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Büyük aık romanı 
Akba Kitapevi 

Halkevlerindel 
çalışmalar 

Falih Rıfkı ATAY 

'' •. Halkevlerinde milli ve içti
mai hayatın temelleri terbiye 
ıuretinde, tedriı ıuretinde, ko
nuıma ıuretinde mütemadiyen 
kurulmalıdır. - 1933, 1NöNU" 

Cümhurreisimiz, iki gün aıra ile 
Halkevleri danıpna komitesinin top
lantılarma riyuet ederek, hazırla
nan yeni faaliyet raporu üzerinde 
)'iikaek İr§atlarda bulunmuıtur. 
Halkevi, cümhuriyet gençliğinin bir 
taraftan aanat ve fikir terbiyesine 
yardım eden, diğer taraftan onu 
halk hizmetine sevkeden, halk ile 
ka:rnaıtıran mesut bir müeasesemiz
..l!. ı, .. :.... ....Jnnn il, J,.iibi~•n••İ 

Cümhurreiıimiz Milli Şef lnönü, dün lpodromu yükıek hu
zuriyle ıerellendirerek ıonbahar at yar11larının ıonuncu
ıunu ıeyretmiıtir. Yukardaki reıim Milli Şel'i ıerel tribü
nünde Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar ve Ankara Valili 
B. Nevzat Tandoğan'la birlikte ytmfları takip ederken 
göıtermektedir. 

Şiddetli kar fırtınası 
altında Fin -Sovyet 
harbi devam ediyor 

Helıinki, 24 a.a. - Şiddetli kar f ntınalan, Finlandiya'nın §İ
mal iıteplerinden karma karııık bir halde ricat etmekte olan ıov
yet kıtaabnrn hezimetini büsbütün vahimlettirmektedir. 

-ı Fırtınalar, her türlü vesait ve iaşe 
• 1 maddelerinden mahrum olan bu kıta-

Mearif Vekilinin ~hn ıı.ark--hutludu-.tarikivle-kendileri-
ne Jbım mevadı atmaları imklnını 

Diyarbakır' da 
yapllğı tetkikler 

ortadan kaldırmaktadır. Finlandiyalı
lar, '.Finlandiya - Norveç hududundan 
çekilerek şimal buz Okyanosuna yüz 
kilome'tre mesafede kain Kojenjervi 
kasabasına vasıl olmuş olan Sovyet 
kıtatını takip etmektedirler. 

Diyarbakır; 24. a.a. - Maarif Ve
kili refakatlerindeki zevat ve vali, 

ile, dokuz faaliyet kolunun kadro
su ile, tadyosu ve, henüz baılangıç 
bilinde bulunan ve aüratle umumi
lettirmeie muhtaç olduğumuz ai • 
neması ile, Halkevi piyoniyeler ha
yatmm nüvesi ve muhiti olmuştur. 
Halkevi, ilk teceddüt günlerinden -
beri hasretini çektiğimiz halkçı mü
nevverin yetiıme ocağıdır: her mes
lekten genç, bu müeaaese vasıtası i
le halk ile tanıtmakta, ve kökünü 
en sağlam toprağa salmaktadır. 
Bu gençler hükümet, parti ve aer
beat hayat kadrolarında vazife ve 
mesuliyet aldıkları zaman, bu tanıt
ma ve tecrübe, onlara mesleklerin- ~ 
deki ihtisas kadar kıymetli bir yar
dım tetkil ettiğinde ve edeceğinde 
fÜphe yoktur. 

Ruı tayyarelerinin 
bombardımanı 

Halkevlerinin en batla gelen hiz
metlerinden biri de, Cümhuriyet 
Halk Partisi ideolojisinin en mües
sir nefir ve telkin vasıtası olmaktır: 
konferanslar, mecmualar, temsiller, 
devir ve seyahatler, her fey, bizim 
için esas olan fikir ve gaye birliği
ni korumak, kuvetlendirmek, halkı 
büyük kalkınma di.vamızm hareket 
Ye istikametleri üstünde ıuurlu ve 
uyanık bulundunnak için Halkev
lerinde çalrıanlarm emrinde, her 
türlü faaliyetlere açıktır. Cümhur
reisimiz, makalemizin batma, bir 
cümlesini aldığımız eski bir nutkun· 
da diyordu ki: "ilim ve fen bakı· 
mından Halkevleri, muhitlerinin, o
kumu~, bilen, öğrenmek ve öğret• 
mesini sevenlerin çahtması için, ide
alini müessir kılması için hazır bir 
Yaartadır ! " 

Danııma komitesini son raporu 
hazırlamağa sevkeden sebep de, 
halkı kendi evlerine daha iyi ram
dırmak ve münevveri halk hizme· 
tinde daha iyi çalrıtrrmak için yeni 
tedbirler dütünmek emeli olmuttur. 
Bazı merkezlerde Halkevi'nin cazi
besini ve münevver gençliğin ali.ka
smı artırmak lüzumu hissediliyor. 
Bizler, eskidenberi, toplu hayat ter
biyesi görmiyerek yeti~mitizdir. 
Serbest cemiyetlerde vazife almak, 
ve bu vazifeyi, devam ve intizam ile 
görmek, mensup olduğumuz garp 
aleminde, bir milletin içtimai ve 
ahlaki seviyesini ölçmeğe yarıyan 

baılıcl\ mikyaslanndandır: Birletik 
Amerika, bir cemiyetler memleketi
dir. 

Halkevlerinde vazife almak, mun
tazam bir siy teahhüdü altma gir· 

(Soaıı S iaci sayfada) 

maarif müdilrü, maarif müşaviri ile Helsinki, 24 a.a. - Havas ajanıı 
beraber diln saat 8 de liseye gittiler bildiriyor: 
ve sınıflara girerek dersleri teftiş et- I Dün, ezcümle Viborg'da, Karis'te ve 

(Sonu S inci sayfada) (Sonu J üncü sayfada) 

............................ 
Dün Ankarada 
ve l•tanbul'da 
lutbol maçlan 
devam etmiıtir. 
Ankara da ki 
maçta Demir
•por Gençler • 
birliğini 5-4 yen 
mİftir. l•tanbul
da Galata.ara)' 
Fener'i 3-1 yen
miıtir. Reamle
rimizden yukar· 
daki Gençler· 
birli.fi kalecin· 
nin bir kurlan· 
f1nr, Cl§ağıdaki 
de Gençlerbir
liği kale.ine gol 
olUJunu göne -
riyor. (Futbol 
maçları hakkm· 
daki haberleri
miz 5 inci ıay
ladadır.) 

• 

lhtikôrla mücadele • • 
ıçın 

Ticaret Vekilimiz ahnan ve 
at.nacak tedbirleri izah etti 

Vekil bugün 1 
şehrimize 

gelmiş olacak 
latan bul, 24 a.a. - Ticaret Vekili 

Nazmi Topçuoğlu, bir haftadanberi bura
da yaptığı tetkikler etrafında aşağıdaki 
beynatta bulunmuştur : 

"- Bir haftadanberi İstanbul' da meş -
gul bulunduğum işler hakkında gazeteler, 
her gün parça parça ma!Qmat vererek ef. 
kin umumiyeyi muntazaman haberdar et
tiler. GUnün esaslı mevzuları arasına 
giren bu i5ler etrafında gösterdikleri a -
!akadan ve yaptıkları hizmetten dolayı 
ıaıetelerimize ıeşekkUr ederim. 

Gayri tabii fiyat yükseltme ve spekü
lasyon hareketlerine karşı aldığrm karar
ların tatbikatına ait hazırlıkları yapmak üze 
re arkadaslarımdan bazısını bir iki ııün 
için burada bırakarak Ankara'ya dönüyo
rum. Bu mUnascbetle vardığım neticeleri, 
efkirı umumiyeye toplu bir surette tek
rar arzetmeği faydalı görüyorum. 

Pamuk meıeleıi: 
İlk spekülasyon hareketlerini, pa. 

muklu üzerinde gördük. Ancak bir taraf
tan yerli fabrikaların devam eden istihsal
leri, diier taraftan gümrüklerde bulunan 
alman, italyan ve japon menşeli mallar, 
normal talebin çok üstünde bir mikdar teş
kil ettiii için fiyat yükselmeğe biç bir 
makul sebep yoktu. 

Miknatı•lı bir mayne çarptıktan aonra, ATqonite oaparrı batar._ ~ 
. 
lngiliz sahillerinde emniyet tedbirleri 

İngiltere ve İskoçya'da 
sahillere mayn_ konuyor Bu vaziyet karşısında aldığımız ka

rarlar ııunlar olmuştur: Sümerbank fabri
ka4arımız, tesblt edilen fiyat esası üze -
rinden lzami randımanlan ile çalışacak
lar, harpten evelki fiyata nazaran 3 5 1 

ili 3 10 arasındaki fiyat zammı ıuretiyle j 
elde edilen yeni fiyatlar, önümü:tdelti pa
muk rekoltesi şartlarının taayyününe ka
~r anu kalacaktır. Bundan fazla ihtiya
cımız,- Dinç tNrec_..ml• pımtalı'larrmıs lnir 
aılıiı olarak: muhtelif meml~ketlerden 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

Londra, 24 a.a. - Dün aktam netredilen bir resmi tebliide, fİ• 
mal denizinde aefer eden gemileri "daha iyi korumak ve almanla· 
rm İngiliz sahilleri açıiına mayn dökmelerine mukabele teıkil et
mek üzere, amirallık dairesinin, İngiltere ve lıkoçya tark sahille
ri açıfında, mayn tarlaları vücuda aıetirmeie karar verdiii bildi
rilmektedir. 

Karadenizde şiddetli 
fırhna devam ediyor 

Bir balıkçı gemisiyle bir motör 
battı; mürettebatı kurtanldı 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Karadeniz'den gelen haberler fırtmanm 
devam etmekte olduğunu bildiriyor. Aynı zamanda bir iki gün evel fır
tma yüzünden hasara uğrıyan motör, vapur ve sandallara ait de acıklı 
malUınat gelmektedir. 

Bu arada bu sabah gelen bir telgraf- ,...

1 

------·--__.;._...:;.. __ _ 

ta Kefken adaaına dört saat mesafe-
de Ayaıtafanuı burnunda 25 tonluk B. Menemencioğlu ve 
bir yelkenlinin battığı bildirilmekte-
dir. Motörün tayfaları tamamen tah- Türk heyetine Paris'te 
liıiye teşkilatı tarafından kurtarıl • 
mııtır. 

İstanbul limanından 45 ton balık 
alarak İtalya'ya hareket eden bir ital
yan balıkçı gemisi, fırtınaya taham -
mül edemiyerek Marmara'da batmıı -
tır. Mürettebat, güçlükle canlarını 
kurtarabilmişlerdir. 

gösterilen cemilekôrhk 

Başkaca illn yapılmaksızın ilç 
mıntakaya mayn dökülecektir ve 
ticaret vapurları, bu mıntakalara eir
dikleri takdirde her türlü hasar ve 
tehlikeden kendileri me11ul olacaklar· 
dır. Tebliğde, Almanyanın şimal de
nizinde Britanya sahilleri açığına ve 
kara suları haricine ihbarını olarak, 
mıknatıslı maynlar döktüğil hatırla
tılmaktadır. 

Belçika balıkçı gemilerine top 
ve mitralyöz kondu 

Brilksel, 24 a.a. - Belçika balıkçı 
(Sonu 4 üncü sayfada) 

f B. Daladyenin nutku 

Zonguldak'tan lstanbul'a kömür ge
tirmek üzere hareket eden ve bu sıra
da dün battığını bildirdiğim " Sulu
kaya ,, motörünün kurtarılan iki tay-

(Soau S inci sayfada) 

Pariı, 24 a.a. - Birkaç gündenberi 
Paris'te bulunan Türkiye Hariciye ve
kaleti umumi kitibi, Büyük elçi Nu
man Menemencioğlu riyasetindeki 
tilrk heyeti, diln akşam Paris opera
sında, devlet reisi tarafından bir ce
mile olmak üzere emrine tahsis olu- Franıız Ba,vekili B. Da/adiye, 
nan Riyaseticümhur locasında, Sam- Noel bayramı dolayıaiyle millete 
son ve Dalila temsillerinde hazır bu- ı hitaben radyoda bir nutuk .öyle
lunmuştur. miıtir. (Yazın 3 üncü aaylaJa.) 

Ul5 s s uıu ..._, SJIS JJlıtJlllS ou w 
BUGÜN iKiNCiDE 

Milli Şefimizin Erzurum 
seyahatine dair infibilar 

Erzurum yolunda 
Altı kilometrede 

altıyüz metre 
yükselerek ... 

YAZAN : Nasuhi Baydar 
Malatyoa Mebusu 

Dün /podromda .anbahar at Ytmfları •ona ermiıtir. Kalabalık bir 
hallı. kütleli ve bu arada birçok zarif bayanlar, yarqları alaka ile 

takip etmiflerılir. (Haberlerimü Sinci .aylada). 



~-2----~-------------------------------------------------U=-=L~U~S=------------------------------------------------25-12-1939 
Erzurum yolunda : Türk - Yunan ticaret Fazla ders okutan 

Altı kilometrede alhyüz 
metre yükselerek ... 

görüşmelerine 

yakında başlanacak 
İitanbul: 24 ( 'Telefonla ) - Tilrk

Yunan ticaret anlaşması bu ayın so -
nunda bitecektir. Bu münasebetle İs
tanbul'a gelen yunan sanayi grubu 
mümesıilleri, Ticaret Vekilimiz B. 
Nazmi Topçuoğlu ile bir görüşme 
yapmışlardır. B. Nazmi Topçuoğlu 

yunanlıların memleketimizle olan ti
caretlerini arttırmak üzere yaptıkları 
bu tcşebbüıü memnuniyetle karşıla -
mış, Ankara'ya dönünce bu işle meş
gul olacağını bildirmittir. Ayni za -
manda yeni mukavele yaplıncaya ka
dar da eski mukavelenin iki ay daha 
meriyette kalacağı anlaşılmaktadır. 

Bu yakınlarda bir yunan murahhas 
heyetinin Ankara'ya gelerek yeni ti
caret anlaıması için müıakerelcrde 

bulunacaiı haber verilmektedir. 

Hakim ve müddeiumumi!er 
muallimlere verilecek arasında terfi, tayin ve nakiller 

ilave ücretler Birçok hikim ve müddeiumumilerin tayin, terfi ve nakillerini 
ihtiva eden kararname yüksek tasdikten çrkmıştır. isimleri ay· 
nen neırediyoruz : 

H amlet'in mezarlıktaki kuru ka
falara hayatlarını söylettiği 

gibi, ben de masamın üzerinde du
ran demir cevheri parçaaiyle tarihi 
okumağa çalıııyorum: eritilmiı, ıe
kil verilmi§, ucu çeliklenmlt bir 
başka demirin darbeıi altında bin
lerce yıllık yerinden ayrıhvermit 
olan bu morumsu, kırmızımtırak, iğ
ri büğrü, hacmine nisbetle çok alır 
maddede bütün gelmiş ve geçmit ve 
gelecek medeniyetlerin ifadesi mev
cut delil midir? Tat devri, tunç 
devri, Perikles devri... ve rönessans, 
ve on dokuzuncu asır ... nihayet de
mir, yani nikelli, kromlu ve her 
türlü çelik devri. Medeniyet, ne 
denilirse denilsin, bili demir dev
rindedir. O, araba tekerleğine çen
ber olduğu gün ıUrat vahidi birden, 
kim bilir, kaça çıkmış ve buhar ka
zanı şekline girdiği zaman dünya 
dev adımları ile ilerlemeğe batla
mııtır. Top, gülle, ray, motör, pul
luk, traktör, ekıkavatör, elektrik 
direği, türbin, tayyare, boru... Bir
denbire bunlardan mahrum oldulu· 
muzu dUtününilz: bugünkU mede
niyetin phikalarından taı devrinin 
uçurumlarına dütüvermiı olmu mı 
idik? 
Karşımdald morum1u, kırmızım

tırak, iğri bilirU ve Nkil madde, 
birkaç gün evet, Divrik'teki demir 
dağının tepesinden ahnmııtır. 

z igana'dan geçtinlz:ıe, Uludağ'a 
tırmandınızsa, Mudanya - Ti

rilya ıoseaini billyor veya Balıke
air - Balya yolunu hatırhyorunız 
1062 rakımlı Cürek'ten demir dağı
nın 1610 rakımlı A kalası'na bir 
hanilode yükselmenin ne olduğunu 
belki tasavvur edebilirsiniz: yalnız 
uçurum, yalnız viraj ... Yol dar, ham 
ve kaygandır. Bu dar, ham ve kay
gan yolda otomobillerimiz bizi, u
çurumların kenarından virajları dö
ne kıvrıla, A kafasına doğru götü
rüyorlar. Zannediyorum ki elli - alt· 
mıı kilometro imtidat eden bir yol
da aaatlerdcnberi çıkıyor, çıkıyor 

TC çıkıyoruz. Araba birden duru
yor: motörde çekme takati tüken
mittir. Dik yokuşun geri kalan kıı
snını yürüyeceğiz. A kafasına gel
diğimiz zaman saatime bakıyorum: 
otoıııobille ve yaya, yarım uatte te
peye çıkmııız l 

Tepede manzara eısizdir: biri bi
rinin arkasına dizilmit karlı dağlar 
ufukta gök yüzü ile birleıiyor. LA· 
civert, erguvani, mor, yer yer yeıil, 
uzaklarda kurıuni, daha ilerilerde 
mavi yamaçlar. Teneff üı ettiğim~ 
hava ozonla öyle meıbu ki ciğerle
rimin eöğıüme ıığmıyacak kadar 
ıenitlediğini hissediyorum. 

8 uraya - Divrlk yolu daha uzun 

ve zahmetli olduğundan - on 
iç kilometre ilerideki CUrek'ten 
geldik. Geldiğimize de iyi ettik. 
Çünkü yeni Türkiye'de işletmiye 
llk defa açılmıt olan demir mlde
nini ıözlerimizle görüp tetkik et
mek fınatını bulduk. 

Demir dağının bulunuıu biltUn 
bir hikiyedir. 

1937 aeneai yazında. M. T. A. 
(Miden Tetkik ve Arattırma lda
real) nln iki jeolog heyeti, Anado
lu linyitlerinin iıtikpfını yapmak 
lzere Sıvaı, Divrik ve Malatya ha· 
ftliıinde dolaşmakta idi. Bu, iki he
yet Divrik'ten ayrı ayrı geçerken 
Çaltı ıuyu yatağında bolca demir 
cevheri döküntülerine tesadüf et· 
mittir. Diğer taraftan, oralarda yol 
açıp ray döşemekte olan demiryolu 
mühendisleri de kullandıkları to
poğrafya aletlerinin miknatıslı ib
relerinin tiddetli inhiraflara miruz 
kaldığını görerek hidi1eyi M. T. A. 
ya bildirmitlerdi. Çay kıy111ndaki 
döküntUlerle ibrelerdeki inhirafla
ra bakarak hükmetmek Jbımdı kl 
civarda bir demir mideni vardır. 
Fakat nerede? 

Araya kıt girdili için muamma
nın çözUlme1i ilk yaza bırakılıyor. 

Ve M. T. A. 1938 ilkbaharında Div

rik'e en tecrübeli mUtehuaııların

dan birini ıönderip döküntüler ve 
inhiraflar mıntakaaını alıtemll bir 
jeolojik taramaya tabi tutuyor. U
ıul daireıinde ve ilmi iıtidllllerle 
yapılan tetkikler miltehan111, niha· 
yet, timdi Uzerinde bulunduğumua 
da.tın tepe1ine kadar ıötilrilyor. 
M. T. A. nın mevcut olufu ve Atma 
boğazından demiryolunun geçiti bi· 
ae bu bUyUk hazineyi kazandırmıı
tır. 

- Büyü:.C hazine? 

Ncuulai BAYDAR 
Elbette. Vakıa ilk müjahede bu

rada 4-5 milyon ton miktarında de
mir cevherini görünllr bir halde tcs
bit etmiı, fakat müteha11ıı rapo
runda kiltlenin 10 • 15 milyondan u 
olamıyacağını, aramalara ve sondaj
lara devam edilmeıi lüzumunu ifa
de etmiştir. O zamandanberi yapı
lan ve en derini 210 ve umumi ye
kunu 1500 metreyi bulan ıondajlar
la cevher bünyeıinin yer altında 
dağılma tekli ve hudutları tayin • 
dilerek yüzlerce numune tahlil o
lunmuş ve yatakta % 150 nispetinde 
saf demiri havi en az otuz milyon 
ton cevher bulunduğu hesap edil
mittir. Lakin mütehassıaların kana
ati odur ki gerek bu dağ~a ve ge
rek civarda daha çok cevher var
dır. Son zamanlarda Şimali Anado
lu'da ehemiyetli bir demir yatağı 
daha keıfedilmit olduğundan mem
leketimizde artık bir demir diva11 
mevcut olmadığı iddia olunabilir. 

.Madende cevher ıimdilik iptidat 
bir tarzda çıkarılıp kamyonlarla i1-
taıyona nakil ve el ile vagonlara 
tahmil olunmaktadır. Bu sebeple 
maliyet yUklekçedir. Fakat, mesele 
Karabük'e bir an evel hammadde 
göndermektedir. İltih1ali çoğaltıp 
maliyet fiyatını azaltacak olan fen
ni tetkiklere devam edilmektedir. 
Bu tetkikler neticesinde belki bir 
hava hattı, belki Cürek hizasına 
kadar inecek bir kuyu veya tünel 
yapılma11 kararlaştırılacaktır. Ma
den işletme müdürlüğü, bu tesis
lerden batkı i§çileri yerlerine bağ
lamak ve memurlara rahat bir ha
yat temin etmek maksadiyle mSden 
yakınlarında modern bir kasabacık 
kurduracaktır. 

Bütün bu matQmattan ıu netice
leri çıkarmalıyız: 

- M. T. A. bir tek keşifle iktısa
dl ve ilmt ~hemiyetini tebarüz ettir
miştir. 

- Memleket hariçten her yıl üç 
milyon liralık cevher almaktan kur
tulmuıtur. 

- Sıvu - Erzurum demlryolu bll
yt!k bir mtııterl bulmuıtur. 

- Yüzlerce vatandat memleket
lerinden uzaklaşmaksızın genit bir 
çahpna ve kazanç menbaı elde et -
mittir. 

- Divrlk'te yeni bir mAmure yilk
ıelecektlr. 

Geçtiğim ham ve kaygan yol önU
müzdeld yu içinde ıoee haline ge
tirilecefi için beni okuyanlara tav
siye ederim; gidip demir dağını 
görsünler. Onunla beraber, "lilratle 
inkif&f eden genit bir mıntakayı 
da gCSrecek ve memleketi daha tyt 
tanıyacaklardır. 

İç turizm her gün yeni yeni te
tebbu mevzuları Q.zanıyor. 

CAGR 1 

istanbuldaki Alman 
kulübünde dün bir 

araştırma yapıldı 
İstanbul: 24 ( Telefonla ) - Görü

len lüzum üzerine İstanbul zabıtası 
evelki akşam Beyoğlu'ndaki Tötonia 
alman kulübünde bir araştırma yap
mıgtır. Zabıta bundan başka dün tek· 
rar mezkur kulübe giderek kulübe ge
lenlerin kayıt defterini tetkik etmek 
üzere almıştır. 

Bu mesele hakkında İstanbul Em
niyet mildürü, yapılan araştırmanın 
cemiyetler kanununun vilayete ver -
diği mutat murakabe aalfihiyetini kul
lanmaktan ibaret olduğunu söylemiş-
tir. 

Merasim ve teırifat itleri için 
bir komiıyon kuruldu 

Milli bayram ve 1air topluluklar
daki merasim ve tetrifat itlerini tct • 
kik ederek bir nizamname projeıi ha
zırlamak Uzere Dahiliye Vekaletinde 
Vekaletler delegelerinden mürekkep 
bir komisyon teıkil olunmuştur. Ko
misyon, Adliye Veklileti ceza işleri 
başmuavini BB. Bekir Kayral, Müna
kalat Vekaleti zat işleri müdürü Na
fiz Kurdun, Milli Müdafaa Vekaleti 
ordu dairesinde yarbay HüsnU 0-
murtay, Genel Kurmaydan albay Hi
mlt Ennutlu, Ziraat Vekaletinden 
zat işleri mlldUrU Ekrem Kolerkılıç, 
Sağlık ve Soıyal Yardım Bakanlılın
dan ıicil ve muamelit müdürü Salih 
Tez:caner, Maliye Vekaletinden zat 
İ§leri müdürü Şefik Güran, Hariciye 
Vekiletinden protokol umum müdür 
lilğil memurlarından Rıza Aktimür, 
Gümrük Vekaletinden zat itleri mü -
dürü Safi Durer'den müteıekkildir. 
Komiıyon CSnUmilzdeki ayın sekizin
de toplanacaktır. 

Polonya'da alacağı 
olan tacirler 

Ticaret Vekiletinden : 

Maarif Vekileti, kanunt hadden 
fazla derı okutan muallimlere verile- ~ ıoo lira maaıh Adliye nkileti hukuk 
cek ilive ders ücretlerini teıbit et • itleri umum mudıirlüiline terfıan İstanbul 
mi•tir. Buna göre liıe sınıflarında B Necmett"ın Sadak tıcaret mahkemesi rciıi Hakkı Tur, 90 lira 

:r • ı maaılı İstanbul ticaret mahkemesi reiıli-
ders okutan ve bütün ilave derıleri I / iine İstanbul hikımi Munır Akyiırek, ao 
de lise sınıflarında bulunan muallim- stanbul a döndü ' lira maaılı ~emyi~ mahk~meai beş.inci de -
lerin ücretleri on bet uatten yukarı- rece raportörlü~une terfıan temyız mah • 

lıtanbul · 24 ( Telefonla ) _ Mil- kemeıi raportorlerin Nuri Özkok, 70 lira 
ıı için 5 liradan hetap edilecektir. Li- 1 1 C : . maqlı Balıkesir ceza hakimliiinc Edre • 
ıe ıınıflarında ders okutan muallim- et er emıyeti, Sovyet Ruıya • Fın- mit ceza hlklmi Tah11n Sezer 60 lira ma

landiya ihtilifı hakkındaki asamble aılı Çankırı sulh hikimligine Yenişehir celere orta kııımda illve den aldıkları toplantısında memleketimizi temsil za hikimi Nıyazi Akay tayin edılmiılerdir, 
takdirde on bet saatten fazlası için 
dörder lira ücret verilecektir. eden B. Necmittin Sadak bugün lı • 

tanbul'a döndü. 
50 lira ile tayin etlilenler 

Eaas vazifesi lise ıınıflarında oldll'" B. Necmittin Sadak C t _ Çan)un bahtına Çankırı ıulh hltdml 
lu halde ilave denleri hem lise hem enevre op Remzı Aytekın, l'aımuddeıumuml mua -

lantı11 hakkında tunları ıöyledi : vinliiine Ankara l!ikımi Recai Öama. 
de orta kıımında olan muallimlerin " _ Türkiye ı'k" d be i k Çankırı hukuk blkimliiine Çanlrın bul 
Ü 1 . ı· fl d k" f 1 d ı aene en r on- . . . cret erı ııe sını arın a ı az a en seye dahil bulun d B i i Neaımı Baysoy. Gilrun cen bikimliiine 
ler için 5 ve orta kısım için 4 lira he- muyor u. unun ç n Dinar hl.kimi Şlikrü Demirkan. Ankara 

yalnız asamble müzakerelerine iıtirik blkim muavinlitine Ankara eski büim 
ıaplanacaktır. Ort~ ~ııımda den. o- ettik. Konıey müzakerelerinde hazır muavini hukuk doktoru Hikmet Belbu. 
~uttukları halde .ı~tıyaç dolayı1tyle bulunmadık. Bu itibarla kararlarında 40 ı· il · -~il - 1 
hıe k11ımlarında ılave den alan mu - . . k ıra e tayın ccı enca . reyımız yo tur. ,, 
allımlerin ücretleri 18 saatten yuka- Yeniıehir cen blkimliiine Küreintllu 
r111 için 5 liradan hesaplanacaktır. 1 mllddeiumumlıi Hamit Aytunca. Aman 
O k · · h ld "h V ' b' k L L.:f f hlkimlliine İzmir müddeiumumi muaTinl rta 111m mualhmı olduğu a e ı • ıeftl lr IJla w,geS 'Nadir Emer, Alanya ceza hlkimliilne 
tiyaç dolayı.aiyle kendilerine tama • Dil A k k k 1 d . Alanya ıulh hlkımı Sıtkı Tunc;aral, Amu-
men Jiıe kıım•nda bir liıe kıımı mu- n, n ara aya cı arın an mü • ya bahima lıtanbul ıulh hlkımi Crnt 

11. · t · d"l" i k d 
15 

t rekkep 4 kitilik bir kafile Yabaııa • Şermet, Sile müddceiumumilliine Ha71'e -
a ımı ayın e ı ınc ye a ar ua • had · • b d k bolu eski hilrimi Tevfik Yüce, Tokat l1llh 
ten yukarııı için 5 lira Ucret verile - ka güı.tm.ıı vle uKra a ayak ıporuna hikimliilne Oımaneli ıulh blldmi Halrlrı 

kt' pe m saıt o an argageçmez tibir Gürkan, Afyon balıiına &aiUt hukuk b&-
ce ır. edilen mevkide antrenman yapmı•tır. irimi Ali Rıu Ö.zoaur, 

Dersleri tamamen orta kısımda olan :r 
muallimlerin ilave ücretleri 18 saat - Burası, iki üç senedenberi ilk olarak 
ten yukarısı için 4 liradan hesap edi- b5yle bir spora &ahne olmuı bulunu-

yor. Ankara ecza muavinliiinc Uzwılcöpril 

35 lira ile tayin edilenler 

lecektir. Muallimlerin ilave ü:retli e&kı hakim muavinı Sıtlu Tilzemen. Bq • 
saatleriyle beraber haftalık saatleri mücl.deıumuml muavinliıi:iııe Ankara müd • 

. D Halkevı·nde <lciumumi muavini Rebıa Şeref, Ankara 24 Ü tecavüz edemiyecektır. era tev- miıddeiumumi muavınlıgiııc Kutamonıı 
zi yüzünden doğan zaruretler dola • f muddcıumumi muavıni Talı Parla. Alanya 
yısiyle ders saatleri yekunu 24 dü te- kon erans hakim muavlnli&ınc Gulnar h1kim muYiııl 
cavüz eden muallimlere 24 den fazla Hayrcttın Ataş, Kurreinuhaı müddeiu • 

Türk T "h K A d 1 mumi muavinlıtiııc Çankırı &orgu hiklıni 
her ders saati için dersleri lise kıs- arı urumu azasın an s- İamct Pcksöy, Nazilli miıddcıumumi mua-
mında ise 5, orta kısmında ise 4 lira- tanbul arkeoloji müzeleri umum mü- vınligine Bahçe aorıu bakımı Nail Geveci. 

dür muavini ve Trakya hafriyat di- Edremit muddciumumi muavinligine Div
dan hesap edilerek üçte bir üzerinden rektörü Dr A 'f M"' "d ,.. 

1 
riti ao~u hilcinıi Kuım Bayer, Adana 

vekalet ücreti verilecektir. . · rı urıı .manse • bu- muddeiumumi muavinligioe Pınarba11 hi
gün ıaat 17.30 da Halkevi'nde " Trak- ı kim muavini Memduh Bülbul, Mcrain hl· Zaruri bir sebebe binaen yapılan 
ya hafriyatlarından elde edilen neti- ~im muavinliiine Muı ~a ?Jl~avini İıma-

ders tevzi yüzünden den uatleri de- celer mevzulu j k . 
1 

b" ıl Ay&cn, Muıı aza mı•,wınlıgınc Yaylad~ 
ğişen muallimlerin vaziyetleri malQ • " ~ro e ııyon u ır iı hilum muavini Kemal Dcmlroğlu, Ber-

konf erans verecektır. ıama hlkim muavinliıi:ine Sankamıı sorp 
mat için günü gününe Vekalete bil • T k 'd 1 1 hlkim' F th' Al · 
dirilecektir Yardımcı muallimlerin ra ya a yapı mış 0 an bu hafri- 1 e 1 pcrgın, 

d t l ', d b' t h .. 1 1 yatlar, Milattan evet birinci ve ikinci 30 lira ile tavin edilenler 
ers saa erın e ır a avvu o urs:ı a 1 't T k k'"l ü ü h kk " .. . • ~ sır ara aı ra u t r a ında 

bunların ucret ışlerı doğrudan dog • . 1 • • Gemlik ıorau h1kimliiine terfian 0 7er 
ruya Maarif Vekaletince halledilecek- zençg~ .m~ f z~m1: v1ermıkştır. sor&'u hikim vekili Abdüıısamet Er.kol. 
t' o ıstı a e ı o aca olan bu kon- Torbalı sorıu Ukimligine terfian o yer 
ır. ferans herkes için aljıktır. ıorau hlk!m vekili İzzet Giıvenir. Annoa 

Muallimlere kendi branştan dışın-

da ilave derı verilecek olursa bu ders 

için vekalete yazılacak ve vekiletçe 
de ehliyetleri takdirinde tayinleri i
çin valiliğe tavsiyelerde bulunacak -

tır. Orta kııım muallimlerine ikinci 
devreden ders verileceği zaman ·Ve

klletten muvafakat alınacaktır. İllve 
ücret alması lizım gelen muallimler 

için ders saatleri ile ilave Ucret mik

tarı zikredilerek valiliğe veya kayma

kamlığa bir inha yapılacak ve ve ta • 

yinleri istenecektir. İlave ücret ka -

rarnameteri valilerin taıdikine ikti -

ran ettikten 10nra mualimler itlerine 

batlatılacak ve ücret tutarları hesap 
edilerek Vekiletten hemen tahsisat 

iıtenecektir. Kazalarımızda bulunan 
orta mekteplerdeki muallimlerin 111-
ve ücretleri mektep mUdilrlüklerince 
teıbit edilecek ve bunların tayinleri 
de kaymakamlar tarafından yapılacak 

sorgu blkımıttlne terfian o yer sorıu b6-
T oplant .kim vekeıli Azmi Temel. E&irdir sorp 

.. . 1 • . hikimliginc terfian o yer aorıu blkim ve-
Turk Tarıh Kurumu umumı heyetı kili Tevfik Öz, Van sorgu hlikimliiine ter-

bugün saat 17 de Halkevi'nde topla- fian Cebelibereket aorgu hikim vekili Ke-
nacakur nan Yalvaçoilu, Koyulhl1&r aorp hüim-

. lliine terfian o yer sor&u hakim vekili 

Mesleki tedrisat mütedavil 
aermaye tilimatnameıi 

Maarif Vekileti mealekt tedrisat 
mektepleri için yeni bir mütedavil 
sermaye talimatnamesi hazırlamıştır. 

Yeni talimatname 1 lkincikinun 1940 
tarihinden itibaren tatbik mevkiine 
girecektir. 

ı 
............. H .... A ... V"'A"" ...... "] 
.................................................... 
Sarıkamıı'ta 67 santimetre 

Şcvck1"Dwuhı, Derık ıtcırgu lı&ıı.lrntılllic tcı• 
han Van sorıu hikim vekili Zulfikar U
ral, Adana aorcu hikimlif ine terfian Er
zincan aor&U hlkim vekili Adem Fahri 
Güveli, İncesu sorııu blkimliiine terfian 
o yer sorıu hlkim vekili Salim Dinc;cr, 
Elizıi ıor&U h!kimliııine terfian o yer 
aorıu hikim vekili Nedim Alralm, Kil -
tabya sorııu blkimliğine terfian o yer 901"· 
&U hikim vekili Muhittin Aralan. Bol• 
ıor&u hikimliiine terfian o yer aorcu ha
kim vekili İbrahim Günenc;, Cebelibereket 
sorıu hikimliıine terfian Yıldıaeli aorp 
hakim vekili Abıdin Günenc;, Niksar sorp 
hiklmliiine terfian o yer sorgu bilrlm ve
kili HulQıi Aydın, Erzincan sorgu bilrim
li&ine Ardahan müddeiumumi muavini TaJı.. 
ıin Uysal, Ka.nıal ıorııu hikimliiine ter• 
flan Alaca aorıu hlkim vekili Cevat Bora, 
Cihanbeyli sorgu blklmlitine terfian o 
yer aorıu bfilcim vekili Rqit A1tıf Er • 

kar var dem, Çankırı sorıu hikimliııine terfian 

Polonya'ya mal ıevketmit olupta 
10n vaziyetler dolayısiylc, alacakları 
henüz Polonya klirini müesaeaesince 

. . . Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka- tır. 
X Meclıı Heupları Tetkı~ı ~ncU- ıı~ havale edilmemit olan ihracatcı

meni bueün umumi heyet ıçtımaın- larımızın ve bu memleketten aair su
dan ıoısra toplanaca~ı~. . retlerle ticari mahiyette alacaklı o • 

Diıı .. --. ...... acılı f9ÇAIİt, rhrlr Pl'fle• Milis ıorcu hakim. vekili Mıln~r Omay, 
aaıü,.da 1 -tr• lıadu mla ...ittir. E• Jiihelı Anamur ~rgu h~k .. mlıgine terfıan o yer 
NCalddı Afırm ülilDcle ı derece olarak karıladil· so.~gu hikım vekıli. .H.aydar . Erelmalı, 
mıtir. T•rtta Mu: Trakya locaali bölrelerirla E. Dortyol sorgu hakımlığınc tcrfıan o yer 
ı•. orta " dop Audol• Hlıelerw• timal, Kar~· ıorgu h~im. ':ekili Z_ühtü Klfah, Hınıı 
•ıüıı lırralar- ıarp lwımlarıııda kl•tl-. diirr sorau hi~ı.nılıaıo.e tcrfıan. o yer sorp bi
,., .. , .. a(dı r•cmittir. 24 aaatlilı yalıılarm -lr• k .n vckılı Mustafa Çclık, Uzunköprü 
-.Marııa "ıraktılılan • •İktarlan Cizra'da ız. sorgu hikimliğine terfian o Y"'r .. orııu hl· 
... •• laykrt'ta 11, a-•e. 13, ~rılıa••t. Ci. lriııı. v~k!li Hik!11et Sumer, Tosya sorıa 
,_ ft Tra ........ 14, Hopa'ıla il, RU.'de za, h~~ımlıiıne tcrfıan o yer IO~&'U hikim ve
Üfer ,.,., röru ,.,ı.,.ı. 1-7 kiloıra• arasında • k!lı .sı.tkı Ba>:kal, Vakfıkcbır sor~u hl • 
ılır. Dop Aaadol• HtıeıiJla orta Aaadolm• tark k!":'lıiıne. terfıan o yer ıorııu hikım ve • 
bmlan " cemp ...... ile landeııia luyılarmm k!lı ~~V'kı K1radayı, Orhan&azi sorıu hl
.._ ,.,ı.ri brla örtil•ılir. lar irtileriaia .. fazla kımlıACıne tcrlıan o yer sor1tu hikim ve • 
...,_ ,.rlerdelıi blmlıiı Sinı'e. it, MalatJ&'d~ kili Vefik Baygül, Osmancık ıorau hl • 
ız. Sarıbmt'ta 17, E,.,..'ıla 4Z, Hmıı'ta 33, kimllgine terfian o yer sorgu hlkim vekili 
lan'ta 25, laykrt'ta 15, Car..-.'da 11 aantİmrl· Şer~fettin Bıleen, Bafra ıorau hikimli&ine 
redir. Riiıılrlar, Trak111, laradeıüıı Ju11ları ,. [. tcrfıan o yer ıor&u h .. kim vekili Servet 
r•'ııiıı tİlla.I lwmlarıııda ce•k rarlıidaa, difrr Kılıc;çı. Zara sorgu hfikimliğine terfian o 
Htıeler• -ı,.tı. ıimal iatib-tiade• aaaiyede y~r ~orgu hlkim vekili RU,tU Pekerpıı, 
n ~ok ~ -•n bılar Uıla • .-,tir. L ,;iltıek Cıvrıl sorıu hikin ligine terfian o yer sor-
11calılılı B"'-'ıla 13, .... tal1a'ıla 17 •nadir. &u bakim vekili Ramiz Dogan, ErzincaD 

Devlet Ş6risında açılan 
davalar X Parlimentolar Bırlığı Türk Gru- tanların milabit veaikalariyle en geç 

pu Hey~t~. bugün Mecliı lçtimaından 15/1/1940 tarihine kadar Ticaret Ve- Devlet ŞC1ruında açılan dbalardan 
ıonra kutuphane ulonında toplana • klletine müracaatları tebliğ olunur. duruıma talebini ihtiva eden huaus • 
caktır. tarda yapılan tebliğatın vakityle ya-

X Arzuhal Encümeni bugün umu- ( a. a.) pılarak ilmühaberlerinin behemehil 
mt heyet içtimaından ıonra toplana - durutma gününden evel Devlet ŞC1ra-
caktır. meni 25/XIl/1939 pazarte1i ıtınU hey- sına göndcrilmlt bulunma11nın temini 

X lakin Kanunu Muvakkat Enctı • eti umumiyeden 10nra toplanacaktır. alikalılara bildirilmittir. 
hakim muavinliğine Samsun müddciumu-
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Toprağa küsen kadın ! 
1908 senesinde bal ayını gttçir -

meğe gittiii Nevyork'ta kocasını 

bir otomobil kazasına kurban veren 
Amerikalı bir icadın, o ;aa buıaa
dür, toprağ• kOsmaı ve Bridıeport 
/imanında bir mavna azerinde yap
tığı Dç odalı bir evde yapmala bq
lamııtır. 

Bu haberi okuyanlardan biriıl : 

- Amerika'nın iç sularında bdy
le bir in•iva kolay, diyordu, bu ica
dın, fimıl denizi ve yahut Baltık 
uhillerinde otursaydı, o valıit ha
lini g/SrDrdalc. 

Bir bqlıa•ı daha lelaell bir ml
lfhauda bulunda : 

- 'ropral• mı lıD•mDı 1 Haydi 
topralrtan yuatıldılımııea var11n, 
inanm .. ın: laht ganan birinde o

raya d/Sa.c.k delil midir. 

••• 
l latikara 1'arf1/ 

lstanbul'da bir takım tüccarların 
ihtikara yeltendiklerini haber al -

'#AN 1~1 IL7'R 
- -----

dığımız zaman " ihtikar ,, la " muh
tekir .. in Umumi harp günlerim" 
hatırlatan iki hortlak olduğundan 
bahsetmiştik. Bu iki hortlak, Tica
ret velc/limizin bir nutku ile ciJm -
huriyet hükümetimizden kuvetli bir 
şamar yemiı bulunuyor. 

lhtikarla mücadele için verilen 
bu kati karara, sulh içinde yaşayan 
Türklye'de ilan edilen ilk harp di
yebiliriz. 

Eski muharebe günlerini hatırla
tan bu hra ve kötiJ lcavete de ilan 
edeceğimiz bir tek ıey varsa o da 
harptı. Bu harbin formülü güzel -
dir : 

- Namuslu tüccara dostluk ve 
yardım eli, muhtelcire ise silahlı 

~1 / 

••• 
Filozol! 

lsmlr gazetelerinden birisinde 

oldukça tubaJ bir vaka okuduk: 

Merılalide istanbul/a Ali oflu 
Mehmet, Menemenli Huan oflu ls-
mail'e: 

- Filosoll diye bitap edince lı
mail kısarak: 

- Senin bana hakaret etmlye 
hakkın yok/ filozof sensin/ diye ce
vap vermlı. Bunun berine 'ıkan 

alı• kavgası dlSl#Jp d/Samaı iki ki
ıi yumruklarla bir/birlerinin dif/11-
rini kJrmıı ve butaneye kaldırıl -
mıflar. 

"Filozof" kelimesinin bir kafiJr 
bir tahlclr kelimesi olup olmadığını 
mOnabp etmlyelim. Fakat ben o -
rada olsaydım, iki aduııın arasına 

girer: 

- Yahu, kavga etme1in; ne sea 

filozofsun, ne ötelc/I derdim, o sizin 

filozof dedlllnis nesnedttn batan 
Tarkiye'de bir tane yolıturl 

••• 
Noel wecai/ 

Dün gece Noel gecesi idi. Bun -
daa 1940 une önce dan gece Bey
ta/Jlbim'de harap ve viran bir bu
cakta bUire Meryem, bir çocuk do
larmuıtu. Bu çocuk, bugün dünya
nın birçok insanları tarafından Al
lah'ın oğlu olarak tanındığı i~in 

Noel gece.i, milyonlara httm eğlen· 
ce, bttm sevinç, hem de ibadet vesi
lesi oluyor. 

Bence Noel gecesi, en ziyade San· 
ta Clause'in kendilerine oyuncak
lar getirecefi çocuklar için entere
sandır. Fakat ne yazılı ki, bir takım 
memleketlerde bu oyunc•klarıa mo . 

de// bu sene, •eytin dallarından de

lil, cephane ve silü labrilıalırın
dan alıamı,ıu. 

T.l. 

irili Edip Baran, Kandıra sorgu hlkimllif· 
ne terfian o yer ıorgu hikim vekili Aaml 
Tunçay, Malatya sorgu hilrimliiine ter -
fian o yer ıorıu hakim vekili llmi Atak, 
Of ıor&u hikimliğine terfian o yer ıorp 
hikim vekili Kemalettin Üstüntan, Bey
pazarı ıorgu hakimliğine terfian o yer ıor-
111 biklm vekili Halit Atalay, Nallıhan 
aor&U hS.kimlifine terfian o yer aorııu hl· 
kim vekili Nafiz Arıkan, Ayaı ıorııu hl
kimliginc terflın o yer sorp hlkim velı:i· 
ti Necip Şenel, llgın sorıu hi.kimliiine ter• 
fian o yer sorıu bikim vekili İrfan Ök
men, Sivribiaar ıorıu bakimliiine terfin 
o Yer sorııu hakim vekili Kemal Barukaal, 
Kozan ıorgu hikimlı ine tcrfıan o yer sor
gu hakim vekili Nehri Yar,ıcı tayin kı • 
lınmı;atır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
teıekkürü 

Elek:trik ıirketi memurları bir ölü · 

nün hatırasına hürmeten yaptıracak -

ları çelenk bedeli olan 24 lirayı yok -

ıul yavrulara kışlık tedarik edilmek 

üzere kuruma teberru etmişlerdir. Ku 

rum bu alicenabane duyguya aleni te

tekkürlerini bildirir. 
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ISTANBUL Gazele eri ~ • 1 • • • ~ •• • • • -
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Almanya ile Romanya araımda 
bir müddettenberi devam eden tica
ret müzakereleri nihayetlenınit ve 
iki devlet arasında bir mukavele im-

11GRAF YON SPEE,,nin 
ankazı hôlô yanıyor 

İki İtalyan tayyare~i 

tarafından yapılan uçuş 
Roma, 24 a.a. - İazur tayyaresi 

Fernand adası, Noronha, Sel adası 

güze1gahını saatte vasati 320 kilomet
re süratlc yerli saat 40 dakikada kat
ettikten sonra bugün öğlcJcn sonra 
saat 15.25 de "Greenwich saati" Sel 
aclasın:ı vasıl olmuştur. 

Cümhuriyet 

a. a. Matbuat s~rv/si 

aaa kaanıdaa, para '" diier fcclalcirlıklardan dola· 
yı deiil, ıaalaf olJuia rıye balcımındap lasovnrH 
çolı iisulııcle .,;, ebe.iyeli olcluhn ıö,liiyor Te di· 
yor ki: 

Almanya Arjantin hükumetinden Bir kahraman zalanmııtır. Şunu söyliyelim ki eğer 
Almanya ile iki demokrat devlet 
arasında bir harp çıkmamıt ve bu 
harp neticeainde de Sovyetlerin ıar
ki Polonya'yı ifgalleri Üzerine Şarki 
Avrupa vaziyeti yeni bir iatihaleye 

mürettebatın tahliyesini istedi Aksi istikamette aynı uçuşu yavan 
ta~ca tayyaresi saat 15.55 de "Green
wich saati" Fcrnand aJaıı ve Noron
ha üzerinden uçarak mutazaınan yolu
na devam etmiştir. 

Nadir Nadi. lııı lıaılılc alımde, -raf fia !ı.ateU· 
rı Jeaa Silıeliiia'ıea Nluetmelctedir. 

75 J•tında olııı ba lııayıalı aanatlıirıa, lıayalınJ e•· 
niyet alııoa almak için Jıpılan ltlclifleri reddeıtiiini 
n ıoa ıüalerini yardande ıeçirmelı brarmı verdi · 
iiai aalalH -lıarrir, "ir lıahn-• olarak ıanif al· 
tici Sibeliiiı'uıı ıı. lıarekeliad•n şa nctireri cılurı· 

"Ba lıarlıia ıonnda bir lcaç Tiliyel filin dc•ldia 
elinden çıkıp fil&. dnlcle ıidttek, lıatti bir dnlet 
mahvolacak ckfildir. lı lıa lcıdula k lmıyaulcıu. 
Dünyaua .. Ütiiıı düzeni cleiişt'ccktir. Ef r Alm.alar 
ıalip celine artılı kiiçiik mili t1cr birer k;;'e olacak
lardır. Nasyoaal-ıoayaliımin iıısahız J111!!nıiuınııı mil 
leıler İçin • 7amaıı "İr ftliılcd olıhıiı."1111 Lelıitl lllda. 
Çfkoslonkya n :ralıadilniıı du•,Jllıua l:er ıur.fmda 
çektikleri iıtiraplarla Hladı\. Yalıınrılarıha vu • 
ıeçtik. H•liı cerme11 lıanmdaıı olanlarm !.ile lıizaal 
Alınuyadı:lıi ._ıiyeılerini ıöriiyora:ı . ., 

1rirmemiı bulunsaydı, müzakereler Buenoı - Ayrea, 24 a.a. - Rio de la Plata sulannın üstüne çıkan 
o kadar uzun aürmez, Almanya Graf von Spee zırhlısının üıt kısmı yanmakta ve duman neşretme
.,hayat aahası" içine aldığı Roman- ğe devam etmektedir. 
ya'yı tehdit ederek her iatediği ıar- Zırhlının prrıv:!sıı1Ja bulunan h'1%i· ı 
tı kabul ettirirdi. Romanya'nın Al- ne deposunun infilakı beklendiği için 
ınanya ile uzun bir pazarlığa girit- Uruguay .!eniz makamları r;emiye 1 
nıesi, ıarki Avrupa memleketleri ü- yakbjıl:n,15ı:ıı mr:-ıet:nişlerıiir. 
zerinde alman tazyikinin hayli ha-
fiflediğine delildir. Bununla bera- Almanya müretebatın sc.rbcıt 
ber, Romanya'nın Almanya ile yap- bırakılmasını iıtedi 
hiı yeni ticaret anlatması kendi le- Buones - Ayres, 24 a.a. - Alman el-
hine değildir. Bir defa Almanya ile çiliği müşaviri Hariciye Nezaretine, 
ticaret meselesi, alman politikacıla- alman hükümetinin, Graf von Spee 
rının keyiflerine tabi bir muamele subaylariyle mürettebatının serbest 
halini almııtır. Onda asla devam ve bırakılmasını istiyen bir notasını tev
istikrar aranmaz. itlerine elverirse di etmiştir. Hariciye nazırı bu nota· 
tatbik ederler. Elvermezse, tatbik ya yakında cev:ıp verecektır. 
etmezler. Romanya ile imzalanan 
yeni mukavelenin akıbeti de bu ola
caktır. Bundan baıka Almanya, ti
caret münasebetlerine giriştiği mem 
leketlerin piyasalarını bozarak on
lan yavaı yavaş iktrsadi hegemon• 
yası içine almıık siyasetini takip et• 
mektedir. Yeni Romen ticaret mu
kavelesi bunun yeni bir delilidir. 
Eaki mukavele ile Romanya paraaı
nm kıymeti, bir marka kartı kırk iki 
ley olarak tesbit edilmiıti. Alman
lar bu defa ticaret müzakerelerine 
batlarken marka nazaran Romanya 
parasının kıymetini düıürmek iate
ıniılerdir. Bir rivayete göre mark'm 
kıymetini yetmit bet ley, bir riva
yete göre de altmıı ley olarak tea
bit etmeği teklif etmiılerdir. Han
ıi rivayetin doiru olduğu bilineme
mekle beraber, herhalde kırk do • 
kuz buçuk leye indinneğe muvaf
fak oldukları reamen bildirilmekte
dir. Bu, demektir ki almanlar, Ro
manya mallarını yüzde yirmi tenzi
lat ile alacaklar ve kendi mallarmı 
da yüzde yirmi daha pahalı aata
cakJardır. Ancak pek ağır olan bu 
antlar bile. erekjktısadi ve Rerek 
siyasi tazyik ile daha ağır fattlan 
empoze etmek için bir merhaledir. 
Gelecek ticaret mukavelesi müza
kerelerinde Almanya markm kıy
meti~i altmıf ve hatta belki de yet
miı beı ley'e çıkararak romen mal
lannı daha ucuza alacaktır. 

Fakat Almanya bu derece müsait 

ıartlarla imzaladığı bir mukavele· 

den büyük iatifadeler temin edemİ· 

yecektir. Çünkü aatm alacağı efya· 
yı nakletmekte zorlukla kartılaşa· 
caktrr. Almanya'nın bugünkü fart· 
lar altında her ıeye tercihan petrol 
nakledeceğine fÜphe yoktur. Bu 
def aki ticaret mukaveleaiyle Ro
manya Almanya'ya ayda yüz otuz 
bin ton petrol satmayı teahhüt et • 
mittir. Bu, 1939 •~nesi ilk sekiz ayı• 
nın vasatiaidir. Yani harp çıkmaz
dan evelki aekiz ay. 1939 aenesinin 
Yasatiıi alınırken harp çıktıktan 
sonraki ay aatıılarmın heaaba ka -
tılmamaaına ıebep, bu aylar zar
fında nakliyat zorluğundan satııın 
düımüı olmasıdır. Ve itte petrol 
meselesinde Almanya'nın gelecek 
aylar zarfında karşılaşacağı zorlu
iun sırrı da buradadır. Almanya 

Başvekalet daireainde ketum davra
nılmakta olmasına rağmen hükümet 
makamatı, alman notasının şiddetli 

bir protestoname olmadığını, yalnız 
Arjantin'in kararnamesine muhalif 
bir noktai nazarı izah ve teşrih etmek
te olduğunu beyan eylemektedir. Bu 
makamat, hükümetin Lahaye mukave
leleri ahkamına tevfikan ittihaz etmiş 
olduğu tedbiri muhafaza edeceği mü
tale:ı.sındadır. 

İngilteren=n Viyana ve 

Prag konsoloslar1 
Londra, 24 a.a. - İngilterenin Bre

me konıoloau, Breme ve Viyana viı 

konsolosları Prai konaoloahanesi me-
murlarından dört kişi ve aileleri, res

men haber verildiğine göre, lngilte

renin Almanyadaki konsolosluk me-
murlarının hepsinin gitmesine intiza
ren, Almanyada kalmışlardır. Bunlar, 
1ngu~ereye gıunes uzerc nouanaaya 
gelmişlerdir. ıs kiti kadar olan ingi· 
Jizler, yakında, İngiltcreye mütevec
c:il:en Alma:lyadan ayrılacaklarhr. 

Mogol - mançu sınarı 

tesbit olunuyor 
Moskova, 24 a.a. - Tas ajansı bil~ 

diriyor: 

Molotof ile Togo arasında haııl o
lan itilif mucibince aon ihtilUın vu

kua geldiği mıntakada Mogol halk 

cümhuriyeti ve Mançuko hududunu 
tesbit etmek üzere teşkil edilmiş olan 

muhtelit Sovyet • Mogol ve Japon • 
Mançu komisyonu 7 ilk Hnunda me
saisine başlamıştır. Celse Sovyet hü

kümeti murahhası binbaşı Bagdanof 

tarafından açılmıştır. 

Mutat selam ve selahiyet teatiain • 
den sonra yapılacak itlerde takip edi
lecek aıra meselesini müzakere etmiş
tir. 

KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 
harp çıkmazdan evelki aylar zar
fında Romanya'dan ayda yüz on 
bin • yeni ticaret mukavelesindeki 
rakamlara göre yüz otuz bin - ton 

b • • X Coulaılfİll - Birleıilı A.orib- Paria .... 
petrol alırdı. Eylül ve ırınciteırin yiilc elçiıi Willia• allitt, diia tanare ile, Coıutaa • 
ayları içinde bu miktar altmıı ve ti•'• ı•l•iııir. Elp aıiitenellirea aeyabl eı.clıta • 
dokaan bine düttü. Bunun sebebi dir. 

X N~1110ri - Manıf taJ'JU'I J&PICIA AatbaJ 
Romanya'nın petrol satmıya muva- fokker düa ölıaiiıtiir. 
fakat etmemesi değil, nakliyatta te- X Vqinıtoa - B. Runlı, Nnyorlı lıaı peılıo
sadüf edilen zorluktur. Almanya, poıa Mönırayör Spellaaaııa'a lıir -ıcı., cöndererek 

B. Miron Taylor'ıa Vatilcaa nezdinde kendisinin 1Alı· 
Romanya'dan satın aldığı petrolü ıi ınü-uili tayia etıaiı oldaiıı•• lıildirmiıtir. 
kısmen Akdeniz, kıamen de Tuna x l'leu70ri - Nn10rlıtalıi -rbd ,..u nroıa. 

1
. 1 ki kt "d" Akd • ao• Üç ıiia sarfında yedi •İl,oaa Anapaya ,..m . 

yo ıy e na etme e 1 1
• enız 1 dil-le iizere 341 .;ı, .. bder -ı '-"rilı art " 

yolu kapandıktan sonra Tuna ve -ıcıalıa ındi elil.iı oldai .. lıildir-lcledir. 
ıimendifcr yotiyle nakletmeğe bat- X. fariı - K~rdiaal Verdier .. ,reıti_ii "ir ~I 

· • 1 d · b- •• -aaııada. Fraua ••• •iraaa ,aallı da.-aalrıyle 
)adı. Fakat her ıkı yo a uyuk çarpııtıcı ideali yüluell•iıtir. 
mi1<tarda naklivata müsait değildir. X Braiwl - lklçib lcarici,. .. aareli arlliııı • 
Bilhassa Tuna 

0

kı~ ayları donuyor. doa lıir at, yılııade ~rlia'a ıiderelı iktindi lliiza· 

T 
.• kerelere •e•a• adeuklır. 

Bundan başka İngilizler, una uze- x Çauiag - lomiataq .....ı lciıit.i l•lı Set· 
rindeki nakliye vasıtalarının mühim ı.enı. partiıinin, •illet -cliıi -ıı.ıları iaıibt.-

b
. k k" 1 1 d r ıiındidn lcaurlandıiı•ı ıöyliyerelc, parliaia .u.,;,.. 
ır ısmını ıra amış ar 1 • ti bıa .. caiı i.idiai izbr e,le.iıtir. 
Almanya Romanya'dan satm ala- x K- - Baıiia lcariciye aazın u,.,,,. ile 

cağı petrolü nakletmeğe muvaffak ıc.a~ı'dalci ltal.ya.• elçiıi .ar~11ade "ir ıiuret w le· 

1 b
.
1 

b dd l "ht'ıyacı dı,. ıtillf-11 ımaa edılmııtr. o sa ı e, u ma eye o an ı -
nın ancak çok küçük bir cüzünü 
kartılıyabi!ecektir. Romanyadan aa· 
tın aldığı petrol senede bir milyon 
iki yüz altmı, bin tona baliğ olmak
tadır. Halbuki Almanya'nın bugün
kü ihtiyacı senede on milyon ton
dur. Almanya'nın Rusya'dan mühim 
miktarda petrol satm alabileceği 

nın ihtiyacına ancak kafi geleceği 
gibi, bu meselede nakliyat daha bü
yük zorluklar arzetmektedir. 

Hulasa Romanya ticaret mukave
leainin imzasiyle, İngiliz ablukası
nın Almanya üzerindeki tazyikı 
mahaU. aurette hafiflenmit olmu -

çok ıüphelidir. Çünkü rua petrolü, yor. 
aanayileıen ve makineleıen Ruaya· A. Ş. ESMER 

Şiddetli kar fırtınası 
altında Fin -Sovyet 
harbi devam ediyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
Barosond'da müteaddid hava tehlike
si işaretleri verilmiştir. Finlandiyalı
luın bir veya iki Sovyet tayyaresi 
düşürdükleri söyleniyor. Hiçbir as
keri ehemiyct arzctmiyen ve içinde as 
ker bulunmıyan bu mıntakaların tay
yare hücumuna maruz tutulması anla
şılacak iş değildir. Sovyet tayyareci
leri, Finlandiya kıtaatına ve batarya
larına taarruz cesaretini gösteremedik 
!erinden chemiyetsiz kasabaları bom· 
bardıman ve mitralyöz a'rşine tut
'TI:ı.ktadırlar. 

Bombardımanda 16 ölü 46 yaralı 
var 

Punnusjaervi arasında iki defa taar
ruz etmişse de tardolunmuştur. 

Aglajaervi'de Finlandiya ileri hare
katı devam etmektedir. Finlandiya kı
taatı Suumisalmi ile Raata arasında 
Aittojoki'ye vamıştır. Düşmandan iki 
tank 100 atlık bir kafile, birkaç kam
yon ve 2 tank dafi topu iğtinam olun· 
muştur. 

Aglajaervi mıntakasını tamamiyle 
geri aldık. Aglajaervi, Finlandiya'nın 
cenubunda Sovyet hududuna takriben 
30 kilometre mesafededir. Bu mınta
kada ilcrlcmcğe devam ediyoruz. 

Aglajaervi meydan muharebesi, 22 
kanunueveli 23 k5nunueve1e vasledcn 
gece, Ruslar·ın mağlUbiyctiyle bitmiş 

Hclsi:-.!ci, 24 a.a. - Dirçc•k Fin şe- ve Ruslar muhasara altına alınmıştır. 
hiderine karşı tertip edilen hava akın Ruslar mukavemet etmişler ve teslim 
lanna 350 Sovyet tayycııesi iştirak et- olmadan evci birçok zayiat vermişler
miş i'ie de Fin hava müdafaa batarya- d" ır. 
l:ırının isabetli atışları bu tayyareleri Tolvajarvi meydan muharebesinde 
pek yüksekten uçmağa mecbur etme- Ruslar 1000 eıir vermişler ve muha -
sine binaen yapı lan bombardımanlar rcbe meydanında 2000 ölü bırakmış -
müessir olamamıştır. Bu bom- tardır. 
bardımanln neticesinde 16 kişi öl- Deniz. ve hava faaliyeti 
müş, 46 kişi yaralanmıştır. Finlandi- Şimal cephesinde Finlandiya kıta-
ya hava kuvetleri Sovyet }'Ürilyilş tarı Salla'ya yaklaımaktadır. 
kolları ile malzeme depolarını bom- Denizde düıman faaliyetini küçük 
bardıman etmi§ler ve hava muharebe- gemilerle keşif ve nezaret harekatına 
leri esnasında 16 sovyet tayyaresi dü- inhisar ettirmiştir. Sovyet tayyareleri 
&llrT":liiS.l•rdir :ı:-a...iato ..bil bataryalara- taarrua 

Hava faaliyeti azalJı eylemittir. 
Helsinki, 24 a.a. - Dünkü gün Hel Havada, 23 ilkkanun günü düşman 

yor: . 
"Üatiıı adamlarıa İİılİİD ce•i,eılerden (.ı.-- :. . 

le lıandeadır ,., 

TAN 
İthalatçıları organize ederke'll 

HiiaeJia Cakit, malı•re~ tonımdı eörülecek ı.. • 
h•s~phra lıaıiinkii l.itauJlarıa da d !ül olacaftBI 
ıiMi,..relı, lıilerafları ıaiiıı,..IJuı o!mıya C!bel el• 
-ıctı n ı• lıiiltmii ••rerelc nıablcair.i bitir-kte • 
dir: 

"Biitila diinnnm dii~ıllllnı ıtfatiyl• m•Tki alaa Al· 
ıaanya'aıa ıelip ralmeıine ilıtiıaal yoklar.,, . 

M. Zekeriya Serıeı. Ticartt Vekilinin, lıiiltii-11 .. lsfanbul postası 
akreditif iıli1en tüccar n -•İfduacılara, li.iıed 
ıirlceıler lıaliadı lıirlet-leriııi n ilıtiyaçlarıaı loll· 
laa lealıiı ederek lıildir-lerini tanİ}e ettiiiııi aalc· 
ıedmlı ı.a aııretıe ıe11ı;1 oıun.ı••" ıimiıed ıir1ı.ıı.. Vilayet ve belediye 
ria, fnbliıde ze-ıılar içia faydelı olaılarma -· 
lcalıil. oerlıeat Iİcarelia ndıa olaıı relı.aHIİ ortadH 
kaldıracafını •• fiyatlara lıalcia olu bllcıa aararı· 
na lıir ani inlıiıarlarıa teılıiliae yol açıcafm IÖY· 

liror H lıaıma lıiylilc -lınrlarmı leNri& etlirdilı· 
le• 1011ra diror ki : 

Saplıi H•rİ ileri, Viliyetle beladiyeaİ• aynlıu• 
fayüıııaı tetkik etmekle Te bı:naa IDl'nılckeıe ıcb• 
yetiııir-lı "alttmmdaa çok fayde11 olacaiıat aöyle
-ktcdir. 

"Bu ani tröıtlerİD lıüriılı baaaçlarma alııular, "iKDAM 
ıoaradea lıülıiiınelia icarın.,. (Ok bntleıwiı olarak 
dikileceklerdir. Amerika lıw .. .; urebtlerle taJa --
elli sene mücadele ft .. iıtir. Almaa,..'da lıaaa -ai 
otmaıc için ikıi .. di ıistemin ,..,; baııaa diiuı-,;.. Sovyet - Fin harbi 
liiıwm ıörülaıüıtür. Biauuleylı dikkatli de .... a-•lı 
İcap eder., 

Yeni Sabah 
Karşısında bulunduğumuz 
harbin mahiyeti 

Alıidia Diıttr, ... urbie arzeHİ(İ aon aafl&alaıi 
•• dört lıafta1• raklataa tarilıiai talılil ellikten llO&• 

ra diyor ki: 
"Uc bftadır ıid•ııle ..ı.n-1 ede• Fialaria n 

lcunlli tarafı, yükaelı, (Ok yiilıHlı 9'Dl'tİyaıJarı, C•• 
tile ıi!.i ıinirleridir. Ea lıiiy\ik kalıraıaanlılı dt.ft 
olH 1ıa mlae•İyal ribtlıliii •• yıb.ı\mulılıla lıitiia 
diiara •illeıleriM bnl brpııııde eiilmt-k içüı 
.iilıeamel lıir ibret deni •erıaiılir .• 

Hü..,,ia C.lıil Talçıa, A1-a propaıaada aum 
Dr, Coblıelı'ia "ilk defa olarak dofra" .,;, ııöziiııi YAK ı• 1 
talılil eı.eı.ıadir. 

Bir intihar hi.di•eıi üzerine 
muhakemeler 

Al•• propaıaade uzırı, lıa ııöıiıı ... lıarlıi. "ir 
preatij mücadeleıi ot .. ,,. l.ir eaaı -ı.uueai olda. 
paa, MIİcede 7eai "ir de..,eaia açılacafı ya A'-• 
ya 'nm lıiiyiilı lıir dnlet uf etiyle nr .ı.alctu (l)ıa. 
caiııu. yallat de ..Wftr olacaiw lıildir..ırte•ir. 

Hüseyin C.lıil Yalçın fillıakika t.a lıarlıU. ya yer Aı• Uı, Aı..a up lıra•aziriİ Craf .,.,. Spe•Dİıl 
yliıiiade iaıaa lıürİyelİaİD Nlcaım -lcafaaa eı.a - iatilıarı lıldiaeei atrafnıda Yll"lH lıeyaebailel •trİ· 
ıi1le, ya.luıt de aaayoul • ıoıyaliııaia aaytflara ıc.. Jllı lcarfd&ıtmaakta ,.. alaaa lmınzörüııia İalilıa· 
yat hakkı nraıirecclc rılelıeaiyle bitrcıiiai ıöyle • rmc!a amil olalıilecelı sebepleri araıtırnıaktadır. 
mkte n böyle bir neticenin lıür iasanlık İçin ııe "i· Muharrir, k lıldiııeaia •'-• lcalırİJUİM leka ai
yülc "ir afet olacaiıaı telıari& ettirmektedir. recelc olaa -lıiyeti i(İa lıafiflelici 11bep elarık u-

Munrrir, diin,a larilıinde, k kadar lliieuir '" cak cep lıranıiiriııclelci lıalıri tekelllJllÜ.lib lıir ıır 
kati lıir netice alınalı içia yapıl•ıı lıir lıarp ftlcaa lıaliade -lıafaaa -ıcaadiyle re•iııia Nhrıldıi
ıelmediiini, kıiıılci lıart.ia yaı.n •I olacalı İn· ileri ıiftle .. ilaceiiai b,4etmelct .. ir. 

Garp cephesinde 

sükun var 

Kalın bir sis askeri 

B. Daladye ~ün 

radyoda bir 
Noel nutku söyledl sinkiye hiç bir hava taarruzu olma - Abo ve Kotka ile Eckenaes mıntaka

mıştır. Fakat hava dafi topları mev - sını bombardıman etmi§tir. Rus tay
cut olmıyan ve sivil halkla meskQn yareleri sivil halk üzerine mitralyöz 
bulunan şehirlere müteaddit hava hü- ateıi açmıısa da ölen yoktur. Binne- harekôta mÔnİ oluyor 
cQmları yapılmış ve Sovyet tayyare- fis cephede havanın güzelliği dolayı-
leri Tapvik'te sivil halkı mitralyöz a- siyle bilhassa Kareli'de tayyare faali- Paris, 24 a.a. - 24 kanunuevel sabah 
teıine. tutmuştur. Viborg'a gitmekte yeti pek çok olmuştur. Cereyan eden tebliği: Kaydedilecek hiç bir gey ol
olan Sovyet tayyarelerinden ikisi dil- birçok hava muharebelerinde Fintan- mamıştır. 

Pari•, 24 (Radyo) - Fransız Ba~ 
vekili B. Daladiye Noel dolayısiyle 

fransız milletine hitaben radyo ile 
neşredilen bir nutuk vermiştir. 

şürülmüştür. Aboyada ·3 hava hücumu diya aycı tayyareleri düşmanın sabit Fransız akıam tebliii 
olmuş ve bombalar altılmışsa da hiç olan 14 tayyareaini düşürmüıtür. Biz Paris, 24 a.a. - 24 kinunuevel ak-
bir netice vermemittir. iki tayyare kaybettik. Rus tayyareleri şam tebliği: Cephenin heyeti umumi-

Dört günden beri Sovyet tebliğleri bilhassa bombardıman tayyareleridir. yesinde bugün sükunetle geçmiştir. 
38 Finlandiya tayyaresi düşUrUldüğü- Fin muvallakiyetlerinin Alman resmi tebliği 
n~ bildirme~tedir. Haki.ka~te ise~ hiç ehemiyeti Berlin, 24 a.a. - Alman Başkuman-
bır Finlandıya tayyaresı zıyaa ugra - ~t~kholm: 24. a.a. _ İsveç gazete- d~nlı~ını~ tebliği: Gar~ ~ephesinde 
mamıştır. lerının Finlandiya'daki muliabirlcri gunduz aukunetle geçmıştır. Alman 
Sovyetlerin ricali Jevam eJiyor Finlilerin akaayi §imaldeki muvaffa. 1 ~ava. kuvetle~i dün d~ şimali Fransa 

H 1 · k. 24 ş· ld S t kıyetlerinin ehcmiyctini tebarüz ettir- uzerınde yenıden keşıf uçuıları yap-e sın ı, a.a. - ıma e ovyc 
kıtaatı Petsamodan ötede ricate de· mekte ve Rus k1talarının maneviyatı mıştır. 
vam etmektedir. Bu ricat bu sabah da bozuk olduğunu ve birçok firar hadi
ha büyük bir sürat almıştır. Ruslar, sele~inin kaydedildiğini yazmaktadır. 
Salmijarviyi de tahliye etmişlerdir. Bınlerce Ruı askeri Finlandiyalıla
Sovyetler bir hafta evet kanlı feda - rın hatt~n~ iltica et'?iftir. Gene bu 
karlıklarla ele geçirmiş oldukları bil- suretle ıltıca eden hır tabur kuman
tiln kuvctli mevzileri bu suretle tabii· danı Sovyct kıtalarının maneviyatı 
ye etrni§ oluyorlar. b;zuk olduğunu subay~ar_ın efrada a~-

Askeri vaziyet 

Sovyet tayyareleri ricat etmekte o- ~ - k_ taarruz anında mühımmat verdı
lan rua ordularını takip ederek izaç gını ve tank mürettebatının ekseriya 
eden Finlandiya kuvetlerine bücQm tankların içinde hapsedildiğini söy -1 • • 
etmekte ise de muvaffak olamamışlar· emıştır. 
dır. Bir çok gazeteci ve diğer şahit -
ler kanlı karların içine gömülmüş bir 
çok kırık rua tankları görmüılerdir. 
Bu, ricatın karmakarı§ık vuku buldu
ğunu isbat eder. En ihtiyatlı bir hesa· 
ba göre Petaamo civarında Ruslar 25 
bin kişi kaybetmişlerdir. 

Finlandiyalılar Salla civarında pek 
çok ganimet almışlardır. Bunların a
rasında yığınla nakil vasıtaları ve 
harp levazımı vardır. 

Sovyet tebliği 
Moıkova: 24. a.a. - Leningrat as

keri mıntakası erkanı harbiyesi teb -
liği : 

23 kanunuevclde mühim hiçbir ha
dise olmamıttır. Muhtelif mıntakalar
da, bazı tayyare harekatı yapıldığı hd 
her veriliyor. Hava harekatı esnasın
da 16 düıman tayyaresi dütürülmüş
tür. 

Finlandiya resmi tebliği 
Helsinki; 24. a.a. - Resmi Finlan· 

diya tebliği : 

Bulgar iktisat heyeti 

Moskova'ya gidiyor 
Sofya, 24 a .a. - Jia,·as ajansı bildi

riyor: 
Maliye nazırı Bojilof'un riyase~ et

tiği bir Bulgar iktısat heyeti Bulgar • 
Srıvyet ticaret muahedr.si ile deniz 
se::r\.:scfcr muahedesini imzalamak ü
zere diln Se>fya'c!.an Moskova'ya ha
ıd ... t c!r~i~ı:r. 

Japon kıtalar1 Fransız 

Çin Hindistan'ının 

hududuna vardılar 

Tokyo; 24. a.a. - Japon ve fransız 
subayları Çin Hindistan'ı hududunda 
buluşmuşlardır. 

Pariı, 24 a.a. - Havas ajansına gö
re askeri vaziyet: 

Dünkü gün ve gece fevkalade sü
kunetle geçmiştir. Yalnız Moselle'nin 
hemen şarkındaki nomansland'da al
man keşif kolları görülmüştür. Esa
sen bu mıntakada bütün cephede fa. 
aliyet olmasa dahi alınanların faaliye
ti daima az çok kaydedilir. 

Küçük Vosgcs'lerin garp mıntaka
sında her iki taraf biribirine birkaç 
obüs atmıştır. 

Bütün ıark mıntakasını kaplıyan 
kalın sis tabakası her türlü askeri ha
reketi ve hatta keşif kollarının faali
yetini imkanıız bırakmıştır. 

Herhalde tayyareler bu sis tabaka
sı içinde yükıelememit ve hava faali
yeti hiç olmamıştır. 

Evclisi günkü hava harekatına dair 
sclahiyettar askeri fransız mahafilin
de beyan ediliyor ki, bütün fransız 

tayyareleri üslerine dönmütlerdir. 

Eğe' de tütün saflılan 
İzmir, 23 a.a. - Gazetelere nazaran 

tütün satışları yekunu 17 milyon kilo
yu bulmuştur. Satııtar, piyasanın ilk 
günlerdeki kadar hararetli olmamak 
la beraber kesilmeden devam etmek • 
tedir. 

Hükümet §efi sıfatiyle değil, fran
sız milletinin mihnetlerini paylaşan, 
ve onun beslediği ümitleri anlıyan 

bir dost sıfatiyle konu~tuğunu söyli
yen B. Daladiye, Almanya'nın dört 
ay önce nasıl bir bomba patlattığım 

hatırlatmış bu yıl harp içinde Noel 
bayramını kutluyan fransız milleti
nin, zafer ve hüriyet isin çarpıştığını 
kaydetmiştir. 

B. Daladiye, sulhun nirhctlerinden 
karılariylc, çocuklariylc beraber aile 
ocaklarında istifade etmekte olan as
kerlerin, tayyarecilerin ve denizcile
rin niçin çarpı§tıklarını hatırlıyacak
larını söylemi!, onların fetih hulyala
riyle değil, sulhun muhafazası için 
döğüştüklerini ilave etmiştir. 

Harp yüzünden kölelik ve açlığın 
pençesinde inliyen binlerce avrupalt 
ailenin ıstıraplarına işaret eden B. 
Daladiye, ölümil köleliğe tercih eden 
kahraman Finlandiya milletinin müs
tevliye karşı gösterdHH mukavemeti 
tebcil ile yadctmiş. Finlandiyalıların 
bütün dünyanın hayranlığını celbede. 
cek tekilde kahramanca harp ettikle
Tini söylemiştir. 

Noel bayramının Hitler yüziinden 
Çekler ve Polonyalılar için ıstıraplı 
olduğunu söyliycn fransız Başvekili , 

almanların çektikleri güçlüklere müs
tahak olduklarını kaydederek sözleri
ni bitirmiştir. 

Çaınakkale'de halk 
dersaneleri açılch 

Çanakkale; 24. a.a. - Çanakkale 
Halkevi canlı ve sistemli bir prog -
ramla kış çalışmasına başlamış ve bu 
meyanda 18 yaıJından yukarı okuyup 
yazma bilmiyenlcr için 8112/1939 gü
nünden itibaren !ehrin üç semtinde 
ders kursları açarak tedrisata başlan
mıştır. Müsmir bir faaliyetle geçen 

Kareli berzahında Finlandiya kıta
atı bazı keıif hareketlerinde bulun -
muştur. Bu kıtaat düıman hatlarına 
doğru birkaç akından sonra mevzile
rine avdet eylemittir. 

23/24 gec:eıi düıman Kirkojaervi ve 

Ling - Çav ve Şenankuan'ı işgal e
den japon kuvetleri kumandanı fran
sız hudut kumandanı ile musafahada 
bulunmuştur. 

Niıi Simbun gazetesine göre, mezkQr 
iki tehir perıenbc günü japonların 
eline düşmüştür. 

İlk deniıalll gemisini 
yapan mühendis öldü 1 sene devam etmiş olan elişleri ve çi

çek kursları memleketin 60 küsur aile 
kızının iştirakiyle faaliyete girmigtir. 
Halkevi'nin bütün §ııbelcrinde ş:ı.yanı 
memnuniyet bir faaliyet göze çarp • 
maktadır. 

Canves, 24 a .a. - İlk denizaltı ge
misini yapan deniz mühendisi Ben
".ienf, 80 yaıında olduğu halde, dün 
Ca.-ıveı'tc vefat etmittir. 
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( __ H_A __ Y_A_T __ V_E __ S_IH __ A_T__,) Ticaret Vekilimiz Kadınhk Aleminde : ( RADYO l 
'------------------,,,,/ 

Her şey her şeye bağlıdır 
Birkaç sün oluyor, bir illadan il· ı ce yazdıfnn aporculara aaibk yazı- ı 

ham alarak burada aıiır eti üzerine amı okudunuzaa - elbette fÜphe e

ahnan tedbirleri 
anlattı 

Gene harp gene kadm 
T 0 R K 1 Y E 
RADYO D1F0ZYON POSTALARI 

T0kK1Y.lı: l<.adyosı& - ANKAkA .Radyoa. 
lti48 m. 182 Kc11120 - 31.70 m. 9465 Kc:a/20 

yazdığmı yazıyı okumak lutfunda demezsiniz ••• Maaa, raf v.s. yaptırı- . (Başı ı .. inci sayfada) . Geçenlerde yazdığımız bir makale • 
bulunan bir zat üıenmeden evime lacakmıt: inaanın boyuna uyg ı temın olunacak ve pıyasa mevcudu daıma de, umumi dikkati •u mevzu üzerine 
k 

· ' ·· d · e· b" .. .. un o • talebin fevkınde tutulacaktır. Bu arada :s 
adar bır mektup gon ermıı. ır mıyan ır masa onunde oturmakla chcnuyetli tcdbırlerimizden biri de kaput çekmıştik: Harp ve Kadın. Demittik 

cazete ilanından ıiir ve musiki ile kambur olacağını, boyundan uzun bezi. uzerinde mevzu &Umrlik resminin ki, bugünkü ileri medeniyet aleminde 
kanıık sıhat yazısı çıkardığım için bir rafa yetişmek için uzandıkça 0 • tenzıl~ olacaktır. iş bölümü mefhumu pek yeni telakki-
alay ettikten aonra: muz mafsalında nasıl ağrılar hasıl Derı: ler kazanmıştır. O sebeple kadının ha-

- Galiba, o günkü yazmıza bir olacağmı tahmin etmek güç degvil- Kosele ve umumiyetle mamul deri ü- yattaki rolü eski zamanlarda oldug·u 
zerınucıcı fıyat tereııuları, bılha&&a ha· 

mevzu bulamamııtınız... dir ••• On kalem ilaç alınacak habe • rıçten ham derinin getırilmemesi ve ima- kadar bir dar çerçeve içinde kısılıp 
Diyor. Yazı yazanlann arada aı· rinde durmıya tabii lüzum yoktur. laıta laı:ım olan kımyevi maddelerin fık- kalmaktan kurtulmuş ve kadınla er • 

rada mevzu bulamadıklan olur. Fa- Fakat teknı·k okulunda kurslara daııına "eya fıyatlarının yukıelmiı olma- k k h d . sma atfoıWluyordu. Buna gore aıdıgıınız e • ayat de iğimiz bu çetın yolcu-
kat bu, gerçekten mevzu kıtJıim• girmek Üzere imtihana ça vr,\an• tetıoırler §Unıardır : lukta, biribJrine tam manasiyle yar • 
d d • "l yazanm o anda zih 1 1 h Ham oerı ıtnalıni temin maksadiyle d an egı ' yazı • ann au, YO , ya ud yapı teknı·sı·ye- ım edecek ı"kı· arkada• halı"ne gelmı"s 

bell'k d 1 derı ıabnkaları emrine 7S bin ingılııı: li • Y ~ • 
ninde bir tem ı te~ .. 0 ayı ~tra- ni olabilmek için sağlık şartları hay ıaıııc aKredmı ınıkanı verilmıştır. Diger tir. Nihayet bu fikri daha ileri götü-
fını gö~ek ~ahud duı~nmek ıa~e- irca uzun bir bahis teıkil eder ..• Şu kimyevı maddeler içın sıkıntımız olmıya- rerek, bugünün yalnız barış değil, 
memeaındendır. Yoksa, ınıan gor• kadar telefon dı"regvı• alınacakmıt •• caımr. Çunı.u bu deıa g.lmriıkten çıkacak h h ·· alman menşeli mallar arasın.da bu madde- arp faaliyetinde de kadının günden 
mek ve dütünmek iateyince er tur- telefoncuların kendilerine mahsus lt:r mevcut oldugu gıbı, İngiltere, Fransa, güne, lüzum ve ehemiyeti artı\n bir 
lü yazı için mevzu daima vardır. sinir hastalıkları hekimliğin en me- ısvıçre, lıelçıka ve Holandadan celbedile- rol aldıg·ını da söylemi•tik. }.İleriye 

T b .. h tt d • f · h t ki cek ulanıar ıçın lazım gelen akredıtif em- :ı: '7 
a ıı aya a a, ıç ımaı aya - ra ı bahislerinden biridir... Elek- re amadedır. sürdüğümüz bu millahazanın, türk ba-

ta da her ıey her teJ'e baflıdır. Ya- trik pilleri elektrik tesisatı ile in- Bu hususta diler bir noktaya daha iıa- sın muhitinde, ümit verici akisler yap 
zı yazan için mesele o bağlan ıöre- aanm ıag·lıg~ı arasmdaki münasebet- ret cdeyım. Mamul deriler üzenndeki • h 

ed• O b il - bT ı;umruK resımleri geniı bır niıbet dahilın- tıgını, atta, Cümhuriyet arkadaşı • 
bilmekt ır. a an gortJ ı ınce, ler pek açıktır: Beyin bir elektrik ele tenzil edılecegı gibı deri sanayii ile mızın bir başmakale ile aynı mevzua 
inaan hangi bahia üzerine yazıyor- pili ainirlerimiz elektrik cereyanı kundura sanayıı uı:erindeki muamele ver-
aa, her §eyden kendiaine bir mevzu nakleden teller demek. En yeni he- gısi de yeniden tetkik olunacaktır. temas ettiğini memnuniyetle gördük. 

b·ı· K h Bu mevzu etrafındıt ileri süriilen fikir 
Çlkara ı ır. kimlik fikirlerine göre bütün hayat a ve: 

1 • d · ve mütalealar bundan ibaret de de;Fil-
Mektup ıöndermek zahmetinde bir elektrik kuvetinden ibarettir. .bugun e ımız e 4000 çuval kahvemııı: "' 

vardır. lkincıkanunun birınci haftasında dir. 
bulunan aaym zat gazete ilanından Hele hayatımızı devam ettiren gı- yirmı bin, ıubatın on beııne kadar da M ı · 
mevzu çıkardıfıma hayret ettiiin· dalanmızda elektrik iyonları çıka- ayrıca otuz bın çuval gelecektir. Bu mik- a umdur ki, başvekilimiz muhte • 
den, bunda taıılacak bir ıey olma- ran madenler gayet meraklı bir ıağ- dar memleketin doku:ı aylık ihtiyacını rem Refik Saydam'ın, tasarruf hafta-

nd . karşılar. Bu kadar ıeniı bir stok esasen sı münasebetiyle, irat ettikleri nutuk, 
dıimı ke iaıne ve onun gibi dütü· Irk bahsi. spekulasyona imkan vermiyecek derecede 
nebilecek baıka zatlara göatermek Çam tomruklarına geliyorum. fazladır. memleketin bütün dikkatini kendi üze 
üzere o mektubla birlikte elime ge- Çam ağacı, çam kokusu ile tedavi Bsasen alakadarlar, bu va:ıiyeti oire· rinde topladığı gibi kadının iktisadi 

nince, spekulaayon durmuı ve bugun kah· rolünü de bizim zihnimizde canlan • 
len Ulus nüıhaamdaki ilanlarla in- hekimliğin en eski ve en yeni, her veye kııosu 110 kuruıa dahi talıp kalma-
aanlann aaibiı arasındaki bağlan vakit pek ehemiyetli bir bahsi... mı11tır. dırmıştır. Bilhassa bir akıam evci sa-
sörmiye çahtacağım. Ekmekle, bulgurun ve kuru fasul- Ç'ay: yın Hariciye Vekilinin radyoda da 

Son .. ~ada k-·--n b"ır el-'·· ya ile yedi kalem sebzenin saC.lıkla ı eni ithalat için icap eden akreditif, dinlediğimiz beyanatı içinde rastladı-
7• ~ e& 0 ıthalııtı;ıların emrine i.mide kılınmıştır. • 

Kw. Kw. T.A.P. 

Eama NAYMAN Pazartesi, ıs. ll. 1939 

h ·ı f h · k l 12.30 Proıram. ve memleket saat 17an. ayatı ı e yurttagın re a mı yiı se • 12.3S Ajauı ve meteoroloji haberlerı. 
tecek faaliyetlere alıştırılmasını yal- , l:l.!>ll '1 urır. mu:.cıKı (.r-ı.) 

b. "ll" t b" d v•l 13.JO • 14.00 ~ıuı" : rlafif muzik (Pl.) 
nız ır mı ı er ıye egı , aynı za -

1 
ıs.oo l'ro"ram. 

manda bir de milli müdafaa meselesi ı 18.ı.15 Memleket saat ayarı, Ajana ve me
teoroıoJı baberleıı. 

sayarız, ve bunda da yenilemiyecek 18.2!> Mu:ıik : ı<aoyo caz orkestrası. 
hiç bir zorluk görmeyiz. Belki ilk 19.00 Konuşma : (Ormanlarımuı t.aıı.ı~ 

• lım ve koruyalım.>. 
teşebbüslerde sendelemeler olabilir: 19.15 Turk Mu:ııgı 

Çalanlar : Vecıbe, Fahiree Feraan, Rept 
l!;rer, Cevdet Koıı:an. fakat ne ehemiyeti var? Şimdiye ka

dar bunca engelleri devirmi§ olan e
nerjimiz, bu kadar küçük bir mesele
yi muvaffakiyetle başarmaktan ıiciz 

mi kalacaktır?. 

İşte, sayın Hariciye Vekilinin da -
vetine bir türk kadını sıfatiyle cevap 

veriyoruz: "Biz karde§lerimizle bera
ber çalışmaktan hiç kaçınmıyan hem
şireleriz; onun için resmi ve gayri 

resmi bir çok milli müesseselerimiz, 

1 - Okuyan : Semahat Özdenaea 
1 • Bımen :;>en • lie.tenıgir prlu : (Der
dımı ummana doktum) 
2 - Şevır.ı Hey • Hıcaz prlu : (Af eyle 
suçum) 
3 • ı<eıık Feraan • Hicaz ıartu : (E7 t>. 
nim gonca gulum) 
4 • ••.•• • Hıcaz prlu : (İndim 7lria 
bahçesine) 
2 - Ukuyan : Radife Erten 
1 • •••• • Şehnaz pr.kı : (~.ıldı an. 
bahar bir ııonca gül) 
2 • Sadettın Kaynak • Şebnu IUD ı 
(Dalda bır ishak öter) 
3 - Şemsettin Ziya - Hicu tarla : (Kim 
seni) ;· 

türk kadınının faaliyet ve verimini 4 • Şemsettin Ziya • Şehnaz tarkı : (D• 
nizin dalgasını bekliyorum) tensik edici projeler yapsın ve bu hu

susta gerek maarif, gerek iktisat ve 

gerek milli müdafaa vekaletleri elle
rinden gelecek hiç bir yardımı esir -

3 - Okuyan : Muzaffer llkar 
1 • .Ferehnik peşrevi 
2 - Zekai Dede • Ferehnalı: beste : (SöJ'
letme beni canım efendim) 
3 ·Lemi • . .Ferehnik tulu: (Lerzan edi
yor) 

gemeıin. Bu suretle türk toprağı, o- 4. M. tıkar • Ferehnalı: prlı:ı: (Gözle
nun maddi ve manevi müdafaasına, 

bütün canı ile bağlı bir de hemşire or-

dusu temin etmiş olur. 
Son söz olarak gene tekrar edece • 

ğiz: Türk kadını, Türk erkeği ile 
sulhta olduğu gibi, harpte de yanyana 

rim kan ağlıyor) 
5 ·Şakir Ağa - Ferehnilıt )'iirük ıemai ı 
(Bir dilbere dil düadiilci mahbubu dilim
dir) 

20.15 Konuşma : (Terbiye) 
20.30 Türk müzici : Fasıl he7eti 
21.15 Müzik : Kuçük orkestra (Şef Necip 

Aılı:ın) 

1 - Moreııa : Potpuri 
trik limbalan ilanı, onun altında alikaamdan hiç kimse şüphe etme- Yaıtın .ı:amanda fıyatların tamamen nor - gımız şu cümleler dikkat ve alAkamı-

b .. b""t·· "dd 1 d" · · ve beraber bulunmak emelindedir. terzi, sucuk fabrikaaı, bot rakı ti· mittir. malleşecegi tabiidır. zı us u un şı et en ırmıştır: 
Z • Mouaaorpk7 : İran danaı 
3 • Anton Rubinstein: :ı-·eramon opera-
11ndan bir parça 

,eleri, hazır ilaçlar, ainema ilblan. Bu iki aayfa ilanlar arasmda, be- Demir: "Bizde alelumum aylıklı adamların 
Bunlarla aağlık araamdaki münaae- nim geçtiğim birkaç tanesi, var. Fa- Memleketle mevcudu azalmış bulunan kanları ile bütün ömürlerinde, köyle- Askeri liseler arasında hentbol 

müıabakaıı 

4 • Czemik : Rakseden bipler 
5 • Rebikoff : Romana 

deınınn siıratle ve ihtiyaç ni&betinde cel- · • · k d k 
betleri görmek için ahtık göze bile kat bu da onlann sağlık bahsi ile bı ıçın demırcılerın ıstedikleri butun ko- rımızın er ek ve kadınları a ış gün 
lüzum yoktur ••• Münhal memuriyet- baflan olmamasından değil 0 bağ- laylııı:lar temın edilmiıtır. Bir tarattan terinde hiç bir şey istihsal etmiyorlar İstanbul; 24. a.a. - Şeref stadında 

yapılan aakeri liseler arasındaki hend
bol müsabakasında Deniz lisesi Mal
tepe'yi 6 - mağllıp ederek askeri lise
ler hendbol şampiyonası ikincisi oldu. 

6 - Supee : Maça kızı operaamın u•ert~ 
rü. 

1 t • l"k • "h 1 d 1 be . .. d•w• d d" T yakın zamanda ıtilal edılecek denurler denecek karlar az çalı•ıyorlar. fctimai ere ve • aJyer ı ımtı an anna a- an nım goreme ıgım en ır. a- içın akredıtıfler açılmış bulunuyor, dıger :t 

22.00 Memleket saat a71n, Ajana haber
leri, ziraat, esham • tahvillt, kambi70 • 
nukut borsası (fiyat) ir ilinlarm sağlık bahsi ile münase- biatle her fey her ıeye bağlı olduğu taraftan Karabuk fabnkamızın pıyasa.da ve iktisadi bünyemize tetabük ed~cek 

'betlerinden ıüpheniz oluna her mea için onlarm da sağlıkla mün~sebeti luzum goruıen haddelenmış demırı mart- icılerle bu kolları bir an evel süslemek 
tan ıııbareıı istihsale başlaması, demir fi

22.20 Miı:ıik : Kuı;ük orkestra (yukardaJd 
programın devamı) 

22.3S Mıiıı:ik : Schubert • Bitmemiı senfo
ni (Pl.) lek erbabmm aailıiı için epeyce hu- olduğu ıüphesizdir. Ancak o müna- yatlarının da yakında normlleımnini te- tar.ımdır. H,.o beraber bu i§leri but • 

auai aailık tanlan buhmduiunu ha- aebetleri görebilecek göz ister... mın edecektır. k'ıyaa.daki endiıeler, ıim- "Tlağa c:;alıcıahm.,, 23.00 Muzik : Ca:ıband (Pl.) 
dıden zaıl olmus ve fıyatlar tene:ızule 

bra getirmeniz yetifir... Sayın okuyucuya gazete ilanları- mcyletmıştir. Bizim geçenlerde Ulus silt\ınların- Ye~ilay Kurumunun 
yılhk kongresi 

23.25 • 23.30 Yarınki proiram, n Kapanq. 

Sayfayı çeviriniz. Bir kamyon a- nı okumaaını bilhassa tavsiye ede- Çuval: da biraz tereddütle arzetmek istediği-
lmacakmıf. Bir kamyon toförünün rim. Hangi meslekte ise, o ilanlarla ıtı.ıyacımızı karşılıyacak kadar yeni miz bu hususu, en salahiyettar resmi 
yanında uzunca bir aeyahat yapmıf kendi mesleği arasındaki münase- mal celoı için akredıtıfJer açılmıı, sıpa- bir lisanın bu kadar intibaha davet e-
olma··-rz bı"le o ••cak ve benzin ko- betleri dü•ündükçe gayet iyi bir zi- rışter yapılmıııtır. IJıger taraftan çuval ve d b" · · İ b 1 24 A Y ·ı 

.-&a ... .,. k ... mı~ıçcnın gı.ımruk resimlerin.de çok ge- en ır samımıyet ve sarahatle ortaya atan u ; . a.a. - na eşı ay ve 

Pamuklarımız bu yıl 
çok revaçtad1r kulu kutu içeriainde yafıyan adamm hin mümaresesi yapmıf olur, hem ıu§ ıHuctte tcnzılat yapılarak ındırilmesi koyması bizim için yeni bir teşvik Gençlik Kurumu kongresi bugün aa

aaibimı taaavvur edebilirsiniz ••• Tı· de okur eğlenir ki ba,kalariyle alay yuıuna gıdılecektır. Muvakkat kabul usu- kaynagvı teşkil etmi•tir. Ondan dola- at 9.30 da İstanbul Halkevi konferans 
h d . -·-· b 1 ıuntı de kaldıracagı:ı. y n· k b f" 1 . mar fırçası ile inaan aı ati araam a· etmiye v ... ıt u amaz... yıdır ki gene bu sütunlara aynı dava salonunda Dr. Mazhar Osman ve Pro- ır ço ya ancı ırma ar, zıraat 

ki münaaebettea - hir iki hafta ön- G. A.. Buııünlıü vaziyetin •ebeplen: ile geliyoruz: geçen yazımızda harp fesör Fahrettin Kerim riyasetinde a- bankasına müracat ederek pamuk al-
ı::ugun mcmleıı:etıınııın ıtnaıat bakı - ve kadın unvanını vermı"•tı"k, kanaatı"· çıldı. Kurum azası bir ağızdan istik- mak jstemişlercıır . .tıanka, ı:.u taleple-

lnglllı sahlllerlnde 1 

emniyet tedbirleri 
(Ba§ı ı. inci say/ada) 

gemilerinden bir çoğuna hafif toplar 
ve tayyareye kartı mitralyözler konul
muttur. Bu teslihat, serseri maynları 
tahrip etmeğe, bu gemilerin lmlıkçı 
kayıkJarına refakat etmesine, ve kara 
ıularında Belçika'nın hukukuna ria
yet edilmesine medar olacaktır. 

Bir İngiliz vapuru battı 
Londra. 24 a.a. - 1500 tonluk Lon

gship ismindeki ingiliz vapuru İngil
terenin garp sahillerinde kayalıklara 
çarparak batmıştır. V;>purı:n mii:-et
tehil~ı kurtarılmıştır. 

Alman gemiair.in yaptığı 
araıtırma 

Tallin, 24 a.a. - Bir alman harp 
ıemisi, Baltık denizinde Narssara a
dın•bki bir Estonya vapurunda araş
tırmalar yapmıştır. Alman harp gemi
ıi, G<lteborg'dan İngiltere'ye gitmek
te <'lan bu vapuru beraberine alarak 
bir a!man lim.ınına götürmüştür. 

l•veç vapurunda 38 kiti öldü 
Osln, 24 a.a. - .Körıiir ytlklü C'la

rak İngiltererlen İsveçe hareket et· 
miş ola:ı Cari Henkel ve Mais adın· 
daki İsveç vapurlarının uğramı!t cıl
dulrları kaza neticesinde mürettebat· 
larından 38 kisi trlef olmuştur. Mais 
mürrtteh:ıtın,J:ın sağ kalan yedi kİ!İ 
riün g<'ce b:r lim;ında karaya çıkarıl· 
mış1an~ır. Bunlar Mais'in bir mavne 
çarpmış olduğ:.ınu, imdadına koşmu, 

ve ı.ar.~"ed"'ll"ri a1m11.1 olan Cari Hcn
kel'in de k~za !ıir mavne çarptığını 

söylemektedirler. Mürettebat, ta!.li
ıiye sandallrını denize indirmcğe va
kit bulamamışlardır. Geminin enkazı
na yapışıp kalmış olan bu yedi kiti· 
yi bir Norveç vaouru kurtarmı§ttr. 

Bir vapur Jaha mayne çarptı 
Londra, 24 a.a. - Old I-Iulk vap~ 

ru bir mayne carpmış ve 4 dakik:uh 
batmı§tır. Yedi kişilik mürettebatı 
kurtarılmıgtır. 

Alman • Sovyet tren 
nakliyatl dün açıldı 

Moakova. 24 a.a. - Atman ve Sov
yet hükümetleri arasında yapılan mü
Akereler neticesinde Ruaya ile Al-

mmuan oır ijutıntı geçırmıı olaugu mey· :s • k 
damladır, ancak bu bal, ıUıalatımızı kar· mize sadakat göstermek için bugün lal martı söylemiştir. Bunu müteakip rı tet ik edilmek üzere Ticaret Veka· 

BU rsa'da C H p şılıyacak tedıye vasıtalarımızın olmamasın- de tekrar ediyoruz: gene harp, gene Prof. Mazhar Osman tarafından eroin Jetine göndermittir. Bu senenin re • 
• • • uaıı cı.:g.J, ıtnalit tacırlerımızın eylülden i h kk d f"l" 1 ·· t ·ı k lt · d h 1 d h be d·~· ben tan.assuı eden yeoı. vaziyete kolay. kadın 1 Esasen aonıuz bir mücadele • ve ıret a ın a ı ım er gos erı e • o esı, a a eve e a r ver '•' • 

kaza konresi 
Bursa, 24 a.a. - C.H.P. kaza kon • 

gresi saat 9 da Parti müfettişi Zühtü
niln mürakabesi ve reis Tevfik'in baş
kanlığında açıldı. Yüzden fazla halk 
ve köylünlin hazır bulunduğu kongre 
de vilayetin iktisadi, içtimai ve kül -
tür işlerine dair çok samimi ve alaka
lı görüşmeler yapıldı. Kongre dilek
leri arasında en ziyade ziraat ve maa
rife müteallik işler göze çarpıyordu. 
Kongre faaliyeti akşam saat 11 e ka
dar devam etti. Memleket menafiinc 
dair mühim kararlar alındı. Kongrede 
hazır bulunan vilayet erkanı, halk ve 
köylü dileklerine karşı tatminkar i • 
zahlarda bulunmuştur. Bilhassa dün • 
kü idare ile inkilabın doğurduğu bu
günkü halk idaresinin yüksek fazile
tini belirten sözler umumi, candan al
kıtlar topladı. 

Ziraat Bankasının 
zeytincilere yardımı 

İzmir, 24 a.a. - Ziraat bankası İz
mir bölgesinde zeytinlik tesis edecek 
lere bir tesis ve donatma kredisi açma
ğa karar vermiştir. 
Bankanın İzmir ıubesi bunun için 

lazım gelen hazırlıklara başlamıı ve 
ıeraiti de il5.n etmiştir. 

Karamürsel hükumet 
konağında yangın çıktı 

Karamürsel, 24 a.a. - Saat 18 de 
hükümet konağında yangın çıkmış va
ridat odasının sobasından çıktığı an
laşılan yangın odanın döşemesini tu
tuıturmuş ve yetişen halk. jandarmı 
ve memurların kovalarla taşıd?kları 
su ite kısa bir zamanda etrafa sirayet 
etmeden söndürülmüştür. 

manya arasında doğrudan doğruya de 
miryolları mlinakalatı bugün açılmış
tır. 

Aynı zamanda iki memleket arasın 
da ticaret mübadelesine ait mukavele 
de bugün meriyete girmiş ve Alman 
yaya Sovyet sevikaytı ve bilhassa pet 
rol ve buğday sevikaytı başlamııtır. 

Jıkıa ıntıbak edeınemesındcn doğmuıtur. den baska bir şey olmıyan şu varlık rek izahat verilmiştir. miz gibi mükemmel ve fiyatlar pamuk 
1 aıtas lımıtedın bugun elınde l~ilterede Bayan Safiye Hüseyin ve Dr. İbra- müstahsilini memnun edecek derece-
:ı.ıu bın, .. ınıerchangeable" memleketler. savaşında, kadın, yoldaşı olan erkek-
c:c.1 itnalit ıçın 400 bın ve dıger memle- ten, erkek hemşiresi bulunan kadın • him Zati de alkol aleyhinde ilmi ko- de yüksektir. Diğer taraftan banka. 
Ket.erde de takriben 100 bin sterli~ ki nuşmalar yapmışlardır. pamuk ekimiyle uğraşan köylümüzün 
oır ınılyon sterunge yakın bir mevcudu dan vaz geçmediği gibi, mevcudiyeti- Bundan sonra kurumun yeni idare gelecek yıl daha verimli neticeler el-
vardır. Son tatbık mevkıine ciren karar- · muha be "b" b"" b""tU h · h · · h · name ıle hububat ve canlı hayvan ibra- nın, re gı ı us u n e emı - eyetı ınti ap edilmiş ve bu veııle ile de edebilmesi için şimdiden hazırlık· 
catı serbestısi, ıhracatımıza yeni bir ge- yetli bir safhasında bu iki unsur biri- M~t~i Şefimize, .~üyük Millet Mecli~i tara ba!l&mtf bulunuyor. fılih edil • 
:~:;~edi~~m~~~kiı~~~~:i:!~tuı!>= birinden ayrılmamak lbımdır. reıs.ıne,. Baıvekıl. e, Sıhat ve M~~~f mi' iyi cins klevland ve akala tohu • 
varıt olacagı iı;ikardır. Bu arada maden Esasen, ileri medeniyet ve teknik • vekıMıı~.rınek,"lPGartı Ge?el Ske"kl;eAtel~lıgı- mu temin olunarak pamuk mUstahılt· 
ihracatımızı hiç nazarı itibare almıyorum. ne, usta ı rup reıs ve ı ı ı Ra- terine dağıtıl k • • '-- 1 Amenka'dan vaktiyle ithalatta bulunmuı te b~lun:ın. milletlerin bugünkü kadın na Tarhan•a, İstanbul valisi Lütfü ma ışıne rJüS anmtştır. 
olan ve baıen altı buçuk mılyon dolar do- lık alemını, yarın her tarafı sarmak K d • tA . t 1 fl k"l . 
vize ihtıyacı bulunan ıthalitçılarımızın . b 1 h ır ar a azım e gra arı çe ı mesı -
maruz bulunduğu muşkiılat, alakadarlara ihtimalı u unan arp tehlikesi kar- ne alkışlarla karar verilerek toplantı
zarar vermeden halledilecek bir ıekle in- şısında, vazife !>8'~~a gelmit buluyo- ya nihayet verilmiştir. 
kıl.ı.p etpıiş bulunmaktadır. ruz. Şu saatte ıngılız, franaız kadın • 

Spekülasyonun bir kısım malların mev-
cudunu gizlemiı olmasına rağmen, stoil- ları tarafından bir takım ameli ders • 

Almanya'nın 

Muhasibin kitabı 
Yazan: Divanı Muhaaebatta 

Murakıp Yusuf Kenan Onaal larımız normal :ıamanlara naıı:aran endiıe ]erden başka, mensup oldukları mem
verecek derecede tenakuı etmiı değildir. leketler askerine, yarahların2 mu""h • 
Bundan sonra bu piyaaa.n.ın ihtiyacı bu- -. il S K" b 
lunan bilumum eıyarun ithalatında en ge- taçlarına faydalı olacak bir Mir itler arı 1 tap il a cevô 1 
nıı mıkya5ta kolaylıklar gosterilmek ve h 1 dıg· ını • •t• d k ~·- d • ·ı 

Reıml ve huaual bilumum muhasipleri, 
ikinci derece amiri itaları ve masraf ta
hakkuk, lise hesap, levazım memurlarını bugunku imkanlarımı:ıla normalin biraz azır an ışı ıp urma ta egı 

fevkınde mal getirtilmek suretiyle mem- miyiz? 
leket ıçinde hiç bir malın yoksuzluk teb- Acaba asil ve fedakar türk kadını 
lıkesıne maruz kalmadıgı ve kalmıyacai;ı 
ısbat olunacaktır. daha mı himmetsizdir? Bunun ceva-
A/ınan ve alınacak tedbirler: bını hepimiz bir aaniyçde veririz. Fa-

Aldı.,ımız ve bundan sonra alacağımız kat biz başka bir §ey aöyliyecek deği-
tedbırler şu ıekilde bullsa edilebilir: liz: Türk kadınının harpte dahi ne • 

lthalitm ihtiyaç gosterdigi dövi~ itha- lere kadir olduğunu görmek için u _ 
Uitçı;.arın emrın.r: amade bulundurulacak ve 
ihtıyaç goruldukçe pe1Jin tedıye makamın- lus meydanındaki zafer ibidemize 
da olan akredıtif kolaylıkıarı gösterile- bakmak yeter; evet, oraya bir kere 
ceıctir. 

Bunun mukabilinde itbalitımııı:, devlet göz gezdiriniz. Hemen göreceksi -
murakabesi altında alikadarların vucuda niz ki, türk kadını vefakar, afif omuz
getirecegi teljekkuller vasıtasiyle yapıla. ları üzerinde yalnız ailenin birçok yU
cagmdan perakende fiyatların azamilerini 
tesbıt etmek imkanı elde edılmiş buluna- künü değil, kahraman ordusunun gül· 
caktır. Çunku bu suretle ithalat ile pera- lelerini de tatır ve onları da ti zafer 
kende arasına girecek ıpekulitorleria 
gıztenmesine meydan verilmemiş olacak- gününe kadar canla, bagla taşımaktan 
tır. da yılmaz. 

Yakın bir zamanda kaput bezi, kösele Netice diye mi soracaksınız? .. Ne-
ve mamul dcrı, çuval gumruk reaımleri 
tenzıl edilecektir. tice şudur: Ana, kardeş, zevce, me -

Bır taraftan talebi karıılıyacak ar:ı mur, avukat, doktor, mebus olarak bu 
ıemın olunmak ve piyasa ıı:orluktarını gi • 
dermek gibi ticari tedbırler alınırken dı- günkü türklük camiasının yükselme . 
ğer taraftan çok vakın zamanda çıkacak sine çalışan unsur, Türkiye için ga • 
salihıyet kanwıundan sonra daha ıiddet- · h" 
lennıek uzere kuvetli bir fiyat murakabe- yet mü ım bir iktisat unsurudur .. 
si ve devamlı bir kontrol her zaman pi- Bizzat kendisi istihsal etmek, müa -
yasada kendisini gösterecektir. tahsil olmaktan uzak kalanların yeri-

Tuttugumuz yolda neticeden emin o. 
!arak yururken, maksadımızı ve hedefle- ni tutmak, istihlaki tanzim etmek, 
rimizi çok ıyi kavramış olduklarını kabul fay.dalı ve semereli kılmak, ve sair hu
ettloim ıt11al::ıt tacirlerımizın ve perakeıı
decıleriıı hukurneıle iş birliı';i yapmanıağı susların her birinde türk kadının • 
arzu ve !iİddetli tedbirlere lüzum goster- dan istifade olunabilir. Mescit bu zen
miyecek ıekilde hareket edeceklerinden 
şuplıe etmek istemiyorum.,. gin sermayeyi istifade edil~ek bir 
Ticaret Vekilimiz bugün geliyor organizasyona mazhar kılmaktır. A-

Istanbul: 24 ( Telefonla ) _ Şeh- zim, metot ve ümitle hareket etmek 
rimizde bulunmakta olan Ticaret Ve- şartiyle. 
kilimiz B. Nazmi Topçuoğlu, bu ak- Bu&ilnkil t\irk kadJnını, köyrle. ka
şam, eksprese bağlanan hususi bir va- sabada. şehirde olmak Utere. evet! e
gonla Ankara'ya hareket etmittir. B. saslı üç sınıfa ayumak kabildir. 
Nazmi Topçuoğlu, muhtelif müesaese-ı Ondan aonra bu aınıflardan her 
Iere bağlı şahsiyetlerle ileri gelenler Liri~ menaup y_atandaılanQ. nmaıu
ve dostları tarafından ufurlanmııtır. L nı bot yere öldUrmemeıl, ve yurdun 

Berlin, 24 a.a. - Fransa tarafından 
netredilen sarı kitaba cevap veren res 

mesuliyetlerden kurtaracak olan yeni 
Barem ve Maaı Kanunlarını ve 
izahnamelerini ve tediyeyi ilci· 

mi b:r notada bu icitabın hakikate uy- lendiren bütiın masraf kanunlarını ve 
mıy:ın, tezadlar ve noksanlar d nlu ve- v~rgiler~n sureti hesabı .. hakkında tatb!kl 

"k l .1 • . w. , • mısallerı ve maaş, tekaud, dul ve yetım 
ıı a arı ı ıtıva ettıgı ve Loncra ı le 1 maaılarını. ücret, gündelik, muhtelif ikra. 
Paris'in Almanya'yı harekete geçme- miye ve tazminat, huzur hakkı ve miiteah
ğe icbar ederek bu suretle kendilerine bitlere >:BPıl~n. te;diyat, aidatı be'iye •• 

. aaıreyı ihtıva eden ve evelce 
Lır harp çıkarmak fırsatını verme~i n· M h bat · l•w• 

k 
. ıvanı u ase reıs ıgı 

ma sartıyle Polonyada Almanyaya . 
. . . . .. tarafındap bastırılıp He7eti Mürakabe" 

karşt a!ırı bır mıllıyetperverlık gos- te'llzi olunan 
terilmesine müsamaha etikleri kayde· 
-!ilmektedir. 

Notada mavi kitap gilJi sarı kitabın 
da harp mcauliyetini mlittefiklere 
yükleten bir vesika teşkil etti~i iiave 
edılmeJ..tedir. 

UMUMi TEVKiF AT 
CETVELLERi 
neıredilmittir 

6-07 sayfa. Fiatı 3 liradır. 
Posta Kutusu NO. 366 ya müracaat 

JEAN GABIN-VIVIANE ROMANCE - CHARLES VANEL 
gibi fransız sinema sanatmın 3 büyük artisti birleıerek 

çevirdikleri en güzel ıaheıeri 

SON ŞANS 
"La belle equipe" 

Büyük ıık ve ihtiras filmi 
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Güreş teşvik 

milsabakaları 

sona erdi 

As. Fa. Gücü yirmi dört 
puvanla birinci oldu 

Orhanın ~ektiği bir §Üt aeyircüere parmak ııırth ••• 

Cumartesi günü başhyan güres teşvik 
müsabakaları dün sabah da devam ede -
rek sona ermiştir. Neticelere gbre ya -
pılan tasnifte 24 puvanla As. Fa. Gücü bi
rinci 8 puvanla Demirsı>or ikinci ve 4 
puv~la Harp okulu idman yurdu lic;üncü 
olmuşlardır. Bu müsabakalarda iyi dere
ce alanlar 31.12.939 cumartesi günü milli 
takım güreşçilerinin de iştirakiyle son 
seçme müsabakalarını yapacaklardır. Bu 
müsabakalarda yeni birkaç güreşçinin saf 
lam ve müsait oldukları görülmüştlir. Ö
nümüzdeki sene Türkiye birinciliklerine 
kadar fazla çalıştıkları takdirde bölge ta
kımında yer alacaklrı şüphesizdir. s p o R 
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Neticeler şunlrdır : 

56 kilo : 
ı - Ali Ömer' Tomruk (As. Fa.) 
2 - Halit Balamur (D, S.) 

DÜNKÜ ŞİLT MAÇLARINDA 3 - İsmail Sczcin (D. S.) 
61 kiloda : 

•• •• t ttt t t • • tt 
ı - Abdullah Eli.göz (Asfa) 
2 - Cemal Öztürk (D. S.) 

Demirspor, Gençler 
birliğini 5 -4 yendi 

3 - Hasan Türedi (Hr. O.) 
66 kiloda : 
ı - İhsan Erünsal (Asfa) 
2 - Habip Duman (D. S.) 
3 - Salim Önal (Asfa) 
72 kilo : 
1 - Aziz Kipe (Asfa) 
2 - Demir (Asfa) 

Dün, aaat 10,30 da C.H.P. tilt maçlarına devam edildi. At yantları 
aolayııiyle çok erken bir vakitte yaptırılan bu maç, ehemiyeti nispetinde 
bir aeyirci kütlesi toplryamamıştı. Taknnlar sahaya §Öyle dizildiler: 

3 - Sabri Cankar (D. S.) 
79 kilo : 
1 - Cafer Özdemir (Asfa) 
2 - Suat Özkaya (Hr. O.) 
3 - Ziya Özulu (Hr. 0.) Demir Spor: llilmi - Gazi, Şevk.et - ı 

Kimi/, lbrabim, lbrahim - Salih, Arif, 
Orban, Orhan, Hakkı. Atış deneme 

müsabakalan 

87 kilo : 
1 - Mustafa Taştan (Asfa) 
2 - Cemal Metin (Asfa) • 
3 - Mustafa Özçelik (Asfa) 

Gençler Birfiği: Rabim - Ali, Ah· 
met - Halit, Münir, Mustafa - Muzaf
fer, Selim, Sslahattin, Mustafa, Hüseyin. 

Hakem: Kemal Kuray. 
Gençler Birliği takımında ıs gün 

müddetle tecziye edilen merkez muhacim 
Ali, mlidafi Nuri ve sakat bulunan mer
kez muavin Hüseyin yoktu. 

Oyun 
Oyun eksik Gençler Birliii takımının 

kati ve üstün bir mlica.delesi halinde baş
ladı. Müdafaadan uzun ve isabetli çıkan 
toplan muavinler kaparak aynı gilzellikte 
vuruşlrla forvete gönderiyorlar, forvette 
Mustafanın cidden ncfiı idaresiyle rakip 
hatları her zaman için bunaltmaia imkan 
bulabiliyordu. Dakikalar ilerledikçe bıı 
cüzel başlangıç Demirspor insaydlerinin 
ileri - geri c;alışmalannın neticesi olaraı. 
ortadan silindi ve Demirspor muavinleri 
oyunu daha ziyade kendi açıklariyle inki· 
pf ettirmek fırsatına kavuştuar. 

• • 6 ıncı dakikada Salfhin çizgi yakınla-
rından havalandırdığı topu, Rahim fena bir 
çıkışla Arife kaptırdı. Adfin kafa ile Or
hana gönderdiği pası Orhan 18 yardadan 
vole bir ılitle ağlara taktı. 

Bu col, oyunun seyri üzerinde umu -
lan tesirini derlıal husule getirdi. 

İki taraf da enerjik ve derin vuruşlar· 
la sıkı bir oyun oynamağa koyuldular. 18 
inci dakikada Salihattin'in ileri pasını iyi 
takip eden Mustafa, ince bir vücut çalı· 
miyle Demirspor müdafaasını aştı. Ya· 
kından çektiği şütiyle takımının beraber
liğini temin etti. 

Deminıpor, 1 - O lık avantajı, kaybo
lunca sert bir taktik kullanmağa başladı. 
Nitekim, 2S inci dakikada Gazinin sebe -
biyet verdi~i bir penaltıdan Mustafa ikin
ci golü çıkardı. 

Yeri olmıyan bir mevkide oynadığı i
çin bocalıyan Hakkı Orhanla yer değişti· 
rince Demirspor tehlikeli bir cenah ka • 
zandı. Ariften daima muntazam çıkan 
toplar müsait paslar şeklinde Orhana yeti 
ıiyor, Orhan da derin ortalayışlarla Genç 
ler Birliği müdafaasını dağıtıyor, bu 
suretle Demirspor, üç ortası atak yapmak 
hususunda bir kolaylık elde ediyordu. 

41 ınci dakikada Orhan sağ açığa doğ
ru uzun bir pas çıkardı. Arifle Rahim ay
nı zamanda çıkış yaptılar. Fakat Rahim 
hızını alamadı ve 18 çizı;isi dışında kal
dı. Arifin 2S yardadan gönderdiği şarulcl 
Gençler Birlici ağlarına takıldı. Birinci 
devre 2 • 2 bitti. 

ikinci devre 
İkinci devrenin 12 inci dakikasında 

Mustafa güzel ayak çalımlııriyle Demir
spor sag nıudafaa cenahını yardı. Kale ya 
kınında Salfilıattine verdi'i pas golle ne
ticelendi. Gençler Birliği hem çok nefes 
&ariederek ve hem de takımı kontrol et· 
mesi lizım gelen santrhaf Mlınir müte • 
madiyen ileri kaçarak kazandığı gol a -
vantajını gittikçe rakibine terketti. De· 
mir spor da durgun olmakla beraber iyi 
bir taktık tutturdu; bütün hatlar, uzun 
vuruşlarla biribirini beslemeğe bu suret· 
le eksik Gençler Birliği müdafaası da bu 
hücumlal'.I karıılamak için biribirinden 
ayrılmağa başladı. Bu esnada muavinlerin 
çok ileri fırlması yüzünden demarke ka
lan Demirspor açıklil.rı neticeyi tedricen 
hazırlamnğa muvaffak oldular. 22 inci da
kikada Orhıı.nı:ı falsolu ve güzel çektigi 
korneri Arif kale aczından attığı bir ka
fa ile gole tahvil etti. Maçın ikinci kıs
mı da 3 - 3 sona erdi. 

Temdit 
ıs er dakikadan iki devre temdit edi

len maçın birinci bolumünde Mustafa 
cıizel bir gol yaptı. Fekat . i~i.1:ci temdit 
devresine çıkan Gençler Bırlıgı takımı· 
nın mudafaa oyuncuları yorgun ve suflu 
hayli bitmi~ blr hale geldiler. Demirs;:ıor 
bu avıın~aJı kac;ırmadı. Orha_n ve llal:kı 
vasıtasiyle iki gol daha atarak oyunu 
S - 4 gal i rı bitirdi. 

Gençler Birlır:i takımı H.asa.n'd.a~ m~h 
rum olduğu için sahada kafı bır ıtımatla 
oynıyamadı ve nefesini idare edemedi. 
Sağ haf Orhanı kontrol edem~i. Mü~.ir 
de daima ortadan açılan Demırspor hu -
cumlarını aynı mukavemetle geri çevirme 
ie muvaffak olamadı. Sol hafla sol bek 
vazifelerini yaptılar. Mustafa sahanın en 
iyi oyuncusu idi. . 

Demirspor takımı galip gelmesıne rağ 
men ezici bir oyun gösteremedi. Oyuna 
iyi ba~lıynn haf hattı sonraları ne forvet 
ve nr de miidafoa ile bir irtil,at te~is e· 
demedi. Yalnız başlangıcta forvet tcrti· 
bindeki diııülen hata, Hakkı ice ve Or
han sol açığa gec;irilmekle telafi edilmi, 
ve dolayısiyle oyunu kazanmanın bütün 
imili olmuştur. Dünkü oyunda iki Orhan
larla Arif iyi idi. Müdafaa, gol pozisyon
larını ekseriya kendi husule getirıniıtir. 

Cumartesi ve pazar günü kapalı atış 
poligonunda bölge atıcılık kulübü, arala
rında bir müsabaka atışı tertip etmi15ler
dir. 50 kişilik bir grup arasındaki seçme
lerden sonra; çökerek desteksiz olarak 
yapılan bu müsabakada en çok puvan a -
lan amatörlerin isimlerini sıresiyl aşağı
ya yazıyoruz: 

1 - Atış kaptanı G. B. Nuri Vural. 2-
Ruhi Sel, 3 - Nezihe İmre 4 - Firdevs 
Ula~ S - Diı tabibi Refik İmre 6 -
Mustafa Ural 7 - İsmail Kurnaz 8 -
Fahri Can 9 - Ali Enoy 10 - Muhittin 
Kolbaşı 11 - Veli Gemiciler 12 - Bedri
ye Nursaçan. 

Gelecek haftaki müsabakalara cire
cekler şunlardır : 
56 kiloda: Ali Ömer Tomruk, İsmail 
Sezgin, Halit Balamur, Mehmet Koç. 

61 kiloda: Abdullah Ellgöz, Ahmet 
Işık, Mustafa Beton, Suat Savaş. 

66 kiloda: İhsan Er~al, Doğan Er
dinç, Yaşar Doğu. 

72 kiloda: Aziz Kipe, İ. Demir, Sabri 
Cankar, Celll Atik. 

79 kiloda: Cafer Özdemir, Vahit Ceyi
ıakar, 

87 lı:iloda: Mustafa Taştan, Cemal Me
tin, Ankaralı Hüseyin. 
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Sonbahar at yarışlarının 
13 üncüsü dün yapıldı 

ARAP KOŞUSU SÜRPRİZLİ OLDU 
Sonbahar at yarışlarının on üçüncüsü dün şehir ipodromunda 

yapılmıştır. Mim Şefimizin de şereflendirdiği yarış yeri fevkala
de denilecek derecede kalabalıktı. Koşulardan yalnız arap koşusu 
beklenilmiyen bir netice ile bitmiş diğerleri aşağı yukarı tahmin 
edilen hayvanlar tarafından kazanılmıştır. 

Birinci koıu: Çaldıran koıuıu idi si 550 lira mesafesi 3500 metre idi. 
1937 do6umlu yerlı haıis kan ıngiliz Dört yarım kanın girdiği bu koşu gü

taylara mahsustu. İkramiyesi 3500 li- nün en zevkli koşusu oldu. 
ra mesafesi 1600 metre idi. Koşu başlar başlamaz bermutat öne 
Altı tay arasında geçen kaşu çok düşen Baskın son dört yüz metreye 

heyecanlı olmuş ve ahır arkadaşı des- kadar bu vaziyeti muhafaza etti. Fa • 
tiyarın koşuyu önde götürmesinden kat en geride rahat rahat gelen Mah· 
istifade eden Abimepoureux bir boy mure kuvetli hücumla Baskını yaka· 
ara ile yarışı kazanrnıya muvaffak ol- dı ve rahat rahat üç boy ara ile birinci 
muştur. Çok güzel koşmasına rağmen oldu. Baskın ikinci Olga üçüncü ol -
Gonca ikinci beklenmediği halde Gü- du. Zaman 4,13 dakikadır. Müşterek 
rayak üçüncü Destiyar dördüncü ol- bahis ganyan 150 plase sırasiyle 115 
muştur. Zaman 1,44 dakikadır. Müş - ve 150 kuruş verdi. 
terek bahis ganyan 110 p15.se sırasiyle k 

Beıinci oşu: 110 ve 115 kuruş vermiştir. 

ikinci ko§u: 
Karacabey koşusu idi. Üç ve daha 

yukarı yaştaki yerli halis kan ingiliz 
at ve kısraklara mahsustu. İkramiye
si 800 lira mesafesi 3000 metre idi. 

Dört halis kan arasında geçen 
koşu baştan nihayete kadar hakim ko
şan Karanfil tarafından kazanılmış -
tır. Bugün fevkalade ve güzel koşan 
Kaya Karanfilin iki boy gerisinde i
ken arkadan kuvctle hücüm eden Öz
demire ikinciliği kaptırdı ve üçüncü 
oldu. 

Zaman 3,24 dakikadır. Müşterek ba
his ganyan 105 plase sırasiyle 135 ve 
1 '10 kuru~ verdi. 

O çündi kogu: 
Taşpınar koşusu idi. Uç yaşındaki 

yerli yarım kan ingiliz taylara malı -
sustu. İkrarniyesi 650 lira mesafesi 
2000 metre- idi. Koşuya altı tay iştirak 
etti. Günden güne güzelleştiğini söy
lediğimiz ikinci Miroana bugün çok 
güzel bir tabiye kullanarak koşu ra
kiplerini iki boy ara ile geçmeğe mu
vaffak oldu. 

· Yılmaz ikinci, Poyraz üçüncü ol -
du. Zaman 2,15 dakikadır. Müşterek 

bahis ganyan 185 plase sırasiyle 130 
ve 245 kurı•c; verdi. 

Dördiincü ko~ıı: 
Meriç koşusu idi. Bu koşuya gelin

ciye kadar kazançları yekunu 3500 
lirayı doldurmamış dört ve daha yu
karı yaştaki yerli yarım kan ingiliz 
at ve kısraklara mahsustu. İkramiye-

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
kan arap at ve kısraklara mahsustu. 
İkramiyesi 800 lira mesafesi 4000 met 
re idi. On iki hayvanın iştirak ettiği 
bu koşu da çok güzel oldu. 

Baştan nihayete kadar önde giden 
ve bütün rakiplerinin hücumlarına 
mukavemet eden Gümüş son anlarda 
Çelengin de hücumunu bertaraf ede
rek yarım boy ara ile koşuyu kazan
dı. Çelenk ikinci, Mesut üçüncü oldu. 
Zaman 5,13 dakikadır. Müşterek ba
his ganyan 1300 plase sırasiyle 320. 
1 70 ve 365 kuruş verdi. 

Üçüncü koşudaki ikili bahiste Yıl
maz - Nirova kombinezonu bir liraya 
mukabil 10,70 lira dördüncü ve beşin
ci koşular arasındaki çifte b1histe ise 
Mahmure - Gümüş çifti bulan bilet . 
ler bir liralarına mukabil 28,80 lira al
dılar. 

Dôvet 
Yardım Sevenler Cemiyetinden 
Mektepli fakir çocuklara yün hır -

ka ve saire örmek üzere Cemiyetimi -
zin, Yenişehir Halk Partisi binasında 
tertip ettiği toplantılara devam olun· 
maktadır. 

Pazarte:>i günleri saat 16 da baslı • 
yan bu toplantılara yardım seven bü
tün bayanlar davetlidir. Cemiyet yün 
temini işini üzerine almıştır. Gelecek 
olanların tığ iğnelerini veya şişlerini 
beraberlerinde getirmeleri lazımdır. 

İstanbul1daki maçlar Halkevlerinde 
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çalışmalar Galatasaray, Fener 
bahçeyi dün 3 -1 yendi 

(Başı 1 inci sayfada) 

mektir. Kadrolar §eref makamlan 
dei;ildirler. Cümhuriyet gençliği, 
kendi!erine bir istifade ve hizmet 

İstanbul, 24 a.a. - Mıntaka şampiyonasının ikinci devresi maçlarına bu- muhiti kurmak için, Partinin kat-
gün çok müsait bir havada başlanmıştır. \andığı büyük fedakarlığı daiır.a 

Günün en büyük karşılaşması Taksim'de yapılan Fenerbahçe - Galatasa· göz önünde tutarak, ödenecek bir 
ray maçıydı. 8000 den fazla bir kalabalık bu mçı aseyregelmişlerdi. 1 horçları olduğunu dÜ§Ünmelidir: 

Günün ilk müsabakası Fener ve Gala- , 
ta saray (B) takımları arasında yapılmış
tır. Bu maç çok guzel olmuş \"e ikı takım İ s tan b ı 1 'da 1, ~ r 

koşusu yap:ldı 

bu ödenecek bor'.T, Halkevlerinin 
•üksek gayesini gerçeleıtirmckten 

ibarettir. 
golsüz berabere kalmışlardır. . 

İstanbul sporla Hilali karşılaştıran ı
kinci maçı 1 .. tanbul spor 8 - O kazanmış
tır. 

Sonuncu maç Galatasarayla Fenerbah
çe arasında idi. Birinci devrede bazı mu: 
vaffakiyetsizliklcre düşen bu iki kuvetlı 
takımın yapacağı maç büyük bir alaka ile 
bekleniyordu. 

Galatasaray sahaya ııu kadro ile c;ık-
mıııtı : 

Osman - Faruk, Adnan - Musa, Enve~, 
Celal Salihattin, Eşfak, Salim, Budun, 
Sarafim. 

Fenerbahçe de şu takımla oynuyordu.: 
Cihat - Fazıl Lebip • Reşaı, Hayatı, 

Esat - Melih, Ömer, Yaşar, Rebii, Basri. 
Hakem Adnan Akın. 

ilk Galatasaray hücumu 
Oyuna Galatasaraylılar başladılar. İlk 

hücum Fener muvin hattındıı. kesildi. Sa
rı • lacivertlilerin mukabil akını da Ce
lalin müdahalesiyle yarım kaldı. Galata
saraylılar henüz birind dakika yeni ta
mamlanmıştı ki Fener kalesi önünde gö
ründüler. Eşfakın ileri bir pası ile kayan 
Salim dört metreden sıkı bir şiltle topu 
kaley~ gönderdi. Fakat Cihat, yerinde bir 
plonjonla muhakkak gole mani oldu. 

Oyunun inkişafı Galatasaray }ehin.e 
ııörünüyor. Sarı • kırmızılılar, rakıplerı
nin yarı sahasında oynamıya muvaffak 
oldukları gföi ini ve tehlikeli inişler ya· 
parak Cihadı tehdit ediyorlar. İlk on da
kika içinde Fenerbahçe kalesi bir kac; de
fe müşkül vaziyetlere düştli. Bir defasın
da gene Salim, diğer bir defasında da 
Eşfak topu havalandırarak fırsatı kaç •. · 
dılar. 

Fener' in kaçırdığı fırsatlar 
Onuncu dakika.dan sonra orun tam~ -

men muvazeneli bir hale geldı. Fenerlı: 
!er de güzel hücumlar yapıyo.:lar. Eksen· 
ya sağdan inkişa~ ~.en bu h~cumlar, to.1? 
sola gelince tesırını kaybedıyor. Rebıı 
bugün çok ağır ve tenbel. Yakından geçen 
toplara bile koşmıya lüzum görmüyor. 

Bu şerait dahilinde sarı - kırmızılıla· 
rın hücumları, sarı - lacivert hücum hat· 
tının ini$lerinden daha müessir ve tehlike 
li olmakta devam ediyor. 

17 inci dakikada Rebii demarke vazi
yette topu yakaladı. Önü açıktı. ve. ~ah~ 
müessir olacağı bir sahaya gırebılır~.ı. 
Fakat bunu göze alamadı ve uzaktan şut 
atarak fırsatı kaçırdı. 

İki dakika sonra Ya$arın ileri bir pa
smı kale yakınında yakalıyan Melih, ka
lenin tam önünde bomboş duran Yaşara 
pas vererek şilt attı ve ikinci fırsatı da 
o .kaçırdı. 

Galataıaray'ın ilk golü 
Fenerlilerin tazyiki müessir hale gir· 

miş görünüyordu. Bunu sarı - lacivertli
lerin yakaladıkları üçüncü fırsatla a!ll~
mak kabildir. 27 inci dakikada, Basrının 
kale önüne gönderdiği topu, kalenin iki 
metre bnlinde, sırasiyle Rebii, Yaşar, 0-
mer ve M clih kaçırdılar. 

28 inci dakika: Fazıl bir favul yaptı. 
Hakem Fenerbahçe aleyhine 2S metreden 
bir firikik verdi. Salilıattinin yerden ~u
tü Cihadın Fazıl tarafından maske edilme 
si yiızünden kaleye girdi. 

Fenerliler bu golden sonra adam akıl
lı açıldılar. Oyun Galatasaray yarı saha
sına intikal etti. Fakat Galaıasa~y defan
sı cidden fedakar bir oyunla, baLı oyun
cuları canla başla oynadıkları halde, bazı 
oyuncuları kıpırdamadan Fener hücum 
hattını netice almaktan menediyordu. 

Birinci devre bu netice değişmeden 
1 - O Galatasarayın lehine nihayetlendı. 

ikinci devre 
İkinci devre başlar başlamaz Galata -

aaraylıların topu Fener kalesi onünde do
laştırdıklaıını göruyoruz. Altı dakika su
ren bu .zorlama içinde, Galataı;araylılar 
Salimin ve Sarafimin ayaklariyle iki &ayı 
çıkardılar. 

Oyun bundan sonra tamamen Fenerli
lerin tazyikı altına girdi. Üç gol yiyen 
sarı - lacivertliler, neticeyi daha şerefli 
bir hale cetirmek için blitiın gayretleriy
le didiniyv.-!ar. Fakat takımın muntazam 
bir halde işliyememesini icap eden sebep
lere ilaveten, tamamen yorulan Hayati -
nin de faal olmıyanlar zümresine iltıhakı, 
bu gayn:ti semere vermekten menediyor. 

Galatasaray defansının gayreti ve bil -
hassa orta muavin Enverin son derece fe
dakar ve semereli çalışması oyunu yeni -
den müvazeneli bir hale koyuyor. 

Fener bir de penaltı kaçırıyor 
Maçın son dakikalarında Fenerliler ye

niden canlandılar. Sıkı~ık bir müdafaa 
yapan Galatasaray, 42 inci dakikada, Fa
rukun kafasile kendi kendine bir gol at
tı. Bunu 43 üncü dakikada Galatasaray a
leyhin~ verilen bir penealıı takip etti. Fa 
kat Esat, çok kötü bir vuruşla topu ka
lecinin eline verdi. Bu suretle maç, 3 - 1 
Galatasarayın galebesiyle bitti. 

Oyunun verdiği bu neticeyi normal say 
mak mıimkündür. ""Takım" olmak itiba -
riyle Galatasarayı daha üstün tutmak doğ 
ru olur. Fenerabehçenin, Cihat gibi, E -
sat gibi, Reşat gibi çok iyi elemanları 
bile gölgede kalmıya mahkum edecek de
recede aksayan takımı bu mac;ı elbette ka 
ıanamazdı. ' 

Kadıköy stadında: 
Kasımpaııa • Suleymaniye karşılaşması 

daha müsbet oynıyan kasımpaşhlrın 3-2 
galibiyetiyle bitmiştir. 

İkinci maçta Beşiktaş, üstün bir oyun 
dan sonra 3-0 Topkapıyı yenmiııtlr. 

Şeref stadında: 
İlk maç Beylerbeyi • Ortaköy arasın -

da yapıldı. Beylerbeyi tamamen hS.kim bir 
oyundan sonra maçı 8 - O kaT.andı. 

Karagümrük - Galata Gençler Birliği 
arasındaki maç da 3 - 3 beraberlikle neti
celendi. 

Son maç Vefa • Beykoz takımlarını 
karıılaştırdı. Önce hemen hemen müsavi 
bir manzara arzeden bu iki takımın maçı 
çok heyecanlı oldu ve Vefa takımı Bey
kozu 2 - 1 mağlup etti, 

İstanbul; 24. a.a. - Mektepliler a
rasında Şişli'den başlıyarak 2500 met
relik bir mesafe dahilinde tertip edi
len kır koşusu bu sabah saat 10 da ya· 
pılmıştır. 
Koşu neticesinde umumi tasnif §U

dur : 
1- Bölge sanattan Hataylı Ahmet 

9, 22, 3. 
2- İstanbul lisesinden Habip, 
3- Haydarpaşa'dan Abdullah, 
4- Sanat'tan Hakkı, 
5- Hayriye lisesinden Şeref. 
Bu müsabakaya 236 koşucu iştirak 

etmiştir. 

6900 metrelik koşu 
Bölge atletizm ajanlığı tarafından 

tlrtip edilen kır koşusunda bu sabah 
yapılmıştır. 6000 metre ve iki kate -
gori üzerine tertip olunan bu müsa
bakalara 64 atlet iştirak etmiştir. Ne
ticeler şunlardır : 

1- Riza Maksut " Fenerbahçe .. 
20,37 

2- Hüseyin '' Eğitmen kursu .. 
3- Artan " Beşiktaş ,.. 

Maarif Vekilinin 

Diyarbakır' da 

yaphğı tetkikler 
(Başı 1. inci sayfada) 

tiler. Talebe ile konuşmalar yaptılar. 
Bundan sonra l "'lediyeyi ziyaret ede
rek reis vekili ile Ulu camiye gittiler, 
oradaki anıtları tetkik ettiler, izahat 
aldılar. Müteakiben hükümete gidile
rek vali ve kolordu kumandanını ma
kamında ziyaret ettiler. Avdette Ya
yım evine uğrıyarak kitap satış vazi
yeti ve hesaplar hakkında inceleme
lerde bulundular. Bundan sonra orta 
okul ve sanat okullarını dolaşan ve -
kil, okulun dershane yemekhane, revir 
ve yatakhanelerini birer birer gezdi
ler. sanatlar okulunda atölyeleri de 
dolaşarak talebenin ati>lyedeki işleri
ni gördüler. Vali, kolordu kumandanı, 
maarif erkanı, Halkevi reisinden mü
rekkep bir heyetle öğle yemeği Umu
mi Müfettişlik konağında yindi. Vali
miz B. Mithat Altıok'un büyük him
metleri eseri olarak yeni yapılan ilk 
okulun açılma töreni saat 15 te mü
fettişlik, vilayet erkanı, öğretmenler
den mürekkep kalabalık bir heyet hu
zurunda yapildı. 

Maarif Vekili kurdeleyi kesiyor 
Vekil şu veciz sözleri aöyliyere~ 

kordelayı kesti : 
" Bu okulu kurmakta emek çeken

lere, bilhassa Diyarbakır valisine şah
san şükranlarımı arzederim. Bu mek
tebin adını Milli Şefimizin aôlariyle, 
İnönü ile tevsim etmeyi muvafık gör
dük. Çok temenni ederim ki burada 
okuyan memleket çoçukları da Milli 
Şefimiz gibi memleketsever yetiş • 
sin. ,. 

Binanın her tarafı gezildikten son
ra misafirlere çay ve pasta ikram edil
di. Bundan sonra kız sanat enstitüsü
nü ve ilk okulları dolaşan vekil saat 
17 de Halkevi'ne geldiler. Orada ve-. 
rilen çayda öğretmenlerle dil inkilabı 
ve çalışmaları üzerinde uzun ve çok 
faydalı konuşmalar yaptılar. Müteaki
ben büyük salona geçildi. Salon yüz

Milli Şef'in direktifleri, Halkev• 
terinin faaliyet hayatında yeni bir 
hamle ve şevk amili olacağına şÜp· 
he yoktur. 

Falih Rıfkı ATAY 

Karadenizde ıiddelli 
f ırflna devam ediyor 

(Başı 1 i11ci !)aylada) 
fası bugün İstanbul'a getirildiler. Ka:. 
zazdeler haaiseyi şöyle anlatmakta • 
dırlar : 

" - Fırtınaya, Şile'ye yaklaşırken 

yakalandık, dalgalar küçük motörü • 
müzü oradan oraya atıyordu. Deniz 
gittikçe azdı, artık hiçbir şey yapa -
maz olduk; dalgalar mütemadiyen mo 
törün üzerinden aşıyor ve tekneyi su 
ile dolduruyordu. Bu sırada azgın de
niz bizi Adacıklar denen sahile attı. 
Artık kurtulacağımızı sanıyorduk, fa. 
kat biraz sonra teknemiz gürültülerle 
parça parça oldu. Soğuktan donmak 
üzere bulunuyorduk. Tam bu sırada 
tahlisiye efradı bize roket attılar, can 
heveliyle bunlara sarıldık, fakat re. 
ketin yarı yolunda dalgalar sırasiyle: 
kuvetleri kesilen kaptanımız Recep'i 
oğlu İbrahim'i, tayfa Salih oğulu 
Mustafa ile Mehmet oğlu İbrahim'i 
alarak götürdü. Biz, bitkin bir halde 
sahili güç bulabildik . ., 

Akdeniz'de fırtına hafifliyor 
İzmir, 24 a.a. - Akdeniz ve Ege de

nizinde bir kaç gündür hüküm süren 
fırtına dünden beri hafifleşmiş soğuk 
da biraz kırılmıştır. Dün sabah Ya • 
manlar dağı tepelerini kaplıyan hafif 
kar tabası bugün zail olmuştur. 

Çanakkale vapuru fırtınaya 
tutuldu 

İzmir, 24 a.a. -Akdenizde tiddetli 
bir fırtınaya tutulan Çanakkale vapu
ru limanımıza gelmiş ve dün gelmesi 
beklenen Erzurum vapuru gecikmit • 
tir. 

Papa dün bir 

Noel nutku verdi 
Vatikan, 24 a.a. - Papa Roma'da 

bulunan Kardinallerin ve kilise erka· 
nının noel tebriklerini kabul etmit • 
tir. 

Papa bu münasebetle söylediği bir 
nutukta Avrupa harbinden ve bu har· 
bin içtimai ve iktisadi sahadaki mel • 
huz tesirlerinden bahsederek bilhassa 
harbe mani olmak için Papalığın se
meresiz kalan teıebbüslerini hatırlat· 
mış ve alakadar hükümetleri bütün 
milletler için şerefli bir sulh yapmak 
hususundaki şartlarını tasrihe davet 
eylemiştir. 

Papa, Amerika reisicümhuru Ruz • 
velt'in şahsi mümessili olarak Tay
lor'u Vatikana tayin ettiğini kardinal 
lere bildirmiş ve sulh eserine bir hiz· 
met olan bu harektinden dolayı Ruz• 
velte teşekkür etmiştir. 

Fransa'nın 1940 
senesi masraf la rı 
340 milyar frank! 

lerce halk ile dolmuştu. Vekil alkış- Paris; 2-1. a.a. - 1940 senesi sivil 
!arla karşılandı. Halkevi orkestrası ve hizmetler bütçesini ayan maliye en
korosu tarafından verilen konser ara· cümeni raportörü meclise tevdi etmit
sında öğretmen Şeref Kişmir, Diyar- tir. 
bakır tarihi hakkında bir konferans Bu bütçe varidat için 79.246.783.112 
verdi. Lise talebesi beden hareketleri ve masraf için de 78 milyar 919 mil
yaptılar. Bundan sonra belediye tara- yon 268 bin 917 frank derpiş etmek
fından Orduevi'nde verilen ziyafete tedir ki varidat fazlası 327 milyon 514 
gidildi. Akşam yemeği orada yenildi. bin 195 franktır. 
Vekil bu sabah Antep'e hareket etmiş Maliye encümeninin raporuna göre, 
ve kalabalık bir heyet tarafından is- askeri masraflar da ithal edilirse 1940 
tasyonda uğurlanmıştır. senesinin umumi masrafları 300 mil-

yar franktan aşağı olmıyacaktır. 

Antôkya'da 

söndürme tecrübesi 
Antakya, 24 a.a. - Bu gece 28 daki

ka süren ışık söndürme denemesi tam 
bir muvaffakiyetle netilenmiştir. İşa
ret üzerine iki dakikada bütün ışıklar 
sönmüş, şehir karanlık içinde kal -

Bu muazzam masrafları karşılamak 
için icabeden para vergi tedbirlerin
den başkaca istikraz aktedilecektir. ki 
ba§lıca harp masrafları kaynağı bu is
tikraz olacaktır. 

mııtır. Valimizin riyasetindeki heyot 
şehri dolaşarak denemeyi kontrol et -
miı, halk ve ekipler vazifelerini mil • 
kemmelen yapmııtır. 
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NAFIA VEKALET! 

şaat arttırma, eksiltme ve ihale ko -
misyonu başkanlığına teslim etmiıı ol- ORMAN KORUMA 
maları llizımdır. (6458) 16431 --------------------------

j lanrnası işi açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 
Keşif bedeli 1345 lira 34 kuruş mu-

Pirinç alınacak 
ZtRAA T VEKALET! 

Çıralı çam ağacı 

alınacak 
Nafıa Vekaletinden: 100 ton mazot safin ah nacak 

Orman Koruma Genel K. Satın
alma Komisyonundan : 

vakkat teminat 100 lira 90 kuruştur. 
Şartnamesi müdürlüğümüı kalemin . 
den alınabilir. Taliplerin kanuni ve 
bu işi yapabileceklerine dair Ankara 
nafıa mlidürlüğünden aİacakları ve • 
saikle birlikte 3 İkincikanun 940 çar
şamba gilnü saat 15 te müdürlüğümüz
de müteşekkil komisyona müracaat -

1 - Omıan koruma genci K.İstanbul ta-
Ziraat Vekaletinde : Jimgatı ihıiyacı için 8000 kilo pirincin pa- Satılık : Kiralık daire - Poliı mektebi yanın -

da Öztürk ap. birinci kat. 4 No. daire ile 
oda bir hol b3lkon 38 lira. İcindckilcre mıi· 30 birincikanun 939 cumartesi günü 

saat 11 de Ankara'da Nafıa vekaleti 
binasında malzeme müdürlüğü 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. 

zarlık suretiyle 27. 12. 939 çarşamba günü 
Zirai kombinalar kurumu ihtiyacı saat 14 de Ankarada Yenişelıirde orman 

için kapalı zarf usuliyle 100 ton ma • koruma genel K. binasındaki satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. 

racnat. 4724 
Satı/lir. - Yeni şehirde Sellnik caddesin- . . . . 

!arı. (6546) 16484 zot satın alınacaktır. 2 - Şartnamesi her giın komisyonda gö. 
1 - Mazotun beher kilosuna 18 ku- rülebilir. 

de senede 6000 lira iradı olan betonarme Kırslılr. ev - Yenışchır Orducvı arka • 
bir apartman. Sanayi Cad: 1953 Tel. sında Arman sokak 12 No. evin üst katı 

4678 durt oda kiralıktır. 4732 

k ah · d 3 - İsteklilerin komisyonda yapılacak ruş ıymet t mın e ilmiştir. pazarlıkta bulunmak üzere muayyen gün ve 
2 -;- Muvakkat teminat 1350 lira • saatte gelmeleri. (6578) 16541 

dır. 

Sadeyağı ah nacak 

HAVA KURUMU 

Su tesisatı yaplfnla!ak 

Sat11Ik - Meşrutiyet caddesi ile yilk· 1 
sel caddesi arasında Özenli _ sokafında K1ralık - M~ltepc Onur so~ak Sakarya 
blok aşı: 442 M 2 bir arsa uygun fiyatla a?artımam 2. cı .ka:ta 2 o~a bır hol ucuz 
Sanayi cad. 1953 Tel 4679 fıyatla .. Gezmek ıstıyen talıplerın aynı ad-

rese mliracaatları. 4733 
Satıllk otomobil - Biri kapah, diccri 3 - İhale 5 inkincikanun 1940 tari

hine müsadif cuma günü saat on al-
k Orman Koruma Genel K. Satın-tıda ve alet binasında müteşekkil mer 

açık. beşer kişilik iki hususi otomobil çok Kiralık. - 4 odalı konforlu daire Y. 
ucuz satılıktır. Polis enstitüsü yanında Şehir Biı1ilk. Tren köprüsü yanında asfalt-

Türkku"U Genel Direktörlügwün- Saltık apartrmanı. 4712 ta 25 M .. skıtlcr Cad. No. 3 Kamer Ap. 3 
:.- 1 No. lu daırc Ti. 2413 4763 

den: Sat11lk otomobil - Kullanılmamış 39 . İstekliler Anadolu hattı üzerinde 
olmak üzere teslim istasyonunu de
fiştirebilirler. Ve bu istasyonda ge· 
ne vagon içinde teslim şartiyle vere· 
cekleri fiyatların ne suretle hesap e
dileceği şartnamesinde yazılıdır. 

Muvakkat teminat 720 liradır. 

alma Komisyonundan : kez satın alma komisyonunda yapıla-
caktır. 1 - Orman koruma genci K. · İstanbul 

t talimgah ihtiyacı için (3000) üc bin kilo 
) · k modeli bir fort otomobili ocele satı Irktır. Kırallk. oda - Şurayı Dcvl~t. >:anında 

1 Keşif bedeli, 4553 lıra 37 uruş Kooperatif karşısında (Rökor) kadın ter· Alp~y Turk s~kak No .. S de bırı?~ı katta 
olan Etimesuttaki Türkkuşu binaları· zihancsine müracaat 4717 j mobılyalı mobılyasız bır bayan ıc;ın Tel: 4 - dari ve fenni şartnameler An- aadc yağın pazarlık suretiyle 27. 12. 939 

karada zirat kombinalar kurumu mü- çarşamba günü saat ıs de Ankara.d Ycni-
d.. 1 .. ğ" eehirde orman koruma genel K. binasında-

ur u tinden parasız olarak verilir. ki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin teklif mektupları- 2 - Muhmmen hebcli 3000 lira olup mu-

nın su tesisatı, açık eksiltmeye çıka · 124-06 4768 
Devren satrhk bakkal dükkanı - lc;in· . .. . . rılmıştır. ' deki cşyasiyle beraber Yen ı sehir Emciler Kıralrk moblelı o~a -:- Kalo:.ıfer, sıcak 

2) Muvakkat teminatı, 3U lira 50 cadtlesi No. 50 l:ı:mir ucuzluk bakkaliyesi- su. ~am konfor. Yenı5chır Ataturk bulvarı 
uruştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankarada Nafıa vekaleti malzeme mü 
dilrlüğilnden parasız olarak alınabi
lir. 

nı 5 1 940 ~ ·· t b k • vakkat teminatı 225 liradır. 
· · cuma gunu saa on eşe a 3 - Şartnamesi her gün komisyonda gö-

dar komisyona vermeleri ve saat on rülebilir. 
altıda 2490 No. lu kanunda yazılı ve- 4 - İsteklilerin komisyonda yapılacak 

pazarlıkta bulunmak üzere teminatlariylc 
sikalarla birlikte komisyonda hazır birlikte muayyen gün ve saatte gelmeleri. 

k ne nıliracant. ı Y cıııge Ap. No: 9 4774 
3) ıh 1 • b ·· .. . 4725 Kiralık - İtfaiye meydanı Kurtuluı Ap. a esı, 27. 12. 939 çarşam a gıı- .. Satılık dukkiln - Ca~kırı asfal~ınd.a 2. ci kat 4 No. da 5 oda banyo, hol saire 

nü saat 15 te Türk Hava Kurumu ge· ~ dukkli~ ve; evler. Ucuı fıyatla. Yenı Sı- kapıcıya müracaat. 4775 
nel merkez binasında. Türkkuşu satın nema uzerı No S Ti: 2181. 4728 

1 Kiralık ev - Bahçeli evlere birinci du-alma komisyonunda yapılacaktır. Sntılık arsa - Atatilrk bulvarına nazır rakta No: 6 da 4 odalı ev acele kiralık • 
İsteklilerin teklif mektuplarını bulunmaları. (6454) 16456 (6579) 16542 

Vakum, valvalin ve gres ahna<ak 
4) İsteklilerin, kanunun 2 ve 3 cü 35. M. cepheli ~ dlikka.n ıs biiyilk daire icin tır. Görmek için bitiııik eve, göriışmck i-

planlı uynun fıyat. Ti: 2181. 4729 çin bahçeli evlerden 110 No.ya muracaat-maddelerinde yazılı vesika ve muvak· 
kat teminntlariyle birlikte adı geçen Acele satılık arsa - Demirtepe F. Çak- ı 4786 
komisyona gelmeleri. 4659 ~ak S. 20 M. ylizlü 631 M-2 arsa ucuz ve- Devren Ir.iralılc - Sıhiye otobüs garajı O. DEMIRYOLLARI 

Ziraat Vekaletinden: 

muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla birlikte ayni gün 
aaat 10 a kadar mezkfir komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım-
dır. (6375) 16347 Zirai kombinalar kurumu ihtiyacı ] kafem Vagon kfİkOSU ahnacak 

için kapalı zarf usuliyle 10 ton yaz· ENSTiTÜLER 

rılecek Tel: 1538. 4776 karliı&ındı Ersoy Ap. Konforlu iki oda, 
bir hollü ıcnııı daire aileye devredilecek
tir. Kapıcıya miıracaat. 4787 Sat1/ık arsa - Bahçeli evler yanında 

en hakim yerde 914 M-2 arsa uygun fi . 
yatla verilecek. Tel: 1538 4777 Telefon tesisatı lık ve 10 ton kı§lık olmak üzere ce- D. D. Yollan Satın Alma Komis • DaHH lıirafılı - Jııııet lnöni uddesiade .f lıij. 

711k 2 lr.üçiilr. oda, kaloriferli, 80 lira, Tel: 2850 man 20 ton vakum, 3 ton valvalin ve yonundan: 

Elbise ahnacak Satıllk arsa - Sağlık Bakanhfı arka • 
Nafıa Vekaleti Konya Ovası Su

lama İdaresi Müdürlüğünden ı 
Eksiltmeye konulan iş: 

1,5 ton gres alınacaktır. Muhammen bedeli 5500 lira olan 
ı - Vakumun beher kilosuna 70, üç kalem vagon krikosu 2. 2. 1940 cu

valvalinin beher kilosuna 40 ve gresin ma günü saat 15,30 da kapalı zarf usu 
beher kilosu da 40 kuru1 fiyat tahmin 1ü ile Ankarada idare binasında sa -

sında 520 M·2 arsa ehven fiyatla verile - •794 
cek Tel: 1538 4778 Kiralılı - Keçiörende çih asfalt iiıeriadelü filj. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitü -
sün den 

1 - İdaremiz telefon şebekesinin 
ıslahı, tevsi ve tamir işleriyle malze· 
me ve yedek aksamı keşif bedeli 
(29520) lira (30) kuruştur. 

edilmiştir. tın alınacaktır. Ku.cumumuz talebeleri için 470 ta
kım erkek elbisesi ve 180 adet erkek 
paltosu, 40 tayyör 15 adet mantonun 
22. 12. 939 .tarihinde kapalı zarf usu
liyle yapılan ilan gününde isteklile
rinin teklif ettikleri bedel yüksek gö
rüldüğünden elbise ve paltolar pazar
lık suretiyle ihalesi kararlaştırılmış
tır. 

S11tılık alman piy;ınosu - Hcrırün öğleye 
kadar görülebilir. Adres: Y enişchir Koç 
apartmanı No: 6. Tel: 6265 

ıi renkteki büyük kôıkiin müıtalı.il birinci l.atı ki
ralıl.tır. Görmek için mahalline, cörütmek için Ulu 
nıe7da111 Koç apartmaıu 5 No. la 7azıhaııe7a miira-
uat. 4796 

2 - Muvakkat teminat vakum için Bu işe girmek isteyenlerin (412,50) 
1050, valvalin için 90 ve gres için de liralık muvakkat teminat ile kanunun 
45 ki ceman 1185 liradır. tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

Kiralık : 
Kirolılı - Mohilyalı. lıalorifrrli n sıcak ea!a lıir 

oda kiralıktır. Hn11ılıatı So7pl Ap. l ci kapı N .. 
4: r.ı: 63ıs •191 

2 -Eksiltme 5.1.940 tarihine raat
lıyan cuma günü saat 15 de Konyada 
au işleri 15 inci şube mühendisliği bi
nası içinde toplanan idaremiz eksilt· 
me komisyonu marifetiyle ve kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İhale 5 ikincikanun, 1940 tari- aynı gtin saat 14,30 a kadar komisyon 
hine müsadif cuma günü saat on beş· reisliğine vermeleri lazımdır. 
te vekalet binasında müteşekkil mer- Şartnameler parasız olarak Anka
kez satın alma komisyonunca yapıla- rada malzeme dairesinden, Haydar -
caktır. paşada tesellüm ve aevk şefliğinden 

Kıra/ık daıre - Ulus meydanında Koçak ICirolılı - S.ilık lıal.aalıiı br,,.r, Çafaı.7 10lıı. 
hanında ı. ci katta büro için bir daire ki- No. 24 Allaya Ap, Oç oda,. ccniı lıir lıol. feru lıic 
rnlıktır. Kalorifer, asansör vardır. Kapı - daire 4799 
cıya mUracaat. 4535 

Kirolılı Joir~ - 3 oda, l lıol elektrik, •• lıanca· 
ıı. Celıe<i Moıiki Muallim M~lıtelıi brtuı poliı lıa. 

3 - İstekliJer eksiltme şartnamesi
ni, mukavele projesini ve merbutatını 
Konyada su işleri 15 inci şube mühen
disliğinde ve Çumrada Konya ovası 
sulama idaresi işletme müdürlüğünde 
görebilirler ve fazla malfimat talep e
debilirler. 

4 - İdari ve fenni şartnameleri zi- dağıtılacaktır. (6434) 16410 İhale günü 2. 1. 940 salı günü saat 
15 de tayin olunmuştur. Keyfiyet bir 
defa olmak üzere ilan olunur. 

Kıralilc oda - Sanayi caddesinde ka • 
loriferli ıo~uk, ııcak ıu ve banyolu' ucuı 
fiyatla Telefon No: 2181 Yeni ıinema Ü· 
z;crin.do Hayri Dilmanı müracaat. 4622 

rakola yanında, .f304 

rai kombimlar kurumu idaresinden 
Baku lokomotif ocakları Kiralık - Polis enstitüsü yakınında 

Dikmen asfaltında Bakanlıklara S dakika 
mesafede yeni Turagay Ap. Ucuz daireler. 
İçindekilere müracaat. 4642 

Aranıyor: parasız olarak verilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (2214) lira (50) kuru~luk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az ıekiz 
gün evet ellerinde bulunan vesaikler· 
le birlikte bir dilekçe ile Nafıa vckll
letine veya Konya Nafıa müdürlüğü
ne müracaat ederek bu işe mahsus ol
mak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

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

ahna<ak 
D.D. Yolları Satın Alma Komis-

yonundan: 
Muhammen bedeli (496100) lira o· 

lan 87 kalem bakır lokomotif ocakları 
ve tcferrüatı 29.12.1939 cuma günü sa
at 15 de pazarlık usulü ile Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

(6584) 16545 

ANKARA BELEDIYESJ 

Ahşap malzeme ahnacak 

Kiralık. - Sıhat Bakanlığı karşısında tı. 
kiz ıok. 15 No. da üç oda, bir hol, banyo 
kiralıktır. 4691 

Kiralılr. apartıman - 3 oda, 1 hol, ban
yo ve ıaire. Ehven fiyat Y. Şehir Mesruti
yet cad. Türe sokak No. 6 Çatı katında ev 

Kirılılc daire ıramyor - 2 odalı kalo 4 

rHerli ve tam konforlu Y eni,ehirdc güneı• 
li ve manzaralı bir daire 1-1-94-0 dan iti
baren aranmaktadır. Tel: 5108 müracaat. 

4622 
Aranıyor - Bir pedalcı isteniyor. "Ye

ni Matbaa" Telefon: 3705 Bankalar cad. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
aaat cve1ine kadar eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde ver 
meleri lazımdır. 

6 - Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 16363 

Demiryolu inşaatı 
Nafıa Vekaletinden: 
Erzurum ile kilometre 18+500 ci

varında bulunan Uzunahmctler arası 
demiryol inşaatı ve ray ferşiyatı işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

ı. - Eksiltme 6.1.940 tarihine tesa
düf eden cu,nartesi günü saat on bir
de vekatetimiz demiryolları inşaat da
iresindeki arttırma, eksiltme ve ihale 
komisyonu odasında yapılacaktır. 

2. - Bu inşaat ve ameliyatın mu • 
haınmen bedeli iki milyon üç yilz elli 
bin lirad~r. 

3. - .Muvakkat teminatı (84.250) li
radır. 

40 adet yazı makinesi 
ah nacak 

Ziraat Vekaletinden : 
1 - Vekalet veteriner iıieri umum 

müdilrlUğil taıra teşkilatı ihtiyacı i
çin açık eksiltme usuliyle 40 adet por· 
tatif yazı makinesi alınacaktır. 

2 - Eksiltme 25. 1. 940 tarihine mü
sadif perşembe gUnU saat 15 de veka
let binası içinde toplanacak satın al
ma komisyonunda yapılac1ktır. 

3 - Satın alınacak portatif yazı 
makinelerinin muhammen bedeli 2200 
lira ve muvakkat teminatı 165 liradır. 

4 - Açık eksiltmeye konulan ma
kinaların evsaf ve şartları şartname
de sarahaten yazılıdır. Şa tname ve
kalet lcvazııa müdü~lüğünden parasız 
olarak · verilir. 

(6479) 16532 

GÜMROK VE lNHISARLAR V. 

Soba, Boru alınacak 
Gümrük ve inhisarlar V ekale· 

tinden : 
Pazarlıkla haJk tipi 31 soba, 420 bo· 

ru ve 75 dirsek satın alınacaktır. 
Bunları verebilecek olanların 27. 12. 

939 çarşamba günü akşamına kadar 
Vekalet levazımına müracaatları. 

(6591) 16516 

ORMAN UMUM MD. 

Bir Muallim aram yor 

Aktcdilecek mukaveleye mevzu teş· 
kil eden malzemenin imali için icap 
ettiği takdirde idare müteahhide ken
di hurdalıklarında mevcut takriben 
120 ton temiz talaş ve 150 tonu parça 
halinde lokomotif ocakları vesaire gi 
bi demirden ari hurda bakır verecek • 
tir. 

Bu işe girmek istiyenlerin tesbit e
dilen günde muayyen saate kadar ka
nunun tayin ettiği vesikaları hamilen 
komisyon reisliğinde isbatı vücut et
meleri Uizımdır. 
Şartnameler Ankara'da malzeme da

iresinde ve Haydarpaşa'da tesellüm 
ve sevk şefliğinde görülebilir. 

(6460) 16432 

60 ton korpit alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan: 

Muhammen bedeli 20800 lira olan 
80 ton karpit 9. ı. 940 salı günü saat 
15 de kapalı zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin (1560) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vı:rmeleri lazımdır .• 
Şartnameler parasız olarak Ankara· 

da malzeme dairesinden, Haydarpa,a
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (6519) 16531 

Ankara Belediyesinden: 
1- Otobüs idaresi için alınacak o

lan ahıap malzeme on beş gün müd -
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 1651 liradır. 
3- Muvakkat teminat (123,83) lira

dır. 

4- Şartname ve ıairesini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemi· 

sahibine müracaat. 4694 

Bomonti - Lise insaatı karfiısmda 
(Sakız) apartımanında iki odalı daire. 
Kapıcıya müracaat. 4714 

Kiralık. oda - Möbleli veya möblesiz 
verilir. İtfaiye meydanında Gazi lisesi kar-
ı;mnda No. 6 üst kat. 4723 

VlLAYEUER 
ne ve isteklilerin de 2/1/940 salı gU· -----------------
nü saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (6437) 16381 

Her nevi öl(ü, tarh ve tarh 
alalı 

nazarı 

kullananlann 

dikkatine : 

Harta yaptırılacak 
Siirt Belediye Reisliğinden: 
1- Siirt vilayetinin halihazır sek

sen hektar meskun kısımla yüzyirmi 
hektar gayri meskun kısmının takeo
metrik haritasile imar sahasını teıkil 
eden ve imar planlarının tanzim işle-

Ankara Belediyesinden: rinc ait umumi talimatnamenin altın-
Üzerinde 938 damğası taşıyan · bü- cı maddesi mucibince yapılması ge

tün ölçü tartı ve tartı aletlerinin 940 rekli avan projenin hazırlanması ve 
yılı senelik muayenesine başlanaca • Nafia vekaletince tastikten sonra ay
ğından her nevi ölçüsü bulunanların ni talimatnamenin yirmi dokuzuncu 
1/1/940 dan 31/l/940 günü akşamına maddede mezkur imar planının yapıl
kadar ellerindeki ölçülerinin cinsini, ması 19/ 12/939 tarihinden itibaren 
çekerini, markasını, numarasını mik- yirmi gün müddetle açık eksiltmeye 
dar ve boylarını bildirir pullu birer konulmuştur. 
beyanname ile Belediye ayar memur- 2- Eksiltme 8/1/940 tarihine mü· 
!uğuna müracaatla muayene kağıdı al- sadif pazartesi günü saat on beşte Si
maları ve bu bir aylık müddet zarfın- irt belediye salonunda belediye encil
da müracaat etmeyenlerin ölçüler ni- meni huzurunda yapılacaktır. 
zamnamesinin 17 nci maddesine göre 3- Birinci maddede zikrolunan 
ceza görecekleri ilan olunur. harita ve avan proje ve imar planla-

<554o) 16471 rının tanzim işinin muhammen bedeli 

Cıvata, desfere ve saire ahnacak uç bin liradır. 
4- Eksiltmeye gireceklerin yuka-

Ankara Belediyeainden : rıda bahsi geçen talimatnamenin be • 

Cicinyurt sokak No, 1 4713 

Kasiyer aranıyor - Bayan ve bay tecrll· 
beliler tercih olunur. Ücret liyakatm.a göre 
verilecektir. Bankalar caddesi lpekiı ma· 
ıazaıu Tel: 1961. 4781 

Armııyor - Kaloriferli " konforlıı 4 - 5 odab 
bir apartmanı aranıyor. TariJı Fal.ülteıiııde Profa • 
sör Lacomlıe'a ıııiiracaat. 4805 

10 da komisyona makbuz mukabilinde 
vereceklerdir. 16467 

Elbise yaptırılacak 
lat. P. T. T. Müdürlüğündenı 

İdare müstahdimini için 5150 takını 
elbisenin yaptırılması işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme 5/1/940 tarihine rastlıyan cu
ma günü saat 15 de B. Postahane bi
nası birinci katta toplanacak Müdür· 
lük Alım Satım Komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

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

P. T. VE T. MÜDÜRLüCO 

ı - Temizlik işleri için alınacak o
lan 121 kalem civata destere ve ma
kap ve saire malzemesi pazarlıkla a
lınacaktır. 

§İnci maddesinde yazılı ehliyeti ol • 
maları şarttır. 

İsteklilerin bu baptaki şartnamele
rini 233 kuruş mukabilinde almak vo 
muvakkat teminatlarını yatırmak ü • 
zere çalışma günlerinde mezkur mü
dürlük idare kalem levazım kısmına 
eksiltme saatinden bir aaat evveline 
kadar kanunun tarifine göre hazırla· 
mış olmaları 15zım gelen mektupları
nı, teklif mektubu, 939 senesi için mu
teber ticaret odası vesikası muvakkat 
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 

4. - Mukavele pn~jesi, eksiltme 
şartnamew., bayındırlık işleri genci 
şartnamc;si, takeometre plan ve pro • 
fili, fenni şartname, 91 B numaralı 
malzeme tipi, telgraf hattı şartnamesi, 
ferşiyat talinuıtnamesi, vahidi kiyasii 
fiat cetveli, çimento normundan mü
rekkep bir takı" münakasa evrakı el
li lira bedelle demiryollar in~aat da
iresinden tro .. arik olunauilir. 

Otman Umum Müdürlüğünden: Mecra yaptırılacak 2 - Muhammen kıymeti 1500 lira-

Bolu orman mektebinde (fizik, kim- Ankara P. T. T. Müdürlüğün. dı~. - Teminat 225 liradır. 

5- İsteklilerin iki yüz yirmi beş 
liralık muvakkat teminat makbuzla • 
rile uzak yerlerden iştirak edecekler 
teklif mektuplarını ihaleden nihayet KAZALAR 

5. - Bu el:siltmeye girmek istiyen
ler referans ve diğer vesikalarını bir 
istiddya bağhyarak eksiltı.:c g!inün • 
den en az sekiz gün evel vekaletimi
zc: vermek suretiyle bu iş için ehliyet 
vesika.;· is:iyecckler ve bu vesikayı 
münal:asa komisyonun vereceklerdir. 
EkGiltme tarihinden laakal sekiz gün 
evci yapılmc1mış müracaatlar nazarı 
dikkate alınmaz. 

6. - Eksiltmeye girecekler 2490 nu
maralı arttırma, eksiltme ve ihale ka
nunu mucibince ibrazına mecbur ol • 
duldan evrak ve vesikalarını ve be • 
şinci maclde<le izah olunan ehliyet ve
sikalariyle muvakkat teminatlarını ve 
fiyat teklifini lıavi kapalı ve mühürlü 
zarflarını gene mezkur 2490 numara· 
h kanunun ve eksiltme ~artnamesinin 
tarifatı dairesinde hazırlıyarak 6.1.940 
tarihinde saat ona kadar numaralı 
makb~z mukabilinde demiryollar in-

ya, meteoroloji) dersleri için bir mu- den : 4 _ Şartname ve malzeme listesini 

allimlik münhaldir. Ankara telsiz irsal istasyonu hela görmek istiyenlerin her glin encümen 
Memurin ve teadül kanunlarında mecrasının 0.30 Iuk büzlerle ziraat kalemine ve isteklilerin de 26-12-939 

yazılı vasıflarla bu muallimliği yapa- enstitüsü önilnden geçen mecraya bağı salı günil saat 10,30 da belediye cncü
bilecek şartları haiz olanlara 3656 No. _ menine müracaatları. (6607) 

16522 lu kanunun tayin ettiği hadler dahilin 
de en çok yüz elli liraya kadar ücret 
verilecektir. 

İsteklilerin evraklariyle birlikte u
m:lm müdürlüğe müracaatları. 

(6571) 16513 

Kiralık daire 
Yeni~elıirde Meşrutiyet caddesinde 

l{ütükçü apartımanının üçtincü ka -
tında dört odalı ve kaloriferli altı nu
maralı bir daire 1/1/940 tarihinden 
itibaren kiralıktır. Taliplerin Ulus 
meydanında Vehbi Koç Ticaret Evin· 
de Osman Aslan'a müracaatları. 

4773 

Dükkôn ve ev vıktırılacak 
Belediye imar Müdürlüğünden: 

Cinsi Muhammen bedeli 
Adası Parseli Mevkii Lira K. 

265 24 Saman pazarı Dükkan 15 00 
265 25 .. " 5 00 
265 26 ,, .. 30 00 
285 5 .. Ahşap hane 25 00 

Yukarıda ada ve parselleri yazılı gayri menkullerin hedim ve tesviyei 
turabiyeleri alacak şahsa ait olmak üzere enkazı muhammen bedelleri ile 
ilan tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
İhalesi 4. 1. 940 tarihinde müsadif perşembe günü saat 15 de imar müdür
lüğünde yapılacağından taliplerin % 7,5 teminatlariyle birlikte müraccıat-
ları ilan olunur. .(6502) 16438 

bir saat eve) göndermiş bulunmaları 
şarttır. Postada vuku bulacak gecik -
melerin nazarı itibara alınmayacağı i
tan olunur. (6521) 16450 

2 paviyon yaptırılacak 
Kütahya Askeri Satın Alma Ko

misyonu Daıkanlığmdan: 
1 - Kütahya tayyare alay garnizo

nunda (56443) lira (62) kuruş keşif 
bedelli iki erat pavyonu yaptırılacak
tır. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

3 - Eksiltmesi 9.1.940 sah günü sa
at 11 de merkez komutanlığındaki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (4075) lira
dır. 

5 - Keşif, plan ve şartnamesini 
görmek istiyenler her gün, ihaleye gi
recek olanlar kanuni vesaik ile birlik
te teklif mektuplarını ihale günü saat 

~--------------------------
Buğday satışı 

Karacabey Harası Müdürlüğün • 
den : 

Hara mahsulatından iki yüz bin ki
lo buğday kapalı zarf usuliyle satışa 
çıkarılmıştır. 

Artırma 9 ikincikanun 9~0 tarihine 
müsadif salı günü öğleden sonra saat 
on beşte hara merkezinde yapılacak
tır. 

Satılacak buğdayın beher kilosuna 
dört buçuk kuruş kıymet tahmin edil
miştir. Muvakkat teminat 675 altı 
yüz yetmiş beş liradır. İstiyenlere 
şartnamesi parasız olarak hara muha
sebesinden verilmektedir. 

İsteklilerin muktazi vesaik ve te
minatlariyle birJikte artırma günü ha
rada bulunmaları ilan olunur. 

(10599/6605) 1652~ 



25. 12. 1939 

MlLLI MÜDAFAA 

1000 kutu ka~e a1macak 
M. M. Vekaleti Satınalma K : 
Beherinc tahmin edilen fiyatı 60 kuruş 

olan 1000 kutu kaşe 8 - 2. kanun - 94-0 pa
zartesi günu saat 10 da Ankarada M. M. V. 
&atın alma komisyonunda açık eksiltme 
suretiyle satın a}ınacağından isteklilerin 
4S liralık tcmiııatlariyle birlikte ekı;ilt
mc &antinde komisyonda bulunmaları. 

(S899) 15861 

23.000 hulu katgüt ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

aniıyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyat 670S lira O· 

lan 23.000 kutu katgüt kapalı zarf usu
liy!c 8 2. kli.nun 940 pazartesi günu saat 
11 de Ankarada M. M. V. satın alma ko· 
misyonunda satın alınacaktır. Eksiltmeye 
gin.c.eklerin 503 liralık tcminatlariylc bır
likte teklif mektuplannı behemehal eksilt
me ııaatından bir saat evcfinc kadar mez
kur komisyon reisliğine vermeleri. (S900) 

ı5862 

Tıbbi ecza alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 300 

kuru, olan 2000 kılo Acidc Acctyllsalicy
lique 12 - 2, Kanun - 940 cuma cünü ıoaat 
11 de kapalı zarf usuliyle satın almaca -
fından isteklerin 900 liralık teminatlariylc 
birlikte teklif mektuplarını ekıiltme u -
atından bir ııaat cvclinc kadar Ankarada 
M.M.V. satın alma komisyonuna vermele
ri. (593ı) 15988 

Top koıum beygiri ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan: 
Behcrinc thmin edilen fiyatı 398 üç yüz 

doksan sekiz lira olan 829 baş top koşu· 
mu beygiri müteahhit nam ve hesabına 24 
ikinci kfınun 940 çarşamba günü saat ıs 
de açık eksiltme suretiyle Ankarada M. 
M. V. satın alma KO. da satın alınaca
cından isteklilerin mczkQr tarihte on ye
di bin yedi yüz kırk yedi lira on kuruşluk 
ilk teminatları ile birlikte Ankarada M. 
M. V. satın alma KO. da bulunmaları ve 
şartname alacakların da 16 lira 50 kuruş
luk vezne makbuzları ile mezkur komisyo
na muracaatla liartnamcsini almaları. 

(6Z3U) 16187 

Sargıhk hez ahnacak 
M. M. Vekiileti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 26 

kuruş olan 400.000 metre sargılık bez 29-12 
.939 cuma ((iımi saat 11 de Ankarada M.M. 
V. Sa. Al. Ko.da knpalı zarfla satın alı • 
nacaf:ından isteklilerin 6950 liralık ilk tc • 
minatları ile birlikte teklif mektuplarını 
eksiltme saatından behemahal bir saat eve· 
line kadar komisyona vermeleri ve şartna
mesini alacaklar 520 kuru1luk makbuzla 
birlikte M.M.V. Sa. Al. Ko.na müracaat • 
lan. (6313) 162S2 

20.000 Adet Filasterin alınacak 
M. M. Vekfılcti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beherinc (70) kuruş fiyat tahmin edi· 

len (20.000) adet masterin kapalı zarfla 
aatın alınacaktır. Eksiltmesi 27-1-940 pazar 
tcıoi günü ıa~t 11 dedir. llk teminatı 1050 
lira olup ıartn:ımcsi komisyonda görülür. 
Ta.Jiplcrin muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (6318) ı6255 

Su tesisatı yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan: 
Kc~if bcdclı (302S8) lira iki kuru• ol~~ 

Ankarada &az okulu harici ı;u tesisatı uıı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ek • 
sıluncsi 28-12-939 perşembe gıinü saat 11 
ded'ir. llk teminatı 2269 lira 35 kuruş olup 
ıartnamesi lS2 kuruşa komisyondan alınır. 
Talıplerin muayyen vakitten bir &aat eve· 
line l.adar zarflarını M. M. V. SL Al. Ko-
na vermeleri (63Z3) 16284 

Sıhhi malzeme ahnacak 
M. M. Vekaleti .Satın Alma Ko

misyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyaU 4600 lira 

olan 12 ı;cşıt sıhi malzeme S ikinci kanun 
940 cuma gunu sant 15 de açık eksiltme 
suretiyle Ankara'o.la M. M. V. aatın alma 
KO. da sııtm alınacgından isteklilerin 345 
lirlık ilk teminatları ile birlikte muayyen 
~un ve santte KO. da bulunmaları. (6399) 

ı6350 

1 S ton Podur kloru ahnacak 
M. M. Vcki'ılcti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 4650 lira 

olan ıs ton podur kloru 5 ikinci kanun 940 
cuma gunu saat 10 da Ankara"da M. M. V . 
aatın alma KO. da açık eksiltme ı;uretiylc 
satın alınacagından isteklilerin 349 lira
lık ilk teminatları ile birlikte muayyen aa· 
atte KO. da bulunmaları. (6400) 16351 

Oksijenli su ahna"ak 
M. M. V ckiileti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı ıoo 

kuru:s olan ıkı bin kilo oksijenli su 3 i
kinci kanun 940 çarşamba iÜnü saat ıo.3o 
da Ankara"da M. M. V. satın alma KO. da 
açık eksiltme surctıylc satın alınacağından 
isteklilerin lSO liratık ilk teminatları ile 
birlikte muayyen giln ve saatte KO da bu-
lunmaları. (6401) ı6352 

N !- in ~ n'"'c k 
M. M. Vcknleti Satın Alma Ko. 

m:" •onunıl n: 
Beher kil.,!una tahmin edilen fiyatı 30 

kunı!; olan SOOO kilo naftalin 2 ikinci ka
nun 940 salı günü ııaat ıs de Ankarada 
M. M. V satın alma KO. da açık ek<tiltmc 
suretiyle ırntın a lınar.aiından isteklilerin 
ı 12 lira 50 kuru .. luk ilk teminatlariylc bir
likte muayyen vıin ve saatında KO. dı bu· 
lunmnları. (6402) ı63S3 

Fi!i~ 'era'i a:e!!eri ahnaı-ah 
M. M. V cknlcti Satın Alma Ko· 

misyonundan: 
Hepsine tahrnin edilen fiyatı 1190 lira 

olan 33 ceşit fizyoterapi lletlcri 4 ikinci 
kamın 940 çaı amba gilnü saat 15 de An
karada M. M. V. satın alma KO. da açık 

eksiltme suretiyle aatın alınacatından iı- l on beıı gün içinde teslim edilmek üzere 1 mesi komisyondan her gün alınabilir. 
t~klilcrln 90 lira~!k ilk teminatları ile bir- ı mevcut yazı makinaaı olan firmaların ve- 3 - 1stcldilerin belli cün ve saatte Ka
lıktc muayyen cun ve saatte KO. da bu- rccckleri tipten birer tane nümunclik ya::ı sımpaşa'da bulunan komisyona müracaat· 
lunmalan. (6403) 16354 makinası ile 780 liralık kati teminatları ile ları. (10592/6602) 16526 

A b 1 k 
1 

birlikte pazarlık gün ve ıoaatında Ko. da • rap sa unu a ınaca bulunmaıarı. <6S82> l6S44 150 ton kalın benzın 
M. M. Vekaleti Satrn Alma Ko-

misyonundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatr 40 

kuruş olan 3000 kilo arap sabunu 4 ikinci 
kanun 94-0 perşembe günü saat 10 da An· 
karada M. M. V. satın alma KO. da pa
zarlıkla &atın alınacağından isteklilerin 180 
lirlık kati teminatları ile birlikte pazarlık 
&Ün ve ııaatında KO. da bulunmalan 

(6405) ı6355 

İdrofil pamuk olanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 17S 

kuruş olan iki bin kilo idrofil pamuk 3 i
kinci kanun 940 çarşamba günü saat 11 de 
Ankarada M. M. V. satın alma KO. da a
çık eksiltme suretiyle satın alınacai;mdn 
isteklilerin 262 lira 50 kuruşluk ilk teminat
ları ile birlikte eksiltme gün ve saatında 
KO. da bulunmaları. (6406: ı63S6 

5000 (iff terlik ahnatek 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan: 

M.M. V.HAVA 
SA. AL. KO. 

Kışlık elbise!ik alma<ak 
M. M. Vekaleti Hava Satrnalma 

Komisyonundan : 
l - ıo.OOO metre hava rengi kışlık el

biselik kuma& pazarlıkla aatın alınacak -
tır. Muhammen bedeli 35.000 lira olup 
kati teminat miktarı S250 liradır. Pazar
lığı 28-12-939 pcr&embe günü saat 14 de 
bava · satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartname ve evsaf (175) kuruş muka
bilinde komisyondan alınabilir. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte kati 
teminat ve kanuni belgeleri ile komisyon-
da bulunmaları. (6Sl2) ı5479 

Kaputluk kumaş ahnacah 
M. M. Vekaleti Hava Satınalma 

Komisyonundan : 

alınacak 
M. M. V. Deniz Levaznn Satınal· 

ma Komisyonundan : 
ı - Tahmin edilen bedeli (34.SOO) lira o

lan (150) ton kalın benzinin, 4. II. Kanun 
940 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 
11 de pazarlıkla eksiltmesi vapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (2587) lira (50) kuruş 
olup şartnamesi her gün komisyon.dan 
(173) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Ka
sımpap'da bulunan komisyona müracaat. 
lap. (1059S/6603) 16527 

100 ton makine yağı ahnacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satmal

ma Komisyonundan : 
ı - Tahmin edilen bedeli (48.000) lira 

olan ıoo ton Mobil Oil B.B. makina yağı
nın, 2. II. Kanun 94-0 tarihine raıtlıyan salı 
günü saat 14.30 da pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - İlk teminatı (3600) lira olup şartna
mcı;i her gün komisyondan (240) kuruş be
del mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli cün ve saatte Ka
srmpaşa'da bulunan komisyona müracaat· 

-7-

deyafı kapah zarfla eksiltmeye konulmu1· 1 termck mecburiyetindedirler. 
tur. Muhammen bedeli 9936 liradır. Mu· 7 - Pazarlıı;a 15tırak cdccel:lcr 2490 n-
vakkat teminatı 745 lira 20 kuruştur. yılı kanunun 2 - 3 eli maddelerinde ve 

2 - Eksiltmesi 5.ı.940 cuma günü saat şartnamesinde yazılı vcsıl:aları ve ıcmina-
10 da Adana'da askeri satın alma Ko.da tı muvakkatclcriyle birlikte ihale saat'n
yapılacaktır. Şartnamesi Ankara. İstanbul, den cvcl mczk<lr komisyona muracaıtlan. 
Diyarbakır Lv. amirlikleri Adana As. Sa. (6572) 16538 
Al. Kom. da görülebilir. 

3 - istekliler kanunun 2-3 maddelerin
deki şarta haiz olduklarına dair vcsaikle 
birlikte tayin edilen saatte en çok bir saat 
cveline kadar zarflarını mezkur komisyon 
reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

(6504) ı6440 

Odun ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
ı - Sarıkamıı garnizonunun 939 - 940 

yılı odun müteahhidi mukavele mucibiııct' 
tcahhiıdı.inü ifa edemediğinden kanunun 1. 
ci maddesi mucibince namuhcsabına bu 
1.600.000 kilo odun açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. Tahmin fiyatı 32 bin liradır 
Teminatı 2.400 liradır. En son pazarlığı 
5 ikincikinun 94-0 cuma günü saat 10 da 
mıntaka aatın alma KO. da yapılacaktır. 
Evsaf ve şerait kolordunun tekmil garni • 
zoıılarında mevcut ve aynı olup her gün 
görülebilir. (6505) 1644ı 

6 bina yaphrılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

Sadeyağı ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın· 

alma Komisyonundan : 
1 - 32 ton sade yağı alınacaktır. Pazar

lıkla eksiltmesi 28. 1'2. 939 perşembe günll 
s:.at 14 de İst. Tophane Lv. Amirliği Sa. 
Al. Ko. da yapıhıcaktır. Tahmin bedeli be
her kilosu 120 kurus ilk teminatı 288 lira
dır. Şartnamesi mczkür komisyonda görü
lür. İsteklilerin kanuni vesikalariylc belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(6S73) l6S39 

Çuval alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm

alma Komiıyonundan : 

ı - 50 bin adet un çuvalı ve 30 bin adet 
esya çuvalı alınacaktır. Pazarlıkla eksilt. 
mcsi 28. 12. 939 pcrçcmbc günli aaat 14.30 
da İıot. Tophane I.v. Amirliği Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Nümuncleri komisyonda 
görülür. İsteklilerin ıcmlnatlariyle belU 
ıoaatte komisyona gelmeleri. 

(6574) ı6S40 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 200 

kuruıı olan 5.000 çift terlik 4 ikinci kanun 
g O perşembe giıniı saat 10 da Ankarada M . 
M. V. satın alma KO. da pazarlıkla satın 
alınacağından ıstcklılcrin 1.500 liralık ka· 
ti teminatları ile birlikte pazarlık gün ve 
aaatında KO. da bulunmaları (6407) 16357 

1 - 10.000 metre hava rengi kaputluk 
kumaş pazarlıkla satın alınacaktır. Mu • 
hammcn bedeli 37.000 lira olup kati temi
nat miktarı ~550 liradır. Pazarlığı 27-12 
939 çarşamba ı.Unü ıaat 14 de hava satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şartna
me ve cvıah ıss kuruş mukabilinde ko· 
misyondan alınabilir. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte katt 
teminat ve kanuni belgeleri ile komisyon-

1 - İzmir tayyare birlikleri komutanlr
ğınca gosterilecck yerde beheri 7722 lira 
kırk kuruı kıymetinde yekunu 46334 lira 

M. M. V. Deniz Levazım Satına)- 40 kuruş olan altı adet bina inşası kapalı 
zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

!arı. (10596/6604) 16S28 

Et ahnacak 
ASKERi FABRiKALAR 

Kundura ahnacak da bulunmaları (6513) 16480 ma Komisyonundan : 2 - İhalesi S İlk kanun 940 cumartesi 

40 - 60 Ton Blok Tutya ahna~ak Muhammen bedeli günü saat ı ı de İzmir"de Kışlada İzmir 
Kuruş Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- DENİZ LEVAZIM Sığır eti Beher kilosu (34.26) 3 - Teminat muvakkat akçesi 3476 lira-
miıyonundan : Karaman eti ( 41.89) dır. 

Beher çiftine tahmin edilen fiyat (470) Kuıu eti (46.3ı) 4 - Şartname pl&n ve keşif namesi 232 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: dör yilz ycmlt kuruş olan (32.000) ouz iki Türbin yag"' 1 alınacak Dağlıc; eti " (45.00) kurus mukabilinde Ko. dan alınır. 

bin çif okur kundurası kapalı zarfla mıi· Kıvırcık eti .. ,, (50.00) S - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı 
nakasaya kon.ınuşur. İhalesi 2. ı. 940 salı M. M. V. Deniz Levazım Satına)- 1 - 98.000 kilo sığır eti 28.000 kilo ku- olduklarına ve bu işi yapabileceklerine 
günü saat on birdedir. flk teminatı zu eti, 57.565 kilo karaman koyun eti ve dair ihaleden bir hafta evci İzmir Nafıa 

Beher kilosuna 22 kurus bedel tahmin c· 
dilen 40 • 60 ton Blok Tutya Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez satın al· 
ma komisyonunca 27. 12. ı939 çar~amba 
günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(990) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindckci vcsaiklc komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret odası vesikasiyle 
mezkür gün ve ıaatte komisyona müracaat• 

(8.770) ıeki:ı bin yedi yüz yetmis lira 0 • ma Komisyonundan : 20.000 kilo dağlıç veya kıvırcık etinin ka- fen heyeteindcn alacakları vesikalrı gös-
lup şartnamesi (755) yedi yüz elli bes ku· 1 - Tahmin edilen bedeli (45.000) lira pah zarfla eksiltmesi 11 2. Kl'inun 940 tari- tcrrnck mecburiyetindedirler. 
rus mukabilinde M M. v satın alma ko- olan 100 ton D.T.E. Türbin yağının, 2. lI hine raslıyan perşembe giınü saat 11 de ya 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
misyonundan alınabilir. İsteklilerin ka- Kanun 94-0 tarihine rastlıyan salı ııuniı saat ı pılacakıır. sayılı kıınunwı 2 ve 3 maddelerinde ve şart-
nuııun emrettiği beh:elerlc ihale sııatindtn 111 de pazarlık!~ eksiltmesi l'.apılacaktır. 2 - İşbu etlerin ilk tcmintı (5283) lira namesinde yazılı vcsikalariyle teminat ve 
bir nat evetine kadar M. M. v. satın al· 2 - İlk tcmıntı (3375) !ıra olup şar~a- (78) kuruş. ~lup şartn~mcsi (4<>4) kuruş bc- I tekli.f mektuplarım ihale saat.inden evci c.n 
ma komisyonunda bulunmaları. (6426) mcsi her ıün (22S) kuruş bedel mukabıhn· del mukabılınde komııyol\'Jan her gun alı- a.ı: bır saat eve! mczkfir komısyona vcrmış 

ı6378 de komisyondan alınabilir. nabilir. bulıınacaklardır. (6529) 164S4 

Santral yaptırılacak 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Ka- 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tari-

ıımpaşa'da bulunan komisyona müracaatla- fatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
rı. (10594/6599) ı6523 teklif mektuplarım en geç belli gün ve saat 

ten bir saat evclinc kadar Kasımpaşa'da bu
lunan komisyon başkanlıcına makbuz mu

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan: 
Keşif bedeli 23.200 lira olan Kayscridc

ki mektebin kudret santralı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmu5tur. Eksiltmesi 6.1.940 
cumartesi ııiınü aaat 11 dedir, tık teminatı 
1740 lira olup ı.ıartnamcsi 116 kuruşa ko
misyondan alınır. Taliplerin muayyen va
kitten bir saat evcline kadar zarflarının 
M.M.V. Sa. Al Ko. na vermeleri. 

(6Sl1) ı6463 

2000 tahta sandık yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

150 ton motorin 

alınacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satınal

ma Komisyonundan : 
1 -Tahmin edilen bedeli (1S.07S) lira o

lan (ıSO) ton Motorinin, 2. II. Kanun 940 
tarihine rastlıyan salı günü saat 16.30 da 
pazarlıkla cuiltmcai yapılacktır. • 

2 - İlk temintı (1130) lira (63) kuruş 
olup şartnamesi her &Ün komisyondan alı
nabilir. 

3 - İsteklilerin Kasırnpaşa'da bulunan 
komisyona belli gün ve saatte müracaatları. 

(10S93/6600) 165.24 

2000 ton mazot ahnatak 
Beher adedine tahmin edilen fiyat ıe • 

kiz lira olan iki bin tane tahta sandık 26 
birincikinun 939 salı günü saat ıo da An
kara.da M. M. V. satın alma Ko. da pazar
lıkla satın ahnaı:atından iınekllerln .. rt
namcsini bedelsiz görmek için he~ gün 

1 

M. M. V. Deniz Levazım Satrnal-
ve pazarlığa &irmeş ic;in muayyen gun ve K • d 
saatte 2400 liralık kati teminatları ile ma omısyonun an : 
birlikte Ankarada M. M. V. satın alİna 1 - Tahmin edilen bedeli (14-0.880) lira 
Ko. da hazır bulunmaları. olan ('2000) ton Mazotun, 2. II. Kanun 940 

(6537) 16483 tarihine rastlıyan salı günü aaat 15.30 da 
. pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

5000 takim piJ'ama ahnacak 2 - İlk teminatı (8294) lira. ~tup ıart~a-
mcıi (705) kurut bedel mukabılindc koınıs-

M M V k A 1 · S Al K yondan alınabilir. 
• • e a etı atın ma 0 • 3 - latcklilcrin belli gün ve saatte Ka-

kabilinde vermeleri. 
(10505/6545) 16S3S 

LEVAZIM AMIRLICJ 

Ktrm111 me;cime!l ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
l - İhale giınü talibi olmıyan komutan

lığa bağlı birlikler ihtiyacı olan 96,000 ki
lo kırmız:ı mercimeğin tekrar kapalı :zarfl:ı 
miinakasaııı yapılacaktır. Zarflar komıs
yona 3.1.940 çrşamba günü saat 10 da ve
rilmiş olacaktır. Beher kilosunun muham
men fiyatı 17 kuruştur. İlk teminatı 1224 
liradır. İsteklilerin belli gün ve saatten 
bir saa t cvcllnc kadar J."ındıklıda komutan
lık Sa. Al. Ko. na teklif mektuplarmı ver-
meleri. (6416) 16361 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Kırklareli garnizonu için 300.000 

kilo sıi\ır eti kapalı zarf usuliylc münaka

Yulaf alınacak 
Ankara Lovazrm Amirliği Satm 

alma Komisyonundan : 

Kıtaat ihtiyacı ic;in 500 ilA 700 ton yu
lafın pazıırlı{:ında istekli çrkmadıfından 
tekrar par.arlıgı 27-12-939 c;areamba günü 
&aat on birde Eskischir Kor. Satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi ko
mısyonda gorülcbllir. 

1 ahmln bcc)clı 402~0 lira muvakkat te
minatı 3019 liradır. İsteklilerin mezkur 
giin ve saatte mczkQr komisyonda hazır 
bulunmaları. (6547) 16494 

280 fon un ahnau~k 
Ankara Levazım Amirliği Satrn

alma Komisyonundan : 

Siirt birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 281> ton una talip çık
mıı.dıgından bir ay zarfında pazarlıkla tt"l'Dİ· 
ne ve 30 birinciklinun 939 cumartesi saat 
10 da ihalesi satın alma komisy<ınunda ya. 
pılacaktır. (6Sl2) 16533 

660 ton odun ahnacak 

!arı. (6496} 
16428 

200 ton kUJJUR alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (70.000) lira olan 
200 ton kUl'§Un askeri fabrikalar umum 
müdıirlilğiı merkez satın alma komisyo • 
nunca 27.12.939 çarıamba gilnil saat 14.30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnme 
(3) lira (50) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (4750) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vcsaiklc komisyon
cu olmadıkl:ırına ve bu iıle alakadar tüc • 
cardan olduklilrına dair ticaret odası vesi· 
kasiyle mezkür lriln ve saatte komisyona 
müracaatları. (6500) 16436 

500 alfef muhtelif boJ yağ 

tenelıesi sahlacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüiü Merkez Satın Alma Komisyo • 
Ankara Levazım Amirliği Satın- nundan: 

alma Komisyonundan : Bcherine 3 kuruı bedel tahmin edilen 
misyonundant ıımpaşa'da bulunan koıniıyona müracaat-

Bchcr takımına tahmin edilen fiyatı 240 lan. (1059ı/660ı) 1652S 
saya çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 85500 lira olup 660 ton oduna eksiltme &Unünde istekli 
ilk teminatı 552S liradır. çıkmadığından bir ay içinde neticelendiril-

500 adet muhtelif beş yağ tenekesi Aske
ri Fabrikalar umum mudiırluğu merkez sa
tın alma komiıyonunca 8-1-940 pazartesi 
gilnil saat 14 tc açık arttırma suretiyle sa
tılacaktır. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (1) lira (13) kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik
lc mczknr gün ve saatte komisyona müra-

kuru:ı olan 5000 takım mamul pijama 28-bi
rinci klinun 939 perıembe ııünü ıaat ıs de 
Ankarada M. M. V. satın alma Ko. d a pa
zarlıkla satın alınacağından iıtek)ilerin 
1800 liralık kati teminatları ile birlikte pa
zarlık gün ve ı;aatlnıle Ko. da bulunmala • 
n. (655ı) 16496 

Kılıflık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko -

misyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

42 kırk iki kuruş olan 25000 metre kıltflık 
bez 29 • birinci kinun • 939 cuma ııünü sa
at ıs de Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 
da pazarlıkla satın alınacafından istekli • 
terin 1050 liralık kati teminatları ile bir -
liktc pazarlık ~ün ve saatinde Ko. da bu -
lunl!laları. (6556) 16499 

Çamaşır diktirilecek 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko : 

Beher takımına tahmin edilen fiyatı 9 
dokuz kuruı olan 400 bin takı~ ~amaş~r mü 
teahhid nam ve hesabına dıktırıcccktır. A
çık eksiltmesi 12 ikincikanun 940 perşem
be giinü aaat 10 da Ankarada M.M.V. ı;atın 
alma Ko. da yapılacafından isteklilerin 
2700 liralık ilk teminatları ile birlikte ek
siltme cün ve ııaatında Ko. da bulunmala-
rı. (6558) 16S36 

Saf iyod ahnacak 
M. M. Vekaleti Sahnalma K 

Beher kilosuna on lira fiyat tahmin cdi· 
len 500 kilo sar iyod müteahhid nam ve he
sabına 12 eubat 940 p:ı:ı:artcsi günü saat 11 
de Ankarada M.M.V. satın alm:ı. Ko. da a
cık eksiltme suretiyle satın alınacağından 
isteklilerin 375 liralık ilk tminatları ile bir 
Jikte eksiltme cün ve saatındıı Ko. da bu· 
lunmaları. (6559) ı6537 

Ha fa abDhğı kumaı ah nacak 
M. M. Vekaleti S:ıtrnalma K : 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 288 
1-urus olan on iki bin metre h:ısta abaJığı 
kumat 2 ikincikinun 940 sah günü saat 15 
de Ankaraıla M.M.V. Sn. Al. Ko. da satın 
alınacağından isteklilerin Sı84 liralık ka· 
ti teminatları ile birlikte pazarlık gün ve 
aaatında Ankarada M.M.V. satın alma Ko. 
da bulunmaları. (65.Sı) 16543 

56 adet yan makinesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mi sı·onundan: 

50 ton ince benzin 

alınacak 

3 - Münakasa 3.1.940 çarşamba günil mek Üzere pazarlığa çıkarılmıştır. İlk pa
saat ıs de Kırklareli as. satın alma KO. zarlıcı 27. 12. 51351 çarşamba günü uat 15 de 
da yapılacaktır. Şartnamesi her gün mez- ı Lülcburga~ As. S~. Al. Ko. da yapılacaktır. 
kQr komisyonda görülebilir. ~artnıamcsı her gun komisyonda görülebi-

4 - Taliplerin kanunun 2 ve 3 mad- lır. 
dclcrindcki vesaik ve teminat ve teklif Tahmin bedeli 16500 liradır. İlk teminatı 

M. M. V. Deniz Levazım Satmal- mektuplarını havi zarfları belli gün ve sa- 1237 lira 50 kuruştur. (6527) 16534 
attcn bir saat cvclinc kadar Kırklareli As. caatları. (6569) 16S04 

ma Komisyonundan : Sa. Al. Ko. da vermeleri. (6417) 16362 
1-Tahmin edilen bedeli (16.000) lira o- S "' k 

lan(50) ton ince benzinin, 4. II. Kanun 940 adeyOQI alanOCQ 
tarihine r11tlıyan pcrıeınbc gilnü saat ı4.30 
da pazarlıkla ~ksiltmesi ya~ılacakt~r. Ankara Levazım Amirliği Satın 

2 - İlk tcmınatı (1200) lıra olup p.rtna- Alma Komisyonundan: 

l - Mersin carnizonu için 9600 kilo &a· 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Ankara Levaznr Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Amasya garnizonunwı senelik ihtiyaçlrı için aşacıda cins ve mikdarr göste
rilen beıi maddeleri alınacaktır. Şartnameleri komisyonumuzdadır. İstekliler ııörc
bilirlcr. 

2 - Taliplerin hlzalannda gösterilen tarihlerde vesika ve muvakkat teminat· 
lariyle Amasya alay satın alma komisyonuna mliracııatları. 

Eksiltmenin Muv. Tc. 
Cinsi Mik.darı Şekli Lr. K. 

Vesikası Bedeli 
kilosu 

nun Fi. 

Tarih Saat 

Sığır eti 

Pirinç 
Bulıur 

70000 

10000 
66000 
35000 

K.zarf 94S. 00 Ticaret 
ve sicil 

Kr. 
ı8, 4/1/94-0 ıo.30 

Açık ı9S. 00 .. 26, 4/1/940 11 

Kuru fasulye 
Kuru ıoğan 
Nohut 
Mercimek 

9500 
9000 
sıooo 

K sarf 
Açık 
Açık 
Açık 
Açık 

445. 50 
367. 50 

17. 82 
50. 62 
47. 2S 

9, 4/ı/940 ıı,30 .. 14. 4/1/940 11,30 
2,50 5/ı/940 10 

" 
7.SO 5/1/940 10,30 
7,00 5/1/94-0 11 

(64S3) 16388 

2 kalem yiyecek ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi 
Un 
K, Faııulya 
Sabun 

Miktarı 
340000 

4-!1000 
ı530-0 

Muh. Bedel 
Lira K. 

64600 00 
9600 00 
5.202 00 

İlk teminat 
Lira K . 

4490 00 
720 00 
390 15 

Günü 
5.1.940 
5.1.940 
5.1.940 

Saat 
11 
ıs 
16 

Şekli 
K.Zarf 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaatın ibliyacı olan yukarıda cins miktar tahmin be 
del ilk tcminatlariyle eksiltme cün ve saatleri yazılı iaşe maddeleri kapalı zarf usu
liylc eksiltmeye konulmu:ıtur. 

2 - Ekı;itmc Mersinde Askerlik şubesi binasında Askeri mahfelde Sa. Al. Ko. 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Zarflar aynı günde açılı, saatinden bir saat cvclinc kadar kabul edilir. 
4 - Fazla bilgi edinmek istiycn istekliler Mersin aatın alma komisyonunda mev-

cut ıartnamclcri her uman &ôrcbilirler. (6S30) 16453 

Odun ah nacak 
Ankara Levl\zım Amirliği Satın:ılma Komisyonundan : 

3 pavyon yaptarılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm

alma Komiayonundan : 

1 - Şartname, plln kcııHname mucibin· 
cc İzmirdc tayyare birlikleri için üç adet 
erat pavyonu lnpııa götüriı olarak 18 Bir. 
Kinun 939 tarihinde kapalı zarfla yapıln 
cksiltmeainde talip çıkmadığından pazar
lıkla yaptırılacaktır. 

Müteahhit nam ve hesabma 
5 ton ~rjör yayhğı (elik 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürHiğü Satın Alma Komisyonun
dan : 2 - Ihalcsi 27. 12. 939 çarıamba günU 

saat ıs de kışla.da İzmir Lv. 5.mlrliği Sa. Tahmin edilen bedeli (3250) lira olaı:ı 
Al. Ko. da yapılacaktır. beş ton ıarjör yaylıfı çelik müteahhit nam 

3 - Kesif bedeli 106754 lira 58 kuruş- ve hesabına askeri fabrikalar umum mü • 
tur. dürlugü merkez satın alma komisyonunca 

4 - Muvakkat teminat akçası 6S88 lira- 30-12-1939 cumartesi cünü saat 10 da pa-
dır. zarlıkla ihale edilecektir. Şartname para-

S - Şartname, plln keı;if'namcsi 534 ku. ııız olarak komisyondan verilir. Taliple • 
ruş mukabilinde komisyondan alınabilir. rin muvakkat teminat olan (243) lira (75) 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı kuru$ ve 2-490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
oldukları ve bu işi yapabileceklerine dair ımaddclcrindcki vesaikle komisyoncu ol • 
ihaleden Uiakal bir hafta evci İzmir Nafıa madıklarına ve bu işle alakadar tüccar -
fen heyetinden alacakları vesikaları &ös- ı d.an olduklarına dair ticaret odası vesika-

sıylc mezkür gün ve saatte komisyona mü
racaatları. (6576) 1650S 

Tesviyeci, Tornacı, rez 
Demirci alınacak ır ve 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

• 

Fabrikalarımızda çalıştırılmak üzere iyi tesviyeci tornacı frezeci. ve demirci 
alınacaktır. ~steklilcrin. imtihanla_rı yapılmak Gzcre Kırıkkale· grup mudurluğu ile 
Ankara, İzmır ve Zeytınbumu sıllih fabrikalarımız mudurlıiklcrindcn birınc mü . 
racaatları. (6447) ı64ll 

Çırah çam tahtası a ınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyo

nundan: 

350 metre mikabı çıralı çam tahtası (3,S : 4 X o, ıs X 0.025 ebaılında) 
350 metre mikabı çıralı çam tahtası (3.S : 4 X o. 18 X o 025 ., ) 
800 metre bikibı çıralı çam tahtası (3,5 : 4 X o, 22 X 0,02S .. ) 

. ~Tamftl!!en ç.am verilemediği ta~dirde her kalemin nısfı kökn:ır olabilir. Bedc
lın r 33 ~ tenıı.nat mektubu mukabılind~ avans olarak vcri'cc~ktır. 

On tane 24 aantin_ıetrelik normal şaryo· ı - Aşağıda cins ve mikdan yazılanların hizalarında gösterilen gün ve saatte 
lu, altr tane 62 santıme~rellk uzu~. şaryolu pazarlıfı yapılacaktır. İsteklilerin teminat makbuz veya mektuplariyle kanunda 
ve kırk tanck?c po3rt~kt~f ~k~~ak u

9
z
4
c
0
rc 56 yazılı vcıikalariylc beraber belli &Ün vesaattc Edirncdeki Musriyat dairesinde 

tane yaz~. ~a ına&ı 1 ıncı anun çar- ı satın alma komisyonuna ıclmclcri. (6S89) 16530 

.. Tahmın cdılcn bedeli (69.000) li olan ebat ve mikd~rları yukarıda yazılı 
uç ~alem çıralı çam tahtası askeri fabrikalar urnum mı.idurliı ı.i merkez satın alma 
k.omısyonunca 27. 1~. 1939 çarşamba günü saat 15.30 da pazarlık a ihale cdılecek
tır. Şartna~e (3) !ıra (4S) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin mu
vak~at temın~t olan ( 4700 .lira ve 2490 numar~lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
v.esaıkle komısyo.ncu. olmadıMarına ve bu işle alakadar tG .. card:ın olduklarına dair 
tıcnret od~ vesıkas.ıyle mezkur ciin ve aaattc komisyona miıracaatları. (6501) 

oamba ıtunu saat ıs de Ankarad M.M.V. 
satın alma Ko. da pazrlıkla satın almaca- Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale gün Saat Şekli 
tından ihlcnln tcbliil tarihinden itibaren Odun 1050 ton 18900 2835 4.1.940 per;jcmbc ıo Pazarlık 16437 



-8--
.:!Jlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll 11;1;11111:111111~ -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karabük ------------ -------· -----Kok ---------------KÖMÜRÜ ---------Karabük'te vagonda teslim tonu 18.50 
-

liradır. Her 
karşılara%. 

taraf için slparişleri süratle § 
---------ZONGULDAK, KiLiMLi ve FILYOS'ta -----vapurda veya motörde teslim satış yaparız. ;; ----

SORGULARA DERHAL CEVAP VERİRİZ.~ ---------VEHBİ KOÇ veortağı, Ulus meydanı, 
-------ANKARA -------Telgraf adresi : Koç, Ankara. --------:: Telefon : 3450, 3451, 3452 --
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Muhasip aranıyor 
Ticarethanelerde çalıımıf, usulü 

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

4736 

.................................................... i 

Nadide Pırlanta ı 
TEKTAŞ 

17 1/2 kıratlık kusursuz çok 
temiz bir tek taş pırlanta yüzük 
ve S 1/2 kıratlık çok temiz bir 

uı;us 

Süme; Bank Birleşik pamuk ipliği ve 
' Dokuma Fabrikaları müessesesi 

Kayseri Bez Fabrikasından : 
85 santimlik D. tipi kaput bezi topu 800 Krş. 
75 santimlik D. tipi kaput bezi topu 750 ,, 
Dril kartela 11 ve 14 ten metresi 22 ,, 
Dril kartela 12 ve 13 ten metresi 22;25,, 
Jakarh dril ,, 25 ,, 
Kazalina 25 ,, 

Azami S balyayı geçmemek Uzcre fabrika teslimi satılmaktadır. 
Sipariş vermek istiyen müşterilerin fabrikaya müracaatları rica 

olunur. Fiyatlar fabrika teslimi olup ambalaj masrafı ayrıca tahsil 
olunur. 

Nazilli Basma Fabrikasından: 
Nazillinin 22 tip yazlık basmaları perakende satmak şartiyle 

tüccara Nazillide teslim bir kasa olarak metresi 29 kuruştan sa
tılmaktadır. Satın almak istiyen müşterilerin Nazillide yerli mal
lar satış evine müracaatları rica olunur. 

Bakırköy Bez F~brikasında.n: 
90 santimlik G tipi kaput bezi 800 kuruştan, 75 lik bez 670 ku

ruştan satılmaktadır. Fiyatlarımız fabrika teslimidir. .\mbalaj 
masrafı ayrıca alınır. Sipariş vermek istiyenlerin bami beş balya
yı geçmemek üzere siparişlerini kaydettirmek ve tt'delini tediye 
etmek üzere birinci vakıf hanında birinci kat pamuklu fabrikalar 
müessesesine müracaatları rica olunur. 

Ereğli Bez Fabrikasından : 
100 Santimlik aile hassası Mtr. Fiatı : 42,- Kuruş. 
150 Santimlik aile hassası Mtr. Fiatı : 57,50 Kuruş. 
160 Santimlik aile hassası Mtr. Fiatı : 62,- Kuruş. 

Satış ve fiatlarımız Fabrika teslimidir. Ambalaj masrafı ayrıca 
alınır. Sipariş vermek isteyenlerin azami S balyayı geçmemek §artiyle 
;iparişlerini kaydettirmek ve bedelini tediye eylemek üzere 1 inci 
Vakıf Hanında 1 inci katda Sümer Bank Birleşik Pamuk İpliği ve 
Dokuma Fabrikaları müessesesine müracaatları rica olunur. 

İplik müşterilerine 
No. 12 Paketi 415 Krş. 
N o. 16 Paketi 480 " 
N o. 20 Paketi 560 ., 
No. 24 Paketi 580 " 

Sipariş vermek isteyen müşteriler 12, 16 No. için Kayseri Bez 
Fabrikasına. 20, 24 No. için Nazilli Basma Fabrikamıza müracaat edil
meı>i rica olunur. 

Fiatlar Fabrika teslimi olup Ambalaj masrafı ayrıca tahsil olu-
nur. 

Kirahk 2 ve S odah daireler 
Emniyet Abidesine bet dakika mesaf .. 

de jandarma mektebi yanında Nazlı apar
tımanında bUtün konforu haiz ild ,.. beı 
odalı daireler kiralıktır. Saat 17 ile 20 ara 
sında 1063 numaraya telefon edilebilir. 

çift küpe İstanbul Sandal Be - ı 
d d t h. d·ı kt d' ! .JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. I Safranbolu sulh hukuk mahke-
estanın a eş ır e ı me e ır. ı - - . 

28 Birinci k:inun 1939 per,embe ı : AŞK RESMi GEÇiDi : mesınden: 

BOUflL-A 

g\inU aaat ikide müzayede ile E Simon Simon E Saframbolu orman idaresine. zafeten 
satılacaktır. 7318 ı ; : vekili hazine avukatı Mehmet Ali Arman 
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Un• ı mama il ı c ı n lflendlllme bir dUğOm 

ıapmalıwım. 

Bol ve idareli bir ısığa kavusmalt lcin evime 

nlllaıeı JUNGSRAH KRIP10N ampulla

rını aımaı11ım. 

ı... oe roro~ 
ı.., f,4l cujd<'4Jf. 

iJ iff flDEfl Lffl 
i S TANBUL 

ANKARA - İZM 

6 

ı e mu eaa ey ara u te maranıoz 

Bedri meyanesinde mütehaddiı 27 lira 34 
kuruı alacak davasının icra kılınmakta o
lan duruşmasında; müddeaaleyh namına 
çıkanlan davetiyenin mumaileyhin ma
halli ikameti meçhul bulunduğundan ila
nen teblii;at icra kılındığı halde duruşma 
ıünü olan 4. 12. 939 pazartesi ıünü saat 
9 da ıelmemiş ve vekil dahi göndermemie 
olduğundan cıyaben devamı muhakemeye 
karar verilmiş olmakla müddeaaleyh mu· 
maileyhin karar mezkurutı tarih illndan 
itibaren beş ıün zarfında itiraz etmedi
ği ve duruşmanın muallak bulundu'u 29. 
12. 939 cuma günü uat 9,30 da ıaframbo
lu sulh hukuk mahkemesine •elmediği ve 
ya bir vekil dahi ıöndermediği takdirde 
gıyaben yapılan muamelelerin muteber 
addedileceti teblit makamına kaim ol
mak üzere nlin olunur. 

Kiralık daire 
Ulus meydanında Koç apart

manının üçüncü katında dört O· 

dalı ve konforlu bir daire 1 Şu
bat 1940 tarihinden itibaren ki
ralıktır. Taliplerin Vehbi Koç Ti
caret Evinde Osman Aslana mü-
racaatlan. 4772 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6607 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumt Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri MUdürU 

Mümtaz Faik FENiK 
Müesseıe Müdürü: Naşit ULUO 

ULUS Baaımevi ANKARA 

YENİ SiNEMA 
Bu gece 21 de 

Aık • Dana - Cu ve muıikl filmi 

AŞKIN ZAFERi 
Pat Paterson - Leo Carillo 

Gündüz 
14,30 - 16,30 - 18.30 seanslarında 

EBEDİYEN SENiNİM 
john Boles ve Barbara Stanwiek 

Telefon 354-0 

25 - 12 - 1~39 

kalem spor malzemesi ahnacok 
Ankara Yüksek Ziraat EnstitüsüRektörlüiündenı 

1 - Kurumumuz talebeleri için isim, miktar ve muhammen bedeli ile mu• 
vakkat teminatı aşağıda yazılı (7) kalem spor malzemesi görülen lüzume 
binaen yeniden 2. 1. 940 salı günü saat 11 de Rektörlük binasında müte§ek 
kil komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle ihale olunacaktır. 

2 - Spor malzemeleri nümunelerini görmek ve daha fazla izahat ve pa• 
rasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne müracaatla 
rı. (6398) 16349 

İSİM Adet Muhammen Fi. Tutarı 

Fransız flöresi 15 5 75 
Flöre yedek namlusu 30 2 60 
Kılıç 110 5 50 
Kılıç yedek naJ:nluıu 20 2 40 IO 
Flöre eldiven 15 3,5 52,5 
Kılıç eldiveni 10 3,S S5 
Maske 15 '5,S 82,5 
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~ ŞEHİR LOKANTASI i -------- 31 Kônunevvel 939 -------- YILBAŞI GECESİ ---E Masa siparişi şimdiden kabul olunur _ - -E 1 
· ~ KAR P i.Ç i 
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Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mik· 
roplarını kökünden temizlemek için HELMOBLO kullanınız. 

n.E· .. _ , .. 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluk
larını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısı· 
nı, ıık aık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol 

idrar temin eder. İdrarda kumların mesanede taşların 
teşekkülüne mani olur. 

DİKKAT: H E L M O B L Ö idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

~ •• ' ~· • 1 • • ,_:".. •• : • .'· ' • • • .. • • ... .., •• ;· ~ • ., .., ... : • : • ,· . •• "!.~oi, 7294 

Kömür ve odun alınacak olan geçikmeıer kabul edilmez. 
4- Şartname ve evsaftan tatil gUn 

Dördüncü Ortaokul Müdürlüğün- ve saatları hariç olmak üzere her gün 
den : okulda görebilir. 16546 

1- Okulumuz için 190 ton Karabük 
koku ile 7 ton gürgen odunu kapalı 

zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Eksiltme 10/1/ 1940 tarihinde 
çar,anba günü saat 15 te Ankara mek
tepler Muhasebeciliği Satınalma Ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3- İsteklilerin teklif mektupları 
kanuni vesikaları ile birlikte en geç 
ilan edilen günün saatinden bir saat 
evvel komisyon reisliğine makbuz mu 
kabilinde vermeleri lazımdır. Postada 

HALK SINEMASI 
Bucün Bucecc 

Esrar - heyecan ve macera filmi 

Şandunun son dnayeli 
Baı rolde: Bela Luıosi 

Seanslar: 
14,30 - 16,30 - 18,30 ıece 21 de 

12,lS te halk matinesi 
ŞEN YUMRCA UK 

Şirley Temple 
Telefon 1131 

SUS SİNEMASI 
Bu Gün Bu Gece 

Türkçe ıözlil büyük heyecan 

ve macera filmi 

T ARZAN ve OGLU 
Seanslar : 

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

Telefon: 3589 


