 goklennın korunması davası ıc;m, teberru 

a esın en ı a o lu Ahmet dıger adı "Genel Merkez Heyetlnln muhterem il- etuıişierdir. Türk ınillctinin cevherli var• 
Ahmet Salih Tüzün'ün ölüm cezasına ı zasr:. 1 hı;mı, huzuI";1Iluı, 1 , bu vesile ile, bir ke-
çarptırılması hakkında Ba .. vekalet ~urk Hava Kurumu~un son ~ltı .ayı, re dclıa tebcıl e-:.e.--n. 

• • x gelır kaynıı.klarımızıB bır kısmı üzerınde 
tezkeresı ve Adlıye encümeni maz - alınan kararlnr dolayısiyle, kurumun bun- lnönünde faaliyet 
batası, yesinde, yeni vaziyete intibak için, yapıl-

1 kinci müzakeresi yapılacak mas! zaruri ıöı:iilen değisl~.liklerin bitiril· Bu yaz: hazira!1dan ilkte~in ~U!la 
mesı ve hava ordumuza Turkkuşunun da- , kadar faalıyet halınde bulunt.n (lnoııü) 

maddeler ha müessir yardımda buluna.bilmesi im- , planör kampına, gediklilerden batlra, 
1- Sanayide kullanılan iptidai mad- kanlarının temini yolunda çahımalarln (312) liseli amatör talebe iutirü: eımiı, 

deleri .. "k · 1 · • · d · ·ı ı geçmıetir bunlardan (251) i (A), A brciveai altınla -
. n gumru . resım erının ın ır~ - 1 haziran 939 d:ın itibaren, istihsal rın '248 i (B), B brövesi alanların 169 u 

mesıne ve sanayıde kullanılan makıne maddelerinden hava kurumu hissesi alın- C) brôvcsi almışlardır. 
alat ve edevat ve bunların yedek ve ' mamaııı için hükümetc;e verılcn kararın Eyltil •ayı içinde (78) havacı ıuba:f da 
tecdit pa 1 .. ..k . 

1 
. tatbikatına geçilmiş ve 5. 7. 939 tarih ve (İnönü) kampınd:ı planörler üzerinde ca-

. • . ~ça arının gumru resım erı- (3670) numaralı kanunla Iiı;vedilcn pi- lıvmışlardır. 
nın ındırılmesi hakkında kanun layi - yango eencl direktörliiğilniln tasfiyesine Harp okulunun birinci ve ikinci aınıf 
haları ve İktisat, Gümrük ve İnhisar- başla.r.mıııtır. havacı talebesi haftada dört gün, Anbra-
lar Mal" BUt ·· 1 · Masraflarımızın azaltılması kadroları- da çahştırılmııı, (78) talebeye (A) ~o 

' ıye ve çe encumen erı maz- mızın ve teııkilll.tın darnltıl~sı işi ilze- (44) t!1lebeye B) ~ö.!esi verilmiıtir. 
hataları, rinde dikkatle uğrıışılnıış, merkez kııdro- l ,;Etımesğut motorlu kampı! ha.zlnından 

Birinci milzakeresi yapılacak swıdan (55) memurla (33) işçinin, vilayet eylul sonlarına kadar, (C) bröveli (57) 1-

cld l ve kaza •ubelerimiulen (223) memurla ye ile çalışmı11 ve bunlardan (53) üne tııl-
ma e er v • b ·· • · t" •• • (40) l11çinin tensikata tabi tutulmasına za- rum ro.vesı ,yermıu ır. . 

1- Ceza kanununun mevkıı merı • ruret hasıl olmuştur. Bu tasfiye netice- P~&~tçul~k ve m~elc!1ık çalıtmalM'a 
yete vazına müteallik 825 sayılı ka _ sinde merkez masraflarından (97.000) ve da ıilreklı inkıFf ~al!nd~!r• Modeldllt• 
nu 29 dd · b" . 1 ~ubeler masrafın.dan da (108.000) lira ta- hevesli ıençlerın bılgılerıru arttınn&k ıt.• 

nun uncu ma esıne ır fıkra ı- f d'l · t' malzeme ihtiyarlarını ucuz vo kola7 , .. 
1~ • sarru e ı mış ır. . " . 
dVesı hakkında kanun layihası ve mm etmek gay~ıııyle Ankara.da Ycnltehir-

Adliye encümeni mazbatası Gelir vaziyeti de bir modelcllık. salonu açılmıı ve 1eun-
• • • A ' bulda da böyle bır salon açılması b.raı· 

2- Mehakımın teşkılatına ait ah - Kurumumuzun son altı aylııt geliri laştırılmıştır. 
kamı munddil kanunun 5 inci madde _ (1.541.566) liradır. Bu haaıl.5.tın (722,066) Gazi Terbiye Enstitüsü resim clllllua
sile maddei kk t i b" f k lirası lağvedilen piyangomuzun 26 ıncı mı talebelerinin modelcilik imtihaJılarm. 

. _ . m~va a es ne ırer ı • ı tertibine aittir. Gelirimizin aldığı son ıc- dan mµvaffakiyetli neticeler almmııtır. 
ra ılavesıne daır olan 981 sayılı kanu- kil yüzünden havacılık çalı$111ılarımızın Önümüzdeki aylar içinde Ankara. ı .. 
nun ikinci maddesinin değiştirilmesi durakla~ıı için mlimkün olan biltiln tanbul ve İzmirde modelcilik milsabakala· 
hakkında kan ıa "h Ad!" tedbirlere baıt vuruyor ve son günlerde rı yapılacak ve muvaffak olanlara milkt• 

.. . un yı ası ve ıye az;ı kaydı faaliyetinin iyi randıman ver- fatlar verilecektir. 
encumenı mazbatası, meie baalamaıından kuvct alarak mesai-

3- Me~hut suçların muhakeme usu- mizin sekteye uğramıyacağını ümit ediyo-r· d · 1 ruz. Dunya hidiaeleri kareısında hcde-
une aır o an 3005 sayılı kanunun fimizin büyük ehcmiyetini daha 'sağlam 

3498 sayılı kanunla değiştirilen 4 ün-! kavramış olan türk milletini her zaman 
cU maddesinin tadili hakkında kanun ku~umum~z~ yanı başında göreceğimize 
}" "h Adı· .. . daıma emınız 
ayı ası ve ıye encumenı mazba - Son altı ~yın, miııt havacılık ııahaaın-
tası, daki, en dikkate lbık eseri, yeni kuru-

4- Türkiye cUmhurlyeti ile Ma _ lan (Tı.irkku5u Gedikli Hazırlama Yuva. 
• sı) dır. En aşağı orta tahsili bitinni, 

carıstan kırallığı arasında akit ve im- 16-20 yaılarmdıı, tam 11hatll ıcnc;lcr ara~ 
za olunan hukuki ve ticari mevaddı sından ecçilen (172) gedikli (lnönU) kam
adliyeye müteallik mukavelenamen · pında planörler. ilzer.in~e .• yetilitirilmiş, 

. ~ . ın bunlardan (72) sı makımstlıge ayrılarak 
tasdıkı hakkında kanun layıhası ve 1 Kayseri tayyare fabrikasına gönderilmiı 
Hariciye ve Adliye encUmenleri maz _ ve (100) gedikli de (Etimesğut) kampm-
batası da motörlii tayyareler üzerinde çalı$llla· 

' !arına başlamı&lardır. İrade ve kab!liyet 
5- Türkiye - Yunanistan arasında bakımından c;ok kıymetli unsurlar olan bu 

imza edilen ıuçluların geri verilmesi iençler, kısa blt uc;uıtan sonra tek başı. 

ve ceza! aahada karıılıklı adlt yardım ~:dı~~.!'::ascu~tı~:n:1J~~i ı:~v~f:;~ıf ::: 
ın~<lesinln taa.dtl&... 'ba\.aL:ı.n.da ı.......--. .. -"' ...... _ıu..- ~-•••••• ~ .. <·-·~ --·•-
Jiyihası ve Hariciye ve Adliye encU- hav~ ordumuzun m~ .bir k zanç elde 

etmış olacdı kana11tindcyu:. 
menleri mazbatuı. Geçen haziranda, Büyük Parti Kurul-

Kızılay Ankara 
merkeıinin yılbaıı balosu 

tayına iştirak eden delegeler, cümhudye
tin kanatlı nealini yakından ırörmek; plfl.
nör, tayyare ve paraşüt çalışmalarını ya
kından tetkik etmek ve türk isçisinin e
linden çıkan uc;uı malzemesinin mütevazi 
bir atelycde nasıl vÜc\lda getirilmekte ol
duğunu ıeyretmek fıraatmı elde etmişler
dir. Bütün deleııclcr, Ankarada böyle dü-

Kızılay Cemiyeti Ankara merkezi- zenli bir havacılık yuvasının varlığım 
nin yılba•ı geceai Halkevi'nde vere- şimdiye kadar bilmediklerini, bu milli e-

s aeri c6rdükten &<>nra Ankaradan dönmüı 
ceği balo hazırlıkları devam etmekte- olmakla curur ve inşirah duyduklarını 
dir. Yılbaıı'nın toplu bir halde ve ne- ıöyliyerek Türkkuşu gençlerine azim ve 

ıevk agtlamıılardır. 
şeti geçmesini temin için komite bir 
Bay ve bir Bayan için bilet fiyatını 3 Türkku§u'nun hava gezileri 
lira olarak tesbit ve kabul etmiştir. On bir tayyareli bir TUrkkuşu filosu· 

Biletler Yeni şehir' de Y eni~ehir ec- n?n hazir~nda, iki hafta . •liren, dört bin 
esiyle Samanpazarı'nda M k _ kılometrehk tum~si de bUtUn memlekette 

zan . er ez ec I alaka ve sempatı uyandırınıı;, muhterem 
zanesınde ve Anafartalar caddesinde Ba3vekilimiz turneden dönen uçucuları, 
İstanbul ve Sebat eczaneleriyle Akba Etimesı."Ut .~ayy~re meyd.anuıda karşılıyn-

k 't evinde sat 1 akt d rak, teveccuhlenyle bahtıyar kılmışlnrdır. 
ı ap ı m a ır. Tilrkkusu filosunun yurdun her tara-

! 
................... . 

Yerli malı, yerli malı 

.::..::..a:..c:::.. ~~~~ ~.7:~:.:· ............ . 

fmdıı ı;ördı.ifü candan tezahürler, itimat 
ve kuvet vericidir. Filonun lzmirden Kon-
ya.ya geçerken, benzinini tamaml:unak için 
uğradığı (Çivril) kasabasında uyandırdığı 
sevinç ve heyeauı çok canlı olmuştur. 
Misafirlerini uğurladıktan sonra bütün 
Çivrilliler, gümüı kuşaldarından boyunla
rındaki altınlara kadar, kilimleriıidcn ııra-

Yeni tuisat 
lnönU'ndc yaptırılan biri bllytllr, ate1ı:l 

küçuk, iki hangarın inşaatı bitmiıtir. E
timesğut hangarı ikmal edilmek üzeredir. 
Planör atelyeınizin inşaatı da ilerlemek• 
te.dir. Merkez binamızla Tilridtuıu mek • 
tebini birleştiren bina da bltmiı ve & .. 
dikli havacılarımıza Ubıiı edilmiştir. 

T eltiı iıleri 
Son altı ny içinde 113) ıube.mb mftfet

tiıleııinıiz taralmclan teftiıı eclilmiftir. 
Kadroların daraltılması yüzünden aayıll 
(5) e indirilmiş olan müfcttitlcrimiz, &e -
lir kaynaklarımızın ver.imini arttırmak için 
bütün enerjilerini göstererek yurdu do
laşmaktadırlar. 

Neıriyat İfleri 
u.,. ___ ,_._ ._.._ ~. -- -··--'- Ler-

lünll.n gazetoal, halkmıızı tenvir •e tcıvllı: 
vazifelerine devam etmektedirler. Ttiric 
Hava Kurumunun sayılı giinlerindo radyo'' 
ile konferanslar tertip ederek, tayyareler
le <lövizler attırerals, aEiç, ..... ı.ra, •~•• 
ve sinemadan istifade ederek davamızın 
ehemiyctini tUrk milletinin ııuurunda ai
linmez bir hale getinneğe çah;ııyonıs. 

Aziz arkadaşlar, 
Avrupa harbinin Uç aylık safhasında 

havacılığm bütiin askeri vaziyete hilrim 
olm:uıı; dünya milletlerini, bu mevzu ilzo
rinde daha derin düıUnmete ve dili& hara
retli çahşmıya scvketmiştlr. Türk Hava 
Kurumu da havacı ıençliğin milli müda
faa bakımından daha faydalı bir kuvct o· 
larak yetiştirilmesini zaruri görerek ça
lışma programlanna, Genel Kurmay .Bq
kanlığından aldığı direktiflere göre 7enl 
bir veçhe vermiştir. Bu yeni vaziyet k.ar
vısındn Türkku3unun masrafları artaca&ı 
şüpheai:ı: ise de, auz milletimizin himaye 
ve muzahareti ve muhterem heyetinizin 
kıymetli itimatları devam ettikçe yeni va• 
zifemizi de baearacağımıza tam emniyo • 
timiz vardır. Genel Merkez Heyetimi~i 
muvııffakiyet dilekleriyle ve saygı ile ıe• 
lamlarız. 

Geminin ıUratı 26 mil, belki de 
biraz daha fazladır. Topları Uçer 
Uçer iki tarete konulmuş 6 tane 280 
liktir. Bu ağır bataryadan başka 8 
tane 150 tik vasat topu, 4 tane 8,8 
lik ve 8 tane 3,7 lik hava dafi top 
ve 8 tane 533 lük torpido kovanı 

vardır. Geminin zırhları da hayli 
ağırdır ve büyük toplara az çok mu· 
kavemet edebilecek kudrettedir. 

İngiliz gemilerine gelince, bun· 
ların biri ağır, diğer ikisi hafif kru
vazördür. Ekster ağır .kruvazörü : 
8390 ton; 6 tane 203 lilk ağır top, 4 
tane 102 lik h:ıva dafi topu, 4 tane 
1.1 lik küçük top, 6 tane 533 lük ko
,·an; ıürati 32 mil; in~a tarıhi: 1929-
:" l Aşil hafif kruvaz5rü: 7,030 ton; 
l) tane J 52 Jik vasat top, 4 tane 102-
l"k hava dafi topu, 4 tane 47 lik kU
~ak top, 14 tane ağır makineli tü
f ek: 8 tane 533 Jük kovan: silrati 
!2,5 mil; inşa tarihi : 19l2 - 33. 

ı-;;;; ....... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Ajaks hafif kruvazörü : 68 lO ton: 
r tane 152 lik vasat top, 4 tnne 102 
1.k hava dafi topu, 4 tane 47 lik kU
(lk top; 8 tane 533 lük toı pido ko· 
\anı; inşa tarihi : 1934 - 35. 

Bu gemilerin bir muharebede kul-
1 ~nabilecekleri top~arı hUlasa eder-

Almanl::r'da : 6 tane 280 lik ağır 
t C'p, 8 tane 150 lik vasat top, 

!ngilizler'de : 6 tane 203 lük ağır 
top, lÖ tane 152 lik vasat top bulu
ruz. 

Torpido silahı : Almanlar'da 8 
1 ovan, İngilizlerde 22 kovan, 

zırh bakımından alman, ingilizlc
r:n üçünden de üstündür. 

İngilizlerin faikiyeti süratlerinin • 
'ı mil kadar fazla olmasındndır ki 
bu da, onlara manevra üstünlüğünü 
temin eder. 

Bir haritaya dair ! 'l/;~N 1~ l IL7" R ~eö~t:~~;;;0~~a; iki memleket gibi 
Tuhafı neresi? Bu haritanın çık-

Herhangi bir harp başladığı za- / / tığı sayfanın arkasında bir başka 
man okurlarına harekatı takip et-
tirmek istiyen gazetelerin mufassal haritada bu çh:giler yanlışsızdı. 

k , · d dıl Eskiden "bütün hattatlar cahil-haritalar yapmaları, aşağı yukarı, llavadan veıi a. üzerın e yapsay ar,· o zaman mısır 
bir anane ve adet hükmünil almıştır. püskülü, belki, ayrıca kıyılmak: da diri,, yollu arapça bir s6:1 söylcnir-

Bu arada " Son Telgraf ., arkada
şınıızın da " Ji'inlandiya'nın mufas
sal haritası ,, adlı bir harita yaptı· 
ğım gördük. Gazete, haritanın altı
na " lıareHtı takip edebilmeleri için 
okuyucularımıza Finlindiya'nın mu
f ıssal bir haritasını takdim ediyo
ruz. ,, diyor. 

Bu mufassal haritayı tetkik eden
ler şunu görüyorlar : sahildeki Nur
mansk ile Petaamo dahildedir ,· 
Kronştad, Alan adaları, Teryoki ve 
son harekatın geçtiği birçok yerle
rin ismi yoktur. 

Bu türlü bir harı'ta üzerinde bo~ 
kalan yerleri kendiliğinden doldu
rabilecek derecede lıarita bilgisi ve 
coğrafyaaı kuvetli olan bir okurun 
da bu haritaya ihtiyacı olmıyacağı
na şüphe edemezsiniz. 

Bazı devletler haritaların rengini 
değiştirmeğe uğraşıyorlar. Arkada
şımız ise onlardan daha baskın çı
karak haritanın kendisini mi deli§• 
tirmek istemi~tir ? bilemeyiz. --

Bundan bir müddet 6nce bir kı- istemiyen bir nevi tUtün olurdu / di. Acab.ı Amerika'nın harita yapan 
sım İngiliz tayyarelerinin Almanya * * • ressamları için de aynı Jıükmü ver-
üzerinde uçarak paket paket kahve Sulh taarruzu! mek yerinde olpr mu? 
attıklarını duymu§tuk. Bir lransız "' • • 
gazetesinde okuduğumuza göre de Yenı' harple beraber ortayı çı-

. k l" • Himayei hayvanat! milliyeti meçhul bir takım tayyare- kan yem e ıme ve t§bırlerden biri-
ler, gene Almanya'nın üzerinde u- si de ~udur: sulh taarruzu/ 
çup oraya iaşe vesikaları atmışlar- Bu yeni terkip bir tanıdığımın 
dır. pek sinirine dokunmu~. Dan diyor-

Bana kalırsa bu yeni usul daha du ki : 
elverişli; çünkü hem alman/ara yi- - Taarruz arzusu adamların 0 
yecek temin eder, hem de Almanya- kadar iliğine işlemi~ ki bakın, sul
nın depo edilmiş erzakmı azaltır I hu bile taarruz yolu ile istiyorlar/ 

Nikotinsiz tütün! 

Bir bu/gar gazetesinin rivayetine 
göre ltalya'da nikotinsiz tiltiln yap
mak yolunda şöyle bir tecrDbe ya
pılmış ve muvaffakıyet görülmüş
tür : 
Patlıcan ve domates fidelerine tü

tün aşılanmış ve bunların yaprak
larının nikotinsiz tütün gibi kulla
nılabileceği anlaşılmıı. 

Ke§ke bu tecrübeyJ mısır fideleri 

. *. 
Y anlıı bir laari.ta! _________ _....._.,._...,_.......__ 

Biiyük harpte ve harbi takip e
den senelerde slSylediklerl sözlere 
bakarak bir iki diplomatı cojrafya 
bilmemezlikle itham etmi~lerdi. 

DDn Amerika'nın en güzel resim· 
li mecmuası olan Life'ın son nüs
hasını gördüm. Burada kabartma 
taklidi yapılan bir haritada TürkJ-
1_e ile Romanr.a biribiriy_le mü~te-

Ôz türkçe cereyanı bs~ladığı za
man yapılması lfızım gelen i~lerdcn 
birisi yabancı terkiplerin bozulma
sı idi. Başlarında bu terlriplerle ya
pı/mı~ isimler taşıyan bir takım ce
miyetler de o zaman bu· cereyana 
ayak uydurup sd deği§tirdilcr: 

llilali ahmer Kızılay, 1/ilfıli ah
zar Ye§ilay, Himayei etfsl Çocuk e
sirgeme }:urumu oldu. 
Bunların içinde bir tanesi var ki 

daha bu /Uzumu duymamıştır. Ge
çen gün bir gazetede bu cenıiyetin 
adını tekrar gördüm: 

Hirnayei hayvanat cemiyeti/ 
Belki bu cemiyetin kurucuları 

terkibin yerli ve yalıut yabancı ol
duğunu farketmezler ama, bizim 
glSzümüze ve kulağımı~a batıyor I 

T. 1. 

Yurtta hava kapah 
ve yağmurlu geçiyor 
Şehrimizde hava umumiyetle kapa• 

lı ve aralıklı hafif yağmurlu geçıniJ 
rüzgar garpten saniyede bir metro ka• 
dar hızla csmİ§tir. Günün en dü1Uk 

1 

sıcaklığı 1, en yül:sek sıcaklığı da 6 
derece olarak tcabit edilmiştir. Yurt· 
ta bütün bölgelerde hava kapalı vo 
yağışlı geçmittir. Yağı§ doğu Anado· 
!uda kar, diğer yerlerde yağmur ıek
linde olmuştur. 24 saat içindeki umu• 
mi yağışların xnctre murabbaına bırak 
tıklan su miktarlnrı Fethiye'de 50, 
Bodrum'da 38, İsl:endcrun'da 26, Ça· 
nakkalc'<le 24, Bergama ve Siverek't: 
18, Biga ve Mardin'de 17, Tekirda -
ğınd'a 14, Niğded'e 11, İstanbuld'a 9, 
diğer yerlerde bir ile sekiz kilogram 
arasındadır. Rüzgarlar doğu Anado • 
luda cenup diğer bölgelerde ekseriyet 
le garp istikametinden saniyede en 
çok 7 metre kadar hı:ı:la esmiştir. Yurt 
taki karın kalınlığı Uluda~'ta 45 Sn· 
rıkamış'ta 42, Hınıs'ta 6 Bayburtta 5, 
Erzurum'C!a 4, Bitlis'te 2, Ka~t3monıı· 
da 1 santim::tredir. En yüksek sıcak
lıklar Urfada 12, İzmir'de 14 Adana
ve İskenderun'da 16, Eodrum'da 17, 
Antalya"da 18 derecedir. 
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,lsveç Milli Birlik 
J llWKllUllllllDI B. Reynaud İngiliz - Fransız 

iJbirliğinden bahsetti 

. 
Yeni Isveç 

kabinesinin 
politikası hükumeti 

Sovyetlerle Almanya. arasındaki 
l>aktsn. imzasiyle meydana gelen ye· 
llİ muvazene içinde lskandinavya 
devletlerinin vaziyetleri büsbütün 
hazikle!PDİ§tİr. Baltık ve l&kandi
havya muvazenesi, Almanya ile 
Sovyetler arasındaki rekabetten do
ian muvazeneye dayanmakta idi. 
Gerçi Iskandinav devletleri, Sovyet· 
lerJe Almanya arasmda bir harbi 
endişe ile telakki ettiklerinden 23 
l' ihıstostan evel de rahat değillerdi. 
1 akat alman • sovyet paktı Baltık 
'aziyetini büsbütün deği§tirdi. Sov
Y:ıtler, pakt imzalanır imzalanmaz, 
l ".içük Baltık memleketlerini nüfuz. 
1 ·1'1 altma aldılar ve sonra da Fin· 
l~ndiya ile heaaplaşmıya karar ver
diler. Finlandiya lsveç'in de Nor• 
\teç'in de hudut komıusudur. Bina
enaleyh Finlandiya murahhasları, 
Pt'toskova müzakerelerini iki Baltık 
d~vletiyle tam bir anlaşma ve tesa
t:üt içinde yapmışlardır. Müzakere· 
hr inkıtaa uğramış ve Sovyetler de 
h:.ı küçük devlete kar§ı harekete 
Reçmişlerdir. 

Bu vaziyette İsveç ve Norveç ken• 
di gruplarma mensup olan bu dev• 
lete kartı nasıl bir yardımda bulu· 
lla.caklardır? Mahiyeti ne olursa ol• 
ı!.lu, bu yardımı yaparken, sovyet -
lerte aralan bozulacak olursa vazi· 
~et ne olacak? Hiç bir yardımda 
bulunmasalar bile Sovyetler Finlan· 
tl.iyayı İ§R'al ettikten sonra lsveç'e 
k~r~ı nasıl bir siyaset takip ede· 
t:ekler? Ve İsveç buna karıı nasıl 
hıukabele edecektir? 

İşte İsveç hükümetinin kar§ıla§tı• 
ih ehemiyetli meselelerin bazdan. 
llugün veya yarın kar§ılanacak olan 
hu vaziyetlerin mesuliyetine bütün 
giyasi partileri te!Şrik etmek içindir 
ki lsveç'in sosyal demokrat partisi
tte mensup Hansıon hükümeti isti
fa etmi' ve yerine gene Hansson'un 
teiıJiği altında bir milli birlik hükü
b\eti teıekkül etmiştir. Hansson hü
kiimeti sosyal demokrat ekseriyeti· 
ile dayanmakla beraber, çiftçilerin 
de iıtirakini temin etmişti. Binaen· 
aleyh istifa eden hükümete bir sos
lral dP.mokrat çiftçi koalisyonu adı 
\>erilebilirdi. Meclisteki temsilleri 
'-·lcı .... wndan az, fakat memleketin 
tnali ve sınai hayatmda oynadıkla
l'r rol itibariyle eheıniyetli olan kon· 

•Örvatörler ve liberaller, üç sene ka· 
dtı.t' ev.,\ yapılan seçimde sosyalist• 
lerin büyük ekseriyet kazanmalan 
Üzerine kurulan bu hükümetin dı· 
tında kalmışlardı. Sosyalistlik yal· 
tıı:t lsveç'te değil, Norveç'te ve Da
llirnarka'da da galebe çalmı§lır. Her 
Uç memleketin hükümetleri ıosya• 
listtir. Fakat Norveç sosyalizmi a· 
:t:ıcık Moskova komünizminden, Da· 
llimarka soııyalizmi de alman tnaTk· 
&i:tminden mülhem olduğu halde 
İsveç sosyalizmi koyu milliyetçidir. 
k.onsörvatörlerin ve liberallerin de 
kabine içine almmalan yeni lsveç 
hiikümetinin bu karakterini daha 
:ı:iyade tebarüz ettirecektir. BİT te
b\erküz kabinesi olan yeni ls'Y'eÇ 
hükümetindeki ehemiyetli bir deği
şiklik hariciye vekaletinden Sand
ler'in çekilmesi ve yerine Gunther
in gelmesidir. 

Ba~vekil, Gunther'i hariciye. ve
kuietine tayin ederken, bu vazifeyi 
bir parti adamına değil, meslekten 
Yetişmi~ bir diplomata vermek iste
nıiştir. 

Eski hariciye vekili Sandlar, oir 
tnüddettenberi alman ve sovyet ga· 
:tetelerinin hücumlarına hedef ol
llıakta idi. Hatta bu gazeteler, Sov· 
Yet • Finlandiya müzakerelerinin İn· 
kıtaından dolayı Sandler'in mesul 
olduğunu yazmışlardır. Bununla be
l'aher, hariciye vekaletindeki tebed
dülü bu yabancı gazetelerin füzuli 
tenkidlerine atfetmek doğru değil
dir. Esasen bu tebeddülde haricin 
l·iç bir tesiri olmadı~ını Baıvekil 
llansson da söylemiştir. Bu sözün 
c:loğnı olduğuna şüphe yoktur. Baş· 
ka türlü olıaydr, lıveç'in hayati 
tnenfaeıtlerini, hatta belki de istik
lalini korumak vazifesi karşısmda 
katabilecek olan milli birlik hükü
llleti, o vazifeyi yapmıya layık bir 
hük\.,met sayılamazdı. Yeni Hans
t'.>n hükümeti yalnız İsveç tnrihinin 
rl ... ~il. Avrup~ tarihinin çok nhik 
l·;"'° anında iktidara geçmektedir. 
V ~ bu hülciirretin tl'!.kip edeceği si
Yıı.~-:t, yalnız lsveç'in değil, Avru • 
~, 'mn mul,adderatı üzerine müessir 
olacn!chr. 

A. Ş. ESMER 

I";:, ;:·:;;~;=misafir!erir.e lcu-
rü üziim. incir, fındık, Malatya 
kaysısı, Antep fıstığı, badem, 
ceviz, elma, portakal ikram et. 

Bremen transatlantiği 
Almanya'ya dönebildi 

Garp cephesinde 
vaziyet sakin 

Para harbi bütün 
hızile devam ediyor 

Fransızlann zafere 
ermeleri muhakkakttr,, 

·Finlôndiya'ya mali 

yardım yapılacak Bir İngiliz denizaltısı Almanların bir 
denizaltısile bir kruvazörünü batırdı 

İngiliz tayyareleri Alman 
Paris, 14 a.a. - Dün mebusan mec- Stokholm. 14 a.a. - Yeni İsveç b:?ş: 

Üslerine taarruz ettiler tisinin öğleden sonraki celsesinde vekili Hammn radyo ile verdiği bir 

Londra, 14 a.a. - Bahriye nezareti tarafından bu sabah a~a
ğıdaki tebliğ nqredilmiştir: 

Paris; 14. a.a. - 14 k!nunevel ta
rihli 88.bah tebliği : 

bütçe müzakeresinden evel maliye na· nutukta. bir kovalisyon kabinesi teş· 
ı:ırı Reynaud mali ve iktısadi sahada kilinin, halihazır zaruretlerine teka • 
elde edilen mesud neticeleri izah et· bül ettiğini ııöylcmiftir. 

13 kanunuevelde Deptfort ismindeki 1 
ingiliz vapuru Norveç kara ııulannda 
Sund Stad'tn bir çeyrek mil batı şimalin
de bir alınan denizaltısı tarafından torpil
lenmiştir. 

ROMANYA'DA 
Moselle'den Rhine kadar cephenin 

biitiln ınerkez kıamında ke§if kolları 
faaliyeti olmuştur. 

Fransız akfam tebliği 
Paris; 14. a.a. - 14 kanunevel 

şam tebliği : 

miş ve bu neticelerin, borsa fiyatla- Bundan sonra. başvekil, eski bari -
nndaki yükselme ile, katiyet kesbet· ciye nazın B. Sadnler'in mesaisini 
tiğini söylemiştir. şükranla yadetmiş ve onun kabineden 
Nazır, sözüne devamlaAdemiştir ki: ayrılma~ının, diğer kabine erkaniyle 

Bu vaka ile son günler zarfında Nor· 
veç bitaraflığı üç defa ihlal edilmiş bulun 
maktadxr. 

Bahriye nezareti, ıon günlerde Bre
men'e tesadüf etmiş olan ingiliz denizaltı
smm şimal denizinde bir alman denizaltx
&I ile bir alman J[ruvazörünü torpillediği
ni bildirmektedir. 

Derinden gelen top sesleri 
Rey Kjavi1ı:, 14 a.a. - Dün İslanda'nın 

cenubu şarki sahil limanı olan Djupivsa 
açığında ıiddetli top sesleri işitilmiştir. 
Top sesleri iki saatten fazla sürmüş, fa -
kat hiç bir harp gemisi görülmemiştir. 

Patlıyan meçhul cisim 
Stokholm. 14 a.•. - Bir İsveç gemisi 

miirettcbatından, denizde yüzdüğü görülüp 
e-emiye alınmasına çahşrlan meçhul bir 
cisim patlamış ve dört neferin ölümü ile 
13 neferin yaralanmasına ı;ebebiyet ver· 
miştir. 

Bremen vapuru döndü 
Berlin, 14 a.a. - D.N.B. ajansı, 

Breınen vapurunun alman tayyarele· 
rinin himayesinde avdet ettiğini ve 
yolda bir ingiliz denizaltı taarruzu
nun da defedilmig olduğunu bildir
mektedir. 
iki Estonya vapurunda arQffırma 

Tanin, 1-4 a.a. - Alman harp gemileri, 
Baltık denizinde İtilduı ve Romeo adm ~ 
daki iki Estonya vapurunda araştırmalar 
yapmxştrr. Bu vapurlarda Holandaya gö
türillmekte oln kereste bulunuyordu. Al
man harp gemileri, bu vapurları Svine
miir.de'ye götürmüşleı-dir. 

Amerika prote•to edecek mi? 
Vaşington, 14 a.a. - Amerikan vapur

lariyle Almanyaya sevkedilen posta pa
ketlerinin mütemadiyen müsadere edilm6-
si dolayısiyle bu meseleyi tetJı:i.k etmekte 
olan hariciye nezareti şubesinin bir pro
testoda bulunması muhtemeldir. 

M aynn çarpıp batan gemiler 
Kopenhag, 14 a.a. - Goteborg'dan 

!ngiltereye gitmekte olan ve müret
tebatından yalnız birisi dört gün de
nizde kahlıktan sonra bir ingiliz ge
misi tarafından liurtarılıp nıüteobalri 

on yedi tayfası telef olmuş olan Mag-
nus adındaki Danimarka bayrağını ha
mil vapurun şimal denizinde bir may
na çarparak batması Danimarkada bil 
yük bir heyecan tevlit etmiştir. 

Algol adındaki bir İsveç gemisi de 
Falsterbo yakınında bir alman may
nına çarparak batmış ve sekiz kitidcn 
ibaret olan mürettebatı boğulmuttur. 

İnönü Erzurum' da 
yeni tetkikler yapll 

(Başı 1 inci sayfada) 

Reisicumhur bu sabah ııaat 10 da ya
ya olarak aakert ve mUlkt erkan ile 
birlikte in§aatı henüz bitmiş veya in
şaatına devam edilmekte bulunan C. 
H. Partisi binasını, yeni postaneyi, 
inhisarlar daireıini, btiyUk oteli, sine
mayı, doğum evini ve diğer müesseıe
leri gezmişlerdir. 

Milli Şef müteakiben gene yaya o
larak çarşıda bir gezinti yapmıglar ve 
muhtelif dilkkftnlara uğramışlar ve bu 
temasları esnasında Erzurum'un ikti· 
sadi durumu ile de alfilı:adar olmut
lardır. 

Dtin gece, oldukça fazla kar yağ
mış olmasına rağmen bugün hava gü
neşli v~ güzeldi. 

Milli Şef bütün bu gezintiler esna
sında her yerde halkın canlı ve içten 
tezahüratı ile karşılanmakta idi. 
İsmet İnönü öğleden sonra yeni 

muallim mektebini, Mareşal Çakmak 
hastanesini, şpor sahasını, liseyi, nü
mune evini ve İnönü ilk okulunu gez
mişlerdir. 

Milli Şef bundan sonra ordu evini 
teşrif ederek büyük salonda komutan 
ve subaylarla çay içmişlerdir. 

Halk sevinç içindedir. Şehir baştan 
baş donanmıştır. ----

Bulgar Elçileri 

arasında değişiklik 
Sofya, 14 a.a. - Stefani ajansından: 
Resmi bir tebliğ, Moskovadaki bul

gar sefiri B. Antonov'un Stokholm 
sefirliğine, Stokholm sefiri B. Petrov 
Tochomokov'un Bükreş sefirliğine, 

Biikreş sefiri B. Kirov'un Ankara se
firliğine ve elçilerden B. Christov'un 
Moskova elçiliğine nakll ve tayin e
dilmiş olduklarını bildirmektedir. 

Bir sellüloz 
fabrikasında 

infilak oldu 

ak- Bu neticeler, hükümete gösterilen aralarında mevcut bazı noktainazar 

V osges Lerde ve Blies üzerinde iki 
taraf keşif unsurları arasında oldukça 
şiddetli çarpışmalar olmu§tur. 

Paris; 14. a.a. - Havas ajansı askeri 
vaziyet hakkında şu maltlmatı veri-

itimad sayesinde tahakkuk ettirilebil- farklarından ilC1"i geldiğini anlatmı~ 
miştir. Para harbi, bugün, bütün hı- tır. 

ziyle devam ediyor. Fransızlar, şim- Han.son, Sandler'in lati!a.ında, ha .. 
diye kadar oldukları gibi bundan böY'" rlct bir ~Uin tesiri olmadığını ilavı: 
le devam ederlerse, zafere ermeleri ettikten ıt0nra. laveç'in, bitaraflığını 
muhakkaktır. Alman milleti asabi df muhafaza ve diğer fİmal mcmleket
içindedir. Fakat belki de demokrasi- leriyle olan elbirlig~i &i.yasetine devam 

yor : 
Dün, askeri vaziyet, cephenin hey· lerin, uzun bir harp halinde alman mil hususundaki annini tebarüz ettirmi~ 

eti umumiyesinde, nisbeten sftkin geç· Jeti kadar fedakarlıklara katlanamıya· ve sözüne §öyle devam etmi§tir: 
•• •• miştir. Gece, keşif kollarının mutat cağı zannındadır. Hitler, Franaa'da, Finlandiya'ya. her türlü tez.ahürat-

50 Of U 200 yaralı Var faaliyeti,Sarre'nin her iki sahilinde, kargaşalıklar çıkaracağını ümid ede- tan daha faydalı maU bir yardımda 
. Warndt ormaniyle Vasges'in ilk ya- bilir, bu hesabın doğru veya yanlış bulunmak istiyoruz. 

Bükreş, 14 a.a. - Zarmesti'de bır maçları üzerinde tekrar başlamıştır. çıkması bizim elimizdedir. Zaferin Başvekil slSderlni ~yle bltlrmiıtir: 
sellüloz fabrikasında büyük bir iştial Fransız kıtaları alınanların ufak bir katlanılacak fedakftrlıklara vabeste ol- Bazı tedbirler alınağa mecbur olu· 
olmuştur. Bir çok işçi, infilakın veya taarruzu neticesi~de aldıkları mevzii duğw., memlekete isbat edilirse, onun şumuz, kendi vaziyetimizi tayin hu~ 
boğucu gazın t~siriyle .öl_müş .v~ yar~- tekrar işgal etmişlerdir. maneviyatı daha emin bir surette susunda, kendimizin en fazla sa1ahi -
lan~.ış.~ır .. Fa~rıka~ın . ıkı şefın_ın,. dı- Diğer taraftan, tayyare faaliyeti, muhafaza edilmiş olur. Dlişman ada- yettar olmamızdandır. 
rektoruntin aılelerı efradı da ınfılak dün, pek hafif olmuştur. Şimal denizi lelerini gerdiği nisbette biz de gere- Jı1Je~'te gazlara karF müclalacı 
kurbanları arasındadır aı dak. h h k"' d · cegyiz. 1914 de oldugyu gibi bir aksill-. mınt ta.sın ı ava are atın a, ın- Stokholm, 14 a.a. - İcveç bahriye 

Kurbanlar, şimdilik 50 ölü 200 _ya - giliz bombarıdıman tayyareleri, mayn amel harbi değil, bir irade harbı ya- kumandanı. gazlara karşı müdafaa i· 
ralı ve bir kaç kayıp olarak tesbıt e- döken alman deniz tayyareleri üssü pıyoruz. Fazla istihsal edip az fatih· çin de mütehassıs fenci kimya müben· 
dilmektedir. Kaza, hakiki bir felaket üzerinde iki defa uçarak bomba at- lfilı: etmek ve daha fazla tasarruf yap- dislerini seferber etmiştir. 
şeklini almıştır. İki direktör ve işçi- mışlardır. Şimal denizinden gelen bir mak azmine sahip olmalıyız. 

lerin bir çoğu, tıkanarak ölmilşlerdir. alınan tayyaresi de Fransa'nın şimal Reynaud, John Simon'un aamimt el- Finlandiya'Jaki amaler 
Zehirli gazlar etrafa yayılmış ve işçi mıntakası Uurinde uçtuktan sonra de- birliğini stayişle anarak bu elbirliği- Helsinki, 14 a.a. - İsveç hükümet!-
ailelerini boğmuştur. Gazlar, yayılma niz tarikiyle avdet etmi§tir. nin her iki memleketin iradesini gös- nin beyanatı, burada derin bir hayal 
ğa devam ederek garın etrafım sar - Al ,. t bl .... • terdiğini söyledikten sonra sözlerini sukutu ile ka .... ılanmııttır. Burada e-man resmı e ıgı - "" '$' 

mıştır. İstasyonda beklemekte olan bir B 
1
. Al rd 

1 
§Öyle bitirmiştir: heıniyetle işaret edildiğine göre !s. 

• • ;ıı:. er ın, 14 a.a. - man o u arı G ı ı... la ~ f k trenın yolcularını tahlıye etmeı;e an- . ~. a e1.11; ça casa:ı, a at düşmanı veç hükilmetinin almış olduğu vazi-
cak vakit bulunmuştur. Fakat tren Ba-şkumandanhğının teblıgı: . mağlup etmek için evell kendimizi yet ile Finlandiya'ya hararetle müza-
şefi istasyon şefi vazifelerinin kurba- ~inf·~le Moselle ~r=~~ :ü~- yenmeliyiz. baret etmekte olan İsveç efHrıuır.u-
nı olarak C:Slmüşlerdir. Maskelerle mü- :ın i ~ ı 'f tcfpç~ ateşi rıcın e §l • Meclis bu nutku usun uzadıya al- miyeai aracında dikkate p.yan bir te-
cehhez olan itfaiye efradı, kaza ma - etl elt aalıyetler olmuştur. kı~lamıştır. zat vardır. 
halline yetişebllmişlerse de, rüzgann Yeniden muhtelif mıntakalarda dil§ 
"ldUrü n d n tabakasını dağıtma- mandan birçok esir alınmııtır. Helainki'de vaktin u.sun boylu tc-
u c uma B il 1 d "mal deni i . ar. ,.SY"" IUIY,efe•ma llArA emmüle müsait olmadığı ve İsveç'~n 
sını beklemekten başka bir §ey yapa- u son g n er e tı z nın 11 V\ vw11 .1'111V !IVIV 

1 
d yukarısında alınan harp gemileri faa- uzun müddet seyirci vaziyetinde ka· 

mamış ar ır. liyetlerde bulunmuşlardır. İkinci sı- lamıyacağı beyan edilmektedir. İsveç, 
nıf bir alınan kruvazörü dönüşte de- Alman ordusunda pek yakında katr bir hareket hattı in-

Alman - Romen ticaret 
müzakereleri neticelendi 

:nuırrc::§, ı'f a..a; - navaw; Aknaıı -

Romen ticaret mUzalterelerl. dlSrt haf
ta mUzakereden sonra dün neticelen
miştir .• 

Alman murahhas heyeti, buglln tay
yare ile BUkreı'ten hareket edecektir. 

Yeni anlaşmaya göre, mark'ın ley'e 
nazaran şimdiye kadar beher mark ba· 
şına 41 ley niabetlnüe olan fiyatı 

bundan böyle 64 ley olacaktır. 

Ark Royal tayyare 
gemisi Kap'ta 

Londra. 14 a.a. - Ark Ro}ral tayya
re gemisiyle Renow saffıharp kru· 
vazörü Kap limanını ziyaret etmi~ler· 
dir. Bu suretle cenubr Afrika halkı 
Ark Royal'ın battığına dair alman ha· 
berlerinin csaHıdığını gözle görmüt
tilr. 

J...,ı • 

Havasa göre 

Sovyellerin 
el~isl ortadan 

Roma 
kayboldu 

Roma, 14 a.a. - Havas ajansı bil· 
diriyor: 

Sovyet Rusya'nın Romadaki yeni 
elçisi meçhul bir semte gitmiştir. 

Bundan üç hafta evel Moskova'dan 
gelen elçi, henüz itimatnaınesini ver· 
memiş idi. 

Fransa'nın yeni yıl 

bütçesi mütevazin 
Paris, 14 a.a. - M~bus!n mccli~i öğ

leden sonra bütçeyi 521 mebusun ittifakı 
ile kabul etmiştir. 

Bütçe mütcvazindir. Hatta varidat kıs
mı 107 milyon frank bir fazlalık göster
mektedir. 

ingiltere'de bir Leh hava 

filosu kuruldu 

niz altından bir infil~ka maruz kal- tihabı mecburiyetinde kalacaktır. 

mıştır. Yarası pek hafiftir ve Ussilne Hı.tler aleyhtarlıg\.,/ 1 Finlandiya gazeteleri, B. Sandler-
dönmUştür. in istifasına teessüf etmekte ve müs-

J-,;u- ı~~ --ı...,;..:- ~--'h-ll ıiddetJeniyormuc tafi İsveç kabinesinin şimdiki kabine-
Londra; 14. a.a. - Hava nezaretin- ~ nin çekingen hattı hareketi ile mu .. 

den bildirilmi1lcr : Stokholm, 14 a.L - Goteborg Han- k~yese etmektedirler. 

1ki sahil müdafaa tayyareei diln gi- delatlndning gazeteıinin Berlin mu -
mal dcnlı:i Uuıinde iki dti1man dor- 1!abiri, alman ordusunda, Hitler a • 
nler deniz tayyaresine hUcum etmtı- leyhtarlığının gitgide şiddetlendiğini 
tir. söyliyerek diyor ki : 

İki dil§man tayyareıi hasara uğra- "Generaller, son dakikada. mare • 
mıt 'VO bulutlar aruında kaybolmut- pl Göring'in kendilerine müzaharet 
tur. edeceğini ümit etmektedirler. Gene • 

İng:lll.s karakol tayyarelerinin, mık- raller Göring'e, Baltık:ın Rusya'ya 
natıalı mayn döken alman tayyarleri- terki siyasetine kati surette aleyhtar 
nt.· giinlilk işlerini yapmaktan menet- olduğu için ümit bağlamaktadırlar. 

Tercanda zelzele 
f asılah ıekilde 

devam ediyor 
mek ilzere, dün Sylt, Borkum ve Nor- Generaller, Hitler'in askeri mezi - Al!kalı dairelere gelen mal~mata 
deney adalarına taarruz ettikleri, ha- yellerini pek de takdir etmemekte, göre evelki gün Tercan'da saat 13.30 
va nezareti tarafından tebliğ edilml1- bilhassa takip ve te§ebbils fikrinin da başlamak üzere ikişer saniye dcvnm 
tir. Hava dafi bataryalarının kuvetli mahrumiyetini beğenmemektedir • eden fasılalı altı zelzele olmuştur. Bu 
bir atq açmalarına rağmen ingiliz ler. zelzelelerden Tercan hükümet kona-
tayyareleri, alman tayyarclerini uzak- Diğer taraftan bu gazete, Gestapo ğının alt kısmı dört yerinden ayrıl· 
ta tutmağa muvaffak oJmu§lardır. Al- tarassutlarının, general Von Frits • mış, jandarma efradı çadırlara çıka
man tayyareleri adalardan ayrılama- ch'in maneviyatını tamamen sarstığı- rılmıştır. Evelce çatlamış binaların dı
mıtlardır. Deniz yollarına dö.k:Ulmeğe nı ve yeıc kapılarak kendi arzusiyle varları da fena halde ayrılmıştır. 
mahsus olan mıkınatıalı maynlerin it- l5Illmil aramasını intaç ettiğini söyle- Başköy nahiye müdüriyeti ile kara4 
bar odilmit oldukları hakiki Uı bu a- mektedir. kol binası ile bütün evlerin dıvarları 
dalardır. Generalin dostları, mUtevaffanın çatlamış ve oturulamıyacak hale gel-

4 alman, 3 İngiliz tayymesi kendilerine verdiği bir konferans met miştir. Nahiye merkezinde sağlam bi· 
Jüıtü nlni, ıılSzde vasiyetname şeklinde et • na kalmadığından halk çadırlarda ba-

Londra; 14. a.a. - Bu akpm ami- rafa yaymaktadırlar. Von Fritsch, bu rınmaktadır. 
rallığın son 24 ıaat zarfındaki hava nutukt~ orduyu, rejimi devirmeğe 
harekAtı hak.'..<ın~aki, raporunda ınü· teşvik etmektedir . ., 
him ingiliz hava kuvetlerinin §imal 
denizi üzerinde uçu§lar yaptığı ve 
Heligotand körfezinde alman tayya· 
releriyle vukubulan şiddetli muhare· 
bede dört alman tayyaresinin ve Uç 
İngiliz tayyaresinin düştüğü ve diğer 
bütün ingiliz tayyarelerinin üslerine 
döndüğü bildirilmektedir. 

lngiltere'nin zayiatı 
Londra, 14 a.a. - Bugtin avam kama

r~s~da. başvekil Çomberleyn eylülden teı
r;nısanıye kadar İngiliz muvazzaf müsel
lah kuvetlerinin ölü olarak 2100 subay ve 
asker kaybettiğini blldimıiatir. 

tarafından İngilizler 

müsadere edilen 
alman malları 

Londra, 14 a.a. - lktısadi harp na
zırı, 9 te§rinisanide nihayete eren 
hafta içinde ingiliz kontrol servisi • 

Bir İngiliz destroyeri 
carpıpna neticesi battı 

Lon.dra, 14 a.a. - İngiliz amiralhğı a
şağıdaki tebliği n~retmiştlr: 

Duchess destroyeri diıicr bir ingiliz 
gıemisiyle çarpışarak maatteessüf batmış
tır. Diğer ingiliz gemiııi hasara uğrama
mıştır. Mürettebattan yalnız bir subayla 
22 asker kurtulmuştur. 

Duchesset destroyeri 1930 deniz prog. 
ramı mucibince yapılmıştı. 1375 tonluk o
lup müretebatı 1-45 kişi idi. 

Harbin başındanberi batan destroyet" • 
lerin bu üçüncüsüdür. Bundan evel İngiliz 
sahillerinde batan destroyerler Gipsy ve 
Blanche destroyerleri idi. 

Ciğer hastahk!a!'!~~n 

veni bir tedavi usulü 

Bergamada da zelzele oldu 
Evelki gün Bergarna'da da birkaç 

zelzele olmuştur. Bu zelzelelerden 
Pınar köyünde Ati Başkurma'nın evi 
tamamen, Dudu Beyazkuş'un evi kıs
men yıkılmıştır. Narlıca köyünde Ku
ran ile Şerif Dönmez'in evlerinin bi~ 
rer tarafı yıkılmıştır. Başkaca bir ha· 
sar olmamıştır. 

Dic.ili' de zelzele 

devam ediyor 
İzmir, 14 a.a. - Dikili'de zelzeleler 

devam etmektedir. Evelki gün de sa
at 1,10 ve 2.15 ve 2.20 de birer zelzele 
olduğu gibi sabah saat 6.20 de de bir 
zelzele daha duyulmuştur. 

Dün de 12.15 de :tltı sanive devam 
eden şiddetli bir zel~ele daha kayde
dilmiştir. Dikilide Kızılayın yaptır • 
dığı pavyonların inşaatı on güne ka-
dar bitecektir. · . ............•............. , •....•....•.. . 

Londra, 14 a.a. - Hava nazırı, a- nin Almanya'ya gönderilmekte olan 
vam kamarasında söylediği bir nu - yedi bin ton malı müsadere etmiş ol
tukta lngiltere'de bir Polonya tay - duğunu bildirmektedir. 

Roma; 14. a.a. - Roma'daki Forla
nini enstitüsü direktörü Prof. Morel
li, İtalyan ve ecnebi doktorlarından 
mürekkep büyük bir kalabalık muva
cehesinde bir konferans vererek ci
ğerlerde vukua gelen afetlerin tedavi
sine ait yeni bir cerrahi sisteminden 
bahsetmiş ve bu sistemin hayerte şa
yan neticeler vermiş olduğunu ilave 
eylemi§tir. Doktor 200 vakadan bah
setmiştir. Bu vakalarda afetler, hay
rete şayan bir süratle zail olmuştur. 

Elma ve portal:alz bugün dok

torlar yalnız en iyi ve faydalı gı
da olarak tavsiye etmekle k;ılmı

yolar. Onları bazı hastalıklarda 
ill.ç yerine bıle veriyorlar. 

yare filosu teşkil edildiğini haber ver On dört haftadan beri devam et-
miştir. mekte olan harp esnasında müsadere 

Bu haber avam kamarası azası tara- edilmiı olan malların yekfrnu, 483 
fından hararetle alkıllanmı~tıı:. bin tona baliğ olmaktadır. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Tasarruf ve yerli mah haftasmm ii(üncü güntiillde Dış Ticaretimiz 

Hariciye Vekiliiniz 
dün bir nutuk verdi 

Kliring he sa pi an bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taahhütler 
' Türkiye Cümhuriyet Merkez Bınkurn

dan ılrnın hesap hü/i111/arıaı ıöre 9/12/ 
19J9 tarihindeki kliriaı bnap/ırı borçlu 
bakiyeleri. 

CETVEL: 1 

" Yapıcı ve kurucu politikamızda, gene 

aynı hareketle koımağa devam edeceğiz ! ,, 

Türkiye Cümbur7yet Merlrez Bankurn -
daki kliring hesapları borçlu bakiyeltri : 

Memleket 

Almanya 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu tasarruf ve yerli malı haftası 
'Jlünuebetiyle dün akf8.lll radyoda qağıdaki nutku söylemittir: 

A hesaplarrndakı 
borcumuz T. L. 
B hesaplarrndak.J 
alacağımız T. L, 
Belçika 

"Arbdatlar, 
Unn .W-ea harp 711lanndan ve ağır 

fedald.rlıklarla ancak elde edilen ha~ 
neticelerinden ıonra, aziz ve sevgili yur
dumuzun üstünde yqıyan buıfutkü nesil, 
behemehal doldurulması 1.izım relen iki 
büyük boılulcla ve behemehal halli zaruri 
olan diier iki büyük mesele ile karıı kar
ııya kaldı: yurtta ihracat emtiası çok a. 
zalmıı ithalat cmtia11 da hemen hemen 
ı:hn bulmuıtu. Yurttaki harp tahribatını 
tamir etmek ve yurdu asırlık ihmallerin 
gerilifindcn kurtararak, medeniyet ve 
terakkinin ileri cihazlariyle teçhiz etmek 
l zım ııeliyordu, ve biltUn bunlar harbin 
çok ıeyrekleıtirdiği ve cılızlaştırdıfı 
t.Jrk çocukları tarafından yapılacaktı, 
lıevleri bile yıldıran bu büyük meseleler 
l:arımzıda, türk çocukları hiç irkilmedi. 
Büyük ruhlu büyuk bir millete mensup 
olrmnm verdifi emniyet ve itimat ile ha
yatın. her safhasında, tıpkı muharebe mey
danlarında yaptıiı cibi, sert hamleler 
)'apmıya baıladı. 

Bozulan muvazeneyi kurmak 
t • 

ıçın ..• 

bir şey eksilnıiyecelrtir. Çünkü, nihayet Ç~koslo~akya 
bu. karışık tedbirler, bize olsa olsa, ıslah Fınlandıya 
edılec~k usuller, tasfiye edilecek hesap. ı Fransa 
lar, od,cnecck borçlar, bırakır. Bütün liol~nda 
bunlar ıse, koşan şimendiferlerin işliyen lngıltere 
fabrikaların karşısında, çok cılız kusurlar- lspanya 
dı~ ısveç 

Bu böyle olmakla beraber, bir kere da- D. hesabındaki 
ha sab!t olmuştur ki, hedefe varmak için, borcumuz T. L. 
en verımli çalışma, sağlam dôvizın emı:J ısvcç 
yolundan yapılır ve ahına dayanan bir A hesabındaki 
Parayı kullanabilmek, en kestirme yoldan alacağımız T. L. 
YÜrumek demektir. Bu yolun, ruhi ve ilmi lsviçre 
r-esanctindcn ba§ka, diger vasıtaların israf ltalya 
ettiği mesai ve zamanı kazandırmak gibi, A hesabındaki 
esaslı iyilikleri vardır. ltalya 

Türk çocuklarının ve cümhuriyet hü- B. hesabındaki 
kümetinin, bu aağlam bünyeli vasıta ile, borcumuz T. L. 
dahilde ve hariçte, aynı kıymeti haiz olan alacağımız T. L. 
ve altına dayanan para ile, i!ilerini ıör- Lehistan 
miye baslıyacağı mesut günlerin çok yak- Lctonya 
laşmıı olduğunu, daha ııimdiden ve katı- Macaristan 
yetle tebşir edebilirim. Noıveç 

Roma•ıya 

Dahilde i•tih•al ettiğimiz hususi hesap T. L. 

add l J>:onıanya 
m e er yeni hesap T. L. 

Filvaki, biraz evel söylediğim gibi, r~omanya 
Yüz yıldanberi devam eden ve harbi asıl dert üstünde bir ameliyat yapılınacıık- eski hesap T. L. 

takıp eden ıenelerde ağır şartlı istikraz- ça, memleketin, imar ve teçhiz program- Yunanistan 

Miktar T,L. 

IJ,182.SOO 

725.100 11.451.400 
'617.200 

1.66J.700 
769.000 

J.017.500 
.174.100 

11,821.500 
276.600 

2.946.100 

58.200 2.887.900 
270.100 

J.584.600 
J00.500 

1.400 

140.000 

87,500 

J.284.100 
.164.700 

10.700 
1.730.900 

517.200 

228.900 
381.000 

larla saklanabilen, ithalit ve ihracat ara- larında tenkihat ve tenzilat yoluna ı;apıl· CETVEL : 2 
11ndaki bozuk muvazene, istihsal ve ihya madıkça, muvazene kurmak mümkün ol- Muhtelif memleketlerin Merkez Ban/ca-
ı~halar!ndaJı:i. h&mlelerimize raimen, tan- madığına göre, acaba bu altınlı toclbir de, Jannda tutulan Ir.Iiring hesaplarrndaki a/a
zım edıleımeıdı. Uzun yıllar aradaki farkı digerleri gibi, muvakkat bir tedlıır mahı- caklarımız 
altın ve zikıymet eıyalarımızla, ve bir d~ yetinde kalmaz mı l 
tıirk paraaınm kıymetinden her ıene kay- Her dimagı haklı olarak tırmalıyan bu Memleket 
bettiği takriben yüzde onlarla kapatmağa suale, kati olarak, ''hayır" demek mumkuıı 
~.uıştık. değildir. Fakat, bu ıhtimalin çok az oldu-

Miktar T.L~ 

Estonya 
Litvanya 
s. s. c. t. . 
Yugoslavya 

J4.900 
ı.wo 

257.900 
106.500 

Bir taraftan devlet eliyle yurdun yolla- ğunu ve paramızın tutunması ıhtımalinın, 
rını, timendiferlerini, köprülerıni vıicuda bundan sonra, çok daha fazla olduğunu 
aetırirken, difer taraftan hususi teı;ebbüs- söylemek, tam hakikatın ifadeliİ olur,.,,un
lerın elleriyle, bir an evel memleketimizi kü imar ve teçhiz işlerımize ba&ladı&ımız 
tabrikalarla, sanatlarla teçhiz edebilmek zaman degil hatta ondan uıw beş sene aon-
içın, 1929 da, tarife kanunu üzerinde, ıeniı ra dahi, memleket şekerini hemeıı karni- dayanıklı, kuvetli ve c;ok uzun ömürlü o
esaslı ve himayeci tadiller yaptık. Bu ta- len, bliyuk mikdarda da,buğdayını hançten lacai:ına inanmak hakikatlere çok daha 
dıllerin ilk neticesi menfi oldu. Birçok it- getidyor ve çok büyuk mikyaau. pamuk- uyıundur. 
halatçı tadilin tatbikatından evel, memle- lu kwnaıı ithal ediyorduk. Ve bunların Yenidcaı ve bir kere daha .. bit olan bir 
kete müba.15.&alı bir mikdarda ithalit em- yek(inu 925 senesinde 100 milyon liraya pek hakjkat daha vardır ki o da bil' memleke
tıası setirdi ve, böylece, zaten bozuk o- yakındı. Bundan sonra artık, !ieker ithal et- j tin miistakil ve miUi bir politikaya ma
lan ithalit ve ihracat muvazene.i hakiki miyecetiz ve ithal ettigimizdcn fazla buğ lik olabilmesi iç.in, o memleketin harici 
bır buhran devresine ııirerek, memleket day ihraç edebılccek bır vaziyete gec;tık, ticaretinin büyük bir kısmının. bir tek 
parasının b7metini kemirdi ve onu bir u- Pamuklu kumaıı ıhtıyac111m çogunu dahıl- memlekete müteveccih bir vaziyete gir
çuruma doiru ıürükledi. de imal ediyoruz. 925 senesınde 100 mıJ. 1 momesidir. Harici tiearet bir tek mem-

hto, o, zamandanberi, paranın üzerin. yon lira olan bu üç madde ithalatı 938 se- l lekctin inhisarı altına girmiz olursa, o 
dek~ teıdbirle~, dövizin ve. paranın kon: I nesind~ 21 milyo~ l.iray~ düşmuştür, Yal- mer,n!ekctte .müstakil siya~t ~.e ~illi bir 
trolü. kontenJantman.lar, klıringler, hususı nız bu uç maddenın ıthalatımız.da boş bırak polıtıka takıp etmek çok muşkuldur. Hat
ve umumi takaslar, primler .kih ayrı ayrı, tığı rakamlar imar ve teçhizat programla- 1 tli o memleket müttefik bir memleket da
kıilı birkaçı bir arada, tatbik edilmek, hu- rmın ,geni& ve seri adımlarla, yürumesine hi olsa,.. 
lisa, nma üstüne yama vurulmak suretiy- imkan bırakan bir mikdardır. Bundan 
le, bozulan muvuene;ri bulınağa çalıııtıj(, baııka, kigıt, kibnt, ı;Qni ipek, yünlü ku-
"Y _J • • • • • • maş, prap ve içki gibi, ikinci derecedeki 

Boı duran kolları çalı1tırmak 
lazım . uruun ımar ve teçhızı ııını fabrika ve imalathanelerin ithalat rakam-

clurduranaamık r larımızdan indirdikleri ve indirecekleri İstikHUi istihdaf oclc.n millt aiyasetle, 
•" mikdt.rlan da, imar ve \eÇhlz hareketleri- menfaati takip eden milli ticaret, ya.A ya. 

Acaba bu muvazeneyi bulabildik mi? mizin daha hızlı ve daha geniş yapılması- na yüruyemez bir hale geldiği zaman, fc. 
Şi.lphe yok ki, hayır, bulamadık. Çün- na destek telakki edebiliriz. Karabük dak:ırlıgın milli ticaret tarafından yapıl

kü biltiln bu tedbirler, eveli: diğer mcm- fabrikamızın demirleri, çelikleri, borula- I ması pek tabiidir. Bu fedakarlığın kolay 
leketleriıı. bilmukabele veya reıen, aldık- rı, her halde hesaplarımızdaki, aldanma vo olması memleketi ve milleti sıkıntılara dü· 
l:ırı tedbirlerle, aaniyen: iktısadi hareket- yanılma payını ortecek kadar kuvetli ve . şürmemesi için, o.nun çok büyük olmama-
lerin ıeyyallyeti neticesi olarak, ancak kudretlidir. sı lazımdır. Bunun için de tek çare, mem-
muvakkat bir zaman için faydalı olabilir leketin harici ticaretinin mümkün olduiu 
ve muvakkat buhraıiları izale edebilirdi. Bir kere daha ıabit olan bir kadar, çok ve muhtelif devletlerle yapıl-
unun için, az çok faydalarını .. ıör~ügiı- hakikat ma.aı ve hiç birinin c;ok ~a.barık bir rak~-
miız bu tedbirlere raimen, bugunkü mu- " .. , . ma varmamasıdır. Onun ıçııı. bundan aon-
uzene buhranı on ıcne cvelki muvazene Butun bunlara, mernlc:kcttekı fabrıka ı ra, ticaret muahcdelerimiıde bu ıa1evi 
buhranından, ~a hafif değildir, ve ola- ve !8nat harekc~lcı;i~e rag~en, ıi.rai aaha- istihsale çalışacaiız ve daha uyanık ve 
ma.ıdı da. Çünkü asıl yara üstüne en ufak dakı mahsull~rımızın mutemadıyen a;t7 hesaplı hareket et.mele gayret edeceiiz. 
bır neeter vurmafa, yani yurdumuzun ' maJt;a, olduğu ılive edılecck olursa. o.n ikı Sözlerime nihayet verirken, benim de, . 
imar ve teçhizi için yapmakta okluğumu.ı: yıl_ ıçınde, ne kadar çok mesafe alınıı ol- alelumum sizlerden. alelhu- iktısatçı ve 
h:.ımmalı mesai ve masraftan vazgeçmege duc-umuz, derhal nazara çarpa.r •. Alelurn~ içtimalyatçılanmızdan bir dileiim olacak. 
&onlıimüz uli razı olmadı Bunu yapabıl- hayvan. v~ h~.Y"'.an mahsulle~ıı:ıız, t~~.!1· Muhtelif iktııat mezhepleri arasındaki 
ıeydıf, muvazeneyi bulurd~k. bulurduk a- ~ındık, ıncır, _uzum, pamuk gı~ı, en b~~k kavıalar ne olursa olsun en büyük zerıcin
ma yurdumuzda ortaı;ai manzarasmdaıı ıhracat .~mtıalarrmızın hcpsınde, buyük lik unsurunun, çalıtmak olduğunda herkes 

k' d -· '·ro· O "ç'n bu yolda linki!iaf gosteren rakamlarla karşı kar!jıya- müttefiktir Bu böyle oldug· u halde biz-pe az ıey egıeı ı. nun ı ı d k' · k' f eli"' • ' bir muvazene aramak bundan ıonra d.1 yız. Bu saha a ı ın ışa ın ver gı ... e ve- de, alelumum aylıklı adamların kanlan 
asil aklımızdan seçmi~ecektir receği rakamları? da turk hayat standar- ile tehir kadınlan, bütün ömürlerinde, 

· dmın yükselrı_ıesınde.n tahaı;s~l. eden açıiı köylerimizin erlı:elı: ve kadmlan da, krı 
"Yapıcı 11e kurucu politikaya kapı>:~~~l~ceğıne .emın °!u~bılır. . . günlerinde, hiç bir ıey istihsal etmiyorlar 

d d w. Goruluyor kı,. ~ugünku vı1:zıyct~lz, denecek kadar az çalışıyorlar. İçtimai ve 
evam e ecegı:z,, \bundan, hattıl on ıkı sene e~e}kı vaz.ıyete 1 iktısadi bünyemize tetabuk edecek iıle.rlo 

Yapıcı ve kurucu politikamızda, rene nazaran, çok farklıdır ... Hancı ırwvazene- bu kolları, bir an evel .U.lemek lbırndrr. 
~nı hareketle kopnakta devam edeceiiz. deki açığı kapıyacak musbet v~ rı_ıenfi un- Hep beraber bu işleri bulnuya çalıplun. 

.Battl bu tedbirlerin birkaç mislini bir a- surlar çoğalmış ve kuvctl~ıştır. hte, Arkadaılar, ıizlere ten yuvalar ve ve
rada tatbik pah'-sın.a da olsa, tuttuğumuz ı bu çokluğa ve bu kuvete guvenerek._ ~- rlınli iıler dileyerek IÖzlerime nihayet ve
J'ilpıcı ve kurucu yoldaki hızımızdan hiç mak emelinde olduğumuz altınlı rcjımın, riyarum.,, (a.a.) 

HULASA 

il 

Ankara Borsası 
14 1. kanun 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Açılıt Kapanıt 

Londra 5.2375 5.21 
Nevyork 130.36 130.36 
Pariı; 2.9675 2.9525 
Milano 6.7375 6.70 
Cenevre 29.2278 29.2278 
Amsterdam 6'.>.25 69.25 
Herlin 
Brüksel 21.43 21.43 
Atina 0.97 0.965 
Sof ya 1.6025 1,5925 
.Prag 
Madrit 13.605 13.5325 
Varşova 

'\ 

Bugün ıon olarak 
ULUS sinemasında 

Meıhur muharrir Sacha 
Guitry'nin ıanat abidesi 

KADRİL 
Bq Rollerde: Gaby Morlay -

Sacha Guitry 
Bu film bu~n yalnız 

2,30 • 4,30 - 6,30 matinelerinde 
vardır. Tel: 6294. 

( RADYO J 
T U R K t Y E 

RADYO DİF\JZYON POSTALARI 
TURKİYE ANKARA 
Ra.dyoıu Radyosu 

CUMA: 15.12.1939 

12.30 Program, ve memleket aaat ayart 
12.35 Ajan. ve meteoroloji habcrlerı. 
12.50 Türle müzi&i (Pl.), 
13.3Q - 14.00 Müzik (hafif müzik - Pi.). 
18.00 Proırıım; 
18,05 Memleket ıaat ayarı, ajanı ve mc• 

teoroloji haberleri. 
18.25 Türk miızifi: fasıl heyeti. 
19.10 Konu,ma (Onuncu tasarrufve yeril 

mallar haftası miınasebetiyle uluaal e
konozni ve arttırma kurumu namına z:I• 
raat vekili Muhlis Erkmen tarafından). 

19.2S Türk müziği. Çalanlar: Ru~cn Kan:ı. 

Budapeşte 23.8075 
Bükreş 0.97 
Belgrat 3.175 

23.6825 
0.965 
3.1575 !İlihffer - Pepevler - Semailer 

Cevdet Çağla, Hasan Gür, Şerif İçli. 0-
.kuyan: Semahat Özdenses. 
1 - Hicaz peşrevi, 
2 - Refik Fenıan - hicaz .. rkı: (Geçdf 
rüya ci.bi). Yokahama 31.34 31,1775 

Stokholm 31.0825 31.92 ---Moskova ---
ESHAM VE TAHViLAT ---Anadolu demiryolu -
l ve il. 37.- 37.- ---Not - Hizalarında rakam --bulunmıyan dövizler ıçın --

~ 
fiyat tescil edilr:ıemıetir. 

./ 
----
--

i(azalarımızda ---
Parti kongreleri --

-Vilayetimize bağlı kazalarda Parti ;: 
kongrelerine bugünden itibaren ba- _ 
lanmıştır. Vilayet idare heyeti kaza ~ 
kôngrelerinin toplantı tarihlerini tes- : 
bit etmiş ve bu ay nihayetine kadar : 
bitirilmesine karar vermiştir. Vilayet ı : 
idare heyeti azaları kongrelerde mü- = 
şahit olarak bulunacaklardır. • : 

Bugün Nallıhan, cumartesi günü : 
Beypazarı, pazar günü Aya§ ve Kızıl- : 
cahamam kaza kongreleri toplanacak- : 
tır. Ankara mıntakalar Parti müfet-- : 
tişi Amasya mebusu Esat Uras'la vi- : 
layet idare heyeti reisi İbrahim Rauf : -Ayaşlı Parti teşkilatını teftiş etmek : 
ve kongrelerde hazır bulunmak üzere : 
hareket etmi§lerdir. : -------Halk konseri 

7 inci Halk Konseri yarın Riyascticüm- _ 
hur filarmonik orkestrası tarafından MU- -
zik öğr.ctmen. okulu konser salonunda aa- : 
at 16 da ver:ilecektir. Program ıudur: -----

Şef: Hasan Ferit Alnar 
1 - M, G!inka (1804 - 1857): 

Gazellerle süslenmiş ... 

YENİÇERİ 
3 - $eIMettin Ziya - hicaz ıar1n: (Olalı 
ben aana bende). 
4 • Ruşen Kam: kemençe ta.kaimi. 
5 - Mustafa Nafiz - hü.ıza.m 1&rkı: (Gön· 
lüm nice bir senden uzak ıünleri sayım)• 
6 - Saz sema:ai. 

HASA Nim! 
19.50 Türk müziği.: Halk türküleri, Sadi 

Yaver Ataman ve Azize Tözem. 
20.10 Temsil: Louise. Yaz.an: Gustav• 

Charpentier. Tercüme eden: E. Re$İt. 
(Cemal Reşit, piyanoda Guıtave Ch r• 
pentier'nin Louise operasından parçalar 
çalarak esere refakat edecektir.) 

--Türkçe sözlü ve türk musikili: -------------

21,10 Müzik (riyaseticümhur filannonik 
orkestrası - şef: Huan Ferit Alnar). 
1 - S. W. Rachmaninoff: 2-inci piyano 
konçertosu. 
2 - R. Schumann: 1-inci senfoni, Si 
Bemol Majör, 

22.00 Memleket saat ayan, ajans hııber::· 
ri: ziraat, esham - tahvilit, kambiyo • 
nukut borsası (fiyat). 

22.20 Müzik (Lied'ler - Pl.). 
22;45 Müzik (cazband • Pl.). 

_ 23.25 - 23.30 Yarınki pro&'fam, ve kapanı&· --
Anadolu • 

a1ansının -------
yabancı dillerlerle --

yapllğı neıriyaf 
~=-= 

Memleketimizin en me~hur mu· E 
ıiki ıanatkarlan; en iyi okuyu. : 
culan ve en büyÜk bestekan... E 

Dün Bulgar ve Rumca 

servisleri de açıldı 

YAR 1 N 
matinelerden itibaren 

ULUS 

--: Anadolu Ajanımm Ankara radyosu ile 
: yapmakta olduğu yabancı dillerle n~riya~ 
: servisine dün iki dil daha .ilave edilmiştir· 
: , Epeydenberi devam eden farsça, aıı:pcı 
: 1 ve fransızca neşriyata ilave edilen bu il:! 
: dil culıarca ve rumcadır. 
: Diin akşam saat 18,30 da Bulgarist?· 
-

1 
nın Ankara elçisi B. Kristof bulgırc' 

: neşriyatı açmış ve bunu takiben spiker 

Rualan ve Lu<lmilla operası uvertUrU, 
2 - S. Rachmaninoff (1873): 

ıinemaımda b~lıyor = Anadolu Ajansı haberlerini bulcarca ola· 
: rak vermiştir. , ı 111111111111111ı111111111111111111111r- &ıat 18,41-5 te de Yunanistan'ın Ankara 2 inci piyano konçertosu, do minör, 

op. 18 • 
S'lliat: Ladv-ltr c,.,. .. ,.ı. ... 
"3 - 'R. ısctıurnann (1810 - lSSG): 
1 inci senfoni, si bemol majör 
a) Andante \Dl poco maestoso • allegro 

molto vivace 
b) Larchetto 
c) Scherzo - Trio 
d) Allegro animato e grazioeo 

Gelecek halk konseri 23. 12. 939 cu
martesi &iinü saat 115 dadır. 

Doğan çocuğuna nüfus tezkeresi f 
çıkartır gibi, Bankada bir ta.<;ar- i 
ruf hesabı açtır. Çocuğuna büyük 

iyi/ile etmi§ olur.un. 

r--~ Yeni bir programla ULUS Sinemasında 

BU AKŞAM SAAT 21 DE 

MÜNÜR NUREDDİN'in 
VEDA KONSERİ 

İzdihama mahal kalmamak iç.in yerlerinizi lütEen 
evelden aldmnız. Tel: 6294 . 

büyiık elçiı;i B. Rafael rurnca olaraklY)lrt· 
taşlarına hitap etmiş ve rumca spikl\l"ı de 
.. ... ,.,,., "''" vc11•11~ur • .noo: tKı el çının Dil 
neşriyatı açmaları merasinıinde Baıvel<l· 
let matbuat bürosu umumi katibi B. Se· 
lim Rauf Sayer, Anadolu Ajancı umııtı1 
mıidiirii B. Muvaffak Menemencioğltl• 
posta ve te1graf umum mu<:ıuru ö . .Kadrı 
Muıluoğlu ve diğer ali.kalı zevat hasır 
bulunmu~lardır. 

Bundan böyle muııtazaman devam ede· 
eelc olan bu beş dilden nqriyatm proırı· 
mı ıudur: 
ll'arıça: 12- 12,15, 17.30 -17.45, 
Arapça: 12.15 - 12,30, 17.45- 18 
Rumca: 13.45 - 14, 18.45 - 19, 
Bulprsa: 14.30 - 14,45, 18.30 • 18.45 

Franıızca: 14.00 - 14.15, 21-21,15 
Yakında incilizce, rumence ve yuroıo· 

lavca neıriyata başlanacaktır. 

_.. .......................................... _.. .... I 

1 
Vi1cudumuzun genç ve dinç kal
ması için, ~ekere ve §ekerli şey
lere ihtiyacı vardır. Sen de genç ı 
ve dinç kalmaic istı'yorsan, her i 

~:;/'kerli ~.:~:~.:.~~~~~'..'.~~.~'.J 
fealerle kapalı beyaz otele varmcıya kadar devam 
etti. lndi, kendisi için hazırlanan aydm odaya yer· 
leıti, yanında 'getirdiği eıyayı duvar dolaplarına ve 
aynalı dolaplara koydu, ve burada birkaç zaman 
kalmaia karar verdi. 

Vlll 

Tonlo Kröııer, bir ıimal ıehrinin burjua bir ailesinin 
çocutudur. Pek erken kendinde sanat istidadı beliriyor. 
Genç yaoında ıeviyor, ve hayalsuldhuna uğruyor. Ba -
baaının ölümü ve anasının yeniden evlenmesi ile aile 
ocaiı ddıhyor. Toni Kroger ilhamını takip ederek 
baba yurdunu terkediyor, kendini va~k'!~eti~le ı~na.ta 
veriyor artık sevilen ve alku.ılanan büyuk bır edıptır, 
fakat ~at yaratma ondan büyük fedakirlıklar isti • 
yor Hayattan sevgiden, insanlardan mahrumiyet, öldü
rücİı inzeva 'eu hasretin verdiği istirapla tekrar eski 
haline dönrn.~k için baba eehrine, ocağa dönmek istiybr,. No: 19 

Eylül orta11 idi: Aalagaard'da pek fazla nafit 
yoktu. Aıağıda, tavanı kireçle boyanmıf, pencere
si camlı verandaya ve denize bakan biiyiik J'91Dek 
salonunda yenen yemeklere otelin aahibeıi bapan• 
lık ediyordu, ak saçlı ya9lı bir kadm: göz bebek· 
leri renksiz, yanaklan tatlı pembe, aalabetab ve 
cıvıldıyan bir ıes, ve kırmızı ellerini süzel aöıte• 
ren bir biçimde, aofra örtüıü Üzerine koymaia ça• 
hııyordu. Bundan başka, demir griıi denizci saka• 
lı, koyu mavi ıurah ile kııa boyunlu ihtiyar bir 
bayı da vardı: almanca bilen payıtahttaıı bir 
balık tüccarı. Yüzü kıpkırmızı idi, ve bir kan 
hücumu tehdidine maruz gibi görünüyordu. Zira 
teneffüsleri kısa ve titrekti, ve ara ııra, yÜzüklerle 
bezeli tahac!et parmağmı, burun deliklerinden bi· 
rine. tıkamak ve kuvetlice üfürerek ötekine bire. z 
hava temin etmek için, götürüyordu. Fakat önün· 
de duran konyak ti,eıine de, kahvealtıda oldu;,, 
kadar öğle ve akşam yemeklerinde de, daha az :·. 
tifat etmiyordu. Bunların haricinde, biricik mi' ı• 
firler, uzun boylu üç amerikalı gençle, sessizce göz· · 
Jüğünü oynahın ve bütün gün onlarla. futbol o~~·. 
yan mürebbileri idi. Kızıl - sarı aaçlan ortadan 1 · r 
çizgi ile böliinmüştü, ve yüzleri uzun ve harel:r ·• 
sizdi. "Please, give me the Wourst - thingı there"' 
(lutfen fU sucuğu verir misiniz f) diyordu biri, 
"That'ı not Wourıt, that'ı chinken" (sucuk değil 

Muıambalı bir adam, baılığı ba~mda, ku~ağ"ml\ 
t ir fener bağlı, bacaklarını açarak ve güçlükle sal· 
l ~narak güvertede gidip geliyordu; ve geride, pon· 
t 'll üzerine pek atağı sarkılmıf, Hamburglu deli
l ıı.nlı, pek feci bir vaziyette bulunuyordu. 

"Tannm, dedi, bot ve mütereddid bir sesle, To
r.io Kröger'in orada olduğunu fark edince, görü
~·or muıunuz, bayım, anasırın isyanını." Lakin sö
::ü kesildi, ve çabuk başını çevirdi. 

Tonio Kröger, kuvetlice gerili bir halata yapışı
yor, ve bu batı bot taıkınlığı seyrediyordu. Fırtına· 
Tın Ye dalgaların gürültüsünü örtmek için oldukca 
Luvetli bulduğu bir neşe ıayhau göğsünden çıkı· 
)"ordu. Heyecanlı bir atkla dolu bir deniz şarkısı 
ruhunda çmlıyorôu. Ah! Sen, çocu!tluğumun veh~i 
dostu, itte seninle bir kere daha bir aradavı?: ... Fa
l:at tiir burada bitti. Eksikti. Kati bir seHi de yok
t'.J. Ve ne de sükunet içinde ikmal edilmiş bir eser
di . Kalbi yatıyordu ... 

Uzun bir zaman böylece kaldı; '?Üverte k::unııra· 
ımda, bir at1'aya yaslanarak uzandı, ve yıldızl!\rtn 
ürperdiii göklere baktı, hatta biraz uyukladı. Ve, 
yan uykusunda, yÜzÜne ııçrıyan köpükler, ona bir 

aık okt•Ylt' gibi geliyordu ..• 
Ay aydmlıiında fantomatik bir çehre arzec?en 

dik kireç falezleri göründüler ve yaklaıtılar. Moen 
adası idi. Ve yeniden uyuklamıya kapıldı, ara ııra 
yÜzünü sertçe ısıran ve çizgilerini uyuıturan tuzlu 
serpintiler uykusunu kesiyordu. Büsbi,itün uyandığı 
zaman, artık ıabah olmuıtu, ~luk gümüı renginde, 
serin bir gün. Deniz sakinleşiyordu. Kahvealhda 
genç tüccarı tekrar gördü, fÜphesiz, karanlıkta o 
kadar tairane ve fayanı tenkid §eyler söylemesin
den ihtimal utanarak, çok kızardı, küçük kumral 
bıyığını bat parmağiyle doğrulttu, ve onu bertaraf 
etmek için, askerce kısa bir selam gönderdi. 

Ve Tonio Kröger Danimarka'ya çıktı. Kopenhağ'
da kaldı, bahşiş ister görünenlerin hepsine bahşiş 
verdi, Üç ıün, otelden çıktıktan sonra, seyahat reh
berini göz önünde açık tutarak, şehirde dolattı. Ve 
bilgisini artırmak istiyen tam bir ecnebi gibi hare
ket etti. Yeni kırat çar;ısmı, ortasında yükselen atı 
seyretti, gÖ7.1~rini hu!u ile Frauenkirche önünde yu
karı kaldırdı. Asil "e zarif Thorvvaldsen h~ykelle • 
ri önünde saatlerce ayakta durdu, yuvarlak kule 
üstüne çıktı, fatolan gezdi, ve Tivoli'de iki ıüvare 
geçirdi. Fakat, hakikatte, gördüklerinin hepai bun
lar değildi. 

Bazan, kemerli ve oymalı cumbalan ile, tıpkı 

doğduğu §ehrin eski evlerinin cephesine benziyen 

evler Üzerinde, çocukluğundanberi tanıdıiı ve ona 
nar~n ve kıYmetli bir feyİ hatırlatan, ve ayni saman
da bir itap, bir şikayet ve kaybolan bir saadetin 
hasretini ihtiva eder görünen adlar rörüyordu. 
Ve her tarafta, ıslak deniz havasını, yavaşça, dal
gın, emerken, geçen gece baba ıehrinde gördüğü 
garip, acı ve nedametler]e dolu rüyada gördüğü 
gözler kadar mavi, ıaçlar kadar ıarı, ayni cinı ve 
ayni tekilde çehreler görüyordu. Zaman oluyordu 
ki, eokl'lk ottasında, bir bakıf, bir ıözün tannaniyeti, 
bir gülüş, onu ruhunun derinliğine kac!ar aaraıyor· 
du. 

Şen ve canlı tehirde uzun zaman kalmuı müm
kün olmadı. Yarı hatıra, yan intizardan doğan tat· 
lı ve delice bir endi§e onu sinirlendiriyor, sabırsız· 
}andırıyordu; ve içinde bir yerde, bir plaj üzerinde 
rahatça U7anmak, artık öğrenmeğe meraklı bir tu· 
rist rolü oynamamak arzusunu duyuyordu. Yeniden 
gemh•e bindi. KM anlık bir günde (deni:>! knAn
yordu), §İmal istikametinde Seeland ınhmeri bo
yunca, Hehingör'e kadar ıeyahat etti. Oradan yo
luna arabada, ve daima biraz deniz kenannı takip 
ederek, son ve hakiki hedefine, alçak yapılı evler a
rasında kurulmuf, ağaçla örtülü kulesinden plaj 
ve İsveç sahilleri aörWıep, p~,releri yeıil ka· (Sonu var) . .. 
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Bir Alman cep kruvazörü 
ağır hasarlara uğradı 
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Büyük Britanya 
Sovyetler Milletler 

Cemiyetinden 
Rus kıtaları taarruz 
i~in emir bekliyor 



SP 
111111111111111111111111111111 

C. H. p. şild 
macları 

.::. 

başlıyor 
C. H. P. Ankara vilayet idare hey

eti Ankara sporcu gençliğini teşvik 
maksadiyle, tertip edilecek bir futbol 
turnovası galibine verilmek üzere bir 
§ild ihdas etmiştir. Beş altı seneden· 
beri kulilplerimiz arasında bu ~ildi 
kazanmak için şevk ve hevesle yapı
lan müsabakalar maHlmdur. Sırasiyle 
Gençlerbirliği, As. F. GücU, Harbiye 
ve en son Demirpor bu şild üzerine 
kulliplerinin isimlerini yazdırmak §C

refini kazanmışlardır. 

saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 1200 liradır 
4- Şartnamesini görmek isteyen -

lerin hergün Encümen kalemine ve 
isteklilerin de 29 • 12 • 939 cuma gü • ı 
nü saat ona kadar teklif mektuplarını 
Belediye Encümenine vermeleri ilan 
olunur. (6292) 16280 

Santrifüj tulumbası ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 
ı - Su işlerinin Kayaştaki su kuyu 

suna konulmak üzere alınacak olan 
bir adet Santrfüj tulumbası on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2- Muhammen kıymeti (1770) lira
dır. 

3- Muvakkat teminat (132,75) lira
dır. 

4- Şartnamesini görmek isteyenle· 
rin hergün Encümen kalemine ve ia . 
teklilerin de 29 - 12 • 939 cuma günü 
saat on buçukta Belediye Encümeni
ne müracaatları. (6293) 16281 

Kavak fidanı olanacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Bahçeler için alınacak olan 

muhtelif boy ve yaşta 10,100 adet ka
vak fidanı on beş giln müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2525) lira
dır. 

ULUS 

Satılık : 
/{iralik b;ın~ - Demirtepe Neçati hey 

cadde<si Özveren Ulus Sok. No: 12 4 oda 
Sanayi C. Tel: 1953 M. 4617 

Satılık aualar - Yeni meclis inşaatı Kıralılı: oda - Sanayi caddesinde, ka • 
ile Rus sefareti arasındaki sahada parsel- loriferli soğuk, sıcak su ve banyolu ccuı 
lenmit ucuz ar11lar T. 2181 Yeni sıneme fiy.!tla Telefon Nu: 2181 Yeni sinemı:ı ıi
üzeri 4Sll zcrınde Hayri Dilmana nı:ıracaat. 46Z2 

Satılık arsalar - M. Müdafaa yanında 1 Kiralık - Bayan için l veya 2 musta
imar dahili parselli küçu~ çaplarda çift I kil oda Bakanlıklar, Sumer bakkalı 1\1 c:.,ru. 
dairelik manzaralı bol hava güneşli çok t iyet caddesi sonunda Atac ııokak ?fo: 8 
ucuz Tel 2406' Bayram C. No: 1 4517 Alt kat. 46J3 

Satılık arsalar - Maltepcde Bomonti 
karıısında manzaralı bol günc:ıli her ye
re yakın fiyatları 2000 • 2500 !ıraya kadar 
Tel 2406 Bayram C. No. 1 4518 

Satslrlı: apartman - Cebecide Mülkiye 
mektebi arkasında 4 daireli t;arajlı banl:aya 
borçlu tam iratlı ucuz bedelle 'fel: 2406 
Bayram C. No. 1 4519 

Satılık apartman - Ankaranın piyasa 
mahallinde manzaralı bol hava ve ııü • 
neşli ayrıca S dükkanlı senevi 12000 lira 
ifatlı 'fel: 2406 Bayram C. No: 1 4523 

Satılık - Yapılmakta olan küçük evler 
C tıpi bir hisse senedi satılıktır. Bankalaı 
caddesi Tan tcrzievı Hafi Araç, Tel: 16'Zl\ 

4605 
Acele satılık ıırsa - Dikmen asfaltında 

20 M. yii:r:iı olan 703 M/2 arsa uygun fi • 
yatla verilecektir, Tel: 1538 4630 

Kiralık - Polis enıtitiı'ı.i yakınında 
Dıkmen asfaltında Bokanlrklara S aak ıka 
mesafede yeni Turagay Ap. Ucuz daı rcu:r. 
İçıııdckilere müracaat. 4642 

Kiralık - Havuzbaşında Karanfıl soka'k 
No. 13 de 4 odah bir hollu, yansı yem mu
ııambalı çok ferah zemın katı •ı'el 3079 

4lio\S 

20 liraya Jcalorıler - Sıcak su, 
elektrik dahil oda bir bay:.ına k rnlıktır. 
Yenişehir Ka:r:ım Özalp caddesi Kc.i~ah ap 
Na. 30 daire 12. -46S2 • 

Kiralık otla - Y eniıtehir. Koca tepe; 
Meşrutiyet caddesi, Ycnikalık sokak, 10 
N o, 1ı evin miıııtakil kapısı olan bır odası 
Ti: 6032 4662 

Kiralık - Bayan için kiralık, konforlu 
oıla. Çıkrıkçılar yokuşu Çulha apartınunı 
Kapıcıya müracaat, 4663 

Satı/ılı apartman - Maltepenin en hl • ı Kiralık oda - Bir bay için bir oda kira. 
kim yerinde 4-5 daireli bcılelinin %40 ı lıl:tır. Yenişehir Karanfil sokak No. ıs A. 
borçlu bol iratlı Tel: 1538 4631 1 ci kata müracaat. 4666 

Ankara bölgesi futbol ajanlığının 
tertip ettiği programa göre, bu sene 
nin şild maçları 9. 12. 939 tarihinde 
başlamış olacaktı. Fakat Yugoslavya 
takımının Ankara seyahati bu maçla
rın bir hafta tehirine sebep olmuştur. 
Tehir edilen bu maçlar önümüzdeki 
cumartesi ve pazar günleri yapılacak
tır. Programa göre, cumartesi Gala -
tasaray - Gençlerbirliği, pazar günü 
de Güneş - Harbiye, Demirspor - Bir
likspor, As. F. Gücü - Maskespor ku
lüpleri oynıyacaklardır. 

3 - Muvakkat teminat (189,38) li
radır. 

4 - Şartname ve listesini görmek 
isteyenlerin her giln encümen kale -
mine ve isteklilerin de 29. 12. 939 cu· 
ma gilnil saat on buçukta Belediye en 
cUmenine müracaatları. 

1 Satıllk ars:ı.lar - İstasyon arkasında Mu. 
hafız alayının bulundu&u sahada imarca 
parsellcnmit küc;uk c;apta arsalar. Tel : 
1538 4632 

Kiralık güztl odalar - Güven meydanına 
yakın &{lncşli güzel manzaralı çok müsait 
kira ile Sellinlk caddcel No. 16 4677 

Kiralık ulak dair• - Bankalar caddesln· 
de iki oda bir hol ve mll:ıtcmillt Tel 1317 

4GS3 

(6366) 16306 

Satıltk varil ve tenekeler 
Ankara Belediyesinden: 

tık dolu kumbarayı Bankaya götürürken duyduğunuz se
vinç ilk mahsulü taşırken duyduğunuz sevinçten çok daha 
tatlıdır. 

Acele çatılık ev - Bakanlıklar karıı -
sında iki katlı manzaralı ev satılıktır 
Tel: 1538 463S 

Satılık apartman - Ankarıınm her sem- Kiralık - Bir bayan için mobilyalı alle 
tinde istenilen bedelle kargir beton ev nezdinde bir oda kiralıktır. Postane cad-
ııpartman Tel: 1538 4634 desi Tel 3894 46'4 

Satılık bisiklet - Nauman markalı, u 
kullanılmış bisiklet aatılrktır. Poıta cad
desi (Es::n) apartımanı daire 4. Tel: 1227. 

4654 

Kiralık - Sıhat Ba.lcuılıiı karıısmda tı. 
kiı sok. 15 No. da Uç oda, bir hol, banyo 
kiralıktır. 4691 

Gelecek hafta da Demirapor - Bir
likspor maçının galibi, Galatasaray -
Gençlerbirliği maçının galibi ile ve 
As. F. Gücü - Maskespor maçının ga 
libi, Güneş • Harbiye maçının galibi 
ile oynıyacak, bu suretle finale kalan 
takımlar belli olacaktşrı. Muhafızgü
cü bu sen bu maçlara girmemekte • 
dir. 

Programın tetkikinden kolayca 

1 - Otobüs idaresi anbarında bulu
nan 113 adet yağ varili ile 200 adet 
yağ tenekesi satılmak üzere o·n beş 
müddetle açık artırmıya konulmuş • 
tur. 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası para biriktirenlere her yıl 
kur'a ile 28.800 lira ikramiye veriyor. · 
Para biriktirirken zengin olabilirsiniz. 

Satılık - Yenischirde Sel5nik caddesin
de ae.no<le 6000 lira iradı olan betonarme 
bir apartman. Sanayi Cad: 1953 Tel. 

15 lirayı Z oda - Mtiş~rck avfu içinde 
mUıtakil vaziyette. Odalar ııcni• ve ferah
tır. Altında ayrıca bodrumu vardır. Yenl 
Sebze hali yanında. Suluhan sokak No. 61 

şnlaşılacağı üzere bu seneki şild ma
çı finali Demirspor - Gençlerbir
liği, As. F. Gücü - Harbiye maçları
nın galipleri arasında cereyan edecek
tir. Mamafih futbol oyununun hiç he· 
saba gelmiyen cilveleri de vardır. Bu 
bakımdan yukarıdaki dört kulüpten 
her hangi birinin dışarıda kalması ve 
dışarıda kalacaklarını düşündükleri • 
ınizin hatta şild şampiyonu olmaları 
mümkündür. 

2 - Muhammen bedeli (175,5) lira
dır. 

Keşidelcr: 1 Eylül, l Birincik:lnun, 1 Mart, 1 Ha~iran tarihlerin

dedir. 
İkramiyelerin listesi: 

3 - Muvakkat teminat (13,17) lira
dır. 

4 Tane 1000 Lira 

4 - Şartnamesini görmek için en· 
cümen kalemine ve varil ve tenekeler 
için otobüs müdUrlUğUne ve istekli • 
lerin de 29. 12. 939 cuma gUnU saat 
10,30 da Belediye encilmenine müra -

4 ,, 500 ,, 
4 ,. 250 ,, 

40 ,, 100 ,, 
100 " 50 ,, 
120 ,, 40 ,, 

caatları. (6367) 16307 160 ,, 20 ,, 

Mamafih biltün mUliihazalardan baş 
ka, şild maçları tik müsabakaları kai
delerine istinaden yapılacağına göre, 
tikte nizamsızlıkları kabul edilen ku
lüplerin vaziyetlerinin bu turnovada 
ne olacağını önceden bilmek l!zım -
dır. Eğer Galatasaray ve Maskespor 
bu müsabakalara da nizamsız takım • 
larla gireceklerse o takdirde neticeyı 

Karabük kömürü 
ahnacak 

Kur'aya ancak 50 lira biriktirmiş olanlar girebilir. Hesaplarında
ki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmiyenler ikramiyele
rini % 20 fazlasiyle alırlar. 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Su işleri için alınacak olan 120 

ton Karabük kömürü on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
de ona göre düşünmek lazımdır. 

Bölge futbol ajanlığından: 
ı - A takımları arasında yapılma

sı mukarrer şild maçlarına bu hafta 
Muhafızgücü sahasında başlanacak · 
tır. Bu meyanda B takımları arasın • 
daki lik maçları da ikmal olunacak • 
tır. 

2 - Maçların programı aşağıd;ı ya· 
ıılmıştır: 

16. 12. 939 cumartesi 
Galatasaray - Gençlerbirliği A ta -

kımlan saat: 14,30 
Hakem: Fevzi Çat yan hakemleri: 

Ali Ülgezen, Bahaettin Eske 
17. 12. 939 pazar 
Maskespor - As. F. GücU B takım

ları saat: 9,30. 
Hakem Namık, Selkan yan hakem· 

leri: Fevzi Çat Bahaettin Eske. 
Güneş - Harp okulu idman yurdu 

A takımları saat: 11 • 
Hakem: Ferih Esen yan hakemle -

ri: Namık Selkan, Cel5l Oskay. 
Demirspor - Birlikspor A takımla

rı saat: 12,45. 
Hakem: Ömer Örel yan hakemleri: 

Sait Varol, Ferih Esen. 
As. F. Gücü - Maskcspor A takım

ları saa!: 14,0. 
Hakem: Sait Varol yan hakemleri: 

Ömer Orel, Şuayip Kıraç. 

ANKARA BELEDiYESi 

Ford kamyoneti 

sahlacak 

2 - Muhammen bedeli (3060) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (229,S) lira- rak kabul edilen ha:r:ine tahvilleri getire-
dır. ceklerdlr. 

4 - Şartnamesini görmek iıtiyen -
lerin her gün encilmen kalemine ve 
isteklilerin de 29. 12. 939 cuma günü 
saat 10,30 da Belediye encümenine 
müracaatları. (6368) 16308 

Alôkadarlara 

3 - Satış ıüni.i artırma bedeli takdir 
.,Jılcn kıymetin yiı..:de 75 ııini bulduktan ve 
uç defa nidadan sonra mezkur günlin 12 
inci saatinde en rook arttıran talibe ihale 
olunur, 

4 - İşbu tarihteki artırmada teklif e
dilen bedel muhammen kıymetin yüzde 75 
tini bulmadığı tak.dirdc 1.2.940 tarihine 
miı&adif perşembe günü saat 10-12 ye ka
dar yapılacak ikinci arttırmada en çok 

Ankara Belediyeai imar Müdür- arttırana ihale edilecektir. 
5 - Birinci ve ikinci arttırmalarda iha

le bedeli ihaleyi müteakip verilmccliği 
takdirde üzerine ihale edilen talibin tale

lüğünden: 

Kadastro 
Ada No. 

383 
273 
384 
363 
255 
273 
361 
362 
423 
516 
656 

İmar 
Ada No. 

1512 
1513 .. 
1514 
1515 .. 
1517 

,, 

" ,, 
,, 

bi ıi:r:erıne ihale tarıhindcn ıtıbarcn keııdı 
sine bo<leli ihaleyi teı;Jimi vezne etmesi f. 
çin yedi güne kadar mehil verilecektir. 
ltbu milddet zarfında da ihale bedeli ya. 
tırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu 
talipten evci en yüksek teklifte bulunan 
talıbe tcklıf vcçhile almııga razı olup ol· 
madığı sorulduktan sonra teklif veçhile 
almağa razı ise ihale farkı bu talipten tah. 
ail o<lilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Tcklıtl vcçhılc alm:ıga razı olmazsa 
ııayri menkul ıs ııünlük ikinci arttırmaya 
çıkarılacak en çok arttıran talibe ihale C• 
dilecektir. 

6 - Her iki arttırmada gayri menkul 
talibine ihale edildikte tapu harcı müştc· 
riye ihale tarihine kadar olan müterakim 
verıti ve delliliye resmi aatıı bedelinden 
ödenecektir. Alakadarların gayri menkul 

981 " i:'izcrindeki hakları ve hususiyle faiz ve 
422 1518 masarife dair olan iddialarının evrakı müs· 

Hamamönünde vaki yukarıda ka • bitclcriylc 20 eün içinde dairemize bildir-
• l .. nıeleri Uizımdır. Aksi takdirde hakları tapu 

daıtro ve ımar ada numara arı goste· j siciliylc sabit olmadıkça satış bedelinin 
rilen sahanın müstakbel vaziyetleri 

1 

paylaştınlmasından. ~ariç tutulacaklardır. 
tesbi t ve Vekiller heyetince de taı • 7 - Arttırmaya ıştırlk edecekler 1.1.940 

. . . . • tarihinden itibaren 39/39 numaralı dairc-
dık edılmıştır. Bu adalarda yerlerı bu mizde yerinde herkese açık bulunan şart· 
lunanlarm çaplarını almak üzere imar namesini okuyabilirler. 4698 

müdürlüğüne müracaatları ilan olu • VlLA YETLER 
nur. (6430) 16369 

lCRA VE lFLAS Hükumet konağı in~aah 
A k B 1 d . s· d G. Antep Vilayeti Pazarcık ka • n ara e e ıye ın en: A k l d • • • 1 l 

. . • d k 11 1 n ara cra aıresı gayrımen <U za•ı Malmu"'du"rlüg~ünden: 
1- Su işlen servısın e u anı an 1 ~ d " 

d r PICK k satış memur ugun an: Pazarcık kazasında yapılacak 23743 
bir adet 1933 mo e ı .. . mar a 1 İpotek olup satılmasına karar verilen . k k "f b d li h"k" t 
ford kamyoneti on beş gun muddetle Ankara'nın Çeşme mahallesi Çankırı 60 • 1 tıra 42 uruş eşı e e u ume 
açık artırma ile satılacaktır. 1 kağrnda sos a~a 9 parsel numaralı (~ay- kona.ğı i~şaatı kapalı za:f u.suliyle v~ 

2- Muhammen 1.ıecleli (400) liradır. den) ahşap dukkli!1. ve kahvehane asaıı:ı.da on bın !ırası bu yıl bakıyesı 940 malı 
. (JO) 1. d 1 yazılı şartlar dahılındc açık arttırma ıle 1 1 .. d k !llartiyle yeniden 

3- Muvakkat temınat ıra ır. satışa çıkarılmı$tır. yı ınc an o enme ~ 
4- Evsafını görmek isteyenlerin Bvs:ıl ve müştemilatı: eksiltmeye çıkarılmıştır. 

hergün encümen kalemine ve istekli- ~u gayr~ !f1C~kul Çankırı sokağına cep- 1 - Dosyasındaki evrak şunlardır. 
.. .. hcsı olan ıkı dukkin ve arka kısımlarında ~ 

)erin de 26 • 12 . 939 salı gunu sııat dükkfi.nlara medhali olmayan boşluktan iba- A - Hususı şartname 
10,30 da Belediye Encümenine müra· re~tir. 68 me_!re . murabbaı. sahasındadır: B - Mukavele projesi 
caatları (6294) 16230 Diık~fi.~ların ~stU • teneke ve yapılıs •eklı C - Birinci kısım keşifnaınesi 

· kerpıc;tır :r:cmınlcrı şap ve tavanları kont- • . . . 
ıı f'"I• ~d ı • 1 ~ k rupiliikur. Cepheye teudüf eden kısımlar D - İkıncı kısım keşıfnamesı 100 aOn JÜ a a OmlR ı1 lnü((l Camdır sso Lira Kiymet Takdir EdilmiG· 2 - Dosya G. Antep nafıa mütliir· 

Ankara Belediyesinden: tlr~ATIS $ARTLAR!: • H;~li~d.~ ve. :azarcık Malmüdürlüğün 
1- Su işleri için alınacak olan 16 ı - satış peşin para ile 17.1940 tarı· de gorulebılır. 

bin lira kıymeti muhammeneli 100 ton h •ıe aıusa '• f çarşambı gumı s~ at 10· 12 kn· 3 - Muvakkat teminat 1780 liradır 
du icra dairesi gayri menkul .atış me· 4 İst krl · ·h 1 ·· ·· d 

ıulfat dalomin 15 gün müdrletle ve ka· murluğunda yapılacaktır. "7 ~ ı .~rın ı a e gunun. c: 
palı zarf usulile eksiltmeye konul • 2 - Talipler takdir edilmi~ olıın yukar- asgarı sekız gun evel G. Antep vıl .. 

daki muhammen kıymetin yii ı:de 7.S nls· yetine yaptığı işler bonservisleriyl 
muştur. petindc pey akçesi veya milli bir bankanın .. '. . 

2- İhalesi 29 - 12 • 939 cuma günü teminat m•ktubu a. kanunen teminat ola- ' muracaat ederek veııka veren komıs· 

fesi safi 
Er:ıuruın Vilayetinden: 
1- Erzurum vilayetinıle yapılmakta 

olan modren nümune evinin ikmali 
inpatı ve kalorifer elektrik &ıhht te· 
sisatına ait olup 23471 lira 65 kurutluk 
keşif bedeli işbu inşaat kapalı zarf u
sulile eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2- Eksiltme 28 - 12 - 939 perıenbc 
günü saat 15 de Erzurum vitıiyeti dai· 
mi encümeninde yapılacaktır. 

3- İstekliler bu itin evrakı fenni -
yeaini Erzurum nafıa müdürlüğü dai· 
mi encümeninde okuyabilirler. 

4- ~uvakkat teminat 17GO lira 50 
kuruştur. 

5- İsteklilerin bu işin eksiltmesi -
ne iıtirak edebilmeleri için ihaleden 
sekiz gün evvel bir istida ile vilayet 
makamına müracaatla bu işi yapabile· 
ceklerine dair ehliyet vesikası alma • 
lan mecburidir. 

6- Taliplerin ticaret odası vesikası 
ve ehliyet vesikası ve sair icabeden vc
sailderile birlikte mezkur saatten bir 
saat evel zarflarını eyice mühür mu· 
mu ile kapatılmış olduğu halde ko • 
misyona vermeleri lazımdır. Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul edil
mez. (6349) 16293 

Makinist aranıyor 
Kır§ehir Belediyesinden: 
Belediyenin 120 lira aylık tahsisat-

clcktrik makinistliği münhaldir. 
· zel makinesinden anlar ehliyetli 
'mselcrin 30 K5nunuevel 1939 tari
;ne kadar belediyemize müracaatla 

n ilan olunur. l6372 

4678 

Kiralık Konforlu Daireler - Y eniıııe
hirde Yüksel caddesinde Mimar Kemal 
mektebi karsısında yeni yapılan apartma 
nın beser odalı ve her tilrlü modem kon
foru havi kalorlf erli daireleri kiralıktır. 
Her &ün saat 10 ill 18, Telefon : 6499 

4109 

Kitıfılr. daire - Kavaklıda Giivcn ev -
leri No. 15 list kat. 3 buyük oda, l hol ve 
tam konforlu, tamamen muşambalı. Naha 
Vekaleti su iıılerinde mühcndıs Remziye 
müracaat. 4479 

Kiralık - Genlı manzaralı Uç daire S 
oda 1 'hol 2 antre 2 balkon elektrik su ha-

4692 

is arayanlar : 
1:; arıyor - Türkçe bilen ecnebi bir Ba

yan iyi bir aile yanında iş arıyor. Mek -
tupla Yenişehi r postrcıtant M. 113 mu -
racaat edilmesi 4585 

lı arıyor - Türkçe de konusan bir al
ınan mürebbiye 3 yv.şıııdan yukan çocuk.. 
!ara bakmak ic;ln i5 arıyor. Ycnisehir P. 
Restaırt H. P. 4627 

lş arıyor - Muhasebe, sanayi ticareti, 
ve mali muhasebe isleri tanzim ve tedvir ı:y 
liyen tecrübeli bir muhasip daimi veya mu
vakkat olarak vazife anyor. Ulus t. M. ru-
muzuna mektupla müracaat. 4668 

vaııazı Maltepe Ü&tün sokak No. 13 As - ı· ( 
lanoğlu apartman üst kata müracaat. 4502 ş veren er : 

Bir bayana kiralık oda - İki kişilik aile 
yanında 20 liraya Bakanlıklar karşısı 2 inci Tornacı aranıy.or - Bir tornacıya ltl .. 
kattaa güzel bir oda Mür. Telefon 6440 zum vardır. Ankara SofukkUyu Fort p • 
Huscyin 4509 rajı yanında Remazan Dcmirscv'e mlira • 

ı!ırnııl:. daıu - Ulus meydanında Koçak caat • 41518 
hanında ı. ci katta büro ic;in bir daire ki- 1 .. · · · 
ralıktır. Kalorifer, aaansör vardır. Kaııı • M!f.rebbıye ar~nıyor - Sek.11:. aylık ~ır 
cıya müracaat. 453S çocuga ~.akmak üzore b?ns.crvıslı veya dıp-

lomalı turk veya ccne~ıı bır dadı aranıyor. 
Kiralık - Demirtepc Ekonomi sokak Ucret 30 liradır. Ti: 2663 Sıhiye Sağlrk so

No. 10 zemin kat havadar büyük bir oda, kak İsmet Koyuncu Ap. 4 sayı. 
hol, mutfak konforlu müstakil, su dahil 23 
lira. Aceledir. 4S36 

Kıralık daireler - Maltepe son durak· 
tan 150 M. ilerde adaltta, manzaralı bal • 
kon taraa 3 oda 1 hol banyo ve konforlu 
daireler. Ti: S522 4S52 

Kiralık oda - Aile yanında bir bayan 
için Sağlık Bakanlığı karşısında Çar,at:ıy 
sokak No. 22 Soydaş Ap. 3 üncü dairesin-
de. 4556 

Kiralık - Öncebeci Kurtuluş istasyonu 
karşısı asfaltta 2 ci muvazi Tas)(ent &o -
kak No: 37 de 3 çer odalı konforlu 2 daire 
'lıe bekarlar için 2 oda. 4575 

A.ranıyor: 

Aranryor - Büyük terzihanelcrde ça • 
lışmıı ve kendilerine güvenen erkek vı 
kadın işçilerin Işıklar cadde&indc Trakya 
Ap. M. Adam terzihanesine müracaatları. 

4510 

Aranıyor - Taşra!!a almanca dersi ve
rebilecek bir bayana ihtiyaç vardır, Ulus

ta H. K. M. rumuzuna müracaat. 4555 

Aranryc< - Satılık veya kiralık iyi bir 
piyano aranıyor. Posta kutusu 2042 (Anka· 
ra) ya mektupla müracaat. 4604 

Kiralık 1 veya 2 oda - Kalorifer, sı
caksu. aıle yanında, müracaat sabah 8-10 
akşam 5-8 Yüksel cad. Mimar Kemal mek· 
tebi karşısında yeni apartman ık 'Dci daire Kıra/ık daire aranıyor - 2 odalı kalo • 

Sno riferli ve tam konforlu Yenişchirdc güneş• 
4 h l' l . . 

Kiralı~ - Çıkrıkçılar yoku$unda Dok . ı ve manzaralı bır da re 1-1-940 ~an ıtı· 
meci o;:ıu Ap. 4 o:la!ı nezareti mükemmel haren aranmaktadır. Tel: 5108 muracut. 
bır daıre altındaki manifaturacıya mtira • ı 4522 
caat. Tel: 1283 4603 Ortak aranıyor - Fransadan diplomalı 

Kiralık oda _ Selfi.nik cad. orman miı - bir bay, .bayan şapka salonu ac;n ak il:ere 
dürlüğü yanında Yeşil AP: No. 1:. Bir. b~y &crmayclı ortak arıyor. Muracaat P. ku -
veya bayan için aile nczdınde moblelı bır tusu 180 Ankara. • 4~35 

4606 Sa/on aranıyor - Pans dans akademı • 
oda. sinden bir profesör ic;in her akşam d:ms 
Kiralık oda - Mobilyalı veya mobilya- yapılan bir müessesede modern dans ve 

sız güzel bir oda kiralıktır. Ycniı~bir İs· &tep dansları (klaket) oğretmek uzere gun 
met İnönü cad. Lozan alanı Emcıler so- de bir kaç saat için ar njıııanla salon ııra-
kak No 71 4607 nıyor. Ankara P.K. letl ne ınu. acaat. 

Kıral~k katlar - Cebeci Muııiki nıual • 
lim mektebi karşısı karakol yanında 3 oda 
1 hol havagazı. su. c!cl.."trik mevcut binada 
ı 2, 3, cü katlar. lc;indekilere müracaat. 

• 4609 

Bir Bayan için kiralık odll. Boş veya 
möbleli bir oda kiralıktır. Yenişehir, Lo· 

1 
zan meydanı, Emciler caddesinde 66 No. 
oviıı ikinci katı. Tel: 24-06 4616 

Zayi - Memurlar kooperatlfinden a·dı• 
&ım 4242 sayılı 25 liralık hısse scnedı~i 
kaybettim. Yeni ini alacaı.;ımdan hi.ıir.rnli 
yoktur. 

Türk Hava Kurumu UtTtım mer
kezi muhRsc!.ıe rnudurü 

Raıf Ongur 
4705 



MIWMODAFAA Naftalin ahnacak 
M. M. Vtikaleti Satm Alma Ko-

JJ.000 kutu katgüt ahnacak miayonundanı 
Beher kiloauna taJmaln edUa f~tı SO 

M. M. Vekaleti Saba Alma Ko- kuruı olan 5000 kilo naftalin 2 ikinci lrt-
.na,...aadaa ı nu !MO ııab ıiinti .._ 15 de Ankarada 

6705 r M. M. V. satın alma KO. da açık eksiltme 
.'fepeine tahmin edil• fi:rat ıra O· euretil'le satın almacatmdan lıteklilerin r 23.000 kuta katsiit kapalı zarf usu- 112 lira 50 kur1-lıat ilk teml.aatlari7le bir-le ı 2. klnmı MO panrteal ltinü saat ·..., 
de Ankara.da M M. v. satın alma ko- liokte muayyen ıün ve saatmda KO. da bu-

... 7onunda satm iımacaktır. Eksiltmeye lunmaları. (6402) 16353 
ldrccelı:lerin 503 liralık teminatlari:rle bir· flılyolerapı· alellerl alına-· .. ate teklif mektuplarını behemehal eksilt· Ula 
ile IUtından bir saat eveline kadar mez· M. M. V ek&leti Satm Alma Ko-Mr komlaJ• reilliiiııe vermeleri. (5900) 

15862 miayonundan: 

500 d t ha 1 Hepıine tahmin edilen fiyatı 1190 Ura 
8 e V U olan SS çqit f~:roterapf Aletleri 4 ikinci 

LEVAZIM ~MIRLICI 

21)GG kilo kl(I kıh ılllll<lk 
Ankara Levuma Amirliii Satm 

alma Komisyonundan ı 
24000 Jcilo keçi kılı 22-12-939 paarteai 

ıfiaii 1Ut 14 de lataııbul Topbane'de LV. 
amırliıı satın alına xomisyunuııda miıtc -
abhit ııam ve hesabına açrlr ekıiltme ile a
lınacalmr. Tahmin bedeli 16800 lira ilk te
ıaiııatı 1260 liradır. Şartnameal n ntima
ıJ•i komiıyonda ıörülilr. lıteklilerin ka • 
mınf Yeıılltalarlyle belli saatte komiıyona 
ıelmelerl. (6220) 16160 

Sade yaOı ahnacôk. 
Unun 940 çartunba ıiiırii ıaat 15 de AD- Ankara Levazım Amirliği Satm 

1 ı_ icara.da M. M. V. satın alma KO. da açık 
8 JD8C8K eksiltme nreti7le aatDl alınacağından ia- Alma Komiayonuaclaaı 

teklilerin 90 liralık ilk teminatları ile bir· • - İzmir müstahkem mevki merkez bir-
M. M. Vekaleti Saba Alına Ko- likte muayyen cUıı ve saatte KO. da bu- lllderiniıı 50.000 kilo sadeyaıı:ı ihtiyacı ka· 

lliayonandaaı lunmaları. (640S) 16354 palı ftrf aeuliyle eksiltmeye konulmuttur, 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 40 A b 1 k 2 - İhalesi 22 birincikinun 939 cuma 

lı_ııanıe olan sooo tane tüyaü havlu 19 bi- rap Sa UnU a lnaca sünü saat ıs de tamirde Kıılada. İzmir le-
llılei Jrlınm 939 salı ıünü saat 11 de pa- vazım imirliti satın alma komısyonunda 
llrbkla satm almacatından ekıiltmeye ci· M. M. Vekaleti Sataı Alma Ko- 71lpdacaktır. . 
•elderia 300 liralık teminatlan ile birlik· mia onundan: 3 - Tahmin edilen tutan 49000 lıradır. 
ta pazarbk siin ye uatında Aııkarada M. B~l!r kilosuna tahmin edilen fiyatı 40 

11 
4 d-; Teminatı muvakkate akçası 3675 

it V. satm alma Ko. da bulunmalan. kuruı olan 3000 lrllo a~a~ sabunu 4 ikiıaci r: :_: İlteldiler ticaret odalıııda kamtlı 
(6121) 1608l kiııuıı MO pertembe ıünii ıaat 10 da An. olduklarına dair vesika ıöstermek mec • 

~b 1 k k 1 nacak karada M. M. V. aatm al~a K<;>. ~a 118· buri:retindedlrler. 
ft a I UmaŞ a 1 ~lıkla satın a~ınacaiından ~st.eklılerın 180 İ 6 _ Ekıiltmeye iıtirak edecekler 2490 

M. M. V -LlJeti Satın Alma Ko- lirlık kad temuaatlan ile bırlıkte pazarlık ı •vılı kanunun iki ve UçUucll maddelerin 
- ıWı ve ıaatında KO. da bulwımaları .. rtnamesi.nde yasılı ve9ikalan ve te • 

-.iayonaadanı (6405) 16355 :natı muvakkateleriyle birlikte ihale sa· 
Btıber metnliu talımla edilen fi:ratı 281 ı d f" I k 1 k atinden evel muldlr komiıyona milracaat-
~ olan OD iki bin. rpetre huta abalıp ro 1 pamu Q ınaca 1 ları. l62(>8) 10204 
lıamat ıe birinci 1r1mm 9S9 c:mnart .. i sil• 1 k 
.. sut ıı de puarbkla utm abnacaim- M. M. Veküeti Satm Alma Ko- Koyun eti a ınaca 
4lan iıteklilerin S45CI liralık kati teminat- miayonundanc 
)lrı ile birlikte puarlık stln ve aaatında Beher kiloıuna tahmin edilen fiyatı 175 Ankara !Avasma Amirliii Satm 
Anbraıla lıL M. V. satm alma Ko. da bu· lnıraf olan iki bin kilo ldrofil pamuk J i- Alma Komiayonundanı 
lllnmaıarı. (6129) UiOl2 kiııci klııuıı 940 c;a.raanıba ciinii saat 11 de 1 _ ı....ır mtiatahlı:em mevki merl ha. 
"amQJlrllk be• alınacak Aııkarada Y. M. V. aatın alma KO. da a- taneli birliklerinin 44 bin kilo keailmit 
""' • pis elıei1tıme aıaretiyle utm abllacaimdn 1ı:o79 .u iJlti:racı kapalı zarf uauliyle ek-

L• 'eti Sa Alma Ko- 18teklileria 262 lira 50 lnanıtlıat Ulı ...mat- .utmere lronulmuıtur. 
M. M. Veıııuu tm lan ile birlikte eksiltme ıün ve aaatmda 2 _ tbalesi 25. birinclk&mm. 939 pa. 

llliayommdanı KO. da bulunm•l1r1. (6406) 16356 ı:an..ı Pnil saat 15 de bmirde Kqlada 
Beher metreaine tllbmha eclllea fl7aU o- 5000 •111 ferlll. .1..--.. 1. bmlr lenamı lmlrliti satm alma komi•· 

• le Jmrat olaa 7111 bla aıtre çum- l"' a m11...-a ,onuda yapılacaktır. 
tırtık bu 21 birinci Jrlınm 939 peqembe S - Tahmin edilen tutan 19800 lira • 
ltinii saat 11 de puarlılda satın a~ca- M. M. V eküeti Saba Alma JC.o. cbr'. 
tından iıteklilerin 4950 liralık umuıatla- milyoaundaaı 4 - Teminatı Mavalı:bta .tçuı 1415 
n ile birlikte paarlık sin ve IUtaıda Beher çiftine tahm1n edilen fiyatı IOO liradır. 
Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. da kunat olan 5.000 çift terlik 4 ikinci kban 5 - Şartrıameıt her ırUn meöer komlı -
batunmalan. (6130) 16083 940 peqembe ıtlnli aa&t 10 da Ankarada iri, )'onda ıörlilebilir. 

P alık bez alın ak M. v. aatm alma KO. da panrlılda eatm 6 - İsteklilerin ticaret odMmda kayıt. ijam ac alınacatmduı iatelı:lileria 1.sot liralık ka- b olduklarına dair vesika ıöstermek mec
tl teminatları ile birlikte puarlık ıün ve buriTetlndedirJer. 

M. M. Veklleti Saba Alma Ko- saatmda KO. da balaıunalan. (6407) 16357 7 - Ebiltmeye iıtirak edecekler 2490 
llliı-andanı eaydı kanunun 2, 3 maddelerin ve ıart • 

ı-- K d alınacak aamesinde )'Ulb veslkalariyle teminat 
Beher metrealııe tUmba edile fl:ratı +7 Un Ura ve teklif mektuplarını ihale ııaatındaıı en 

kdn•• olan elli bin metre piJamahk bu 20 el ___, 1a--uardır 
bi;i~i klnun 1139 çarpmba ıtlnfl uat 10 M. M. Veklleti Saba Alma Ko- u bir eut" v~ı 0 ,._ • 
.. pa_.zarhkla utm alınacaimdan isteldlle- mia,.,mmdanı (6306) l6251 
rln 3~25 liralık teminatları ile birlikte pa- Blller clftlne talunbı edilen flntı 
.. rbk cin ..,. 1Utmda Ankarada il lıl. V. (400) d6rt :rl.I kanlt ola (100.CJOO) :rüa 
latın alma Ko. da buhmmalan. <6112) bin çift B tipi kundura pazarlıkla müna-

16085 ırua,. koamatıv· İbaleei 11. 12. 939 pa-

4 kalem ecza ahnacak arteli sÜDİi aut OD biıdedir. :f'atl temi
natı (39.500) otm doku bin bet yfb li-

M. M. Veklleti Saba Alma Ko- radır. Şartnamesi (21) 7irmi lira mukabi· 
lillde il. M. V. eatm alma komisyomuı-

lllisyonuad-: dan almiblllr. lıteklllerin kammun em-
Hepabıe tahmin edil• ft7atı 2010 lira rettiii belıelerle ihale saatinde M. M. V. 

olan dört kalem eca 11 • lririnciklnmı • •tıD alaı& komiaıonana ıellneleri. 
139 puartMl siinii saat 11 d• puarldda (IG4) 16364 
'.,Jatm a1macatm4an ı.ıe1t1ner1ıı s15 liralık Kundura alınacak btl telpbıatl&ri7le birlikte pazarlık ıtln •e IUtmıda Anbrada il.il. v. l&tm alma 
ko.da lalbmmelan. (6214) 16245 M. M. Vekaleti Saba Alma Kıo-

Bir makinist alınacak 
Ankara Levaann .Amirliii Saba 

Alma Komisyonundan: 
75 lira ücretle Harp okulu nakliye bölü

ğüne her türlü otomobil malı:lnel~rl tamir?· 
ni yapabilecek kudrette bir mtlı:iniat lmtı• 
hanla alınacaktır. Şoförliitı: de bilm•i ter· 
cih olunur. (637S) 11319 

40.000 kilo makarne 
ah nacak 

c .... 1.1. .__ llllM'... ..uı' ~-· ıl9llll •• "9& • Beller elitim tlılmııla edUea fı,atı Ankara Levasma Amirlifi Satın 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- (400) dört ,... lnarat olan (150.000) J'llz Alma K.omiayonundan: 

lnlsym.-daaı elli biA ~!t B tipi kımcl~ ~~~ ~~: , 1-- .atll'Ulll ldl.n __ , ______ """""lı .,.,.rna 

.:ue::ı.:~~; ı:==~~ minatı (55:500) elli bet bin bq ytls lira Wda ebil~~- ıa.U:-11S9 da saat. ıs Aıata-
o939 cuma ıünU saat 11 de Anlı:arada M.M. olup prtnameei (30) otuz lira mukabilin· ft Lv. lmırlı&ı satın alna komısyonunda 
'V Sa. AL Ko.da kapalı sarf la satın alı • de M lıl. V, aatm alma komisyonundan yapılacaktır· . . . 
aAcaimdan iıtelı:liferin 8950 Bnhlr ilk te • almabilfr. tateldilerin kanwıuıı emrettiği 2 - Muh~en bedelı 8.IOO ~ra ılk 
lbinatlan ile birlikte tddif mektuplarım bdıelerle ihale uatinde M .M. V. satın t~~ ~ lır~ı~. -~~ ve. nilmuııe-
ebiltme uatmdan behemabal bir wt CT• alma komia:roaana ıebmlerl. (6425) aı komıayonda corülı&r. lıteklıleruı kanUDI 
line kadar komisyona vermeleri ve tarta&· 16365 'N ticareıt oduı vesiblariyle beW vakitte 
llleaini aJacül&r 520 kwıııluk mübmla • I k koaıia)'Onda buJanmalan. (6313) 16341 
~~~~:.r.)Jıf.V. Sa. Al. Ko.na mırae:;52 l1q1ıl mılzemesf 11111(1 Sadeya~ı ahnacak 

1 k M. M. Veklleti Sabn Alma Ko- ~ Tevhit semeri a ınaca miayonunduu Ankara ı..v ..... Amirliji Satm 

V L"J • s a•-- Ko- Bin tlra14 lntaat maı.eme.ı puarlıkla Alma Komia1oaunduı 
M. M. ea.a etı aba l"UDIA utm abnaalıar Puarbiı: 20. 12. 939 1 ~ 32 ton aade:ratı alınacaktır. Puar-

lnİııyonandan: çarpmba dntl uat 11 dedir. Kati temi- lıkla ebiltmeal 19.12.939 alı ctinfi saat 
Beherlne tahmin edilen fl:ratı (JS) ~ natı: 150 lira olap tal'tllWeai lııoau.l'OD- 15.30 da Tophanede lıt. Lv. lmirliti satın 

iç lira olan (ZSO) iki yiU eUi adet tevb.t da ,Şrilir, Taliplerin aaaan-ı vakitte alma JıtO. 7apdacaktır ıemeri pazarlıkla münakasaya konmuttur. M. M. V. Sa. AL Ko. d& buır bulanmala- 2 - Tahmiai bedel beher kilosu 110 ku· 
halesi 11-12-tJI puarteai sini .. , on • n (6427) 16386 nıttur İlk teminatı 1640 liradır. Sartna· 
birdedir Kati teminatı (956,25) dokuzfyib JOO ...... , nof W..vlSI mesi maklr komla~ atirfilflr. tıtelı:li· 
em altı 

0

lira yirmi bet Jnarattar. Bna ve - 1 .,.... J lelin bmanl v•ikalari7le beraber belli u-
tartnameal bedelıis olarak M. M. V. aatm atte komisyona celmeleri. (6415) 163&0 
alma komiıJODundan alınabilir. t~elı:lile • 1lı••••L 
rin lraınmun emrettiii belplerle ~le • • IHIUlll 
atında M. M. V. Atın alma lı:omııyonana lınnııı merm.k ahnacak 
ıelmeleri. (6Sll) 11331 

Satıhk enkaz 
M. M. Vekil.ti Saba Alma Ko

llliıyonundan: 
Keıif bedeli 8ZS kuruı olan eıibs pa • 

aartılda satılacaktır. Puarlıiı 11-12-939 
Jıuartesi siinü saat ıı dedir. Taliplerin 
•llal7eD vakitte M.M.V. Sa, AL Ko. da 
laalun"'alan (6409) 16331 

Sıhhi mılıeme ıhna<ak 
M. M. V ek&leti Satın Alma Ko

IDiayonmulan: 

M. M. Vek&leti Satm Alma Ko- Ankara Levuım Amirliii Saba 
misyonundan ı 

200 llclet anot bataryan puarhkla u- Alma Komiıyonwadanı 
tlft alınacaktır. Beherine 650 lnaraı fiyat 1 - thalc liiııil talibi olmıyan komutan
tabmin edilmittir, Puarlıtı: 20, 12. 939 lıi• bailı birlikler ihtiyacı olan 96.000 ki· 
çar .. mba ıt1nU ıaat 15 tedir. Kati temi· lo kırmızı mercimeiiıı tekrar kapalı aadla 
natı 1115 lira olup .. rtllameai Jromiıyonda aılinakaNaı yapılacaktır. Zarflar komia
görUlUr. Taliplerin maanea vakitte M. yona S.l.MO çrpmba. dnU aaat 10 da ve-

.. AL K da baJ'-h (6428) rlJmiı olacaktır. Beher kiloswıun mulwıl
M. V. • 

0
'"'16367 mm fiyatı 17 kuruftar. İlk teminatı 1224 

-==;:::::::;;~;;;;:;;:;;;;;;~::;;ii;i::;::= liradır, lateklilerln belli dn ve aaatten 
• ADLİYE VEriiiETJ bir aaat evoliııe kadar ll'mdıkbda komataD-

~ bk Sa. AL Ko. na teklif mektaplarını v«· 

K 1 k meleri. (6411) 16361 

amyonet a ınaca Sıg""'ır e· tı· alınacak 
Adliye Vekaletindenı 

NAFIA VE~ETI 

Teklik Okulunda aglacak 
Mühendislik kurslar1111 

qtirik imffhlnl.-111 
dair Talimatname 

Nafıa Veklletincl•ı 

Madde 1 - Mlllp Nafıa fen mek
tebi mezunlarından 

a) Devlet, belediyeler veya beledi· 
yclcrc bağlı müeueaeler hbmetinde 
olup sıhhi mazeretlerine veya asker• 
de bulunmalarına mebni 1938 HDeai 
mayısında açılmıı olan imtihanlara 
girmemiş olanlar, 

b) Yukarıda yuılı imtihanları ci
riptc kursa tefrik edilmemit olanlar, 

c) Serbest çalıtmaktı bulunanlar, 
İkinci maddede yuılı imtihanlara 

girmek hakkını kuanabilmek için 
361 ı sayılı Nafıa tetldllt kanununun 
muvakkat 1 inci maddMine tevfikan 
31. 12 939 tarihine kadar bir dilekçe 
ile Nalıa Vckilctine müracaat etmek 
mecburiyetindedirler. 

Mülca Nafıa fen mektebinden me
zun fen memurları için 1938 senesi 
mayısında açıJmıı olan mühendislik 
kursuna ittirak imtihanlarına muvaf
fak olarak kurslara devam hakkını ka
zanmıt olanların ayrıca müracaatları
na lüzam yoktur. 

Madde 2 - Birinci maddede yazıtı 
olduğu vcçhilc mtıracaat edenler, yal· 
nız bir defaya mabauı olmak ilzere ; 
yapılacak olan kunlara iştirak imti
hanına tabi tutulurlar. Bu imtihanın 
yapılacağı zaman ve mevki ayrıca 
ilin olunur. 

Madde 3 - 81. 12. 939 tarihine ka· 
dar yazı ile Nafıa vekAletine müra
caat etmcmit olanlar veya müracaat 
etmiı olup daikincl madde mucibin -
ce vekaletçe ilin edilecek muayyen 
günlerinde kuna iştirak imtihanına 
girmcmiı bulunanlar ve yahud imti
hanlara girip de muvaffak olamıyan
lar kursa devam etmek hakkını sureti 
katiyede kaybederler • 

Madde 4 - Kuralara ittirık imti· 
hanı her giln saat 9 dan ıs e kadar 
devam etmek üzere iki gilndc yapılır. 
İmtihanlara kitap, not, proje ilah ... 
gibi her tiirlü vesika getirmek ve 
bunlardan istifade etmek serbesttir. 

kapalı zarf u•ullyle yeniden eksilt· 
meıl yapılacaktır. 

İstekliler Anadolu hattı Ozerinde 
olmak üzere teslim istasyonunu dc
iittirebilirler. Ve bu iatuyonda ge
ne vqon içinde teslim prtiyle vere
cekleri fiyatların ne suretle hesap e
dilecefi prtnanıesinde yuıJıdır. 
Muvakkat teminat 720 liradır. 

Eksiltme prtnamesi ve teferruatı 
Ankarada Nafıa vekil eti malzeme mü 
dilrltlpnden parnu: olarak alınabi
lir. 

isteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve prtnamcainde 
yazılı vesikalarla birlikte ayni gün 
saat ıo a kadar mezkQr komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım-
dır. (6375) 16347 

Telefon tesisatı 
Nafıa Veklleti Konya OYau Sa

lama idaresi Müdürlüfünclen: 
Eksiltmeye konulan it: 
ı - İdaremiz telefon tcbekeainin 

ıslahı, tevsi ve tamir itleriyle malze
me ve yedek aksamı kctif bedeli 
(29520) lira (30) kuruştur. 

2 -Eksiltme s.ı.940 tarihine rut
hyan cuma günü saat 15 de Korıyada 
su itleri ıs inci şube mühendisliği bi
nası içinde toplanan idaremiz eksilt
me komisyonu marifetiyle ve kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliJcr eksiltme prtnamesi· 
ni, mukavele projesini ve merbutatım 
Konyada su itleri ıs inci tube mühen-

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satdık çam tomruğu 

Devlet Orman ltletmui Karabüli 
Rmr AmirliiiDden: 

1 - Karabükte köprü batında istif· 
te mevcut (1099) adet muadili (637) 
metre mikap (283) desimetre mikap 
çam tomruğu açık artırma ile satıla· 
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca bq kesme 
payları mevcut ve kabuklan aoyul
muı olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hcsaplanmıftır. 

3 - Tomruklara ait aatıt tartname
si Anbrada orman umum müdürlil
iiinde, İstanbul, Zonguldak orman 
çevirıe müdürlüklerinde ve Karabük
te devlet orman itlctmcsi Revir imir
lifinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (12) lira (75) kuruıtur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 22. 1ı. 939 günü saat 11 
de Karabüktc Revir merkezine müra-
catları. 

(10145/6~) 16271 

ASKERi FABRiKALAR 

disliğinde ve Çumrada Konya ovuı Aakeri Fabrikalar Umum Müdür. 
sulama idaresi işletme mildilrlilltlnde lüiü Merkez Satm Alma Komiayo
görcbilirlcr ve fazla malOmat talep e- nunclaa: 

debilirler. Tabmhı edilen bedeU (28.000) lira olaa 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is- 8000 metre kaputluk kumat Aıkerl Fabri

tcklilerin (22ı4) lira (50) kurutluk kalar Umanı Nüdürltitil Merkez aatm al • 
. i ma komiı:ronanca 27. 12. 939 çartamba &il• 

muvakkat tcmınat vcrmeı ve eksilt- nü saat ıs te kapalı ı:arfla ihale edilecek-
{Dcnin yapılacağı günden en az tekiz t!r. Şartname (1) lira ~~) ku~t ~ukabi· 
oün evci ellerinde bulunan vesalkler- lınde kom19yondan verılır. Talı.plerın ma
• . vakkat teminat olan (2100) lırayı havi 
le birlıkte bir dilekçe ile Nafıa veki- teklif mektaplınnı muk6r ıfinde saat 14 
Jetine veya Konya Nafıa mtklilrliliü- de kadar komiıyona vermeleri ve kendile-

.. t d k b ı •• mab ı rinin de 2490 numaralı kanwıun 2 Ye 3 mad-
ne muracu e ere U "T"" •ua 0 • delerindeki vesaikle lr0111is10ncu olmadrk-
mak üzere veaika almaları ve bu ve- larına ve bu iıte allbdar tüccardan ol • 
aikayı ibru etmeleri prttır. Bu mlld- duklarına dair Ticaret Odası ••~!-•iJ'le 
d • • d . .__ tal bi .ıı- bul mezldlr ıiin ve saatte komkyona muraca-et ıçın e veaı.. c nu. unmı· atlan. (6281) 16261 
yanlar eksiltmeye ittirak edemezler. 

S - İsteklilerin teklif mektuplan
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar eksiltme komisyo
nu rciılifine makbuz mukabilinde ver 
mclcri lbımdır. 

6 - Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 16363 

D. DEMIRYOLLARI 

Demirci ocaklar. 
ah nacak 

Madde 5 - Kuralara ittirak imtiha- • D. D. Yollan Saba Alma Komia-
nı sualleri: MALiYE VEKALETi ,........._

1 

•) Su, E k. 1 h kk d ilahe•• .. ltt.-.U 9000 Ura •lan 
b) Yol, demffJOI, ldSprG $ 1 para ar a in a demirci ocaklan :zf. ı. 94CJ puarted 

~ıı!;:ıİızere llç grup üzerinden Maliye Veküetinden ı gilnil saat 15 de kapalı zarf uauliyla 

bund ı - 2251 numaralı madeni ufaklık pa Ankarada idare binasında satın alına-tertip olunur. Bu üç sual gru an . . . . cakt 
Yalnız bir ım.ıp intihap edip ona g6 • ra Wlnunun aekızıncl maddeaı mucı • ır: • _ • .• • ·.-:;-: 

.- - . . .. • ... • __ · - • - R .. •- ..... ~ ... ıauvaaJaruı .675 h-

b;"rakılnÜttsr. Şu kadar ki: her lump ld bronz bet ve lld buçuk bnıtl~ Jık muvubt ~inat ile kanunun ~ 
bir gı'up intihap olunduktan sonra la nikel bir kuru''? ıklar 31 K. cvel 1939 yin. et~~iği vesikaları ve tcklifl.crillt 
imtihanın ikinci günü dahi ayni grup tarihinden sonra uevlet borçlarına mu ay.nı. ~~n saat 14 d~ kadar komıayon 
suallerine devam prt olup artık di- kabil gerek malaandıkları ve gerekae reıslıgınc vermelerı lazımdır. 
ter bir ırubun sualleri intihap olan· Huine veznedarlığını ifa eden ve zi· Şartnameler ~ar~ız olarak Ankara. 

raat bankalarınca dahi bbW cdiJmi- da malseme claır•ınden, Haydarpq. 
~~ft s _ Tam numara 20 ht1a· yecektlr. da te11JUbn ve ınk tefliğindeıı d• 
blyle taliplere her iki imtihan ctıniln- Binaenaleyh ellerinde bu nevi para fıtılıcakttr. (6245) 14267 
deki mesaileri için ayrı ayn iki nu- bulunanların bunları mezkQr tarihe ka 
mara verilir. Bu iki numaranın va• dar devlet borçlan mukabilinde mal- -------------
tiıt kunlara ittirak imtihanının no- llll4ı1m:tiyle merkes ve. siraat banka· 
tunu teıkil eder. İmtihanlarda muvaf- sı tObeaıne yatırmalan ılln olunur. ı ---------------
fak olmuı addedilmek için kurulara (5059) 15228 

TAPU VE KADASTRO 

ittirak notunun en az (11) olması Tapu tesçili 
tarttır. Yarım ve yarımdan büyiik kfl· ZIRAA T VEKALETi 
ıOrat talip le~e Vllbide ib1'f olu- ----.---------ı Ankara Memez Tapu Sicilli M• 
nur. A. k LI I 1.-- llafalalm._a 

Madde 7 - Bu imtihan neticesinde vrl lnluneS , nm11•I 
Altındağ mahallesinin telıiz çepıe-

kunlara ittlrak haklmu bnamıı o- _!il .. , ... ~ ........ ~." w~ 
tanlar 3611 sayılı kanun mııcfblnce ınaa nvM llaalVI 111"'11' il tokaiıada eski 470/47ı ve yeni sıs 
teknik okulunda bir sene müddetle No.lu halen sağı Mehmet Elbir solu 
kursları muntuaman takip ettikten llMİllİSİ allnacak Beypazarlı AyfCye ait ev arkaaı Kır-
aonra kurs me.ıunlyet lmtih1111na tabi tehirli tmnall e>tJu Haaan Al'lllan ana 

Ziraat V.klletlndenı • d tutulurlar. Bu mezuniyet imtihanın- yQI ıle mah ut hazine arsası Uzerine 
da muvatfak olanlar teknik okulun- ı - Zirai kombinahlr kurumu ihti- Bakkal Hercula Veli tarafından izin
dan mtlhendi• aımmlyle menn olan- yacı için orak makinesi, harman ma- siz ev yapılıp tedavül suretiyle Kır· 
lann hukukuna malik olurlar. kine.ı, bileli makinesi ile traktör alı- tehirli Mehmet ottu Sabriye ge~cn 

('5395) !1269 nacaktır. ev anasının hazine adına tescili için 
2 - Bu makinelere ait fenni tart· Defterdarlıktan talep edilmektedir. 

nameler zirai kombinalar kurumu 
mtldtirltllGnden parasız olarak veri
lir. 

ah nacak 
Çırah çam ağacı 

Hepaine tabıniıı edilen fi:ratı 4eoo Ura 
olan 12 çqit sıhi malzeme 5 ıkinci kinuıı 
l40 cama pai aaa& 15 de aç~ ekailtm• 
auretiyle Ankara'da M. M. V. aatm alma 
kO. da aatm almactmdan iıtelı:lileriıı 345 
lirlık illı: teminatları ile birlikte muanen 
ltln ve saatte KO. da bulunınalan. (6399) 

tıtanbulda Adli tıp itleri U. M. Ul· Ankara LeYaam Amirliği Satm 
ğilne teslim edilmek ve prtnameain • Alma Komiqonaıadaıu Naha Veklletindenı 
deki evsafa u'p olmak fartile alı- 1 - Kırklareli Pnıiaonıa için S00.000 • 30 blrbadktnmı t39 cuamttı9i pnl 

S - isteklilerin prtname almak U
zer~ Ankara'da airal kombinalar ku
rumu müdürliliilne müracaatları. 

1515 No.lu kanun hükümlerine göre 
tasarrufunun teabiti için 22. ı2. 939 
tarihtne müaadif cuma günü öğleden 
evci mahalline tahkik memuru gön· 
derilecefinden bu gayri menkul üze
rinde her hangi bir tasarruf veya her 
hangi bir hak iddi .. ında bulunanla
rın ellerindeki resmi veıikalariyle 
birlikte tahkik gününe kadar Ankara· 
da muhafızhğımıza veya tahkik gü
nil mahallinde tahkik memuruna miJ. 
racaatla itirazlarını bildirmeleri ve 
tahkik gününde hudut komşulann'n 
mahallinde bulunrn=-,ım illn olunur. 

nacak Kamyonete talip çıkmadığın • kilo •ıtır eti kapalı sarf anli:rle mtinab· saat 11 de Ankara'da Nafıa veklleti 
dan ekailtme 11/ı2/939 dan itibaren •r .!~=:r.n bedeli assoo ura olllp blnasnıda malzeme mtıdilrltıll oda-
10 gUn uzatılmııtır. Dk taminatı 5525 liradır. ıında toplanaa mal.leme eksiltme ko-

2-- Eksiltme Ankarada vckllet Le- 3 - llllnakasa 3•1•940 c;artamba ıflnll miayonunca va11on içinde ve Anka· d • da uat 11 de Kırklareli aa. aatm alma KO. • 

15 Pod LI .t ..L vuım ve aı.re mildilrlilğU odum da ppılacaktır, ~-~i her liiıı mu· ra'da teılim editdill takdirde cemaıı 

16350 

fon ar .... ...... toplanan ekaıltme komisyonunca ya • lrilr komiıy~nda. ıorlilebılır. 9600 lira muhammen bedelli çıralı 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- pılacaktır.. • dete~lali!~~ ~U::n!tv~es t':ı1i çam afacından 200 metre mlktp ke-

llliıyonundan: 3- Tahmın edıJen bedel 2950 liradır. mektuplarını havi sarfları belli ıün ve•· ı reatenin teslim mUddetf artınlarak 
Hepaine tahmin edilen fi]'atı "650 lira 4- Muvakkat teminat 222 liradır. atten bir saat eveline kadar Kırklareli Aa. 

olan 15 ton p6dur kloru 5 ikı~cı ldıuao 940 5- İi\al• 22/12/S»39 tarihine~ Sa. AL 1C&. da vermeleri, (6417) 16361 =----------------
euma pnii saat 10 da Ankara da M. M. V, dif cuma gllnll saat 15 te icra edile· y• k yakacak ·alınacak satın alma KO. da açık elcsiltme ıureti:rle ıyece ve 
satın alınacatından iıteklilerin S49 lira· cektir. 
lık ilk temlnatlan ile birlikte manen •· 6- İstekliler tatil ct1n ft alitlan 

Ankara LeYunn Amirliii Satm Alma Komia)'Onandaaı •tte KO. da bulunmalan. (6400) 16351 hariç olmak üzere bu ite alt prtname· 

01..:u.nıı· su ahnacak leri her gUn Ankarada Vüilet ~- • - 4m!ıe:ra prnİIOll11DUD •enelilr ihtlJ'&CI içfn •tatıda dm .. mllıdan J'Uılı 
~,.. zım M. 1Ufl1ne ve iıtanllaldt Adli tıp 1Mt lıale111 be9i ye aııbnakat maddeleri açık ~biltme ile almacütır. 9eltnameleri 

M. M. Vekaleli SAlm Alma Ko- i 1 • U M Jilfilnden bedclaiz olarak satın alıtıa komi•yonundadır. İstekliler ıörebılirler. 
f er.ı. • · 2 _ Taliplerin hiı:alarındıa yazılı teminatlariyle Amaı:ra askerf aatın alma ko-

lnİh".1uundan: alabilır. miı,.omıruı müracaatlan. 6219 16159 
B;ııer kiloıuna t11hmln edilen ~iyatı ı~ 7- Taliplerin mu•akkat teminatla- Clnıl Mlkdarı İlk Te. Muhammen B, ihale siln ve sa•ti 

kuru, olan ikı bin kilo oksijenlı 18 3 1 rını maJsandıklarına 5J,8tırdıklarına Lr. Kr. Lr. Kr. kinci kanun 940 çarşamba ıünii saat 10.30 Kilo 
da Ankara'da M. M. v. satın ılma KO. da dair makbuzlarile birlikte muayyen I Un 305000 1858 75 27450 00 
açık eksiltme suretiyle satın ah!'acsimd~n gün ve aaatta vekllet eksiltme komia- ~e:rat ,::g ::: : ~= : 
isteklilerin 150 liralık ilk temınatları ıte yonunda huır bubınmalan llln oJu - O: ıooooo 112 50 1500 00 
birlikte muıyyen ıün ve aaıue KO. da bu- 16368 1111....L- - 116 2S 1150 00 
...._lan. (6401) 16161 Aur • • (6429). - ,_.., 

30/12/939 9 da 

...... ...... 
• • • 

o. 
9 .. 
9 .. •• 

(6351) ı6346 

POLiS 

2000 tul§a ahnacak 
Emniyet Umum Müdürliitünden: 
1 - Zabıta memurları için satın a

lınacak 2000 adet tulga kapalı zarf u
aulile ıS-ı2-939 pazartesi gilnü saat 
15 te münakasaya konulmuıtur. 

(6412) 15359 

2 - Beher adedine aekiz lira fiat Kayseri Asliye Hukuk Mahk ..... 
biçilen tulgalara ait numuneyi görmek sinden: 
ve prtnameyi almak isteyenlerin U -
mum llüdiirlilk satın alma komiı o- Huinli mahıllealnden Hüsamettin ot-

.. tlar y lu Mustafa karnı Ane tarafından kocaar 
nuna mura~ ı. . • Mustafa aleyhine açılan botanma davasmdl 

3 - Ebıltmeye gırmek ıateyenle • çıkarılan daveti7e tizerine eaüddeuleybin 
rin (1200) liralık muvakkat teminat mahılli ikamet&'ihınm mechal olduta biJ
makbuz veya Banka mektubunu muh- dirilmeıine nazaran tebHratın itfinen icra
tevi teklif mektuplarını 2490 uyılı ıma karar v~rilerek ımahakeme 28 :2. 9!9 

peqembe ıünli saat ona buakılmıs ol
kanunun 4-cU maddesinde yudı bel • malda o siin de mUddeaaleJ'h ıelmeclıtı 
ıelerle birlikte münakasa günü saat veya kendisini temıilen bir vekil IÖDder. 
ı4 de kadar komisyona teslim etmcle ~ediii takdirde hak!'mda rıyıp lcar~rı it-
ri. (6106) &iV:~ 1 tıbaz olunacagı teblii makanıma kaım oı.. 

. ı- mü bere ilin olunur. 939-1629 



RESi M ·HEY KEL· PEKQRMYON 
NURETTİN ERGÜVEN 

Müracaat saati 14 - 18 
Ankara İsmet İnönü Cad. No: 45 

2 memur ahnacak 
TÜRKiYE CÜMHURIYET ' MERKEZ BANKASINDAN: 

İzmir şubemizde münhal bulunan 100 ve 120 liralık iki memuri
yet için asgari lise tahsili görmüş olanlar arasından ve barem kanu
nu hükümleri dahilinde tayin edilmek ilzere müsabaka imtihaniyle ' 
iki memur alınacaktır. 

1 - Müsabakaya girebilmek için ap.ğıdaki p.rtları haiz olmak 
lazımdır: 

a) Türk olmak, bulaşıcı bir hastalığı veya vazifesini muntaza
man ifaya mani olacak derecede bilnyevi zaafa veya arıza
ya müptela olmamak, 

';.r sermayedar şerik J 
b) İffet ve haysiyet erba)>ından olduğu ve amme hizmetlerini 

istimal hakkından mahrum edilmemiş bulunduğu yapıla
cak tahkikatla sabit bulunmak, 

c) Yaşı 18 den aşağı ve 35 den yukarı olmamak. 
2 - Müsabaka imtihanı programı. 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -- -- -- -- -

ARANIYOR 

Gayet kazançlı bir iş için Anka

ra merkezinde işlek bir müesse

senin sahibi 10,000 liralık bir 
sermayedar şerik aramaktadır. 

İşi teminatlıdır. Müracaat P. K. 
1028 Yenişehir Ankara. 4675 

a) Riyaziye, 
b) İktısadi coğrafya, 
c) Türk tarihi, 
d) Sosyoloji 
e) Fransızca veya İngilizce veya Almanca lisanlarından tilrk

çeye ve türkçeden bu lisanlara tercüme. (Ehliyet tesbitin
de lisan §art değildir, fakat müsavi hallerde tercih sebebi
dir.) 

3 - İdare Merkezimiz ile İstanbul ve İzmir şubelerimizde ya
pılacak olan bu imtihana iştirak edeceklerin 23-12-1939 tarihine ka
dar mezkur şube Müdürlüklerine ve Ankara'da memurin servisine 
müracaat ederek lüzumlu vesikaları tamamlamalar·ı lazımdır. 

4 - İmtihanlara Ankara - İstanbul ve İzmir'de 28-12-1939 per-
şembe günü saat 9 da başlanacaktır. 4599 

.:!JllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllL!:. 

~ Y onm kiloluk ekmek ~ -- -... 11111111111111111111111111111 ı 11111111 ~ = ::: 
= ı : ~ Belediye Reisliğinden : ~ 
§ Piyano, piyano a ve § ·= ::: : : = Belediyemizce tesbit edilen faidelerine binaen 16-12-1939 =: 
~ müzik satıı mağazası § = dan itibaren yarım kiloluk ekmek çıkarılması kararla~tırıl- =: 
: Akord ve tamirat temin edilir. E =· mıt ve bunlara (5.25) kurut azami fiat tayin edilmiştir. =: 
: Yenişehir Orduevi karşısı : =: Sayın halka ilan olunur. (6436) 16370 := 
: Dirim Apart. No. 

2 4685 
: ~lfllllllllllllllllllf fllflfllllf llf fllf fllfllflllf lllf lllf fllllllllllllllÜI ıfr 
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o:ş TABİBİ: 

Seyfettin Ersanlı 
Y enisehir Kızılay karııı'<t. Emciler 
caddesi Pa,ııkay apart, No. 8. Pazar 
Perşembeden mııııda her ıiln saıı• 14 
ten sonra. Tel: 6436 4696 

Makine Mühendisi ahnacak 
Malatya Bez ve İplik Fabrikalan T. A. Ş. den: 

Fabrikamız makineleri bakım ve tamirat servisini idare 
etmek üzere Diplom Enjenyör bir makine mühendisi alına· 
caktır. Taliplerin tercümei hal ve diploma suretlerinin şir---- En iyi yılbaşı hediyesi -~ 9\ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r' ketimize göndermesi. 4708 ---------- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ----------------- Biletidir Bir (Mi Lli PiY ANGO) ---------- Hatırası yıllar sürer ! ------- Cl : : : : : : : : : : : : ' : : : : : : : : : o ------

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

- Dr. A. RIZA TARLAN 
Cebeci Hastanesi 

Sabık Sari ve İntani hastalıkları 
mütehassısı 

Adliye yanı Genç Ap. No: 7 
Muayene saati 10-18 Tl: 1323 

General Steam Na-rigation 
Co Ltd Of Greece 

NEA HELLAS 
Lüks Transatlantik vapuru 

2 nd Kanunun 15 inde 
PİREDEN - NEVYORKA 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuzun erkek ve kız talebeleri için isim, miktar ve muham
men bedeli ile muvakkat teminatı aıağ1da yazılı dört kalem elbiselik 22.12. 
939 cuma gilnü saat 11 de Rektörlük binasında müteıekkil komisyon tara· 
fından kapalı zarf usulil ile ihale olunacaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek iıtiyenlerin muvakkat teminat ve teklif mektup
ları ile kanunun tayin ettiği vesikaları ihale saatinden bir saat evveline ka
dar komisyon reisine vermeleri. 

3 - Elbiselik kumaş ve malzeme nümunelerini görmek ve daha fazla 
izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne -:::z: ---

YıJb'aşı biletleri Ankara'da ·Milli Piyango ldaresin1r. Bankalar := ,Hareket edecektir. Yolcu ve emtiai = ticariye İstanbul'dan kabul olunur. 
müracaatları. (6222) 16171 

• 
Asgari 
takım 

420 ila 
150 .. 

33 .. 

Azami Muhammen Fi. Teminatı 

T.L. 
----- caddesindeki resmi gişesinde satılmaktadır 

TafsiJat için İstanbul, Galatada salon := , caddesinde İktısat hanında K. Siskidi Cinsi 
Erkek elbisesi 
Erkek paltosu 
Tayyör 

takım T.L. 
Tutarı 

T.L. --- -= Acentasına müracaat. 470 32 
180 33 

15040 
5940 
1080 
405 

1685 - -- -
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(i=' 

~nk~~~:: z~~~:..ı;:ü~~~=:::.~. alınacak ı' 
1 - Kurumumuz talebeleri için isim, miktar ve muhammen bedeli ile mu

vakkat teminatı aşağıda yazılı (7) kalem spor malzemesi görülen lüzuma 
binaen yeniden 2. ı. 940 satı günü saat 11 de Rektörlük binasında müteşek
kil komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle ihale olunacaktır. 

" ENVER BAKİ 
Kadın terzisi 

2 - Spor malzemeleri nümunelerini görmek ve daha fazla izahat ve pa-
rasız ~artname almak iıtiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne müracaatla-
rı. (6398) 16349 

İSİM Adet Muhammen Fi. Tutarı Teminatı 

Fransız flöresi 15 5 75 

Flöre yedek namlusu 30 2 60 

Kılıç 110 5 50 

Kılıç yedek namlusu 20 2 40 

Flöre eldiven 15 3,5 52,5 
30 

Kılıç eldiveni 10 3,5 35 

Maske 15 5,5 82,S 

Anafartalar caddesindeki atel
ycsini tevsi ederek işe başlamış-
tır. 4569 

..111111111111111111111111111111111111111~ - -§ KOVBOY AŞKI § 
- -: Merle Oberon - Garry Cooper : - -- -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr' 

meye gıyaben bakılacağı tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(6444) 16371 

Malatya Sulh Hukuk Hakimliğin
------------- mahkememize açılan alacak davasının den: 

MAHKEMELER yapılmakta olan duruşmasında adre - İlyas mahallesinden Abdiilkadir İnce 
------------- siniz mec-hul olduğundan tebliğat ya· vekili Vahap .Barış He Mal!-tyanı!1 ~ent-

A 
3 • • baıt mahallesındcn Ömer oıtlu Huseyın ve 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha- pılmadığı görülerek usulin 141 ıncı Mersinde Malatyalı kahveci Hamdinin 
k' r~· d dd · ·b· 20 ·· "d yanında malatyalı Cumali oğlu Tahir ve 
ım ıgın en: ma esı mucı ınce ve gun mu - Malatyanın Uçbalar mahallesinden Abo 
Keskinin Delice nahiyesinin büytik detle ilanen tebligat yapılmasına mah- oğul\a~ı~dan . ~ehmet oğlu Yusuf arala-

y ğl k .. ·· d 8 marada Mehmet kemece karar verilmiıı. ve duru•mada 1 rındakı !zaleışuyu davasını~ duz:uşmasm· 
a ı oyun en nu .~ . 3 da: Tahırle Yusuf un yerlerı be Ilı olmadı-

Akçadağ 10/1 / 940 çarşamba gunü saat 9,5 ğa ğından davetiyenin ili.nen tebliğine ve 
Ankara defterdarlığı vekili avukat bırakılmıştır. Mahkeme gününde biz -ı duruşmanın 13. 12. 939 günü saat 10 a ta-

h . • h b l d ~ b. likine karar verildiğinden aynı ıün ve sa-
Turgut Genya tarafından aley ınıze zat azır u unma ıgınız veya ır ve atte muhakemede hazır bulunma~r ve a 
21 lira 60 kuruşun tahsili hakkında •kil göndermediğiniz takdirde mahke bir vekil ıöndcrmeleri ilin olwıur. 4706) 

Telefon: 42612 1309 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6597 

İmtiyaz Sahibi 
İskender Artwı 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri MüdürU 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese Mildüril: Naşit ULUO 

ULUS Baannevi ANKARA 

40 27 
Manto 12 .. 15 27 

l 

ANKARA PALAS 
Büyük Salonlarında 

31 Birinci Kanun 1939 akıamı 

'' REVI LLON,, hazırlıklarına başlanmıştır 
Masaları ıimdiden tutunuz 

Muhasebeciye müracaat 4681 

«::=:=-;===============- ·· -=========================================~ 

! 
1 
1 
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YENİ ve SUS SINEMALARINDA 
BU GÜN BU GECE 

İki büyiik Yıldızın ilk renkli muazzam ıaheıeri 
JEANETTE MAC DONALD - NELSON EDDY 

SEVİŞTİGİMİZ GÜNLER 
Seanslar : 

YE N t Sinemada: 13,4S - Hl,15 - 11,30 Gece: 21 de 

SUS Sinemaaında: 13,15-15,30 -17,45 Gece: 20,30 da 

Gece için numaralı balkon biletlerinizi ciindiizden 
tedarik etmeniz rica olunur. 

HALK SİNEMASI 
BUGÜN BU GECE 

Türkçe sözlü ve ııark musikill 
bilyük komedi 

Ali Babanın mirası 
BaJ Rolde: Eddy Cantor 

Sea.nılar: 
14-,30 - 16,30 - 18,30 gece 21 de 

12.15 de Halk Matinesi 
ŞİKAGO YANYOR 


