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Teslim olmazlarsa memleketlerinin FİN LAN D i 

harap edileceğini bildirdiler 

FİN KABİN ESİ İSTİFA ETTİ 
Helıinki. Leningrad'ı ve Finlandiya körfezini ve buradaki adaları göıterir harta 

·Yeni Finlandiya Bcqvelıili 

Yeni kabinenin Ruslarla tekrar 
müzakereye giriıeceği söyleniyor 

Dün Helsinki'de hUkUmetin iıtifasına ve yeni hükü
metin kuruluşuna dair birçok menbalardan ekseriya biri
birini nakzeden karııık bir çok telgraflar geldi, bu tel • 
grafları biribirine katarak fakat mahreçlerini de göste • 
rerek daha anlaşılabilir bir ha!de kısaltmayı muvafık 

bulduk. Ve izahsız taraflarını da muhtelif radyo istas • 
yonlarını dinliyerek tamamladık. 

Anadolu Ajansı'nın Londra'dan aldığı bir telgrafta 
deniliyor ki: 

" Deyli Meyl gazetesine bildirildiğine göre, Sovyet 
Rusya Finlandiya'ya müddeti bu sabah saat üçte biten 
bir ültimatom vermittir. Bu ültimatomda eğer Finlandi· 

Finlandiya Cümhurreisi 
B. Kyoıti Kallio 

ya teslim olmazsa, Helsinki ile .diğer esaslı Finlandiya • ı 1 

Finlandiyahlar 
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Kareli mıntakasında 
mukavemet ediyorlar 

Ruslar bir şehri aldılar 
Helsinki bombardımanında 

bir çok binalar yıkıldı Riıto Ryki ıehirlerinin haftan bap harap edileceği bildirilmekte, J' f v Lff' 'kf' d" 
ayrıca Cajander hükümetinin istifası f(lfC ıe" f f iSi f 

------------·------------·----~[ HeW~~l.LL-HmbHeW~i-~ ve onun yerine Sovyetlerin taleplerini , , , 
111111111111111111111111111111111111111111 isaf edecek bir hükümetin getirilmeai tedbtrler1 Hah ede<ek de bulunmakta olan Sovyet sefareti 

Lond-welflY istenmektedir. Bunun üzerine Helsin- erkanı, Sovyet !><>mbalarının sadece 
• W Bacvekilimiz Hükümetçe alınmakta olan iktisa- Helsinki'den 14 kilometre mesafede 

Y ki'de parlamento toplanmış ve sabah di tedbirler hakkında Ticaret Vekili olan tayyare meydanına değil, ayni za-

müzakereler 
Falih Rılltı ATAY 

lngiliz Hariciye Müatetan 8. 
Butler'in avam kamarasmda söyle • 
diği üzere '" iki memleket arasındaki 
İttifaktan doğan siyasi ve iktisadi 
bleaeleleri görütınek ,, maksadı ile 
londra'ya giden Hariciye Umwn Ka
tibi Numan Menemencioğlu hey· 
tti İngiliz dostlanmız tarafından pek 
İyi kartılanmıfhr. 

Geçenlerde meıhur bir fransız ga-
2etecisinin iktisat ve politikadan 
hangisinin diğerine bağlı olduğu su· 
aline, iktisadın politikayı takip ettiği 
C:nabmı veren Hariciye Vekilimiz 
diyordu ki : '" Türkiye ile İngiltere 
"• Franaa arasındaki muahede im • 
2alanmıı bulunuyor. Bu itibarle 
Fransa ve İngiltere ile yeni ticaret 
111\izakerelerine baıladık. Sarsılmaz 
olan dostluğumuzu, daha genit saha
larda bir itbirliği ile takviye etmek 
ar7.usundayız. ,, 

İngiliz ve fransız piyasalan, uzun 
-.ıüddet, Türkiye ihracatma hemen 
hemen kapalı kalmıJ, bazan alım sa
lını imkanlannı yeniden kurmağa 
Çalı§AD kartılıklı gayretler dahi, ni· 
lıayet yan veya tam bir atalete mah· 
lcGm olmu9tur. Bunun herkesçe ma· 
luın sebepleri üzerinde duracak de • 
liliz. Fakat ötedenberi be:rnelmi!el 
S:iyasalarla ticnri münasebetlerini ta" 
biileıtinnek arzusunda bulunan cüm
huriyet hükümctinin, bu hususta, iki 
iı.ıparatorluk pazarlarının geni~ İm· 
lcantanndan edeceği istifade pek e -
Leıniyetli olacağma fÜphe yoktur. 
"tecrübeler ispat ediyor ki ameli ve 
devamlı bir emekbirliğine muvaffak 
olınak İçin, normal alım satım fart • 
larmı biribir ine intıbak ettirmek la • 
tırndır. Normal olmıyan gelip geçici 
&nlatmlllarla, serbest piyaııalan zor
laınaktan bir netice çıkmıyor. En 
hatta, her iki tarafın, iktisadi ve ti • 
C:ari müessir bir yardımlatmaya ka • 
rar vermeleri ve bu kararın her iki 
taraf menfaatine, sekteye uğramak· 
•ızrn, devam etmesindeki, zarurete 
hkm faydayı takdir etmeleri lazım 
teliyor. Londra'da bulunduğumuz 
taınan, İngiliz dostlanmızda, bizim· 
le iktisadi ve ticari bailan kuvet • 
191ldinaek emelinin ne kaclar samimi 
0 ldufuna ıahit olmuıtuk. Ancak, iyi 1 

<Soaa J.. aaca ıaz.lıdı) 

~~kil Dr._ Refi;kr'a=alt:Cu~· ç~e~k~a~dia~r~d;e~v~am~e~d;;e~n~m~ü!,za~k~e~r~r·1i!f!~ft;f!Wt'i~"'w li+-rf:ltfW.ı~•,.flMMft•l\liii·Jl.~drl.'"'llN'~~l=u&;,!J.i 
mize gelerek istaayonda 20 dakika mira radyosu bu müzakerelerin efkarı umumiyeye iz~hat verecektir. 
tevakkuftan sonra Karabük'c hareket tayyare tehlikesine karşı bir sığınak-
etmişlerdir. 
111111111111111111111111111111111111111111 

Belçika hududunda 

Almanların 
tahşidatı 

Brüksel, 1 a.a. - Gazetta isimli ga
zetenin hususi muhabiri Rhevanie'de
ki alman kıtalarının vaziyetinden hı
his bir yazısında diyor ki: 

Son günlerde yapılan geçici bazı 
değişikliklere rağmen, bugün dahi 
Rhin'in sol sahilinde, Belçika budu • 
du hizasında ve hudutla zaviyeikaime 
teşkil edecek surette, müteaddit al • 
man orduları tahşidatta bulunmakta
dır. Öyle ki, bunlar, gerek garpta ge
rek cenupta harekete geçebilecekler • 
dir. Bu orduların ve Aix - La - Cha • 
pelle'dekl fırkaların, ordular mevcu· 
dunu bir milyondan az farklı bir mik-

ta yapıldığını söylemektedir. 
Şimdi Anadolu Ajansı'nın Helsin

ki mahreçli bir telgrafında vorilen 
tafsilata bakalım: 

"Finlandiya parlamentosu mütte • 
fikan hükümete itimat beyan etmiş • 
tir. Fakat Cajander hükümeti Sovyet
lerin ültimatom mahiyetindeki talep-

(Sonu S inci say/ada) 

Belgrad'da 

Komünist 
talebe 
•• • • 

numayışı 

Üniversite kapahldı 
tara çı~artac~k .~~d~~ yeni kuve~ler • bir kaÇ talebe yaralandı 
le takvıye edıldıgı soylenmektedır. ı 

(Sonu J. üncü sayfada) (Yazısı 3 üncii sayfada) 

İ ngiliz Hariciye müsteşarının sözleri 

Türk- İngiliz ticareti 
Memnuniyet verici bir 
neticeye bağlanacak . 

İngiliz Hariciye Müsteprı B. But
ler'in avam kamaruında Türkiye hak
kında beyanatta bulunduğunu yazmıı 
ve bu beyanatın hüllaasını dün net • 
retmittik. Anadolu Ajansı dünkü ıer
visinde beyanatın metnini vermittir. 
Aşağıya koyuyoruz : 

Londra, 1 a.a. - Hariciye mUıtep
rı B. Butler, avam kamarasında Tür
kiye hakkında qağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

Kendiıiyle bir anlatma imzalamıt 
olduğumuz Tilrkiye'nin hayati ehe • 
miyetini her halde kabul edersiniz. 
Bu sebepten dolayı, Türkiye harici

/ngili3 Hariciye Mü.teıarı B. Butler ye genel sekreteri B. Numan Mene
mencioğlu ile arkadaılarının Londra

------------------------- ----- ----------- -----: yı ziyaretini büyük bir tehalükle se-

Herde'de leci bir tren kazası olduğunu iki trenin çarpııtığını, ba:ıı vagonların harap olduğunu yızmııtılr. 

llmlarız. Kendileriyle, iki memleket 
arasında imzalanmıt ııkı ittifaktan 
doğan ıiyast ve iktisadi meseleleri 
görüıeceğiz. Umit ediyoruz ki görüş
melerimizin neticesinde türk - İngi

liz ticaretinin malik olması icap e
den hacmi elde etmesine halen mani 
olan engeller ortadan kaldırılacaktır. 

B. Butler, ayrıca ıunları da ıöyle
miıtir: 

Cenubu prkt Avrupa'sının ihtiyaç
ları, ezcümle Yunanistan'ın ihtiyaç · 
ları, İngiliz hiikümetinin daima zih • 
nindedir. Bu mıntakalarda ~icaretin 
inkifdı için hiç bir fırsat kaçırılmı
yacaktır. Hükümet balen de bu me
sele ile meıguldilr. 

B. Butler sözlerine ıöyle devam et
miıtir: 

İngiliz hükümeti, türk ve bulgar 
hilkümetlerinin, aralarındaki müıte -
rek hudutta mevcut kıtalarının adedi
ni tenzile karar vermelerini en bil • 

1 
yWc blr memnuniyetle haber almıt
tır. Bu huduttaki gerginlik hiç ıüphe 

Fran11z Btıfvelıili B. Daladi)'e 

Ankara pakt.na dai r 

B. Daladlye'nln 
f ransıı Meclisinde 
yapllğı beyanat 

Paris, 1 a.L - Havas ajansı teblil 
ediyor : Baıvekil Daladier, dün mebu· 
san meclisinde söylediği bir nutukta, 
19 teırinievelde Ankarada Fransa, İn· 
giltere ve Türkiye arasında imzalanan 
muahedenin kuvetini ehemiyetle kav· 
detmiı. bu suretle türk milletinin 
garp demokrasileriyle birleşmiı ol • 
duğunu söylemiş ve demittir ki: 

- İradeleri ve iyi görütleriyle en 
Sonu J iincü say/adı) 

Dahiliye Vekilimiz 
ıehrimize döndü 

Birkaç gündenberi cenup Anadolusu 
viliyetlerinde tetkik ıeyahatinde bu • 
lunan Dahiliye Vekilimiz B. Faik Öz
trak dünkü Adana treniyle' ıehrimize 
dönmüştür. Dahiliye Vekilimiz istas
yonda Dehiliye V ekUeti umum mil • 
dürleri, jandarma umum kumandanı 
general Cemil Cahit, Ankara vali ve 
belediye reisi B. Nevzat Tandoğan, 
vali muavini B. Dillver, Emniyet mü
dürü B. Şinasi, belediye reis muavini 
B. Tahsin ve birçok dostları tarafın • Yulcardalci resimde, devrilen vagonların manzarasını görii;yorsunuz. Diğer lotograf Jar ve kaza;ya ait resm1 taiai

lit befiaci llllumdıdır. (Soau J üncü say_iada) ·dan istikbal edilmiştir. 
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Müdafaa Ekonomi i meseleleri : 
• 

iaşe se erberliği <H 

ULUS 

Muallimlerin Dünkü 
Meclis 

2 - 12 .. 1~39 

lsmail Hüsrev Tökin 

Mesleğe dair 
neşriyatları 

BUyUk Millet Meclisi dün B. Şem· 
settin GUnart:ıy'ın reisliğinde toplan
mıştır. İdare heyetinin, Büyük Millet 
Meclisinin 939 mali yılı biltçesinde 
350.000 liralık münakale yapılmasına 
dair olan kanun teklifinin geri veril· 
mesi he.kkındaki takriri dolayısiyle 
10.yiha iade edildikten sonra devlet 
demiryolları ve limanları işletme u -
mum müdürlüğünün 935 yılı kati he
sabına dair olan Iayihanın müzakere· 
sine ba§lnnmıştır. 

· .. Şurasını emniyetle söyliyc/Ibiriz" 
.. ki, memlelr.etımiz ve ordumuz, en Jü-" 
••.zumlu iaşe maddelerinde bal ve llti" 
"için biç bir tahdide rnac-uz dciıldir." 
.. Hıtti ihrac mzıddelerinin tahdidinde" 
"biz en geniş dıvranabilccek. memle-" 
.. Jcetlerdcn biriyiz. H:ırp zamanında" 
"dılıi, mahsullerimiz çogu itıbariyle," 
cihan piyasasının arayacagı maddc:er-" 
.. den olacakt.rr." ( 1 son teşrin 1939) 

lSMET ll1ÔNÜ
0 

nitesi olduğundan harp hali:r~e istihsalinin 
mühim bir kısmını kendi istihlak eder. Pi
yasaya az mal arzeder. Küçük köylünün 
istihsal kudreti tezyit edildiği takdirde pi
yasaya mal arzetme lıtıkinları da yükse
lir. Bunun için de köylünün kredi ihtiya. 
cını k:ırşılamak, mahsulüne miişteri bula· 
rak kazanç şanslarını yükseltmek llzım· 
dır. 

Toprak siyaseti, aynı zamanda milli 
zir:ıi istihsalin sevkü idaresini de üzeri . 
ne almaktııdır. Toprağın verimliliğini art
tırmak, r.ıahsulıin satış imkanlarını yük • 
seltmek, koylü lehine bir f!yat siyaseti ta
kip etmek, ı:iraate &alih boş araı:iyi işle
mek, araziyi islah etmek ilh .. gibi işler is
tihsalin sc:vku idaresi teJbirleri meyanın
da zıkrolunabilir. 

Müdafaa ekonomisi, umumi bir ekono. 
m.ıı: scferbcrhktır. Mcnıloket ekonomısi
n..n biltun şubeleri, tek bır nfu:ım prensi
pe, müdafaa prcnsipim: gore topyekun ce
f erber edilır. Burada artık şu veya b~ 
ferdi menfaat mülahazası, şn veya bu dar 
e~cmonıik endişe yer bulamaz. Bi.ıtun 
hayatımıza ve faaliy~lerimize tek bir du· 
~unce hakim olur: ne pahasına olursa ol
ı.un milli istil:llili ve yurt bıitünlügünıi ko· 
rumak. Nbım fikir bu olunca, bunun tat
bııtatınm da bn fikre gorc icrası icalx:der. 
'l tabikat, muhtelif safhalara ayrılan geni& 
bır teııkilit faaliyetidir. Ekonomi ıiubc
lerine göre seferberlik planları hazırl:ı
ı.ır. Te;;kılatlar vucude getirilir ve tatbık 
olunur. 

Mıidafaa ekonomisi tatbikatı, baslıca :ıu 
saıhalara ayrılmaktadır: ı - İaşe sdcr
berlil:i, 2 - Ham madde sefcrberhf;i, 3 -
Sanayi aefcrberligi, • - İşçi scferberlığl. 
Bunlann haricinde fakat bunları itmem et
mek üzere bir kredi, bir münakalat, bir ti
caret seferberliği de orga.nize edılir. Fakat 
ia$e, harrı madde ilh. işlerinin seferberligi 
esaııcn bu işlerin de tanzimini İt\lbcttır· 
mektedir. Burada cvcla ia!ie scferberligi 
uzerinôe duralım. 

laşe seferberJigi zirai faaliyetlerin mü
dafaa maksatlanna gore tanzimini hedef 
tutar. Zıraat, halkın ve ordunun iaı;esiııı 
c:ı müııkul şartlar altında dahi temın c· 
<ıecck (iekildc organize edilir. 

laşe işlerırıın organizasyonu, memleket· 
lerin iktısadi ltunıluşlarrna gcire şekil ve 
r.ıahiyet dcui&tirir, Uıda marldelcrini ha
rıçtcn getırcn bır endüstrici memleket gı. 
ca&ını kentlı toprağından alan bir ziraatçi 
memlekete kıyasen, müdafaa bakımın-dan 
tııyri musait vzıycttedir. Bir abluka sana· 
y.ci memleketi her zaman iaşcsiz bıraka· 
bilir, 

Bir memleketin müdafaa ekonomisi ba· 
kımmdan iaşe işlerini muhtelif şcl:illcrde 
tanzim etmek kabildir. Bu tanzim ya met· 
keziyctçi yahut ademi merkcziyetçı bir u
sulle olabilir. Merkeziyetçi usulde bir mer
kczt devlet teıkilatı, sulh zamanında hal
kın iaşe iıılerini ıdare ve harp anında da 
harp ihtiyaçlarına gere tanzim eder. A
demi merkeziyetçi tarzda ziraat, mesleki 
ve ekonomik teşekkullerle o ıel:ilde orga. 
nize edilir ki, harp halind hall:ın uışesi bu 
teşekkliller tarafından temin olunur. Ademi 
merkeziyetçi usulün faydası. devletin iaşe 
yükünü hafifletmeainı1cdir. Bu ıki u ulli 
mezcetmek de kabildir. Merkezi cicvlet te
ıekkülü, meslel:i ziraat teşekkülleriyle 
nıüıtrekcn İa$e ililerini tanzim eder 

İaşe kaynaklarının seferberliğine' müm
kiın olduğu kadar erken ba~lınılmaktadır. 
Harpte veyıı harbin arifesinde faııe lıılerlni 
ele almaktan hiç bir fayda elde edilcml
yeceiini Umumt harp tecrübelcrl a:uatcr
mlıtlr. laıe tıeferberliii barıı samanında 
t.enelerce ıllrecek bir hazırlık latcr. 
Böyle bir huırJık için cvvelcmirdc şUmul
lJ ve ıiıtemli bir iıııc seferberliği pldıu
na llizum ve zaruret vardır. 

Jaıe ıeferberliğinin it mcvzuuna evelfi, 
umumi iaıeyl tanzim, aanlycn milli lıtlh
ull tezyit, aaliac.n zirai ıtokları teıblt ve 
tevıi iılerl ılrmektedlr ki, bunları kısaca 
~oylo hüllsa edcblUrlz: 

a - laıcnln esaa kaynağı hiç 1Uphcslz 
milll iıtihsaldlr. Yurt toprakları, halkın 
bııta relen ııda deposudur. Yurt iıtlhaali 
kifayet etmediği takdirde yardıma lthııl&t 
kotar. Sanayici memleketler için .iaıcnln 
tamamen yurt lıtihsaliyle temini pek milli· 
.kUldUr. Maamaflh bu memleketler, halkın 
fedaktrhılı pabaaına bu mUukillU imk4n 
nlıpetlndc önlemeh çalıımaktadırlar. 

c - Zırai seferberliğin başarmak met· 
buriyetinde l t undueu lİÇÜ."lcU vaı:ife, zi
rai stoldıırm tesbit ve tevziidir. Zirai 
mahsul (ı:erek hayvani, gerek nebat[) is· 
tihsal edil<lil:ten sonra istihlli.k anına ka· 
dar depolarda, !ılolar.da muhafaza olunur. 
Hu muhafaza işi, istihsal ı;czorıunda fiy.ıt
l:ırclıı va:ti olan sukutl:ırı önliyroilir ve 
l:öylüye kıızano;lı bir fiyat da t~min eder. 
Bizde b:ı~day siyasetinin verimh n:ticele· 
ri nıeydan<l1dır. Fakııt bu işler Jç;n &'tne 
geniş bir tesis faaliyetine luıum vardır 
Memlcket:n es:ıslı istihsııl ve istihlak mın: 
takalamıda barı~ ihtİ)'l.Cindan faıla depo
lar, silolar, tcıbrldhaneler ilh .. teı;is olu· 
nur. Ilu tesisler. nıahsulün tevzil.nl temin 
edeceği gibi, &toklar bulundurulmasına da 
yarar. HiikUmet, köyhiye, sanayii ziraiye 
nıute~ebbiı;lerine, dc,irmcncilere, konser
ve fnbrikatdrlerine anbarlarında. depola
rında asgari bir stok bulundurmak mecbu
riyetini tahmil eder. 

İran'm yeni Ankara Büyük El~isi 
memleketimize gerdi 

Kardeş İran milleti tarafından İra
nın Ankara lıUyük elçiliğine tayin olu
nan ekselans Bakir Kazımi şehrimize 
gelmiştir. Büyük elçi istasyonda Ha -
riciye Veldli namına Teşrifat umum 
müdürü ve İran sefareti erklnı tara -
fından istikbal edilmiştir. 

Majeste Şehin§ah Riza Pehlevi haz
retlerinin teveccüh ve ltimatlarına 

mazhar olmuş bulun:m ve kıymetli bir 
diploınat olan Ekselans Bakir Kazımi 
kardeş İran clevlctindc iki sene nazır -
lık, ve Azerbaycan umumi valiliğini 
yaptıktan sonra İran'ın Afganistan 
büyük elçiliğine tayin olunmuş, Kabil 
büyük elsisi iken de Ankara'ya tayin 
edilmiştir. Eksel~ns Bakir Kazımi bun 
dan evci <le, bir kere Şahinşah hazret
lerinin maiyetinde olarak üç kere Tür
kiye'ye gelmi§, ve h r ıeferlndc güzel 
intibalarle ayrılmt§tır. 

Yeni bilyUk elçinin, uten hiç bir 
a;ölgc bulu mıyan aaınimi ve doetanc 

Türk • 1ran münasebetlerinin daha zi· 
yade inld§af ındı büyilk hizmetler ifa 
edeceğine şüphemiz yoktur. 

Ufak lstanbul haberleri 
lstanbul, (Telefonla:) 

X Ticaret Vekaleti Müsteşarı B. 
Halit Nazmi bugün buraya geldi. 

X Son yapılan tetkiklerden sonra 
Almanya'da inşaatı biten Doğu ve E -
gemen vapurlarının ıon harp vaziyeti 
dolayısiylc getirilemiyeceii anlaşıl • 
maktadır. 

X Son harp vuiyetl dolayısiyle Av· 
rupa'dan gelenlerin mikdarı çok azal • 
mıştır. Bugün konvansiyondan bir tek 
yolcu çıkmı§tır. 

--~-

Mülkiyenin yıldönümü 
MUlkiye Mezunlarını dAvet : 

Maerif Vekili kendilerinin 
nazarı dikkatlerini celbetti 
Son aylarda gazetelerimizde yanlış 

kitaplar ve <liğer maarif meseleleri 
hakkında münaka~alar cereyan eder
ken makale ve yazılar altında bizzat 
muallim olan ve m;ıarif meslekin~ 
mensup bulunan zevatın isimleri de 
görülmekte idi. 

Me.arif vekilliği, eskidenberl mual
limlerin mesleki mevzular dahilinde 
yazı yan:ıelarını memnuniyetle kar -
~ılamakla beraber meslek disiplinini 
bo?acak neşriyattan sakınmalarını 
kendilerine dalma tavsiye etmekte 
bulun•ıyordu. Son neşriyatın nazarı 

Geçen celsede bu hususta encümen 
den izahat istenmiş olduğundan, Di -
vanı muhasebat encümeni mazba a 
muharriri B. Rüsuhi Bul;ıyırlı izahat 
vermi ve bilfihıı.re Divanı muhasebat 
reisi B. Seyfi Oran söz alarak kati 
hesapların tetkik, tanzim ve Meclise 
ıevk için lll.zımgelen asgart zaman ve 
LııgünkU kadro vaziyeti ile anay;ıs'l • 
mn bu husustaki zaman kaydının mU· 

Maarif Veldlliı:;i tarafından tertip edilen ve 31-x-1939 tarihinden 30-xı-1939 tarihin• 
ku\ıır ~ergieviııdc ziyaretçilere açık bulundurul:-.n Birinci Devlet Resim ve lieylı;el 
aeq~iıi kap:ınmıştıı-. 

Sergi lıüyül: bir a!Sk:ı ile karpılıırmrş ve bir ay :zarfoıda 70 blnt]cn fazl:ı ziy2 retçl 
tarr.fındRr. 4:CSli:tılttfr. 
Yııkımdald resim. •crı:lnl:ı. uilıtl ıanatlar blrllfil nuıı.mluına tal•sis edilen kısım • 

dan bir kö~eclir. Ortada, yubrıdıı merlwm Oenc:al Hi!Hl1ın bir tabl:>•m ve ctr:ıfmda 
ressam Şevl:ct Dağ, r.r en met Ali F.ri:iz. V eci~ı I:ı:re :eto"'lu, Muzaffer S p:tlıiııin eser· 
lcri ı:örUhnektedlr. Ressam Gnercl Halllln resminin kntnıl cdllmc1ici ve salona ko
nulm tlığı hakkınd ki ııaylaların yanlı,hğı bu fotoğraftan l:ol:ı.yca ıuıl~~ılabilir. Tablo, 
ortııdaki eski yalı manzarasıdır. 

dikkati cebe<lecek kadar mC:kus bir ka.yesesini yapmıştır. 
vaziyet e.lması Uzerine Vekil!ik, teşkl Bundan sonra muhtelif hatipler ıöı: 
latına a~ağıya dercettiğimiz tamimi almı~lar ve mevzu üzerinde fikirleri
göndcrcrck muallimlerin dikkat na _ ni söylemişlerdir. Müzakerenin kafi 
zarlarını bir kere daha bu mesele Uze- olduğuna dair verilen bir takrir ka • 
rine çekmiştir. bul edilmiş ve m~ddelere geçilerek, 

Gazetelere yazı yazan ve beyanat gerek devlet d~rnıryolla~ının,, gerek 
veren maarif mensupları hakkındaki posta t;ıı;rafı.n 9.3~.senesıne aıt hesap 
tamim şudur : j lcın kao~l edılmış<ır. . . , A 

"Muhterem Seleflerim J>.amanında Snnayıde kullanılan ıptw;ıı madde-
Maarif Vekilliği mensuplarına tebliğ lerle makine aHlt edevat ve bunların 
edilmiş olnn 17 Mart 1339, 16 Kinu - ye~ek v~ ~c;:~lt .p.arçal~ının .giimrUk 
nuevel 1340 ve 16 Temmuz 1929 tarih- resımlerının ınclırılmesıne daır olan 
li 4059/381, 14920/870 ve 16164/167 layihanın, İktiı:at vekili hazır bnlun· 
numaralı U~ mUhim tamimin hükUm- ~adıtınd.an mUzakcresi tehir edi.lml~ 
lerini bUtUn arkadaşlarıma bir kere tır. Meclıs, pazartesi günU toplan:ı -
de ben hatırlatırım. Bu tamimlerin ru caktır. 
hu bir noktada toplanmaktadır i o da 
terbiye eden ve terbiye edilen bilyük 
zümreler içerisinde tam bir inzibatın 
clevamıdır. Öğretim ve eğitim vadfe
si gibi yilksek ve yilksek olduğu ka
dardikkat ve nezaket iıstiycn bir lşi 

Çağrı 
Mitli ?-.'liidaf aa EncUrnenl bugün aa

at 10 da toplanacaktır. 

deruhte etmiş bulunan olgun şahsiyet H I ki I f 
!erin talim meslekinin icap ettirdiği a U <U U arın top onttSI 
ğır başlılığı hiç bir suretle ihlal etme
meleri pek tabii görülür. Meslek vic
danını rencide edecek hareketler, söz 
ler ve yazılardan onları tenzih etmek 
Hizımdır. Şahsı istihdaf eden tenkit • 
lcr, siyasi makaleler ve maarif pres • 
tijini sarsıcı beyanat ve yazılar mes· 
lek vicdanını kırmakta, öğretici vtı 
terbiye edici kütlo üzerinde fena te· 
eirler yapmakta delil aratmıyacal< hu~ 
aushu·dandır. Bir devlet memuru olan 
öğretmenin tek morcu, arad )d .ı-•-

Ce ve kademelere riayet etmek üzere, 
Maarif Vekilliğidir. Bütün ~ikayet ve 
dileklerini o vasıtalarla merbut bu • 
lundukları makama iblağ etmekle mü• 
kelleft\rler. Mesleki mecmualarda \'e 
mesleki alAkah kılan gayri şahıt rne· 
selelcrde fikir dermiyan etmek hür • 
riyetinin mevcudiyetini, meslek inzi· 
batını bozacak ve öğretmenlerin tale• 
be önünde birbirleriyle münakaşa et· 
melerini hatırlatacak yazılar yazmıya 
da, 9amll zannetmek hatadır. Bu ha • 
tayı yapan ve bunda ısrar edenler o• 
!ursa devlet mevzuatının hükümleri • 
ni yerine getirmek suretiyle tecziye· 
leti mukarrerdir. BütUn arkadaşları• 
mı, mensup oldukları mukaddes ve 
büyük mesuliyetli mesleğimizin cid • 
diyet ve nezaketini takdir edecekleri· 
ne inanarak, ıon defa olmnk üzere 
dikkat ve teyakkuza davet ederim . ., 

Mnarlf Vekill 
Ht11an • AH YUcel 

Ankara Hukuk Fakültesi mezun -
tarı her ayın ilk cumartesi günleri 
yapmakta oldukları toplantıyı bugün 
akşam Maarif Vekaleti bahçesi karşı
sında Cihan palas altındaki Turarı lo· 
kantasında tertip etmişlerdir. 

Bu toplantıya ba:zta dekaıt ve pro· 
fesörler olduğu halde fakültenin açıl· 
dı~ı gilnden beri direktörlUğilnil yap
makta bulunan B. Fevzi Baıt ve An -
karndeki mezunlar iııtlrak edecekler
dir• 

Namık Kem61 pulları 
Büyük gairin ölilmilnUn yıldönUmü 

olan buııUn P. T. T. umum mUdilrlÜ· 
ğü tarafından s:ıtışa çıkarılmak Uıere 

İıvlçreye ıipariJ edilen 4 kıymetten 
ibaret serisi 38,5 kuruı tutan putlar 
26 ikinci tcırihde yola çıkarıldığı hal· 
<le elan umutn mildürlüğe gelmif de • 
ğildir. Maalesef gilnUnde yetişeme • 
miş olan bu pullar &elir gelmez satı• 
şa çıkarılacaklardır. 

İngilfere'ye ısmarlanacak 
vapurlar 

o 
srıııııcıııııııııııııırııııııı 

Bu müsabakalarla 

Birinci Balkan 

oyun la ruıa hazı rlılt 
On birinci Balkan oyunlarınan &o 

nUnııdeki senenin eytul ayında Anka
rada yapılacağını haber vermiıtlll. 
Öğrendiğimize itfre, mUsabaltalarııı 
idari ve teknik huıuılarlylc ılmcUden 
meıgul olarak bu beynelmilel tema • 
ıın mUkemmelen tertip ve tatbik ve 

b• • • d · lntacını temin etmek Uzcre Ankllrn'da 
lrlllCI evre SOnQ erıyor (11 inci Balkan oyunları yUkıek ko· 

Bu hafta yapılacak mUaabake.larlı miteol) teıkll olunacaktır. lst'llnbulda 
Ankara b!Hgeıi futbol llk maçlıı.rının da buna mUvazt olarak yardımcı ha • 
birinci dcvreıi sona erecektir. Dokuz sırlama komiteleri) kurulacaktır. Ay• 
hnfta 6Urccek olan bu maçlar netice • rıca bu komitelere bağlı teknik ve iı
&intle Gençlerbirliği rakipıi& olarak dart heyetler teıkll edilecektir. 
birinciliği almış bulunmaktadır. Pa • Bunlardan evci, bu komitelerin n• 
zar günü Harbiye İdman yurdu ile zlf elerfnf, çatıımı ıekillerlnln umu .. 
Muhafızgücünün yapacakları mUsa • mt esııtglımnı vo oyunların malt cep • 
b;ıka da bölge ikincisini tayin edecek· heılni tcıblt etmek Unre atletlnn le-
tir. deraısyonu reis 'Vekili Dr. Adnan 

Şayet MuhafızgUcU maçı kaza• HUn'Un reialiAlndı Ankara böl~el 
nır veya berabere kalırsa birinci dev- asbaşkanı B. Nizamettin Kırşa.n YO 

re ikincisi olacaktır. Yenildi~i tak • stııdyom müdürU B. l{erirn BUkey'den 
dirdc, Harbiye idman yurdu, Muhafız mürekkep bir ihzııri komite faaliyete 
gUcü, Aı. Fa. Gücü ve aalip bir ihti • geçmiştir. 
malle Demirspor aynı puvanı kazan • Galatasaray Adana'ya gidiYor 
mış olacaklardır. Ankara Galatasaray kulUbU, vaki 

Bugün ve yarın yapıtaeak otı.ın divet üzerine 9 ve 10 birincikıinun ta· 
mu k 1 r n en mühimlerini De • ~~~~~nd=-~~~.?.1.'!~ yapmak üzere A .. 
n:Hrııpor • .liirlıkspor ve Haroıye 11.ı • - --~ 

mnn yurdu - Muhafııgücü maçları t•ı Aralarında yeni oyuncular butu ~ 
hil etmektedir. Birliktpor birinci dev· nan takımın yapacağı müsabakalarda 
redeki bu son maçı ile hakiki kuveti- iyi neticeler alaca~ı umulur, Gençle -
nl g8ıtermek fırsatını bulacak, buna rimlze lyi •eynbatter ve muvafftld .. 
mukabil Demirspor'un da son aylarda yetler dileriz. 
makas giden talihini düzeltip dilzeı • Hazirlanan talimatnameler 
temlyecefi anlaşılacaktır. Beden Terbiyeıi umum rnildilrlüğil 

Harbiye idman yurdu ise yarın ya- tarlfından tnilsabaka, ce~a ve milk!· 
pacağı maçı kazanmak suretiyle ikin- fat talimatnameleri hazırlanmakta • 
ci devreye daha ümitli iirebllectk ve dır. Talimatnamelerln ana hatları tcs
kaybettiği puvanları tellfiye lrnkan bit olunmuştur. Projelerin ikmalin • 
bulacaktır. MuhaEızgüclintin bu maça den sonra istl~ııre heyeti içtimaa da· 
atfedeceği ehemlyet diğerlerinden vet olunacak ve talimatnameler hey • 
çok farklıdır. Evelki hafta Blrlikspor ete arzotunacaktır. 
la berabere kaldıktan sonra Gençler - _______ __. ............. ,._.._.._...._._ 

birliğine yenilen Muhafır:gücü, ya • 
rındnn sonraki karıılasm;ıdan galip 
çıkmı:ıl~ln biraz sallanan vaziyetini tan 
zim etmiş olacaktır. 

1aıe iılerinin tanziminde istihsal ka
dar lıtlhlik de hesaba katılmaktadır. Mli
dafaa elconomlalndc istihsalin hacmini is
tihllk tayin edeceğinden istih!akin hem 
karakterini, hem miktarını bilmek icabe
der. istihsalin ne miktarının köyde zati 
istlhlal:e tahsis olunduı;u, ne miktarının pi
yasaya arzedildıı.i bılinmelidir. Halkın is
tihllk miktarı tesblt cdilirkC!I h:ıyvanla
rm yem ihtiyacı da hesaba katılır. Hayvan 
hem mahsul verir, hem de mahsul istih
lik eder. Köyliı yem bulamaymca hay. 
varunı derhal kaGaplık olarak elinden çı -
karır. Halbuki hayvandan yalnız mahsul 
için değil, ayni zanıanda iş l:uveti olarak 
da istifade edılditini soylcmeğe hacet yok
tur. Binaeııaleyh iaııe planında insanl:ırm 
ihtiyacı ka.dar hayvanların yemi de yer a· 
lır. 1aıedo mi!U latlhıalin mütemnıınıı it
halattır, ~~ik. Bir çok memleketler, gıda 
maddelerının memleket dahilinde istıhsa
line chcıni)·ct vermekle beraber, liıks o
lanlar mliıtesna, gıda maddeleri itlıatı.tını 
tahdit etmemektedirler. Bu tedbir halkın 
iaşcsinde bir kolaylık ve !erahhk imili te· 
likkl olunmalctadır. 

Siyasal Bilgiler Okulunun kurulu -
şunun yıl clönümüne tuadüf eden Bl· 
rinci Kanunun dördüncü pazartesi gü- Polia enalitUsUnde konferans 
nü saat (17) de miieısesenin Cebeci • Oul Terbiye EnatitUıU tarih t>ğ· 
deki lıinasında Lir toplantı yapılacak - retmenl B. Hüseyin Naim Orhon ta • 
tır. rafından, bugUn saat 13 de poliı tns • 

İstanbul, 1 ( Telef on ) - Oevlet de• 
niz yollarının İngiltere'ye sipariş ede• 
ceği 11 vapur için açllın eksiltme müct 
deti bitml~ ve bir tek ingUiz firması 
mtiracaat etmiştir. İngiliz firması 
Londrıı elçiliğimiz vaııtaııiyle bu hu • 
sustnki vesaiki MUnakale VekAletine 
göndermiştir. Evrak deniz yollarına 
gelmiştir. Bugtln Umum müdürün re• 
isli~indc yapılan toplantıda bu teklif 
ctra!ında giirüşülmüştilr. 

Gilncg • Maakeııpor maçı üzerinde 
durmuyoruı. Çünlı:ü Maskeıpor, ümit
lerimlze ve temonnilerimiı:e rağmen, 

muk11r1<lcme&i gi>zalıcı ve güzel bir v&-
7.fyeti derece derece düşi\rmüıtür. 

Gilneı takımı da nedense bir türlü 
kendini lmlama<lı, 

Erzurum' da kann kıhnhğı 

20 santimetreyi buldu 

Bi~fn.cl umumi harbin tecrübeleri göı. 
termıııtır. ki, harp esnasında iıQI iıkdaııın · 
dan ve zıraat mıntakalarıuın duııman i;gali 
altına girmesinden, zirai istihsal ehem;yet
li nispetlerde dilşmcl:tedir. Bu ihtimal
leri nuarı itil>arc alan dcvletier ı;ıd:ı 
ma~deleri ithalatını: bu maddeler;n cıns
lerınl ve meıı:ıelerinı tesblt ederek bir gıaa 
maddeleri ithnldtı ıılılnı hazırl:ınıı:.t:ı ve bu 
suretle harp ihtimalinde ve harbin mulı
temel te&cvvü;;lerine kariı teduiıli lıulun· 
rnak ic;in hangi mcnılcketlcrden ne mıktar
larda ve ne c:ns gıda maddesi te<l:ıril. e
~ebilecel:lerini nelucıı tayi.1 c:tındttedir
Jcr. 
. o - Zir~f ııeferberlik iıatlce kareı dış 

t.earet polıtılcnsı, d:ıhile kaı ı d:ı toı.ırak 
i:.)'uetiyle takviye olu11maUaJır. 

.t'icaret polıtikı:sı, akted.lccek tica i mu. 
ahedelcr, ıınlaımalarla memlckcıt·n gıd.ı 
r.ıad:lesi ihtiyacını ithal.it ) ~ ~ı11aa11 eınnı
) et altına alnıak imk&nlnrını temin eder. 

Toprak siyasetinin biri sosıal, d·c.eri c· 
konomik iki hedefi olabilir. Sosyaı hetlefi, 
kôylüyiı toprak. mülk ımh:Oi yapmn:. sure· 
tiyle topra{:ına b:1tlamaktır. Bilhassa geniş 
sosyal tecrübeler yopan memleketlerin hu
dudumla bulunan köyliiı1i.ın toprak sahibi, 
miılk sahibi yapılması, büyiık mıi:l:iyctln 
küc;ilk köylilye tevzii, mühim bir içtimai 
mukavemet üınlli olur. Toprağına bai!iı 
köyllınıin yurt miıdafauında nın:ıcvi hazır• 
lığı topraksıza kıynsen daha yüksektir. İk• 
tlsaçl[ hedef, kliçilk k1Sylüniln istihsal kud
retini arttırmaktır. Kliçük k~ylü, ailesi ef· 
radiylı beraber mühim bir uti istihlik il· -

(1) Müdılaı lkonomisine alt dif,er ya· 
zılar, 11 c ,..,~rtesi, 17 cııı.ıı \ 'e ZS cumar
tesi tarı/ılı niishalatımızdadır. 

Siyasal Bilgiler Okulu MUdürü eski titüsU konferans salonunda "tUrklerin 
Mülkiye mezunlarının bu toplantıya medeniyete hizmetleri,. mevzulu bir 
§eref vermelerini ri<:a eder. 1 konferans verilecektir. 

Dugi\nkü maG saat 14.30 da Muha -
fızgücü sahasında Birlikspor • De -
mirapor arasındadır. Hakem B. Ke -
rnal Kuray'dır. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııaıııııı 

Süleyman Tevfik 
lstanbul'dan gelen bir tele/on 

haberi, bugün hayatta bulunan ga· 
zcteci/erin ın yaşlısı Suleyman 
Tevfik'in öldüğünü bildiriyor. Bu 
haberi veren arkadaşımız, hayatı • 
nın yarım asırdan fazla bir kısmım 
Babılılide geçz'rcn ve lstanbul'un 
ücra malıallelerı'nden bİrisind• ö • 
len bu emektarı ''Şeyhülmuharri -
rin,, diye vasıflandırıyordu. Ben, 
hem bu türlü bedestana ve müzeye 
yakışan köhne terkiplerin ku/Janıl
masznlı taraf tar olmı<dığım, hem de 
rahınetli Süleyman Tevfik'i tam 
manasiyle bir muharrir diye tanı • 
ma.dığım için bu sıfatı yerinde bul
muyorum. 

Bu :)tfatı vaktiyle Mahmut Sa • 
dık ve Ahmet Rasim için kullan • 
nııştık. Kullanırken de haklz idik. 
ÇOnkil yı/Jarca bu fkl imza f1zerln
dc tilrk gazetelerinde çıkan yazı· 
Jar, lezzetle, istifade ile okunmu§· 
tu. Süleyman Tevfik ise bizde ga
!!Ctc:i/f:c rr:csl..:kinin değil, bir za-

mantar §U veya bu tesirler altında 
m11lıkslzllk haline dU§en gazete • 
ellik İflnln son yadigl.rlarından 
biri idi. Meırutiyettenberi ve on • 
dın 6nce gazete çıkllrmsta heves 
tdınlerden bir çoğu bu adamcağııs 
beı on lira mukabilinde bir "Mü • 
rUrUmosu/" lük verirler, onun mes· 
tek vı me~roblne uyan, uymıyan 
bir çok yaz.ılırı ne~rcder, dururlar· 
dı. Muuliyetlnl ylJklendiği bu ya
ıılırdan çotunu SlJleyman Tevfik, 
tahmı'n ederim ki, okum:ımııtır. 

Dahı ulcl yıllara gitmele hacet 
yok, daha pek yakın denilecek bir 
zamandı SUlıyman Tevfik, b6yle 
bir mesut mDdUrlllk yllıündın be
yu sakalı ve iyi ı8rmlyen ı8ıiJ İ· 
le bir kaç ay hapiste yatmıştı. 

Bu sebeplerle Süleyman Tevllk, 
ne muharrir, ne de muhsrrirluin 
§eylıi sayılamazdı. O, gazeteciliği 

bir meslek değil, bit mesleksizlik 
yapan bir zümrenin en kıdemli, en 
ya~lı bir yadlglrı idi. Bu ıllmrıyı 
mensup olan ya~lı vı orta ys~lı bir 
takım insanlar gibi hayatı ga:ıetı J • 
darehınelerJnin yıpranmıı ııilclı • 
r/ylı kitapçı dükklnlarınıtı tozlan· 
mıı tezg&hları arasında geçti. Kın· 
dl namına oynattığı kalem 1111 bı· 
ztJn TavaliiJ-mülOk, buan Amerl • 
ka cinayet romanı yumııtır. 

Fakat n; olursa olsun, rahmetli, 
kötlJ gazetecilik tell.kkl11lnin, sıne· 
terce Yll§ıyan "Babıl.li,, hast•ltlı • 
nın yarı tok ve peri~an bir kurbanı 
olarak ya~amı$tl vı gene o harta .. 
/ık ve peri~an/ıktın kurtulamıya • 
tak "ldü. 

Edebi ml.nulyl~ matbuat, ona 
hı'ç bir şey borçlu değildi; fakat 
ticaret ve kaunç minıundıkl mat· 
buat da bu adama v• onun bınzu. 
Jcrinc bor~larından pek azını öde • 

miştit. 

SU/eyman Tevffkle bfrlfkte os -
manlı ve türk matbuatının biribi • 
rindın pttk lsrklı bir kaç devrini 
fdrlk eden bir tip öldü. Değeri ve 
mevkii ne olursa ol~ı.tn, ıekune 
yıklaımı!J bir kapı yoldn~ımn ölü
mlJnü teessürle anarken bıı vesile 
ile, almakta o/dulumu• yınl t~d -
birler aaye.!indı artık onul cıbını 
umdufiumu% bir yarDya doitıınmu~ 
olmaktıw esef duyarız. ... 
Gerrakleıcn bir tertip )'t:mlıgı! 

u • .,.._..,. ...-----.... -.;;~ 

Ak13m UıtlerJ çıkan ve o ıDnün 
!on lıabcrlrufui bildiren "Ak~ı:ım 
llabarlori., ni okııyorsunuzdut. 

Bu kll~Uk ve ucu2 akıtım ıascte
sJ ile uğr:ır;ıın ırl.aclafımıa, ıvelki 
gUrı çıkan sayı için §ıtnu stılattı : 

"Dlrinci snyf 11daki bUyilk ba~/ığı 
f6tiiyorsunuı. Butadı Sovyt1t r:ıd
yosunun Finlandlya'ya hUcf.tm etti
ği yazılıdır. Fakat bu radyo keii -
mısi ilk dfaill§t• yarılışlıfrla ''or
du,, olmu~. Müsahhihin da g6zUn
C:.m ka~an bu yanlı~ı lımilcı sayla 

Dün fchrimizde hava sabahleyin 
ıiıli sonral:ırı kapalı ve pe1' hafif yai• 
murlu ve rüzgarlı geçmi§tir. En dil • 
gük sıcaklık 2 en yüksek ucaklılr: da 
7 derece olarak tcsbit edilmiştir. 

Yurüda Egenin cenup taraflanıı J: 
da hava aı bulutlu, Erzurumda karii, 
diğer yerlerde umumiyetle kapalı ve 
pek hafif yağmurlu geçmiştir. 24 sa· 
at iiçndeki mev:ıii yağışların rnetre 
mur;ılıbaına bıraktıkları su mikdarlatı 
Riıe'de 17, Ch:rede 5, Islahiyedc 4, Si 
nop'ta 3, Orduda 1 kilogramdır. 

nuzgarlnr doğu bölgelerde sakin 
kalmı§, Karadeniz kıyılarında ıfmal, 
diğer b5lgclcrde ekseriyetle cenup is· 
tiknmetindc saniyede crı çok 5 metre 
katlA.r hııtla csıtıişlir 

Erzurutnda toprnk Ustlindl ki kar 
kahnltğt bugi.in de 20 santimetredir. 

Yurdtln en yUkııl!k sıc~tlıklat Bıt -
lıkesitde 10, Burenda 11, Çorluda ıs, 
Çanakka.1cde 1.'I. Bodrumda 17, Antat
yada 20 derecedir. 

haliııo ıoHw:e gönlüm ve düaclt • 
tim. 
Eğer gö;ıüme ç.ıırpm;mıydı, müt· 

hi§ bir yanlı.s yapmış ol:rc'.lktı1r ... " 
"A I:ütWı lI a/Jarlcri" nilı diinJdl 

sayısmı oku:,·anlar. bir gün cvc!ki 
tntip ytınlışınm bir gün sonra bir 
hakikat olduğunu giirmü§lcrdir. 

T. t. 



ULUS / --
c DIŞ POLiTiKA J 
Finlôndiya ve Sovyetler 

:o· 0 N Y A H A B E R L E R ~ .~~ayna ça~parak yine 
birkaç gemi battl 

Af-ustosun ilk haftası içinde Oslo
)'a gitmek üzere, Letonya, Estonya 
~e Finlildiyn'dnn geçerken, bu mem
leketlcı'İ:l palkmı büyük teliı.ş ve en· 
diıe içinde görmü~tük. Sovyetlerin 
de sulh cephesine işti,·nklerini temin 
Clnıek ve bu suretle tecavUzü önle • 
lrıek için Moskova'da lngiltere ile 
Sovyetlel' arasında göril~ıneler ya • 
Pılrnakta idi. Müzakereler müsbet 
bir neticeye varacak diye bu Baltık 
lrıo:ınleketlcri cndi!e içinde idiler. 
Sovyetlerlc İngiltere ve Fransa ara· 
•ında bir itbirliği tecavüzü önleye • 
h.ilccek yeglne tedbir oldutu Ye bu 
küçük devletlerin do sulh politika -
•ına batlı bulunduklan malUm ol • 
duğuna söre, kendi harici politika • 
lariyle ahenktar olan bir tetebbüsün 
lrıuvaffakıyetinden neden bu derece 
korktuklannı anlayaınamııtık. Me • 
&eleyi azıcık derinlettirince, bunun 
•rkasında Almanya'nm pannafı ol
~ufu anlatıldı. Almanya, bu devlet • 
leri ıu ars\imanlarla korkutmu§tu : 
lııglltere .isi 5ovyetlere aatıyor. in -
&ili. • SoV7et m6zaketel...min nıüa -
het netice vermesine mani olunuz. 
Mibaker• meY:ıruu yapddıfmıa içlıl 
bile protesto ediniz. Biz aizin a.tka .. 
llızdayız. 

Küçük deYletlel' de lnma kaaatak 
)ayıarayı kopamuılar, •e lnailis .. 
&o\'yet görUomeleri müabet netice 
~erdiği takdirde ke1ıdilerinl Alman
)a'nm kotları araıma atacaklarmı 
IÖylemiılerd i. 

Vaziyet iki hafta aonra tayazzuh 
etti.Küçük devletler Almanya'nm 
lıir manevraama kurban olduklarım 
&ııla.dılar. 

Şimdi anlaırlıyor ki Almanya ile 
Sovy&tler araarndaki paktm sizli 
krtlanndan biri de prki Baltıkta 
So.y.tlere Hrbeıti Yermektir. Sov • 
)etler buna dayanarak Eatonya, Le
tonya ve Litvanya ile birer karıılıkb 
)ardım paktı imzalamıılar ve bu 
lbenıleketlerde aıkeri Qsler de tesis 
ebııltletdir. 

Daladyenfn beyanatı 
(Başı 1 inci sayfada) 

samımı tebcillerimiıe hak kazanan 
türk devlet adamları, bu anlaşmaları 
bl~imle akdetmek ıuretiylt henı Bal -
kan Avrupasında sulhun muhafaı:aaı 
için bizo müeeair aurette yardım et • 
mck hem de Ankara muahedesini itn • 
a:alıyan üç devlete ananevi bir dostlu• 
ğun bağladığı memleketleri bitaraf • 
hk ve iatiklll ıiyaaetlerinde tetvik 
eylemek lstemi9lerdir. 

Ankara paktı hiç bir memleketin 
emniyet veya menfaati aleyhine mu .. 
teveccih değildir. Ankara paktının Uç 
bUyUk mllleti, aralarındaki ideal bir
liğini manevi uhada teyid eylemek 
ve emniyetlerinin mUdafaaıını tensik 
etm"yi milmkUn kılacak müessir bir 
istinat noktası vermişlerdir. 
Bir alman gazetesinin ycudıklan 

Berlln, 1 a.a. - D.N.B. Ajanaı bildiri • 
10t : 

Diplomatiıc:he Corrnponda.n'I paetesi, 
dün fransız parllmentoswıda fransıı hü
kUmetl tarafındın yapılan beyanatla m .. • 
gul olmaktadır. 

Bu gaaete nutku tahlil ederek diyor ki: 
"Tiirk paktı da harbe ittirak etmlyen 

tnllletlerin refahına müteallik olarak, prp 
deYletlerinin mevcut endl,elerine tekabül 
etmektedir. B. Daladlyeye ııöre bu pakt. 
"balkan sulhunun esası" imi,. Fakat ci -
ban harbi esnasında garp devletlerinin 
Avrupa cenubu 1&rkielndekl harp ıiJ'lll • 
tine mevzu tetkil edenlerin bafı.zaemı faa• 
la zayıf tel5kki etmemek llznndır. Ora -
da her ıeyden evel, General Veygandın 
1&rka ııönderllmm her halde ~u~ ol · 
madıiı dütünülmektedir. Gene ınıııhzlere 
uyarak framızlarm balkanlarda ve alel -
ıımutıı tarkta takip ettUı:led ananevi ıiJ'A• 
Ht biiyUk alman lııomtll aleyhindeki mü " 
cadelede bu mllletleri köle gibi kullan -
maktır. 

B. Daladlye, harbin önlin• reçilmeeitıe 
ia:*ln olmadıtma milletini inandırmak iı· 
tiyerek. bu harbin Franaa. emniyeti n hü
riyeti namına yapıldıiını 9Öylemek ctlre -
tini dahi ~teriyor. Almann, Fransa ile 
eulh içinde ya1&mak arzusunda bulandu • 
i\IDU ve onun emniyet ve hüriyetine da
ima hürmet ııôıtereceiini mÜıteaddit de -
falar ve beyhude yere ifade etmiı olduğu 
halde, bu acbcbln ileri aüriilmeai büablltibı 
aciptlr. 

DalaJiye'nin nutka 
Parie l a.L - B. Daladi1'• bu akpm 

saat 20 de radyoda bir nutuk vererek dün 
mecliete yapttf ı beyanetm b .. hca kı•ım
larJIU telErar nmiıtlr. 

M1ear - Rus hududundı 

Bel~ika hududunda 1 

Alman tahıldatı 
(B•fl l inci •Tfada) 

Aynı guetenln ilin ettiiin• gö • 
re, Aix • La - Chapelle tarikiyle tran
sit için, şimdiye kadar vize vermekte 
oldukça kolaylık göıteren alman ma -
kamatı, timdi, Almanya öteıinde itle· 
ri olan yolculara, timendifer tarikiyle 
gitmelerini •öylemekte ve Rhin'in ıol 
kayısında, Wnel'den Coblence'e ita • 
dar oaln meaafo dahilinde neler cerc-
yan ettiğini &örmelerine müsaade et
memektedir. 

Lüksembur&, 1 a.a. - Almanya 
Lüksemburg hududunda yeniden ~d
detU bir faaliyet hükUm ırilrme-kte -
dir. Alman kıtaatı bliyük manevralar 
varmış gibi rniltemadl hareket halin· 
dedir. Aynı zamanda Moıel ve Sarro 
boyunca tahkimat varoar. 

Garp cephesinde 
devriye ~arpııması 
Parla, SO ı.a. - 1 KAnunue .. ı ak -

ıam tebliği: 
Cephenin muhtetif noktallınnda 

devriyelerin milsademeıi ve lrarJalılıch 
hareketleri kaydedilmiıtir. 

Amsterdam, 1 a.a. - 1 t5 alman de • 
niz tayyaresinin Holandaya kaçtıkla
rına dair Holandalı kaptan Eton'un 
beyanatı setahiyettar Holanda maka· 
matınca tekzip olunmaktadır. 
Dört alman tayyarui deniez indi 

Berlin, 1 a.a. - Cuma tebliği reı -
misi: 

Garpte hafif topçu, keıif kollan 
faaliyeti olmuştur. 
Keıif tayyarelerimiz şimal denizin· 

de çok şiddetli bir f artmaya tutulmuş 
tardır. Dört denb tayyaremiz denize 
inmeğe mecbur olmuştur. T ·vareler 
kısmen hasara uğramıştır. M, .ttebat 
kamilen kurtarılmııtır. 

Belgrad'do komünist 
talebe nümayişi lnglli~ Hariciye 

Belçika •ahillerine cliifüp z.ararnz hole lconan 
alman maynlerinJen biri 

Belgrat, 1 a.a. - Havas ajansından: 
Dün komüniat talebe, üniversite 

duvayeni aleyhinde bir nUmayiı ter
tip etmişler ve bu yillden hukuk fa-

müsteıarının sözleri 
Londra, 1 a.a. - Sheafcreıt inriliz semiei bir mayne çarpm~ 

tır. Müthiı bir infili.k ohnuı, gemi bir kaç dakika zarfında bat
mııtır. Tayfa kurtulmuttur. Gemicilerden bir kaçı yaralanmı~tır. 

kültesinde bir takım karaaplıklar çık (Başı 1 inci Hylada) H b" d ·zaı • 1 aıara uğrıyan ar enı tı ı 
mı•tır. Nümayi~ilerden 50 kiti tov • yok ki azalacaktır. ki htıkümet ara- · ll"k 

'S n il Londra, ı a.a. - Norveç amıra ı 
kif edilmi•tir. Dig~ er nUmayi .. çiler, 11nda itimadın yenlde11 doğacağını • 1 b' . . 

'S "-' daireıi, hasara uğramıf o an ır ıngı• 
üniversitede barikatlar vücudo getir- mit ediyoruz. liz tahtelbahirinin iki ingiliz kruva -
mı.•lerdı'r, ·0niverıite, 3 gün için kapa· B. Butler, ı&sledni diğer but .. ~ 1. 

'11 u zörü tarafından Mo&torocy amanın& 
tılmııtır. Ve yeni kargqalılıclar çıktı- kın fark memlekotleriylo olan muna- getirilmit olduğunu bildirmektedir. 
.ır.1 takdirde bilimüddet kapalı kala - sebetlere intikal ettirerek fCSyle de • • • 
• ml • Bır vapur mayn• çarptı 
caktır. Jtir: 

Dün komUnlıt talebe ile diğer tale- Hatırlarsınız ki Mısır kıralı ve 1- Londra, 1 a.a. - Mercator vapuru 
beler aruında wkua gelen arbedeler rak barekili, İngiltere'ye çolıc dosta- bir mayne çarparak 6 dakikada bat • 
esnasında zabıta gelmeden evel, bir ne beyanatta buluamutlardır .. suudt mıştır. Mürettebat, bir kişi müstes -

be 1 i d na olmak ilzere kurtarılmıştır. Bunla-
kaç talebe yaralanmı1tır. Arabistan ile münaıe ter nnz e 

lngiltere'de yeniden 
silaha çağırılanlar 

çok mükemmeldir. rın bir kısmı yaralıdır. 
B. Butler, yeniden tUrk - ingilb ti- Bir Finlandiya vapuru battı 

caret meselelerine dönmüt ve ıözle- Londra, 1 a.L - Bir Finlandiya va-
rini şöyle bitlrtnlttit: puru bu aabah İakoçya l&hillcrinde bir 

B. Nunıan Menemencloğlu riyaae· mayne çarparak batmııtır. Geminin 
tindeki tUllk ıı.yetiylo yap.cafımıa aüvariai, karı11 ve 11 tayfaaı kurtarıl-

Londra, ı LL - Bu,Un neıredllen g<SrÜJmelerde elde etmekten hail kal• mııtar. Bir tahliaiye gemiei diğer mil· 
bir emirnamede, p yqında olan er .. nııyacağımrz pyanı memnuniyet ne - rettebatı hamil olan ikinci bir kayıtı 
keklerle ıeçen ı lllleırinlevel ile 2 ki- ticeleri, pek yakında kamaraya arze- araıtırmaktadır. 
nunuevel arasında 20 y·qını bitirmiş debileceğlmi kuvetle limit ediyorum. lıveç'in alacağı tedbirler 

Londra 
ve Paris 'teki. 

müzakereleı· 

Bundu aonra da Finlbdiya ile 
lnetrul olmaya baılamıılardır. Ga -
rip tecıellidlT ki Flnllndlya tarihte 
ikinci defadır ki •7fti mü·n:ırene için
de ayni pazarhia mevzu tetkil et • 
lllektedir. Napolyon Oaterliç'ten aoa 
ra lngiltere'ye karıı bir abluka tlya• 
••ti takip etmeğe ba~lamııtr. Bertin· 
de ve Mili.no'da neırettiii iki beyan
Iaffl. ---ç-~r la lmpara!&f 'if"alltfa.ın 
ıniinaaebet pek ziyade eamimileıti. 
O dereae ki birinei Alekaandr N apol 
toa'a yazdıiı mektuplarııı birinde : 

olanlar ukere çağrılmaktadır. Bun • Lord Halilakı'ın N. Menemenci- Stokholm, 1 a.a. - İsveç'in kara su• 
Budapeşte, 1 a.a. - Karpatlarda lar 9 kanunuevelde kaydedilecekler- oğluna verdiği ziyalet larında yeni alman mayn tarlalarının 

mac:ar - ruı hud~dunda bazı hadise • dir. Londra, ı a.L _ Hariciye nazırı bulunması, İsveç· hükilmetini garp sa-

(Ba:ıı 1 inci sayltKJa) 

niyet kafi selmiyot: vazife ve meau
liyet sahiplerinin bu iyi niyette, fiili 
ve müeaair neticeler almak zeminle
rini ha:ırırlaması icap ediyor. Hele 
aralanndaki aon anlatmalardan aon• 
ra, lnailtere ve Franaa için, Türk 
ihracatını kolaylattırmak eakiaindell 
çok daha mümkün bir hale gelmi§ • 
tir. B. Butler'in, Londra'daki mü -
zakerelerle, " Tü~k - İngiliz ticareti· 
nin malik olmaaı icap eden hacmi 
elde etmeaine timdilik mani olan en• 
s.aJeria _...c1- ıuJcbnlacaiı" hak
kmdald M•leri. Türtü,.e'de ferahla 
karıılanmııtrr. 

lu o14uh•,... 4a•t ıcabaacun~llll:.J..,.rf"ht.r.· ,..,~~:ı.,..·-Jı&ın-ııflııtt"lf-'-'m-:1P1--"'~::-"';·:>::;~~~~~~~P:=~~~~---~~~~~~Wıl8J~akininde kiin - . B el'lll watitffM Ş& tdlHbCrl iJU aı- mencio u fC«! ne ar a !' go e a Jometrelfk bir 
~acar makama~ı katıyen asılsız oldu

4 nıf silah altına çağrılan üçüncü sı • Je ziyafeti vermiştir. Davetliler ara- petrol borusu ln1aıt için tetkikatta 
gunu beyan edıyorlar. nıftır. Bu sınıfla 250 bin ki§i daha ıınd.a Türkiye büyük elçiai, ticaret bulunmak Uzere mütehassıslardan 

lngili:ı ve franıızlarla yalnıs hll 
deiil, iatikbal doetlan n müttefik • 
lwiyis. Bialeri birlettiren aulh ve 
müdafaa menfaatlerinin kıymeti. 
memleketleriınis ve milletlerimiz a .. 
rasmdaki her türlü münasebetleri 
artırmak Ye lunetlendirmek lüzu • 
munu kendililinden ilham ediyor. 
Analar tamimi 'Ye karııbkh olduk
tan aonra, Tfhtl heyeti ile iqilis •• 
fraatız mibak-.cilerinin ihtiaaalan 
eüratli kararlara Yarmak için kafi 
oldutu sibi, t .... üe edecek müaaae
betleri mütemadiyen inkitaf ettir • 
mek itin ele, bizi ittifaka kadar sö • 
türen makaat birliii batlıca teminat 
t.pil ediıor. 

- Artık demiıti, AYnlpa'da bir 
len varsın, bir de ben varım. Ve iki
iniz bir arada dünyanm mukaddera· 
tana hlkinı olabillriz. 

lnıiltere laralımn me1&jı 
Lon.dra, 1 a.a. - Noel münasebetiyle kı

rahn lmparatotluta hita.ben ndyodıa bir 
d1tt&j okuyacatı ramen bildirilmek'• • 
dir, 

Ruıya'ımı Fiılllbdi1a'da Bteden • 
beri gözü vardı. 13 Üncü asırdanberi üa yapılmak ib .... kendllerlne kira
lneç'in idaresi altmda olan bu mem- lanmaaı. 
leket Deli Petro aamanmda Rıuya • 4 - Şimalde Petaano cİ•armda 
..... iatiluına 11ğramıtt fakat Ruaya hudut taahihi SoVJ'etl•, emnİ· 
l'i7etad muahedeaiyle lev9i'• ait di - yellerinin taln-iyeei için bu tek • 
ier Baltdc nıemleketl.rini Y• Fin • liflerini• kabulünde ıarar etti -
1-di7a'nın bir kıamını alarak, diler ler. Hatta Molotof, aon .öyle -
ltı.nını ı•ri vermlıti. Birinai Alek • diii nutkunda di1or ki Finlin • 
'-adr " kardqi ,, Napolyon'daıı Fin- diya bunlan kabul etHydi Ye Sov • 
... dlya'71 lttedi. o da d•ıılalerde yetlel'e kartı iyi niyetlerini eöatenniı 
laaailtere il• •etıul olmak için le· ol .. ydı, Karelya'da ba•ı araziyi bile 
~'e kattı ha ... k•tte Ruya'tı •• • Finlandiya'ya terkedebilirdi. Finlan
be;t bataktı. V• Rtt17a 1801 ••nctıin· di:r• mukavemet edince, Sovyetler 
de Finli.ndiya'yı iatila etti. Gariptir ail&h kuvetiyle hedeflerini elde et • 
iti ayni Napolyon, ayni seneler için· Finlandiya'ya terkedebltırdl. Flnlln
de ayni mülahua ile, Ruaya'yı Oı - dlya'nın muka•emet edeeeline ıüp
lbanh imparatorlttfuna kartı da set• he yoktur. Fakat tiç mil1CJD nUfualu 
beat bırakmıttı. bir memleket yüz seksen milyon nü-

Finlar1dtya ıaot Hn .. indeD ltl 7 fuaha bit memleket karıı•rnda ne ka
'-ııeaine kadar Ruaya'ra tabi bir dar muka .. naet edebilir T Esa•• 
1c büyük dükabk H olarak idare edil- menim de fU noktada byetlere 
eli. Ve .9oV)'et rejimi kurulduktan müeaittir ı Finlandiya'Dlll müdafaa• 
tonradll' ki Finlandiya i.atiklalini ka- 11nda ehemiyetli bir amil ol.ıı albftlf 
~dı. Finlandiya müatakil devlet bet bin ıöl buıün donmuılur, ve 
hayatına basar basmaz büyük ve !ovyet Hker'letine kolay geçit vel"ir. 
ltanlı bir ihtilal ile kat§ılaıtı. Kızıl Bununla bertlbtt, So•r•tleriD Fin
fiııler, yenl hUkUmete karıı ayaklan- llndiya'yı letill etmek istedikleri 
dıtar ye ancatt Almanya'nın askeri filphtlldlr. Aakerl harekat ve hava 
)ard;miyledlr ki bu ihtllll bıutınla· bombardımanı, d•hilden bir ayak • 
hildi. H•lolnki t•htlnin muhtelif Yfl't'• lanmayı tahrik maksadını İ&tihdaf 
lerinde bu mücadelede ölen alman etmekte gibi ıörünütor. 
-•kerleri namına dikilen abideler, Sovyetler, anl111ılıyor ki, ke6dlle -
lıadirtinaa finlandiyahlarm Almaıa • riyle anlaoac~k bir hllk4metin ku • 
h hakkındaki ıükran hislerini ifade rulmasını temane çabııyorlar. Bıa , .. 
ethlektedir. bt!pledir ki biltUn tazyıkleri, bugün 

• Sovyetlerle Finlô.ndiya arasındaki 
ıhtilaf, So\'yctler'in bu meın!eketle 
lrıiinasebelJcrirai diğer BaJtık metn .. 
lekctleri t;ibi tan•im etm•i~ te!•b • 
lıüs etmeler:nden doğmuştur. Sov • 
l'etler Finlandiya iic bir karııhklı 
l'arclun pııktı İm7.nlamayı teıklif et· 
~İler. H:llbu•ti Finlarıdlya, Baltık gru 

Una mer&~up olmayıı> lskandinav 
~rubJnlı meı\ıup olduğunu söyliye • 
"ek bunu r~lctli. Diğer teklifler de 
~\lnlardı : 

1- Finlandiya l<örfozinde bazı a 
da.hnn Sovyet!ere terki. 

2- Leningrat civarına kadar ge -
len hududun 15 kilometre kadar ce· 
ti çekilmen 

3- Hanıö kaaabumm bir aık-1 

Flnlindiya'yı idare edenler üaeriDe 
te•clh ~dilmlftlt. Bunlara " aoytan ,, 
demiılerdir. Em1>eryaliatlerin aleti 
olduklarını aöylemiılordir. Molotof 
son nutkunda " Finliındiya'nm bu -
günkü ricaline ,, hücum ettikten son
ra diyor ki : 

" Bu m•aelenin, Finlandiya mille• 
tiyle doatane bir elbirliii yaparak 
bizzat Sovyetler Birlili tarafından 
sarfedllecek gaytetlerle halli lazım 
gelmektedir. ,. ve bundan aonra da 
§U ıöaler ıeliyor : " Anlaımak, Sov
yetler Birliii ile Finlandiya arasında 
bozulmaz bir dostluğun kurulmasma 
eaaa tefkil edecektir ,,. 

Bu sözler Sovyetlet'ln Flnllndlya• 
da.ki hedeflerini az çok tenYJr .eler. 

~ Ş. ~MER 

silah altına alınmış oluyor. nazırı B. Cadogan ve tanınmış f ransız mürekkep bir komiıyon tayinine sev
muharriri B. Paul Morand da bulun- ketmiştir. 

Stalin 
Harbin mesuliyetlni 

lnglltere ve Fransa' nın 
Qzerlne yOkllyor 

Moıko\ra, 1 LL - Tas ajanıı bildi-
riyor: 

Pravda ga .. ttai muhabiri, Stalin'e 
ıu ıuali ıormuıtur: 

19 a~uıtoıta, ıHıde Polltbttro'dı 
ı~ylenen "Stalln nutku,, na ve bu nu• 
tukta "muharip tarafların tamamen 
mahvedilmeleri için, harp kabil oldu• 
ğu kadar uzamabdır., denildi&int dair 
olarak tlavas ıjanaı tarafından ftri• 
len haberi Stalln naaıl kutıbyor ? 

Stalln, atağıdıld cevabı g~ndemıiı
tlr: 

Havas ajanıının bu haberi, haber • 
terinin pek çoğu gibi, yalandır. Bu 
yalanın, hangi çalgılı kahvede uydu· 
rulduiunu elbttte bilemem. Havaa a
janıı erkanı ietedikltrl kadar yalan 
ıö:ylesinlcr, ne de olsa inkar edemez· 
ler ki: 

muştur. 

Reuter, Lord Halifar'ın B. Numan 
Menemencioğha'ya gayet iltifatklr 
hareketin.in bilhaeaa nazarı dikkati 
celbetiğini kaydetmektedir. 

Almanya' da 

Finlandiya'ya karıı 

sempati var 
Kopenhag, 1. a.a. - Havas Ajansın· 

dan: 
Nıtlonal Tldence'ın Berlln muha -

biri, alman • ıovyıt doatluğucıun bu -
gün halk nazarında her zamandan da
ha az mergup olduğunu yazmaktadır. 
Halk, tamamiyle Finlandiya'ya taraf· 
tardır ve hatta nazi mahafili bile, sık 
ıık ı6ylendili veçhilı, Flnlindlya'nın 
gUnUn birinde Rusya'dan intikamını 
alacağına ümit etmektedir. Bu ınUna -
aebetle bundan 20 aene e"el atmanla • 
nn Plnllndlya'nın iıtikl&l için bol .. • 
vlklere karşı harp etmiş oldukları ha
tırlatılmaktadır. 

Resrtıt alman mahafm, ihtiyatlı "' 
ketfün davranmaktadır. Bu mahafll, 
Helslnkl ile Derlin ır111ndı hiçbir za· 
man bir ittifak bulı.ınmamı' oldutunu 

a - Fransa ile lnıiltere'ye taarruz beyan ile iktlfı etmektedirler. 
eden Almanya değil, bolki Almanya· Almanya' da hükümetin ucuiyeti 
ya taarruz edip, bu&ünkü harbin mcs- S1takholU1: 1 a.a. _ bav..a: 
uliyetini Üzerlerine alanlar, İngilte • Stokholm Tidningen gazetesinin Btr -
re ite Fransadır. llndekl muhıblrl, alman matb\latının Fln-

landi,.a h&diselıri hakkında. o da ru' men
b - Muhasamat başladıktan sonra baııt<lan olmak lizere, haberler neşretmek 

Almanya, Fransa'ya ve tngil,. re'ye için dUn akıama kadar in\lur ettiiini k•1'· 
dıdl1or • 

ıulh tekliflerinde bulunmuı ve Sov- Hariciye memurları ıovyet taarruzu kar-
yetlerblrllfi, Almsnyan'ın sulh tekli- ~asındaki alman byıtıuılrsını, ıov7etlerin 

fi k h. 1 k" Polonya itinde y:ıptıkları yardıma karı11 
ne açı ça ıa ır o muıtur. ÇUn u minnettarlıkta bulunmak !Uzumu ve Fin· 

Sovyttler birliği, harp çabuk durdu · landlyanın Alm:ınynya deılil Ruııyıya tı • 
rulurla, bütUn memleketlerin \re bil . "'•ccUh etmlt olmaaı ile inha çelıtılıyor. 

Bununla beraber, bu resmi propaııan.da
tün milletlerin vaziyeti, cezri suret · nın pek c;etin zorluklarla kerıJıla$tıtı gö· 
te düulcc:oği kanaatinde idi ve &cnr rlllliyor. Hatta lıalk kütlelerinin Finlandi-
0 kanaattedir yaya karşı olan semp:ıtisi dahili politikada 

· , . nılihlm bir &mil haline dahi gelebilecek· 
C - Cierek AJmanyan ın ıulh teklı 1 İ tir. Alm'ln tabitlcri ruı taarruzunu ta!:bih 

terini, gerek harbin süratle neticelen etmekte ve }.'on R'bbentropıın nıs dostu 
mesini temin maksadiyle Sovyetleı ~i.~asc-tlnl mUd:ıfaa eılen mahfiller günden 

, • ~ ırıe azalmakt~dır. 
bırlığf tarafından yapılan te§ebbilsle· ı. '.b:fkfirı l!mumire de inkişaf edc.n hissiyat 
rl, lngiliz ve Fransız zlmn:rdarları. uol~evh:ının nazı Almanyıısıns dilsman ol-
h l dueu ve diitman olarak kalacajı merke -
uıunetle reddetm §lerdlr. Vaziyet zindcdir ve Rus)~nın, Almanyacfan istlh -

bundan ibarettir. Hav11 ajansının çal- sal ıdebileceilnl tamamen eldı ettikten 
ll'llı kahve politlkıcıJırı bu vıkıılır.ı IOhra, B!rlin .~oıkovanın yayılmasını dut'· 
e.· • durmak ıstedıgı zaman Alman1aya kartı 
kartı ne dıyeblllrler l. ııliiacscii ıStrPit ~ 

Bu boru, senede 200.000 ton petrol 
nakledecektir. Bu miktar, leveç'in nor 
mal istihtakinin takriben Uçte biridir. 
Boru, altı ayda ln11 edilebilecek ve 
altı milyon krona malolacaktır. 

Bir İnpis uapuru claha 
Londra, 1 a.a. - 4558 tonluk ingillı 

Dalyran vapuru lngllterenln şark 81· 

bilinde mayne çarpmııtır. Vapuı- ağır 
ağır batmaktadır. MUrettebat bir tah· 
lisiye vapuru ile karaya çıkarılmış -
tır. 

Bir Danimarlıa uapara battı 
Londra, ı a.a. - 264 tonluk Gret • 

he ismindeki kUçilk Danimarka vapu • 
ruru bir enlı:ua çarparak batmıştır. 
Mürettebat ut ve salimdir. 

MiJınah.lı maynlere ltarıı 
Londra, 1 La. - Son zamanlarda 

batan vapurların ehemiyetli surette 
ualmaıını bakılarsa düşmanın artık 

miknatıelı mayn tarlaları vilcı.ıde ge -
tlremedlfi anla1ılıyor. 

Diler taraftan bildirildiğine göre, 
miknatıılı mayn tehllkeıine nihayet 
vermek Uaere yapılan tecrübeler ta • 
ınamcn memnuniyet verici ve tatmin 
edici bir tekilde devam etmktdir. 

Batırılan alman denizaltııı 
Paris, ı a.a. - Batmış olduğu diln 

haber verilmiı olan bir tahtelbahir 
hakkında neşredilmi1 olan r9111i bir 
tebli~de bu alman taıhtclbahicinıin 
bir kafileye taarruza hazırlanırken 
ticaret gemilerine refakat eden bil 
muhrip tarafından yakalanarak batı -
rılmıı olduğu tasrih edilmektedir. 

Banknotlar 

Falih Rıfkı ATAYJ 

Bir Macar gazetesinde 
--

Rusların baıhca 

menfaatlerine dair 
yapllan neıriyal 

Budapeıte, 1 a.a. - Kıss Ujsag ,._· 
zetesi, rus • Finlandiya ihtilafına da
ir neırettiği ilk tefsir yazısında, rua • 
Finlandiya harbının cihan siyaaetl 
bakımından arzettiği ehemiyetin tU 
yakın günlerde anlaşılacağını söylo -
mektedir. Hükümcte mütemayil olan 
bu gazeteye göre, rusların başlıca men 
faati. hakikatte 'Karadenizin müdafa-

Ankara: 
kaaıodan: 

1 a.a. _ Türkiye Merkeı Be.• asındadır. Bu sebeple şimalde, vaziye
tin süratle tesviyesi, tevakl:i:;i imkan

banknot e sız bir keyfiyet idi. 30·11-939 akıamı itibarile 
misyonunun Va:tİyetl eudur : 

Faraziye, Sovyetlerin, aynı zaman• 

151•741•563 lira da lki ite birden başlamak istemedik -
leri zaman, almayı itiyat edindikleri 
vaziyete tetabuk etmektedir. 

Bankanın açılışında 
banka kanunu mucibince 
deruhte edilen miktar 

Banka kanwıunun 6 - 8 
maddelerine tevfikan ha
zine tarafından vaki te • 
diyat olup tedavülden 
geri çekilıniı:ı olduğundan 
bundan tenzil olunan: 

Budape§te'de, Finlandiya lehinde 
bir çok dostluk .e..::alıürlt:ri ) .ıı>ılmış-

17 .307 .666 11 ra 
tır. 

Bu ml'ktar banka kanunu 
mucibince altın mukabili 

141.440.897 lira 

yapılan emisyon 17.000.000 lin 
ile reeskont mukabili 
,-.pılan emi•:roıı 119.000.000 lira 

?Q?.440.897 lira 
Jl&y~ ~· M-11~ taribilldtki 

tedevWiin umum )'ekünu iki yüz doksan 
yedi milyon dort yıiz kı•kbin setiz yüz 
donan yedi liraya balll olmaktadır. 

Bu Jekfuıun 242.024.165 lirası yeni harf 
li banknotlardan mütebaki SS.416.0l2 lira
sı da eaki harfli banknotlardan IQÜtcselr.
~ 



Şiir ve musiki. .. 
Herkesin zevkı bir türlü olur : mediğimiz o etten batkaaında bul -

mak mümkün değildir. öteki lü • 
zumlu madenlerin de hepsi tamam
dır. 

Türkiye'nin 
misali 

Yazan Jean Derly Marianne'da 

Harbin başındanberi 
Bita rafların zayiatı 

Bertin, 1 a.a. - D. N. B. tebliğ edi
yor : 

İngiltereye giden düşman ve bita • 
raf gemiler zayiatı mütemadiyen art
maktadır. Harbin bidayetindenberi 29 
teşrinisani 1939 a kadar denizaltılar • 
dan ve maynlerden batan vapurlar : 

Türk İktisat cemiyeti 
ilmi toplantısında 

Fiyat lesbili meselesi 
tetkik edildi 

( __ R _A o_v_o_) 
TÜRK!YE 
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A N K n h r. 

CUMARTESİ - 2-12-1 9!.'1 
Saat : 

Gazete okurken en ziyade hoıuma 
giden yazılardan biri de " sığır eti 
alınacak ,, diye haber veren ilan • 
lardır. Bu yazının baılığını görün
ce, Yetil bir çadırda yan yatmı§, bol 
bol otladıktan sonra geviı getire • 
rek, güler yüzüyle, gelip geçenlere 
eğlenir gibi bakan inekler gözümün 
önüne gelir • • • Sonra da onların 
baraaklarından yapılan kiriılerin, 
utlara ve kemanlara takıldıkları za
man çıkardıkları güzel ahengi du. 
yar gibi olurum • • • 

Türkiye enternasyonal sahada va • 
ziyet aldıktan sonra Akdeniz düşma
na sıkı surette kapanmıştır. Üstelik, 
bütün Avrupanın daimi meşgalesini 
teşkil etmiş olan Boğazlar, bundan 

Fakat, sığır etinde bulunan ve bö.yle, müttefiklere açılabilir, halbu
d~ima hatırda tutulması iyi olan ki Hitler'le onun çömezlerine sımsı
bır hassa, onda iyot madeni bulun- kı kapalı kalmaktadır. 
masıdır. Vücuttaki ehemiyetini bil- Türk ordusu 1 Tarih boyunca bu or
diğiniz ve zekanın işlemesi için lü- dunun kıymeti, seferleri ve. meziyet
zumunu, tabii, unutmadığmız tiroit leri, neferlerinin yiğitliği ve şefleri
guddesinin temeli bu madendir. 0- nin bilgileri dikkate çarpmıştır. Rus-
nu ·balıklardan sonra- kara hay • tarın İstanbul üzerine girişmiş olduk 
vanları arasında yalnız sığır eti ve· lan her taa~ruzda ne acı mağlfıbiyet· 
rir ... Belki: lere uğramış ol<luklarını hatırlıya -

a. - Teyit edilmiş bulunanlar: 
185.248 tonlatoluk 59 bitaraf vapur 
dahil olmak üzere 639.689 tonilatoluk 
162 vapur. 

b. - Bunlardan ayrıca 39.321 toni
Uitoluk lö bitaraf vapur olmak üzere 
96.079 tonilatoluk 32 vapur. 

Demek oluyor ki, harbin başından 
29 teşrinisaniye kadar 735.768 tonila
toluk 194 vapur batırılmıştır. 

Türk iktisat cemiyeti dördüncü il· 
mi toplantısını yapmıştır. Bu toplan
tıda üçüncü toplantının devamı ol • 
rnak üzere fiyat kontrolü meselesi ba
his mev..ı:uu edilmiş v~ azadan bazı
ları tarafından muhtelif memleketler
deki azami fiyat ve fiyat kontrolü 
hakkında tebliğler yapılmıştır. 

13,30 Program ve memleket Sl! " t · y~~ı. 

13.35 Ajans ve mctcorolo11 na.>tr.cri 
13.50 Turk muzigi : 

Çı:lanlar : l\eşat Erer, Ce\det Kozan, 
kcfik Fersan, Kemal N. Seyoun. 
Okuyan Mu .. eyyen SENAR : 
1 - üsman beyın hıcazkar peşrevi 
2 - Arıi bey - Hıcazkar &arıtı • Bir 

halet ile süzdü yıne ı;e,.mini dl.
dar. 

Halk konseri 

Asım Süreyya İloğlu, (1914) de ta· 
haddüs eden vaziyetlerin tamamen hi
lafına olarak, garp memleketlerinin 
bu defa başlamış olan muhasernatı 
maddi ve manevi bakımdan büyük 

3 - Udi Mehmet . Hicazkar i3rkı • 
Seni candan &everim 

4 - O&man Nıhat - Hıcazklir tarkı • 
Ellere uzaktan bak bana yakın 
gel. 

5 - J<cşat Erer • Keman t.ak&imi 

Şiirden ve musıkiden hazedeme
diğim günlerde bu yazılar bana bat 
ka türlü fikirler ilham ederler: Sı
ğır cinai hayatta iken, bize diıiıi • 
nin aüdünü bol bol ver<fikten bat • 
ka, dağlara tırmanan arabalarımızı 
çekerek, tarlalarmıızr süren sapan· 
)ara takılarak insan oğlunun en de· 
ğerli ve en dayanıklı yardımcıların· 
dan bir olur • • • Kesilip etleri ka • 
saplara verildikten sonra derisi in • 
aan oğlunun ayaklannı korumaya 
yahut kotum olmaya, kıllan eğer • 
leri doldurmaya, yağı mum ve aa • 
bun yapmaya, kemikleri yan yan • 
dıktan aonra, en çok sevdiğimiz §ey 
olan tekeri temizleyerek beyazlat· 
maya, isterseniz kaynatarak tutkal 
yapmaya, boynuzları bile süslü ba. 
yanların ayna kar§ısında dünyada 
en güzel buldukları kendi hayalle
rine bakarken ellerinde tuttukları 
podra kutuları yapmaya yarar. 

- O halde sığırın kendisi neden lım. Ve hatta türk kahramanlığının 
zeki. değiJd~r.? fransız ve ingiliz kurmaylarının hay
• Dıye:eksınız İyot madeni zekayı ranlığını kazanacak kadar harikalar 
ı§let~~ge yarar, fakat işlemeğc za- 1 göstermiş oldu"'u Çanakkaleyi de ne-
len · ıstrdadı ol ı · ı S ~ b 5 inci Halk konseri Riyaseticüm • an ze ia arı • . . ıgı · den hatırlamıyalım ? 
rın pek zek" b" h ı d hur Filarmonik orkestrası tarafından 

hazırlıklarla karşılamış olduklarını 
ve b.u itibarla geçen harpte gördüğü
müz fiyat zikzakların::ı şahit olma • 
dığımızı söylemiştir. Fransa'da bu • 
günkü fiyat disiplininde psikolojik a
millerin de büyük tesiri vardır. Yirmi 

6 - ······- Suzinak şar;u • Görünce 
ıerdanında çifte hali. 

7 - Suzinak saz: semaisi 
• _ 1 ır ayvan o mi\ ığı Bugün, Mustafa Kemal tarafından 
ınsan oglunun kendisine \•erdiği her ' tazelenmiş ve modernleştirilmiş olan Müzik öğretmen okulu konser sal o -
zahmete katlanmasından anla,.ılır • b d h h . b: -d nunda 2. 12. 1939 cumartesi günü sa-

d . . " u or u er angı .r garp or usunun -. . . 
aa a, ıyı beslendiği ve nesli Üretil- 1 • kr 1 l'kt" Ü l"k b 1 .... (16) da verılecektır program şu -

8 - Hüzzam türkü · Alıverin batla • 
ma.ıııı 

9 - liursa halk türküııl1. 
14.30 Müzik (Riya.seti Cilmhnr bandoau • 

Şef: Ihsan Künçer) : 

Fakat onun insanlara en faydalı 
o!an kısmı etleridir. Adalelerinin 
yani lop taraflarının terkibindeki 
albümin ile yağ arasında bile -bat· 
ka etlerin hiçbirinde bulunmıyan
riyazi bir ahenk vardır : Birincisi 
yuzde 20, ikincisi yüzde 10. Hal • 
buki koyun etinde bu nisbet bakı • 
nız ne kadar acayıbtır : 11 ile 17 .• 

Vitaminleri arasında gene düz • 
gün bir niıbet : A vitamininden 
yüzde 100 ölçü, Bl vitamininden 
onun tam yansı, B2 den hep uygun 
bir niabetle yüzde 125 ölçü. Hal • 
buki koyun etinde bu vitaminlerden 
yalnız ikincisi bulunur. Demek ki 
bizi mikroplu hastalıklardan koru
mak, sinirlerimizin sağlığına hiz • 
m~t etmek, yediğimiz tekerleri iti· 
mıze yarayacak hale getirmek ve 
çocuklarımızı büyütmek için aıtır 
eti koyun etinden daha uygun gelir. 

Sığır etinin -bilhassa çocuklar ve 
uençler için- ılaha büyük faydası 
onun albümin kısmını teıkil eden 
aminli asitlerindedir. insanın vücu· 
dunu teJkil eden, onun endamını gü 
2elleıtiren bu maddeler bakımın • 
dan İnsan vücuduna en yakm olan 1 
aığır etidir. 

Madenlerine gelince : yüzde 3,5 
miliğram çelik ve onun yanında 
0,028 manganez, baıka hiç bir ett., 
bulunamaz. Neaiçlerimizin temeli 
olan potaayom madeninden yüzde 
340 ve kanımızm temeli olan sod
yom madeninden 50 miligram de
recesini baıka hiçbir et vermez. Ke· 
miklerimize lüzumlu olan ve bizi 
rümatizma ağnlanndan koruyan 
kireçten yüzde 10 miligramdan faz· 
laımı yalnız bizim yemediğimiz el 
verir. Gençliği devam ettiren ıtık 
gibi manyezyom madeninden de 
yüzde 10 miligram nisbeti gene ye-

HULASA 

d'•· . . b aynı ım an arına ma ı ır. ste ı , u d 
.~gı ıçın u zahmetlere katla.nmak orda, kendini terkip eden adamların ur: . 

luzumunu anlayacak kadar derin b"~t ·· f h" t" Şef: Ernest Praetorıus 
d " .. • u un evsa ına sa ıp ır. 1 A 
U§uncelı olduğunu daima dalgın B d 1 b • 1 el k - nton Bruckner (1824 - 1896): 

b k . u a am ar • u cengaver er eme U .. . 
a ıtı bcllı eder. d h d • 1 d .. k"" h t .. k vertur sol mınör. a a ogru o ur u, çun u er ur 2 R b S h 

G. A. bir cengaverdir - bir zamanlar Avru-
1856

) -:- 0 ert c umann (1810 • 
panın bir kısmını fethetmiş olanların · 

İngiltere Maliye Müsteıa:ı 
bu h::ıyırlı torunları, s2rsılmaz bir ma Konçerto la minör Viyolonsel ve 
ncviyata sahip mümtaz birer asker • orkestra için, op. 129. 
dirler. Onların hararetli vatanperver- Çok çabuk değil - yavaş çok canlı 

Belgraf'f a liklerinc iradelerini kuvetlendiren ve Solist: Davit Zirkin. 
B 

1 
! . . 1 cesaretlerini tehyiç eden hakiki bir 3 - Anton Dvorak (1841 • 1904) 

.. e grat, 1 a.a. - ngıltere malıye imanı da il:lve etmek Iazım1ır. 2 inci Senfoni re minör, op. 70 
mustcşarı Nikson Yugoslav ticar~t na / Yeni Türkiyen'in şefi ve asrımızın a) Allegro maestoso 
zırı tarafından bugün kabul edilmiı::- b . h · tl · d b" · 1 b) Poco Adagio 
t • ~ en arız şa sıye erın en ırı o ma • 
ır. dan önce pek büyük kıymete malik c) Scherzo vivace 

Belgrattaki siyasi mahafı"l Nı"k,.on'· c) Final Allegro 
u bir general olan Kemal Atatürk, or • ~ ' 

un vazifesi hakkı~da sıkı bir ketu - ı · · o.la ı:r.u·· zı" i'T ı" l'onserı· 3 12 duyu rasyonel bir temel üzerinde or- rncı ;..ı • t> ' • • 939 
miyet muhafaza eylemektedir. . s:ıat 16 da. gamze etmiştir. 

Atatürk bir çok pilot ve makineli 
Kadın Terzisi tüfek mektepleri kurarak havacıhğa 

cidden parlak bir hamle yaptırmıştır 
Cemal Bürün öyle k} halen T~ir~iy~n'in tayya~e 

J 

mevcuuunun on mıslı pılot vardır.Bıc 
Birinci kanunun 3 üncü pazar ve tayyare imali için bir ay kafi geldiği 

4 üncü pazartesi günleri yeni model halde bir pilot yetiştirmek için iki se· 
teriyle birlikte Ankara Palas'ta bulu- ne icap ettiği gözönünde tutulunca 
nacağını müşterilerine bildirir. bu, bilhassa kıymetli bir unsurdur. 

Bir doöuni -
Ankara hul:uk fakültesi medeni 

hukuk profesörü Dr. Cahit Oğuzoğ· 
lunun bir kızı cu.myaya gelmiştir. 
Anne ve babasını tebrik eder, yavruya 
saadetli uzun ömürler dileriz. 

ASLAN YÜREKLi RIŞAR'IN T ARIHlNI YAŞA TAN .... 

Fransızca sözlü ve tamamen renkli 

YATA K U R·T AN R llA n 
ER ROL FLYNN - OLIVİA de HAVİLLAND 
Senelerin ... Asırların ..• Eşini yaratamıyacağı Haşmet ve azamet filmi 

Bugün matinelerden itibaren 

Ulus Sinemasında başlıyor 
Milyonlar sarf ile yapılan en yüksek aık ve kahramanlık destanı 

DIKKA T: Bu aktam için loca ve numaralı koltuklar sabahtan 

satılmaktadır. Ayrıca: Metro Jurnal en aon dünya havadisleri 

12,15 Ucuz matinesinde Polo Şampiyonu tamamen türkçe 

Tl: 2193 

Bir ıimal memleketinin bir Burjuva ailesine mensııp 
Tonio Kröger, belki annesinden aldığı cenup kanının 
tesiriyle, daha genç yaşında artistik temayüller izhar 
ediyor. Daha on altı yaşında aarıaın ıenç İnce Holm'a 
aşık oluyor, aşkın bütün iztirablarını duyuyor, fa.kat 
büyük hayal sükütiyle dünyada aık ve sadakatin inıkln
ıız olduğunu ıörüyor, ve kendini tamamen ıanata, ıli· 
re veriyor. Şimdi bir artist arkadaıına aanat hayatın
dan edindiği tecrübeyi, bilhassa kendinin ıanat nazari
yesini anlatıyor. 

No: 10 

beş senelik bir fası la<lan sonra, tekrar 
başlıyan büyük harbın ancak içtimai 
ahengin muhafazası suretiyle kazanı
labileceği hakkında yapılan mütema
di telkinler, müstehlik kitlelerde en
füsi düşüncelerle, munzarn taleplerin 
doğmasma mani olmustur. Diğer ta
raftan istihsalin her h;ngi bir inkıtaa 
uğramaması için alınan ciddi tedbir
ler de bu fiyat dis iplininin teessüs ve 
devamında kuvetli bir amildir. 
Konfcransçıya göre, mevcut stok

ların ve azalan arzın uzun müddet ih· 
tiyaçları karşılıyabilmesi için bazı 
memleketler tarafından vesika usulü
nün ihdası düşünülmesine mukabil 
Fransa'da böyle bir tedbirin henüz 
bahismevzuu olmaması, stokların ge· 
ni§liğiyle beraber, is t ihsalin eski sey
ri~i muhafaza edebileceği kanaatine 
mustenittir. 

T.ica.rct erbabının, 1 eylül tarihin
dekı fıyatları değiştirmekten mene· 
dilmiş bulunmaları da bunların, pey
derpey elden çıkardıkları emteayı, 
gene eski mübayaa bedelinden teda
rik edebilecekleri hakkında kati bir 
kanaatle kabiliizahtır. Fransa'da bu
gün fiyatları tanzim eden kanun bü
yük bir elastikiyet arzetmektedir. 
Kanun organik bir miidahaleyi derpiş 
etmektedir. Fiyat akti bi; tazyik al
tı nda bulundurulmuyor. 11/I~şruiyeti 
tesbit olunan tcmevvüçlere ayak uy
duruluyor. Bu bakımdan da, 1914 -
l.918 harbinin ortaya koyduğu haki-
J ' • u . , . • .. . • - .. 

dildiği anlaşılmaktadır. 

Dr. Haldun · Sarhan İngiltere'nin 
fiyat tesbi ti tedbirlerini anlatmıştır. 
Tebliğ hühi.sası şudur: İngiltere'de 
1 ağustostaki normal fiyatlara istih
sal ve satış masraflarındaki artış ila
ve olunmaktadır. Hakem heyetleri i· 
tirazları tetkike amadedir. Mahalli 
ve merkezi: fiyat tanzim komiteleri 
ihtikar şikayetleriyle de uğraşmakta
dır. Ağır cezai hükümler vardır. J. 
M. Keynes'in teklif ettiği ve şimdi 
tatbik sahasına geçen mecburi tasar
ruf istihlak piyasasına akan iştira ku
vetlerini tenkis ve tanzim ile fiyat 
yükselişini önliyerek istihsal amille
rini harp sanayii için serbest bırak· 
mak gayesini gütmektedir. Mecburi 
tasarrufla bi[iken iştira kuveti harp 
sonrası depresyonunu önlemek ve 
normal ekonomiye geçmekte çok kıy
metJi bir yardımcı olacaktır. 

Dr. Haldun Sarhan'dan sonra Nua-

1 - Fraıu: Von Blon. Marı 
2 - Riclıardz - İspanyol rapeodW 
3 - G. Pares · Rişild üvertıirü 
4-P. Vcllones • Prelüd, ve HW 

da=ı. 

15.15-15.30 Miızik (Dans mlhı:iği • P1.) 
18.00 Program 
18.05 Memleket s:ı.at ayarı, ajans ~e m-. • 

oroloji haberleri. 
18.25 Müzik (Radyo caz orlı::estrau) 

19.00 Türk mlizif;i : 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, Ce. .. 
det Ko;ı;an, Ruşen Kam. 
1 -Okuyan: Muzaffer hkar : 
1-Arif bey - Hicar şarkı • Saydey • 

ledi bu gönlümü. 
2--······Hicaz şarkı - Ne bahtnndır 

ne yari bi aman. 
3 - Rıza l>ey · Hicaz şarkı • G&mJ:e· 

den hançer takınm15. 
4- Refik Fersan • Hicaz p.rkı • 

Mahmur ufuklarda batan gün gibi 
ölgun. 

5- Arif bey - Hicaz prkı • Aman 
dağlar canım dağlar. 

2 - Okuyan: Radife Erten : 
1 - Sel. Pınar · Eviç şarkı - Göz yq. 

!arınız kalbime toplanmış. 
2- lshak Varan · Eviç Şarkı • Son 

ayrılığın matemi. 
3 - Nikogos - Ferahnak ııarkı • Bir 

tıflı yosma ecla pek. 
4- Halk türküsü • Esmer bugün ai· 

lnmış. 

3 - Okuyan: M efharct Sağnalı: ı 
1 - Udi Ahmet · Hicaz şarkı (Recayı 

vul için ol ıuliz:are 
2 - ··--- Hicaz türkiı - Yürü dilber 

Ylirü ömrümün varı 
3 - ·:-···- Hicaz türkü • Ell gözle· 

rıne kurban oldufum. 
4 - •·•·•·•• Hıcaz türkü · Sarı kurdele 

20.00 Konuşma 
20.15 Türk müzi&i: Karışık program 

~alanlar:. Hakkı Derman, Şerif° İ~li, 
asan Gur, Hamdi Tokay, Baari Uf· 

21.00 M.iız ik (Küçük orkestra • Şef ecip 
Aşkın) : 
1 -Tschaikovr.ky - Rus dansı 
2- Valtcr Noack • Romantik üver

tür. 
3 - Paul I .. incke • Küçük kalp (En

termezzo) 
4- Joh. Strauss - Şarap, kadm ve 

!$arkı (vals) 
S - Jarneflt - Ninni. 
6- Ziehrer - Eıskiya oPeretinden 

potpuri. 
22.00 Memleket saat ayarı, ajans haberleri 

ziraat haberleri. ' 
22.15 Konuııma (Ecnebi dillerde) 
22.45 Müzik (Cazband • Pl.) 
23.25-23.30 Yarınki program. v~ kapanıı. 

ret Uzgören lsviçre'de tatbik olunan 
fiyat k"ontrol kanununu izah etmiş ve 
diğer memleketler hilafına olarak ls
viçre'nin halka gıda maddelerini stok 
etmek tavsiyesinde bulunduğuna na· 
zan dikkati çekmiştir. Hamit Çağıl 
da Amerika Birleşik devletlerinde a
lınan iktisadi tedbirlerin fiyatlar Ü• 
zerindeki tesirlerini izah etmi§tlr. 

Fakat bu, onun takdirini istidadım için, kendi
mi yükseltmek ve teıvik etmek için kullanmama, 
ve büyük bir adam rolü oynıyan bir maymun suratı 
takmarak, onu ciddi telakki etmeme mani olmaz ••. 
Hayır! itiraz etmeyin Liıavveta! Daima, kendimi 
l:atmadan beteri olanı oynamaktan ölürceaine uaa
nıyorum ... Doğrusu, sanatkar bir adam mıdır? "Ka
dına" sormalı bunu. Bana Öyle geliyor ki, biz sa
natkarlar, hepimiz, ıu papalık mugannisinin tali· 
hini paylatıyoruz... Bütün heyecanımızla ilahimizi 
okuyoruz, fakat •.• 

Sizi insanlardan ayıran ve gittikçe derinleşen tena
kuzlar, bilgiler ve duygular uçurumu. Artık yalnız 
ve münzevisiniz, ve bundan böyle hiç bir anlafDUl 
imkanı mevcut deiildir. Ne talih! Ve bir de farze
diniz ki, kalbiniz hala, bunun dehtetini hiuedecek 
derecede yaııyor ve ıeviyor! •••• 

"Kıymetinizin alevi ıuurunuzda belirmeğe hat
lar, çünkü bin kiti içinde alnmızdan damgalandı· 
ğmızı farkederıiniz, ve bunun kimsenin gözünden 
kaçmadığmı bilininiz. Dahi bir aktör tanıdım, gün
lük hayatında marazi bir utangaçlık ve korkaklık
la mücadeleye mecburdur. Kendi kıymetinden edin 
diği keskin kanaat, hayatta ancak temsil etmeyi 
bilmek, bunun haricinde ne rol oynıyacağmı bilme· 
mek vakıasına İnzimam ederek, bu mükemmel ar· 
tisti ve bu zavallı adamı • • • . 

latan bir prenain çizgilerinde de okuyabllirıiniz. 
Burada aivil kıyafet bir ite yaramaz, Liaavvetal 
Kıyafetinizi değiştiriniz, maıkeleniniz, bir aef aret 
ata§eai veya izinli bir muhafız alayı mülazimi gibi 
giyininz, fakat beyhude ... Gözlerinizi kaldırmaya, 
bir aöz aöylemeğe pek az ihtiyacınız olacaktır. Ve 
herkes derhal tanıyacaktır ki siz beşeri bir varlık 
defilıiniz, lakin yabancı, acaip, batka, farklı bir 

teY··· 

tanıyorum, aaçlan ağarmıı bir it adamı, roman 
yazmağa istidadı var. Bu vergiyi bot vakitlerinde 
kullanıyor, ve bazan eserleri fevkalade enteresan. 
Bu Üstün istidada rağmen - rağmen diyorum -
mutlak kusursuz bir adam da değildir; bilakia, bir 
kere uzun bir hapis cezaıma çarpılmıttr, ve yerin· 
de esbabı mucibe ile. Böylece, kabiliyetini ilk def., 
hapishanede fark etti, ve onun mahpusluk tecrübe
leri eserlerinin aaıl saikini teıkil ediyor. Ve bura· 
dan, biraz cüretle, ıunu çıkarmak mümkündür ki, 
ıair olmak için her hangi neviden bir hapishane ta• 
nımak zarureti vardır. Bu adamı hapiahaneye aev. 
keden şeyin, onun hapishanede edindiği tecrübeler
den çok daha yakından sanat ilhamının kaynağı
na bağlı olduğundan ıüphe · etmemek mümkü:ı 

müdür? Roman yazan bir bankacı, nadir bir şe:r 
bu. Fakat suç itlemiyen, eksiksiz ve sağlam bir 

bankacmm roman yazması, bu aala görülmeyen bir 
fe)'. Evet, gülünüz isterseniz, fakat biliniz ki söy
lediğimin ancak yarısı ıakadır. Dünyada sanat ib-" Biraz utanmanız icap ediyordu galiba, Tonio 

Kröger, timdi çaya buyurunuz, su çabuk kaynar, 
iıte sigaralar. Soprano'da kalmııtrnız, devam edi
niz. Fakat utanmanız icap ediyordu, galiba. Ne 
gururlu ihtirasla mesleğinize, İstidadınıza kendini
zi verdiğinizi bilmeseydim ... 

"lstidaddan bahsetmeyin, Lisavveta. Edebiyat 
bir allah vergisi deği!dir, o bir allah lanetidir, bili
niz bunu. Bu lanet ne z.amı.r.. kendini biuettirmeğe 
batlıyor? Erken, feci bir tarzda erken! Hayatın, 
allah ve kainatla ahenk ve sulh içinde yaıamağa 
hakkımız olduğu bir çağında. Kendinizi bafkala
rmdan ayn hiııederainiz, diğer insanlarla, her gün
kü, gördüğünüz, namuslu insanlarla, aranızda an· 
laıılmaz zıddiyetler bulunduğunu f arkedersiniz: 

Bir artist, hakiki bir artist, aanatı içtimai bir 
meslek olanlardan biri değil, lakin talihi önceden 
çizilmit ve lanete uğramıı bir artist, büyük bir ka· 
labahk içinde beUi olur, bunun için keskin bir göze 
lüzum yok. 

Baıkalanndan ayrı olmak, dünyanın geri ka
lan kısmına ait olmamak, tanmınıı ve görülmüt ol· 
mak hissi, hem ıahane ve hem de aıkıcı bir fey, o· 
nun yüzünde okunur. Ayni edayı aokakta sivil do-

"Fakat sanatkar nedir? Beşeri gevıeklik ve 
tenbelliğin yenilmez göründüğü bundan baıka bir 
mesele daha olamaz. " Bu bir vergidir " diyor, mÜ· 
tevazıane namuslu insanlar, ki bir artistin tesiri al· 
tında kalıyorlar. Ve onlar, temiz ve asil eserlerin 

ancak temiz ve asil metlerden geleceğini sandık
larından, kimse burada bahsi geçen "vergi"nin, a
cmacalc bir karphğı bulunan "pek fÜpheli bir ver
gi" olduğundan kuşkulanmaz ... Herkes artistlerin 
pek vehimli olduklarını biJiyor, - ve gene mallim· 
dur ki bu iyi vicdan sahibi ve değerleı İne sağlam· 
ca İnanan İnsanlann hali değildir ... Görüyorsunuz, 
Liıavveat, ruhumun derinliğinde, artist tipine kar
tı, yukarıda daracık ıehirde atalarımın çingeneye, 
kam~ınr çalan serseri l\anatkara kartı beslediği 

nefreti duyuyorum. Biraz dinleyiniz: bir bankacı 

daı ve onun insanlar Üzerine yaptığı tesirlerden del· 

ha endiıe verici bir ıey yoktur. Artistlerin en tipik, 

ve binnetice en kuvetliainin en fevaklade ibdaım 

ıılmız, Triıtan ve lıölde kadar marazi ve iki manıı.h 

bir eseri alınız, ve bu eserin, aıhatlı ve he.ssasiyeli 

pek normal genç bir varlık üzerinde husule getir • 

diği tesiri müşahede ediniz. Onu da, yük3e!mi~, ku

vetJenmiş, atefin ve asil bir heyccanle dolu, bıelki de 
yaratmak ateıine tutulmuı göreceksiniz .•. Namus • 

kar amatör. Biz artistlerin ruhumuzun dibi onun 
" ate~li kalbi ,, ve " samimi heyecanı ,, ile tahlil et• 
tiğinden bambatkadır. 

(Sonu var) 
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F•nla" nd·ıyalılar :;~~:~~~~u~~:~:~:~~ ~~~t:;;~~~~}; Son Finlandiya Sovyet· (Başı 1 inci sayfada) 

hri kar~ısında istifada ısrar etmiş · 
t.r.,, 

Lcndra radyosu, Cajande'l' hi.i.kü ~ 
n1~ tinin butı.in partileri ihtiva eden 
b.r milli birlik kabinesi kurulması 
Vt! sovyetlerle müzakerenhı açılabil -
n.esi ve sivil halkın bombardımanlar
la telef olmaması için istifada israr 
ettiğini kaydetmektedir. 

1 gal ettikten sonra, Perı1okı şehrıne 
yaklaşmışlardır. Bu harekat esnasın- • • d • d 
da, onlarca esi,r alınmıştır. Havanın ıhtıla" fına aır U .. nya 

llllll il llllll lllll il lllllll il 111111111111111111111111111111 . muhalefetine rağmen tayyarelerimiz 

Kareli mmtakasında ::~f:!:;~::i:~::~m·~=~da~~:: gazetelerinin yazdıkları 
mukavemet ediyorlar Zaten gene Anadolu ajansının Nev

York manreçli bir telgrafında da bu 
cihet su suretle teyit edilmektedir : 
".Ne~york Taymis gazetesinin Ko -

penhag muhabirinin bildirdiğine gö
re, sovyet talepleri arasında " Başve -
kil Cajander ile hariciye nazırı Erk -
ko ve başkumandan mareşal Manner -
heimden mürekkep harpçi efendile -
tin" uzaklaştırılmaları mevcut bulun
lllaktadır.,, 
Şimdi gene evelki Helsinki telgrafı-

nı okuyalım : 
"Başvekil Cajander'in istifasından 

ııonra yeni kabineyi sabahleyin çok er
kenden sabık maliye nazırı olup Mos
kova müzakerelerinde Finlandiya de
legeliğini yapmış olan Tanner teşkil 
etmiştir. Yeni hükümet sovyetlerle 
mütareke müzakereleri yapmıya ça -
lışacaktır.,, 

Fakat bu haber sonradan teyit edil
tnemiştir. Tanner'in hükümeti kurma
dığı anlaşılmaktadır. Nitekim Londra 
Ve Faris radyolen yeni kabinenin teş
kiline Finlandiya bankası müdürü 
ni'&to Ryki'nin memur edildiğini b.il
dirmiştir. Gene Sovyet Rusya ıle 
M:oskovada müzakerelerde bulunan 
l>aosikivi'nin kabineye dahil olduğu -
nu söylemiştir. Bu suretle kabinede 
esaslı tebeddül başvekil Cajander ile 
hariciye nazırı Erkko'nun değişmiş 
cılmasıdır. . 

Anadolu ajansının Londra mahreç
li bir telgrafı kabinenin vaziyetine 
dair şu. esaslı noktaları tebarüz ettir
ınektedir: 

Londra, ı aa. - Finlandiya sefare
ti tebliğ ediyor : 
Finlandiyanın teslim olması mese

leıi, mevzuu bahis değildir. Kabinede 
yapılan tadilatın sebebi, bütün mem
leketin müzaharetini temin edecek bir 
hükUmet vücude getirmektir. Hükü
ınet, mümkün olduğu takdirde, Sov -
yet rusya ile yeniden müzakerelere gi 
ri§tnek teşebbüsünde bulunacaktır. 

& &.fuı.YYcttlliIJn.jl~:i .h~ı;:~at':_~,;;ke~le -
Finlandiya sahillerine hiç bir sovyet 
nıüfrczesi çıkmış değildir. 

Anadolu Ajansı geç vakit yeni ka· 
binenin kimlerden müteşekkil oldu -
ğuna dair şu telgrafı vermiştir : 

Yeni Finlandiya hükiimeti 

Hclıinki, 1 a.a. - Yeni hükümetin 
ıaat 18 de resmen tayin ve tebliğ edi
len listesi aşağdadır: 

Başvekil Finlandiya bankası Md. 
Risto Ryki, Hariciye sosyalist ve es
ki maliye nazırı Tanner, Adliye İs • 
'1eç partisinden Soduhielm, Dahiliye 
İsveç partisinden Von Born, Müda
faa Niukmen çiftçi partisinden, Mali· 
Ye Pekkala meclisi sosyalist grupu 
reisi, Devlet bankası Paasikivi. 

MoıkorJa'daki sefir ayrıldı 

(Başı 1 inci sayfada) j verilmektedir. 
Sovyet sefarethanesinin bütün camları Alman mektebi direktörü 
kırılmıştır. Helsinki'den alınmış olan yaralandı 

son haberlere göre, muhasematın ilk H 1 · k' 1 a a _ Dün akşam Fin-
l ah b" e sın ı, .. 

g~nünd~ rus.lar, ya ~ız payıt t.ı •. u: landiya radyosunun neşrettiği Fin -
yuk şehırle~ı, ~a1~aykı merkezlerıbnı, şı- landiya genel kurmayı resmi tebliği 
mendiferlerın ı tısa hatlarını om • d . 

F
. şu ur. 

bardıman etmekle kalmamışlar, ın • Helsinki'nin bombardımanı esna -
landiya hududunun üç muhtelif nc;Jt - d alman mektebi civarına bomba· . d' sın a 
tasından taarruza geçm~şler ır. .. lar düşmü~ ve bu mektebin direktörü 
. Başlıca t

1
aarruz BCareldıe fb.er1:ahdı' uz

1
e· ağır surette yaralanmıştır. Mektep 

rınde yapı mıştır. ura a ın an ıya ı- hafifçe hasara uğramıştır. 
ların müdafaa tertibatı mühimdir. 

Sovyetler'in ikinci taarruzu, Lado- Amerika elçilik binastnın civarı 
ga gölünün şimalinde ve İmpela ve bombalandı 
Sortavala istikametinde yapılmıştır. Vaşington, 1 a.a. - Hariciye neza-
Bundan maksat, Carelie istihkamla • retinin aldığı haberlere göre, 15 sov
rını çevirmek idi. Finlandiyalılar, kar- yet tayyaresi Helsinki üzerinde Ame
la örtülü olan sık ormanlar sayesinde rika birleşik devletleri elçiliği civa -
buralarda muvaffakıyetle mukavemet rında uçuş yapmışlar ve bombalar at
etmektedirler. mışlardır. Amerika'nın Finlandiya el-
Finlandiya'nın şimal müntehasında çisi Schenfenld, elçilik binası yakın

Sovyet kuvetleri, Balıkçılar yarım a· larında bir çok binanın yanmakta o1-
dasını işgal etmişlerdir. Fakat b~. mın duğunu ve elçilik binasının tahliye e
taka iklimi sert olduğundan ve muna - dildiğini bildirmiştir. 
kalat vasıtaları bulunmadığından bu -
rada yapılacak olan harp, ancak bir işgal edilen yerler 
müstemleke harbı mahiyetini haiz ola- Helsinki, 1 a.a. - Sovyet kıtaları, 
bilir ve ancak devriyelerin faaliyetine Hyrylae ve Kacanaesenke'ye doğru 
ve hafif müfrezelerin ileri hareketle - yürümüşler ve körfezde K::-onştad'ın 
rine inhisar edebilir. 40 mil açıklarında Seiskari adasiyle 
Kareli'de şiddetli muharebeler sovyet hududundan 10 mil ilerde Te

Stokholm, 1 a.a. _ Kareli berza _ rijoki limanını zaptetmişlerdir. Bu li
hında kain Terijok'tan bu sabah gelen man, denizden şiddetli surette bom -

bardıman edildikten sonra karadan haberler, orada şiddetli muharebelerin 
kızılordu tarafından işgal edilmiştir. cereyan ettiğini göstermektedir. Rus-

lar, ağır topların ve bombardıman tay- Kızıl tayyareler, Helsinki'nin tay-
yarelerinin iştirakiyle, Finlandiya is · yare meydanını yeniden bombardı -
tihkamlarına, mütemadiyen taarruz et- man etmiştir. Bir finlandiyalı asker 
mektedirler. yaralanmıştır. 

Ruslar, ağır topların ve hava bom - Filandiya'nın mukabelesi 
bardımanlarının müzaheretiyle birbiri Stokholm, 1 a.a. - Buraya gelen 
ardısıra dalgalar halinde ilerl atılan haberlere göre, kızılordu kıtaları, ha
hücum kıtaatiyle Finlandiya istihkam· vadan yapılan bombardımanı mütea
larına taarruz etmişlerdir. Finliindiya- kip Hando adasını işgal etmişlerdir. 
lılar, bu taarruzları muvaffakıyetle Maamafih bu haber henüz teyit olun· 

nüskü5~~frdifo1nvuruununır .rn1rn~tıe ınıanaıyllıııar, gerek a-
Helsinki, 1, a.a. - Sovyet kıtaatı radan gerek havadan ve gerek deniz

Patsama'yı şiddetli birbombardıman • den hücum eden sovyet kıtalarına 
dan sonra işgal eylemiştir. çok mükemmel bir surette karşı koy

Sovyetler yeniden Kirkinaes ve Sal- maktadır. 

majakovi şehirlerini bombardıman et - Finlandiya ve SorJyetlerin 
mişlerdir. vaziyeti 

Finlandiya'ya ilaç Londra, 1 a.a. - Reuter'in askeri 
Londra, 1, a.a. - İngiliz kızılhaçı bu muharriri diyor ki: Sovyetlerin adet 

gün Finiandiya'ya ilaç ve hastahane faikiyeti vardır. Fakat finlandiyalı -
levazımı dolu bir tayyare göndermiş - !arın lehine olarak da göller ve or -
tir. Tayyare Helsinki'ye arızasız ola - manlar kaydedilebilir. Finlandiya va· 
rak varmıştır. tanı, çok zeki ve çok vatanperver 600 

H elsinki' de tehlike İ§areti bin kişi tarafından mü<lafaa edile-
Helsinki, 1, a.a. - Burada bugün cektir. Her halde mütecavizler, as

ikinci defa olarak saat 13.15 de tehli - keri bir tenezzüh yapamıyacaklardır. 
ke işareti verilmiştir. 

Sovyellerin Resmi tebliği Burada beyan olunduğuna göre, dün 
kü hava hücumu esnasında askeri he -
deflere hiçbir bomba düşmemiştir. Res 
mı bir tebliğe nazaran dünkü bombar -

Riga, 1. a.a. - Moakova'daiı bildiril- dımanda 40 kişi ölmüş 62 kişi yaralan
diğine göre, Moskova'daki Finlandiya mıştır. 
•efiri bugün Tallinyi tarikiyle Hel • Hük;ümet, Finlandiya sahilleri bo -
•inki'ye dönmek üzere Moskova'dan yunca bütün fenerlerin söndürülme -

Moskova, 1 a.a. - Tas ajansı ta· 
rafından verilen resmi tebliğ: 

30 teşrinisanide sabaıha karşı saat 2 
de, Ladoga gölünün şimal sahilinde 
kain Kovojna kasabasında, Manesilla 
kasabası istikametinden gelen Finlan
diya askerlerinden mürekkep bir müf
reze, Sovyetler birliği hududuna te
cavüzle kızılordu hudut karakoluna 

ayrılmıştır. sini emretmiştir. 

Kızılorduyu çağıran bir 1" Helsinki bombardımanının 
ihtilal hükümeti tahribatı 

(H ) Sov- Helsinki, l a.a. - Helsinki'nin Moskova, 1. a.a. - avas : 
}'et radyosuna bakılırsa, Finlandiya bombardımanı esnasında 15 sovyet 
ordusunda isyan çıkmış, ve Teriokide tayaresi, bir çok binaları tahrip et
Otto Ussinen'in riyasetinde bir mu _ mişler ve buralarda yangınlar çıkar
Vakkat hilkümet teşekkül etmiştir. Bu mışlardır. Bu binalar meyanında bil
hükümetin hedefi Tanner kabinesini hassa politeknik mektebi ile deniz is· 
devirmek ve Sovy.:t dostlarla barı§ tasyonu vardır. 
Yapmaktır. Bombalar, radyo istasyonunu da 

Daima Sovyet radyosuna göre, yeni tahrip ederek neşriyatı inkıtaa uğat· 
hükümet ne~rettiği bir beyannamede mıştır. Diğer bir takım sovyet tayya
Sovyet hükümctiııden kızılordu ile releri, İmatra'daki idroelektrik sant
kendisinin yardımına gelmeı:ini rica ralını bombardıman etmişlerdir. 
etmektedir. Yeni hükiiınet. Helsinki · Sovyct filosu, Finlandiya körfezin
de ihtilal bayrağı çekmek için hususi deki bir çok adalara asker çıkarmış -
bir ordu te~kil edildiğini bHcliriyor. tır. Finlandiya filosu, limanları ter-

Radyoda yapılan bu teG::ğ. iciJia e- kedcrek a'iık denize çıkmıştır. 
dilen bu yeni kabinenin komünist ide· Hclsinld'deki tayyare dafii topla -
olojiden mülhem olan dahili siyaset 

1 

rır:ın beş sovyet tayyaresini düşürmüş 
programı i~e nihayet bulmıktac!ır. olduğ ı l·nh0 r verilmektedir. 

[ Lontlra ıau:;c•rn, l.:ıu hükümetin Bir hastalıane yandı 
tovyetler tarnfından i.ş;;al edılen mın - Stokholm, l a.a. - Helsinki'den a-
taka<la kuru1Juğ"1i1ll bitc.!irmiştir ]. !ınan bir telgrafa göre, sovyet tay-

S '"yet ga..,,ei'.?l.:!ı·ini•t me~guliy.?fi yarekri Enso Finlandiya hastahane-
"''i , , ., _ Sov ·et matbuatı sinin y;ırını:ıc;•na sebeo olmuştur. 
ı~.osl.oıa, 1 a.... Y l' l' .. _J I 

Fin'andiya')'a kar~ı rus kıttı.atının gi- . -..a ,.ıın mua:a aası 
rist; r;i aı>!:eri bereket lcri bir harp ve . Helsınkı, 1 a.a. - Sov~yet kıtaa~_ı. 
y; bıiy;J!t !Jir mi_iselWı ihtilaf clar~k Har.goe'J~ karaya çıkm.~ga teşebbus 
akset•irmemcktPclir. Ilat~fi Flnlandı etmış1er ısc de adayı mudafaa etmek 
ya ile olan jl~i'af g.:ı::t>telerin başlıca için sil~ha .sar~lmış .olan halk tarafın
nıevzuunu bi9' teskil etrr.eınckteclir dnıı taroedılmıslerdır. 
Gazeteler ı kanu~uevel 1934 de öldü- Biitün rus filosunun sacece aha· 
rülen Le~ingrad Sovyet şefi Kirof'un lisi tarafından müdafaa e~il:nekte o -
katlinin beşinci yıldönümü ile meş - lan adayı zaptetmek ıçın Kron
gul olmaktadır. 1 ştadt'tan hareket etmiş olduğu haber 

taarruz etmiştir. Kıtalarımız, finlan
diyalıları Finlandiya arazisine sür • 
müşler ve bunlara zayiat verdirmi§
lerdir. 

Ayni gece zarfında saat üçü 15 ge
çe, Kareli berzahının Raasuli kasaba
sı tarafından mitralyöz ateşi açıl -
mıştır. Bunu müteakip, kalabalık bir 
Finlandiya piyade takımı Korkiamaki 
kasabasına tecavüz etmiştir. Hudut 
kıtalarımızın mukabil taarruzu neti
cesinde, finlandiyalılar kendi toprak· 
!arına püskürtülmüşlerdir. 10 asker 
ve bir yedek subay esir alınmıştır· 
Sabaha karşı saat 4 te bir Finlandiya 
piyade bölüğü Kareli berzahı üzerin
de Termolova kasabasındaki karako
lumuza taarruz teşebbüsünde bulun· 
muş, fakat tüfek ve mitralyöz ateşiy
le püskürtülmüştür. 

Finlandiya asker sınıfının 30 teş • 
rinisanide, sabahın saat 8 in<le yaptığı 
müsellah yeni tahrikat üzerine, kı -
zılordu başkumandanlığının emriyle 
Leningrad askert mıntakasındaki kı· 
taat, Kareli berzahından ve diğer 
muhtelif mıntakalardan, Finlandiya 
hududunu aşmışlardır. Repola ve 
Porosozero mıntakalarında kızılordu 
cüzütamları, devlet hududunun gar
binde 10 - 15 kilometre ilerlemişler • 
dir. Petrazovodsk istikametinde kızıl· 
ordu cüzütamları Suozarvi gölüne 
r.aklaşmışlardır. Kareli berzahında 

Finlerin Resmi teb1iği 
Helsinki, 1 a.a. - Finlandiya ajan

sının dün akşamki tarihle verdiği res
mi tebliğ: 

Ruslar, harp · ilan etmeksizin, hudu
dun bir çok noktasına hücum etmiş -
}erdir. Bazı noktalarda Finlandiya 
kıtaları sovyet mütecavizlerini tar -
detmişlerdir. Bazı noktaJarda ise düş
man ileri hareketine başlamış, fakat 
öğleden sonra sovyct ilerleyişi her 
tarafta durdurulmuştur. 

Kareli berzahında, rus hücumu a
ğır topçu ateşi tarafmdan lıaz,rlan -
mıştır. Lacloga gölı.i.nün şimali şarki
sinde iki rus taukı tanrıı..ı ~aıınu~ •• r. 
lJığer iki rus tankı da Kareli ber..::a
hında tahrip olunınu~tur. 
FınianJıya kıtaları hıç bir nokta

da hudı..du tecavuz etmemiştır. 
Hı.itun gun ruslar bır çok ııava bom

bardımantarı yapmıştır. ttelsink1'nın 

iki defa yapılan bombardımanında, 

bilhassa sıviıler kurban gitmiştir. Bir 
çok bınai.ar yanmıştır . .b.Kserısi kadın 
ve çocuk olan ofüJerin tam miktarı 

henüz malum değildir. 
Vipuri de bombardıman edilmiştir. 

Burada da bir kaç yangın çıkmış ve 
hepsi sivil olmaık iızere 4 kışi ounüş 

ve 13 kişi yaralıanmıştır. 
Kokta, Keınijarvi, Kittila ve Pesta

mo şehirl'!ri de bombardıman edil
miştir. Buralaırda da zarar ve ziyan 
vardır. 

Sakkolan üz-erinde yapılan hücum
da iki sovyct bombardıman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Helsinki'ye yapılan ilk hücumda 
da bir rus tayyaresi düşürülmüştür. 
Diğer bir yerde de 4 üncü rus tayya
resi indirilmiştir. 

Sovyet tayyareleri, hiç bir netice 
almaksızın, Helsinki'nin 200 kilomet
re şarkında Uttis . Kaipisis demiryo
lunu bombardıman etmiştir. 

Rus filosu, dün, sahilin bazı nok
talarını ve Seiskari adasını bombar
..ı. ...... " .. n::ıa.rıı• tutmı,ıstuı: Seiakari a
dası çoktanberi tahlfye edllmışti. Bu 

adada yalnız bir fener bekçisi vardı. 

Helsinki'de yıkılan evler 
Helsinki, 1 a.a. - Dün en mühim 

hava tehlikesi işareti beş saat sürmU§ 
ve bu müddet zarfında bir taraftan 
yüz binlerce insan sığınaklara girer -
ken diğer taraftan da Finlandiya ha
va topları rus tayyarelerine ateş aç • 
mıştır. 

Yarım saat fasıladan sonra saat 
12.15 de tekrar alarm işareti verilmiş 
ve bu alarm saat 14.15 e kadar sürmüş· 
tür. 

Rus tayyareleri merkez garını he
def tutmuşlarsa da isabet ettireme
mişlerdir. 

Tayyareler çekilirken Sandviken 
mahallesine bomba atmışlar ve bu
rada bir çok evler yıkılmış ve on ka • 
dar ev de yanmıştır. 

Yıkılanlar arasında yüksek fen 
mektebi de vardır. 

Vilayetlerde vaziyet daha fecidir. 
Vibrgda alevler içinde yanmaktadır. 
Rus filosu Aboya yüz kadar mermi at
mıştır. Vibor (Vipuri) civarında bir 
hastaneye isabet vaki olmuştur. Han
go üç defa bombardıman edilmiştir. 

Resmi malfimata göre, ruslar Hog
land adasını, Seiskaeri yarımadasını 
ve Terijaka'yı işgal etmişlerdir. 

Sovyet ilerleyi§i durduruldu 
Londra, 1 a.a. - Londradaki, Fin • 

landiya elçiliği bildiriyor: 
Sovyetlerin karadan hem Karelin 

berzahında hem de Ladoga gölü civa
rındaki ileri yürüyüşlerinin Finlan • 
diya kuvetleri tarafından muvaffaki • 
yetle durdurulmuş olduğunu teyid 
etmiştir. · 

Bundan başka, Sovyet kaynakla -
rından verilen haberler hilafına ola . 
rak Hanko Finlandiyanın bala elin -
dedir. Finlandiya ordusunun manevi
yatı mükemmeldir. 

Ruzvelt'in tavassutu 
P Vaşington, 1 a.a. - B. Ruzvelt, 
Sovyetler Birliğine ve Finlandiya'ya 
bir mesaj göndererek sivil ahaliyi 
bombalamak suretiyle "gayri insani 
barbarlık" hareketine tevessül etmiye
cekleri vadinde bulunmalarını bu iki 
memleketten istemiştir. Bu mesaj, 
Helsinki'nin bombardıman edildiğine 
ve ölenler arasında kadınlar, çocuklar 
ve hastalar bulunduğuna dair olarak 
Cümhurreisine gelen haberler netice
sinde Birleşik Amerika'nın Moskova -
daki ve Helsinki'deki mümessilleri ta
rafından her iki memlekete tevdi edil· 
miştir, 

Faris, 1. a.a. - Havas Ajansı bildi - duğu malzeme mükemmeldir. Fakat 
diriyor : şurasını da esefle kaydetmek gerektir 

Bu sabahki Paris matbuatı hü!asa - ki, Finrd.ndiya, insan adedi bakımın • 
ları : dan tül:enmez menbaa sahip bir mem .. 

Dün küçük ve kahraman Finlandiya leketle çarpışmak mevkiinde bulunu .. 
milletinin maruz kaidığı taarruz fran- yor. 
sız matbuatını başlıca meşgul eden Petit Parisien bundan sonra diyor 
meseledir. ki : 

Gazeteler, açık şehirlerin bombardı • Fakat, Sovyet taarruzu, bütün düa-
man edilmesini, az tesadüf edilen bir yada, çok fena bir tesir yapmıştır. 
şiddetle tenkit etmektedir. Finlandi • Yalnız Avrupada değil, Amerikada 
ya'!a yapılan taarru~, ekseri gazete: 

1 
da, azam~ şiddetle karşılanmıştır. Şim 

lerın ba~ makalelerıne mevzu teşkıl diye kadar, yabancı memleketlerde 
etmektedir. yalnız propaganda yapmakla ve şarki 

Petit Parisien gazetesi diyor ki : Polonyayı beyaz ruslar ve Ukranya • 
" Küçük Finlandiya dün sabah Sov- lılarla meskun olduğu bahanesiyle it

yet devinin taarruzuna uğr_ad·ı.· Bu t_a- gal eden Stalin, bu sefer hiç bir su • 
arruz, muhasematın başladıgı ılan edıl· retle mazur görülemiyecek emperya• 
meksizin yap:ldı. -ye -~~vyetler, hu~ut- list bir fütühat siyaseti tutmuştur, 
]arının tehdıt edıldıgı b~~anesıyle,' Finlandiya üzerindeki tahakkümü, 
dün, hüriyete a~ık ~e sulh ıçınde __ Y~. · Sovyet Rusya'yı İskandinavyanın şi· 
şamağa teşne bı: 1:1ıllete karşı buyuk mal sahlinden geçerek Atlas Okya • 
bir c~rüm iş~e~ıştır. . . . nosuna götürecek olan daha geniş bir 

Petıt Parısıen muharrırı, harb:n 1 pliina dahil bulunması muhtemeldir. 
ruslar ve alınanlar tarafından tahmrn 1 Kopenhagda dolaşan bir rivayete giS 
edildiğinden daha fa~:a, ~-zu~ o~aca_gı- re, Sovyetler birliği Norveç'ten şi • 
nı tahmin etmekte, çunKu F ınlandıya 1 mal buz denizinde üç liman istemi§ • 
arazisinin dörtte ücünün orman!ar ve . 

• tır. 
köylerle kapalı oldt~ğunu, bunun da Al 'd F' l d' ' . 
-eğer muhasemat devam edecek olur manya a ın an. ıya ya 
sa- finlandiyalıların mukavemette bu- karşı sempalt 
lunmaları imkanını vereceğini söyle · Amsterdanı, 1 a.a. - Telegraaf ga-
mektedir. Finl3.ndiya kahramanlığı, bu zetesinin Berlin muhabiri Almanyada 
mukavemet için kafi bir grantidir. 1

1 
umumiyet itibariyle Finlandiyaya 

. • karşı bir sempati beslenildiğini, bu • 
Ayni gazetede, Charles Morıce, Sov b b' F' 1 d. ·11 t' ·n . . .. nun se e ı ın an ıya mı e ını 

yet kuvetlermın, bundan ancak uç ay k h 1 - ld kt b k S yet a ;raman ıgı o u an aş a ov 
evel alınanların Polonya hakkında tat- b' 

1
. _. . k .. f ıl 

· · · · k'be ·kı · · ır ıgının, uvet ve nu uzunun yay • 
bık ettıklerı usullerı ta ı ttı erını ı d d' d'ld' -· · h b . . d k · masın an en ışe e ı ıgını a er ver· 
söylemektedır. Polonya harbı e eza I d' S 

1 
. F ' 1 d' • 

. 1 mekte ır. ovyet erın ın an ıya ya 
hava bombardımanlarıyle baş amıştı. h k . Al 'd hl 

· · ~ · · 1. b' karşı olan are etı manya a ç Spora ıptılaları ıle meşhur, sevım ı ır I b _ . k d. 
küçük memleket olan Finlandiya'da, egenılmeme te ır. 
harp, hava harekatı haricinde, pek hu- Norveç'te sempati 
susi bir mtilıiyet iktisap edecektir. Oslo, l a.a. - Yüzlerce talebe Fin • 
Bundan iki üç sene eveline gelinciye landiya elçiliği binası önünde bir sem. 
kadar, gayet az bir kuvete sahip olan pati tezahurunda bulunmuşlardır. 

Finlandiya ordusu o nisbette büyü • Çok mütehassis olan elçi tezahüratçı· 
müştür ki bugün 450 bin neferden mü- lara hararetle teşekkür etmiştir. 
teşekkil bulunmakta, yani nüfusu mec Norveç'te kain Soervarauger'e va· 
-~ .. ,. .... ••JC'i'iben yu .. de onuna teka - purlarla ve yelkenlilerle Finlandiya 
bül etmektedir. Bu ordunun sahip ol- mültecileri gelmektedir, 

1 Hereke'deki feci tren kazası 1 
30 İkinc:iteşrin perşembe günü saat 6.05 de 
Hereke istasyonunda vuku bulım tren ka
zasr etrafında alakadar makamlardan alı • 
nan resmi malOmata nazaran hadise şöyle 
olmuştur : 

Hereke istsyonundan hareket etmekte 
olan marşandiz katarına, Yarımcatlan He
rekeye gelen 13 numaralı Ankara - Hay
drpaşa yolcu treni makinesi arkeıdan çarp
mış ve müsademe neticesinde beş yük va. 
gonu hasara uğramış, makine derayman et
miş ve marşandiz katarı yağcısı hasarzede 
vagonlar altında kalarak ölmüştür. Yol
cu treninde hsar ve insanca zayiat yok -
tur. 

Bu hadise dolayısiyle hat kapanmış ol -
duğundan Ankara • Haydarpaşa ve Hay • 
darpaş - Ankara yolcuları aktarma edil • 
miı;tir, Yol öğleden sonra saat 14 de a -
çılmrş ve trenler normal şekilde seyrüse
fere başlamrşttr. 

Çarpı.ınuulan 10nra hauıra 

Kazada devrilen bir va6on 

ağrıyan vagonlc.ırın göı Jnfl~ii 
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Ziraat Bankası 

ikramiye keşidesi 
Ttirkiye Cümhuriyeti Z iraat Banka

sının 50 lira ve daha ziyade mevduatı 
bulunan tasarruf mudileri arasında her 

üç ayda•bir tevzi etmekte olduğu ikra

miye kur•ası 1. 12. 1939 tarihinde Ban

ka Merkezinde İkinci Noter Ve1i Ulus 
ile diğer alakalılar huzuriyle çekilmiş
tir. Kendilerine ikramiye isabet eden 
mudilerden Burdurda Osma n Arslan 

Buğa bin, U~kta L2.tif Sungur beşyüz 
İzmirde İsmail 250, 1stanbulda Zinet, 
Aydında Seyyide, Kocaclide Yusuf ve 
Durdan. Ankarada Ali Sezai Yeniay, 
Gaziantepte Kemal Kınoğlu, Adanada 
Aynillhayat, lstanbulda Hikmet Eğe -
liler, Çanakkalede Bahaeddin Çilesiz, 
Fauada Muammer Kutlu yüzer lira 
kazanmıştır. 

Bunlardan ba~ka muhtelif mahal -
lerdeki doksan beş mudie de 20 - 50 li
ıa &ra.81nda ikramiyele~ isabet etmi~tir. 

lTaşve kum ocaklarından 
ah nacak resi mi er 

Taı ve kum ocaklarından köy idarelerin· 
ce resim alınıp abnmıyacağı etrafında Da
hıliye Vckilcti ile Nafıa Vekileti ara&rn
da çıkan noktainazar ihtilafı üzerine Nafıa 
Vekaletinde, Naha, Maliye, Münakalat ve 
Dahiliye vckileUeri hukuk mil$3viderin -
<" en mürekkep bir komisyon kurulmuııtu. 
l>ııhiliye Vekfi leti taş ve kum ocııklnrından 
r-esım alınacağı, Nafıa Vekaleti de ahnmı
! Jcağı hususunu ileri sürüyorlardı. Ko -
mis)·on vaziyeti tetkik etmiş, hazırladığı 
r poru aUlkalılara vermiştir. Komisyon 
nevcut mev:ıuata göre ta~ ve kum ocakla
r ·ndan köy idarelerince resim ıı. l ınmıyaca. 
i ına karar vermiştir. 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Konferans verilecek 
Hıfzıasıhha Enstitüsü Direktörlü -

f~nden ı 

ULUS ' 

Satılık gayri menkuller 
Türkiye Cümhuriyefi Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünden : 

Tapu senedinde yazılı 
Mikdan 

Dönümü Ev Aryın Cinıı 
29 400 Evli bağ 
2 ı 32 Evli bağ 

10 Tarla 
11 50 Zira; tarla ve 

münhedim bab~ 
çe hane yeri 

6 Evli bağ 
8 50 .. .. 
8 1 Bağ 

10 Tarla 
20 .. 
15 .. 
10 .. 
8 

" 30 ,, 
10 

" 6 Evli bağ 
7 Bağ 

30 100 Evli bahçe ve 
10 Meyveli ve 

meyvesiz tarla 
s Evli bağ 

1719 Müfrez çiftlik 
arazisi 

• 

Mevkii 
Küçükesat 

.. 
S.üleyman tahtı 

,, ,, 

Küçükesat 
ÇC'ngi kayası 
K\i5ük Ayrancı 
Virancık köyünde: Sizakta 

... 
Göl başında 
Sarı 'Hüseyin 
Mezaı: altında 

Beynnm yolunda 
Kara Mülklüğünden 
Toklu 
Danişment 

Hacı Kadır 

•• .. 
Aktepe 

Odan Çiftlli.;i 

Borçlunun Adı 
Osman kızı Didar 

• 

Senet No. 
~ 

Mütekaid kaymakam Meh-
met Nuri ve eşi Zehra 74/75 

Kılıççı Ahmet 
Hamdi eşi Hafıza 
Sıdıka 

Reşit kızı Huriye 
ve oğulları Rauf 
ve İhsan 

it .. 

,. " 
,. ,, 

171 
179 

188 

Osman kızı Behiye 221 
Fuat kızı Fatma Lütfiye 229 231 
Tenekeci oğ. Kazım 228 

" 
,, 

Abdülkerim eşi Azime 
ve oğlu Vehbi 230 
Aya§h Sait oğ Ahmet Tevfik 257 

15 3 Evli bağ Küçükesat İbrahim oğ. Kazım 216 
29. 11. 939 çar§amba günü ihalesi yapılmak üzere satışa çıkarılan yukarda isimleri yazılı borçluların lehimi • 

ze birinci derece ve birinci aırada ipotekli bulunan ga}vi menkullerinin muzayede müddeti satış komisyonu ka -
rariyle 10 gün müddetle uzatılmıştır. 

İhalesi 8. 12. 939 tarihine tesadüf eden cuma günü ~leden sonra saat ıs de Ankara vilayetinde müteşekkil 
satış komisyonunda yapılacaktır. 

S:ıtış §artları açık arttırma kağıdın da yazılıdır. Taliplıerin muayyen gün de Ankara vilayetinde müteşekkil sa -
tış komisyonuna (İdare heyetine) ve !azla malilmat almak istiyenlcrin mlidürlüğümüze müracaatları ilan olunur. 

BAŞVEKALET 

Bir Eskrim eğitmeni ahna~ak 

4499 

Mülekaidin, dul ve yelim maaıları 
Ankara Def terc!iarlığmdan: 

MUtekaidin askeriye ve mülkiye ile dul ve yetimlerin bankadan iskon
to suretiyle alacakları mart 940 üç aylıklarına ait tediye bordrosu Em • 

Kiralık : 
Devren ıir•lık kaloriferli d:ılre - Dai

mt ııcak ıu, tam konfor 4 oda 2 hol, Zey
rek Dikmen caddesi Dcmirtepe köprüsü 
yanında Dural apartmanı 10 Telefon 3921 

4415 

Kiralı). - Jandarma, polis enstitüsü ya
nında Bak:ı.nlıklara 5 dakika mesafede, as
falta yakın yeni yapılan Koçak apartmanın· 
da beşer odalı daireler 30 : 40 lira için -
dekilcre müracaat. 4423 

Kalorilerlı dair• - Bütiin konforu ha
izdir. Tek oda veya daire halinde veri -
lir. Po&ta Cı:ıd . Hal karfjtSı H.ı.ııef Ap: No. 
4 de müracaat Tel: 3714 4428 

Kiralık gllzel odalar - Havuıbaşı ya -
nmda günc3li ve gÜ'tel manzaralı odalar 
Çok müsait kira ile Sellinik caddesi No. 16 

4431 

Kir•lılc yeni daire - Yenieehirde YUk· 
sel caddesi yanında Adıkale sokağında 16 
No. in Bilkur ap:ırtını :mında 3 oda, 1 hoJ 
ve geniş balkonlu bir daire 52 liraya. 
Tl: 6972 4438 

2 - 12 - 1939 

Küçük ilôn şartlan 
Dört satırlık küc;ülı ilanlardon ı 
Bır defa ıçırı 10 K ruuş 
llcı defa ıçın 50 Kuruş 
Üç defa ıçııı 70 Kurır~ 
Dort def11 ıçıa 80 ICuru ) 

Devamlı kih;ük ilanlardao 'ıe ı de 
fnsı için 10 kuruş a lımr. Meı;eliı 
10 defa neşredilecek bır illin ıçın 
ı~o kunış alınacııktır B i r kolay . 
lık olma k üzere her sa tır , " elime 
ı.oralıı rrndıı kı boşluklar mustt:ana. 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kü -
çük illln 120 harften ibaret olma • 
hdır 
Dört satırdan fazla her ıa tır için 
beher seferine ayrıca on kuru, a
hnır. 
Küc;Uk ilanların 120 harfi geçme
mesi ISıtmdır Bu miktarı geçen 
illlnlır ayrıca pul te.rifsiııc tabi • 
dir. 

Kiralık oda - Bir bay için mobilyalı 
veya mobilyasız ılizcl bir oda kiralıktır. 

Kiralık od11lnr - Adliye sarayı kar - İsmet İnönü caddesi Emciler sokak No: 75 
3n11u.la Ortııç apartmanında No. 4 4439 4520 

Kiralık oda - Yenişehirde Havuzba31 
civan Emcilcr caddesi No: 8 üc;üncü kat 
on numaıaya müracaat. 4442 

Ucuz kiralık daire - 2 büy\ik oda 1 hol, 
hamam, mutfak kullanışlı Maltepede ima
llitı harbiye evleri yanında; Maltepe bak
kalı Abdullah'a müracaat. Tel: 39.21. 

4445 

Kiralık - Çrkrıkçtlar yokuıunda Dök -
mecioğlu Apt. nezareti mükemmel dört o
dalı bir daire Altındaki manifaturacıya 
müracaat. Tel: 1283 4452 

Kiralık daire - Sağlık bakanhiı kar • 
şısı Çağatay sok. No; 24 Akkaya Apt. Uc; 
oda, bir hol. 4453 

Kiralık. oda - Samanpa.ıannda asfalta 
yakın bir yerde aile nezdinde 1 oda kira
lıktır. Evin diğer kmmlanndan da iıtifa
de olunabilir. Tel: 2024 4457 

Kiralık - İkinci kat, bol güneıli, ucuz 
fiyatla, üç oda hol, banyo, elektrik, 111, 
~ıkanlıklara beş dakika, Rus sefareti ar -
••ında 203/1 B. Vasfi apartmanı 4459 

Satılık : 
Satılık apartman/ar - Y erıftebJrde •• 

Ankaranın her semtinde satılık aPM"tman 
ve istenilen ıckildc evler Tel: 3071 4167 

Satılrk ev - Etlikte son durakta 1 o • 
dah 2000 M. 2 '- vlı klgir ev ban70 111 
elektrik ucuz flya.:. Yeni ainema fiMl1ndo 
H. Dilman. Tel: 2181 439!> 

Satıllk - Cebecide Mülkiye mekteıbl ya
nında 5 daireli ı;u, elektrik ve prajlı, 140 
lira net irath ev satılıktır. Tel: 3437 den 
75 e müracaat. 4436 

Acele satılık. arsa - Dllcmende nahiye 
binası karısısında aafalt üzerinde kuyulu 
bağ ve meyveli 100 metre cepheli 5585 
metre Tel: 2406 Bayram C. No. 1 4446 

Satılık. bal ve ev - Keçiörende Cami 
yolunda otobüte çok yakm bağlı ağaçlı 
ile; katlı ıu ve elektrikli çok ucuz Tel: 2406 
Bayram C. No: 1 4447 Birinci kS.nunun dördüncü pazarte

ri günU saat 17. 30 da müessesede 
f'rof. Mahmut Sabit tarafından Ana
dolu Makülipenisleri hakkında bir 
l:onf crans verileceğinden meslektaş -
ların bu saatte müesı>eseye teşrifleri 

Baıvekalet Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğünden ı 

Memurin kanundaki vas.fları hab 
olmak şartiyle bir cakrim eğitmeni a: 
lınacaktır. Taliplerin ameli ve nazarı 
imtihanları S. 12. 939 salı günü saat 
ı ı de Yeni~ehir İzmir caddesinde ge
nel direktörlük binasında yapılacak
tır. 4. 12. 939 gününe kadar bir dilek
çe ile umum müdürlüğe müracaatları 

lak Eytam bankasın!. tevdi edilmi§tir. 
2 - Defterdarlık \Ve Çankaya malmildürlüğil 

nuevel 939 şubat 940 üçer aylıklar. 

Kir•'1Jc. - .Kooperatif arkasında Yusuf 
veznesinden yapılacak ka ~ıcndemır lkıncl Ap. 2 numaralı dairede 

a ıle yanında ban:volu temiz bir oda 4460 

Satılık ev - Demlrlibahçede ilet katlı 
ıulu elektrikll 400 M ar&ah 35 lira icarlı 
manzaralı çok ucuz Tel: 2405 Bayram C. 
No: 1 · 4HS 

rica olunur. (6178) 16112 

ViLAYETLER 

Kanalizasyon projesi 

yapllnlacak 

illn olunur. 16116 

Samsun Belediye Riyasetinden: Ankara ikinci Sulh Huluak Ha 
kimliğinden : 

Samsun ıehri lağımlarının Mert 
ırmağına akıtılması için yapılacak ka- hıklar caddesinde Yaltrıkh sokak 17 nu-

maıalı apartmanda ı<uim Hayriye, nılizuyon projesi 600 lira bedel mu-
kabilinde bir ay müddetle münakasa- Ankara belediyesi su işleri müdürl!J&ünt 

ait sarfetti~iniz su bedelinden 109 lıra 119 
ya konulmuştur. kuruıı hakkındı dlvacı vekili ~araf:n.dan 

Şeraiti öğrenmek iıtiyenler Sam - teklif olunan yemin \berine ıu ı,ıerı ıda
ıun belediye riyasetine milracaat et - resine su bedelinden 109 lira 89 kuruı ve 

6044 ya daha az borçlu bulunmadığına dair 1e-
mel1dirler. 1 min etmek üzere 7-12-939 tarih ve aaat 14 

köprü 

yaptırılacak 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğün -
den ı 

ı - Kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulan it 98000 lira keşif bedeli 
Çanakkale vilayeti dahilinde muhte -
lif açıklıkta yapılacak dört adet ah -
;ap köprü inşaatıdır. 

2 - Bu ige ait evrak ıunlardır 
a - Proje 
b - Mesaha cetveli 
c - Huıuai gartname 
d - Keıif hUUiaası 
e - Mukavele projesi 

de yemin etmek Uzere mahkemeye ıel • 
meniz; aksi takdirde yeminden nUkül ad
dedi leceği yemin dlvetiyesi. yerine kayinı 
olmak Uzere illncn tebllı olunur. 450S 

Ankara l1'inci Aıliye Hukuk Mah
kemesinden : 

İstanbul Cihangir Kumrulu aokok 
Kumru apartmanı bodrum kat. No. 2 
de iken ikametgföını terk etmeıiyle 
halen ikametgahı meçhul bulunan 
Mustafa oğlu Sayıt Pekşene. 

Karınız Zahika Pekşen tarafından 
aleyhinize açılan ihtar davaaı üzerine 
namınıza gönderilen davetiyelere ve
rilen cevaplarda ikametglhınızın meç 
hul bulunduiu anlatılmakla mahkeme 
gUnUnU illnen ve on gUn müddetle 
lllnen tebliline mahkemece karar ve

f - Eksiltme ıartnaınest 
t rilmiı oldutundan bu baptaki muha -

ı - Bayındırlık igleri genel ıar • kemenizln 19. 12. 939 (Salı) gllnU sı-
nameal. kA 'r at 10,30 talik edllmlt bulundutundan 

h - Tesviyei tUrablye ve rgı mezkQr ıUn ve IUtte Ankara ikinci 
intaıta alt fenni ıartname aıliye hukuk mahkemeainde huır bu-

3 - İhale 23. 12. 939 tarihine rast • lunmanıa veyahut mUıaddak bir vekil 
hyan cum~rteai gUnU ınat 11 de naf ı~ göndermeniz lllaumu davetiye maka
mUdUrlilğil binasında toplanacak ko mını kaim olmak Uaere uıulun 142 in 
miıyon huzurunda ya.pılacaktır. el madeıi mucibince llln olunur. 

4 _ tnıaat bedelinın 15000 llraaı c6153) l6101 
939 mayıs sonuna kadar, mUtebakiıl 
910 mali yılı içinde tediye edilecek • 
tir. 

s - hteklller bu iıe ait keılf evra· 
kını Çanakale nafıa mUdUrlUğUnde 
g c>rebilecelderi gibi 490 kuruı bedel 
ı ıkabilinde nafıa mUdUrlUğUndcn 
catın alabilirler. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için ta 
tiplerin 61SO liralık muvakkat temi • 
nat vl'rmelerl ve ihale gUnUnden ll· 
akıl 8 gün evet Çanakkale vllfiyetlne 
müracaatla alacakları ehliyet vesika 
lan ile ticaret odası vesikasını komlst 
yona vermeleri 16.zımdır. 

7 - Teklif mektupları 23. 12. 93Q 
cumartesi gilnü saat ona kadar mak 
buz mukabilinde komisyona verilme 
al lbımdır. Posta ile gönderilecek 
mektupların ihale günü saat ona ka -
dar komisyona gelmi§ olması şarttır. 
Postarl.,ki gecikmeler kab•1l edilmez 

(97~~ 2fJ~9) l6098 

Ankara Asliye Mahkemui Tlca -
ret Daireıinden : 

Ankara çimentoları tUrk ınonlm ılrkcti 
sabık mUdUril olup Ankarada Yenlıeblrde 
mukim iken halen memalllı:l ıeneblyede 
lkametılhı meçhul bulunan M, Mlçhel 
Levit. 

Ankara çimentoları tUrk anonim ılrketi 
tarafındın alı7hlnize ikame edilen 61800 
Ura gg kuruıun tahılllne mütedair olan di
vanın esnayı mubakemealnde : 

Vokillnlı bulunan avukat Aalı Tahsin 
Berkandın veklletlnladen iıtlfa etmesi U
aerlnı namın111 çıkarıla.o dlveti1e bili 
tebllı vürut ettiil için lkametılhınııın za 
bıtaca tnbitlnı karar verllmit ve aabıtaca 
da lkımetdhınmn tetbitine imkln bulu • 
namamıı olduiundan talep veçhile keyfi· 
)'etin illnen tebliiine karar verilmlı ve 
mahkeme 16·1-940 tarihine mUaadif salı 
ıünU aaat 9,SO bırakımıı blllunduiuooan 
mezkllr ıUndı ve mua11m ıaatta Ankara 
aall1e mahkem"I ticaret dalreainı ıelme
niı veya bir nldl ıöndermmlı lüzumu 
dlvetiye 7erine lralm obmk llHrı ilincn 
teblig olunur. 

ili n varakasının bir nUıhası mahkeme 
dl vanhan11ine talik ed.ilmiıtlr. 

1 numaradan SOO tnumaraya kadar askeriy& 
l ,, 500 ,, ., Mülkiye 1.12.939 cuma günü 

500 ,, 1000 ,, " Asker 
500 ., 1000 ,. ,, Mülki 2.12.99 cumarteai günU 

1000 ,, lSOO ,, ,, Askeri 
1000 ,, lSOO ,, ,, Mlüki 4.12.939 pazartesi 
1 SOO ,. 2000 ,, ,. Askeri 
lSOO ,, 2000 ,, ,, Millkt 5.12.939 salı 
2000 ., 2SOO " ,, Askeri 
2000 ., 2500 " " Millkt 6.12.939 çarpmba 
2500 .. 3100 ,. ,, Aakert 7.12.939 perıenıbe 

3 - Defterdarlık muhasebe veznesiy1e Çankaya malmüdürlifğU vezne· 
ıinden emekli dul ve yetim maaşları alanların ınaa§ sıra numaralarına göre 
yukarda gösterilen muayyen gUnlerde bizzat veya bilvekAle müracaatları 
illn olunur. (6170) 16094 

Satılık otomobil 
Ankara Defterdarlrimdan ı 

Cinsi Markası Motar No. Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira Lira 

Otomobll Kreyster C. 8/6858 400 30 
Yukarda evsafı yazılı bix adet otomobil açık arttırma ile satııa konut • 

muştur. -
İhale 18. 12. 939 tarihinde aaat ıs de Defterdarlıkta toplanacak komis • 

yonda yapılacaktır. 
İıteklilerin hizasında yazılı muvakkat teminat makburu ile birlikte adı 

geçen günde komiıyona gelmeleri ve bundan evel ~artnameyi görmek ve 
izahat almak iatiycnlerln Defterdarlık Millt Em15.k müdilrlüğilne mUra • 
caatları. (6174) 16108 

Zayi eşya ASKERi FABRiKALAR 

Cebeci ile Abidin pa11- kötkü yolu 200 fOR kU t R 111 i( k 
üzerinde Musiki Alatından (Fifre) f rU 0 a 
baJlığı dü~ilrülmüştür. Bulan Cebe • Askeri Fabrikalar Umum Müdür-
cide bakkal Bay Mehmede teslim et- tüğü Merkez Satmalma Komiıyo -
t.iğl takdirde memnun edilecektir.. nundan : 

4505 Tahmin edilen bedeli (6S.OOO) lira olan 
200 ton kuqun Aakert Fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alına komisyo • 

Z•yi - Ankara belediyesinden aldığım nunc• 11-lZ-!139 puarte9i gtlnU 1&at 15 dt 
510 No.lu bisiklet pil!kamı zayi ettim. Hük pazarlıkla ihale edileçcıktir. Şartname (3) 
mü olmadığı ilin olunur. Haydar Dönge lira (lS) kuruı mukabilinde komi&yondao 

4508 verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(4400) Ura ve 2490 numaralı kanunun 2 

Zayi mühUr - Maa3ımı almak ic;ln kul· ve 3. maddtleriooeki veaaikle komisyoncu 
landıtım tatbik mühilrümü kaybettim, Ye· olmadıklarma ve bu işle ali.kadar tüccar· 
niılni yaptıracağımdan eskisinin hükmü dıın olduklarına dair ticuet odası vesi • 
yoktur. Hayriye Noylan 4515 kaıiyle mezkur ıün ve ıaatte komlıyona 
....;.. _______________ __,müracaatları. (6119) 16095 

350 metre mikabı çıralı çam tahtaıı ( 3,8:4XO, 18X0,02S eb'admda ) 
350 metre mikabı çıralı çam taht .. ı ( 3,5ı4XO, 18X0,02S eb'adında ) 
800 metre mikabı çıralı çam tahta•• ( 3,S:4XO, 22X0,025 eb'admda ) 

Tamamen çam verilemediii takdirde her kalemin nıafı külm.ar ola
bilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdilrlüğü Merkez Satm Alma Komia. 
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (69.000) lira olan ebat Ye miktarlan yukarıda yasılı tiç lı:alem 
çıralı çam tahtası Askeri Fabrikalar Umum Müdilrlüğü Merkez satın alma komiıyo
nunca ı 1-12-1939 pazarteıi günü saat 16 da paır:arlrkla ihale cdilecektlr. Şartname (!) 
lira (45) kuruı mukabilinde komlıyondan Hrillr. Taliplerin mu•aklıtat temln&t olan 
(4700) lira ve 2490 numaralı kanunwı :ı ve 3. maddelerindeki veaailı:le komisyoncu ol
madıklarına ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına dlr ticaret odası vesika&iyle 
mcıkftr giin ve saatte komisyona milracaatları. (6162) Hl104 

Demirci ustası alınacaktır 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kiralı!: - Havuıbaıında Karanfil ıokak 
No: 13 zemin katta yeni mutaınbah salon 
hollü ve ayrıca 3 odalı daire Tcı: 3079 

~ı 

Kir•lık. - Mobilyalı, güneşti oda alıe 
nezdinde tenvir, teshin yemek dahil aylık 
(65) lira İtfaiye mey. Kurtuluı Ap. No. 5 

4462 

Kiralık - İtfaiye meydanı Ordu ıokak 
Kurtuluı Ap. 2 ci kat No: 4 de 5 oda, hol, 
havaıuı tam konfor. 65 liraya acele ki • 
ralıktır. Kapıcıya müracaat. 4483 

~irotılı: - Cebeci Musiki Muallim mck· 
tebı kar&ısı Kdl.t&u1 Y••UJ•Wl _, u..ı" ' uu1 
ıu, elektrik:, havagazh bir binada 1, 2, 3 cil 
katlar ehven fiyatla kiralıktır. 4464 

Kirallk diJşeli oda - Çama,ır dahil gii
neı görür ferah oda 35 lira. Telefon: 3426 
Orhan. 4468 

25 lir•7a müstakil w - 2 oda ve mut -
fak. Bol güneş, güıel manzara. Adliye sa· 
rayı karşısı Gözıü ıokak, Dayıbey rakı 
fabrikaaı arkası No. 14 446!1 

ICiralılc ucuz daire - Pevkallde man • 
zarılı .,. konforlu. S oda 1 holden ibaret 
bir daire. Maltepe Uıtiin ıokak. Tel: 388!1 
mUracat. 4470 

lk.i ve beı odalı kiralık. dairt1lt1r -
Bakanlıklar arkasında ]an.darın& mektebi 
civarında, K11ılaya beı dakikalık mesafe
de Nazlı apartmanında her türlü konforu 
haiz daireler kiralıktır, Saat 17 ile 20 a
rasında 1063 numaraya telefon edilebilir. 

4474 

Kiralık daire - Kavaklıda Güven ev • 
leri No. 15 üst kıt. 3 büy!ik oda, l hol ve 
tam konforlu, tamamen muıambalı, Nafıa 
Vekaleti ıu iılerinde mübendiı Remziye 
müracaat. 447!1 

Kiralık daire - Jandarma poliı mele -
tebi yanında Öztilrk apartmanı zemin kat 
üç otla bir hol 35 lira içindekilere müra • 
c:aat. 4481 

Kiralık mobilyalı oda - İsmet Paşa ma
halleıi Uaun cadde 61-63 No. müracaat cu
ma ve pazar günleri. 4482 

Kiralık d•ire - Güzel manzaralı müsta
kil daire iki oda banyo mutfak aaooık o • 
daaı ıu dahil 40 lira. Havagazı vardır. Meş
nıtlyet eaddeal üzerinde Özenli Sokak 
No: 11 4483 

Kira/ılı - Yenlıehlr ' sellnik caddesi Or· 
man müdürlüiü karıısında numara 5 kat 
1 de mobilyalı, mobilyasız bir oda kira . 
lıktır. 4-i8S 

Kiralık daireler - Yeni:ıehir At:ı.türk 
Bulvarı No. 7 Akasya apartmanında 4 ve 3 
büyük oda tam konforlu daireler derhal 
kiralıktır, 4494 

Kiralık od• - Aile nezdinde bir bayan 
için. Yeniıehir Tuna caddesi Elmadağ 10° 

kak No: 8. içindekilere müracaat. 4495 

Kiralık - Geni' manzaralı üç d:ı.ire S 
oda 1 hol 2 antre 2 balkon elektrik su lıo
vagazı M:ıltepe Üstün sokak No. 13 As . 
lanoflu aputman üst kata müracaat. 4502 

Kı'ralık - Atatürk Bulvarı asfaltta iyi 
bir aile yanında möbleli konforlu bir oda 
kirahktır. Posta kutuıu Yenf~hir 1003 
numaraya müracaat. . 4506 

Kir•lık - Maltepe ıon dut"ağa yakın 3 
oda bir hol. Konforlu, havadar, gayet kul
lanı,lı bir daire ucuz fiyatla kiralıktır. 
3460 dan 189 za telefonla veya içindekilere 
miiracaat, 4507 

Kiralık - Uc; büyük oda, bol, mutfak, 
banyo, elektrik, gaz, su mevcut otobüse 
yakın daire 45 lira. Demirtepe M.M.V. 
cad. Kurumlar so. Ongan Ap. 4509 

Kiralık. - Uç oda banyo, heli, mutfak 
elektrik, havagau. Sıhiye veki.leti kar,m 
Çaiatay iok&k No. 9 4512 

Krrıklralo fabrlbmıza on demirci utaaı ahnaoektır. Aekerlikle a1lkal&n o1madıtuıı 
rcaml •Nİh ile tevsik edenlerin imtihanları ,.apılmK üzen iatida ile Ankara ıiliih fab Klr•lıt. oda - Bir bay için bir (1-l:t ki
rikllt mildilrlUfüne müracaatları. (6184) 16116 rahlctır. Çıkrıkçılar yokuıu No. 39 1 !yas 

Ap. 2 ci kat. 4516 

S•tılık. arsalar - Sanayi caddeıi ii:r:erin
de apartman ve mağaza yapmıya mUs:ıit 
küçük çaplarda Tel: 2406 Bayram C. No. l 

4449 

Satılık - İyi mevkide kö§e bqı lılek 
bir bakkaliye dUkkinı Htıhktır. Poatıno 
ca.~desinıde 4 üncü ııube altında 11 No.ya 
muracııt edilmesi • 4~lSS 

Satılık apartman - Ankaranm en iş • 
lek ve merkez yerinde 5 kat 5 daireli 2500 
lira iratlı ucuz fiyat Tel: 2181 Yeni ıi -
nema iiauL o«72 

Satılık aualar - Yeni ıııecl.ı. ın.aa 
l·ı. 'D .... ...... ı ....... : - .. 1 .. • tı 
enmlı ucuz arsalar T. 2181 Yeni ainemı 

üzeri. 
Satı/Jk arsalar - M. Müdafaa yası.mda 

imar dahili panelli küçük çaplarda çi ft 
dairelik manzaralı bol hava güneşli çok 
ucuz Tel 2406 Bayram C. No: 1 4517 

Satılık arıalar - Maltcpede Bomcmti 
karşısında manzaralı bol gilnqli her ye-• 
re y.ı.kın !!yatları 2000 - 2500 liraya kadar 
Tel 2406 Bayram C. No. 1 4518 

Sıtllık apartman - Cebecide Mülkiye 
mektebi arkasında 4 daireli garajlı bankaya 
borçlu tam irath ucuz bedelle Tel: 2'406 
Bayram C. No. 1 4518 

iş arayanlar : 

iş arıyor - TQrkçe, P'raneızca, ha!Jom .. 
cı, Almanca bilen bir gene aofaretlerde •o
ya bürolarda iı arıyor. Posta kutun ıoıs 
Ycni!iehir. 44-05 

Muhasip is arıyor - Biltfln mahaadıe 
ilmine vakıf ticaret lisesi mezuna bir 
ıenç io anyor. Ulus'ta N. B. rumaswıa 
mektupla müracaat. 4432 

lı arıyor - Muhtelif liıanlarda, bir dak
tilo evde tercüme, muhabere, yuı fılertni 
alabilir. Talebelere fransızca denı vere -
bilir. İsteklilerin mektupla Ycnlıchirde 
Uçar ıokak Menekııe apartmanı No: 6 da 
Bay Sabih Üstele 4496 

iş verenler : 

Kııiyer aranıyor - Fransızca b!Jmwl 
farttır. Tel: 3885 şe milracıat. 4443 

Aranıyor - Şimdilik 30 lira ücretle ça
lışacak hesap bilen 20 yaşından yukarı ol
mıyan bir &ence ihtiyaç vardır. Tel: l61G 
na milracaat. 4490 

Aranıyor : 

ARANIYOR Yenisehirde dört oda, 
bir hollü ve yahut beş ııeniş odalı bir a -
partman dairesi ve yahut ev aranıyor. U· 
lus'tıı C.K. ııdresinc tahri ren fiyatın ve 
tdsilftın bild; rilı:Jcsı ve nlıut 1007 ye te· 
lcfon edılmcsı. 

Aranıyor - Berlinden yeni gelen bir 
diı tabibi muayenehane için bir doktoru:ı 
yanında 2-3 oda ist iyor. P.K. 330 a :raıı 
ile veya 1934 telefonla milrac:ı.nt. 4460 

Ev aranıyor - Yeni şehir veya Kaval:· 
lıdere civarında miistal:il küçi.k lıir ev 
satın alınac:ı.ktır. 'l'cıkliflerin Saim Sclc;u:c 
Cürnhuriyct un fnlırıkası yanı Y.ış:ır a • 
partnuını No. 2 adresine görı.d erilmesi. 450 ~ 

Aranıyor - Büyük tcrzihanelerdc: ç:ı • 
hşmı!I ve kemlilerine cıivencn erl:ck ~-c 
kadın iııçilerin Iıırklar caddesinde T ral·y a 
Ap. M. Adam terzihancwıe müracaatları 

45 :) 

Aranıyor - Bir veya iki kath satıl•k ev· 
aranıyor, Ev semti ile ııoıı fiyatın Z. V c'ta. 
ıira11t uırıım mW:lurlliiünde Tarık Ro ~ya 
ruektu.,ıa lıild;ri)m e;:... 451 ~ 
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MiLLi MODAF AA 

Lôstik alınacak 
M. M. Veknleti Satm Alma Ko

ı ıisyonundan : 
l6X 600 ebadında 75:120 adet lastik a

cık eksiltmeye konmuıtuı. (İç ve dış be
raber) beherine 66 lira fiyat tahmin edil· 
rniıtir. Eksiltmesi 6.12.939 c;arıamba Jljnü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 375 lira olup 
~artnameıi komiıyonda aörill\ir. Taliplerin 
muayyen valdtto M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
l .ılunmalan. (5924) 15367 

Üstüpü alınacak 
M. M. Veklileti Satm Alma Ko· 

tnisyonundan : 
Beher kilosuna 40 kuruş tahmin edilen 

15000 altı bin kilo üstüpü açık eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltmesi 6,12.939 c;arııamba 
&UnU saat 14 dedir. İlk teminatı 180 lira 
olup ııartnamesi ve nümunesi komisyonda 
CÖrillür. Taliplerin muayyen vakitta M. 
ld. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

~S926) 15868 

ln~aat münakasası 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

t.:ıİ!lyonundan : 
Ketif bedeli 220220 ikl y\ls yirmi bin 

il:i yils yirmi lira 11 lı:uruı olan Ank~n. 
Cı rduevi tevsi inı:ıaatı kapalı zarfla eksılt
ır.eye konmuştur. Eksiltmesi: 8.12.939 cu
ına pnU aaat 11 dedir. İlk teminatı (12266) 
lira olup prtnamcsi 1102 kuruşa komis
)'ondan almır. Tallplerin muayyen vakit
ten biı- saat evetine kadar zarflarını M. 
ll. V. Sa Al. Ko. na v~rmeleri. (5967) 

• 15913 

Telsiz Muiıabered, Makinist, . . 
Eleklrik~I ahnacak 

M. M. Vekaleti Hava Müateıar

lıf ından : 
1 - Hava 11mfmda tayyare ve yer te.1-

ıizlerinde iıtibdam edilmek üzere telıız 
muhabereci ve makinistiyle meydan ten • 
'\'ir ıııldaklarında istihdam edilmek ii.ıere 
elektrikçi alınacaktır. . 

2 - Telsizciler kara ve denız ordu. 
aunda muhabere onbaıı ve çavuıhılu ve • 
Ya piyasada radyo tamirciliği yapmıı ola • 
caklardır. . 

3 - Elektrikçilerin dinamo iıletmıı ve 
1.kimUlatör doldurmuı ve bunların bakım 
\'e tamirlerini başarabilmiı olmaları .lizım
c.ır. Sanat mektebi mezunları ve bı!Jıaıll 
<ıeniz ticaret mektebi çarkçılan tercih o • 
lunur. İ 

4 - latekliler aruında Ankara Ye •· 
t anbulda müsabaka imtihanı yapılac~ktır, 
:Su imtihanda sorulacak sualler yuksek 
ınUhendiı binbaıı Raik Üstün'ün pratik e>
lektrilr ve radyo kitaplarında yazılı olan 
bahislerden ve bu kitapların derece ve a
>"arından te.bit edilecektir. 

5 - MU11bakııda kazananlar aynca Ea
kioehir'de bir kursa tabi ~utulacaklar ve 
kendilerine kullnacakları cıhaz ve aletler 
Öğretilecektir. Tahsil derecesi orta mek • 
tep ve muadilidir. 

6 - İsteklilerin iıtidalariyle birlikte 
gönderecekleri vesikalar ounlardır: 

A) Tahsil derecesini ıösterir mektep 
diploması tasdikli sureti, 

B) Nüfus cüzdanı ve askerlik terhis ve
ıikalan tasdikli suretleri, 

CLSimdjn.Jcadar ~alışmıı olduğu yerle· 
7 - Yaş haddi azami 35-ıf geçii!emeu• 

dir 
S - İstida ve vesikalar açık adret1lerl

le birlikte nihayet ıs . ı. k:inun • 939 tari
hine kadar Ankarada M. M. V. Hava mÜS· 
teıarlıima ıönderilmiı olacaktır. Bu ve • 
talk tetkik edildikten sonra kimlerin imti
hana iştirak edeceği ve imtihan günü ad -
reılırlne teblli edilecektir. Kabul eıdlle
ceti belli olmadan beyhude masrafı mucip 
olmamak ic;in bu vesaikln noterlikten mu
ıaddak olmasına şimdilik lüzum yoktur. 
Bu vcsaikin bulunulan yerin Aıkerlik ıu • 
besince tasdiki k!if!dir. İmtihan sonunda 
kabul edilenler vesikalarını lüzum görüle
cek ıoldlde ikmal edeceklerdir. 

9 - Kabul edileceklerin alacaktan üc
ret tahsil ve barem derecelerine göre 60 -
J08 liradır. (6082) 16032 

Kaputluk kumaş 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

lllisyonundan: 
1 - 500 : 600 metro haki kaputluk kumaı 

Pazarlıkla aatın alınacaktır, Beher metre
ıinfn fiyatı 375 kuruı olup ilk teminat 
bil' ı 337 lira 50 kuruştur. Pazarlığı 4 -
12 • v" pazartesi günü saat 11 de vekalet 
•atın alma komisyonunda yapdacakttr. 
Sırtname ve evsafı her gün komisyonda 
IÖrülebilir. İsteklilerin muayyen giln ve 
l&atte kati teminat ve kanuni belgeleriyle 
lto-- ;svonda balunmaları. (6123) 16065 

Kaputluk kumaş 

o il nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko · 

lllisyonundnn: 
1 - 2000 : 2500 metre hava rengi karut

luk kumaş pazarlıkla sıtm alınacaktır. Mu
hammen beJcli 9250 li:a lira olup kati te
tninııt miktarı 13B7 lira 57 kuruştur. Pa • 
zarlığı 4-12-939 pazartesi günü saat 15 de 
"tY.5.!et satın alma komisyonunda yapıla
caktır. ~.:ırtname ve evsafı komisyonda 
her gün e;örül~bf'· •. İsteklilerin muayyen 
~in ve saatte kal. cnıinat ve kanuni bel
Celcriyle komisyonda balunmalırı. 

(612G) 16066 

Kapui!uk 
M. M. Veknleti Satmalma Ko : 

'Echer metresine tahmin edilen f:yatı 
(29J) kurıı$ olı\n (52.000) metre kaputluk 
kun:aşın hepsi birden veya onar bin veya 
<lahı yukarı partilere böliinerek bir veya 
•:1rı ayrı t.ılıplere ihale edilmek suretiyle 
7··12-939 pereembc giinü ıa:ıt 11 de Anka· 
tada M. M. V. Sa. Al. Ko.d:ı pazarlıkla 
•.atı:ı nhnııcııılındnn he,sin! vcrmiye istek
lı olanlar (17.580) liralık ve diğer talipler 
de ve .. ebilecckle•i mlkt:ır ü:ı:erindcn ka • 
nuni temi.,:ıtlariylc birlikte pa:ı:arlık gün 
Ye saatınJ:ı kom,svonda bulunmaları. 

(6133) 16096 

KıJhk o'hiıe:ik kumaJ a}macak 
M. M. Veknl~ti Satm Alma Ko· 

lniayonundan : 
Beher metre3ine tahmin edilen fiyatı 

(270) kurut olan lSS.000) ıııetr~ !.:ıılık 
cll.ı:aelik ;.uuıa~ın Aıcpııi'ni ulraen ~•.>'a O• I 

nar bin ve daha yukarı partilere bölüne • 
rck ayrı ayrı taliplere ihale edilmek tize
re 7-12-939 perııembe günü saat 11 de An
karada M M.V. Sa. Al. Ko.da pazarlıkla 
aatuı alın.icağmdan hepsini vermiye is • 
tekli olanlar ( 17 .3SO) liralık ve diğer is
tekliler de verebilecekleri miktar ürerin
den kanuni kati teminatlariyle birlikte 
pazarlık gün ve saatte komisyonda bulwı
maları. (6134) 16097 

Manevra kemeri ahna<ak 
Harp Okulu Komutanlrfr Sa. Al. 

Komisyonundan : 
1 - Harp okulundan ıubay çıkacak o

kurlar için (771) tane manevra kemerinin 
27-11-939 pazartesi günü açık eksiltmesiy
le ihalesine talip çıkmadığından tekrar 
eksiltme giinil olarak 9-12-939 cumartesi 
günü saat 10 kabul edilmi:itir. 

2 - Belli gün ve saatte taliplerin harp 
okulundaki komisyonda bulunmaları. 

3 - Beherinin muhammen fiyatı (ile;) Ji. 
radır. Muvakkat teminatı (yiiz yetmiı üç) 
lira (ltırk sekiz) kuruştur. 

4 - Eksıltmeye gireceklerin şartname • 
sinde yazılı nümune kemeri ve şartnamesi
ni görmek üzere htt gün komisyona mü • 
rncaat etmeleri. (6154) 16102 

Battaniye alınacak 
Harp Okulu Komutanlığı Satınl\l• 

ma Komisyonundan ı 
1 - Harp okulundan ıubay çıkacak o

kurlar için (771) tane battanıye pazarlıkla 
sııtın alınacaktır. 
Puarhgı 8-12-939 cuma günü sa;ıt 15 de 

Ankarada Harp okulunda mtit~ekkil ko -
mis~nda yapılacaktır. Muhamwcn bedeli 
(On bin yedi yüz doksan dört) liradır. 

İlk teminatı (809) lira (55) kuruştur. 
Ş:ırtnamesi her gün Ankarada mezkur ko· 
mlıyonda görülebilir. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin :ıartname
sinde yazılı vesaik ve ilk teminat mek· 
tup veya makbuzları ile belli giın ve saat· 
ta komisyonda bulunmaları. (6155) 16103 

LEVAZIM AMIRLlCl 

lif mektuplırmı ihale aaatinden bir saat 
eveline kadar makbu:ıı mukabilinde komis
yon reisliğine verilmesi lizımdır. İstekli • 
ler ııartnameyl komisyondan parasız olarak 
alabilirler. (6089) 16035 

Un allnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan : 
ı - Birliklerin senelik ihtiyacı olan 

(570000) kilo un kapalı zarf usuliyle ek • 
ailtmeyo konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Maraııta ukert, İıtan
bul Ankara levazım lmirlikleri satın alma 
kor:ıiıyonlarmdndır. İstekliler sartnameyi 
komisyonlarda okuyabilirler. 

3 - İışbu 570000 kilo unun muhammen 
tutarı (71250) liradır. . . 

4 - Şartnamesi üzere Uçte. bır mı~dar 
fazlası da dahil oldu&u halde ılk temınatı 
6593 lira 75 kuruatur. 

5 - Eksiltme 15 1. ei kin. • 939 cum:ı 
g{inU saat 15 e kadar teklif mektuplarını 
(Maraıta ukeri) Sa. Al. Ko. ba~kanlıgına 
verecek ve yahut göndereceklerdır. Bu sa
atten sonra verilen ve yahut gönderilen 
mektuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı daire 
saatiyle yapılacktır. 

7 - 2490 ıyıh kanunun hilkümlerine ve 
bilhassa (32) maddea.ine unun o~mı.yan 
mektupların sahiplerı ekslltmeye ııstırak 
ettirilmiyecektir. (6101) 16046 

3 adet pavyon 

yapttrılacak 
Ankara Levazım Amir?i~i Satrnal

ma Komiııyonundan: 
1 - Şartname pilin keıifname mucib~n

ce İzmirde tayyare birlıkleri için ıiç adet 
erat pavyonu inşaatı götılrü olarak kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhale 18-12-939 pazartesi gilmı saat 
15 de İzmirde kışlada bmir L V. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - K~if bedeli 10G754 lira 58 kuruş
tur. 

4 - Teminatı muvakkata akı;ası 6588 li· 
radır. 

5 - Şartname plln ketlfnamesi 534 ku· 
ruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 

Un ah nacak ANKARA V ALILICl 
Ankara Levazım Amirliği Satmal- ---------------

ma Komisyonundan : 
Alayın 939 mali senesi pyesine kadar 

ihtiyacı olan 100.000 kilo unun kapalı u.rl
usuliyle eksiltmesi_ yapılacaktır. Taliplerin 
825 lira ilk teminatları ve evrakı mUsbitele 
rlyle 25 • Birinci kanun - 939 pazartesi 
günü saat 10 da alay satın alma komi~yo
nuna müracaatları. (6177) 16111 

Masa, dolap ve tezgah 
yapt1ralacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

ı - Aşagıda cins ve miktarı yazılı ma
aa, dolap ve te~fıh pazarlıkla yaptırıla • 
caktır. Pazarlığı 4-12-939 saat 14 de An
kara L V. amirliği sn tın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 900 lira kati te
mina?ı 13S liradır. Nümuncsini görmek ve 
iırtiycnlerin Cebeci askeri dikim evi mü
dürlüf;üne ve pnzarlık ıçiıı belli vakitte ko
misyona müracnatkrı. 
Masa 400 X 120 X 80 Ad. 3 
Masa 250XH-OX80 Ad. 2 
Masa 2ooxıooxao Ad. 2 
Kapak ıhfomur 240 X 50X10-8 Ad. 4 
Dolap giırı:en 200 X 130 X 60 Ad. 2 
Dolaplı tezgah 150 X 90 X 80 Ad. ı 
Tabure ıcürcen 20 

(6182) 1611~ 

Çamaşır sodası alınacak 
An!,;ara Levazım Amirliği Satmal

ma Komisyonundan : 
1 - 3000 kilo ç:ımaşır sodası alınacak

tır Pa%arlık1a cITTiiltmesi 4-12-939 u.at 14 
de. An~nra L V. amirligi satın alma komis· 
yonunda yaprlacalttrr. 

2 - Muhammen bedeli 240 lira kati te-
minatı 36 liradır. (6183) 16115 

ZIRAA T VEKALETİ 

$ose lnıası ye s1111i imalat 
Ankara Valiliğinden ı 

ı - K. Hamam - Gerede yolunun 
103+800 - 126+800 üncil kilometrele· 
ri arasında yapılacak şo~ ve sınai i
malat inşaatına ait §artnamenin 8 inci 
maddesindeki vibromaks ve 9 uncu 
maddedeki kamyonların miibayaasın· 
dan sarfınazar edilpıek suretiyle şart
namede yeniden tadilat yapılmıJ ve 
14-12-1939 tarihine rastlayan perşem· 
be günü saat 15 te ihalesi yapılmak 

üzere kapalı zarf usuliyle yeniden ek· 
ailtmeye konulmuştur. 

2 - Kc~if bedeli {162054) lira (44) 
kuruştur. Muvakkat teminatı (9352) 
lira (72) kuruştur. 

3 - İsteklilerin: teklif mektupları
nı, ticaret odası vesikası ve muvak
kat teminatı makbuz veya mektupla
riyle ihale tarihinden en az 5 gün ev
vel vilayete istida ile müracaat ederek 
bu işe ait alacakları fenni ehliyet ve
sikalariyle birlikte birinci maddede 
yazılı r.ünde sa:ıt (14) de kadar dai
mi encümen reisliğine tevdi etmele-
ri. 

4 - Bu işe ait keşif ve şartname 
nafıa miidürliiğünden 406 kuruş mu -
kabilinde alınabilir. (6052) 16015 

P. T. VE T. MÜDÜRLÜGÜ 

2 uo1u füırna ~hnacak 

_.,_ 
ANKARA BELEDiYESi 

92 Palto yaptırslacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - İtfaiye müdilrlüğü memur, şo
för ve erleri için 92 palto yaptırılma
sı on beş giln müddetle açık cksiltmo
ye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (1216) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (91,20) lira
dır. 

4 - Nümune ve şartnamesini gör • 
mek istiyenlerin her gün encüm~n 

kalemine ve isteklilerin de 19. 12. 939 
sah günü saat 10,30 da Belediye encü 
menine. müracaatları. 

(6149) 16099 

D. DEM1RYOLLARI 

Sanatkôr aranıyor 

Devlet Demiryolları Umum Mü • 
dürlüğünden: 

Meşe kömürü ahnacak 
6 - lsteklilerin ticaret o.dasmda kayıtlı Pulluk, Dı"s'·ha!l'o ve M:bıer P. T. T. Umum Müdürlüğünden: olduklarına ve bu iti yapabileceklerine da- liı ; ı 

ir ihaleden laakal bir hafta evci lzmiı ı - İdare ihtiyacı için 200.000 adet 

İzmir'deki motörlü vagon deposun• 
da çahştırılmak üzere birinci sınıf 

bir frezeci ve her türlü takım imalin
de ve bilemesinde ihtisası olan bir ta• 
kımcı ile 10 tesviyeci alınacaktır. lm. 
tihanda birinci sınıf işci derecesin -
de muvaffakiyet gösterenler tavzif 
edilecektir. M.üracaııtlar Ankarada 
Zat İşleri Müdürlüğüne dilekçe 
ile yaılaC2.!ctır. İmtihan günü ile imti· 
han edilecekler bilahara dilekçelerin· 
deki adrese bildirilecektir. Dilekçele· 
re bonservislerin iligik , olması lazım~ 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komiayonundan: 

nafıa fen heyetinden alııcakları vesikaları .:1•ına"ak 2 numaralı fincan kapalı zarfla eksilt· 
göstermek mecburiyetindedirler. qj ı. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 24-90 • ~ . meye çıkarılmıştır. 

dır. (6097) 16060 

Sirked - HaydlfPlll 
ı - 24100 kilo me=ıe kömilrilnün açık 

ekılltmcsi 12-12-939 11at 11 de An.kara 
L V. imirliği aatm alma komisyonunda ya. 
pılacalctır. 

sayılı kanunwı 2 ve 3. maddelerinde ve Zıraııt Veknlehnden 2 - Muhammen bedel (50.000) mu -
şartna~eainde yuıh v~ikalarla teminat 

1 

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa vakkat teminat (3750) lira olup ek • 
ve t~klıf mektupların! ıhale aaa-tı~an en h zarf usuliyle 30 adet Mibzer 15 a ! 'itmesi 8 • ikincikanun - 1940 ruı"ar· az bır saat eve! komısyona vermış bulu- . . • sı • r-
nacaklardır. (6172) 16106 det 5 Disklı. 15 adet 6 Dıskli pullukla tesi günü saat (16) da Ankarada P. 

feribot lslceleleri eksiltmesi 
2 - Muhammen bedeli 1325 lira 50 kurut 

ilk teminatı 99 lira 42 kuruıtur. Şartnamesi 
komisyonda görlilür. İsteklilerin kanun! 
vesika ve teminatla belli vakitte komiı • 
yanda bulunmaları. (6019) 15953 

Odun alınacak 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. T.'J'. um.ım mudürlük binasındaki sa- D. D. Yolları Satın Alma Ko ı 

Devlet Demiryolları idaresince İs-
tanbul'da Sirkeci istasyonu ile Hay -
darpaşa iaıtasyonları arasında kurula
cak feri bot servisi için bu istasyon -
larda yanaşma iskeleleri inşaatı ile 
sair ameliyatın yapılması, bu işe ait 
vahit fiyat cetvelinde ve mukavele 
projesinde bazı llllve ve tadilat yapı· 
laralıc veniden kapalı zarf usulii ile ek 

Un alınacak 
Ankara Levazun Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

Ankara Levazım Amirliii Satmal
ma Komisyonundan : 

667 ton odun kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuıtur. Tahmin bedeli 16500 lira 
Ilk teminatı 1237 lira 50 kurustur. Şart • 
name1i her etin komisyonda görülebilir. 
lhalcai 18-12-930 pazartesi ıUnii saat 15 de 
Lüleburğaz askeri aatın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. Teklif mektuplarını 
belli günde belli saatten bir saat evci ko. 
misyona verllmiı veya posta ile cönderil
miı bulunacaktır. "(6173) 16107 

l - Mibzerin beherine 675.5 Disk- tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
li pulluğun beherinc 600,6 Diskli pul 3 - İstekliler, muvakkat teminat 
!uğun bcherine 750 ve Diksharonun makbuz veya banka teminatiyle kanu
beherine de 350 lira kıymet tahmin e- ni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı 
dilmiştir. zarflarını o gün ıaat (15) kadar mez-

2 - İhale 14 birinci kanım perşem kür komisyona vereceklerdir. 

(SOOOOO) kilo un kapalı .zarfla alına • 
caktır. Muhammen bedeli (31500) lira o • 
lup muvakkat teminetr (236Z) lira (50) ku· 
ruitur. Eksiltmesi 18 • 1. ci kin .• 939 pa
zarteıl cUnü aaat 15 de Çorum askeri aa • 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Tek • 

be günü saat 15 de Ziraat vekaleti bi- 4 - Şartnameler, Ankarada P.T.T. 
nasında müteşekkil satın alma komis levazım, lstanbulda P.T.T. levazım 
yonunda yapılacaktır. ayniyat müdiirlüklerinden 250 kuruJ 

siltmeye konmuştur. • S - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 mukabilinde verilecektir. 
adet 5 Diksli pulluk için 675,15 adet (5908) 15873 1 - Bu itin muhammen bedeli (2) 

milyon liradır. 6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 

Kışhk sebze ah nacak Oiksharo için 788 lira muvakkat temi ------------~. -- 2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı Devlet Demiryol
larının Ankara ve Sirkeci veznelerin
den 50 lira mukabilinde alabilirler. 

nat verilecektir. FAKÜLTELER 
4 - Bu makinelere ait idari ve fen· 

Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan: nt prtnameler zirai kombinalar mü 
Cinsi Miktarı )ı!nJMımmm B~~~--~>6·Dw-*-'W!~----------------"""""-...,_~ 
Pıraaa 3000 300 oo 5 - bteklilerin kapalı zarflarını 
Lalın& 3000 soo 00 • • k"' be 
Ispanak 3000 450 00 14 Brıncı unun perşem günü saat 
Kuru &ofan 2000 200 oo 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
Patates 3000 300 00 saat 15 de 2490 aayılı kanunda yazılı 
Korevi& 1000 200 00 
Taze bakla 1000 250 00 veıikalarla birlikte komiayondı ha 

2 )00 oo 150 oo zır bulunmaları (4968) 15148 
Kırıkkale aalı:ert Mnat lls..ı talebesiyle kadro erlerinin ihtiyacı olan yukarıda 

ci111 ve miktarları yazılı yedi kalem kııslık yaı aeb:ııenln 4.12.93g pazartesi cünU sut 
14 : 15 kadar açık eksiltme ile alınacaktır. 

İsteklilerin 150 liradan ibaret ilk teml:ıatlarmı Kırıkkale aakerl Fb. muhasebeci
liil vesneıine ınalrbus mukabilinde yatırarak betli cnn Ye aaatte Mp. Sa. Al. Ko. na 
&elemeleri. (5849) 15815 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levazon Amlrlifi Satm Alma Komisyonundan 

Cinsi Mlktan Muhammen B. İlk Teminatı 
Kilo Lira J{r. Lira Kr. 

Koyun eti 7000 2800 00 210 00 
Kırıkkale askert sanat lisesi talebesinin ihtiyacı olan 7000 kilo koyun eti a • Birin· 

ci kinun • 939 cuma liinil eut 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
Kanuni tartları hala lıteklilerin 210 lira dan ibaret ilk temlnatlannı Kırıkkale U· 

keri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak ~lll gUn 
ve saatte Mp. Sa. Al. Ko.na gelmeleri. (59517) 4 15923 

Ekmek alınacôk 
Ankara Levazmı Amirliği Satm Alma Komisyonundan 

Cinsi Miktarı Muhammen B. İlk TemlnaU 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Ekmek 42000 4620 00 346 50 
Kırıkkale aakert sanat lisesi talebesiyle kadro erlerinin ihtiyacı olan (42000) ki· 

lo ekmek 8-12-939 cuma gilnü aaat 14 de açık eksiltme ile almacaktır. Kanun! şartla• 
rı haiı: iıteklilerin 348 Ura 50 kuruıtan ibaret ilk teminatlarını Kınldcale aakert fab
rikalar muhaaebeciliii nznesino makbuı: mukabilinde yatırarak belli etin ve eaatte 
Mp. Sa. Al. komisyonuna celmele.ri. (6001) 15924 

Sığır eti ahnacal< 
Ankara Levazon Amirliği Satan Alma Komisyonundan ı 

ORMAN KORUMA 

Ekmek ahnacak 
Orman Konuna Genel Komutan· 

lık Satm Alma Komis,.onundan : 
1 - Orman Koruma talimgihı ihtiyacı 

için 24-0.000 kilo ekmek kapalı zarf usulii 
ile ihalesi 14-12-939 perşembe günü saat 
ıs de A:ıkarııda Yeııiıobirde komutanlık 
binasındaki satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22800 lira vo 
muvakkat teminatı 1710 liradır. 

3 - Şartnameler her gün satın alma ko
misyonunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ;sartnameslnde yazılı 
veaikalarla beraber teklif mektuplarını i
hale saatinden bir ıaat evetine kadar ko • 
misyona vermeleri ilin olunur. (6032) 

16011 

DEVLET ORMAN iŞ. 

• Ml tomruk taııttınlacak 
Devlet Orman lıletmeai Aband • 

Keremli Revir amirliğinden: 
Mudurnu kazasının Elmacık mm· 

takaaındaki Şehirllyayla ve Seymen 
ormanlarında mevcut takriben 4000 
metremikabı köknar ve çam tomruğu-

1 - Apğıda bulundukları mevkileri yasılı kıtaat ihtiyacı için hizalarında mfkıtar, nun Elmacık DereköyUnde göıterile
ilk teminat ve tutarları ihale gün ve saatleri cöetorilen sıiır etlerinin kapalı :ııarf 11• cek istif yerine nakli açık eksiltmeye 
sul!yle ekıiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Eksiltme Edime vilayeti Süloğlu nabiyNi mer1ı:uinde askeri utın alma ko • çıkarılmıştır. Muhammen ücret bir 
misyonunda olacaktır. metremikabı için 170 kuruştur. Şart-

S - İsteklilerin kanun! vealkalari}'le birlikte en ceç llln ecilen sün mlinaka• sa&• nameler Bolu ve Mudurnu Orman i
tından bir saat eve] teklif mektuplarını komiıyona vermeleri lizımdır. 

4 - Şartnameleri evsaf ve hususi şartları ta.til g(ln ve aaatlan hariç her ctın komis· darelerl ile Düzcede Revir amirliği· 
yanda görUlebllir. (6176) 16110 mizden alınabilir. Taliplerin 9-12·939 

İhale J?n ve tarihi aaatı Mlktan İlk teminatı 
Kilo Lira 

18-12-939 Pa:ııartesi 11 137250 2574 
13-12-939 Pazartesi 14 137250 2574 
18-12-939 Pazartesi 15 171562 3217 
lG-12-939 Pazartesi lG 128100 2-4-02 

Muhtelif yiyecek ve 

Tutan cumartesi günü saat on ikide % 7,5 
Lira teminatları ile Dilzcede revir amirli-
34313 ğ" • d Ü kk'l k • .. 
343131 ınuz e m teşe ı omısyona mura-
42891 caat eylemeleri. (9800-6136) 16067 
32025 ---------------

yakacak ah nacak 
Ankara l.evazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Aşa~ıda cin!I ve miktarları yazılanların hizalarında aöstc:rilen gUn ve saatlarda pıı zarlıkları yapılacaktır. lsteklil.erin teminat 
makbuz veya rnektuplar!yle belli gün ve saatte Edirnede MUıiriyct dairesindeki 13tın alma komısyoııuna ıelmelen. 

(6171) 16105 

Cinsi Miktan M. Tutarı Teminatı !hale Ta. ve günü Sa.ıtt Şekli 
Kuru faaulyo 240 Ton 37200 2790 4-12-39 Pazartesi 15.30 Pazarlık 
Pirinç 1-44 Ton 59600 2970 4-12-39 Puartcai 15.30 Pazarlık 
Yulaf 1470 Ton 18200 5660 6-12-39 Caı'Pmbe. 11 Puarlık 
Nohut 150Ton U>SOO ws 6-~9 Osrtamba 14 Paarlık 
Odun l800Ton 17000 4050 6-12..39 Car'faımba 15.30 Pazarlık 
CJ.:lwı ııoo Toa 16500 3475 6-12-39 Çarpmba 15.30 Pazarlık 

K•pol• •orf usulile 

eksilt91e ilônı 
Ankara Dil ·ve Tarih • Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 
9. 12. 939 cumartesi günü saat 11 de 

Ankara mektepler muhaaebc<:iliğinde 
toplanacak eksiltme komiıyonund& 

8090 lira muhammen bedelli muhtelif 
dolapların kapalı zarf usuliyle eksilt
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme prtnarnesi ve teferruatı 

mektepler inuhasebeciliğine yatırıla
cak beş lira bedel mukabilinde fakül
te hesap memurlufuncjan alınır. 

Muvakkat teminat 607 liradır. 
İstek1ilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve prtnamede yazılı 
veıikalarla birlikte aynı gün ıaat 10 
a kadar makbuz mukabilinde komisyo 
na vermeleri. (5947) 15933 

3 - EkslJtme; 17. ı. 940 tarihinde 
çarpmba gQnU saat (US) da Ankara 
Devlet Demiryollan yol dairesinde 
toplanacak merkez 1. inci komisyo -
nunca yapılacaktlr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için h
teklilerin teklif mektupları ile birlik
te apğıda yazılı teqıinat ve vesaiki 
aynı gün aaat (15) e kadar makbuz 
mukabilinde komisyon reisliğine tev
di etmit olmaları liı:ımdır. 

a) 2490 eayılı kanun ahkruruna uy
gun olmak üzere (73750) liralık mu
vakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

5 - Münakasaya girecek taliplerin 
liman, sabit havuz ve eklüz gibi bü • 
yük au itleri yapmıı ve elinde bu gi
bi işlere lUzumlu vesaiki mevcut şir
ket ve müteahhitlerden olması şart • 
tır. 

Kapah zarf usulile eksiltmeilim Ancak; gerek TUrkiyedc ve gerek· 
se hariç bir memlekette (2) milyon li

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya ra veya aha ziyade loymette bir nafıa 
Fakültesi Direktörlüğünden : l§ini bir ihale içinde taahhüt ederek 

9. 12. 939 cumartesi gilnü saat 11 de bu taahhüdünü muvaffa!dyetle yap -
Ankara mektepler muhasebeciliğinde mı! olan ve bu hususu miıbeyyin ve
toplanacak olan eksiltme komisyonun- saik ibraz eden in§aat şirket veya mü
da 7240 lira muhammen bedelli muh- teahhitleri de eksiltmeye girebilir -
telif mobilyaların kapalı zarf usuliy· ler. 
le eksiltmesi yapılacaktır. 6 - Bu işe girmek h:teyenlcr refe-
Ekıiltme şartnamesi ve teferruatı rans ve diğer vesaiklerini bir istidaya 

mektepler muhaıebcciliğine yatırıla· bağlıyarak münakasa tarihinden en 
cak be, lira bedel mukabilinde fakül· az 15 gün evel Münakalfit vekii!etir.e 
te hesap memurluğundan alınır. vermek suretiyle bu iş için ehliyet 

Muvakkat teminat 543 liradır. vesikası istiyecekler ve alac.ıl:hrı eh· 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu- liyet vesikasını münakasa komisyonu 

vakkat teminat ve şartnamede yazılı na vereceklerdir. Ehliyet vesi1rn.sı için 
vesikalarla birlikte ayni giln ıaat 10 a münakasa tarihinden 15 gün evci ya
kadar makbuz mukabilinde komisyo· pılmamış olan müracaatlar nazarı iti-
na vermeleri. (5981) 15939 l bare alınmıyacaktır. 

(6152) 16100 

Muhtelif malzeme ohnacal' 
Devlet Demiryollan Satm Alma Komisyonundan : 

İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşa 'ıda 
yazılı 3 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 14-12-939 perşembe günü sa
at 15 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu i12e girmek iıtlyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün snat 14 e kadar ko -
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 140 kuruta Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde sat•lmak
lu024 tadır. (6054) 

Ne-

1 
2 

3 

Miktarı 

Ton 
400 
400 
150 
200 

İsmi 

Mazot 
Petrol 
Pis gaz 
Benzin 

Muhammen bedeli Mu\akkat teminatı 
Lira Lira 
28000 2100 
69500 • 4725 

41600 !1ZO 
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Memur alınacak 
Türkiye iş Bankasından : 
t - Bankamızm muhtelif tubelerinde çabıtınlm~ 

ilzere müsabaka ile 15 memur alınacaktır. Müsabaka imtı • 
hanlan 25 B. Kinun 1939 pazartesi günü Ankara, İstanbul 
Te lzmir'de yapılacaktır. 
- 2 - imtihana girebilmek için: 

A • Liakal lise mezunu olmak, 
B • On sekiz yqından aşağı ve otuz yaşından yuka

n bulunmamak 

Ankara Bölge Sanat Okulu Mü • 

5800 adet direk ahnacak dürlüğünden: 

Okulumuz talebeleri için 1024 lira 
Birinci Umumi Müfettiılikten ı tutarındaki dört kalem çamaşır leva-
1 - İkinci defa eksiltmeaine talip sımı ile 1572 lira 50 kuruş tuatrında-

çıkmadıtından Suon bölgesindeki ka ki iki kalem dahili ve harici iskarpin 
rakollar arasında çekilecek telefon ay~ ay~ eksiltmeye konutmuıtur. 
hatları için yüzde beti (7-8) metre, Talıplerın ıartnamelerle nllmuneleri 
geri kalanı (6) metre uzunluğunda, görmek üzere her gün okul direkt6r· 
tepe muhitleri (0.40) ve diğer muhit- lüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de 
leri (0.40 · 0.50) metre olmak üzere yüzde yedi buçuk teminatlariyle bir· 
(5800) adet kavak veya meşe ağacın· tikte 8-12-939 cuma günü saat 15 te 
dan mamul direk 22. 11. 939 dan itiba· mektepler muhasebeciliği binasında 
ren bir ay müddetle pazarlığa çıkarıl- toplanacak olan alım satım komisyo-
mı§tır. nuna müracaatları. (6030) 15958 

2 - Bu direklerin (950) adedi Bay· 
kan, (2350) adedi Mutki, (1500) adedi 
Kozluk ve (1000) adedi Sason kazala- Akordeon muallimi 

Sivas - Erzurum Demiryolu 
istikrazı tahvilleri 

Maliye Vekaleti ve Türkiye Merkez baı*asHMlln : 
28. 5. ve 15. 12. 1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı ka

nunlar mucibince ihracına selahiyet verilen ve geliri tama
men Sıvaı . Erzurum demiryolunun inpsma tahsiı olunan 
o/o 7 gelirli Sıvaı - Erzurum istikrazının 2" senede itfuı 
meşrut 4,5 milyon liralık altıncı tertibinin kayıt muamele
si 5. 12. 1939 ak§amı nihayet bulmak üzere 25. 11. 1939 
sabahından itibaren baılamıttır. 

TahvilJer hamiline mııharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre aynlmıt
tır. 

Bu tahviller umumi ve mülhP k bütçelerle idare olunan 
daire ve müe11eselerce, vilayet hususi idareleri ve beledi· 
yelerce yapılacak müzayede ve münakasa mukavelelerde 
teminat olarak ve Hazinece satılmıt ve satılacak olan Milli 
Emlak bedellerinin tediyesinde batabat kabul olunacaklan 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta
mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf 
bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı o/0 95 olarak tesbit edilmittir, 
yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik 
tahvil bedeli de 475 liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 
Cümhuriyeti Ziraat, Türkive iş, Emlak ve Eytam, Halk, 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankalan ile Sümer, Eti Bank· 
lar tarafından icra edilmektedir. Diğer Bankalar vasıta· 
siyle de bu huıus temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflannı en emin ve en çok gelir getİ· 
ren sahalarda işletmek istiyenlere keyfiyet arz ve bu kısa 
9-kripsivon müddeti zarfında Bankalara müracaatlan
nm ke.adi menfaatleri iktizasından bulunduiu İpret olu-
nur. 4327 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ---C - Askerliğini yapmıt olmak (askerliğini heni\'? 
yapmamı' olanlar muvakkat memur olarak ah· rı dahilinde gösterilecek yerlerde tes = -

Maarif VekAleti bahçesi karşısında yeni CİHAN PALAS 
oteli altında 

\ nacaklardır.) 
~ 3 - Yukarda yazılı e•eafı haiz olan taliplerden tahriri 
imtihanda muvaffak ola'lllar berayı tecrübe on bet sün ma
qsız olarak çalııtmlırlar. Bu müddetin hitamtnda mesaile
ri itibariyle de iyi not alanlar barem kanununda muayyen 
tahaisatla kadroya almırlar. 

4 - Muvaffak olanlar arumda ecnebi lieanı bilenler 
tercih olunur. 

5 - imtihan netic:e9inde Banka hizmetine almacak 
memurdu batka munffak olanlar, munffa:kiyet derece
lerine 1ıöre müesaesede açılacak münhallere sıra ile alına -
caklardır. 

6-Taliplerin en geç 20 B. kanun 1939 Ç&l'famba günü
ne kadar Anlcarada Umum Müdürlük memurin servisine, 
fıtanbul ve lzmir'de 9ube müdürlüklerine vesaikleriyle bir-
likte müracaatta bulupmalan ilan olunur. 4500 

Senetik konr;re 
Türk Yüksek Mühendisleri Birliğinden • 

Birliğin ıenelik kongresi 3-12-1939 tarihli pazar günü aa
at 10 da Ankara'da Birlik binuında toplanacakbr. 

Sayın azaların bu kongreye ıeref vermeleri ve ruz~~·· 
den almamıt olan arkadaılarm keyfiyeti bildinnelen rıca 

l Reis 0 unur. Refik Fenmen 

ELEKTRİK İŞLERİ 
Kayseri ve civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinden: 

Pamrbkla alınacak ve yaptırılacak it 
Şirketimizin Bünyan kasabasında kain elektrik santr~~ına yeni

den konacak türbo alternatör grupu ve teferruatının m~~yaa ve 
tesisi hakkında evelce yapılmıı olan ihalenin feshine v~ ıt~.n m:: 
taceliyetine ve 2490 numaralı kanunun 46 ıncı maddesı hukm e 
mebni mezkOr TUrbo alternatör grupu ve teferruatı pazarlıkla ta-
libine ihale edilecektir. . . 

Bu itin keşif bedeli (24637) yirmi dört bin altı yilz otuz yedı lı· 
radır. 

Teminatı katiye (3695) lira (55) kuruıtur. 
Pazarlıkta ihale birincikinun 939 ayının 20 inci çarıamba günil 

ö"leden ıonra saat ıs de Kayseride ıirket merkezinde yapılacaktır. 
., Pazarlıkla eksiltmeye girebilmek için bu gibi itleri yapabilece· 

fino dair resmi makamlardan alınmıı ehliyet vesikaları ibraz etmek 
lizımdır. 

Bu ite ait evrak 1irketten (2) iki lira mukabilinde alınır. 4475 

lim alınacaktır. Çok seri metodla. Uygun ıerait. = 
3 - Direklerin birinci kAnundan • Evlere de gider. Rus sefareti arkası =: TU RA~I LQKAMTASI AÇILDI 

Nisan ayı on beıi arasında kesildikle- Vufi apartmanı No. 2 ye bizzat veya =~~~~~·- 1~ 
:;ahıbı Usman :tencer ri vesaikle isbat edilecektir. mektupla müracaat. 4513 = -4 - Direklerin tahmin olunan be· E§ En nefis yemek Te içkiler, kaloriferli salon; mükemmel 

deli (21350) lira olup, muvakkat temi T bld 3 k 60 ku 4424 = ıervia. a ot ap ruf. 

na: (l60~!~!v~::d;~~jeai, eksiltme ve GÖZ ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r 
fennt prtnamesi Diyarbakır'da nafıa 
milpvirliğinden parasız alınabilir. 

6 - Pazarlıkla ihale 22. Birincikl
nun 939 cuma gUnU saat onda nafıa 
milpvlrliği odasında milteıekkil ko
misyonda yapılacaktır. 

(6180) 16113 

HAVA KURUMU 

haatalddan müteha11111 

Dr. Muzaffer Sander 
Cebeci Hastahanesi 

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

ayenehane 2025; ev: 3761 

Yol yaptırdacok .:!11111111111111111111111111111111111111~ 

Türkkutu Genel Direktörlüfün· E DAKTİLO KURSU ~ 
dea 1 : 65 inci devresine 11kklnunun : 

1) Tahmin bedeli 3858 lira 81 ku- E ilk haftasında batlıyaca~tır. Tah- : 
rut olmı ln&nil kampı uçuı meydanı E sil aranmakaısın herkes alınır. : 
ile hangar aruında yaptınlacak yol. : (BİR) ayda diploma verilir. Be· 5 
açık eksiltmeye konulmu,tur. § tediye sırası Hanef apartmanı 5 

2) Muvakkat teminatı 289 Ura 41 : No. 4 Tel: 3714 4429 = 
kuruıtur. "ti 11111111111111111111 il lllllllllllllllr' 

3) Ketif ve prtnameıt her gtın ko
misyonda görülebilir. Dans dersleri 

4) ihalesi 4. 12. 939 puarteai gilnil 
aaat 15 te yapı?acaktır. Müsait ıartlarla danı ötrenmelı: istiyen-

lerin mektupla Uluı'ta M.M. rumuzuna 
5) lsteldilerin mezkfir gün ve aaa- müracaatları. 4521 

tinde ve kanunun 2, 3 cU maddelerin-
de yuılı veaika ve teminatlariyle bir-
likte TUrkkuıu genel dlrektBrlUIU o r. s 1TK1 F 1 RAT 
satın alma komisyonunda butunmala-
rı. 4329 

.ıııııııı~ıııııııııııııııııııııııııııııı!:. - -5 Yeni Sinemada 9. 12. 939 cu-: 
E mart .. iden itibaren seanslar 5 
: 14,30 • 16,30 • 18,30 - sece 21 5 

•• 
birinci GQZ Hastalıkları 
sınıf müteha11111 

htanbul Haydarpıtı hastanesi aabık 
ıöz mütehasa111 ve Gülhane haaune1i 
sabık ıöz ba, muavini. Muayene: il· 
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: l Tel: 3592 4306 - -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır ~ .................................. ~ 

Elektrik mühendisi aranıyor 
Kayseri ve eh•• Elektrik Türk Anonim ıirketinden : 

300 • 350 lira maaşla bir elektrik mühendisi alınacaktır. 
lateklilerin mühendislik diploma auretleriyle tercümei hal
lerini ve timdiye kadar çahftıkları yerleri gösterir vesika 
ile birlikte Şirket Müdürlüğüne müracaatları ili.n olunur. 

4426 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 --
~ Et fiatleri -------- Belediye Reisliğinden : -:= Et fiatlarında yapılan yeni değitiklikler 1l4&ğıda göste-
E: rilmittir. Sayın halka ilan olunur. (6175) 
E: Yeni Fiat = ~~ E: Koyun eti 38 
:: Keçi eti 28 
:E Dana eti 37 
:E Sığır eti (Kemiksiz) 38 
::E Sığır eti (Kemikli) 33 = 16109 -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~---------------------------------------------~---~-----------ı 

y:~~ünS~~~:~A . HAB~KGünS~~~ASI Bu ~~~1Sıl:!!~~~i~dcn 1 
1.. A k l i tibaren 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6584 

lmtiyu Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı !1leri MildürU 

Mümtaz Faik FENiK 
MUesıese MUdUrli: Nıtit ULUG 

ULUS Baınnevi ANKARA 

EGLENCE YERLERİNDE Türkçe söz u... rapçı tar 1 ı 
YAŞIYAN KADINLAR IN BEY AZ GOL BEY AZ GÜL 

HAYATINI TASVİR T ürkçe sozlu ... Arapça şaP!•ı1ı 
E D E N Bat Rolde Baı Rolde : ABDUL VAHAP 

Sarkın ıea kıralı Seanslar 
BAR KADINI ABDÜLVAHAP 13.15 - 15.30 - 17.45 - Gece: 2:: 3:> da 
Baıt Ro11erde M UZtK, ŞARKI, AŞK Buailn 10.30 ucuz hak mat:nı:Sl' de 

Michele Morıan - Gilbert Gil VE HİCRAN FiLMİ Son defa 0 1:wk 
Seanslar Seanılar G ~lP CENNET 

14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de 13 45 - 16 - 18.45 - Gece: 21 de FERNAND GRAVEY 
10 ve 12 de Ucuz Halk Matineleri · ıı de Ucuz Halk Matinesi Mieheline Presle - Elvire Popesco 

Y 
• s· d 9. I .klnun -9Fcumartesiden itibaren seanıl~ 14.30-:-ı6.3Q:ls-:3ô-: G~ii ~i:-

en I ınema a mak üzere deiittirilmi,tir. 


