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''Kolumbus,, transatlantiği kendini batırdı 
Geminin 599 kişilik mürettebatı kurtarıldı 

Kendi kendini bahran 23 alman 
gemisinin hacmi: 139.423 ton! 
Müdafaa 
zihniyetinde 
değişiklik' 

Falih Rıfkı ~TAY 

Ayın 13 ünde batan alman kruvazörünün 
10.000 tonluk "Blücher,, olduğu anlaşıldı 
Londra, 20 a.a. -Amirallık tarafından bildirildiğine ve D.N.B. 

alman reımt ajansı tarafından teyit olunduğuna göre, Norddeut
acher Lloyd aeyriaefain kumpanyasına menıup 37.000 tonluk Ko
lumbua vapunı, Bermüd adalannın takriben 400 mil kadar f İma
linde bir İngiliz harp gemisine rutlamıftır. İngiliz gemiıi Kolum
buı'a ''dur!" emri vermit, alman transatlantiii eıir dütmemek 
için mürettebatı tarafından batmlmıftır. Almanlar, bir Hollanda gemi.i olan Simon Bolivar'ı böyle batırmttlardı ... 

Almanya • müttefikler harbinin 
bütün f acialan denizde ve biraz da 
havada geçiyor. İngilizler, mütehaa· 
aıslanna göre, pek cesur hücumlar
la Cenup Amerikasında bir büyük 
harp gemiaini intihara mecbur etti
ler; Elbe ağzında gene kuvetli bir 
harp gemisini torpillemekle Scapa 
Flow darbeainin intikamını aldılar. 
Denizler altı gün içinde İngiliz Ji. 
manlanna 1100 vapur sirecek ka· 
dar müttefiklerin hakimiyeti altın
da iae de, gene aynı müddet içinde 
50 küaur bin tonluk 10 gemi kavbe-

....... • ____ ............. ,cL:ıız. &.a-ıll'nar 

vardır. Herhalde Avrupa harbinin 
bGtün yükünü müttefiki Fransa'nm 
Gatüne yükleteceği almanlarca id
dia olunan lngiltere, karada aaker
lerini Majino hattma yerletlirirken, 
denizde ve havada müdafaadan ta· 
arruza geçmit bulunmaktadır. 

Gene bugünlerde her iki tarafta, 
yani Almanya'da ve müttefiklerden 
bilhassa Fransa'da müdafaa zihni
yetinin dikkatdeğer bir değitikliğe 
uğradığını goruyoruz. Almanlar 
Majino hattma, müttefikler Zigfrit 
battma hücum ederek yüz binlerce 
aaker feda etmek niyetinde değil· 
tlirler. Her iki taraf i~in müdafaa 
lıarbi, bir yıpratma, içeriden çökert· 
me, usandırma gayesini takip ede
bilir. Almanlar garp cephe&inde 
aadece dayanmakla ve müeaair de
niz ablukumm ıatıraplarına millet· 
lerini tahammül ettirmekle istedik· 
)eri aulhu elde edecekleri kanaatini 
kaybettiler. Müttefiklerin harbe de
vam edeceklerine kimsenin fÜphui 
kalmamıştır. lıte bunun içindir ki al
•anlar, Sovyet Rusyayı mücadelenin 
daha içine almak, ve onun ordulan
nı, mümkünse, bilhaaaa fark ve As
ya taraflarına aevkederek müttefik· 
)eri yeni cepheler açmağa mecbur 
etmek, ve büyüyen tehlike ile onun 
cebrettiii hudutsuz fedakarlıklar 
ka11ısmda Franaa ve lngiltere'yi 
kendileri ile anlatmağa meylettir
mek yolunu tuttular. Sovyet Rusya
nm eğer kendinin milli menfaatleri
ne uymuyorsa, münhasıran Alman
ya'yı müıkülattım kurtarmak üzere 
yeni hareketlerde bulunup bulun. 
mıyacağı hakkındaki mütalealann 
yanlrtlrk veya doğruluğu, Finlandi-
7a'dan aonra vaziyetin ne suretle 
inkiıaf edeceğine bağlıdır. 

Fakat aynı zihniyet değiıikliği
nin, gazete neıriyatı sansür altrnda 
bulunan, Fransa'da da bazı teza
hürlerini görmekteyiz. Le Temps gi
bi ciddi gazeteler, müdafaa ve ablu
ka harbinin düımanı baıeğdinneğe 
kafi olup olmadığını aormaktadır
lar. Eski bir generalin yazdığma 
&Öre düımanı arayıp bulmak ve o
nunla karırlatmak lazımdır. Ordu
lanna pek çok inanan almanlarm 
maneviyatı ancllk birkaç hezimetle 
kmlabilir. Bir dava mücadelesinde 
almanlar fedakardırlar; inzibatçı
dırlar. Yalnız müdafaada kalmak, 
düımana hareket aerbeıtlifi verir 

599 kişiden ibaret olup gemiyi terk rr 
d .. tt bat A 'k hüküm t• 1 ............................................................................................................ , .................................................... , .............................................................................. 1 e en mure e , merı a e ı-

nin Tuskalosa kruvazörü tarafından G l'k k ı 1 d d' 
kurtarılmıştır. Mürettebattan hiçbir en~ 1 par 1 ınıaa 1 evam e ıyor 
kayıp yoktur. Tuskalosa kruvazötıü, • 
kazazdelerle birlikte Nevyork'a doğru 
ilerlimekte olduğunu bildirmit, Ame
rika cümhurreisi B. Ruzvelt de kur
tarılan mürettebatın Nevyork lima • 
nında küçük bir ada olan Elliı İs • 
land'a çıkarılmaaını emretmiştir. 

Son #'intihar'' lann bilançosu· 
32.000 ton hacminde olan Kolumbus 
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Sıhiye Vekili 
Adana'ya geldi 

. ' 

Adana, 20 a.a. - (Husuıi muhabiri
mizden) - Bir milddettenberi Hatay
daki sıht mile11e1eleri tefti§ eden Sı
hat Vekili Dr. HulQsi Alataş bugün ı 
Adana'ya geldi ve 'ehrimizdeki ııhi 
müe1Seseleri teftiş ve tetkik etti. Ve
kil yarın öğleden önce Menin'e hare
ket edecektir. 

Gençlik Parkı intaatma devam olunmaktadır. Parkta yapılacak büyÜk 
a-öl üzerinde bulunacak olan köprünün inıaatı ikmal edilmiıtir. Rumi· 
miz köprünün ikmal edilmit vaziyetini göstermektedir. 

Kamutayın dünkü toplantısinda ı MaarU Yeklllmlı 

Teşrii masuniyet meselesi 
üzerinde müzakere oldu 

Bazı sulh mahkemelerine verilen 

salahiyet hakkında Adliye 

verdi Vekilimiz izahat 
Büyük Millet Mecliıi dün B. $emıeııtn 

Günaltay'm reisliğinde toplanmı1 ve ruz • 
namesindeki maddeleri müzakere etmit\tr. 
Bir defa milzakereye tabi olan maddeler 
arasındaki iki ölüm kararı tasdik olunduk
tan !Onra, memurin kanununun 45 ıncı 
maddesinin 2 inci fıkrasındaki "heyette,. 
tabirinin şümulünün tayini hakkında Baş -
vekalet tezkeresi okunmuştur. Ruznamenin 
bundan sonraki maddesini teski! eden 1939 
mali yılı muvıuenei umumiye kanununa 
baı1h D cetvelinde değişiklik yapılması 
hakkında bütçe encümeninden gelen !iyiba 
mlizakere edilirken bazı hııtiplerimiz söz 
almış!:: rdır. 

Bu !ayıba, Devlet Meteoroloji İşleri 
Umum Müdürlüğü nakil vasıtaları kadro· 
sunun ihtiyaca kifayet etmediği mucip se
bep1eriyle tanzim olunan ve umum mlidür
liik emrine bir hizmet otomobiliyle 9 
kamyonet, 9 kamyon, 12 motosiklet. 28 bi
siklet ve 10 sandal verilmesi hakkında idi. 
Bu maddenin okunması sırasında söz ılın 
B. Ziya Gevher Etili (Çanakkale), otomo
biller hakkında bütçe encümeninin hazır -
lamrş olduğu kanun görli$illmeden evci 
o:ıun tt"fcrnıatı hakkın~lald layihanın mü· 
zaktre~inı muvafık bıılm~dığını söyledi. 

Malatyada 
Malatya, 20 a.L - Maarif Vekili 

Haaan Ali Yücel refakatlerinde ilk 
tedrisat umum mildUrU bulunduğu 
halde dün buraya gelmiştir. Vali ile 
komutan, viliyet erkinı, parti ve be· 
lediye reisleri, mektepler ve kalaba
lık bir halk kütlesi tarafından karJı
lanan vekil, hükümet konağında daire 
reisleriyle görüıtükten sonra beledi
yeyi alay karargahını ve ilk okullan 
ziyaret etmittir. Vekil Gazi ilk oku
lunda verilen çay ziyafetinde de mu
allimlerle haabihalde bulunmuıtur. 

Ticaret Vekilimiz 
İstanbul' da tetkikler 

yapmağa devam ediyor 
İıtanbu!, 20 ı.a. - Dört ıündeneberi 

şehrimizde bulunan Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuoğlu, buıün aaat 10 da mıntaka ti • 
caret müdürlüğüne ıelerek tetkiklerine 
devam etmiştir. 

Öğleden eve!, manifaturacılardan mil • 
rekkep bir heyeti, Beykoz kundura fabri
kası müdürünü ve çivicileri kabul ederek 
kendileriyle uzun müddet görüşmüıtür. 

Öğleden sonra, saat 17 de şehrimizdeki 
ecza tüccarları, demirciler ve çiviciler 
Ticaret V okilinin riyasetinde bir toplanu 
yaparak üç saat siiren bir konuwma yapmıe
lardır. 

Konupnalar hariçten mal temini için 
akrediti açılması etrafında cereyan etmfı 
ve müsbet neticelere varılmııtır. 

Amiral Darlan İngiltere' de 

(SoDu S iaci Alfada). _ Adli1c Velrilimi~ B. Fethi Ok1111 

Milli Müdafaa encümeni reisi General 
Khrm Sevüktekin. bu layiha ile istenen 
nakil vasıtalarının Milli Müdafaa bakı • 
mındın mühim olüuğunu anlattı. Ve bütçe 
encümeni mazbata muharriri B. Salih Yar
cı kürıilye ıelerek, mucip ıebep!er lbi • 

(Soau 5 ıacı sa1_iada). 

Londra, 20 a.a. - Fransız donanma
sı kumandanı amiral Darlan Londra
ya gelmek üzere bugün İngiltcre'nin 
cenup sahiline 51lamftır. 

Gemisini eliyle batırdıktan sonra 

Graf von Spee'nin kaptanı 
tabanca ile intihar etti! 

Buenos • Aires; 20. a.a. - Alman Graf von Spee cep kruva
zörünün Montevideo açığında kendi kendini batırması ve müret
tebatın buraya iltica etmesi dolayısiyle husul bulan heyecan daha 
-, acıpn~n, bacUn ini bir hSdise, bu heyecanı son haddine 
çıkarmıştır : 

Graf von Spee'nin kumandam amiral Langıdorf bugün taban· 
ca ile intihar etmiftir. (Sonu 5 incı sayfada) 

Finler 20 Rus tayyaresini dütürdüler 

Suomusalmi'de mühim 
bir Rus kolu kuşatlldı 
Mühim bir harbe intizar olunuyor 

Helainki, 20 a.a. 
- Aakert miltehaa 
11alar diln gerek ' 
hava topları gerek 
Finlandiya tayya
releri tarafından 

20 Sovyet tayyare
aının düıürüldü
ğünü kaydetmek· 
tedirler. 

Bu aabah Hel • 
ıinki'de hava teh -
likeıi işareti veril
mittir. Hiç bir tay 
yare görülmediğin 
den tayyarelerin 
§ehre uzak bir me
saf eden geçtikleri 
anlatılmaktadır. 

Halk ıükfinetle 
sığınaklara girmiş

tir. 
Hiç bir tayyare 

görülmemiş ve hiç 
bir bomba atılma

mııtır. 

Suomuaalmi cep
hesinde mühim bir 
aovyet kolu Fin
landiya kıtaatı ta
rafından tamamiy
le çevrilmiıtir. 

Finlındiyı'nın başlıca zenginliğini teşl:il edtn ağaç Jı.ütüi
ltri, şimdi buz tutmıya bışlıyın, göller ve kanallar 

vısıtuı7l~ DılclolunurJı.tn 

Mühim bir muharebe olman 
belıleniyor j 

Stokholm, 20 a.a. - Svenska Dag
bladed gazetesinin Helainki muhabiri 
yazıyor: 

Rus askerleri arasanda 
tevkifler yaptlmıı 

"On gilndenberi devam eden kanlı 
h bel d b . S Polonya hududu, 20 ı.ı. - Pat ı;ın11 

mu are er en ıonra, ugün alla Rusya'nm cenubu prkisinde ıltıide artan 
mıntakuında mühim bir muharebe patırdılar hilküm ıürdüğünü ve t>ilhaaaa 
vukuuna intizar edilmektedir. Ruılar. ı •ekerler ıru~ı yeniden tevkifat :v•Pıl-

(s S 
. . i d ) dıtmı, müteaddıt kimselerin sürıNne ıöıı-

oaıı ıncı UT_ a a . derildiiirıi haber veriyorlar. 
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ithalat Müdafaa Ekonomisi meseleleri : 

Halkla beraber ... 
İzmir' de 

cezalanan 
muhtekirler 

Gsnel 
rejiminden istifade 

eden memleketler 
Endüstr•vel seferberlik (1) 

Ş ark vilay: tlerinde kıt soğuğu 

bahse konuldukça methur 
J unan coğrafyacıaı Amasya 'lı Stra-
1.;o;ı'a at fed ilen bir fi ki r t ekrarla
n,r: "Soğuğa nereli oldu ğunu sor
n1u1lar. - Erzurumluyum, ekser i
ra Sıvas'ta otururum, f akat orada 
l. :ı tesadüf edemezseniz, beni Yoz
r ıt'ta mutlaka bulurıunuz , demiş.,, 
C' :ı a S ıvas'ta da rastlamadığımıza 

ı; .; re bilmem Yozgat 'ta mı idi, fakat, 
l. ı s.ıbah gözlerimiz i acar açmaz, 
r .lyet ufku nu iyice daraltarak, dur
r ·adan yağdığını gördüğümüz kara 
r1 ğmen, denilebil ir ki, Erzurum'da 
ıh~c bir hava hüküm sürüyordu. 
Öğleden evci yaya olarak çar~ıyı, 

l'. 1 lcden sonra müesse~eleri gt"zecc
ğ)z. Lakin ilk ziyaretimi:: Halkcvi .. 
nedir; o Halkevi'ne ki memleketin 
her tarafına yavılmıs olan diğer üç 
ı Jz küsur eşi ile beraber inkılabın 
prcnaiplerini neşretmek ve 0 yeni 
zamanın anlayışına göre milleti tek 
tek ferdlcr halinden çıkararak onu 
ı:örliş, duyu' ve yapı§ta birlik hali
ne getirmek, iç varlığını inki af et
tirmek ve benliğinin derinliklerin
de kaynıyan emsalsiz kıymetleri 
meydana çıkarmak., vazifesini üze
rine almıştır. Dil, edebiyat ve tarih, 
güzel aanatlar, temsil, ıpor, içtimai 
vardım, halk dersaneleri ve kuralar, 
kütüpane ve ne•riyat, köycülilk, 
müze ve ıergi... Halkevlerinin bu 
dokuz §Ubesinde canla başla çalışan 
münevverlerden Milli Şef'imiz bu
güne ve yarına matuf büyük hiz
metler beklemektedirler. Bunun i
çindir ki seyahatimiz esnasında 

hangi şehre uğrasak orada Halkev
lorinin çalışmalariyl e bilha•aa meş
ı;al olduklarını göreceğiz. 

Erzurum Halkevi, ehemiyetli va
zifesinin icapları düşünülerek inşa 
e::lilmi~ yeni bir binadır. Ancak, 
kalorifer gibi bazı eksikleri henüz 
ikmal edilememis oldu ğundan mü
essese burada faaliyetine de·ıarna bir 
aya kadar başlıyabilecektir. 1940 
senesinin Erzurum Halkevi için, 
umduğumuz gibi, çok verimli olma
sını dileyelim. 

Halkevinden çıkıp yeni binasın
da İnhisarlar İdaresine uğruy~rnz. 
A,ağıdaki mu.amelfrt salonu tuz al
mak üzere gelmi§ köylülerle dolu
<lur. 

- Davarlarınıza tuz veriyor mu-
sunuz? 

- Bol bol veriyoruz. 
- Ne zaman veriyorsunuz? 

- Baharda. 
Filvaki, Erzurum dağlarının ba

harını tarif edenler onu methede 
ede bitiremiyorlar. Aylarca kar al
tında kalan toprak, ilk yaz güneşi
ni görünce, bütün nema kudretini 
meydana vurmak tabii değil midir? 
Erzurum'un cenubundaki Eğerli 
dağından bahseden Evliya Çelebi'
nin şu birkaç satırını okuyalım: 

Nasuhi BAYDAR 
Erzurum gibi büyük bir merkezde 
değil, onun en uzak kazalarında da
hi güzel sanatların hepıine 13yik 
olduğu ehemiyetin verildiğine şa

hit olacağız. Tiyatro ise mekteptir: 
pürüzsüz, ahenkli, temiz tilrkçeyi 
artistlerimiz lisanı ile sahneden 
dinliyeceğiz. 

- Evet, Erıurum'da tiyatro, ve 
Erzurum'da edebiyat, ve Erzurum'
da resim, ve Erzurum'da heykel, ve 
Lrzurum'da spor, ve Erzurum'da 
her şey! Erzurum, eski medeniyet~ 
!erde ilmin ve irfanın başlıca kay
n:ı><larından biri değil mi idi? 

s imdi, yağan kar altında, Milll 
- Şefimiz paltosunu çıkarını~, 

aıhatli, önde, halkla beraber çarııyı 
ı:eziyoruz. 

Bir eczane: laboratuvarı, kimya
geri, balttriyo!oğu olan ve camck&n
ları yerli ve yabancı müstahzarlar 
ve her tilrlü eczalarla dolu bir ec
zane. 

Bir terzi dükk&nı: ıahibi Pariı'te 
tahsilini ikmal etmittir. 

- En ucuz elbiseyi kaça aatıyor-
ıunuz? 

- On yedi liraya. 
Hakikaten ucuz değil mi? 
Bir kuyumcu: altın itleme bile

zikler, Olti'nin meıhur siyah kehri
barı ile yapılmış iğneler, kol düğ
meleri, ağızlıklar... Erzurum ku
yumculuğu yaşıyor. 

Bir sobacı: aaç aobalar. Halbuki 
teahin iti Erzurum'un bir dlvaaıdır. 
Ağzı açık mideni linyitleri ile Ka
vurma çukuru kömürleri bu soba
larda koku ne§retmeden yanamaz. 
Ankara' da iki sene eve! açılmış olan 
kömür ve yakacnk aletleri sergisini 
tabii bir tedai ile hatırlıyorum. A
nadolu ba}tan başa linyitle dolu
dur.Bunu en müsait şartlarla ya
kacak soba tipi tesbit edilmedi mi? 
Eti Bank bu mesele ile meşgul ola
cak değil mi idi? 
Dikiş makineleri satan bir acen

te: biltün mülhakat makine alıyor. 
Kendi dikişini kendi diken ev kadı
nı ne kadar çoğalırsa milli iktisat o 
kadar müstefit olur. 

Bir bakırcı: Cümburrei•imiz •o· 
ruyorlar: "Ergani bakırı mı i§li· 

yorsunuz? 
- Henüz hayır. Fakat bekliyo

&1lZ. 

Bir manav: Yusufeli'nin erikleri
ni, Mersln'ln portakallarını, Nlğde
nin elmalarını satan bir manav ... Şi
mendifer buraya meyveyi bol bol 
ı:etirecektir. Ve böylece bu dük
k&ndan şu mağazaya giriyoruz. Er
zurum çarşııı bayram ediyor ve 
halk, "halk için, halkla beraber" 
dlisturunun yorulmaz takipçisine 
ruhundan kopan bir samimi yet le en 
güzel dileklerde bulunuyor. O te
mennilerin binlerce mukabili, emin 
olalım ki, bu iyi insanlar için, Milli 
Şefin kalbinde ve dimafındadır. 

Genel ithalit rejimi hakkındaki karar .. 
İzmir, 20 a.a. - İhtikarla mücade .. namenin bir, iki ve dördüncü ruadı.lelcri n .. 

le komisyonu dün toplanmış ve den istifade eden memleketlere ıcrbestc;e 
• • ,.. 1 - • • .. ve bu liç sınıf mcnılcket dışında kalan ya-
ıhtıkar yapma~..:la ıttıham edılen uç ni üçüncü maddeye gi ren memleketlere de 
müesseıe şahibinin müdafaasını din "' l liıa.nıs ıuretiylc ıhracat yapılmaktadır. 
!emiştir Bazı gümrükler bir, iki ve üçüncü madde-

. · .. terden istifade eden memleketler in hangi-
İhtık3rla mucadele hususunda tct- ter i olduğunda te reddüt etm i şlerd i r. Güm

kikler yapan ihtik3rla mücadele komis r~k ve İnhi sarl ~r .vc~aı.cti bu m~tnlck~tlc
yonu dört ticarethanenin ortada teref· r~ allkalıtaı:a bı~ırmıştır. Amcrıka Bı:ıe-

.. .. . . . şık devetlcrı, Surı ye, K1brıı, l\1ısır, FUıs -
fuu ıcap ettırecek bır ıebep bulunma ... t in birinci madde memleketleri, Belc;ika, 
dığı halde ihtikara kalkıştıklarını tes· Fran11! Hollanda, lrlı~da, İsviçre, Rusra· 
b"t etmi.;;. ve bunları tecziyeye karar ~ur-..anıstan, İtalya, tnç: ıltere ve İsveç ık ı n-

1 • • .s • • • • • 1 cı ma<ldc memleketten, Çekoslovakya, Es-
vermıştır. Kıymetı ıkı !ıra olan bır tonya, Finlandiya, Lctonya, Macaristan. 
kilo lehimi 3 liraya satan bir ticaret- Norveç_, Pol~n?'.'a, Romanya. Japonya v~ 
hane 15 giin altmı• kuru•luk bir camı Bulgarı.s tan uçuncil madde memleket!~rı, 

' ~ .s • bunun dı şın da kalan memleketler ise dar • 
110 kuru§a satan dığer bır tıcarethane düncü madde memleketleridir. 
ve birinin bütün ıubeleri 10 gün, 110 
kuruşluk bir paket jileti 170 kuruşa 

satan bir ticarethane de dört gün, 13 
kuruşluk bir makarayı 30 kuruşa ve 
diğeri de 10 gün müddetle idareten 
kapatılarak haklarında ayrıca tahki -

Gümrüklerdeki ~JZI mulliır 
ymdı.ımuza i!hul olunacak 

kat yapılmak Uzere evrakları cUmhu- Ticaret VekS.lct_~nln ihtlk2._r yap:ınl~r;a 
iyet müddeiumumiliğine tevdi olun- mUcadele .ve spekulasyonu önlomek ıçın 

r 1 yenı tedbı rler aln1akta oldu'\unu yaznnş , 
muıtur. dünkü ıayım1ıda da Ticaret Vekilimiz B. 

10 ayhk dış ticaret 
bilônçomuz 

Nazmi Topçuoğlunun İstanbul'da yaptığı 
beyanatınl ne,retmi5tik Bu cümleden o!a
rak Ticaret V ekilcti halen gü.mrüklerimi
ze ~elmiş bulunan bazı ithalat eşyasının 
yurda aokulmaılnl temin edecek bir ka -
rarname projesi hazırlamı1, proje İcra Ve
killeri Heyetince kabul olu'.larak }"i.iksek 

1939 yılı on aylık dış ticaretimiz tasdika iktiran etmi~tlr. NcıJri tarihinden 
. yürilrlüi;c girecek olan kararname ile bil

hakkında verilen resmt rakamlara gö- hassa bazı meneucatın yurdumuza. &okul -
re ikinci kS.nundan - ikinci te1rine ka- ması imklnı temin edilmektedir. 
dar olan müddet içinde 103.i89.364 li-
ralık ihracat yapılmıı ve buna muka
bil 106.311.816 liralık mal ithal olun
muıtur. 

Geçen yılın ayni ayları içinde ise 
~00.402.290 liralık ihracat yapılmı~ ve 
127.461.555 liralıkta ithalatta bulunul-

Yeni Gümrük kanunu i(in 
bir komisyon kuruldu 

Gümrük ve İnhisarlar Vek.~letinde 
muştu. Gümrükler Uınuın Müdürü ve Müsteşar 

İlkteşrin ayı içindeki ihracatımıza I vekili B. Mahmut Nedim Gündüzalp'ın re-

·1 .nce mezkUr ay i~inde 6.870.558, is~.iği~~c bir ko~isyon tC'şl:il , olunmuşt~~· 
g ı ' -:ı Gumrük ve İnhısarlar Vekiletı hukuk mu
liralık ithal3.tta bulunulmuş ve 18 şaviri BB. Baha, Ekonomik işler müdürü 
milyon 985.832 bin liralık ihracat ya- Cclidet Barbarosoglu, tetkik müdürü Re· 

cai ve ••gümrlik iıleri müdürü Sinan Onlu-
pılmıştır. . . lak'tan mürekkep olan komisyon yeni gtirn-

1938 yılının aynı ayında ıse, on beş rük kanun projesini hazırlamaktadlr. Yeni 
milyon 241.820 bin liralık ithalatta, projenin hazırlanmasında ileri memleket -

21 367 495 il 1 kta ihracatta bulunul- !erin gümrük mevzuatlar~ da göz öniind~ 
· · ra 1 bulundurulmaktadır. Yenı proje bugu.nku 

mu§tur. ( a.a. ) ihtiyaçla müten.:ııip olacak ve gümrük mua
melelerinin daha kolay ve basit •ekilde 
yapılmasını temin edecek hilkilmleri ihtiva 

Dikilide zelzele 
İzmir; 20. a.a. - Dikili'de yeniden 

dört aanlye •tiren ve ha.ar yapmıyan 

bir ıelıele olmuıtur. 

Bir tashih 
Ankara; 20. a.L - Dün gece geç 

vakit 1atanbul'dan aldığımız Ticaret 
vekilinin beyanatında bu ıene yapı • 
lacak takriben yUz bin tonluk buğday 
ihracatının memlekete temin edeceği 
900 bin ıterlink döviz mikdarı ıehven 
9 bin aterlin olarak didimi§ olmakla 
itizarla tashih ederiz. 

r '"~u~~:i0~~~~~~~A .,
1 Bu kış için tertip ettiıi seri kon

feranaların birincisi 23-12-1939 

edecektir. 

Antalya'da 19 derece sıcak var 
Dün ıclırim!zdo havı k11mcn bulutlu 

ıeç.miı, ril.zılr cenubu ıarbtde": ~Y~~e 
en çok 1 metre kadar hızla esmı~ır. Gu • 
nlin en yüksek &ıcaklığı 5 derece kayde .. 
dilmi1tir. 

Yurdda hava Trakya bölgesi Te Ege -
nin cenubunda ve orta Anadolu'nun rarp 
kısımlarında bulutlu, diğer bölgelerde açık 
ıeçmiıtir. 

lsmail Hu.Grev TOKIN 
Bir yazımızda modern harplerin ı Bu planı hazırlamak için evela mem• 

malzeme harbı olduğunu söylemittik. leketin endüstriyel kuruluşu ve im • 
Son gelen haberler bunun iyi misal- kfutları esaslı surette tetkik olunmak
!erini vermektedir. Garp cephesinde tadır. 
döğüşen \ıeher askere laa.bet eden mal- Endüstriyel ıeferbcrlikte a - Hart> 
zemenin miktarı, umumi harptekini bakımından ehemiyetli, b - Harp ih
dört beş misli a~maktadır. Einaena- tiyaçları için tadil edilecek, c - mü• 
leyh cephelerin arkasında asıl sefer - dafaada rolü olmıyan, d - Harp malı:
ber edilmiş olan cüzütamlar, fabrika· satlarına bilvasıta yarıyacak, e -
lardır. Bu itibarla müdafaa ekonomi- Memlekette mevcut olmayıp yeniden 
ıinin ana meselesini, sanayi seferber· tesisimüdafaa bakımında:ı lüzumlu 
liği teşkil eder. endüstri işletrreleri ayrı ayrı tesbit o-

Endüstri yalnız bir medeniyet il.mi- lunur. Bu tesLıl.en sonra memleket 
1i de ğil, aynı zamanda bir müdafaa va- mıntakalara ayrılır ve sınai scferber
sıtasıdır. Bir memleketin müdafaa lik bu mıntakaların hususiyetlerin~ 
kudreti, sanayiinin inkişaf seviyesiyle göre tatbik edilir. 
mebsuten mütenasip olarak arlar. Zi- Sulh zamanında "çekirdek işleıtımo.. 
raatçi bir memleket, müdafaada kud- !er" tesis olunarak bunla.rın hazerdı 
retsiz bir memlekettir. Kendisine si- tealihat için çalışmaları ve eeferde 
llh satan memleketleri bir gün düş • tevsi edilecek olan silfill imalfitının 
man safında görebilir. Bu memleket- merkezleri haline getirilmeleri U.· 
!er kentlisini sil.i.lısız bırakabilirler. zımdır. Sivil halKın ihtiyaçlarım kar
Silahlanmasına engel olacak müşkül- şılıyan endiistri şwbeleri, da.ha sulh 
!er çıkarabilirler. Eu itibarla endüst- zamanında harp ihtiyaçları için ba:zır
ri, milletler araaında şerefli bir yer al- lanmalctadır. Bunlara, alı'>tırmak mak
manın ilk ve yeg~ne §artıdır diyebi- sadiyle harp malzemesi aipari§ı..rl. ve
liriz. rilir, harp mat.emesi imaline lü-

Modern harpte imtiyazlı bir mevkii zumlu makineler tedarik ettirilerek 
olanlar hiç ıüphesiz eeki endüstri hazırlıkları temin olunur. Bundan 
mcmleketleridir. Bu memleketler sivil başka mevcut endüstrinin yanına harp 
endilstride olduğu ı:ibi as!tcrj endüst· anında istifade edilecek işletmeler i
ride de mümtaz blr yer i;gal etmek- ıave olunur • 
tedlrler. Kolaylık olmak maksad!yle fabrl· 

Silah endüstrisinin mevcudiyetinin kalar imalatında tiplerin azaltılması -
en mühim şartlarından birini istihsal na çalışılmaktadır. Az tip üzerine ça• 
maddeleri endüstrisi (yükS<Ok ocak- lışan fab"ikalarm harp ihtiyaçanna 
!ar, makine endüstrisi i!h .• _gibi) tetkil süratle intibak edecekleri ~ikardır. 
eder. Eski endüstrici memleketler, Hava hücumlanna ve gaza karşı 
bugün istihsal maddeleri sanayileri- sınai iş yerlerinde tertibat alımr. Sı
ni, aynı zamanda harp endil$trisi ha- ğınaklar vücude getirilir, i' yerlerini 
!ine getinnlşlerdir. Yeni sanayileşen mahalli şartlara göre tayyarelere karşı 
memleketlerin küçük dahi olsa, bir is- setredecek tertibat alınır. 
tihaal maddeleri endüstrisi "nüvesi- Sınai casusluklara karşı ;ı yerlerln
ne" malik bulunmaları milli müdafaa de esaslı tertibat almak, sıkı kontrol 
bakımınc.m şarttır. Karabük demir ve vazetmek icabeder. Sınai casusluğun 
çelik fabrikaları bizde bu yolda atıl- iki hedefi olabilir: ya endüstri işlet
mı§ esa;lı adımdır. Sovyctler, sivil melerindeki yeni teknik tatbikatı, ye· 
halkın büyük sıkıntı ve yoksulluğu ni siliihları, yahut memleketin mülıını 
pahasına harp endüstrisi ihtiyaçları- endüstri cüzütarnlarının harp kudreti
m da kargıhyacak olan bir istihsal ni yabancı memleketlere ihbar etmek 
maddeleri endüstriıi kurmuş bulun • ve satmaktır. Çalışanlar arasından ae• 
maktadır. çilecek emin kimselerden her işletme• 

Endüstriyel aeferberliğin gayesi, de gizli bir "emniyet nüvesi" vücuda 
bir taraftan mevcut endüstriyi harp getirilir. Bu nüveler milli emniyetin 
ihtiyaçlarına göre yeni bir organizas- gözü ve kulağı mesabesindedir. Ca -
yona tilbi tutmak, diğer taraftan mem- susluk memleketin müdafaa kudreti
lckctin noJcaan cndU.ac-ri gubclçtlııln. nr ırn:ulSo ~ -' ..... , ....... ı-n -t - -..=1;. 'Dı• 

ya devlet yahut hmıua! teşebbüs eliy- tiln memlekette, bütün iş yerlerinde 
le yahut her ikisinin müıterek çalış - azami derecede uyanık bulunmak ıa. 
masiyle teei.aini temin etmek, bir Ü - zımdır. 
çüncü taraftan da sınai iş yerlerini Müdafaa ekonomisinin kısaca temaıı 
hava hücumlarına ve ıına! caıusluJda- ettiğimiz belli başlı problemlerinden 
ra karşı korumaktır. anlaşılıyor ki, bir milletin iktıaadt 

Eski harplerde orduların malzeme kudreti bir harp vasıtası olduğu gibi 
ihtiyacı sulh zamanında tesiı edilen ekonomik mukavemetinin de temel!
stoklarla temin olunurdu. Fakat bu· dir. Ekonomik kudret milletin her 
günkü harplerde hesapsız malzeme ferdinde kendi kuvetine karşı itimat 
sarfiyatı, evelii bu nevi silahlarda ve ve imkan yaratır. MH!etin düşman 
malzemede yapılan teknik yenilikler, propaganda va,.ıtalart ile demoralize 
yeni icatlar, malzemenin mütemadi· edilmesine ve muhtemel bir hasmın 

yen yenilenmesini icabettirmektedir. her hangi bir sebeple derhal harbe 
Bu itibarla endüstri, devamlı surette milracaat etmesine, saldırmasına ma· 

" ... Yerba§, ııkın, alitlüce, kuzey te
re, revant, cedvar, yebrüssenem, §ah 
tere ve nice bin türlü sair edviye bu 
<!ağda mevcuttur ... Lileai, zerrini 
§•kayık ve tirfili, sakrı ve nanesi 
rneıhur olup buyu hoıu adama ha
yat verir." Lakin, bu güzel kokulu 
otlar Erzurum'a mahsus bir cins o
lan mor koyunları da beslemekte
dir. Bu koyunlar ise Erzurum'dan 
en çok İatanbul'a gönderilip satıl
maktadır. Anlatıyorlar ki demiryo
lu buraya gelmeden eve! ıüriiler 
karadan Trabzon'a ve oradan vapur
larla htanbul'a ıevkedilirdi. Bu u
zun yolculukta yağını ve etini kay
beden koyunun yedi ıekiz lira ka
dar yol masrafını da mucip olduğu 
düşünülürse koyun yetittiren, alan 
ve aatanlar için §İmdiye kadar ne 
büyük zararlar vuku bulmuş oldu
[:u kolayca hesap olunabilir. Bugün 
~ mendiferle nakil masrafı eıkiıine 
ıı:sbetle dörtte bire inmiştir. Yarın, 
Lrzurum mezbahaaında kesilip fri
gorifik vagonlarla nakliyat baıla
yınca Erzurum davarcılığı tama
miyle kalkınacaktır. Bu tahminimi
a:i, mebzul suyu olan Erzurum'da 
L,c a..j11 yonca ziraat!ne revaç veri· 
lc:cc4 : ve in,ası taıavvur edilen şe· 
k..:r ... ~· br: ' ~as ını!l t ~ 1 ia!Jcler iy~c h.:-y· 
" ... ulc1.r n d1ha ivi b:• ', r e ct> ~ i dü
-'...ı.ııc~~c r J yle n~l! .... n t:ı.kviye t:. tmiye 
1 .n~ 

----------·------- cumartesi saat 15 buçukta 

Riizgirlar cenubu p.rki Anadolu bölge
siyle orta An•dolu'nun prk taraflatJnda 
ıimal, diter bölgelerde conup istikametin
den un.iyede en çok 7 mctr-e kadar hızl& 
esmiştir. 

malzeme imal etmek, teknik terakki- ni olunur. Bir milletin en emin ıulh 
yata göre mütemadiyen yeni malze - vasıtası dalma kendi kuvetidir. Yalnız 
me yetiştirmek mecburiyetindedir. bu kuvet, dostlukların kıymetini art
Devletin silah endüstrisi tek başına tırır ve milletin haklı tedbirl"inl nık
harbın muazzam taleplerini karşılı - viye eder ve komşularının harpcuyano 

D üro~arı hcn:.lz yerleşn1cmi§ ye ... 
'-"' ni P . T. T. binasını gördük· 

ı.. .... ıı bonra : P~ ~ sı ön~imü:: d :: 1.;i yazda 
b.itec1:'< oi ., " si ıı '!ma ve t!vat royu 
ı; .. .ı:. • .- cr u.:: C ·nı~ uriyet Caddc:; i ü
ze.- .uı., • r.--:oJ. "'l bir }":=J.~H. 

_ S ir.erra? Ev.::t. Fakat, Erzu
rum·u"" ti ya~ro ? ..• 
Xıaa görenler yarının medeni za

~rctlerini bugünden göz önüne ge
ti:emiyenlcnlir. Zaman olacaktır ki 

Ege'de 15 

tütün 

milyon kilo 

satıldı 

İzmir; 20. a.a. - Gazetelerin yaz
dığına göre, Ege bölgesinin tütün aa
tıtları 15 milyon kiloya baliğ olmuş 
ve birinci nevi tütünler hemen kılmi
len aatılmııtır. İkinci cinı tütünler 
kısmen ıatılmıttır. Üçüncü cinıin aa
tıtı devam etmektedir. 

Ankara Halkevinde 

İstanbul Üniver&ite&i Rektö
rü Profesör Cemil Bilsel 

tarafından verilecektir. Mevzu: 
Tanziınat ve beynelmilel mü

nasebetlerimize tesiri 

Bu konferanıl.ara davetiyesiz 
girilir. 

Dün sabah saat 8 e kadar düşen yağışta ... 
rın metre murabbam.a bıraktıkları ıu mik
tarları Ctzre'de lS, Ordu ve Trabz.on'da 12 
Mu$ ve Çarşamba.'da 11, Gireıun'da 10, 
Van'da 9, Rize'de 7, Mardinde 4, diğer ya
ğış olan yerlerde 1 ile 3 kilogram arasln
dadır. 

Mevcut k&r örtülerinin b.lınlıklan Sa
rlkamı,ta 42, Van'da 17, Muşta 14, Kart
ta 10, Erzurum'da ? , Hakk.5.ri'de S santi
metredir. 

En yüksek ııcakhklar sıfırın altında 
Van'da 4, Erzurum'da 7, Kar5'ta 10 ve ,, .. 
fınn üstünde KırklareH ve Edlmede 10, 
Çanakkalede 12, Nazillide 14, İl.lı:enoderun
da 16, Antalyada 19 derece olarak tesbit 
edilmiştir. 

yacak kudrette değildir. Bunun için emellO"i~ a.t çeker. 
müdafaa ekonomisinde husus! en· 
düstriye de büyük vazifeler düşmek
tedir. Devlet, hususi endüstrinin bu 
aahadaki kapasitesini yükseltecek ted-
birler almaktadır. X Arzuhal Encümeni buglln saa't 

Bir zirai seferberlik, bir h.am madde 14 de toplanacaktır. 
aeferberliği planı gibi bir de sınai ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•~ 

seferberlik planı ihzar edilmektedir. : . 
(1) Müdafaa ekonomisine ait yazılar 11 • 

teşrinisani, 25 teşrinisani, 2 kinunue
vcl, 11 lcinunuevel tarihi nüshalarımız
da çıkmı~tır. 

Ulus kütüphanesinin 
yenı eserleri 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Sanatla ahlakın sınırı 

Dünkü Ulus'taki taisill.tı oku-
dunuzıa, Piyer Luiz'in meşhur san
at eseri Afrodit'in, bir kitapçı ile 
bir matbaacının kollarında mahke -
me huzuruna çıktığını öğrenmişsi
nizdir. Eğer kitabı fransızcadan 

türkçeye çeviren arkadaşımız meb
us olmasaydı, o da orada buluna • 
caktı. 

Uzun zamandanberi, dünyanın 
birçok yerlerinde ahlak ve sanat a
rasında çarpışma ve çatışmalar ol
muş, /ıudutları biiibirino karışan 
iki ko=iU tarla sahibi gibı birbir
lerini dava etmişlerdir. Fakat bu
giln, artık düşUnilr ve biJir .d~nya
da mesele halledilmiş gıbıdır ve 
mesela, Afrodit ayarında bir eserin 
müstehcen ve ahlika mugayir ol • 
duğunu iddia etmek hiç bir estetin 
aklından geçmez. 

!stanbul müddeiumumisinin aç • 
tığı dil.va, gazetelerde tarihi maka· 
leler yazan bir muharririn verdiği 
rapora istinat etmiştir. Bu türlü 
dB.valarda " ehlivukuf " un müta
leası sorulmak adettir. Fakat bu 

" ehlivukuf " un kimler ve ne gibi 
salihiyetler olması ayrı bir mesele 
değil midir ? 

Müstehcen ve çıplak telfikkisi de 
her yerde ve her eserde biribirinin 
ayni olmamak l§zım. Bir heykelin 
çıplaklığı, plijda denize giren bir 
kimsenin çıplaklığı ile yatak oda -
sında bulunan bir kimsenin çıplak
lığı ayrı ayrı minalara gelir. 

Eskiden sanat eserleri karşısın
da koyu bir ahilik telakkisi taassu
biyle elele vererek büyük bir engel 
teşkil ederdi. Yeni hayatımız ve 
yeni telakkimiz bu engelleri yık -
mak icabeder. 

Ahlak ile senat 11n1rlar1n1 tayin 
etmek için tarihle uğraşır bir tek 
gazetecinin rapor yazması kili gel
memeli, bu işi, bundan sonraki eser
ler için kökünden halletmek için 
tam salahiyetli bir heyet kurulma -
lıdır. 

Yoksa bir takım sanat eserlerini 

milli kütüphanemize kazandırmak 

gayretimiz gevşeyebilir. 

••• 
Finlanda! 

Orijinalite lazım ya, türkçe Tan 
gazetesi de kırk yıldır Finlandiya 
dediğimiz memlekete Finl§nda di
yor. Yarın öbir gün, bir başkasının 
da çıkıp, meselıi, Finya veya Finis
tan demiyece{li ne mal(i.m. 
Coğrafya isimleri ilzerinde mek

teplerde okunan coğrafya kitapları 
da çeşit çeşit harf tasarruflarına 

kalkmış olsalardı, kimbilir, bundan 
mütefekkir gazoteciler kaç tane ma
arif makalesi çıkarırlardı ?. 

••• 
Finlandiya ve kömürcüler! 

Finlandiyalıların düşmanlarına 
daha iyi darbeler endirebilmek için 
daha fazla kar yai!masını bekledi-

ğini haber alan bir kömürcünün şu 
sözleri söylediğini rivayet ediyor
lar: 

- Demek ki Finlandiyalılar da 
bizdenmi;r; baks•nıza, onlar da ka
rın yağmasını dört gözle bekliyor -
larl 

••• 
Tepesi Q§ağı Finlandiya! 

Türkçe Tan gazetesi, Finlandi 
ya'da gündüzlerin az sürdüğü, niha
yet gündüzün altı, gecenin de altı 
ay devam ettiği yerleri ışık ve göl
ge ile gösteren dört haritayı yan -
yana basmı~. 

Fakat bu haritaların dördü de 

başaşağı basılmış. Şehir isimleri 
bile tepesi aşağıdır. Bunun neden 

böyle yapıldığına akıl erdiremodik. . . 
Kuvetli bir ordunun esasen baş- : 

: 
aşağı getirmeğe uğraştığı bu küçük • 

Büyük aşk romanı 
Fiyatı 100 kuruı 

• 
Büyük Petro 
Merartlı ve heyetinlı 

büyük lcı!ihl eser 
o 

Hava te.1likesi ve 
korunma çareleri 

Şakir Hazrrn Err,C'l:men'in 
herkesi nlikadıır cd~n eseri . . . 
Bu üç eser Ahf;a Ki(:zp:ıııi'n- : 
de satılmaktadır. Akba Ki- : 
tapevi'ne müracaat ediln.ıesi • ülkeyi bu halde göstermek için a"e- : 

le etmeseydik 1 • • 
"······································,.. T. İ 
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''Sulh mu! Evet, fakat 

bir kurtuluı sülhü ! .. ,, 
Sir Samuel Hor'11n radyoda 

söylediği bir nt;ful< 
Londra; 20. a.a. - Sir Samuel Hor 

radyoda söylediği bir nutukta, İngil· 
tere'nin muhakkak olarak sulh istedi
ğini, fakat bunun bir kurtuluş sulhu 
olması lazım geldiğini söylemiş ve de
ıni~tir ki : 

" - Bir nazır ııfatiyle değil, bir 
ingiliz vatandaşı sıfatiyle söylüyorum 
ve diyorum ki, ingiliz milletinin mil
cadele kararı siyasi ihtirasların icabı 
olmadığı gibi Almanya hakkında bes
lenilen kıskançlıktan, amirallerin ya
hut generallerin teşvikinden de değil, 
sadece tehdidine maruz bırakmıyacağı 
ttıız ezeli prensiplere olan imanımız -
dandır. Rahat yaşamak imkanı tama
men selbedilrnişti. ,, 

Sir Sa.muel Hor, tayyare tehlike -
ıinden bahsederek demiştir ki : 

" - Hava taarruzu yapılmadan 
geçmiyen her gün bizi bu taarruzları 
defetmek için daha kuvetle silahlan
mış olarak bırakıyor. Cinnet irtikap 
edecek değiliz. Yenmeğe azmettik, ye
neceğiz ve havalara mutlak surette 
hakim olacağız. ,, 

'Avusturalya'da 

kısa dalga radyo 
istasyonu açtldı 

Baıvekil bir nutuk verdi 

Alman tayyareleri bahkçı 

gemHerine taarruzlarda bulunurken 

İngiliz tayyareleri Alman 
üslerine ·hücum ettiler 

Londra, 20 a.a. - İngiliz devriye tayyareleri bu gece F rise al
man adalarını mürakabe eder~k miknatisli mayn döken alman 
tayy~relerinin vazifelerini ifa etmelerine mani olmu,tur. 

İngiliz pilotları alman sahillerine 
yeni bir taarruz usulü kullanmakta • 
dırlar. 

rinden 23 ünü batırmıştır. Bunlar me
yanında, Pearl, Serenity, New Chaice 
Eileand Wray, Evelina Sedgefly, 
Trinity gemileri de vardır. 

l ngiliz tekzibi 
Dün saat 6 da ve 14 de iki büyük 

ingiliz bombardıman tayyaresi yalnız 
başına Almanya'nın Bantum ve Hör
num üslerini bombardıman etmişler - Londra; 20: a .. a. -:-. Norv:ç sahilleri 
dir. İngiliz tayyareleri kendilerini açıklarında bır ıngılız d~nız tayyare
takibe çıkan alman avcı tayyareleri s~nin bir alma~. t~~ya~~~~.yle ha:p et
üzerine mitralyöz ate:ıi açmışlardır. ! tı.~teı:ı: sonra duşU:_illdu~u~e da_ır bu
Tayyareler askert hedeflere bomba gunku alman resmı teblığındekı ha
attıktan sonra ortadan kaybolmuşlar- beri hava nezare.ti tekzip etme~te?i_r. 
dır. Muharebe 15 dakika sünnü.,tür. Alman tayyaresı kaçmış ve ıngılız 

T .., b l /; 
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tayyaresi üssüne dönmüştür aarruza ugrayan c. ı z~ı 

gemileri 
Alınan tayyareleri müteaddit ingi

Jiz balıkçı gemilerini tekrar bombar
dıman etmişler ve mitralyöz ateşine 
tutmuşlardır. İki gemi batmıştır. Di
ğer gemi1çrdeki balıkçılardan birkaçı 
yaralanmıştır. 

Bir alman tayyaresi tarafından diln 
bomba ve mitralyöz ateşine tutulan 
altı balıkçı gemisinin mürettebatı S-

İngiltere' nin 
ihracat ve 

ithalatı arttı 
tarfscotland vapuru ile bugün şimali 
Skoçya'da bir liman,a çıkmıştır. Bu Londra; 20. a.a. - Reuter : 
vapur mürettebatından da iki kişi öl- İthatıı.t ve ihracatın teşrinievele na-
mtiş ve iki kişi yaralanmıştır. zaran artmış olması iki şeyi g-öster • 

Londra; 20. a.a. - Avusturalya Baş- /ngiliz gazetelerinin infiali mektedir : 
'9ekili Menzieı>, Avusturalya kısa dal- 1- Harbin başlangıcında kuvetli 
ga radyo istasyonunun açılışında şu Mabuat, ekserisi balıkçı gemisi ol- bir darbeye uğramış olan dış ticaret 
sôzleri söylemiştir : mak üzere müdafaasız vapurlara, boın parlaktır. 

" - Britanya milleti, harbe fütuhat balar ve mitralyözlerle taarruz eden 2- İngiliz deniz ticareti alman de
gayesiyle girmiş değildir. Alman ara- Almanya'nın " yeni tethişler " adını nizaltılarına, maynlerine ve tayyare -
zisinin bir karışını bile fethetmek ni· verdiği hareketlerine karşı şiddetli !erine rağmen asla ıayıflamamıştır. 
yetinde değiliz. Sadece dünyaya bir bir infial göstermektedir. Daily Te- Ticaret nezareti tarafından teşrini-
kanun ve nizam koymak istiyoruz. Ve legraph gazeteai diyor ki : sani ithalat ve ihracatı hakkında dün 
bundan böyle memleketleri düşman " Hitler'in harp etmekten ziyade akşam neşredilmiş olan istatistikler -
istilasına karşı korumak istiyoruz. öldürmeği tercih ettiğine artık kim- den dolayı derin memnuniyet göste -
Harbe düşünmeden girmedik. Ve senin şüphesi kalmıyacaktır. Alman ren bu sabahki ingiliz gazeteleri, ayni 
harptan ancak galip olarak çıkacağız. hava v~ de~iz kkuvetlerdi hs~lahhsız bkalılk- zamanda hükümetten Amerika ve bil
Al l ş ümitlerle kendini oya- çı gemılerıne arşı te ış are et e· hassa cenu.o Amerikası ile de ticarc;.\i 

manya yan 
1 
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' ' u-~ ınkişaf ettıniiek !çın gayıet sarfetme· 
tanya imparatorluğu kadar dominyon- le hiç alakaları olmıyan balıkçılar, sini istemektedirler. 
ların, müstemlekelerin ve İngiltere • bomba yağmuruna tutuldular. Al· 
nin de işi oldugunu anlıyacaktır. Ye- man ananelerinde bile buna benzer 
diden fazla deniz üzerinde serpimiş bir hareket kaydedilmi§ deği1dir. 
olmamıza, biribirimizden uzakta ya _ Binaenaleyh Hitlerizm, Graf von 
§amamıza, dahili işlerimizi her biri • Spee'nin batırılması suretiyle, alman 
ıniz ayrı ayrı idare etmemize rağmen korsan gemilerinin harp etmeğe değil, 
biz bir tek milletiz, Britanya milleti- belki sadece müdafaasız gemileri tah· 
yiz. Birimize dokunmak hepimize do- ribe memur olduklarını ilan etmiş • 
kunmak demektir. İçimizden birisi tir. ,, 
için hayati mahiyet taşıyan her ha -
dise, hepimiz için en büyük iş sayılır. 
İçimizden birinin fedakarlığını zaferi 
kazanıncaya kadar hepimiz aramızda 
taksim edeceğiz. ,, 

Kıraliçe Vilhelmin'in 
Noel mesajı 

Almanlara göre 
Berlin, 20 a.a. - Alman umumi ka· 

rargahının D.N.B. tarafından verilen 
resmi tebliğinde, hava harekatı hak· 
kında şöyle denilmektedir: 

Alman hava ordusu, çok müşkill 

hava şeraiti içinde, şimal denizinde, 
bahri hedeflere karşı keşif ve taarruz 
uçuşları yapmıştır. Şimdiye kadar a
lınan neticeye göre, ingiliz hafif cü
zütamlar filosuna mensup dört gemi 
bombalarla . tahrip edilmiştir. Bir al
man keşif tayyaresi, bir büyük ingi
liz deniz tayyaresine taarruzla, tay -
yareyi düşürmüştür. 

Son üç gün zarfında, alman hava 
ordusu, ingiliz ileri karakol gemile -

Daily Expres gazetesi ve diğer bazı 
gazete~r yiyecek maddelerinin tev -
ziinde tahdidat usulüne şiddetle mu
halefet ederek dahilde ziraatin arttı
rılmasını tercih ettikleri halde, Daily 
Herald ve diğer gazeteler, bu tadit 
usulünün elzem maddeler fikdamna 
karşı en iyi garanti olduğunu bildir· 
mektedirler. 

İtalya k1ral ve k1rali(esi 
Papayı ziyaret ede<ek 

Vatikan, 20 a.a. - İtalya kıralı ve 
kıraJiçesi yarın ilk defa olarak papayı 
resmen ziyaret edeceklerdir. 

Bu ziyaret esnasında İtalyan hUküm 
darlarına 45 kişilik bir maiyet ref~ 
kat etmektedir. Bunların arasında ha
riciye nazırı Kont Ciano ile İtalya -
nın papalık büyük elçisi Alfieri de 
vardır. Papalık radyosu bu ziyareti 
bildirecektir. 

Amesterdam; 20. a.a. - Kraliçe Vil
helmin Lahey'deki sarayından söyle
diği bir noel mesajında milli müda -
faanın bütün servislerine hitap ede -
rek Hollanda ve deniz aşırı müstem
lekelerinin sulhuna ve refahına bek
çilik etmekte devam eylemelerini söy
lemiştir. Kraliçe, Hollanda milletinin 
ve bilhassa denizcilerin ve balıkçıla
rın fedakarlıklarını bahis mevzuu et
miş, noel yortusu esnasında, Allahın 
insanları barışa davet mesajının yal
nız Hollanda milleti tarafından değil, 
belki bütün dünya tarafından anlaşı
lacağını söylemiştir. 

BİRLESİK AMERİKA 

iılnıan!ar Lelıli!eri 

kendi yurtlarından 

tardedeceklar ! 
Paris; :o. a 'l. - Polonya hüklimeti 

istihbarat ve vesait merkezi tarafın • 
dan ne~redilcn bir tebliğte, alman pro
P~"'anda nezareti yüksek memurların-

s z· dan birinin Berliner Börsen eıtung 

gazete!>in<le intişar eden bir makale
sine göre, alman lıükümetinin, sakat 
bırakılmış bir Polonya devleti teşki -
lini düşünmedikten başka, biiakis Al
manya'ya i1.h01k edilen arazideki Po -
lonyalı ahaliyi tomamen ta:-detınek ni
yetinde ol<lnğu söylenilmektedir. Bu 
alıaı;, almanların " Restgbiet ,, adını 
verdikleri umuın1 vali Frank'ın em · 
rindeki araziye yerleştirilecektir. 

Tebliğte, bu ahl\linin acıklı akıbeti 
tebarüz ettiriliyor, 

..> 

Arkadaşımız Neşet Atay Birle§ik Amerika dahi.tinde otomobille uzun 
b!r seyahat yapmış, ve çok enteresan tetkiklerde bulunmuştur. Karile
rimizin her birini alaka ile okuyacaklarına emin olduğumuz bu mektup
lan yakında bir seri halinde neşre bnşlıyacağız. Yukardaki haritada 
Neşet Atay'ın Birle,ik Amerika'da otomobille katettiği mesafeyi görü
yorsunuz. 

-n~~~~w:z:s:s;za~=:m;:~ 

Toprakları, menfaatleri 
tehdit edilmedikçe 

Bel~ika hükümetl 
bitaraf kalacak 

Brüksel; 20. a.a. - Belçika ınebu
san meclisinde hariciye bütçesinin 
müzakeresi münasebetiyle Hariciye 
Nazırı Spaak yaptığı beyanatta de -
mi~tir ki : 

" - Be1çika, kendi toprak tamam
lığı ve hayati menfaatleri tehdit edil
medikçe bitaraf kalmak azmindedir. 

Müstakil ve bitaraf bir Hollanda
nın mevcut olması da Belçikanın bi
taraflığı için zaruridir. Eğer Hollan
danın vaziyeti değişirse bizim hattı
hareketimizin de ne olacağ•nı şimdi
den tespit etmek ihtiyatsızlık olur. 
Ancak komiu memleket vaziyetinde 
hasıl olacak bir değişikliğin bizi ala
kasız bırakacağını zannetmek de hata
lı olur" 

Spaak meclisin sürekli alkışları a-
rasında, Finlandiya'ya vaki Sovyet 
tecavüzünü tenkit eylemiştir. 

Fransızlar Belçika • Fransa hudu
dunun kontrolünü şiddetlendirmişler 
dir. Huduttan halk Fransa'ya ancak 
hususi hüviyet cüzdanlariyle geçebi
lecekJerdir. 

Spaak meclisteki beyanatında hükü
metin ticari siyaset sahasında alınan 
tedbirleri ele izah etmiştir. 

Belçika' da gizli 
bir radyo bulundu 
Brüksel; 20. a.a. - Emniyet mü • 

dürlüğU Saint Hubert'te gizli bir tel
liiiz negriyat merkezi keşfetmiştir. Bu 
merkez, gayet mahirane gizlenmiş bu
lunuyordu. İşin içinde casusluk me
selesi bulunmasından şüpheleniliyor. 

Bu keşiften sonra, bir ec:nebl tevkif 
edilmiştir. 

Şüpheli bir kadın tevkil edildi 
Lüksemburg; 20. a.a. - Aslan · al -

man olan bir kadın fransız askeri ma
kamlar tarafından dün tevkif edilmiş· 
tir. Bu makamat, kadını uzun zaman
danberi nezaret altında tutmakta ve 
casusluğundan şüphelenmekte fdi. 

Hollanda' da • yem 
bir ticaret limanı 

Amsterdam, 20 a.a. - Ems rnansa. 
hında kıl.in ve alınanların büyük harp 
limanı olan Emden karşısında, Roter
dam'dan ve Amsterdam'dan az tehli
keye maruz Delfzijl HolJanda limanı, 
Hollandanın en büyük ticaret limanı 
haline gelmek üzeredir. Liman tesi
satı casusluğa meydan vermemek ü
üzere sıkı bir nezaret altında tutul
maktadır. Liman nakliyatı ve transit 
hakkında herhangi malılmat vermek
ten imtina olunuyor. 

Veziristan' da isyan 

genişliyorınu§ 
Kabil, 20 a.a. - D. N. B. ajansının 

Hindistan'nm şimali garbi hu.dudunda'll öğ
rendiğine göre, Veziristan'daki isyan ha • 
reketleri genişlemiş ve asiler Vazmak el • 
varında ingiliz öncülerine taarru:ı: etmiş • 
lerdir. Burada kanlı müsademeler olmuş. 
hır. 

Gene D. N. B. ajansına göre, dağlık hu
dut mmtakasmdaki btitün aşiretler isyan 
halindedir. 

İngiliz kıralı mıknatıslı 
maynleri tetkik etti 
Londra, 20 a.a. - Kıral, alman mik

natisli maynlerini yarım saatten faz
la tetkik etmiştir. Amiral Ceymis bu 
maynlerin mekanizması hakkında 

kendisine izahat vermiştir. Miknatis
li maynlerden üç yüz dört yüz tane
si toplatılmış ve zararsız bir hale ge
tirilmigtir. 

BB. Metaksas ve Bottai 
arasmda nutuklar 

Atina; 20. a.a. - Atina ajansı bil
diriyor : 

Dün akşam İtalya milli terbiye na
zırı B. Bottai şerefine verilen ziyafet
te Başvekil Metaksas bir nutuk söy
Jiyerek nazırdan Yunan miUetinin 
Duçe'nin kiyasetJi idaresi altında re
fah bulan asil İtalyan milleti hakkın
da beslediği hissiyata terceman olma
sını rica etmiştir. 

B. Bottai cevap vererek, B. Metak
sas'a, Duçe'nin selamını getirdiğini 

söylemiş ve 4 ağustos rejimine karşı 
duf.duğu hayranlığı anlatmıttır. 

Cümhuriyel 

a. a. Matbuat :o:ervisi 

· yasasmdalı:i ecu spekülasyonunu bahis 
mev.zuu etmekte ve pek rnülıim bir jhti -
yaca taallı.ık cıdetı bu nokta üzerinde acil 
tedbirler alınmasını istemektedir. 

Ticaret V eıkilimi-zle tacirlerimiz 
arasında İstanbul postası 

Yunuı Nııdi, piyasada cörülen ca.yri 
tabii fiyat yükselişi dolayısiyle, ticaret 
odasında Ticaret Vekili Nazmi Topçu • 
oğlunun da iştirakiyle yapılan toplantı • 
yı ve bu toplantıda en salihiyetli atız -
dan i~itilen hükümetin ıesini bahis mev
zuu etmektedir. 

Muharrir, muhtelif kategoriye men -
ıup tacirlerin, ortada spekülasyon ma -
hi)•ctinde fahiş fiyat tereffüleri olmadı
ğı neticesinde kaıar kılan beyanatına 
mukabil, meı;oli ay:ıkkabıcılar namına 
söz alan bir zatın aksini idJia ettığini 
ve nihayet Ticaret Vekilinin hakikate 
uyan ve uymıyıın bu sö:"lcri dinledikten 
sonra piyasa<la hic; bir fevkaladelik is -
temiyen ve bu hali temin etmek için ik
tısadi ve kanuni tedbirlerini almakta o
lan hükümetin hem dost elini, hem de 
demir pençes;ni gösterdiğini kaydettik
ten sonra Ticaret vekilinin, şeklen biraz 
tatlı sert olmakla beraber, gene memle
ketin ihtiyaı;larını kııcaklıyan sö?.lerini 
tacirlerin bile al!uşlariyle karşıl2~ttğm1 
söyliycrek makalesini bitirmektedir. 

VAKİT 
Almanlar türk dostluğuna nasıl 
hiyanet ediyorlar? 

Asım Us, dört sene evel Almanyll'da 
yaptığı bir ıeyahatin intibalariyle bu -
günkü vaziyeti karşılaştırmaktadır. O 
zaman Almanya'da genı;li~io a,kidesi ve 
imanı haline getirilmiş bir S0<vyet düş. 
manlı/;ı gördüğünü, hatta eski Ankara se
firi Suriç Yoldaşın Sovyet sefarethane • 
sinde kendisiyle arkadaşlarına verdiği 
bir ziyafete bile gitmesine almanların 
mani ol:nak istediğini aöyliyen muhar -
rir, bılgün anlaşılmıyan bir de&;işiklikle 
rus dostu olan Hitler Almanyasmın Sov
yetlerin en eski dostu olan türklerle bü
yük: komşusunun arasını açmıya çab~tl· 
ğını kaydediyor. 

Yeni Sabah 

En mühim dertlerimizde'D biri 
üzeriınde 

Hüseyin Cahit Yalçın, İstanbul pi • 

Zayıfların hali 
Suphi Nuri İleri, bu başlrk altında, 

Milletler Cemiyetinin ve bu cemiyete 
mc.'16Up olanlaan sade manevi al!k:ı 
göstermek ıuretiyle küçük Finlandiya'yı 
maddeten r\1$ silalunın altında ezilm.iye 
terkettiklerini ve hiç kimse.Un bilfiil 
yardıma ceısaret edemediğini söyliyerek: 
kor!..-u ve acze mahkum vaziyette kalan 
bitarafların gülünç halini i:ıah ediyor 
ve diyor ki: 

"Yann Balkan devletleri de aynr a
krbete giriftar oldukları vak.it akıllan 
başlanna gelecek "keşke Balkan ittifa
kına dört elle sarılsa.ydık., diyecekler a
ma iş işten ıeı;miş bulunacak. 

Hatta en ziyade bu akıbetten bence 
Bulgaristan müteessir kalacaktır. Çün. 
kü oyun bozanlık eden o olduğu e-ibi, 
muhtemel mütearrızların ideolojiı;inden 
de o müteessir ve gayri memnun kalan 
gene kendisi olacaktır.,, 

İKDAM 
Türk mühendisliğini takdir 

Abidin Daver, Milli Şefin Sıvas fi• 
mendifer atölyelerini geıdikten sonra 
türk mühendi&leri hakkında lütfettikleri 
takdiri bahis mevzuu ederek diyor ki: 

"Büyük Milli Şef'in, Erzurwn lıattı• 
r...ı yapan türk mühendislerini takdir bu
yurmaları, haşin ve zalim tabiatı yene • 
rek umran dumlupınarlarr kazanan bu 
imar kahramanlarına kar,ı, en büyük 
nıanevt mükafat olmuştur .. , 

TAN 
ihtikara. müsaade etmiyeceğiz' 

M. Zekeriya Sertel, ticaret odasında 
yapılan içtimaı bahis mevzuu ederek, bü. 
kümetin ihtikara müsaade etmiyecek o. 
lan kati hareket şeklinin, Ticaret Vekili 
Nazmi Topçuoglunun beyana.tiyle de sa
rahat ke&betti&ini söylemektedir. 

DENİZ HARBİNİN 
YENİ KURBANLARI 

ClTY OF KOBE adlı 4373 tonluk vapur ,imal denizinde torpil. 
lenmiş, hintli olan mürettebattan 18 kişi bir ,ark limanına 

çıkarılmıştır. Diğer tayfalardan haber yoktur. Bu vapur iki 
gün önce bir tayyarenin de taarruzuna uğramı§tı. 

JYTTE adında, 2750 tonluk Danimarka vapuru şimal denizin
de torpillenerek babnlmıı, mürettebatı kurtarılmııtır, Tay
f alardan biri hutaneye kaldırılmıştır. 

BOGE adlı ve 1950 tonluk Danimarka vapuru da bahnlmıştır. 
Bu hadiselerden sonra Daniınarka'nm harbin baımdanberi 
zayiatı 8 vapur ve 80 ölüyü bulmaktadır, 

SAMARIA adlı 19759 tonluk bir vapur, çarpf?ma neticesinde, 
hareket limanına dönmek mecburiyetinde kalmı§tır. Yolcu
ları teşkil eden yÜzlerce amerikalı ile mürettebattan nüfus
ça zayiat yoktur. 

ARCANSAS adlı bir vapur, bir İngiliz harp gemisinin "durt" 
emrine itaat etmiyerek tam süratle ilerleyip karasularına 
girmi~tir. İngiliz harp gemisi Everglade limanının önünde, 
tam kara sularının hududunda deınirlemit olup, vapurun 
çıkma11nı beklemektedir. 

SİROCCO adlı franııız destroyerinin batırdığı alman denizaltıla
rı sayısının Üçü bulduğunu, fransız bahriye nazın B. Cam;;>İ· 
nehi bir ziyafet esnasında bildirmiştir. Nazır, ~imdiye kadar 
30 • 35 alman denizaltısı batırıldığını söylemiştir. 

DANiMARKA armatörler ve denizciler komisyonu. timal deni
zinde sefer eden Danimarka gemilerinin güvertelerinde er• 
zak yüklü ve ışık tertibatı ile mücehhez iki sal bulundurma
larma karar vermİ§tİr. 

Stalin'in 60 ıncı 
yıldönümü 

bugün kutlanacak 
Moskova, 20 a.a. - Tas ajansı bil

diriyor: 
Sovyet memleketi 21 kanunuevelde 

Stalin'in 60 ıncı yıldönümünü teside 
hazır lanı yor. 

Bütün gazeteler Stalin'in hayatını 
ve sosyalist inşada oynadığı rolün 
muhtelif merhalelerini tebarüz etti • 
ren yazılar negrediyorlar. 

Moskova'da, Leningrad'da, Kiyef'
dc ve diğer birçok şehirlerde büyük 

Siyasal Bilgiler okulu 
talebesinin konseri 

19 ve 20 ilkkanun gecelesi Siyasal 
Bilgiler Okulu talebeleri Ankara 
Halkevi salonunda seçkin bir davet
li kütlesi önünde fantezi bir müzik 
konseri vermişlerdir. 

Mehmet Esendal'ın ko:ıscrin mahi
yetini izah eden bir önsöziinden son
ra gençler mandolin, gitar ve al:orde
on'la muhtelif tan~olar ve serenatlar 
çalmışlar, sololar ve trio1ar y"Jı:>mışlar, 
dinleyiciler tarafından dakikalarca al
kışlanmışlardır. 

ihtil§lcinin hayat ve faaliyeti hakkın- "Stalin'in 60 yılı" adındaki eserinden 
daki eserlerden mürekkep sergiler a- bir milyon nüsha h<ısılmıştır. 
çılmakta, mekteplerde, müesseseler- Stalin'in ihtilal mücadelesine sah
de, orduda, don.anmada ve bütün te- ne olan yerlerin filmleri gösterilmek
şekküllerde konferanslar tertip edil- tedir. 
mektedir. Birçok işçi, talebe ve entelektüeller 

21 kanunuevelde her tarafta toplan- Gürcistan cümhuriyetinde Stalin'in 
tı1ar yapılacaktır. Bu münasebetle ne§ 1 doğduğu 'ehir olan Gori'yi ziyaret 
redilen eserler arasında Kalinnin'in etmektedirler. 
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TURKİYE 

) 
Kar ilinin iklimi 

Finlerin - bugünlerde kullanı • 
lan tabire göre - turani oldukları
nı hiç bilemediğim bir zamanda, 
kırk ıu kadar yıl oluyor, lsviçre'
deki Cenevre ıehrinde gördüğüm 
finlindiyalı bir genç kız, yelpazesi
nin üzerine, tabii o valcitki harfleri
l"A'•zle, türkçe bir şiir yazmamı ister
Len Finlerin bizimle aynı ırkt2.D ol
duklarını temin ebnit olduğundan 
bunun doğru olduğuna o vakitten
l:-~ri tam kanaatim vardır. Onun için 
yeni muharebe haberleri arasmda 
ı:k sık geçen Kareli diyarının da 
aslı Kar ili olduğunu kuvetle zan
r,ediyorum. Zaten ajans telgrafları 
orada geçen muharebeleri haber 
'~rirken çokça kar yağdığını da 
bildirdiğinden zihnime gelen bu tah
min, her gün radyo dinledikçe, bi
rLı.z daha kuvetleniyor. 

Bu diyarın asıl adı nasıl olursa 
olsun, bazılan orasını bu mevsimde 
pek soğuk olduğu farzederek orada 
muharebe etmek iç in kıt mevıimi
nin seçilmesini pek ihtiyatsız bulu
yorlar. 

Vakıa bu mevsimde o diyarın ge
celeri pek uzun, daha doğrusu gün
.; üzleri hiç olmakla beraber Kar ili, 
daha cenubunda hlllunan yerlere 
ni&betle daha ıız soğuktur. Herkes 
bi!ir ki kıt mc"·siminde kar yağdığı 
günler en soğuk zamanlar değildir. 
Denim tahminimi kabul etmeseniz 
hile, ajansın orada kar yağdığını 

bildiren haberlerine §Üphesiz İnil -
ııırsınız. 

olsun, Finlandiya'da olsun, Siberya
dan hava aldığı için kıtm oralarda 
hararet aıfmn altında krrk derece-
ye kadar iner. • 

Görülüyor ki, bir diyarın iklimi 
bulunduğu arz derecesinden, yük
sekliğinden, deniz kenanndan ziya
de oraya gelen havaya göre deği
tir. Rusya'nın isteplerinden hava a· 

lan lstanbul'un bir yıllık vasati ha
rareti ta timalde Kopenhag harare

tine muadildir. lstanbul'un daha 

cenupta bulunan Anadolu yaylası 

da, fark tarafından açık olmaam -
dan dolayı, Asya'nın ortasından ha· 
va aldığı için kıtm daha soğuk olur. 

G.A. 

Acı bir kayıp 
Tıp Fakültesi ve 

yüksek baytar mek 
tepleri hayvanat ve 
parazitoloji üstadı 
Ordinaryüs Prof. 
İsmail Hakkı'nın 
ölüm haberini te· 
essürle öğrendik. 

Bundan kırk üç 
sene evcl Fransa 
Alfor baytar mek
tebini pek iyi de
rece ile ikmal eden 
Prof. İsmail Hak

kı, baytar mekteplerinde ve Tıp Fa
kültesinde uzun seneler tıbbi ilmi 
hayvanat derslerini okutmuştu. 

i Kİ S 1 
İrEne Nemizovıki'nin eseri olup Ya

zı işleri müdürümüz B. Mümtaz Faik 
Fenik tarafından tercüme edilerek 
gazetemizde tefrika edilmiş ve bu es
nada karilerimizin büyük rağbctiyle 
karşılaşmış olan " İkisi ,. isimli ro -
man u Ulus tercümeler kütüphanesi,,~ 
nin 17 nci sayısı olarak 270 aayfalık 
güzel bir cilt halinde intişar aahasına 
konulmuştur. 

" David Golder ., isimli, filme de 
çekilmiş eseriyle fraruıız edebiyat a
leminde birdenbire kendisine haklı 

ve parlak bir şöhret yaratmıt olan bu 
Rus kadını, halen Fransa'nın maruf 
edipleri arasında yer almış bulunmak
ta, ve her sene, büyük bir velfitlukla 
vermekte devam ettiği eserleri, en zi
yade rağbet görenler arasında sayıl
maktadır. 

41 İkisi ,, nin mevzuunu burada an
latauk değiliz. Tefrikası sırasında e
seri okumuş olup da kitap halinde 
tekrar okumak arzusunu duyacak o
lanlarca bu mevzu esasen maltlmdur. 
Okumamış olanlar için bu koskoca 
cildin birkaç satıra sıkıştırılacak bir 
hülasası hiçbir şey ifade etmiyecektir. 
Bu derece canlı, vaka, his ve hayat 
dolu bir romanın mevzuunu, ona iha
net etmeden hül§sa etmek şüphesiz ki 
mümkün değildir. 

Mümtaz Faik Fenik'in pürüzsüz ve 
güzel UalO.bu, eserin, dilimize geçer
ken aslındaki kuvetten hiç birşey kay
betmemesini fazlasiyle temin etmit .. 
tir. 

Kış gecelerinde zevkle ve alakayla 
okuyacak eser arayan karilerimize 
bu eseri bilhasaa tavsiye etmek isteriz. 

Satılık makineler 

Yurdumuzdan kolipostal suretiyle ya -
pr!an ıevkiyatta bazı yolsuzluklar olduiu 
ve bilhasaa birçok maddelerin bu yol ile 
ihraç edilmekte okluğu anlaşılm.ışıtır. Bun
dan böyle kolipostal suretiyle vaki sevki· 
yatın sıkı bir surette kontrol odilmes.i.n.i ve 
bu işe 15.zım gelen ehemiyetin verilmesini 
Gümrük Vekileti alikahlara bildirmiştir. 

Ankara belediye 
reıs muavinliği 

B. Halilk Nihat Pepeyi'nin İstan -
bul vilayeti vali muavinliğine tayin 
edilmesiyle inhilal eden Ankara bele
diyesi reis muavinliğine Sivas viliyeti 
idare heyeti azasından B. Rauf tayin 
edilmiştir. B. Rauf'a yeni vazifesinde 
muvaffakıyetler temenni ederiz. 

Halkevinde konser 
İki gündenberi, Ankara Halkevi'n

de, Siyasal Bilgiler Okulu talebesi ta
rafından halka mahsus konserler ve
rilmektedir. Bu konserler genç mek
tepliler tarafından halkın müzik ter
biyeaini inkişaf etfaecek bir şekilde 
tertip edilmiştir. 

Siyasal Bilgıi•r Okulu talebelerin
den Nazım Süer, AJaettin Mutver, Zi
ya Eralp, Cihat Mutver, ve Ertugrul 
Sosyal'ın hazırlamı§ oldukları konser
lerin baıltca hususiyeti münevver 
gençliğin Halkevlerinde vazife almak 
suretiyle onun gayelerine yardım et
mek ve halkın seviyesini yükseltmek 
hususunda gayret sarfeylemektir. Bu 
gençlerimizin konserleri sık sık tek
rar olunacaktır. 

Halkevinde yarın bir 

konferans verilecek 

Kütahya; 20. a.a. - Resmi ve pro- RADYO DİFlJT.YON POSTALARI 
jeli ıahalar müteha•sısı Victti Viyoli TURKİYE ANKAP~ 

Radyosu Radyos-.ı 
tarafından yapılan dok&an küsur bin ıı;.ıa m. 182 Kcs/ 120 Kw. 
lira bedeli keşi fli Kütahya stadının 31.70 m94{;5 I<w 20 Kw. T. A. P. 
otuz bin küsur liralık tribün kısmı ta- PERŞEMBE : 2 ı. 12. 1939 
mamcn ikmal edilmiş ve kırkbir bin 12.30 Pı·o&ram, ve memleket ıaa.t ayarı. 
küsur liralık ihata duvarlariyle fut- , 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
b ı k · • k . "h 112.SU T ürk. müzig:i : Halk türküleri ve o-

o ve oşu pıstı ısmının ınşaatı ı a- yun havaları 
le edilmiştir. Kütahya pek yakında Okuyanlar: Sadi Ho .. eı. Mefharet Sağ 
emslli büyük şehirlerimizin bir kıs - nak. 

Çalan : Sadi Yaver Ataman. 
mında bulunmıyan çok güzel bir stad- 13.30 Konutma (Kadın saati). 
yoma kavuşacaktır. 13.45 - 14.00 Müzılı: : hafif muzik (Pi.) 

18.00 Procram. 

C. H. P. kaza kon;re!eri 
18.0S Memleket saat ayan, Ajanı ve me. 

teoroloji haberleri. 
18.25 Müzik : Radyo cu orkeıtraıı. 
19.00 Konullll&. 
19.15 Türk müz.iği 

ÇaJanlar : Fahire Fersan. Vecibe, Cev· 
19 birincikanun sah Haymana ka - det Çagla, İzzettin Ökte. 

zası Parti kongresi Parti Müfetti•i ı - Okuyan : Melek Tolıcöz. 

devam ediyor 

:ı 1 - Rast peşrevi. 
Bay Esat Uras'ın ve müşahit olarak 2 • Lemi . .Rast tarkı : (Sum ıibi oln= 
bulunan vilayet idare heyeti reisi İl>- dahi) 
rahim Aya•lı ile viHiyet idare heyeti 3 - Sadi - Sedh prkı : (Ruhumda ölcıo 

• nağmede). 
basından Ali Rıza Sun'un huzurla - 4. Mu•ıafa Nafiz - Su.zinalı: ,.rıa : (Sen
riyle ve Atatürk'ün hatırasına ithaf •iz bu ta.balı) 
edilen beş dakikalık tazim süktltiyle 5 - N cyzen Burtıan - Sudnak ,.rıa ' (Hayli demdir) 
başlamıştır. 2 - Okuyan : Necmi Rıza Ahıekaa 

Kaza idare heyeti reisinin bir yıl • 1 - Arif Bey - S11Zinak p.rla : (Bir dil lı:I 
) k · esiri gam olur) 
ı mesaı raporu okunmuş ve kongre- 2 • Rahmi Bey - Suzinak '""la ı (Blr 

ce bu rapor tasvip edilerek nizamna· sihri tarap) 
me hükümleri içinde çalışmasını mü- 3 • Arif Bey - KUrdilihicazklr aarkı ı 

· "d (Düşermi şaıuna) 
teakip yem ı are heyetini seçmiş ve 4 • Suphi Ziya . Kürdilibicuklr p.rla 
Değişmez Genel Başkana, başkan ve- (Bir gamlı hazanın ıeherirule) 
killerine ve Genel Sekretere saygı 3 - Okuyan Semahat Özdenoes 

1 - Mahmut Celllettin paşa - Kl.l'Clfar 
telgrafları çekerek kongresini bitir - ,arkı : (Vah meyuai viaalindlr) 
miştir. 2 · Sel. Pınar - Kürdilihicar.klr prb 

Kongrede kaza kaymakamı ve bele- (Aşkınla yanan kalbime) 
3 - Rahmi Bey - Kürdilihica:rklr pt4cı ı 

diye reisi ile belediye meclisi azaları (Mahrumu ııevltim) 
ve halk ha7.1r bulunmuşlardır. 4 - .... - Kürdililıicazlrir ıarkı : (Gön-

8 -' k · 'd tümü başka emellerle) 
«<l eaır e 20.15 Konu:ıına (Bibliyoiirafya aaati) 

Balıkesir; 20. a.a. - Parti kaza 20.30 Türk müziği : Fasıl heyeti 
kongreleri sona ermiştir. 21.15 1.tüzik : kilçük orkestra (Şef : Ne· 

Büyük bir alaka ile takip edilen ~i~ t'!~:::~ Siede : Sigaralı kız 
kongrelerde delegeler mahall! işler 2 - Demerssemann : Annjuez'de bir bay
Uzerinde dileklerde bulunmuşlardır. ram 
Görüıımcler tam bir samimiyet ve gö- 3 · Becce : Rüyl (keman için) 

·· b' ı· 4 - Jos. Strauss : Köy kırlanpçlan 

Bunun da bir tesadüf olduğu ha
tırınıza gelirse oradaki eski hava 
raporlan Kar ilinin daha cenupta 
yerlere nisbetle kıtm daha az so -
ğu!.. olduğunu gösterirler. O rapor
lara göre Ruaya iateplerinden ıima
le doğru gidilip de Baltık denizine 
yaklaııldıkça kıtın soğuklar azalır. 
Ri!l"a kıtın Moakova'dan daha az so
ğuk olduğu gibi Petrograd tehrinde 
bile - burası denizden biraz içeri
ye çekilmiş olduğundan - kıt mev
simi Helsinki'dekinden hem daha u
zun, hem daha tiddetli olur. 

Yüksek hitabet kudreti, ilim ve fa
ziletiyle kendisini tanıttırmış olan 
mumaileyh, adedi binlere varan he -
kim ve veteriner yetiştirmiştit. 

Yarın saat 17.30 da Ankara Halk • 
Sümer Bank Umum Müdür- evi'nde " Tlirkiye'deki körler ve kör-

lüğünden: lük ., mevzuu üzerinde bir konferaruı 

ruı ır ıği ile cereyan etmiştir. Parti 5 - Fricd Walter : Eski tarzda ilvertilr 
baş.k~lığı villlyct ve belediye dilek- 6 - Heinz Link : Entermezzo 
lerının tahakkuku için icap eden ted- 7 - Schcrapow : Pavlova (Aiır valı) 

Şu kadar ki, deniz kenarlannın 
daima daha az soğuk olmaamdan 
dolayı, Kareli'nin de cenuptaki yer
lerden daha az aoğuk olmasını Bal
tık denizine atfetmek doinı olamaz. 
Bu denizdeki suların, Gof - Strim'• 
in ılık sulariyle ıaman Okan deni
zindeki sularla miinaıebeti pek az 
cıduktan baıka laveç dağlarından 
gelen erimiı kar sularından dolayı 
E:a.ltık denizi daima soğuktur. 

Pek ziyade sevdiği Türk gençliğine 
birçok asar hediye etmiştir. Avrupa 
birçok ilm! cemiyetlerin azası ve fran
sızca, almanca olarak neşrolunmuş 

mesaisi vardır. Ailesine beyanı tlzi
yet ederiz. 

Bugün Matinelerden itibaren 

Mefsuh Kütahya Çini fabrikasına verilecektir. Konf•xa.ruı verecek olan 
ait olup halen Kütahya Keraınik fal>- B. Mithat Enç, bundan birkaç sene 
rikaaında muhafaza edilmekte olan a- eve! Ankara Hukuk Fakültesi'nde o
§2ğıdaki listede müfredatı gösterilen kur.kon gözlerini kaybetmiş bir gen • 
ınakina ve aletler Bankamızca pazar- cimizdir. Mitlıat Enç, bundan sonra 
!ıkla ııatılığa çıkanlmıttır. Talip olan- Amerika'nın Kolwnbia üniversitesine 
ların IS sonkanun 1940 tarihine kadar gitmiı ve oranın terbiye fakillteıılni 
Bankamız Ticaret Şubesine müracaat bltberek memleketimize dönmi1ştilr. 
ebneleri : 

b" ı · ı k 8 - Rebikolf : Vaıı. 
ır erı a ma üzere çalışmalarına baş- · 22.00 Memleket ıaat ayan, Ajanı haber• 

lamışlardır. Ieri, ziraat, esham • tahviJSt, kambiyo 
nukut borıuı (fiyat) 

Serbest konferans 
22.20 Müzik : küçük orkestra (yukardakl 
protramın devımı) 

22.35 Müzik : Opelra Amıluı (Pi.) 
Devlet konıerva.tuarında tertip edi- 23.00 Müzik : caz~an.d (Pi.) 

len aeri konferansların ikincisi yarın-ı Z3.25 - 23.30 Yarınkı pro~ram, ve lıaparus. 
ki cuma g!ini1 aaat 18 de Ahmet Kutsi 
Tecer tarafından verilecektir. Mevzu 
0 köylü temsilleri ,, dir. Herkes ge
lebilir. 

Dün Nafıa Vekaletinde 

memurluk imtihanı yapıldı 

Bununla beraber bu denizin ke
narlarında aoğuk içerlerden daha 
azdrr. Eylülde bile Moskova pek ıo
ğuk olduğu halde Heloinki'de Riga
da, hatta Stokholm'da hararet bir 
lt:aç derece dak,a yüksektir. 

Buna ıebep, "t>kan denizinden su 
alamıyan Balbk denizinin buna 
karııhk oradan hava almasıdrr. O
kan denizinden gelen hava Baltık 
denizinin sularını ısıtamazsa da, ke
nardaki bölgeleri biraz mtır. Onun 
için Kar ilinin iklimi Holanda'nın 

iklimine haylıca yakındır. 
Fakat Baltık denizi kenarı, kıt 

mevsiminde bu ılık hava ancak ls
tokholm'dan geçen arz derecesine 
kadardrr. Oradan yukansı lsveç'te 

ULUS Sinemasında 

YAŞAMAK 

ZEVKTİR 
Baı Rollerde: Amerikanın 

2 büyük artisti 

lRENE DUNNE - DOUGLAS 
F AIRBANKS JR. 

Istrraptan kıvrananlar... Acı• 
dan hetbaht olanlar ••• A,k bu
lamıyanlar .•• Meyua olmayınız 

bu filmi görünüz kafi .... 

Aynca: Erzurum lataıyonu
nun muazzam açılı§ töreni 

ve Metro Jurnal en aon 
dünya haberleri 

Matineler: 2,30 - 4,30 - 6,30 
Gece 9 da başlar 

Akf&Dl için numaralı yerlerini
zi lütfen evciden kapatınız. 

Tel: 6294 

HULASA 

Makinenin iami : 
Toprak kırma makinesi 
Pres makinesi 
Tulumba ( preee ait ) 
Otomatik §2lılon tertibatı 
Boya değirmeni 
Boya eritme aleti 
Büyük şablon tertibatı 
Küçük şablon tertibatı 
Çamur ezme makinesi (kllçUk) 
Çamur ezme maklnası (büyük 
presten çıkan çamur tabakaları 
için ) 
Sırça eritme fırını 
Mazot motl!ri1 

4761 

Toplantıya dôvet 

Adet 
1 

··1 
l 

1 
1 
1 
1 
1 
• 

1 
1 
t 

Halk Musiki Yurdu'nun fevkaltde 
olarak umumi heyet içtimaı 22/12/939 
tarihli cwna günü saat 21 de yapıla
caktır. Sayın azanın teşrifleri. 

Ruzname 
1- Eski idare heyetinin ibrası. 
2- Yeni idare heyetinin intihabı. 

4753 

Almanya'nm ıimalindeki serbest ıehirlerden birinde 
bir burjuva ailesinden dünyaya ııelen Tonio Krö&er, 
daha genç yaıında mensup olduğu cemiyetin dağıldııJı~ 
nı hissediyor. Aldığı ananevt terbiye ile yaşadığı ıana.t· 
kir hayatının biribirine zıd temayülleri arasında s3.lla· 
rıarak kendine bir yol çizememekten mı:.staripti r. 
Sevmek, 1aıa.mak, bir kelime ile herkes ııibi olm_a~ !ç~n 
aarfettiii bütün gayretlere rağmen, bunun kendısı ıçın 
imkln.aı.ıı olduiunu sörüyor. 

YAZAN: 
Tlıomas MANN 

Erzurum - Uzunahmeller 
dem ryotu 

Erzurum ile Uzunahmetler arasın -
da yapılacak olan demiryofu inşaatı 
ve ray ferşiyatı hakkındaki proje, 
plAn ve §8rtnameler tamamlanmıştır. 
İnıaat ve ameliyatın muhammen be -
deli 2.350.000 lira olarak tesblt edil -
miıtir. Münakasa ve ihale ikinci ka
nun ayının ilk haftasında yapılacaı

tır. 

ZAYILER 

Za7J - 1925 de memurlar kooperatifin
den. aJımnıı olan 2913 ve 2946 numaralarda
ki hisa.e aenetleri zayi edilmistir. Yenisi 
çılıanlacatmc!an eskilerinin hükmü yok • 
tur. Hüsnü Nihat Escnııin 

4756 

Zayi - 3285 No, h HMemurin kooperatif 
eirketi" hi•se ıenedinl zayi od.ip yeniıini 
alacağım.dan hükmü olmadığı ilin olunur. 

Hariciye Hukuk Müşavir muavini 
Ömer Fikret Merhacı 

47ş.ı 
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Seyfettin Ersanlı 

Nafıa Vek!leti Merkez teşkili.tında a
çık bulwıan memurluk ve dak:tiıolukler i
-..•~ :--,.••ır-: ~·•a. ı:ı:ıtltı•!Q" dUn Nafıa 
V ekaıetr konferans ıa ooanoa yapumııtır. 
İmtihan neticesi birkaç güne kadar belli 
olacaktır. 

Lağım yaptırılacak 
Yenisehir Kızılay lı:arıısı. Emciler 
caddesi Paşakay apart. No. 8. Pazar • 
Perıembeden maa.da her ~n saat 14 : Gazi Terbiye EnıtitWü Müdür. 
ten oonra. Tel: 6-436 4696 ;: lüğünden ı • 

--ıı, 1111111111111111111111111111111111111 r 1 - Enstitilmilz hala lağamlarının 
umumi mecraya bağlanması açık ek

GÖZ 
hastalıkları mütehassısı 

Dr. Muzaffer Sander 
Cebeci Hastahanesi 

Göz Kliniği Şefi 
Adliye Sarayı caddesi Sarraf 
Hakkı Apartman Telefon: mu

ayenehane 2025; ev: 3761 

siltme ile münakasaya konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedel 2600 lira

dır. Muvakkat teminat 195 liradır. 
3 - Eksiltme 2. 1. 940 salı günü sa

at 14 de Ankara Mekteplet muhase -
beciliğinde yapılacaktır. 

4 - Fenni şartname ve ke§fini gör 
mek isteyenler okul idaresine milra • 
caat etmelidir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saat
te kanuni vesikalariyle birlikte mez
kur komisyona gelmeleri. 

(6455) 16395 

lünü sarstı ki istemeden karanlığa doğnı geriledi. 
çizgilerinin kırıtığmı kimseye göstermemek için •• " 

ÇIVİI#. N: 
M~lunet KARASAN 

Böylece kendini tamamen ıanata, yaratmıya, kudre· 
te veriyor, fakat bu onun için bir nevi ölümdür, Çünkü 
cemiyette yalnızdır. Ve bu inzivaya daha fazla taham
mül edem.iyerek, ıellmeti firarda, mücadeleyi bırakma
da buluyor, ve celdiği yerlere doi ru yeniden bir ıeya
hate çrKıyor , ıimdi bu seyahat in intibalarını anlatıyor. 

No: 22 

"Unuttum mu sizleri?" dedi kendi kendine, ha• 
yır, aıl&I Unutmadım, ne seni Hanı, ve ne de ıenl 
sanşm lngel Sizin için çahııyorwn, ben, ve alkııla. 
rı iıitirken, yan gözle etrafıma bakıyorum, ıizin de 
ittirakinizi görmek için ... Don Carloa'u okudun ma 
timdi, Hans Hansen, bahçenizin kapıaı önünde vad 
ettiğin gibi? Okuma onu! Bunu aenden istemi• 
yorum artık. Yalnız olduğu için ağlryan o krraldaıı 
sana ne? Parlak gözlerini ıiirlerin ve melankolik 
fikirlerin üstünde bulandırma ve soldurma .•• 

aı . Tonio Kröger'in, biraz ilerleyince, görebildiği 

piyano salonunda, olgun yaıta, migaralarını tüttü
ren, birçok baylar kağıt oynamak için toplanmıılar
dı. Bayanlannın yanında, veya aalon drvarlan bo
yunca, kadife sandalyeler Üzerine oturan diğerle
ri de dans edenleri seyrediyor ve anneler, küçük 
kaput tapkalan hatlarında, ellerini göğaü üstüne 
kavuıturmuı, gençlerin kayna~masını aeyreder
ken, ellerini açık dizleri üzerine koyuyor, ve mem· 
nuniyet içinde yanaklarını kabartıyorlardı. Salo
nun bir kenarına bir Eıtrade kurulmuıtu, ve muzi· 

kacılar marifetlerini burada göateriyorlardı. 

Aralarında bir borazan vardı, sanki kendi ae
•inden korkuyonnuf gibi, tereddüd ve ihtiyatla ça· 
hyordu, fakat gene durmadan bozuk ve akordsuz 
sealer çıkarmakta devam ediyordu. 

Çiftler sallanıyor ve dönüyordu, diğerleri se.lo
_.un etrafında kol kola dolaııyordu. Balo kıyafetin 
<le değillerdi, Üzerlerinde sadece pa'.'!ar günü gİyi .. 
bn yazlık kır elbiseleri vardı. Ka•ıalyelerin Üzerin
de bütün hafta itina ile saklanan, yerli biçimde el
biseler vardı; genç kızlar, korsajlannda küçük kır 
çiçeiti demetleri ile1 açık ve hafif roplar giymiıler-

di. Salonda birkaç çocuk da vardı, kendi tarzlann
da dans ediyorlardı, muzika durduğu zaman bile. 
Kırlangıç kuyruklu bir caket tasıyan, leylek bacak
lı biri, monoklu ve ondülasyonlu saçları ile bir vi
layet arslanı, bi~ posta direktörü veya ona benzer 
bir §ey, balonun mürettibi ve tefi oloa gerekti. Da
nimarka romanının komik bir §ahsmm tecessümü 
denilebilirdi. Acele içinde, terliycrek, tamamen iti 
ile meıgul, her yerde hazır ve nazırdı; ayak uç.la .. 
rına baaarak yükseliyor, sivri uçlu, rugan ayakkap
lan ile ayaklarım tuhaf bir biçimde dolandınyor, 
ve böylece, s~?on boyunca iıgü..:ar bir tavırla tavus 
kutu gibi kabararak dolaşıyordu. Omuzunda taıı

dığı, ve ara BJra muhabbetle başını ondan yana çe

virdiii, mevki ve rütbesinin ali.ıneti binbir renkli 
büyük kokardın şeridleri arkasmda yelpazelenir
ken, kollarmı havaya koldırıyor, emirler veri7or, 

mızıkayı çaldırıyor, ellerini çarpıyordu. 
Evet, oradalardı, bugün ı;üneş ııığı altında, To

r.io Kröger'in öniinden geçPn iki varlık. Yeniden 
gördü onları, ve ik~s;ni d~ bird~n ke~(ederek içi:ıde 
iirperme ile dolu bir sevinç duydu. Hanı Hanscn, 
kapının önünde, yakınında duruyordu; ayaklan Ü· 
zerine sağlamca dikilmiı, biraz önüne eğilmİ§, dü .. 
ıen kınntılan toplamak için, elini çeneıinin altm-

da çukurlaıtırarak büyük bir paata parçl\BJnı yutu
yordu. Ve turada, drvıırın önünde lngeborg Holm, 
santın lnge oturuyordu; ve tam bu ınrada, posta 
memuru, hindi gibi ke.bararak ona doğru ilerli
yor, bir eli arkada, diğeri kibarca göğsü önünde, 
dan.:5a davet etmek için, naziki.ne eğiliyor; fakat 
batını salladı, ve fazla yorgun olduğunu, biraz din
lenmek iotediğini iııareı etti; bunun üzerine baş 
memur yanına. oturdu. 

Tonio Kröger, onlara, vaktiyle kendileri i>..İn aık 

azabı çektiği iki varlığa bakıyordu, Hana ve lnge
borg. Bunlar onlardı, sadece bazı huıusiyetleri ve 
benziyen elbiseleri dolayrsiyle değil, fakat ırkları 
ve tiplerinin mağrur, basit ve eritilmez bir ihti
yatla birlikte, bir safiyet, berrakiyet ve sükunet 
fikrini davet eden aydın, çelik mavisi gözlü ve aa
rı§ın saçlı biçimlerinin aynı olu1u ile de •• Onlara ba
kıyordu, ve gördü ki Han• eskisind.,n daha cüretli 
ve denizci clbis1?:1i altında, geniş omu-ı1arı ve i,,ce 
kalça!,.rı ile, daha iyi yapı!ıya benziyordu; lnge
borg'u gördü; ba~ını çapkınca yana atıyor, eHni, 
- no hassaten güzel, ne ha"alen ince bir küçük kız 
eli, - kendine mnhaus bir tarzda ensesine götürüyor
du. Ve robunun hafif kolu diraeğinin yukanamda 
kayıyordu, ve ansızın, o kadar acı bir haaret ırön-

Senin gibi olmak 1 Yeniden dünyaya gelmek, se
nin gibi dik, şen ve saf, normal, muntazam, All1th 
ve insanlarla mutabık olarak büyümek, kaygısız .-e 
me•ud kimacler tarafından sevilmek, seni kendim .. 
kan edinmek, lngeborg Holm, ve senin gibi bir oğ
lum olmak, Han• Hanaen, bilgi denilen ilahi lanet• 
ten ve yaratmak azabından azade olarak bayağı 

hayatın saadetleri içinde yapmak, sevmek ve me
aud olmak ... Hayata yeni baştan baılamak? Fakat 
nafile, böyle olacak değil mi gene? Bütün olanlar 
yeniden olacak değil mi? Zira bazılannm :ı:aruri 

olarak yollarını sapıtması, zaten onlar için bir yol 
olmadığındandır ..• 

Musiki sustu; dinleniyorlardı; serinletici içkiler 
dağıtıldı; baı memur, elinde ringa saltası ile 
y\iklü bir tepai ile, iki yana koıturuyor, bayanlara 
hizmet ediyordu. lngeborg'un önünde bir dizini 
yere koydu, küçük kupayı sundu, ve bu onu sevinç• 
ten kızarttı. 

Fakat aalonda, camekanlı kapmm altında, ayak• 
ta duran oeyirci göze çarpmıya baılamııb. Ve 
aıcakta kızanıuı rizel cehreler aukm Te sonıcu 

(Sona Par) 
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Kamutayın dünkü toplantısinda Müdafaa 

Teşrii masuniyet meselesi zihniyetinde 

üzerinde müzakere oldu değişiklik 

Kendi kendini bahran 23 alman 
gemisinin hacmi: 139.423 ton! 

(Başı 1 inci sayfada) 
••onu daha kolay muvaffakiyet ka

Bazı sulh mahkemelerine verilen 
zanabilecefi difer taarruzlara aevk
edebilir. 

Bu cereyana göre vakti geldiği 
vakit müdafaadan çıkmak, ve al· 
man orduaunu arayıp bulmak la
znn: nuıl ve nerede? Burada müta· 
lealar deiiıiyor. Fakat hepai ciddi 
çarpıımalara imkan araıtırmak 
noktaamda birleıiyor. Ba111ettiğimiz 
generalin fikrince, bir alman zaf e
rinin kendileri için yakın tehlike 
teıkil ettiği bitaraflar, Almanya'yı 
mağlup etmek iatiyen müttefikler 
cepheainde yer almalıdırlar. Böyle 
memleketlerin bitarafhğmı, general, 
''kendi evini tehdit eden yangm 
kartısmda, ate~le mücadele etmek 
külfetini yalnız komıulanna bıra· 
karak ellerini kavu§turan ev aahibi· 
nin" vaziyeti ile muhayeae ediyor. 
İyice hazırlanmıı olduklan an1aıı. 
lan müttefik ordulannı Zi~frit hat· 
tı dıımda alman ordu1an ile temasa 
getirebilecek bitaraflar hangileri
dir? Maliim! 

(Baıı 1 inci say/ada) 

transatlantiğinin kendi kendini ba
tırması hidisetıi, müttefikler tarafın
dan zaptedilmemek için kendi müret· 
tebatı eliyle batırılan alman gemileri 
adedini 23 e çıkarmaktadır. Bu gemi
lerin mecmu tonajı 139.423 tonu bul
maktadır. Ayrıca Fransa ile İngilte· 
re tarafından 88218 ton tutan 19 gemi 
zaptedilmiıtir. 

Son günler içinde 

salahiyet lıakkında Adliye Batan, bahrılan 
ve bahran gemiler Vekilimiz İzC!hat verdi 

(Baıı 1 inci sayfada) 

basında da yaı:ılmıı olduiu lizere istenilen 
"uıtaların aeyyar meteoroloji istasyonla
rının tesisi için olduğunu, askeri ebemi • 
~etinin, tayyarelerin ıevk ve idaresi bakı
nundan büyük olduğunu, her banıi bir te
kilde yapılmak iıtenilen taearrufun bu işle 
alikası olmadığını iflde etti. 

Tekrar söz alan Ziya Gevher Etili esba
bı mucibeyi okumuı olduğunu bu lüzuma 
itirazı olmadığını söyledi ve otomobil ka
nunurnın bir an evel Meclise getirilmeııi 
huauıunda ısrar etti. Salih Yargı'nın yeni
den verdiği izahat ii:ı:erine liyihanın mad • 
delerine geçildi ve aynen kabul olundu. 

T qrii maauniyet mueleııi 
Altı mebusumuzun tC1rit masımiyetle

tfnin refi hakkmda Baıvekiletten gelen n 
mabtelit encümence tetkik edildikten son· 
n dahili nizamnamenin 108 inci maddesi • 
ne tevfikan mütalea beyaniyle umumt he • 
,-ete ıevkedilen mazbatalar okunurken ge
ne muhtelif hatipler söz aldılar. 

Urfa mebusu B. S:ımi İıtbay'ın, telsiz 
kanununa mugayir hareketinden dolayı teı
rit masuniyetinin kaldırılması bakkın.daki 
nıazbatanm okunması ıırasında söz alan 
Zi:ra Gevher Etili, birkaç senedenberi me. 
bus arkadaşları hakkında telsiz kanununa 
muhalefetten dol.ayı bu türlü müzekkereler 
ıelmekte olduğunu hatırlattıktan sonra bu
nun her vatandaıın başma gelebilir bir 
hll olduğunu, fe\:at arkaduları hakkında 
böylece tekerrürünün sinirlendirici bir ıe
kil aldığını, Posta Telgraf idare.i taksit 
•rakti geldiği zaman radyo abonelerine 
.. telefonda olduğu gibi - bir fatura gön • 
dermek usulilnü ihdu ederse bu ıibi hldi· 
selerin önü alınmış olacaiını, taksit :ı:a • 
manını hatırda tutmanın gilçlüğünü anlat
tı ve Gümruk ve İnhisarlar Vekilinin bu 
fıi üzerine almaımı rica etti. 
•
1Mebcular hakkındaki davaları 
"devre aonuna bırakmamalıyız!" 

Kürsüye relen B. Refik İnce (Manin) 
B. Ziya Gevher'in temaa ettiği meseleye 
daha ıümullll bir gözle bakarak, teerit ma
awıiyetlerin refini istiyen mazbataların 
içinde nazarı dikkati celbetmesi li:ı:ım
ıelen bir mesele bulunduğunu s';.;ledi ve 
dedi ki: 

.. _ Meba• olmadan ••el •azifei memu
riyetlerini suiistimal eden arbdaılammzm 
eter ıerikleri varaa onlar huzuru blJdmde 
cezalarını göreceklerdir. Fakat di&erleri 
devre sonuna kalacak. Matbaacı cezayı çeke 

;tılu;1;~1;a~~=;~;e~~'.'1~1<ft u a ac • 
'tır. Bütün bunların heyeti umumiyesi ben
ce berinde eusb olarak tevakkuf edilmesi 
lhımcelen Ye batıl bir defa daha mevzuu 
bab.olduiu ıibi kanunen ve niumen de -
iil, taamülen teıekkül eden bir va:ı:iye· 
tin temadi etmesinden ileri ıelen bir hi -
diee lrarıı•ındayız." 

Hatip bundan ıonra, biribirini tlkip e
den devreler içinde maznun mevkiinde 
kalmayı arkadaılarımn da iıtemiyecekle • 
rini, 1etkilltı eu•iye encümenipin buna bir 
care bulmasının yerinde olacaiını ve mese
l& titil devrelerinde mebuıların da diier 
Yatandaılar ıibi hlkim huzuruna çıkmala· 
rmm bu ıuretle temin edilebileceiini söy
ledi. 

Telılz kanununa muhalefet suçu mevzuu 
IHrinde .O. alan batiplet"den B. Hasan 
Fehmi Ataç (Gümüpne) de, her evine 
ndyo alanın bükümete haber vermesi lü • 
aumu fberinde durduktan sonra, tabiatiyle 
bunun bir de kuvvei müeyyidesi olacaiını 
ve takıitini nlıctinde ödemiyenlerden iste
nen cezayı nrıi bakımından tetkik etmek 
aaretiyle mnelenin baaitleıtirileceiini izah 
itti ve dedi ki: 

"- O maddeyi her hanci bir arkadaıı
mızm n:ra bükümetin teklifi ile tadil e • 
deriz, Bir kere versisini tahsili emval ka
nununun dairei fijmuliine alını:. Devlet 
Yerıileri halrtunda l>eyanname vermiyen -
lere nasıl para cezası veriyorsak o niıbete 
söre % 20, ~ 50 batti bazılarından 5 mis· 
line kadar aldıi111nz ıibi bunu da en yük
Mk bir hadde çıkararak bir para cezası 
&ayin edebiliriz.,. 

B. Hasan Fehmi, Refik tnce'nin temas 
ettiii diler mevzua, yani mebuslar hakkın
daki divaların devre sonuna bırakılması 
mevzuuna ıec;erek buıtdn müzakere edil • 
mekte olan kanunla bu me1elenin alakadar 
bulunmMlığmı bir takrir verildikten 90nra 
bunun hakkında o zaman konuparun mu
nf* olacaiını söyledi. 

Rasih Kaplan da bu iıin bir alacalı: dl
,,_. bir hukuk dlvası olduğunu, binama • 
l.,tl diler hukuk dlvaları ıibi meclise ıel
memesi icap ettiiini söyledi. 

B. Recep Peker'in •özleri 
Bundan sonra söz alan adliye ve tetki

lltı ua1iye muhtelit encümeni reiıi B. Re
cep Peker (Kütahya), Refik tnce'nin söy· 
lediii rıbi bu mazbataların bir teamüle is
tinaden tanzim e.dilmediiini, belki, teıkila
tı esasiye kanununun ruhuna ve maddeleri
nin metnine tam bir surette uyııun olarak 
yaJfıldıgmı söyledi. 

Bundan aonra hatip, parlamento baları 
için kabul edilmiı olan te$rii masuniyet 
mefhumunun, esas hukuk bakımmdan uzun 
bir tAhlılini yaptı. Meşhut suçlar kanunu
na ıiren ıtır cezayı müstelzim suçlardan 
ıayrilerinin mebuslar hakkında devre ıo • 
nuna bırakılmasının doı:ru olduiunu izah 
etti 

B. Recep Peker, kendisinden eve! .lı:o -
nuıan hatiplere teker teker cevap verdıkten 
aonra bu tekim ıçinde bulunduğumuz halk. 
çı ve milliyetçi rejime uygun bulunduğunu 
aö:yliyerek ıözlerini bitirdi. 

Mazbata muharriri B. Necibali Küçii.ka 
(Den.izli) de B. Recep Peker'in fikir ve 
mütalealarına iştirak ederek, Ruih Kap • 
lan'ın dediii gibi radyo idaresinin actıiı 
divanın ale14de bir alacak davası olmadığı
nı ınlatll ve vakt iyle bu maddenın milli 
müdııfaa ve erkanıharbi yenin rosterdiği 
lüzt•m üzer'ne konulmuı olduf unu izah etti . 

Refik t r.ce ve Recep Peker bu mevzu 
tlzerınde ılmi mütalealarını aerdettiler ve 
a:ı:un w:ıdıya tahliller yaptılar. 

Mll:ı:akerenin kifayeti halrlı:mda Terilen 
tabirlerin olı:unmaıı üzerine mazbatalar 
r..,. kıoad11 n ımahtelit edlmeadm ..ı • 

dikleri . ıekilde kabul edilerek rumamenin 
diier maddelerine ıeçildi. 

Sulh mahkemelerine aliye 
ıelahiyeti veren layiha .f 

konutulurken 
Muhakimln teıkilitına ait ahklmı de • 

iiştiren kanunun beşinci maddesine bir hk· 
ra ilivesine dair olan, yani, asliye mahke
mesi bulunmıyan bazı yerlerde sulh mah • 
kemelerine bu salihiyeti veren kanun li -
yihaamın mUz:ıkeresi sırasında müstakil 
ırup namına B. Fuat Sirmcn • (Erzurum) 
bir takrir verdi ve bu maddenin tadili bak
kmda bir teklifte bullJftdu. 

Takririni izah eden hatip, asliye mah • 
kemesi bulanmıyan yerlerde halkın birçok 
iıler için uzak yerlere ıitmek mecburiye -
tin.Je olduklarını hatırlattıktan ve bu li • 
yihamn lii:ı:umlu olduiunu söyledikten ıon
ra dedi ki: 

"- İıteriz ki Adliye Veklletimiz mah
keme teşkilatı bulunmıyan kazalarımızın 
hepsinde, büyük nahiye merkezlflt'inde taın 
teıkilath, müddeiumumiıi, sorıu bi.kimi 
bulunan mahkemeler kursun. Bunu temin 
edecek tedbirler düşünsün. Halka temin e· 
dilen adaleti, kanunların temin ettiği mü
eyyideleri muhafaza ederek elde etsin.,, 

Bu umumi mülihuaları 1erdettikten 
sonra B. Fuat Sirmen kanunun birinci 
maddesi üzerinde 4 nokta etrafında bir ti· 
dilname bazırlamıı olduğunu söyledi ve bu 
huıustaki takririni mucip sebepleriyle bir
likte izah etti. Hatibe cevap veren adliye 
encümeni mazbata muharriri B. Feridun 
Fikri (Binıöl), B. Fuat Sinnen'in tldilin
de haklı olduğu huııuaları da te.lim ederek 
izahatta bulundu. 

Adliye Vekilimizin izahları 
Bunun üzerine kürıüye selen Adliye 

Vekilimiıı B. Fethi Okyar llyiba hakkında 
ıu izahatı verdi: 

"- Arkadaılar, ullye mahkeme91 tetkl· 
iltı buhmmı7an bazı kazalarımızda balka 
suhulet olsun diye bu kanunu huzuru ili • 
nize retirdik ve uliye mahkemelerine ait 
olan bazı maddelerin ıulh bikimi tarafın • 
dan ıörülmesi için ıulh hakimine salahiyet 
verilmeelni istiyoruz. Rize mebuau Fuat 
Sirmen arkadaııımızın dediii ıibi her ta • 
rafta asliye mahkemeleri t~kil etmek ıa • 
:yam arzu bir ıeydir. Fakat bucüo mevcut 
anasır bu makaadı temin edemediii için biç 
olmazsa imkin derecninde balkın sık aık 
tekerr?r eden s~çl.ardan dola)'I baoka_ kaza-

Bu telakki değifikliğinin, bitaraf
lar arasındaki bir telakki değiıikli
ği ile İntibak halinde bulunmaama 
lüzum vardır. Bu olacak mı, olmı· 
yacak mıdır? Şimdiden bir ıe:r aöy
lenemez. Fakat Avrupa harbinin 
müttefiklere kartı olan cepheainde
ki yeni inkipflann, bu harbe bü .. 
bütün yeni bir mahiyet ve tümal ve
receii tahmin olunabilir. 

Falih RJ/n ATAY 

Bu hadise her tarafta ve bu arada 

Roma'da büyük tesir bıarkmıştır. 

Graf von Spee'den iki sonra bu büyük 

alman transatlantiğinin batması, her 

yerde hüküm ıilren kanaate göre, Al· 

manya'nın deniz kudretine, oldukça 
büyük bir darbe vunnuıtur. 

Kolumbus'u kovahyan ingiliz gemi
sinin, usule riayetle gemiye durması 
için emir verdiği, mürettebatın, bu 
sayede gemiyi batıracak vakit buldu· 
ğu tebarüz ettirilmektedir. 

Mürettebat Amerika'da 
Vıtincton, 20 a.a. - Amerika iı neza

reti alman Colombus vapuru mürettebatm
na 60 ıün miHfirliok vermiştir. Bu mühlet 
içinde bunlar amerikan olmıyan bir vapur
la Ameri<kadan hareket edeceklerdir. 

Batınlan knıvazörün Blücher 
olduğu anlaııldı 

Berne, 20 a.a. - 13 kanunevelede 
bir ingiliz torpili yiyen alman kruva
aörllniln 10 bin tonlU'k Bluc:ber oldu
ğu bildirilmektedir. 

Finler 20 Rus tayyaresini dütürdüler 

tncilizterin Ursü!a denizaltı re -
misi tarafından torpillendiği iddia e· 
dilen remilerl.n biri, Leipzir hafif 
kruvazörü, diieri de Blücher siıte· 
mi bir ağır kruvazördür. Bu iki ıemi 
hakkmda maldmat verelim. 

Leipzig haf il kruvazörü 
1928 • 31 seneleri arasında yapd

mıı olup 6000 tonluktur. 32 mil sür
ıtinde'l!ir. 3 uskurlu olup makineleri 
72,000 beyıir kuvetindedir. Aldıiı 
mahrukatla 14 mil süratle 7000 mil 
mesafe kateder. 9 tane 150 lik top, 
6 tane 8,8 lik ve 8 tane 3,7 tik hava 
defi topu, 4 hava defi makineli tllfe
ii, 12 tane 53,3 IUk kovan ve bir ka
tapült ile iki deniz tayyaresi taoır, 
Miirettebatı 63.2 kitidir. 

Blücher ağır krurJcızörü: 
Alman donanmesında bu ımıfun 

üç ıemi vardır: Bliicher, Admiral 
Hipper ve Prinz - Eugen. Bunların 
ilk ikiıinin inpatı son zamanlarda 
ikmal edilmiı olup ücüncüsli de 1938 

'\eneai ağustosunda denize in.diril -
miıtir. Bu gemiler denizciler arasın
da Vaıinıton sınıfı denilen 10.000 
tonluk ağır kruvazörlerdendir. ıo.ooo 
tonluk ve l2 mil süratindedirler. 
Bunlan 10.000 tonluk olduktan için, 
ceb zırhlılariyle lı:arııtırmamak li
sımdır. Bu remilrede, top ve zırh 
blnni9be hafif tutularak ıürate ehe -
miyet •erilmiıtir. Yeni alman ağır 
krunz8rleri, 8 tane 203 liik top, 12 
tane 10,5 ilik n 12 tane 3,7 lik bava 
defi topu, 12 tane 533 lük lı:OYan, bir 
tane katapült ve 3 tane deniz tayya-

resi ile mUcehhezdirler. 
lnıiliz donanmasında bu sınıftan 

15, fransızlardı ise 7 cemi vardır. 
Admlral Graf von Spee ile doğli$e -
rek yaralanan İngiliz E:ıı:eter bunlar -
dan biridir; fakat biraz daha küçıik 
"e topları 6 tanedir. Bu sınıf İngiliz 
ve alman kruvazörleri 32 mil süra • 
tinde oldukları halde, fransı::ların 
içinde 33 - 36 mil g:denler vardı:. 

Oraüla denizaltı gemiai 
1ncilizlerin üç_ gemh•i b·tırdıkla

rmı aöyledik'eri Ursfili denizaltı gr.. 
misi 1937 - 38 arasında yapılan aynı 
tipte 3 küçük denizaltı gemisinden 
biridir. Dalmışken 741, ıuyun yü?Ün· 
de 540 tonluktur. Siırati, suyun üs • 
tünde 14, dalmıckcn 9 mildir. 6 tane 
533 lük torpido kovanı ile m:icehho:z
dir. Almın deniz yıllığına göre, topu 
yoktur, ama Londra'dan verilen ha -
berde, ıeminin Bremen'e ihtar toou 
attığı bildirilmektedir. Eu zamanda 
topıuz denizaltı gemisi de olamaz. 

Colombua vapuru 
Bir inıiliz ıemisi tarafından ya • 

kalanacağı sırada kendi kendini batı
ran Colombus adlı alman transatlantı· 
ii, dünynın büyük ıemlleri araaında 
17 inci relmektedir. 1P22 senesinde 
yapılmıı olan Nordoyçer Loyd kum
panyasının malıdır. 36 565 gayri san 
tonMlır. Boyu 228, eni 25.3 metredir • 
Sürati 21 mildir. Sulh zamanında Bre
men ile Nevyork arasınd:ı islerdi. 
alınanların 51.731 tonluk Bremen ve 
"9.746 tonlu Europa vapurlarından 
sonra üçüncü büyük ıeınisi idi. 

Gemisini eliyle batırdıktan sonra 
Suomusalmi'de mühim 
bir Rus kolu kuşahldı 

(BaJı ı inci aayfada) tim edilmek 
1
uzere ingili.z tayyareleri G f · s I • k t 

ayrı iki istikamete doğru taarrualan· yüklü oldufu halde İneiltere'den Fin· ra von pee n 1 n a p an 1 
nı ilerletiyorlar. Bu taarrualardaıı bl· IAndiya'ya hareket etmittir. Tayyare-
rl Finlandiyalıların ricatini kesmek terin mf.kdan ve nereye gönderilditi t b • ı • t • h tt • ' 
mak~diyle Savek~ski istik~etinde, belli d~ğildir.. ,. • ., • a a n C a 1 e 1 n 1 a r e 1 • 

demır olunu nlapdıl/.'a ruma teblıgı 
nn z z u etlft· , • ~ - tö ıranan ... ı 
mek ve bulundukları mahalde muhakeme· de yapılmaktadır. Finllndiya tebH<W : (Bqı 1 lacl aylada) kOm eden dnJet adam1anmn mıfua. 
!eri görülmek üzere bu kanunu huzurunu- •• 
za retiriyoruz. Kanunun bir kaç madde • Sovyet ordusu, bir aenedenberi rus DU§man dün de Kareli'de taarnu • Graf von Spee'nln lı:amandam ,.arm ba- na ağtr bir darbe indlrmlftlr. 
sinde Rize mebusu Fuat Sirmen ark.ada - kıt.alan tarafından kullanılan ve su larına devam etmittir. Piyade hücüm· nda abnan me:ı:arlıtına ıömlUecektir. Uruouav m--•:.: L"ltmıaeti 
ıımmn söyledikleri itirazlar varittir. Ar· b o- ,, ecı .... nu kadaşlır, bendeniz Vekllet namına bu mü. içinde ir uskur vasıtaıiyle hareket e· larını ağır topçu ve yUzlerc:e tank hi· Emirle batırJıfı gemiııinin tlUVİp etti 
taleayı aynen kabul ediyorum ve kendile • den yeni tip bir tank kullanmaktadır· maye ediyordu. Evelisi gün olduğıı ıerelini lnırtarmak i~n •.• 
rinin verdiği takrir mucibince maddenin ıa.r. gibi dün de taarruzlar Moula ve Kan.k Montevideo, 20 a.a. - Mec:liı harl-
tldilen heyeti cellleniıı:ce kabulünü rica Lo d 20 G f S ederim... Yeni model bir tanlı topu ı gölleri arasında tekıif edilmit bulu· n ra: · LL - ra von pee ciye nazırını dinledikten sonra admi-

B. Feridun Fikri bu kanunun latanbul- Finlandiyalılar ise, bir topçu suba- nuyordu. Kuvetli müfrezeler cephe • kumandanı Langadorf'un intiharı ha- ral Graf Fon Speenin ikametinin tem 
da tatbik edilmiyeceiini tekrar turihe Jü. yı tarafından icat edilip hariçte imil nin diğer kısımlarında da taarruz beri İngiliz deniz mahfillerinde de· didine müsaade etmiyen hükQmetin 
zum ıördütünü ve bunun ic;in aynca bil • rı'n bı·r heyecan u ...... ~ınnııtır h t h k • i · tm1 olunan yeni model bir tank defi topu yapmıılardır. Akıı..:ım bUtu"'n bu taar- J .... .V • at ı are etın tamamen tasvıp e t 
küın konulmamıı olduğunu anlattL Adliye ~ 
Vekilimiz yeniden küratiye ıelerek evelki kullanıyorlar. Bu top, harikullde bir ruzlar püskürtülmiiftü. 20 aiır tank Zırhlı kumandanının bu hareketi tir. 
izahatını ıu sözlerle tamamladı: delme kabiliyetine sahip olmakla be· aldık Ve mevzilerimiz önünde diğer §Öyle teflir ediliyor : deniz ananeei- Nuır Guani alman protestosuna ce 

"- Bu kanun asliye tetkilltı olmıyan raber, az miktarda mevcuttur.,, birçok tankları tahrip ettik. Dilflll&n ne ve ıerefine bağlı olan bu asker ha- vabını hazırlamakta ve ayni zaman-
t!!:~:~ ::ı:-ı!l~t!İe~n:= fa~f~':'~ Diğer taraftan Stokholm Tidningen birçok da esir vermittir. yatını feda etmek suretiyle zırhlının da muharipler tarafından bitaraflık 
lihiyet vermek makaadma matuftur. Fakat gazetesinin Helsinki muhabiri göyle Şark cephesinde FinlAndiya kıta • ıerefsiz akıbetini emreden adamla hiç mıntakasının ihlllinden mütevelHt 
htanbut'da ma!Omu ili~~z mütead~it kaza- diyor: ları Salla istikametinde ilerlemekte • bir allkuı olmadığını biltiln dünyaya meseleyi tetkik eylemektedir. 
lar vardır Fatıh, Eminonü, Beyoclu, Bey- .. di . . ·· k • · • 
koz ıibi ~rada bazı yerlerde aulh hlkiınle- . Dlln cereY_an e~en tanare ha~eketleri r. Araaında üç tank, bır dağ topu goaterme ııtemıJtir. y . b. .. k -~ L. 
ri vardır. Fakat İatanbulda tabii Asliye bılhuaa ehemıyeth olm~tur. Le!'ıngrad • ve müteaddit mitralyöz ve mühimmat Diier taraftan öyle zannediliyor ki enı ır teccıvuze Grfl tcıuoır 

hk 1 · B" ı h k dan ıclcn 65 tayyare ve Baltık Jımaniarın d • ma eme erı. mevcuttur. ~ena ey anu- da 1 d" - 25 t 66 olu 30 kamyon olmak ilzere dütman- Langadorf Montevideo ağzında bil • 
numuzda 11lıye mahkemelerı bulunmıyan n ıe en ıger ayyare mecmuan 
yerlerde tabirini kullandık. Kaza tabirini 1 bomba atmışlar, fakat fili hic; bir zarar ya- dan birçok harp levazımı aldık. yük ingiliz kuvetlerinin beklediği 

Nevyork; 20. La. - Hariciye umu
mi kltibi Wells, Birletik Amerika 
hükümetinin Panama konferanaı ta • 
rafından bitaraflıkları ilan edilen ıı.a
lara vaki olacak yeni bir tecavibl 
menetmek Uzere tiddetli tedbirler a
lacağını beyan etmiıtir. B. Wella, ba 
tedbirlerin nelerden ibaret olduğun• 
aöylememittir. 

kullanmadık. İstanbul ise aaliye mahkeme· t:;'b~ıı~a{d~: RBu.lar, :
1
o tayyare d~ Petaamo cephesinde kıtaatımız Kor- hakkında alınan makamatı tarafından 

•Bi. bulunm
1 

ıybanb yekrlerden
1 

tmanbudulti ~eğkildb!r11: zayia~ımr:ı~ı:fa.!:'·ha::,~ub!ıı:n~ı!İ~abe;i nettijaerrvi civarına çekilmiştir. kendine verilen malUınatın doğru ol-
ınaena ey u anun ı a c;ın a ı sn b • 

tatbik deiildir. Orada sulh mablı:emeaine ., a ulmuıtur . ., 20 ru• tayyaraı JüıürülJü madığını billhare öğrenince intihar 
ait suçlar da .. e~iıl ~_ibi. a~liye ~ahk~mesi Fin • Norue~ huJuJunda Ruı donanması ve hava kuvetleri kararı bUıbUtün kuvet bulmugtur. 
t~rafından ıorul~c~gı. l!ıbı kezalık ulıyey~ Oılo, 20 a.a. (D.N.B.) - Finlandi:ra dün K • . t sahil bat 1 . "d Her ne oluraa ol b , t"h 
aıt ıuçlar da .. ~kı•ı ırı~ı asliye mahkemesı hududundan ıelen haberlere göre Petsuno d tl" oıvıs o . 1 d'arya a~ına ıı • G af S ' • d s~n, • u f~nlı ar, 
tarafından rorulecektır.,, nuntakasında harekette bulıman Sovyet e ı taarruz etmıg er ır. Sahıl batar- r von pee yı enızcı ıere ıy e te-

Tadil teklifi bir kere daha okunduktan krtaları, Finlandiya - Norveç 1'•dudıa ya • yalarımız hava dafi toplarına müte • lif götürmez ıefil bir akıbete mah • 
!e kabul edildi.kten ıonra ru:ı:namenin di. - kınında He~:a~•'aa !.•~ı,tır. Bu mınta 7 addit mıntakalarda mUzaheret etm·ı • 
ger maddelerlnın müzakeresine devam edıl- kada çok muhım motorlu Sovyet kuvetlerı t" 

1 

di ve hepsi aynen kabul olundu. müşahede olunmuştur. ır. 
Meclis yarın uat 15 de toplanmak lize- Sovyet krtalan Norveç ıimali ıarkt mün· Dün dilıman hava kuvetleri bilhas- Garp cephesinde, Moselle ve Vosges arasında 

re içtimaına aaat 17 de nihayet verdi. tebasmı Sovyet Rusya'dan ayıran berzahı aa büyük bir faali et ·· t • t' 
tamamen i11al etmiılerdir. Sovyetlerin ıi· . . Y gos ermıt ır. 

Ankara Borsası 
201. K&nun 1939 fiyatlan 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milino 
(" .. urvre 
Amsterdam 
Berin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Praı 
Madrid 
Vartova 
Budapeıte 
Bükret 
Belırad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.2125 
130.36 

2.9S25 
6.705 

29.16 
69.04 

21.605 
0.965 
1.595 

13.5375 

23.6125 
0.965 
3.16 

s1.oe 
30.1425 

Kapanq 

5.21 
130.36 

2.9525 
6.70 

29.1475 
69.0075 

21.595 
0.965 
1.5925 

13.5325 

23,6825 
0.965 
3.1575 

Sl.045 
30.8275 

ESHAM VJC TAHViLAT 
1938 % 5 ikramiyeli 19.30 19.30 
Sı'las • ıı:uurum battı 
ta. 111, 19.07 19.07 

Not - Hizalarmda rakam 
bulunmıyın dövizler için 
fiyat tescil edilmemiıtir. 

mal cephesi üzerindeki yeni umumi karar· Dü§lnan tayyarelerı Kareli berzahı ile 
ılhı Salmljaervi'de teaia edilmiı olduiu "° Ladoga gölü timalindeki harekit sa-
Petsamo'dan cenı;Wa doiru külliyetli efrat huına taarruz eylemittir Finlandiya 
ve malzeme naklıne devam edildiii söyle - • • • • 
niyor. Petumo'dan relen Sovyet krt&lan zayıatı hafıftır. Dütman tayyareleri 
iyi teçhiz edilmiıtlr. Halen ıimal cephe • keza memleket dahilinde muhtelif 
ıin~e sıfırdan •:satı 30 derece 10iuk ka~ • merkezlere tecavüz eylemit ve Tur • 
dedılmekte ve bu soluk artacak sibi rö • 
rünmedı:tedir. Son günlerde Norveç'in şi • koyu, Sorta Valayı, Helıinki civarını 
mali tarktıinde ki.in Kiluınaes'ten 65 fin - Hongolu ve cenup sahillerini bom _ 
landiyalı mülteci relmiıtir. bardıman etm'ıştı"r Bi k y 1 d 

S t t bl" ... • . rço er er e 
ovye e ıgı. bombalar yangınlar çıkarmı,tır. İki 

Moskova, ~O a.a. - Teblığ: yilzden fazla So et ta aresi u • 

Alman kıtaları bir çok 
taarruzlar yaptılar 
Bunların hepsi püskürtüldü 

19 Klnunuevelde ketif milfrezele· mu1ttur. vy YY ç 
i i faali i 

t.ı• nk 
1 

s Pariı, 20 a.a. - Havu ajanıı ukeri vaziyet hakkında fU ma.-
r n n yet• ~uÇu milaademe e~ Kareli berzahı Uzerinde bava mu. ) Dü bü 
ve bu~ y~rlerde de topçu faaliyetı harebeleri olmuıtur. Düımanın 

20 
Gmatı veriyor: ··n, ""tün gün yafmur Y•imıt olmuına rajmen, 

kaydedılmıttlr. tayyaresini dütUrdUk. Finllndiya tay- cephede ketif kollan ve uf ak taarruzlar bakanından, faaliyet, 
Buı .mıntakalarda Sovyet tayyare- yareleri düıman toplantılarını müea - tiddetli olmuıtur. 

lerl iıtıkp.fta b~lunmuılar ve birkaç sir bir tarzda bomba ve mitralyöz ate- Alman piyadesinin taarruzları bilh..a ı ziyetinde hiç bir defi~iklik vukuu bildirllm 
bava muharebeıı de olmuıtur. tine tutmuıtur. Loren cephesinde, Moselle ile Voaın ara- miyor, 

Bu hava muharebeleri esnuında smda ıiddetli olmqtur. Bu hat dün, al • F b h bl .... mantar Urafmdan fransız ileri mevzileri- ranau; 8G a te lifi 
dilpnanın 12 tayyaresini düttlrdtlk. Romen parl•men_t.osu le ufak mevzilere kartı yapılan en az dört Pari•. 20 a.a. - 20 klnunu evel sabala 
Bir Sovyet tayyaresi ününe dönme- U taarruz teetbbüaiinden aonra old1*ça ıid- tebliti: Kayda deier hiç bir bidiıe oıma.. 

mlt
tir. detli bir piyade barbına aabne tetlı:il etmiı llUJtlr. 

k 1 k · ı ve alman taarruzları tamamen pti•kürt61 • 
Baltık filomıu Bj6rko mınt1ıkaaın· lrQ lft nut U 1 e mllttilr. Müteamalar bir mitraı,.öz bıra • Frcamz akf'U'I teblifi 

da lahit bataryalarını muvaffaktyetle karalı: obadan çekilmiılerdir. 

k d 
Paria, 20 a.a. - 20 lı:lnunu eve! aQ&m 

bombardıman etmittir. Q pa ft 1 Faaliyet dolu olarak rec;en ıünden IOD• tebliii: Giiıı.düzün mühim hiç bir bldiae 
Finlandiyaya İngiliz tayyareleri Biikrq, 20 a.a. _ Par!Smentonun bu ra, ıece, sakin rec;miıtir. Havanm fenalı 1 olmamııtır. 

gönderilmi§ içtima devresi buıiln kıralın bir beyanna- iı cephe yakınmdaki mıDtakalarda tana· Alman resmi tebUği 
Ko enha . 20, a.a. _ D N B ajan· mesiyle kaparunııtır. 1 re faaliyetine meydan bırakmamııtır. Bu - Berlin, 20 a.a. _ D.N.B. a!aıisı bildiri • 

. P. . g' · · ' Kıra!, memleketin tetkilitlandmlması na m"Jkabil almanlarm uzak ketif tayyare. yor: 
ıı b~ldırıyor : • • ve .lı:uvetl~~iir!lmesi b~uaunda parl.~en - leri, her zamanki,nden ,daha fa~liy~le c;a - 1 Or~u . bıtlnımandanhfı tebliği: . Garp 
Dıplomaıi mahafıllennde salı ak •

1 

to ıle bilklimetın sıkı bır tarzda teırıkı me- hımıı ve Franu nın ıımal, ıımah prbl cephesının muhtelif lcısmılarmda keııf ko&-
ıamı söylendiğine göre iki ingiliz va· sai ettiklerini tebarila ettirmiıtir. 1 mmtakalarında yükıekten uçuılar yapmıı- , lanmız dütman mt\Zi lerine gırmiye auı • 

vı-ta- .. u ha ' d .____ Beyannameyi mecliste baıvekil Ta~ • lardır. Diler taraftan RhiD nehrinin yukarı ı vaffak olmuılar ve bir milı.clar cı~r almıt-
P.unl .... ~,_a :va or uauna _. r91CQ Nı:MUQllm, •JDecrumda aımaa tabtidatmm -Sn· lardır .. 
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Ankara icra Dafrea Gayrlnaenkal 

/\iti nıazar yaptırılacak 

Et ah nacak 
Marmara Ou&balıri K. Satın Alma Komisyonundan ı 

Türl.ku~u Genel Direktörlüğün • 
Len : 

Satıf Memurluiundan: ' 

EmHik ve Eytam Bankasına İpotek o
lup 1&tılmuına karar verilen Anbra'da 
Necatibey mahallesi Nilüfer eokaimda ka
in 685 ada 3 parsel numaralı Jclrsir apar • 
tıınan aıaiıdaki prtlar dairninde açık 
arttınna ile satıp çıkanlmııtır 

Ciaai Kilosu Tahmini Pi. Tutan 

Sıfır .ti 
K07UD eti 
Kan etl 

30,000 
25,000 
20,000 

K11ruı Sn. Lira 
27 50 1250 

l• tcmımu 
Li.ra K.r, 

1 - Hava şehidlerimiz için Cebeci 
kabristanında yaptırılacak (6) mezar, 
'ç:k eksiltmeye ç:karılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli, (1506) mu
vakkat teminatı (113) liradır. 

3 - İhalesi 22.12.939 cuma günü sa
• (15) de yapılacaktır. 
4 - Plan ve şartnameleri her giln 

1<omisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin lüzumlu vesika ve 

muvakkat teminatları ile birlikte bel
l gün ve saatte Türk hava kurumu 
genel merkez binasında Türkkuşu 
genel direktörlüğü satın alma komis-
yonuna gelmeleri. 4598 

Su lesisall yaphnlacak 
fürkkutu Genel Direktörlüğün

den: 
1) Ke,if bedeli, 4553 lira 37 kuruş 

olan Etimesuttaki Türkkuşu binaları
nın su tesisatı, açık eksiltmeye çıka • 
rılmıştır. 

2) Muvakkat teminatı, 341 lira 50 
kuruştur. 

3) İhalesi, 27. 12. 939 çarpmba gü
nü saat 15 te Türk Hava Kurumu ge· 
nel merkez binasında Türkkuşu satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4) İsteklilerin, kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesika ve muvak
kat teminatlariyle birlikte adı geçen 
knmisyona gelmeleri. 4659 

POLiS 

Elbise yaptlrılacak 

Ankara Emniyet Müdürlüğün-

.. en: 
ı - Mlidüriyetimiz memurları için 

J65 takım sivil elbise yaptırılacak

tır. 

2 - Beher takım elbise için tahmin 
edilen fiyat 25 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 310 liradır. 
4 - Eksiltme tarihi 8.1.940 pazarte

si günü saat ıs de. 
S - Elbiselik kumaş ve ve levazım 

EVSAF ve MÜŞTEMİLATI: 
Aprtıman, .zemin kat dahil olmak mera 

üç kattır. Her kat müstakil bir dairedir 
Dai~eler, _sahanlık .~ze~indeki kapıdan si : 
rildıkte bır aralık uzerinde üç oda bir ban
yo v~ bir mutb~ğı ihtiva etmektedir. Bina 
lcirgır ve merdıvenler mozayiktir. Daire 
aralıkları ve sahanlıklar fayans döıelidir. 
Kapı ve pençercler yaih boyadır Uzeri 
alafranc~ kiremittir. Su, elektrik ~c hava
gazı tesıaatı vardır. Yetmiş metre murab
baı sahasındadır. On beş bin lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

SATIŞ $ARTLARI: 
1 - lııbu ıayri menkulün mülkiyeti a

çık arttırma suretiyle ve 844 sayılı Emlak 
ve Eytam Bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak ve kati arttırması 
30 • l - 940 tarihine tcsadıif eden sah ılinü 
saat 10 • 12 de Ankara icra Dairesi Gayri 
men~ul satı$ memurluğunda yapılmak üze
re bır ay muddctle satılığa konulmuş1ur. 

2 - Talipler takdir edilen kıymetin 
~ 7,5 ğu nisbctinde pey akçesi veya milli 
bır bankanın teminat mektubunu ve yahut 
kanunen teminat olarak kabul edilen hazi
ne tahvilleri getirecekelerdir. 

3 - Bu arttırma neticesinde satıı bede
li her ne olursa olsun kıymetine bakılmak
sızın en çok arttıranın il.zerine ihalesi ya -
pılacaktır. Satıı peşin para ile olup satı!I 
bedeli ihaleyi müteakip verilmediii takdir
de uzerine ihale edilenin talebi üzerine 
ihal tarihinden itibaren kendıı"ne bedeli 
ihaleyi teslimi vezne eylemesi için yedi 
gun kadar mehil verilecektir. Bu miıddet 
zarfında ıhale bedeli yatmlmadıiı takdir· 
de ihale bozulacak ve bu tarihten eve! en 
yüksek teklifte bulunan talibe tcllclifi veç
hile almaga razı olup olmadığı sorulduk
tan ıonra teklifi veçhile almab razı ise 
ihale farkı birinci talipten tahsil edılmck 
üzere bu talibe ihale odllecektir. Sayet tek
lifi veçhile almaia ar.zı olmazsa gayri me;ı. 
kul yeniden on bet gıiG müddetle ikinci 
arttırmaya çıkarılarak en çok arttıfa:n ta
libine ihale edilecektir. 

4 - Gayri menkul talibine ihale edil -
dikten sonra tapu harcı mütteriye, ihale 
tarihine kadar olan muterakim vergi ve 
rüıum Ue delliliye resmi borçluya aittir. 

5 - İfbu gayri menkul üzerinde her -
hangi bir tekilde hak talebinde bulunanla
rın ellerindeki reıurıi vesaik ile birlikte 
yedi cıin zarfında Ankara İcra Dairesi 
cayri menkul ıatıt memurlutuna müraca -
atlan lizımdır. Aksi halde hakları tapu ıi
cilliyle malılm olmadıkça paylıımadan ha
riç kalırlar. 

6 - Arttırmaya istirak edecekler 
15 - 1 - D40 tarihinden itibaren osoııs dos
ya numaraaı ile dairemizdeki yerinde her
kese açık bulundurulan ıartnamcmizi oku-
yabilirler. 4758 

nümuneleriyle şartnamesi müdüriyet Ankara icra Daireai Gayrimenkul 
hesap muamelat memurluğunda görü- Satıf Memurluğundan: 
le ilir. Emllk ve Eytam Bankasına ipotek olup 

6 - lıteklilerln kanuni belgeleriyle aatılmasına karar verilen Ankara'da Yeni -
ıehir'de Konur ıokasında 135 pofta 1086 

birlikte gösterilen gün ve saatte Em- ada 20 parsel numaralı kirgir ev aşağıdaki 
niyet müdürlüğünde toplanacak öo- şartlar dairesinde açık arttırma ile aatıısa 

miıyona ıetmeleri. (6525) 16459 ç~~ı;:~r~. llUtTBlllLATlı 
Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Ha· Ev, bodrum, :semin ve birinci kat olmak 

üzere uç katlıdır. 
kimliiinden: Bodrum kıt: Binanın arka tarafından 

Ölıi avukat Hacı Ahmet ve ıniraıcıları- giriklikte bir aatre ve hol, aağ.da iç içe iki 
na aıt Çeıme mahallcıinde 639 ada ve 9 oda, solda bir oda ve ileride bir aralık üze. 
p:ınel No ahıap caki ev ile Cebecide 1017 rinde banyo, heli, ufak bir oda n bir aer
adanm 12 parsel No. 540 ve 663 metre mu- viı kapıaı ile mutbak ve mutbaia kapı11 
rabbaı ıkl arsa ve gene a1111 mevkide 1853 olan bir oda va tekrar bahçeye çıkılır bir 
aJanın 17, 18, :zı, 23, 2-4 parsellerinde 557, kapı ve sahanlıkta odunluk vardır. 
'J\12, 693, 765, 853 metre murabbamda beı Zemin kat: Sekiz basamak mozayik mer
kıta araanın açık artırma aurctıyle aaulma- diven\e çıkılır bir sahanlıktan 12 numa • 
~na karar verilmıı;tir. ralı kapıdan girildikte bir antre üzerinde-

! _ Çcsmc mahallesinde ti39 ada ve ~ solda bir oda ve ileride kapıdan glrildikte 
parsel No. ahıap eve ıokak kapı.ıından g~· bir hol üzerinde dört oda ve bir andık o· 
rıldikte bir ev altı ve sagmda bır merdı· dası, banyo, mutbak, beli vardır 
venle yukarı kata çıkıldıkta arkada bir Birinci kat: 12 basamak mo~ayik mer· 
b çe ve yukarıda iki oda bir arlık ve bir divenle çıkılır bir ilhanlık ve 10 numaralı 
mutbbtan ıbaret olan bu evin kıymeti mu- kapıdan girilip aekiz basamakla çıkılar tek
lwnmenesi 800 ]ıra ve Cebeci'de kaın 668 rar bir kapı ve hol uzerinde beı oda bir 
metre murabbalık arsanın beher metre mu- mutbak, heli vardır. 
rabbaı 150 kuruıtur. Ve aynı adanın 2 par- Umumi vaziyet: bina apartnnan ıeldfıı. 
Hl numaralı 5-40 metre murabbaı arsa ile dedir. Su elektrik, bavactl:ıı taisatı var • 
1853 ada dahil ve yukarıda parsel numara- dır. Bahçenin cephe kısmı dıvarla çcvrili
lan ve metre murabbaları gösterilmiş olan dir. Bahçe içinde klrk kadar muhtelif fide 
bet kıta arsanın da beher metre murabbaı vardır. Parsel 920 metre murabbaı.dır. On 
125 kuruştur. altı bin be§ yüz lira kıymet takdir edil -

2 - Satış peşindir. Mıizaycdeye istirak rr.iı;tlr. 
edeceklerın muhammen kıymetin yüzde ye- SATIŞ ŞARTLARI: 
dı buçuk pey akçesi vermeleri lbımdır ru- 1 - hbu l'ayri menkulün mülkiyeti •· 
sumu dellalıye tapo barcı bedeli alıcıya çık arttırma suretiyle ve 844 sayılı EmllJr 
vergi ve rusumu saire de mal sahiplerine ve Eytam Bankası kanunu mucibince bir 
a ttir. !defaya mabaua olmak ve kati arttırması 

3 - Satış 25.1.940 tarihine milsadif per- 30 - l - 940 tarihine tuadüf edea aah rünii 
ıecıbe gunıi aaat 14 de Ankara 3 ıincii sulh saat 10 - 12 de Ankara İcra Dairesi Gayri 
hukuk mahkemesinde yapılacaktır. İhale menkul satış memurluğunda yapılmak Uze· 
b deli \ıcş gun zarfıı da mahkeme veznesi-, re bir ay miiddetle satıhb Jı:onulmuttur. 
11e yatmlmadıgı takdirde l.ıoz:ulacak bun- 2 - Talipler takdir edilen kıymetin 
<: n hasıl olacak zarar ve ziyan fark ve % 7.5 ğu nisbctinde pey akçesi veya milli 
f.ı z ondan tazmın ctirilccektlr. bir bankanın teminat mektubumı ve yahu~ 

4 - Q;ıyri nıc:ıkullcrı ~rm k istiyenler kanunen teminat olarak kabul edilen hazi· 
mezkur ev ve arsalara ve d ha faz:a ınalü- j ne tahvilleri getirecekelerdir. 

40 00 10000 
40 00 8000 

26250 l!Hll 75 
1 - Xomataııbk denls •lerlnha llıtlyaçlanndan olup )'Ubnfa cine n miktarı 7&" 

zıh 6ç kalem et, bir p.rtnamede ve kapalı zarf usuliyle ebiltme7e konulmuttur. 
2 - Elrailtmesi 27/1. Klnun/939 çarp.mba .una 11&at 15 de Izmit'te Tersane ka

pıamdald komil)'Orl binasında yapılacaktır. 
S - Sartnameısi, Ankara'da M. M. V. Deniz mllateıarhtı levaamı ıııbeUndm İ .. 

tuıbal'da Kasımpqa'da Dz. Lv. "tın alma komiıyonundan ve komiıyonumuzdan 131 
kurut bedel mukabilinde alınabilir. 

4 - Elrsiltmeye iıtirıdr edecek isteklilerin 2490 sayılı Uııwıwı tarlfatı veçhlle, bu 
iıl• allbdu oldnklarmı cöıterlr ticaret vesikalarını ve yukarda yuılı il:k teoılnat
lariyle bldikte tanzim edecekleri teklif mektuplarım muayyen rün Ye aaattcn tam 
bir saat evetine kadar komiıyon başkanlığına vermeleri. "10155" (6346) 152!12 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüaü Rektörlüiünden ı 

1 - Kurumumuzun erkek ve kız talebeleri için iılm, miktar ve muham

men bedeli ile muvakkat teminatı aşağıda yazılı dört kalem elbiselik 22.12. 
939 cuma günü saat 11 de Rektörlük binasında müteıekkil komisyon tara

fından kapalı zarf usulü ile ihale olunacaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek iıtiyenlet"in muvakkat teminat ve teklif mektup

ları ile kanunun tayin ettiği vesikaları ihale su.tinden bir ıaat evveline ka· 
dar komisyon reisine vermeleri. 

3 - Elbiselik kumaş ve malzeme nilmunelerini görmek ve daha fazla 

izahat ve parasız şartname almak iıtiyenlerin Enıtitü dai~e mUdürlilğUne 
milracaatları. (6222) 16171 

Aıgart Azami Muhammen Fi. Tutarı Teminatı 
Cinsi 

Erkek elbisesi 
Erkek paltosu 
Tayyör 
Manto 

takım takım 

420 ili 470 
150 .. 180 
33 .. 40 
12 " ıs 

T.L. 
32 
33 
27 
27 

T.L. T.L. 
15040 
5940 1685 
1080 
405 

Baş, Diş, Romatizma, Siyatik ve kulunç 
Ainlannı geçirir, Gripe ve soluk algınlığma 

kartı iyi bir iliçbr. 

NEOKORIN 

NEOKORIN 

Bayanlann aybqı aancılannı keaer ve 
adeti kolaylqtınr. 

kalbi ve böbrekleri yormaz Ye 
mideyi bozmaz. 

Günde 2-3 adet alınır. Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 7306 

kul yeniden on bet l'iiD müddetle ikinci ı 
arttırmaya çıkarılarak en ~ok arttıran ta· KAZALAR 
libine ihale edilecektir. ----------------4 - Gayri men.kul talibine ihale edil -
dikten ııonra tapu barcı aıUet•ırbıe. ıı.-te 
tarihine liaôar olan muterakim vergi ve 
rüsum ile dellallye resmi borçlu,. aittir. 

5 - İşbu pyrl menkul iliıeriade her -
hanıi bir tekilde hak talebinde bulwıanlıı
rın ellerindeki resmi vesaik ile birlikte 
yedi giin zarfmda Ankara İcra Daireıi 
ııayri menkul satıı memurlutıma miiraca • 
atları liumdır. Ak•i halde haklan tapu •i
cllliyle maldm olmadıkça paylaımadan ha
riç kalırlar. 

6 - Arttırmaya lttlrak edecekler 
15 - l - 940 tarihinden itibuen 39/17 doe • 
ya nu.ırıaraaı ile dairemizdeki yerinde bcr
keae ac;ık bulwıdurulan aartnamemizi oku-
yabilirler. 4759 

Ankara icra Daireai Gayrimenkul 
Satıı Memurluğuı~dan: 

Emlik ve Eytam Bankaıına ipotek o
lup aatılmaıuna karar vorilen Ankara'da 
Keçiören Çoraklık mevkiinde 1704 ada 42 
parHl numaralı rarban Ye cenaben Nuım 
ba1ıı, ıimalen Semiha Sorvet, Lutfiye, tar• 
kan aafalı yol ile çevrili 2572 metre mu • 
rabbaı miktarında natamam evli bai apiı
da ya.zıh aartlr dairesinde açık arttırma 
ite satıaa ı;ıkarılmııtır. 

EVSAF ve MUSTEMlLATI: • 

tesisatı 
Bulancak Belediyeainden ı 

ı - Bulancak kaza merkezinde ya
pılacak elektrik teaisatı ve santral bi· 
naıı intaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Bulancak belediye 
dairesinde 30.12.939 cumartesi pni 
saat 11 de tcıekklil edecek ihale ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu inpat ve tcaiaatın keıif 
bedeli (27.394) lira 72 kuruıtur. Mu
vakkat teminatı (2054) lira 60 kuruı
tur. 

4 - latekliler birinci ıarf ın içerisine 
ticaret odası vesikasını ve Nafıa Ve
kiletinden veya Giresun Nafıa mü
dUrlüğUnden ıeki.z gUn 6nce alınmış 
müteahhitlik vesikasını ve inıaatın 
fenni ıneıuliyetini kabul etmit bir e
lektrik ınlihendiainln noterlikçe tu
dikli bir taahhUtnameıini ihtiva ede
cektir. İkinci zarfın içinde muvakkat 
teminat mektubu ile teklif mektubu 
bulunacaktır. İıteldller fula maJQ
mat almak için her gün Bulancak be
lediyesinden proje ve pllnını ı lira 
80 kurut bedel mukabilinde alabilir. 

(6221) 16170 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -

1 Kiralılc güzel odalar - Güven mev.S..U .a 

kira ile Selinilc caddesi No. 16 -.. 
Satllık : 

l'C./Ta/ık ulıılı daır• - Bıuıknlar r..w--l 
yakm ıüneşli güzel manz:?.ralı çok . ........_!"I 

S.tılıi •partmaa - Ankaranm plya .. C:ı iki oda bir hol ve mü;.temil~t ·~.._un 
mahallinde man.zaralı bol hava ve gü - 4co:D 
neşli ayrıca Ş düldti.nlı ıenevt 12000 lira 
iratlı Tel: 2406 Bayram C. No: 1 4523 Kiralık - Bir b:ıyııın iç:n n•obil ::.lı ..:., 

nezdinde bir oda kıralıktır l>os ln• ~· 
Acele utılıi arsa - Dikmen asfaltında deai Tel 3894 • 4-. 

20 M. yüaü olan 703 M/2 arsa unun fi -1 , . •. 
yatla verilecektir. Tel: 1538 4630 . Klrsllk - Sıhat ~.ak:ınhllı ! arşmn<Ml ••. 

kız sok. 15 No. da uç odl. bır ho •• banyo 
Satllıi apartnıaıı - Maltepeuin en hl • kiralıktır. 4691 

kim yerinde 4-5 daireli bedelinin 4:{.40 ı 
borçlu bol irath Tel: 1538 4631 

Satrlllc •rsalar - İstaa70D arkamıda Mu. 
hafız alayuun bulunduiu sahada imarca 
parsellenmiı küçük çapta arsalar. Tel : 

IS liraya J oda - Mfüıterek avlu ~e 
müatakil vaziyette. Odalar geniş ve c......_. 
tır. Altında ayrıca bodrumu vardı-Y-.:1 
Sebze hali 7arunda. Suluhan ıo:Cak .No • .. ı 

45)2 

1538 46321 Kiralık odalar - Beklrlıır için. Yuıi-
Acele satılık t1v - Bakanlıklar kartı • şehirde kiralık odalar varuır. Besler :;;c; .... r 

11nda iki katlı man.zaralı ev aatdıktır 1 mata.zuına miiracaat. 469S 
Tel: 1538 463l . 

Kiralık apartımaD - 3 oda, l hol, ban-
Satllllc biıiklt1t - Nawnan markalı az yo ve aaire. Ehven fiyat Y. Şehir MtGrutı

kullanılmıı blslldet satılıktır. Posta 'cad- yet c:aıd. Türe ııoka.k No. 6 Catı katında ev 
desi (Eıen) apartımam daire 4. Tel: 1227. ııahibine müracaat. 44!H 

41554 

S•tllıl: - Yonlıehlrde Scllnlk eaddeain
de •enode 5000 lira Iradı olan betonarme 
bir apartman. Sanayi Cad: 11153 Tel. 

4'78 

Satılık - Meıruti7et caddeai ile yük
sel caddesi arasında Özenli • aokaiında 
blok aıı: 442 M 2 bir arsa unun fiyatta 
Sanayi cad. 1953 TeL 4179 • 

Satıldı bağ - Orta Ayraı.cı ıüven evle
ri yanında otobüse çok yakın bat ve ataçh 
bağın 800 metre murabbaı aatılıktır. Mer-
kez l>06tancısi merıule memuru Oaman 
Ylikıel'o müracaat. 4682 

Satılrlc - Blll merkez kasabaslyle .l
ıık oflu ve Tol köyil arasında çiftlik ya
pılmağa müsait •enetll bin dönüme yakm 
çayır ve tarlalar satılacaktır. Merkez ec
zanesinde Bay Hüıeyin Hsmitten sorul-
ması. 4702 

Satılık - Solfasol köyünde köyijn cm 
mahıuldar yerlerinde bulunan bet lata 
tarla satılacaktır. lhrlrez ec.ı:anninde 
Bay HU.eyin Hamitten ıorulması. 

470l 

S•tılılı - Ravb nahiyesinde köy önlla
do müııbit ve mahauldar on iki kıta sulu 
tarla •e çayır acele satılacaktır. Merkea 
eczanesinde Bay Hiıseyin Hamitten so-
rulınaaı. 4704 

Satılılı otomobil - Biri k..,alı. dlteri 
açsk. botcır kitilik iki huusl otomobil ıok 
ucuz satılıktır. Polis enstltU.U yanmda 
Saltık apartımaru. 4712 

Satılılı otomobil - Kullaa•lnwn't 19 
modeli bir fort otomobili ocele ntılılrtır. 
Kooperatif .karıısınd& (Rökor) bdm ter'· 
zibanealne müracaat. 4717 

Satllıi dülrk4D - Cmkın Hfaltında 
dük.kin ve e-vler. Ucuz fl71tla. Yeni Si-
nema ilaerl No. 5 Tl: 2181, 4721 

Satıhlı aru - Atatllrk bulvuma nazır 
35 il. cepheli 6 dükkln ıs bii,;tk daire ic:iıı 
pl&nlı unun fiyat. Ti: 2181. 47211 

o-r•n ............. , ............ - '··-
deki eıyasiyle beraber Y eniıehir Emciler 
uddesi No. 50 lmıir ucualuk balıkaliycsi
ne müraca.ı. 

4725 

Satılıi /ransıs p/7ano•a - 5031 telefon 
NDtıralından 259 numaraya milracaat. 

4748 

Kirahk: 
Kiralık KoDlorlu D•lr.l•r - Yenfıe· 
birde Yiikael caddesinde Mimar Kemal 
mektebi lıı:arııaında 7eni yapılan apartma 
nın beşer odalı n her türlü modern kon
foru havi kaloriferli daireleri kiralıktır. 
Her ııUn aaat 10 ili 18. Telefon : 6499 

4109 
Bir bayına llr•lılı oda - tkl klılllk aUe 

7anmda 20 liraya Bakanlıklar kartısı 2 inci 
kattaa ıUzel bir oda Milr. Telefon 54-40 
Hiiacyin 450!1 

Kiralık d•İTe - Utuı meydanında Koçak 
hanında 1. el katta büro için bir daire ki
ralıktır. Kalorifer, asansör vardır. Kapı • 
cıya müracaat. 4535 

Kiralık dıirt1l11r - Maltepe ton durak
tan 150 M. ilerde asfaltta, manzaralı bal -
kon taras 3 oda 1 hol banyo ve konforlu 
daireler. Tl: 5522 4553 

Kiralık oda - Aile yanında bir bayan 
için Sağlık Bakanlıiı kareıamda Çaiatay 
ıokalc No. 22 Soydaı Ap. 3 üncü dairesin-
de. 4553 

Kiralı! - Öncobecl Kurtulq lstaıyonu 
karşısı asfaltta 2 ci muvui Taıkent &0 -

kak No: 37 de S çer odalı konforlu 2 daire 
ve belılrlar için 2 oda. 4575 

Kiralık - Y. Sahir Sıbbiye Ve. cinn 
Cebeci Hfaltmda etrafı açık ıiineıll yeıil 
&abaya nazır San renkli Ap. .konforlu 2 
daıre. Kapıcıya müracaat. 41!15 

Kiralıl. Y• satılıi - Bir bek1r •en te:ı 
ha bir aile için ıehrin merkui bir yerince 
devrea kiralık apartmıuı ucm ve yeni sa• 
tılık: ev CIYaları Tel. 1178 4700 

Kiralıi - Maltepede Jendanna mt.lıt"'· 
bi yanında Tflre apu-Umunoda konfor 11 
kullamtlı ucu n ceniı 2-3 odalı daire-
ler, içindekilere müracaat. 4701 

Kiralı! bir oda - Ipklar c:-4. Neçati· 
bey mahalleai Yonlçal aolıak No. 6 • .Aı>. 
aile yanmda kat 2: mıllracut. 4707 

Uca iinlık 
Bomonti - UM lntutı bqnm<b 

(Sakız) apartmwnmda Hd odalı daire. 
Kapıcıya m!iraeaat. 4714 

Kir•lıi - Blr Yeya .. klt1 ic:IA möble 
konforlu bir cıda lııira1ıktlr. Y eniıeh r 
k(Sprüye ya.km lıkia eok. No. 20 daire 6 

4711 

Kiralıl: - Bir ba7 •8" MJ'&D "in ai· 
le neadinde güael bir oda lr4ralıktır. Ban
yo, eloktrilE, 11<>ba dahiL ~ 22 liradır. 
Sdıiye V ek. Çaiatay 90kak Yukarı uç. 
Ap. No. 1 4719 

Kiralıl: od• - Mablell YV- mat>ın:z 
•erilir. İtfaiye meJdıuıında Gazi liMal kar-
ıısında No. 6 il.at kat. 4725 

Kiralık daire - Poll• mektebi J'8DU1 • 
da Ost6rk ap. birinci bt. 4 No. daire ile 
oda bir bol balkon 31 lira. İçindekilere mu-
rıacaat. 4724 

Kiralık od• - Aile neadinıde bir bay.n 
için. Y cniecbir Tuna caddesi Elmadai 11<>-
kak No. ı 4726 

KirlıJ: od• - Mobilyalı •en mol:ıllya
aıa bir oda, 1 •en 2 bayan için ktralı1ttır. 
Yenitebir Türe aokaık No. S daire 1 re ıa-
at 5-7 aruı müracaat. 4727 

Kiralık e-r - Y eııiıchir Orduevi arka • 
....... ·~ .... il 12..No. -'-' ı&..t ka~ı 
dört oda kiralıktır. 4732 

ICiralık - Maltepe Onur aokalı: Sa.karya 
apartımam 2. el katta 2 oda bir bol ucuı 
fiyatla. Gezmek lstiyen taliplerin aynı ad-
rese mUracutlarL 4733 

Klr•lıl: mob/IF-lı od• - Kıaılay ksrtı-
11 8 No. lu apartımanm 1. d lıı:at 6 No. y:ı 
müncaat. 4118 

l!Jralıi .bt - iki oda bir hol konforlu. 
!tıklar cadd•l Necati olıı:ulu 1&Dll1da No. 
14 47'4 

ICiralıi - 4 odalı Jııonforlu daire Y. 
Şehir BU)'i& Tren köprüıü yanında a•falt
ta Z5 M. İskitler Cad. No. S Kamer Ap. l 
No. lu daire Ti. 24.U 4763 

iş arayanlar : 

lı arıyor - Tllrlı:çe de konutan bir al
man mürebbiye S ya,ından yukan çocu.lc. 
lara bakmak için İl arıYor. Y eııiıehlr P. 
Restant H. P. 4627 

lı ar170r - Muha.tebe, sanayi, ticari 
•e mali muhasebe iıleri tan.zhn ve tedvir 
eyliyan tecrübeli bir mWıMip daimi veya 
muvakkat olarak vazife arıyor. Ulu t. 
M. rumw:a mektupla müracaat. 41168 

Bir t1cnt1bi ba7an - Türkçe, franıuca, 
lnıilizce de bilen bir bayan almanca der• 
vermektedir. Uluı'ta T. K. rumuzuna 
mektupla müracaat. 4740 

iş verenler : 
mat alet lı: iııt"y nlı:rin mbkemenin 1138 7 S - Bu arttırma nctlceainde satı$ bede· 
sayılı tere e do~y ı.ına müracaatları ve ta- 11 her ne olursa olsun kıymetine bakılmak
liplerln ıatış gUnli mahkemede haz:tr bulun- •n:ın en çok arttıranın üzerine ihalesi ya -
mlan ilan olunur. 4756 pılacaktır. Satış peşin para ile olup satış 

bedeli ihaleyi müteakip verilmediği takdir. 

Dr. A. RIZA TARLAN 
de &zerine ihale edilenin talebi üzerine 
ihale tarihinden itibaren kendiıine bedeli 
ihaleyi teslimi vezne eylemesi için yedi 
gi.ın kadar mc'ıil verilecektir. Bu müddet 
zarfında ihale bedeli yatırılmadığı takdir
de ihale bozulacak ve bu tarihten evet eıı 
,,Ukıek teklifte bulunan talibe teklifi veç 
hile almağa razı olup olmadığı ıorulduk 
tan sonra teklifi veçhile almağa razı iır 
ihale farkı birinci talipten tahsil edilmeı 
üsere bu talibe ihale edilecektir. $ayet tek-

58 - 1 numaralı kapı boıluiundan giril
dikte aemini toprak •• tavam natamam bir 
hol .ü.ze~indo aolda zemini tahta vo tavam 
tel uzerıne ııva bir oda ve aaida tavan ve 
ta~ansız bir _oda. ve soldan bir kapı ile re • 
ç~lır aralık _üuır~de bic bell yeri ve küçük 
bı_r oda yen vo bır mutbak yeri mevcuttur. 
Bına natamam ve tuııla.dır, Çatı ortU.iuıiln 
kiremitleri. !1oksa!1dır. ElektrJk tesiaatı 
yoktur. Bar ıçerııınde elli muhtelif meyva 
aiacı ve ıso ~~wn kutügii vardır. Bal ba
kımlıdır. Keçıoren ufaltı üzerindedir Alo 
tı bin iki yli.z elli lira kıymet takdir ~dll • 
miıtir. 

SATIŞ ŞARTLARI: 
5 p• • 1 : Kiralık oda - Mobilyalı veya mobilya· : ıyanO, pıyanO a Ve =ı•ıa ııü.zel bir oda kiralıktır. Yeni11ehir İs· 
: 5 met İnönü cad. Lozan alanı Emciler so-

Tornacı aranryor - Bir tomac17& 11· 
awn vardır. Ankara Soiukku,.. loc-t p
rajı yanında Romazan DemlraeY'e mlira-

Cebui Hastanesi 
Sabık Sari ve İntani haıtahkları 

mütehassısı 

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

lifi Yeçhile almsfa arzı olmazsa gayri men 

BöbreMerd n idrar torbasına kadar yollardaki hastahklann mik
n plarmı kc!.ünden temizlemek için HELMOBLO kullanınız. 

lliilırelt erin çalışmak l~u<lı-etini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluk 
1 r nr, cz!ti ve yeni b~lnoğuklu~unu, mesane iltihabını, bel ağrııı· 
m, sı1' .,l, idrar bozmak ve bo7.tırken yanmak hallerini giderir. Bel 

ı<lr ... r temin eder. hlrarda kumların meıanede tatların 
teşe.·külüne mini olur. 

DİKKAT: H E L M O B L Ö idrarınızı temizllyerek mavilettiriı. 

tıbhaı Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

,.,,,,. . . ,· .-t' •ı.' .ı.ı '- .. 

1 - İtbu gayri menkulün nılllkiyetl a
çık arttırma ıuretiyle ve 844 sayılı Emlak 
vo Eytam Bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak ve kati arttırmaıı 
30 • 1 - 940 tarihine tesadüf eden ıalı günü 
saat 10 - 12 de Ankara İcra Dairesi Gayri 
menkul aatıı memurluiunda yapıl.mü üze
re bir ay müddetle satılığa konulmu,tur. 

2 - Talipler takdir edilen kıJınetin 
% 7,5 tu nlabetinde pey akçesi veya millt 
bir bankanm teminat mektubunu ve Jahııt 
kanunen teminat olarak kabul edilen hazi
ne tahvilleri retirecekelerdir. 

i S - Bu arttırma neticeıinde satış bede
j li her ne olursa olıwı kıymetine ıbakılmak
ıı.zm en çok arttıranın üzerine ihaleai ya -
pılacaktır. Satıı pe$in para ile olup satıı 
bedeli ihaleyi miıteakip verilmediği takdir
de üııerlne ihale edilenin talebi üzerine 
i\ıal tarihinden itibaren kendisine bedeli 
ihaleyi teılimi vezne eylemesi için yedi 
gün kadar mehil verilecektir. Bu müddet 
ıarfında ıbale bedeli yatınlmadıiı takdir
de ihale bozulacak ve bu tarihten evci en 
yiıksek teklifte bulunan talibe teklifi veç
hile alınağa razı olup olmadıiı •orulduk
tan ıonra teklifi veçhile almağa razı ise 
ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek 
üzere bu talibe ihale edilecektir. $ayet tek
lifi veçhile al"!lağa arzı olmazsa gayri men. 
kııl yeniden on bq ıiin müddetle ikinci 
arttırmaya çıkarılarak en çok arttıran ta
libine ihale edilecektir. 

4 - Gayri menkul talibine ihale edil -
dikten aonra tapu harcı milıteriye, ihale 
tarihine kadar olan müterakim vcrıi ve 
rüsum ile delllliye resmi borcluya aittir. 

5 - ltbu ırayri menkul üzerinde her -
banıti bir tekilde hak talebinde Dulwaaııla· 

E müzik l&bf mağuuı 5 l lıı:ak No. 71 4607 
: : Bir Bayuı için iiralıl: od• Boı veya 
: Akord ve t!ınirat temin edilir. : mobleli bir oda kiralıktır. Yenişehir, Lo-
: Yenltehir Orduevi lı:arıı1ı : zan meydanı, Eınciler caddesinde 66 No. 
- : evin ikınci katı. ·reı: 2405 4616 
; Dirim Apart. No. 2 4685 5 

caa~ 4611 

Mürt1bbiyt1 aramyor - Sekiz aylık bit 
çocuğa bakmak Uıere bon1ervisli veya dip
lomalı tilr~ veya ecnebi bir dadı ara.nıyor. 
Ucrct 30 lındır. Ti: 2"63 Sıhiye Sailrlr so-
hk İsmet Koyuncu Ap. 4 sayı. 4690 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
Kiralı~. lıant1 - Demlrtepe Necati bey 

caddesi Oncrcn Ulus Sok. No: 12 4 oda 
Sanayi C. Tel: 1953 M. 4617 Aramyor - Dikiı bilen bir bayım aranı-

yor. Y cnişehirde Selinik cad. Çmııllı ap. 
No. S e müracat. 4734 Kiralıl: od• - Sanayi caddesinde, ka -

loriferll soiuk, sıcak MI ve banyolu ucuz 

zerinde Hayri Dilmana müracaa\. 4622 1 Aranıyor : 
1 

fiyatla Telefon No: 2181 Yeni ıinenıa Ü· 

Kiralık - Bayan için 1 veya 2 milıta- ı " 
kıl otla Baj.:anhklar, Sı.inıer bakkalı Meşru-
tiyet caddesi soııunda Ataç sokak No: 18 Aram~or - Taşrada almanca derü..•~-
Alt ka~ 4G23 r~uılecck bir bayana ihtıyaç vardır. ~ 

Kiralıl: - Pollı enıtitüsli yakının.da 
Dikmen ufaltmda J>akanhklara 5 dakika 
mesafede yeni Turagay Ap. Ucuz daireler. 
İçindekilere mliracaat. 4642 

ZO lir.ya blorilt1r - Sıcak tu, 
elektrik dahil oda bir bayana kiralıktır. 
Yenifehir Ki.zım Özalp caddesi Kemah ap 
Na. 30 daire 12. 4652 ' 

rın ellerindeki reMnt naailıı: ile birlikte 1 Kiralık oda _ y · • ..ı.· K t . 
_,,. •· E d Ank t D · 1 enı..,..ır, oca epe, 

y .... ı. gun zar 111 a ara cra . aırca , Meşrutiyet caddesi, Yenikalı:k sokak, 10 
cayrı menkul satış memurluğuna müraca - No lı evin mil tak"l ka ı b" da 
atları lizrmdır. Aksi halde hakları tapu ıi- Ti: 6032 s 1 P111 

4~t; ır 0 ıı 
cilliyle malüm olmadıkça paylaımadan ha- · , 
rlç kalırlar. Kiralık - Bayan için kiralık, konforlu 

6 - Arttırmaya iştirak edecekler oda. Cıkrıkçılar yoJnıtu Culha apartımanı 
15 • 1 • 114-0 tarihlDden itibaren 38/S4 dos· Kapıcıya müracaat. 4663 
ya numaraaı ile dairemizdeki yerinde her- Kiralık od• - Bit' bay lele bir oda kira• 
kese açık bulwıilurulan ıartııamemizi oku- lıktır. Yenieebir Karanfil IOkak No. ıs A. 
nbillrler. t760 '1 ci kata mW'acaat. 4666 

ta R. K. M. rumuzuna müracaat. 'tw .. !ı 

Kiralık dair11 aramyor - 2 odalı kalo -
riferll ve tam konforlu Yenişchırde ~-
11 ve manzaralı bir daire 1-1-940 da1I. .l&l
baren aranmaktadır. Tel: 5108 mıirs~ 

Salon aramyor - Paris dans aka.deuM -
tinden bir profesör için her alı:aaıa daAS 
yapılan bir milessesede modern .._ :.e 
ıtep danıları (klaket) öğretıneok u ... _..'l 
de bir kaç saat için aranjmıınla .~ ara
nıyor. Ank:ıra P.K. 180 ne mür~ 

4651 

Aranıyor - Bir pedalcı ilteniyor. "Y•· 
ni Matbaa" Telefon.: 3705 Bankalu- cad. 
Çiçi.nyurt sokak No. 7 4713 

Aranıyor - Fraıunzca lıuıml ders ve
rebilecek almanca bilcıı mualliıa aranıyoı". 
Müracaat Dilmc=n kitabevi 4/U 
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MiLLi MUDAFAA 

Tımar flrç~sı a! nacilk 
M. 1\1. V cltnlcti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher adedine t:ıhmin edilen fiyatı (110) 

l üz on kuruş olan (10.000 :25.000) on bin ila 
Y.rmı beş bın adet tını:ıı tırc;ası ,_apail 
2arf usulu ile munakaı:aya konmuştur. 1-
lıale:ıı 23.12 939 cumartesı günli saat on 
b rd::dır. İlle temin:ıtı (2il62,5 ) iki bin alt
ı nı;; iki I• A ellı kurulltur. Evsaf ve 11:ırt
:ı .ı.ııeı;i (138) yuı otuz ııcl:iz kurut muka
h'linde M. f1 V. satın alma komııyonun· 
dan alınabilir. isteklilerin kanunun emir 
e~tiği uelcelerle ıhale saatından bir s.:.nt 
c- •eline kadar M. l'li. V. satın alına komiı-
l o::una ge'nıclcri. (6238) 16188 

Dört adet etüv alınacak 
M. M. V ckaleti Satın Alma Ko

n1isyonundc.n: 
1 - Dört adet etüv kapalı zarfla eksilt

meye konulmuştur. Muhammen bedeli 7600 
lira olup ilk teminat miktarı (5i0) liradır. 
kapalı zarfla e:tsiltmcsi 23.12.939 cumar
tesi giinü saat 11 de L V . satın alma komis· 
>'onunda yapılacaktır. İdari ve f~~i ş~~t· 
namesi her ctın komisyonda gorulc:bılır. 
lstcklilcrin muayyen gıin ve saatten bır U• 
ıt evci ilk tcmin.ıt ve teklif mektuplarını 
ko;niıyona vermeleri. (6250 ) 16199 

Yüz havlusu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

tnisvonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı O· 

tuz kuruş olan on bin tane yüz havlusu 
6 ikincik!l.nun 940 cumartesi günü aaat 10 
oa Ankarada M. M. V .satın alma Ko. da 
açık eksiltme suretiyle satın alınacağm
dan isteklilerin Z25 liralık ilk teminatları 
İle birlikte muayyen gün ve uatte Ko. da 
bulunmaları. (64ı4) 16376 

Baskül ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

tnisyonundan: 
Hepsine tahmin euilen fiyatı (l~ .000) on 

l'ı ôn lira olan (40) kırk adet ~~O kıloluk ve 
(lO) on auet 500 kiloluk baskul kapalı zar~ 
ı:suliyle münakasaya konı:ıuştu~. İhalcsı 
6 2.940 pazartesi saat on ~ır.dcdır. İlk te· 
ı;ıinatı (750) yedi yilz ellı lıradır. Evsaf 
'c şartnamesi bedelsiz olnril:k. M.M. "'f· .sat!n 
a ma komisyonundan alınabılır .. İsteıı:lıle:ın 
1-anunun c·nrcttiği belgelerle ıhale saatın
c:en bir saat eveline kadar .M.M.V. satın al
ıila komil)'onuna gelmelerı. 

(6485) 16460 

G~raj sundurması yaphnlacak 
M. M. V eki.le ti Sa.tın Alma Ko

atisyonundan: 
Ke,ır bedeli 20889 lira 83 kuruş olan An

karada bir adet garoj sundurması pazarlık
la yaptırılacaktır. Pazarlı~ı 23.12.939. cu
ınaı:tesi günlı sant 11 dedır. Kati temınatı 
~133 lira SO kuruı olup gartnı:mes! 105 ku
ruşa komisyondan alınır. Talıplerın muay. 
:Yen vakitte M.M.V. Sn. Al. Ko. da bulun-
tnııları (6510) 164-62 

Santral yaphrılacak 
M. r.ı. Vekaleti Satın Alına Ko

n-;syonundan: 

Jc.Xm°tl~e~iğe~~0~ıdtfraı?1fıfa'ı~YJiff}~fa 
c :siltmcyc konmuştur. Eks!ltmcsi 6.~.940 
cumartesi günü &aat 11 dedır. İlk temınatı 
1740 lira olup Jartnamcsi 116 kuruşa ko· 
r.ıiıyondan alınır. Taliplerin muayyen va
l:itten bir saat evcllne kadar z.adlarmm 
M.M.V. Sa. Al. Ko. na vermelerı. 

(6511) 16463 

M.M.V.HAVA 
MÜSTEŞARLICl 

Kamyon tamir etliriletek 
M. M. V ekalcti Hava Müste§arh

ğından: 
1 - Dir ııdet panel kamyonu d~ı;yasın~a 

mevcut listesinde yaıılı malzeme ıle tamı: 
ettirilecektir. Pazarlığı 25.12.939 paza.rtcsı 
eünü saııt 11 de hava satın alma komısyo
nunda yapılacaktır. İlteklilerin muayyen 
'-.in ve aaatte komi5yonda bulunmaları. 

(6514) 16464 

DENlZ LEVAZIM 

8 adet dizel genereyf örü 
münal.asası 

"' v. Oeni:ı; Merkez Satına}. M. J.,. 
ma Komisyonundan: 

1 _ Tahmin edilen bedeli 37360 lira o
lan 8 adet dizel ccrercya.t~rün pa:arlıkla 
rnünakaı:ıısı ı5.12.939 tarıbıne tesadu! eden 
puartcti ıUnU s:ıat 14 de veki.lc:t bına~ın
da müte$ckkil komisyonumuzda ıcra edıle-
cektir. . · · ı 

2 - 187 kurut bedel ıle şartna~esını a -
111ak istiycnlerin her gün ve n_ı.unabs3ya 
sirmck istiyenlerin de me:.:kf:r gun v~ saat
de 2S02 liralık ilk teminat ve k:ınunı bel· 
ıeleriyle ve komisyoncu olma~ıkları hak
!lnndaki ves'kn ile birlikte komısyoııumuza 
müracaatları. (5~97) 16461 

LEVAZIM AMlRLlCl 

Yulaf ahnacak 
Ankara Lc11azım Amirliği Satın 

A•uıa Komisyonundan: 
İhale günü talibi çık!11!yan komu~anlıfa 

baglı bırlıklcr ıht::;acı ıc;ın 9~.coo kılo yu. 
lafın tekrar kap:ılı zarfla munakası.:.u Yll· 
pılacaktır Zarf:ar komisyo!la ~6.12.939 sa
lı ı::unu saat l0.30 da vcnlmış olacaktır. 

2 kalem 

Beher kiloıunun mWıammcn fiyatı 7 ku
ruştur. İlk teminatı 504 liradu. İsteklile
rin belli inin ve saatten bir saat evcline 
kadar Fındıklıda lı:omutanlılı: aatm alma ko
misyonuna teklif mektuplarını vermeleri. 

(6254) 16193 

Yün çorap alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan: 
4'4300 çift yün çorap alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 25.12.9J9 pazartesi günii 
ıaat 15 de Tophanede İstanbul L V. imir
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 22150 lira ilk teminatı 1661 
lira 25 kuruştur. Şartnamesi ve nümunesi 
komlıyonda görülür. İsteklilerin kanu.."li 
veıikaalriyle beraber teklif mektuplarını 
ihale saatindan bir ı;:ıat eveline kadar ko
misyona vcrmeleıi. (6255) 16194 

Sade yağı ol ınacok 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - İzmir müıtahkem mevki merkez bir

liklerinin 50.000 kilo aadcyailı ihtiyacı ka
palı zarf uıuliyle ekalltmcye konulmuttur. 

2 - İhalesi 22 birincikOJıun g39 cuma 
günü uat ıs de lzmlrdc Kıılada l:ı:mir le
vazım imlrliii 11tın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 49000 liradır. 
4 - Teminatı muvalckate akçası 3675 

liradır. 
5 - İıteklilcr ticaret odasında kaıntlı 

olduklarına dair vesika ıöstermck mcc • 
Juriyetindedi rl er. 

6 - Eksiltmeye i5tirak edecekler 2400 
sayılı kanunun iki ve üc;üucü maddelerin 
ve ıartnamesir...de yazılı vesiksları ve te • 
minatı mu\·akkateleriyle birlikte ihale sa
atinden evel mezkur komisyona müracaat
ları. (6268) 16204 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
Aydın birli~inin ihtiyacı için 66 bin ki

lo koyun veya keçi veya ıığır eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Hangiıi u • 
cuz olursa o cins etin ihalesi yapılacaktır. 
Bu üç cins ete her t;:.Jip tarafından bir zarf 
içerisinde olmak üzere her üc;üne de ayrı 
ayn fiyat teklif edilebilir. 

İhale 28 • birincikiinun - 939 perşembe 
günü saat 15 de Aydında askeri satın al • 
ma komisyommda yapılacaktır. . . 

Sığır etinin ml•hamnıen bcdclı 16;500 li · 
radır. Keçi etinin rı;uhammen bedelı 1650.~ 
lira.dır. Koyun ctinın muhammen bcdeu 
26400 liradır. . 

Sığır etinin ilk teminatı 1237 lıra 50 ku· 
ru,tur. Keçi etinin ilk teminatı 1237 lira 50 
kuruştur. Koyun etinin ilk teminatı 1980 
liradır. 

Şartnamtsi Aydın'da askeri ııatm alma 
komiııyonunda görülebilir .Taliplerin tek • 
lif mektuplarının kanuni vesikalariyle bir· 
tikte ihaleden bir saat eveline kadar !11ak -
buz muk '.:>ilinde komisyona verllmesı. 

(6369) 1630~ 

6 bina yaphrlla<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
ı - İzmir tayyare birlikleri .komutaı:lı· 

ğmca ıöıterilecek yerde beben 772.2 l!ra 
kırk kuruı kıymetinde yekdnu 46334 lıra 
40 kuruş olan altı adet bina inşa:ıı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. . 

2 - İhalesi 5 İlk kanun 940 cumartesı 
& ....... ~ _...:::::: ~ 

Lv Amirliği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
i - Teminat muvakkat akçesi 3476 lira-

dır. "f . 232 4 - Şartname plln ve keşı namesı 
kuruş mukabillncle Ko. dan alınır. 

5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına ve bu iıi yapabilec\':klerine 
dair ihale.den bir hafta evel İzmir Nafıa 
fen hcyeteinden alacakları veaikaln gös
termek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iıtirak edecekler 2490 
11yılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde ve şart
namceinde yazılı veaikalariylc teminat ve 
teklif mektuplarını ihale uatinden evci ~n 
a:ı: bir saat evel mezkQr komisyona vennıı 
bulunacaklardır. (6529) 16454 

Makarna alınacôk 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - 40000 kilo makarnanın pazrhğmda 

talip çıkmadığından tekrar pa:ı:arhkla ek
siltmesi 25. 12. 939 saat 15 de Ankara Lv. 
Amir. Sa. Al. Ko. Re. de yapılacakt!r. 

2 - Muhammen bedeli 8800 lira ılk te
minatı 660 liradır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda ı:örülür. lsteklilerin kanuni ve 
ticaret odası vesikalariylc belli vakitte ·O• 
misyonda bulunme1lıırı. 

(6533) 16455 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan: 
1 - 100 ton pirinç ve evıafı dahilinde 

aatm alınacaktır. Pazarhiı 22.12.939 cuma 
giinü saat 16 da yapılacaktır. Muhm.men 
tutarı 32000 liradır. Teminatı 4800 liradır. 
Sartnamesi her gün komisyonda ıtwrülebi
lir. İsteklilerin teminat makbuz veya mek
tuplariyle kanunda yazılı VC$ikalariyle be
raber belli vakitte ve saatte Edime'de 
Musriyat dairesindeki Sa. Al. Ko. na ıel-
melcri. (6528) 16465 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
Sarıkamış garniıonunun 1,200,000 ton, 

Karı'ın 9!16 bin kilo unlarının kapalı zarf
la yapılan münakasası pahalı görüldüğün
den bu ay zarfında yapılack ıon pıarhğı 
25.12.939 pazartesi saat 15 de Erzurum, 
Kor satın alma Ko. da yapılacaktır. Sarıka
mış muhammen bc~elinin 180 bin lira ve 
ilk teminatı 10250 Jıradır. 

K:ırs'ın muhammen bedeli 144.900 l!radır. 
Şartname ve evaafı Kolordunun tekınıl gar
nizonlarıncla mevcut ve aynıdır. Her yerde 
ı5rülebilir. (G5Sl) 164-66 

ahnac:ak 
Ankara Levazım Amiı-liği Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı 
Un 340000 
lı:. Faı;ulya 4800'.l 
Sabun ı5:o·J 

Muh. Bedel 
Lira K. 

6l800 00 
9600 00 
s202 o:ı 

İlk teminat 
Lira K. 

4490 00 
no oo 
3<;0 15 

Giinü 
5.1.9•0 
S.1.940 
5. 1.910 

Saat 
11 
.5 
16 

Şekil 
K.Zıırf 

1 Mersin gcrnizonundaki krtaatın ihtiyacı olan yukarıda cins '?1iktar tahm;n be 
del ilk tcminatlariyle eksiltme gün ve saatleri yazılı iaıse madtlelen kapalı zar usu-
liyle eksiltmeye konulmuştur. . • hf lu s Al K? 

2 _. Eksitme Mersinde Askerlik !iUbesi bınasında Asken ma e e a. · __ · 
tarafından yapılacaktır. . d k b 1 dT 

3 _ zarflar aynı günde ac;ı1ış saatinden bır uat evellnc ka ar a ~ e ı ır. 

4 _ Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler .Mersin satın alma komıs> 'nunda mev-
cut ıartnameleri her zaman görebilirler, (6530) 164SS 

ZlRAA T VEKALETi 

50 adet T riyör alınacak 
Ziraat Vekil etinden : 

Zirai kombinalar kurumu ihtiyacı 
için kapalı zarf usuliyle 50 adet Tri
yör satın alınacaktır. 

1 - Triyörün beherine 250 lira kıy
met tahmin edilmiştir. 

2 - İhale 8. ı. 1940 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat onbeşte Zira
at Vekaleti binasında müteşekkil sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 50 adet Triyör için 937,50 lira 
muvakkat teminat verilecektir. 

4 - 50 adet Triyöre ait fennt ve i
dart ıartnameler Zirai Kombinalar 
Kurumu müdürlüğünden parasız ola
rak verilir. 

5 - İsteklilerin kapalı zarflarını 
8. ı. 940 puarteai günU saat ondörde 
kadar komiıyona vermeleri ve saat 
onbeşte 2490 No.lı kanunda yazılı ve
sikalarla birlikte komisyonda hazır 
bulunmaları. 

(5886) 15901 

100 ton mazot sahn ah nacak 
Ziraat Vekaletinden: 
Zirai kombinalar kurumu ihtiyacı 

için kapalı zarf usuliyle 100 ton ma
zot satın alınacaktır. 

ı - Mazotun beher kilosuna 18 ku
ruş kıymet tahmin edilmi§tir. 

2 - Muvakkat teminat 1350 liradır. 
3 - İhale 5 ikincikanun 1940 tari

hine mliGadif cuma günü ıaat on al
tıda vekalet binasında mUtefekkil mer 
kez satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - İdari ve fenni şartnameler An
karada zirai kombinalar kurumu mli
dUrlUğUnden parasız olarak verilir. 

5 - İstekli!erin teklif mektupları
nı 5.1.940 cuma günü saat on beşe ka
dar komisyona vermeleri ve saat on 
altıda 2490 No.lu kanunda yazılı vesi
kalarla birlikte komisyonda hazır bu-
lunmaları. (6454) 16456 

Vakum, valvalin ve gres ahna<ak 
Ziraat Vekaletinden: 
Zirai kombinalar kurumu ihtiyacı 

için kapalı zarf usuliyle 10 ton yaz
lık ve 10 ton kı§lık olmak üzere ce
man 20 ton vakum, 3 ton valvalin ve 
1,5 ton gres alınacaktır. 

1 - Vakumun beher kilosuna 70, 
valvalinin beher kilosuna 40 ve greıin 
beher kilosu da 40 kurut fiyat tahmin 
edilmiıtir. 

2 - Muvakkat teminat vakum için 
1050, valvalin için 90 ve gres için de 
-..,ş aı cetwww=ız"tea-:-:tı-nıa-a • 

3 - İhale 5 ikincikanun, 1940 tari
hine mfü;adif cuma günü saat on beş
te vekalet binasında müteşekkil mer
kez satrn alma komisyonunca yapıla
caktır. 

4 - İdari ve fennt f&I'tnameleri zi-
rai kombinalar kurumu idaresinden 
parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı 5. 1. 940 cuma günü saat on dörde 
kadar komisyona vermeleri ve saat on 
beşte 2490 No.lu kanunda yazılı vesi
kalarla birlikte komisyonda hazır bu
lurunaları. (6442) 16457 

NAFIA VEKALETi 

Çırah çam ağacı 

alınacak 
Nafıa Vekaletinden: 
30 birincikinun 939 cumartesi günü 

saat 11 de Ankara'da Nafıa vekaleti 
binasında malzeme müdürlUğü oda
sında toplanan malzeme eksiltme ko
misyonunca vagon içinde ve Anka
ra'da teslim edildiği takdirde ceman 
9600 lira muhammen bedelli çıralı 
çam ağacından 200 metre mikap ke
restenin teslim müddeti artırılarak 
kapalı zarf usuliyle yeniden eksilt
mesi yapılacaktır. 

İstekliler Anadolu hattı üzerinde 
olmak üzere teslim istasyonunu de· 
ğiştirebilirler. Ve bu istasyonda ge
ne vagon içinde teslim şartiyle vere
cekleri fiyatların ne suretle hesap e
dileceği şartnamesinde yazılıdır. 
Muvakkat teminat 720 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
Ankarada Nafıa vekaleti malzeme mil 
dürlüğünden parasız olarak alınabi

lir. 

BÜYÜK MlLLET MECLiSi 

Bir memur alınacak 
Türkiye BüyÜk Millet Mecliai i

dare Amirleri Heyetinden t 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ktı.

tUphane müdürlüğünde münhal bulu
nan (25) lira asli maa~lı ikinci sınıf 
katipliğe müsabaka ile bir memur a
lınacaktır. 

Talipler arasında yüksek tahsil gö
renler, lise mezunlarına, lise mezun
ları da orta mektep mezunlarına ve 
müsavi şartları haiz olanlar arasında 
ecnebi lisanı bilenler ve ecnebi lisanı 
bilenler araııında da birden ziyade li
aan bilenler tercih olunur. 

Taliplerin vazifei askeriyelerini ifa 
etmi§ olmaları ıarttır. 

Müsabaka 4 kanunusani 1940 per
şembe gilnii saat (14) de Büyük Mil
let Meclisinde yapılacaktır. 
Müııabakaya girmek prtlarını haiz 

olanların yukarıda yazılı tarihten bir 
gün eveline kadar arzuhal, tercümei 
hal, terhis tezkeresi, diğer vesaik ve 
ikişer fotoğraflariyle (Büyük Millet 
Meclisi İdare Amirleri Heyeti) ne 
müracaat etmeleri. (6524) 16458 

ANKARA BELEDiYESi 

100 fon Sülf afda!omin alınacak 

cümen kalemine ve varil ve tenekeler 
için otobtis müdürlilğUne ve istekli -
!erin de 29. 12. 939 cuma günü saat 
10,30 da Belediye encümenine müra -
caatlan. (6367) 16307 

Karabük kömürü 
ah nacak 

Ankara Belediyeainden: 
1 - Su igleri için alınacak olan 120 

ton Karabilk kömürü on beş gün mild· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3060) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (229,5) lira
dır. 

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

Duvar, pc;rmakhk saire 
yaphnla<ak 

Ankara Belediyesinden: 
1- Otobüs idaresi binasının Cebeci 

~sfaltı üzerine tesadüf eden kısmın -
ela yaptırılacak duvar, parmaklık ve 
sair inşaatı onbeş gün müddetle açık 
elaıiltmeğe konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 4948 liradır. 
3- Muvakkat teminat 371 lira 10 

lruruştur. 
Ankara Belediyesinden: 4- Şartname ve keşif cetvelini gör 
1- Su işleri için alınacak olan 16 mck istiyenlerin her gün encümen ka

bin lira kıymeti muhammencli 100 ton lemine ve isteklilerin de 9/1/940 salı 
sulfat dalomin 15 gün müddetle ve ka- günli saat 10.30 da belediye encüme-
palı zarf uıulile eksiltmeye konul nine müracaatları. 
muştur. (6539) 15470 

2- İhalesi 29 - 12 - 939 cuma giinü 
aaat l ı de yapılacaktır. Her rsevi öl~ü, farlı ve tarh 

~!a!ı kullananlarm 
di~kaline : 

Ankara Belodiyeainden: 

3 - Muvakkat teminat 1200 linıdır 
4- Şartnameaini görmek isteyen -

lerin hergiln Enciimen kalemine ve 
isteklilerin de 29 - 12 - 939 cuma gü -
nli saat ona kadar teklif mektuplarını 
Belediye Enclimenine vermeleri ilan 
olunur. (6292) 16280 

Santrifüj f!11umbası i>lmacak Üzerinde 938 damğası taşıyan bü
tlin ölçü tartı ve tartı aletlerinin 940 
yılı senelik muayenesine başlanaca -Ankara Belediyesinden: 
ğından her nevi ölçUsü bıılunanların 

1 - Su işlerinin Kayaştaki su kuyu 1/1/940 dan 31/1/940 günü akşamına 
suna konulmak Uzere alınacak olan 

kadar ellerindeki ölçülerinin cinaini, bir adet Santrfüj tulumbası on beş 
çekcrini, markasını, numarasını mik

gün müddetle açık eksiltmeye konul- dar ve boylarını bildirir pullu birer 

m~u~uhammen kıymeti (l nO) lira- beyanname ile Belediye ayar memur
luğwıa müracaatla muayene kağıdı al

dı;:_ Muvakkat teminat {132,75) lira- maları ve bu bir aylık müddet zarfın
da müracaat etmeyenlerin ölçiller ni-

dır. e- zamnamesinln 17 nci maddesine ı:öre 4- Şartnamesini görmek isteyeni 
ceza görecekleri ilan olunur. rin hergün Encümen kalemine ve is • 

t.lc.lilari.o d.,.2') 12 S)J!) cuma aünü ~-~- 16471 

taiklerile birlil=te mezkur saatten bir 
saat evci zarflarını eyice mühür mu
mu ile kapatılmış olduğu halde ko -
misyona vermeleri lazımdır. Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul edil
mez. (6349) 162~3 

2 paviyon yaptırılacak 
Kütahya Aııkeri S.atm Alma Ko

misyonu Ba,kanlığından: 

1 - Kütahya tayyare alay garnizo
nunda (56443) lira (62) kuruş kesif 
bedelli iki erat pavyonu yaptırılacak
tır. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

3 - Eksiltmesi 9.1.940 salı günü sa
at 11 de merkez komutanlığı!ldaki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (40i5) lira
dır. 

5 - Keşif, pUin ve şartnamesini 
görmek istiyenler her gün, ihaleye gi
recek olanlar kanuni vesaik ile birlik
te teklif mektuplarını ihale günü saat 
10 da komisyona makbuz mukabilinde 
vereceklerdir. 16467 

Elbise yaptlrslacak. 
lat. P. T. T. MüdürJüğündenı 
İdare müatahdimini için 5150 takım 

elbisenin yaptırılması işi kapalı zarf 
uauliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme 5/1/940 tarihine rastlıyan cu
ma günü aaat ıs de B. Postahane bi
nası birinci katta toplanacak Müdür
llik Alım Satım Komisyonunda yapı· 
Iacaktır. 

Muhammen bedel 93095 lira 30 ku
ruş, muvakkat teminat 5905 liradır. 

İsteklilerin bu baptaki şartnamele
rini 233 kuruş mukabilinde almak ve 
muvakkat teminatlarını yatırmak ü -
zere çalışma günlerinde mezkur mü
dürlük idare kalem levazım kısmına 
eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar kanunun tarifine göre hazırla
mış olmaları Hlzım gelen mektupları
nı, teklif mektubu, 939 senesi için mu
teber ticaret odası vesikası mu,•akkat 
teminat makbuzu veya muteber bir 
banka mektubunu havi olarak yuka -
rıda ismi geçen komisyon başkanlığı
na numaralı makbuz mukabilinde tev
di eylemeleri. 10467 /6536) 16469 

Memur isteniyor 
Ad~na Belediye Riyaaetindenı 
Belediyemizde münhal bulunan alt

mıpr lira asli ınaa§lı yazı işleri mü
dürü ile fen işleri kadrosu için fen 
memuru alınacaktır. 

saat on buçukta Belediye Encümeni- ------------ Yll%ı itleri mildilrJüğilne talip ola,. 
ların yüksek mektep ve fen memur~ 
tutuna talip olanların Nafia Fen mek

, tebinden mezun olmaları ve askerlik
lerini yapmıı bulunmaları lazımdır. 

ne müracaatları. (6293) 16281 

Ankara Belediyesinden: 

Kavak fidanı alınacak 
VlLAYETLER 

lnJaaf ve kal0rifer, Elektrik 
1 - Bahçeler için alınacak olan 

muhtelif boy ve yaşta 10,100 adet ka- tesisatı 
vak fidanı on beş gün müddetle açık Erzurum Vilayetinden: 
eksiltmeye konulmuştur. 1- Erzurum vilayetinde yapılmakta 

2 - Muhammen bedeli (2525) lira· olan modren nümune evinin ikmali 

Bu şartları haiz olanların evrakı 
milsbite ve bir adet fotograflariyle 
birlikte pullu bir istida ile belediye 
riyaset~e mtirac:aatları ilan olunur. 

16473 

dır. inşaatı ve kalorifer elektrik sıhhi te-
3 - Muvakkat teminat (l89,J8) li- sisatına ait olup 23471lira65 kuruşluk D. DEMJRYOLLARI 

radır. k keşif bedeli işbu inıaat kapalı zarf u- ---------------
4 - Şartname ve listesini görme sulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 3 kalem vagon krikosu ahna<ak 

isteyenlerin her gün encümen kale • 2- Eksiltme 28 - 12 - 939 perşenbe 
mine ve isteklilerin de 29. 12. 939 cu- günü saat 15 de Erzurum vilayeti dai-
ma günü saat on buçukta Belediye en mi encümeninde yapılacaktır. 
ctimenine mtiracaatlan. 3- İstekliler bu İ§in evrakı fenni -

(6366) 
16306 

yesini Erzurum nafıa müdürlüğü dai-

Sa h h k varil ve tenekeler mi encümeninde okuyabilirler. 

ASKERIFABRlKALAR 

40 - 60 Ton Blok Tutya ahna!ak 
Aekeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

4- Muvakkat teminat 1760 lira 50 

Balast münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan: 

Devlet demiryolları Birinci İ§letme ihtiyacı a~afıda c~tvelde cins, mik
tar, muhammen bedeli, ihzar mahallerinin kilometreleri yazılı b.ılast kap:.ı· 
lı zarf usuliyle, ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmı§tır. 

Beher kilosuna 22 kuruş bedel tabnıln e
dilen 40 • 60 ton Blok Tutya Askeri Fab
rikalar uınum müdürlülü merkez aatın al
ma komisyonunca 27. 12. 1939 çarşamba 
günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecek. 

İsteklilerin teklif mektuplarını tir. Şartname parasız olarak komiıyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

muvakkat teminat ve şartnamesinde (99ll) lira ve 2490 numarıılı ka."lunun 2 ve 

Eksiltme Haydarpaşa gar binası dahilinde birinci işletme komisyonun
da 29. 12. 939 tarihine tesadüf eden cuma giiııü saat 11 den itibaren sıra 
ile yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 2-190 No. lu kanunun aradığı evsa
fı haiz olacak ve saat 10 a kadar teminatlarını ihtiva eden teklif z:ırflarını 
komisyona vermiş bıılunacaklardır. Eksiltme §artname:;iyle mukavele pro 
jeleri işletmemiz yol başmüfettişliğinden parasız olarak alnıabilir. 

(10157 • 6347) 16291 

yazılı vesikalarla birlikte ayni glin 3. maddelerlndckei vcsalkle komisyoncu ol-
k d kur k · ona m"dıklarına ve bu lıle aUka.dar tüccartlan 

saat 10 a a ar mez • oı:ıısy . olduklarına dair Ticaret odası vesikasiylc 
makbuz mukabilinde vermelerı lazım- ı ıneıskur &ün ve ıısııtte komisyona müracaat-
dır. (6375) 16347 ları. (64!)6) 

16428 

Tesviyeci, Tornacı, Frezeci 
ve Demirci alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Fabrikalarımızda çah5tırılmak üzere iyi t~viyeci, tornacı, frezeci ... v.~ demi~el 
alınacaktır. İlteklilerin imtihanları yapılmak uzere Kırıkkale grup mı dııı liliu ıle 
Ankara, İ:ı:mir ve Zeytinburnu silah fabrikalarımu müdürlüklerinden birine ıııiı • 
ra<:aatları. (6447) 16411 

Ocağın bulunduğu ver 

KJm. 148,000 
150,00-0 H. P 

Eskişehir hattı 

" 184,000 " 
186,000 

256,000 
258,000 

,, 40,000 Eskişehir 

1'2nıa hatv 

• 

Milr+an 
M.:ı 

5000 

5000 

8000 

20000 

140 

145 

150 

110 

15 7750 00 581 25 

ı.ı; 8000 00 600 00 

13200 00 990 OQ 

10 24000 00 1800 00 
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s N TvEHUVVET 
VERiA 

Memleket yavrularınrn iltifakma, anne ve babalarının 
bihakkın teveccühlerine mazhar olan 

!14APA MARKAMÜSTAHZARATI 
lkincil,ônun 1940 ta tam çeyrek asrı idrôk 

etmek bahtiyarlığına nail olacaktır. 
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Pirinç ve tekmil hububat unlarını, f.endi üstün td .. nıır. ~ser ıy 
le Avrupai bir tarzda ve nefis bir surette imal ve ihzar eder. 

Eeıi!das -lhh~aU Kurult:I tarilii: 1915 

.... __,-.ıı_. ................................ , 

fviakine tviü!: ~ndisi ahnacak 

~r.:lalya Bez ve İplik f ilbfikah:n T. A. Ş. den: 
Fabr ikam :z makin .. leı-i bakım ve tô.mirat serviıini idare 

_tmek üzere Diplom Enjenyör bir makine mühendisi alına
caktı:-. Taliplerin tercümei hal ve diploma suretlerinin tir-
ketimize göndermesi. 4708 

Kırşehir Ticaret Bankaamdan: 
Mahkeme kararı ile set edilip hali 

.asfiyede bulunan Kırşehir Ticaret 
Bankası Türk Anonim Şirketinin 1 
ağustos 1939 tarihinde mahkeme ma
rifetile meclisi idareye devredilen 
matlO.bata ve te~rinisani 939 gayesine 
kad:ır tasfiye muamelatına ait olmak 
üzere tanzim edilmiş olan pilançolar 
kendilerine ibraz edilmek üzere hey
eti umumiyenin 29/ 12/ 939 cuma gU
nü içtimaına mecliei idarece karar 
verilmiş olduğundan umum hisseda -
ranın yevmi mezkt'.lrda saat 14 de ap.· 
ğı pazar yerindeki dairede hazır bu
lunmaları ilan olunur. 

(10474/ 6535) 16468 

Pul meraklılanna müjde 
Y eni~ehircle Knradeniz apartı· 

manının altında pul evi açılmı§tır. 
Aranrlan her levazım vardır. Pul da 
alınır. 7731 
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~ Ankara Palas - ---- -
I ~ 

-Büyük ~alon!annda § -
YILBAŞİ GECESİ E -- -- -~ "Reveillon'u,, ~ - -: MEŞHUR FRED GARDEN -

: ORKESTRASI VE _ 
_BÜTÜN VARYETE PRQ.: 
E GRAMININ 1ŞTJRAKIYLE: -

• • 

1940 

Muhasip aranıyor 
Ticarethanelerde çalışmış, usulu 

muzaafa vakif, tecrübeli, teminat ve
rebilir bir muhasebeci arıyorum. Ya
banabatlı Ap. No. 6 ya !llÜracaat. 

4736 
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~ Yemek Fiya-;;-;;;rubat hariç § : EBEDiYEN SENiNİM § 
: pe~inen 5 liradır. Msalaıınızı = ;: John Boles • Barbara Stanwick :E 
: tutunuz 4762 : : = 
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U L U S - 20. inci yıl. - No: 6603 

imtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İ§leri Müdürü 

l\1ümta:z: Faik FENiK 
Müessese MUdilrU: Na,lt ULUO 

ULUS Baıonevi ANKARA 

YENİ SiNEMA 
Bu Gün Bu gece 

Garry Cooper'in 

kendi hayatı, mesleği ve aıklan 
hakkında çevirdiği büyük eıer 

KOVBOY'un AŞKI 
beraberinde oymyan: M erle Oberoa 

Fransı:z:ca Sö:z:lü 
Seanslar : 

14,30 - 16,30 - 18,30 ıece 21 de 

"l,15 de hıılk matineıi 
Şikaıo Yanıyor 
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Esnafın nazarı dikkatine. 

Belediye Reisliğinden : 
Pazarlıksız "atış mecburiyetine <lair kanun ~hkamına 

aykırı hareket fiillerinin tekerrürü tesbit edilen afağıda 
adresi yazılı dükkan cezaen kapn.tılmıştır. 

1 - Yenişeh i r Meşrutiyet caddesi Ergen Apartmanı al
tında "Şenyüz B"kkaliyesi" ali bibi fhsan Meaci'ye ait bak
kaliye dükkanı (Be,) gün miiddetle. (6541) 16472 

HALK ve SUS SINEMALARINDA 
BU GÜN BU GECE 

Herkeai heyecandan titreten ıenenin en muazzam ve muvaffak macera 
ve heyecan filmi 

TARZAN ve OGLU 
Tllrkçe sözlü 

Baı rollerde: Johnny Veismuller Maureen O'Sullavan 

Seanslar: Halkta: 14.30 • 16,30 • 18,30 gece 21 de 
Susta: 14- - 16 - 18 . ıece 20,30 da 

Sus sinemasın<la 12 de ucuz IT'"t tinede 
ALİ BABANIN MİRASI 


