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Cümhurreisimiz ismet lnönü 
dün Erzincan' a şeref verdiler 
Milli Şef Erzurumda yaptığı tetkiklerden memnun 

Erzurum, 15 a.a. 
- Dün gece saat 
21 de Reisicümhur 
İsmet lnönil ıeref
lerine umumi mü
fettitlik konağında 
bir kabul resmi ve 
ıüvare verilmiştir. 

Pek neteli geçen 
bu süvarede bütün 
I:rzunım'un en ile
ri gelen vatandaş
ları aileleriyle bir
likte bulunmuılar • 
dır. 

Erzurumda yüksek 
cemiyet vatan • 
perver zihniyet 

Reislcilmhur Er
zurum'dan hareket 
için ayrılmudan 
evet aeyahatleri 

her çehrede aşikir 
bir surette görü • 
nür. Vatandaş1arı -
mı bu bakımdan da 
çok takdir ettim. 
Erzurum'dan mem
nuniyetle ayrılıyo
rum. Yakında gene 
geleceğim. Yapıl -
makta olan itlerin 
gidişini takip ede
rek yeniden zevk 
duyacağım ve ara· 
nızda tatlı dakika
lar geçireceğim.,. MoJernle,miye baflıyan Erzurum ıehrinden bir manzara 

Reisiciimhuru 
hamil olan husus! tren saat 24 de Er -
zincana müteveccihen hareket etmittir 

Milli Şel Erz.incan'da 

hakkındaki ihtiaaalarını atideki ıeldl
de cemiyete ifade buyurmutlardır: 

"Erzurum'u ziyaretimden buradaki 
tetkiklerimden memnun oldum. Ki • 
nunuevel ortasında buraya gelmek 
benim için hasret çektiğim bir zevk 
idi. Sonbaharın sonunda her tarafl~ 
yolu kesilen Er.ıurum'a çetin kıt gün
leri muntuam surette gelip gitmek 
ancak cUmhuriyetin muvaffakiyeti ol
mu9tur. Bu neticeye varmak için kat
landılımız uzun ahırların eziyeti er-

Harp 
JısrnJa 
fakat .• 

Falih Rılkı AT AY 
Harp dıtmdayız. Dileğimiz niha· 

yete kadar böyle kalmak, Türkiye· 
7i milli müdafaa kuvetlerini kullan
anıya mecbur edecek ihtilatlar ol
mamaktır. Fakat vazife dıfında de· 
ğiliz: doiu Akdeniz ve Yakın-fark· 
ta sulh nöbeti bekliyoruz. Bir nöbet
çinin bütün dikkati Ye uyanıkhiı, 
bilhaaaa mesuliyet sahibi hiç bir va· 
tandatm üstünden bir an bile ek
aik olmamalıdır. 

Yabancı propaganda, lstanbul'un 
tatlı suyunda girdap gibi dönüyor: 
her sün yeni f&yİalar, yeni rivayet· 
ler vatandatm huzur hiuini bozmı· 
ya çalıııyor. Çünkü türk aeddi aııl· 
madrkç.a, y akm - tark alemine kar· 
aatalrk salmak imkansızdır. Hudut· 
lanmızm ötesinde bulunanlar, biz· 
den dolayı rahattırlar. 

Bizim sulh ve milli hüriyetler 
hakkındaki prenaiplerimiz malUın
durı harbm bu prensiplere uygun 
bir emniyet nizamı ve teminatı ile 
bitecek olmaamcla hayati menfaati· 
mia vardır. Beynelmilel hukuk 
kaidelerini tanımıyanlarla müca • 
dele eden hegemonya ve teca • 
vüz rejiminin devam etmesini ia
temiyen milletlerle aynı fikir ve 
aynı emeldeyiz. Bu maksat birliği, 
bir bitaraflar teaanüdü vücuda ge • 
tinniıtir. Eğer milli emniyetler, bey· 
nelmilel inancalar cihazmdan mah· 
rum kalacak oluna, Avrupa'da ia
tiklal tehlikesi hiaaetmiyecek hiç bir 
bitaraf yoktur. Herkesin arzusu, 
1nuharip Almanya'yı sulh gayelerin
de müttefiklerle birletmit görmek
tir. 

Acaba yeni cepheler açarak, kar
aaıalıiı genitletmekten fayda uman 
cereyan muvaffak olacak mıdır? 
Bilmiyoruz. Ancak bu cereyan dur
llladıkça, Avrupa'nm hiç bir nokta
amda vaziyet iatikranndan bahse
dilemez. Bütün harp dışındakiler, 
aide askerlik bakımmdan değil, 
ll'laneviyatça tertipli ve hazlır bu
lunmak mecburiyetindedirler. Böy • 
le bir tesanüt ve karar hilidir ki 
herhanıi tecavüz siyasetinin, yeni 
~eni maceralar aramak c:eaaretini 
kırabilir. 

Telkine kulak tıkamak ve bele 
tahrike kapılmamak, yani oynanıl • 
llU)-a miaaade etmemek ilk tedbiri· 

(Soau S iaci u.llada)_ 

zurumluların canlı ve ne§eli hayatı i
çinde bir günde unutulmuştur. Dört 
aene evel gördüğüme nisbetle Erzu
runtu çok kalkınmıı ve ilerlemiı bul
dum. Şarkta mamOr şehirler benim i
dealimdir. Erzurum iyi bir mamOre 
olmak için çok eksiğini atmıttır. Er
zurum'un temiz: ve medeni vasıtaları 
mevcut bir ıehir ve iyi bir kültür ve 
sanat merkezi olması için daha yapı
lacak bazı i§ler vardır. Onları da az 
zamanda yapmak mümkün olacaktır. 

Erzincan, ıs a.a. - Erzurum'dan 
dönmekte olan Reiıicümhu:: İnönü 
bugün saat 13 de ıehrimize ıeref ver· 
mişlerdir. 

Milli Şef, istasyonda vali ve ku· 
mandan ile sivil ve askeri erkin, mek· 
tepliler ve kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından tezahüratla karıılanmııtır. 

Halk büyilk bir sevinç içindedir. 

l,..;Jiz San Coıli.to petrol gemüi batar-. 
Mayn oe tQrpiller yüzünden 

BATAN GEMİLER 
Brüksel, ıs LL - Roea ilmindeki 1 

Belçika kargosu dün Newcaetel yald· 
ninde Tyn nehri ağzında batmııtır. 
Vapurun bir mayne çarptığı bildiril
mektedir. Mürettebattan bir ki1i öl • 
müt diğer bir kiti ile vapurun kap
tanı yaralanmııtır. 

Bir İngiliz mayn gemm battı 
Londra, 15 LL - İngiliz William 

Halletd mayn gemisi bir torpile çarpa 
rak batmııtır. Gemi mürettebatından 
ancak bir kiti kurtulmuıtur. 

Amirallık, William Halletd tarama 
gemisinin batması neticesinde sekiz 
kitinin kaybolduğunu haber vermek
tedir. Bunların boğuldukları tahmin 
ediliyor. 

Bir İngiliz gemiai torpillendi 
Londra, 15 a.a. - 7.390 ton hac

mindeki bir İngiliz aahrınç gemisi, bir 
alman tahtelbahiri tarafından torpil
lenmiştir. 

San Albetea adlı olan vapur bugün 
lngiltere'nin cenup garbi sahili açık
larında torpillenmiıtir. 

Kazadan kurtulan altı kiti lngilte
re'nin cenubundald bir limana çıka • 
rılmıılardır. HAdiae hakkında batka 
tafsil!t yoktur. 

lapanya kıyılarına diifen 

Arllmaa Ye yerlimalı 

haftası münasebetiyle 

Ticaret Vekilimix 
radyoda nutuk verdi 

maynJer Arttırma ve Yerli Malı Haftası dolayı-
Madrit; 15. aa. - Seraeri bir mayn. ıi!le T~caret Vekilimiz B. Nazm~ Topçu

Bilbao yakininde Santurce rıhtımın::- oılu. . .d1;1D Ankara radyosunda bır nutuk 
. . vermııtır. Okuyucularımız bu nutkıın tam 

(Soau S ıacı sayfada) lmetııini 2 inci aa7famuda bulacaklardır. 

Alır laaaarlara uğradıktan 10nra Montevideo'ya iltica eden alman Admiral Gral von Spee zırhlıa 

Graf von Spee Montevideo' da 
72 saat müddetle kalabilecek 

edilmiş bir İngiliz filosu Alman Jakviye 
zırhlısının limandan çikmasını bekliyor: 

Graf Yon Spee' deki İngiliz esirleri serbest b"ırakddı 
Montevideo, 15 a. a. - Gazeteler, 

Graf von Spee'nin, yaralı bir yırtıcı 
hayvanı andırdığını yazıyorlar. Ya· 
raldar ve ölüler güvertede karma· 
kantık yabnaktadırlar. Gemide her 
teY altüst bir hal~edir. Ceb zırhlısı
nın denize indirilitine ıahit olan bir 
kaç gazeteci, gemiyi bu halinde ta· 
nıyamamıılardır. Mürettebatm ma· 
neviyatı tatılacak d•ecede bozul· 
muttur. Bu da, ina'ilia topçuaanua 
almanlara çok faik olduiunu gös • 
terme!.;tedir. 

(Sonu S inci say/ada) 

İhraç karan 
Sovyet Ruıya'ya 

tebliğ edildi 
Cenevre, 15 a.a. - Milletler cemiyeti 

umumi katipliği dün ittihaz olunan mu
karreratı Sovyetler Birliiine teblii et
miıtir. 

Milletler cemiyetinin telcn.ik ıubelerl, 
lıa devletlerin Finlandiyayı yapacakları 
Yardımları tanzim için icap eden tedbirle
ri alacaklardır. 

Finlandiya gazeteleri 
menınun aına ... 

Helıinki, ıs a.a. - Finlandiya matbu
atı, milletler cemiyetinin kararlarını al -
kıılamakta ve fakat İsveç'in hattıhareke
tini tenkit eylemektedirler. Gazeteler, 
Finlandiya'nm maneviden ziyade maddi 
yardıma muhtaç olduiunu bu münasebetle 
tebanuı ettiriyorlar. 

Bir Hollanda tavzihi 
Amıterd&m, ıs a.a. - Yan resmi bir 

teblij Holandanın Cenevrede verdiği reyi 
tavzih etmekte ve iki ihtirazi kaydı ıer
deylemektedir: 

Milletler cemiyeti amumt kltibi Fin
landiyaya yapılacak yardımı teşkilitlan -
dırmaia memur ediJdiiindaı ve banın 
her biri ona mlizaharete davet olunduiun 
dan. Holandanın milletler cemiyetinin i -
dareai altında muharip ıarp devletleriyle 
kolJektif olarak tetriki mesaisi mevzuu
babiı olamaz. Ancak milletler cemiyeti -
nin teknik ıubelerinin Finlandiyaya yapı
lacak maddi ve iıwant yardım hususunda 
lzadan her biri ile ferdi olarak tC1riki
mel&i iıi mCV%Uubahiatir. 

Dlier ihtiraz! kayıt da sudur: Sovyet
ler Birlifinin milletler cemiyetinden çı
lranlm11ı belki makuldür. Fakat milletler 
cemiyeti atatüıüne unun delildir. 

B. Çemberleyn 
Fransa'ya gitti 

Pariı, 15 a.a. - lngiltere Bq. 
vekili 8. Nevit Çemberleyn 
bugün Fransa'ya gelmittir. Bir 
kaç gün İngiliz askerlerinin 
yanında kalacaktır. 

Ticaret Vekilimiz 
B. Rafaelle görüştü 

Ticaret vekilimiz B. Nazmi Tapçu
oğlu dün öğleden evel Yunaniıtan'ın 
Ankara büyük elçisi B. Rafael'i ka -
bul etmittir. Bu kabulde, yakında mü
zakerelerine batlanacak olan yeni 
Tilrk • Yunan ticaret anlatması etra
fında ıöriiföldtilü çlqılmaktadır. 

Helainki'de bir caddenin tayyare bombardımanından 
.anraki hali 

Fin kıtaları yeni 
zaferler kazandılar 

Tolvajarvi'de iki Sovyet alayı imha edildi 

Salla önünde kilometrelerce yer 
Sovyetlerin kanı ile boyandı 

Helsinki, 15 a.a. 
- Finlandiya'nın 
gece tebliği : 

Kareli'de mevzii 
bir muharebede 11 
Sovyet tankı tah -
rip edilmittir. 
Doğu hududun • 

da Sovyet kıtala • 
rının Kitalö • Tit· 
karenta arasındaki 
Köronoya demir -
yolu istasyonuna 
taarruzları devam 
etmektedir. Sov • 
yet kıtaları, bura • 
da tanklarla taar • 
ruz etmektedir. Su 
umusaalini'de düş
man gaz kullan • 
mıştır. 

Tolvajarvi böl • 
gesinde Finlandi • 
ya mukabil taar • 

ruzları muvaffaki
yetle neticelen • 
miş ve üç gün de • 
vam eden bir mu • 
harebeden sonra 
iki Sovyet alayı· 
nın imha edildiği 

teeyyüt eylemiı • 
tir. Bu bölge bu 

Rua tayyareleri tarafından bombardıman 
edilen Helsinki'Jen bir görüniif 

suretle tekrar elimize geçmiş bulun -
maktadır. Bu sefer Finlandiya ~ıtala
rı Sovyetleri takibetmektedir. 

Deniz tebliği: 
Sov.Y..et filosu Ko;viıto'Y.u bom-

bardıman etmiştir. Finlandiya sahil 
bataryaları mukabele etmiş ve aynı 
zamanda şiddetli ateşle kara kuvetle • 
rine de müzcharet cylem~;tir. S:>vyet 

(=.;.ı,. s racı sa1.fada). . 
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İnsan ve kültür: 

Çin ve Dünya 
Ankara kazalarında 

Pırti konarelerl 
Dünkü 
Meclis 

Harp ekonomisi ve tasarruf 

Japonya Çin'e saldırmazdan çok Jetlerin iatildil •• biiriyet haldanm 
Önce, Çin'in kıtamaı gövdesi üzerin· daha dokunulmaz bir hale getir • 
ele. kardeı harpleri yapdıyordu. melıteclir. 

Nallıhan Parti kongresi dün An- BUyUk Millet Meclisi dün B. Refet 
kara BCSJgesl Parti mUfettifl Amaaya Cuutes'ln refılllfnde toplanmııtır. 
mebusu Esat Uru ve villyet idare Rumamede bulunan lkl 61Um c:ezaı
lıeyeti reisi İbrahim Rauf Ayaılı'nın na çarptırılma mubatuının 1rabu • 
huzurJariyle toplanmııtır. lilnden sonra sanayide kuJianılan ip

Ticaret Vekilimiz radyoda 
bir konferans verdi 

Bir zamanlar Anadolu yaylası Ü· Harp baılamazdan önce ortaya 
zerinde bazı etkiya çetelerinin lÜ· atılanı "Büyük millet camialan ya
remesi ve zaptiye zulmünden, ifar nmda ufakların yatamaama imkb 
talanından ve tütün kolcusu kUl'fU• yoktur; sonuncuların birinciler ta· 
nundan bezmit bir halkın yataklı· rafmdan emilip hazmedilmesi. ya
imdan istifade etmesi gibi, Çin'de kmdrr' sözü, lehine bir iki müeni• 
de, bet on bin tüfeği bir araya a-eti- de göıterir gibi olmutaa da doirulu
rip büyük dıt yahut iç limanlardan ğunu isbat edeınemiıtir. Bili.kia. bü
birinde tetkilatmı yapmaia muvaf· tün dünya. büyük ile küçük araam
fak olan bir a-eneral, hudutsuz Çin· da. bir fark gözetilmemesi tarafta· 
in, Anupa ölçilaiyle bir memlekete nclır. Ve ilk defa olarak, fili bir ... 
denk gelecek, bir parçumı keneli kilde, tarih, milletler arumelald 
idaresi altına alıyordu. müaavat prenaipinin müdafaaama 

lıte, o sıralarda, Avrupa'da ya• ıahit olmaktadır. ilk defa olarak, 
hat memleketimizde raatladıiımız bu d&Ya etrafmcla, cibanıümul bir 
çinli münevverler, bize fÖy)e di:ror- fUtİı' Ye baaauiyetin doiuıuna tahit 
)ardı: olmaktayız. Bugün, her hududu 

- Çin'ele gördüiünüz bu aaayİf- zorJanmı, yahut zorlanacak af ak 
aizlik, haddizatmda kötü bir fey- millet, milletlerin iatikJal, hüriyet 
dir. Fakat davaya, dolayııiyle bir ve müaavat baklannı tedvin edecek 
sös attınız mı, göriinünib ki, bu olan bir ihtilalin barikadlarını dik
brdet harpleri, Çin'i binlerce sene- melctedir. 
lik bir uykudan uyandırarak onu Milli varlıklan eritmek istiyen 
milli birliğin dinamizmine götüre- hareketler gibi uf ak milli varlrklan 
celıtir. "mütemmim ekonomiler" nazari:re-

Ba teıhia, ammni idi. Her çinli ai kanalından modern imparatw
........, .... bu kanaatte idi. Arka- luldann "ilhak h ... plan"aa eok • 
undan, Çankayfek idaresiyle Ku- mak istiyen hareketler de, umumi 
omintang'm, bu generalleri birer bi· bir maka•emetin nazari ve ameli, 
rer tufiye ettiği görüldü. Japon iati· ruhi ve maddi, menfi ve müabet ku
liu, bu aıralarda bqladı. Gene. raa- vet unaurlanm tahrik etmittir. 
ladıimuz çinli doıtlarmuz: N aııl on dokuzuncu asra tekad-

.,_ Çin UY&IUJor ff birleıiyorl" dim eden fert a1ünuebetleri. ferd. 
diyorlardı. ler arasmdaki adilet, hüriyet ve 

Hadiseyi dikkatli takip edenlerin müsavat ... slannm ifade ve tedvi
sözünden kaçm•mıt olsa gerektir nine yol açtı ise, OD dokuzuncu un 
ki, Çia, fil•Mi, milli bir Yahdete takip etmekte olan bu devrede de. 
elofru gitıpektedir. Çin milli ıuüru, milletler arasmdaki istiklal, hüriyet 
limanlann israf ve Mf ahat ha•um· Ye müaaYat prensiplerinin, gittikçe 
elaa azllklqıp Çin ,..,.ı.- y&• ~ bir kavet ile, müdafaa olunu
~ çetia Wr ..U.....t ka- ..... tahit olmaktaym. 
l'Uiyle gömiilelikp, rical l.almals- Nud pçea uır1ann "kölelik" 
... s•lifmekte " kecli demirini " "Senap" niz•m•an ...... hak
...... atetind• elÖYmmldeclir. ~le lan'nm Ulmna mtincer olap fer
W, Çin • Japon laarln daha OD yahut el'İD iman haysiyetini " •ataaclq 
~ ..... ele•un etse- •Be. Çin mil- f&)uiyetini tayin etti iae, reçen uır
• Wrtiiinin ricut balmuım öaliy.. lana emperyalizmi de. milletlerin 
.- her hangi bir hldiaenin zuhura- hür, milatak.il ve müsavi ilb olan-
- imkin yoktur. mumı önliyemiyecektir. 

•-an ıibi, mncut cihan hmı V • hiç tezat yok ı iatill, Çin'l mil
tla, dnam ettikçe n, ihtilltlarmı let yaparken, aon lnalıranlar ela. ia-
71lYIP uh•aaD seaitlettikçe, millet· tilllan ~uak " milletl«i md Ub 
ı- arumdaki makadelerat ittir&Jıd. .. ıe1ktir. 
IÜ ..... , ....... Sil ......... - -

•lre ..,,. 

-·-u.ı.a.s 

SerlllSf "'lllD Efeöfk 
IHD•rl llllmatn1111esl 

Nafıa Vek&Jetl tarafından huırlaauı 
elektrik temsat iılerinde lerben ve mlla
takil olarak çalıtmalr iatiyenlere Nafıa 
V eklletlnce verilecek ebli,..enameler bak 
lundaki taUmatnaıııe ile dahili teaint ta
limatnamesi •• merbatıı dahlll teaiaat 
fomıl .. rtnunllli len Vekilleri lJtı7atJ"'
ce kabul edllmlıtir. 

Esasiye hukuku 

Biriktirme ahlakını şehirlerde oldutu 
gibi köylere de yaymak karanndayız 

Ebedt Şef Atatürk için bet dakika- tidai maddelerin gümrilk resimleri • 
lık bir ihtiram vakfaaı yapıldıktan nin indirilmesine ve aanayide kulla
aonra riyaset divanı seçilerek nizam- nılan makine, alit ve edevat ve bun
namenin hükümlerine tevfikan idare ların yedek ve tecdit parçalarının 

heyetinin bir senelik mesai raporu gilmrUlc rıeeimleı:inin lcaldırılmuına Arttırma ve Yeril Mali baftuı dolayııiyle Ticaret Vekilimi• B. Nazmi 
okunarak aynen kabul ediimittir. dair olan llylhanın ikinci mUzakereıl Topçuoğlu dUn Ankara Radyosunda çok entereaan bir konuıma yapnuıtır. 

Ocak ve nahiye kongrelerinden ge- yapılnııı ve kabul edilmiıtir. Yalnız ekonomi mevzuu ile değil, bütün vatanda§larımızı alakalandıran bu 
len dilekler ve kazanın ihtiyaçları il- Ceza kanununun yürürlüğe cirme- . 
serinde hararetli müzakere ve müna- sine dair 825 sayılı kanununun 29 un· enteresan konuflD&yı aynen sütunlarımıza alıyoruz: 
kqa yapılarak dilek ve ihtiyaçların cu maddesine bir fıkra illveai, meıhut "Saym d~e7icil~im . j ceden huırlanmq kanallarda abtılmada-
U.tiln heyete arsına karar verilmit ye- suçlar kanununun 4 üncü maddesinin ~u'°!' ııze yenı bir hıtapta bulunmak iı takdirde tahripkar olabilir. 

l id h ti . . . v..ılcııını baııa ••ren Ulusal Ekonomi v• 
n are eye seçimi yapılmııtır. tadılı, Macarlatan ile aramısdakl mu- Arttırma Cemi7•tin• tetekkilrl• IÖH bq. F eolıal.Weli ~in Jofartl-JI.... 

idare heyetine Rafit Atuayar, E- kavelenamenin ve Yunanistan'la auç- lamak isterim. . ..... 
min Mutlu, Kemal Onat, Fuat Önder, luların ceri verilmesine dair olan an- Bıiyuklerimizin ve diicr aalibiyetli a- IJaz&yeı 
M t f E 1 C la, E H"-- · 1 1 . k .. k · l Jlkadarların yılda bir defa me nleket e- B 1 f uı a a rao , e u ren, uwı::yın aıma arın ıl muza eresı yapı mııtır. konom"si hakkında .bıldıkleriıı.i ve du

3
un· öy e evıkalldeJiklerin baı ıötterdlll. 

S ittifak! il · · Bü k M l" · p · ·· • yaru ekonomik bünyede az çok birb in. avaıçı a seç nuştır. yü Millet ec ııı azartesı gu- düklerini a.ıiz yurttaılara bildirmc&ıne tikaJ detıiıiklilderi meydana ıelmei• J'tls 
Büyüklerimize kongrenin thimle- nü toplanacaktır. ımkin .nren ~u. ciizel teıebb~, ~n yıl- tuttuiu zamanlarda, hemen her yerde ... 

rinin arzına ittifak ve alkıtlarla karar daoben ~rt ~çınde eko~ı _ııJerı etra- yanıdikkat bir bidıee ile karıılaeıbr; ~ 
. . . . fında büyuk bır halk kütlesı ıçın en fe- Jinde mal olanlar normal kazanç marjlan-verılerek kongreye nıhayet verılmiı- BI k f' f yızlı bir alika ll)'andırmaktan bili kalma- nı daima bilytik farklarla atmak, ba 

tir. r o uyucumuı ıa ınııtır. . frkları temin edecek fi7at 7iibe1iı1erinl 
Kongrede kaymakam, belediye ve Tasarruf ve. yerli maUar haftaamı açan beklemek, hmual tlbiri ne (apelriiJIQ'Oll) 

"Ji ~ • •1. ... kl'l'nd •lk& f ed' aayın Baıvelnlını. üç cün eve] yurt eko. yapmak ihtirasına kapıhrlar; mala lbti7a-v_ı. yet ?mu~ı. meclıa balarftle Par- JUIUG 1 1 8D fi afi IJOF nomlainin her koınlne aıt, büyük salibi- cı olanlar iae, yaJun fi7at tereffulan Jror-
tıhler dınleyıcı olarak bulunmualar- )"et ve mifuı:ıyJe, azla :rurttaılar kartıaın- lruau içinde buctinkü ihtiyacını daha um 
dır. Yeni-hir'd tu k lar da icap eden tahliUeri 7aptı. Hepimü l'•mındaki muhtemel ve mümkfln • ..., __ _ 

:.- e o ran o uyucu ı • için birer direktif olan ba tablıUer ve mil- lan ile kanıtıraralı: hemen o C!lllada ""'b..9t 
mızc:lan biri bize bir mektup gönder- taıeaıara, Uııdi vazifeme taaUilk eden kı- mak iıter. Ba hareket, nlnız tüccarda 

C H P k mittir. laim ve adreai bizde mahfuz 11mlar için illve edecek hiç bir teYUD 70k- detU, fabrlbtörde, miiıtahıilde " ma.. 

a Za bulunan bu okuyucumuzun mektubu- tar. tebJikte A7IU tanda kendini s&ıterir. 
• 1 Çok buit bir IC'kilde j ... ret et•ıa.t-• • nu aynen ailtun arımıa alıvor ve ali· nnnv-~-L.! 1-·L-•1!.~elı"L•er bu .... --ı uu ,,.CU1G1R 05ovfal&C1U 1a vazi7et, bir cemiyetin ekonomik ha,.. 

k 
kadar makamlar\n yi1kaek dikkat na- tını sarsabilecek en lnntetli tehlike ola. 

1 • ed" us • BqveldUmin de i .. ret etiil libi ba bilir. Her fert, tahal menfaati b~ On g re e r 1 zarına arz ıyor • 711 taurruf ve 7erU mallar hakaenu, düa· dan, hattl hazan lııendi kendini halr.lı ıö. 
.. Bet altı ıenedenberi Ankara'da o- 7& ıinHt IJeminln ve iktnadl dlK'Uma- Nfek pptıiJ bu hareketle bütün blc milli 

Bolu,· ıs. a.a. _ Cümhuriyet HaJk turan bir kariiniıim. Uluı'un, halkın mın fevkalldelilder arsetili bir zımanda biln)'qe 
1
aarar nrditlnin farkına bile 

1:.k b'ld'ğ" ldrlk edi7onaa. vanımu. ıte ba sibi eartıarııı meJdana 
Partisi Bolu merkez kazaaı kongresi dertleriyle yakın alcı asını ı ı ım Bu fevkalideliiin en bariz tezahürü, çıktığı zamanlaırda, 1ıiildimet. kendi.ine 
dün Parti müfettitinin riyasetinde için bilhaua aon günlerde gösden kaç- bazi»e sirmlı ve7a harp dıımda kalmı~ o- mevdll 7'lbek vazifelerin hakkiyle ifau
toplanmı•tır. Kongrede vali ile daire mıyacak bir dereceyi bulan bazı hu- lan Avrupanın .~e:ınen .her memleketın~e :.~:u"ıı:,1~~· visi nlilıb'etlerini im~ 

s 1ar • b'ld" . .. · b 1 ve dtinnnın mühim bır kısmında hiüdi- -
müdürled umumi meclia Ua1arı ve be· sua ı ıue ı ırmeyı munaaıp u • ıııetıerin harp ekonomisi prtlarma uyııun Aziz yurttq]anma limdiden tam bir 
tediye meclisi heyeti de hazır bulun- dum. ıurette cihazlanmafa, teıkilltlanmağa ; kati)'ft n ullhi7etJe benn edebilirlm 1d 

k · · da dd hali d alad w tedbir ve kanrlar almaia mecbm kalma· Avrupada harbin çıktılı ı:amandaıııbert ma ta ıdiler. Kongre açuırken Ebedi Aplı ma e n e aır ıcım u oıım..tar. memleketimiz, daisna meval, mabaUI ,,., 
Şef Atatilrk'ün batıraaı tlzb olunmuı auallerimde yalnıs olmadığımı da bi- Hrp ekonomili her memlekette iktı- ya münferit kalan but teınhflrJer mflfte9-
ve bunu müteakip dileklerin müzake- liyorum. Kimi &örsem, kiminle konut- tadl mekanizaı•nm nbmu olan ihtiyaç :a:ım:ıı:::: i':ıet .:!r~ = 
resine geçilmittir. Viltyeti allkadar aam qalı yukarı ayni tiklyetler U%e-~~ k61H7en ~etlttirmeğe doğru bu mevzuda eöıterdi"" hanasi

7
etle bala 

· · l · .. • Milletlenn normal umanlar- ~ eden ihtiyaşlara alt itler ve derhal rınde bır epyoruz. da muhtelif emtiQa olan ibtiyaçlan, se- etmek llzımdır . 
tahakkuku mümkün olanların bir an Evell ıunu arsedevi"' ki ben evi • rek madde bakımından ve serck bunlarııı Al'~.~-- ı-~b~-'-

l bik --'--- k · ı - ehemi7et ııralan ba1rmundan yeni yeni UatJ•H&• cu uı .... eve tat ~ına onulması ımkln- nin ihtiyaçlarını biszat gören bir ev bir takım tahavvüUer arı:etmektedir. 
!arının teminı karar altına alınmııtır. reisiyim. Bu itibarla piyaaa vaziyeti· İhtiyaç liıtelcrindelti bu tahavvüller, ..,.::.• ~=• ha:~~i: 
Kongre çalıf1118larına nihayet verir • ne yabancı degWı"lı"m. Mealegwım• ı"cabı tabiatiyle, yeni bir kıymetler nizamı do- Avrupa barblnin ba-ıadığı z----•---"- h .. -. · . • . ğurmaktadır. Bir kısım emtia, birinci de- ' ,. .......... __ -
ken ~enı ıdare heyetını seçmıı ve ba§- inıaat malzemesinin piyasa vaziyetiy- recede ihtiyaç maddeleri arasına girmek ktimet, umumi bir kararla, miimldln " 
ta MılU Şef olduğu halde büyüklere le de alakadarım. Bunları söylemek _ il.zere diğerlerinin ye~Jer~i .ah~k~~· tabla- ~!~el ~~!!İ~~~= ,:n,emı,T',:.ihıt 
k811t sevgi ve saygılarını bir defa da- t k d Uz "nd "ht"kir 1 tıyJe eşya kıymetlen ııl~ılcsı ıçınde de racat mallannuı:m lbracuu meni •en u. 
ha . he 1 • . en ma aa un, erı e ı ı yapı - mevkUeriııi deilttirmektedirler. sama tlbi tutulmaıım mavafık balda. Ba 

ız r ey emııtır. dıfını iddia ettiiim maddelerin eski· • • • • • Uk tedbirin Pi7&ıamızdald akillerlnl a.. 
Mer.in'tle denberi fiyatlerini bildiğimi anlatımı Harp ekonomwnın v_azıyeti liyecek kararlar da ayııı zamanda a1ımmt 

Mersin; 15. a.a. - Cümhuriyet Halk olmaktır. Şimdi sıralıyorum : Harp ekonomisi, be)'Delmilel ticaret bulundu. 
Partiai llerain merkes kasa koncreal mllnMebetlerinde dahi normal nmuılar- Umum! vazi)"etteki ıercinliiin uaJma. 
dGo ~. KonpM. .-.u de ı- latüt -•.......ı,,. bllh••• el· vuilfll, .Jl'P•mizl.e 4c;iiı~eie ıı, az çok hareket kaısa~ bpanmaa 
bulunmuş ve dilekler üzerinde geçen mentn !!%erinde son %amanlant• '11111 • k · • - kab.et eden memleketleri bu - iilllı.lBb •nı•uıe MUiilıt ionfıdn:-'BU 

h" ııisbe f" t t ff'" '" 1m t ma ıçın re ' suretle hükumetin bu ,mevzularda aldıiı müzakereler nnMında alakadarlar ım tte ıya ere uu o uı ur. ıilıı. mal satın almak üzere biribirleriyle IOll kararlar ıil•ilni bqlamq olchL 
tarafından izahat verilmittir. Geç vak· Tamamen memleketimbde yapalan mücadele eder bir vaı:i7ette sörii10ruz; Bilhassa ihraç memaai7et)erl doJQı· 

,__ ... __ maddeler üzerindeki fiyat yilbekll· 7&Di bacllD milletı.r, itbal&t politikaları- ll7Je ha11l olm111 pi7a1a vasiyetlerini, 
te -.-&" IGren bu müzakerelerden ğini baba ben ımkn bulamadım. ı.. na ihracat endi19lerinden daha fula ehe- mutedil bir fint aaltlu ile önlemek, alds
aonra yeni idare heyetini seçen kong· mi)'et •ennektodirler. Bu 1Uretıe ~ic4!11 tımıa tedbirlerin ilk afhaıını teekiJ et-

dağ , __ ,___ bil 11,_1.J-.: • ı..... ..A tanbul çimento fabrikalannda 30 bin ihracat, ltballtın en )'akın ve müeaır bır miştir Bunun için bir taraftan umumi •• 
re ıau- y._ çumı.se -r wı• ..ıı-- f la ,_bul d a. ,__,be muharriki olmağa dolnı sitmektedir. . .. 
zlm hlalerinl teyit eylemittir. tonUAU u atoa un ~·unu ua r Aals JQrttaılanm, çok i71 bili7or1unaz hattl fevkal~e .~üyaçlanmı~ fasla o-

•• ,~ alıyorus. Ve buılannın fıyat ytılcaek· ld HYsili damua da ba wnmnt cere- lan maddele mızın ihracına ımkln ver-
Banyan acı ııa.· be !arak &it rdikl rl -~ altmdadır Birçok bajlarla mek, diğer tanftım normal .nmaalardaa 

BU • 15 B da p ti •ıne se P 0 1 e e ft• 7MUll t • ırelen tfcare tanlapnılanmua 7eııl ..., • 
nyan • • a.a. - ura ar gon yokluiu ve nakil miltJrillltl da ballı balandulmmls cibln pipaalannda- lar hazırlamak ve ticart münuebetledml· 

mUfettiıinin ittirikiyle yapılmıı olan mevsuubaba deillclir ki lMa ,..::!" ~ ~~ U::&:! ı:i yeniden tamimde fa7da ıtsrdtlitlmtıl 
Parti kaza kongreai, geçen seneki • ~ ._ ddll.:ım A,,,,..! harbi • 79DI pıbualara intibak için icap edm bıo 
kaııgrede bbar edilmit olan dilekle· 2- Puarlıbu Atıf kanunu •tlt DID ,,,;.,,......,aaberl serek ihracat ve se- rarlan almak 1!izumanu hinettik. 
rin tahakkuk ettirilmit olmuını btı- fiyatları ilserlnde mlatebllJre faydalı rek ltballt balrımınduı memle!ke~izin kenDh!1-tJb~r~caı:_.ı::t~~~eJ!ı8!; 
yük bir memnuniyetle teabit eylemlt olacak •tandarclbulyoau temin ecle • ~ oldata iatihalelerde ırormek biri de hiç ,ııp1ı..ı., ltball~. badnlı:4I 
ve muhiti allkaluıdıran i•ler üzerin- memlftlr. A,..ı cadde berinde biri· B notrta'- ı--et ederken. bustln bfltiln tartlar ve ihtlnçJar bdrom ıç.uıde c-.. 

Ana asa Hukaka ""S' rind MJds metre maafed Ud a 1
- ,.... • landırmak olmuıtar. 

ftll- -hrimizde hava sabahleyin Y de yapılan dilekleri tesbit eylemittir. bl en OD e d&ftrada, tereuüm etmeie bath71n ~e!ll 
U1'll :r Y · Osman Nuri Uman. Ctım • dUldrln. •Jlll -1lan batb hmtka fl· Dlam brpamda. b&diuta intibak ·~ Daha uygun INUiyetler 

kapalı ve çisentili, öğleden sonra bu. huri-;::'Merkez Bankası Hukuk mU- R..ML 'emı'I Bilsel )'Mlerle atıyorlar: w Awupa krld· =-~ J:in~ıı:~'d!u:;: ihtla ebraelı.-
lutla ceçmit. rüzgar cenuptan saniye- pvirl. Bir dlt. 300 aayfL RIVI ~ nin bu. itlerle aJaka11 olmachlını •pat nca Qdıalanmaaw, bvnDINln>ı temin 

h 1 --1 ti .na • • '-·ku · • · l bir de mld1 arzedeyim • yerli etmek htl70ram. • Uzan yıllar ldirlnc ıl.temH anla..-. de 1 metre kadar ız a e
1111111

t r. V1I • Bu eser klbik bır huau eeuıye ı.a-bul' d•ndii ıç n . . • . Avrupa memleketleri, bu cihanıümul 1ann lrökleetlrdiii plyau iti7&t1anaı ... 
nün en yüksek ııcakhğı 10 derece ola- kitabındaki bütün bahisler alınmıt. "911 1 O malı Bursa ipeklilerının metreaı bir hareketi kartılama.Jı: için fevkallde tedbir- kaı ıiıtemli &n!aımalarla yal 9HiJ'etı.rt 
rak kaydedilmittir. Yurtta hava Eıe kilttı eaaaiyemizin tarihçesi, O dCSrt ..n .. d beri Ankara'da bu- dükkinda 3, bina ötekinde 4 llraya • ıere baı wrmaktan çekinmiyorlar. ~~rp d h uygun bır ıelde ~ pyelerl-

d 1 Llll 1 rl d ç •-· en tmaktadır clııında kalan memleketler, her türlu ık· ı miıden biridir. ve cenubu prki Ana o u uu ge e n e emelleri ve hWdlmlerl üzerinde du • 1unan lıtanbul Onlverıiteıl Rekt8ril tı • uıell 1araıouların ciıliine ıeçmft. malru- . Btlttln. memlek~ Mkln um~,...ı. bl• 
yağmurlu doğu Anadoluda, karlı, or • rulmuı boltcvizme fqi.zme, nasyo • B. Cemil Bilael dün akpmld eke- 3- Bcaneler U...rinde çok teYler f171eı urb• sinniı memleketler ıse, mu- h~or iri ihraç ve ıthallerde tatbilr edilen 

'd b 1 1 er ıia- · ' ı labili V' -...11 a .. _ am ordularınm ve bwılum arkaamda prımler nasma dayanan taku usu Hl tıı ta Anadolu a u ut u ve yer Y nalızme temu edilmit kitabın sonuna presle •tanbul'a dönmüttilr. Rektör konutu r. ~ )'llptıklan il-r =:vl& halle kiitl 1 · • ihti7açlarını teh- tedrici olarak prim manlvellıını re&Hat 
li, diler yerlerde kapalı geçmittir. teıkilltı esaaiyemizin siy ve tekimU- Ankara'da bulunduğu müddet zarfın- ları bir yana bırakıyorum. Fakat fi- vin 1976ı7ıe, bü~:!m~lll lııuvetlerini ve b!r ~özle kullaıııdıkc;a ekonomik ~7..ı• 
Riizgirlar Kocaeli, orta Anadolunun lünil gösteren aiyut ve teırii vesika· da Oniveraite'nin muhtelif itleri üze- -tları Oltlerillde yuılı bulunan mU.- var1*1a11111 tahıit " tamim etmektedir - zıa ı.caplannı daha koJaybJda )"enM ıe • 

· ı d · · ı- ıs- _._ ı tirebılecefiz. prbında şark, Akdenız kıyı arın ~ ıı· larla bütün tldıllerl muhtevi bir teı· rinde Maarif Veklletl'yle temalarda ta1ıarlar UAeı-mde bile ek göre söre er. Hüilıataı w tarllda lurreket etmel~ Bir buçuk .aydınberl ihracat " .._. 
mal ve diğer bölgelerde cenup iıtıka- killtı esasiye kanunu konulmuıtur. bulunmuı ve dün de Bqvekilimlz ta- fula pua latlJOrlar. Bu huauata ... ihti7S çvar mıdır! p~Jerini, :ravaı 7ava, indirmekterta. h 
metinden saniyede en çok 5 metre ka- Fiyatı 2 liradır. Tevzi yeri: Ankara- rafından kabul edilmittir. B. Cemil kitehir ve Yenitchir ecsaneleri ara - Bi~. evel ~ettlil;m ·~ bir ha~d~- !:!n::ıkı~dht !!m~::~n:iJr:::"!:umT~ 
dar hızla eamittlr. 24 saat içindeki ya- da Alcba ve Tarık Edip. İatanbul'da Bllael BafftJdHmiıre UnlYeraite itleri eındaki fiyat farba da aynca aöyliye- =ım~ :Jı:ıe;:~c= 0~i:ca1t k;: ~zunbıa aarahatle lf... etmek iat.o 

lııla~ın metre muz:abbaına bıraktılı 'Oniveralte kitap evleridir. hakkında maruzatta bulunmuıtur. bilirim- " dar bvetelidirı bularm tClirleri iıe, ön- nm~fltiln dfln,..da harp konJonltttlrlln .... 
su mıkdarı Mardin de 30, Xmltepede bUhı•a toprak naahlulleri ln111Mt)erial 
2, İllrenderun'da 14, Mut"ta 13, Karata 111 uttınnakta oldafw ıire. bu ıııaNulle-
9 Hınıa'ta 8, diğer Y8iıt &6ren yerler· llll il llll llll il il il il l il lll il il lllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111llllll1111111111111111111111111111111111111111 rln dıı piyuaJarda miı•teri bulmak ıı... 

de 1-6 kilogram arMUldadır. Mevcut d . Yoıllandırılaa brı.a sık sık ismi =::. bib'u::'S:::r ~~ı =lan~ 
... Brtlllerlnln lraluıbldan ............. Ra yo neşrıyatımız ~~ N I~ 1 iL~ R geçiyor: kar altında gizli kalmıı maktadır. 811, ihracatı lmvetleadirecek 
ta 49 Uludağ'da 47, Kara'ta 14 Ardı· tuzaklar, kar içinde makineli ta .. prim yardımından tedricen lıtitr.an im· ' • b • I L -• L--1 I "ad -L klır vennektedir. Buna makabil, Dıraç ili· handa 13, Erzurumda 5• aantlmetre o- ve ir temennı •• yuv.arı " - ar çı e USIU'- ma7e1inla ualmau, idıallt prlmleriıde 
tarak ölçülmüttilr. En yGbelr eıcak • taa belli olmıya.a beyulı lia uker- de diltilriUebilmnini nanriye ubumdaa 

tıklar laparta'da 8, Çorlu'da 10, Bursa- Bül haliyle yurdumuzun içinde R.cfyoaua yaba.acı dillerle yap- mOd4et ipa Ceıml Nadir Oalet di· leri 1ibi. hskZı~ıt~:!!!'biitü~1barıı:1d~ı~~ln Mtlce-
da 14, Antalya'da US, lüenderunda 17 bDe ber tarı/tan kolay kolay duyu- mağa ba§ladılı neıriyat ve bunun ye Jmu atukea soa saman/arda o Bu muharebelerde ea siyade imıi .ııu, en baıit bir ifade ıı.. p tarzda ı.a. 
derecedir. lamıyu radyomuzu •ükraaa deler · · ini .... -.--'ı bJl•-ü lllOduuaa geçen yer de Karelı'"dir. Jlaa edebilirim: 

Alıhüar'Ja laydalı 7Glnm-lar 
Akhisar, 15 LL - On gilııdenberl 

devam eden yapurlardan sonra lkl 
ıttndür bava açık citmektedir. Yal • 
murlar kı' zeriyatına çok faydalı ol 
anıttur. Çiftçi ekim vasiyetinden 
memnundur. 

tar1n : 

ı • 1 

i Tanh korıdorlan 
1 e· r yıl içinde 

L::::.= .. F azd Ahme!t Aykaç 

~ ııtük~ bıt parça •eng e,ea proı-
11
11

' •• ~-'~."": ....... ...._. ......... --· Cofrllya kitaplarının yaıedılına TUrk parasmm ı,tirl bbfHyethıl, dll-
blt ıayretle kudretli bir istuyoa tamı, içimizden geçea bu temeaai- ,-.. - -•- --,_ • ne nazaran bu~ daha cok fazlalqtın:ro. 
baliae getina camburiyet bQH.me- nia -eski bit kelimeyi kulla.aalım- la 1Mfl17U 6a adi uw....,. _ g6re ba memleketin her taralı, t nıa ve bundan aonra da daha fulaJetır· 
tlae bl,ak bir flJkran borçlaadıfı- mhtecab oldufuna göstermektedir. al-11 plO,,.,..ıuı lpa .,•pafı bit .alan ayına kadar toptan br eli cı;rGerek iç pi:yaamızda ve v.erek dı, p1,... 
maı yirmi dört saatta, biç olmaza. Bundan sonra dıprıya vuracağı· brlkaflrla .ıtıaa f11I• .U l»-,it olarak kalacaktır. Nlırla ola.o ınünaıehetlerimbdc. :reni 
lld del• betulıyoruz. ıms bir tek temelllli ltalıyot : y...,q: dunya sartlannm tahmil ettiii zaruretleri 

Bu_...•a birL,.,. ay ırned dQayanıa v-L- d"'Jl • ••- --'ı ld -" .. -.__. ..... LM _ _... ___ ,_ • ••• önllyebl1mek fc;in a1drfmna ba tedbif'lerlll 
.., a .. s " • -ııcı ı erle aeırıyet yapaa P" ,_.. ,_ - - -- muvaff ıl'Ctial em1117et altına almak ie-

7arıauıa Aakara'm.a elektrik dalı•· bit takıın A vrUtM radyoluı.aıa yap- • Amiral uon Spee ti:voruz. 
luıaı 11Jaderen bu istasyonu dia- tı;ı ıibi biz de bu türla neıriyatta TaQll Dil• lbDI tebdUl ...... iti -- Bunun ic;in takip ettltfmfı ••?asetfn 

· B• h7ltla Udacl mhnlı. tlllni• ln•ilialerin yakaladıkları, sakat- ana httunr. aene 111rtta•lanma a kca an-letkea içimizden §6yle bır arsu ıe- içten ve dqtan haberler verirken • latınaiı büy(lk bir haa telikkf edecetim. 
çetlll : herıaa yeni Tilrk bqarılarıadan da .als, rlJ7/e olaoalrU: ladıldarı H Montevideo limanına 

-Mademki istasyonumuzun yurt kısaca ve muntazam bir program aJ. TuJll MI•_.._. teWIJl ...._iti aılınmala mecbur ettikleri Amiral 
dqıada da dinleyicileri vardır; o tında bıb.setHi ve Tark umumi el- Aode Cemal Nadir Oller'e bu Von Spee alman zırhlısı bir muha-
balde aedea oalarıa dili ile de ko- kirını alcsettirmek imlcinını bulmak yullfl ııedea yaptıfı aonıla, fU rebede galip, birinde de mağlfJp 
nuımuyorus 1 için Nbab ve ..... m •aetelerinde tN1Yabı mı nrlrl 

l -.- • Al-·-• bJ•ap _ ... ,, .. __ • olan eski bir •miralın ismini tuı -Vakıa bizim hiçbir memleket, b ç çıkan ebemiyetli makalelerden ha- - _.,,.,.. • cu ......... -.. 
bir millet aleyhinde esir dal~aları- 1'aalar okusak ı oal•t arus'daa ae aalar I yordu. 
na vereceğimiz tek bir aöz, tek bir ... Son çarpışma. rah~tli amlralı, 
cümle yoktur. Fakat kendimizi ta- • • • Kareli/ ö/OmDndın bu kadar soara bit defa 
nımıyanlara taaıtınd hususunda, Yanlıf bir muraf/ 
böyle modern ve kudretli bir vaı. FiaJa11di3a cepltesindea ._elen ba- daha mı ıaallflp etti! Ne dersiniz ? 
tadan nedea istilade etmiyelim 1. KarikatQrist Cemal Nadir, - bir berlude, lialeria mlttnild olarak T.1 

Cihazları hali g6rmüyoruı. 
Piyasalarımızın 7eniden kazandıiı can

hlrk ve cenieliii elde edebilmek makn· 
dlyle alınan brarıarm ve tedbirlerin ne
ticelerini muhafua edobilnı.k için mcıat
leketimizde yeni teraitin iıtilıam ettlll 
c'bazlan lrlfl «örmil oruı. Bir taraftan 
ihracatın tııns'minde, biıimle mitnaatbette 
bulunan plyasalann bünyelerine ticari 
mckanızmamızın kolayca ve tamamiyle 
lntıbak edebilmeai lbımdır; bamın nor -
mal zamanlarda temini c\iç de ildir; ti• 

1 cart pratik klfidir. Ancak bucün bemea 
1 C Sonu 4 anca saylada) 
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r DIŞ POLITI KA J 
Sovyetler ve 

Milletler cemiyeti 
Finlandiya'nm ıikayeti üzerine 

tıoplanan Milletler Cemiyeti konaeyi 
"• aaamblesi, Sovyctlcri cemiyetten 
ihr•ç etmiye karar vermiıtir. Bun
dıuı baıka Milletler Cemiyeti, Sov
)'etlerin Finlandiya'ya ka~ı gınş

li.kleri taarruıı: hareketini takbih et
tnelıte ve cemiyet azalarını, bu kü
çijk devlete yapncaklan yardım 
lloktaaında ıserbe$t bırakmaktadır. 
Sovyetıer hnkltmda Yerilen bu üç 
kararın ikinciainde ve üçüncüsünde 
hir yenilik yoktur. Bugüne kadar, 
Sovyetlerden ba§lıa üç büyük dev
let, Japonya, İtalya ve Almanya 
h-.kkmda da Milletler Cemiyetine 
tikayet gelmiıtir. Ve her üç devlet 
hakkında takbih karan verilmiş, Çin 
~e;ıinde olduğu gibi, cemiyet 
~aları tecavüze uğrıyan devlete 
>'ardundn bulunmıya davet edilmiş
ler, hatta Habe§iatan me&eleainde 
İta.lya hakkında zecri tedbirler de 
tatbik edilmi§tir. Fakat ne Japon
ta'nm, ne Almanya'nm ne de ltal • 
)'a'nm cemiyetten ihracına gidilme
tb.ittir. Bununla beraber, her üç dev
let do Milletler Cemiyetinden istifa 
e~Jordir. Belki de tart kararı ve
rilınem~inin bir sebebi budur. Sov
)'etlerin istifa etmek istemedikleri 
•nlaıılmca, cemiyetle alakalarını 
l:enmek karan verilmiıtir. Sovyetle
tin Milletler Cemiyetinden çıkanl
tl1alanna önayak olan devlet Arjan
tin'dir. Dikkate li'lyıktll' ki Arjantin, 
l .. viçre Ye Portckiz'le beraber, 1934 
ıeneainde Sovyetlerin Milletler Ce
ıniyetine girmeleri aleyhine rey ve -
ten üç devletten biridir. 

Sovyetlerin 1934 senesinde Mil
letler Cemiyetine girme)er:i, beynel
lllilel münasebetlerin tarihinde bir 
dönüm noktası olmu§tu. Büyük har
hın sonundan beri Sovyetler enter
tıaayonal işbirliğinden uzakta kal
!nr§lardı. Bir taraftan orta Avrupa -
da kuvetli bir Almıpıya'nm belir
tnesi, diğer taraftan da Uzak Şark
ta Japonyn'nm tazyikı, Sovyetleri 
Milletler Cemiyetine yakla~trrdı. 

Büyiik ve kuvetli Almanya'nm 
telkin ettiği korku Fransa'yı da Sov
Yetlere yaklaştrrmı~tı. Bu §artlar al-

• • ,. - .. 1 -- 1 Otıt4 ~_.." .. ~in • 
de Milletler Cemiyetine girdiler. 
R.evolüsiyoner bir devletin Milletler 
Cemiyetine girmesini o zaman gayri 
la.bii görenler bulunmuştu. Fakat 
fİrndi daha vazıh olarak anlaşılıyor 
ki Sovyetler 1934 senesinde Millet -
ler Cemiyetine girerken, harici poli
tikalnrmın nna hattından ayrılma • 
•tuşlar, belki de tabiye değiıtirmi~ -
lerdi. O günkü §artlar altında de
ttıokrat devletlerle yapmak lüzumu
rıu hissettikleri i§birliği siyasetinden 
Almanya ile imzaladıklan 23 ağus
tos paktı ile ayrılmı§ bulunuyorlar. 
F'ilhakikn Milletler Cemiyetine aza 
olduklan cyl\ıl 1934 Sovyet harici 
J>olitikasınm tarihinde bir dönüm 
rıoktruıı olduğu gibi, 23 ağustos pak
tının imzası da yeni bir dönüm nok
taaıdır. 

Sovyctlcr, 23 ağustos paktı ile 
harici politikalnnna yeni istikamet 
"erdikten sonra Milletler Cemiyeti
nin azası olarak kalamazlardı. Po -
lonya'nm işgali izah edildi. Sovyet
lerin üç Baltık memleketiyle imza -
ladıkları ka~ılıklı yardım paktları 
da izah edildi. Almanya'yı müteca • 
\tİ;ı addetmiyecekleri hakkındaki 
aörii~ dünyanın gÖrü§Üne uygun ol -
tnamakln beraber, bu da politika 
icabı söylcnmiı bir söz telakki edil • 
di. Fakat Finlandiya'ya karşı giriş -
tikleri hareketin tevilini Milletler 
Cemiyeti bir türlü kabul edemedi. 
Ve kırk devlet bunu takbihte itti -
fak etti. Kırk devletin murahhaısla -
l'lna "lnciltere'nın ve Fransa'nın 
Milletler Cemiyetindeki adamları,, 
denemez. Çünkü kırk devlet dünya 
d 'llektir. 

Milletler Ct-.miycti Sovyetler hak
lundaki bu kararını memnuniyetle 
"ermiı olamn:ı:. Çünkü esasen zayıf 
olan cemiyet bu karar ile biraz da -
ha zayıflamış oluyor. Sovyetler Ce -
hıiyetin azası olduktan sonra 23 

iustoaa k dnr sulhun ve ko1lektif 
ho.rışın en hnraretli taraftan olmu§• 
lardı. Litvinof beş sene içinde Ce. 
llevrc'nin en ehemiyetli siması oldu. 
biğer büyük devletlerin cemiyete 
İtar§r bağları çö:ı:üldükçe, küçük 
devletler Sovyctlcrin Cemiyetçi sulh 
l>olitilıı:alarına büyük ümit bağlamıı
lardı. Bu derece yakın bir alakanın 
böyle an:nzın kc11ilmesi bu ümidi 
hediYenler için acı bir hayal auku -
tudur. 

A. Ş. ESMER 

·-----~--~----
Karadcni?. kıyıları dünyanın en 
nefis fındığını yetiştirirler. ln
aan vücudunun en kuvetli kömü
rü fındıktır. 

ULUS 

_HOLLANDA VE BELÇİKA HÜKÜMETLERİN;E 
YAPILAN SULH TEŞEBBÜSÜ ÜZERİNE 

c 
Lordlar Kamarasında 
reyon eden müzake el r 

Londra; 15. a.L - Reuter ajansı bil
diriyor : 

Lordlar kamarasında, Kont Dam -
ley tarafından sorulan bir sual Hol
landa ile Belçika'nın yaptıkları tavas
ı;ut teklifinin tetkikine imkan ver -

ç'Almanya'ya yardıma 
hazınz ama •.• 

uBiz her zaman müzakereye 
hazır bulunduk,, 

Bazı hatipler manevi bir üstünlUk Bi.z her zaman müzakereye amade 
iddiasında bulundular ki, ben bunu bulunduk. Harptan evel bunu mütead
biraz güç kabul edebileceğim. Bizler, dit defalar isbat ettik. Harp başladık
i~d partisi azaları, ısulh planımızı i- tan sonra bile her söylediğimiz söz ve 

miştir. :n _ 
zah ettik. Bu planın tatbikı kabil ol - her yaptıgımız harekette hiç bir mü -

Kont Darnley, hükümetin bu tek - dugvu mütaleasındayız. Kaldı ki, bu zakereye karşı kapıyı kapamadık. Bir 
liften istifade ederek serbestçe müza-

pla~n, sulhun, o sulhu muhafaza etmek çok fırsatlarda şu ciheti tebarüz ettir
kere edilecek bir sulh teminine amade 

istemiyen bir hükümetle akdi halinde dik ki, beynelmilel mahiyette esaslı 
olduğunu ifade etmek isteyip isteme-

. · - hir. bir kıymeti olmıyacagy ını anlat- şartların yerine getirilmesi şartiyle, 
diğını ögrenmek arzusunu göstermiş- ~ 
· maktadır. Her hangi bir sulhun bazı dünyayı yeniden tanzim etmiye çalı§--

tır. d A 
Kont Darnley, İngiltere'nin, kendi iadeleri ihtiva etmesi lazımgeldiğini mak hususun a lmanya'ya tam el -

f .k · · söyledik. Kont Darnley'e, Hitler'in birliği ile yardım etmiye amade bulu-
ı rınce, şımdiye kadar Almanya ile 
uzlaşmak fırsatlarının çoğunu kaybet- faziletleri hakkında yaptığı yersiz şe- nacak ve Almanya'yı ne çarmıha ger -

hadetlerı·n · t" k t · y · y mek ne de büyük milletin hakkı olan tiği mütaleasındadır : " Hıristiyan e ış ıra e mıyecegırn. a -
k il 1 -..l Al 'd b h d mevkiden kendisini mahrum etmek ar-akaidinin emirlerine ittiba ederek kem ın g n enıe manya an u şe a e-
t . h h Id k 1 b" t k ·b· I zusu beslemiyecektik. Uzun ve fela-liğe iyilikle mukabele etmenin zamanı ın er a e ·an ı ır e zı ı ge e-

şimdi, hali hazırdaki vaziyette gelmiş- cektir. Fakat biz işçi partisi mensup- ketli bir harptan sonra.aulh yapmanın 
tir. ,. dedikten sonra Kont Darnley, lan da az çok tecrübe sahibiyiz. Uzun güçlüklerini müdrik olduğumuz be -
B. Hitler'in noktai nazarını izah et- müddet hizmetler ifa eden şeref sahi- dihidir. Fakat bu güçlüklerin Alman
miş ve sözüne şöyle devam etmi§tir : bi, büyük kabiliyetli kimseler tanıdık. ya'ya, harbın o kadar fazla felaketi 

" _ Müşkülattan çıkmanın bir ça- Bunlar, kendi vatanlarında yani Al- mucip olmadığı ve o kadar pahalıya 
resi vardır 0 da, Hollanda'ya ve Bel- manya'da Hitler ve ortakları tarafın- gelmediği kanaatini verecek bir sulh 
çika'ya yahut bitaraf diğer bir dev _ dan vahşiyane bir surette feda edildi- yapmamız halinde Avrupanın uğnya
lete, kendi nezaretleri altında, serbest Jer. cağı müşküllerden daha fazla olacağı
müzakerelere girmeğe amade olduğu- Almanya'ya daima yardım etmiye na kani değilim. Böyle bir sulh yapıl
muzu, söylemek ve hiçbir taahhüde :tmadeyiz. Ve ona sadece dünyada ali- dığı takdirde Almanya'ya yeniden har 
girmeden, her iki tarafın faal bir an- cenap bir rol bırakmıya değil, belki ba başlamak cüreti verilmiş olacaktır. 
laşma arzusu gösterdiği takdirde bu- alman milletini imha arzusunu hiç bir Sulh için lüzumlu ıartlcu 
nun inkişafı ve kuvet kazanması ümi- zaman bei;lemiyeceğimlz teminatını Bugün bütün münakaşa sulh müza 
di mevcut olduğuna iman beslediği - vermiye de hazırız. Yegane arzumuz kerelerinin muvaffakiyetle isali müm
mizi anlatmaktır. ,, Almanya'nın cihandaki eski muhte - kün olduğu düşünceı;ine istinat etti -

Kont Darnley, bu cereyana kapıl - rem mevkiini tekrar almasıdır. İşte iş- rildi .Geçen hafta tenkit etmiye ça -
mak tehlikesine maruz bulunan küçük çi partisinin vaınl olmak istediği had Iıştığım fikir, bu idi. Büyük bir esef -
bitaraf milletlere karşı İngiltere'nin budur. le görüyorum ki, buna muvaffak ola -
bu suretle vazifesini yapmış, olacağı LorJ Halilaka kürsüde .*! mamışım. Fakat bu esasen beklenilen 
kanaatindedir. Ve fikrince, İngiltere bir -eydL Lord Halifaka ısöz alarak, fU beya- :$ 
bu milletlerin, yaklaıtığını dehşetle Hitler'in Rayttag'daki nutkunda, 

d . ku natta bulunmuştur: gör Uklerı felllketten onları rtar - sulh yapmak hususunda ~iddetli bir 
mağa muvaffak olabilecektir. "- Benim miitaleaın §Udur ki: bu arzu gösterdiği iddia olundu. Hitler-

8. Rnllnn~rrn rPıJabı milzakere, şayanı teeı;süf bir manzara in sulh istediğine eminim, fakat biz -
B. Balfour, Alman~ ~Jle!:fıiJ de-- arzetml9tir. B nim ·~~ AZ t:RftAr:ı -• ~ __.___...,. __ ,__ .ı.J-ıu • .J.. 

ğljtlrlr deği§tirme:ı, lngıltere'nin mü- oıan tr cıa~nı.n mil a i~erındc. ce - auJh istiyecektir. Onun Avrupada de-
zakereye girmeğe amctde olduğunu hil- n:et ve samı~uy~ti ~asdık. ede§ım.~- vamlı bir ısulh istediğine pek emin de
kümetin açıkça gösterdiğini fakat Al- ~n b~rada söz soylıye.n bır kaç I?şı - ğilim. Harbın fecayiini benim kadar 
manya'da halen cebir ve tethi§ siste- nın mıl!t db~yı ağır bır zarara ugrat- kuvetlc hiç kimse hissedemez ve sulh 
mi hüküm ıürdüğünü söylemiş ve bu ması ·i-~timalı olduğunu kabul etme - yapmak için ,en ufak bir hareket ola
devam ettiği müddetçe sulh tesisine meklıgıme sebep teşkil eyleyemes. cağını bilirim. Ne bUyilk bir cftrüm ve 
çalışmanın hayalden ibaret kalacağı- (Alkışlar) Balfour'un ve Snel'in nu - ne tuursuz bir hareket olacağını bili
m ilave ettikten sonra demiştir ki : tuklan, diğerlerinin hariçte bırakma- rim. Fakat meselenin esasına gelelim: 

.. - Kont Darnley'in sulhperver ol- ın ihtimalinden korktuğum fena tesiri Bundan üç ay evet harba girmem!-
duğunu ve bununla iftihar duyduğu- izale hususunda çok faydalı olacaktır. rl icap ettiren sebepleri kabulde bak
nu tahmin ediyorum, fakat sulhperver Şu noktayı tasavvurda güçlilk çek - 1ı mı yoksa haksıs mı idiniz? Haklı 
olmak başkalarının da sulhperver ol- mezainiz ki, alman propagandası bu - idi iseniz, bizi barba sevkeden davayı 
ması ıartiyle mükemmel bir ıeydir. rada söylenen sözlerden istifade ede - zafere ulaştırmak için sarfedilmesi i
Eğer İngiltere silahlarını terkederse, cek ve memleektimtzde ittihat bulun - cabcden bütün gayretler gösterilme _ 
akibetin ne olacağını bilmiyen kim madığını iddia eyliyecektir. Müttehit den durmak doğru olur mu? 
vardır ? Hayatımızı korumak için har- olmadığımız hissini vermekten daha Galebe çalmıya ne nisbette muvaf-
be girmiş bulunuyoruz. Bugün sulh - fena bir ıey olamaz. fa kolaca~ hi ki tahm" ed _ 

l .k A- • • b" ik . 6.mısı ç msc ın e 
perver ı aııııue ıçın ır tehl edir. Londra'da bulunan biltnn diploma- mez. F-L-t ı· · d ku t t 1-
Eğ Al d A h" 

1 
• . . CLA4 e 11nız e ve mevcu o 

t
. de:. manb Y~ erunı ıs erını de~ış- tik milmeasillerln, ingilfz mIIJetfni · " dukça bücadeleyi durdurmıya hakkı _ 
ır ı ıae unu ıspat etmek Almanya ya ittihadı ve kararlannın azimkfirlığı mız y ktu d.. o r. 
uşer . ., , karşısında duydukları takdir ifadesi Sulh ~~ .. Jıl.. bbU k • . 
Lord Chichester, bıtaraf memleket- beni derin suretet mütehassis etmi~ - ah ya~a ~ 8 e~ ıçın 

1 · Al a'y 1 ·1· ı ri b'ld·-· . . ,. val ve -~•tin müsait oldugu kana-erın many ı ngı ı:ı e n ı ıgın- tır. Binaenaleyh müzakerat hakkında- atini . :r-- . 
den daha iyi tanıdıklarını ve bitaraf ki h be 1 ba k 1 rd ku d ğu a1ze veren ve bu yolda hır teşeb-

. a r er 1 a yer e e o n u hüsün muvaffak olacağına ai.zi • 
memleketlerde bırçok almanlann harp zaman aynı hissin duyulaca~ına Umi - dır . - .. . ~ -
istemedikleri aöylendilini izah etmiş- d" d 6 an nedir, lutfeıı aoyler mısınız: ? 
. ım var ır. Ben kendi hesabıma Kont Darnlc 'in 

tır. ç'Uzl. ad '- ""' .. y 
Lort Bhıhop, ıu suali aormuıtur : a§m an ,Raçınan., ., aoylediği sözil ~lı göstermeğc yete-
- Hükümet, sulh müzakeresine gi- Almanya dır,, oek. der~oede aar~h herhangi bir vazi-

rişmek için ne nevi garantiler istiyor? Harba sebep olan son htdiaeleri yetın vucuduna ınarunıyorum. 
Bazı hatipl • d" el • bilmiyenler ve bu müzakereleri tesa - Lort Halifaks bundan aonra, bir 

Muhalif işçi = ~n ~ enN 
1 

düfen ititecek olanlar, Arnold'u din - aulh konferansının muvaffakıyetle ne-
Bukston, demi~tir k" s_ı sı oe !erken ,bugUnkil barba sebebiyet vere- tice~e~e&i için kendisince zaruri o-

" _ HUkümet eğ 1 
• • • di 1 • nin bizim memleketimiz olduğu kana- lan ilci tartı anlatmı~ ve demiştir ki : 

er ıyı p oması . . d" . 1 Bu -rtlan d -· . . ~. B yapmak istiyorsa !ng"lt , · A 1 _ atını e ınırlerse, on arı mazur görme- r4 egı~tırmıyecegım. un-
manya'yı parçala:nak ı a~e ~ın .. _ liyiz. Bu kimseler Almanya ile bir uz- ların temelleri çok sağlamdır. 

. m sa ı gut 1 k . . k''f" d B .. . . 
mek §Öyle dursun, B. Çemberleyn'in aşma yapma ıçın a ı erecede me- u.~u muteakıp Belçıka ve Ho11an-
tarif ettiği yeni Avrupa'yı hakikat sai ııarfetmediğimizden dolayı bizi ha- da. hukümdarları tarafından büyük 
sahasına çıkarmak arzusunu besledi- tilı bulacaklardır. Şimdi her zaman - B.rıtanya'ya, Fransa'ya ve Almanya'ya 
ğini alınanlara anlatması icabeder. dan daha iyi biliyorum ki, bizzat Al- hıtabcn vaki olan sulh teklifini hatır-

Serbest muhalif partisi azası sa"_ manya her türlü uzlaşmadan kaçın - latara~ şu sözleri söylemiştir : Zan -
muel, bu müzakerenin İngiltere'de mıştır .. Me~leketi~in A.l~anya il.e kı- nederım ki: gerek bizim ce.vab.~mız ge
yanlış, hariçte daha yanlış anlaşılması yas edılmeısıne katıyen ıtıraz edıyo - rek Fransa nın cevabı, yenı muzakere
endişesini izhar etmiş ve demiştir ki : rum. Tahtiye edilmesi lfizım gelen ve lere kapıyı kapamamıştır. 

" - Bu müzakere, lordlar kamara- bugün cihanın, içinde çırpındığı faci- Hitler sulh istiyor mu ? 
sının hissiyatını aksettirmiyor. " al _ anın mesuliyetini taşıması iktiza eden Lort Halifaks İngiliz cevabının 
kılar ,. ~ğer. Almanya, . Polonya ve yalnı~. Almanya'dır. . ,. metnini hatırlat~ıktan ve ingiliz ce • 
Bohemya dakı kıtalarını, ışgal etmeğe . Muzakerat :snasında Hıtler ın ha· vahı ile ayni metinde olan fransız ce
hakları olmadığı bu memleketlerden lıne acınması lazımgelen ve yanlış an- vabının bazı fıkralarını zikrettikten 
geri çeker ve bu arazinin muvakkaten l~şıl.an bir adam olduğu _söylendi. He- sonra sözüne şöyle devam etmiştir : 
bitaraf kuvetler ta~afı~~an . işgaline ?ı~ı~ yanlı~ anlaşıl~~ş .ınsanlarız. Ve " - Alman hükümeti ne cevap ver
muvafakat ederse hıç şuphesız müza- ıçımızden bır kaç kışının daha fazla di ? Hitler, cevap bile vermemiş, no
kerat. yolu ~~ılmış olacaktır . ., m~rhamete şayan ol~ları ~i.zim hali· t~nın vüsulünü resmen bildirmemişti 

İşçı partısı bası Lort Smell şöyle mıze de acınmasını ıcabettırır. bıle. Sonradan öğrendiğime göre, Hol-
demiştir : Finlandiya harbı hakkında bir söz landa resmi matbuat bürosu 15. ıı. ta-

.. - Sulhu derhal tesis etmek için sarfedildi. Lord Chichesterin bu cüm- rihinde bir tebliğ neşretmiş, Hollanda 
yapacağımız tecrü~yi derin bir he· leyi tekrar etmeyi faydalı buluşuna ve Belçika sefirlerinin alman hariciye 
~ecanla tasavvur ed']'orum. Fakat di- müteessifim. Zira. hen bunun manası- nezaretinde B. Fon Ribbentrop tara
ger taraftan mantıgım bana Kont nı biliyorsam da dünyanın büyük bir fından kabul edildiklerini ve alman 
Darnley'in teklifini kabul etmenin kısmı, bu cümleyi ingiliz milleti sırf başvekili namına kendilerine tebliğte 
muvafık olmıyacağını söylüyor. Çün- mücadele etmek zevkiyle çarpışıyor bulunulduğunu bildirmiştir. Fon Rib
kü bunun ne netice vereceği biline - manasına almaktan kendini menede - bentrop, tavassut teklifinin ingiliz ve 
mez. Ve çünkü diğer milletler bunun miyecektir. Halbuki ne Büyük Bri- fransız hükümetleri tarafından huşu
m!inası üzerinde cndiıelere düşebilir- tanya ne Finlandiya bu vaziyette de- netle reddedilmesi üzerine alman hü
ler. lfldlrler. ktlmetlnin meeeleyi htıkümsüz tel!kki 

-3-

.-···········································•t. 
: D U N K U ! 
~ •••••••••••••••••••••••••••.••••••.•• ,,,,,,,r 

• 

Cömhuriyef 

Tereddütle mücadele 
Nadir Nadi, Ciimhuriyet"te bu ba~ 

hlc ııltındu. bugünkü harbin en kuvvetli 
acbcb! milletleri kemiren tcrcddüd ve 
knrarııızhk olduğunu 929 ilttisadi buhra· 
rundan sonda kendi kendilerine ittmad· 
!arını kaybeden garp demokrasilerinin 
dünyayı knptansu bir gemiye çcviroilt
lerini tıöyliyerek diyor ki: 

" Son hll.di .. elerin tarihini gözden 
ceçirirsek görünür ki Avrupa muvaze
nesini bozan bütün hadiıselerin menşei 
kararsızlıktır. Fransa tereddüt içinde 
yüzdüğü içiıı Ren kıyılan işgal edildi. 
Milletler cemiyetinin asabi tereddut· 
ten tirtir titredi&! içindir ki Avustur
ya alman edıldi. Nihayet Avrupanın fi
li lideri s:ıyılan İngiltere de tereddüt
ten bir türlü yakayı sıyıramadığı için 
Çekoslovakya tarihe karıştı .. , 

Muhanir makale.sini şöyle bitiri
yor: 

"- Hadiselerin ı;üratle akışı k~ı
amda süratli kararlar vermek hem mil
li. hem de insani bir vazifedir." 

TAN 
Refik Saydam'ı dinlerken 

Sadri Ertem. Tan'da, milli iktrsat ·.-e 
tasarruf haftaıır dolayısiyle başvekilin 
söylediği nutuktaki rakamların beliğ 
ve veciz ifadesini kaydetti~tcn aonra 
diyor ki: 

.. Bugün rak:ımlarm ur.katıındıın me
sut, yeşil golgoli tarlalar, bacalarından 
iktıııarli istiklillimizin marvları işitilen 
fabrika ufuklan seyrcıdilcı; Türkiyeyi 
tahayyül ederken onun hangi branş Ü%ı>
rine kunılmuıı olduğunu wıutmamak gı>
rcktir . ., 

Muharrir, aşnn ortasındaki Tilrki· 
yenin manzaralarmı tahayyül ederek 
makalesini bitirmektedir. 

İKDA ~ 

Başvekilin nutln. 
Abidin Daver, bu yazısında. Dr. Say

da.m'ın milli iktısat ve tasarruf hafta
sı müna&ehetiyle söylediği nutku tahlil 
ederek hiilbatıın diyor ki: 

" İktısadt hayatımızın heım bilanço. 
su. hem programı mahiyetinde olan bu 
nutuk, ruhlııra inşirah vermektedir. 
Nutkun ihtiva ettiği vaitler arasında, 
fazla istihsallltm mutlaka &atdacağrnı 
ve hüklimetin ihtikllra asli meydan 
vcnnlyeceğini temin eden kısımlar mü
himdir. İbtikllr, iktrsadl harbin ve ma
ncvf harbin baş düşmanıdır. Büyük har
bin. "harp zengini., denilen ifrit tipine, 
asla hayat hak'tı verihniyccc:ktlr_ 

Yeni Sabah 

Almanya galip gellne 
Hiiaeyin Cahlt Yalçm. bugfuıkii har-

Romanyadakl 

infilakla 1 kiıi öldü 
Bükreş, 15 a.a. - Dahiliye neza

retinden tebliğ edilmiştir: 
13 .ldnunuevel çarşemba gün! sa -

bahleyin saat 1 de Branşon'da uzar • 
nesti" sellüloz fabrikasının hususi 
bir pavyonunda infilak vuku bulmuş
tur. 14 bin litrelik bir depo patlıya
rak aynı hacimde diğer iki deponun 
devrilmesine sebep olmu§, 61 kişi öl
müştür. Gazdan zehirlenen 90 kişi 
hastaneye kaldırılmıştır. İnfilak se -
bebi ta-hkik edilmektedir. 

Almanya' da bir 
şikôyetler bürosu 

teşkil edildi 

a. a. Matbuat servisi 

bin nasyonııl aosyalizmin galcbC!lıyle 
bitmesi takdirinde zuhur edece!: vazı
yeti tetkik etmektedir: 

"Şimdi, bir an içm, Almany.uıın &"
lip geldiğini farzedeliın. ltl:andınav a 
devlotleri için, Danimarka, Holan 1, 
Belçika ve İsviçre için, orta Avrup~< :t 
ve Balkanlarda Macaristan, Yug~lav
ya, Rom:ınya. Bu!garistnn hatta Tut' .
ye için hayat hnkkı kalır mı zanneder
siniz 

Ecer bu devletler içinde kendileri
nin hür ve müstakil halde payidl.r o.a
bileceklerinl sanan bir tek hükümC"t 
nd:ımr V1ln>a onu:ı bu gibi işlere karı;r 
mnk hakkı yoktur. Çünl:tı bu dere e 
gaf!~ hamakat derecesini bile geç«., 

Hüseyin Cahit Yalçın, muzaf t.:r 
Hitlerden küçük milletlerin insaf ı-. .
lemeııindeki mantıksızlığı izah ediyor 
ve makıılcsinin sonunda d"yor ki: 

"İngiltere ile Frıın k ti bir rruığ. 
lflbiyete uğrayıp Avrupa muvazenesin
deki kıymetlerini tay' ctt"klcri gu11. 
Avrupa, Alınanyıı ile Rusya arlsında 
p:ıylaşılııcak ve belki de İt:ılyaya bir 
parça hisse verilecektir. Falr.at bu da 
muvnkkattir. Nasyonal sosyalizm ya
şndılı:ça Avnıpada yegfuı.e hikim dcvlct 
olma'k emelini ve caycsini terketmiye
ccktir." 

Son Tergrıf 

Millt Şef'in seyahati 
Ethem İı:zet Beni~ Son Tel&raftıı. 

Er.zuruın'uın bir tarfhçeısinl yııpmakta 
V<e bugUrı bu edırin tren Yolu sayesin
de diğer fdılrlerlmi.zdcn hiç bir far.b 
olm:ıdıfnu kııyrt ve ReisicUmhur İnci
nu'niin veda nutuklanndaki &Özlerini 
tebıırüz ettirerek eöyle demeütedir: 

"Nitekim kendileri de veda nutuk
larında ETZUnmıun umran.ıtı3. ve bu 
yoldaki faaliyetlcrb:ıe lprct buyurur
larken i~llerindekf Erzunımu da 
~!andırmakta Ye l~ret ba-yumıakta
dırlar. Reisicümhurun "Erzuum'da yük-
6dt cemiyet. vatanpc~ zihniyet her 
s:ehrocte llşiklr surette gôrliniir." diye 
aynca '"1Stflandırdrğı Erzurum, yük
selt istlkballl bir türle tdırl obnaıwı 
cunır ve emniyetini şimdiden tunis vo 
kahraman sinesinde tnwm:bilir ... 

Son Posla 

Finlandiya'nm kdiramanlıfı 
Selim Ragıp Emeç. Son Posta'da 

Finlandiya Uo ~ R!M!rt anı.sı:oda 
cereyan eden harbin Ubil l8rt1arm 
müsıındcslıllğine ıııbneıı Qm inat ve 
şiddetle esaslı bir rmıvaffa.k.iyet g&.. 
termedifinl, finlcrin milza.kerclerle 
kendilerinden istenen topraklan haya
ti ururet ica.bı olarak ven:ncmeleri. 
ltüçlW de ohoa _....rla idU'e edilen lcahi
lJ7ctH bir milletin ne bil)"Ük kahra
manlıklar r.ıratmaia. kadir olduiumı 
tcıbarliz ettiıttck IÖYle demektedir: 

"Finlandiya )"llnn cesaretiyle do
liJ. rösterdiği kahramanlıkla da umu
mi bir takdir ve tahsin kua?mU1trr • ., 

................................. ı 

Dl~ HABERLERJ ................................. 
X Londra - İngilizler askeri kam

yonlar için kurşun ve hatta güllenin 
delemediği tekerlek lastikleri icadet
mişlerdir. Gülleler tekerleği kımıata 
fakat tekerlekten ayrılan lastik par
çalarunıyarak işe yarayacak halde kal
maktadır. 

X Londra - Beynelmilel ışçı ve 
sosyalist partileri, harbin tevlit ettiği 
muhtelif meseleleri müzakere etmek 
üezre dün burada gizli bir toplantı 
yapmışlardır. 

X Sofya - Nazırlar meclisi, bul -
gar - sovyet ticaret muahedesi mtlza
kerelerine başlamak üzere geleceI~ 

hafta Moskova'ya gidecek olan bulg.:r 
heyetini te&bit etmiştir. 

X Madrit - Resmi ceride, bir ka
nun neşretmiştir. Bu kanun, saııayiin 
tensik ve müdafaasına mütealJik olup 
ecnebilerin İspanyol sanayiine iştirak
leri nisbetinin sermayenin dörtte bi
rini tecavüz edemiyeccği esasını vaz
etm k edir. 

Alman hududu: 15 a.a. _ Havas X Roma - B. :Musolini, doğu hu-
ajansı bildiriyor : dudunda bir teftiş seyahatinden dö -

Mareşal Goring, ahiren bir şikayet- nen ma~eş?l Rodolfe Graziani"yi ka -
1 b .. . d"ld"ğ" . b"ld" . bul etmıştır. er urosu tesıs e ı ı ını ı ırmış- 1 . 
tı·r tyı· menbadan al 1-. t .. _ X Londra - kı Irlanda tethişçisi . ınan malıma a go ·a hkfi a·ı . . 
re bu merkeze gelen şik5yetler günde 

1 ~; ~~ mV~ ~.mıştırk .
1 

] 
dokuz bini bulmaktadır. Bunlar, iaşe 0 ıo - . a ıvosto ı e apon-

"k 1 t · · d k . 1 1 k ya arasında. bır fırtına esnasında ba • 
vesı a arının evzıın e ı yo suz u - ı . . 
1 d · t" h a· 

1 
• d .

1 
. tan ntıgırka Sovyet vapurunun bat-ar an, ır ışa a ıse erın en, ı tımas- w • • 

1 d lk1::. t tm kt "hb 1 tıgı noktada şımdıyc kadar 480 ceset ar an ~ cıye e e e ve ı ar arı 
. i t kt d" toplanmıştır. 
ıt va e me e ır. 

X Bernc - Federalkosey. ordu ku-

Türk köylüsü yurdumuzun e.şsiz 
mahsullerini senin için yetişti
riyor. Onları bol, bol ye ki köy
lünün yüzü gülsün. 

ettiğini söylemiştir. Binaenaleyh iti
raf ederim ki, meselenin hala müza -
kereye açık olduğu fikrine Darnley 
kadar ehemiyet veremem. 

Zannediyorum ki, gerek bu sebep
le gerek daha başka sebeplerle bu 
müzakere beyhude olmuştur. Ve te -
menni ederim ki, yabancı memleket
lc~e bunun hiç bir kısmı çıkarılma
dan tamanu tetkik eöilsin. "Alkış
lar". 

mandanlığıyla mutabık kalarak, aske
ri istihkamların incıasında. 15 yaşın

dan 60 yasımı kaiar bütün i.:·izler:n 
istihdamına l~arar vermiştir 

Yunan g ze~eleri ve 
radyomuzun neşıtyatı 

Atina, 15 a.a. - Atina ajansı bildi
riyor: 

Bütün gazeteler, An1~ara radyo 
postasının yuna'lca neşriyatını teba
rüz ettirerek haber vermekte ve iki 
dost ve müttefik memleketi bağlıyan 
çok sıkı rabıtaları daha ziyade sıkış
tırmağa hizmet edecek olan bu mesut 
te.ıebbüsü sevinçle karşılamaktadır. 
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Harp ekonomisi ve tasarruf 

Ticaret Vekilimiz radyoda 
bir konferans verdi 

(Başı 2 inci sayfada) 

bütün ahı:,r piyasalarımızda teşkilatlanmış 
bir cephe buluyoruz, hata birçok defa a
laka.dar hükümetler, muhtelif ihtiyaçlarla 
tıcari işleyişin önünde gidiyor. Diğer ta· 
raftan, ithalatın tanziminde de aynı vazi
yette bulunuyoruz. Daha söze başlarken 
arzettiğim gibi harp ekonomisi tedbirleri 
almış bulunan bütün hükümetler, mal 
satmağı, bugün mal alabilmenin bir tabii 
yapmışlardır. Bazı maddeler üzerinde iç 
piyasamızda gördüğiımüz hassasiyetin bir 
k.smı da buradan gelmektedir. 

İç piyasamızda mevcut malların tevzii 
i~!ni de aynı sebeplerden dolayı aynı de
recede ehcmiyetle telakki etmekteyiz. 

Bütün bu vaziyetlerin biribirine bağlı 
ve biribirini ikmal edecek tarzda tanzimi 
için lazım gelen cihazları vücuda getir
ıneğe başlamış bulunuyoruz. 

T e§kilatı kuvetlendireceğiz 
Önde ihracat maddelerimizin mühim. 

J .. -:nden başlıyarak İhracatçı Tacir .Bir-
1 'deri kurduk; ihtiyaca göre bunlaı ço. 
l •ltarcağız. 

İthalat ve iç piyasa için mümasil te
şekküllere ihtiyaç hissediyoruz. 

Bu te~ekküllerin ruhu şudur: normal 
ve mutat şartlar içinde çalışan tacirleri
mizin bugünkü ahval içinde de, aynı tem
po ve aynı muvaffakiyetle çalışmalarını 
mümkün kılacak bir tesanüt ve el birliği 
yapmalarını tenıin etmektir. Her tica
ret şubesinin kendisine has birçok güçlük
leri ve tehlikeleri birlikte önlemek ta -
cirlerin menfaatiyle memleketin yUkııek 
menfaatlerini . filı_enkli bir surette götür
mek ve her bır tıcaret şubesinin zarure
ten bağlı olduğu diğer ticaret, sa.nayi ve 
.istihtıal tubeleri ile irtibatını temin et
mek, hükümetin takip ettiği ticaret poli
tii<asma kuvet olmak ve onun tam ve 
muvaffak surette tatbikatına yardım et
mek, hülasa tacirlerinıizin emniyet icin
de ve ıuurlu maksatlara müteveccih bir 
ııekilde çalışabilmelerini tahakkuk ettir
mek, tacir birliklerinin hedefleri olacak
tır. 

nizamı içinde yaşıyan kasabalarda toplan
mıştı~. ~emek, nüfusumuzun büyük bir 
e~s~rıyetı ar~sın?a henüz arttırma ve bi
rıktırme hareıtetı ya hiç yok, yahut yok 
denecek kadar az ve cılızdır 
.. H~rkes bilir ki köylü, bUtün dünyada, 

~ırıncı. d_er.ecede biriktirmeğe meraklı bir 
ı~san .. tıpıdır . ve ictimai ihtiyatın en bari:.: 
b!r numunesıdir . .Bizde bu umumi kaide
nın ta?a.kkuk etmemiş görünmesinin se
beplerın!. burada tahlil edecek değilim. 
'\ncak ~urk cemiyetinin en sa~lam temeli
nı teşkıl eden türk köylüsiinün havat 
şartları~ı, bugunkünden daha ileri ve da
h": tan~ım .edilmiş bir hale getirebildiği
~ı~k~un, türk şehirlisinin imkan buldugu 
ırı tır'!1e hareketinin köylerimizde de 

ve bel~ı daha büyük bir nisbette inkişaf 
edecegıne kani bulunuyoruz. İçtimai mu
kavemetin esası, bütün halk zümrelerinin 
ay:nı nisbetler içinde umumi refaha işti
rak edebilmesidir. Bütün icraatında bu e
sas.ı göz önünde tutan hükümetin direktif
lerıni bu istikamette de taha~kuk ettir
meği, bugünkü dünya şartları içiııdelci u
mumi siyasetimizin temeıı ola•aıt kabul 
ediyoruz. 

Sayın dinleyicilerim, 
Tasarruf ve Yerli Mallar Ha!tazı vesi

lesile bana bura.da tahsis edilen kısa daki
kalardan istifade ederek, memleketin en 
yakın ihtiyaçları için almış ve almakta 
bulunduğumuz kararlardan ve tedbirlerden 
ve bunların istinat ettiği mülahazalardan 
sizleri haberdar etil'~{ zevki içinde, hepi
nize güzel ve mesut günler tem~.ını eu~
rim. 

Vakıflar galerisini 
gezenlere kolaylık 

ULUS 

SPOR 
111111111111111111111111111111 

Güreş teşvik müsabakası 
Bölge Giire§ ajanlığından : 

1 - 23-12-939 Cumartesi, 24-12-939 
pazar günleri tecrübeliler arasında 

Greko - Romen güreş teşvik müsaba-

"Türkişe Post,, 
idarehanesinde 

araştırma 

EJe ge~en birçok risale:cr 

Müddeiumummğa verHdi 
kası yapılacaktır. İstanbul, 15 (Telefonla) - İstan -

2 - Tartı cumartesi saat 1,30 dadır. I bul'da çıkmakta olan almanca Türkişe 
l\fösaba~a}~~ .1~.30 da b~şlanacaktır. Post adındaki gazete idarehanesinde 
Pazar gunu ıçın cumartesı alınacak zabıta bir araştırma yapmıştır. Yapı -
neticeye göre kulüp mümessillerine lan arama neticesinde, matbaada son 
şifahi tebligat yapılacaktır. günlerde tür!cçeye tercüme edilerek 

3 - Tolerans iki kilodur. gazete ida;elerine ve sair yerlere da -
4 - Bu müsabakada derece alvn mu ğılan "Tan" gazetesi ve türk matbua

sabıklar milli takıma seçilmiş ve Tür- tı aleyhinde bir Sovyet gazetesinde 
kiye Güreş birinciliği almış güreşci- çıkan makale ile Sovyet komiserler 
!erle bilahare karşılaşacaklardır. heyeti reisi ve hariciye komiseri Mo -

5 - Mim takım gtireşcileri bulu - lotof'un nutkunun suretleri ve alman-
nan M•ıstafa Beton, Ahmet Savaş, ların beyaz kitapları çok mikdarda bu-
Yaşar, Doğan, Ankaralı Hüseyin, Ce- Iunmuştur. 
lal Atik ve Türkiye birincisi Vahit Mez1;:ur gazetenin ileri gelenleri 
Ceyişakar bu müsabakalara iştir&lk et- bu risalelerin alman sefarethanesi mat 
miyccektir. buat bürosu tarafından tercüme etti -

6 - Hakerı11 er: Ba~ hakem; Tay- rilerek Türki~e Post matbaasında bas-
1ar Yalaz, S elman, Ziihtü Di~cioğlu, tırılı!ıkları:ıı inkar etmislerdir. 

Necip Tulunay, Necmi Tolunay, ka- Burada bulunan risaİeler İstanbul 
tip: Necdet. müddeiumumiliğine tevdi ·edilmiştir. 

Tahkikata devam olunmaktadır. Bisiklet $pi)m faaHyeH 
Bölge bisildet ajanlığından : 
Bölı;enin bu yılki kış bisik!ct faa

liyet programı aşağıda gösterildiği şe
kilde tesbit edilmiştir : 

1- 17 birin~i kanun pazar günü ko
şucularla tanışmak ve sınıf taksimi 
yapmak maksadiyle yirmi kilometre 
mesafe üzerinden antreneman mahi
yetinde bir müsabaka yapılacaktır. 

2- 27 kanunuevel çarşanba günü, 
Atatürk'ün Ankara'ya geH~lerinin dö
nüm yılı münasebetiyle, Gölbaşı'ndan 
başlamak ve Ulus meydanında niha
yet bulmak üzere bir müsabaka yapı
lacaktır. 

Tekaüt ve yetim 

maaşlarının tahvil işleri 

hakkında bir karar 

Muhasibin kitabı 
Yazan: Divanı Muhasebatta 
Murakıp Yusuf Kenan Ün&al 
Resmı ve hususi bilummn muhasipleri, 

ikinci derece amiri italan ve masraf ta
hakkuk memurlarını mesuliyetlerde.n kur
taracak olan yeni Barem ve Ma.aş kanun
larını ve izahnamelerin.i. ve tediyeyi ilgi
lendiren bütün masraf kanunlarını ve 
vergilerln sureti hesabı hakkında tatbiki 

. m" .. 11leri ve maaş, tekaüd, dul ve yetim 
maaşlarını, ücret, gündelik, muhtelif ikra
miye ve tazminat, huzur hakkı ve müteah
hitlere yapılan tediyat, aidatı be'iye ve 
aaireyi ihtiva eden ve evclce 

Dıvanı Muhasebat reisliği 
tarafından bastırılıp Heyeti Mürakabeye 
tevzi olun.an 

UMUM1 TEVKlFAT 
CETVELLERi 
neşredilmi,tir 

607 sayfa. Fiatı 3 liradır. 
Posta Kutusu NO. 366 ya müracaat 

ViLAYETLER 

Kapah za~·fusulile eksmme ilam 
Muğla Valiliğinden: 
1- Eksiltmeye konulan iş : Muğla 

hükumet konağı bodrum katiyle Ad
liye kısmının umum inşaatı. 

2- B!.ı inşaatın keşif bedeli 14845 
lira 74 kurustur. 

3- Bu in~aata ait evrak şunlardır 
A- Proje 
B- Ke~if cetveli 
C- Kapalı zarf usuliyle eksiltme 

şartnamesi 

D- Bayındırlık işleri genel şartna -
mesi 

E- Yapı işleri umumi fenni şartna-
mesi 

F- Hususi şartname 
G- Fenni şartname 
İstekli.ter bu işe ait evrakı Muğla 

Nafıa Müdürlüğünden görebilirler. 
4- Eksiltme 22. 12. 939 cuma günü 

saat 15 de Muğla Nafıa Müdürlüğfın
de teşekkül edecek komisyonda yapı
lacaktır. 

5- Muvakkat teminat 1113 lira 43 
kuruştur. 

16. 12 ~ 19S9 

RADYO 
TURK1YR 

RADYO DtFUZYOM POSTALARI 
TUR KİYE ANKA 
Radyoıu Radyos 

Cumartesi, 16. 12. 1939 
12.30 Proıı.ra.m, ve momleket saat aya 
13.35 Ajan.s ve meteoroloji haberleri 
13.50 Ti.irk mütiği 

Çalanlar: Rı:ıŞell Kam, Reşat Ere 
iız~ttin Okte, Cevdet Koz~n. 
C>laiyan: Müzeyyen Senar 
1 - Sel. Pınar - Ra$t ııarkı: (Yıı 

ntz benim ol) 
2 - Lemi - Rast şarkı: (Yok 

cana işıka hiç ülfetin) 
3-Arif Bey - Mahur şarkı: (S 

ninle durmak derdinfil< eyler b 
ili) 

5-.İzzottiıı Ökte: Tanbur taksim 
6-.Halk türküsü: (İkide turnam) 

(Kesik S'.\.Çın kumraldır); (M 
şeli, meşeli); (İki karpuz b 
koltuğa sığar mı) 

14.30 Mtizik (Riyaseticümhur bandosu 
Şef: İhsan Künçer) 
1- Meiımet Ali: İzmir ıruırşr 
2 - Charles Ansliffe; Çigan Seren 

dt 
3 - Bedioz: Roma karnavalı nve 

türii 
3 - M. de FalJa: Sihirbaz aşk bal 

11in.den iki parça 
S - R. Korsakoff: Antar (üçüncü 

sım) 
15.15/ IS.30 Müzik (cazbant - P1.) 
18.00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı, Ajaruı ve 

teoroloji haberleri 
18.25 Mü3ik (Radyo caz orkestrası) 
19.00 Türk müziği 

Calanlar: Kemal Niyazi Seybu 
Vecihe, Re~at Erer, İzr.ettin Okte 
1 - Okuyan Mustafa Çağlar 

1 - Bayati peşrevi 
2- Sel. Pınar - Bayati şa.rkı 

· (Artrk yetişir çektiğim) 
3 Rahmi Bey - Muhayyer şar 

kı: (Serapa hüsnüllnsın dilsi 
tansm) 

4- Hafız Yusuf - Hüseyn 
şarkı: (Saçın bükümleri gö 
nül bağıdır) 

5 - -·· - Giilizar şarkı: {Gü' 
şen bahçesinde) 

6- .... - Muhayyer şarkı: (Bu 
gün aym on dördü) 

'l'r 2-0kuyan: Radife Erten 
1 - Bimen şen - Seg.'ih ~.-·kı 

(Sun da içsin y:ır elir.tl:-r:) 
2-Arif Bey - Segiih qar·-ı: 

(Olmaz i!5.ç sinei s;;tparer"- ı 
3 - Sel. Pı:ıar - Hüzzam ş:ırkı: 

(Aşkınla sfüünsem) 

~~yanm bugünkü vaziyeti içinde, 
sev~ılı yurdumuzun iktısadi bünyesini ku
vetlı tutmak ve piyasalanmızı sarsıntı
lardan mas:ın bulundıımıak vazifemizdir. 
Bu vazifeyi yerine getirmek için alınacak 
kararların ve tedbirlerin tahakkuk etti
rilmesi işini hükümetler ya kendi elleri
ne alırlar; yahut alakadarların yapmasma 
nezaret ederler. Biz, bıı ikinci şekli ter
cih ediyoruz. 

3- 27 Birinci kanun gününden son
dürlüğü binasında tesis olunan galeri ra, aşağıda tarihleri sırasiyle gösteril
Vekaletlerle resmi dairelere mensup diği şekilde kışlık faaliyete devam 0 _ 

zevat tarafından gezilmektedir. Res- lunacaktır : 

mi ziyaretler 16-12-939 Cumartesi 31 Birinci kanun pazar ·konuşma 

Türk Vakıflarının tarihini ve vakıf
larımıza ait abidelerle ictimai müesse 
seve hizmetlerin ve ehemmiyetini ve 
bunların idare ve idamesini temine 
matuf bu günkü çalışmaları izah et
mek maksadile Vakıflar Umum Mü -

Tekaüt ve yetim maaşlarının kaza
lar arasındaki tahvil işleri şimdiye ka
dar eenede bir defa ve mali senenin 
son ayı içinde yapılmakta idi. Bu ha
lin bazı şikayetleri mucip olduğu ve 
birçok vatandaşların hazan sekiz on 
ay beklemek mecburiyetinde kaldığı 
gi.irülmüfitilr. :rvlaliye Vekaleti son bir 
kararla tahvil işlerini senede iki defa
ya çıkarmı;atır. Tahvil müracaatlarına 
mütedair muameleler bundan böyle 
mayıs ve ikinci teşrin aylarında yapı
lacaktır. 

6-. İ~t~klilerin eksiltmeye girebil
melerı ıçın bu seneye ait ticaret oda
sında kayıtlı bulunduklarına dair ve
sika ile ihaleden en az sekiz gün evel 
resmen vilayet makamına müracaatla 
alacakları ehliyet vesikasını ibraz et-

4 - Bimen Şe.n - Hüznm ı;ar· 
kı: (Sükununda geçer) 

?J. 3 - Olc'.lyan: Sadi Hoşses 
1-Arif Bey - R~st şarkı: 

(Fitneler gizlemiş ahu gözü· 
ne) 

Ticaret hayahnın tabiiliğini 
muhafaza edeceğiz 

En müşJrii1 şartlar içinde bile, iç ve dış 
piyasa için takip ettiğimiz ve edeceğimiz 
t!caret politikamızın tatbikatında, ticaret 
hayatının tabiiliğini muhafaza ederek yü
rümeği azam! randrman alabilmek için 
fa:;da!t buluyoruz. 

Tacirlerimizin, bu suretle ticari rüşt -
lerine tevdi edilen büyük vazifeleri ve 
bugün her zamandan daha çok güç ve ağır 
olan yükleri, hükümetin de yardımı ile, 
muvaffakiyetle başaracağından eminim. 

günü saat 13 de nihayet bulacaktır. günü- içtima mahaIIi stadyumdur. 
Haber aldığımıza göre galeri bu a- 7 İkinci kanun pazar -musabaka-

yın sonuna kadar halkın gezmesine a- içtima mahalli stadyumdur. 
!;lk bulunduru1acaktır. 14 İkinci kanun pazar konuşma-

Resmi tatil günleri hariç olarak her içtima mahalli stadyumdur. 
gün saat 9 dan 12 ye ve 14 den 18 ze 21 İkinci kanun pazar -müsabaka-
kadar her isteyen galeriyi serbetce i~t:.ma mahalli stadyumdur. 
gezebilecektir . 23 İkinci kanun pazar -konuşma-
Memurların mesai saatleri haricin- içtima mahalli stadyumdur. 

de ziyaretlerini temin eylemek ve ken 4 Şubat pazar -konuşma- içtima ma-
dilerine bir kolaylık olmak üzere ga- halli stadyumdur. 
leri cumartesi ve pazar günleri saat 11 Şubat pazar -konuşma- içtima 
15 den 18 ze kadar açık bulundurula- mahalli stadyumdur. 

meleri lazımdır. 

7- Teklif mektupları yukarıda 
dördüncü maddede yazılı saatten bir 

Ankara Galatasaray spor kulübü re-Isa:..; e~_el~.ne .. ~~~ar Muğla Vil~yeti N~-
isliğinden : · 1 fıa Mudur_lugu odasında muteşekkil 

Teşekkür 

Genç yaşta vefat ederek kulübümü- 1 komisyon reisliğine makbuz mukabi
zü ve bütiin arkadaşları ile memleke- Hnde verilecektir. 
tin spor muhitini derin bir teessür Po:;ta ile gönderilecek mektuplar 
içinde bırakan futbol kaptllnım~:t. ve: ..1;{~.ıı.ı-~:ı --.ı.>4.t. --~-·1· ..,.,. •• ".'? ..:ı::~ 
sevgili arkadaşımız Ekrem Kopman'ın gelmış .bulunması ve dış zarfı~ muhur 
cenaze merasimine gerek bizzat işti- mumu ıle kapatılmış olması lazımdır. 
rak eden gerek telgraf ve mektup Po.stada ~~ki olacak gecikmeler kabul 
göndermek suretiyle taziyede bulu- edılmez. 10085 ,. (6276) 16207 

Bu emniyetime bütün memleket efki
rı umumiyesinin de iştirak edebilmesi i
çin şu noktayı kaydedeceğim ki yapmak
ta olduğumuz teşkilit, müşterek hedefle. 
)erden herhan~i bir suretle bilerek veya 
bilmiyerek sapacak olanları kendi mesle
ki teııa.nüdü dışrııa derhal atacak kadar 
kuvetll ve müeyyideli olacaktır. Bu teş
kilat içinde çalışacak olan ticirlerimiz 
için, bundan sonra, para kazanmanın sır
rı, memleket zararına rekabet veya umu
mun zararına fırsatcQluk yapmakta değil, 
azami emniyet içinde ahenkli, tabii ve 
fayda verici bir ı;ekilde çalışmakta gizli 
bulunacaktır. 

caktır. 18 Şubat pazar -müsabaka-
nahalli stadyumdur. 

içtima nan zevata candan teşekkürlerimizi 280 fon mazot ahnacak 
bildiririz. 

Ancak yeni teşkilat içinde yeni bir ti
cari şıar ile çalışmak sııretiyledir ki bir 
taraftan yurt mahsullerini azami kıymet
lerine çrkanrken gerek bu kıymet yük~e
liş"nin ve gerek başka yollardan tedarik 
ettiğimiz mallar fiyatlarının memleket 
içinde, hayat pahalılığı şeklinde inikas et
mesinin önüne geçebileceğimizi ve eğer 
bazı maddelere tab;i ve zaruri sebepler -
den gelme bir fiyat hareketi olacaksa bu· 
nun asgari hadlerde tutularak bir kısım 
yurttaşın diğerleri aleyhine kazanç elde 
ct:melerinin önüne geçmek imkanını bula
b "l eceğimize kaniiz. 

El sanayiini değerlendireceğiz 
Sayın dinleyicilerim, 
s.zlere dünyanın karışık ve güç bir 

devrinde memleket içinde r:-0rmal ıaınan
lann hayat standardım. her türlü muşkül 
ve menfi amillerle mücadele ederek boz
durmamak, elden gelirse yükseltmek az
miyle almakta oldu :umuz karardan balıse
d:rken bir noktayı claba tebarüz ettirmek 
isterim; yurt içinde kendisine tabiaten 
mevut olan inkişafı ~imdıye k;dıır kaza
namamış olan ge•ıiş bir is~ilı~al cinsine 
büyük çapta ilerleme ve yaratma kabıliye
ti vermek kararmd<:yız. Halkın (zanaat) 
dediği el sanayi ı, bil'ıassa bugünler için 
gizli kalmış ve gayrı mahdut zinde ku-
vetleri içinde taşımakta bulunmuştur. E· 
lim1zden geldiği kadar te~kilat!<ındırma 
yolu ile bunların inkişafına ve hız alması
na yar<lım edeceğiz. 

hte a.ziz yurttaşlarım, tasarruf ve yer
li mallar hnftaııını;ı, dünyar:ın yeni şartla
rı içinde yeni r.1anza rasmı buraya kadar 
naz;ırlarınızcfa canlandumağa çlııtım. 

ihtikôr hakkında 

istanbul valisi 

beyanatta bulundu 
İstanbul; 15. a.a. - İstanbul vali ve 

belediye reisi Dr. Lütfi Kırdar, ihti
kar mevzuu etrafında bir beyanat ver-

miştir. • 
Son ihtikar ham.lelerini bir " iticari 

ahlak ,, meselesi olarak tavsif eden 
vali, bu gibi fevkalade muayyen ikti
sadi kaidelerin cari olamıyacağını 
söylemekte ve her tüccarın malını, 
maliyet bedeline ilave edilecek nor
mal bir ka'rla satması tazım geldiğini, 
aksi takdirde ihtikarın yapılmış ola
cağını ilave etmektedir. 

Lütfi Kırdar, bazı-mallarda fiat te
reffülerinin yüzde yüz elliyi buldu
ğunu mavzuubahis ederek bilhassa 
gıda maddeleri üzerinde durmaktadır. 
Bu meddelerdeki fiat yükselişinin İ
talya'ya ve Fransa'ya yapılan külli -
yetli ihracatla kısmen alakadar oldu
ğunu söyliyen vali ihtikara karşı da
ha geniş bir teşkilatla mücadele ede
bilmek için mevcut salahiyetlerin ka
fi gelmediğini ve hazırlanan meni ih
tikar kanununun çıkmasını beklediği
ni beyan etmektedir. 

Tedavü~e çıkarı lan 
yeni banknotlar 

H·iktimet;n ve yurttşlnrımın en sı~:ı bir 
i~birligi ya;ıarak tahakkuk ettırecegi mu- Tiirk,'ye Cümhudyet M er!f.ez Banka-
vaf!akiyetlcr, tıu yeni normların \ e yenı su Jan : 
rneihumların içiuden çıkacaktır. lföyıe 15/ 12 939 a!~şar.ıı itil-ariyle banknot e· 
bir zamanda bir~ktirme ve aı ttırmanm da misyonunun vaziyeti şudur : 
manası ve şumulü de"işecektir. Bankanın açılışında ban-

Hükümetin a!t"l!:;ı tedbirlere car.dan ka kanunu mı.:•·.ibince de-
inanan ve onun tahakkukuna bütün kuve- ruhte e<lilen mıktar 158.748.563 lira 
tiyle yardım eden yüksek türk milletinin, Banka kaııuıı.ımun 6-8 in-
yarının büyU'k ve küçük endişelerine karşı 1 ci maddelerine tevfikaı: 
emniyet ve ~ükfın içinde hazırlrkh bulun- h~dne tarn hndan vakı 
ması için, tasarrufun da yeni şartlara uy- tediyat olup tedavülde:-ı 
gun manasını a.r.lıyacağından eminim. geri ç~';'lmiş o1Juğundan 

25 Şubat pazar -konuşma- içtima 
mahalli stadyumdur. 

4- İkinci kanun ve Şubat ayları 
içinde yapılacak olan ( Kros noktri ) 
müsabakaları 15 ila 25 kilometre me
safe üzerinde olacaktır. 

Müsabaka yolları her konuşma gün
lerinde kulüp kaptan veya delegeler 
ile birlikte tesbit edilecektir. 

5- Kros müsabakaları Şubat so -
nunda nihayete erecektir. 

6- Yaz faaliyeti Şubat ayı zarfın
da yapılacak bir toplantıda ayrıca 
tesbit edilecektir. 
Yukarıdaki programda görüleceği 

veçhile ilk toplantı 17 /12/939 pazar 
günü saat 10 da 19 Mayıs Stadyumun
da yapılacağından müsabıkların gel -
meleri ehemiyetle tebliğ olunur. 

Bugünkü maç 
Bugün C. H. P. şıldı müsabakaları

na M uhafızgücü sahasında başlanıla -
caktır. 

Bugünkü müsabaka Galatasaray ve 
Gençler Birliği arasında saat 14.30 da-

*** 
Merhumun ailesi de Ekrem Kop-

man'ın hastanede bulunduğu müddet
çe tedavisi için gösterdikleri büyük 
gayretlerden dolayı Ankara Nümune 
hastanesi Sertabibi Bay Rüştü Çapçı 
ve arkadaşlarına, ve cenazeye iştirak 
eden dostlarına teşekkürlerini bildir
mektedir. 

dır. Maçın hakemi B. Fevzi Çat'tır. 

Pazar günkü yürüyüı 
Halkevi spor komitesi başkanlığın

dan : 
Bu sene Ankara bölgesi dağcılık ve 

kayakcıhk ajanlığı ile müııtereken ha
zırlanan dağcılık ve kış sporları faa
liyeti programı mucibince yarınki pa. 
zar günü ilk olarak Elma dağına ka
dar ayni günde gidip gelme bir yil -
rüyüş tertip edilmiştir. 

Bu yürüyüşe iştirak 'jecek sporcu
ların pazar günü saat 7 de Halkevi ö
nünde dağ kıyafetiyle hazır bulunma
ları. 

Samsun Belediye Riyasetinden: 
Kapalı zarf usuliyle münakasaya 

konulduğu halde talip zuhur etmemesi 
hasebiyle bir ay zarfında pazarlıkla i
halesine karar verilen elektrik ve sn 
fabrikalarının ihtiyacı olan 220 ton 
mazota gene talip çıkmadığından pa
zarlığın 21-12-939 tarihine kadar bir 
ay daha temdidine karar verilmiş ol -
duğundan talip olanların pazartesi ve 
perşembe günleri encümene müraca -
atları ila nolunur. "10255" (6381) 

16323 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Edime Nafıa. Müdürlüğünden: 
İpsala kazasının Sarıcaali köyünde 

bulunan bütün yedek aksamiyle bir -
likte Ekiskavatör makinesinin mu
hammen bedeli 30.000 lira olup kapalı 
zarf usuliyle ve 20 gün müddetle satı
lığa çıkarılmıştır. 

Muvakkat teminat akçesi 2250 lira
dır. Makineyi görmek arzu edenler 
mahallinde göre~ilirler. Makineye ait 
yedek parçalar listesi Edirne Nafıa - LE '*' AN&«; 

Bugün Matinelerden itibaren 

ULUS Sinemasında 
• • 

ERi HASAN 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ARTAKİ - SAD~ ZEKİ 

2 - Şükrii - Rast şarkı: (Uyu· 
sam göğsüne koysam şu hunı· 
malı başrmı) 

3-Arif bey - Rast şarkı: (Ni· 
ha:ısm dideden ey mestina· 
zrm) 

4 - Refik Ersan - Rast şarkı: 
(Dün gene günümüz geçti 
beraber) 

5 - Kemal Emin - Rast şarkı 
(İki gözüm ı.ensiz) 

20.00 Konuşma (Onuncu tasarruf ve yerli 
mallar haf tas~ ve yerli_ Illll.!Ar...hi!.fta· 
Arttırma Kurumu namına Cümrt:'.c 
ve İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz 
tarafından) 

20.15 Ttirk müziği: Kanşrk program 
21.00 Mü>:ik (Ktiçttk ork~tra - Şef: Ne· 

cip Aşkın) 
1 - J ose Padouk: Macar ıtarkıla.rt 

üzerine Parafraz 
2-Joh. Strauss: Artist hayatı 

(Vals) 
3 - Hanıı Mainur: Bahçe kapıtıınaa 

S.Crenad 
4-Tschaikonky: Vals, No. S 
S - Hanns Löhr: Tempo - Tempo 

(Galop) 
6- Michcli: İkinci küçü!~ süit 
7 - Drigo: Ef;meralda balet suiti, 

No. 1 
22.00 Memleket gaat ayarı, Aja:ıs h:!ber!e

ri, ziraat haberleri. 
22. 15 Konuşma ( ec.n.ebi dillerde) (yalnıj 

kısa dalga postasiyle ) 
22.15 Müzik (Melodiler - Pl.) 
22.30 Müzik (Cazband - Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki program, ve kapanış, 

müdürlüğünde mevcuttur. 
Eksiltme 29 - K. Evel - 939 tarih!• 

ne müsadif cuma günü saat 15 de Edi~ 
ne nafıa miidürlüğü odasında teşekkiil 
edecek komisyon marifetiyle yapıla • 
caktır. Taliplerin eksiltme saatinde..'l 
bir saat eve! muvakkat temniatlarını 

vilayet muhasebe veznesine teslim e':· 
meleri şarttır. 

Postada geç kalan mektuplardan 
dolayı komisyon mesuliyet kabul et • 
mez. Dellal ve gazete ilan masrafları 
müşteriye aittir. (10295 - 6390) 16324 

bundan tenzil olunan -l 7.Z07.666 ,, 
Köyde de tasarruf istiyôruz 

141.440.897 .. 
An~ak burada, bir noktaya daha işaret Jlu mikdara barı!n kanu-

B~stekôrlar · 

Okuyucular : Mualla - Numan İçlises · ~iamiyet Duygulu • 
etmeden geçemiyeceğim: nu mucilıince altın mu-

Bir memleketin iş kabiliyetini arttı- kabili yapılan emisyon 17.000.000 " 

139.000.000 .. 
~af gösterdi; ve bunun feyizli neticele· 

racak amillerin başında gelen tasarruİ ha- ile r~eskont "' ıkabili ya
reketi, bug;ine karlar umulmadık bir iııki- ı pılan emisyon 

rinden daima it:tifade e'!''{, Yalnız bu h~- 2!J? . ~O.S97 ., 
re1:eti yakından takip edince dikkate de- ı il.ve ol11nu,.c-:ı 15 1., 93'.) tarihin.deki teda
ğer blr h~disc ile karşıla tıı;ınıızı giıJ;re· vülü~ umn'll y1e!:"ınu iki yüz dok~an mil
miyeceğim; arttırma ve biriktirme fag.Ji. yon uö~t yüz kırk bin sek:z yüz doksan 
yeti en ziyade şehirler halkı arasında bü- ı yedi liraya baliğ olmaktadır. 
y üyor. Şimdiye kadar türk köyü, bunun Bu yekun Jn 2~6.683.650 lirası yeni har!
yalmz uzaktan seyircisi vaziyetinde kal - li banknotlardan mütebaki 50.757.247 lira
mıştır, halbuki yurdumuzda en büyük nü- sı da eski harfli b~otlardan sntiteaek
fus kütlesi "öydc :ve yahut köy iktısadi kildir, (a.a.) . 

Musiki heyeti Kemani Sadi - Kemani Demir Ali Kanuni Ahmet - Klôrne~ Şükrü -

Udi Zeki - Rakkase Ayşe Müjgôn 

il • l ., .,, ' ,. ., r 11 c:.- l ' R k h 1 .,O k' ·ı·• ., · a ı:.er - .. eırevaer - ~m;;o ... .:.r - .... :::.::~ •• er - '::i·" <ııcı,r - a s ava arı, ve ..J •§1 rn: taı •• 
, r , • .uya ..... lıcı 1e saz h~yeti. 

Ayrıca: Renkli Miki - ve Metro Jurnal en son dünya haherleri 
Bu akıam verilecek Gala müsameresi iç.in Balkan biletlerinizi lütfen evelden ka,pa.tmız. Tel: 6294. 
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Fin kıtaları yeni Holigoland adası üzerinde 
hava muharebeleri oldu 

e er kazandılar 
İngilizler btrka~ tayyare kaybettiler 

(Ba.'jl 1 inci sayfaca) 

( ·:ı.,;ıeri geri çekilmişlerdir. 
Hava tebliği: 
Iiavanın muhalefeti sebebiyle ha

v~. faaliyeti olmamıştır. Şimall hlan
ca'da bir Sovyet tayyaresi düşürül -
r.-ıüştür. 

Kareli berzahındaki mevzii muha· 
rebelerde Sovyetlerin 11 tankı tahrip 
edilmiştir. Şark mıntakasında ruslar, 
taarruzlarına devam etmekte iseler 
de hiç bir netice elde edememekte
dirler. 

Ruslar, Sumisalmi'de yeniden bo
ğu<:u gazlar kullanmıya başlamışlar -
dır. Finlandiya kıtaları, Sovyetlerin 
bir alay kaybetmelerini intaç etmiş o
lan ve üç gün devam eden şiddetli 
muharebelerden sonra 13 ilkkanunda 
bütün mevzileri ellerinde bulunduru -
Yorlardı. 

Finlandiya filosu, ruslar elinde 
bulunan Boerkoe adalarını bombardı
ınan etmiştir. 

Koivisto' daki harbın talsilatt 
Havas ajansının hususi surette 

gönderdiği muhabiri şunları bildir -
n:ıektedir: 

Dün akşamki resmi tebliğde zik -
redilen Koivisto sahil bataryalarının 
faaliyeti hakkında bazı tafsilat toplı -
:Yabildim. Koivisto Vipuri'nin doğu -
cenubunda bir yarımadadır. Lenin
grad'a mesafeai takriben 115 kilomet
redir. Koivisto, deniz kuvetlerini pek 
tabii olarak yalnız müdafaa unsurla -
rına hasretmiş olan Finlandiya'nın 
hem kara, hem de deniz müdafaa sis -
temine dahil bulunmaktadır. Finlan -
diya bu sebeple sahil boyunca adala -
rın en mühim bölgesini himayeye im
kan veren deniz bataryaları tesis et -
rniştir. 

Koivisto bataryaları aynı zamanda 
hem sahili himaye hem de kara kuvet
lerine Kareli berzahının münteha hat
tına doğru yapılacak her türlü taar • 
ruz karşısında müzaharet edecek veç
hile inşa edilmiştir. 

Sovyet kıtaları /in toplarının 
ate§İ altında 

Sovyet kıtalarının ilerlemesi bu
gün bu kıtaıarı Kolvlsto bcstaryalan -
nın ateşi altına koymu§ ve bu suretle 

esasen tahmin edildiğinden çok yavaş 
cereyan etmekte olan Sovyet ileri ha
reketini daha ziyade geciktirecek biır 
unsur daha araya girmiştir. Sovyetler 
bu bataryalan mütea<idit defalar bom
bardıman etmişlerse de hiç bir netice 
elde edememişlerdir. 

Diğer taraftan Tolvajarvi etrafın· 
da cereyan eden muharebeler Sovyet
lere çok pahalıya malolmuştur. Sov • 
yetler bu noktada ilk defa olarak bu 
kadar şiddetli bir taarruz yapmakta -
dırlar. Finlandiyalılar bunu esasen 
evelden derpiş etmiş bulunuyorlardı. 

Sovyetler Salla'yı zapta 
çalı§ıyorlar 

fsveçle Finlandiya arasında hudut 
şehri olan Tornio'dan alınan bir telg
rafta, Sovyetler'in Finlandiya şimal 
hududunda Fintandiyalıların istirda -
da muvaffak oldukları Salla'ya hü -
cum için mühim kuvetler ileri sürdük
leri bildirilmektedir. 

Akan kan o kadar çoktur ki, kilo -
metrelerce kar tabakası kırmızı renk 
almıştır. 

Ruslar bu bölgede şiddetli hareket
leriyle sahile varmağa ve umumt ka
rargahlarını birleştirmek üzere Sal • 
la'yı behemehal zapta çalışıyorlar. 

Finlandiyalılar bu bölgeye yeniden 
takviye kıtaları göndermektedirler. 
Muharebe iki gündür devam ediyor. 
Bunun son Avrupa harbi başladığın -
danberi cereyan eden en büyük muha
rebe olduğu temin ediliyor. Polonya
daki muharebeler dahi bu kadar şid
detli olmamıştır. 

Petsamo mıntakaaında muharebele -
rin yeniden şiddetlendiği ve Sovyct 
kıtalarının ağır zayıata uğatıldığı bil
c:rilmektedir. 

Sovyet tebliği 
Moskova, 15 a.a. - 14 kanunuevel 

tebliği: 
Murmansk cihetinde sovyet kıtala

rı ileri hareketlerine devam etmişler
i.lir. 

Ukta ittikametinde, sovyet kıtaTa
rı huduttan 117 kilometre ilcrlemiş

le:dir. 
Petozavodsk cihetinde, sovyet kıta

ları Sjukujarvi, Sulkulampi ve Hip
pola köylerini işgal etmişlerdir. 

Sis ve fena hava sebebiyle yalnız 
fo•"kşaf uçtı<ıları yapılabilmiştir. 

B;r casusluk ~ebekesi kcşfediltf i 
Kopenhag: 15. a.a. - National Ti

cle,ıte gazetesi, Helsinki'de, bir casus
hık şebekesinin merkezi bulunduğu 
ve bu şebekenin Stokholm'da merkez· 
leri olduğunu bildiriyor. 

Finlandiya devlet merkezinde lam
balar söndürüldüğü sırada bir zabıta 

memuru, yarı karanlık bir apartman
da, Stokholm'a telefon eden bir rus 
kadını görmüştür. Kadın, telefon mu
haveresini, ancak roververle tehdit e
dildikten sonra kesmiştir. Tahkikata 
bu noktadan başlanmıştır. 

Norveç işçi birliği Sovyetleri 
takbih ediyor 

Helsinki; 15. a.a. - Takriben sek
sen bin işçinin bulunduğu Norveç işçi 
birliği bir karar ittihaz ederek Sovyet 
hükümetinin hareketini takbih etmiş, 
bu hareketi, Finlandiya işçi teşekkül
lerine karşı bir ihanet telakki etmiş
leridir. 

Ve Norveç işçi birliği Finlandiya
ya yardım teklif etmekte ve Sovyet 
taarruzunun, yalnız Finlandiya hüri
yetine değil, Norveç hüriyetine de te
cavüzü istihdaf ettiği kanaatini izhar 
etmektedirler. 

Sovyet matbuatıwn yazdığına gö::-e 
rus kıtaatı Sa!mijarvi'den başka Nic
cekl madenlerinin merkezi olan Kala
jokiyi de işgal etmiştir. Rus kıtaları 
şimdi Norveç hududunun pek yakı -
ninde bulunmaktadır. 

Son lin tebliği lerah 
verici mahiyette 

Helsinki; 15. aa. - Bugünkü Fin
landiya tebliği, çok ferah verici ma
hiyettedir. Bu tebliğde deniliyor ki : 

Kareli berzahında Sovyetlerin top
çu ve tank müzaheretiyle yaptıkları 
hücumlar tarde<lilmiştir. Müteaddit 
tanklar tahrip olunmuştur. 

Ladoga gölü şimalinde de Sovyet
lerin taarruzları püskürtülmüş ve beş 
tank ele geçirilmiştir. 

Takvajervi mıntakasında Finlandi
yalıların mukabil taarruzları muvaf -
fakıyetle inkişaf etmektedir. 15 i tank 
olmak üzere Sovyetlerden mühim mik
tarda harp levazımı alınmıştır. 

Daha yukarda finlandiyalılar dört 
günlük bir yürüyüşten sonra keza mu
kabil taarruza geçerek Sovyet kıtaatı
nın son günlerde işgal ettiği araziyi 
kısmen geri almışlardır. 

Finlandiya tayyareleri müteaddit 
düşman kollarını muvaffakiyetle bom
bardıman etmiştir. 

Balan gemiler 
(Başı 1 inci sayfada) 

Almanlar Ye 
Londra, 15 a.a. - Dün gece Frise ı tayyaresinden onu düşmüştür. Bir 

adası ve Helgoland üssü üzerinde in- tayyare, denize inmek mecburiyeinde 
giliz ve alınan tayyareleri arasında 1 kalmıştır. 
bir muharebe vuku bulmuştur. Al.mani ar 20 i:ngiliz tayyaresi 

Hava nezareti, bu ge<:e, Haligland dü§ürmii§ler 
körfezi üzerinde yapılan bir muhare- Berlin • 15. a.a _ Alman matbuatı 
bede, Messerchmidt tipi dört alman 14 kanun~velde şimal denizinde alma~ 
tayyares~.yle ingili~ ha.:~ ... ?r~~~~n~ " küçücük messer<:hmitt ,, leri ile in
mensup uç tayya:enın duşuruldugunu giliz " muazzam vickers wellington ,, 
haber .v.ermektedır. . . . tayyareleri arasında cereyan eden ve 

İngılız tayyarelerı alman ~.ahı~ı a- yirmi ingiliz tayyaresinden onunun 
çıklarında bulunan adalar uzerınde tahribiyle neticelenen hava muhare -
yaptıkları keşif uçuşları esnasında bir besi zaferini kutlamaktadır. 
aralık, ~stihkamlara 30 metreden da- Alınan gazeteleri en son tipteki bu 
ha az hır mesafeden uçmuşlardır. . ·ı· bomba d t l i h k 

t 
. . . . • ıngı ıı: r ıman ayyare er a -

ngılız tayyarelerının anı surette k d · h t · ı . . ın a şu ıza a ı verıyor ar : 
zuhur etmesı alman hava dafı batar- " B ta 1 b.. ·· t" t d' . . k u yyare er en uyu ıp en ır. 
yalarını anı hır bas ın karşısında hı- 1150 be g· k t" d "k' t .. ı ·· y ır uve ın e ı ı mo or e mu-
rakmış olmakla beraber bunlardan ha- hb d. ·· tl · 400 k'l t _ ce ez ı, sura erı saatte ı ome -
zıları ateş açmaga da vakıt bulabil - d' B'n k'l ı k bo ba t makt . 

1 
d. re ır. ı ı o u m aşı a ve 

mış er ır. b bo b 1 k · 1 ·· l · . . u m a arı atma ve mı tra yoz erı 
Mamafıh bu ateşten hır muvaffakı- k 11 k · · d b k" Tk .. 

yet ":de edilememiştir. ' İngiliz tayya- baut anbmal ıçıknt de eş ışı ı murette-
. b k ı u unma a ır. ,, 

len, eş saat adar süren muvaffakı-
yetli bir iş yaptıktan sonra üslerine Bir İngiliz tavzihi 
salimen dönmüşlerdir. Londra; 15. a.a. - Şimali Frise ci-

Alman resmi tebliğine göre varında İngiliz ve alınan tayyareleri 
Berlin; 15. a.a. _ Büyük umumi ka- arasında vuku bulan ve alman tebliğin-

rargah tebliğ ediyor : de bahis mevzu olan hava muharebesi 
Dün bomba atmaksızın Borkum al- hakkında burada kaydedildiğine göre 

man hava üssü üzerinde uçmuş olan mezkur ingiliz tayyareleri harp tay
bir inğiliz tayyaresi tayyare dafii top- yareleri olmayıp keşif ve bombardı -
larımız tarafından firara icbar edil _ man tayyareleri idi. 
miştir. İngiliz tayyareleri 15 İlkkanun sa-

İngiliz harp tayyaresi, Sylt adası babı şefakla beraber tekrar şimal de
üzerine bombalar atmak teşebbüsünde nizinde almanların deniz tayyare üs
bulunmuştur. Atılan bombalardan dör- lerini bombardıman etmişlerdir. İngi
dü denize düşmüştür. liz tayyareleri hiçbir ziyaa uğramak-

Dün şimali Frisones adaları üzerin- sızın dönmüşlerdir. 
de vukua gelmiş olan hava muharebesi Bu bombardıman esnaaında hava ka
büyük mikyasta bir harp olmuştur. ranlık olduğundan bombardımanın ne
Taarruzu yapmış olan yirmi ingiliz ticeleri tesbit edilememiştir. 

Graf von Spee Montevideo . . 

da 72 saat kalabilecek 
(Ba~z 1 inci sayfada) \ ko1:8-ylrk}:U-~n .in!tili~ ~ruvazörlerine gös. 

Geminin kumandanı kolundan ya- terılece~ını bıldırmtli~ır. v 

Denız muharebesı esnaısmda agır su. 
ral1anmlflır. rette hasara ujramış olan Exeter adında.ki 

ngilız fllOllU takviye edildi ı~ın. ~- on•n•n. ~aı -..ı.---.enwe 
Rio de la Plata' - "k" . .1. muteveccıhen Montevi.deo dal]. ayn:lmış ol 

nın agzına ı 1 ıngı ız duğu bildirilmektedir 
kruva.zöriyle diğer deniz takviye kuvctle- G f • ·· · ·· 
ri gönderilmiştir. Bunlar Admiral Graf • ra yon Spee cep k~vazorü.nun ce-
von Sp~c'nin limandan ayrxlma&Inı bekle- nubı At.la~ Okranusundakı .ak1:111a.rı esna -
mektedirler Bu ljartlar altında alman ge- . s~da hacınıte;ı yckfuıu ~l~ı bın tQna ha
misinin Mo~tevideo'dan ayrılması hemen ~ıg bulunan ~ır çok ç-emıyı batırmış oldu 

ak 
• f' • · d b' ~ h · k" "b'di gu ha.her venlmektedır. çarpar ın ıtak etmiş ıse e ır 6 .. na emen mı ansız gı ı r. G af S f d Alınan zırhlısının kumandanı, Monte - : von P.ee ~ara m ~ !>atınlmıı; o-

hasara sebebiyet vermemiştir. video dışında. Rio de la Plata ağzında lan tıcaret gemıl~rınden bırının .~da-
Guilate burnu yakinin"de serseri bir demirleyip Graf von Spee'nin çıkmasını ~ olan kaptan Dıve, matbuat mumessılle-

• k bekliyen b . T k .. .. '] h rıne beyanatta bulunarak alman cilıtitamı 
torpil bulunduğu haber verılme te - d v. • ~ 

1 
ıng.ı ~:r: ruvazoru 1 e arp e- kumandanının kendisine ve diğer esir za-

dir. eczeghlını tsoy emı~ ı~. b" k dı ,_ 
1 

bitlere centilmence muamele etmia oldu. 
ır ı ayyaresının ır ana ••.uI - v •• 1 · · 

NonJeç sahillerinde top seıleri dığı görülmüştür. Tayyarenin motörü gunu soy emıştır. 

Londra, 15 aa. - Oslo'dan Reuter 
ajansına bildiriliyor: 

cep zırhlısının gövertesine düşmüştü. Or- yaralanan İngiliz gemisi 
ta tarette gayet büyük bir rahne vardı. 

Graf von Spee zrrhlısının hava dafi Alcantara adında.ki ingiliz gemisi, Rio-
topları ve nişangah tareti de hasara uğ - Grande - do • Sul limanına girmiştir. Al
ramış ve bundan ba§ka teknesinde bir de- ca.ntara, almanlann Graf von Spee adrnr
lik açılmıştır. daki cep kruvazörü tarafından atılmıa 

Bugün Norveç'in batı cenup sahi
linde ve Umumi harpte Jutland mu
harebesinin vuku bulduğu yerlerin 
yakininde top sesine benzer 60 kadar 
infilak sesi işitilmiştir. 

T orpillenen alman gemisi 

Teknenin bilhassa au kesimine ya.kın olan obüslerin tesiriyle hasara uğramış
bir noktası çukurlaşrwştır. Gazeteler Ko- t~r. Almanların cep kruvazörü, bu obüsle
modor Harvodun sevkulceyş maharetini rı Exeter, Ajax ve Achilles adındaki in -
sena ediyorlar ve üç gemiye kumanda et- gili.z kruvazörlerinin refakat etmekte ol -
mekte olmasına rağmen bua:ılarm alman dukları blr kafileye taarruz esnasında at
zırhlismdan çok kuvetsiz olduğunu, buna mıştt, 
rağmen Graf von Spee'ye galebe çaldıit· İngiliz kruvazörlerinin vazifesi, tica-

Stokholm; 15. a.a. - İsveç mahafi
linde bir Sovyet tahtelbahirinin Bal
tık denizinde Finlandiya ile İsveç a
rasında sefer etmekte qlan bir alman 
gemisini torpillemiş olduğunu teyit 
etmektedir. 

ru tebarüz ettiriyorlar. ret Y<>llarıru himaye etmek olup Alman 
Komodor, Graf von Spee'yi sahile dur- cep kru'f'azörü ile boy ölçüşebilecek ku

mağa mecbur ettiği zaman, plata de l'Es- vette olan Hood, Repulse ve Renovn gibi 
te meydanındaki ahali, cep zırhlısının, harp kruvazörleriyle beraber çalışmakta -
gurup etmekte olan güneşe doğru yan ver dır. 
diğini ve İngiliz toplanna mükemmel bir Londra deniz mahfilleri, Montevideo 
hedef teşkil ettiğini açıkça görmüşlerdir. ~arbinin İngiliz kruvazörlerinin cüretle 

~dare edildikleri zaman nelere kadir oldu-
Alman gemisi batmıştır. Kaptan ile 

mürettebat telef olmuştur. 
Ôlen alman denizcileri eunu isbat etmiş bulunduğunu be.Yan et

me!ct.edir. Bu harp, alınan cep kruvazör -
Alman orta elçisi gemide ölen bahriye. lerı.n.ı.n taarruz kuvetlerini arttırmak için 

lilerin İngiliz mezarlığına gömülme9i muhafız zrrhlarmı feda etmeleri lüzwnu
hakkmda:Jı:i İngilizler tarafın.dan yapılan nu meydana çıkarmıştır. Bir alman vapuru kendi 

kendini batırdı 

Kap, 15 a.a. - 2900 tonluk alman 
Leonhardt vapuru bir ingiliz harp ge
misi tarafından yakalanırken kendi 
kendini batırmıştır. 

teklifi reddeylemiştir. , 
Cesetlerin yarın karaya çıkanlmbma 

müsaade edilmiş olması geminin 24 saat 
zarfın.da limanı terketmesi icap edeceği 
hakkındaki haberin doğru olmadığını iı
bat etmektedir. Diğer taraftan alman el
çiliği, Graf Spee tamiratırun gemide bu
lunan amiral Nivchur tarafından idare e
dileceğini bildirmektedir. 

Graf von Spee tamir edilmiştir. Gemi, 
denize açılmıya hazırdır. Alınan bandın· 
lı Taucoma vapuru, Montevideo'dan ha
reket etmiştir. Sebebi Graf von Spee'ye 
açık denizde petrol vermek olduğu zan
nedıliyor. 

Bu petrol gemisinin Montevideo'dan 
ayrılırken ambarlarında 600 bin teneke 

Çungking : 15 a.a. _ Cekiai bildi- petrol mevcut olduğu haber almnuştır. A
merika bitaraflık kanununun bitaraf ad-

riyor: dettiği mıntakalara orta ve cenubi Ameri-

Japon kıtaları 

piiskü rtüldü 

Askeri mahfillerde, Nannig şima· ka dahi dahil buluııduğundan, ingiliz ge
lindeki enerjik için mukavemetinin mileri petrol vapuruna bu mmtakada ta-

arruz edemiyeceklerdir. 
japonları şimdiye kadar işgal etmek- Graf Spee'de bulunan 6 esir ingiliz za-
te oldukları ileri mevzileri terke mec- bitinden başka alınan gemisi tarafından 
bur e~ti i!i kaydedilmekteqir. Nanning' batırılan ingiliz vapurları mürettebatın -

- dan 61 kişi de karaya çıkarılmıştır. Graf 
in 40 k:lomctro şimalinde kain Spee mürettebatından da 12 yaralı karaya 
Potang şehri çinliler tarafından istir- çıkarılmıştır. 

dat edilmiştir. Esirler serbest bırakıldı 
Diğer cephelerde düşmanın şimal Graf von Spee'de ingiliz bahriyesine 

istikametindeki ileri hareketi tama- mensup esir olarak bulunan altı kaptan, 

d d 1 t l\IJ: vl 1 . dokuz mühendis, 25 subay ve 20 denizci 
men ur uru muş ur. ag ~p 0 • an ~a-1 Montevideo'daki ingiliz konsolosluğuna tes 
ponlar Kanton ve Samshuıdekı ılk lim edilmişlerdir. 
mevzilerine çekilmek mecburiyetin- Montevideo'daki İngiliz elçisi Graf 

d k 1 1 d 
von Spee'de esir bulunan İngiliz ticareti-

e a ml§ ar ır. bahriyesine mensup kimiıelerin süratle 
Japonların şansi cenubu.,daki Çung· tahliyesinden dolayı İngilterenin teşekkür 

tao'ya yaptıkları taarruz da akim kal lerini Uruguay'a arzetm.iştir. 
1 

Resmen biklirildiğine göre Uruguay 
mıştır. hükümeti, Graf von Spee alman cep kru-

Çeçen pazardan beri Şansi Vilaye- vazörüne icap eden tamirat yapılmcaya 

tinde cereyan eden muharebelerde kadar limanda kalmak müsadesini vermiş-
japonlardan iki bin kişi ölmüştilr. tir. Hükümot, ingiliı makamlarına da a1J1i 

Kalma müddeti etralında 
müzakereler 

Lorı.dra, 15 a.a. - Graf von Spee zırh· 
lumı.ın tamir edilinceye ıkadar Montevide
o'da. kalabileceğine dair Uruguay bükU
metınce verilen karar hakkında Londra 
deniz ma.kamatmm mütaleası eudur ki, bu 
zniılı enternasyonal kaideler mucibince 
Moııtevideo'da 24 saatten fazla kalamaz. 

~~yli Telegraf gazetesinin öğrendiği
ne gore Büyük Britanya hilkümeti Uru
guay nezdinde teşebbüste bulunarak en
ternasyonal kaideler mucibince, Graf von 
Spee zırhlısının 24 saatlik müddetin so
nun~ Montevideo'dan ayrılması lizım 
g~!dıgi.n.i ve tamir için temdidi ikamet 
musaadesinin bir barp neticesinde vaki o
la_n hasarın tamiri halinde verilemiyeceği
ru beyan etmiştir. 

İngiltere şunu da ilave etmiştir ki 
Graf von . Spee müsademeyi müteaki; 
Pl~ta nehrınde kaybolmuş ve bütün. sü -
ratıyle ve kendi vesaitiyle nehre ı;.ı:karak 
Montevideo'ya nasıl gitmiııse öylece ora
dan ayrılabilecek vaziyette bulunmakta
dır. 

Graf Spee hakkında İngiltere ile U
ruguay arasında yapılmakta olan mü
zakereleri bizzat Uruguay başvekili idare 
etmektedir. 

,Şunu kaydetmek lazımdır ki, Uruguay 
eylul bidayetinde bitaraflığını ilan eder
ken 1907 La Ha.ye mukavelesine ittiba e
deceğini bildirmişti, 

Uruguay geminin '12 saat 
kalmasına izin verdi 

Londra radyosunun gece yarısın
dan sonra bildirdiğine göre, Uru
guay hükümeti alman Graf von 
Spee zırhlıamm 72 saat müddet -
le Montevideo'da kalmasına mü
aaade etanİ§~ 

-- s --
Garp cephesinde Harp· 

İngiliz kıtaları Majino dışında· 
hattına yerleıHler fak at •• 

Londra, 15 a.a. - B. Çemberleyn 
avam kamarasında, Avusturalya, yeni 
Zelanda, cenup Afrikası ve Hindistan 
tayyare ve tayyarecilerinin yakında 

Fransa'ya muvasalat edeceklerini bil
dirmiştir. İngiliz imparatorluğunun 
muhtelif yerlerine binlerce harp mal
zemesi ve yiyecek siparişi verilmit
tir. 

Başvekil demiştir ki: 
Bu muazzam imparatorluğun tü

kenmez menbalarının seferberliği he
nüz bitmemiştir. Bu seferberliği ik -
mal ettiğimiz zaman buna dünyanın 
hiç bir kuveti mukavemet edemiye
cektir. 

Fransadaki askeri harekattan bah
seden B. Çemberleyn, İngiliz k;. 
taatının Majino hattında kendilerine 
tahsis edilmiş olan mevzilerde yer al
mış olduklarını söylemiştir. 

Fransız aabch tebliği 
Paris, 15 a.a. - 15 kanunuevel sa

bah tebliği : 
İşara değer bir şey yoktur. 

Paris: 15 a.a. - 15 kanunuevvel ak 
şam tebliği : 

Vosgeslerin hemen şarkında ileri 
unsurlar arasında bazı çarpışmalar 
olmuştur. 

Alman resmi tebliği 
Bertin, 15 a.a. - Garp cephesin

deki askeri harekat hakkında neşro
lunan alman karargahının resmi teb
liğinde, cephede işara değer bir şey 
olmadığı haber verilmektedir. 

lngiliz ordusu 2.100 ölü verdi 
Londra, 15 a.a. - B. Çemberleyn 

avam kamarasında yaptığı beyanatta 
ingiliz ordusunun eylül, teşrinievel 

ve teşrinisani aylarında 2.100 ölü ver
diğini bildirmiştir. 1914 yılının ağus
tos, eylül ve te§rinievelinde ölenlerin 
adedi 12.500 idi. 

Garp cephesine davet edilenler 
Londra, 15 a.a. - Lard Gort, muha

lefet reisleri BB. Attlee ve Green -
wood'u garp cephesindeki ingiliz 
bölgesini ziyarete davet etmiştir. 

Alarm ifare:ti 
Paris, 15 a.a. - Bugün saat 13.05 

den 13.35 e kadar Fransa'nın cenubu 
şarkisinde hava tehlikesi işareti ve • 
rilmiştir. 

' 
Belgrad'da 

Mahkum olan 
komünistler 

Belgrad, 15 a.a. - Komünist talebe 
komitesi feshedilmiş olduğundan nü
mayişçilerden mürekkeb bir takım 

gruplar, Belgrad'ın bir çok noktala -
rında kargaşalıklar çıkarmağa teşeb

büs etmişlerdir. Zabita müdahalede 
bulunmuştur. Silah istimaline mecbu
riyet hasıl olmuş bir çok yaralı var -
dır. 

Resmi tebliğ 
Belgrad : 15 a.a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
Bu sabahki gazeteler, dün akşam 

burada yapılan tezahürata dair olarak 
resmi tebliğ neşrediyorlar. Bu tebliğ
de ezcümle deniliyor ki : 

"Kominist, talebe ve işçilerden mü
rekkep gruplar, muhtelif meydanlar
da tezahürata başlamışlarsa da zabıta 
tarafından dağıtılmışlardır. Tezahü
ratçılar, memurları taşa tutmuşlardır. 
ruvelverler patlamış, iki kişi ağır su
rette yaralanmıştır Hafif yaralılar da 
vardır. 60 kişi tevkif edilmiş ve der
hal, herbiri 30 gün hapse mahkilm ol
muşlardır.,, 

Bir istimbot battı 
Londra, 15 a.a. - Stanwood ismin

deki ingiliz istimbotu pazar günü ha
mulesinde çıkan bir yangın söndürül
meğe çalışıldığı sırada Folmoutb li
maninda batmıştır. Telsizci müstesna 
olmak üzere diğer mürettebat kurta
rılmıştır. 

Beklenilen maçlar 
Haber aldığımıza göre, Ankara fut

bol meraklılarının epidcnberi bekle -
mekte oldukları Belgrat - Ankara, 
Bükreş - Ankara maçları yapılamıya
caktır. Demirspor kulübüne müraca
at eden Yugoslavya devlet demiryol
ları takımının teklifi de kabul edil -
memiştir. Maçların yapılmamasının, 

teknik ve idari mülahazalardan ziya
de saha işiyle alakadar olduğu söy -
lenmektedir. Yalnız Firençe Varuş 
adındaki macar takımının 6 ve 7 ikin
cik.Snundaki seyahatinin tahakk1..ık et
tiği anlqıl~kta<lır. 

(Başı 1 inci sayfada]' 

ıni:z olm.alıdır. Türk gazeteleri son 
zamanlarda bu tecrübeyi muvaffa· 
kiyetle geçirdiler. Türk - İngiliz • 
fraruu:z ittifftkmın, Tiirkiye'yi ikt11a• 
di felakete doğru götürdüiü hak· 
kmdaki ustaca Defl'İyat ve J&yia}ar, 
yahut, türk matl-Maatma yeni bir mÜ· 
cadele ceph .. i vermek istiyen tah· 
rikler gazetecilerimizin zeka ve 
uyanıklığı ile akim blT'akılmJştır. 

BiJ.akia bu gayretler, sahiplerine, 
Türiciye'nin eski ıarktan hakikaten 
ıae kadar uıııakl&fnu§ olduğunu isba
ta yaredı. 

Devletin aiyuet ve orduauna iti • 
mat, hakim vufıma kalarak, her 
birimiz, tıpkı seferberler gibi nöbet 
ve hizmet ba•mda balunalun. Harp 
dqmda isek de, vazife dJlında ol· 
madığnn1:n unutınryalmı. Bu harbm 
hiç olmazsa varacağı aulhun ma.l-i • 
yeti i!e, alakadar etmediği hiç bir 
memleket yoktur. Bizim alakamızın 
müstesna huauaiyeti ise hiç söz gö • 
türmez. 

F alilt Rıl in ATAY. 

Akçakoca1 da 

Bir Fındık Transit 
merkezi açılıyor 
Akçakoca, 15 a.a. - İki buçuk mil

yon kiloya yakın fındık ihraç eden 
Akçakoca'da bir fındık tranait ihraç 
merkezinin açılmasına dair Ticaret 
Vekaleti nezdinde yapılmış olan mil· 
racaat üzerine, vaziyeti tetkik etmek 
iiezre buraya gönderilen Ticaret 
Vekaleti kontrolörü Sadi'nin riyase -
tinde dün belediyede bir toplantı ya • 
pılmıştır. Tüccar iabrikatörlerin işti• 
rak ettikleri bu toplantıda Akçakoca 
fındık mahsulünün inkişafına, ibra -
catta talep edilen muayenenin yapıl • 
DW!lln.a, ctandardizasyon ve kalite iş -
lerine dair izahat verilıniştir. Toplan• 
bya, Ticaret Vekaletinin göıtermi' 
olduğu ati.kaya te,ekkür ve burada 
bir transit merkezi açılması temenni 
edilerek nihayet veritmiştir. 

Ege bölgesinde · 

tütün sat1slor1 
Muğla: 15 a.a. - Tütün piyasası

nın açıldığı dört birinci k!nundan 14 
kanun akşamına kadar merkezde 
880,000, Milasta 300.000, Bodrumda 
260.000 Fethiyede 120.000 kilo tütün 
satılmı~tır. 

Akhisar' da 
Akhisar: 15 a.a. - Tütün piyasaaı 

ilk günlere nazaran hararetini kaybet.. 
miştir. Satışlar devam etmekte be de 
tütünciiler iskarta muamelelerinden 
şik!yetçi görünüyor. 
Şimdiye kadar mıntakamızda satı

lan tütün mıktan üç milyon kiloya 
yakındır. 

Karamürsel' de 

zeytin mahsulü iyi 
Karamürsel; 15. a.a. - Bu yıl kaza• 

mızın zeytin mahsfüü çok boldur. An
cak muzır hayvanlarla mücadele edil
mediğinden bu yüzden oldukça zarar 
görmüş olan ve haddizatinde yemek• 
lik olan zeytinlerimizi bu yıl yağ yap
mak mecburiyeti hasıl olmuştur. Bu 
yüzden yğhanelerin işleri son derece• 
de artmış olduğundan mahsUl yağa 
tahvil edilmemektedir. Ya~hanelerin 

iptidai şekilde olmaları müstahsilin 
vaziyetini aynca güçleştirmektedir. 

Zeytincilere zeytin hasta:ıklarıyle 
mücadele ve ağaçları fenni budama 
usullerini öğretmek üzere tertip edi
len kurs 15 güne kadar Bursa'dan ge
lecek zeytincilik mütehassısının neza· 
reti altında açılacaktır. 

Hayfa'ya vapur i~!e!mek 
için letldlc yapıhyor 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Müna· 
kale Vekaleti deniz yolları işletme u -
mum müdürlüğünden bugün yapıl • 
makta olan Akdeniz seferlerinin elde 
mevcut vapurlanmızla Hayfa'ya ka -
dar temdit edHınesinin kabil olup ol. 
madığını sormuştur. Bu hususta tet -
kiklere başhınmı~tır. 

Hayfa seferleri mümkün olduğu 

takdirde bu sahillere yapmakta oldu
ğumuz ihracatın ehemiyetli derecede 
genişl.iyeceği umulmaktadır. 
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16 kalem {e!ik ahnacak eninde bu randa bezi 10 kalem (elik tel halat ahnacak --.... 
J ---- · -"'.,,,,..,. -.,. Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo • 
nunJan: 
Tahmın ed'lcn bedeli (55.000) lira olan 

16 kalem ~elik Askeri Fabrikalar umum 
mudur u u merkez satın alma komisyonun
ca 19-12-1939 s Jı gilnu saat 14.30 da pa
zarlı la ih le edilecektir. ş-.rtname (2) lira 
(75} kuruş mu abilın<le komı ... yondan ve • 
rılır. 1':ılıplcrın muvakkat teminat olan 
( 4000) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddeler ndcki vesaikle komisyoncu ol
rnadıkl rın ve bu ııle alakadar tüccardan 
oldu e.rrr.a dair ticaret odası vcsikasiyle 
mezkur gun ve saatte komisyona müra • 
caatları. (6278) 16228 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdiir· 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

........ . 
• • • , . 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 
500 metre buranda bezi Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma ko -
misyonunca 26-12-1939 salı günü sa.at 14 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnam• 
paı;asız olarak komisyondan verilir. Talip. 
lerın muvakkat teminat olan (150) lira v~ 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde· 
ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan olduklarrna dair 
ticaret ~ası vcsikasiyle mezk'1r gün ve sa
atte komısyona müracaatları 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira olan 
10 kalem c;elik tel halat müteahhit nam n 
hesabına askeri fabrikalar umum müdilrlü
ğü mer'kez satın alma komisyonunca 
19-12-939 sair ı:ünu saat 15 te pazarlıkla i
hale edilecektir, Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (120) lira ve 2490 numaralı 
kanum..n 2 ve 3 ma.ddelcrindcld vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle al& -
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o
daaı vesikasiyle mezldlr ~ ve saatte ko -

Müteahhit nam ve hesabına 

4 fon klorbıuium alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

Clürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan: 

(6340) . 16264 

15 - 35 ton aleminyum 

alınacak 

misyona müracaatları. (6371) 16311 

Müteahhit nam ve hesabına 
25 ton Trinatrium • fosfat 

ah nacak 

' 

Tahmin edilen bedeli (720) lira olan 4 
ton klorbarium müteahhit nam ve hesabını 
A~kcri fabrikalar umum müdiırlü ü merke;r 
s tın alma komisyonunca 21-12-939 perşem· 
be günü saat 14.30 da pazarhkln ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komis • 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat te:nı
nat olan (54) lira ve 2490 numaralı ka • 
nunun 2 ve 3. mad.delerındeki vesalkle ko· 
mısyoncu olmadıklarına ve bu işle alf.ka • 
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o . 
dası vesikasiyle mezkiir rün ve saatte ko 
misyona müracaatları. (6337) 16261 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo- Askeri Fabrikalar Umum Müdür-
nundan: lüğü Merkez Satın Alma Komisyo-

Behcr kilosuna (145) kuruıs fiyat tah • nundan: 
min edilen 15.35 ton ıleminyum Aakert Tahmin edilen bedeli (7500) lira olan 
Fabrikalar umu mmudürlıiğü merltez aatm Trinatrium - Foıf~t müteahhit n~ ve .~.e
alma komisyonunca 18-12-1939 pazartesi 1 sabına askert fabrıkalar umum mildilrlugil 
günu saat 14 tc pazarlıkla ihale edilecek - merkez satın alma komisyonunca 20-12-939 
tir. Şartname (2) lira (54) kuruı mukabi· ça~ııamba. günü saat 16 da pazarlıkla ihale 
!inde komisyondan verilir. Taliplerin mu - e~ılecektır. Şa.r~name _para~ız olarak ko -
vakkat teminat olan (3787) lira (50) kurus mısyondan verılır. Talıplerın muvakkat te
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde . minat olan (562) lira (50) kuruıs ve 2-490 
!erindeki vesaikle komisyoncu olmadıklan- sarılı kanu!1un 2 ve 3 maddelerindeki v:e
na ve bu işle alaka.dar tüccardan oldukla - saıkle komıs!oncu olmadıklarına ve ~u ~I· 
rına dair Ticaret Odası vesikaaiyle mez - le alakadar tuccardan olduklarına daır tı • 
kQr gijn ve saatte komisyona müracaatları. caret odası vesikasile mezkQr ıtün ve ıaat-

Müteahhit nam Ye hesabma 
l j kalem muhtelif salmastra 

ve saire alınacak 

(6336) 16289 te komisyona mürcaatlrı. (6372) 16312 

Müteahhit nam ve hesabına 
Askerı Fabrikalar Umum Mü- ' ton Klor kôlsium ahnacak 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko-
mi!lyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2510) lira olan 
3S kalem muhtelif aalmastra vesaire milte
althit nam ve hesabına Asker! fabrikalar 
umum müdllrlüğü merkez &atın alın ko -
m'syonunca 21-12-939 pe1"1embe günU sa· 
at 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Sart· 
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkt teminat olan (188) lira 
(25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki Ycııaikle komisyoncu ol· 
m;ıdıklarına ve bu hılc alakadar tilccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesiksiyle 
mezkfir gün ve aaatte komisyona miıraca -
atları. (6330) 16263 

O. DEMIRYOLLARI 

25 adet vagon satılacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komis • 

yonundan: 
Muhammen bedeli 7337.75 lira olan 

25 adet H. ve M. tipi vagon 2-1-1940 
Salı gUnU saat 15 de kapalı zarf uau
lü ile Ankara İdare binasında arttır· 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan 
6 ton klorkalsium milteahhit nam ve hesa
bına askeri fabrikalar umum mUdilrlilgil 
merkez satın alma komisyonunca 21-12-939 
persembe ıtünü saat 15.30 da pazarlıkla iha
le edilecektir. $artname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (225) lira ve 2490 ııayılı ka -
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu 1$le aUkadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası 
veslkaslyle mezkur gün ve saatte komis -
yona müracaatları. (6361) 16304 

Müfeahhif nam Ye nesabına 

8 fon Nalrium bisulfif ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (700) lira olan 8 
ton Natriwnbisülfit müteahhit nam ve he-

ma ıuretile satılacaktır. ıabına Aıkeri Fabrikalar umum müdürlliı'W 
Bu işe girmek isteyenlerin 550.34 merkez satın alma komlayonunca 21-12-939 

lı·ralık muvakkat teminat ile kanunun perşembe günü saat 15 te pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şart.name parasız olarak ko • 

tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini misyond:ın verilir. Taliplerin muvakkat te· 
aynı gUn saat 14 de kadar Komisyon mlnat olan (52) lira (50) kunış v~ 249~ 

numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerındekı 
Reisliğine vermeleri lazımdır. vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 

Şartnameler Ankarada levazım işle alikadar tücca.rdar;ı olduklarına. dair 
· ' d t ıı.. l Ticaret Odaaı vesıkaaıyle mezkQr giln ve 

daıreıinde ve Haydarpaşa a ese um \saatte komisyona mUracaa.tlan. (6362) 
ve aevk Şefliğinde görillebilir. (6389) 16305 

16373 

Travers ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komisyonundan: 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve cinsleri ile mikt~lan ve liste 
numaraları •!ağıda yazılı ah!Jap traversler her liıte muhtevıya:ı ~yrı ayn 
ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usulü ile 26. 12. 1939 tarıhınde saat 
ı I! 30 dan itibaren Ankara' da idare binasında satın alınacaktır. 
~. · • · ğ l" t h · nda yazılı muvakkat te-Bu işe girmek ısteyenlerm aıt oldu u ıs e ız.aıı • . . 

minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekhflerını aynı giln saat 14,30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. E 

'd ı d · · d n lzmlr ve •-Şartnameler parasız olarak Ankara a ma zeme aıresın e , 
kişehir'de idare mağazalarında, Haydarpaşa'da tesellüm ve sevk ıefliğin-
den dağıtılmaktadır. (6301). vak16k2282 

Muhammen bedelı Mu at 

Miktar ve cinsi , Beheri Mecmuu teminatı 

L\ıte No. Adet L.K. L. K. L.K. 

1 111.700 Cari hat kayın 
traversi 1,80 201.060 00 11.303 00 

Müteahhit nam ve hesab1na 5 ton 
şariür yayhğı celik ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (3250) lira olan 
5 ton oarjör yaylığx çelik müteahhit nam 
ve hesabına askeri fabrikalar umum mü • 
dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
20. 12.939 çarşamba günU ıaat 15.30 da pa. 
zarhkla ihale edilecektir. Sartname para • 
ııız olarak komiayondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (243) lira (75) ku
ru' ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan olduk
larına dair ticaret odası vcsikasiyle mez -
kUr rün ve saatte komisyon mUracaatlan. 
(6373) 16313 

Müf eahhil nam ve hesabma 
4000 Kg. neft yağı ahnacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
Hiiü Merkea Satın .A.hna Komiqo
nundanı 

Tahmin edilen bedeli (1800) lira oluı 
4000 Kg. Neft yağı müteahhit nam Ye he· 
ubına askeri fabrikalaı- wmım müdürlüğii 
merkez utm alma komisyonunca 30-12-939 
cumartesi rünll taat 10.30 da pa.ıarhlrla 
i.ha.le edilecektir. Şartname parurs olaraJr 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat ola.n (135) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki nsaikle 
komiıyoncu olmadıklarına ve bu itle al&
kadar tüccardan olduklarma dair Ticuet 
Odaıı vesikuiyle meaknr cün .,. u.atte 
komisyona müracu.Un, (6411) 16341 

Beı ton aleminyum lak 

ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez .Satm Alma Komi110o 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (4650) llra olaa 
5 ton aleminyum lak Askeri Fabrikalar U
mum Mü.diirlüiü .Merke.ı Satm Alma Ko
miayonunca 30-12-939 cwııarteai ıünii aut 
11 de puarhkla ihale edilecektir. $art.Da· 
mı pa.ruız olarak komiıyondan verilir, 
Taliple.rin muvakkat teminat olan (34B) 
lira (75) kuruş ve 2490 numaralı kanunu.o 
Z Ye 3 maddele.rindeki veealkl~ komisyon
c:u olmadıklarına ve bu itle allkadar tüc
cardan olduklarına dair Ticaret Odaıı vo
ıikııyle ınezkdr cün ve saatte Komiayona 
müracaatları. (6419) 16343 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Tomruk satışı 
Çoruh Orman lıletmeai R..U 

Amirliiincleıu 
1 - Devlet orman itletmesi Kran

hk meıe ormanı k&tiyatındaıı 423 M1 

376 da 3 muadili 671 adet ladin tomru
ğu Borçkada fabrika yerinde açık art
tırma ile eatılacaktır. 

2 - Arttınna 20. 12. 939 tarihinde 
çarıamba gilnil aaat 14 de Artvin re
vir aınirliğinde toplanacak komiıyon
ca yapılacaktır. • 

3 - Beher M• in muhammen bede
li on be! lira olup muvakkat teminat 
4 76 lira 30 kuruıtur. 

4 - Tomruklann bq kame payla
n mevcut olup bu kııımlar hacme da· 
hil bulunmaktadır. 

5 - §artnameler Ankara'da Orman 
umum müdUrlUğü ltletmelor ıubeain· 
de tıtanbul ve Trabı:on orman çevir • 
ğe mUdü~ilklerinde g<SrUll\r. 

2 ıo.ooo Köprü meşe tra-
versi 5,00 50.000 00 3.750 00 

495 00 

3 adet elektrik motörü 
al1naclk 6 - Taliplerin muayyen gilnde re

vir amirliğine müracaatları ilin olu -
6.60 tl.600 00 

mü na kasası 
3 1.000 .. 

Balast 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdiir

lüiü Merkez Satm Alma Komieyo. 
nundanı 

nur. (10125 - 6300) 115249 

Makinist aranıyor 

Elektrik tesisatı 
Bulancak Belediyeainden : 
1 - Bulancak kaza merkezıfnde ya

pılacak elektrik tesisata ve santral bi
nası inıaatı kapalı zarf usuliyle ek
ıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme Bulancak belediye 
dairesinde 30.12.939 cumartesi güni 
saat 11 de te§ekkül edecek ihale ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu infl\Jlt ve tesisatın ke§if 
bedeli (27.394) lira 72 kuruttur. Mu
vakkat teminatı (2054) lira 60 kuruş· 
tur. 
4 - İstekliler birinci zarfın içerisine 

ticaret odası vesikasını ve Nafıa Ve
kaletinden veya Giresun Nafıa mU
dürlilğUnden sekiz gUn önce alınını§ 
mUteahhitlik vesikasını ve in~aatın 
fenni mesuliyetini kabul etmi§ bir e
lektrik mühendisinin noterlikçe tas
dikli bir taahhütnamesini ihtiva ede
cektir. İkinci zarfın içinde muvakkat 
teminat mektubu ile teklif mektubu 
bulunacaktır. istekliler fazla malft
mat almak için her gün Bulancak be
lediyesinden proje ve plftnını 1 lira 
80 kuruı bedel mukabilinde alabilir. 

(6221) 16170 
D . n. Yolları Satın Alma Komisyonundan: 

Devlet demiryolları Birinci 1şletme ihtiyacı aşağıda. cetvelde cina, mik
tar, muhammen bedeli, ihzar mahallerinin kilometrelerı yazılı balast kapa· 
Iı zarf usuliyle, ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Tahmin edilen bedeli (2325) lira olan 
3 adet elektrik motöril Askeri Fabrikalar 
Umum müdilrlıiitll merkez &atın alma ko • 
miıyonunca 25-12-939 pazartesi gilnll saat 
15 30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart· 
na~e parasız olrak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (174) 
lira (31) kuruıı ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki veaaikle komisyon • 
cu olmadıklarına ve bu itle alakadar tüc
cardan olduldanna dair Ticaret Odaaı ve.
sikasiyle meıkfir ıUn ve saatte komisyona 

Kırtehir Belediyeıindenı ANKARA BELEDiYESi 
Belediyenin 120 lira aylık tahsisat- ---------------

Ek iltme Haydarpaşa gar binası dahilinde birinci işletme .k~miayonun
ca 29. 12. 939 tarihine tesadüf eden cuma günil saat 11 den ıtıbaren ııra 
ile yapılacaktır. Eksiltmeye girecekıer 2490 No. lu kanunun ~radığı evsa· 
fı haiz olacak ve saat 10 a kadar teminatlarını ihtiva eden teklıf zarflarını 
komis •ona vermiş buh.ınacaklardır. Eksiltt'1e şartnamesiyle mukavele pro 
j :lcri i letmemiz yol b:ışmüfettişliğinden parasız olarak alnıabillr. 

• (10157 - 6347) 16291 

lıl" ~.,rt 

M.a 

müracaatları. (6420) 11344 

200 ila 300 metre mikabı 
ceviz tomruğu ahnacak 

lı elektrik makinistliği munhaıdir. Ahıap malzeme ahnacak 
Dizel makinesinden anlar ehliyetli 
kimıelerin 30 Klnunuevel 1939 tari- Ankara Belediyesinden: 
bine kadar beledlyemlse milracaatla-ı 1- Otobüs idaresi için alınacak o
n illn olunur. 16372 lan ahşap malzeme on be! gün müd • 

---------------- detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İstim 1ôk kara 
Ankata Belediyeıi imar Müdürlüiünden: 

16 - 12 - 193 

AL 
) 
~ 

) ' _.,,.,,-___ 

V / ' / .. 
\ 

L 

I 
2- Muhammen bedeli 1651 Jlradır 
3- Muvakkat teminat (1%3,83) lira 

dır. 
4- Şartname ve aaireslnl &erme 

iadye.nlerin her giln encOmen kalemi 
ne ve isteklilerin de 2/1/940 aalı gU 
nü saat 10,30 da belediye encUmenin 
müracaatları. (6437) 1638 

A. Marka kışhk yaG ıhnıcak 
Ankara Belediyeıindenı 
1- Otobüs idaresi için 10 ton kı1 

lık (A) marka yağ pazarlıkla atına 
caktır. 

2- Muhammen bedeli (2550) Ura 
dır. 

3- Teminat (382,5) liradır. 
4- Şartnamesini görmek iıtlyenle

rin hergün encümen kalemine "" iı -
teklilerin de 19/12/939 salı günO aaat 
10,30 da belediye encümenine mUra -
caatları. (6439) 16383 

Şoför Kômil Yasa 

hakkında 
Ankara Belediyesindenı 
1228 numaralı taksi otomobili to .. 

förü İstanbullu Mehmet oğlu 323 do
ğumlu Kamil Yasa'nın aarhoı olarak 
otomobil kullandığı hekim raporu ve 
zabıt varakasiyle sabit oldufundan 
talimatna..'llenin 132 inci maddcai mu· 
cibince 15 gü.n şoförlük yaptırılma -
masına v~ kendisinden on bet lira ha
fif para cezası alınmasına 12-12-1939 
tarihinde belediye encümenince karac 
verildiği ilin olunur. 

(6440) 16383 

1 

Ada Parsel Mevkii .... Cinsi Arsanın u. muta!larrıfı 

İsmi 
Hisse Beher meıcc İstimlak 

Klrr l "" rııo 
150,IJOO II P. 5000 HO 15 

Esi. hir hattı 
5000 145 15 

256,00Q 8000 150 ıs 
258,000 

.. '40,000 E .,kişelıir 
Konya hattı 20000 110 10 

7750 00 

eooo oo 

13200 00 

24000 00 

581 25 

600 00 

990 00 

1800 00 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm Alma Komis7~ 
nundan: 

Beher metre miktbına (36) lira (50) 
kuruş bedel tahmin edilen 200 lla SOO met· 
re mikabı ceviz tomruğu Askeri Fabrika· 
lar umum miıdtir!UtU merkez satın alma 
komisyonunca 25-12-939 pazartesi günü sa· 
at 15 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şar· 
name parasız olarak koml11yondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (821) 
lira (25) kuruı ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komiıyon· 
cu olmadıklarına ve bu iıle allkadar tüc -
cardan olduklarına dair Ticaret Odur ve· 
sikasiyle mezkılr gün ve saatte komisyo • 
na müracaatları. (6421) 1634S 

sahası m 2 miktarımurabbaının kıymeti bedeli 
Lira K Lira K 

287 1 Duatepe Ana 225 m2 Ahmet Ali oğlu 2028 l-6240 3 00 219 39 
,, ,, ,, " ,, Ali Ahmet oğlu 180 / 6240 ,, ,, 19 48 
,, ,, ,, ,, ,, Osman 672 / 15240 ,. ,, 72 70 
,, ,, ,, ,, ,, Ali Ayşe oğlu 800 / 6240 ,, ,, 815 42 
Duatepe'de yeıile kalbedilmek üzere istimliiki tekarrür eden ve mutasarrıflarımn adresleri meçhul bulunmıı~ 

ve mahalline talik olunan il!na rağmen mutasarrıflarının veya ilgililerinin İmar Müdürlüğüne mürm::aat etmedik · 
leri anlaşılmıı olduğundan 3710 numaralı kanunun 10 uncu maddesine tevfikan tebliğat yerine kaim olm:ık üzeı e 
guete ile ilanına lüııum ba11l olan yukarda ada ve parsel numarası yazılı gayri menkul mutasarrıflarının veya 
alakalılarının tayin olunan iıtlmt!k bedeline bir itirazları varsa ilan tarihinden itibaren on beş giin r.arf ın..ıa 
3710 numaralı kanunun 12 inci madd .. si mucibince itiraz etm«'lerl, aksi tlkdirde istimiak muamelesinin kc&bi kati-
yet edeceği ilan olunur. (6385) 1G32ö 



ıs. 12. 1939 

MiLLi MÜDAFAA 

Parke yol yaptırılacak 
M. M. Yeki.Jeti Sahnalma Komis

Yonundan : 
Keııif bedeli (5012) lira 25 kurut olan 

Akköprüde parke yol inşası açık eksiltme· 
:Ye konmuştur. Eksiltmesi 21-12·939 per -
reırıbe günü saat ıı dedir. İlk teminatı 376 
ıra olup ş:ıruıamesi 26 kuruşa komisyon • 

d
1
an alınır. Taliplerin muayyen vakitte M. 
·I. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (6227) 

16164 

Tımar frr(ası almacak 
M. M. VekU.leti Satm Alma Ko

bıisyonundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı (110) 

Jilı on kuruş olan (10.000 :25.000) on bin ili 
>'irıni \ıeı bin adet tımar fırçası kapalı 
~~ usulü ile münakasaya konmuştur. 1-
IJ.ll)eai 23.12.939 cumartesi ~ü saat on 
birdedir. İlk teminatı (2062,5) iki bin alt
ımı iki lira elli kuruştur. Evsaf ve prt
namesi (13S) yüz otuz sekiz kuruı muka
bilinde M. M, V. 1atın alma komiıyonun
dan alınabilir. İ&teklilerin kanunun emir 
ettiği belgelerle ihale saatından bir saat 
CVeline kadar M. M. V. aatın alına komiı-
>'onuna gelmeleri. (6238) 16188 

1000 metre muşamba a1macak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

bıia:ronmıdan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı U550 lira 

Olan bir taraflı ve 130 aantlmetre gcnişli
linde 1000 metre mupmba açık eksiltme 
ile aatm alınacaktır, Eksiltmesi 26-12-939 
lalı rünü aaat 11 dedir. İlk teminatı 123 
lir. 75 kunıı olup ıartnamesi komisyonda 
IÖrülUr. Taliplerin muayyen vakitte M.M. 
\r, SL AL Ko.da bulunmaları. 

(6315) 16253 

25 kalem cam malzeme 
al.nacak 

M. M. V eki.Jeti Satm Alma Ko
btiayonundan: 

Hepeine tahmin edilen fiyatı (1935) lln. 
olan 25 kalem cam mabemesl açılı: ebilt
ltıe ile satın alınacaktır. Eb.lltmeai: 26-1Z-
93g aah giinU aaat 11 dedir. İlk teminatı 
145 lira 13 kuruı olup prtnamesi komiı • 
)onda görlllilr. Taliplerin 1mJ11yyen vakit • 
te M.M.V. SL Al. Ko.da bulwunalan. 

(6321) 16258 

Su tesisatı yaptlrılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan: 
Kctif bedeli (30258) lira iki kuruı olan 

Ankarada gaz okulu harici r.u tesisatı iti 
lcapalr zarfla eksiltmeye konmuştur. Ek • 
•iltmesi 28-12-939 perşembe günü saat 11 
dedir. İlk teminatı 2269 lira 35 kuruı olup 
lartnamesi 152 kuruşa komisyondan alınır. 
1'aliplerin muayyen vakitten bir saat eve
lirı.e kadar zarflarını M, M. V, Sa. Al. Ko-
lla vermeleri (6323) 16284 

1 nşaat yapt1rılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma JCo.. 

~.:oronundanı 

Keşif bedeli (220.220) lira tı Jnıra. oı.n 
Ankara orduevi tevsi fnoaatr panrldtla 
)aptınhıcaktır Pazarlığı 27-12-939 çarşam
ba ıünü saat iı dedir. İlk teminatı: ~2.261 
lira olup şartnamesi 1102 kuruşa komısyon
dan alınır. Taliplerin muayyen vakitte M. 
lii. V. Sa Al. Ko. da bulunmaları. (6358) 

. 16!01 

Yazlık elbiselik ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Müıteıarlı

lından ı 
1 - 50.000 metre yazlık elbiıelik ku • 

Ilıa.ş pazarlıkla satın alınacaktır, Muh~ • 
rnett bedeli 37 .500 lira olup katt temınat 
l?ıikian (5625) liradır. 

Pazarlığı 19-12-939 salı günU saat 14 de 
hava satın alma komiıyonunda yapılacalıc • 
tır Evsaf ve şartnamesi 188 kuru! muka • 
bilinde mezkftr komlıyonda her gun alına
bilir. İsteklilerin muayyen uatte ~tt te • 
rtılnat ve kanuni belgeleriyle komısyonda 
bulunmaları. (6395) 16335 

Yüz havlusu alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

tni~yonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı o

tuz kuruş olan on bin tane yü.z havlusu 
6 ikincikinun 940 cumartesi &iinü saat 10 
da Ankarada M. M. V .satın alma Ko:. da 
açık eksiltme suretiyle satm alın.acagın
dan isteklilerin Z25 liralık ilk temınatları 
İle birlikte muayyen gün ve saatte Ko. da 
bulunmaları. (64ı4) 16376 

Kundura ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

btİayonundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyat (470) 

dör yüz yemiı kuruı olan (32.000) ouı iki 
bin çif okur kundurası kapalı zarfla mü
llakuaya kon.muşur. İhalesi 2. 1. 940. sah 
&ünü saat on birdedir. İlk temınatı 
(B.770) sekiz bin yedi yüz yetmlt lira o
lup &artnamesi (755) yedi yüz elli bet luı
tıış mukabilinde M. M. V. aatın alma ko
misyonundan alına bilir. İsteklilerin ka
tı unun emrettiği belgelerle ihale aaatindtn 
bir saat eveline kadar M. M. V. 11tın al
ına komisyonunda bulunmaları. (642G) 

16378 

M.M.V.HAVA 
MOSTEŞARLIGI 

3 Doktor alınacak 
M. M. Velı5.leti Hava Müste§ar • 

hjhndan: 
.Eskişehirde hava okuluna iki ve. gene 

ll:skişehirde tayyare Fb. kasına 1. kı ceman 
Uç ilcretli tabip alınacaktır. 

Taliplerin sivil olanlara şimdiye ka • 
dar devlet devair ve müesseselerinde geç
llıiş olan hizmetlerine ve en son aynldığr 
rtıeınuriyctinde aldığı maae veya ücretine 
Rore ve yeni barem kanununa nazaran a -
Z~:ni ( ı 70) liraya kadar iicret takdir ve ve
r· ı .. ce1 tır 
Ordu:h~ avrılmış emekli askeri tabip · 

le•e de nıtbelerinin tekabül ettiği ve aza· 
ini ( 170) liraya kadar ücret verilecekeir. 
1'.ı!irılerin h:ılen hiç bir suretle devlet 
devair ve muesseseleri ile ilişik ve alaka
sı bulunmaması 15arttır. 

Fuzuli muhabereye meydan verilmemek 
•e ücret mlktan tesblt ediler~k bir an eni 
tayin muamelesi yapılabilmek için tabip • 

• 

ULUS 7-

}erin ıimdiye kadar seçmlı devlet hizmet
lerinin gün, ay ve sene ıöıterilmek ve al
dıklan ücret veya maae miktarları da ıik
rcdilmdc ıuretiyle bu hizmetlerine dair 
ait bulundutu devlet devair vemüessesele 
rindcn muaaddak resmi vesika tasdikli su
retleri ile nüfuı cüzdanı tasdikli suretle • 
rlnin açık adresleri ile yazacakları istida • 
!arına baflanarak ve ordudan ayrılmış e -
meldi tabiplerin de istidalarında sicil nu
maralarını yazmak suretiyle bu istidaları
nı en geç 27 - 1. klnun - 939 günü akşamına 
kadar Ankarada M.M.V. hava müsteşarlı · 
ğına göndermiş bulunmaları ve yukarıda ya 
zıh lstidalarla ırönderilmeai lazım gelen 
evrakı noksan olanlar hakkında muamele 
yapılmıyacağı ve taliplerin azami 60 yaşı
nı geçmemiş bulunmaları illin olunur. 

(6288) 16247 

LEVAZIM AMIRLICI 

3 adet pavyon 

yaptırılacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satmal

ma Komisyonundan : 
1 - Şartname plan k~ifname mucibin

ce İzmirde tayyare birlikleri için üç adet 
erat pavyonu inşaatı götürü olarak kapa
lı zarf ıauliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhale 18-12-939 pazartesi günü saat 
15 de İzmirde kışlada lımir L V. amirliği 
satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 106754 lira 58 kuruş
tur. 

4 - Teminatı muvakkata akçası 6583 li
radır. 

5 - Şartname plftn ke15ifnamesi 534 ku
ruş mukabilinde komisyondan alıııabilir. 

6 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına ve bu işi yapabileceklerine da
ir ihaleden llakal bir hafta evci lımiı 
na!ıa fen heyetinden alacakları vesikaları 
göstermek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iıtlrak edecekler 24-90 
sayılı kanunwı 2 ve 3. maddelerinde ve 
ııartnamesinde yazılı vcsiknlarla teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en 
az bir saat evel komisyona vermiıs bulu
nacaklardır. (6172) 16105 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satmal

ma Komisyonundan ı 
667 ton odun kapalı ııarfla eksiltme7C 

konulmuttur. Tahmin bedeli 16500 lira 
illt teminatı 1237 lira 50 kuruştur. Şart -
namesi her gün komiıyonda görülebilir. 
İhalesi 18-12-939 pazartesi gilnü saat 15 de 
Lüleburiaz askeri aatın alma komiliyo -
nunda yapılacaktır, Teklif mektuplarını 
belli ıründe belli saatten bir aaat evel ko
misyona verilmiı veya posta ile gönderil
mi~ bulunacaktır. (6173) 16107 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satınal

ma Komisyonundan ı 
Alayın 939 malt aeneai pyeeine kadar 

ihtiyacı olan 100.000 kilo unun kapalı zarf. 
usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. Taliplerin 
825 lira ilk teminatlan ve evrakı müabitcle 
riyle 25 - Birinci kanun - 939 pazartesi 
ırüntl saat 10 da alay aatm alma komiıyo
nuna müracaattan. (6177) 16111 

Bulgur alınacak 
Ankara LeYaznn AnıhHg! ~nn

alma Komisyonundan : 
İhale günü talibi çıkmıyan komutanlı • 

fa baf lı birlikler ihtiyacı için 200000 kilo 
bulgurun tekrar kapalı zarfla milnakasası 
yapılacaktır. Zarflar komisyona 27-12-939 
çarpmba günU saat 10 da verilmiı ola -
caktır, Beher kilosunun muhammen fiyatı 
15 kuruıtur. İlk teminatı 2250 liradır, İs
telı:lilerin belU gün ve u.atten bir aaat eve
llne kadar Fındıklıda konmtanb1c aatm al
ma komisyonuna teklif mektuplarını ver
meleri, (6233) 16174 

Kuru fasulya ahnacak 

aaaıt ovelioe kadar Puıdıklı:da komutanlık 
satm alma komisyonuna teklif mektupla -
rını vermeleri. (6234) 16175 

Bir makinist alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Okul nakliye bolüğiine 75 lira ücretle 

ve imtihanla lıir makinist alınacııktır. İs
teklilerin dilekçe, bonııerviı hüsnühal ka
ğıdı ve nüfus hüviyet cüzdanı ile birlikte 
harp okulu komutanlığına müracaatları. 

(6452) 16387 

P. T. VE T. MUDORLUCU 

Mangenez alınacak 
P. T. T. Levaznn Müdürlüğünden: 
1- Talibi çıkmıyan 17 ton manga -

nezin ihalesi 23 Birinci kanun 939 cu
martesi gtinil saat 11 de Ankarada P. 
T. T. Umum Müdürlük binasındaki 
satın alma komisyonunda yapılmak 
üzere eksiltmesi 10 gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedel (4930) muvaki<at 
teminat (369,75) liradır. 

2- İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubu 
ile kanuni vesikalarını hamilen mez
kQr gün ve saatte o komisyona müra
caat edeceklerdir. 

3- Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
Levazım, İstanbulda Kınacıyan hanın
da P. T. T. Lewzıin Ayniyat §Ube 
Müdürlilklerinden parasız olarak ve
rilir. (6422) 

8 ton grafit alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1- Talibi çıkmıyan 8 ton grafitin 

ihalesi 22/ Birinci kanun/ 939 cuma 
günü saat (16) da Ankarada P. T. T. 
Umum Müdürlük binasındaki satın 
alma komisyonunda yapılmak ü

0

zere 
eksiltmesi 10 gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedel (2640) muvakkat 
teminat (187,5) liradır. 

2- İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mek -
tubu ile kanunf vesikalarını ha
milen mezkClr gün ve saatta o komis
yona müracaat edeceklerdir. 
3- Şartnameler, Ankarada P. T. T. 

Levazım, İstanbulda Kınacıyan ha -
nında P. T. T. Levazım Ayniyat ~ube 
Müdürlillclerinden parasız olarak ve -
rilecektir. (6397) 16375 

VAKIFLAR U. Md. 

Tamirat yaptırılacak 
Vakıflar Umum 

denı 
Keılf bedeli 
Lira Kr. 

Müdürlüiiin • 

~---- ....._. ., __ awuwut,a11&1ııtre -

rlnin aktarılması ve duvarla
rının sıva ve badanası, 

81 82 Mukaddem camiinin kire-
• mitlerinin aktarılması duvar 

üzerindeki delik deşiklerin 
tıkanarak badanalanması ve 
methal kapısının yağlı boya 
ile boyanması, 

Yukarda isim ve mevkileri yasılı 
vakıf yerlerde yaptınlacak tamirat 
ayn ayn pazarlıkla eksiltmeye konul· 
muıtur. İhalesi 18-12-939 puartesl 

Ankara Levazon Amirlifi Satm· gilnll saat on bcıte ikinci vakıf apar-
alma Komisyonundan ı d 

İhale sünli talibi çilı:nuyan komutanlı· tıman a vakıflar inşaat müdürlüğü 
ia bağlı birlikler ihtiyacı için 240000 kilo dairesinde yapılacaktır. 
kuru fasulyanm tekrar lr.a.palı .sarfla mil- Taliplerin yüzde on bcı teminat 
nakasası yapılacaktır. Zarflar komiayona paralariyle birlikte meıkQr m\n ve sa· 
25-12-939 pa.ıartesl ıftnfl uat 10 da ve - . 6

06 

rilmlı olacaktır. Beher kilosunun muham- ı atte milracaatları ilin olunur. (6441) 
men fiyatı 22 kuruıtur. İlk teminatı 3960 16384 
liradır, lsteıklilerin belli &"(in ve aaattcn bir -------·---------

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliil Satm Alma K.omiayonundan ı 

1 - Aeatıda bulundaklvı m..trllerl yasılı kı:tılat lhtl7"1 için hisalarmda miktar, 
illı: teminat n tutarları ihale ıUn ve a.atleri pıerilea •tır etlerinln ktııpa1ı url G

ıuliyle ebiltmeleri 7apılac:Mrtır. 
2 - Eksiltme Edirne villyeti Slllollu nabi7eei m~• aakert satın alma ko • 

misyonunda olacaktır. 
3 - İsteklilerin kanuni veaikalarl7le birlikte en pç Uta ~ ıtln mtlnakata ua

tmdan bir eaat evel teklif mektuplarını komi170na venneleri lhımdır. 
4 - Şartnameleri evaaf " huıwıt tartları tatil ıü:ıı ve .-tlan bariı; her ırün komla· 

yonds ıörülebilir. (6176) , 16110 

İhale ırün ve tarihi saati MDttan İDı:: ~ :!'utan 

18-12-939 Panrt•i 
18-12-939 Pazartesi 
18-12-939 Pazarteei 
18-12-939 Pazartesi 

11 
14 
ıs 
115 

Kilo L1n Lira 
unso 2574 14SU 
137250 2574 S431S 
171S62 3217 41881 
ı2s100 24-02 a>a5 

Muhtelif yiyecek alınacak 
1 - Amasya camizonunun aenelilc ihtlyaçlrı için aşağıda cfna ve mikdan ı&te

rilen beal maddeleri alınacaktır. Şartnameleri komisyonumuıdadır. İate.klller ıö..., 
bilirler. 

2 - Taliplerin hizalarında rösterilen tarihlerde vesika ve uıunldtırt temlnat
lariyle Amasya alay 1atın alma komisyonuna müracaattan. 

:&kailtm enin Muv. Te. Veel:ka11 Bedeli Tarih lut 
Cinai Mikdarı $ekli Lr. K. ldl09U 

nun Fi. 
Kr. 

Sıfır eti 70000 K.rarf !M5. 00 Ticaret ıs. 4/1/940 10,30 
ve sicil 

Pirinç 10000 Açık ıos. oo H 26, 4/1/94() 11 
Bulgur 66000 X zarf 445, 50 H 9, 4/1/94-0 11,30 
Kuru faıulye 35000 Açık 367. 50 .. 14, 4/1/940 11,30 
Kuru soğan 9500 Açık 17, 8'2 .. 2,50 5/1/94-0 10 
Nohut 9000 Açık: 50, 62 .. 7,50 5/1/940 10,30 
Merçimek 9000 Açık 47, 25 .. 7,00 5/1/94-0 11 

~ .~3) 16388 

2 Kalem yem oh nacak 
Ankara Levazım Amirliği SatmAlma Komisyonundan : 

Kttaat ihtiyacı için aşıığıda cins ve mlkdarı yu:ıh iki kalını yem pazarlı!cla 
satın almacalctır. Paz:ırlıcı 19. 12. 939 salı günü saat 10 dan itibaren E:;kişehiı 
Kor. Satınalma Ko. da yapılacaktır. Şart namesi komisyonrla görülebilir. 

htc:kliler me:ı:k~r ıün ve saatte temin at makbuılariyle komisyonda hazır bulun
maları. 

Cins 
Arpa 
Yulaf 

Ton 
soo.1000 
500- 700 

Teminat Bd. 
Lr. Kr. 
56500 
40250 

Muvak, Tem. 
Lr. Kr, 

4075 
scnı 

Pazarlık gü, 
nü 

19/12/939 
• 

Saat 

10 
11 

NAFIA VEKALETi 

38 kalem fotoğraf malzemesi 
ah nacak 

Nafıa Vekaletinden ı 

25.12.939 pazartesi gilnU saat 115 da 
Ankarada Nafıa vekS.leti binası için
de malzeme müdürlUğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da Hi44 lira 40 kuruş muhammen be
delli 38 kalem fotoğraf malzemesinin 
açık eksiltme usulü ile eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak malzeme mildilrlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 123 yüz yirmi Uç 
lira (33) otuz üç kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile bir
likte aynı gün saat 16 da mezkOr ko
misyonda hazır bulunmaları Hi.zımdır. 

(6231) 16209 

10 adet yol silindiri ahna<ak 
Nafıa Vekaletinden: 
9. 11. 939 cumartesi günü saat 11 de 

yapılacağı ilan· edilmiş olan 10 adet 
yol silindirinin pazarlığı. görülen lü
zum üzerine aşagıdaki şartlar daire -
sinde 20. 12 39 çarşamba günü saat 
ıı e talik edilmiştir. 
Pazarlık Ankara'da Nafıa Vekaleti 

binası içinde malzeme müclürlüğü o -
dasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. İstanbul
da gümrüklü ve montajlı olarak t~ma
men buharlı yalıut tamamen ma~otlu 
veyahut kısmen buharlı, kısmen mrı -
zotlu olarak teslim şaniyle muham -
men bedeli alat ve yedekleriyle h<!ra
ber buharlı silindirin beheri 8500 ve 
yine alat ve yedekleriyle beraber ma
zotlu silindirin beheri 8250 lira olup 
tabii olan sevk yol1arının bilahare 
görülecek lüzum üzerine değiştiril -
mesinden mütevellit masraf farkları 

Vek5lete aittir. 
Eksiltme §artnamesi ve teferrüatı 

425 kuru~ bedelle malzeme müdürlü -
ğünden alınacaktır. 

Muvakat teminııt: 
İsteklilerin buharlı veya mazotlu 

olarak teklif edeceği eilindirlerin tu
tar bedeline nazaran 2490 No. lu kanu
nun 16 ıncı maddesine göre olacak -
tır. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamC11inde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gUn saat 11 de mezkfir komis
yonda hazır bulunmalan l~ımdır. (w;> 16290 

Memur ve a o af ınacat 
Nafia Vekaletinden: 
Nafıa Vekaletinden : 80 lira ücret

li bir daktiloluk ve ayrıca 20 ve 25 li
ra maaşla ve 150 lira ücretli dört mo
muriyet milnhaldir. 

1 - Daktiloluk için 19 kAnunuev
vel 939 Salı güntı, 

2 - DlSrt memuriyet için 20 ktnu • 
nuenoel 939 çartamba günü. 

Saat 10 da Nafıa VekSleti binasında 
imtihan yepılacaktır. Maaşlı memuri
yetlere ait umumi bilgi imtihanında 

muvaffak olanlar arasında aynca (ya
zı makinesi ile sOr'atll ve yanlıpız 

yazı yazma) imtihanında icra kılına

caktır. 
Talip alanların birer arsuhaJ ile mll

racaat ve memurin kanundaki evsafı 

haiz olduklarına dair vesaiki ibraz et
mek ıuretile imtihana girmeleri illln 
olunur. (6443) 163815 

TAPU VE KADASTRO 

Memuriyet imtihanı yapdacak 

ü!..tHA~ -·.., 

tık dolu kumbarayı Bankaya götürürken duyduğun•z se
vinç ilk mahsulü taıırken duyduğunuz sevinçten 90ic daha 
tatlıdır. 

Tiirkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası para biriktirenlere hec )'il 
kur'a ile 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Para biriktirirken zengin olabilirsiniz. 
Keşi deler: 1 Eylül, ı Birincik5.nun, 1 Mart, 1 Haziran tarDıltd• 

dedir. 
İkramiyelerin listeai: 

4 Tane 1000 Ura 
4 ,, 500 
4 ,, 250 

40 ,, 100 
" 100 ,, 50 

120 " ıCO ,. 
160 " 20 " 

Kur'aya ancak 50 lira biriktfnnit olanlar gfreblnr. Heeapl..ntllr-
ki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dÖfmİycnler ~ 
rlni % 20 fazlasiyle alır1ar. 

Türkiye Cümhuriyetf 

ZİRAAT BANKASI ' , 
Et ohnacok 

Marmara Oaaübalıri K. Satm Alma Komisyonundanı 
c.nel 

Sıbr eti 
K07Un eti 
Kuzu eti 

Klloea Tahmini FL Tutan 

30,000 
25,000 
20,000 

Kurut Sn. Lira 
27 50 8250 
40 00 10000 
40 00 8000 

26250 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

1968 75 
1 - Komutanlık deniz erler.inin ihtiyaçlarından olup yukarda cins ve miktan ,.. • 

.sılı Uç kalem et., bir şartnamede ve kapalı zarf usuliyle eksiltme)'e konulmuŞtur. 
2 - Eksiltmesi 27/I. Kinun/939 çarpmba gilnü aaat 15 de lımit'te Tersane ka

p.wndaıki komiS)'on binaımda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi, Ankara'da M. M. V. Deniz müsteşarlığı levazım &ubesinden İa

tanbul'da Kaaımpaşa'da Dz. Lv. satm alma komisyonundan ve komisyonumuzdan 131 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile, bu 
iıle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikalarını ve yukarda yazılı ilk teminat
leriyle birlikte tanzim edecekleri teklif mektuplarını muayyen gün ve s:ıatten taın 
bir aaat evetine kadar komisyon başkanlığına vermeleri. "10155" (6346) 16292 

ORMAN UMUM MD. HAVA KURUMU 

Tapu Kadastro Umum MüdürHl- İki muallim alınacak Altı mezar yaptınlacak 
ğünden: 
İdarelerimizde bit' memuriyete ta • Türkku~u Genel Direktörlüğün • 

yini için 14/12/939 tarihine kadar mil- Orman Umum MüdürlüA'\inden: den : 
1 - Hava şehidlerimiz için Cebeci 

rec:aat etmit olan liae me.zunlarınuı Bolu orman mektebinde riyaziye 
imtihanları 20/12/939 çarpnba afuıO ( Aritmetik, Geometri, Cebir, Trigo- kabristanında yaptırı!acak (6) mezar. 
aat onda umum m0d(1rlll1rte yapıla- nometrl) ve fizik (Fizik, Kimya. Me- açık eksiltmeye çıkarılmı~tır. 
calmdan mtlracaat edenlerin huır tcoroloji ) dersleri için iki muallim - 2 - Muhammen bedeli, (1506) mu-
bahnunalan ilin olunur. lik milnhaldir. vakkat teminatı (113) liradır. 

(6448) 115385 Memurin ve teadül kanunlarında 3(15)1ldıalesi 221.12.9k39 cuma günü sa-

T • ı• 1 fl 1 b 11 . 1.w. al e yapı aca tır. 

t yazı ı vası ar a u mua ım ıgı yapa· , • . 
, Q pU eSÇI 1 bilecek şartları haiz olanlara en çok 4 :--- PHin v~ ~.::ırt~~rr.c,erı her giln 

Çankaya Tapu Sicilli Muhafızlı • 
ğındanı 

Yukarı Öveç yatağı mevldinde leb
lebici yo&urtcu oğlu yağmur kızı So
fiden metruk 2983 umum 54 husus nu
maralı bağın 8 aene aekis takaitte bede 

·· 11· l' k d 3656 N 1 k komısyonda goı ulebılır. yuz e ı ıra ya a ar • o. u -a - ı t k .
1 

. 
1
.. . 

nunun t · tt'ğ" h dl d h"l" .>.. 5 - stc lı erın uzumlu vcsıka ve 
ayın e ı ı a ar a ı mu~ k • • • · 

ücret verilecektir. muvak at temınatları ıle bırlıkte bel-
İatcklilerin evraklarile birlikte U - 1i gün ve saatte Türk hava kurumu 

mum Müdürlüğe müracaatları. genel merkez binasında Türkkuşu 
(6354) 16297 genel direktörHi /'tü ımtın alma komis-

li istifa olunmak üzere mülkiyeti bil- ---------------
müzayede posta telgraf dosya memur- --------------

yonuna gelmeleri. 4598 

Su fe!i. ~h y rhnf a~~k 
]arından Mahmut Celalettine ihale e
dildiğinden mUfterl namına tapu se
nedi itası Ankara Defterdarlığının 
6-12-939 tarih ve 341-153-13197-5 sayı
lı tezkeresinden anlqılmıı ve bu gay
ri menkulun yapılan tetkikatta tapu
ca kaydı olmamuına binaen senedsiz 
tasarrufta kiyaaen muamele yapılaca
ğından bu gayri menkul ile alakai ta
sarrufiyeleri mevcut olanların evra
kı müsbitelerile birlikte tahkikat gü
nünden evet Çankaya tapu sicilli mu· 
hafızlığına veya 24-12-939 günü ma
hallinde hazır bulunacak tapu memu
runa müracaatları i14n olunur. (6435 
/ 16380 

ANKARA V AL1LIC1 Türkkuşu Ccm~l Dircklödü~ün
den: 

M.f ha S b h • 1) Keşif bedeli. 4553 lira 37 kurut U e S IS a (IYan aranıyor olan Etiıncsuttaki Türkkuşu binaları-
Ankara Vilayetinden: 

nın su tesisatı, açık eksiltmeye çıka • 
rılınıştır. 

Vilayet fidanlığı için bir mutahas- 2) Muvakkat teminııt:, 311 lira 50 
1 hıruştur. 

sıs baçevan alınacaktır. Behçevan mey 1 3 ) İl 1 · 27 l 2 9 .. 9 b •• 
• • w • • • • ıa esı. . ' r;ırs:ım a gu-

veh ve meyvcsız agnçlar yctıştırılmesı :ıi.i s:ıat ıs te Türk Hava K.ırumu ge-
ve bakımına çiçekcilik ve ser i;llerine nel merkez bin:ısınrla Türkknc;u satın 
vukufutamı olması lazımdır. Bahçeva n lm:ı komi"vonıınc'a yap lnc.,.1 tı!' 
bu Şubelerde çalışmış olduğ:.ma dair i 4) İsteklilerin, knı:ıunun 2 ve 3 cü 
elinde mevcut vesikaları ile birlikte maddelerince yazılı vesi~a ve muvak
Vilayet makamına muracaat etr.:1::ieri kat teıninatlariyle b;~r tt" :.dı geçen 
ilan olunur. (6393) 16374 1 komisyona gelmeleri. 455g 



-----------

FOS FARS OL, kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltrr. := 
Tatlı iştah temin eder. Vücuda devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri ca.nlandrrarak uabi = 
buhranları, uykusuzluğu giderir. Muannit inkıbazlarda, barsak tembelliğmde, Tifo, Grip, =: 

---------

Zatürrieye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gev§ekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta f&· = 
yanı hayret faydalar temin eder. := 

T 1
. ş • FOS FARS O L'ün: Diğer bütün kuvet şunıplanndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE = KAN K UVE TIHA ŞURUBU KAN, ~~YET, 1ŞT1HA 1:E~1~ ETMESİ .~e ilk. ~ull~na~larda bile tesirini derhal gös- § 

' ' termesıdır.... Sıhat Vekaletının resmi musaadesını haız dır. Her eczanede bulunur. = -"=il1111111111111111111111111~111111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııırııııııı111111111111~: 
- 1 • • • ' ~ • ~ ·, ' • ·: ~ ( ~· A•liye Maltkeme•i Tacaret Daire • 

sinden: 

1 
Satıhk • 
&rılık arsalar - Yeni mec;liı inşaatı 
ile Rus sefareti arasıncL'lki sahada p.:rseJ. 
lenmiş ucuz arsalar T. 2181 Yeni sinema 
ü~eri 4511 

Satılrlı arsalar - M. Müdafaa yanında 
imar dahili panelli küçük çaplarda çift 
dairelik manzaralı bol hava güneşli çok 
ucuz Tel 2406 Bayram C. No: l 4517 

Satılık arsalar - Malteı>ede Bomonti 
karşısında manzaralı bol güneşli her ye
re yakın fiyatları 2000 - 2500 liraya katlar 
Tel 2<06 Bayram C. No. 1 4518 • 

Ankara uliye ticaret mahkemeeiniıı 16-
0-934 tarih 93+-390-261 sayılı illınile if· 
luı.ıa karar verilen Yenişchirde Menel«tı 
sokak: tacir ve müteahhit Ahıtet Gazi A· 
yı:ntaplı Ahmd Dai hakkında ıfllıf hükınıl 
Ankara ma. memurluğuna tevdi edilmi1 

Kiralık oda - Bir kişi için mobilyalı ve iflas muamelesi başlamış bulundu&ll 
kaloriferli. Odada akar su. Kazım Özalp bir sırada iflas dairesine memur avukat 
Cad. No. 30 daire 6 ya muracaat. 4561 l Cemal Hazım Goı'kmen tarafından 13-12· 

939 tarihinde tanzim edilen mütaleaııame-
Kiralık - Önce-b.eci Kur!ulut istaıyoııu de müflis tarafından teklif edilen konkor· 

karşısı asfaltta 2 cı muvazı Taşkent so • datonun alacakların ekserieine malik ve 
kak No: 37 ~e. 3 çer odah konforlu 2 daire ı alacaklıların ekseriyetini teşkil edenler 
ve bekirlar ıc;ın 2 oda. 4575 tarafından kabul edildiği bildirilmit lron • 

Kira/ k 1 "f kordatooun tas ... Hci istenmiş ve buna ait 
1 • veya 2 oda. - Kalorı er, sı- dosya Ankara asliye ticaret mahmı-ine 

caksu, aıle >:anında, mtir.acaat sabah 8-10 ' tevdi edilmiş ve mahkemeece icra iftı. ka· 
akş~m 5-8 Yüksel c!ld. Mımar ~t:rna_l m~k- numı.nun 296 ncı .maddmne tevfika.a ka • 
tebı karşısında yenı apartman ıkıncı daır~ 

1 

rar ittıhazı için 10-1-19-iO çarşamba p.nü 
Kira/ılı: _ ç k 1. 1 ku d D~~9 : saat 10 da celse akdine kanr vcrilm~ ol• 

ml'ci 
0 
;ıu A 1

4 rı ,:çı ar yo ~un -~ 0 makla muayyen cünde alacaklılarm mah • 
• _g p. ~uah ~ezaretı mukeTmel kemeye celmesi ve konkordato akdine i· 

bır daıre altındakı manıfaturacıya mura - t" ed 1 · h k'-- -d f • · J t T ı · 12S3 4603 ıraıı: en crın a uuuıı mu a aa ıçın ce • 
caa · e · ııede bulunabilecekleri hueU&U ilan olunur. 

Kirallk oda - Selinik cad. ormın mü - 4710 
• . . * . • .• •· , •• ,~ ... • , • ·"'='. . ~ ...... ~ ,.. ·' .. .,. ..•.. r.~ 

Satılık apartman - Cebecide Mülkiye 
mekte~i arkasında 4 daireli garajlı bankaya 
borçlu tam ir:ıth ucuz be-delle Tel: 2-406 
Bayram C. No. 1 4519 

Satılık apartman - Ankaranın piyasa 
mahallinde manzaralı t:ol hava ve gi,i -
neşli ayrıca 5 dükkanlı senevi 12000 lira 
irath Tel: 2406 Bayram C. No: 1 4S23 

dürluı:iı yanında Yeşil Ap. No. ı. Bir bay Ankara 3. cü Sulh Hukuk Mah • 
veya bayan için aile neT.dinde möbleli bir Jremesinden: 

Katranh şosa inşaatı ilônı 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalara 

Müessesesi Müdürlüğünden 

Muhammen bedeli 65,000 lira olup 4300 metre kadar 
tulü haiz katranlı ıosenin fenni ve umumi şartname muci
bince vahidi fiyatla intaaı Türkiye demir ve çelik fabrika
ları müessesesi tarafından münakasaya konmuştur. 

Evrak bedelsiz olarak Karabükte Müessese inşaat mü
dürlüğünden, Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü 
m'!Jamelat servisinden ve İstanbul' da Sümer Bank ıubesin
den bedelsiz alınabilir. 

Tekliflerin en geç 22-12-1939 günü saat 12 ye kadar Tür
kiye Demir ve çelik f abrikalan müessesesi in~aat müdür
lüğüne gelmiJ bulunmaşı prttır. Postada vaki olabilecek 
gecikmeler kabul edilmez. 4587 
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Hangar inşaatı 
Toprak mahsülleri Ofisi Umum Müdür· 

lüğünden : 
1 - lstanbul'da Pendik istasyonunda yapılacak hubu • 

bat hangarı götürü olarak kapalı zarf usuliyle ekailtmeye 
konulmuttur. Keıif bedeli (35500) otuz beı bin bet yüz li
radİr. 

2 - Eksiltme evrakı (3) üç lira mukabilinde Ofis umum 
müdürlüğünden ve Ofis'in İstanbul tubesi müdürlüğünden 
alınabil!r 

3 - Eksiltme 23-12-939 tarihinde saat onbirde Anakra' · 
da Ofis umum müdürlük binasında yapılacaktır. 

Teklif mektuplarını havi zarflar makbuz mukabilinde 
Ofisin muhaberat servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (2662.50) iki bin altı 
yüz altmış iki lira elli kuruıtur. 

5 - istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye gire
bilmek için ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofisten 
alacakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. (6433) 16379 

Toplantıya dôvet 
Cümhuriyet inıaat Türk Anonim Şirketi hissedarlarana 
Şirketimizin ticaret kanununun 442 incı maddesinin 3 numaralı 

bendi mucibince kanunen tasfiyesine lüzum olup olmadığmı tetkik ve 

müzakere ederek bir karara raptetmek üzere hiasedarlarmı tirketin 

merkezi olan Ankara'da ltıklar caddesi Saylavlar aokağmda 35 numa· 

ralı binada ikinci kanun ayının 15 inci pazarteai günü saat 14 de yapıl· 
maıı mukarrer fevkalade umumi heyet içtimama davet eder. Hiasedar· 

larm içtima gününden Jaakal kırk saat evel tirket merkezine müracaat· 

la kendilerini kaydettirmeleri ve içtima salonuna girmek için icap eden 

duhuliye varakalannı almaları lazımdır. 

RUZNAME: 
1 - Şirketin tasfiyesine lüzum olup olmadığı, 
2 - Tasfiye karan verildiği takdirde tasfiye memurlan intihap 

ve ücretlerinin tayini. idare Meclisi 4 711 

UMUMi MÜFETTiŞLİK 

5800 adet direk ahna<ak 

oda.. . ~606 , Ankaraıun Tahtasokak M. 2i> nmnanıtı 
Kıralık o~a - M<?bılyalı veya . mo~ılya- evde ikamet etmekte iken 12. 12. 939 ta· 

sıT. guxcl bır oda kıralıktır. Yenışehır Is- ı "h'nd .. 1 H H .. · · ı· • 
ı ·· · d L 1 E . ' rı ı e o en asan useyının emva ın .. met nonu ca . ozan a anı mcıler ıo- --L•- · _. -~üm· lı: 11 

k k 
N 

71 
~,."7 ıu&ı.,.eaıcce vazıy .. , .,.. ış ve anun 

Satılrk - Yapılmakta olan küçük evler 6 o. ....., medeninin 53 üncü maddesi mucibine• 
C tipi .bir hisse ~en~di sa.tıhktır. Bankalar Kiralık katlar _ Cebeci Musiki mual • defter tutma muamelesi de ikmal oluıvnut 
ca.ddesı Tan terzıevı Hafı Araç, Tel: 162~ linı mektebi karşısı karakol yanında 3 oda oldutundan kefaleti hacebiyle alacaklı o· 

. 460 1 hol havaguı, su, elektrik mevcut bin.ada 

1 

!anlar da dahil ok!u~ halde bilcümle ala• 
Acele satılılc arsa - Dıkmen asfaltında 1 2 3 .. k ti 1 · dekile ·· t caklı ve borçluların kanunu mezkftrun S61 

20 M yüzü ol 703 M 2 f' 1 , , . cu a ar. çın re muracaa . 
Birinci Um1.Rnİ Müfettiılikten : · . a? arsa uygun 1 

• 4609 inci maddesi mucibince bir ay zarfında 
yatla verılecektır. Tel: 1538 4630 Bir Bayan için kiralık oda Boıı veya ~ecaiki resmiyeleriyle birlikte Ankara 3 

1 - İkinci defa eksiltmesine talip Satılık apartman - Maltepenln en hl • mobleli bir oda kiralıktır. Yenişehir, Lo- ı uncu sulh hukuk mahk~esine m~rac;at1 a· 

Çıkmadıg· ından Sason bölgesindeki ka kim yerinde oı-5 daireli bedelinin %40 ı 1 zan meydanı, Emciler ca.<ldttinde 66 No. n ~e a~acaklanm vaktıyle kay<!etırmıye·1· 
borçlu bol iratlı Tc:I: 1538 4631 evin ikinci katı. Tel: 2406 4616 !erın mırasç!ya ne şahsene ne de terekeye 

rakollar arasında çekilecek telefon ı ızafeten takıp edcmiyece.kleri ve mirarc;ı· 
1 

• • Satılık arsalar - İstasyon arkasında Mu. Kiralık hane - Demirtepe Necati bey ı tarının dahi kanunu mezkGrun 534 cü m;d· 
hat arı ıçın yüzde beşi (7-8) metre. hafız alayının bulunduğu sahada imarca ' cadde~i Özveren Ulus Sok. No: q 4 oda dctıi mucibince 3 ay zarfında müracaa arı 
geri kalanı (6) metre uzunluğunda, parsellenmiş küçük çapta arsalar. Tel : 

1 

Sanayı C. Tel: 1953 M. 4617 liızumu ilan olunur. 4709 

tepe muhitleri (0.40) ve diğer muhit· 1538 4632 Kiralılc oda s · dd · d · k 
leri (0.40 - 0.50) metre olmak u""zere Acele satılık ev - Bakanlıklar karsı • loriferli ıoğuk -;ıca":a?~ ~ea besanıynoleu, ucauz-

sın<la iki katlı manzaralı ev satılıktır. fiyatla Telefo~ No. 2181 y . . . Kiralık - Bir veya iki kişi için möblO 
(5800) adet kavak veya meşe ağacın- Tel: 1538 4633 zerinde Hayri Dilm.ana mü enı sınema622u- konforlu bir oda kiralıktır. Yeni1ehır 
dan mamul direk 22. 11. 939 dan itiba- Satrlılc apartman - Ankaranın her sem- ı racaat. 4 Jcöpruye yakm İlkiz sok. No. 20 daire 6 
ren bir ay müddetle pazarlığa çıkarıl- tinde istenilen bedelle kargir beton ev Kiralık - Bayan için l veya 2 müıta- 4718 

t !apartman Tel: 1538 4634 kil oda Bakanlıklar, Sümer bakkalı Meıru- Kiralık_ Bir bay veya bayan için ai· 
mış ır. S l k b" "ki N tiyet caddesi sonunda Ataç sokak No: 18 ı d" d - el ... ,_ oda ki al k B 2 _ Bu direklerin ( 950) adedi Bay- atı ı ısı. t;t - auman markalı, az Alt k t 4623 e nez ın e guz .,.... r ı tır. an• 

kullanılmı, bısıklet satılıktır. Posta cad- . a · . . .. .. YO, el.cktrik, soba dahil. Aylrğı 22 liradır· 
kan, (2350) adedi Mutki, (1500) adedi desi (Esen) apartımanı daire 4. Tel: 1227. .Kıra/ık - Polıs enstıtusu yakınıı~a Sıhiye Vek. Çabtay sokak Yukarı uç. 
K 1 k ( ) d d" S ı 4654 Dıkmen asfaltında Bakanlıklara 5 dakıka Ap. No. 1 4719 

oz u ve 1000 a e ı ason kazala- S t 
1 

k y . eh' d S 1 •• k dd . mesafede yeni Turagay Ap. Ucuz daireler. 
d h·ı· d .. .1 k l d a ı ı - enış ır e e anı ca esın- İ . d-•-·ı .. 4L~2 

r1 a 1 ın C gosterı ece yer er e teS de senede 6000 )İra iradt olan betonarme Çin c-t<I ere muracaat. U"t i C arayan la r •. 
lim alınacaktır. 1 bir apartman. Sanayi Cad: 1953 Tel. Kiralık - Havuzba,mda Karanfil ıobk ::/ 

3 - Direklerin birinci kanundan - S 
1 

k M . dd .. 
1 

467~k No. 13 de 4 odalı bir hollü, yarısı yeni mu-
. . . . atı ı - eşrutıyet ca esı ı e yu • tiambnlı çok ferah ze:nin katı Tel 3079 1 . Nısan ayı on beşı arasında kesıldıkle- sel caddesi arasında Özenli _ sokağında 4645 ş ar.ryor :- Tlirkçe de konuşan bır al• 

ri vesaik le isbat edilecektir. 1 blok aşı: 442 M 2 bir arsa uygun fiyatla. zo liraya kaloriler _ Sıcak su, ınan murebbı~e, 3 !•ııından yuka~ı çoc~· 

1 - ı y.,..,., ""' .......... c> ....... -··- • P• R~Jt°lrljbf- rr'l n b • ~ı 
4 - Direklerin tahmin olunan be- Sanayi cad. 1953 Tel. 4679 elektrik dahil oda bir bayana kiralıktır.f:lara bakmak ıçın ış af"ıyor. Yenıeehir ; 

deli (21350) lira olup muvakkat temi . Slltılık bağ -: Orta Ayrancı guven ev e- Na. 30 daire 12. 4652 • - ~ as~ e, ~ayı, tı~a 
. • rı yanında otobuse çok yakın bağ ve ağaçlı j ve malı muhasebe ışlerı tanzım ve teo .. 'lr 

nat (1601.25) lıradır. bağın 800 metre murabbaı sattlrktır. Mer- Kiralık oda _ Yenitcıhir, Kocatepe; eyliyen tecrübeli bir muhasip daimt vejıl 
5 - Mukavele projesi, eksiltme ve k~~ po;ıtan:-ıi menule memuru Osman Meşrutiyet caddesi, Yenikalrk sokak, 10 muvakkat olarak vazi~.e arıyor. Ulus t. 

fenni şartnamesi Diyarbakır'da nafıa Yuksel e muracaat. %82 No, lı evin müstakil kaprsı olan bir odası M. rwnuıı:a mektupla muracaat. 4668 

müıavirliğinden parasız alınabilir. Satılık - Bili merkez kasaba!'.iyle A· Ti: 
6032 4662 I 

6 - Pazarlıkta ihale 22. Birincika- ~~~m~\1: :ıt,;i~\~~~!t a~~~mdtn~~!li~a~:~ od~;c:~~ıkçıl~:~a:ıa:~~n ~~~ık,a:~=~ Ş Verenler : 
nun 939 cuma günü saat onda nafıa çayır ve tarlalar satılacaktır. Merkez ec- Kapıcıya müracaat, 4M3 
mU.:ııvirliği odasında müteıtekkil ko- zanesinde Bay Hüseyin Hamitten sorul-

:r- -s ması. 4702 Kiralık oda - Bi.r bay için bir oda kira-
misyonda yapılacaktır. Satılık _ Solfasol köyünde köyün en lıktır. Yenitcbir Karanfil aobk No. ıs A. 

(6180) 16113 mahsuldar yerlerinde bulunan bet kıta 1 ci kata müracaat. %66 

'"
1 Pr. Sadri Maksudi'nin 

11111\ - -§ Hukukun Umumi Esasları § - -- -: Hukukun felııefi ve aoayolojik : 

: eaaalan ile ali.kadar olanlara : 
: tavsiye olunur. Satıı yeri: Ta- : 

\ıs nk Edip Kitapevi. 47161 

tarla satılacaktır Merkez eczanesinde Kiralılc 6Üzel odalar - Gilven mcyderu.na 
Bay Hüseyin Ha~itten sorulması. yakın cünctli gii.lel manzaralı çok müsait 

4703 kira ile Sellnik caddeııi No. 16 4677 
Satılık - Ravlı nahiyesmde köy önlin

de münbit ve mahsuldar on iki kıta ıulıı 
tarla ve çayır acele satılacaktır. Merkez 
eczanesinde Bay Hüseyin Hamittcn so-
rulması. 4704 

Satılık otomobil - Biri kapalı, diieri 
açık, be$er kişilik iki husu.t otomobil çok 
acaı satılıktır. Polis enstitüeü yanında 
Saltık apartrmanı. 4712 

Satı/ılı: otomobil - Kallanılmamıt 39 
modeli bir fort otomobili acele ntıhktır. 

Kiralık ulalı: daire - Bankalar caddesin
de iki oda bir hol ve müştcmillt Tel 1317 

4183 
Kiralılı: - Bir bayan için mobilyalı a.ile 

nHdlnde bir oda kiralıktır. Poııtane cad-
desi Tel 3894 4a4 

Kiralılt. - Sdıat Babnlıiı karııaında tı. 
kiz eok. 15 No. da iiç oda, bir bol, banyo 
kiralrlctrr. 4691 

J, ......................... , .......... ,'- Kooperatif karısısmda (Rökor) kadm tff· 
ıı:ihancsine müracaat. 4717 

ıs lirayı ı oda - Mü~erek avlu içinde 
müstakil vaziyette. Odalar genit ve ferah
tır. Altında aynca bodrumu vardır. Yeni 
Sebze hali yanında. Suluhan sokak No. 61 DİŞ TABİBİ: 

Seyfettin Ersanlı 
Yeniıehir Kızılay ka.rtın. Emciler 
caddesi Paşakay apart. No. 8. Pazar 
Perıembeden maa.da her gün aaat 14 
ten sonra. Tel: 1436 4696 

9'1, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f' 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci GÖZ Hutalrklan 
sınıf mütehassısı 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
ıöz mütehasıısı ve Gülhane hastaneıl 
sabık göz baş muavini. Muayene: aa
bah: g dan 19 a kadar. Belediye ııra11 
Talas Ap. kat: 1 Tel: 3592 4306 ' , 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6598 

imtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Nefriyatı idare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Milesaese Müdüril: Naşit ULUO 
ULUS Basımevi ANKARA 

Kirahk : 
Kiralık Korılorlu Daireler - Yeni"· 
birde Yük&el caddesinde Mimar Kemal 
mektebi k&f111mda yeni yapılan apartma 
nın beter odalı ve her türlü modem kon.
loru havi kaloriferli daireleri kiralıktır. 
Her cün ıaat 10 ilS. 18. Telefon : 6499 

4109 
Kiralık - Gcniı man.saralı üç daire S 

oda 1 hol 2 antre 2 balkon elektrik ıu ha
vagazı Maltepe Uatün sokak No. 13 As -
ıanoğlu apartman üst kata müracaat. 4502 

Bir bayana l:iralılt. oda - İlci kieilik aik 
yanında 20 liraya Bakanlıklar kaqm 2 inci 
1tattaa güzel bir oda Mür Telefon 6440 
Hüseyin . 4509 

Kıra/ık daire - Ulus meydanında Koçak 
hanında 1. ci katta büro için bir daire ki· 
rahktır. Kalorifer, aaanıör vardır Kapı -
cıya müracaat. • 4535 

Kiralık daireler - Maltepe ıon durak
tan 150 M. ilerde asfaltta, manzaralı bal • 
kon taras 3 oda 1 hol banyo ve konforlu 
daireler. Ti: 5522 4552 

Kiralrlt. oda - Aile yanında bir baJ&D 
için Sağlık Ba.kanlıtı karııamd.a Cai•tAY 
eokak No. 22 Soydq Ap. 3 i1Dc:ii dairMin-
de. 4556 

4692 
Klralı.k odal&r - Beklrlar için. Yeni

ıehirde kiralrk odalar vardır. Besler Şeker 
maiazuma müracaat. 4693 

Klralılı: apartıman - 3 oda, 1 hol. ban
yo ve saire, Ehven fiyat Y. Şehit' Metruti
yet cad. Türe sokak No. 6 Çatı katında ev 
sahibine müracaat. 46~ 

Kiralık - Y. Şehir Sıhhiye Ve. civarı 
Cebeci asfaltında etrafı açık güneşli yesil 
ııahaya nazır Sarı renkli Ap. konforlu 2 
daire. Kapıcıya müracaat. 4695 

Kiralıl ve satılık - Bir bekir veya ten 
ha bir aile için ıehrin merlrczi bir yerinde 
de\tren kiralrk apartıman ucuz ve yeni sa-
tılık ev eşyaları Tel. 1178 4700 

Kiralık - Malte~de jandarma mekte
bi yaınmda Türe apartımanında konforlu 
kullanıtlı ucw: ve ıeniı 2-3 odalı daire-
ler, içindekilere müracaat. 4701 

Kiralık bir oda - Iıııklar cad. Necati
bey mahalleıi Yeniçağ sokak No. 6. Ap. 
aile yanında kat 2: müracaat. 4707 

Uom kiralılı: 
Bomonti - LiH inşaatı karıısınd:ı 

(Sakız) apartımanında iki odalı daire. 
Kapreıya mtiracaat. 4714 

YENi ve SUS SINEMALARINDA 
BU OUN BU GECE 

Atk - muıiki ve gençı.tk filmi olu 

SEVİŞTİGİMİZ GÜNLER 
Bilyilk bir muvaffakiyetle devanı ediyor 

Tama men renkli 
Baı rollerde: Janette Mac Donald • Ne1"on Eddy 

Seanslar 
YEN t Sinemada: 13,.tS - 16,15 - 18,30 Gece: Zl de 
S U S Sinemasında: 13,lS - 15,30 - 17,45 Gece: 20,30 da 
Halk ma.tineleri: Yenide: 11 de 

Suat& 10 da 

Mürebbiye aranıyor - Sekiz aylık bir 
çocuğa bakmak üzere bonıerYisll veya diP
lomalı türk veya ecııebi bir dadı aranıyor• 
Ucret 30 liradır. Ti: %663 Sıhiye Sağlık ıo• 
kak İsmet Koyuncu Ap. 4 sayı. 4690 

Tornacı aranıyor - Bir tornacıya rı· 
zwn vardır. Ankara Soğukkuyu Fort ge.• 
rajı yanında Remazan Demirscv'e m~ra· 
caat. 4616 

Aranıyor : 

Aranryor - Büyük terzihanelerde ça • 
lıımıt ve kendilerine guvenen erkek c 
kadın işçilerin Işıklar caddC1iinde Traky.ı 
Ap. M Adam terzihanesine murııcaatları 

• 4~10 

Aranıyor - Taorada almanca dersi ve• 
rebilecek bir bayana ihtiyaç vardır. Ulus· 
ta R. K. M. rumuzuna mUracant. 4555 

Kiralık daire aranıyor - 2 odalı kalo • 
riferli ve tam konforlu Yenişehlrde güne$· 
li ve manzaralı bir daire 1-1-940 dan iti· 
baren aranmaktadır. Tel: 5108 milracaat. 

4622 
Ortak aranıyor - Fransadan diplomalı 

bir bay, baya.n ppka salonu açmak tlzere 
sermayeli ortak arıyor. Müracaat P, ku • 
tusu 180 Ankara. 4635 

Salon aranıyor - Paris dans akademi • 
ıinden bir profesor ic;in her akşam danS 
yapılan bir müessesede modem dana ve 
step dansları (klaket) öğretmek Uzere g\lll 
de bir kaç saat için ara.n.jmanla salon ara· 
nıyor. Ankara P.K. 180 ne müracaat. 

Aran17or - Bir pedalcı isteniyor. "Ye· 
ni Matbaa" Telefon: 3705 Bankalar cad. 
Çlçinyurt sokak No. 7 4713 

Aranıyor - Fransızca husust derı ve· 
rebilecek almanca bilen muallim aranıyor. 
Mliracaat Dilmen kitabevi 4715 ·-------... 11111111111111111111111111111111111111 .. - -: Lorel • Hardi Hovardalıkta :: - -- -: Türkçe sözlü :: - -., 11111111111111111111111111111ııı11111 ı r 

HALK SİNEMASI 
BUGÜN BU GECE 

Türkçe sözlü ve ~ar~ m113:kili 

büyi:k komedi 

Ali Babanın mirası 
Baş Rolde: Eddy Can tor 

SeaMlar: 
14,30 - 16,30 - 18,:!0 gece 21 de 

Saat 10 ve 12 de ucuz halk matineleri 


