
Finlandiya ve Finler 

Sovyet Finlandi.ya .. harbi ba_şladı 
Havada-n karadan ve denfzden 

Kızdordu Finlandiya hududunun bir 

(Ok noktalar~da taarruza basladı 
.H ELSİN Ki BOMBARDIMAN EDİLDİ 

Finlandiya Cümhurreisi 
harp hali ilön etti 

Helsinki, 30 a.a. - "Royter'' ajansı bildiriyor: Bugün Prasila 
mıntakası üzerinde üç sovyet tayyaresinin uçması dolayısiyle, 
mahalli saatle dokuzu on beş geçe, Helsinki'de bir hava tehlikesi 
işareti işitilmiştir. Az sonra bir sovyet bombardıman tayyaresi 
şehre yakın bir irtifadan uçarak Finlandiya körfezi istikametin
de gözden k~ybolmuştur. 

Verilen alarmda bütün tramvaylar durmuştur. Halk, çok yük
sek bir ı:oğukkanhhk göstermiş, hiç. bir panik olmamıştır. 

Diğer taraftan, buraya gelen haberlere göre, sovyet kıta1an, 
tayyarelerin Finlandiya arazisi üzerinde uçuşlar yaptığı saatte 
yani saat 9.15 te Finlandiya hududunu geçmiştir. 

l:ı:r.rl orclunıın Finlandiya hududunda harekete geçtikleri nolttalan 
ve bombardıman edilen aalaaları, ffelsinki'yi göaterir harita 

• Kareli'de birçok noktadan sovyet istilası başlamıştır. 1 
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haberlere göre, sovyet hududu civa· j ' 
Rusya Finlandiya münasebetleri :~~~:Z:'~~~.~:::~~· .~0;~~;~:~. ... geniş mi k tarda 

ılmdiye kadar hangi salhalardan ge~li ! 

VE NiHAYET 

Münasebat nasıl kesildi ? 
Dün öil• Ü•tü w•l•n laaberler, 1 •ütün dilıkall•ri Finlandiya ÜdÜn• 

reltmiftir. Bu haberlere wöre, dün- \ 
denberi Sovyetlerle Finler laarp laa- ı 
linde bulunmaktadırlar. Bu müna
.. betle Sovyet - Finlandiya müna
.. bet V• ilatiliillarının tarilai iUerin
'd• durmak faydalı olur. 

Başveki 1 imiz 

Karabük ve 
Zonguldak' ta 
Bir tetkik seyahlfine ~ıktı 

Ural • Altay ırkına menmp olan 
14Fin" lerden tarilate ilk defa olarak 
.. ki2inci a.ırda bah•edilmektedir. 
Finler kendi inmlerine Suomi de
mektedirler ki Finlandiya Iİ•anın
da batak demektir. Memleketlerin
de altmıı beı bin kadar wöl bulun
clufa laatırlanacalt olur.a, bu innin 
~erinde olJuiu da anlQfllır. 

Finlandiya on ikinci aarda l.veç 
lııralı dokuzuncu Erik tarafından 
İfwal edilmifti. Ve 1809 Hnennde 
Ru•ya'nın eline geçinciye kadar l•
ueç'in idareai altında kaldı. l•veç
liler Finlandiya'yı iyi idare ettiler. 
Birçok l•veç nülu:ru FinlanJiya'ya 
llİderelt yerleşti. Fakat l•veç tem.il 
eİJlcueti takip etmediğinden i•veçli 
_,ldan gelen Finlandiya nüluaiyle 
o.len fin olan Finlandiya nüfu•u 
3'anyana yafadılar. Finlandiya ilti 
liaanlı bir memleket oldu. 1809 ... 
lleainde Napolyon, Çar Birinci A
lek•andr'ı l:ıveç'• karıı talarik etti. "e Ru•ya Finlancliya'yı ifgal etti. 
ilandan •onra büyük harbin .onuna 
kadar FinlanJ;ya Ru:rya'nın idareai 
altında kalclı. Fakat Finlandiya da
İ111a ayn bir idareye tabi olmuf oe 
otonominin daraltılma.ı için yapı
l0n her tefebbü• Finlandiyalıların 
fİddetli mukavemeti ile karf1fGJ1ftlf· 
fır. Bu mukavemetin en elaemiyet
li.; 1905 ••ne.inde yapılan umumi 
.... ., idi. 
I°:' Büyült laarp çıktığı .saman Ra6)'0 
"'1oıuii,,a'ya mecburi adtmifi 

Kendisine B. Hüsnü 
Çakır ve B. Rana Tarhan 

refakat etmektedir 
Batvekilimiz Dr. Refik Saydam, 

dün akıam hususi bir trenle saat 21.30 
da Ankara'dan hareket etmiılerdir. 
Baıvckilimizin beraberlerinde İktı
sat Vekilimiz B. Hüınü Çakır ve Mec 
lis Parti müstakil Grupu Reisi İstan
bul Mebusu B. Rana Tarhan da bulun· 
maktadır. 

Batvekilimizi istasyonda Meclis 
Reisi B. Abdülhalik Renda ile şehri· 
mizde bulurum Vekiller, Mebuslar, 
Riyaseticümhur Umumi kitibi B. Ke
mal Gedclcç, Baıvekilet Müstetarı 
B. Vehbi Demirel ve Vekiletlcr Müı· 
tetar ve Umum Müdürleriyle diğer 
erkanı uğurlamıılardır. 

Dr. Refik Saydam ve refakatlerin
deki zevat yarın sabah ıaat 9 da Ka· 
rabük'te trenlerinden inecekler ve bir 
çok kıamı faaliyete geçen fabrikayı 

gezerek tetkiklerde bulunacaklardır. 
Baıvekilimiz Karabük'ten sonra Zon· 
pldafa ıidecekler ve kömür havza
ID1%da tetkikler yapacaklardır. Bu se
yahatin pazartesiye kadar devam ede
~ tıehmta .UwlUdir. 

Harp inkiıal ediyor Al h •d 
Helsinki, 30 a.a. - Saat 11 de, dört ma n ta ŞI atı var 

ıovyct tayyaresi liman üzerinde uç • 
muıtur. Sahil bataryaları ıovyet tay
yarelerine ateı açmııtır. Fakat sov
yet tayyarelerine bir §ey olmamıgtır. 

Kareli'de Vamclbu ıehri, denizden, 
pek muhtemel Kronştad'dan bombar· 
dıman edilmittir. 

Kareli'de, Kivines'te bir topçu dü
ellosu vukua gelmittir. 

Umumi Heyeti dün 
Baıvekilimizin , 

reisliğinde toplandı 

Londra, 30 a.a. -Daily Telegraph gazeteıinm Eupen (Belçika .. 
Almanya hududunda) muhabiri alman tahtidatı hakkında ıu ma• 
IUnıab vermektedir: 

Bütün söylenenlere rağmen, Almanya'nın Belçika ve Hollanda 
hudutlannın birleıtiği noktadaki tahtidatı devam etmektedir. 

1 
Achen etrafında 8 fırka bulunu • 

yor ki bunların bariz hedefi İiege ka• 
lesidir. 

Snojarvi'de ıovyet kıtaları Finlan· 
diya arazisinde küçük bir bahçe iıgal 
etmiştir. Sermayeleri devlet tarafından te -

Sovyet tayyareleri Helsinki'dc diye edilmit müesseselerin 1938 bi • 
Maln tayyare meydanına ve Biborç lançolarını, 3460 saylı kanun mucibin
ıehrinin ıark mahallelerine yangın ce tetkik ve tasdik edecek olan bütçe, 

Türkiye - İnginere 
Achen'in şimalinde biribiriyle dir· 

sek teıkil eden iki ordudan mUrek • 
kep bir grup vardır. Bu orduların bi· 
rinin cephesi garp diğerini:ı cenuba 
müteveccihtir . bombaları atmııtır. adliye divanımuhasebat, maliye, ik-

H 1 · k' tisat ve ziraat encümenlerinden seril-

ticaretinin 
lnkiıaf imkanı e sın ı civarında Sveaborg müs· :ır 

k miş aza ile, kanunen bu heyete itııtirak tah cm mevkiinc 10 sovyet tayyaresi d ~ 
e ecek olan ara dün saat onda Büyük hücum etmiıtir. 
Millet Meclisi kitapanesinde ve Baş-

Harp vaziyeti ilan edildi vekilimiz Doktor Refik Saydam'ın 
Hclıinki, 30 a.a. - Finlandiya Re· reisliğinde toplanmıştır. 

isicümhuru, harp vaziyetini ilan et· Katipliklere bayan Fakihe Öy
mit ve marctal Mannerhcim'i ordu men (İstanbul) ve Feridun Fikri 
Baıkumandanlığına tayin eylemiştir. (Bingöl) seçildikten snrao Sümer • 

Helsinki bombardıman edildi ı ban_k, Etibank ve Türkiye Cümhuri· 
Helsinki, 30 a.a. _ Finlandiya rad· yetı Ziraat bankası hakkındaki müra· 

yosu, ıovyet tecavüzü hakkında taf-ı (Sonu J. Dncü sayfada) 
(Sonu 5 inci sayfada) ----

B. Menemencioğlu 

Dün temaslara bajladı 
Londra, 30 a.a. - Havas: Dün saat Hi.30 

da Lonılra)"a muvasalit eden tilrk ekono
mi heyetinin reisi B. Numan Menemenci· 
oğlu bugtln hariciye nezaretine giderek 
Lord Halifaksla ilk görüşmesini yapmıı • 
tır, .. 

B. Menemencioğlu mliteakiben diğer ha· 
zı hükumet hasmı ve ezcümle Oliver 
Stanley, Sir John Simon ve Eden'i .ziya. 
ret ey !emiştir. 

Tiırlc heyetini, muhtelif nezaretleri ali· 
kadar eden bir çok meseleleri muzakcre e
decektir: Bunlar geçen ay aktedilen an • 
laşnuıya taalluk eden İngıltcrcden yapılan 
veya yapılması tasavvur edılen mubayaa. 
tın tc-dıye ve tesviye tarzı, krediler, türk 
miıda faası iı;tıkrazı •.. ilah gıbi tıcaret ve 
mali meselelerdir. 

Dün neşredilen na.zırlar meclisi emir • 
namesi bu meselelere bir tane daha kat • 
maktadır. 

Filhakika malum olduğu üzere türi • al
man tıcareti çok ehemiyetli idi ve mutte
fikler tarafından Almanyaya karıı alınan 
mukabelebilmisil tedbirlerın mini olacağı 
tcsırini telifi etmek üzere l'ürkiyenin ye:ıi 
mahreçler bulması icap etmekte idi. Bu
na binaen türk heyeti türk ihracatınılan 
bazılarının İngiltereye ne nisbette yapıla
bileceğini de tesbit edecektir. İngiltere 
hükümtinin Almanyaya karşı alınan ted • 
birlerle türk ticaretine indir ilen darbeyi 
tahfif için mümkün veya muhal her ıeyi 
>:•pacagı kayittcn müsta1;ni bulun.'Tlakta
oır. 

Achen'in cenubunda da iki ordu• 
luk bir fırka vardır. Bu iki ordu ge
rek garp, gerek cenup, gerek cenubu· 
garbi istikametinde taarruz edebilir. 

Bu iki grupun arasında ise Uç hafif 
ve altı ağır motörlü fırka olduğu gi· 
bi dört fırka da zırhlı kıtaat vardır. 

Bu iki grup Fransızların Meselle'• 
deki mevzileri üzerine yürüyebilece
ği gibi Holanda ve Belçika hudutta • 
rını da tecavüz edebilir. 

Bu ikinci şıkta ise Achen'in cenu
bundaki ordular Namur cenubundan 
Ardennes'lere geçerek Maginot hat• 
tını şimalden çevinneğe tcıcbbüs ede 
cektir. 

10 gündenberi bazı harekat müta • 
hede olunmaktadır. Fakat bunun kı· 
taat arasında bir değitiklik olduğu 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Dahiliye Vekilimiz 

Mersinlilere siyasi 
vaziyetimizi anlattı 
Mersin, 30 a.a. - Şehrimizde bu .. 

lunmakta olan Dahiliye Vekili Faik 
Öztrak dün devlet demiryolları fidan 
lığını, kız ve erkek orta okullarını. 

. . ., gümrük dairesini, umumi mağazalar 
Dıkılı de zelzele j taraf~ndan in§aatı ikmal edilen depo. 

Sou7et tayyareleri tarafından bombardıman edilen 
H elsinlıi' den bir 6Öriiniif 

. ~nnlr, 30 a.a. - Dün saat 13.10 da Di- tarı, ıçme su tesisatını, asri mezarlı~ 
kılıde 4 saniye si!rcn y~ bir zclzoıc ol· 
mua. buar yoktur, (Sonu 4 üncü sayfada) 
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Edebi meseleler: 

Mekteplerde edebiyat 
TANINMIŞ edebiyat muallim

lerimizden biri, liselerin 
son sınıfında okutulma'lcta olan bir 
edebiyat kitabını, gündelik bir ga
zetede yazdığı beş uzun makale ile 
tenkit etti, haylı hırpaladı. Meğer 
o muallimin de kendi kitabında, 

hatta son yazdığı tenkit makalele
rinde bir takım kıraat ve tefsir ha
taları varmış. Bunları da gösteren
ler oldu. Meaele henüz kapanmadı, 
devam edip gidiyor. Fakat dikkat 
edin, gerçekten bir münakaşa hali
ni de alamadı: bazı kimseleri eğ
lendiren, bazılarını da sinirlendiren 
bir dedikodu olmaktan ileri gide
medi. Yani memleket buna esaslı 

bir dava diye bakmıyor. 
Tenkit edilen kitap yeni değil

dir: aşağı yukarı on yıldanberı o
kutuluyor. Öteki kitap da hemen o
nun kadar eskidir. Bunların hata
ları gösterilmek için neden bu ka
dar beklenilmiş? Neden on senedir 
çocuklarımıza yanlış metinler oku
tulması kimseyi isyan ettirmemiş? .. 
Bunun sebebi açıktır: o iki kit<:p
taki mallımata, metinlere artık kim
se büyük bir ehcmiyet vermiyor; 
onları esaslı şeyler saymıyor. "Ne 
çıkar? Nihayet edebi ya~ değil mi? 
Çocuklarımız bunları öğrense de 
olur, öğrenmese de .... " diye düşü
nülüyor. Öğrenilmemcsini, öğrenil· 
mednden daha hayırlı bulanlar da 
yok değil. Yani liselerdeki edebi
yat dersleri memleketin esaslı bir 
işi, esaslı bir davası sayılmıyor. E
öebiyat derslerine faydasız, lüzum
su~ bir şey, nihayet bir süs diye 
bakılıyor. 

EDEBİYAT derslerinin gaye
si nedir? Bir memleketin 

gençlerine bir takım şairlerin adla
rını, e9Crlcrini; bir takım edebiyat 
kaidelerini öğretmek mi? Hayır. 

Riyaziye derslerinin gayesi genç -
lcrde objektif muhakeme kabili • 
yetini inkişaf ettirmek olduğu gi
bi edebiyat derslerinin de gayesi 
gençleri, cemiyetin ehemiyet verdi
ği, cemiyetin mayasını teşkil eden 
bir takım fikirlre, hislere alıştır

maktır. Bundan başka gençlere dil
lerini öğretir. Bunun için edebiyat 
dersleri de riyaziye dersleri kadar, 
h:ıtta onlardan daha ziyade ehemi
yetlidir ve bir memleketin bütün 
insanlarına, hiç olmazsa bütün mü
nevverlerine lazımdır ... 

Fakat her hangi bir §eyin mek
teplerde okutulabilmesi için o şe
yin bir kere mevcut olması lazım
dır. Bir tUrk edebiyatı, canlı bir 
tiırk edebiyatı mevcut mudur? ... Bu 
suale evet di)'c cevap vermek hay
lı zordur. Bizim eski bir edebiyatı
mız var; fakat onun dili bugün kul
lanılan dil değildir; onun okutul
muının gençlere dillerini öğret • 
mck gibi bir hizmeti olamaz. Bu • 
gUnkil türk cemiyeti, eski türk e
debiyatının ruhundan da uzakla§
tı; o halde ondaki fikirleri, hisleri 
cemiyetin ehemiyet verdiği, cemi· 
yetin mayasını teşkil eden. hisle.r, 
fikirler diye de gösteremeyız ... Bır 
türk edebiyatı vardır; fakat mek
tcpler:imizde, her vatandaş için la
zım olan bir şey diye okutulabile
cek bir türk edebiyatı yoktur. 

temastan sonra, divan edebiyatını 
reddetmek, onun havasından kur
tulmak ihtiyacı uyandı; işte bunun 
içindir ki onda bir takım kusurlar 
arandı. Divan edebiyatı kusurlu ol
duğu için, milli olmadığı için on
dan ayrılmadık; ondan ayrılmak is
tediğimiz için, fikirlerin geçirdiği 
istihale yüzünde ondan ayrılma
mız zaruri olduğu için onda kusur
lar bulduk, onun milli olmadığını 
iddia ettik. Divan edebiyatının ya
şamasına imkan olsaydı onu kötü
lemek için söylenenlere omuz sil -
kerdik. Böyle olmadı. O edebiyat 
gerçekten öldüğü için onun aley
hinde söylenen her söz akisler u
yandırdı, onun aleyhinde ileri sü-

.rülen her iddia tuttu. Bugün emni
yetle söylüyebiliriz ki Türkiye'de 
şiir okumak, sözden bedii zevk al· 
mak arzusunu duyduğu zaman di
vanları açan elli kişi gösteremez· 
siniz. Onları anlıyanlar dahi ka
pattı. Münever zümreyi bu derece
de alakasız bırakan bir edebiyatın 
canlı olduğunu iddiaya, onu mek • 
tcplerimizde okutmağa imkan yok· 
tur. 

ŞİMDİ ne olacak? Şüphesiz 

ki mckteplcrimizden edebi
yat dersleri büsbütün kalkmıya -
cak, böyle bir' şey olamaz. Bir ta
kım yeni eserler, yahut Avrupa e
debiyatlarından tercüme edilmiş 

kitaplar okutulacak. Fakat bu, ha
kiki edebiyat dersi değildir: adet 
yerini bulsun diye programlarda 
bırakılacak bir derstir. Bizde de 
klassik bir edebiyat teşekkül edin
ceye kadar edebiyat derslerinin 
mekteplerimizde böyle karışık bir 
halde kalması, kimseyi gerçekten 
memnun cdememsi tabiidir. Hakiki 
ktassik edebiyatı vücude getirmek 
de kimsenin elinde değildir; onu 
ancak zaman kuracaktır. .. 

Nurullah A T A Ç 

,- İlk ve Orta okullardaki 

! müıik dersleri i(in 
Maarif Vekaletinin lcaıar1 

İlk ve orta okullarda müzik öğre
timini daha verimli bir §ekle koy· 
mak, okunacak parçaların söz ve se
sini muayyen bir repertuvarda top
lamak ve bunları muhtelif tekrar va· 
sıtalariyle okullara yaymak gibi esas 
lar üstünde tetkiklerde bulunmak ü
zere Maarif Vekaleti tarafından An· 
kara konservatuvarı ve müzik öğret
men okulu profesörlerinden müte§ek· 
kil bir komisyon Maarif Vekilliğin· 
de çalı§malarına batlamıttır. Komis
yonun hazırlıyacağı rapor Ankara'da 

bulunmıyan diğe~ bazı müzik öğret
menlerine de bildirilecek, onların da 
mütaleaları alındıktan sonra önümüz
deki ders senesi için bu ders hakkın
da daha pratik ve verimli kararlara 

varılabilecektir. 

Yeni on parahklar 

Maliye Vekaletince bastırılması ka 

rarlaşan on paralıkların kalıpları ha -

zırlanmı§ ve diğer blitUn hazırlıktan 

ikmal edilmiştir. Yeni on paralıkların 
yakın bir zamanda basılmasına bqla -
nacağı haber verilmektedir. 

ULUS 

Hereke'de bir 
lren kazası old s 

Bir katar 
yağcısı öldü 
Şehrimize gelen malQmai~ göre, dün sa· 

at altıyı beş geçe Hereke istasyonunda bir 
tren kazası olmuştur. Bu istasyondan ha -
reket etmekte olan marşandiz katarına 
Yarımcadan Herekeye gelen ve Ankaradan 
saat 17 de hareket etmiş bulunan Ankara 
- llaydarpa$3 yolcu treninin makinesi ar· 
kadan ~arpmış, musademe neticesinde beş 
ytik vagonu hasara uğramış, makine yoldan 
çıkmış ve marşandiz katarı yaı;:cısı makine 
altında kalarak ölmüştür. Yolcu treninde 
insanca ı::ıyi:ıt ve hasar yoktur. 

Hat kapanmış olduğundan Ankara - Hay
darpaşa ve Haydarpaşa - Ankara yolcuları 
aktarma edilmiştir. Yol, saat 14 de açılmıı 
ve trenler normal ıekilde seyrlisefere baD
lamışlardır. 

Fakirlere parasız 
verilecek ila~lar 

Sıhat ve İçtimai muavenet Vekale· 
ti, muayene ve tedavi evlerine müra -
caat den fakir halka meccanen verile
cek ilaçlar hakkında teşkilfitına bir 
tamim yapmıştır. Vekalet bu tami
minde bir köylünün köyünden tas • 
dikname getirmemesi veya kasabaya 
geldikten sonra hastalanması her za -
man varit ve fakir ve zarureti halin
den anlaşılan bir vatandaşa elinde 
fakrühal tasdiknamesi yoktur diye i
laç verilmemesinin doğru olmadığını 
bildirmekte ve fakrizaruretin hükü -
met ctıbbası tarafından takdir oluna
rak fakir vatandaşlara mümkün olan 
kolaylığın ve yardımın yapılması is -
tenmektedir. 

Hatay vilôyetinin 
kaza ve nahiye hudutları 

Dahiliye Vekaleti, Hatay vilayetin
de mevcut kaza ve nahiye hudutları 
ile bu hudutlar içerisinde bulunacak 
olan köyler etrafında hazırlıklarına 
ba~lamııı bulunmaktadır. Hazırlıklar 

bittikten sonra kaza ve nahiye hudut 
cetvelleri İcra Vekilleri heyetinin 
tasdikine arzedilmek üzere Baıvcka
lctc verilecektir. 

Maat bağlanan dahiliye 
tekaüt ve yetimleri 

Dahiliye Vek!leti, teıriniaani ayı içinde 
tekaüde sevkolunan 7 memur ile 115 yeti
min tekaüd maaşı muamelesini tekemmül 
ettirerek maa3 tahsis etmi§tir. 

Hukuk ilmini yayma 
Kurumunun teşekkürü 
Ankara Mebusu Bay Muammer Erit. 

Anıt - Kabir sahasında istimllike tibi tu -
tulan arsalar içinde diğer yedi arkadaşiy
le birlikte ıayian mütesarrıf olduğu ıekiz 
parçada ( 8461 ) metre murabbaı yere, 
belediyece takdir etlilen (8947,5) liradaki 
hisse11lni kurumumuzun ilim yolundaki c;a· 
lışmalarını arttırmak maksadiyle kuruma 
terk ve teberrii etmlf,itir. 

Mumaileyhl, kurumumuza bu suretle to
berrilde bulunan ilk vatanda3 olarak hür
metle selamlar ve amme muvacehesinde 
kendisine teşekkUr borcumuzu öderiz. 

Başkan 
Manisa Mebruu 
REF!K 1NCE 

Çağrı 
X Maliye Encümeni bugün umum! he • 

yetten sonra toplanacaktır. 
X MilU Müdafaa Encümeni bugün umu

mi heyetten sonra toplanacaktır, 
X İskan kanunu muvakkat encilmeni bu

gün ıaat 14 de toplanacaktır. 

İhra~ mallar1mız 
hakkında bir 

izahname 
İcra Vekilleri heyeti bazı ihraç 

mallarımızın ihracının meni, bazıları
nın da lisansa tabi tutulması hakkın -
daki kararnameyi tadil etmittir. Ti -
caret Vekaleti bu kararnamenin tatbik 
tarzı hakkında alakalılara bir izahna
me göndermiştir. İzahnamcyi aynen 
yazıyoruz: 

"1 - Beynelmilel siyasi gerginli -
ğin eylül iptidasında harp halinde te
zahür eden buhranlı istikamet muva
cehesinde, memleket mUdafaasını za
yıflatmamak için ihtiyati bir tedbir 
olmak üzere, 4 eylül 1939 tarih ve 
2/11869 sayılı kararname ile bir çok 
toprak mahsullerinin ihracı menedil
miş ve mühim bir kısmı da lisans usu
lüne tabi tutulmuştu. 

Bu kararnameye ek olarak bir sure
ti bağlı gönderilen 6/ 11 / 1939 tarihli 
ve 2/ 12301 sayılı kararname ile, fevka
lade ahvalin icaplarından mülhem ola
rak tanzim edilen 2/11869 saylı karar
namede tadilat icra cdilmit ve bu su
retle ihracı menedilen listeye dahil c
lon maddelerden mühim bir kısmı ile, 
lisans listesine dahil olan (pamuk, pa 
muk ipliği ve mensucat ve mamulatı 

ile, madenler hariç olmak üzere) di
ğer maddelerin 2/7005 sayılı kararna
menin (1), (2) ve (4) üncü maddesi 
hükümlerinden istifade eden memle -
kctlere ihracının serbest bırakılması 

ve bu üç sınıf memleket haricindeki 
yerlere ihracının lisans usulüne tabi 
tutulması kabul edilmiştir. 

2 - 2/ 7005 sayılı kararnamenin 
(2) inci maddesi hükümlerine dahil 
olan memleketler, ma!Qm olduğu veç
hile, memleketimiz lehine bir döviz 
marjı veren ve umumi mevzuatımız 

dahilinde serbestçe ithalden istifade 
edenlerdir. Binaenaleyh, şimdiye ka
dar, anlaşma çerçeveleri dahilinde ser 
bestçe ithal rejiminden istifade eden 
memleketler, bu katagoriye dahil bu
lunmaktadır. Alakadarların bu esas 
dahilinde tenvir edilmeleri ve luzum
suz işar ve istişarlara mahal bırakıl • 
maması lazımdır. 

3 - MaHlm olduğu veçhile Alman
ya ile ticaret anlaşmasının müddeti 31 
ağustos 1939 da hitam bulmuı ve yeni 
ticaret anlatması henUz alı:tolunma -
au~u. Almanya. mUtelı:abllcn serbest 
döviz tediyesine istinaden '1./7UU5 sa -
yılı kararnamenin (4) üncü maddesi -
ne müstenit takas memleketleri meya
nında filen mevki almamış olduğun -
dan işbu kararnamenin yuykarıda zik
ri geçen maddeleri haricinde kalmış 

bulunmaktadır . ., 

Memurlara verilen 

dövizler 
Muvakkat vazifelerle yabancı mem• 

leketlere yollanan memurlara avans 
olarak verilen dövizlerin mahsubu 
sırasında fazla paraların türk parası 
olarak iade edildiği anlaşılmıştır. 
Maliye Vekaleti aldığı bir kararla 
geri verilecek paraların türk parası 

değil muhakkak döviz olmasının göz 

önünde tutulmuını alikalılara bildir
miştir. 

Dahiliye V eki.leti 
memurlarına ev 

Danıliye vekaleti memurlarına. ev 
yaptırılması hakkında yapılan milraca 
at vekSlctçc tetkike bqlanmıştır. Bu 
tetkikler neticesinde ev yaptırılıp yap 
tırılmaması hususu kararlqacaktır. 

1 . 12. 1939 

Partimizce tertip edi en 
ve genç bilginlerimiz tarafından verilen 

Halkevi konferansları 
Konferanslardan beklenen faydanın bütün 

memlekete teşmili için geçen yılki 

konferanslar kitap haline kondu 
Bir kaç yıldanberi Partimizce belli Si içinde siyasi ve kültürel ruş-

başlı Vilayet merkezlerimizdeki Halk dünü idrak etmiş ve insanlığının asil 
evlerinden başlanmak suretile Üniver ve medeni duygularını anlamış bir ha· 
site ve yüksek mektep profesör ve le gelmiş olmalarına çalışmaktadır. 
doçentlerine verdirilen konferanslar Partimiz bu konferansların vülgari 
bu yıl da tekrarlanacaktır. Geçen yıl zasyonu işini de JUyik olduğu ehcmi
bu konferanslar için genç bilginleri- yette ele alarak konferansların daha 
miz mensup bulundukları ilim şubele- çok halkın seviyelerine kadar inerek 
ri üzerinden seçkin mevzular intihap ı o?ların anlayacağı ve ka~rıyabilec:eği 
ederek, en uzak Halkevlerine kadar bır tarzda ve uslupta tertıp olunmaaı
gidip konferanslarını vermişler ve her nı göz önünde bulundurmuştur. Lil -
tarafta alaka ve rağbetle karşılanmış- zum ve ehemmiyeti aşiktlr olan bu kcy 
lardı. fiyetten sonra verilen konferansların 

İstifade ve verimlerini daha geniş 
ölçüde yaymak ınaksadile bu mevzu -
lar Partimiz." .. ı.~astırılmış ve matbu 

" h 1 T .. n 1-: ' k' 1 nus a arı n ~ ~vı ıtapsaray arına, 

umumi kütüpıranelcre vesair kültür 
kurumlarına gönderilmiştir. 

Her biri beş konferansı ihtiva eden 
bu kitaplardan 1 den 9 a kadar olan 
ları basılmı§tır. 

Bu konferansların verilmesinden 
başlıca maksad ve gaye; ilmin ve fen
nin hergün yeni terakkilerine şahid 
olduğumuz saha ve mevzular üzerine 
halkın alakasını çekerek, günlük fikri 
malumat ile mücehhez olmalarını tc -
min eylemek dimağa, terbiyevi ve iç
timai seviyelerini yükseltmek ve 
nihayet muasır medeniyet camia -

Dün hava iyi geçti 
Şehrimizde hava bulutlu ve dursun ıeç

miştir. En yüksek sıcaklık 10 derece olarak 
kaydedilmittir. 

Yurtıa ba•a ı 
_ ~ırc:nın ccnu k.!!II!!l.!.ıjl~ AkdcniziD 
kıyılariyle orta Ana.dolunun fimal kııım -
!arın.da kapalı ve çisinti ıeklinde mevzii 
yağışlı geçmiştir. 

24 aaat içinde mevzii ıekilde dilşen ya
ğışların metre murabbaına bıraktıkları ıu 
miktarları, Gerezede 4, Hakari.de 1 kilo -
rramdır. 

Hava, doğu Anadolu bölgesiyle orta A -
nadolunun tarit k111mlarmda durıun reç -
miı, diğer bölgelerde rüsglrlar mütehavvil 
olmak üzere, saniyede en c;ok 5 metre ka
dar hızla esmiştir. 

En yilksek sıcaklıklar : 
Nazilli n Bodrumda lS. Adana, Dört -

yol, ve İııkendenıiida 19, Antalyada 20 de
rece kaydedilmiıtir. 

Matbuatın emekfarlar1ndan 

Süleyman Tevfik vef al etti 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Türk 

matbuatının eski ve tanınmı§ emek -
tarlarından 78 yaşında Şeyhülmuhar
ririn Süleyman Tevfik bugün vefat et 
mittir. 

Cenazesi yarın Topkapıdakl evin -
den kaldırılarak ailesi kabristanına 
defnolunacaktır. 

Dumlupınar vapuru kurtarıldı 
btanbul, 30 (Telefonla) Son 

fırtına esnasında Çanakkale civarın -
da karaya oturan Dumlupınar vapu -
ru, tahlisiye gemileri tarafından kur
tarılmıştır. 

onların devamlı günlük mesguliyetle· 
rine, ithiyaç ve isteklerine faide verir 
ve hizmet eder vasfı da ihmal edilme
miştir. 

Partimiz bu memleket ve kültür te
şebbüsünün muvaffakiyetini temin e
dici faktürleri birer birer inceliyerek 
mülahaza ve derpiş etmiş ve konfe -
ransların tertibi, mevzularının intiha
bı ve sonra da bunların muhitte tcv -
lit ettikleri tesir ve faide lxıkımından 
alakalı 16 Halkevi reisliğinin fikir ve 
mütalelalarını istemiştir. 

Bir halk Üniversitesi şeklinde inkl 
şafı beklenen bu hareketin çümul sa
hasının genişletilmesi fayda ve veri
minin temini, alakanın ço~altılması 

için icap eden tedbirler Partimizce a
lınmıştır. 

Bugünkü 
Meclis 

Büyilk Millet Meclisi bugUn toplana ;ı 
caktır. Ruzname ıudur : 

Riyaset Divanımn heyeti umumi7eye 
maruzatı : 

1 - İdare heyetinin, B!iyük Millet Mec
liıi 1939 mali yılı bütçesinde 350.000 lira
lık münakale yapılmasına dair olan kanun 
teklifinin geri verilmesi hakkında takrir • 

DabiJI aıaamname mucıbince bir defa 
müzak.P...T.f!.VP t~h,· "'p" ... .,.,,,,,,,.,,,. .... 
umum müdürlugü 19 5 yılı hcsabıkatisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunuldugu
na dair .dıvanı muhasebat riyaseti tezkere
siyle devlet demiryolları ve limanları iş -
!etme umum müdurlüğü 1935 yılı hesabı 
katisi hakkında kanun layihası ve divanı 
muhasebat encümeni mazbatası. 

Posta ,telgraf ve telefon umum mü.dür -
lUtü 1935 yılı hesabıkatiıine ait mu -
tabakat beyannamesinin swıulduğuna dair 
divanı muhasebat riyaseti tezkeresiyle pos
ta ve telııraf ve telefon umum müdürlügü 
1935 yılı hesabıkatisi hakkında kanun 
liyihası ve divanı muhasebat encümeni 
mazbatası. 

Birinci mUzalereleri yapılacak madde • 
/er : 

Sanayide kullanılan iptidai maddelerin 
rümrilk resimlerinin indirilmesine dair 
ve sanayide kullanılan makine atat n ede
vat ve bunların yedek ve tecdit parçaları
nın gümrük resimlerinin indirilmesi hak
kında kanun liyihaları ve iktisat, gümruk 
ve inhisarlar, maliye ve bütı;e encümenleri 
mazbataları. 

Beynelmilel Ticaret 
odalarının toplantısı 

Bunu memnuniyetle, içimiz ka -
namadan söylediğimiz zannedilmc
ıin. Bizim eski edebiyatımıza gü
zel değildir demek istemiyorum; 
bilakis, onun hayranıyım. Bir bakı

ma bizim eski edebiyatımızın, Av
rupa milletlerinin edebiyatlarından 
da üstün olduğuna kaniim. Ltifız

Iarla harikulade §ekiller vUcude ge
tirmek hususunda, meseli Fransa'
n•:1 hiç bir şairi, hatta Mallarme, 
bir Baki, bir Nefi, bir Nedim kadar 
bıiyük sanatkar değildir. Fakat o e
debiyat bizim için artık klassik e
c:biyat değildir; mekteplerde oku
tulacak edebiyat ise ancak kliissik 
c..:ebiyattır, yani bir memleketin 
h •dii mukad<lcsatını teşkil eden e
c >iyattır. Bizim bugün böyle bir 
e :biyatımız yoktur; dü:ı vardı, 
l:ı .•ıün yoktur. 
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İstanbul, 30 (Telefonla) - Beynet 
milel ticaret odaları Türkiye milli 
komitesi umumi heyeti bugün saat 
15,30 da İstanbul Ticaret odasında se 
nelik toplantısını yapmıştır. Toplan
tıda idare heyeti intihabı yapıldıktan 
sonra, muhtelif işler müzakere edil .. 
miştir. 

BUGÜN edebiyat uerslerind.e 
görülen karışıklıktan ,hıç 

k'mseyi mesul tutamayız. Eskı .e: 
d biyatımız öldü ve yc:rine yenısı 
te~ekkül edemedi ise bu ancak za
manın işidir. Divan edebiyatımızın 
kusurlar'ını gösteren bir çok yazı
lar yazıldı: o edebiyatın milli ol
madığı iddia edildi. Bu sözler bel
ki lüzumsuz şeylerdi: bize sonsuz 
zevkler veren mısrağları bulunan 
bir edeblyata esasen s~hto ve kıy
m~tsiz denilemez: bir milletin ta
rihinde uzun asırlar yaşamış bir e
debiyatın da milli olmadığını iddia 
etmek haylı gariptir. Fakat bu 
memlekette, Avruı>a medeniyeti ile 

Prof. Messerschmit ! 
Bulin'den gelen bir telgrafta de

niliyor ki : 
"Bazı yabancı gazetelerin Al -

manya'dan kaçtığını yazmış ol • 
dukları me§hur alman tayyare ya
pıcısı profesör Messerschmit, dün 
yabancı gazetecilerle alman gazete
cilerinin toplantılarında bulunmuş
tur.,, 

au profesörün yapmış o/dulu 
tayyareler, alman ordusunun en 
süratli tayyare/eridir. 

Yaptığı tayyarelerin tam mürüv
vetini göreceği sırada profesörün 
memleketinden kaçacağını benim 
de aklım almaz. 

*** 
Köpeklere mecburi hizmet! -

Bir ingiliz gazetesinin verdiği 
habere inanmak J§zımgelirse, Al
manya'da harp başlar başlamaz, al
man yüksek kumanda heyeti mem
leket dahilindeki bütün köpeklerin 
de ordu hizmetine alınmasını em
retmiştir. M ecbur1 olarak ordu em-

rine alınmak için bir köpeğin, bo
yu 15 inç olmalıdır. Bu suretle top
lanan köpeklere sekiz halta mad
detle talim ettiriliyormuş. Bu tA
lim devresi sonunda köpekler aç 
grupa ayrılıyormuş: 

I) Muhaberat işleri, 2) NIJbetçi
JiJc; 3) Kızı/haç vazifeleri. 

Köpeklerin mecburi hizmete alın
maları haberi insana, Esbabı Kehf
in kıtmirini hatırlatıyor. 

Konuşuyorlardı: 

- Doyçland, İngilizlerin Ravl
pindi ismindeki yardımcı kruvazö
rünü batırmış. 

- Batırır ya birader; İngilizler 
de Doyçland'ı batırmak istiyorlar. 

(Not: Doy~land AlmanY,a demek
tir.) 

Bir göz ameliyatı/ 

Londra'nın iki meıhut g/Js mate
hassısı, Dutton isminde bir t•l6ral· 
çının artık g6rmes olan g/Jsaaa ye
rinden çıkarıp tekrar takmqlar ve 
körlüğüniJ gidermeğe muya//d oJ. 
muılat. Tababet •lemi bunu baytJJc 
bir muvaffalciyet olarak lcaydedi· 
yormuı. gazeteler yasıyor. 

Yeryüzünde bir takım insanların 
biribirlerinin gl5%/erini oymala ııl· 
raştığı bu devirde bu muvalfaldye
te büsbütün kıymet vermek lisım
geldiğl kanaatindeyiz. .... 

ilk ipek çorap/ 

Kadın düşmanı olarak tanıdığı
mız bir bildiğe bir arkadaş gazete
de §U haberi okudu: 

"ipek çorap ilk defa 1547 sene
sinde y_ap_ılmıştır. Fakat ilk. defa 

ipek çorap giymiı olan kfmae bir 
kadın değildir. Fransa kıralı lkin· 
ci Henri'dir.,, 

Kadın düşmanı güldlJ: 

- Desene ki, dedi, o işte de ka
dınlara üstünüz! .,. 
Kanlı bir tören! 

Şu telgrafı okudunuz mu? 

"Havana, 28 a.a. - Bugün 1917 
de s"kiz talebe idamının yıldönü -
mUne rr.üsadii olması münasebetile 
üniversite talebesi tarafından ter -
tip edilen miting esnasında kavga 
çıkmıı, bir kişi ölmü§. iki ki§i yara
lanmıştır. " 

Dünyanın muhtelif taraflarından 
gelen korkunç haberlere alı~tığı • 
mız için bu telgraf bizi, artık, fazla 
ilgilendiremez. Fakat acaip bir tö
ren değil mi? Gelecek sene bu yıl
dönümi1ndeki miting'de, her halde, 
selriz değil, dokuz ölünan adı anıla
caktır. 

T. t. 

"Macellano's" ispanyaya hareket 
etti 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Bundan 
iki sene kadar evci bir italyan vapu
runu çarparak batırdığı için Haliçte 
haciz altında bulundurulan İspanyol 
bandıralı Maccllanos vapuru iki kum
panya arasındaki ihtilG.f bertaraf cdll
diği için, bugün İı.;panya'ya eotuı ul
müştür. 

Yeni açı!an akşanı kız 

sonat mekteplerinde 
Samsun akşam kız . saıllt mc'.tebi mlı i

limlerinden Bn. l:n. Ze • .. vet Su:ıtaç ay ı 
mektep mudarlu une, Ea ıkesır ak'iaın k•l 
sanat mektebi ımidıirltiı;ııne aynı mel.tt: 
muallimlerinden Pııkize Özkul, Es;: şelı r. 
akııam kız sanııt mektebi miıdurlu une ay
nı mektep muallımlerınden A ı.1 c l:' n • 
Antalya akşam kız s:ın t mektc • ml> ı. -
lliğ!ine aynı mektep mu il m • ld n K 1-
riye O&an. Kars ak am kız sa .. t n-.: ıı 
müdürlüğüne de aynı mektep muallımlc -
rindcın Muzaffer Akkur tayin edilml:ılcr, 
İzmit akşam kız sanat mektebi müdurti 
Hayriye Onan'm makam tahsisatı arttı -
nlmı!itır, 



l - 12 - 19J9 

Coış POLITI KA J 
Romanya'nın dış 

politikası 
Hariciye Vekili Gaf enko, evelki 

iÜn iradettiği uzun bir nutukta Ro
ınanya'nm dıt politikaımı etraflı 
•urette izah etmiıtir. Romanya gi
bi bugünkü beynelmilel nazik vazi
Yet iç.inde, vaziyeti bilhassa nazik 
olan bir devletin hariciye vekili ta· 
!'afmdan ve bir kabine buhranından 
&onra söylenen bu sözlerin her ta
!'afta alaka uyandırması tabiidir. 

Her §eyden evci Gafenko'nun son 
&Öylcdiği sözler Üzerinde durmak 
lazımdır: hariciye vekili, ana hattı· 
bı Lı:ah ettiği siyasetin bir kabine 
ıiyaseli olmadığı ve bütün kabine· 
ler ve kıralın mÜ§avİrleri tarafın
dan kabul ve tasvip edilmit bir po
litika olduğunu söylerken, hakika· 
ti ifade etmiı oluyor. Romanya•nın 
Yeni teıkilah gerek dahili v~ gerek 
harici politikanın direksiyonunu kı· 
l"ala bırakmaktadır. Binaenaleyh 
l>a.trik Miron hükümetinden Kali· 
besko hükümetine, Kalinesko•dan 
A.rgetiyanoya ve ondan da Tatares 
ko•yn intikal, harici politikada 
herhangi bir değiıiklik manası • 
bıt delalet etmez. Tataresko hükü
ltletinin ve Gafenko•nun takip ettik· 
leri dıt politika, Romanya dıt poli
tikasıdır. 

Hariciye vekili tarafmdan bu po· 
litikanın izahı iki kısma ayrılır: E
Vela Romanya•nm büyük devletler
le olan münasebeti. ikincisi de Ro
tna.nya•nın komşulan ve Balkan 
tncmleketleriylo olan münasebet· 
leri. 

Gafenko, Romanya'nm büyük 
devletlerden her biriyle iyi münase
hette bulunduğunu tebarüz ettir· 
ineğe çalı§mrıtır. Bu münasebetleri 
\'aırflandınrkcn, birini diğerine ter• 
cih eder gibi görünmemek için öl
çülü kelimeler seçmekte huausi iti
ba gösterdiği nnla§ılıyor. 

Gafenko•yn göre, Romanya'nm 
ıeçen ilkbaharda Almanya ile ak· 
tettiğj ticaret muahedesi, yalnız iki 
tnemleket arasındaki ticaret müna· 
•ebetlerini tanzim etmekle kalmı§ 
bir anlapna değil, aynı zamanda 
•lllhun devam ve istikrarma da yar
dnn eden bir anlaımadır. 

lngiltcre•nin ve Fransa'nm ga-
• ~tilcwi, Rotnan_ya•ya. komaulariv

hıznıet etmi~tir. 
Sovyetler Birliği ile Romanya a· 

l'asında Kellog paktından başka, 
entniyet teahhütlerini mutazarnmın 
llaktlar vardır. 

Romanya, ltalya•nm Balkan sul
h'U ile alakadar olmaıından dolayı 
bıemnundur. 

Büyük devletlerden ıonra kom
f\ılarına ve Balkan memleketlerine 
ıeçcn hariciye vekili, Romanya'nın 
>.tacaristan müstesna olmak Üzere, 
hu devletlerden her biriyle iyi mÜ· 
tlaaebette bulunduğunu anlatmııtır. 
bu münasebetlerin izahında Yu
ıoslavya tabii olarak birinci yeri 
~lrrıaktadır. Yugoslavya, Romanya 
lle yalnız samimi münasebet idame 
etmekle kalmamı§, Romanya'nın 
P.ıacaristan'la ve Bulgaristan'la mü· 
baaebetlerini düzeltmek için çahş • 
~ııtır. Bu sebepledir ki Gafenko, 
;ugoslavya'nın "banıtırıcı,, politİ· 
"asından §Ükrnnla bahsetmektedir. 

Romanya Hariciye Vekili, gerek 
denizlerde ve gerelt etrafındaki ka
l"alarda emniyetin istikran için Tür
kiye tarafından sarf edilen halisane 
faaliyeti memnuniyetle kaydetmiş· 
tir. Gafenko, "biz bu faaliyette har
'bin bu mıntakalara sirayetine mani 
0lnıak azmini görüyoruz,, dediği 
~aınan, Türkiye dıt politikasmm 
~edefleri hakkında bir kavrayı91 
lfade etmiş oluyor. Romanya Hari· 
kiye Vekili, Bulgaristan'ın sulh hak 

llldaki emellerini memnuniyetle 
kaydettikten ve Yunanistan'la ltal
~a arasındnki münasebetlerin yeni 
18tihalesinden dolayı da sevinç duy
duğunu bildirdikten sonra nazik 
'bir mevzun geçmiştir. Bu da tahmin 
edileceği gibi, Romanya ile Maca • 
ristan arasındaki münasebetlerdir. 
nu münasebetler, malumdur ki, 
~oınanya•yı ötedenberi meşgul eden 
~eselelcrin başında gelmektedir. 
1-'akat harp başladıktan sonra ve 
;İlhn! .. tı mihver yıkılıp da Sovyet • 
er, Mac:ıristan'a komsu olarak gel 

elikten sonra, Yugosla.;ya!nın da ta
~lh~uliyle, bu ıniinascbctlerin sala· 

a uoğru bir cereyan aldığı zanne· 
diliyordu. Böyle bir kanaati tevlit 
e.dccek ilıi itmil, Romanya ile Maca· 
tıstan'ın hudutlardaki askerlerini 
&._zaltnuıJarı \'C Romanya•nm Maca
l'ıstan•n bir .-deınitecıwüz paktı İm· 
):ası İci teklifte bulunması idi. De· 
l'lilnıi ~li ki, c j er Romanya bu ademi 
~tıcnvüz teklifinin iyi karıılanacağı 
b~kkrr :.ı teminat alnıamtf olaydı, 

0 Yle bir te§ebbüste bulunmazdı. 
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Abluka karsısında 
..:> 

Almanya'nın 

vaziyeti 
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Hollanda ticaret gemilerini harp 
gemileri himayesinde sevkedecek Berlfn, 30 a.a. - Rus - Finlandiya 

ihtilafı hakkında selahiyettar alı:naıı 
mahafilince beyan olunduğuna göre, 
Almanya seyirci vaziyetten ayrıla -
maz, hususiyle ki şimalişarki Avru· 
pası devletleri kendi menfaatlerini a
lakadar eden meselelere Almanya'nın 
karışmasını istemediklerini beyan et
mişlerdi. 

İngiltere kararını değiştirmiyor 

Japonya'nın da mukabil 
tedbirler alacağı söyleniyor Bundan başka, alman mahafili Rus

yan'ın Baltık denizinde serbest bir 
mahrece malik olması ihtiyacını tama 
miyle takdir etmektedir. Bu talebi bü 
yük Petro'dan beri bütün rus siyaset
çileri ileri sürmüşlerdir. Çünkü bu za 
ruri bir vaziyettir. 

Amsterdam, 30 a.a. - Utrechtsch Dagblad gazetesinin yazdığı
na göre, Hollanda hükümeti 3 kanunuevelden itibaren ticaret ge
milerini Hollanda harp gemilerinin refakatinde sevketmeğe karar 
vermiştir. 

.Devlet 1 
Bu haber resmen henüz teyit edil•k • dA memiş olmakla beraber çok ciddi olan 

1 tısa ) bu liberal gazete mezkur haberin doğ 
ruluğunu temin eylemektedir. Bunun 
en büyük delili de bu haberi ihtiva e
den hususi nüshalarını ecnebi muha· 
birlere göndermiş olmasıdır. 

Rusya'nın bu menfaatleri ile alaka
dar olmak üzere şu cihet de hatırlatı· 
lıyor ki, büyük harpten sonra İngiliz
ler müteaddit defalar Baltık adaları 

hakkında aHikaJannı göstermişlerdir. 

teşekkülleri 
(Ba~ı 1 ı"ncl sayfa.da) 

kabe heyetinin raporları okunmuş • 
tur. Heyet, toprak mahsulleri ofisi ve 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu 
hakkındaki raporlarını vaktin darlığı 
dolayısiyle yetiştirememiş olduğun -
dan bunları tetkik etmek üzere dört 
komisyon teşkiline karar verilmiştir. 
Komisyonlar çalıtacaklar ve raporla
rını tanzimden sonra umumi heyet 
tekrar ayın 14 ünde toplanacaktır. 

Sümerbank ve te§ekkUlleri için se
çilen komisyon BB. Midhat Yene!, 
Sami İşbay, Seyfi Oran, Veli Necdet 
Sünkütay, Mükerrem Unsal, Nasuhi 
Baydar, Ömer Taşçı; 

Etibank için seçilen komisyon Fa
ik Baysal Ali Riza Türel, Kemal 
Zaim Suvel, Salahattin Çam, Feri -
dun Fikri, Galip GUltekin, Salih 
Vehit; 

Türkiye Cilmhuriyeti Ziraat ban • 
kası, İstanbul Emniyet Sandığı ve 
Ziraat bankası memurlar tekaüt san
dığı için Sırrı Day, Hamza Osman 
Erkan, Fuat Sirmen, Cevdet, Abidin, 
Tahsin Ço§kan, Sinasi Dvrim, Devlet 
Ziraat İşletmeleri Kurumu ve toprak 
... r·:n.~.::n~ ft:V'da.•-ı tliJ.-t, ~~~ 

zey, Şefik Özdemir, Nuri Pazarbatı. 
Kemalettin Kamu seçilmişlerdir. 

Bel~ika hududunda 
tahıldat 
(Baıı 1 inci sayfada) 

zannediliyor. Bir alman kıtası bir 
yerde 10 günden fazla bulundurul -
muyor. Yegane mühim harekat iki 
ağır zırhlı fırkanın Rhin'in sağ sahli
line geçirilmiş olmasıdır. Ancak bu 
iki fırka kolonyanın civarında dur -
muştur. Almanlar kışlamağa hazırla
nıyorlar Fakat orduları dirsek teşkil 
etmeğe devam ediyor. 

Japonya Almanya İtalya 
ve Rusya aynı safla 
yer alabilirler mi 1 

Tokyo, 30 a.a. - Royter: Japonyanın 
eski Roma büyilk elçisi $iratori bugün Q. 
sakada söylediği bir nutukta demiıtir ki : 
"- İcabında Jap0nya, Almanya, ltalya 

ve Rusya aynı safta yer alabilirler. Rusya 
ile Japonya arasında bir a.demitecavilz pak
tının akdi, Almanyanın Japonyayı tama • 
miyle serbest bıraktıiının bir delilidir. 
Almanya, İtalya, Japonya ve Rusya ara • 
ııında ittifak Çin meselesini kati olarak 
halledecektir,., 

Macaristan Hariciye Veldli Kont 
Çaki, geçen hafta söylediği l>ir nu
tukta roınen • ınacar münasebetleri
nin aaliiha doğru yürümesini arzu 
edenleri hayal sukutuna uğratmıf • 
trr. Kont Çaki, Romanya devlet a• 
damlarını tenkit ederek realiteleri 
anlamakta geciktiklerini söylemİt· 
ti. Gafenko eve)ki gün söylediği nu
tukta bu ıözlere cevap veriyor. Bu
nunla beraber, "iki devletin mÜna· 
sebetlerini kızdırıcı sözlerle itkal 
etmemek için her türlü münakaıa • 
dan kaçındığını0 da ilave ediyor. 

Gafenko'nun uzun nutku, Roman
ya•nın, büyük küçük her devletle 
İyi geçinmek arzusunu tebarüz et• 
tirmektedir. Baıvekil Tataresko da 
radyoda hükümetin po1itikaımı i. 
zah ederken aynı aiyaaeti daha kı
sa fakat daha vazıh olarak ıu söz
lerle izah etmİ§tİr: 

''Romanya bitaraftır. Bitaraf ka· 
lacaktır. Arzusu bütün milletlerle 
ve bilhassa komşulariyle dostluk 
münasebetlerinin idameaidir." 

4. Ş. ESMER 

Bu haberde deniliyor ki: 
Eğer İngiltere daha adilSne tedbir

ler alırsa Holanda harp gemileri hi
mayesinde sevkiyatta bulunmak kara
rını tehir etmeğe amadedir. 

Gene bu gazete şöyle yazıyor: 
Çok muhtemeldir ki, böyle bir ted

biri Almanya iyi karşılıyacaktır. Çiliı 
kü burada dolaşan rivayetlere göre 
Almanya Holandayı bu tedbiri tatbik 
hususunda teşvik eylemiştir. Berlin 
öyle zannediyor ki İngiltere açık de-

Rusya ile Finlandiya arasında çı • 
kan meselelerin ruht cephesi mütalea 
edilirse, alman mahafili şu kanaatte~ 
dir ki, Rusya'nın istediği deniz: üsle
ri Rusya için hayatt bir ehemiyeti 
haizdir. Halbuki Finlandiya'nın istik
lali için zaruri değildir. 

Garp cephesinde 
sükun var 

nizlerde Holanda donanmasına taar - Paris, 30 a.a. - 30 teşrinisani sa-
ruz etmekten çekinecektir. bah tebliği: Cephede kayde şayan hiç 
/ngiltere kararını değiftirmiyor bir hadise olmamıştır. 

Londra, 30 a.a. - (Royter) - İn- Akıam tebliği 
giltere hükümetince bildiriliyor ki, Paris, 30 a.a. - 30 teşrinisani ak-
alman malı nakleceke olan ticaret va- şanı tebliği: Devriyelerimizin mutat 
purlarını bitarafların harp gemileri faaliyetleri kaydedilmiştir. Devriye 
refakatinde ıevketmesi, bu malları gemilerimizden biri bir düşman deniz 
mUsadere hususunda İngiltere'nin altısına muvaffakiyetli bir hücumda 
vermiş oldu~u kararı değiıtiremez:. bulunmu~tur. 

Haber tekzip ediliyor Alman tebliği 
Amsterdam: 30 a.a. - Hükilmetin Bertin, 30 a.a. - 30 teşrinisani teb-

Hollanda ticaret gemilerini harb ge- liği: Garpte mevzii hafif topçu ateşi 
milerinin refakatinde kafile halinde olmuştur. Keşif tayyarelerimiz İn. 
seyahat ettirmek niyetinde olduğuna giltere üzerindeki uçuşlarına devam 
dair bazı H~anda ~_çictlgiruiit ..... G.l- ıtt.misl~r.rljfırva~•fi b==-==- ""' 

k 'b d"l k edi '""" are eırı 
te zı e 1 me t r. Bertin, 30 a.a. - Bugün Northum-

_J aponya ve abluka , berla'da bir alman keşif tayyaresi ile 
bir ingiliz avcı tayyaresi arasında 

Tokyo, 30 a.a. - (D.N.B.) yüksek irtifada bir hava muharebesi 
İngiltere bilyük elçisi Craigie ja - olmuştur. İngiliz avcı tayyaresinin 

pon hariciye nazın Nomura'yı bugün hücumuna uğrayan alman tayyaresi -
ziyaret ederek alman ihracat malları- ne, birçok isabetler vaki olmucı. ve in-
na İngiltere tarafından konulan ablo- 'S 

giliz tayyaresi, 50 emtreye kadar al
kayı protesto eden 24 tetrinisani la- man tayyaresine yaklaşmıştır. Fakat 
rihll japon protestosuna ingilis hiildı müteakiben birçok isabetler alan in-
metinin cevabını tevdi eylemiştir. . 

İngiltere bilyilk elçisi, ablokanın gıliz tayyaresi bulutlar arasında göz
den kaybolmuş, alman tayyaresi keşif 

sebeplerine kar§ı Japonya'nın anlayış vazifesine devam etmiş ve bilahare 
göstenneaini rica etmiştir. 

Fakat Nomura, Japonya'oın ingiliz 
üssüne avdet eylemiştir. 

ablokasını tasvip edemiyeceğini çiliı· Fran•a'da alman tayyareleri 
kil evelce protestoda da tasrih edil - Paris, 30 a.a. _ Dün öğleye doğru 
diği üzere hayati japon menfaatleri - Fransa'nın şarkında bir mıntakada 
nin tehlikeye düştüğünü açıkça be • bir takım istikşaf tayyarelerinin çok 
yan etmiştir. yükseklerden uçmakta oldukları ih. 

Selihiyettar hıahafilde beyan olun· bar edilmesi üzerine derhal tehlike 
duğuna nazaran, eğer İngiltere ve işareti verilmiş ve derhal tayyare defi 
franaa alman ihracatına karşı da şid· toplan harekete geçmiştir. Tayyare
detli abloka tatbikini protesto eden ler, bulutlar içinde kaybolmuşlardır. 
japon notasına menfi cevap verirler
se japon hükümeti Paris ve Londra -
ya mukabil tedbirler alacağını bildi • 
recektir. 

Almanlar ve bitarallann ticareti 
Paris, 30 a.a. - İngiliz ablokası 

hakkında Berlin'in yarı resmi tebli • 
ğatı Almanların mayn harbindeki ta· 
biyesini gün geçtikçe daha beriz bir 
tarzda göstermektedir. 

Amsterdam haberlerine göre, Al • 
manya kendi hayat sahasına dahil te· 
lakki ettiği bitaraf memleketleri, Ho
landa, Belçika ve Skandivaya devlet
lerini ancak kendisiyle ticaret yap • 
mağa mecbur etmek istiyor. Bu suret
le, bir kaç gündenberi sözü geçmiyen 
İngiltere'ye karşı Avrupa kıtasının 
ablokası ba§lamış olacaktır. 

Almanya idarecileri, İngiltere'ye 
karşı mücadele eden hava ve denizal· 
tı kuvetlerini methediyorlar ve şimal 
denizine hakim olduğunu söylüyor • 
lar. 

Alman hariciye nezaretinden gaze
tecilere beyan olunduğuna göre Al • 
mantarın hareketi İngiltere'nin yal
nız şark sahillerine değil aynı zaman· 
da garp sahillerine de teşmil edilecek 
tir. Öyle ki İngiltere'ye vapur girme
si ve İngiltere limanlarından vatıur 
çıkması felce uğratılacaktır. 

Almanya' da yabancı radyolarrnr 
dinliyenler 

Amsterdam, 30 a.a. - Frankfurt mah • 
kemeai, yabancı radyo dinliyen üç almanı, 
4, 7 ve 9 ay hapis cezasına mahkfım etmiş
tir, 

Bir gemi daha battı 
Londra, 30 a.a. - 3000 tonilatoluk 

Jouidn vapuru İngiltere'nin şark sa. 
hillerinde batmıştır. 38 kişilik müret· 
tebatı kurtarılmıştır. 

1 ngiliz kıtaatı ıçın 
gönderilen 

Türk sigarafan 
.. Lonıtra, 30 a.a. - Resmen bildirildiğine 

gore, Türkiye İngiliz kıtaatına tevzi edil
mek üzere iki balya sigara göndermiştir. 
Bu, bir milli hediye olarak telakki edile. 
bilir. Çünkü Türkiyede tütün devlet inhi
sarındadır. 

Sigaraları askerlere tevzie memur di -
rektör demiştir ki : 
"- Bu ıicnrııları askerimiz iki mem • 

l~et. arasında mevcut samimi arkadaşlıfın 
bır nışanesl olarak kabul edeceklerdir.,, 

Feci bir kaza 
Floransa, 30 a.a. - Casteluovo Garfag . 

n~na -!akınında bir konımünde tahlisiye e· 
kııılerı, 4 r.lın a:ı:ap içinde inledikten ve 
fasılasız çalıştıktan sonra inııa edilmek ü
zere huluııan ve içinde bir toprak kayması 
vukubulmuş olan suni gölün galerisine 
varmışlar ve orıvla toprak altında kalmış 
olan 7 amelenin naııını çıkarmııılartlır. 

lord Lord Rcma' da 
Roma, 30 a.a. - Son haftalar zarfında 

müteaddid balka.n memleketlerini ziyeret 
etmiş olan Lord Lloyd Belgraddan bura-
)'& &'Olmi;tir. . 

-3-

• Daladiye diyor <& : 

Bütün milletler Nazi zaferinin ken 
1 

1 

esaretlerine bir iıaret olduğunu biliyor 
Fransız Meclisi fevkalade selahiyetler 

kanununu ekseriyetle kabul etti 
Paris, 30 a.a. - (Havas) - Mebu-ı Senatoda 

san meclisinde B. Daladiye, hüküme- Paris, 30 a.a. - Senatonun celseal 
tin beyannamesini okumuştur. kısa alirmüştür. 

Bütün meclis tarafından hararetle Reis Jeanneney bir nutuk söylemit 
alkışlanan başvekil cephedeki askeri ve müteakiben Camille Chautempa 
vaziyeti izah ederek havada ingiliz • kürsüye gelerek hükümetin tebligatı
fransız tayyarelerinin ekseriya faik nı okuınuştur. 
olan düşman kuvetlerini daima mağ - Ayan, fransız kıtaatını sena eden 
lup ettiğini, denizlerde müttefik do • parçaları, Fransa'da tekrar teşkil e
nanmaların hakim buluduğunu ve dilen Polonya ordusu ile Polonya mil 
Almanya'nın bu suretle hemen hemen Jeti hakkındaki tazimi, sıkı fransız • 
iktihamı imkansız zorluklarla karşı • ingiliz teşrikimesaisini, Ankara mua
laştığını, karadan bir karış fransız hedesine ait kısmı, Ameriak, Papalık, 
toprağının muvakkaten dahi olsun İspanya ve İtalya tarafından takip c
düşman eline geçmediğini kaydetmiş, dilen hayirhah hattı hareketi uzun u
barış için alicanap gayretleri hiç bir zun alkışlamıştır. 
zaman eksik olmamış olan reisicühur Fransa'nın harp hedefleri hakkın• 
Ruzvelti ve Amerika milletini tazim- daki parça bilhassa hararetle alkıı • 
le yadeylemiş. barışı kurtarmak için lanmıştır. 

gayret sarfeden Papa ve Musolini- Daladiye'nin nutku ve Roma 
den hararetle bahseylemiş ve mütea- matbuatı 
kiben Hitler siyasetini tenkit eyledik Roma, 30 a.a. - Daladiye'nin meo-
ten sonra komünist partisi aleyhinde listeki nutku ve bilhassa İtalya tara
çok sert ittihamda bulunmuştur. fından ihtilafa mani olmak için sarfe-

Başvekil müteakiben harp hedefle- dilen gayretlere ait kısım akşam gaze
rine geçmiş ve ilk şartın Fransa'nın teleri tarafından hiç bir tefsir ilave 
emniyetini zaman altına almak oldu- edilmeksizin neşredilmektedir. 
ğunu kaydeyledikten sonra ezcümle - --
şöyle demiştir: 

- Fakat bu emniyetin iyi teşkilat
lanması ve devamlılığı temin edecek 
maddi garantilere dayanması tazım · 
dır. Bu emniyetin Avrupanın bütün 
hür milletlerine, tarihleri ve kültür -
leri itibariyle istik15.le hakkı olan bil· 
tün milletlere şamil bulunması lazım
dır. 

Barış hedef ve şartlarından aleni su 
rette bahsedecek saat henüz gelme -
miştir. Bu barış ancak umumi hatları 
itibariyle tarif edilebilir. Bu umumi 
tarif ise gerek İngiltere tarafından 
gerekse Fransa tarafından alenen ve 
resmen yapılmış bulunmaktadır. Ba

Gümrük İnhisarlar 

vekilimizin nutku 

Vekil G. Anteplilerle 
samimi birkonuşmayaph 

Gaziantep, 30 a.a. - Burada bulun· 
makta olan Gümrük İnhisarlar Veki
li Raif Karadeniz şerefine diln akşara 
belediye tarafından şehir namına bir 
ziyafet verilmiştir. 

rış ve emniyet istiyoruz. 
Fakat evel emirde Hizım olan 

Ziyafetin sonuna doğru belediyo 
şey reisi söylediği bir nutukta İnhisarlar 

harbi kazanmaktır, işte bütün ener -
Vekilini aralarında görmekle Antep· 

jilerimizin istihdaf edecekleri gaye 
İ lilerin duydukları memnuniyeti ifade 

budur. çimizde yurdunun Almanya 
eylemiştir. İnhisarlar Vekili Raif 

tarafından tehdit edildiğini üs defa 
gu.rcn :trnlnın.s 'YBraır • .:nunu blr Jı:cre K•radenİJ'! verdiği cevapta demiştir 

daha görmemiye azmettik. ki':' O G . 
Fakat emniyetimiz için bu mUcade- - Ç sene sonra azıantep'e tek-

lede, hiç olmazsa askeri harekat saha· rar geliyorum. Gazianteplileri daha 
ıında bulunduğumuz vaziyet bakımın- neşeli daha çok çalışmış, şehirlerini 
dan, beynelmilel şartlar ve iktisadi daha çok imar edilmiş buldum. Zaten 
gerçekler milletlerin mukadderatı Ü· yalnız Gaziantep değil, memleketin 
zerine ancak bu şart ve gerceklerin on her tarafında yıllar geçtikçe yeni um
ları şevk veya yese düşürdüğü nis- ran eserleri görmekteyiz. Maddi var· 
b tt .. . l 1 y lıklarınızla beraber manevi kudretı'nı"z e e muessır o ur ar. urdumuzun 
hüriyet ve emniyeti için olan mücade· de çoğalmaktadır. Cümhuriyetin ilii
miz bu suretle bir fikir ve ruh müca- niyle başlıyan kalkınma hareketi bir 
delesi halini almaktadır. Bu mücade· aksaklığa uğramadan muntazaman ve 
le, sistemli ve ihtimamlı alman propa- hızla devam etti. Bundan sonra da ay 
gandasına mütemadiyen fışkıran ve nı hızla devam edecektir. 
mütemadiyen yenileşen manevi ku • Son zamanlarda dünyanın huzuru 
vetleriyle mukabele etmektedir. kaçtı, Avrupada başlıyan harbin aki-

. Almanya. propagandası sayesinde beti ne ?laca~ı şimdiden kestirilemez. 
dilnyada bir çok müzaharet ve ittifak- Bu nevı hadıselere karşı yapılacak 
lar bulacağını zannetmişti. Fakat hiç . şey, her türlü ihtimalleri hesaplıya -
bir kimseyi ikna edemedi. Zira bütün rak hazır bulunmak icap eden tedbir
milletler harbin bütün mesuliyetinin leri vaktinde almaktır. Hükümetimiz 
nazi Almanyasında olduğunu biliyor. bu tedbirleri bütün imkan ve vasıtala 
Bütün milletler Prag idamlarını, Var- ra istinat ederek tamamen almı,Ş bu
~vadan yükselen kadın, erkek, çocuk lunmakta, hadiselerin inkişafına me
feryatlarını işidiyor. Bütün milletler tanet ve emniyetle intizar etmekte -
nazi zaferinin kendi esaretlerine bir dir. 
işaret olduğunu biliyor. Nazi" Alman- Sizin gibi kahraman ferdlerden bir
yasının itibarsızlığı o kadar derin • birine sımsıkı bağlı bir millet mevcut 
d.ir. ki, ta~ih boyunca insan medeniye- oldukça, tehlikelerden asla korkma. 
tını zengınleştirmiş olan cermen de- maktayız. Bizi orta yerden kaldırmak 
hasının asil icad ve ihtiralarını artık istedikleri zaman başınızda Atatürk 
bugün alem önünde ileri sürmemek- vardı. Dünyanın çetin imtihanlar ge
t~dir. Milletler Bethoveni dinliyebi - çirdiği bu sıralarda da başınızda kud
lır ve Götheyi okuyabilirler fakat Al- reti cihanca maliim bulunan Büyük 
manyanın asırlarca yaptığı eserlerden Şefimiz İnönü var. Onun sayesinde 
a~ık bahsetmiyorlar. BiHikis büğün- hepimiz atiye tam bir emniyet ve iti· 
kil Almanyanın inkar ettiği ve bütün matla bakabiliriz. R eisinizin hakkın
millctlerin hüriycti gibi tehlikeye da gösterdiği iltifatı hükümetime 
düşürdüğü şeylerden bahsediyorlar. karşı Gazianteplilerin itimat ve sev-

Fransızlar, biz ise, zaferlerimizle, gisi olarak telakki ederim. Hepinize 
şairlerimizle ve alimlerimizle kainat teşekkür eder cümlenizi sevgi ve say. 
nazarında dehamızı olduğu gibi mu - gı ile seHimlarım ... 
hafaza ediyoruz. Hiç bir kimse, fikir 
ve ruhunun ışıklarını ve kalbinin ali • 
cenablığı ile bütün milletlerin uyan -
masına hizmet etmiş olan parlak Fran 
sa ile harp halinde Fransa arasında 
fark gözetmemektedir. 

B. Daladiye mebuslar tarafından a
yakta uzun uzun alkışlanmıştır. Baş
vekil,harp zamanına mahsus tam se
lahiyetler kanununu meclise vermiş
tir. 

Meclis müteakiben 19-10 bütçesinin 
7 kanunuevelden itibaren müzakere -
sini ittifakla kabul etmiştir. 

Hükümete verilecek geniş selahiyet 
lerin tahdidi hakkındaki Sohumann 
takriri 185 reye karşı 309 reyle redde
dilmiştir. Daladiye bu takrir üzerine 
itimat meselesini ortaya koymuştur. 

Tam seJahiyetler kanunu meclis ta
rafından 175 reye karşı 318 reyle ka· 
bul edilmiştir. 

. 
lran Büyük El~isi ge~di 

İran Büyük Elçisi Kazimi Hazret-
leri dün Irak ü zerinden şehrimize 
gelmiş ve istasyonda merasimimahsu
sa ile karşılanmıştır. 

Tıbbi toplantılar 
Ankara Nümune h~stane"i konfr.rııns l!Cl• 

!onunda. her ayın ilk perşembe günü ya • 
pılmakta olan "Tıbbi top!antı"ların ikin
cisi 7-xıı.939 perııcmbe f;Ünü saat 18.30 da 
yapılacaktır, bu toplantıya ait program 
aşağıya yazılmıştır: 

1 - Kozmik ve elektrik yaraları: (Dr. 
Nimet Taşkmın) 

2 - Nuhaitevki tümörü : (Dr. $ükril Sa
rıbaş) 

3 - Pankreatit valtası: (Dr. Necati Sel
vi). 

4 - Had labrcntit: (Dr, Nejad Kulak -
çı} 

5 - Akrodini .. ·akası: (Dr. N•çd,et ö.ı: • 
lem), 
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B. Molotof gece yarısı 
radyoda bir nutuk verdi 

J Dahiliye Vekilimiz 1 

Mersinlilere siyasi 
vazlyelllillıl aalaftı 

GÜNÜN MEVZUU (_R_A_D _v o__....1 
T U R K t Y R 

Filôndiya'ya dair 
Sovyetler Birliğinin vaziyetini anlattı 

60 bin göl memleketi 
RADYO DİFÜZYON POSTALARI 

TÜRKİYE ANKA.1 
Radyosu Radyo• 

Moskova, 30 a.a. - Taas ajansı bildiri
yor : 

Sovyetler Birliği halk komiıe.rleri mec
ı. ı reısi ve hariciye halk komiseri B. 
l\ olo of 29 teşrirusani rece yarısı radyoda 
bır nl.4tuk vermiııtir. B. Molotof bu nut -
ku:ıda evcil bugunku Finlandiya büküme -
tının Sovyet Rusyanın emniyetini korumak 
i çın acıl tedbirler almıya kendilerini mec
bur ettigini bıldirmiş, ve FJnlandiyanın da
ima Sovyet Rusyayı tahrik eden hareket
ler yaptıgını ve sovyetlere karıı haıma -
ne emeller beslediğini Lcningra.dı tehdit 
aıtmda bulundurdugunu söyliycrek demiı· 
tır kı : 

Sovyetler Bicl.iii tarafından ee.rfedilecek 
pyretlerle ~edir. Biz eminiz: ki, 
Lenin&radın cmnıyetı meseleeinin müaait 
bir ~nda halli, Sovyetleır Birliği ile Fin
landıya arasında bozulmaz bir dostluğun 
kurulmasına esas teşkil edecektir. 

(Baıı 1 iaci ııaylada) 

bazı portakal ve mandalina bahçele -
rini, Ziraat Vekaleti nümune fidanlı
ğını gezmitler ve buralarda inceleme 
lerde bulunmutlardır. 

Dahiliye vekili öğleden aonra ıeh-
rimizden ayrılmıt ve istasyonda geliı 
lerinde olduğu gibi büyük tezahürat
la uğurlanmışlardır. 

FİNLANDİYA 
YE FiNLER 

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 K w. T. 

A N K A }{ A 

CUMA : 1.1 2.1939 
12.30 Program, ve memleket saat l\yıı :-ı, 
12.35 Ajanı ve meteoroloji haberien. 
12.50 Türk müziği ( Pi.) . 
13.30- 14.00 Müzik (karışık h:ıfif muzi 

Pi.). 
18.00 Program. 
18.05 Memleket saat ayan , ajans ve nı e 

oroloji haberleri. 

"- Bu sebepledir ki, ıovyet hüküıneti, 
So" ' etler :Bırlıgi He Finlandiya araıımda 
ıı .. teJ:lmiş olup, Finlandiya hukümeti ta -
ı aıından gayri mcsul bır tar.zda ihlll edil
ımıı bulunan ademitccavüz paktı mucibin -
ce gırdiği taahhiıtlerden kendiıini badema 
berı addettiğini dün beyan etmek mecbu -
nyetınde kalmıştır. Finlandiya lot.alannm 
6ovyet - Fınlandiya hududunda, sovyet kı
talıırına 1aırıı yaptıkları yeni taarruzlar -
tlan dolayı, hiikümet, ıimdi yeni kararlar 
ittihaz etmek zaruretini duyuyor. Hü.kümet 
mesuliyeti tamamen Finlandıya hukiune • 
tıne aıt olan bu vaziyete bundan daha faz. 
la musamaha rosteremez. Sovyet hukii -
r. etı, Finlandiya hukümetiylc badema nor
mal vaziyetler idame eylemiyece&'i kana.a
tıne varmıı ve bu ıcbcple Finlaııdiyadaki 
ııyasi ve iktısadi mümessillerini derhal 
gerı çeğırmayı u.rurl görmfittur. Hükümet 
aynı uman.da Kı:ıılordu ve bahriye ba> : 
kwııandanlı&ına, her ihtimale karıı ha.zır 
bulunmak ve Finlandiya ulter ınuf tarafın
dan yapılacak her turlu yeni taarruz hareke 
tini derhal tenkil etmek uzere emir ver -
mi::ıtir. 

Bize aleyhtar olan ecnebi matbuat. itti
haz ettiiimia tedbirlori.ıı hedefi Finlandi
y.ı ara.a.ini zapt ve Sovyetler Birligine 
ilhak etmek olduğunu söylemektedir. Bu, 
fena maksatlarla ya.pılmııı bir iftiradır. Sov 
yet hiikümeti. böyle bir makaat bcaleme -
qıiıtir. Ve beslememektedir. Eier Finlan· 
dıyanın kcıı.d.i ıiyaseti ıovyet birhğine kar
ıı dost ma?ıYette olsa idi, Finlandıya ile 
dostane munasebetler idamesini daima ar
zu etmif olan sovyet hukümeti, Sovyetler 
Bırliii tarafından araziye mı.iteallik musaa
dekarlıklar bahsinde bu arzuyu memnuni
yetle itaf ederdi. Bu prt dahilinde aovyet 
hükumeti, bugünkü aovyet Karelie"sinin 
baılıca havaHsınde oturan Kareliç ahali
ıınin, kendisine yakın olan Finlandıya 
milletiyle, mu&takil tek bir Finlandiya 

Sovyetler, Sovyet taleplerini 
kabul eden bir Finlandiya 

hükümeti i•tiyor 
. ~o!Pkova, 30 a.a. - Havas muhabiri bil. 

dırıyor: Finlandiya ile diplomatik mlına
ıebetlerin ke&ildiğini bikliren Molotofun 
nut~, pek tabii olarak gerek Pravda ga
z~eaı ve gerek bir çok mitinglerdeki ba
tıp!~ tarafından "Yabancı emperyalıstler 
e~n.de soytariler hukumeti" dıye tavsı f 
~ı}mış olan bugunku Fınlandiya hukı.ime
tının düşmesini istihdaf etmektedir. Sov
Yet hükümeti, iktidar mevkiindc, ıovyet ta
leplerini kabule amade bir Finlandıya hü
~meti gomıek istiyor. Bu, aşagı yukarı 
Fınlandiyada bir ihtilali teşvık etmektir. 
Sovyet hiıkümeti aynı :zamanda, Fmlandi
yanın hükümranlığına ve hatta harıci siya
setinin tam istiklaline hurmet edc<ezini de 
temin eylemektedir. Sovyet hukumeti, Fin· 
landiya milletine, şimdiye kadar ıovyet -
lerce finlandiyalılarla hic; bir alakası ol
madığı söylenen Karelyalı ırk kardeşleri
nin kendileriyle birleşecekleri vadini de 
ileri sürmektedir. Sovyet notası, bugünkü 
Finlandiya hükümeti üzerine çöken teh
didi daha ziyade fazlalaştınnaktadır. Çüıı
kiı, bu nota, kızılordu ve kızıl donanma
nın her turlı.i tecavüz tcşebbiısünı.i daha rü
ıe>'!11 halin~e . ike~ ezeceğini, bilciirmek . 
tedır. Helsınkidekı sovycı mümessillerinin 
geri dönmesi, bittabi, M0tıkovadaki Fin . 
land!ya elçisinin de dönmesini in.taç ede • 
cektır. Fakat• Finlandiy.a elçiliği memur -
lan ne zaman hareket edeceklerini he -
nüz bilmemektedirler. 

Fin gazetelerinin yazılan 
Helıinki, 30 a.a. - Finlandıya gazeteleri 

her ~i ?!~ ~efsi~de bulunmadan, Sov • 
Y,etler Bırlıgı ıle dıplomatik münaacbetle
ruı Moskova tarafından kesildiği haberini 
vermcıktedir. Diğer taraftan Finlandiya 
gazeteleri, bütün memleketlerin Finlan<ii
yaya karşı .. sempatilerini gösteren dünya 
matbuatı hulbalarmı da reniı ıurette sü
tunlarına koymuı bulmımaktadır. 

Kadm T erziıi 

Cemal Bürün 

Dahiliye vekili dün aşkam ıerefle- Finlandiya Baltık yaylasının Botni 
rine belediye tarafından verilen ziya- körfezinin şarkında kalan kısmını 
fette belediye reisi tarafından söyle- teşkil eder. 1809 senesinde İsveç 
nen nutka cevaben qağıdaki hitabe- tarafından Rusya'ya terk edilmiş 
de bulunmuştur: olan bu memleket şimdiki hudut • 

"Hakkımda gösterdiğiniz iltifata lariyle 387,576 kilometre mürabbaı 
teşekkür ederim. BerıJm bu seyahati- mesahaya ve 3.800.000 e yakın nü-
min hedefi, bir kaç vilayetimizi umu- fusa maliktir. En şimal kısmı ku-
mi ve seri bir surette görmek ve kısa tup iklimine tabi olan ve halen 
bir zamanda mümkün olan tetkikatı tam bir gece karanlığı içinde bulu-
yapmak, kendileriyle beraber çalıştı- nan Finlandiya toprakları hesap • 
ğım arkadaşları tanımaktır. Bu sebep sız göller ve gölcüklerle delik de-
le siyasi bir nutuk söylemek için ha- şik bir haldedir. Bu göllerin çok -
zırlanmış değilim. Böyle olmakla be- luğu hakkında bir fikir vermek i-
raber seyahatlerim esnasında hükü - çin miktarlarının 60.000 den fazla 
metin politikası hakkında sorulacak olduğunu kaydetmek kafidir. 10 i-
suallerin her zaman cevapsız bırakıl- la 80 metreye kadar yükselen ve 
ması da kabil olamaz. Onun için ar - üstü çamlarla kaplı cümudiyeler 
kadaşlarımın suallerini büsbütün ce- manzaranın yeknasaklığını gide-
vapsız bırakmıyacağım. Memleketin rir. Filandiya'nın toprakları nasıl 
dahili politikasının esasları milli Şe- göllerle örtülü ise deniz sahilleri 
fin nutuklarında ifade buyurdukları de adacıklarla kaplıdır. Kayalık 
veçhile cebirden ve anarşiden uzak ve ve ormanlık olan sahiller meskun 
bütün millet efradının mütesaviyen mahalleri gözden saklar ve bu sa • 
müstefit olacağı huzur ve sükunun te- hillere denizden yaklaşan yolculaı 
mini esasına istinat eder. Hükümeti- gayri meskun bir orman ve su di-
niz bu esası tahakkuk ettirmek için e- yarına vardıkları hissine kapılabi-
linden gelen gayreti aarfediyor. Mem lir. 
leketin bugünkü mesut manzarası bu Güneşin pe.~. kısa bir müddet için 
yolda elde edilen muvaffakiyetin de- grup ettıgı pek uzun gilnlere ma-
recesini gösterir. Bunu benim kadar lik bahar ve yaz ayları Finler için 
ve benden daha ziyade siz de görüyor en hararetli faaliyet mevsimleri -
ve anlıyorsunuz. dir. Göller ve mütevali çağlıyan -

Yurdun hiç bir noktasında halk a _ tarı olan nehirler o şekilde tanzim 
rasında nifak ve şikak alametleri kal- ve birbirlerine raptolunmuştur ki 
mamı§tır. Bu huzur ve sükQn ve asa- küçük gemiler sahillerden 400 ki -
yiai idame etmeğe çalıııyoruz. Mesu- lometre içerlere kadar girebilirler. 
liyet mevkiinde bulunutumuz phıa - Holanda'da olduğu gibi Finlandi-
lanmızın bitaraf ve menafiine hizmet ya'da da insanların hayatı nehir -
için değildir. Halkın hakiki huzurunu lerle aıkı surette al§kalıdır. 
temin edecek sebepleri bulup tatbik Finlandiya topraklarının yüzde 73 ü 
ve onları idame etmek yolunu takip ormanlarla kaplıdır. Ekilen top -
ediyoruz, hi:zmet edeceğiz diye gel - raklar 3 7 yi geçmez, aynca hafif 
dik Bunu yapabildiğimize kani oldu- meralar toprakların yüzde üçünü 
ğumu.zdan dolayı duruyoruz. Dahilt tqkil eder. 

18.25 T ürk müziği (fası l heyeti) . 
t ifade ederek ormanları işletmekte 19.10 Konuşma (Spor servisi). 
dir. 19.25 T ürk müziği Çalanlar : Cc"d't Ç~ 

Turani ırka mensup olan Finler Ma

car ve Estonya milletleriyle ya • 
kından akrabadır ve dilleri de Tu-

rani menşelidir. Bu millet ileri bir 

kültür ve edebiyata malik olduğu
nu, meşhur edibi Sillanpaa'nın son 
günlerde Nobel edebiyat mükafa -
tını almııı olmasiyle de isbat etmiş
tir. 

Kilometre başına 9 olan nüfus kesa
feti umumi mesahaya nazaran az 
görünürse de kilometre mürabbaı
na ancak 1 nüfusa malik olan şimal 
tarafları ve göllerle örtülü arazi 
çıkarıldığı takdirde kesafet 30 a ve 

ormanlar da çıkarılınca 40 a yak -
laşır. Yalnız ekilen topraklarla 

meraların mesahası itibarc alınırsa 
kesafet 77 yi bulur. 

Ziraatle meşgul halk nüfusun % 60 

mı, sanayi işçileri ise % 17 sini teş 

kil eder. Okuma yazma bilmiyeni 
hemen hiç olmıyan bu memlekette 

fenni ziraat usulleri tatbik olunur. 

Sütçülük de bilhassa terakki et -

miştir. Finlandiya'nın ihracatı 1935 

te 27.281.000 sterlin lirasını bulmuş 

tur. Bu yekunda kereste ve odun 
ihracatının hissesi 12 milyon, ka

ğıt hamuru 7 milyon, kağıt mamu

latı 4 milyon sterlindir. Bu orman 

mahsulleri yanında zirai mahsul • 

ler ancak 2 milyon 250 bin sterlin 

tutar. Finlandiya ihracatının yarı

dan fazlası İngiltere'ye gider fa

kat Finlandiya, ithalatının ancak 

dörtte birini İngiltere'den temin 
eder. 

la, Fahire Fcrsan, Hasan Gür, 
r if İçli. 
I - Okuyan: Sadi Hoşıcs. 

1 - Mahur Peşrevi. 
2 - Abdi Efendi - mahur şa 
(Gii!şeni ezhar açtı bir yana), 

3 - Nuri H. Poyraz - mahur 
(Daha gün doğmadan), 
4 - İshak Varan - mahur prll 
(Şu gümı.i ıı ırmagın hazin akıı~). 
5 - .. . .. - Rast şarkı: (Yem ' 
de hare var). 
II - Okuyan: Semahat Özden--. 
1 - Raif Bey - kürdilihicazklr 
kı: (Rengi ruhsarma ben.zer). 
2 - • . .. . - kiirdilihicazklr p 
(Neşe ile geçen ömrümü) . 
3 - Bimen Şen - .lcürdilihicaz 
şarkı: (Gün kavuştu ümit gülü ı 
luyor). 
4 - Kiirdilihlcazklr longa. 

20.10 Temsil. 
21.10 Müzik (radyo orkestrası - ıe!: H 

san Ferit Alnar). 
1 - F. Schubert: Uvertür Re M• 

jör. 
2 - Rameau - Mottl: Balet suiti. 
3 - F. Mcndelssohn: Barthold 
Dördüncü senfoni, La Majör. 

22.00 Memleket saat ayarı, ajans haberle 
ri; ziraat, esham - tahvilat, kambl 
yo - nukut borsası (fiyat). 

2'2.20 Müzik (Rachmaninoff : Piyano l..oı 
sertosu - Pi.), 

23.00 Miizik (cazbant - Pl.). 
23.25 - 23.30 Yarınki progra mve k:ıpanrş. 

buzkoran gemiled faaliyete geçcr.ı 
Büyük harpte Rus ordularının boz 

gunundan sonra Finlandiya'da ba 
lıyan milli hareket, Sovy et ihtil 
li yıllarında muzaffer olmuş v 
müteakiben istiklal bütün millet • 
lerce tanınmıştır. Sovyet Rusya • 
le arasında iki gün evel Sovyetle 
tarafından feshedilmiş olan bi 
saldırmazlık paktı mevcuttu. 

devleti halinde birleşmesi meselesini bile 
mu;ait ıurette müzakere ctmiye ~made bu
lunabı lirdi. Bunun için Finlandıya hukıi -
met.nın Sovyetler Birlıği hakkında hasma. 
ne değil. dostane bir vaziyet aimaıı prt • 
tır,, bu da, her ilci devletin hayati menfaat
lerıne uyıun olaca.kur. Bazı kimseler al
dıgımız: tedbirlerin Fınlandıya istikliİi a
leyhıne mliteveceih oldugu yahut F inlandi
yanın dahili ve harici itlerine müdahale 
ma ·sadına dayandığı iddiasındadırlar. Bu 
oa bı r iftiradır. Bız, Finlandiyayı, orada 
mevcut rejim ne olursa olsun, butıin ha -
rici ve dahili siyasetine bizzat hakinı müs
takıl bir devlet olarak tanıyoruz. Fi~lan -
dıya milletinin, kendi dahili ve harici iş
lermi, kendi bildigi gibi idare etmesi ta • 
raftarıyu. Sovyet birliii milletleri, vakit 
ve zamanında, müstakil bir Finlandiya ya
ratmak için ne yapmak lhımşa yaptılar. 
Memleketimiz milletleri, Finlandiya mil • 
letının biır v~ münakil bir tarzda inkişa
f mı temin içın, ileride de müzaharette bu
lunmıya 5.madedirler. 

Birinci kanunun 3 üncü pazar ve 
4 üncü pazartesi günleri yeni model
leriyle birlikte Ankara Palaı'ta bulu
nacağını müıterilerine bildirir. politika için bundan baıka bir ıey ıöy Finlandiya 1937 de 1.430.000 ton hu-

teınete tuzum cannUyonım. Harici babat. 1.338.000 ton patat- latih _ Finlandiya limanlarında kıııın deniz 
politikamıza gelince, bunu 1zah, ben- dl edllml9 Te 1.52&.764 baş hayvan donar ve nıUnakal&tı temin için 

Cesur ve çalışkan bir millet olan fin 
ler milli yurtlarını imar ve moder 
bir ordu vücude getirmek için mü~ 
takil oldukları son yirmi sene zar 
fında büyük gayretler sarfetmi; 
lerdir. 

Bugün ve bu gece 

ULUS ainemaaında 

2 büyük film birden 

1 - POLO ŞAMPİYONU 
Tam\t11en türkçe 

Amerikanm en meıhur komifi 
Joe Brovn'un ıimdiye kadar 

çevirdiği en komik filmi 

2 - ÖLÜM GEÇiDi 

den daha ziyade harici itlerin mesu- yetı,tır1lm1~tır. .t:Ju . ~ayvanıarıu 
li~tini taftyan arkadqımın hakla • 820.000 iv koyun, 400 hını attır 
dır. O hakkı ben kullanmak iıtemem. Başlıca klgıt, dokuma, makine elek-
Yalnız bu meauliyette de kendiaiyle trik ve kimya aanayiinde çalışan 
müıterek olduğum için bu huaustakl dört bini mütecaviz fabrikada 200 
süali de büsbütün cevapsız bırakmı _ bin kadar itçi çalıtmaktadır. Sun'i 
yacağım. Meıuliyeti üzerimize aldıfı çağlayanların ıu kuvetinden is-

Aslan Yürekli Riıarin tarihini ya§&tan 

(Rabin des Rois) 

Sovyetler Birliği, diğer devletlerin Fin
landiyadaki menfaatlerini, hiç bir nisbette 
Lhl.ıl etmek nıyctinde degildir. Finlandirc: 
ılc d:ğer devletler arasındaki münasebetle
re mutcallilı: meseleler, munhasıraıı Finlan
:lıyanın işidir. Ve Sovyctler Birliii bu 
ışe müdahale hakkını kendisinde gor~ez. 
f.ldrgımız tedbirler, sırf Sovyctler Bir • 
lığının emniyetini ve hususiyle uç buçuk 
:nuyon nufusu ile birlikte Leningradm crn
ıuyctıni temıne matuftur. 

Ba§ Rolde: Jack Holt 
Ölüm ve ateıle kartı karııya 
heyecan ve korkuyla yÜz yÜze 

müthit Gangıter filmi 

mız günden itibaren memleketimizi 
alakadar eden bütün siyast meseleleri 
adım adım takip ve tetkik edip parti
mizin grupuna götürdük, izah ettik, 
tasvibini aldık, ondan sonra da B. 
M. Meclisine gittik, onun da muvafa
katini aldık ve sonra tatbikata giri§
tik. Son zamanlarda İngiltere ve fran 
sa devletleriyle imza ettiğimiz mua
hede esasları safha safha gerek grup
ta ve gerek Büyük Milet Meclisinde 
aylarla müzakere münakaşa edildi. 
Onun için buna hükiimet ıiyaseti de
mekten ziyade millet siyaseti demek 
muvafık olur. Bunun eBUlarını ve 
hedeflerini gerek başvekilimizi ve ge 

rek hariciye vekili arkadaşım Mil -
Jet Mecliai küraüatinden cihana ilin 
etmitlerdir. Yalnız ıunu aöyliyeyim 
bu muahede filan veya filanı istihdaf 
etmeğe ve hiç kimesye tecavüze ma -
tuf değildir. Bu muahede yalnız Tür 
kiyenin hak ve menfaatlerinin muha
fazası esasını istihdaf eder ve kim ne 
derse tlesin bu bir aulh garantisidir. 
Bir gün tarih, devrin hadiselerini tet
kik ederken bu muahedeyi en kuvetli 
bir sulh teminatı olarak görecektir. 
Zannedenn ki bu sözlerim sizi tatmi
ne klfidir. Size bir kere daha teıek -
kilr ederek sözlerimi bitiririm.,, 

Senelerin ... Asırların .•• eıini yaratamıyacağı hatmet ve 
azamet ıaheseri darbin son derece ateşli bir hale girdi

li beynelmilel hava içinde, bu hayati ve i· 
:ıl meselenin hallini, Finlandiyanın bu -
ıı.ınku r~calinin hüsnüniyetsizligine ter -
tedemeyız. Bu meselenin, Finlandiya mil
letıyle d06tane bir elbirligi yaparak, bizzat 
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ıeri olanla uzak ve alakasız münasebetler dahilin .. 
de yatamak zarureti vardır: onu tasvir edecek, o
yuncak edecek, yeniden yaratacak vaziyette olmalı 
veya sadece buna temayül göstermek için. 

Orta çağımıı bir ııimal ıehrinin lyT,,,. ~.ıc=-ıin ço -
cuğu Tonio Kröger, hususi, artist yaratıhşııun tesirıyie 
daha mektep sıralarında diğer arkadaşlarına, bilhassa 
ıevdiği arkadaşı Hans'a benzemiyor, ve bunu farket • 
mekle müteessir oluyor. On altı yaşına girince, Hans'I 
unutuyor, sarıı;ın İnge Holm'ı ıeviyor, kendini aşka 
vermek, ve biitün hayatınca sevmek ve sadık kalmak 
istiyor. Fakat bunun yer yüzünde mümkün olmadığını 
de görüyor. Ve ıimdi kendini sanata, yaratmıya vakfe
diyor, yani esiri olduğu taliin çizdiği yolu takip edi -
yor." No: 9 

Usl p, ıekil ve ifade vergisi, her feyden önce, 
beteri ıeylere kartı eoğuk ve uıı:ak kalmayı, eYet, 
bir f akil"letme ve eksilmeyi, insanlık kalrbmdan 
sıyrılmayı icap ettiriyor. Zira aai ve ıatlam duygu• 
nun histen haberi yoktur. Artist insan olmaia ve 
duymağa baıladı mı, artık artist değildir. Adal· 
bert bunu biliyordu, ve bunun için kahveye &'İt• 
mişti, "yüksek aleme" tüp hesiz l 

Bet dakika olmadan, ıuracıkta, bir meslektaıa 
rastladım, romancı Adalbert'e. "llkbahara la
rıet olsun" dedi bana, hCJ§in üslubu ile. 

0

Mevsim
lerin en kötüsü, ve böyle kalacak." "Biraz etince 
büsbütün bayağı ve bir i§e yaramaz oldukları mey
c!ana çıkan yersiz bir yığın ihsaı sizi çimdikler, ve 
bütün kanınız edebe aykırı bir biçimde karıncala
nrrken makul bir fikri kavrıyabilir misiniz, en u
fak bir çizgiyi çıkarmak, en ufak bir df et elde 
e~mek için sükunetle çalışabilir misiniz, Kröger? 
Ben kendi hisseme kahveye gidiyoru:n. O, mevsim 
değiımelerinden müteessir olmıyan, bitaraf bir mın· 
lakadır. Görüyor musunuz, kahve edebiyatın ela
kmden uzak ve yüksek bir katıdır, orada insana an
cak asil fikirler gelebilir." Ve kahv ~ye gitti, belki 
ben de onunla birlikte gitseydim, daha iyi eder

dim." 

Bu Lisavveta'yı eğlendiriyordu. Gülüyordu. 

"Fena değil, Tonio Kröger, edebe aykın bir 
tıırzda kayna§an kan, fena değil, Ve bir dereceye 
kır.dar hakkı var, zira ilkbahar hakikaten çalıt-

ma.ya pek de elveri~li değildir. Fakat timdi, bakı
nız, ne de olsa gene ıu ufak ıeyi, - Adalbert'in dedl
ği gibi - fU ufak çizgiyi veya tU uf ak effeyi biti
riyordmn. Sonra çay içmek için ıalona gideriz, o 

zaman içinizi dökerıiniz. Zira, goruyonun, pek 
dolusunuz bugün. Şimdilik, keyfinize göre, ıurada 
bir kenara oturunuz, mesela ıu kaıanm ününe, a• 
riıtokratik elbiıelerinizden endite etmiyorsanız ••• 

"Of, bırakmız ıu elbiıelerimi, Lisavveta l.va
novvna ! ister misiniz, yll'tık bir kadife yelek veya 
kırmızı bir ipek caketle dolataynn? 

lnıan artist olunca, zaten içi kafi derecede &'Ö
çebedir. Ne olacak ıanki, dıımdan iyi giyinir ve 
aklı batında bir adam gibi hareket ederse • • • Ha· 
yır, diyecek bir teYim yok, dedi, ve Liaavveta'nm 
palet Üzerinde bir renk hazırlayıtını seyrediyordu, 
yalnız bir mesele var, anlıyorsunuz, kafamı kurca· 
layan ve be~i çalıımaktan alıkoyan bir tenaku. var. 

Evet. Neden bahsediyorduk ? Romancı Adalbert
den, mairur ve kuvvetli bir adam. " ilkbahar mev
simlerin en kötüsü ,, demiıti, ve kahveye gitti. Zira 
insanın ne istediğini bilmesi lazımdır, doğru değil 
mi ? Görüyorsunuz, ben de onun gibiyim, ilkbahar 
beni de sinirlendiriyor, baharın uyandırdığı ihıas 
ve hatıraların füsunkar bayağılığı bende de bula

nık arzular doiuruyor; fakat bundan dolayı ona 
çıkqmata, ve onu hakir görmeie aklım enni'YOI'; 
zira, onun önünde utanıyonım, onun saf tabiiliii 
ve muaff er ıençliii önünde. Ve Ac:laHtert•i,_ ba bil-

ten birıey duymadığı için k11kanmalı mıyım, yoksa 
hakir mi görmeliyim ? Bilmiyorum. 

" ilkbaharda kötü çalııılır, bu muhakkak, fakat 
niçin ? Çünkü hiaediliyor, çünkü ahmaktır, yara -
tanm duymaya hakkı olduğuna inanan. Her hakiki 
ve ıamimi artist, saf dillerin içine düttüğü bu ıa
lakça hatanın budalalığına güler, belki melan

koli ile güler, fakat güler. Zira ifade ettiğiniz hiç 
bir zaman sizin için esas olmamalı, fakat yalnız si
zinle alaka11 olmıyan, ve kendisinden ihtiraaaız, te
emmülle, bir oyuncakla oynar gibi, tahakküm ede· 

rek, estetik bir hayal tetkil ettiğiniz bir madde ol
malıdır. Söylemek istediğinize çok bağlı m111nız, 
burada kalbiniz attle çarpıyor mu ? O halde, tam 
bir fiyaskodan emin olabilirsiniz •• Patetik olurau • 
nuz, Santimantal olursunuz, ve ağır, salak, abus, 
hakimiyetaiz, istihzasız, tuzsuz, can 11kıcı, bayağı 
bir eser elinizden çıkar, ve bunun da sonu, halkın 
alakasızlığı, ve sizin sukut hayaliniz ve üzüntünüz 
olur. Evet, böyledir bu, Lisavveta: Duyuş, sıcak ve 
gönülden duyuı, daima bayağıdır ve bir İşe yara -
maz. Ve sanat bakımından, yalnız bizim münfesih, 
blsim artiatik uap cümlemizin ihtizazları ve soğuk 
vectleri mevcuttur. Bir dereceye kadar insanlarm 

d..-cla kalmak1 iDlandan batka bir teY olmak, be· 

"Allah afiyet versin, ona, Batuachka l dedi, 

Lisavveta, ellerini yıkadı, onun ardmc:a gitmeniz 
icap etmez yal" 

"Hayır, Lisavveta, onu takip etmiyorum, ve fU 
biricik sebepten dolayı: ara ııra artist olmak 11f a• 
tiyle, ilkbahara karıı biraıı: utanıyorum. Bakınız, 

ara sıra tanımadığım kimıelerdcn mektuplar alıyo• 

rum, okuyucularnnm takdir ve tetekkür yazılan, 

duyan insanların hayranlıkla dolu methiyeleri. O

kuyorum bu yazılan, ve sanatımın onlarda uyan

dırdıiı bu toy, salakça beteri ıempatiden mütehaa· 

sis olduğumu farkediyorum. Bu satırlarda ifade o

lunan heyecanla dolu safdilliğe kartı bir nevi mer

hamet duyuyorum, ve bunları yazan dürüst ve nn

muılu adamm kolislerin arkasma bir göz atınca ne 
kadar fatıracağını düıünerek kızarıyorum: ah! O-

nun saflığı bir anlıyabilıeydi, ki hakikatte, doğru, 
aai, sağlam ve normal bir adam ne yazar, ne ~a

lar ve De de beıleler! ••• 

(Sonu var) 
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Sovyet· Finlandiya harbi aş a 
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Rusya Finlandiya münasebetleri 

~imdiye kadar hangi safhalardan ge(li ! 
VE NİHAYET 

Münasebat nasıl kesildi ? 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

tatbik edememİftİ. Yalnı:& ta:ıyik ile 
İki bin kadar gönüllü alabildiler. 
Fakat bu miktardan la:ılası alman 
ordularına Rusya'ya karfı gönüllü 
olarak gİrmiıti. 

1917 aenesi martında çar istila 
edince Finlandiya'da da muvakkat 
bir hükümet te§kil edildi. Ve Fin
landiya milli meclisi 6 birincikcinun 
IJ917 tarihinde Finlandiya'nın istik
lalini ilan etti. Yeni kurulan Sovyet 
hükümeti bu hareketin kendi poli
tikasına aykırı olmadığını bildirdi. 
Ve bunun ü:ıerine lskandinavya 
devletleri Finlandiya'nın istiklalini 
tanıdılar. Mart 1918 de imzalanan 
Brest • Litovsk muahedesi de bunu 
teyit etti. Fakat marksist olan Fin
landiya sosyalistleri, Rusya tara
fından gelen tahrikat ile yeni hü • 
kümete har~ı ayaklandılar. Bunun 
Üzerine Mannerheim bir ubeyaz or
du" tcıhil ederek kızıllar ile müca
deleye girifti. Bu sırada almanlar 
12 bin asker yollıyarak beyaz Fin
landiyalılara yarc!ım ettiler. Ku:.ıl
larlcı beyazlar arasındaki mücadele 
pek kanlı oldcı. 15 bin insan öldü. 

Finlandiyalılcu , .,.,.,cmleketlerinin 
hükümdarlığını al '~ İmparatoru• 
nun kardeşi prens "ı· redrik Kari" e 
teklif ettiler. V c [(arl bunu kabul 
etmekle beraber, Finlandiya'ya git
nıemİ§tir. Nihayet 17 haziran 1919 
tarihinde Finlandiya'da cümhuriyet 
İlan edildi. • 

Finlancl;ya esasen çarların idare
ci altında bulunduğu :ıaman da mü
terakki bir memleketti. Halkı yüz
de yüz ohur yazar. Liberal bir ka
nunuesasi ile idare edilir. Kadınlar 
mebus seçilir. Musikisi ileri. Sporda 
her memleketten evel gelirdi. Fa
kat İstiklalini kazandıktan sonra 
~nM~yi~Waptrfftlf-errtlu.o/.sııc, 
memleketleriyle bir sıraya getir· 
miıti. Sovyet • alman paktı imzala· 
nıncıya kadar Finlandiya va:ıiyetin
den emin olan memleketlerden biri 
idi. Finlandiyalılar kızıllara karşı 
mücadelelerinde Almanya'nın yap
tığı yardımı daima ıükranla hatır• 
larlardı. Bu defa lngiltere ile Sov
yetler arasında müzakereler yapı
lırken lngiltere'nin kendilerini Sov
)'etlere peıkeı çekeceğinden çok 
korkmuflardı. Halbuki bu sırada 
kendileri üzerinde Almanya pcnar
lık yapıyormuı. Finlandiya, Ameri
ka'ya olan borçlarını tediye eden 
)'egcine Avrupa devleti olduğun
dan Amerika' da büyük sempati u • 
;yandıran bir memleketti. Bu se
bepledir ki Sovyetlerle aralarında 
ihtilal çıkınca, Amerika tavassutta 
bulunmıya çalışmıı, lakat Sovyet
ler buna muvafakat etmemişlerdir. 

Hadiselerin ne suretle inkişaf 
edeceği hakkında şimdiden bir şey 
aöyleneme:ı. Sovyetlerin Finlandiya 
hakkındaki maksatları ne olduğu 
İyice maliim değildir. Herhalde 
memleketi işgalleri altına almak u
mumi politikalarına uyma:ı gibi gÖ· 
riinüyor. Belki hükiimeti değiştir· 
meie ve Sovyctlerle anlaşmıya mü· 
temayil bir hükümet kurmağa çalı
§ırlar. Belki de yalnız istedikleri 
Hangö kasabasiylc körfezdeki ada
lan işgal ettihtcn sonra askeri hare
kata niha;yet verirler. 

[Sovyet - Finlandiya ihtilafının 
nasıl inkişaf ettiğine ve münasebet
lerin kesilmesine dair aldığımız ha
berler aşafrıdadrr:] 

Moskova, 30 a.a. - Tas ajansı bildi-

radyolarının neşrettiği bir nutuk söy 
!emiştir. 
[Karilerimiz bu nutku 4. ncü sayfa
mızda bulacaklardır.] 

Diplomatik münasebat kesildi 
Helsinki, 30 a.a. - Gece, finlandiya 

saatiyle sant bir buçukta, hariciye ne
zareti namına söz söylemeğe salahi
yettar bir zat, matbuatı hususi bir top 
lantıya çağırarak Sovyetler Birliği 
ile Finlandiya arasında diplomatik 
münasebetlerin inkıtaa uğraması bah
sinde aşağıdaki izahatı vermiştir: 
Finlandiyanın Moskova elçisi B. 

Yrjo Koskinen, saat 22,30 da B. Po
temkin tarafından Kremlin'e davet e
dilmiş ve B. Potemkin tarafından 
kendisine diplomatik münasebetlerin 
inkıtaa uğradığını bildiren nota tev
di olunmuştur. B. Koskinen, ayni za
manda, Sovyet hükümetinin evelki 
günkü notasına Finlandiya hükümeti 
nin cevabını B. Potemkin'e vermiştir. 
B. Potemkin diplomatik münasebetle
rin inkıtaı sebebiyle bu notayı alıp 
almıyacağını söylemekten aciz bu
lunduğunu bildirmiştir. Finlandiya
nın cevabi notası d}in saat on üçü on 
geçe Kremlin'e gönderilmişti. Fakat 
bu notanın B. Koskinen tarafından 

şahsen tevdi edilip edilmediği henüz 
mahim değildir. Hudutta sovyet as
kerlerinin tahşit edilip edilmediği de 
ma!Um değildir. 

Finlandiya milletine hitaben yuka
rıdaki tarzda bir beyanname neşredi
lecektir. 
Moskova'daki Finlandiya elçili

ğindeki ihtiyati tedbir 
Helsinki, 30 a.a. - Finlandiyanın 

Moskova elçisi B. Koskinen, Helsinki 
ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, 
ihtiyati tedbir olmak üzere elçilik bi
nası etrafındaki muhafaza kıfaatının 
takviye edildiğini bildirmiştir. B. 
zahiMer yapı imiş o'rmrg1hr.metnff"m 
zip etmiş ve Sovyet - Finlandiya ade
mi tecavüz paktının feshedildiğini 
bildiren Sovyet notasının kendisine 
tevdii esnasında B. Molotofla 15 da
kika görüşmüş olduğunu bildirmiştir. 

Hollanda'da infial 
Amsterdam, 30 a.a. - Finladiya'ya 

karşı yapılan taarruzdan en ziyade 
nefret ve infiale düşen Holanda halkı 
komünist gazetesi olan Volksdagblad 
önünde şiddetli nümayişler yaparak 
idarehanenin camlarını kırmıştır. 

Gazete bugün Finlandiya'yı tahrik
le ittiham eden bir başlık intişar et -
mişti. 

Akdenizde 

İngiliz - İtalyan 
münasebetleri 

dostanedir 

İngiliz Hadciye Müsteıarınm 
dünya vaziyetine dair 

yaptığı beyanat 
Londra, 30 a.a. - Avam Kamarasında 

Hariciye müsteşarı Butler de beyanatta 
bulunarak, bilhassa Akdenizde İngiliz -
İtalyan münasebetlerinin dostane olduğu
nu ve bugünkü vaziyete rağmen İngiltere
nin İtalyan meşru menfaatlerinin bu harp
ten miimkün oldui;u kadar az müteessir ol-

riyor: masına çalışacağını bildirmiştir. 
29 te~rinisanide, H ariciyl" Halk ko- B. But!er bundan sonra alman ihracatı-

miser muavini Potemkin, hükümeti- nın müsaderesini dair olan emre temas e-
derek müttefiklerin bitaraflara mümkün 

nin emriyle, Finlandiyanın Moskova o:tiuf;u kadar nz zara r verilmesini temin 
elçisine, Hariciye Halk komiseri Mo- arzusunda olduklarını söylemiş ve alman si 
lotof'un imzasın ı taşıyan bir nota tev- yaseti ile mi.ıtefiklerin siyaseti arasın<la 
d

• · • B F ' 
1 

d' k bu hususta mevcut farka işaret eylemiştir. 
ı etm•ı;tır. il nota, ın an ıya ıta- Butlcr müteakiben Polonyadan, Polonya 

lannın Sovyet arazisine kar.şı durma- ve Çekya mümessilleri arasındaki görüş -
dan yaptıkları hücumlar karşısında, melerden bahsetmiş ye ~~rkiye !.le ya!'ı
~ .. .. . . . . . ! lan anlaşmanın ehemıyetını tebaruz ettı -
'" ovyct hukumetının fınlandıya ıle rerek B. Menemencioğlunun riyasetinde 
normal miimısebetleri idameye bun- bir türk heyetinin Londrada olduğunu bil-
d b.. l . k~ .. d. - . . f' dirmiştir. 

an . ov !! ~m .an gor~e ıgını ve ı?- Bundan sonra balkan meselesinden bah-
landıyadah dıplomatık ve ekonomık seden müsteşar huduttaki kıtaatın azaltıl -
tnüm ... ~siller'ni geri çağırmak mecbu- ması hakkın...'laki türk - bulgar anlaşmasını 

· : • . . k d. sevinçle kaydetmiş, müteakiben Portekiz 
rıyetınde kaldıgını bıldırme te ır. başvekili B. Salazarın beyanatından mem-

lı .~ [ /' .. l d' ~ · nuniyetle bahsetmiştir. "o oto un geccyarısı soy e rgr B. Butler, bundan sonra da uıak şark 
r.u tı.ıfl meselelerine temas etmi$ ve nihayet harp 

ve barış hedeflerine geçerek bunu "zaptı 
devamlı bir barış temini maksadiyle mil -
letlerin ve ferdi ve camiavi hayatı için ol
duğu ıibi ferdelerin vekannm ve aileleri 
bayatmm idameai arzusu.. olduiumı ,Ö7· 
lemiıtir, 

Moskova, 30 a a. - Halk komiser
leri heyeti reisi ve hariciye halk ko
nıiseri Molotof, dün gece Moskova 
taatiyle gece Y.arısı,' bütün Sovyet 

Finlandiya Cümhurreisi 
harp hali ilôn etti 

...., o 7::AC s ,., saıo a· sa._ 

Finlandiya - Sovyetler. 

Birlesik Amerika _, 

tavassut teklif etti 
Rusların bu teklifi reddettikleri bildiriliyor 

(Ba§ı J inci sayfada) 
silat vermetke devam ediyor: Öğle
ye doğru 13 sovyet tayyaresi, Helsin
ki'nin cenup mahallelerini bombardı-

man etmiştir. Fakat şehirde sükun hü ihtilafl etrahnda R u zv E LT 
küm sürmektedir. 
Öğleye doğru, 4 sovyet tayyaresi 

~~~;~:~CÜ::;~~: ;:~~!;1a:ıe!~~~~: Çemberleyn'in Hadı·se 1·ıe yakından alakadar 
tayyarelerini tardeylemiştir. 

Deniz tarafında, topçu ateşi işitil- b t 
mektedir. eyana J Vaşington, 30 a.a. - B . Roosevelt, şik devletleri efkarı umumiyesi üze-

Viborg fü:erinde atılan yangın bom sovyet • Finlandiya vaziyetinin inki- rinde derin tesirler bırakmaktan hall 
balarından üç yangın çıkmıştır. Londra, 30 a.a. - Çemberleyn be - şafı ile şahsen alakadar olmakta ve kalmıyacağı merke;rindedir. 

Hudut mıntakalarında telefon hat- yanatına başlamadan evel Rus - Fin- hariciye nezaretiyle sıkı bir temas Amerika'nın LonJra Büyük . 
ları kesilmiştir. Hududun bazı nok _ tandiya ihtilafının bir tarihçesini 1 muhafaza etmektedir. Amerika hari- Elçisinin temasları 
taları sovyet kıtaları tarafından iş- yapmıştır: ciye nazırı B. Cordel Hull, matbuat Vaşington, 30 a.a. - İstişare içlıı 
gal edilmiştir. Bir müddettenberi Sovyet ve Fin- konferansında bu noktayı bahismev- .k Vaşington'a çağrılan Amerı a'nın 

Helsinki civarında Malmu tayyare landiya hükümetleri arasında Sovyet- zuu ettirerek demiştir ki: b .. 
d . ·1 Londra büyük elçisi Kennedy, ugun 

meydanına atılan bombalar binaların ler tarafından ileri sürülen strateJ'ik Salahiyettar mahfillerden e mı en 1 tayyare ile ngiltere'den Paris'e ha· 
400 metre yakınına dii<1:mü~tür. Hasır mahiyette bazı meseleler hakkında umumi intiba, vaziyet daha fazla ne- . , . ::ı ::ı • • k reket etmiştir. Oradan Lızbon a r,ı • 
çok azdır. Ölü veya yaralı yoktur. noktai nazar teati edilmekte oldug-u zaket kesbettığı ta dirde cüm.hurre-f decek ve cumartesi günü de Ameri • 

Finlandiya tayyare müdafaa topla- meclisçe malumdur. is.i Roosevelt :ara ında~ Kremlın nez- kan Clipper tnyyaresiyle Amerikaya 
rı, 2 Sovyet tayyaresi dü-;i.irmüstiir. Sovyetler Leningrad'ın Finlandiya dınde son bır tcşebbus yapılacağı dönecektir. 
Sahile asker çıkarmak istiyorlar hududuna pek yakın olmasından do- merkezindedir. 

Sanıld - .. S tl h·ı layı endişe göstermekte ve şimalde Amerika tavasıut tehlil ediyor Amerika gazetelerinin 
ıgına gore, ovye er, sa ı e 

1 

-· k .. d h . zd kl 
asker çıkarmak niyetindedir. vereceg~ . t~p.ra ~~kabılı? e udu - Moskova, 30 a.a. - Amerıka sefa- ya ı arı 

Finlandi a rad osu halkı alarm es- dun dcgıştırılmesını teklıf e~'.11ekte j reti matbuat mümessillerine yaptı~ı Nevyork, 30 a.a. - Arr.erika gazete-
y y • ı ic.li. Bundan başka sovyetler korfez - . 1 h .. leri, Sovyet' Rusyanın, Finlandiyaya 

nasında sokalara çıkmamaga ve m~k- . . 
1 

. . 
1 1 

beyanatta Amerıka mas a atguzarı -. . dckı emnıyet erını zaman a tına a • .. . h . . 1..-arşı olan vaziyetini, Sovyetlerin za• 
teplerde bulunan talebeyı evlennt: . . b F . 

1 
d' d 

1 
nın bugun 12 den bıraz sonra arıcı-

.. d - d k d' l mak ıçın azı ın an ıya a a arını · k . . . p k' •. . yıf bir devlete taarruz maksadını ta-
gon erme~e avet etme te ır. 1 ve Finlandiyanın Baltık denizine ye- ye o~~~e~ ~u~vı~ı . otem ın ı zıya- kip ettiğine delil olduğunu söylemek 

Şehir tahliye ediliyor gane mahreci olan Potsamoya hakim ret ettıgını ~~y em~~t~~· . te ve Birleşik Amerika efkurı umu· 
Finlandiya radyosu Helsinki'deki ı aahili, Rybachi sahillerini de istiyor- _ Mas.la~.atg~zar hukum~tınde? al~ı- :niyesinin hissettiği infiale terceman 

umumi vaziyet hakkında şu malfıma- !ardı. g.ı _emır uz~ıne, .~u~ - Fınlandıya ıh- olmaktadırlar. 
tı vermektedir: Finlandiya hükümetinin bu mese- tılafında merı anın tava:sutunu Nevyork Times gazetesi, B. Cordel 

Halk tamamiyle sakindir ve soğuk lenin bidayetindenberi takip etmiş teklif etmiştir. Hull'un tavassutunun, Sovyetler Bir· 
kanlılığını muhafaza etmektedir. Ha- olduğu hattı hareket tahrikamiz Ruslar ne diyorlar? liği tarafından nazarı itibare alınma· 
va çok güzeldir ve semada bir tek bu- her türlü mahiyetten daima uzak kal- L ondra, 30 a.a. - "Royter" iyi bir sı ihtimali olmadığı mütaleasındadır. 
lut dahi yoktur. Kadınlar ve çocuk - mıştır. Biliyorsunuz ki, Finlandiya menbadan öğrenildiğine göre, Va- Herald Tribune, Sovyetier Birliği· 
lar, büyük bir disiplinle, şehri tahliye hükümeti tarafından siyasi münase - şington'daki sovyet büyük elçiliği er- nin, Finiandiyaya vuku bulacak taar• 
merkezleri önünde toplanmakta ve batın inkıtaından az evci Moskova'ya kanından biri Amerika hnriciye ne - ruzunu, dünyanın nffedemiyeceği fik 
tah~.iye otobüslerine binmektedir. ~~ verilmiş olan nota tamamiyle uzlaştı- zaretine sovyet hükümeti Ameri1':a- rini ileri sürüyor. 
t~~usler, heme~ ~areke:e b~şlamış, hu rıcı bir mahiyette idi. B. Molotof'un nın tavassutunu rus - Finlandiya ilı- • • 
k t k n n tahl yesı pek Amerikan efkarı umu.mıyestn• 

ume ~~r. ez~ 1 • 1 ya - radyo ile neşrettiği nutkundan birkaç tiJafına te">milin faydalı olmıyacağı-
kınd.a ~ıtı.~ılebılecektır. . . ·- . saat sonra Sovyet orduları Finlandiya nı bildirmişt~r. deki teessür 

Mıl~ı mu?.afaa nezaretının .dıger ?ır arazisini istilaya başladılar. Tayyare- Vaşington. 30 a.n. - Ruzvelt, Varmp .. 
h b S tı F 1 d Finlandi"·a ise, mezkur tavassutun 'd ı ı 1 v · .. ,.._ 
~ erı~e gore, ovye er, ın an ı.ya ler Helsinki civarındaki tayyare mey J rings en a e aee e aşıngtona uuu • 

korfezıne Kronştadt karşısında Seıs- danına bombalar attılar. Az sonra memnuniyetle karşılanacağından A - müş ve hemen Finlandiya rncseler;l hak • 
·k h b d l · t' kında hariciye nazın ile görüşmüştür. 

kari adasına asker ihracına .hazırlan - merı ayı a er ar ey emış ır. Helsinki'nin ve diğer mühim bazı Harbin zuhurundaİı.bcri hiç bir bidiH 
maktadır. merkezlerin bombardıman edildiği ha Moskova Amerika'nın tavaswtu- Amerika efkarı umum1ycsini FinlandiyanıQ 

- --··--· ... •••nar• a.ıv-·~,.. •• -- &-----~ ,.JJ.ı~: ist il sı ka.dar ıiddetle iayan ettirmenıisııtir. 
Helsinki, 30 a.a. - Helsinki, Sov - rın birçoğunda insan zayiatı da oldu. Helsinki, 30 a.a. _ Bazı finlandiya son da..l<ıkaya kadar Amerika devlet adam· 

Yet tayyareleri tarafından bombardı- Bir kürük millete ka t 'h hf'l' d " 1 d'-· ·· M k ları r.ovyctlerin Finlandlyaya u.arruz ede-~ rşı evcı e- ma ı ın e soy en ıgıne gore, os O· teklerine inanmak istcmiyôrlardı ve A • 
man edilmiştir. dilmiş olan bu taarruz İngiltere kıral- va, Amerika Birleşik devletleri bari- merikanın tavassut teklifi kabul edilecee 

Saat 14.45 de denizden gelen yedi lık hükümetince büyük bir teessüfle ciye nazırı B. Cordell Hull'un, tavas- sanılıyordu. Amerika devlet adamlannnı hiddet, nefret ve infialleri bu taarruzun 
bombardıman tayyaresi şehrin muhte karşılanır. Bunun neticesi meydanda- sut teklifini reddetmiştir. Amerikaya doğrudan doğruya tevcih edil. 
lif mıntakalarını ve ezcümle belediye dır. Yeniden birçok azaplar, ıstırap- Amerikanın bu teşebbüsü, finlandi- miş bir tahrik mahiyetinde olmasından do-
hastanesini bombardıman etmİ§tir. lar ve birçok tahribat karşısında ka- yada çok büyük bir memnuniyetle kar layı bilhaı;s:ı artımktadır. 
Müteakiben bu tayyareler rusya isti- lacağız. şıJanmıştır. Amerika milli rac1yo kumpanyası, sovyet taarruzuna rağmen, Finlandiya hariciye na.-
kametine hareket etmişlerdir. B. Çemberleyn daha sonra sözleri- Finlandiyadaki umumi kanaat, A- zmnın saat 17.30 da Amerika milletine hi· 
Harbe daı'r gelen mu·'tem.mı'm ne şöyle devam etmiştir: merikan tavassutunun Sovyetler birli- . t~be~e .bul~nmasının t~min edildiğini biı.. " 1 ·ı · k 1. h - · f d . . . . J dırmıştır. Nutuk Amerıkn postalarına Ce.o tafsilat - ngı ız ıra ıyet ükümeti ha - gı tara ın an reddının Amerıka bırle- ı nova vasrtasiyle verilecektir. 

diaelere gittikçe artan bir endişe ile 
Paris, 30 a.a. - (Havas) - 3 mil - şahit olmuştur. Sovyetler tarafından 

yon nüfusluk küçük bir milleti 141 
milyonluk bir devlete karşı müdafaa alınan bu kadar büyük stratejik ted-
vazifes.ini deruhte eden Mannerheim- birlerin hakikaten Finlandiya kadar 
nin yanında genç bir enerjik şefler- zayıf bir memlekete karşı sovyetlerin 

d 
emniyeti için ittihaz edildiğine ina

en mürekkep bir erkanıharbiye mev· 
cuttur. namayız. (Alkışlar). 

F 
B. Çemberleyn sözlerini şu suretle 

inlandiya'ya kar•ı Sovyet taarru-::ı bitirmiştir: 
zu başlıca iki istikamette inkişaf et - 1 
mektedir: "- ngiliz hükümeti, Amerika ha-

En şimalde rus kıtaatı balıkçılar riciye nazırı tarafından yapılan ta -
yarımadasını işğal etmiş ve buz deni- vassut teklifini de şevk ve heyecanla 
zine yani serbest bir denize yegane karşılamıştır. B. Hulle, Finlandiya i
Finlandiya mahreci olan Postamo li- le sovyetler birliği arasında muallak-

ta bulunan meselelerin harbi haklı 
manını ele geçirmek istemktedir. 

Memleketin cenubunda sovyet kıta- gösterecek mahiyette olmadığı kana-
atı Kronstad istihkamlarının sahra ve atinde bulunduğunu bildirmiştir. 
ağır toplarının himayesinde Vippuri B. Çemberleyn pek çok alkışlan-
endüstri şehrine sonra da orta Finlan mıştır. 
diya'ya doğru bir gedik açmıya çalış- B. Attlee Sovyetlerin bu tavsifi 
maktadır. imkansız taarruz hareketini yaparken 
Aynı zamanda Sovyetler deniz cep- İngiliz hükümetine herhangi bir se

hesinden de hücuma geçerek Lenin • bep göstermiş olup olmadığını B. 
grad'ın anahtarı olan Peskari adasına Çemberl~n'den sorması üzerine, Baş 

vekil: 
bir ihraç hareketi hazırlıyorlar. 
Diğer taraftan Sovyet kıtaatı fab _ "- Sovyetler bize hiç bir şef söy-

rikaları ve hatta hastaneleri bombar - lemediler. 
dıman etmek suretiyle Finlandiya ge- ati O O Bk? ~ 
rilerini de bozmıya çalışmaktadırlar. ile bir resmi tebliğ neşretmiştir : 

Daha ziyade Siegfried hattına ben -
ziyen Mannerheim hattı 40 kilometre Tebliğde, Sovyet kıtaalarının harp 
kadar imtidat etmekte ve hududun di ilan edilmeksizin hududu geçtikleri, 
• muhtelif noktalarda ilerledikleri fa. 
ger 60 kilometresi Suvonto ile Ladoga 
gölü ile tabii bir şekilde himaye edil- kat püskürtüldükleri ve Ladoga gölü-

. nün şimalinde iki iki nıs tankının tah 
mış bulunmaktadır. Bu hat beynelmi-
lel gerginlikten beri pek ziyade tah _ rip edildiği bildirilmektedir. 
kim edilmiştir. Finlandiya ordusu, Helsinki birkaç tayyare taarruzuna 
Finlandiya'nın daimi surette temas uğramış, kadın ve çocuklarda dahil 
halinde bulunabileceği isveç tarafın- olmak üzere bazı ölümler olmuştur. 
dan temin edilen mükemmel bir çeli- Lethiye yapılan hava hücumu 4 ki-
ğe malik bulunmaktadır. şinin ölmesine.ve 13 kişinin yaralan

masına sebep olmuştur. 
Helsinki'de yangınlar Hangö adasında müteaddit kimse -

Londra, 30 a a. - Royter ajansına ler yaralanmıştır. 
Helsin~i'd.en bi~.diriliyor : Tayyareler muhtelif noktalarda de-

1;1~lsınkı~e duşen rus bombalarının 1 mir yollarına taarruz etmişlerse de bu 
tesırıyle bır kaç evde yagın çıkmıı • taarruzlar neticesiz kalmıştır. 
tır. Bir kaç sivil ölmüş ve üç beş kişi Rus filosu sahilin muhtelif nokta-
y~ra.ıar:mıştı: • . Kadın ve. çocu~lar. t~ sını bombardıman etmiştir. 
b•r ıntızam ıçınde tahlıye cdılmıştır. Finlandiya kıtaatının maneviyatı 

Fin matbuat bürosunun tebliği çok iyidir. 
Helsinki, 30 a.a. - Hariciye naza- Helsin?d'de fen mektebi bombardı-

reti matbuat büroau bu aqam radyo man neticesinde r.ıkılmıgtır. . 

Finlôndiya Sovyet ınese:esi 

karşısında dünya gazeteleri 

İngiliz, Fransız, ve İtalyan 
gazeteleri neler yazıyorlar ? 
Londra, .~o a.a, - Rus - Finlandiya dip- , bul edeceği, fakat eğer küçük bir millete 

!~~tık munasebetlerının ınAıtaı, butun m- karşı taarruzun bulu.ıaı..aK olursa, bütiiA 
ı!lız matbuatının alakasını çeken lıa.dıse - dunyanın, bu hare .. eti inf;aııe karşılıyacağı 
dır. Gazetel.er, küçuk devletleruen tavız is- ve sovyetler trafınclan başarı.an ı;ulh ese • 
temek bahsınde oe nazi ve sovyet metod- rinın tamamen ma.ıvolacaı:ı fıkrın edır, 
lan arasr~dakı mu abchctı. e oışe ıle te . - Fransız ,.,azetelerinin 
barJz ettırıyorlar. üazetelct, bu benunı- b 

~in tan~ olması içın, nısların, kcııaı ekal- ya:z ... ıklaı ı 
lıyetlerıne yn~ılan .ıena mır.ımelelerdcn şı - Pöti Pariz:ı; ... .ı, .:,1>;, t ~.usyanın, öteki 
kayet etmelerı cksık lrnl~ıgını .soylcmclde devletler başka tarat!ardn mqgul bu:un • 
be~aber, rus alman zıhnıyetlerı iarkh ol- dukları sırada Fın andıya ıle ışi çabucak 
dugundan rus maksatlarının Hıtlerın mak- halletmek ıstetliı.i zannındadır. Sovyet Rua 
ııa~l'!-r~ kadar. katiy.et arzetmıyece&i u - ya, diyor, her halde oaha başka maksatları 
!llı~ı~ı beslemıye mutcmayudır. Bu sebeple ugruııda çalışmak uzere bu meseleyi surat• 
ı1.lg.ıl~z ı:azetelerı, Rusyanııı, yem mıitte - le tasfiye etmek nıyetindedır. Zira, .Mo ... 
fık~nın korkutma metodlarını takıp eunek- kova Roman}adan hoşnudsuzluk ıostermi· 
le beraber, onun taarruz metodl<srı111 da ye ba:;lamışur ve şu snada Bc~arabya t!ak
beraber alnııyacaı:ı uııııdini, az çok ku - kında ııek çok ı .. unaıtaı1alar..ı3 bu.ur.nıak
vetle ifade eyleınektedirler. ıier halile, tadır. 
Finlandıya hakkındakı ıngiliz senıpausı Lo Pöti jurnal Sovyctler Birli"inin teh· 
kuvetle ıfade edilmekte, takat Finlandıya ditler:rae ;e şaıı atalı ne,rıy:ıtmda husule 
taarruza uı;radıgı tak<lır<le bu sempat.nın gelen tezayuou ısrarıa kaydediyor. M'! • 
nasıl tezalıur edecei;İ hususunda ıntiyatlı mafıh lıu cazete, ıCrat dc.ece~e bedbin 
davranıl.maktadır. gorlınmemckte ; e uı erin bell:. de )'oıum 
Taymıs gazetesi, diyor ki: Sovyetlcr ta- gireceı;ı um:dinı izh"r e;le.nck~e::ıır 

rafından ileri sürulen mazeretler, Polon- Lö Jur ı;aı:e.cs., dı4>cr tııra; t&n, ~ovyet· 
yanın istilasından evci nazilerin buıciuk - lerin. buı:ıar Kron.~tat limanmı kapama
ları mazeretlerden daha ı;okçadır. K.m- dan evci Fınlcndıya mese.csını halletmek 
tahmin edeoilir ki. butıin menfaatleri bı - ısted • .,ıni kaydecı.;:, or "c ııovyctıerin bu 
taraflığın ve sulhun muhafazasma baglı iş halledilciıK.en r.or:ra bı.ıtun dilııı:atleriııi 
küçük bir devletin hududunu beklıyen as- bıı5ka b1r nokta uzcrıııde toplamalt ihtı)' a • 
kerler, 180 milyon nüfuslu bir milıct için cında bulunnıaıarr uıtımııunı b:uı.s m v • 
tehlike te5kil etsin 1 zua eyi yor. -

Deyli Herald vaziy~ti "Kurtla kuzu,, ltalya11 gaz.etclerir.in 
masalma beru:etmektc<lır. • r , 

Niyuz Kronik!, Rusya hakikaten sulh ar. yaz..:ul.an 
zusunda ise, B. Ruzveltin hakeınligini ka- G.a:r.eteler, I .• uıo • .JuU• .r ... 3ndiya h:ı!.kın-

llakı ııutkwı.clan balı~et.."llcktc \e Mc.,ı;a~ero 
bu nutku mJte:avı "1c adJcy.emektcd:r. 

Helıinkiye 30 bomba Gazeteler, l<inla!ldıy .. nın iııtilafın r.ıusli-
hane bir surc:tte halli iı;.n Mo kovaya yap.. 

Helsinki, 30 a.a. - Bu sabah yapı - mış olduuu itilafc ;,ane tcttliflcr.nu.!.ı de 
lan hava hücumunda beş kişi ölmüş b3hseylemektcd;rıcr. 

ve diğer bazı kimseler yaralanmıştır. /spanya.'c.'a Finl"'r.c..':r:ı.ya 
Öğleden sonra Helsinki'ye 8 ve 10 :;;m·p~!i 
tayyare hücum etmiş ve otuz kadar 1 U~d.id. 30 :ı.a. - .... t.ı.1 lr::ınva g2ı:e . 
bomba atmıştır. Helsinkin'in yarın 
halk tarafından mecburi olarak tahli
yesine emir verileceği teyit edilmek 
tedir. 

:1 erı, n akalelcr nde ''e ml!h.b,r.lerinin 
mektup1anr.1a F inlaad:ya hakl.7 ".ia sem • 
patik bir lisan kullanmakta ,.e Fınbnd.ya
nm muazzam Rusya ile o'an iht!liifmdaki 
geciane hattı harcJı:etini takdır etmekte • 
diri er • 
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ULUS t - 12. 1939 

ıııııııııııııııııııııııııııır 

1-faftanın 
maçları 

Girinti devre bu 
müsabakalarla sona eriyor 

Bolge Futbol Ajanlılmdan : 
1-Lik mac;lanna 2, 3 - 12 - 1939 cumar

tesi ve pazar giınlcri Muhafızgücü saha -
ıında devam olunacaktır. 

2 - Maçların programı aşağıda yazıl • 
mı5tır : 

2-12-1939 cumartesi 
Birlikspor - Demirspor A takımları saat 

14.SO hakem: Kemal Kuray yan hakemleri: 
lhsaıı Titremen, Necdet Özgüç. 

; ..ı. 3-12-1939 pazar 
3ençlerbirligi • Muhatızgucu B takım • 

lan saat 10.15 hakem: Bedii Nazlı yan 
hakemleri: Nadir Çilesiz, Ferid Esen. 

As. Fa. Gücü - Harp okulu idman yur
du B takımları Aat 11.30 hakem: Şuayip 
Kıraç. yan hakemleri: Ali Ulkezeren, Ce· 
m Oskay. 

Günq - Maskespor A takımları saat : 
lZ.45 hakem: Bedri Erdcner, yan hakem -
leri: Ömer Üre!, Ali Kaptan. 
Muhafızgücü - Harp okulu idman yurda 

A takımlan saat: 14.30 hakem: Servet Öz, 
7an hakemleri: Ahmet Cemal, Seyit Varol 

3 - Birinci devre Jik maçlarının neti· 
ceai hasebiyle futbol lik heyeti 4-12-939 
pazartesi ıunü saat 18 de bölge beden ter
biycai direktörlüğünde fevkaUide bır top
lantı yapacak ve birinci devre lik maçları
na iştirak eden kulüplerin nizami durum
larına röre derecelerini tcsbit edecektir. 
Kulüp mümesillerinin bu toplantıya gelme
led llıımdır. 

4 - Hakkında genci direktörlükçe bir 
karar ittihazına kadar Muıiafızgiıcündcn 
Turan Timur maçlara iştirakten menedil
mi:ıtir. 

5 - Ankara bölgesi hakem komitesi 
Ferit Karslı, Halil İdil, Naim Orsmen, 
Selihattin Öngen, Basri Onattan mlırekkep 
olarak teşekkül etmiş ve 2g-11.939 tari • 
hındcn itibaren filen vazifeye bnşlıyarak 
boşkanlıga Ferid Karslıyı, sckreterlige de 
Halil ldili seçmiştir. Hakem komitesinin· 
hakemlere tebligi lazım gelen mukarrerat; 
6Unlardır : 

A - Hakemler idare etikleri maçlara 
ait raporlarını her hafta p:ızartcsi günleri 
ııaat (111) e kadar mutUlka bölge sckrete -
rıne tevdi edeceklerdir. 

B - llölge beden terbiyesi direktör • 
lüfıindcki salonda her hafta sah gWıleri 
saat 18.30 da umumi hakem toplantısı ya
pılacaktır. Bu toplantıya o hafta hakemli
ği olsun olmasın lisanslı her hakem gel -
rniye mecburdur. İçtimada o hafta yapılan 
mec;ların sevk ve idaresi münakaşa edi -
leccktir. 

• z can 
• • ze esın!n 

sarları 
Erzincan. 30 a.a. - Son resmi raporlara 

gôre burada vuku bulmuş olan sarsıntının 
yaptığı tahribatın bilançosu şudur : 

Sarsıntı Baş köy nahiyesinde 16 Mans 
nahiyesinde 4, Karakulak nahiyesinde 13, 
köyde ehemiyetli tahribata sebebiyet ver. 
miş Baş koy nahiyesindeki 80 ev tama -
men 303 ev kısmen yıkılmıs ve 607 ev de 
hafif hasara uğramıştır. 

Mans nahiyesinde 63 ev tamamen, S6 ev 
kısmen yıkılmış 163 ev hafif hasara uğ • 
ramıştır. 

Karakulan nahiyesinde 102 ev tamamen 
472 ev kısmen yıkılmış ve 450 ev de hafif 
surette hasara uğramıştır. 

Uç nahiyede 6 kadın, 21 çocuk, enkaz 
altında kalarak ölmüş ve altısı ağır olmak 
üzere 56 yaralı tesbit cdılmi:Jtir. Hafif ya
ralılar mahallinde tcılavi altına alınmış, 
agır yaralılar da Erzincan memleket has • 
ta~esinc-. nakledilmişlerdir. 120.0000 kiloyu 
~ütecavız yiyecek ve tohumluk ve üç bin 
lırn kıymetinde eşya ve 5.000 Jira kıymc • 
tinde hayvanat enkaz altında kalarak mah
volmuştur. 

Kızılayın göndermi:s olduğu 300 çadır 
açıkta kalnn halkın barınmalarına kifi gcl
mcmıli&e de halk tarafından bir çok bara -
kalar yapılmak suretiyle bu noksan ikmal 
edılmiştir. 

Y ardını sevenler 
Muhterem Bayan İnönü'nün himayesin

deki Anknra Yardım Sevenler Cemiyetinin 
teşebbüsü ile bugün saat 17 de Yeniı;ehirde 
Parti merkezinde Bayanların bir toplan -
tısı olacaktır. Bayanlarımız bu toplantıda 
yoksul çocuklar için aralar·nd:ı yün örgü
ler yapacaklardır. 

Basın Birliğinin balosu 
Türkiye Basın Birliği Ankara ve 1stan

bulda cumartesi ifinüne rasthyan ikinci -
kanunun 13 ünde bir balo vermeyi ka -
rarlaştırmıştır. Balonun mevsimin en zen. 
gin balosu olması için şimdidcıı esaslı ha
zırlıklara başlanmı5tır. 

940 Baflfan oyun~arma hazuhk 
Maarif V eklleti, te,kiliitına bir tamim 

yaparak 1940 yılı balkan oyunlarının mem
leketimizde yapılacağına göre yapılacak 
kaq;ılaşınada iyi n~ticcler elde etmek ilzere 
şimdiden hazırlıklara ciddi olarak başlan· 
mnsını istemiıtir. 

Oıla mektep ve Liselerdeki 
müzakere saallart 

r ""\ 
Nöbetçi eczauaneler 

1-12-1939 gününden 
31-12-1939 akşamına kadar 
eczanelerin gece nöbet cetveli 
1-Sakarya ve 

Yenişehir 
Eczaneleri: 

2-Merkez ve 
Çankaya 
Eczaneleri: 

3-Ankara ve 
Halk 
Eczaneleri: 

4- Sebat ve Ege 
Eczaneleri: 

S- İstanbul ve 
· Cebeci 

Eczaneleri: 
6-Yeni Eczane: 

l 7 13 19 2S 31 

2 8 14 20 25 

3 9 ıs :ı1 21 

4 10 15 22 28 

5 11 17 23 29 
6 12 ıs 24 30 

Pazar geceleri nöbet alan ceza -
neler pazar g{inü de nöbetçi olarak 
açık b:.lunmak ınecburiyctindedırler. 
Diğer eczanelerin pazar günleri ihti
yari olarak tatil yapmaları kabul e
dilmi§ ve eczanelere teblig edilml5-
tir. 

'---------------~ 
C.H. 1 

• l. kongreleri 
Yurdun muhtelif 

yerlerinde parti azaları 

toplanıyorlar 
Erzincan, 30 a.a. - Cümhuriyet 

Halk Partisi Erzincan merkez kazası 
yıllık kongresini yapmıştır. Valimiz
in zelzele mıntakasında bulunması do 
layısile kongrede vali adına mektup -
çu ve Vilayet İdare heyeti reisi hazır 
bulunmuşlardır. Kongrede 11 nahiye
den gelmiş olan 29 Delege bulunmuş 
ve bir çok partili de dinleyici olarak 
kongrede bulunmuşlardır. Kongreye 
bildirilen halkın dilekleri çok alaka 
ile tedkik edilmiş ve kararlara bağlan
mıştır. Kongre çalışmasına nihayet 
verirken başta Milli Şef İnönü oldu
ğu halde büyüklerimize saygı ve bağ
lılık hislerini bir defa daha izhar ve 
teyid eylemiştir. 

Safranbolu' da: 
Kaza dahilindeki Cümhuriyet Halk 

Parti ocak nahiye kongreleri bitmiş 
ve kaza kongresi hazırlıklarına baş -
lanmıştır. 

Manisa' da: 

ViLAYETLER 

Ele trik tesisatı 
Çine Belediyesinden : 

Çine kasabasının tasdik edilen pro
jesi mucibince elektrik şebekesi in
şası kapalı zarf usuliyle yeniden mü
nakasaya konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 24974 
lira 35 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve proje ve sair evrakı iki yüz kuruş 
bedel mukabiJinde Çine belediyesin
den alabilirler. Evelce proje ve şart
nameyi almış olanlara ikinci proje al
mak icap etmez. 

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

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

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

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
Asgari 20000 liralık elektrik işi yap
tığına dair nafıa vekaletinin 938 yı
lına ait müteahhitlik vesikası. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat 14 de kadar makbuz mukabilin
de belediye reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların 
iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu 
saate kadar encümene gelmiş olmalı
dır. 

6 - Yalnız evelki ilanı havi şartna
menin 12 inci maddesinde tesisatın 
1 mart 940 tarihinde bitirilmesi şartı 
yerine 1 Ağustos 940 tarihinde mez. 
kur tesisatın bitirilmiş olması ~artı 
tashih edilmiştir. 

7 - Bu i§ hakkında fazla izahat al
mak istiyenlerin Çine belediye reis
liğine müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. Hi009 

Elektrik, kalorifer ve 
sıhhi tesisat yaplmlacak 
Erzurum C. H. P. idare Heyeti 

Ba,kanhğından : 

MILLI MODAF AA 

Timar f ır~ası alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiatı (110) 

yüz on kuruı olan (10.000 : 25.000) on 
bin ila yirmi beı bin adet tımar fırçası 
kapalı zarf usuliylc münakasaya konul
muştur. İhalesi 4 birinci kanun 1939 pa -
zartesi günü saat on birdedir. İlk teminatı 
(2062,5) iki bin altmış iki lira elli kuruş
tur. Evsaf ve şartnamesi (138) yüz otuz 
sekiz kuruş mukabilinde M. M. V. saatın 
alına komisyonundan alınabilir. İstekli -
!erin kanunun emirettiği belgelerle ihale 
saatinden bir saat eveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmalarL 

(5808) 15809 

Yilı havlusu ahnacak 
M. M. Vekô.leti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Müteahhit nam ve hesabına beher ade

dine tahmin edilen fiatı (30) otuz kuruş 
olan (14.500) on dört bin beş yüz adet 
yüz havlusu açık eksiltme suretiyle mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 4.12.1939 pa
zartesi günü saat IS dedir. İlk teminatı 
(326,!i)üç yüz yirmi altı lira elli kuruştur. 
Evsaf ve eartnanıcıi bedelsiz olarak M. 
M. V. ıatın alma komisyonundan alınabi
lir. İsteklilerin kanunun emrettiği belge
lerle ihale gün ve saatinde M. M. V. sa
tın almıı. komisyonuna gelmeleri. 

(5841) 15813 

Bir kamyon alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mis}onundan : 
Tahmin edilen fiatı (2500) ilti bin beş 

yiiz lira olan bir adet Fort veya Şevrole 
kamyonu açık eksiltme suretiyle münaka
saya konmu:;tur. İhalesi 12-12-939 sah gü
nü saat on birdir. tık teminatı (187,5) yüz 
seksen yedi lira elli kuruştur. Şartnamesi 
bedelsiz olarak M. M. V. satın alma ko -
misyonundan alınabilir. İsteklilerin kanu
nun emrettiği belgelerle ihale saatinde M. 
M. V. ıatın alma komisyonuna gelmeleri. 
(6044) 16012 

Koşum ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
520 takım çift nakliye kofU.IDU kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. Beher çift 
koıunıa (50) lira fiyat tahmin edilmiııtir. 
Eksiltnıe&i 13-12-939 çarpmba günü aaat 
11 dedir. İlk teminatı 1950 lira olup ıart
namcıi .130 lnıruşn Hr. D. ı.. Ş. den alı
nır, Talıplerln ihale saatinden bir saat eve
line kadar zarfların[ M. M. V Sa. Al. Ko .. 
na vermeleri. (6066 16017 

Nafdiye arabası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

misyonundan : 

İdrofil pamuk alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundruı: 
Beher kilosuna 19S kuruş fiyat tahmin 

edilen 2000 kilo idrofil pamuk 7 birinci 
kllııwı 939 per:ıembe güniı saat 10 da pa
zarlıkla satın alınacağından istel:lilcrin ~ÇJ 
liralık kati teminatları ile birlikte paz;ı -
lık gün ve saatında Ankarnda M. M. V. 
satın alma Ko.ıia bulunnıal:ırı. (6131) 

16084 

Pijamabk bez alına ar:. 
M. M. Vekaleti Satın Almn Ko~ 

miayonundnn: 
Beher metre&ine tahmin edilen fiyatı 47 

kdruş olan elli bin metre pijamalı!t bez .ZJ 
birinci kanun 939 çarşamba gunu sııat 10 
da pazarlıkla satın alınacagmdan isteklilc-" 
rin 3S25 lmılık temin:ıtları ile birlikte p -
zarlık gün ve saatınıda Ank:ırada M M. V, 
satın alma Ko. da bulunmaları. (6132) 

16085 

Kürek ve kazma sapı 
alınacal .. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan: 

00.000 kürek aapı, 30.000 kuma &apı pe.
zarlıkla satın alınacakur. Pazarlığı: C.12. 
939 çarşamba günü saat 11 dedir. Xti.rek 
saplarının bChcr:İnc 13 kuruş, knım sap.. 
lannın beherine 20 kuruş fiynt talımht o
dilmiştir, Kati teminatı: 2070 lira olup 
eactnamesl komisyonda görülilr. Taliple
rin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. 
da bulunmalıırı. (6135) 10086 

iCRA VE JFLAS 

Maraı icra Memurluğundanı 
Maraş kooperatifine borçlu ölil ec

zacı Hacı Sabitin eczahanesinde mcv· 
cut milstahzarat ve ilftçların 16. 12. 
939 tarihine müsadif pazartesi günil 
saat dokuzda Camiikebir civarında 
kain eczanesi açılarak açık artnrma 
ile aatı}acağından talip olanların yüz
de yedi buçuk pey akçesiyle birlikt .... 
Maraı icra dairesine müracaat edil -
mesi ve satı ın peşin para ile ynpıh-
cağı mın olunur. 4489 

Ankara 4 üncü icra Memurlu
ğundan: 

Bir borcwı temini için haciz edilip pa
raya çevrilmesine karar verilen bir adet 
Opcl marka taksi otomobili 14-12-939 uıri
hinde belediye müzayede salonu ö -
nünde saat on' ikide birinci açzk art • 
tırması yapılacaktır. Birinci arttır -
mada % 75 kıymetJni bulmadı!? takdir
de 15-12-939 günü saat 12' de aynı 7erde 
.lki~ci arttırma~a ı,;ıklll'\lacaktır. btckli -
lerın satış cunu cösterılen mahalde bu -
lunmnlan illn olunur. '4478 

C - Orta ve yan hakemliği vazifesi ve. 
rilen her hakem vazifeye zamanında gel -
miye mecburdur aksi hareket edenler hak
kında hakem komitesince talımatnameye 
tevfikan muamele y•.rılacaktır. 

Maarif VckAleti, orta mekteplerle lise • 
lcrde ogleden ııonra bir buçuk saat &Üren 
muzakerc zamanını fasılasız devam eden 
4$ acr dııkiknlık iki mU:r.akerc aaatı olanık 
k bul ctınııtir. Du mu~kerclerde talebe • 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulan iş: Erzurumda yeni yapılmak
ta olan halkevinin elektrik kalorifer 

Manisa Cümburiyet Halk Partisi ve sıht tesisat in~ıdır. 
merkez kaza kongresi dün merkez ve 1 - Bu işin bedeli keşfi 33540 lira 

520 nakliye arabası kapalı zarfla ek -
ıiltmeye konma1tur. Beher arabaya (100) 
lira fiyat tahmin edilmiıtir. Eksiltmesi 
13-12-939 çarııamba günii saat 11 dedir. İlk 
teminatı 39-00 lira olup p.rtnamesi 260 ku
ruıa Hr. D. Lv. Ş. de alınır. Taliplerin 
ihale saatinden bir saat evveline kadar 
zarflarını M. M. V. Sa. Al. Ko. vermeleri. 

Ankara 4 üncü icra Memurlu
ğundan: D - Hakemler: maça c;ıkıırkcn genel di

rektörlugun hakem kıyafetleri h:ıkkındak:\ 
emir ve tebliğine riayet edeceklerdir. 

Not - İlk umumi hakem toplantısı 5 • 
12 • 1939 aah günü saat 18.30 da bölge 
merkezinde yapılacaktır. 

Devlet evrakının bir 
i ip olması hazırlıkları 
İktisat V ckliletindc teşkil edilmi~ olan 

muhabere evrakı, defterler, fiı,ılcr, mec -
mua, risale ve kitapların ebad bakımından 
tiplerini tesbit ve bu esas üzerinden her 
devlet teşekkülünün muhtaç olduğu kliğıd 
ve matbu evrakı standart tiplere irca için 
bir komisyon kurulmuştu. Komisyon bil • 
tün vekaletlere ve diger devlet dairelerine 
müracaat ederek matbu evrak, fiş, mak -
buz, vesika, defter, cetvel, risale, mecmua 
ve kitaplardan birer nUmune göndermeleri
ni istemiştir. 

İzmirde pamuk ve zeytinyağı 
ihracat~ııan birlikleri 

İzmir, 30 a.a. - Pamuk ve zeytin
yağı ihracatçıları birliklerinin kurul
ması için İstanbul mıntakası ticaret 
müdürü Avni Sakman'm riyasetinde 
yapılan toplantıda birliklerin kurul -
ması ittifakla tasvip edilmiş ve nizam
namelerin hazırlanması için onar ki
şilik iki muvakkat komisyon teşkil o
lunmuştur. Bu komisyonlar cuma gü
nüne kadar mesailerini tamamlıya • 
caklar ve o gün umumi heyet topla
narak nizamname projelerini müza -
kere edecektir. 

Köy bütçelf!l'inden kesilm~:..:~ 
olan yüzde be~ler 

Da biliye V eJ.:!ıleti, köy bütçelerinden be· 
lcdiyeler b:ınkasına gönderilmekte olan 
yıizde beşleri kaldırmıştı. Vekalet, bu ka
rarının ikincikanun başında tatbikine ge • 
dlmesini ve 1940 yılı köy bütçelerine Be
lediyeler bankası için yüzde beş tahsisat 
l:onulmam:ısını ve ıinıdiye kadar toptanı • 
lan yllv.lc beşler hakkında yapılacak mu • 
emcle~in bi!Share bildirileceğini ıılılkal· . 
lara tamim etmiştir. 

ye nezaret edecek muallimlere her mü -
zakere taati için aynca iki lira ücret ve
rilecektir. Mektep müdürleri buna göre 
müzakere saatlerini muallimler arasında 
taksim edeceklerdir. 

Müzakere saatlerinde muallimler tale -
beyi bıiyiık bir dikkat ve ihtimamla neza
ret altında bulunduracaklar, dershanelerde 
onların sükO.n ve intizamla çalışmalarının 
teminine ıon derece itina rösterecckler -
dir, 

I azine ile Y ulyüs 
Berger şirketi 

arasındaki ihtilaf 
Hazine ile Yulyus Berger ııirketi arasın

daki ihtilafa müteallik hakem kararına da
ir gazetemizin 29-11-939 tarihli nüshasında 
intişar eden ma!Umat hakkında yaptığınıız 
mütemmim tahkikata nazaran: Alman 
(1bco) şirketinin hiikümetimiz aleyhine aç 
mış olduğu hakem davasında mütalebe ey
lemekte olduğu faizin bugüne kadar hesa
biyle birlikte hazineden istenilen tazmi • 
nat miktarının yedi buçuk milyon lirayı 
tecavüz eylemekte olup, ıirkctin mütale -
batından kabul edilen 770000 küsQr lira -
nm faiz getirmemek üzere hazine tarafın
dan bonolarla ödenmesinin hüküm ıı.ltına 
alınmış bulunduğu anla:ıılmı$tır-

Oı ta mekteplere gireceklerin 
se~me imlihanlar1 

1039 • 194-0 ders yılı haziran ve eylül 
imtihan devrelerinde devlet orta mektep 
imtihanına gireceklerin seçme imtlhanla
nnın türkçe, matematik, tabiat bilgisi ve 
sağlık bilgisi derıılerindcn yapılması ka • 
r~ 111ını;ıtır. 

Romanya ve 

acarislan 
Budape$te, :ro a.ıı. - Macar Ajansı bil -

J' 1111111111111111111111111••••••••••••-.. Juıyor : 
Macar ajansı muhabiri, Romanya harici

Milli kostümlü baio 
Şehrimizdeki Ecnebilerin de 

kendi milli kıyafetleriyle gele
bilece deri Cocuk Esirgeme Ku
rumunun S~ym Dayan ismet 

• lnönü'nün yüksek himayelerin
de Ankara Palnıı Salonlarmcla 
vereceği Milli Kostümlü Balo-

ye nazırı Gafenko.nun beyanatı hakkında 
macar hariciye nazırı Kont Çakinin müta
lcasım sormuş ve kendisinden liU cevabı 
almıııtır. 

Romanya hariciye nazırı B. Gafenko, 
hariciye enciımeni azaları huzurundaki be
yanatında, Trianon muahedesinin büyük 
bir adaletsizlik teşkil etmediğini ve yara
tılacak nizam ne olursa olsun bu muahede· 
nin hiç bir suretle ta.dil edllemiyecegini 
söylemiştir. 

Kanaatim 11udur ki, her hangi devrede, 
her hangi ıelihiyette bir kimse, Trianon 

1 muahedesini tetkik edecek olsa, onu hak-
nun biletleri satışa çıkarılmış- sız tavsif edecek ve bu muahedenin acil 
tır. Vnktinde sayın yurddasln- bir davaya muhtaç olduğunu söyliyecektir. 

• Paris muahedelerinin sukut ettiği bu de-
rımızın bilc!lf:rini bir an evci virde, Romanya, harpten istifadeye devam 
tedarik elme:crini Kurum &uy- eden yegline devlet olarak Kalamaz, Çün-

l b'I •· • kü bu, Korpatlar havzasında huzur 
gıy a 1 cunr. 1 ve suk!'ınwı inkitıafını asla temin etmiye · 

~ r cektir. Romanya hariciye nazırı bunun ıe-
11111111111111111111111111111111111111 bebini her halde bilir, 

köy Ocakları mümessillerinin iıtlraki 91 kurustur. 
le ynpılmı ve dilekler tcabit e4Ucuık a- Talipler bu ifln evrakı fcnnl
yeni Kaza heyeti seçiimi}tir. Kongre- yesini Erzurum Parti bafkanhğinda 
de Parti müfettişi ile Vali de hazır müteşekkil lromiayonda okuyabilir -
bulunmuşlardır. ter. 

Kütahya'da: 3 - Bu işin muvakkat teminatı 
C. II. Partisi Tavşanlı kaza kongre- 2515 lira 57 kuru§tur. 

si Vali ile Parti müfettişinin iştiraki- 4 - Eksiltme 14-12-939 perıembe 
le to~lanmış ve ileri sürülen dilekler günü aactt 15 de Erzurum parti ba§kan 
üzerinde görüşmelerde bulunmuştur. lığında müte§ekkil komisyonda yapı-

lacaktır. 

Halkevi çalışmaları 
İzmit : 30 a.a. - Halkevi kışlık me

saisine başlamıştır. Evde sık sık top
lantılar tertip edilmekte, muhtelif 
mevzular üzerinde konferanslar ve -
rilmektedir. Diğer taraftan temsil ko 
lu da muntazam bir surette ve bir 
program dahilinde temsiller vermek
tedir. 

5 - İstekliler eksiltme gUnUınden 
sekiz gün eve] vilılyet makamına mü
racaatla alacaklan ve&ika ile 939 yılı 
ticaret odasında kayıtlı bulundukları
na dair vesikayı dördüncü maddede 
yazılı eksiltme gününün saatından 
bir saat evel teklif ınektuplariyle bir
likte makbuz mukabili komisyona 
vermeleri lizımdır. Bu sa.attan ıonra 
verilen mektuplar kabul edilmediği 

Ki% talebenl·n askerıı·k gibi postada geçikmeler de kabul e -
dilmez. (9716.6081) 16030 

dersleri 
Resmi kız liselerinde olduğu gibi, hu

suıi türk azınlık ve yabancı kız liselerinde 
ve husuııi muhtelit türk, azınlık ve yaban
cı liselerin kız kısımlarında askerliğe ha -
zırlık derslerinin haftada bir saattan iki 
saata çıkarılması Maarif vckillctince ka
rarla5tırılmıotır. 

...... , . , ... 
ÇOCUK iÇiN 

Milli Şefimiz diyor ki: 
Aile hayatının güçlükleri

ni kolaylaştıran, gürültüler 
ve fırtınalar ortasında ku~ 

l aesi zevkiyle sinirleri yatıı
tıran ÇOCUKTUR. 

... v • • ......... .., •t.. . ......... . 

Muhasibin kitabı 
Vergilerin sureti hesabı hakkında 
tatbiki misaller ve umumi tevklfat 

cetvelleri 
Evelce mUrakip Yusuf Kenan Unsal ta

rafından yazılıp Divanı Muhasebat Rclsli
ci tarafından bastırılarak müralı:iplere tev
zi olunan "Umumi tcvkifat cetvelleri,. bu 
kere tekrar yeni barem kanunlarını ve i
zahnamelerini, maaş ve zat maaşı ve ay -
!ık ve ücret ve sair banka ve müesseseleri 
allikadar eden bilumum kanun, karar ve 
tamimleri ihtiva etmek lfaere üçüncü de
fa (Muhasibin kitabı) adı ile bastırılmıı -
tır. 

Bir çok tere<ldüt, müşkül ve yanlıılık
ları ortadan kaldıracak, muamelatta ça
bukluk, doğruluk ve kolaylık temin ede
cek: zaman ve enerjiyi tasarruf ettirecek 
olan (Muhasibin kitabı) satı~ çıkarılmış
tır. Resmi ve hususi dairelerin memur ve 
muhasiplerine tavsiye olunur. Taşradan 
istiycnler mektupla mürakip Yusuf Ke. 
nan Unsala müracaat etmelidirler. 12 ku
ruı posta pulu gönderildiği takdirde adres
lerine gönderilir. 

Satıı; yerle:i: İstanbulda İnkılap, An
kara.da Akba kitap evleridir. (Fiyatı 300 
kuru~tur.) 

Parke kaldmm inıaatı 
Tokat Vilayetinden : 

1 - Tokat Turhal yolunun 244+ 
277 - 244 +927 kilometreleri arasın
daki parke kaldırım ve beton turotvar 
inşaatı nafıa vekaletince tasdikli 
(22649) lira 13 kuruş keşif ve proje -
]erine göre 20-12-939 tarihine rastlı
yan çarşamba günü saat 14 de umumi 
meclis salonunda eksiltmesi yapılmak 
üzere kapalı zarf usuliyle eksiltme -
ye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1698 lira 68 
kuruştur. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenle -
rin eksiltme için muayyen olan gün
den en az 8 gün eve! Tokat nafıa mü
dürlüğünde müteşekkil ehliyet vesi -
kası komisyonuna müracaatla ve&ika 
alması, ticaret odasında kayıtlı oldu
ğunu gösterir diğer bir vesikayı da 
hamil bulunması lazımdır. 

4 - Teklif mektuplan işbu vesi -
katar ve muvakkat teminatın makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte ta -
rifatı kanuniye dairesinde eksiltme 
saatından bir saat eveline kadar ko
misyon reisliğine verilir. Ve muka -
bilinde makbuz alınır. 

5 - Yukarda yazılı olanların bari -
cinde gönderilecek teklif mektupları 
kabul edilmez. 

6 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarında teahhUr vuku buldu -
ğu takdirde m~uliyet kabul edilmez. 

7 - Her nevi rUsum, dell!liye, ga
zete ilan ücretleri üzerine ihale olu
nacağa aittir. 

8 - Daha ziyade bilgi edinmek iı
tiyen, keşif, proje fenni ve eksiltme 
şartnamelerini görmek arzu edenle -
rin daimt encümene müracaatları lü
zumu ilftn olunur. _(9757-6069) 16042 

<-OT) 16018 

Kllflk eınısenı kumaı a11 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

miıyonundan: 
1 - 30.000 metre hava renıi kıtlık el

biselik kumaı pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli (93.000) lira olup kati 
teminat miktarı (11.80-0) liradır. Pazarlığı 
7.12.939 perıembe günü saat 11 de ve
kilct satın alma komiayonUhda yapılacak
tır. Şartname ve evsaf (46S) kuru~ muka
bilinde alınabilir. İsteklilerin muayyen sa
atte katt teminat ve kanuni belgeleriyle 

Dir borc;:un temini için haciz cdllip ;pa -
~ya çcvrıl!J?C&lnc arar verilen bir adet 

il tarihinde sant 12 de belediye miiZ&,7'edcı "sa
lonu önünde arttırma suretiyle ııatdacak
tır. Birinci eat•,ta %75 kıymet.ini bulma
dığı takdirde 12-12-939 saat 12 de aynı 
yerde ikinci arttırması yapılacaktır. İs
teklilerin ilan edilen günde mezk<lr mahal
de bulunmaları ilan olunur. 4485 

komisyonda bulunmaları. (6124) 16078 

Kaputluk kumaş alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan: 
1 - 20.000 metre kaputluk kuma:ı pazar

lıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
70.000 lira olup kati teminat miktan 
(95-00) liradır. Pazarlığı 6.12.939 çarşamba 
günü ıaat 15 de vektılet ıatın alma komis
yonıında yapılacaktır. Şartname ve evsa
fı 350 kuruş mukabilinde komisyondan a
lınabilir. İsteklilerin muayyen gün ve sa
atte kati teminat ve kanun·İ belgeleriyle 
komisyonda bulunmaları. (6125) 16079 

Sedyelik bez alınacak 
M. ·.1. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 240 

kuruş olan 2.000 metre ıcdyelik beze pa
zarlık günü istekli çıkmadığmdan 8 birin
ci k:inun 939 cuma. glinU saat 11 de pa
zarlıkla alınacaiından iıteklilerin 700 lira
lık kati teminatları ile birlikte pazarlık 
gün ve saatında Ankarada M. M. V. satın 
alma Ko. da bulunmaları. (6127) 16080 

500 adet havlu 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
• Beher adedine tahmin odilen fiyatı 40 
kuruıı olan S-000 tane tüy&Üz havlu 19 bi
rinci kanun 939 salı rünü saat 11 de pa
zarlıkla satın alınacacından eksiltmeye gi
receklerin 300 liralık teminatları ile birlik
te pazarlık gün ve saatında Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(6128) 16081 

Abalık kumaş alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

miıyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 288 

kuruş olan on iki bin metre hasta abalığı 
kuma~ 16 birinci lciinun 939 cumartesi gü
nü ııaat 11 de pazarlıkla utın alınacağın
dan isteklilerin 3~S6 liralık katt teminat
ları ile birlikte pazarlrk gün ve saatında 
Ankarada M. M. V. satın alma Ko. da bu-
lunmaları. (6129) 16082 

Çamaşırlık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher metre&ine tahmin edilen fiyatı o

tuz üç kurut olan yüz bin metre çama
şırlık be.ı: 21 birinci kli.nun 939 perşembe 
günü saat 11 de pazarlıkla satın alınaca
ğından isteklilerin 4950 liralık teminatl:l· 
n ile birlikte pazarlık gün ve saatınd.ı 
Anıkara'da M. M. V. aatuı alma Ko. rlo 
bulunmaları. (6130) lOQS~ 

MAHKEMELER 

lstanbu! Asliye Yedinci Hukuk 
Hakimliğinden: 

Avukat Suat Tahsin Türkün; Bakır 
köy hat boyu 28 numaralı evde mu
kim madenci Rahmi Köymen nleyhi -
ne açtığı alacak davasında; müddei • 
aleyhin ikametgahını terk eylemiş \•e 
yeni adresi meçhul bulunduğundan 
dava arzuhal suretinin teb1iğatı on 
beş gün zarfında cevap verilmek üze
re ilanen yapılmış ve mezkQr mftddet 
zarfında müddeialeyh tarafından hiç 
bir cevap vaki olmadığından, müddei 
müracaatla gün tayini ile milhakcme
ye başlanması istenmiş ve mUddeia -
leyhin iUinen davetini talep etmiş ve 
müddeialeyh namına yazılan daveti -
yenin bir nüshası mahkeme divanha -
nesine talik edilmiş olduğundan du -
ruşma günün olarak tayin edilen 19. 
12. 939 sat 14 de müddeialeyhin veya 
tarafından musaddak vakii gönderil· 
mesi lüzumu H. U. M. kanununun 141 
ve 142 inci maddeleri hükmüne tevfi
kan ve tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 939-35 7298 

Anknra Asliye Birinci Hukuk 
Hakimliğinden: 

Hukuk fakültesi talebesinden Macit ve
kili avukat Hasan Fehmi Yağcı tanıfın -
dnn mnhkememizln 939-2260 ıayıs•na ika -
me edilen soyadı dcğiıtirme diva&muı mu
hakemesi neticesinde: evclce almış oldu • 
ğu Tugru soyadının (Yörük) soyadiyle dc
Cilitirilmek suretiyle nüfusa tescil ve i!J .• 
nına 1-11-939 tarihinde kabili temyiz ol -
mak üzere karar verilmiı; 01.duı;'U ilan olu
~~ ~7 

Sayın müşterilerimize 
Milli Piyangonun devamlı biletleri

ni benden alan müşterilerimin 2 ve 3 
cü keşide biletlerini Bankalar Cad. 
Postahane yanında tütüncü EŞREF
ten namıma tebdilen almalarını ric:ı 

ederim. 
Scnelerdenberi bayilik yapan ve e

linden büyük ikramiyeler kazandıran 
Malul gazi Aziz Bulah Müjdever 

Kayıp şimendefer bileti 
Çankırı ldşesinden alınnuş 14-11-939 ta· 

rihli üçüncü mevki iki nyl:k • ınc!l '.fer bi· 
!etimi knybettim. llıı':ının in .. :ıniyct na • 
mına Ankara iı;ta .. yc;nu cman-et mcmurlu
iuna teslim etmeı;ini c.ica ederim. Mu •ıfa 
Qöltmcn ~>7 
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kiralık : -
Kiralık - Yeniııchirde Metnıtlyet cad • 

deıi Özenli ıokakta üç oda ve bol ve antre 
ıtıiisait fiyatla Tel: 3629. 4349 

Devren kiralık kaloriferli daire - Dai
ıtı! sıcak ıu, tam konfor 4 oda 2 bol, Zey
rek Dikmen caddesi Demirtepe köprüsü 
hıunda Dural apartmanı 10 Telefon 3921 

4415 

lCiralıJc - Yeniıebir, Kutlu arkası, Al • 
Pay türlı: aolı:ak No: 12, mutfak, banyo, hol 
•e kömürlüiü havi üç odalı bir daire. Mü -
facaat Tel! 3982, 2234 4416 

Kiralık - Jandarma. polis enatitlisü ya-
1ltnda Bakanlıklara 5 dakika mesafede, as
falta yakın yeni yapılan Koçak ap~rtrt?a!1ın
da bcser odalı daireler 30 : 40 lıra ıçın • 
dekilere müracaat. 4423 

Kiralık güul odalar - Havuzbaır ya • 
lllnda güncsli ve güzel manzaralı odalar. 
tok müsait kira ile Sellnik caddesi No. 16 

4431 

Kiralık oda - Güel bir oda kiralıktır. 
l!ir bay için. Yenitehir Demirtepe Urunç 
lokale No. 7 (a) 4435 

Kiralık yeni daire - Yeniıehirde Yilk· 
•el caddesi yanında Adakale sokağında 16 
lfo. lu Bi11cur apartımanında 3 oda, 1 hol 
•e geniı balkonlu bir daire 52 liraya. 
:rı: 6972 4438 

tTcaır l:iralıl: daiı. - 2 bilyÜk oda 1 hol, 
lıattı;m, mutfak kuıtanııh Maltepede ima
lltı harbiye evleri yarımda; Maltepe bak
kalı Abdullah'a müracaat. Tel: 3921. 

4445 

. 
Küçük ilôn ~artlar1 

Dört aatırlık ktlçUk lllnlardan ı 
Bir d•I• içıa 10 KIU'llf 
iki defa için 50 Kuruş 
Üç delı içio 10 Karuş 
Dört defa ıçia 80 Kuruş 

Devamlı ktıçlilı: Ulnlardan her de
fuı için 10 kurut alınır. Meaell, 
10 defa aetredllecelı: bir ilin için 
140 kurut alınacaktır. Bir kola7 • 
!ık olmalı: üzere her aatır, ıı:elime 
aralarındaki boıluklar mUstesna, · 
30 harf itibar edilmiıtlr. Bir kU • 
çük ilin 120 harften ibaret olma • 
lıdır 
Dört satırdan fasla her satır için 
beher ıeferine ayrıca on kuruı a
lınır. 
Kllçtlk lllnlarm 120 harfi ıeçm• 
meai llzımdır. Bu miktarı ıec;en 
lllnlar aynca pul tarifsine tlbi • 
dir. 

Satıhk : 
Satılık apartmanlar - Yeniıehirde •e 

Ankaranın her ıemtinde aatddı: aputman 
ve istenilen ıckilde evler Tel: 3071 4367 

Sattlık ev - Etlikte aon durakta 6 o • 
dalı 2000 M. 2 araah klcir ev banyo ıu 
elektrik ucuz fiyat. Yeni !!lnema üıtUnde 
H. Dilman. Tel: 2181 4399 

Satılık - En iılek yerde hUkümet cad
desi Merkez ap, Asmakatrnda lokanta, a
telyeye elveriıli, salon, mobilyalı veya boı 

Bir ba7u için kiralık oda - Nafia ba- devren ehven fiyatla. 4434 
l:anhğı karııamda otobüs durak mahal • 
l~de özıen Ap. çatı altmda kaloriferli Satılık _ Cebecide Mülkiye mektebi ya
bır oda bir mutfak ve Heli. 4451 nında 5 daireli su, elektrik ve ıarajlı, 140 

lira net iradı ev satılıktır. Tel: 3437 den 
Kiralıl: - Çıkrıkçılar yolnıtwıda Dök • 75 e müracaat. 4436 

ltıecioğlu Apt. nezareti mükemmel dört o-
• dalı bir daire Altındaki manifaturacıya Aceı11 satılık ana - Dikmende nahiye 

lnuracaat. Tel: 1283 4452 blnau kartmncla aafalt linrinde kuyulu 
Kiralık daire - Sallık balı:anlıiı kar • bağ ve meyveli 100 metre cepheli 5585 

tısı Çağatay sok. No: 24 Akkaya Apt. Uç metre Tel: 2"406 Bayram C. No. l 4446 
Oda, bir hol. 4453 Satılık bal Yit n - Keçlörende Cami 

.., yolunda otobüse çok yakm bağlı ağaçlı 
n.iralık oda - Samanpazarmda asfalta üç katlı su ve elektrikli çok ucuz Tel: 2406 

hkaı bir yerde aile nezdinde l oda kira- C N 1 
hlttır, Evin diğer kısımlarından da iıtifa- Bayram · 0

: 4447 
de olunabilir. Tel: 2024 4457 Satılık ev - Demirlibahçede iki katlı 

MALiYE VEKALETi 

Eski paralar hakkında 
Maliye Vekaletinden ı 

1 - 2257 numaralı madeni ufaklık pa 
ra kanunun sekizinci maddesi muci -
hince mevkii tedavülden kaldırılan es 
ki bronz bet ve iki buçuk kuruşluklar
la nikel bir kuruıtuklar 31 K. evet 1939 
tarihinden sonra devlet borçlarına mu 
kabil gerek malsandıkları ve gerekse 
Hazine veznedarlığını ifa eden ve zi
raat bankalarınca dahi kabul edilmi
yecektir. 

Binaenaleyh ellerinde bu nevi para 
bulunanların bunları mezkftr tarihe ka 
dar devlet borçları mukabilinde mal
sandıklariyle merkez ve ziraat banka
sı tlibesine yatırmaları ilan olunur. 

(5059) 15228 

HARiCiYE VEKALETi 

Benzin ahnacak 
Hariciye Vekaletinden : 

1 - Satın alınacak 18200 litre ben
zin açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 2336,40 
ve muvakkat teminat 175,23 kuruştur. 

3 - Münakasa 7. 12. 1939 perşembe 
günü saat 16 da Ankarada vekalet sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminat mektup veya 
makbuzlarını mezkur tarihte komis
yona tevdi etmeleri ve şartnameyi al
mak istiyenlerin vekalet levazım mü
dürlüğüne müracaatları. 

(5980) 15919 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Memur ahnacak · 
Kiralık - binci kat, bol &iineıli, ucus sulu elektrikli 400 M arsalı 35 Ura icarlı 

fiyatla, iiç oda hol, banyo, elektrik, su, manzaralı çok ucuz Tel: 2406 Bayram C. Gümrük ve lnhiaarlar Vekale -
~akanlıklara beı dakika. Rus sefareti ar - No: 1 4448 tinden: 
6'1Sında 203/1 B. Vasfi apartmanı 4459 Satılıl: arsalar - Sana..ı caddesi üzerin-

T• 1 - Merkezde ve Taşra gümrükle· 
ICir.·•lıl: odalar _ Adlı'ye ••ra"" kar • de apartman ve maiaza yapmıya müsait k 

• - 1 • ~•,.uL ... pla-.a- Tel· 'M"6 Ba..... c N 1 rinde açık ve açılacak 20 liralı me -
lı•ında Orta~ apartmanında No. 4 4439 .... ,, ..... '"" nıa ·....., ,._m · o. 

4449 muriyetler için lise ve orta mektep 
. Kiralık oda - Yeniıehirde Hava.zbaıı Satılık _ l:ri mnldde llıöt• batı lılelı: mezunları arasında ayrı ayrı olmak 

eıvan EmcUer caddesi No: 8 tıç6ncll kat bir bakkaliye dükklm aatıhlı:tır. Poıtane üzere müsabaka imtihanı yapılacak -
On mamaraya müracaat. 4442 caddealnde 4 tmclt pbe altmda ıı No.ya 

i 
....... 5 tır. 

ICaJoril•rli daire - Bütiin konforu ha- müracat edilmea • ......., 2 _ Müsabaka tarihi 14-12-1939 sa-
fıdir. Tek oda veya daire halinde nri • Satılık apartman - Ankannm en it • 

resmi vesika, mileHeselerde bulunan
lar oradan alacakları bonservisleri 
raptedeceklerdir.) 

C) Mektep şahadetnamesi veya tas
diknamesi, 

D) Sağlam olduğuna dair reıımt ra
por, 

E) Askerliğini yaptığına dair ter
his tezkeresi aslı veya tasdikli sureti. 
İmtihan proğramı: 

1 - Medeni hukuk, borçlar huku· 
ku, ticaret hukuku, ceza hukuku, ceza 
ve hukuk muhakemeleri usulleri hu
kuku, hususi kanunlar, hukuku husu
siyei düvel, hukuku umumiyei düvel, 
idare hukuku, iktısat, 

2 - Ecnebi lisanı (fransızca. ingi
lizce ve almancadan biri) 

3 - İmtihan proğramı hakkında 
fazla izahat almak istendiği takdirde 
vekalet zat ve sicil işleri müdürlüğü
ne müracaat eclilebilir. 

(6118) ~ 16075 

Kırıkh pirinç 
ah nacak 

inhisarlar Ankara Başmüdürlü

ğünden: 

Bu ite girmek iıtlyenlerin 1157,48 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veeikaları ve tekliflerini 
aynı giln saat 14,30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka -
rada malzeme dairesinden, Haydar
pap' da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (5978) 15979 

Pafta, klnuz ve saire ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 61.500 lira olan 

pafta klavuz ve saire 15-1-940 pazar· 
tesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4325 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 308 kuruşa Ankara ve 
Saydarpaşa veznelerinde .atılmakta-
dır. (6031) 16010 

NAFIA VEKALETi 

I - Şartname ve nümunesi mucibin 
ce 106 ton kırıklı pirinç kapalı zarf 1 O Adet yol silindiri ahnacak 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II _ Muhammen bedeli 90l0 lira Nafıa Vekaletinden: 

muvakkat teminatı 675 liradır. 
111 - Eksiltme 14. XII. 939 per -

şembe günü saat 15 de İstanbul'da 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her 
gün fstanbul'da inhisarlar umum mü
dürlüğU levazım şubesinden ve baş

müdürlüğümüzden alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak edecekle

rin mühürlil teklif mektuplarını kanu 
ni vesaikle o/c 7'5 güvenme parası mak 
buzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zcırflarını ihale 
günü eksiltme saatinden bir saat eve
line kadar mezkGr komisyon başkan
lığına veya başmüdürlüğümüze ver -
meleri lhımdır. (6163) 16092 

ANKARA BELEDiYESi 

Dıvar yaptırılacak 

9. 12. 939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada Nafıa vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da İstanbulda gümrüklü ve montajlı 
olarak tamamen buharlı yahut tama
men mazotlu ve yahut kısmen buhar
lı, kısmen mazotlu olarak teslim şar
tiyle atat ve yedekleriyle beraber bu
harlı silindirin beheri 8500 ve yine 
aHit ve yedekleriyle beraber mazotlu 
silindirin bedeli 8250 lira muhammen 
bedelli 10 adet yol silindirinin tabii 
olan sevk yollarının bilahare görüle
cek lüzum üzerine değiştirilmesinden 
mütevellit masraf farklarının vekale
te ait olacağı hakkında yapılan tadi
latla pazarlık usulü ile yeniden ek
siltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme tartnameai ve teferruatı 
425 kurut bedelle malzeme müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat: 
İsteklinin buharlı veya mazotlu o

larak teklif edeceği silindirlerin tu
tarı bedeline nazaran 2490 No.lu ka
nunun 16 ın'tı maddesine göre olacak-lir. Posta Cad. Hl! karıısı Hanef Ap: No. lek ve merkez yerinde 5 kat 5 daireli 2500 at 14 dür. Müsabakanın yapılacağı 

4 de müracaat Tel: 3714 4428 lira iratlı ucuz fiyat Tel: 2181 Yeni si • yerler de İzmir - Menin - Gaziantep- Ankara Belediyesinden : 
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S Ton Aleminyum Lak alınacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alına Komia
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (4650) lira olan 5 
ton aleminyum lalı: askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 11.12.939 pazartesi günü saat 15.30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rıuıız olarak komisyondn verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (:H-8) lira (75) 
kW'Uf ve 2490 mı.maralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarına ve bu .iıle alakadar tüccardan 
oldulı:lanna dair ticaret odası vesikasiylo 
mezkdr cün ve saatte komisyona müracaat.-
lan. (6122) 16077 

500 Ton Nilratdösüd ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Komis
yonundanı 

Tahmin edilen bedeli (50.000) l'.-a olan 
500 ton nitratdösud askeri fabrikalar umum 
müdilrlüğ1i merkez aatın alma ~onıisyonun
ca 11.12.lg39 pazarte&i giıniı saat 14.30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 2 li
ra 50 kr. mırkabilinde komisyondan verilir. 
Taliolerin muvakkat teminat olan (3750) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vı;ıaikle komisyoncu ol • 
madrklanna ve bu iıle alakadar tucc:ırdan 
olduklarına dair ticaret odası vcsiksiyle 
mezk<lr gün ve uatte komiıyona muracaat-
lan. (6120) 16076 

FAKÜLTELER 

Kapah zarf usuliyle eksiltme 
ilim 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya 
Fakültesi Direktörlüğünden : 

8. 12 1939 cuma günü saat 15 de 
Ankara Mektepler muhasebeciliğinde 
toplanacak eksiltme komisyonunda 
9323 lira muhammen bedelli muhte
lif mobilyaların kapalı zarf usuliyle 
eksiltmesi yapılacaktır . 

Eksiltme şartnamesi ve teferruab 
Mektepler muhasebeciliğine yatırıla
cak beş lira bedel mukabilinde Fakül
te hesap memurluğundan alınır. 

Muvakkat teminat 700 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminatı ve ıartnamede yazılı 

vesikalarla birlikte ayni gUn saat 14 
de kadar makbuz mukabilinde komi .. 
yona vermeleri. • 

(5948) 15910 

VAKIFLAR U. Md. 

Kiralık_ Hnuı:lıqmda Kannül sokak nema üzeri. 4472 Urfa. Kars. Trabzon. Samsun. An- 1 -:- Yeni yapılmakta olan Büyük 
....... ~ .... )LM.,.., ... _. .... __ _.....,ho-lı-.. ...... ~~~~~-··~ ~~~c..-...... ~~~-tl'""'3-.:!!:'1Vnırl'fi~ıtii1Ja~~·;;r;a-;;~r"'"riiil~:i1~~~1'tiılolft~Milf'iıi~rlıf~R!}~~f..f.p.r:!~~~~~Plıl"1LJ~~t.!~ 

~1 le arayanlar·. bakanın yapaıldıagwıaveyazaanhaenrhaarngmı.ubsaı'r
0 

v::einşası 15 gu"n müddetle arık ek- Ma.abaka imtihanı 
Kiralıl: - Mobil,alr, ıünetli oda aile ':I ~ 

nezdinde tenvir, teshin yemek dahil aylık gümrükteki açık yerlere namzet ola- siltmeye konulmuştur. 
(65) Ura ltfal1e me1. Kurtulut A!;. .. 't_!o· 5 rak alınaca ve kendilerine 3656 sayılı 2 - Muhammen bedeli (3683) lira 

'T"9V6 lı arıyor - Türkçe, Fransızca, İtalyan-
c:ıa, Almanca bilen bir sene •efaretlerde ve- kanunun hükümlerine göre maaş veri- (53) kuruştur. 

.., Kira/11: - İtfaiye meJdam Ordu aobk ,.. btirolarda it artJ'Or. Poeta kutusu 1028 lecektir. 3 - Muvakkat teminat (276) lira 
C\.Uftakıı Ap. 2 ci kat No: 4 de 5 oda. bol, Yenitehir. 4405 4 Kaz ı d d' f ı d 27 k bavapz

1 
tam konfor. 65 liraya acele ki • - anan arın a e ı az a ol u- uruştur. 

ralıktır. Kapıcıya müracaat. 4463 Jlu/Jas/p ı1 arıyor - Blltiln muhaaebf ğu takdirde bunlar ikinci müsabaka 4 - Şartname ve keşif defterini 
ilmine vakıf ticaret li•Hi mezunu bir imtihanı açılıncaya kadar herhangi görmek istiyenlerin her gün encümen 

1!.iralıl: - Cebecl Musiki Muallim mek- ıenç iı arıyor. Uluı'ta N. B. rumuzuna b' k } · tebi karıı11 Karakol yanında 3 oda 1 bol mektupla mliracaat. 4432 ır gümrükte açılacak yerlere tayin a emıne ve isteklilerin de 8. 12. 939 
~u, elektrik, havqulı bir binada 1, 2, 3 eli olunacaktır. cuma günü saat 10.30 belediye encü-
••tlar ehnn fiyatla kiralıktır. 4%4 lı •r17or - Muhtelif llaanlarda. bir dak- 5 - Kazananlardan askerligvini yap menine müracaatları. 

tilo nde terctime, muhabere, yası iılerini 
Kiralık oda _ Yeniıebirde kalorifer n alabilir. Talebelere franaıırca ders vere • mış olanlar tercih edilebilecektir. (5975) 15915 

lnöbleli her türlü konforu haiz ciizel bir bilir. İsteklilerin mektupla Yeniıehirde 6 - Memurin kanununun 4 üncii 
Oda kiralıktır. İzmir caddesi 10 No: k~ ~!;r s~°ı,~ku1:t::~e apartmanı No: :4~~ maddesinde yazılı şartları haiz olan-

IC/ra/ıi ucu daire - Jl'99kallde man • 

bıarah ve konforlu, 3 oda l bolden ibaret 
ir daire. Maltepe Uıttın aokak. T.ı: 3889 

ıtıüracat, 4470 

h ll:i Yit beı odalı kiralık daireler -
oaJtanlıklar arkasında Jandarma mektebi 
civarında, Kı.ıdaya beı dakikalık mesafe
de Nazlı apartmanında her türlü konforu 
haiz daireler kiralıktır. Saat 17 ile 20 a
taaıncla 1063 numaraya telefon edilebilir. 

4474 

f 
ZS liraya müstakil ~" - 2 oda •e mut -

alı:. Bol günet. guzel manzara. Adli1e aa
r1ayı karıısı Gözgü aokak, Dayıbe1 rakı 
abrikası arkası No. 14 4469 

J 
Kiralık dair• - Kavaklıda Güven ev -

eri No. ıs üst kat. 3 büyük oda, 1 hol ve 
~ konforlu, tamamen mupmbah. Nafıa 
•eküeti ıu iılerinde mühendis Remziye 
lbliracaat. 4479 

ICirabJc dair• - Jandarma polis mek • 
tehi )'&JlJnda ÖztUrk apartmanı zemin kat 
tiç oda bir hol 35 lira içindekilere müra -
~~ 4481 

Kiralık mobilyalı oda - İımet Pap ma-
11.Ueai Uzun cadde 61-63 No. müracaat cu
llıa ve pazar günleri. 4482 

Kiralık daire - GiUel manuralr müsta
kil daire iki oda banyo mutfak sandık o -
dası su dahil 40 lira. Havasazı vardır. Meş
t!'tiyet caddesi üzerinde Özenli Sokak 
..,o: 11 4483 

Kiralık - Yenişehir Selanik caddesi Or
ltıan miidurlüğü lı:arımnda numara 5 lcat 

1
1 de mobilyalı, mobılyaau: bir oda kira -
ıktır. 4438 

it Kiralılr - Kooperatif arkasında Yusuf 
•endemir ikinci Ap. 2 numaralı dairede 

•ıle yanında banyolu temiz bir oda, 4460 

Kiralık doşelı oda - Çamaşır dahil gü
tı0e1 goriır ferah oda 30 lira. Telefon 34'26 

rhan. 4468 

B Kiralık d:ıiuler - Yenitehir Atatürk 
Ulvıırı No. 7 Akasya apartmanında 4 ve 3 

t~Yük oda tam konforlu daireler derhal 
ıralıktır, 4494 

,Kiralık oda - Aile nez.dinde bir bayan 
tsın. Yenişehir Tuna caddesi Elmadağ so

ak No: 8. ıçindekilere müracaat. 4495 

Zayi - Kayseri askerlik ıubesinden al
d~.,ım terhıs tezkeremi kaybettim. Yenisl
~1. alacagımdan eskisinin hükmü olmadıfı 
~an olunur, Develi Fenere mahall..mdcn 

erdum oiullanndan Huan oilu 315 te -
•ellütlü Mutafa Yıırt. +wl 

iş verenler : 

Kasiyer aranryor - Fransızca bilmesi 
tartur. Tel: 3885 ıe mliracaat. 4443 

Aranıyor - Simdilik 30 lira ücretle ça
lışacak hesap b.. l ~ yaıından yukarı ol
mıyag bir ıencc: uatiyaç vardır. Tel: 1610 
na müracaat. 4490 

Aranıyor : 
.ARA~IYOR - Yeniıehirde dört oda. 

bır bollu ve yahut bet geniı odalı bir a • 
partman dairesi ve yahut e• aranıyor U
luı'ta C.K. adresine tahriren fiyatni ve 
tafsllltm bildirilmeli ve nbat 1007 1e te
lefon edilmesi. 

. Arın~y~r - Berllnden 1enl selen bir 
dıı tabıbı muayenehane için bir doktorun 
yanında 2-3 oda istiyor, P.K. 330 a yazı 
ile veya lg34 telefonla miiracaat. 4480 

ANKARA V ALILICI 

Tamirat n su tesisatı 
yaptıralarak 

Ankara V aliliiinden ı 

Çubuk kazasında husuıl idareye ait 

diıpanser binuının tamiri ve ıu teai· 

satı açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Keşif bedeli 3092 lira muvakkat te· 
minatı da 231 lira 90 kuruıtur. İhale-

si 7. 12. 939 perıembe günü saat 15 de 
vilayet daimi encümeninde yapılacak· 
tır. 

Taliplerin ihale günü teminatlariy· 
le birlikte daimi encümene müracaat· 

ları ve ıartnameyi görmek istiyenle
rin de her gün daimi encümen kale
minde gSrebilecelderi ilin olunur. 

~5898), .15945 

lardan müsabakaya iştirak etmek isti
yenlerin istida ile yukarda yazılı 
gümrük müdürlUklerinden birine mü 
racaatları ve şehadetname, nüfus ve 
hüsnühal kağıtlariyle sıhahat rapor
larını getirmeleri lbımdır. 

(6141) 16070 

Gümrük ve İnhisarlar 

Vekôleti Teftiş Heyeti 

Müdürlüğü imtihanı 
Gümrük ve inhisarlar Vekale

tinden ı 
Gümrük ve İnhisarlar vekaleti tef

tiş heyeti kalemi müdürlüğU için 14 
12. 1939 perşembe günü saat 14 de An
karada müsabaka imtihanı açılacaktır. 
Aranılan şartlar şunlardır: 
A) Memurin kanununun 4 üncü 

maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, 
B) 2 inci kinun 1939 da yaşı 26 dan 

apğı 32 den fazla olmamak, 
C) Mülkiye mektebinden (Siyasal 

Bilgiler Okulu), Hukuk fakültesin
den, Yükıek ticaret ve iktısat mekt~ 
binden veya bunalra muadil derecede· 
ki ecnebt mekteplerden mezun olmak, 

D) İki müfettit tarafından yapıla
cak tahkikat neticesinde karakter iti
bariyle Teftiı heyeti. kalemi müdürü 
olabilecek vasıfları haiz bulunduğu 
antaıılmak, 

E) Aııkerliğini yapmıı olmak, 
F) Ecnebi lisanını bilmek (fransız

ca, almanca ve ingilizceden biri), 
İmtihana talip olanlar 8. 12. 939 ta

rihine kadar Ankarada Gümrük ve 
İnhisarlar veklleti zat ve sicil işleri 
müdürlüğüne bir arzuhalla müracaat 
edeceklerdir. 

Arzuhale şu evrakın raptı lazımdır: 
A) Nüfuı cüzdanı aslı veya tasdikli 

sureti, 
B) Kendi el yazısı ile tercümei hal 

hullaaıı (Memuriyette bulunanlar 
mtıddet ve sureti himıetlerine dair 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yangın yerinde 838 adanın 3 
parselinde bulunan belediyeye ait 14 
metre murabbaı yol fazlası 15 gün 
müddetle açık artırmaya konulmuş

tur. 
2 - Muhanunen bedeli 84 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 6,30 liradır. 
4 - Şartname ve krokisini görmek 

iııtiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 8. 12. 939 cuma 
günü saat 10.30 belediye encümenine 
müracaatları. 

(59515) 15916 

Kirahk odun deposu 
Ankara Belediyeainden : 

1 - İstasyonda silo civarında Kan
lıgöl mevkiinde belediyeye ait 300 
metre murabbaı mahal odun ve kömür 
deposu yapılmak üzere 31. 5. 941 ta • 
rihine kadar kiraya verilmek üzere a
çık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1125) lira
dır. Aylığı 62,5 

3 - Muvakkat teminat (84,38) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her giln encümen kalemine ve is
teklilerin de 8. 12. 939 cuma günü saat 
10.30 da belediye encümenine müra-
caatları. (5977) 15918 

D. DEMIRYOLLARI 

Kesici zımba ve saire ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 15433 lira olan 

muhtelif keski, zımba ve saıre 
15. 1. 940 pazarteıi günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacakur. 

Vakıflu Umum Müdürlüğiin • 
den: 

..1111111111111111;11111111111111111111111.. 
: : Ankara merkezinde açık imamlık ve 
: Yeni Sinemada 9. 12. 939 cu-: hatiplik ile müezzin ve kayyımlık hiz
: martesiden itibaren seanslar : metleri muaabaka ile münasipleri ta. 
§ 14,30 • 16,30 • 18,30 ·gece 21 § yin edileceğinden talip olanların im -
'"tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' tihan gilnil olan 18-12-939 tarihine mil 

sadif pazartesi günü saat on dörtte 
Ankara Merkez Müdilrlüğlinde hazır 

DEVLET ORMAN iŞ. bulunmaları ve daha evel Umum Mü
dürlüğe istida ile müracaat etmeleri 

Satdık çam tomruğu 
Dursunbey Devlet Orman lılet

mesi Revir Amirliiinden: 

ilan olunur. ('5116) 16063 

OKULLAR 
1 - Dursunbey Devlet orman iılet- ---------------· 

ai istasyon temruk depoaunda 69 NO. 
lu istifade mevcut (512) adet muadili 
(527) metremikap (877) desimetre mi 
kap çam tomruğu a!;ık arttırma ile sa
tılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut olup hacim kabuksuz 
orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara İstanbul Balıkesir orman 
Çevirge Müdürlüklerine ve Dursun -
bey revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların beher gayrirna -
mul metremikabının muhanunen bede
li (II) lira (70)) kuruştur. 

5 - tomrukların muhammen bedeli 
Üzerinden % 7 ,S muvakkat teminatı 
(463) lira 21 kuruştur. 

6 - İstekliler muvakkat teminatla
rını hamilen 13-12-939 çarşamba günü 
saat 15 de Dursunbey Revir amirliği
ne müracaatları ilan olunur. (9905/ 
6163) 16093 

ASKERi FABRiKALAR 

Müteahhit nam ve hesabma 
•ooo Kg. neft yalı ahna<ak 

Yün battaniye ahna<ak 
Siyasal Bilgiler Okulu Mübayaat 

Komisyonu Reisliğinden : 

Siyasal bilgiler okulu için 100 ta
ne yün battaniye açık eksiltmeye ko
nulmu§tur. Beherinin tahmin edilen 
bedeli 14 liradır. İlk teminat, 105 li
radır. Eksilttn'! 14 Birincikanun 939 
perşembe günü saat 15 de Ankara 
mektepler muhasebeciliğinde topla -
nacak komisyonda yapılrcaktır. Şart
name ve battaniye n··muncsi her gün 
mektepte göriilebilir. 

(6069) 16027 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçilt 
Çankaya Tapu Sicilli Muhafızlı

ğından: 

Mamakta maske fabrikası yolu 1-
zerinde verginin 106 hesap 120 irat 
144 tahrir numarada kayıtlı yerin ae
nedsizden hazine namına tescili 22.11. 
939 gün ve 1-92/ 12546-5 sayılı tezke
releriyle istenmektedir. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü. Fihrist üzerinde yapılan tetkikatı 
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· müteakip kaydı bulunduğu tahakkuk 
misyonundan : eden bu gayri menkulun senedsiz ta-

Tahmin edilen bedeli (1800) lira olan sarrufata kıyasen yapılacağına göre 
4000 Kg, Neft yağı. müteahhit nam ve he- bu gayri menkul ile alakai tasarrufi
~bına Askeri Fabrıkalar '!mum Müdürlü- ı yeleri mevcut ola ı dl · d ki lii Merkez satın alma komısyonunca ı l-l2- .. . .n arın ye erın e 
1939 pazartesi günü ıaat 14 de pazarlıkla evrakı musbıtelerıyle birlikte Ç:ınka
ihal~ edilecektir . . Şartnaıt?e parasız olarak , ya tapu sicilli muhafızlığ na müraca-
komııyondan verıhr. Talıplcrın muvakkat ı } · .. 
teminat olan (135) lira ve 2490 numaralı at arı ve ya ıut tahkıkat gıınü olan 
kanunun 2 ve S. maddelerindeki vesaiki~ 6. 12. 939 tarihinde matı ' '1de h:.ıiu
komi!yoncu olmadıklarına ve. bu. işle alaka- nacak tahkik memuruna ellerindeki 
dar tüccardan olduklanna daır tıcaret oda- ·k . 
11 veaikMi)'le mezkQr elin ve saatte ko • vcsı aları ıbraz etmeleri ilan olunur. 
mi170aa mtlracaatlan. (6071) 1600S .(6150) 16091 



Sivas - Erzurunı Denıiryo!u 
istikrazı tahvilleri 

Maliye Vekaleti ve Türkiye Merkez bankasmdan 
28. 5. ve 15. 12. 1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı ka

nunlar mucibince ihracına selahiyet verilen ve geliri tama
men Sıvas - Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan 
o/o 7 gelirli Sıvas - Erzurum istikrazının 20 senede itfası 
meşrut 4,5 milyon liralık altıncı tertibinin kayıt muamele
si 5. 12. 1939 ak~amı nihayet bulmak üzere 25. 11. 1939 
sabahından itibaren başlamıştır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmış
tır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan 
daire ve müesseselerce. vilayet hususi idareleri ve beledi
yelerce yapılacak müzayede ve münakasa mukavelelerde 
teminat olarak ve Hazinece satılmı~ ve satılacak olan Milli 
Emlak bedellerinin tediyesinde haşabaş kabul olunacakları 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta
mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf 
bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihrac fiyatı % 95 olarak tesbit edilmiştir, 
yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik 
tahvil bedeli de 475 liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkive 
Cümhuriyeti Ziraat. Türkiye iş. Emlak ve Eytam. Halk, 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer Eti Bank
lar taraf rndan İcra edilmektedir. Diğer Bank~lar vasıta. 
siyle de bu husus temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarım en emin ve en çok getir geti
ren sahalarda işletmek istiyenlere keyfiyet arz ve bu kısa 
suskripsiyon müddeti zarfında Bankalara müracaatları
nın kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu İ§aret olu-

4327 

.::!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - ----- Maarif Vek~leti bahçesi karşısında yeni CİHAN PALAS . 
oteli altında ' 

-----------et.": 
. TURAN LOKANTASI AÇILDI ------Sahibi Osman Sencer -- -- -:= En nefis yemek ve içkiler, kaloriferli salon; mükemmel = = servis. Tabldot 3 kap 60 kuru§. 4424 = -':illlllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Elektrik mühendisi aranıyor 
Kayseri ve civarı Elektrik Türk 4nonim şirketinden • 

300 - 350 lira maa,la bir elektrik mühendisi alınacaktır. 
İsteklilerin mühendislik diploma suretleriyle tercümei hal
lerini ve şimdiye kadar çalıştıkları yerleri gösterir vesika 
ile birlikte Şirket Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

4426 

İYİ AŞÇI ARANIYOR 
Büyük bir milli bankamızın fabrika kantini için alafranga ve 

alaturka yemekleri gayet iyi bilen. tecrübeli, intizamlı ve temiz bir 
aşçıya ihtiyaç vardır. Alakadarlar sertefika ve refeı"a. lariyle bir
likte İstanbul 1008 posta kutusu adresine tahriren müracaatları. 7299 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... - -= = 
~ Nazarı dikkate ~ - -·- Türf< Yüksek Mühendisleri Birliğinden : 

----

T ü c c a. {: a r ı ~ naza r i ~ 11111111 r ı ! ı ı ı ı ı 11111 ! ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı111111111111i111111111111111111 y 
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ANKARATiCARETVESANA::_= 1940 modelı• a 
Yt ODASI R1Y ASETlNDEN: 

Birincikanun "39 gayesinde miidde- = 
ti hitam bulacak olan Oda meclisi a- = -zalığı için 25.12.939 tarihine tesadüf = . . 
eden pazartesi günü saat dokuzdan 17 = 
ye kadar ikinci müntehip intihabı ic ---ra edileceğinden aşağıdaki evsafı ha -- MARKONİ 

~ iz olan tacirlerin adı geçen gün ve := 
saatlerde posta caddesinde Ticaret ve =: -sanayi odasına kadar gelerek reyleri- = 
ni kulJanmaları lüzumu ilan olunur. := 

,1 - Türk olmak = S PAR TON. 1 -2 - Laakal bir senedenberi mınta- = 
kada sakin olmak ve sanat ve ticaretle =: 
meşgul olarak ikametgahı ticari sahi- := 
bi bulunmak, ------

·i N G E LE N 
. 3 - Ticaret sicillinde 15.kal dördün

cü sınıf derecesinde evsafı kaydiye ve 
tesciliyeyi haiz bulunmak, 4372 

------ RADYOLARI 1 
1 ---..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. = -

~ DAKTİLO KURSU ~ ~ Satış yeri · Koç Ticaret T. A. Ş. 

Telefon : 3450/3452 

mağazaları 

: 65 inci devresine İlkk~nunun = = 
: ilk haftasında başlıyacaktır. Tah- : =: 
: sil aranmaksızın herkes alınır. : = T d 1 = (BİR) ayda diploma verilir. Be- = = e İyede ko aylık 

i 
: lediye sırası Hanef apartmanı : == 
~.~~i.:.~::~,;:::ııııırııırıııı~~;~ •• ~ -=illlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ... 

HAVA KURUMU 

Deri palto alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün -

den: 

1 - Türkkuşu uçucuları ihtiyacı 

için nümunesine göre 60 tane deri 
palto satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli, 2760, mu
vakkat teminat, 207. liradır . 

3 - İhalesi, 6. 12. 939 çarşamba gü
nü saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Nümune ve şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

5 - İsteklilerin lüzumlu vesika ve 
muvakkat teminatlariy1e birlikte mez
kfır gün ve saatte Türkkuşu genel di
rektörlüğü satın alma komisyonunda 
bulunmaları. 4363 

Amortisör satışı 
Türkku1u Genel Direktörlüğün

den: 

1) Beher metresine 10 kuruş bedel 
biçilen 4275 metre hali istimalden kal
dırılmış amortisör, pazarlıkla satılığa 
çıkarılmıştır. 

2) Muvakkat teminatı 32 lira 06 ku
ruştur. 

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

4) Amortisörü görmek isti yenlerin 
Akköprüde Türkkuşu Atölyesine, a
çık artırmağa girmek istiyenlerin bel
li gün ve saatte satın alma komisyonu-
na gelmeleri. 4477 

Matbaacılara 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün

den: 
1) Türkkuşu genel direktörlüğü 

için 2000 cilt kitap bastırılacaktıı:. 
2) Kağıdı Türkkuşundan verilecek 

olan bu kitabın klişe ve tabiyesine 
tahmin edilen bedel 750 lira olup mu
vakkat teminatı (kağıt bedeli ayrı) 
56 lira 25 kuruştur. 

3) İhalesi, 14. 12. 939 pere~mbe gü
nü saat 15 tedir. 

LEVAZIM AMlRLICt 

10.000 kilo ~ehriye ahnarak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 10.000 kilo şehriyenin ıoçık eksilt • 

mesi 8-12-939 saat 15 de Ankara LV, imır
liği satın a lma komisyonun.da yapılacak
tır. 

2 - .Muhammen bedeli 2500 lira ilk te
minatı 187 lira 50 kuruştur. $artnııme ve 
ntimunesi komisyonda görülür. 1steklılerın 
.Kanuni vesika ve teminatla belli vakitte 
komisyonda bulunmaları. (6020) 15954 

Makarna alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi:ıyonundan: 
1 - 40.000 kilo makarnanın kapalı zarf

la eksiltmesi 11-12-939 saat 15 de Ankara 
L V. imirliii satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8800 lira ilk te
minatı 660 liradır. Şartname ve numunesi 
komisyonda gorülür. İsteklilerin kanuni 
ve ticaret odası vesikalariyle belli vakitte 
komisyonda bulunmaları. (6021) 15955 

llüıgar elbisesi ve ıoıın 

üstlüğü ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
4-000 takım rüzıar elbiı;esi ve fotin üst

lü&ü alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
6.12.939 çar1amba günü saat 15 de Topha
nede LV. amirliği satın alma komisyouun
<la yapılacaktır. Tahmin bedeli 35020 lira 
ilk teminatı 2626 lira 50 kuruştur. Nümu
nc ve 1artnamesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalariylc peraber bel
li saatte komisyona ıelmeleri. (6145) 

16088 

140 Ton Nohut ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1-40 ton nahut alınacaktır. Pazarlıkla ek

siltmesi S.IZ.939 sah günü saat 14 de Top
hanede L V. imirliği satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 154-00 
lira ilk teminatı 1155 liradır. Şartnamesi 
ve nümunesi komisyonda görüliir. İstek
lilerin kanunt vesikalariyle beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. (6146) 16089 

;!1 Satılık arsalar '!:. - --
: itfaiye meydanında, müstak- : 
; bel opera binası kartısmda 876 : 

if ===========================================~ 

ELEKTRİK İŞLERİ l 
Kayseri ve civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinden: 

Pazarbkla alınacak ve yaptırılacak iş 
Şirketimizin Bünyan kasabasında kain elektrik santralına yeni

den konacak türbo alternatör grupu ve teferruatının mübayaa ve 
tesisi hakkında evelce yapılmış olan ihalenin feshine ve işin müs
taceliyetine ve 2490 numaralı kanunun 46 ıncı maddesi hükmüne 
mebni mezkur Türbo alternatör grupu ve teferruatı pazarlıkla ta
libine ihale edilecektir. 

Bu işin keşif bedeli (24637) yirmi dört bin altı yüz otuz yedi Ji. 
radır. 

Teminatı katiye (3695) lira (55) kuruttur. 
Pazarlıkla ihale birincikanun 939 ayının 20 inci çar§amba gUnU 

öğleden sonra saat 15 de Kayseride şirket merkezinde yapılacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmeye girebilmek için bu gibi İ§leri yapabilece-

ğine dair resmi makamlardan alınmı~ ehliyet vesikaları ibraz etmek 

l lazımdır. Bu işe ait evrak şirketten (2) iki lira mukabiHnde alınır. 4475 

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

Alökadarlara 
Ankara Def terdarlığmdan: 
Hazineye ait gayri menkullerin ta

mamen satılması veya hissei iııtirak 

karşılığı olarak Emlak Bankasına 
devri tekarrür etmiştir. 
Şimdiye kadar hazineden taksitle 

gaycı mcuxuı aımış uıup u11 ııcııuz ı

potekli tapu ıenedi almamış olanla
rın bir yanlışlığa mahal kalmamak Ü• 

zere derhal Defterdarlık Milli Eml!k 

müdürlüğüne veya tapu sicil muha· 
fızlıklarına müracaatla tapu senetle
rini almaları ehemiyetle ilAn olunur. 

(6148) 16090 

Mütekaidin, dul ve yelim maaılan 
Ankara Defterdarhfmdanı 

Mütekaidin askeriye ve millkiye He dut ve yetimlerin bankadan iskon
to suretiyle alacakları mart 940 üç .aylıklarına ait tediye bordrosu Em -
lak Eytam bankasına tevdi edilmi§tir. 

2 - Defterdarlık ve Çankaya malmildilrlilğü veznesinden yapılacak k! 
nuevel 939 şubat 940 üçer aylıklar. 

1 numaradan 500 numaraya kadar askeriye 
1 ,, 500 •• ,, Mülkiye 1.12.939 cuma gilnU 

500 ., 1000 ,. ., Asker 
500 

" 1000 ., ,. Mülki 2.12.99 cumartesi günll 
1000 ., 1500 ,. •• Askeri 
1000 ,, 1500 ,, •• Mlüki '4.12.939 pazartesi 
1500 .. 2000 •• ,, Askeri 
1500 •• 2000 ,. ,. Mülki 5.12.939 salı 
2000 •• 2500 ,. ,. Askeri .. ----- -3-12-1939 tarihli pazar günü saat 20 de Mühendislik gÜ· E 4) - Şartnamesini görmek ve iza-

nii şerefine Birlikçe Şehir Lokantasının salonlarında verile- - hat alamak istiyenler her gün satın al
cek ziyafete ait davetiye almamı'l olan arkada•ların cuma = ma komisyonuna müracaat etmelidir-

E imar No. h adada küçük par- : 
: selde arsalar acele satılıktll'. : 

2000 ,, 2500 ,, •• Mülki 6.12.939 çarşamba 
2500 ,, 3100 ,, ,. Askeri 7.12.939 perşembe --... .. - Y ~ - ler. 

ve Cumartesi günleri saat 15.30 ve pazar günü saat 11 de : 5) İsteklilerin belli gün ve saatte 
B:rJik Kitabetine müracaat edilmesi rica olunur. : lüzumlu vesika ve teminatlariyle bir-

------- Birlik Reisi : likte Türk Hava kurumu genel mer-
- 4484 Refik F enmen : kez binasında satın alma komisyonun-
~ 1111r11r111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r"' da bulunmaları. 4476 

.• : f ı,' ·. . • . .. . • " .. ~ . 

Türk Yüksek Mühendisleri Birliği neıriyall 
- 1 _ NOMOGRAFİ. Yazan Dr. Prof. Mayer. Türkçeye çeviren 

Hıfzı Candoğan. Fiatı: 100 Kr. 
2 - MANYE7 . ÇL IENTOSU VE TATBİKAT! KSİLOLİT. 

Yazan E. Kemal Eyüboğlu. Fiatı: 35 Kr. 
3 - SU İNŞAAT! MESELELERİ. Yazan Dr. Streck. Türkçeye 

çeviren M. Kulin. Fiatı: 160 Kr. 
4 - DEMİRYOJ r'.F lK KÖPRÜLERİ için hesap esasları. B E 

Şartnamesi. rkçeye çeviren A. Fuat Berkman. Fiatı: 70 Kr. 
Bu kitaplar Ankara'da her kitapevinde, İstanbul'da Haşette bulunur. 
Deposu T. Y. M. B merkezidir. 4485 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6583 

İmtiyaz Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Na$İt ULUG 

ULUS Basnnevi ANKARA 

- -
; Müracaat: Karaoğlan Orman : 
E çiftliği kürk ıatıı kısmı. : - -
":tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.-

YENİ SİNEMA 
BU GÜN BU GECE 

Barlarda yaşıyan ve erkeklere işve
bazlık eden bar kadınlarının 

hayatını tasvir eden 

BAR KADINI 

. Baş Rollerde 

Michelte Morgan. Gilbert Gil 

Fransızca sözlü 
Halk matinesi 12,15 de 

SON RUMBA 

3 - Defterdarlık muhasebe veznesiyle Çankaya malmüdürlüğü vezne• 
sinden emekli dul ve yetim maaşları alanların maaş sıra numaralarına göro 
yukarda gösterilen muayyen günlerde bizzat veya bilvekale müracaatları 
ilan olunur. (6170) 16094 

HALK SİNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

Haftanın en büyük programı 

BEYAZ GOL 

SUS SİNEMASI 
~ugün bu gece fransızca sözlü 

GAİP CENNET 
Ba~ rollerde Büyük Vals'in unu
tulmaz yaratıcısı FERNAND GRA 

Türkçe sözlü ... Arapça şarkılı VEY ve Micheline Presle - Elvire 
Baş Rolde: Şarkın en güzel sesli 

sanatkarı ABDÜL VEHAP 

Bu filme mahsus seanslar 

13.45 - 16 - 18.15 - Gece: 21 de 

DİKKAT: Numaralı balkon bilet
lerinin evelden tedariki ehemiyet
le rica olunur. 

Popesco 
Aşk .. His .. Heyecan ve maceralarla 
dolu hakiki hayattan alınmış mev

zuu ile olgun bir aile romanı 

Seanslar 
14 - 16 - 18 - gece 20,30 da 
12 de ucuz halk matinesi 

Y • s· d 9. 1.kAnun 939 cumartesiden itibaren seanslar 14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece: 21 ol-
en ı ınema a mak üzere değiştirilmiştir. 

En temiz ve 
modern bir OTEL OLARAK açılması 

beklenen CİHAN PALAS Ankara' da 
açılmıştır 


