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Finlandiyalılar sulh yapmak istiyoi-1 
Moskova'dan, tekrar 

isteyip istemediğinj 
görüşmelere başlamak 
sormağa karar verdi 

Rusların yeniden şiddetli hava 
hücumları yapmaları bekleniyor 

Finlandiya ordusu başkumanda
nı general Ôsterman 

L . 
Başvekil Zongulda 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Dr. Refik Saydam dün kö 
havzasında tetkiklere başl 
Havza İşletme İdare mümessillerinin iştira 

dört saat süren bir toplantı yapddı 

Bir çok yabancılar dün Helsinki' den ayrıldılar 
Helsinki, 3 a.a. - Finlandiya hlikUmeti, Moskova \ 

ya yeni teklifler yaparak Rus - Finlandiya ihtilafına 
mcslihane bir tesviye tarzı aramağa devamı kararlaş
tırmıştır. 

Gümrük • İnhisarlar 
Vekilinin Hatay' da 

yaptığı tetkikler 

Dun ecnebilerin cıyrJJıhları Hel11in/ri 
ıehrinden bir görünü§ 

Finlandiya mas1ahatgüzarlığını yapmakta olan İs -
veç'in Moskova elçisine rus hükümetinin müzakerele
re tekrar başlamak isteyip istemediğini istimzaç eyle
mek üzere Kremlin nezdinde teşebbüste bulunmasını 
I'inlandiya hükümcti rica eylemiştir. 

Askeri harekat durgunla§tı 
IIelsinki, 3 a.a. - Dün umumiyetle Finlandiyada ve 

bilhassa Helsinkide harp faaliyeti azalmıştır. Helsin
kideki bu sükunun başlıca sebebi alman bandıralı Do
nau vapurunun yabancı mültecileri almak üzere lima
na gelmiş bulunmasıdır. Bu vapur, 700 almanı, rus el
çiliğinin 40 memuru, 540 italyan ve 40 Estonyalıyı al

dıktan sonra hareket etmiştir. Havanın açık olmasına 
rağmen bugün hiç bir tayyare hücumu olmamıştır. 

Ecnebi elçilikler de kendi tabaalarının tahliyesiyle 
meşgul olmaktadırlar. Amerikalılar İsveç'e gidecek • 
lerdir. İngiliz elçiliği de kendi tabasının Helsinki'yi 

ı--::-~~~--~~~~~~~~~~-=~~=-:--

Dönüm 
--1 t c.lrPtJ't\e •,..; h:' rjİrtni ti1' n•-

M h d d 1 ra.ttan oızzat finıandiyalılar da hUkü-

noktalarını 
seçmek 

Falih Rılkı :ATAY 

Milli hak ve emniyet mantıkı ile 
bıüdafaa edilebildiği müddetçe, nas
Yonal • ıosyalizm'in, hazan pek ay • 
kırı emirvakilerine bile itiraz etmek 
güç olmu~tur. Almanya bir Baltık 
devleti kadar müstakil olmağa la • 
Yık değil midir 7 Yahut, almanlar, 
bir Balkan milleti akdar vahdetle • 
rini tamamlamak hakkından nasıl 
Jrıahrum edilebilir ? Hitlerizm bü -
tün bu meseleleri temaslar, müza -
kereler ve konferanslarla haletmek 
için uğratmak yerine emirvaki usu
liinü tercih etti. Eğer bu usul 
ltıuyaffak olmufsa, onun sebebini, 
Yalnız, 1918 gağliblerinin yeni bir 
bıücadele için maddeten hazır bu -
lunmayı~larında aramak yanlış olur. 
bilhassa İngilizler, emrivaki siste -
ltıini daima re.:letmekle beraber, al
ınan davasının bir meşru tarafı ol
duğunu inkar etmediler. Bu müsa -
bıaha, Südetlere kadar devam etti. 
Siidetlere kadar, alman mücadelesi, 
C:ennen alemi içinde cereyan etti. 
Eier Almanya Südet almanları ana 
~atana kavu§tuktan sonra, ba§ka 
bıilletlerin toprak ve haklan üstün
de hiçbir iddiası olmadığını ilin et
bıekte samimi olsaydı, mmctler ce
lniyetine dönse, veya emrivaki ye • 
rine anlatma ve müzakere usulünü 
tercih etse, silahsızlanma hareketini 
te§vik ederek, bu tehlike devrini 
ka.paıaydı, nasyonal - sosyalizm bel
ki alman miJli tarihinin en §erefli 
faalı olacaktı; Avrupa krtasında ni
~atn, tesanüt ve sulh çağı açmak 
tnünıkün olacaktı. Bu, pek mühim 
bir dönüm noktası olmuştur : Al -
l'nanya te§ekkülce tam, kudretçe 
büyük, iktisat ve sanayice, beynel • 
l'l'lilel her türlü serbest rekabetleri 
kabul edecek kadar cihazla idi. Fa -
~a~ hak, vahdet ve istiklal mücade-
~sı, Münih'ten sonra, ismini değİ§ -
tırerek hayati saha mücadelesi ha -
liı:ti alnııttır ve Çekoslovakya emir 
b~kileri ile, bu yeni mücadelede da-

l ınünhaaıran kendi kuvet usulleri 

(Sonu J ünca say.fada) 

QCQ f U U unda metin, halkı vilayete çekilmiye davet 
• etmesi üzerine, şehri terkediyorlar. 

Alman tahşıdatı Halkm maneviyatı mükemmeldir. Baş 
vekil Ryti ile hükümet erkanı meç -

Bükreş, 3 a.a. - Almanlar macar bul bir semte doğru şehri terketmiş -
hududunda mühim tahşidatta bulunu- lerdir. Hükümet merkezinin Vasa'ya 
yorlar. Slovakyada tahşit edilen al •

1 

nakledileceği sanılıyor. Kordiploma
man kuvetlerinin karargahı Karpat tik, Helsinki yaık:ınında ' küçük bir 
Ukranyası hududu civarındaki Fro - şehre gitmiye davet olunmuştur. 
sof'da bulunmaktadır. _J (Sonu S inci sayfada) 
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Finlô:ndiya'da yeni kurulan 

Halk hükumeti Ruslarla 
dostluk paktı imza etti 
İki taraf da birbirlerine tavizler yapıyorlar 

Finlandiya halk hükümeti 
reisi Kussinen 

Milletler Cemiyeti bül(e 
komisyonunun loplanhsı 

Moskova, 3 .ı.a. - 2 kanunuevelde, 
hariciye halk komiseri Molotov ile, 
Finlandiya halk hükümeti reisi ve ha
riciye nazırı Kussinen arasında, Sov
yetler birliği ile Finlandiya demok
ratik cümhuriyeti arasında bir dost
luk ve karşılıklı yardım paktı mese
lesi üzerinde görüşmeler vukua gel -
miştir. Moskova'da yapılan bu görüş· 
melere Stalin, Voroşilof ve Jdanov 
da iştirak eylemiştir. Görüşmeler, bir 
dostluk ve karşılıklı yardım paktı im
zasiyle neticelenmiştir. 

Muahed enin hükümleri 
Moskova, 3 a.a. - Düa akşam B. 

Mo1otov ile Kussinen, Sovyetler bir
liği ile Finlandiya demokratik halk 
cümhuriyeti hükümeti arasında bir 
dostluk ve karşılıklı yardım muahe
desi imzalamışlardır. 

Bu muahede ile Sovyetler birliği, 
Finlandiya'ya, ahalisinin ekseriyeti 
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karelyalı olan 70 bin kilometre mu
rabbaı genişliğinde sovyet Karelya -
sını terketmektedir. Finlandiya ise, 
Leningrad'ın şimalinde Carelie ber
zahında 3970 kilometre murabbalık 

Cenevre, 3 a.a. - Milletler cemiye· bir araziyi l:)ovyetler birliğine bırak· 
ti bütçe komisyonu, pazartesi. giinü maktadır. Sovyetler birliği, buna mu
toplanacaktır. Hiç bir siyasi müzake- kabil Finlandiya'ya l?Q milyon Fin -
re cereyan etmiyeceğinden, devletler landiya marklık bir tazminat ita ede· 
yalnız teknisiyenler tarafından tem - cektir. Finlandiya demokratik halk 
sil olunacaktır. Ancak, Sovyetler bir- hükümeti, ~iangö yarımadasiyle bu 
liği, Paris elçisi Surisi murahhas o- lyarımaadanın cenuba doğru beş mil, 
larak göndermiştir. (Sonu S inci sayfada) 

Antakfa. 3 a.a. - Dündenberi şeh
rimizde bulunan gümrük, inhisarlar 
vekili Raif Karadeniz şerefine bele -
diye tarafından bir ziyafet verilmiş
tir. 

Ziyafette belediye reisinin nutku -
na cevap veren inhisarlar vekili Ha

Sonu J üncü sayfada) 

ALMANYA'NJN 

BQ§vekilimiz Karabüh,te tetkiklerde bulunurken 

1 Zonguldak, 3 a.a. - Sayın 

BİT ARAF DEVLETLERE 1 kilimiz or .. ~efi~. s~~dam ya 
İktısad vekılı Husnu Çakır, 

KARŞI GÜTTÜGÜ POLİTİKA YÜZÜNDEN 

o anda e • 
$ 

Millet Meclisi müstakil grup 
kili İstanbul Mebusu Rana 
ile Başvekalet kalemi mahsus 
leri bulunduğu halde dün sa 
de şehrimizi §ereflendirmişler 

1i Halit Aksoy vilayet pa 
Karauğuz ile jandarma komu 
iktısad müdürü Karabük'e ka 
derek Sayın misafirlerimizi 
mışlardır. Misafirlerimiz ist 
ve yol boyunca toplanan bü 
halk kütlesinin çoşkun tezahü 
alkışları arasında şehre girmi 
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Dün yeniden birkaç gemi battı 
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Memleket baştan başa bay 
süslenmiş bulunuyordu. Başve 
hükümeti, partiyi ve halkevin 
diyeyi, mühendisler cemiyeti 
ret etmişlerdir. 

Başvek~Un tetkiklerı 

Başvekil Dr. Refik Saydam 
buradaki tetkiklerine baş1a:nış 
at 9 da refakatinde İktisat V 
Hüsnü Çakır ve B. Rana Tar 
duğu halde parti merkezinde 
işletme idareleri mümessilleri 
rakiyle dört saat süren bir t 
yapmıştır. 

Öğle yc:meği partide yeniln 
müteakiben Zonguldak ve Koz 
maden ocakları ve tesisatı ve b 
amele meskenleri görülmüştür. 

Şimal denizinde mayn toplıyan ingiliz tarak gemileri 

Başvekil akşam üzeri memlek 
tanesini ve maden mühendisleri 
ğini ziyaret etmiştir. 

Amsterdam, 3 a.a. - Almanya ta • ı 
rafından bitaraflara karşı açılan yeni 
ve şiddetli mücadele dolayısiyle Hol
landada endişe gittikçe artmaktadır. 

Berlin'de alman hariciye nezaretin
de bitaraf diplomatlara ve gazetecile
re ısrarla deniliyor ki, Almanya bita
rafların geçen büyük harpta ittihaz 
ettikleri hattı hareketle bu sefer ikti
fa edemez. Almanya daha kuvetli ve 
kudretlidir ve bitaraflık hakkındaki 
kendi görüşlerini kabul ettirecek va -
ziyettedir. Bitarafların fransız - in -
giliz ablukasına karşı faal bir surette 
vaziyet alması liizımdır. Buna filen 
muhalefet etmeleri zaruridir. 

Almanlar kendi gemilerini 
yaktılar 

Capetovn, 3 a.a. - Cenubi Ameri
ka hava kuvetlerine mensup bir tay -
yare, sahilden 80 mil açıkta, içinde 
alman tayfa bulunduğu söylenen 
Vatussi gemisini görmüş ve istikamet 
değiştirerek bir ingiliz limanına doğ
ru gitmesi emrini vermiştir. Alman 
gemciler gemiyi tutuşturmuşlar ve 
filikalara binerek gemiden ayrılmış
lardır. Alevler gemiyi tahrip etmek -
tedir. Alman tayfa, bilahare filika -
!ardan alınmıştır. · 

$onu 3 üncü say_fadaJ.. 

Harbin başlangıcından beri 
--

GARP CEPHESİNDE 
EN SAKİN GEÇEN GÜ 

. r 

Garp cephesinde harelr.ıitt;ı bulunan tanklar. Ask~ri 1, 8 ..z.,.t baklundai.ı 
. baborlerimi~ l Üllcii :;ay/adadır. .. 
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İnsan külfür: Mekteplerde Kayserlde köylünün Harp Ekonomisi : 

Edebiyat! çalışma re.iimi mahsulüsatınallnıyor Cephe gerisi harbi ! 
Kayseri, 3 a.a. - Kayseri merkez 

kazasiyle Sarıoğlan nahiyesinde açıl
mış olan toprak mahsulleri Ofi:!i mÜ-Elde edilen neticeler Ya.zan: Sadrettin Env.Jr Ulus'un bu ay tarihli sayısında, 

Nurullah Ataç'm "ınekteplerde e
debiyat" başlığı altında çıkan yazı
sı, zahiren edebiyat krizimizi fakat 
hakikatte fikir ve kültür krizimizi, 
b:r kere daha ifade eden yazı!ardan 
bir diğeri ve bir yenisidir. 

Herkes müttefiktir ki, osmanlıca
yı, osmanlı düıüncesini ve divan e
debiyatını yaratmıf olan kültür ha
disesine avdet etmeğe, hele Osman

bayaa merkezi köylünün fazla mahsu
m em n un iyet vericidir llinü değeri pahasına almıya devam 

Son harbın cereyan sanuı.sı - ~tm- tahavvül ve teh 1·· ediyor ki, bir 1 .• 
diye kadar - ne gördüklerimize, ne re saha itibariy e muhal:'ip safları 

Filvaki, Türkiye, Tanzimat'tan· 
beri bir fikir ve kültür krizi içinde
dir ve bundan henüz çıkamamı§hr. 
Ve bunun en büyük ııebebi, Tanzi
mat'tanberi, bu memlekete lazım 
birçok iyi ıeyler hakkında eaaah 
gayretler ve bir o kadar eaaıı!ı fe
dakirlddar yapıldığı halde, türk 
fikir hayatını bir defacia ve ikinci 
bir ara§tırma ve karara lüzum kal
mıyacak tekilde yolun~ koyacak 
bir te§ebbüse . bir türlü girişilme
miı olmasıdır. 

lı imparatorluğunun bütün politik, Maarif vekilliği, bu ders yılı başın
aoayal ve historik mebnaları a~ınıp dan itibaren tatbikine başlanılan ça
gittikten aoDTa, imkan yoktur. Jışma rejiminden elde edilen neticele-

ri müfettişleı:i vasıtasiyle yakından 
O halde ne olacaktır? O halde ne t k" t kt d" 

. d d . • a :p e me e ır. 
zaman, bız e c, fıkır ve kültür ha- M "f V k"l" · B Ha• ...... Ali 

b .. • b" aan e ı ımız . D<M• 
yatı, ? unyevı. ır, krizde.n ~urtula- Yücel'in aşağıya aynen koyduğumuz 
cakt~ · Tanzımat t":nberı yu_: aen.e b"r tamiminde de işaret edildiği veç
s~çtı. Arkaı:ııızda bır alay turk Cı- ı hile bu neticeler umumiyetle iyi ve 
kır ~e ~.debı~at adamı bıra.k~.~ ki, memnuniyet vericidir. 

etmektedir. Bugüne kadar Kayseri 
mübayaa merkezinin topladığı buğ
day miktarı bir milyon kiloyu teca
vüz etmiştir. Köylü mahsulilnün gilç
lük çekmeden değeri pahasına sattı
ğı için Cümhuriyetin bu nimet ve 
muavenetini memnuniyetle anmakta
dır. 

de okuduklarımıza uyuyor. Meydan şıyor, ta en hücra bitaraf köşelere l.a
muharebeleri, kale hücumları, ku - dar yayılıyor. Yaşadığımız, alıştığı • 
mandan esirleri gibi cenk menkıbele- mız bütün bir dünya şirazesi bozulu
rini 1939 tarihi yazmadı. Bu gidişle yor. 
de - daha epey zaman - yazmıya - Bunun elim örneğini umumi harp
cak. Cephe tebliğleri: tarafeynin is· te ve onun neticelerinde bulabiliyo -
tikşaf mübadelesinde musır! ... Siper ruz. 1914 de başlı yan silah şakırtıları, 
ardından mermi teatisinde tecrübi! a- mermi gürültüleri - cephe gerısı 
tışlarındaki çegingcnlik var. Bir man- bozgunu ile - 1918 de sustu. Mütare
ga asker ile bir küçük zabitin esirliği ke, sulh aktedildi. Bundan sonra da 
Mazurka bataklığı meydan muharebe- teakup etlen yıllar - ümitler hilafı -
si kadar nadir askeri zaferler arasına na - insanlığı "1913" den evelki re
karıştı. fah seviyesine de eriştiremedi. BilA-

~u~unku ~esri b~~lardan bı~ı~~· ne Maarif vekilliği bu ciheti te§kiHi
ozae ne c.e şekılae anltya~ıhyeır. tına bildiriri~en bu hususta ahnmacı 
Bıı.zmnı nn!ayıp sevmek icin "Kmı- İcap eden tedbirleri ve muallimlerin E b. ,, "(; .. ,. ,, Ull)f .,, 

sr n ıva , •U •atıon , .n~snevı vazifelerini kayıt ve işaret eylemek-
sibi feyleri bilmek Hazım. Diğerle- tedir. Tamim şudur: 
rini. İse, frftnsız edebiyatı kütl;pha- "Müfettişlerimizden ve diğer maa
ne~ıne t~fsir ettirmek tem;ıylilü rif makamlarından aldığım raporlar
var. Bunun türk filrir ve kültür ha- la kendi yaptığım teftişlerden edin
yatı "türl~çe" dili ve "t.:irk cdcbiya- diğim kanaat, bu ders yılı başından i-

Diğer taraftan köylüye tohumluk 
ve çift hayvanı tevziatının arkası a
lınmış bu meyanda yalnız merkez ka
zasında yapılan tohumluk ve çift hay 
van:ıtı tevzi:ıtının değeri iki yüz bin 
lirayı bulmuştur. Diğer kazalardaki 
tevziat da bu miktara yakındır. 

Ama beri tııraftan harp ilerli - kis, arzımızın dört bucağında yer, yer 
yor, şiddetini arttırıyor. Beşerin kı- iğtişaşlar, ıstıraplar kanat gerdi, aeır· 
tal billnçosuna yeni, yeni kurbanlar ların kurduğu dünya teaanüdü, .lk.ti
giriyor. Şimal denizinin soğuk dal - sadi makanizma, muvazene bozulmut
~alarında kaybolan hayat cephe faci- tu. Bu hal bahusus 1929 krizinden 
ıtarıHıH nok11n1tlıttı ıldtrtecek kı· ıwnra daha ayın ve beyan btr pirit 
dar çoğalmağa ba~la<lı. Artık cleniz aldı. İşte son yıllardaki dünya tica
yolculuğu bir cephe kahramanlığı ka- retindeki bu muvazenesizliği ve ka~ 
dar tehlHceli ve korkunç mahiyet hını adetlerle öl~elim: 

Buıünkü maarifimiz, bugüne ka
darkinden İyi değil midir? lnsanflr 
olursak, hayır diyemeyiz. Kız ço
cuklarının okumasını ayıp sayan ve 
ayni zamanda Medrese ile mekte
bi yanyana ya§atmakta mahzur 
görmiyen bir devrin mektep ve ma. 
arif politikası ile, mekteplerinP., bi
na, hoca ve tedris vasıtası yeti~lire
miyecek kadar kız ve erkek talebe 
hücumu yani öğrenme atkı kartı· 
arnda kal n bir devrin mektep ve 
maarif poli"' <JI arasında, her ıey
den önce bir' • k miyet" farkı mev
cut o!duğunu ltnbul etmek lazım
dır. Ki, gene bugünkü mektep ve 
m-rif politikamız lehine kaydedil
meal lazım büyük bir "keyfiyet" 
farkı bulunduğunu da itiraz ede
celdere iabat ctrnek kolaydır. 

Buna rağmen halbuki, içinde de 
belendiğimiz fikir ve kültür kri • 
zine eaaah bir deva bulunmuı değil
dir. Zira, ne maarif ne de mek
tep, fikir ve kültür'ün kendiai de
i\il, Yaaıtalandır. Edebivat'ı, ede -
biyat dersleri değil, dii'in inkişafı 
ve ustalar elinde gÜı;elleşmcsi ya
pıır. Ayni edebiyatı, ortada hayat 
ile felsefenin biribirini zaman ve 
mekan içinde tedvin etmesi ameli
yeai yoksa, aramak çocukluk olur. 

Nurullah Ataç'ın mahiyeti itiba
riyle güzelce tarif ve bugünkü rolü 
itibariyle, merhamebizce de olaa 
clojnl ve haklı olarak tahdit ettiii 
"Divan edebiyatı", ilk kademede 
osmanlıcanın ve osmanJı dü~üncesi
nin fakat aahnda, oamanhca ile oa
manh düşünceaine imkan veren da
ha derinde ve daha köklü bir kül
tür hadisesinin mahsulüdür. 

Kırklarelinde C. H. P D 

h" neresind~? tibaren tatbikine başlanılan çalışma 
Tanzimat'1a. ilk ı;üni:ntlenberi rejiminin umumiyetle iyi ve memnu-

kültür b3kımmdan, bu miJ:ct, fark niyet verici mahiyette olduğu merkc
camiı:ısı ile o!an mÜnl\Schdlc.-inin zindedir. Talebelerimizin sıhi ve aile
tasfiyesine ve garp cnmi';lsı ile o- lerinin kitisadi durumlarını göz ö
Jan mÜn'!l~ehetlcrinin RİUikçe daha nünde tutarak en verimli bir şekilde 
geniş bir ölçüde tesisi cihetine git- çalışmaları ve aldıkları dersleri be -
nıi-:tir. nimsemcleri gayesine doğru ilk adım 

Bütün Atatürk hadiaesi, bu hu- muvaffakiyetle atılmış sayılaLilir. Va 
auataki tereddüdlerin paydosu ve zifelerini tam yapan meslektaşlarıma 
bu iıte yapılacak sabotajların ka- bilhassa teşekkür ederim. 

Her b::.,laııgıçta olduğu gibi bunda nun dııı ilin olunmasıdır. Y 

da bazı aksaklıklar göze çarpmıştır· 
O halde ne duruyoruz ve :aıeden Bunların ihmalden mütevellit olanla-

dövünüp arzlanınaktan başka bir rı, ihmal edenlerin ikazı suretiyle, 
fey yapmıyoruz. tashih edilmiştir. Ayni yolda harekete 

Hiç bir millet, garp kültürünün deva.'ll olunacağı ela tubiiclir. İleri 
ve 1rarp fikir hayatının kalp nahi- nesilleri vatana ve cümhuriyete ya
ye&ine, eaaalı bir "renaiıısance" ve rarlı ve hayırlı kılmak için, meslek 
klauik tahail merhaleainden geç- şuurunun, türk hocalarını daima u -
medikçe ulaşamaz. Garbin kabule- yanık tutacağına büyük bir. emniyet 
lanndan birine yapıııp kalır. Ve taşımaktayım. Bizler için vazifeden 
garbin pek çok ve hepai biribirin- başka gaye ve hizmetten gayri emel 
den cazip kabuklan Yardır: lktı- olmayışı tuttuğumuz i~lerin beheme
sad, teknik, güzel sanatlar, sahne hal muvaffak olacağına kafi delildir. 
hayatı, ürbanizm, higyen, turizm Böyle düşünen bütün meslektaşları-

b mı <laima artan bir hızla, sırf vazife v.a. ci i. 

Tam bir "renaissance" ile kuvet
Ji bir klassik lise tahsilini, her garp
Ji milJete, hümanizm rahleai önün
de geçirdiği çalı§kan ve sabırlı çı
raklık devresi temin etmiştir. Hiç 
bir zaman bu çıraklık devreai, bir a 0 

a1Tdan az aürmemiıtir. Yani dört 
nesil 1 Hiç bir §ey değil. Hele, be.~-

Ianırsa. Ba,Janmadığr zamandır ki, 
bu dene, bir türlü tükenmek bil
mez. O halde, neden hala baıJamı
yoruz?. 

adamı olarak görmek; kendini onlar
dan hiç bir zaman ayrıma."llıŞ ve ayır
mı yacak olan benim için başkasını a
ratmıyacak bir bahtiyarlıktır. 

İşlerimizin aksamadan yürüyebil
meıti için alıqan vazifeler arasında 
kıymet ve derece farkı görmeksizin 
çatııarak en kUçUitümUzden en büyü

ğümüze kadar tam bir illtimaın gös
termemiz lazımdır. Kendindeki kusur 
ları görilp taıhih edecek yerde başka
larının hatalariyle vakit geçirmek u
mumi muvaffaklyetlere en bilylik en

Burhan BELGE geldir. Gelecek nesilleri tel"biyc et • 
mek gibi ınesuliyetıli bir işin sahip

Afyon' da pasif 
korunma tecrübesi 

kongresi 
Kırklareli, 3 a.a. - Cümhuriyct 

Halk partisi Kırklareli merkez kaza 
koneresi dün vilayet idare heyeti re
isinin iştirakiyle toplanmış ve nahi
yerlerden gelen dilekler ~erinde mil 
zakerelerde bulunarak vilayeti ala
kadar eden husu&at hakkında faydalı 
kararlar almıştır. Kongre yeni idare 
heyetini seçerek merasime nihayet 
vermiştir. 

Afyon, 3 a.a. - Diln ıehrimizde sa
at 11 de baıhyan ve takriben bir saat 
suren bir pasif korunma tecrübesi ya
pılmııtır. Vali ile ali.kadar biitUn me· 
murların yalcndan takip eyledikleri 
bu korunma tecrilbesi büyük bir inti
zam içinde geçmiş ve korunma tetki
llltında vazifedar bütün te§ekülJer va
zifelerini dikkatle yapmıılardır. Halk 
al!rm i:Jareti verilir verilmez . atik~ • 
netle sıtınaklara iltica eylemışlerdır. 

leri olduğumuzdan bir an gafil olmı
yarak el birliğiyle ve elimizden en 
çok gelenle gayret sarfına mecbur ol
duğumuzu unutmamalarını bliyUk va
zife arkadatlarımdan rica ederim." 

Afyon'da Namık 
Kemal için tören 
Afyon, 3 a.a. Dün akıam Afyon 

Halkevinde büyük vatanperver tair 
Namık Kemal'in ölümünUn 57 inci 
yıldönümii mUnaaebetiyle bir Namık 
Kemal gecei yapılmııtır. 

Liae edebiyat öğretmeni Zekeriya 
Gökaytaç verdiği konferansta büyük 
tairin hayatını eserlerini ve tahıiye
tini tebarilz ettirmittir. Bu konferan
sı müteakiben lise talebeleri tarafın -
dan ıairin muhtelif eserlerinden seç
me parçalar okunmuı ve ıairin hatıra
sına hürmeten bir dakika ayakta sü -
kut edilerek törene nihayet verilmiş-

Akh:•ar'Ja 
Aktıısar, 3 a.a. - Cümhuriyet Halk 

Partisi kaza kongresi bugün toplan -
mıştır. 

Y.ongre mesasine ba~larken Ebedi 
Şef Atatiırk'ün hatrıası taziz edilmiş 
ve Milli Şef İnönün'e karı bağlılık 
sevgi hiilerini izhar eylemi§tir. Bun
dan sonra dilekler üzerinde müzake
rede bulunulmuş ve kongre mesaisine 
niyhayet verirk:n de tütün piyasası
nın tanzimi hususunda alınan tedbir
r' '!n duyulan tülcranın batvekil ve 
I "i.fti genel ıelcrcterliğine bildirilme
t. karür altınLI al ınm,!':tır. 

I:ütalıya'da 

Kütahya, 3 a.a. - Cümhuriyet Halk 
Partisinin kaza kongresi buıün top
lanmııtır. Müteakip gUnlerde de Ge
diz, Simav, Uıak, Kütahya kaza kon
'treleri toplanacaktır. 

; 'ali ıh an' J a 

KaF,nı yerine dört tekerli araba, aa
pan yerine de pulluk kullanılması 

t;ln 1ct!y1Uye Zlr11t bınk11ından U• 
zun vadeli kredi temin edilmiştir. 

İzmir Çocuk Esirgeme 
Kurumunun çahtmalan 

İzmir, 3 a.a. - Şehrimiz çocuk e'ir
ııınt kurumunuh tıtrh1 ıyı Hfflfldı 
ki faaliyeti bilançosuna göre çocuk 
bakımevinde 190 çocuk mc:ccanen mu
ayene ve tedavi edilmiştir. 15 çocu -
ğun yiyecek, giyecek ve sair ihtiyaç
ları tenıin olunmu.tur. Bayram müna
sebetiyle muhtaç çocuklara 350 lira 
kıymetinde giyecek cıyası tevzi e
dilmiştir. 15 mektep talebesinin de ki
tapları alınmıştır. 

Bugün:<ü Meclis 
Riyaset divanının heyeti umumiye

ye maruzatı. 
Sayın üyelerden bazılarına izin 

verilmesi haklcında Büyük Millet 
Meclisi riyaseti tezkeresi. 

Dahili nizamname mucibince bir 
defa müzakereye tabi olan maddeler 

Evkaf umum müdürlüğü 1935 yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyan -
namesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresiyle Va
kıflar umum müdürlüğü 1935 yılı he
sabı katisi hakkında kanun layihası 
ve Divanı muhasebat encümeni ma.z -
batası. 

Yüksek mühendis mektebi 1935 yı
h he-hı katlalne alt mutabakat ı..-

yannamesinin sunulduğuna dair Dl • 
vanı muhasebat riyaseti tezkeresiyle 
Yüksek mühendis mektebinin 1935 
yılı hesabı katisi hakkında kanun 14-
yihası ve Divanı muhasebat encüme
ni mazbatası. 

Çağrı 
X Memurin kanunu muvakkat enelimenl 

bugün heyeti umumiycden 10nra toplana -
caktrr. 

X Mlllt Milıkfaa Enc\iıııeni bugün he -
yeti umumiyeden aonra toplanacaktır. 

X Arzuhal Encümeni bugün heyeti umu
miyeden ıonra toplanacaktır. 

X Dahili,. encümeni buıün wııwııt be • 
yet ic;timarndan aonra toplanacaktır. 

lsparta'ya gönderilen 
selektörler faal iyette 
t.parta, 3 a.a. - Tohumların iılahı 

için Ziraat Vek&letince viltyetimise 
gönderilen dört selektör eylül ba!fın· 
dan itibaren vilayetin muhtelif mın
takalarında faaliyete geçirilmit ve kı
sa bir müddet içinde 299 bin 510 kilo 
tohumluk hubuat temizlemi11tir. Çift
çi bu makinelerden istifade etmek i
tin açılan iıtatyonlara büyük bir te -
halük ile koımakta ve kıtlık tohum -
ıarını temizlemektedir. 

aldı. Bu silfilısız fedailer asrımızdaki (1929 yılında dilnya umumi tic:aro , 
cephe gerisi harbının ö:ı safı ve onun ti: 100 olduğuna göre) 
tlfm tHeJliıi ı.... Altın 
nu~nltU hırpte cephe ~erlıt yınl eeneter itibariyle 

ve m~him bir h!l.kümet teşkilatı mev- 19.31 68 
zuu oldu. Bir muharip devlet kendi 1932 53 
dahili ihtiyacını, halkın hayatını ve 1933 74 
gıdasını temin etmekle mükellef ol - 1934 44 
duğu kadar karşısındakine de engel 1935 42.5 
olmak ile muvazzaf 1 ••• laıe ve iktisadi 1936 43.S 

MUrt.a 
ltibatiylo 

35.4 
74.1 
75.1 
72.2 
81.8 
85.9 abluka nezaretleri bu muazzam ve 

1937 48.1 96.2 yeni başarıların siklet merkezini teı-
d 1938 45.4 88.7 

kil ediyor. Karşı tarafın gı a ve ham 1939 "ilk 
6 
ayı" 

43 
91.S 

mc:dde vaziyetini gösteren hakiki bir Yukarıki cetvelin tetkikinde ikl 
istatistik cetveli bir harp planı kadar 
kıymetli esrardan ı ... Muharip, bita • mühim noktaya temas ediyoruz. Dün
raf ülkeler askeri casuslar gibi ikti- ya umumi ticareti hacim ve miktar 
ıadi casusların da gizli, vakur ve fe- itibariyle korkunç bir azaJıı kaydet
dakar faaliyetlerine saha oldu. Karşı miyor. Fakat kıymet itibariyle nıafın
tarafın yedek ham madde mevcudu • dan çok aşağıya düşmüştür. Yani bu 
nu, umumi atok vaziyetini bildir • muvazeneaizlikten çıkarılacak netice 
mek, bitarallar nezdindeki mübayaa- çok mal vermilmiı, mukabili az alın
sına mani olmak, tediye imkanlarını, mııtır. Egya altına nazaran kıymeti
nakil §CU"tlarını vaktinde ihbar, mliba- ni kaybetrniştır. Unutmamalı ki, eş
yaa edilmi' malın sevkini ihlil etmek yanın bugünkü altın fiyatiyle hakikt 
iktisadi caıuaların esaı vazifeleri, ki altın kıymeti arasında da ayrıca bir 
hakikaten bugünkü harbın seyrinde '-le vardır. Eğer 1938 de ticaret hac
ve neticeıinde müe•ir malOmat ... e mini altın kıymetiyle ölçecek olursak 
tedbirlerdir. yukarıdaki altın fiyatı nisbetinden de 

Geçenlerde gazete havadisi olarak daha aşağıya dilşer, ancak (100) yeri
okuduk: İngiltere Avam kamara.sın- ne (40.2) olur. Görülüyor ki umumi 
da bir mebus ticaret nazıf'ını - aıa~ı harbın neticesi olarak devam edege • 
)"Uk•r• p mana.sa _ ---7 - ,,.--·• • •. L • -,, ·r• .. ,,. ... uır lcayıptır ki beşe 

- Romanya'da alman ınUbayaaları- rın umum? r"f:ıh .,,._..:~.,~: :1. :.:.J--

na mani olmak için hükütiıet ne gibi mektedir. 
tedbir almıttır?.. Onların alacak - Son harbın, cephe gerisinin aldı
ları malJar evelceden kapatılmış mı- ğı mahiyet ayni muvazene9izlikleri, 
dır?.. kötülükleri doğurma istidadındadır. 

Nazır mukabeleten bu suale cevap Halen her yerde eıya fiyatı artıyor, 
vermenin memleketin yüksek menfa- artmak mecburiyetinde de ... E!ya fi. 
atlerine uygun olmıyacağını bildirdi. yatının artması paranın iştira kabili
Her an hesap vermekle milkeUef ol- yetinin azalması demektir. Bu da piya 
duğu umum! efklr ve mUekkilleri mu sa mübadelesindeki eşya ile para ara
vaeehealnde bu ıük(lt ve istinklf per- sındaki müesses muvazenenin bozul
deainin altında modern harbın kıy - maııdır, ki para ve gelirin çoğaJması
metli sırları saklandığı şüphesiz ! nı istilzam ettirir; çoğalacaktır da. 
Asrımızda cephe gerisi harbının e- Hükümetler bir taraftan harp mas

hemiyetini gösteren ıu rakamları da raflarını ve diğer taraftan da bu pi
ajans servislerinden öğreniyoruzı ln- yasa denksizliğini nasıl kar~ıhyacak
giltere hükümetinin 1939 da kabul et- tır? .. İlk zamanlardan başlıyacak su
tiği harp bütçesi "2" milyar sterlin!.. nt tedbirler aırasiyle: piyasaya ucuz 
Fakat bu tahsisatın kifayet etmeyip faizli, az komisyonlu para arzı, halk 
"4" milyarı bulacağı tahmin ediliyor- iştirasının tahdidi, yeni vergi ihdası, 
muş. Bu miktardan da askeri ihtiyaç- dahitt istikraz akdi nihayet enflbyo
lar hl{ic::i - yani cephe gerisi sarfi • na dayanır. Bununda aksi tesirleri 
yatı - "700" milyon ingiliz lirası .. A- hem daha çok, hem pek çok uzun za
kıltara hayret verecek bir yekOn ! man sürüyor, hem de maalesef yalnıı 

Evet, mutlak olan bir nok~a, c.ephe muhariplere değil medeniyetle bağl.a
gerisi barbanın tUmul ve mahıyetı çok nan bütün ülkelere ~amil oluyor. 
genitlemittir. Askeri harpte cepheler 
- ne kadar vüsatli olursa olsun - ni
hayet kilometrelerle ölçUlebiliyor, 
muay)•en blr hedef ve zamanla tahdit 
edili)·or. Cephe geriıi harbına gelin
ce : bunun zemin ve zamanı o kadar 

• •• 

Şehrimizde hava ~ok bulutlu ~li 

Nallıhan, 3 a.ıı. - C. H. Partisi 
r .ydili, Çayırlıhan \ 'C merkez nabi· 
ye ocakları kongreleri toplanmıı ve 
halkımızın muhtelif itler üzerindeki 
dileklerini tetkik ve teıbit ederek ça
lıtmalarına nihayet vermittir. Bu top 
lantılarda hemen bütiln Partililer din 
byicl olarak bulunmu9lardır. 

"Necati bey ilk okulu öğretmen
leriıulen Kemsi Aydoğa.n" imzasiy
le bir mektup aldım. Bu zat, tatı'l 

aylarında talebe gibi lJğretmenlere 
de tenzilatlı tarife tatbik eden dev
let demir ve denizyoJJarını misal 
getirerek mekteplerin açık bulun
duğu günlerde her sabah dersleri

ne yeti~ebilmek için otobüslere bin
mek mecburiyetinde bulunan lJğret
menlere de - gene talebeye olduğu 
gibi - belediyemizin teıızilit rap
masını rica ed;yor. 

~!_~ ve '~~iç! 

Dün §ehrimiz:Je hava çok bulutlu, 
hafif sisli ve durgun geçmiştir. En 

yüksel: t:ıcakhl:: 10 derece kaydedil -
miştir. Yurtta hava, Kocaeli, Ege böl· 

gesi ve orta Anadolunun, Akdeniz sa
hillerinin garp kısımlarında açık, Ka· 
radeniz sahillerinde çok bulutlu ve 

yer yer bulutlu geçmi~tir. 24 s:ıat i

tindeki yağışların kare metreye bı • 

raktı~ı su miktarları Sivas'ta 17, Kal· 
tamonu ve Bolu'da 11, Yozgat'ta 7, 
Turhal'da 5, Siirt'te 10 Mardin'de 6. 

Malatya ve Van'da 5, Hopa'da 14, Ri· 

ze ve Gerze'de 7, di~er ya~ışlı yerler 
de 1 • 4 kilogram arasındadır. Karla 
örtülü yerlerde karın kalınlığı Erzu· 
ruın'da 24, Arda!1an'da 10, Kars'ta 3 
santimetredir. Rüzgarlar bütü~ mın· 
takalarda mütehavvil olmak üzere s:ı· 

niycde en çok 5 metre kadar hızla es· 
mittir. En yüksek sıcaklıklar lrmir • 
de 18, Bodrum ve lskenderun'da 19, 
Antalya ve Adanad'a 20 derecedir. 

Slyaıil Bilgiler okulu~ı 
t1yu~l :.ilgiler ?kulunu~ (~1ül~iycnin) 

kuruluşunun &O incı yıldonumu nıunaaebe
t"yle birlnciklnunun dördUncU pazarteal 
ıünü saat 17 de Cebecideki m*tep bina • 
aında bir toplantı yapacakur, 

••• 
Manıt bir isdiuaç/ 

lstınbu/ matbuat cemiyetinin 
Ba!fınbirliğlne iltihakını lrarilratü
rist ve mizah muharriri Cemal Na
dir, "mesut bir izdivat;,, diye tas -
vir ediyor. 

••• 
Muhacir kuılarl 
;.;;.::.;;_---...;:-

Yugoslavya'nın Hırvatistan iı• 
mına bir t;o.t kufld ıkına bq/amJf. 
Kırlangıçtan kartala kadar içinde 
her tiirlüsiJ bulunan bu muhacir 
kuşlar kafilesinin Lehiatan'dıa 

kaçtığını da söylüyorlar. 

Son aylar içinde Lebistan'ı ker
van g6t;medilini biliyoruz. Bu mu
bacerete bakarak balcmedeblllni • 
niz ki kuşlar da açamamaktadır. 

ikdam gaı:etesi muharrir ve me
bus dostumuz Abidin Daver'in bun
dan biJyle ikdam başmuharririliği
ni yıpıcıjını ilan ediyor. 

Daver'Jn yazılarını okuyan ve 
bundan nvk duyan bit dostumuz 
sorrlu: 

- Peki, CIJmhurı"yet'te yazmaya 
devam etmiyeceJc mi? 

Bir baJltısı cttV•p verdi: 
- Bana kalırsa kalemini llcdım'a 

nıkl~lyor. Ç,ekici CIJmlıuriY.•t'te 
kalıcıkl 
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r DIŞ POLITI KA J 
Finlôndiya ve Finler 

D 0 N Y A · H A B E .R L E R İ · 
' 

Sovyetlerle Finlandiya arasmda 
'bqlayan muharebe, bütün dünya • 
llın nazarını bu küçük memleket Ü· 
~erine çeltmiıtir. Muharebeye itti • 
ritk eden kuvetler müsavi değildir. 
Sovyetler yüz yetmiı milyon nüfuslu 
büyük bir devlettir. Finlandiya ise, 
llÜfusu dört milyona baliğ olmıyan 
bir memlekettir. Bununla beraber, 
ilk müaademelerin neticeai de gös • 
teriyor ki finler cesur ve aon derece 
btetin adamlardır. Ve aovyet kıtala· 
flaa kartı kuvet müsavatsızlrğmm 
bt\iaait olduğu nisbette mukavemet 
edeceklerdir. Finler'in bu metaneti 
lbemleketlerinin coğrafya vaziyeti 
dolayısiyle tabiat ile mücadelelerin
den doian bir vaaıftır. Finlandiya 
3So bin kilometre murabbaı bir 
btemlekettir. Ve 1937 saynnına gö
l'e, bu memleket içinde ya§&yan nü· 

Harbin başlangıcından beri 
ıııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

GARP CEPHESİNDE 
EN SAKİN GEÇEN GÜN 
Almanlar Fransız kıtalarının tahkimat 
yapmakta olduklarını haber veriyorlar 

Paris, 3 a.a. - Askeri vaziyet: 
Esasen bir aydan beri ıükWıetin devam etmekte olduğu Khtn 

ile Moıelle arasındaki cephede dün muhasematın başındanberi 
geçen günlerin en sakini olmuıtur. 

'1ae üç milyon sekiz yüz bin kadar- Havala1'da da aynı sükftnet müşa • 
dır. Fin milletinin yaıadığı toprak • hede olunmuştur. 
lu münbit deiildir, ve geçim için Sükftneti hatta devriye kollarının 
Çok çabtmak tabiat ile daimi müca- mutat çarpışmaları bile ihlal etmemiş 
dele halinde bulunmak lazımdır. Bu tir. Devriye kolları faaliyet göater • 
Çetin mücadele fin milletinde bir ta· mitlerıe de aralarında çarpışma olma
"- vasıflar yaratmııtrr ki, bunlar, mıttır. 
So,,yetıer'le giriıtikleri bu mücadele Kaydedilecek yegane hAdise alman 
devam ettikçe tebarüz edecektir. tol>*uıunun Sarrebruck'un cenup ve 

Finlandiya tairlerinden Runeberg Bitche'nin şimal mıntakalarına tev • 
-. Çiftçi Paavo ,, adlı tiirinde fin cih etmiş olduğu ategtir. 
lllilletinin tabiatle mücadelesinin Diğer her tarafta sükftnet tam ve 
lbia&llerinden birini vermektedir : mutlaktır. ' 
Çiftci Paavo, ekiyor, tohum bitmi • Havalarda, cepheler üzerinde az ke· 
)or, fakat o meyus olmuyor. Ertesi şif· faaliyeti olmuştur. Bittabi cephe 
bıevaim toprağı daha derin kazarak geril~ri ketifleri iı;e çok daha. az ol • 
)İne ekiyor. Bu defa bitiyor; fakat mugtur. Birkaç alman tayyaresı Fran· 
ekinini seller alıp götürüyor,.hiç me· sanın şarkı üzerinde uçmuşsa da faz. 
)\la olmuyor, daha çok çalııarak yi- la gerilere gitmemiştir. Bizim avcı 
ile ekiyor. Bu defa da aoğuk kırı • tayyarelerimiz de yükselmiş ise d: 
)'or. Birbirini takip eden bu fala • karşılaşma vuku bulmamıştır. 
ketler Paavo'nun azmini ve meta • Almanlara göre vaziyet 
laetini artırmaya yardım ediyor. Ve 
laihayet muvaffak oluyor. lıt• mo • Berlin, 3 a.a. - Asekri vaziyet: 
dena Finlandiya'yı yaratan çiftci Rhin ile Moselle arasında düşman 

leri üzerinde uçtukları tasrih edil • 
mektedir. 

Hava muharebesi 
Londra, 3 a.a. - Hava nezaretinin 

neşrettiği bir tebliğe göre bu hafta 
zarfında İngiliz avcı tayyareleri ile 
Dornier tipinde 8 alman deniz tayya
resi arasında bir hava muharebesi ol • 
muıtur. 15 dakika devam eden çarpış
ma neticesinde bir alman tayyaresi 
düşmüf, diğerleri de çekilmişlerdir. 
Dügürülen alman tayyaresi bir Nor • 
\'eç ticaret gemisi tarafından kurta • 
rılmıştır. 

Batırılan denizaltı gemisi 
Londra: 3 a.a. - Şimal denizinde 

devriye gezen tayyarelerimiz bugün 
deniz sathında bir düşman denizaltını 
yakalıyarak batırmışlardır. 

Amiralhktan bildirildiğine göre, 
son günlerin deniz harekatı neticesin
de esir edilen alman denizaltı müret
tebatı dün gece bir İskoçya limanına 
çıkarılmıştır. 

P • · "d" artan bir faaliyetle tahkimatta bulun· 
•avo DUD espnaı ır. Alman - SoyYef dosllug-u 
Bu azimkar millet, çorak toprak maktadır. Düşman bu itleri yaparken 

•- - emniyet tertibatını ihmal etmektedir. • 
-.r üzerinde verimli bir ziraat kur • ye resm"ı lspanyol IJ'ans 1 
lbuıtur. Yirmi sene evel Finlandiya· Mandern'in cenubunda alman topçusu 
lllll iki milyon hektarlık ekilebilen ve mitralyözleri bunları işlerinde izaç Madrit, 3 a.a. - İspanyol resmi a· 
toprafı vardı. 1937 Hilesine kadar eylemiıtir. jansı, Almanların, Sovyetler birliği i-

B. Eden'in bir nutku 
11 Biz, beynelmilel 
ahlak namına bir 

cihat yapmaktayız 11 

Londra, 3 a.a. - Royter ajansı bil
diriyor : 

B. Eden, Warwick'de bir nutuk 
söylemi§ ve demittir ki: 
"- Şimdi cereyan etmekte olan ha

li her yirmi senede bir görmek ta
hammül edilmez bir şeydir. Bu, ola -
maz ve olmamalıdır. Biz harp değil, 

beynelmilel ahlak namına bir cihad 
yapıyoruz. 

Almanya, 1914 de tek bir hedef için 
harbctmiştir. Tek, sarih ve çok gizli 
bir hedef: ordularının kuvetiyle, bü
tün dünyaya hakim olmak. 1939 da 
gene aynı hedef için harp edildi. P
rusyahnın askeri tahakküm ruhu, o • 
nun bütün mesamatından fışkırıyor. 

Hitler Prusyalı değildir. Fakat Bis
mark'tan da, ikinci Wilhelm'den de 
beterdir. Avrupaya hükmetmek hırsı, 
onda, ötekilerden fazladır. Çocukla • 
rımızın bu tehlikelere nıaruz kalma -
aını istemiyoruz. Öyle bir sulh yap -
malıyız ki, bütün nesillerin çocukla
rı, ferdadan emin olsunlar.,, 

İsveç emniyet 
tedbiri a hyor 

Stokholm, 3 a.a. - İsveç hükümeti, 
arazisinin müdafaa tertibatını husu -
siyle şimal ve sahil mıntakalariyle 

Gottland'da takviye etmek kararı ver 
miştir. Bütün izinler lağvedilmittir. 

İsveç hükümeti, bir kaç ihtiyat sı
nıfını da silah altına almıştır. 

Mo=kova'daki lsveç ıe/irinin 
te.ma.ları 

Berlin, 3 a.a. - Moskova'dan alı • 
nan haberlere göre lsveç'in Moskova 
sefiri B. Winter, dün B. Molotof ta
rafından kabul edilmiştir. Görüşme -
nin mevzuunu, İsveçi'n Rusya'daki 
Finlandiya menafiini himayesi mese
lesi ile Finlandiya sefaret heyetinin 
Moskova'dan hareketi meselesinin teş 
kil etmiş olduğu tahmin edilmekte -
dir. 
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ISTANBUL Gazeteleri 
Ciimliuriyet 

Harp ve ıulh 
Yunuı Nadi, bapna.kaole.inde: "harp ve 

&ulh meselesinin yalnız iki garp de
mokruisi urahndan izahı ile iktıfa o -
lururuyuak bunların Almanyau da ıımdi 
den ef,lenııyetle tetın.k ve ıtade&i mıııi ve 
insanı en agır ve ıçtı.nabı unıı:iUlall: bir 
vazife teŞk1l ctmeık"te oıoaguncıa ~upııe 
yoktur. JSutun ın5anlık taıcaır edtyc.r ki 
harlıın mucıı: sebeplen ıçınae tam aaa
let esaslariyle mtiıakaşa ve balloıunanı
yacak bir tek nokta bıle bulunnuıor.,, 
dedı.kten sunıa, netıce olaraıt ıunıan ila
ve etme.;:tedır: 

"Yenı İ>a!ilıyan hal'bın yalnız abeı de
ğil, hatt;ı çok mut.ır oldu"unı.ı onwıla 
meşgul milletlerden yalnız bir ikısının 
degıı, hepsınııı u..:dir cınıe.ı lizımaır.,, 

TAN 
Propaganda ve yalan 

Sadrı Ertem, bu unvaıııı makalesin
de propapnciaıwn bir yalan aoyıcınek 
degıl, hakıkatı.n daha kuvetlı daha vazıh 
bir •ekilde ifadesi olduğunu kaydede • 
rck, ıeçen akşam Bcrlın arayosunun ln
giltere'nin harbın başuıdan beri 1000 
tane yalan söylediğini iddia ettiii.ni, al
man propaganduınm yalana el ıünne -
diginı anlattığını ilive ederdi:, alman 
matbuat ve radyolaruıın son aylar zar -
fındaki Türkiye aleyhinde bulundulda
rı netriyatı tebarüz ettınnekte ve töyle 
demektedir: 

"Umduğunu bulamıyan ummadığı 
hidiselerle kar,ılaşan bir ıürü ruhi ih
tirasları sırtında taııyan insanların ha • 
leti ruhiyesi bu yalan propaıanda tezi
ni ortaya atmıya vesile veriyor. Halbu
ki CUmhuriyet 'l'ürkiytti ile iktıaadl ve 
tabii münasebetlerden bahseden ve bu
na muhtaç olan bir Alınanya'nın doat -
luk temini için palavralarla tehdide de
iıl, insan gibi hakikatleri olduiu cibi 
gönniye, anlaınıya ihtiyacı vardır. 

Ben bize dair yapılan propagandalar
da kullanılan bil"kaç yalanı ıtöylece sı
ralayıverdim. Yalana bu kadar büyük 
pay verdikçe dostlarımızın mumu yataı
ya kadar bile yanmıyacaAc.,, 

VAKİT 
Avrupa nereye gidiyor? 

A1111m Us, ba.tmakaleainde bu bqlılı: 
altında e.ıcümle töyle demektodir: 

"Avrupa'nın iatikbalini tamamen baı
ka şekillerde mütalea etmek llzrm gele
cektir. Ufukta ırörülen karanlık bulutla
rın ıittikçe ıöriindüiünden fazla hidi
selcrle, yalnız küçük devletleri deıi;il, 
büyii-k milletleri de candan alakadar ede
cek bir manzara alıyor." 

•·•· Mıttbucıt Servısi 

HABER 
Macariıtan' da tasarruf rej!mi 

Haaan Kumçayı bu ma.caıeuncıc:, nutar 
ları bıitun mc:oılet<et ölçuunde b~§la • 
ciıkları şiddetli tasarrufa s:vJcede:ı saık 
nedir? Sualini ac.ırarUı: ınM~lesıhe ıuy • 
le devam etmoktedır: 

"Tasarruf rejımi ile bir tarafa ayı -
raukları gıda maddelerini harp ic; .ıwe 
olan komtuları Almaya'nın ıhtıyacına 
mı ar.ıcdecokler7 Yoksa yarın kendılc • 
rinin bir harp ic;erisınc cirec~lerıni au
~ünerek muharip mılletle.rin memleket • 
!erinde Utbık etmekte oıdukları tasar
ruf rejimine ıımd ıden kendılerini a111-
tırmak ve birdenbıre çıkacak bir harp 
buhranı ic;inde cıda maddelerinın tevzıi 
iı;inde pıkınlı&a ugramama.k ic;in midir? 

Fıkrimizce bu hareketin men§ei öy
le veya böyle olması ikinci derecede e
hemiyeti haiz bir me6eledir. Avrupa bar
bının abluıka tedbirleri ile girdiği aaf • 
hada bu tasarruf tedbiri cittlkçe sirayet 
dairesini ıeniıletecektir. Buiretkirane 
bir tedbir olarak şimdiden bu taaarruf 
hareketine uymıyan memleketler yavaı 
yavaı ha<liselerin zoru ile aynı yola ci· 
receklerdir. Yalnıı arada bir tek fark 
bulunacaktır. Tasarruf tedbirinde ce • 
cikmck nisbetinde yarmki srtuntı da çok 
olacaktır.,. 

Son Poltı 

Bitaraf olmanın ıüçlükleri 
Muhittin Birıen (bitaraf olmama 

ıüçlökleri) isimli fıkrasında yirminci .. 
11rda yaşamanın eski &1ırlara nazaran 
cüç olduiunu uıun uzadıya lıab ettik • 
ten eonra, muhariplerden ziyade biteraf
ların mw:tarip olduklarını, çünkü muha· 
riplerin kendilerine kimden ne fenalık 
ıeleceğini bilmelerine bile imin bulun
madıiını Jı:aydettikten sonra netice ola• 
rak töyle demektedir: 

"Yirminci aeırda hayat ciiç, çok IÜ1J 
oldu. Hele böyle büyWdw araamdaki bir 
muharebede bitaraf olmak, belki de yir • 
minci asırda hayat sanatltln olarak ya .. 
aamaktan da rüç bir it haline ıeldi. Al
lah, bitaraflann yardımcısı olauıı.,. 

J Yeni abluka mücadeleıi yann 
i bqlıyor 

SiYIMt lleaüade sütunanda SeıHaa 
Raırıp Emeç, fıkrasında, torpil ve maJU 
harbınm hllkuld mabnrlannı anlatmakta 
ve ııözll 1nciltereniıı ablalrasma setire • 
rek netimle tö7le demektedir: 

"İnciltere'nln ilk ıünlerden tiddetll 
hareket etmeei beklenll'. Zira, timdf7e 
kadar bllrlmliiini hiç kimse ile ~ 
mıya ruı oknadıiı bir sabada, denizler· 
de hükümranlıfı baltalammıktadır. Ve 
İnciltere•nın duJduı.a *-tHlmelin lid • 
deti bilhaaaa buradadır.,. 

buna altı yüz bin hektar ilave edil- Düıman topçu•u da Hammelsberg, le olan dostluklarının kendilerine git
lbittir. Bu müddet zarfında da istih· Derperl ve Mainaberg üzerine ateı gide pahalıya malolduğunu ve esasen 
ili yüzde seksen artmııtır. Yirmi ... açmıştır. bu dostluğun, sadece menfaate müa • 
ae .,,.ı topraiına sahip çiftci mik- Moaelle ile Bilschdorf arasında kil· tenit bulunduğunu söylemektedir. 
did ı ,_ w- tk-. yapaa- INrkac si· çilk ve orta çapta dilfJD&n topçusu bU· Moskova, Almanya'nın zoraki hüsnü
l'aat reformundan sonra bunlar ya- tün gün ileri mevzilerimizi dövmüş- niyetinden istifadeye devam edece!~
':- milyona çıkmıthr. Finlandiya • tür. tir. Führer, dünyanın bolşevik tehdi· 

"'111ıÇQJuk bil• ileridedir. İia1ri1!alff~~'ttlilftııliliHi!ı.wn.r'\ıı~l5liM-~rJ..~t;.f,~..-.ı:~rl::l'll:'t''-:!r:r:~:ır::~::-=~:":::~~':t'd~i~p~lo_ma._.~tl~a·r·ı~H~e~ls~in~kııı-id•e•n...,h"a•r~ek•e•t..,..e9t-..;......., .. .-• .._ ___ ,_ 
lftelnleket senede ~ltı yu"":r milyon ce tiddetli mitralyöz ve tüfek atetin- "kl . a··n u··m Gamrük - İnhlsirlar k U b. ··k~ tı erı zaman Moskova'yı terkedecek-lbarkJ-L au"'t, peynir, tereyafı ve yu- de bulunmuş i en g n tam ır su ·u- 1 • .. erı zannediliyor. 
lburta ihraç eder. netle geçmiştir. 

End6atri olarak kereste baıta ge- Neticesiz buı hava çarpışmaları noktala ... ,n l 
lir. Filhakika Finlandiya aenede 45 kavdedilmiştir. ALMANY A'N 1 N BiTARAF DEVLETLERE 1 ' 
llılilyon metre mükabı kereate ihraç Baltık denizinde son günlerde blr-

Vekilinin Hatay'da 
yaplılı lelklkler 

ediyor. Selüloz ve klğıt aanayii çok çok gemi yakalanmıt ve hamuleleri KARŞI GÜTTÜ;:.Ü 1 1 k . 
•hemiyetlidir. Finlandiya diğer en. muayene edilmek Uzere alman liman- u POL T KA YÜZÜNDEN seçme 
dGstri aahalarmda da pek ziyade larına gönderilmlttlr. 

Oerilemit ve son Mneler içinde ma - İngiliz sahillerinde yeniden müte- ·Hollanda endı·şede· den ekspJuvatasıyonunda büyük a • addit vapurlar mayne çarparak bat· 
d11nlar atmı,tır. Nüfusuna göre ih • mıştır. 
"-cat •• ithalat hacmi en ,.ü)uek o- Bugiln öğle Uzeri lngiliz bombar· 
lan memleketlerden biridir. Büyük dıman tayyareleri Helgoland adasın
d-.ıetle1' arasmda Finllndiya bu karşı beyhude bir taarruz teıebbüsün· 
lloktada anc:ak lnıiltere'den geri de bulunmuılardır. 
lıalmakta ve Almanya'yr, Fransa'yı, Framız •abah tebliii 
lı•tta Amerika ve Japonya'yı geç • Pariı, 3 a.a. - 3 kanunuevel ubah 
-.kt9Clir. Finlandiya'nın nüfua ba • tebliği : 
lnıa ithal ve ihraç ettiği maim kıy· Kaydedilecek mühim bir ıey yok-
._.i 4940 marktJr. Almanya'nrn tur. Bazı topçu faaliyeti olmuftur. 
2860, Amerika'nın 2140, ltalya'nm AL· bl 
l3Qo, Japonya'nm ise 1240 tır. Bü • ""am te iii 
)iik devletler arasında Finlandiya • Paris : 3 a.a. - 3 Kinunuevet aktam 
ti 6780 mark ile yalnız lnıiltere ıe- tebliği : 
SİJor. Gün sükGnetle geçmi§tir. Cephenin 

Finlandiya ötedenberi maarifi • bazı noktalarında ketif kolları faali • 
~ büyük ehemiyet veren bir mem• yeti olmuştur. 
-..euir. Nüfusu dört milyondan a· Alman re.mi tebliği 
,-.iı olduiu halde 1937 tenesinde Berlin, 3 a.a. - 3 kinunuevel tebli-
Ü)ı nıekteplerindeki muallim adedi ği : 
13 bin, talebe adedi iae 500 bindi, Garpte, hafif ketif kollan faaliyeti 
Ofta tahsilde 321 mektep ve 26 bin ve mahdut topçu ateıi olınuştur. 
t&lebe, yüksek tahailde iae 6400 ta • Moıelle ile Rhin arasındaki cephe
lebe vardı. Teknik mekteplerdeki de ve Carlsruhe ve Fribourg mınta · 
talebenin mikdarı on biııe balii olu· kalarında alman ve diltman avcı tay
)ordu. yarelerinin hafif faaliyeti kaydedil-

Spor ıahasında finlerin ne dere • mitir. 
, C. ilerlediklerini anlamak için olim- Fraıua'nın fİmalincle 

l>ik oyunlarının neticelerine bak • Paris, 3 a.a. _ Bu sabah saat 10 da 
bt•k kafidir. Gelecek sene bu oyun Fransa'nın şimalinde tehlike işareti 
:~r Helsink'de yapılacaktı. Ve Fin- verilmit ve 10-25 e kadar devam et. 
'-'diya ltuna hazırlık olmak üzere miştir. Hiç bir hadise olmamıştır. 

bu tehirde büyük bir stadyum inta Bu tayyarelerin bir takım keıif tay 
~tiriyordu. Ağustosta Helsinki'ye yareleri olduğu ve şimal ve cenup 
rıtti~imiz zaman inıaatı hayli ileri· mıntakalarında dahilt fran11z eyalet
•n1it olan bu stadyumu bi:&e ıöste • 

tirken finlerin ne büyük gurur duy
dul,darını görmü;tük. Hel•inki'de 
R'>rduğümüz dikkate layık olan ltir 
teıkilat da. " gard sivil ,. denilen 
tiiııüllü lutalarıdır. Bu te~kilat, ka • 
dlft erkek her fin'i askerlik çaim • 
dan evel ve askerlik çatından aonra 
'°•tan müdafaası için hazırlamakta· 
~ır •• Aıllerlik çağından evel, mec • 
\lrı olan askerliğini yapmak için, 

••cer)ik çağından aonra da ve hiz· 
tlı_e!e daima hazır bulunmak için. 
:•r miralay, Helainki'ye yakın bir • 
ıiç kampta bize bu sönüllü t.,ki • 

tını anlatmak için bir ıiilı aarfet~ 

içlerinde banka direktiörü, mebus • 
lar, itçiler, odacılar ve hizmetciler 
bulunan bu kıtaların talimini, Fin • 
lindiya ormanlarını aaatlan:a dola· 
tarak ıeçen yaz 8'Örmiiftük. Ve o 
zaman da dütünmüıtük ki finler ha
kikaten aulhu Mven bir millet ol • 
makla beraber, vatanlarının müda • 
faası kartısında kaldıklan zaman 
büyijk azimle ve metanetle düiüte
ceklerdir. Fakat bunu dütünürken 
buıünün bu derece yakın oldufunu 
tahmin etmemiıtik. 

" ~ Ş. ESMU 

(Başı 1 inci $aylada) 
Bir inlilakta ölenler 

Londra, 3 a.a. - San Calisto petrol 
gemisi inflltkında bir kiti ölmliı dört 
kişi yaralanm:ştır. Tayfanın müteba
ki kısmını bir tahlisiye gemisi kur -
tarmı_ştır. 

Bir Norveç vapuru mayna 
çarptı ve battı 

Oslo, 3 a.a. - Bergen limanına 
mensup, 1.800 tonluk Arturm Norveç 
vapuru, cuma sabahı, lskoçya'nın 
prk sahili açıiında maynlere çarpmış 
tır. 17 kitilik mürettebattan sekiz ki· 
şi kurtarılmııtır. Diierlerinden ha • 
ber yoktur. 

Amsterdam, 3 a.L - .. Havas" Ho
landa hükilmetinin ticaret gemilerini 
harp gemileri refakatinde eevkedece
ğine ve bu suretle ingiliz kontrolüne 
mani olacağına dair bir Holanda ga
zetesi vasıtasiyle bir haber neşret • 
mek ıuretiyle Almanya'nın etrafı 
yokladığı ve propagandada bulun • 
duğu Holanda'da müşahede edilmek
tedir. Bu haber Holanda'nın aal.5.hi· 
yettar mahafilince derhal tekzip edil· 
mektedir. 

Bu huıuıta iyi malOmat alan maha· 
filde öirenildiğine göre bu haberi 
veren gazete bilmeden alınanların 

propagandasına ilet olmuıtur. Bunu 
teyit eden cihet bu gazetenin mezkQr 
haberi ihtiva eden nüshasının gazete· 
ye yabancı ve fakat alman propagan· 
dası servisinin hizmetinde bulunan 
bir teıekkill tarafından her tarafa 
glSnderilmiı olmasıdır. 

lngiltere'nin Romanya'dan 
aldığı vapurlar 

Bükreı, 3 a.a. - Royter ajansı, ln
gilterenin Romanyaya ait bütün Tu -
na vapurlarını satın almış olduğunu 
teyit eylemektedir. Bunlardan 14 il 
Köstenceye getirilmittir ve İngilizler 
tarafından kullanılmaktadır. 

Bir tHıpUr lıaraya ohmlu 
Parla. 3 LL - Truıaatıaa~ kwn-

panyasına ait Floride vapuru bir 
mayne çarpmış ise de fransız sahilin
de karaya oturmağa muvaffak ol -
muıtur. 

lngiliz tayyareleri Heligoland'a 
taarruz ettiler 

Londra, 3 a.a. - Mühim bir ingili~ 
bombardıman tayyare filosu bugün 
Heligoland civarında alman harp ge
milerine taarruz etmittir. Büyük bom 
balar hedeflerine isabet evlemiştir. 

Tayyarelerimiz rastladıkları bir 
dUtman avcı tavyaresini düşiirmüt • 
ter ve klmilen üslerine dönmüıler -
dir. 
................................ ~ 
KÜ(ÜK DIŞ H~ 
X Kudüs - Avrupaya seyahat etmek ıre 

bilhaıaa muharip meınlexetlere mensup 
ıemilere bınmek, butün Amerika teba&SlDa 
yasak edilmiıtır. Vaıinıton tekmil yakın 
tark konı;oolsıuklarına talimat ıon.dermiı
tir. 

X Atin• - Alympie yakınında Skilun • 
ta'da topraı:ı kazmakta olan btr köylü bir 
mezar me.Ydana çıkarmı•tır. Bu mezarın 
Xenophon'a aıt oldugu tahmin edilmekte -
dir. 

X Paris - Franaa'nın bütün mıntaka şi
mendiferlerinde tuarruf maksadiyle birin
ci mevki ilca edilmlttir. 

X Atina - İtalya - Yunanistan ticaret 
muahedesi, munkazi olacaiından Paris'te 
b11l1111makta olan yunan heyeti, bu muahe
denin tecdldini müzakere etmek üzere Ro
ma'ya gidecektir. 

X Bel«r•d - Baıvekil Trvetkovitch, 
Sava nehri üzerinde inıa edilmiş olan bü
yilk köprünün kü~d resmini yapmak üze
re Zagrebe gitmiıtir. 

X M ek.siko - Geçen ıene hükümet ta • 
rafmdan istimlak olunan petrol kumpan • 
yalarının açtııi;ı dava ve yaptıkları meta • 
libat Yiiksok mahkeme tarafından ittifakla 
reddolunmuatur, Bu hiikiim katidir, tem • 
yizi yoktur, 

.x Brüksel - Olimpiyat oyunları beynel
mılel komitesi reisi Kont de Baillet - La· 
tour, 1940 olimpiyat oyunlarının yapılmı • 
yacağını ilin etmektedir. 

X Kaunıs - B erlin'den dönmüı olan al
man ekalliyetleri rüesası, Litvanya'daki 
alınanların memloketlerine iadesi itinin 
önümiiadelı:i ı•e bidayetinde batlıyacaiı • 
m aö~emitlerdiı'. 
~ /ltY7t(i - ~· 4*l'! 19-

(Batı 1 inrJ sayfada) 
ni tatbik etmek fikrinde olduiun • (Baıı 1 inci sayfada) 
dan cihanı tüphe ettirmittir. tay'da eördüğU ııcak alika ve heye • 
• Y ~iden münakataılan tazelemek candan mUtehaaiı olduğunu, bütfla 
ıstemıyonız. Fakat bu buhran sıra • yurtta Hataylıların aevıi ile anıldı • 
smd~ bi~~ küçük milletlerin ltit- ğını ve bu kartılıklı heyecanın türk 
emnıyetaazlık sıtmasma tutulmut ol- milletinin sarsılmaz baflılığının ifa
d~klaı:z i~i~ edilemez. Tehdit, kü • desi olduğunu milletlerin her ıeyde 
çu.~lerın ustu~den •ta!•~ kıaa bir muvaffak olmaları için birlik ve be~ 
mv.hlet farkı ıle, en buyuk devletle- bertik esasının prt olduğunu ve türle 
rin emniyetlerini de kendi tesiri milletine has olan bu vasıflardan bir 
içine aldı. Danzil' hadisesinde, Po- çok milletlerin mahrum bulundukla • 
lonya'ya. vennit olduklan aöz ka • rını söylemi§, Hatay'ın ihtiyaçtan 
dar, ~ngaltere, Mezopotamya ve Sü- hakkında tetkiklerde bulunduğunu. 
veyı'ı, Fransa, Alsas-Loren'i ve ti • Ankara'ya varır varmaz bunların ta • 
mal ~frikasmı müdafaa etmek, hakkukuna çalııacafını bildirerek do-
mevkıınde kalm19lardır. miştir ki : 

Her devlet, bütün hareketlerin • 
de münhasıran kartı tarafm harp 
etmiyecefi veya edemiyeceği gibi 
sabit bir fikre sürüklenemez : asıl 
hüner, bir ileri hareket politikası • 
nm hanai noktada barbı mukadder 
kılacağını hesap etmektedir. Millet
lerin h .... siyetleri kıl inceliği al • 
DHfbr : fetçekten herk.es hüriye&i • 
nin ve emniyetinin teminatmı bul • 
mak ıstırabı içindedir. Yer yüzünde 
evlerine sığanlar ve çatılannm al
tmda sakin bir aile hayatı sürmek 
istiyenler, çif llikJerini alabildiğine 
geniıletmek ist·iyen)erden daha çok
turlar. On dokuzuncu asrın milli • 
yetler davaaı kadar heyecanlı ve 
ihtiraalı yeni bir dava, milletlerin 
hüriyet davası, bütün din • rejimle
rin ınistilderini söJsede bırakacak 

"- Sire bir teYi haber verecetim 
Büyük Şef sizi çok seviyor, Büyük 
Millet Meclisi bu seneki çalıpnalan
na başlarken Milli Şef'in söyledikle
ri nutukta Hatay'ın yakın umanda 
memleketin en müreffeh köşesi olaca· 
ğını müjdelemiıtir. Hatay davuını 

Atatürk meydana koydu, İsmet !na. 
nü bitirdi. Millt Şef'imizin tamamla-
dığı bu eser üstünde gösterdi haua.
siyet sizin için muhakkak refah kay • 
nağı olacak ve yıllar geçtikçe Hatay'• 
ın refah ve saadetini görerek hepimis 
bahtiyar olacağız.,, 

Vehil lıkenJerun'a 6itti 

bir humma ıiddeti ve umumi huzur- Dün sabah vilayet makamında rne-
auzluk, ancak bir mücadeleye, temi
natlı bir sulh, beynelmilel teaanüt 
ve refah mücadelesine yardım ede • 
cek bir iayan kuveti almaktadır. 

Falih Rılkı ATAY 

ri ile barp otımek üzere 30 tane aaffıharp 
eemisi sipari, etmi,tir. Bunlardan 10 u 
Kanada bahriyesi tarafından kullanılacak 
20 ıi Kanada tarafından lnıiltere bahri
yesine hediye edilecektir. 

X Londr• - Polonya elçisi, alman re • 
jiminin Polonya'daki mezalimine dair olan 
Polonya hiikümeti muhtıraaını, dün Lord 
Halifaka'a tevdi etmittir. Lord Halifab, 
derin surette müteasir oldulunu ve muh· 
tvayı blt7iik bir dlıldıı9tle miitalea edece • 'iDl tö7lem11tk • 

murları kabul eden vekil halka milm· 
kün olduğu kadar mütfik muamele 
yapılmasını, kanunların daim~ yumu· 
şak taraflarının tatbikini tavsiye ede
rek mühim direktifler verdikten ıon-
ra muhafaza taburunun kararglhını, 

kışlayı ziyaret etmit ve hududun prk 
kısmındaki gümrükleri tetkik etmek 

üzere tchrimizden ayrılmııtır. 

Vekil Reyhaniye - Kırıkhan yolu 
ile fskenderun'a gidecek orada da tet· 
kiklerde bulunduktan aanra Adana -
ya geçektir. 
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(_~H_A_Y_A_T~V_E_S_l_H_A_T~) 
Neden daha çok yaşarlar? 
Dünyanın hemen her tarafında 

kadınlar erkeklerden daha çok ya
tarlar. Bunun istisnası pek azdır ..• 
Erkeklerin maaılı eşlerinden dul 
ka.ldıklan vakit, üçer aylık alabile
cek1eri usUlü henüz yeni olduğun .. 
dan, dul kadınların dul erkekler· 
den daha çok sayıda olduğunu -
en ıağlam. istatistikJer deme!c o· 
lan - maliye hesaplariyle isbat et
mek ıimdilik mümkün değil•e de, 
doğru olcluklarını kabul etmek za
ruri olan nüfus istatist:klcri bu ka
ideyi gösterirler. 

Avrupa'da, halkı en uzun ömürlü 
diye tanınmış olan Holanda'nın ( a· 
man, naza.r değmesin demeğe bu 
sırada pek ihtiyaç vardır ) en yeni 
nüfus iata:iotiğinde de oradaki ka
dmlann vasati ömrü erkeklerden i
ki yıl fazla olduğu görülüyor. 

istatistiklerin. kuru sayılarını o
kumaktan hoılanmazsanız, yahud 
bir çoklarının dedikleri C'ibi onlar
dan her türlü mana çıkarmak müm
kün olduğunu siz de kabul ederse
niz, ilkbahar gelince bir gün l.tan
bul yakınındaki Büyiikada 'ya gider
siniz. Derli toplu bir yer olduğu i
çin orasaı - ilk nüfus ıayımınm 
orada yapıldığından da anlatıldığı 
üzere - içtimai kaidelere pek mÜ· 
&'tiddir: Orada, pencerelerinin Ö· 

nünde oturu~ evlerine kiracı bekli· 
yen ak saçlı kokanalann kahveler
de pinekliyen barbalara nisbetle 
haylice fazla olduğunu derhal his
ıedersiniz ... 

Kadınların daha çok yafamaları
nı izah için türlü türlü sebepler gös
terirler. Bir kere, erkeklerin cenge 
gitmeleri, gitmeseler de sulhta dai· 
ma en ağır itleri gördükleri ... Hal
buki ayni günde doğan, biri erkek 
biri kız iki çocuktan - beı yaıma 
kadar yaıamak iç.in - birincisinin 
bire karıı 1 7, ikincisinin 21 ıansı 
vardır. O yaılarda cenge gjtmenin, 
yahud ağır iş görmenin tesiri olma
dığt şüphesizdir. Erkek çocuk daha 
yaramaz olur da dÜ§er ve baır ya· 
nlırsa bu, içtimai bir sebep sayıla· 
maz. 

Bet yaımdan 14 yaşına kadar iki 
çocuğun arasmda yapmak ıansı 
müsavi olur. Erkek çoc'Uk pek yara
maz olsa da, yanlıt spor yapsa da, 

0 yaşlarda vasati ömür erkek ço
cuklarınkinden farklı değildir. Bu 
da gösterir ki kadmlarla erkekler 

Türk Yüksek 

Mühendisleri Birliğinin 

14 üucü senelik kongresi 
Türk Yüksek Mühendisleri . dil": saat 

ıo da. Atat\irk caddcsindekı birhk bı~asın
ci.a. senelik kongrelerini ak~e~i,lerdır. 

Kongre reisliğine Eakışch~r .. ~ıebllSU 
Bay lızet Arukan ve reiı vekı.lh~ıne de 
Uria mebusu Bay Razi Soyer ıntihap e -
dildikten sonra Hay izzet Arukiill1. rıyaset 
ma.lc:amına gelerek, azalara teı;ekkur ettı~· 
ten sonra kongreyi açmış ve ıdare. h.eye~~
nin bir senelik mesaisini okuması ıçın ao
zü. reis Refik Fcnmene vermiştir. 

İdare heyeti bu raporunda birliıiin mü
him teknik eserlerden be~inın ve bir çok 
fenni şartnamelerın lisanımıza .terc~~e et
tirilmiş olduğunu, yardım enciımenı ış.le ~ 
rinin bir senedeki mühim inkişafını ızah 
ettikten &Onra celecek sene bir fen kon&re
•i akdi için Nafia Vekiletinin yük~ck tas· 
vıplerinin istihsal edilmit olduKunu ve bu 
fen konıresinde İttihaz odlecek kararların 
memluket nafıası için hayırlı neticeler ve
receğinden emin olduğunu bildirmiştir. Bu 
konırenin 1940 ıeneıi eylfılünün ilk. haf
tasında yapılmasına karar verildi. . 

Müteakiben Refik Fenmen, yenı ıcne 
büdçesini okumut. ve konı:-ece merhum 
mimar Kemal iı;in bir kabir inşası karar • 
laştırılmıştır. 

Raporda, di&"er _ileri memleket mühen· 
dis birlikleriyle mlınartebetlerden bahs~ -
dilmiş ve bu mtinasebetlerin daha fazla ı _n· 
kişaf ettirilmesi tcmenuisi denneya.n echl· 
mişt:r. 

arasında ömür uzunluğunun farkı· 
na ıebep içtimai değil tabii bir hal
dir. Kız çocukta yafam«k tansı da· 
ha ziyade olduğu halde, büluğdan 
önceki ve büluğ devirlerinde vücu .. 
dunun sarfiyatı ço;aldığından kız
la erkek müsavi olur. 

Büluğ yatından sonra kız çocuk 
buhran devrini geçirmit olduğun
dan yirmi yatına kadar yafamak 
ıansı bire kartı 277 olur, halbuki 
erkekde o Yatta ıans bire kartı 269 
kalır ... Daha sonra ya§ ilerledikçe 
kadınların çok yaıamak şansı git
tikçe artar ve seksen yatında bir er
keğe karıılrk üç kaclın kalır. 

Kadınların daha çolt ya§a.mak 
§ansı teıekkülün daha başlangıcın
dan gelir: Anadflll ve babadan ge
len, birle~ince çocuğun ilk hücre!i· 
ni hasıl eden tohumlardan baba ta.
rafından gelen inceci?t, ana tarafm
dan gelen ona r.i.~hett~ koc;:\P".an ve 
yuvarlak birer hücredir. Hacim ba
kımından ikincisi birincisinden iki 
yüz bin defa büyüktür. Bu kadın 

hücresi gıda olacak maddelerle ttk
lrm tıklım doludur. 

Niçin böyle olduğunu da elbette 
tahmin edersiniz: Nesli devam etti
recek kadındır. Onun için daha bat· 
langıçta kadın hiicresi, çocuk doğ
duktan sonra ve insanın bütün ha .. 
yatında kadın vücudu daima daha 
dolgun, daha çok gıdalıdır. Kadın 
vücudu gıdasından az sarfeder, çok 
biriktirir ... Bir rivayete göre, ka
dınların para biriktirmeyi daha iyi 
bilmeleri bundan ileri gelir. 

Her halde çok yaıamalan bun
dandır. Vücudun sarfiyatı az oldu
ğundan - bazı hastalıklara bun
dan dolayı tutulsa da - birçok has
talıklara kartı koyar: Mesela ve
rem hastalığına tutulan kadmlar 
erkeklerin yanaı kadarJır. 

Kadının nesli devam ettirmek iti 
durduktan aonra da tabiat ona genç 
liğindenberi verdiği imtiyazı devam 
ettirerek erkekten daha çok yaıa
mak için adeta mükafat gösterir. 

Bayanlann kendileri tabiatin 
kendilerine yaptığı bu iltiması bil
mezler de gençlikte güzellik veren 
semizliği İ&temezler, sonbaharda 
saçlarına yağan beyaz kar parçala· 
rın• görünce ıneraklanıTlar. Halbu· 

ki onlann birincisi kadınlığın ku • 
veti, ikincisi de mükafatıdır. 

- G. A. 

Türk Dil Kurumu 
ne_şriyatının satışa 

çıkarildığı yerler 
Türk Dil kurumu genci sekreterli· 

ğindcn bildirilmektedir : 
Kurumumuzun çıkardığı kitap ve 

bcllctcnler, satış merkezimiz olan İs
tanbul'da P..1.kara caddesinde 62 nu • 
marada Hilmi kitapcvinde ve Acente
lerinde satılmaktadır. 

Dilimizin en eski yadigarlarını i
çinde toplıyan eski türk yazıtları e
serinin ikinci cildi de bastırılmııtır. 
Öğretmen Hüseyin Namık Orkun ta
rafından toplanmakta olan bu eserin 
her cildi Hilmi Kitapcvindc buluna • 
bilir. 

Eserin üçüncü cildi de yakında ba 
sıma verilecektir. (a.a.) 

Burdur'da yeni açılan 

Eğitmen okulları 
Burdur, 3 a.a. Vilayetimiz içinde 

4 köyde 3cğitmcn okullarının açılışla
rı yapılmı;tır. Bu münasebetle yapı-
1311 merasimde vali Sadri Aka ile ma
arif müdiirii, kaza kaymakamları ile 
levair rüesası ve binlerce halk bulun-

Türk yüksek mühendisleri odası ve mü
hendisler tarife ve ücretleri k11.nun liyiha· 
ıı hakkında noktai nazar dermeyanı için 
üç kişilik bir ~c.ümen. t~$kili. k~.r~rla~~'·.. muştur. 

DeG.i~mez Mılh S~.h~ız, bırlı11n buyuk 
fah r i reiı.i ismet lnonu ne. _kongrem;z ta· 

Gümü§ane'de 
zimlerini arzetnıek üzere yUkse;c mühcn • G:imil t hane, 3 a.a. - Merkez kazası· 
dis r.ıebu sl~rımııdan lzz.et Ar~k~n . ve _Ra na bağlı 25 köyde dün yeni eğitmen 
zi Soyer ile idare heyetı reısı I .. efik Fen okulllarının açılış törenclri yapılmış~ 
ır.:en int i lı ap e3.ihnişlerdir. 

Büyük 111illct Meclisi Reic.ıine, Basve ır. Bütün bu köyler halkının iştirak 
kile. Nafıa. Munakalita, İktısat ve ~ah;h .::ttikleri bu törende eğitmenler ve 
ye Vekillerine tazim tela-rafla:ı çekı~~e - başög ... rctmenlcr tarafından nutuklar 
sine karar verdikten sonra yenı heyetı ıda. 
re tzalarının intihabına geçilmiştir. söylenmiş ve en yaşlı bir kö~lü de 

Aranın tasnifinde: Refik Fen~en, Ya- s(.;ylediği bir nutukta halkın cumhu
kup Kalg:ıy, Himmet Ölçmen, ~.ıız To - riYet hükümetine şükranlarını ifade 
run, M. Ali A_rteme.ı. }:tesut Gun, Nazın L:derek .kordelayi kesmiştir. Bütün O· 
Ökmen secilmısler<lır. . , 

Ne$riyat ve yardım encümen~~rı Aza ~· da derslere ba~lanmıştır. 
n da intihap edildikten sonra muhendıs~ı 
gününü kutlamak icin Şebi~ L.okantası zı ; \ 
yafetinde bulu$mak üzere ıçtıoı;ı:ı nıh:t.ve 
verilmiştir. 

İzmir' de ce' irge müi:ate'e!i 

!.:mir tütün piyasası 

bugün açılıyor 
İzmir, 3 ~ ~ . - Tütün piyasası ya 
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Dünkü futbol maçlarında 

Maskespor Güneıi 4 - O, Mu haf ızgücü 

Harbiye İdmanyurdunu S - O yendiler 

As. Fa. gücü B. takımları birincisi oldu 
Dün Ankara'da lik maçlarının bi-ı kurdular. Maç Harbiye yarı sahasın

rinci devresi müsabakalarına devam da gcçmcğe başladı. 
edildi. Muhafızgücü sahası oldukça 22 inci dakikada ikinci golü Cemi 
kalabalıktı. Güniin ilk müsabakaları yaptı. Dört dakika sonra üçüncü gol 
B. takımları arasında yapıldı. Muha- gene Cclal'in ayağiyle Harbiye kalc
fızgücü 2-0 Gcnçlerbirliğin?, As. Fa. sine girdi. 
Gücü 2-1 Harbiye İdman yurdunu Harbiyeliler üç gol yemelerine rağ
yencli. Bu suretle As. Fa. Gücü hiç men seri ve gayretli oynuyorlardı. 
yenilmeden birinci devreyi ikmal ede Bu gayret kendilerine iki gol fırsa
rek birinciliği almış oldu. Muhafız - tı verdi. Fakat acele yüzünden bu fır
gücü yalnız As. Fa. Gücüne yenile - satlar kaçtı. Devre böylece 3-0 bitti. 
rek ikinci, Harbiye üçüncü ve Genç- ikinci devre: 
lerbirliği de dördüncülüğü kazandı
lar. 

Birinci takımlara eleman yetiştir

mek bakımından çok faydalı hizmet
ler ifa eden B. takımları arasında gü
zel ve enerjik oyunlar çıkaran ve bi
rinciliği kazanan As. Fa. güçlüleri 
takdir ve tebrik ederiz. 

Güne§ - Maa.lıespor 

A takımları maçlarından ilki Gü -
neş - Maskcspor arasında oldu. Do -
kuz kişi ile sahaya çıkmak mecburi
yetinde kalan güneşliler bu mü saba -
kayı 4-0 kaybettiler. Maskcsporlular 
dün güzel bir oyun çıkardılar. 

Harbiye. fııluhafızgücü 

Günün mühim katşılaşması Harbi
ye ve Muhafızgücü takımları arasın
da idi. Hakem Servet Öz'ün idaresin
de yapılan bu müsabaka ehemiyetiyle 
mütenasip bir güzellikle cereyan et
ti. Takımlar şu suretle sahaya çık

mışlardı: 

Harbiye: 
Nahit - Faruk - Münir, Suphi - Ze

ki • Orhan, Ethem - Kamuran - Ha
bip - Bedri - Muzaffer. 

Muhafızgücü: 
Bedri, Haşim - Fethi, İbrahim • Ah

met - Necabettin.. Ekrcın - Celil. :R.l-

za, Şah in, T urg ut. 
İlk dakikalarda harbiye seri ve e

nerjik bir oyunla neticeyi kazanaca
ğı ümidini veriyordu. Muhafızgücü 

bu esnada ağır ve hesaplı bir müda
faa aistcmi tatbik ederek hücumları 

bertaraf ediyordu. Muhafızgücünün 

bilgili oyunu yavaş yavaş vaziyeti 
lehlerine inkişaf ettirdi. Bilhassa 14 
üncü dakikada Şahin'in ayağiylc ilk 
golü kazandıktan sonra üstünlüğü 

ikinci haftayımda harbiyeliler va -
ziyeti telafi etmek için çok çalıştılar. 
Fakat hatları arasında irtibat kalma-
mıştı. Vurnşlar gelişi güzeldi. Buna 
mukabil Muhafızgücü en güzel maç
larından birini çıkarıyorlardı. Maç ta
mamiylc Muhafızgücünün hakimiye
ti altında cereyan ediyordu. 

Bu baskı semeresiz kalmadı. Dünkü 
oyununu çok beğendiğimiz Muhafız 

gücü sol açığı iki gol daha yaptı ve 
maç 5-0 Muhafızgücünün galibiyetiy
le sona erdi. 
Muhafızgücii takımı 'dün fevkalade 

güzel bir maç çıkardı. Ahenkli ve 
canlı, hatları arasında anlaşma ile te
min edilmiş bir oyunla bu takımın 
galibiyet hakkı idi. 

Harbiye takımı, biribirleriyle anlaş 
mamış hatların açıklı~ı arasında Mu
hafızgücüne gol atmak fırsatını verdi, 
forvetdlcr çok beceriksiz kaldılar. 
Bekler de hafların kendilerine yar
dım edememesinden dolayı çok sıkış
tılar ve oynıyamadılar. 

Hakem Servet maçı iyi idare etti. 

Puvan cetvelimiz 

Bölge idarecilerinden kati §•kilde 
öğrendiğimize göre, Maskespor da 
Galatasaray gibi gayrinizami şekilde 
teşkil cdilmiı bir takLmla müsabaka -
\a..,o giTn'Ll bulunrn1ıktadır. Buna n -

zaran, diğer kulüplerin bu takımla 
yaptıkları bütün müsabakaları hük
men kazanmış sayılmaları lazım gel
mektedir. Halbuki bu vaziyet puvan 
cetvelinde ltizumsuz bir kabarıklık -
tan başka bir fayda temin ctr.ıcmcktc
dir. Binaenaleyh, cetvelimizi yalnız 

nizami takım çıkaran kulüplerin ken
di aralarında yaptıkları müsabakala -
ra göre hazırladık. İşin doğrusu da 
böyle olsa gerektir. , 

Dün şehir ipodromunda 
tayların satışı yapıldı 

Y arışlann sonuncusu alaka ile seyredildi 

Üçüncü koıu: 

•• o • ssssssu 

Kulüplerin puvan 
vaziyeti 

Maç Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu 
Gençlerbirliği 6 5 l O 27 3 17 
Muhafız~cii 6 4 1 l 24 10 IS 
De.mir,por 6 3 2 1 10 9 14 
As. Fa. Gücü 6 2 2 2 11 16 12 
:Harbiye 6 2 o 4 ıs 18 10 
Bir!ikspor 6 l 2 3 8 12 10 
Güneş 6 O o 6 6 32 6 
......,. son n o n as na 

İstanbul' dal{i 
kupa maçları 

Fener:l- Beyoğlu :O 

G. saray: 3- Beşiktaş: O 
İstanbul : 3 a.a. - Futbol şampiyona

sının birinci devresinin n·İhayetlemneısi 
dolayısile araya ıiren fasıladan istifade 
edilerek tertip olunan kupa maçlarına bu
gün Taksim Sta.dyomunda başlanmıştır, 

Sekiz bine yakın bir seyirci ka iabahğı 
önünde ve çok mihıaid bir havada oyna
nan bu maçlardan birincisi Fenerbahçe ile 
BeyoıClu spor takımlarını karşılaştırıyor
du. 

Fencrbahçeliler, yalnız sat cephesi bir
az aksayan m~avin hatlarının yardımile ku 
vetli hucumlar yapıyorlardı. Hu hucwnları 
slirukleyen ilerı hattın &alaçığı da bu
ıün bozuk bir oywı oynuyor ve bu cep · 
heden ıelen top!arm tamamen kaybolma
sını intaç eden bir muvaffakiyetaizlik ıös
terıyordu. 

Beyo&lu sporlular ar89a sırada güzel 
inişı er yapıyorlardı. Ortada oyn.ıyn İngiliz 
tuauoıcu u.tun paslarıa itenu1 iıa~onı ce
naiılardan ılerletmege çabalıyor ve ortaya 
olişen şaudeılerı, uzun boyu ile, fenerbah· 
çenin mildafilerini müşkülita ugratacak 
~eK1i.de idare ediyordu. 

35 ci dakikada sarı -13.civerdliler, oyu
nun biricik colünü Baarınin ayagı ile ka
zandılar. MeHhin attı~ı ıi.itü.n kaleci elin -
den kaçırmış ve yetişen l:i:asri ııkı bir ıüt
lc topu aa:lara ta.ıcmıştı, Bu &uretle birinci 
devre 1 • O bitti 

İkinci devre ·tamamen mütevazin geç -
ti. Bu devrenın ~yanı dikk&.t bareket1eri 
oıarak ı.ki takımın ele geçirdikleri fırsat -
ları zaman zaman kaçırdıklarını zikredebi
liriz. 

. Güniin ikinci maçını Be$iktaş ve Gala -
tasaray takımlarl yaptılar. Oyuna galatasa
rayhlar başladılar. Bc;aiktaşlıların mtida • 
faada kalmak istocHkleri ilk dakikalardı 
anlaşılıyor. Siyah • beyazhlar bu temayülü 
oyunun hakimiyetini mucadclesiz olarak 
Calatasaray'a kaptırdı. 

On dördüncü dakikada &'alatasarayhlar 
cüze) bir iniş yptılar. CemiJ, Faru·k - Taci 
hattını ideta yararak ilerledi ve kaleciyi 
aldatan bir şiltle topu atlara taktı. 

Galatasaraylılar 26 ıncı dakikada gene 
Cemil'in hazırladıiı bir vaziyetten istifa -
de eden Eşfak'ın ayağı ile ikinci goller ini 
çrkardılar. 

Devre bu şekilde nihayetlendi. 
/"1.inci Jevr,,,. 

1k1ncl cJevrede Gatatasaray•ın bıutlrısı 
daha şiddetlenmişti. Beşiktaş müdafaasının 
çok ıert oynamasına ve Şerefin de orta 
muavin yerinde müdafaaya iştirak etmesi
ne rağmen bu baskı gittikçe ıi<ldetlendi. 

37 inci dakikada Et!ak, üçüncü golü 
çıkardı. Bunun hemen aka.binde Ali'nin 
Sarafin'e aavurduiu yumruk yürunden ha
kemin verdiği penaltıyı Buduri dip.rı attı 
ve vala.taaaraylılar sahadan 3 - O plip çık
tılar. 

Askeri Liseler arasında 

futbol şampıyonası 
İstanbul: 3 a.a. - Üç bafta.danberi de

vam etmekte olan askeri Liseler fudbol 
ıampiyonası, bucün yapılan Kuleli - Bur~ 
sa, deniJ; Harb okulu lisesi - Maltepe kar. 
§rla1Jmalarile nihayetlenmiştir. 

200 den ziyade seytrci önünde oynanan 
ve ~ampiyonanın birinciıini tayin edecek 
olan Kuleli - Bursa ka.rsılqması 1-0 ener 
jik ve teknik bir oyun çıkaran Kuleliler-in 
ıalibiyetile neticelenmiş.tir. 

Dcnizharp okulu ve lisesi - Maltepe ·ma 
çı da 1..0 maltepelilerin lehine bitmieıtir. 

Kuleli, ıimdiye kadar yaptııiı maçlarda 
hiç yenilmeden ve gol yemeden 9 ıayı 
ile Askeri Liseler ıampiyonu olmuştur. 
Deniı Lisesi 5 sayı ile ikinci, Bursa Li· 
sesi 5 sayı ile üçüncü, Maltepede yine 
5 sayı ile dördüncü olmuşlardır. 

Türk Dili Kurumu 

Sonbahar at yarışlarının onuncusu dün 
şehir ipodromunda yapılmıştır. Havanın 
ıüzel oluou ve Karacabey harasının yetiş· 
tirdiii sa.fkan İngiliz taylarının satıfl dola. 
yısiyle yarıı yeri epey kalabalık olmuıtur. 
Millt Şefimiz İnönü de üçüncü yarııtan 
sonra koa;u yerini ıereflendirmişler ve 
halk tarafından coıkunca ıolimlanmıslar -
dır. Saat 13 d.e merasimle tayların satışı 
başladı. Ve ilk satışa çıkarılan Apelle ile 
April'in al dişi tayı 2600 liraya Bay Hakkı 
Eray tarafından satın alındı. Bu satıtı di
ier müzayedeler takip etti ve (Shining 
Tor) ile (Baı O'Triks) in kır erkek tayını 
2'500 liraya Bay Salih Temel, Gariff ile 
Litia'nın ya&ıı: di'i tayını Bay Veli usta 
2000 liraya, Onyx il. ile Miss Tynceett'in 
al diıi tayını 1500 liraya Bay Vehbi Koç, 
Grand Glasier ile Zenart'ın kır diıi tayını 
3400 liraya Bay Ahmet Atman satın aldı
lar. Tayların, yeni sahiplerine hayırlı ol -
malarını dneriz. 

Üç ve daha yukarı yaştaki haliskan 
a.rap at ve kısraklara mahıustu. lkramiyeii 
550 lira mesafesi 1600 metre idi. Koşuya, 
kayıtlı oliill1 on iki hayvan da i1tirak etti - Tilrk Dili Tetkik Kurumunun da 
ler. Bu koşu hemen hemen kilçilkler ara - umumi menfaatlere h3dim cemiyetler 
aında cereyan etti. Kendisinden bugün çok • 

Yarışların neticeleri ıunlardır: 

Birinci koıu: 
Uç yaşında ve kazançları yekQnu 400 

lirayı doldurmamış yerli yarım kan ic,.iliz 
erkek ve dişi taylara mahsustu. İkramiyesi 
255 lira mesafesi 1600 metre idi. Bu koıu
ya dört tay iıtirak etti. Ve bütün ümitler 
hilihna Bay Sait Halim'in Berceste is
mindeki tayı bastan sona kadar gayet ıü
ıel bir koşu yaparak bir buçuk boy ara ile 
birinci oldu. Cesur ikinci Yüksel üçüncü 
oldu. Zaman 2 dakikadır. Müşterek bahis 
ıanyan 230 plise ıırasiyle 165 ve 525 ku -
ruş verdi. 

l kinci koıu: 

kı arasına alınması tetkık olunmakta -şey be enen Yüksel ancak dördüncü oldu 
(Bay Yaş.ar Güçlünün) Örnek ismindeki al dır. 
dişi tayı çok ıüzel bir koşu yaparak bir bu· ---------------
çuk boy ara ile birinci Tomurcuk ikinci 
Bora üçüncü oldular. Zaman 1,52 dakika· 
dır. Müşterek bahis ıanyan 770 plise ııra 
siyle 250, 250 ve 345 kuruı verdi. 

Dördüncü koıu: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli ya -

runkan inıiliz at ve kısraklara mahsus han· 
dikaptı. İkramiyesi 255 lira mesafesi 2000 
metre idi. 

Bu ko$u günün en zevkli ve heyecanlı 
koıusu oldu, Baştan sona kadar koşuyu ön 
de götüren Baskın yarışın sonuna yirmi 
metre kala fcvkalide denebilecek gibi hü
cum eden Mahmure ve Alceylan tarafın -
dan mağlüp edilerek ancak üçüncü olabil
di. Horvat'ın çok güzel idare ettiği Mah • 
mure birinci, Alceylin ikinci oldu. Zaman 
2,20 dakikadır, Milıiterek bahiı a:anyan 195 
plise sırasiyle 175 ve 205 kuruş verdi, 

B eıinci koıu: 
Üç ve daha yukarı yaştaki hatiskan in -

&iliz at ve kısraklara mahsustu. İkramiye
si 500 lira mesafesi 3000 metre idi. Bu ko
şuda Sunandair'in galibiyeti beık:leniyordu. 
Fakat Dandi yarışın ortalarına doğru ba -
şa geçti ve rakiplerinin bütün hücumlarına 
rağmen muvaffakiyeti muhafaza ederek bir 
boy ara ile birinci oldu. Son anda çok &il
ıel bir hücum yapan Karanfil b:r boyun 
ara ile ikinci Sunandair üçüncü oldu. Ka • 
r<"ııf;Je binen jokey Mustafa biraz evet hü
cum etm:k cesaretini gösterse idi, koşuyu 
ka7'1n~hi'ecekti zannııvlayız. Zaman 3~,. 
dakikadır. Müşterek bahis ranyan 5,65 
pllise sırasiy!e ZSS ve 510 kuou' verdi. 

2 gündenberi bütün Ankara 
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aalonlarını alkr§tan sarsıyor, 
takdirden çınlatıyor ... Sine
ma aleminin e§aİz mucizesi 
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TÜRKİYE ANKARA 

Radyosu Radyoıu 

164.s m. 182 Kcı./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 ıı:w. T.A.P.. 

PAZARTESi: 4.12.1939 
12.30 Program, ve memleket ıaat aya~ 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Türk müziği (Pl.) . 
13.30 - 14.00 Müzik (Hafif müzik • Pi). 
18.00 Proeram. 
18.05 Memleket aaat ayarı, ajanı ve mc--

t~oroloji haberleri. 
18.25 Müzik (radyo caz orkcstra•ı). 
19. 00 Konuşma. 
19.15 Türk müziği karııık proçam. 
20.15 Konuşma. 
20.30 Türk müziği (fasıl heyeti). 
21.15 Müıik (küçük orke.tra .. ıef: 1(8' 

cip Aşkın). 
l - }oh. Strauss: Güzel ilkbahar 
(Vals). 
2 - Josef Lanner: Balo danaları. 
3 - Mıx Schönherr: Alp köyleri .. 
nin dans havaları. 
4 - Tschai.kowsky: Barkarol. 
5 - Cari Robrecht: Yalı potpurUıL 
6 - Dohnanyi: Dü&ün valsi. 
7 - Schubert: Aıkerl mıu'1· 

22.00 Memleket saat ayarı, ajana haberle
ri; ziraat, esham - tahvilit, kambi .. 
yo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 Müzik (küçük orkestra • yukarda.ki 
programın devamı). 

22.35 !.1üzik (FaurC: La J.fajör sonat'ı) 
(Pi.). 

23,00 Müzik (cazband - Pi.). 
23.25 - 23.30 Yarınki proıram ve kapama. 

Nallıhanlıların Dikili 
felaketzedelerine yardımı 
Nallıhan, 3 a.a. - Dikili fclakctzc• 

delerine küçük bir yardım olarak hal• 
kımız arasında toplanan 350 lira Kı• 
zılay şubesi vasıtasiylc Dikiliye gön• 
derilmiştir. 

Sorgu hakimliği 

imtihanında kazananlar 
Geçenlerde Ankara hukuk fakülte

sinde yapılan sorgu hakimliği imtiha• 
nına giren 45 sorgu hakim vekilinden 
39 u muvaffak olmuştur. Kazananla• 
rın adlarını bildiriyoruz: 

Yıldızclinden Abidin, Osmancıkt~ıı 
Şeref Bilgin, Alacadan Cevat Bora. 
Cebelibereketten Kenan Yalvaç, Dört• 
yoldan Zühtü Kafalı, Milii.stan Münir 
Umay, Hınıstan Mustafa Çelik, Baf• 
radan Servet Kılınççı, Erzincandan 
Adem. Vakfıkcbirdcn Şevki Karaday, 
Koyunhisardan Şevki Dumlu, Zara • 
dan Rüştü Petcgin, Torbalıdan İzzet 
Güvenir, Boludan İbrahim, Malatya • 
dan Hilmi Atak, Ercnkövden HiL• 
............. , .n.••nv '-•ll Aı:mi Temel, Cihan "' 
beylidçn Rc9lt. :C'\lı..ıu, :ı,..ı.. ,. y .. --a•&•.ıı .. •• 

Muhittin Anlan, Ayaıtan Necip Şen· 
el, Nallıhandan Nazif Arıkan, Bey • 
pazarından Halit Atalay, İlgından İr• 
fan, Kütahyadan Şefik Turhan, Ana• 
murdan Haydar Erclmalı, Sivrihiaar• 
dan Kemal, Kandıradan Azmi Tun • 
cay, Gemlikten Abdüssamct Erkulı 
Orhangazidcn V cfik Baygül, Oftan 
Kemal, Elazıgdan Mahmut Nedim, 
Vandan Ziilfikar Oran, Niksardan Hıl 
lusi Aydın, Tosyadan Sıdkı Baysal, 
Eğirdirdcn Abdullah Tevfik Öz, İn• 
cesudan Salim Dinçer, Çivrilden Ra• 
miz Doğan, Zilcdcn Edip Baran, KO"" 
zandan Ali Yargıcı. 

DEVLET ORMAN lŞ. 

4000 M3 tomruk f aşıftırılatık 
Devlet Orman lıletınesi Aband • 

Keremli Revir i.mirliğinden: 
Mudurnu kazasının Elmacık mın • 

takasındaki Şchirliyayla ve Seymen 
ormanlarında mevcut takriben 4000 
metrcmikabı köknar ve çam tomruğu• 
nun Elmacık Dcreköyündc gösterile• 
cck istif yerine nakli açık ckıiltmcy• 
çıkarılmıştır. Muhammen ücret bir 
metremikabı için 170 kuruştur. Şart• 
nameler Bolu ve Mudurnu Orman I• 
darcleri ile Düzcede Revir amirliği• 
mizden alınabiEr. Taliplerin 9-12·939 
cumartesi günü saat on ikide % 7,5 
teminatları ile Düzcede revir amirli• 
ğimizdc müteşekkil komisyona müra• 
caat eylemeleri. (9800-6136) 16067 -

D. DEN1ZYOLLARI 

ı\1ozot alınJcok 

Devlet Limanları l§letme Umııt1' 
Mudürlüğiinden : 

İhalesi evclce ilan cdi;cliği hald• 
istekli çıkmıyan asgari 350 azami 450 

1 lo:ı mawtıın ihalesi 15-12-939 tarihi• 
1 ne rastlıyan cuma günü saat 15 de Qa· 

l lata rıhtımındaki umum müdür)ü1' 
binasında toplanacak olan satın a1rna 
komisyonunda yapılacaktır. Muhıurı· 

men bedoli 329 !O füa ve muvakkat 
temi. natı 24 70 lira .50 kı~ru,tur. 

İsteklilerin teklif me1ı;tı1p11r1nı bil .. 
dirilen vaiı:itt~n bir s-ıat eveline ka .. 

leri 13.r.ımdır. · 

İzmir, 3 a.a. - Vilc'iyetin lıer tara rın aiıl~ctıktır. ''Glen Tabacco" ame
fında çekirge mücadelesi La~lamı~tır 

1 

rikan tü;u:ı . kumpan~ası direktörü 
Cumaovası'nda mevcut sürfeler imha yarın şc11rımıze gelmış bulunacaktır. 
edilmiştir. Menemen, Bayındır ve di· ı• Tütün işiyle a!akadar bütün. şirket ve 
ğcr kazalarda da miicadclcyc dikkat· miiesscselcr hazırlıklarını ıkmal et-
le devam olunmaktadır. mi~ bulıınmaktadırlar. 

Satıı kotusu idi. Dört ve daha yukarı 
ya~ta ve sene zarfında koşu kaı.onmamış 
haliskan arap at ve kısraklara mhsustu. İk· 
ramiyesi 'ZOO lira mesafesi 2201) metre idi. 
Keklik bu koşuya iştirak etmedi. Yarı:s di
ğerleri arası~da cereyan etti. Müşterek ha· 
histe herkes Şahini tutuyordu. Fakat Şa -
h:n bu koşuda ancak üci.incü oldu. Sıkı bir 
mücadeleden sonra şimdiye kadar hiç koşu 
kazanmanıış o_lan Duman bugün birincilik 
zevkini tattı. Ünlü ikinci oldu, Zaman 2,43 
dakikadır. Milıterek bahiı l'&nyan 750 pll
JC 1Ir1Ji7lc 310 ve 300 lnınıı verdi, 

İkinci ve üçüncü koşular arasınJa.ki 
çifte bahiste Duman • Örnek çifti bir lira. 
ya mukabil 92 lira, beşinci koıudaki ikili 
bahis ise Karanfil - Dandy kombinCJ:onu 
bir liraya mukabil 43,50 li.ra ıctirdj 

!
dar konıis\•on reisliğine tevdi etrne .. 

Bu baptaki şartname sözü goçcn kO'" 
misyonda her gün görülebilir. 

'------------. {9758-6095) 160-fl 
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SIHHAT VE 1ÇT1MAI M. V. Yazlık elbiselik alınacak 
Konferans verilecek Gümrük Muhafazası Genel Komutanlığı lıtanbul Levazım Amirliği Satmalına Komisyonundan r 

Hıfzıssıhha Enstitüsü Direktörlü • 
ğünden: 

Miktarı Cinsi 
Muhammen fiyat İlk teminatı Eksiltmenin 

Lira Kr. Lira Kr. Günü Saat Şekli ' . Ta1um yazlık elbise 4000 
Birinci kanunun dördüncü pazarte

si günü saat 17. 30 da müessesede 
Prof. Mahmut Sabit tarafından Ana
dolu Makülipenisleri hakkında bir 
konferans verileceğinden meslektaş • 
]arın bu saatte müesseseye teşrifleri 

22000 00 1650 00 22.12.939 Cuma 15 Kapalı zarf 
846 .. .. ,. 4653 00 350 00 22.12.939 Cuma 16 Açık eksiltme 

l - Gümrük muhafaza kıtaatı ihtiyacı için yukarıda gösterilen iki kalem yazlık elbi•e eksiltmeve cıkarıl
mıştır. 

rica olunur. (6178) 16112 

2 - Nümune ve şartnameleri kommisyondadır. Görülebilir. 
3 ·İateklilerden kapalı zarfla iştirakedeceklerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine göre h ..... rııyacakları 
zarflarını bir saat eveline kadar komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuzları 
kanuni vesikalariyle birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 

NAFIA VEKALETİ 

Kereste alınacak 
Nafıa Vekaletinden: 

8 Birincikinun 939 cuma günü saar 
16 da Ankarada nafıa vekaleti bina
sında malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme ekdltme komisyo
nunca vagon içinde ve Ankarada tes
lim edildiği takdirde ceman 9600 lira 
muhammen bedelli çıralı çam ağacın
dan 200 metre mikap kerestenin kapa
lı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak· 
tır. 

İstekliler Anadolu hattı üzerinde 
o1mak üzere teslim istasyonunu değit
tirebilirler. Ve bu istasyonda gene va· 
gon içinde teslim şartiyle verecekleri 
fiatların ne suretle hesap edileceği 

§artnameainde yazılıdır. 
Muvakkat teminat 720 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankarada nafıa vekaleti malzeme mü
dürlüğünden parasız olarak alınabi

lir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde ya· 
zıh vesikalarla birlikte ayni gün saat 
15 e kadar mezkur komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri 15.3'ımdır. 

(5958) 15935 

Su toplama galerisi 

yaptırılacak 

Manevra sandığı ve motora ohnocok 
Harp Okulu Komutanlığı Satın alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulundan ıubay çıkacak okurlar için 771 tane manevra sandığı ile 

111 tane m3tara hizalarında gösterildiği tarihlerde pazarlıkla satın alınacaktır. 
, 2 - Sandrkların muhammen bcd~li 5782 lira 50 kuru1 ve muvakkat teminatı 433 
lıra 70 kurus ve mataraların muhammen bedeli 1542 lira ve muvakkat teminatı 116 
Hradır. 

3 - Pazarlığa gireceklerin belli gü:ı ve &3.a ttc teminat mektup veya makbuzla
riyle harp okulundaki komisyonumuza mtiracaat etmeleri. (6?09) 

Matara pazarlığının 
Manevra sandığının 

İhale tarihi günü 
l 1.12.939 Pazartesi 
11.12.939 Pazartesi 

Saati 
10 
ıs 

16146 

___ z_l_R_A_A_T_V_E_K_A_L_E_T_l __ /I alı~:c~~:ı~im1ek istiyenlerin 4325 Ji. 

P il k D. kh M'b ralık muvakkat teminat ile kanunun 
U U , IS a!O Ye · 1 zer tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

aynı gün saat 14 e kadar komi•yon 
iJlınacak Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Ziraat Vekaletinden : Şartnameler 308 kuru~a Ankara ve 
Zirai koıribinalar ihtiyacı için kap• Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-

lı zarf usuliyle 30 adet Mibzer. 15 a dır. (6031) 16010 

det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla Sanatkôr aranıyor 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

l - Mibzerin beherine 675,5 Disk· Devlet Demiryolları Umum Mü 
li pulluğun beherine 600.6 Diskli pı.11 dürlüğünden: 
luğun beherine 750 ve Diksharonunl İzmir'deki motörlü vagon deposun
beherine de 350 lira kıymet tahmin e- da çaJıştırıhnak üzere birinci sınıf 
dilmiştir. bir frezeci ve her türlü takım imalin-

2 - İhale 14 birinci kanun perşem de ve bilemesinde ihtisası olan bir ta· 
be günü saat 15 de Ziraat vekaleti bi· kımcı ile 10 tesviyeci alınacaktır. İm
nasında müteşekkil satın alma komis tİhanda birinci sınıf işci derecesin -
yonunda yapılacaktır. de muvaffakiyet gösterenler tavzif 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 edilecektir. Müracaatlar Ankarada 
adet 5 Diksli pulluk için 675,15 adet Zat İşleri Müdürlüğüne dilekçe 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet ile yaılacaktır. İmtihan günü ile imti
Diksharo için 788 lira muvakkat temi han edilecekler bilahara dilekçelerin
nat verilecektir. deki adrese bildirilecektir. Dilekçele-

4 - Bu makinelere ait idari ve fen- re bonservislerin ilişik . olması tazım· 
nl şartnameler zirai kombinalar mü dır. (6097) 16060 

Nafıa Vekaletinden : dürlüğünden parasız olarak verilir. Sirkeci - Haydarpaıa 
Eksiltmeye konulan iş: 5 - İsteklilerin kapalı zarflarıoı 

l) Ankara vilayeti dahilinde kil- 14 Brinci kanun perşembe günü saat Ferı'bol ı'ske!elerı' eksı'lfmesı' 
çük Yozgatta yaptırılacak olan bir 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
su toplama galerisi ve dört baca ke • saat 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı D. D. Yolları Satın Alma Ko : 
şif bedeli (7625) lira (15) kuruştur. vesikalarla birlikte komisyonda ha Devlet Demiryolları idaresince İs-

2) Eksiltme 18-12-1939 tarihine zır bulunmaları (4968) 15148 tanbul'da Sirkeci istasyonu ile Hay • 
rastlayan pazartesi günü saat 15 te darpaşa istasyonları arasında kurula-
Nafıa Vekaleti su işleri reisliği su 1----------------- cak feribot servisi için bu istasyon ... 
eksiltme komisyonu odasında kapa· ADLlYE VEK.ALETl !ar a yana a Is le eri in ı ile 
lı zarf usuliyle yapılacaktır. ---------------·lsair ameliyatın yapılması, bu işe ait 

3) İstekliler, eksiltme şartnamesi, Kürsü ve saire yaptırılacak vahit fiyat cetvelinde ve mukavele 
mukavele projesi bayındırlık işleri projesinde bazı ilave ve tadilat yapı-
genel şartnamesi, fenni şartname ve Ankara Adliyesi Satınalma Ko • \arak yeniden kapalı zarf usulü ile ek 
projeleri 38 kuruş mukabilinde ıu miayonundan : siltmeye konmuştur. 
işleri reisliğinden alabilirler. l - Ankara Vilayeti Nafia müdür- l - Bu işin muhammen bedeli (2) 

4) Eksiltmeye girebilmek için is- lüğünce yapıllan keşfi dairesinde ve milyon liradır. 
teklilerin 571 lira 89 kuruşluk mu. 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi 2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
vakkat teminat vermesi ve eksiltme· mucibince Ankara Adliyesi Ağır ce· proje ve sair evrakı Devlet Demiryol· 
nin yapılacağı günden en az sekiz za mahkemesi salonunun kürsüsü ile !arının Ankara ve Sirkeci veznelerin
gün evvel ellerinde bulunan vesika· tefrişi işi açık ekailtmiye konmuştur. den 50 lira mukabilinde alabilirler. 
larla birlikte bir dilekçe ile Nafıa 2 - Muhammen bedeli 3222 lira 72 3 - Eksiltme; 17. !. 940 tarihinde 
VekA!etine müracaat ederek bu işe kuruştur. Üç bin iki yüz yirmi iki li- çarşamba günü saat (16) da· Ankara 
mahsus olmak üzere vesika almaları ra yetmiş iki kuruştur. Devlet Demiryolları yol dairesinde 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 3 - Muvakkat teminat miktarı 242 toplanacak merkez !. inci komisyo • 
Bu müddet içi.nde vesika talebinde liradır. İki yüz kırk iki liradır. nunca yapılacaktır. 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede 4 - Eksiltme 11-12-939 papzartesi 4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
mezler. günü saat 15 de Ankara Adliyesinde teklilerin teklif mektupları ile birlik-

5) İsteklilerin teklif mektuplarını topplanacak satın alma komisyonunda te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ikinci maddede yazılı saatten bir ıaat yapılacaktır. aynı gün saat (15) e kadar makbuz 
eveline kadar Su İşleri Reisliğine 5 - Eksiltmiye gireceklrrin bu işi mukabilinde komisyon reisliğine tev
makbuz muakbilinde vermeleri lazım yapabileceklerine dair vi!ayet nafia di etmiş olmaları lazımdır. 
dır. müdürlüğünden alacakları ehliyetna- a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy· 

Postada olan gecikmeler kabul edil- me ile ticaret odası vesikasını komis- gun olmak üzere (73750) liralık mu· 
me~. (6038) 15972 yona ibraz etmeleri mecburidir. Bun- vakkat teminat, 

10 Adet yol silindiri alınacak 
lla~ıa Vek&lctind~n: 

9. 12. 939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada Nafıa vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
J3nan malzeme eksiltme komisyonun
da İstanbulda gümrüklü ve montajlı 
olarak tamamen buharlı yahut tama
n1en mazotlu ve yahut kısmen buhar
lı, kısmen mazotlu olarak teslim şar
tiyle a'at ve yedekleriyle beraber bu
harlı sili'1dirin beheri 8500 ve vine 
alit ve yedekleriyle beraber ma;otlu 
tilindirin bedeli 8'~j0 lira muhammen 
b'delli 10 adet yı>l silindiriniıı tabii 
otan sevk yollarının bitiilıare görlile
cek lüzur.ı üzerine değiştirilmesinclen 
rnütevellit n1asr~_f far~larının vekale
te ait o1~\:.J ,ı lıakkır.da yapılan tarli
l;J~ia p~zarlık usulü ile yeniden ek

t!'t•n~~i vantlacaktır. 
Eksilt~e~ ~a~tnamesi ve teferruatı 

425 kuruş bedelle malzeme müdürlü
["\nden alınabilir. 

Muvakkat teminat: 
İsteklinin buharlı veya mazotlu O· 

Iarak teklif edeceği silindirlerin tu· 
tarı bedeline nazaran 2190 No.lu ka· 
nunun 16 ıncı maddesine göre olacak-

t?r, 
İ&teklilerin muvakkat teminat ve 

p.~rtnam,.sinde yazılı vesaik ile birlik . 
te ayni gUn saat 11 de mezkur komis . 
yonda ha..,r b,ıJunmaları lazım •lı r. 

(6140) 16087 

!arı ibraz etmiyenler eksiltmiye ka • b) Bu kanunun tayin ettiği vesika-
bul olunmaz. !ar, 

6 - Fenni ve hususi şartnamesi, ke- 5 - Münakasaya girecek taliplerin 
;:f evrakı ve yapılacak işin krokisi liman, sabit havuz ve eklüz gibi bü • 
Ankara C. Müddei Umumiliğinde her yük su işleri yapmış ve elinde bu gi· 
gün görülüp izahat alınabilir. bi işlere lüzumlu vesaiki mevcut şir· 

(6185) 16147 ket ve müteahhitlerden olması şart • 
tır. 

Ancak; gerek Tür ki yede ve gerek· 
___ D_._D_E_M_l_R_Y_O_L_L_A_R_I __ .... se hariç bir memlekette (2) milyon Ji. 

ki ' ! k ra veya aha ziyade kıymette bir nafıa 
Pafta, avuz ve saıre a ınaca işini bir ihaıe içinde taahhüt ederek 

D. D. Yolları Satın Alma Komio· 
yonundan : 

Muhammen bedeli 61.500 lira olan 
pafta klavuz ve saire 15-1-940 pazar· 
tesi günil saat 15 te kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da İdare binasında satın 

bu taahhüdünü muvaffakiyetle yap • 
mış olan ve bu hususu mübeyyin ve
saik ibraz eden inşaat şirket veya mü
teahhitleri de eksiltmeye girebilir • 
!er. 

6 - Bu işe girmek isteyenler refe· 

Muhtelif malzeme ohnocok 
Devlet Dem.iryolları Satın Alma Komisyonundan : 

İsim, miktar ve muhammen bedeli eriyle muvakkat teminatları aşağıda 
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 işe girmek isti yenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar ko • 
misyon reisliğine vermeleri Uizımdır. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
tadır. (G051) 

satılmak-

16024 
No. Miktarı İsmi Muhammen bedeli Muvakkat temin.atı 

Ton 
1 400 
2 400 

150 
1 200 

Mazot 
Petrol 
Pis gaz 
Benzın 

Lira 
28000 
69500 

41600 

Lira 
2100 
4725 

3120 

(9911/6181) 16139 

1 
rans ve diğer vesaiklerini bir ietidaya 
bağlıyarak münakasa tarihinden en 
az 15 gün eve! Münakalat vekaletine 
vermek suretiyle bu iş için ehliyet 
vesikası istiyecekler ve alacakları eh· 
liyet vesikasını münakasa komisyonu 
na vereceklerdir. Ehliyet vesıkası için 
milnakasa tarihinden 15 gün evci ya
pılmamış olan müracaatlar nazarı iti· 
bare alınmıyacaktır. 

(6152) 16100 

Müilakasa günii lepdili 
D. D. Yollan Satınalma Komis • 

yanundan : 
Ulus, Sontelgraf ve Anadolu gaze· 

teleriyle 1·12-939 tarihinde bilmüna • 
kasa satın alınacağı ildn edilmiş olan 
ve muhammen bedeli 17650 liradan i· 
baret bulunan 585 M. 3 me~e azman 
görülen lüzum üzerine yine kapalı 

zarf usliyle ve 20-12-939 çarşamba 
günü saat 15de ı.irkecide 9 iıletme bi 
nasında satın alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1323,7 5 liradır. 
İsteklilerin ayni gün saat 14e kadar 
kanunun tarif ettiği şekildeki ka • 
paplı zarflarını komisyona vermeleri 
lazımdır. Şartnameler parasız olarak 
komisyondan verilmektedir. 

(6166) 16148 

ViLAYETLER 

El~ktrik, kıılorif er ve 
yaptırılacak sıhhi tesisat 

Erzurum C. H. P. İdare Heyeti 
Bafkanlığından : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko

nulan iş: Erzurumda yeni yapılmak
ta olan halkevinin elektrik kalorifer 
ve sıhi tesisat inşaatıdır. 

1 - Bu işin bedeli keşfi 33540 lira 
91 kuruştur. 

2 - Talipler bu işin evrakı fennl-
yesini Erzurum Parti batkan\tfında 

mıiteşekkll komisyonda okuyabilir • 
!er. 

3 - Bu işin muvakkat teminatı 

2515 lira 57 kuruştur. 
4 - Eksiltme 14-12-939 perşembe 

günü saat 15 de Erzurum parti başkan 
lığında müteşekkil komisyonda yapı
lacaktır. 

5 - İstekliler eksiltme gününden 
sekiz gün eve! vilayet makamına mil· 
racaatla alacakları vesika ile 939 yılı 
ticaret odasında kayıtlı bulundukları
na dair vesikayı dördüncü maddede 
yazılı eksiltme gününün saatından 
bir saat evci teklif mektuplariyle bir· 
likte makbuz mukabili komisyona 
vermeleri lazımdır. Bu saattan sonra 
verilen mektuplar kabul edilme<liği 

gibi postada geçikmeler de kabul e • 
dilmez. (9716-6081) 16030 

Parke kaldırım inıaalı 
Tokat Vilayetinden ı 

1 - Tokat Turhal yolunun 244+ 
277 - 244 +927 kilometreleri arasın
daki parke kaldırım ve beton turotvar 
inşaatı nafıa vekaletince tasdikli 
(22649) lira 13 kuruı ketif ve proje • 
!erine göre 20-12-939 tarihine ra&tlı· 
yan çarşamba günü saat 14 de umumi 
meclis salonunda eksiltmesi yapılmak 
üzere kapalı zarf usuliyle eksiltme • 
ye konulmuıtur. 

2 - Muvakkat teminat 1698 lira 68 
kuruştur. 

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

4 - Teklif mektupları İ§bu vesi -
kalar ve muvakkat teminatın makbuz 
veya banka me<ktubu ile birlikte ta • 
rifatı kanuniye daire&inde eksiltme 
saatından bir saat eveline kadar ko
mi•yon reisliğine verilir. Ve muka • 
bilinde makbuz alınır. • 

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

6 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarında teaıhhilr vuku buldu • 
ğu takdirde mesuliyet kabul edilmez. 

7 - Her nevi rüsum, dellaliye, ga· 
zete il~n ilcretleri üzerine ihale olu· 
nacağa aittir. 

8 - Daha ziyade bilgi edinmek is
tlyen, keşif, proje fenni ve eksiltme 
şartnamelerini görmek arzu edenle • 
rln daimi encümene müracaatları lil· 
zumu i!An olunur. (9757-6069) 16042 

Kiralık : 
Kiralık Konforlu Daireler - Yeniıe· 
hirde Yüksel caddesinde Mimar Kemal 
mektebi karıısında yeni yapılan apartma 
nın beıer od.ah ve her türlü modern kon
foru havi kaloriferli daireleri kiralıktır. 
Her gün saat 10 il& 18. Telefon: 2497 

4109 
Devrea liralık Jı.ılorilerli daire - Dai

mi sıcak su, tam konfor 4 oda 2 hol, Zey
rek Dikmen caddesi Demirtepe köprüsü 
yanında Dural apartmanı 10 Telefon 3S21 

4415 

Kiralık - Jandarma, poliı enatitüsU ya
nında Bakanlıklara 5 dakika mesafede, as
falta yakın yeni yapılan Koçak apartmanın
da be$er odalı daireler 30 : 40 lira için • 
dekilere müracaat. 4423 

Kaloriferlı dıire - Bütün konforu hae 
izdir. Tek oda veya daire halinde veri -
lir. Posta Cad. Hil karıısı H4r.ef Ap: No. 
4 de müracıat Tel: 3714 4428 

Kiralık ıUzel odalar - Havuzbıeı ya -
nında C'ilne:,li ve l'Üzeı man.ıarah odaJar 
Çok müsait kira He Selinik caddesi No. 16 

4431 

Kiralık yeni d11ire - Yenişehirde Yük. 
sel ca.dd~i yanın.da Adakale sokağında 16 
No. lu Bilkur apartımanında 3 oda, 1 boJ 
ve geniı balkonlu bir daire 52 liraya. 
Tl: 6972 4438 

Ucuz kiralık daire - 2 büyük oda 1 hol, 
hamam, mutfak kullanışlı Maltepede ima
litı harbiye evleri yanında; Maltepe bak
kalı Abdullah'a müracaat. Tel: 3921. 

4445 
Kirılık - Çıkrıkçılar yokuşunda Dök ... 

mcciotlu Apt. nezareti mükemmel dört o
dalı bir daire Altındaki manifaturacıya 
müracaat. Tel: 1283 4452 

Kiralık - İkinci kat, bol güneşli ucuz 
fiyatla, ilç oda hol, banyo, elektri'k. su, 
Bakanlıklara beı dakika, Rus sefareti ar • 
kaımda 203/1 B. Vaafi apartmanı 4459 

Kiralık - Havuzbaemdı Karanfil aokak 
No: 13 ıemitı katu yeni muşambalı salon 
holtü ve ayrıca 3 odah daire Tel: 3079 

44ôl 

Kiralık. - İtfaiye meydanı Ordu sokak 
Kurtuluı Ap. 2 ci kat No: 4 de 5 oda, hol, 
havarazı tam konfor. 65 liraya acele ki • 
rılıktır. Kapıcıya müracaat. 4463 

Kiralık - Cebeci Musiki Muallim mek
tebi karşısı Karakol yanında 3 oda 1 hol 
ıu, elektrik, havagazh bir binada 1 2 3 cü 
katlar ehven fiyatla kiralıktır, • ' 4464 

Kirılık döıeli oda. - Camaıır dahil aü
neı l'Örilr ferah oda ZS lira. Telefon: 3426 
Orhan. 4468 

25 lira.ya. müstakil ev - 2 oda ve mut ... 
fak. Bol güneş, güzel manzara. Adliye sa
rayı kar•ısı Gözgü soka·k, Dayıbey rakı 
fabrikası arkası No. 14 ~69 

iki vı btı odalı kiralık daireler -
Bakanlıklar arkasında Jandarma mektebi 
civarında, Kızılaya beı dakikalık mesafe
de Nazlt apartmanınd her türlü konforu 
h•la dair•l•r klrahl&t•r ---~ J.7 Ue :<:O •· 
rasmda 1063 .aumaray8 telefon edilebilir. 

4474 

Kiralık dılrı - Kavakhda Gilven ev .. 
leri No. 15 üıt kat. 3 büyük oda, 1 hol ve 
tam konforlu, tamamen muşambalı. Nafıa 
Veklleti ıu islerinde mühendis Remziye 
müracaat. 447g 

Kiralık daire - Jandarma polis mek -
tebi yanında Öı:tUrk apartmanı zemin kat 
üç oda bir hol 3S lira. içindekilere müra • 
caat. 4481 

Kiralık daire - Güzel manzaralı müsta
kil daire iki oda banyo mutfak sandık o -
daıı au dahil 40 lira. Hava.ıazı vardır. Meş-
rutiyet caddesi üzerinde Özenli Sokak 
No: 11 4483 

Kiralık - Yeniıehir Selinik caddesi Or
man müdürlüğü karıııında numara 5 kat 
1 de mobilyalı, mobilyaıız bir oda kira -
hktır. 44l!8 

Kiralık. daireler - Yenişehir Atatürk 
Bulvarı No. 7 Akaıya apartmanulda 4 ve 3 
büyük oda tam konforlu daireler derhal 
kiralıktır. 4494 

Kirahk - Genlı manzaralı üç daire 5 
oda 1 hol 2 antre 2 balkon elektrik ıu ba
vagazı Maltepe Üıtün sokak No. 13 Aı • 
lanoilu apartman ilıt katı müracaat. 4502 

Kiralık - AtatUrk Bulvarı asfaltta iyi 
bir aile yanında möbleli konforlu bir oda 
kiralıktır. Poıta kutuıu Yeni şehir 1003 
numaraya müracaat. 4506 

Kiralık - Maltepe ıon durağa yakın 3 
oda bir hol. Konforlu, hava.dar, gayet kul
lanışlı bir daire ucw: fiyatla kiralıktır. 
3460 dan 189 za telefonla veya içindekilere 
müracaat, 4507 

Kiralık - Uç bUyük oda, hol. mutlak. 
banyo, elektrik, caz:, su mevcut otobüse 
yakın daire 45 lira. Demirtepe ı.t.M.V. 
cad. Kurumlar so. Ongan Ap. 4-509 

Satılık : 
Satılık. ev - Etlikte ıon durakta 6 

d:ıh 2000 M. 2 arsah kiigir ev banyo 
elektrik ucuz fiyat. Yeni '"inema üst 
H. Dilman. Tel: 2181 

Satılık - Cebecide Mülkiye mektebi 
nrnda S daireli su, elektrik ve 1rarajlı, 
lira net irath ev satılıktır. Tel: 3437 
75 e müracaat. 

Acele satılık arsa - l>ikınende nah 
binası karşısında asfalt üzerinde ku)"I 
b:ıi ve meyveli 100 metre cepheli S~ 
metre Tel: 2406 Bayram C. No. 1 4 

Satılık bığ vl!' ev - Keçiörende C 
yolunda otobüse çolc yakın bai:'ı ai; 
üç ka.th su ve elektrikli çok ucuz Tel: 2~ 
Bayr;:\m C. No: 1 .t. 

Satılık ev - Demlrlibahç"de fkt k 
sulu elektrikli 400 M arsalı 35 lira ic 
manzaralı çok ucuz Tel: 2406 Bayram 
No: 1 

Satılık. a.rsala.r - Sanayi caddesi ilz-er 
de apartman ve mağaza yapmıya müs 
küçük çaplarda Tel: 2406 Bayram C, No 

Satılık - İyi mevkide köşe baoı iıt 
bir bakkaliye dükk&nı ıatıhktır. Post 
caddesinde 4 üncü şube altında 11 No. 
müracat edilmesi . 444 

Satılık. apartman - Ankaranın en tş 
lek ve merkez yerinde 5 kat 5 daireli 25(l 
lira iratlı ucuz fiyat Tel: 2181 Yeni •i 
nema üzeri. 4471 

Satılık arsı/ar - Yeni meclis 
ile Rus ıefareti arasında.ki u.hada paree 
lenmiş ucuz arsalar T. 2181 Yeni aine 
üzeri 451 

SatrlıA: arsalar - M. Müdafaa yanın 
im~r ~ahili parselli küçü'k çaplarda çi ) 
daırelık manzaralı bol hava günqli çoJ 
ucuz Tel 2406 Bayram C. No: 1 4Sl 

Satılık. arsalar - Maltepede Bom 
karşısında manzaralı bol gilneşll her y 
re yakın fiyatları 2000 - 2500 liraya kad 
Tel 2406 Bayram C. No. 1 451 

Satılı.k apartman - Cebecide t,.fülkiy~ 
mektebı arkaımda 4 daireli garajlı ba.nkay 
borçlu tam iratlı ucuz- bedelle Tel: 240 
Bayram C. No. 1 451 

Satılık. apartman - Ankararun piya.s 
mah~llin.de manzaralı bol hava ve gü 
neılı ayrıca 5 dükklnh senevi 12000 lir 
iratlt Tel: 2406 Bayram C. No: ı 452 

. ~ıtılrk o~omobil - Aı-imet dolayısiyl 
ıyı halde bır otomobil acele s.a.tılktır. Çık 
rıkçılar yokuşu Şenyurt Ap. No. 8 her cü 
öğleye kadar. 45Z4 

İş arayanlar : 

iş arıyor - Türkçe, Fransızca, Italyan. 
ca, Almanca bilen bir gene sefaretlerde ve
ya ~üro!•rda i1 arıyor. Posta kutuıu ıo6· ii Yetıı•ehır. 44 :-

Muhasip iş arıyor - Bütün muhasebc
ilmine vakıf ticaret liıesi mezunu bir 
renç iş arıyor. Ulus'ta N. B. rumuzuna 
mektupla müracaat. 4432 

iş ırıyor - Muhtelif lisanlarda, bir dak· 
tilo evde tercüme, muhabere, yazı iılerini 
alabilir. Talebelere fransızca ders vere .. 
bilir. İsteklilerin mektupla Ycniıehir.c!c 
Uçar ıokak Menck3e apartmanı No: 6 dı. 
Bay Sabih Ustele 4496 

iş ırıyor - Orta meJctep mezunu dakti· 
lo bilen bir bayan milesıeae •eya ticaret· 
hanelerde k.itiplik veya buna benzer bir it 
aramaktadır. Ulusta. M.E. rumuzuna me'<
tupla müracaat. 4529 

İş verenler : 

KasiyP.r a.ra.nıyor - Fransız-ca bllm('sl 
ıarttır. Tel: 3885 ıe müracaat. 4«.3 

Aranıyor: 

. ARAJl'.IYOR - Yenl,ehirde dört oda, 
bır bollu ve yahut beı geniı odalı bir a • 
partman dairesi ve yahut ev aranıyor, u. 
luı'ta C.K. adresine tahriren fiyatm ve 
tafsil.itın bildirilmesi ve yahut 1007 ye tc· 
lcfon edilmesi. 

Aranıyor - Berlinden yeni gelen bir 
diı tabibi muayenehane için bir dolttorW\ 
!anında 2-3 oda istiyor. P.K. 330 a yazı 
ıle veya 1934 telefonla müracaat. 4480 

Ev aranıyor - Yeni şehir veya Kavak· 
hdere civarında müstakil küçilk bir ev 
satın alınacaktır. Tekliflerin Saim Selçuk 
Cümhuriyet un fabrikası yanı Yaşar a -
pa.rtmanı N o. 2 adresine gönderilmesi. 4504 

Kir•llk - Uç oda ba.nyo, heli, mutfak Aranıyor - Büyük tcrzihanelerde ça .. 
elektrik, havacazı. Sıhiye vckilcti karşıaı lışmıs ve kendilerine güvenen erkek vo 
Çağatay sokak No. 9 4512 kadın işçilerin Işıklar caddesinde Trakya 

Kira.Irk. oda _ Bir bay için bir oda ki· Ap. M. Adam terz ihanesine müracaatları. 
ralıktır. Çıkrıkçılar yokuıu No. 39 İlyas 4510 
Ap. 2 ci kat. 4516 Aranıyor - Senenin mühim bir kı&mınr 

Kiıa/Jk oda - Bir bay için mobilyalı vazifetcn seyahatte ııcçiren bir bay için 
veya mobilyasız güzel bir oda kiralıktır b~nyolu v~ya. banyodan istifade edilecek 
İsmet İnönü caddesi Emciler sokak No: 73 hır .oda~a. ıhtıyaç vardır. Arzu edenlerin 

4520 tckhf~crını Ulusta S. A. rumuı:una biJdir-
Kira.lıJr. - Almanca bilen bir aile nC;Z - 1 nıelerı. 452S 

dinde bir oda kirah~_ur. Maltepe Yalttrık Aranıyor - /<.z ku1Janıhnıc: 2 kişilik bir 
caddesi No: 37 ye muracaat. 4532 nıotosikltt ar2nıyor. liaıUiy~ ckuıu topçu 

Kira.lıJc oda. - Bakanlıklar karısııst, iki 
kitilik bir aile nezdinde gü.zel, ikinci katta 
bir oda ayhiı 20 liraya bir bayan için ki· 
rahktır. Tel: 1440 dan B. Hüseyin'e müra· 
caat. 4533 

Kira.Tık daire - Ulus meydanında Koçak 
hanında ı. el katta btlro için bir daire kl
ralrktır. Kalorifer, aunsör vardır, Kapı -
cıya müracaat. 4535 

Kira/ılı. oda. - !ırklar cad. Necati B. 0 4 

kulu civarında Nafiz B. Ap. yanında 16 No. 
apartman ikinci dairesinde. Bayan veya bay 
için aile yanında banyolu. 4536 

Kiralık oda - Bir bay için mobilyalı 
kaloriferli odada akar ıu Yeni3ehir Kl..zım 
Önlp eaddooi No. 6 4537 

Kirılık müstılil bit oda. - Iırklar cad -
desi Güzeller ıoıkak Onuncu yıl Ap. ıon 
kaL 4540 

.alıuru 5 Bl. baş çavu~un.t müracaat. 45'42 

Harta yaptırılacak 
Dikili Belediyesinden: 

1500 lira muhammen bedelli Di1.i"i 
kasabası hali hazır haritasını:ı tanzi · 
mi açık eksiltmeye çıkarılm'~~ır. Ş ı"t 
nameler ve teferrüat ı İznı:c\le naf ~ 1 

müdü,lüğJnde ve Ank,un'da nlfıl 

vekaleti yapı ve in1ar hferi reisliJ:n· 
de görillebilir. İhale 15. 12. S39 cu:n1 
günü saat 14 te Dikili belediye<'rıde 
yapılacaktır. fsteklilerin miic·ncaatla· 
rı ilan olunur. 16149 



BAŞVEKALET 

Bir Eskrim eğitmeni ahnacak 
Ba§vekalet Beden Ter biyesi Genel 

Direktörlüğünden : 
Memurin kanundaki vasıfları haiz 

otrnak şartiyle bir eskrim eğitmeni a
hnacaktır. Taliplerin ameli ve nazari 
htıtihanları 5. 12. 939 salı günü saat 
l l de Yenişehir İzmir caddesinde ge
neı direktörlük binasında yapılacak
tır. 4. 12. 939 gününe kadar bir dilek
çe ile umum müdürlüğe müracaatları 
ilan olunur. 16117 

MiLLi MÜDAFAA 

Tamirat yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

l:rıisyonundan: 
, Keşif bedeli 6600 lir~ olan genel ~unnay 
Öınasındaki tamirat iş1 açık eksıltmeye 
honmuştur. Eksiltmesi: 9.12.939. cumarte
&i günü saat 11 dedir. İlk temınat~: 495 
lira olup, şartnamesi 17 kuruşa ko~ısyon· 
da,l alınır. Taliplerin muayyen vakıtte M. 
l.t V Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (5991) 

. 15942 

Dizel motör 

ah nacak 

mili 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
lnisyonundan : . .. 

l _ Bir adet 300 beygirlik dızel motor 
llıili açık eksiltme ile satın alınacaktı~. 
Muhammen bedeli 3173 lira olup il~ temı: 
llat miktarı 288 liradır. Açık eksıltmesı 
11.12-939 pazartesi günü saat 15 de veka
ll!t satın alma komisyonunda ~apılacakt~~· 
Şartname. evsaf her gün ko~ısyonda go
rüJebi!ir. İsteklilerin ilk temınat ve ~a • 
1Lıı.ni belgeleriyle muayyen saatte komıs • 
~Onda bulunmaları. (5994) 15964 

Telsiz Muhabereci, Makinist, 
Eleklrik~i alına<a~ 

M. M. Vekaleti Hava Müste~ar· 
lığından : 

1 - Hava sınıfında tayyare ve yer te.1-
IİzleLinde istihdam edilmek üzere telsız 
llluhabereci ve makinistiyle m.eydan .~en • 
'lir ışıldaklannda istihdam edılmek uzere 
l!lektrikçi alınacaktır. . 

2 - Telsizciler kara ve denız ordu· 
llUnda muhabere onbaşı ve çavuşluğu ve • 
;>a piyasa.da radyo tamirciliği yapını:> ola • 
taktardır • 

3 - Elektrikçilerin dinamo i:ıletmıı ve 
akiınülatör doldurmu11 ve bunların bakım 
"' tamirlerini başarabilmiş olmaları _lazım· 
dır. Sanat mektebi mezunları ve bı!Jıassa 
deniz ticaret mektebi çarkçılan tercih o • 
lıınur. 

4 - İstekliler ara&Inda Ankara ve 1s
lanbulda müsabaka imtihanı yapılac.~ktır. 
l:ıu imtihanda sorulacak sualler yuksek 
müheodiıı bln'baı,ıı Raik 'OatUn'tin pratik e
lektrik ve radyo kitaplarında yazılı olan 
bahislerden ve bu kitapların derece ve a
Y•nndan tesbit edilecektir. 

~ -- JJlUS\tUCll\::llUö h•~----""-
k1$ehjr'd bir kursa tibi tutulacaklar ve 
kendileri~e kullnacaklan ciha~ ve 9.letler 
Öf:retilecektir. Tahsil derecesı orta mek • 
tep ve muadilidir. . l'kt 

fi - İıteklilerin istidalariyle bır ı e 
iÖnderecekleri vesikalar ounlar~r: 

A) Tahıil derecesini gösterır mektep 
diplomaııı tasdikli sureti, 

B) Nüfus cüzdanı ve askerlik terhiı ve• 
•ikalan tasdikli suretleri, 

C) Şimdiye kadar çalı~m_ış olduğu. yerle· 
re ait vesaik ve bonııervıst suretlerı. • 

7 - Yas haddi azami SS ıi geçmemelı· 
dir 

's - İstida ve v~ikalar açık adresler!· 
le birlikte nihayet 15 - ı. ki.nun - 939 t3:~ı
hine kadar Ankarada M. M. V. Hava mus
tcşarhğına gönderilmiş olaca~tır. ~u .ve • 
Saik tetkik edildikten sonra kımlerın ımti· 
bana i~tirak edeceği ve imtihan günU ·~ • 
teslerine tebliğ edilecektir. Kabul edıl~
ceği belli olmadan beyhude masrafı mucıp 
olırıamak için bu vesaikin noterlikten rnu· 
Saddak olmasına şimdilik lüzum :roktur. 
İlu vesaikin bulunulan yerin Askerlık şu • 
bcsince taıdiki kafidir. !mtih.an ao?.~a 
l:abul edilenler vesikalarını lilzum gorille· 
tek şekilde ikmal edeceklerdir. 

9 - Kabul edileceklerin alacakları ilc
tct tahsil ve barem derecelerine göre 60 -
ıoa liradır. (6082) 16032 

Kaoulluk kumaı ahnacak • 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

trıiı;yonundan: 
l - 20.000 metre kaputluk kumaş pazar: 

lı!tta satın alınacaktır, Muhammen bedeh 
70.ooo lira olup kati teminat miktarı 
(9SOO) liradır. Pazarlığı 6.12.939 çarsam~a 
ltiinü saat 15 de vekllet satın alma komıs· 
l'onunda yapılacaktır. Sartnam_e ve evsa
fı 350 kuruş mukabilinde komıs~ondan a
lınabilir. İsteklilerin muayyen ııun ve. H• 
atte kat! teminat ve kanunf belielerıyle 
ko'niayonda bulunmaları. (6125) 16079 

Kürek ye kazma sapı 
olanacak 

ivt. M. Vekaleti Satın Alma Ko
tnisyonundan: 

6'0.0oo kürek sapı, 30.000 kazma ~apı pa
ıarhkla satın alınacaktır. Pazarlıgı: 6.12. 
93g çarşamba günü 53at 11 dedir. Kiirek 
'•Plannın beherine 13 kuruş, kazm sap· 
1~tının beherinc 20 kuruş fiyat t~hmin e· 
c!ılnıiştir. Kati teminatı: .. 2~7~ lıra ~lup 
t~rtnamesi komisyonda gorulur. Taliple· 
~ı :ı tnuayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. 
La '"ılıınmaları. (5135) 16086 

Ekmek to~balık bez 

ahnacak 
M. M. Vekaleti Satmalma Ko · 

tt\isyol'ıun,lan : 
Beher metrenine tahmin edilen fiyatı 

(l.45) yüz kırk beş kuruş olan (170.000) 
Y.ıı: Yetnı.i~ bin metıe ekmek torbalrk be~ 
Paıa:lıkla münakasaya konmuştur. İbalesı 
~12~939 çarşamba günü saat on. bi~ded!.r. 

a~ı teminat (27.150) yirmi yed.ı bın yuz 
~~!ı liradır. Evsaf ve şartnameııı (12) orı 
lıı;ı lira kırk kuruş mukabilinde M. M. V. 
1:1<.-:. alma komisyonundan alınabilir. İs· 
~-ek:nt!nn kanunun emir ettiği belgelerle 
1ha1e ıaatıııda M. M. V. satın alma komiıı-
~0nuna gelmeleri. (6157) 1 6136 

VAKIFLAR U. Md. 

Kapah zarf usuliyle ilavei 
inıaat eksiltmesine ait ilandn 

V a.kıflar Umum Müdürlüğün
den: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: 
Ankara'da Osmanlı bankası ittisa

linde borsa, vakıf paralar müdürlüğü 
ve apartıman biansı olarak inşa etti
rilmiş olan binada yapılacak ilavei in
şaatdır. 

2 - Bu ilavei inşaatın keşif bedeli 
(12324) lira (66) kuruştur. 

3 - Bu inşaata ait fenni evrak şun
lardır: 

a - Mukavele projesi ve bu proje-
ye bağlı vahidi fiat cetveli, 

b - Fenni. ve hususi şartname, 
c - Eksiltme şartnamesi, 
4 - Yukarıda yazılı evrak İstanbul· 

da İstanbul vakıflar başmüdürlüğü i
le İzmir vakıflar müdürlüğlinde görü
lür ve Ankara'da vakıflar umum mü
dürlüğü inşaat müdi.irlüğünden alına· 

bilir. 
5 - Eksiltme 6.12.939 tarihine rast

layan çarşamba günü saat on beşte 
Ankara'da ikinci vakıf apartımanda 

vakıflar umum müdürlüğünde topla -
nacak ihale komisyonunda yapılacak
tır. Teklif mektupları mukarrer saat
ten bir saat eveline kadar makbuz mu
kabilinde komisyon reisliğine veril· 
miş olacaktır. . 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 924 h· 
ra 35 kuruş muvakkat teminat verm~
leri ve aşağıda yazılı vesikaları haız 
olmaları şarttır. Bu vesikaları ibraz e· 
demiyenler (A, B, C) fıkralarında ya
zılı evrak verilemez. 

a - 939 yılına ait ticaret odasın
dan alınmış vesika. 

b - Vakıflar umum mildilrlüğü in
şaat müdürlüğünden bu iş için alın • 
mış müteahhitlik vesikası, 

c - En aşağı on bin liralık tek bir 
inşaat işi yapmış ve muvaffak olmuş 
bulunduğuna dair vesika, 

7 - Eksiltmeye gireceklerin kapa
lı zarfın ihzarında ve teklif mektupla
rının yazılışında ve bu zarfların tev
diinde ve posta ile gönderilmesinde 
2490 sayılı kanunun 32, 33, ve 34 ün
cü maddelerine harfiyen riayet etme· 
leri lhımdır. (5852) 15816 

LEVAZIM AMIRLlCI 

70 Ton zeytin yağı ahna<ak 
._ • _; .. ı:ar• 1t.1-..... 

Alma Komiayonundan : 
70 Ton zeytinyağı alınacaktır •.. ~apalı 

zarfla eksiltmesi 12-12-!i139 aalı ıu:ıu. s~~~ 
15.30 da İstanbul Tophanede LV. amırlıgı 
aatın alına komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 32200 lira ilk teminatı 2415 
liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
İııtcıklilerin kanuni veııikalari~c beraber 
teklif mektuplarını ek11Utıne saa.tından 
bir saat evet komisyona vermeler!. 

(6040) 15990 

86 Ton sabun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
86 ton sabun alınacaktır. Kapalı zarfla 

eksiltmeai 12-12-939 &alı Kiliıü saat 15 de 
Tophanede İstanbul levazım &mirliği sat!n 
alına komisyonunda yapılacaktır. Tahmın 
bedeli 27520 lira ilk teminatı 2064 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülür. lsteklil~
rin kanuni vesikalariyle beraber teklıf 
mektuplarını eksiltme saatından bir saat 
evetine kadar komisyona vermeleri. 

(6041) 15991 

Kuru f osu iye a il nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın • 

alma Komisyonundan : 
ı - 170 ton kuru fasulyanm kapalı zarf· 

la eksiltmesinde teklif edilen fiyat pahalı 
görüldüğünden pazarlıkla eniltmcai 5.12.-
939 saat 14 de Ankara LV. amiriii satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. . . 

2 - Muhammen fiyatı 23800 lıra ılk 
teminatı 1785 liradır. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülür. İıoteklilerin ka: 
nuni ve ticaret odası vesikalariyle bellı 
vakitte komisyonda bulunmaları. (6158) 

16137 

Pirinç ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm • 

alma Komisyonundan : 
1 - 100 ton pirincin pazarltğmda talip 

çıkmadığından tekrar pazarlıkla eksilt • 
mesi 6.12.939 saat 15 de Ankara L V. i· 
mirliği satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 220-00 lira ilk 
teminatı 1650 liradır. Şartname ve nilmu· 
nesi komisyonda görüliir. İ&teklilerin ka· 
nuni vesika ve teminatlariyle belli vakit· 
te komisyonda bulunmaları. (6159) 16138 

yacı olan 353.000 kilo unu kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İspartada tümen satın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
levazım amirlikleri satın alma komisyo • 
nun<ladır. İstekliler şartnameyi komis • 
yonlarda okuyabilirler. 

3 - İşbu 353.000 kilo unun muhammen 
tutan 38830 lira. 

4 - Şartnamesindeki yüz~e 25 fazlası .da 
dahil olduğu halde ilk temınatı 2912 lıra 
25 kurvştur. 

5 - Eksiltme 25.12.939 tarihine tesa
düf eden pazartesi günü saat 15 de İsparta 
tümen satın alma komisyonunda yapılacak-
tı~ . 

6 - İstekliler 25.12.939 pazartesı saat 
14 de kadar teklif mektuplarını İsparta 
,tümen SA. AL. KO. na verecek veyahut 
göndtreceklerdir. Bu saatten sonra veri
len veya gönderilen mektuplar al~nmıya
caktır. Saat ayarı tümen daire saatıyle ya-
pılacaktır. .. .. . 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerıne 
ve bilhassa 32 maddesine uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak 
ettirilmiyecektir. (6201) 16144 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm • 

alma Komisyonundan : 
1 - Elazığ birlikleri için senelik 162 

ton un alınacaktır. Tahmin edi17n bedeli 
19400 lira ve ilk teminatı 1458 lıradır. 

2 - Şartname ve evsafını gör~ek isti
yenlerin 17 tüm. satın alma komısyonuna 
müracaatları. 

3 - Eksiltme 20 birinci kan. 939 cu. 
martesi günü saat 10 da Elazığ tümen sa
tın alma komisyonunıela yapılacakttr. Tek -
lif mektupları aynı gün ve ıtaat dokuzda 
verilmiş olacal:tır. 

4 - Eksiltm.: kapalı zarf usulü ile ya. 
pılacak~ır. 

5 - İsteklilerin 2400 sayılı kanunda ya
zılı ehliyet vesikalarını ve ilk teminat!arı 
ile beraber zarfların içine koymuş bulu-
nacaklardır. (6203) 16145 

GÜMRÜK VE 1NH1SARLAR V. 

Gümrük ve inhisarlar 

Vekôleti Teftiş Heyeti 
Müdürlüğü imtihanı 

Gümrük ve inhisarlar Vekale
tinden: 

Gümrük ve İnhisarlar vekaleti tef
tiş heyeti kalemi müdürlüğü için 14 
12. 1939 perşembe günü saat 14 de An
karada müsabaka imtihanı açılacaktır. 

Aranılan şartlar şunlardır: 

A) Memurin kanununun 4 üncü 
maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, 

B) 2 inci kanun 1939 da yaşı 26 dan 
a~ağı 32 den fazla olmamak, 

C) Mülkiye mektebinden (Siyasal 
Bilgiler Okulu), Hukuk fakültesin
den Yüksek ticaret ve iktısat mekte
binden veya bunalra muadil derecede
ki ecnebi mekteplerden mezun olmak, 

D) İki müfettiş tarafından yap:l~
cak tahkikat neticesinde karakter ıtı
bariyle Teftiş heyeti kalemi müdürü 
..olahile.cP-lcva.sıflıırı hai:ı: bulunduliu 
anJagılmak, 

E) Askerliğini yapmış olmak, 
F) Ecnebi lisanını bilmek (fransız

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

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

Arzuhale şu evrakın raptı lhımdır: 
A) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli 

sureti, 
B) Kendi el yazısı ile tercümei hal 

hulasası (Memuriyette bulunanlar 
müddet ve sureti hizmetlerine dair 
resmi vesika, mi.iesaeselerde bulunan
lar oradan alacakları bonservisleri 
raptedeceklerdir.) 

C) Mektep şahadetnamesi veya tas
diknamesi, 

D) Sağlam olduğuna dair resmi ra
por, 

E) Askerliğini yaptığına dair ter· 
his tezkeresi aslı veya taadikli sureti. 
İmtihan proğramı: 
1 - Medeni hukuk, borçlar huku· 

ku, ticaret hukuku, ceza hukuku, ceza 
ve hukuk muhakemeleri usulleri bu· 
kuku, hususi kanunlar, hukuku husu
siyei düvel, hukuku umumiyei düvel, 
idare hukuku, iktısat, 

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

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

(6118) 16075 

Kınkh pirinç 
oh nacak 

inhisarlar Ankara BaımüdürlÜ· 
ğünden: 

1 - Şartname ve nümunesi mucibin 
ce 106 ton kırıklı pirinç kapalı zarf 

Ankara Levazım Amirliği Satın •

1 

usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
~ıma Komisyonundan : il - Muhammen bedeli 9010 lira 

ı - An.talya'daki kıtaatm senelik ihti· 

Un alınacak 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği SatınAlma Komisyonundan: 
Sarıkamış mıntaka le.•aıımına bağlı garnizon.ların ~· ci klinun: 939 da.n .eylül - .940 

tarihine ka.dar ihtiyaçları için satın alınacak unun mıktan, tahmın bedelı, ılk temına· 
tı, ihale giin ve saatı ve şekli aşağıdadır. . 

1 
.• .• 

Evsaf ve şerait kolordunun tekmil garniwnlarında. mevcut v7 a:l'.nı o.up her gun go· 
rülebilir. Zar!lar mu:ıyyen saatten bir saat evd komtsyoııa vcrılııuş olacaktır. 

Cinsi 

Un 
Un 
Un 

(G144) 16073 
Miktarı Tahmin '0. İlk temi !hale gÜn saat şekli 

Ton Li. Kr. Li. Kr. 
156 24960 1872 18-12-39 P. ertesi 10 K.Z. 
145 23200 1740 

" " 
., ,, 

JOS 17850 1339 ., " " ., 

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

şembe günü sa.at 15 de İstanbul'da 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapıla • 
caktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her 
gün İstanbul'da inhisarlar umum mü
dürlüğü levazım şubesinden ve baş-
müdürlüğümüzden alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekle
rin mühürlü teklif mektuplarını kanu 
ni vesaikle o/o 7'5 güvenme parası mak 
buzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale 
günü eksiltme saatinden bir saat eve
line kadar mezkur komisyon başkan
lığına veya başmüdiirlüğümüze ver • 
meleri lazımdır. (6163) 16092 

Bir vekil memur alınacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekale -

tinden: 
ı - Vekaletimize muvakkat bir za· 

man için bir vekil memur alınacaktır. 
2 - Yaşı 22 yi doldurmuş ve orta 

mektep mezunu olup daktilo bilenle
rin 5-12-1939 tarihine kadar Vekalet 
Zatişleri Müdürlüğüne belgeleriyle 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

(6190) 16119 

ft.rpa satışı 
İnhisarlar Ankaı·a Ba§ Müdürlü • 

ğünden : 
1 - Ankara bira fabrikasında mev

cut biralığa elverişli olmıyan ve bira 
imalatından bakiyye kalan aşağıda 
cins ve tahmini miktarları yazılı ar· 
pa ve filizler açık arttırma ile toptan 
satılacaktır. 

2 - İkinci arpa ve filiz hayvan ye
mi ; cılız, kavuz ve karamuk tavuk 
yemi ve saire olarak mükemmel su · 
rette kullanılacak vaziyettedir. Bun
ları görmek istiycnler her vakit An· 
kara bira fabrikası müdürlüğüne mü
racaat edebilirler. 

3 - Mahalli teslim Ankara 
fabrikası anbarıdır. 

4 - Açık arttırma 11.12.939 pazar
tesi günü saat 3 te Ankara inhisarlar 
baş müdürlüğünde yapılacaktır .. t.s • 
teklilerin mezkur gün ve saatte An
kara inhisarl:lr JJa~ müdürlüğüne mü-
racatları. (5195) 

Cinsi Tahmini miktar 
İkinci arpa 85.304 Kilo 
Kavuz 18.321 
Cılız 9.475 
Karamuk 
Filiz 

3.114 
7.000 

16140 

~.~ORMAN KORUMA 

.. 
" 
" ... 

Sadeyağı alınacak 
Orman Koruma 

alına Komisyonundan : 
1 - Orman koruma ıenel komutanbğı

nın talimgih eratı ihtiyacı için satın ah· 
nacak 3.000 kilo sadeyğının ikinci eksilt
mesine de talip çıkmadığından 8.12.939 cu
ma gilnü saat 11 de Ankara' da • Yeni· 
şehir'de Orman koruma gen~l komutanlı.k 
binasındaki Eatw alma komısyonunda bı· 
rinci pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3.000 lira mu· 
vakkat ter.linatı 225 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda gö. 
rülebilir. 

4 - İstekliler muayyen gün ve &aatte 
teminatlariyle birlikte komisyona gelme-
leri ilan olunur. (6156) 16135 

ASKERi FABRiKALAR 

500 Ton Nitratdösüd ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (50.000) li.-a olan 
500 ton nitratdösud askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 11.12 1939 pazartesi günü saat 14.30 da 
pazarhkia ihale edilecektir. Şartname 2 li
ra 50 kr. mukabilinde komisyondan verilir. 
Talinlerin muvakkat teminat olan (3750) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarma ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesiksiyle 
mezk<tr gün ve saatte komisyona müracaat-
ları. (6120) 16076 

11 kalem yağ ahnacak 
A5keri Fabrikalar Umum Müdür· 

lüğü Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (3925) lira olan 

11 kalem yağ askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
20.12.939 çar§llmba gÜnü aaat 15 te pazar. 
Irkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (294) lira (38) kuruı 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve S. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık· 
]arma ve bu işle alakadar tüccardan ol -
duklarma dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona müraca. 
atları. (6199) 16142 

4645 adel boı benzin 
tenekesi satılacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
uiğü Satınalma Komisyonundan : 

Beherine 8 kr. fiat tahmin edilen 4645 a
det boş benzin tenekesi askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satm alma ko
misyonunca 20.12.939 çarşamba günü saat 
14 de pazarlıkla satılacaktır. Şartname pa
rası:ı olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (28) lira (78) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve S 
maddelerindeki veeaiklıe mezkfir gün ve &a· 

atte komisyona müracaatları. (6200) 16H3 

Sivas - Erzurum Demiryolu 
istikrazı tahvilleri 

Maliye Vekaleti ve Türkiye Merkez bankasmdan • 
28. S. ve 15. 12. 1934 tarih ve 2463 · 2614 numaralı ka

nunlar mucibince ihracına selabiyet verilen ve geliri tama
men Sıvaa. Erzurum demiryolu·nun inşasına tahsis olunan 
o/o 7 gelirli Sıvaı - Erzurum istikraz mm 20 ıenede itfası 
meşrut 4,5 milyon liralık altıncı tertibinin kayıt muamele
si 5. 12. 1939 aktamı nihayet bulmak üzere 25. 11. 1939 
sabahından itibaren başlamıştır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
itibari kıymette birlik ve 25 tik olarak iki kupüre aynlmış-
tır. . l 

Bu tahviller umumi ve mülhP '< bütçelerle ıdare o unan 
daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve beledi
yelerce yapılacak müzayede ve münakasa mukaYeleler.de 
teminat olarak ve Hazinece satılmış ve satılacak olan Mılli 

1 
Emlak bedellerinin tediyesinde başabaş l_cabul oluı_ıac8:1'1arı 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de t~hvıllenn ta
mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resımden muaf 
bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı o/0 95 olarak tesbit edilmittir, 
yani 20 lir~hk birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik 
tahvj1 bedeli de 475 liradır. 

Kayıt muamelesi Tiirkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat, Türkive iş, Emlak ve Eytam, Halk, 
Türk Ticaret. Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Bank
lar tarafından icra edilmektedir. Diğer Bankalar vasıta
sivle de bu husus tem1n olunabilir. 

. s~rma ve· ve ta.c;arruflarını en emin ve en çok gelir geti
r~n sahalarda i~IP.tmek istiyenlere keyfiyet arz ve bu kısa 
suskri9s1von müddeti zarfında Bankalara müracaatları
mn kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu İ§aret olu-

4327 

Memur alınacak 
Türkiye İş Bankasından : 
1 - Bankamızın muhtelif !Ubelerinde çalııtırılmak 

üzere müsabaka ile 15 memur alınacaktır. Müsabaka imti -
hanları 25 B. Kanun 1939 pazartesi günü Ankara, İstanbul 
ve İzmir' de yapılacaktır. 

2 - imtihana girebilmek için: 
A • Laakal lise mezunu olmak, 
B - On sekiz yaşından aşağı ve otuz Yatından yuka. 

rı bulunmamak 
C - Askerliğini yapmış olmak (ukerliğini henüz 

yapmamış olanlar muvakkat memur olarak alı
nacaklardır.) 

3 - Yukarda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahriri 
imtihanda muvaffak olanlar berayı tecrübe on be, gün ma-

a~SIZ olarak çah,tırıhrlar. Bu müddetin hitamında mesaile
ri itibariyfa de iyi not alanlar barem kanununda muayyen 
tahsisatla kadroya alınırlar. 

4 - Muvaffak olanlar arasında ecnebi li~am bilenler 
terdh olunur. 

5 - imtihan neticesinde Banka hizmetiıne alınacak 15 
memurdan batka muvaffak olanlar, mu•affakiyet derece-
lerine göre müeaaesede açılacak münhallere sıra ile alına -
caklardır. 

6 - Taliplerin en geç 20 B. kanun 1939 çarıamha günü
ne kadar Ankarada Umum Müdürlük memurin servısıne, 
İstanbul ve İzmir' de şube müdürlüklerine vesaikleriyle bir-
likte müracaatta bulunmaları ilan olunur. 4500 

Battaniye ahnacok 
Ankara lsmetpafa Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Okulumuz için aşağıda evsaf ve miktarı ve muhammen fiatları yazılı 
battaniyeler açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün mektep müdürlüğüne, ve eksiltmeye gireceklerin de 11.XIL 
1939 pazartesi günü saat 14 de postahane civarında mektepler muhasebcci
liğine okullar satınalma komisyonuna teminatlariyle birlikte ve kanunun 
tarif ettiği belgelerle müracaat etmeleri. (6014) 

Muhammen 
.\!uhammen tutarı 

Cinsi evsafı Sikleti Miktarı F. Lira Teminat % 7,5 

Karamürsel mamulatı 
yün battaniye 
215X 150 2,600 
Karamürsel mamO.I§tı 
yün battaniye 
195X150 2,27~ 

130 1125 

20 1125 

) 
) 

1462,50 ) 
) 126,55 
) 

2?.S.00 ) 
15952 

Demirci ustası alınacaktır 
A•keri Fabrikalar Umum Müdürlüğündt-n: 

Kırıkkale fabrikamıza on demirci ustası alınacaktır. Askerlikle a'';k;ıl~rı n1m?Llığını 
resm! vesika ile tevsik edenlerin imtihanlan yapılm;ık ıizere iıt:da ile Aııkcı.ra sil iı.iı fab 
rikası müdürlüğüne müracaatlan. (6184) 16116 

60 Adet 1 Karat Saplarile beraber Ta§ düzeltme elrna'ı 
60 Adet 0,8 Karat Sap]arile beraber Ta11 düzeltme elması 
50 Adet 0,6 Karat Saplarile beraber Taı düzeltme elması 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer1cez Satınahna Kcrru~yo • 
nundan: 

Tahmin edilen be.deli (5000) lira olanyukarıda yazılı 170 adet ta' :]fl,.eltme c!ma· 
sı askeri fabrikalar umum müdürlüğü mer kez satın alma koınıı;yvmınca O;O.l 1.939 
çarşamba &iinU saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektır. Şartname para~ı.ı ofarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkatteminat olan (375) lira ve 2490 numaralı 
kaııwmtmQ ı ve S. maddelerindeki nsaik le komisyoncu olmadıklarına ve bu itte 
alakadar tüccardan olduklarına dair tica- ret odası vcı.ilcaai)'lc ınukur ıüu ve pıtte 
komisy0na m(lracaaUarı. (6198) 16141 
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~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!::. Sayın abonelerimize ---- -- A.nkaT'a Tol•fon Miidül"lü.tiin ~ - -
Bir köşenize beş, on para atarken birde bir - den: 

4 Kanunuevvel 939 tarihinden itiba· = ren Yenişehir santralına bağlanmala---
--- Mi LLİ PİYANGO 

rından dolayı numaraları değişecek a
- bonelerin eski ve yeni numaralarını 
- havi liste bütün abonelere tevzi edil· = miştir. Yanlış numara ile karşılaşma· 

maları isin aranılacak numaranın bu -11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -- listeye göre aranması sayın abonele· 
- rimizden rica olunur. -----------

Bileti atınız! 
Değişmiyen mütebaki numaralar 

- için ayrıca liste tevzi ve gazete ile i· 
lan edilecektir. (6194) 16124 

----- Bu bilet sizin bir kaç senede elde edemiyeceğ:niz parayı Mufassal Elektroteknik 

---- inde 11 ve ayın bir . 
sanıye içinde 

_ Ma1Umatı olan ecnebi tebaalı bir gene; 
::::: it arıyor. Türkçeyi bihakkın, almanca, 

fransızca ve irı.gilizce ve stenografi ve 
daktiloa:rafiyi de bilir. Evde tercüme işle· 

- ri de kabul eder. Posta kutusu 80, İıtanbul 

--- KAZANDIRABİLİR 
_ adresine yazılması. -----

DlŞ TAB!Bl 

DANİYAL TUNA ---
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HAVA KURUMU a a ama ıs ıyen er er gun sa ın a - . ,.. . 

1 
h t 1 k · t" ı h ·· t 1 1 diye vesaiti için alınacak olan (395) 

k · ·· t t l'd' dış ve (395) ıç lastıkleri bir ay zar· 

-
------------- ma omısyonuna muracaa e me ı ır· 1 ki 1 ler. fında pazar ı a a ınacaktır. 

Deri palto alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün 

aen: 
1 - Türkkuşu uçucuları ihtiyacı 

için nümunesine göre 60 tane deri 
palto satın alınacaktır. 

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

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

4 - Nümune ve şartnamesi her 
güı'ı komisyonda görülebilir. 

5) İsteklilerin belli gün ve saatte 2 - Muhammen bedeli (58262) lira 
lüzumlu vesika ve teminatlariyle bir· (50) kuruştur. 
lı.kte Tu·· k H k ı 3 - Teminat (8326) lira (50) kuruş· r ava urumu gene mer-
kez binasında satın alma komisyonun-
da bulunmaları. 4476 

Amortisör satışı 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün

den: 

tur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle· 

rin her gün encümen kalemine ve is· 
teklilerin de 5-12-939 salı günü saat 
10,30 da belediye encümenine müra · 
caatları. (6193) 16120 

..ı 11111111111111111111111111111111111111 ı. 

Kooperatif arkasında Ali Nazmi 
Apartman. Ti. 1239 4541 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı'!:. 
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: ilk haftasında başlıyacaktır. Tah-: 
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: (BİR) ayda diploma verilir. Be- : 
: lediye sırası Hanef apartmanı : 
:. No. 4 Tel: 3714 4429 : 
"'111111111111111111111111111111111111111,. 

Dans dersleri 

Eskişehir Belediyesinden : 
Eskitehirde kain belediyeye ait büyük Porsuk namr diğer 

Türing Klup Oteli beş sene müddetle kiraya verilecektir. 
Badana, boya ve müteferrik tamirler gibi bedeli ketfi 2296 
lira 33 kurut tutan tamir masrafı da müstecire ait olmak Ü· 

zere 2010 lira muhammen bedelle ve kapalı zarfla 8.12.939 
cuma günü saat on bete kadar artırmaya konulmuştur. Ta
liplerin vakti mezkilrda tekliflerini yapmaları ilan olunur. 

16008 

. ' . . .. ' ,• ' ' .' ·. · .. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mik· 
roplarını kökünden temizlemek için HELMOBLO kullanınız. 

tlE.·. 
' . 
~ 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluk· 
!arını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısı• 
nı sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol 

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

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

7294 

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

alaturka yemekleri gayet iyi bilen, tecrübeli, intizamlı ve temiz bir 
aşçıya ihtiyaç vardır. Alôkadarlar sertefika ve refeı-,ınslariyle bir
likte İstanbul 1008 posta kutusu adresine tahriren müracaatları. 7299 

5 - İsteklilerin lüzumlu vesika ve 
muvakkat teminatlariyle birlikte mez· 
kur gün ve saatte Türkkuşu genel di· 
rektörlüğü satın alma komisyonunda 

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

2) Muvakkat teminatı 32 lira 06 ku
ruştur. 

~- TOSUN PAŞA __ = Müsait ıartlarla danı öirenmek iatiyen· 
Ierin mektupla. Ulus'ta M.M. rumuzuna 

~11111111111111111111111111111111111111~ ~m~ü~ra~c~aa~U~a~n~. ~~~~~~~~·~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bulun!?'aları. 4363 

Matbaacılara 
Türkku§u Genel Direktörlüğün

den: 
1) Türkkuşu genel direktörlüğü 

için 2000 cilt kitap bastırılacaktır. 
2) Kağıdı Türkkuşundan verilecek 

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

3) İhalesi, 14. 12. 939 pereşmbe gü
nü saat 15 tedir. 

4) - Şartnamesini görmek ve in-

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

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

Otomobil lôstiği 

alınacak 
Ankara Belediyeainden: 
ı - .Otobüs idaresi ile diğer bele-

• 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6586 

İmtiyaz Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUO 

ULUS Baarmevi ANKARA 

YENİ SİNEMA 
Bu Gece 21 de 

SONSUZ AŞK 
Fransızca Sözlü 
Baı Rollerde 

Louise Rainer • Palette Goddard 

Gündüz ?rfatinelerde 
BAR KADIN! 
Baş Rollerde: 

l1ichele Morgan - Gilbert Git 
Seanslar 

14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de 

HALK SİNEMASI 
Bu Gün Bu Gece 

DENiZKIZI 
MOVlTA 

Baı Rollerde 
Movita - Warren Hu11 

Tabii dekorlar arasında maceralarla 
dolu a1k ve ihtiraı filmi 

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

1'.!.lS Ucuz llalk Matinesinde 
POMPElNIN SON GÜNLERi 

SUS SINEMASI 
BU GÜN BU GECE 

Türkce sörlii ... AranC"=! ısarkılı 

BEYAZ GÜL 
Gördüğü rağbet üzerine büyük bir 

muvaffakiyetle devam ediyor 
Bat Rolde 

Sarkın en aüzel sesli unatk.trı 
ABDÜLVAHAP 

Bu filmi görmiyenlere son fırsat 
Seanslar 

12 - 14 - 16 - 18 - Gece: 20,3-0 da 

Y • s· d 9. !.kanun 939 cumartesiden itibaren seanslar 14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece: 21 ol-
en I ınema a mak üzere değiıtirilmittir. 


