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Dr. Refik Saydam havza için 
ahnacak tedbirleri tetkik elli 
Başveki 1 im izin beyanatı 

Ticaret Vekili B. Nazmi 
Topçuoğlu 

Manifatura 
Barvekilimiz doktor' Relik Say
dam, lktısat Vekilimiz Hüsnü 
Çakır, Parti Müstakil Grupu Re
İ• Vekili Ali Rana Tarhan Zon
guldak ı'stasyonunda çok candan 
tezahürlerle karşılandılar. 

Bir 
vazife 

Kemal ONAL 
lngiJiz ve amerikan gazeteleri 

harp muhabirlerinden bir gunıp, 
larp cephesindeki İngiliz umumi 
karargahını ziyaret ediyor. Bir 
general kendilerine İngiliz ordusu· 
llun yiyecek, giyecek ve mühimmat 
ihtiyacının nerelerden tedarik ve 
Cepheye nasıl nakledildiğini anlatı· 
Yor. Yapılan hesaplara göre cephe
l'e la§ınan §eylerin vasati ağırlığı 
a.dam ba§ına ayda bir tonun üçte 
'biri kadardır. Harp sahasında üç 
Yüz bin ki§İ varsa her ay yÜz bin 
torı ta§ımak lazım. Bu nisbet §İmdi
~e kadarki harplerde asla bu kadar 
değildi. Otomobiller, kamyonlar ve 
tanklar bol benzin; otomatik silah
la?' bol cephane istiyor. İngiliz ge· 
bel'ali diyor ki: 

- Limanlar, garlar hava hücu
bıuna uğrıyabilir. Birçok sebepler 
cepheye doğnı levazım akııını, mu
"a.kkat de olsa, kesebilir. Bunun i
Sİıı büyük merkezlerde olduğu ka
dar harp sahasına yakın yerlerde 
de ihtiyat depolar dü§ünülmÜ§tÜr. 
Ordumuz bunlardan emniyetle isti
fade edebilecektir. 

Amerikalı bir muhabir soruyor: 
- Havalar yağıılı giderse bazı 

l'erlerde otomobille nakliyatın 
tt'ıüınkün olmıyacağı dü,ünüldü 
tlıii? 

- Şüphesiz, general cevap ver
~or, bu gibi hallerde at kullanaca
iız. 

- Katil' daha iyi olmaz mı? 
- Yerinde katır da kullanılacak-

tır. Ben bu hayvanları ordu için çok 
kıl'lnetli bulurum. Bunlan lspanya'
datı alacağız. 

Amerikalı biraz meyus; 
- İspanya, dan mı?.. Diyor, A· 

hlerika'da Misuri'de yeti§en katır
lar daha iyidir, 

General, gülümsiyerek cevap ve-
riyor: ] 

- Misuri'den de all!'ız. 
Muhabir artık memnun ve müs

tenhtir. Bu konuşmayı nakleden 
fra.naız muharriri diyor ki: "Y arm 

(Sonu 5. izlci salı ada). 

Zonguldak, 4 a.a. - Şehrimizde bulunmaJkta olan Baıvekil 
doktor Refik Saydam bugün de tetkiklerine devam ederek saba,h. 
leyin amele hastanesini gezmiş ve parti merkezinde havza itlet
me idareleri mümessillerinin de bulunduğu bir toplantıya riyaset 
etmiştir. 

Başvekil öğleden sonra da vilayet makamına gelerek burada 
bir müddet meşgul olmuştur. 

eşyası 

ucuzlıyacak 
Başvekil Doktor Refik Saydam. A- k 

nadoıu ajansı muhabirine aşağıdaki Ticaret Vekaleti ço 
beyanatta bulunmuşlardır : 

"Karabükteki ağır sanayi tesisatı - esaslı tedbirler aldt 
nı gördüm. Bu muazzam tesisatın iş- ! t b 1 İ · 'b' b··yu··k baz s an u ve zmır gı ı u ı 
lemesi için daha alınması lazımgelen 

şehirlerde manifatura tacirlerinin faz
tedbirler olduğu neticesine vardım. 

la mal idhar ettikleri ve Hatların yük
, Ankara'ya gidince bunlar üzerinde 

tekrar çalışacağım. Zonguldak'ta yap- seldiği görülmüş ve Ticaret Vekfüe-
t1.nı"n dı'klrat nazarını çekmiştir. tığım tetkikatta, kömür havzasının ~ 

çoktanberi düşünüldüğü gibi devlet- Dün vekalete gelen İstanbul pa -
muklu mensucat birliği mümessilleri 

leştirilmesİ zamanının artık gelmiş 
. olduğu neticesine vardım. Günden gü ile yapılan görüşme mevzularından 

ne çoğalan dahili ve sınai kömlir ihti- birisini de bu teşkil etmiştir. Veka
yacım karşılıyabilmek için alınması let, bu hadise hakkında icabeden tah
lazımgelen tedbirler, yani amele me _ kikleri ayrıca yaptımaktadır. 

,,La.sü_ ~ 1 ...,.;.,....ta.i.-..' ı..a.ı.--~-·-....-ı'~T'I~~rh lde bu nevi spekülasyonları 
•• anları, ısıbr ihtiyaçları, iaşeleri ve (JnJcmCkt:e snu.,ıcına. !<<>kllm y c~ır. 

(Sonu 3. ünca sayfada) Diğer taraftan, piyasanın ihtiyaç -

İTALYADA 
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FİNLANDİYA LEHİNDE 
Büyük tezahürler yapılıyor 

Bir İtalyan gazetesi Sovyetlere karşı 

Zecri tedbirler 
alınıp alınmıyacağını soruyor 

İtalya Cenevre'ye dönüyor mu? 
Roma, 4 a.a. - Bugün Roma' da Finlandiya lehinde ve Rusya 

aleyhinde yeniden tezahürat olmuştur. 
Üniversite talebesi kafile halinde Finlandiya elçiliğinin önüne 

giderek Finlandiyayı alkışlamışlar ve Rusyaya karşı bağırmışlar-
dır. (Sonu S inci sayfada) , ....................................................................................................... , 
1 i ran Büyük Elçisi itimatnamesini takdi111 etti İ 

Yeni lran Büyük Elçisi Kazı'mi Han dün saat 16.30 da Çankaya kö§künde 
Cümhurreisi lnönü tarafından mutat merasimle kabul edilerek itimatname
sini takdim eylemiştir. 
Kabul esnasında Haricı'ye Vekili Şükrü Saraçoğlu da hazır bulunmuştur. 
Yukardaki resimde Çankay_a'da yapılan törende Ekselans Kazimi Han'ı 
cörüı,or.sunu:ı. 

lannı temin eylemek bu gibi haller
de en müessir çareyi teşkil ettiğinden 
gümrüklerde bulunduğu anlaşılan ba
zı manifatura eşyasının gerek tarife 
ve gerek alman kliringi bakımından 
rastladığı. zorluk derhal kaldırılacak 

ve bunların ithaline imkan verilecek
tir. Yerli mamulat fiatlarının artma
ması için de esasen tedbir alındığı gi
bi İtalyadan geniş ithalat yapılması
nın icaplarına tevessül edilmiştir. Bi
naenaleyh, pamuklu mensucat fiatla
rının şu günlerde gösterdiği spekü • 
latif yükselişin ömrü kısadır ve bu -
nunla mücadele edilmektedir. . ' 

Sıhiye Vekilimiz 
ıarkta bir tetkik 

seyahatine ~ıkll 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekili • 

miz Dr. Hulfısi Alataş şark ve cenup 
vilayetlerimizde bir tetkik seyahatı· 
na çıkmıştır. Vekil istasyonda Veka
let ileri gelenleri ve birçok kimseler 
tarafındtn uğurlanmıştır. 

Doktor Hulfısi Alataş'ın seyahat 
programı şudur : Erzincan, Erzu -
rum, Elazıg, Malatya, Diyarbakır, 

Maraş, Seyhan, İçel, Hatay, Niğde 
Vekilimiz buradaki sıhl müesseseleri 
ve hastahaneleri tetkik ve ihtiyaçları 
tesbit edecektir. 

Bugünkü beynelmilel 

vaziyet karşısında 

Bu~ aariatan'ın 

vaziyeti nedir? 

Harbin dördüncü gününde 

Finlandiya şiddetle 
mukavemet ediyor 
Her taraf ta yerleştirilen lağımlar 
ve kar Rusların İşini güçleştiriyor 
Helsinki, 4 a.a. 

- Bütün cepheler 
de, Finlandiya or
dusu, · şiddetli su
rette mukavemete 
devam ediyor. 

Ladoga gölünün 
şimali şarkisinde 

mukavemet bilhas
sa semereli olmuş 

ve ruslar, mütead
dit noktada geri 
ıekilmeğe mecbur 
kalmıştır. 

Hiç bir noktada 
ruslar, henüz Man
nerheim hattına 

varamamışlardır. 

Esasen, sovyet 
kıtaları, savaşta, 

Finlandiyalılar ı n 
cesaret ve azmini 
gösterebilmek t e n 
çok uzaktır. 

Nlkkeli • • • • 
Fi NLAND IY~ad~a:. 

VIPURi 

Karlı ve fırtına
lı hava da muka
vemeti kolayla§tır-
maktadır. • ' 

Royter ajansı Pa.rnu 
şunları .sunları bil
diriyor: 

Helsinki boşal

tılmaktadır. Şehir

de kalması için hu

Sovyet işgali altında bulunan arazide Fin halk hükümetinin 
kurulduğu Teriok i kasabasını ve finler tarafından mayn 

dökülerek kapatılan Finlandiya körfezini gösterir harita 

susi bir sebep bulunmıyan herkes, çı- ı---
kıp gitmeğe mecbur edilmektedir. 16 I . .- 1 • j .. 
yaşından aşağı bütün çocuklar emin Fransa dakı ngıhz 
yerlere gönderilmektedir. Vipuri'de 
ve diğer şehirlerde, vaziyet aynıdır. k 1 
Sokaklar, mobilyelerini ve ufak tefek 1 ta a rl n 1 ziyaret İÇİ n 
eşyalarını taşımakla meşgul kimseler-
le doludur. Her taraf donmuştur. O- s M K 1 c 
tomobillerin, kamyonların ve arabala- • • ra orc 
rın tekerlekleri sık sık kaymaktadır. 
Yine sık sık kazalar oluyor. Bütün 
mektepler kapalıdır. 

Bu sene Nobel edebiyat mükafatı
nı kazanan muharrir Sillanpaa'nın evi 
bombalarla yıkılmıştır. 

Şehir-Oe kalmasına izin verilen na· 
dir kimseler arasında halk tabakasına 

Fransa'ya gitti 

(Sonu S inci say! ada) f 

Londra, 4 a.a. - İngiltere 
Kıralı bugün bir torpido muh· 
ribi ile Fransa'ya gelmiştir. 
Kıral Franıa'daki kıtaatını 
bizzat ziyaret arzusundadır. 

Siyasal Bilgiler okulunun yıldönümü 

Dün mektepte çok güzel 
bir tören yapıldı 

Bir heyet Milli Şefimize gi,derek mektebin 

ve mezunlarının derin tôzimlerini arzetti 
Siyasal Bilgiler Okulunun Y ıldönümü münasebetiyle müessese 

binasında çok güzel bir toplanb yapılmıştır. Bu toplantıda Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Maarif, Hariciye, Maliye 
ve Ticaret Vekilleri, birçok mebuslar, Başvekalet Müsteşan ve
kaletlerin müsteşar ve umum müdürleri, bankalar umum mÜdür
leri ve idare meclisi reisleri, yüksek mektep profesörleri ve An • 
kara'da bulunan mülkiye mezunları hazır bulunmuşlardır. 

Dahiliye 
---ı Merasime İstioklal marşiyle başlan-

v k'lim ... :.. j mış, mektep müdürü Emin Erişirgil e 1 iZ toplantıya. gelenlere teşekkür ettik _ 
ten sonra yıldönümü toplantıların

(ankır1'ya gitti 
dan beklenen faydayı şu suretle izah 
etmiştir : 
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iLK ADIM 
Çankırı' da 

Maarif 
Falih Rıfkı AT AY 1 1 

Geçen ııün Anadolu Ajansı'nın Türkçe niıbet edatını artık her ça ışma arı 
bir tel~afı •öyle ba•iıyordu : " ••• yeıu' kelimeye tatbı'k d' F o- • • e ıyoruz. a - Çankırı, 4. a.a. - Bu yıl içinde ya-
Katip umumiliği muavinliğine ••• :•t " 1~debi'hl ııibi, " fikri ,, gibi, tıılı köy okulları ile eğitmenli okullar 
daire müdiri umumisi • • . " hiç ol - ame ı " gı c;ok alııtığımız tekil- ü"erinde halkın yakın alakası ile ge-
mazaa devlet ve münevverler, dili leri deö-i•tira-:w B hd • • ~~, oruz. u ma ut çen çalışmalar çok verimli olmuştur. 
aadeleıtirmekte ,·ık ~rt bildig-imiz tabirleri de nı'sbeı k 'd • • ki' ~ aı eınızın ııe- V'ilayetin "3., nahiyesinde evelce ku-
ıu oamanhca terkiplerine nihayet müsteınaları arasına alabiliriz. ruhn yatılı okullara ilaveten köylü _ 
verelim. " Genel Sekreter ,, Üzerı·n- Hüla·•a bua" Dun : nfın çalışması ve köylünün parası ile 
de anla~mazsak bile hiç olmazsa 1 "Mu··d·r· • 'b' l" ~ - ı ı uınumı ,, gı ı uzum- meydana getirilen "100,, yataklı Es-
umumi bile deg· il, umum katip ve ıuz terkı'p!er' t ak ı a ar , kipazar yatılı okulunda da tedrisata 
umum müdür diye11HOz miyiz ? 2- Suykast gibi kabul edilmiş başlanmış bulunmaktadır. Önümüzde-

fıtikrarda ilk adım, türkçeyi ya - bir kar ! - ı h ı d ıı ıgı o mıyan ve a k iline ki jlkbaharda Kurşunlu, Çerkes, Ova-
bancı kaidelerden temizlemek, ve ~eçen ki. ) · h f o ışe en mu a aza ederek, cık;, Orta, Kızılırmak merkezlerinde 
tasfiyeıi mümkün o]mıyan bazı ti.- 3- a,1.'d• · · "d ,. u ırıyet yerıne miı ürlük, de ayni tipte birer yatılı okul inşası 
birleri de tek kelime kli•e!er hô.lin- veka-let · k'!l.k 'b' b · • yenne ve ı ı gı ı asıt ka- için şimdiden tertibat alınmış lazım 
de kullanmaktır : 11HOsela uzun müd- ic!• ta&f' ı · •v•.erıni tesbit ederek, olan. malzeme hazırlanmaya başlan -
det u Emri-vi.ki ., ve ~

4 

SU.i-kasd ,, _ - ._. ünme, güvenme, bakım, mıştır. Geçen yıl açılan "48,, eğit -
gibi tabirleri türkçeleıtirmeğe Oğ • verim gibi alııtığnruz güzel türkçe men!ıi okula ilaveten bu yıl da "19,. 
raıtık. Şahıi tecrübelerimiz fU ne - kelimelerin' eski arapça veya farsça- okul daha ilave olunmuş ve bu suretle 
ticeyi verdi, ki timdilik bunları lannı reddederek, ı· · · d • · ı· k 1 vi ayetımız e egıtmen ı o u sayısı 

" Suykast n ve " Emrivi.ki " şeklin- 1-liç kimsenin itiraz etmiyeceği, "67,, ye çıkarılmıştır. Bunlardan ge -
de devam ettirmek zaruretindeyiz. mektep kitaplarının bir kısmını çen yıl açılan "48,, okuldan verilen 
Complot ııeldi, bat harfını değiıti - çocuklarımız için anlaşılmazlıktan planlara göre yeniden inşasına baş -
rerek: Te son harfını atat"ak, lisanı - kurtaran gazete lisanını halk aı? - !anılmış olan '~45,, inin çatıları tama
mız& yer!e§ti. Attentat karşılığı zına daha fazla ısındıran bir istik - men örtülmüş bulunmaktadır. Bugün
" yağınç ,, tubnadı. u olup bitrnek ,, ran hemen elde ederiz. Ondan aon- lerde tedrisata bu yeni binalardan ba§ 
eaaamdan " Emrivi.ki u c ne kadar ra, mü,tesna diye alıkoyduğumuz !anacaktır. 
karıılık tecrübesi yaptıksa, ne hal - klife veya kelimelerin tasfiyesi ka-ı 
ka. ne gazetelere, ne de münevver - lır ki o da hiç §Üphesiz nesillerce 
!ere kabul ettiremedik. Az kıldı, fe- devam eder. Dünkü Meclis 
takompli gibi hazin bir kelime, bu iki kararda birletelim : biri, os- Büyük Millet Meclisi, dün B. Re
tereddütten istifade ederek dilimiz- manlıcaya dönemeyiz; ikincisi, ta&- fet Canıtez (Bursa) in reisliğinde top 
de kalacaktı. fiye hareketinin bir kısmını mutlaka lanmıştır. Ruznamede bulunan bazı 

Yeni kartılıklar İçin münaka§alar zamana bırakmak lizım gelir. mebuslarımıza izin verilmesi hakkın-
olaa bile, aıli. tereddüt edilmiyecek Bu tasfı'ye durmaksızın devam e· k' · d. k · k da ı rıyaset ıvanı tez eresı o una -
bir İstikrar esaıı vardır. Bu esas decek, bizi, bugün elde ettiğimiz rak kabul edildikten sonra Evkaf U-
meırutiyet türkçülüğü devrinden : ortalama istikran 2'am•n zaman ta- • k ··h 
b 

· b' k - mum Müdürlügü ve yükse mu en-
erı ır ısım m_ünevverJer tarafın - dil eım.,~b-e sevkedecekıı·r. Fakat bu k dis mektebinin 935 senelerine ait ati 

dan zaten tatbık edile~el~ektedir. tadiller kati!eıinciye kadar, bugün- hesapları müzakere ve kabul edilmiş-
Artık bu meın. lekette hıç kınıse os- kü en geri ile en ileri, hcrltesı'n red- · 11• ı· ] k 

1 tır. .ec ıs, yarın top anaca tır. 
ma.n ıca~·a' .. yani arabi farisi kaide- dettiği ile henüz pek az kimsenin ka-
lenne donuleceğini iddia edemez. bul ettiği tekiller ve kaytılıklar a - M ı · f f • h f 
Ol~ olsa, yukarıda dediğimiz ııibi, narıisinden kurtulmuı olaca~ız. ec ıse ge en ôyı CJ ar 
henuz tam kartılığı bulunmıyan Yazımıza, istikrarda ilk. adım 
bazr !e~kipler, tek kelimelik k!iıe - baılığını koyduk : bu, hakikat!~ 
ler halınde kullanılabilir. Keza ve- oamanbcanın aarf ve nahiv olarak 
kilet yerine vekillik ıeklini kolayca tasfiyesinde son adımdır. Bunun ö .. 
teıbit edebiliriz. Cinayet gibi " ca- lesinde yalnız türkçe, mütemadi _ 
nilik ,, den batka mİmada karar kı· yen kendi benliğim• ve saflığına 
lan tabirler de bu kategorinin müs- doğru yürüyecek olan güzel türkçe 
teanalannı !etki! eder. " tıtkayyüt ", teki.mülü vardrr. 

Konya ovası sulama idaresinin 935 
sen.esi kati hesabı ile Büyük Millet 
Meclisinin eylül 939 hesabı ve Türki
ye - Estonya ticaret ve klering anlaş
masına müzeyyel protokola ilişik B 
listesinde değişiklik yapılması hak
kında teati olunan mektupların tas
dikine dair kanun rn.yihaları Büyük 
Millet Meclisine gelmiş ve ruzname
ye alınmıştır. 

.. k ı .... ı ky't 'b' 'f ı mu ayye • a ı ,, gı ı tasn - ati.krarm bir tekli artık tetkikli.k 
leri .kel~ı;u'.nin aslı Üzerinden türkçe- bile değil, tiınimlik bir mesele ol _ 
lettirebılırız : kayıtlanmak, kayıtlı, muıtur. Meırutiyet türkçülüğünden· 
kayıtlamak ııibi 1 beri o kadar ilerleıniıizdir. Çağrı 

Ödemiş'te yeni 
tütün mahsulü 

Ödemiş, 4. a.a. - 939 yılı ilk tütün 
mahsulünün inhisarlar idaresi amba -
rına indirme töreni, kazamız kayma
kamı, ~murin, bankalar direktörleri 
ve binlerce halkın iştirakiyle yapıl -
mıttır. Bu ilk mahsfü Geri tütün kum
panyaaı mümessilleri tarafından 7 5 
kuruştan alınmıştır. Diğer alıcılar da 
mübayaaya başlamışlardır. 

Hükilmetin gösterdiği yakın alaka 
neticesi bu yıl tütün mahsCllünün de
ğeri üzerinden &atılmasını halk bil • 
yük bir aevinç ile karıılamııtır. 

iki tanınmış Japon 
diplomatı şehrimizde 
İatanbul, 4 (Telefonla) - Bir müd

dettenberi Balkanlarda temaslarda 
bulunan japon diplomatlarından İno
mata ve Shigenari bugünkü konvan -
siyonel treniyle Atina'dan İstanbul'a 
geldiler ve bu akşam da Ankara'ya ha
reket ettiler. 

Exs. Bakır Kazirni muvakkat 
kabre bir ~elenk koydu 

Dost ve komşu İran'ın yeni Anka
ra büyük elçisi ekse!Ans B~kır Kazi
m!, dün öğleden sonra saat 10 da A· 
tatürk'ün muvakkat kabrine gelerek, 
eğllmi§ bir çelenk koymuştur. 

Çankırı ~ocuk Esirgeme 

x Arz-uh enc.Omenl 
yet içtimaından sonra toplaııacaktır. 

X Dahiliye Encümeni ~XII-1939 çar -
ısamba günü umumi heyet lçtlmamdan son· 
ra toplanacaktır. 

X Adliye encümeni bugün ııaat 9.5 da 
toplanacaktır. 

Çivrilde pasif korunma lecribesi 
Çivril, 4. a.a. - Bu ııabah burada 

hava hücümlarına karşı bir passlf ko
runma tecrübesi yapılmıştır. 

Milli kostümlü balo 
Kurumunun yardımları Dokuz birinci kanun cumartesi ak-

Çankırı, 4. a.a. - Çocuk esirgeme şamı sayın Bayan İsmet İnönü'nün 
kurumu tarafından merkez okulla _ yük,>ek himayel~rinde Ankara Palas 

d k . " 100 çocuğa hergün sıcak salonlarında verılecek olan Çocuk E-
rın a ı " . K M·ıı- K .. 1 .. 
öğle yemeği verilmekte ve ayrıca "45,. ~rf"me ur~~unun r ı .ı .. os\~m u 
meme çocuğuna isterll!ze süt ve ma- alosunu~bmu.kemmle ıd>'.eltı ıkçıbn 1 zıb~ 

d 1 kt d 
ge en tertı at ı ma e ı ere a o ı-

ma ağıtı ma a ır. ı tl · • d k. h il d 
Ç 

k - k nun kadın e en aşagı a ı ma a er e satışa çı-
ocu esı~g~":"' ~nımN u_ R - 'karılmııtır. 

Jar kolu valımızın eşı acıye oyan- T .. k' İ . 
1 ın başkanlığı altında yaptığı son top- u~ ıye Ş - Zıraat - Oııman ı ban-

lantıda yıl içinde bu yönden yapılacak kal_arıyle İıtaı;-bul ve Ankara. Eczane-
. . .. . lerınde - Yerlımallar pazarları - Reb-

yenı ve daha genış yardımlar uzerın- ber ticarethanesi - Yenişeh!rde Özen 
de ka~a~lar almıt ve bunların tahak - pasta salonu _ Yenişehir eczanesi _ 
kuku ıçın çalışmalara başlamıştır. Çocuk Esirgeme Kurumu veznesinde. 

Ege bölgesinde 

Tütün piyasası 

dün açıldı 
İzmir, 4 (Hususi Muhabirimizden) 

- Tütün piyasası bugün mıntakanın 
her tarafında açıldı. Glen, Amerikan 
Tabako, Geri, Herman Spirer, Yerli 
Ürünler, Felemenk Burua'Jar ve İn
hisarlar İdaresi iştirak ettiler. Fiyat 
90-110 kuruş arasındadır. Hükümetin 
tedbirleri piyasada çok iyi tesir yap
tı. Müstahsil sevinç içindedir. Rekol
te 33.000.000 kilodur. 
Beş on gün içinde rekoltenin üçte 

birinin satılacağı ve fiyatlarda sukut 
olmıyacağı kuvetle tahmin edilmek -
tedir. 

Cebeci . H. P. 
nahiyesi kongresi 
Şehrimizin büyük nahiyelerinden 

biri olan ve Çankaya kaza!lna bağlı 
Cebeci nahiyesinin C. H. P. kongre -
si dün Cebecideki parti binasında ya
pılmıştır. Kongrede köy ve mahalle 
Ocaklarından gelen kalabalık mümes
si ilerden Cebeci sakinlerinden merak 
lı dinleyiciler de bulunuyordu. C. H. 
P. Çankaya kazasını temsilen kaza i
dare heyeti reisi Bay. Sadi Batu gel
mişti. 

Kongre ruznarnede mevcut işlerli 
samimiyet ve heyecanla görmliı. na
hiye idare heyetinin okunan bir sene
lik faaliyet raporunda bilhassa bugün 
kü dünya gidişine karşı halkımızın ve 
Partililerin iş, fikir ve el birliği gös
tererek bundan doğan büyük kuvet 
tebalirz ettirilmiş, bizim için en iyi 
yolu bulan değişmez Milli Şefimize, 
cümhuriyet hükümetine ve Partimi -
zin yüksek teşkilatına şükranlarını 
bir borç sayan nahiye idare heyeti ra· 
porunda geçen sene dilekler arasında 
bulunan Cebeci mahallesinin bir çok 
sokak ve caddelerin yapıldığını ve e
lektrik lambalariyle tenvir edildiğini, 
nahiyenin noksan köy mekteplerinin 
ikmal edildiğini nahiye idare heyeti 
bu sene yeniden 400 kişi partiye yaz
dığını, Mamak Ocağının yeni kurul
masına rağmen bir sene içinde parti 
tarafından mühim işler başardığını 

kaydeden idare heyeti raporu kongre
nin t.asvibine iktiran ederek nahiye -
nin yeni ditelıtler\nl t:e•blt: vr \c:ı.ı7a 

kongresine gidecek delegeleri seç -
tikten sonra toplantıya nihayet veril
miştir. 

ViUlyetimlzin sonuncu nahiye kon· 
gresi olan bu kongreden sonra kaza 
kongrelerine başlanmıştır. 

Baro umumi heyeti dün 
toplanamadı 

Avukatlık kanununa göre toplana
rak yeni sene içindeki çalışmalar ve 
bazı idari meseleler hakkında karar -
Jar almak üzere dün toplanacağını ha
ber verdiğimiz Ankara avukatları, ek
seriyet hasıl olmadığı için içtima yap 
mağa muvaffak olamamışlardır. Baro 
umumi heyeti ayın 11 inci günü top
lanacaktır. 

NİŞANLANMA 
Ankara radyosunun değerli müzik 

sanatkarlarından Sıidi Yaver Ata
manla Bayan Hanife Tezer'in nişan 

törenleri, iki tarafın yakın akraba ve 
dostları arasında yapılmıştır. Genç
lere mesut ve uzun bir arkadatlık ha
yatı temenni ederiz. 

(j - 12 - 939 

Devletin elinde 
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11 milyon lira değerind 
214.000 ton buğday ıc 
Toprak mahsülleri ofisi serma esine 
on milyon lira ilôvesi temenni edildi 
Toprak mahsulleri Ofisi idare mecliıi, 14 ilkkanunda ikin 

toplantısını yapacak olan umumi heyette tetkik edilmek üzere :10 

senenin faaliyetine ait raporunu hazırlamıştır. 

17 temmuz 1938 de meriyet mevkii- \ riyet Merkez Banka<ınca kararlaş! 
ne giren 3491 numaralı kanun muci- rılan beş milyon liralık limitlere m 
hince teşekkül eden Toprak Mahsul- kabil 4.000.000 lira ile reeskonta gidi 
lcri Ofisi'nin sermayesi, kanunun 12 lerek bu kredinin devamı temin edil 
inci maddesindeki menbalardan temin miştir. 

edilmek üzere 17 milyon lira olarak Ofis idare meclisi, mufasıal 
tesbit edilmiştir. Devir komlteı!nin runun ıonunda, umumi heyıttten 

ofise tahsil olunmu~ sermaye olarak temennilerde bulunmaktadır: 
tesbit ettiği miktar buğday, silolar, "1939 rekoltesinden bundan sonr 
anbarlar, silolar ve anbarlar makine mübayaası tahmin edilen 134.218 t 
tesisatı, Ziraat Bankasından her mer- buğday bedeli olarak behCT tonu va 
kezin buğday satış ve bedellerinden satl 50 liradan 6.710.900 lira, ihal 
ve muhtelif tahsilAttan mUtevellit ol- edilen ıekiz anbar bedeli olarak 
mak Uzere nakden devredilen meblağ, 463.895 lira, ihale edilen anbar be • 
uyuşturucu maddeler inhisa.rının bi - dellerinin tenzilnden sonra ba. eene 
lançosuna göre ofise devredilen ser- yapılmasına teşebbüs edilen ve edile· 
mayesi ve diğer müteferrik kaynak - cek olan anbar ve siloların karJılığı 
!ar olmak üzere 9. 729.371 lirayı bul - olarak bir milyon lira, tahsisat bakiye 
muştur. Bu itibarla ofisin tediye edil- si olarak 536.104 lira; reeskonta veri· 
memiş sermaye bakiyesi 7.270.628 li- len bonoların karşılığı olarak dört 
radır. milyon lira ki, ceman 11.710.900 lira· 

Siyasi vaziyetin gerginliği icabı ola ya ihtiyaç vardır. Ofisin bu para ih· 
rak bir ihtiyat stoku bulundurulması tiyacının ve ona bağlı faaliyetin te -
düşüncesiyle geçen sene rekoltesin - mini için 3491 &ayılı kanunun 15 ir:
den ağustos 1939 tarihinde ofisin an- ci maddesi hükmünün tatbikine zaru· 
barlarında 5.914.497 lira bedelli ret hasıl olmuştur. Bu maddede "u -
126.039 ton buğday kalmış, aynı se- mum! heyetin teklif ve icra vekilleri 
beplerle ve buğday ihracının menedil- heyetinin kararı ile azami on milyon 
mesinden dolayı dahili buğday piya- liraya kadar faizli veya fairaiz, ikra· 
salarında hasıl olan gevşeklik sebe- miyeli veya ikramiyesiz tahvilat çıka
biyle köylüler eski aenelerle kıyas e- rılacağı gibi on beş seneye kadar v'l
dilmiyecek derecede fazla buğday ar· deli istikrazlar da yapılabileceği ve 
zına başlamı§ ve ikinciteşrinin on bi- bu tahvilıit ve istikrazlara Maliye Ve
rine kadar yeni rekolteden aatın alı- kal etinin mezun olduğu., yazılı bu -
nan buğday miktarı 5.425.070 lira mü- lunduğuna ve yukarda arzolunan ih· 
bayaa kıymetli 115.782 tona baliğ ol- tiyaca binaen on milyon liralık iatik
muştur. raz akdi ve yahut yirmi senede itfa e• 

Geçen rekolteden müdevver mik- dilmek üzere yüzde 95 ihraç kıymetli 
tarla yeni mübayaa edilen miktar ye- yüzde 7 faizli tahvilllt ihracı veya her 
kunundan satt§lar tenzil edilince 11 iki ıeklin mezcedilerek tatbiki 11kla
ikinciteşrin 939 tarihindeki buğday rından hangisi daha kolay ve ınOmlı:Un 
mevcudu geçen rekolteden müdevver olursa onun Maliye Vekaletinin kefa· 
miktarla beraber 10.972.782 lira lcıv _ leti ile tatbiki cihetin- -:"''1-eılıı< --... ~ 
met!nde 213.727 tondur. Bu sene re- r~ ı cıı ıtar rın ittihazı hususu-
koltesinden yapılacak mübayaatın aa- nun Icra Vekilleri Heyetine teklif!
garl 250.000 tona varmaeı beklendiğin ni yüksek heyetinizden rica ederiz." 

İdare meclisinin bu teklifinin, u • 
den ve yeni rekolteden şimdiye kadar 
115.782 ton mübayaa edildiğine göre mum! heyetin önümüzdeki toplantı• 
müteakip rekolteye kadar, tonu vasa- sında görüşülmesi muhtemeldir. 

ıt 50 lira beıabiyle 6.710.900 lira kıy
metinde 134.218 ton buğday daha alı
nacak demektir. Karadenizde hava 

seferleri yapılacak 
İstanbul, 4. a.a. - Haber verildiği• 

ne göre, devlet hava yollan btı sene 
zarfında memleket içinde yaptığı ha
va seferlerinin görmüş olduğu rağbet 
Üzerine gelecek mevsimde seferlerine 
Karadenize de teımil cyliyecektir. 

Hava yolları Karadeniz seferlerine 
İstanbul - Samsun hattı ile başlıyacak 
ve bu maksatla Samsun'da bir de hava 
istasyonu vücuda getirecektir, 

Ofiain il ikinciteşrin tarihinde ka
ııa mevcudu 98.010, satışlar çıktıktan 
sonra aynı tarihte afyon mevcudu 
2.531.232 lira değerinde 608.940 kilo
dur. Müteahhitlerine ihale suretiyle 
yaptırılmakta olan sekiz beton anba
rın ihale bedelleri 463.895 liTadan i
baret olup yapılması düşünülen ve 
kısmen sondajları yapılan diğer sekiz 
anbarla silolar için kati miktarı inşa 
mahallindeki zemin mukavemeti tec
rübesinin ikmalinden sonra anlaşıl

mak üzere 939 bütçesine inşaatın ne· 
ticesine kadar devam kaydiyle 1 ----------------

1.000.000 lira tahsisat konulmuştur. 
Ticaret Vekaletinin delôletiyle Tür

kiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasına 

açtırılan ve iki milyon liradan başlı
yarak altı milyon liraya çıkarılan kre
di tamamiyle kullanılmış ve Cümhu-

İslanbul'da emlak alım 

su'ımı tanzim ediliyor 
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İstanbul, 4. a a. - Belediyemiz em
lak alım f:atım işlerini tanzim için tet
ki!<lerde bulunmaktadır. Bu tetkikler 
esaslı bir netice verdiği takdirde tel
Uil namı altında ı;alı~an mutavassıtlar 
kaldırılacak ve belediye tarafından 
vücuda getirilecek ufak mikyasta bir 
teşkilat bu işlerle meşgul olacaktır. 

İsparfa ak~am kız sanal 
me: ıeoi muallimleri 

?'•arif Vek5lctincc İspart~da açı· 
lac~k olan akşam kız sanat mektebi
nin müdürlüğiine ve §ipka muallimli
ğine Bn. Bedriye Tabu, dikiş mual
limliğine de Bn. Ulviye Turgay tayin 
cJl!miştir. 

Eti Dank'ın yeni binası 
I:vkaf umum müdürlüğü tarafın 

d:n bankalar caddesinde, Osmanlı 
bankası bitişiğinde yaptırılan bina -
n1n in;a:ıtı bitmiJtir. Bir aralık Borsa 
i~,resince kiralanmlsı d:.i,ünillen bu 
bina, Etib:ınk tarafından isticar edil
niştir. Bankan'ın bugün muhtelif bi
nalarda çalışmakta olan bliroları ya
kında yeni binaya taşınacaklardır, 

Tahsin Uzer 
llkteşrinin 20 sinde trenin Er

zurum'a varış töreni yapılır ve söy
lenen nutuklarda Umumi Müfettiş 
Tahsin Uzer'in adı anılır, gönderdi
ği telgraflar okunurken bir çokları: 

- Böyle bir günde burada bulun
masını ne kadar isterdi, diyorlardı, 
halbuki şifasız bir hastalık kendisi
ne son günlerini yaşatmaktadır. 

Türkiye vilayetleri arasında 
"Şark" diye anılan bir bölgeye da
hil bulunan Erzurum'un bir tara -
fından başlıyan planlı ve garplı 
imar faaliyetinin tamamlanmış 

eserlerini gezdiğimiz sırada sık sık 
Tahsin Uzer ismini duymakta idik: 

- Bu havuzu o istedi; bu oda
nın bu şekilde döşenmesini o tensip 
etmişti. Bu meydanın böyle geni!j 
yapılması onun ısrarı neticesidir. 

EsJ..i ve yeni Türkiye'rıin Dra.
ma'dan Erzurunı'a kadar birçok 
yerlerinin imar ve idaresine çalış .. 
mış bir enerji, evelki gün lstanbul
da kendisini ölüme teslim etti. 

Tahsin Uzer Rumeli'den tanıdığı 
Ebedi Şef'i daha mim mücadele ve 
istiklal savaşı kafasının içinde Iıeye
canlı bir proje halinde iken sık sık 
görmek, ona inanmakta çok erken 
davranmak, ondan ilham almak şeu
fiııe daha ~abuk maz:bar olmak g_ibi 

'l~Nl~l IL~R 
bir takım nai/iyetlere ermişti. Bun
dan dolayıdır ki hayatının son yılla· 
rı ve son ayları bile tekaüt edilmiş 
bir vali rehavetiyle değil, §ark vi
layetlerinde vatan asayiş ve imarı
nın bir havarisi hareketiyle geçmiş
tir. Ailesine, çoculclarına ve vatan
daşlarına başsağlığı dilerim. 

••• 
Mayn harbi - Mayn Kamp/! 

Ecnebi dillerine pek aklı ermi
yen bir ahbabım sordu: 

- Şu "Mayn Kampf" kelimeleri
nin manaları nedir allahını sever
sen? 

- Mayn benim, demektir, Kamp! 
da mücadele. 

- Kampf'ın mücadele olduğunu 
duymuştum da onun için bu terki
bi "mayn harbı" sanıyordum. 

• •• 
Sulh ümidi! 

lngilizce Deylı' Telegraf gazete
sinin anlattığı aşağıdaki vakaya gö
re sulhtan ümidi kesmemeğe ve 
harbin çok sürmiyeceğine inanmağa 
imUıı vardJt: 

"Şimdi Londra'da boş duran al
man sefaretanesinin kapısı üzerin
de "Deutsche Botschaft" ya:ı:ılı o
lan pirinç levha kaldırılmamış, yal
nız üatüne "işi olanlar lsviçre el,i
Jiğine mOracaat etsinlern mealinde 
tahta bir levha çakılmıJtır. 

Bunun neden blJyle yapıldılmı 

tahkik eden polis fU cevabı almır
tır: 

- Bize bu halde bırakılmasını 
söylediler. ÇünkO çok ıı:aman geç
meden geri dlineceklerini umuyor
lardı.,, ... 

Yamalar! 

lngiliz ve fransız gazetelerinin 
yazdığına bakılırsa Almanya'da 
- ahval icabı - yamalı elbiseler oka
dar çoğalmış ki yama moda olmuş 
ve yamasız esvap ayıp sayılmağa 

başlamış. 

Gördüğünüz ingiliz karikatOrO, 
modaya uygun olarak yapılmış bir 
zeplin balonunu göstermektedir. 

Gerçekten yamalı elbise moda ol
du mu, olmadı mı orauaı bitmem, 

fakat bildiğim bir şey varsa o da ü
çüncü Rayh'ın yeni vatan haritasın 
da yamaya ehemiyet verdiğidir: 

bir tanesi aynı renkten olmak üze· 
re Avusturya, Bohemya, ll!oravya, 
Çekoslovakya ve Polonya yamala
rıaı kastefliıorum, 

T.t 

Memleketimizde 

hava iyi geçti 
Bugün hava şehrimizde sabebleyin 

sisli ve bulutlu sonraları kapalı ve 
hafif rüzgarlı geçmiştir. 

Günün en düşük sıcaklığı 1, en yük• 
eek sıcaklığı da il derece olarak t°"
bit edilmiştir. 

Yurdda doğu bölgeleriyle Karade • 
niz kıyılarında bulutlu, Egenin cenup 
taraflariyle Akdeniz sahillerinde kıs· 
men de orta Anadolu'da hava kapalı 
ve yer yer yağ°'ur!u, diğer yerlerde 
kapalı geç:nlştir. Yirmi dört saat i • 
çindeki mevzii yağı~lartn metrem·ı· 

rabbaına bıraktıkları su miktarı, Bu
cakta 5, Sinopta 3, Trabzonda 1 kilo· 
gramdır . 

Doğu Anodolu'da bugün toprak i'<
tünde öl çillen l:arın ı~a1ınl, ğı Erzu · 
rumda 19, l{'arsta 1 s:ı!"timetredir. 

Riizg:lrlar: Akdeniz sahiller:n ·,~ 
şim:ılişarki, diğer bölgelerde ekseri
yetle cenubusarki h:tikarnetindcn sa· 
niyede en çok 7 metre kadar hızla cJ
miştir. 

YurdJa en yu1,s~k s1c~ lıl·l,r: P1· 
lıkesirde 12, Antalya'tla 13, Trabzon
da 14, Edirnede 15, İzmirde 16, Ça
nakkalede 17, Adanada 19, Samsunda 
20 derecedir. 
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H~:~~=azdanevel,Japonya- Fırhnadan birçok maynler 
tıın harici politikası vazıhtı: Japon-
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W!C:M 
muamması 

) Garp cephesinde --a.a. Matbuat Servisi 

~ la, Almanya ve İtalya ile beraber H 11 d k 1 d u·· ştu·· 1 t s kin l '· antikomintem ,, pakta dahildi ve o a n a 1y1 a r 1 na vazıye a 
b Alma•nya ile Rusya arasında U iki devletle politika sahasında 

Sabah Yeni Cümhuriyet 
Dıt ticaretimizde faaliyet · 
adımları 

. Hiliıeyin Cahit Yalçm, bu bqlı&lı 1 lhirliği yapmakta idi. Sovyet - al • d d , makaleainde, harptan eve.l Almanya ile 
~an paktı, antikomintern paktını Almanlar son günler e ört Alman tayyareleri Ruaya'runanlatmaaıhaberidünyayıhay-
lıktı, ve Jeponya'yı §a§ırttı. Bu şa~ ret i~inde bıraktıfı zaman, bu anlaşma-
!. 1 k b • ı k d f nm derinliği ve genişliği hakkında yü-·ınfık içinde Konoe kabinesi çeki - deniza tı gemisi ay ettı er Belçi a üzerin e . rütiilen tahminleri anlattrkdan sonra, 
lerek Abe hükümeti kuruldu. Fakat şimdiBti vakalara temas ederek iÖyle de-
bu hükümetin harici politikası he - I Fransı% "1bah tebliği mcktedir: . 

L d 4 S ·· 1 d b t 1 yakalanan a man bah "Bu vakalar, böyle tevali edince, zı-lliiz iyice tavazzuh etmi§ değildir, on ra, a.a. - on gun er e a ırı an ve Paris, 4 a.a - 4 kanuevel aa hinlerin biıtün faaliyetleriyle iılı:meie 
'°e hazan da muamma mahiyetini denizaltılarının adedi dörde çıkmı§tır. resmt tebliği : devam etmemeleri için hiçbir &ebep kal-
llrzetmektedir. Japonya'nın, Sovyet Di.in •İmal denizinde İngiliz tayyareleri bir alman denizalbaını İşare değer mGhim bir hadise ol - mamıştxr. Dajma aym sual: acaba al -

Y man ve rus anlaımasx bunlardan ibaret-llaktı dolayısiyle, Almanya'ya pek batırmıştır. mamıştır. midir? yoksa daha geniı daha ho~ıim 
ıiyade gücendiğine §Üphe yoktur. • • 1 ı'mkan nisbctinde Fran:sı% akıam tebliği ve daha harisicalı birtakım emc.llerı, tıı-
F' İkinci Taymıs nehrinde yakalanmış rayacagı zarar arı aavvurları ve tertipleri ıizlemektemi -a.kat bu pakt yapıldıktan sonra . . ak . . d olduklarını yaz _ Paris, 4 a.a. - Büyük umumi karar-
C! ve mürettebatı esır edilmiş, üçüncüsiı azaltın nıyetın e l dir; " 
"10Yyetler'le anla§masını temin et • maktadır. gah tebliğ ediyor: ş'ara değer mü-I d yine sahillerde batırılmış ve dördün- k JA H a.ıek için Almanya'nın aracı ığını a .. bat ld • d k d"' ak Tı"mes gazetesı·, ablukanın iktisat him bir şey yo tur. cüsünun ırı ıgı a anca un - k 
teddetmi§ değilJerdir. Ve bu muta- . . harbı"nı"n ancak bir verhesi oldug·unu Paris, 4 a.a. - 4 kanunevel a şam şam öğrenilmıştır. :ı 
~a.aııtlık sayesinde Sovyetler'le Ja - Esir edilen 43 kişilik alman deniz- kaydeylemektedir. tebliği: . 
l>onya arasında mütareke İmzalan • Keşif müfrezelerinin mahallı faali-altı mürettebatı, bir İskoçya limanına / "ite e tı"caretini geni1:letmelı' · lııııtır. Gerçi Almanya, eski dos • ngı r ' 7 yeti ve iki taraflı bir kaç topçu ateşı 
ltıyle yeni dostu arasındaki müna • çıkarılmıştır. Gazeteler, lngiltere'nin diğer mem- teatisi kaydedilmiştir. 

Amirallık dairesinin bildirdig· ine t1 ı 1 t' ret ··b d J ı · · lebetlerin daha sa.mimi olmasını is- leke er e 0 an ıca mu a e e erını Vaziyet sakin 
t • göre, İngiltere alman denizaltı gemi- k ı·· umunda 'sra de k b 
IYor. Fakat Sovyetler henüz Çan • arttırma uz 1 r e re u Paris, 4 a.a. - Son günlerin mut-

'- lerinin batırılması ve zaptedilmesi ne- ı ı t' t' · b'lh ııı:aytek'i bırakmak istemediklerin • suret e a man ıcarc ının ı asııa ce- 15k sukiineti dün de bütün cephede 
d ticesinde, şimdiye kadar 144 esir al - k" A r d 't · d eıı, bu münasebetlerde daha bü • nup şar ı v upasın a gı gı e aza • hüküm sürmüştür. 
)iik salah ümit edilemez. Sovyetler mıştır. lacağını yazıyorlar. Kaydedilecek yeg5.ne faaliyet,al-
L._ İstimatden iskat edilen alman tica- N Ch · ı · · b 
"11 aralık batka sahalarda me§gul • ews ronıc e gazetesı, yenı a - man büyük ke.,if tayyarelerinin fa • 
d 1 ret gemilerinin adedi 33 ve bunların l ka ·1e al 'h t ·· d k k :ıı 

iirler. Binaenaleyh Japonya i eme- u • ı man 1 raca ının yuz e ır - aliyeti olmuştur. Alman tayyareleri 
"-1 k k • • 1 r J pon tonil5to mecmuu 171.390 dır. tan fazlasının duracagw ını ve Almanya- k k 
..., e çı anna ıstemıyor a • a • İ . · · bat 1 gidişte belçika üzerinden geçere ço 
) d ç· ·ı 1 ld gvundan ngiliz ticaret gemılerının mas yı takriben senevi elli milyon ster - . 

1
. d 

a a ın ı e meşgu o u netı"ces·ınde 410 kı"qi ölmiiştür. Alman yükseklerden fransız şıma ın e ve •- 1 ') b k · t Fa :ı lingden mahrum bırakacagiını yaz -"'O\'yet er e ozuşma ıs emez. • · k .. şimali şarkisinde uçuşlar yapmıştır. ,_ , gemilerinin batmasında ıse anca .,. kt d B tl Al an a' d · ııı:a.t her ilci devlet de Almanya nın ma. a ır. u sure e m }' nın ı- Alman resmi teblig~ i 
ı.t d'ğ' 'b' 1 d d amlı bı'r kurban verilmi~tir. gw er Avrupa'daki kom .. ularından ve 
.. e ı ı gı ı ara ann a ev • " Bcrlin, 4 a.a. Alman ordusu baş •-l h ·· ha r de lngiltere'nin zayıatr 1 Asya'dan ithalatta bulunmak imkan -
-.., aıma yapmaya enuz zı • 1 ·ı kumandanlığı tebliğ ediyor: 

Niçin harp ediyorlar?. . 
M. Zekeriya Sertel, bu ıı;crı mak~eşı

ne bugün de devam ederek ezclimle 
şöyle demektedir: 

"Milli hududlara riyayet etmek pr
tiyle Avrupada .. Amerika birleşik dev
letlerine benzer Avrupa birleşik devlet
leri vücuda getinnck, Almanyayı da par
çalayıp, Rusya, Baviyera vesaire &!bi 
küçük fakat konfedere devletler halıne 
soırnu:ıc ve aonra bütün bu küçük alman 
hükümetlerini de Anupa Birleşik dev-
letleri teşkilli.tma bağl~ma~.': . 

İşte İngiliz devlet ncalın~ ve Cıty'
nin hayal ettiti müst~kbel düııya ve ta-
kib ettiği harp gaycaı budur. . 

Fakat bu madalyanın yalnız bır tara
fıdır. İngilterede bir de sözü ~e!ten 
Liberal müte{e}d(irler ve &0syalıstler 
vardır ki, onların tasavvur ettiği li.lcm 
de büsbütün batkadır,., 

Yunus Nadi, adlı bapnaicalesinde. 
Ticaret Vekili Nazmi TQpçuoglunun 
tütüncülere hitabcsınden ve radyodaki 
korw1J11Usından bahsetmcl..--tedir. 

İKDAM 
Ticaret itlerimizde yeni ruh' 

Abidin Da.ver, bu makalcsı~de yeni 
Ticaret Vekilimiz faalıyetlerı h~
da halkı temir edenken hepımız.e d~t 
ve uyanıklık tavsiye cdıyor. Gozumuzu 
dört açcıudt lazım gelen buhranlı vo 
tehlikıc.li bir devirde yaıadıımıızı U· 

nutmamalıyız., demektedir. _. 

VAKİT 
Küçük devletler 

Sadri Ertem, b~alc:einde "Avıv
pada milletler cemiyeti fikri bakim b.ır 
mevki işcal cdcn;en küçük devl~ıa 
de bıiyi.ık hacımlı, büyük kudretlı dn· 
letler kadar hak sahibi olmaları asası 
bir prensip olara.lc ileri aürülmuftÜ,. de
mekte ve bu vaziyetin uzun surmiycrdı 
Cemiyetin, muhtelif aebebler:ı.e kuranlar 
ve dxşa.rda kalanlar tarafından parÇJJla
narak küçük milletlerinde hak davaları
ıun kaydctmlkte ve netice olarak fUD • 
ları ilAve etmelrtedir : 
"Eğer küçıük devletler bir (istildU 

bloku) vücuda getirmelidirler. Bu aynı 
yannki Milletler Cemiyetinin çekirdo
ii olmalıdır ... 

~·ld' 1 Geçen hafta içinde, ngı tere, mec- larının azalmı.: olacağını ilave etmek-
•1 ır er. h • d lt t" :ıı Garpte, kaydedilecek mühim bir muu 23.262 tonilato acmın e a ı ı- t d' Japonya'nın İngiltere ile münase- . . B" fl e ır. hadise olmamıştır. 
ı. Al caret gemisi kaybetmıştır. ıtara a - l .. b 
uetlerine gelince; Sovyet • man d Bir ingi iz gemısı attı KaAnunevvelle İngiliz tayyareleri 

uk rın kaybı da, ayni mü det içinde, 
l>aktmdan doğan hayal s ulunun ·1A h · d 1 Londra, 4 a.a. - İngiltere'nin 3829 Helı"gol"'nd adasına taarruz teqebbü -J mecmuu 30.932 tonı ato acmın e a tı ... :r 
a.ponya'yı lngiltere'ye ya.kla§tıra • tonluk Eskdene vapuru mayna çarpa- sünde bulunmuştur. Alman hava dafi 

... v d ı ı ı d r gemidir. 
-ımı zanne en er yanı mı§ ar 

1 
• rak batmıştır. 29 kişiden mürekkep o- bataryaları bu taarruzun tahakkukuna J · b" ı··· Teşrinisani içindeki kayıpların _ 

•Ponya Almanya ile ıt ır ıgı yap - lan mürettebat kurtarılarak bir İs- mani olmustur. Kürük bir balıkrı ge-
b b l mecmuu, Teşrinievel kayıplarının an- .. :ı " 

bıaktan vaz geçmekle era er, n • korya limanına çıkmıştır. misine atılan bir bombadan başka hiç 

Siyasal Bilgiler okulunun ylldönümü 

Dün mektepte çok güzel 
· • h ttA cak üçte birine tekabül etmektedir. " tıltere ile ifbirliğı yapmaya, a a hl · · l k bir hasar yoktur. Heligoland limanın ı b 1 • • d'" it Bu da mayn toplamasında kullanılan Bir ta isiye gemısı yo a çı tı 

llgiltere ile münase et erını uze • da bir alman kurvazörüne isabet vaki 
._ d ··ıd· İ 'it t ra usullerin gittikçe daha ziyade seme - Londra, 4 a.a. _ lsveç'in Rudolf 
.. ,eye hazır egı ır. ngı ere a • oldug·una dair ingiltereden verilen (Ba.,ı ı inci sayfada) 

bir tören yapıldı 
f-d 1 t bbu"slere rag~men reli bir vaziyet aldığına delalet eder. vapuru mürettebatını aramak üzere ,.. 
.,.. an yapı an e~e ' İ haberkr tamamiyle yalandır.: zifeseverliklerini ve memlekete ~izmetl~ -İlıgiliz • japon münasebetleri sov - Uç ay zarfında, ngiltere, umum to- bugün öğleye doğru bir tahlisiye İs- Belc,·ka u"stünde uçan tayyareler rini yadederek yeti1en gençlenn v.~zı.~e 

.., k · d nilato hecminin yüzde dördünü kay- k ç a n dog·u s"l1iline gönderilmiş· ba•ında onlar ..ıbi ve onlardan daha uatu .• n 
;ret • alman pa tının ımzasın an e- . . . .. İ o y nı .. B;ükse'l, 4 a.a. - Dün bir takım ec- hi;met arzu ve.hey_ecanıru duymaları tabıı-~el ne vaziyette ise, bus-ün de ayni betmıştır. Ay.nı mudde.t zarfınd~ n • tir. b" l B 1 "k ah ·1 dir. Her yıldönümilnü takibeden giinlerd~ 
h.aldedır' • Anlanılıyor ki Japonya'nm giltere, 21 mı_lyon to.nıl§..tolu. k. tıcaret Mürettebattan sekiz kişinin Hull ne ı tayyare er, e çı anın s ı mın- bu duyguların dikkatedcğer eserler~ı 

:ı 1 f d f d takaları ve Hainant üzerinde urmuş - B ~ı~A ,_ et r İııgiltere ile barıımak için istediği gemisini seyrıse er~ ın. ırmış~r. ismindeki balıkçı gemisi tara ın an :ı mektepçe görüyoruz. u ......... ıym ve ı-
fi H il d hill e duıen kurtarıldıg· ı zannedilmekte oldug· un - lardır. Tayyare dafii toplar, ateş aç- ıimizin bir sebebi budur. . .. . . ıyat, Sovyetlcr'den istediği fiyatın o an a •a erın mışlar ve Belçikanın avcı tayyareleri Fakat ciimhuriyctten ben mülkıycnın 

Bilikia. memurda hwıoet tetebbel llda -a 
mmda bulunacak ev.itan Mıtlm lmme iık· 
metinden ıı:evk alına ve &'UJ'W' duııma ..,.. -
fı da bulunmalıdır. İtte bu mU- ilmi 
kabiliyetle beraber bu karakterleri verme 
vazifesini üzerine alQUftlr. 

M ezunlarınu:ıı ha.Yatta adım adım u&ip 
ediyoruz, onların iıleri ve eserleri vaaifo
mizi llyılriyle yapıp yapmamıı oldaıiw
:ıu bize göeterecektir." 

a:JDMl1r 1 ,.&ıü lnsiltere'yi Çin ile maynler • dan tahlisiye vapuru mürettebatının yıldönümü yalıuz J:!lcktebe ait merasim. o.1-
al&kaaızlandırmak istiyor. lngiltere Amsterdam, 4. a.a. - D. N. B. ajansı geri kalanını kurtararak diğer bir va- havalanmışlardır. maktan c;.ıkmıı ve bütün mi.ilkiyelile~ ~çın Mektep müdüründen sonra Anı.a-
huna razı nl•u·.ak mı ? A sabi gaze • bildiriyor : puru aramak üzere gönderilmiştir. Gazetelerin yazdığına gör,e Hol - vicdani bir hesap günu olmuştur. Mülluye- da bulunan mülkiye meı:unlarınııı en 

NutuJJ.c 

\.~ f>frnğ~~e~u~~:-S~=dan ~iJA~ ve az rtesi sabahı Hollanda • • • landa makamatı, g~;_!,e~._~ıı!!!: • =~.;~=}::c:~~all.~:ıı;:: i:= ~!~:~eaö~r:~mı~,e=s~ht=~ 
de .... :1 ki •• arasındaki kısmına müteaddit mayn- h'l h f .. b .. La mağa karnr vermişlerdir. fırsatını buluyorlar ve memlekete ve ken-

1 
B d L 

.. u ı mu a aza gemısı ugun ngerm- L' . d b' 1 •. . d d"l . . fşti.ren müesscıseye karşı mü nnı an atmıştır. un an aonra me ... 
- Eğer Japonya lngiltere'nin ve ler sürüklenip gelmiştir • .. :,aın.~z .~u land adası cenubunda mayna çarpa - _ıyes c~varın a ır yo . u~erın e k~l~cl1ol~~lan vazifelerde daha kuvctl~ tebin son sınıf talebesinden Orhan 

İıııiliz tebaasının hukukuna riayet kısımda 25 t.ane mayn . gor~lmuştur. rak batınıştır. Mürettebatın akibeti torpı~.bara~arı .. ~o~ul~rkc;. ~nfı~k ol- çahşmıya hazırlanıyorlar. .. .. .. k Kavur arkadaşlarının hislerini anlat-
etıneyi vadederse, İngiltere de Ja • Bunlardan bır~aç .tanesı sahılde .pat - meçhuldür. muş ır as er o muştur. ıger ır as- Bundan sonra mektep muduru me - mış ve demiştir ki: 
Pon7a'ya karıı aldığı muhalefet va- lamıştır. Tehlıkelı mıntaka teşkıl e - ker de ağır surette yaralanmıştır. tebin tarihinden bahsetti. Mülkiye .. B~ün, manevi destekleri aanılnuı 
aiyetini yeniden tetkik etmeye razı den sahil kısmı ve Scheveningen rıh - mektebinin nasıl bir zaruretle açıldı- olan Avrupa'ııın kargaşalığı ka.rımn<la, 

H llanda'kı" <asusluk A b" k . l' . her türlü musibetten uz.ak. fakat Mr ıeye olacaktır. tımı halka yasak edilmiştir. Hollanda- 0 C I I r ayıp ğını gösteren tanzımat mec ısı maz - h..ikim ve istikbalinden emin olmanın yük-
Eğer bu haber doğru ise, İngiliz - da söylendiğine göre bütün bir mayn hatasından fıkralar okudu. 1877 de sek ve haklı gururiyle yalçın ve gıpta edi-

jaPon mu··nasebetlerinde bir aalah tarlası yerinden sökülmüş ve Hollan- "ıc:"ın"ın SOR SafhaSI mülkiyenin ali mektep olarak tesis lir bir dunışumuz var. Kör değiliz; her 
f T h 1 u f ' eıı· H tehlikeye karıı hazır ve korkusuzuz. Milli G.nit edilebilir. Gerçi bu, Çin'deki da sahilinde karaya vurmU§tUr. Diğer a sın zer ve a 1 devresindeki programiyle Sultan a- Şefimizin ııoyledcikleri gibi, "rulilarımııı 

İıııiliz menfaatlerinin likidnsyonu bazı mıntakalarda haber verildiğine Amsterdam, 4 a.a. - Ccsusluk i~i yeni midin hususi maksada mebni bozdu - daima uyanık ve ateşlidir ... 
L. '- _ •• 1 d 1 t 1 · t" bir genişlik almaktadır. • k tt• e eşru Bütıinlıik ve ye1<pareliğ!ınizi borçlu ol-~nasına ıatın alınacak bir dost • gore ora ara a mayn e r ge mış ır. Nevs van den dag gazetesine ıöre uzun gu programı mu aye11e e ı v m - duğumuz aziz Milli Şefimızin, üç yıl önce, 
hıktur. Fakat lngiltere'nin Avrupa· Harbingen civarında bir mayn pat1a- zamandan beri Hollandada bulunan Sturm tiyet devrinde mlilkiyenin yeniden başvekil olara.lc mektebimizi şereflcmiırd • 
da aıkı•tı~mı göz önünde tutmak mış, 2 kilome.trelik çevre. d.ahilinde adında birini tev'kif etmiştir .Tahkik:ıt, iç- ihyasında Bliyük Millet Meclisi Re- ği günün sevinç ve iftiharının hilil canlı 
1 'S t> 1 1 k timai işler nezaretinin yüksek memurların· . h' . . ··ıı: 

1 
ve taze olduğu çu an, kendilerini sonsu.: aznndır. Mamafih İngiltere tara - bulunan ev erın pençere erını ırmış, dan olan von Hövnun casus Stunn'u mun - isimizin değerlı ızmetını şu .ran a hayranlrk, baglılık ve ıevgiyle anıyuruz_ 

f11ıdan böyle bir konıesiyon yapı • damlarını uçurmuştur. tazaman evinde kabul ettiğini ve casusun söyledikten sonra cliınhuriyet dev- Genr bundan sonra demiştir ki: 1 k 8 · J b kendi evinde seyrisefaine ve kaçakçılık işi- . d tl hah :ı 
•ncaya kadar bundan §Üphelenme ır ıveç vapuru attı ne ait fotoıraflar ~ektiğini göstermiştir. rindeki mülkıye en §U sure e • - Milli Şefimizin çizdiği siyaset yolu 

caizdir. Ba§lıca engellerden biri de Stokholm, 4. a.a. - Alman istihba- Bu suretle yabancı bir devlet memuru va- setti. milletimiz için en hayırlı ve en doğ-
lıııiltere'nin Ameraka'dan ayrıl • rat bürosu, Hartlepool'dem Malmoe - pudara c·,ya yüklrııd!kı;l" muntazaman ha - "Fakat mülkiye aaıl inkipfııu cümlıuri-

berdar edilmekte idi. bo 1 d s-'-- aeneyi g,...en bütün ru yoldur. Kendilerinin her hareketi blak 'ıstememes'ıdı'r. Filhakika Ja - ye kömür nakletmekte olan Rudolph yete rç u ur .. cıtJ1en • · ." 

tarihinde kerıdisıne mahaus bır bınıısı ol - icraatı ve tatbik ettiği yanılmaz siya-ı>orıya ile lngiltere ve Japonya ile adındaki İsveç vapurunun Nevcastle - B k 
1 

• nuyan müesseseye devlet merkezinde bil· set bizim için daima bir derstir • 
.\ınerika araaındaki münuebetler in •imali şarkisinde ingiliz sahillerin- a sve ,· ,· m ,· z tün maddi vasıtalarla mücehhez olan i~te 
ı :r d h bu yurdu o temin etti, programları ve ek- Orhan Kavur sözlerini söyle bitir-e duğu yerde sayıp durmakta iken, de bir mayine çarpmış ol uğunu a - .;, siksiz çalışma vasıtaları cümhuriyet hükü- miştir: 

Ja.ponya'nın Amerika ile münase • ber vermektedir. metlerinin hususi ihtimamlariyle vücuda "Kendilerini daima örnek edinecelinıiz 
hetteri gittikçe gerginle§mektcdir. 23 kişiden ibaret olan mürettebatı, ş eh r ı· m ,· ze geldi, fakat cümhuriyetin asıl feyzi yarat- büyüklerimizin huzurlarında, millet ve 
A k k d 11 b" • 1 d" tığı manevi ınuhittedir; müstakil ve biıtÜn devlet hizmetinde faydalı bır unsur olar;ık ""lllerika aon zamanlarda Uza şar • tahlisiye san a arına ınmış er ır. '--·•-'-ına aahip bir devlet, milleti en yiıksc~ 

lliiAA 1 yonılm:ıdan çalışacağımıza; her "ııhval ve ~aki menfaatleri Üzerinde büyük bir Kap'a çıkan kazazedeler seviyeye eriıtirme idealiyle meşbu b r şeraitte .. şeflerimizin gosterdici yoldan bir 
• ar • urma a ır. men a • e ap, · a.a. - a ussı a ın a • • • • manlarda bu müessese it-indekilerin çekti - .,....... .. • lg.. l d kt d A 'k hil L C 4 V t · d d kı' d memleketi bu manevi havadan mahrum za- a."l inhiraf -'~ksizin ilcrliyecc"imize·, "e-

1(\Uneti, geçen temmuz a aponya alman vapurunun 155 ııı en ı et ii istırabı 
0 

devirde yeti,,enler pek iyi ha-'-~ d J k' 'd 'bar on u yor ~ " lecek nesillere nıul:addes emaneti d.ıha ie-
. " lenmiş ve yüceltilmiş olarak tes!.m edece • •le 28 aenc evel imzalanan bir olan mürettebatı ile 14 Ü kadın ve iki- tırlarlar. · ğimiı:e andiçeriz.,. 

•caret muahedesini fes etmı~tır. e si çocuk olmak üzere 43 kişiden mü - (Başı ı inci sayfada) ~~:: Ebedi Şef'imizden ve Milli Şef'ımiuicn Bund-ın sonra mektep mezunları t• h · · V l~ Bütün bunlardan baıka bu mliesscse 

telecek ayın yirmi altısında. feshi rekkep yolcuları sağ ve aalim olarak havzanın bir elden idaresi için lazım- ~ .. t kalplerimizi aevinçle dolduran iltifatlara namına Milli Şefe tazimlerini arzet-
ta.kip eden altı aylık müddet ta • Cap'da karaya rıkarılmı .. lardır. 1 k A bb" 1 '\.. mazhar oldu. Bundan dört sene onceki bir k ·· ,..,. "f V k'l' k 

"k :ı: :ı ge en anunı teşe us er yapılırken, yıldönümünde yapılan ıntilkiycliler toplan- m~ .. u~e:e .l•.aarı . e ı ı ve me tep ~a.rnlanmı§ olacağından Amerı a Sovyetlerin mitralyöz ate§İne istihsalin sektedar olmı:ıması ve me- • tısında Milli Şefimizin "bu memlekete muduru ıle en eskı mezun Ahmet İh-
hPon ticaretine kar9ı istediği gibi tuttuğu gemi sainin ahenkli olarak devam etmesi lıferhı.un Tahsın U%er en değerli hizmetler yaprnıt olan mülkiye- 1 san Tokgöz ve son sınıf talebelerin-
b k b t k I kt J pon nin ileride yapacağı hizmetleri daha az de- d İh K 'd .. k . a.r-e ette aer eı a aca. ır. .• • Stokholm, 4 a.a. - Burada söylen- hususlarını idare amirleriyle, müte - İstanbul 4 a.a. _ Uzun zamandan- ı ğil daha çok göriıyoruz .. diyerek bizi vazi. • en san avur an mure kep bır 
~ .ı'yı ameı·ik~~ huku~una .. rı~yet~ diğine göre, bir Sovyet tayyaresi ta- hassıslar ve aiakadar işletmelerle bir- lıeri rahats,ız olan O çüncü Umum Mü- fe~e dav_et .. buy~ran hitabeleri _hepimiz ~çin ı heyet seçilmiştir. Sonra davetliler ha-
t: bar etmek ıçın Amerıka hukumeh rafından mitralyöz ateşine tutulan likte tetkik ettim. Vasıl olduğumuz f tt" B T h · U d"" t 14 20 daıma buyuk b!r kuv~ kaynaçı olacaktır. zırlanmış olan büfeye gelmişler ve 

t :t f "k · el" t 'k 1 e ış · a sın zer un saa · Üç yıl önce Mılli Şcf'ın bu bınada gençle· . . ~ 
, r-a. ından ı tısa 1 ıızyı ynpı a~a- vapur, önce zannedildiği gibi Brzinn- neticelerden memnunum. de Nişantaşındaki evinde vefat et- r~ hitapları bizim için bir ders ve kuvet- taleb~nın sevgı ve. s~ygıları .. a~~ı~d~ 
tına. ~üphe yoktur .. V ~ Japon~.a ıle hilbe İsveç vapuru değildir. İktisat vekili arl:adaııım, icabede:ı miştir. Cenazesi l:ialı günü kaldırıla- tır. M~cssese bu kuve~le v.e . zıırnaı_ıımızı~ neşe ıle mektcplerının yıldonumunü 
Atnerilta ıu·.3smdakı tıcaret muna • Abl ka k cJ layihaları hazırlıyacak ve bu devrede k ıef ~ır memurdan ısted~.t1 •• mezı>:etlerı kutlamı.,lardır. Toplantı ak .. :ımın ge"" 
'"h J • b u ararın an sonra ca tır. müdrık olarak çalışıyor. Hukumctlerın va- . "' . • . "' "' 

... etlerine bakınca, nponya nın w u Londra, 4. a.a. - Alman ihracatı - de Büyük Millet Meclisinin müzake- Tahsin Uzer, Selani)s'te doğmuştur. Bu- zifeleri esld9iyle kıyaı liabul etmiyecek vaktıne kadar samımı hır hava ve ne-
~0~tada ~e derece hassas oldu~u nın müsaderesi hakkındaki fransız _ re ve tasvibine arzolunacaktır. Zon - ranın ileri gelenlerinden Hacı İbrahim tekilde geniıliyor, dün d~vletleriı~. vazife - şe içinde geçmiştir. 
"r.•a•ılır Sır ay kadar eve], Amerı - . .1• k l . . d"" ldakl 1 h kk d ·· t d'kl ağanın oğludur. İlk ve idadi tahsilini Se - leri meyanında olrnıyan ışler bugun devlet •

1 
• • , .. .. 

k , ır • • • •• ıngı ız ararname rının un gece ya- gu 1 arın a ım a gos er ı e- Uinik'te yaptıktan sonra mülkiyeye girmiş, vazifeleri içine girmiıtir Böyle bir zıı • !ti ı lı Şehmıze ve buyul..lere 
1 a. ~ın Tokyo ıefırı ~1r. Grew~ . soy- rısı meriyete girmesi mUnasebetiyle ri muhabbetten çok mütehassisim üçüncü sınıfta iken, hürriyet hareketlerine manda ve devletçi bir cümhuriyette vazife ta·zı"m "dıW• b" t 1 t Japon polıtıkası · · k' d k k 1 , _ _._ · ·1 • k b"l" b .. ü' 1 gı ır nu u t a . bu meseleyi bahis mevzuu eden ingi- !iftira ı olayısiyle me tepten çı arı mış, alan ........ &cnıı ı mı a ı ıyet ve uy .;ı: 

'll.d d l ~ "'zlcr sarfetmı~ · Bcqvekilimiz hareket etti bir nahiye müdürlüğiyle Rumeline gönde- meziyet ister. Eaki Osmanlı :Maarif siste · l~r S:tmf' a dço c. 
11

t':.r1 .~
0

• -, liz matbuatı, müttefiklerin nihai za - rilmiştir. Burada birkaç nahiye mUıdürlü - mini teıSit ederken "Bizim mekteplerimiz 
· e ı~ en!;1~ ır Kı '. , feri üzerinde bu ablukanın ehemiye - Zonguldak, 4• a.a. - Başvekil Dr. f:ündcn sonra kayınaıkam olmuı, eveıa Ke- memur yetiıtirir., derlerdi. Bu tenkit ile 
- lkıde bır, Arnerıka nın Uzak- ı tini tebarüz ettirmekte ve müttefik _ Refik Saydam refakatinde İktisat Ve- sandıra ve s:ı.ir bir kaç kaymakamlı1ctan mekteplerimizin ıahai teıebb!iae kabiliyet-

t~rktaki " yeni nizamı ,, anlama • lerin bu tedbirlerden bitarafların uğ- kili Hüsnü Çakır, İstanbul mebusu ı;ı;r!;ıi~:ı\~~~ ı~~ez.::~ğ:n":ıata: ~=h!.em::yde~e:~~O:r~~i i~~Y!:::= 
ltıakta olduğu ve meseleyi dar hu- Ali Rana Tarhan olduğu halde, bugün sarnfı olan merhum, 1908 inkılabında mü- rufu bilir, plinlı hardıet euniye ahımıı, 
kukçu zihniyetiyle muhakeme etti- saat 18.30 da Ankara'ya dönmek üzere him bir rol oynamış , meşrutiyet devrinde kuvetlerin raa)'Ollel orpnizuyonunu yapa-
ti söylenmektedir. Eğer " dar hu - lan Sovyetler ile garbi Avrupa'da şehrimizden ayrılmış ve istasyonda Şanı ve Erzurum valiliklerini ifa etmiş, bilir gençler yetiıtirmediğini .kastederler -
l 1 milli mücadelede AtatUrk'iin emrinde ça - di. Fakat bu meziyetler yalnız husust te -llkçu zihniyeti ,, muahedelere ria- meıgul olan ngiltere deiil, Ameri- Hükümet ve Parti erkanı ile muhtelif lışmı:ı, Büyill: Millet Meclisine Erzurum ıobbüaler için olduğu ka<lar memur için de 
l".:t nl)ktasını:la iarar demekse, Ame- ka'dır. Bu sebepledir ki Japonya müesseseler ve havza işletme idare - mebusu olarak iştirak etmiş, parti hizmet- lhımdır. Eğer mektep~.r bu meziyetten 
tika daima " dnr hukukçu ,, olacak- gerek lngiltere'ye ve ıerek Sovyet- leri müdürleri ve kalabalık bir halk lerinde bulunmuş ve sonra üçüncü umum mahnım gençler yetittiriyoraa bunlar iyi 
t müfettiş tayin cdilmiıtir. meıımır da olamular. Jandarma devleti fik-ır, Japonya'nın " yeni nizamdan ,, ler'e karıı §İmdilik bir " idareimas· kütlesi tarafından uğurlanmı§tır. Son senelerde hastalığına rafmen vazi- rindcn b.lan ve memurda hususi tıceebbüs-
kasdettiği Amerika'yı Uzakşarkta lahat ,, siyaseti takip ediyor. Ve A- Valimiz Karabük'e kadar Başveki - fesinden ayrılmamıştı. Çalıtkan, dlirllst, lerl idare edenlerde aranan eva&f olmama -
&lak ) d kt A 'k b merika'nm gittikçe artmakta olan Jimize refakat eylemiqtir. vatanperver ve halkçı idi. Kendiaini tanı- mu sacarlı ııddetmiyen ıörülli artık bir asız an ınna ır. merı a u • :ı yanlar hatırasını hürmetle muhafaza ede- tarafa bırakmalıdır. Devletin iktxsadi işle-tıu anlamamakta israr edecektir ,,. bu tazyikı göz önüne getirilirae, Ja- **• ceklerdir. Kurucu bir azmi ve miiıkülleri rinde çalışan memudan bir tarafa bırakı-
. Görülüyor ki Japonya'nm yakın pon muamması azıcık çözülmüt o - Haber aldığımıza nazaran Başvekil y~en bir .hey~canı v~rdı. Öllimü, tehri • :ronım, bir belediye reisinde, bir kaza kay-
11tikbalde kar•ılınacağı en büyük lur. Dr. Refik Saydam bugün ög- leden evcl mızde derın hır tee::sur uyandırmıştır. Ya. malmmında aranacak 098el bir bmu&i te-
lll "' • • • ı kınbrının acılarmı payla11r, ~dl- ~tin baeında ~-*dalla de -ll&rız tarki Avn pa'da me§gul o - A. Ş. ESMER ıehrımızc avdet etmig olaci\klardır. !eriz. ~ 11wıda mıdır? , 

Seçilen heyet mektepteki merasimi 
müteakip do~ru Çankay:ı'ya gitmişlc:
ve Milli Şefimiz tarafından kabul 
buyurulmuştur. Milli Şef mektep ve 
mektep mezunları hakkında iltifat\"' 
bulunmuşlardır. 

Aynı heyet Erkanıharbiye Reisi 
Mareşal Fevzi Çakmak'ı \'e Milkt 
Meclisi Reisi Abcliilhalik Renda'yı 
evlerinde ziyaret etmişler ve mülki -
yelilerin derin saygılarını arzetmiş -
lerdir. 
Aynı heyet şehrimize avdet etme. 

leri beklenen muhterem Başvekilimi -
ı:e de Mülkiye mezun" "nın derin 
saygı ve bağlılıklaruu arzedecek· 
tir. / 
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Kabakların fasilesi Harp ve kadın Türk Üroloji Dergisi 
TÜRKİYE 

RADYODİFÜZYON POSTALAR 
TÜRKİYE ANK 

Acayip tabirlerle zihninizi yor- g-ından v"t · 1 · • • 1 amın erının nısbetini fay• Ötedenberi kadın daı"ma sulh ı0 le 
mıma.k için onun fencesini yazmı- dasız tekrar etmeğe lüzum görme· 
yorum, o tabirlere merakınız varsa dim. beraber anıldığından, yukardaki baş-
ne olduğunu elbette benden iyi bi- M d lığı biraz yadırgayan okuyucular 

a enleri bakımından da bal ka b 1 b·ı· F k lirsiniz. b ğ d u una ı ır. a at bugünkü hayatı 
Bu nebatat fasilesi insanlar için a ı eğerli bir yemektir. En lü- gözönünde bulundurursak, kadının 
k ..__ ~umlu on iki madenden kükürtle harpte.ki mevkiini daha iyi görmü~ o-

pe •• ,..........,tlidir. Bu mevsimin §eref- ıyottan baıkası tamamdır. Yalnız luruz. :s 
li yemeklerinden bal kabağı, helva- r w. k 

çe. 1.gı pe az, yüzde ancak yanm B ·· ··k h 
cı kabağı o fasileden oldukları gibi ı uyu arpten sonra, kadın umu-

mı ıgram İse de yanında biraz man- • h b 
yaz mevsimine keyif veren hıyar, mı ayatın ütün sahalarına o kadar 
a:ı· .ız kabağı, kavun, karpuz da 

0 
g:'"nez madeni bulunduğundan, hı· girdi ki. artık erkekle kadın arasında 

fasileden ıa ..... Jırlar, kavunun da b z~~ ın_eşhur filozofumu7.un yaptığı bir iş bölümü mefhumu kalmadı, ve 
"· u gıbı, bır oturuşta bir tepsi bal kaba f aaileye ~irmesinden dolayı onun - . eksiden olduğu gibi, artık bugün ka-

h 
gı yeyınce İnsanın haylice kuvet bu d k - h 

E•maNAYMAN 
ğunda tereddüt edilmez; kabul edile
cek metot her ne olursa olsun. 

Cümhuriyet neslinin seçkin ve gür
büz kızları, çalışkan sıhatli ve ener -
jiktir; 29 teşrinde alkışladığımız yav
rular bu yolda en ümit verici örnek
leri gösterdiler; lakin onlar bir taraf
tan yetişe dursun, diğer taraftan bu • 
günün sıhatli münevver ve ileri türk 
kadınlığı, yarının bir takım ehemiyet
li ihtimallerine karşı şimdiden hazır
lıklı bulunmalıdırlar. 

Türk Uroloji cemiyetinin organı o· 
larak üç ayda bir neşredilen "Türk 
Uroloji dergisi" nin üçüncü yıl 12 in
ci sayısı inti_şar etmiştir. Değerli dok
tor ve profesör B. Behçet Sabit Er -
duran'ın idaresi altında mesleki vazi
fesine büyük bir muvaffakiyetle de -
vam ettiğini görmekle memnun oldu· 
ğumuz bu mecmuanın son sayısında 

Atatürk'ün ölmez hatırasına ithaf olu
nan yazılarla birlikte bir mesleki e
tüdleri ve müşahedeleri ihtiva etmek
tedir. Sayısı 50 kuruş, yıllık abonesi 
2 liradır. 

Radyosu Rady 
SALI - 5-12-1939 
Saat : 

12.30 Pro::ram 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Tiırk miıziı;:i : 

Çalanlar: Cevdet Kazan, Refık F 
san, Reşat Erer, Kemal Nı;;•aıa 
hun. 
1 - Oukuyan: Mefharet Sağna.k • 
l - Şemsettin Ziya - Huseyni şar 

Yaslanıp yatmış fira;ıı nazına. 
2 -Ahmet Rasım - Hicaz şarkı ( 

hastasıyım. 
3 - Endoronlu Yusuf • Hicaz şer 

Ateşi aşkına raptettım. 
4----· ~chnaz ljarkı - Ben pe 

akkmda şark ile garp arasında bü- ı w ın ve er ·ege ma sus işleri birbirin • Kızılay kurumu dersler açtı, bu 
yük bir ihtilaf vardır: kavuna §ark- ~c~gı §Üphesizdir. Potasyom made den ayırmak kabil değildir. BiJakis, faydalı derslerde yurt kadınlarına Söz söylemek ve iş başarmak 
ta yemiı, garpte sebze derler. Bere- nın en pek hatırı sayılacak kadar büyük içtimai ve iktisadi inkilaplar. hasta bakıcılığı öğretiliyor. Anatomi, sanatı 
ket versin ki bu ihtilaf kavunun yal- bul~~ması da bal kabağının pehli- cemiyetlerin bünyesinde mühim de - bakteriyoloji, salgın hastalıklar,. ço- Hayatta muvaffak olmak hakkında 

f - . ed' van ıga da ynrayacağma delalet e ,,.b- işiklikler vücuda g!"tı'rclı'. k b k h' ı· l nız sı atı uzenn ır, lezzeti ve gü. d · cu a ımı, zc ır ı gaz mevzu arı Ü- pratik tedrisatiyle Amerika'da büyük 
er. ş· -'-Ar zel kokusu hakkında bütün dünya ımdi kimse, diinyada şu işleri er- zerinde dersler veriler~·- ' • ..;.i tatbi- bir şöhret kazanmış olan Dale Karne-

müttefiktir. Kabak fasilenin pek eski zaman- kekler ve bu işleri kadınlar görecek- kat gösteriliyor: bu güze· "'!.: hayırlı gie'nin "Dost kaıanmak., isimli kita-
Kabak fasilesinin hususilerinde lardan kalmı§ bir ~öhrcti vardır: tir demiyor. Buglinkü formül daha te~ebbiis iftihar uya111ııııe ;ak mahi- bı evelce muharrir Ömer Riza Doğ • 

biri de insanlardan bazılarının 
0 
fa~ Bal kabağı ile helvacı kabağının, .:iyade, şudur: "İlerlemiş bir milletin yettedir. Fakat p.:önuı '"'"Qa gösterilen rul tarafından dilimize çevrilmiş ve 

aileden sebzelere benzetilmeleridi bir de, hıyarla kavunun çekirdekle- bütün işlerini kadın erkek elbirliği i- rağbetin daha faz.• OJ.nasını istiyor. büy iik bir alaka ile karşılarıarak kısa 
Mesela kabak gibi adam ..• Fak:~ ri bir arada yenilirse aşk duygusu- le ve istidatlarının nevi ve mahiyet • Lis:le:irnizdc A~~larımıza aske~l~k r zamanda ikinci tabı yapılmıştı. 
Kereıteciyan efendinin türle dili etı- nun tafkınlığını giderir, derler. Bu le: ine göre hep beraber görecekler - derslerı bıle vermege başladık; nıçın ICJayatt ff k 1 k .. b 

tes·n· k b k f ·ı · d h d' . . . -ı a muva a o ma , ıtı ar ve 
ınoloji lugatine bakılırsa insanın ı n a a ası esın e angi ma· ır" memleketın yetışkın bayanları. ser • nu"fuz ka k .1 k d. 

d 1 d ·1 • ıd· b . zanma , sevı me ve sev ırt· 
kabağa değil, kabağm insana ben en er en ı en ge ıği henüz anla- Fakat, bu noktayı da dikkatten ka- est olan zamanlarından bır kısmını mek ·çi r · 1 1 . 1 zetildiğini kabul etmek lazım geli • §ılamadığı gibi, Amerikalıların ka- çırmamalıyız: normal zamanların dı- memlekete, bugün, yarın, obtirgün ta•h ~irn·· ~~u~ 11 

;er şc~ c~n . ı. ~e 
Onun kavlince kabak koca kafa d r. bak yemeğe dü~kün olmalarından şında, şöyle vazifelerle karşılaşılır faydalı olacak bilgilere, melekelere m:ıvaffak~;e~fna ~n ~tan :rn~ıre.nı~ 
mektir. Koca kafa ile kabak arası: sonra orada nüfusun azaldığını gös- ki kadın ve erkeğin birbirini bütün hasretmesinler? Türk kadını böyle den olan "S" s " ti ıc: a.mı berın 
da benzerliğin isbatına lüzum bil~ teren istatistikler tutulmamı~tır. faaliyet sahasında tamamlaması icap ~!ir hizmetten ancak zevk ve iftihar mak sanatı,,

0

~i;ri :~:ri ~: ışbu a~:rf~ 
yoktur. Gene onun dedı"gWı"ne go··re A G. A. eder. Biliyoruz ki üsütünde yaşadı - uuyar. .. . f . . • · .. . .. .. t . . aynı mutercım tara ından dılımıze 
zarbayca.n lehcesinde kabak alı ğımız kurenın hem pek buyuk, hem ngılız dostlarımızın bu h\lsusta 'l k Ah t II 1. K' . n d . .

1 1 
. b. k . d" .. .. . . çevrı ere me a ıt ıtapevı ta-

• dı' b · d. 11.'I· 11 · · · 1 d k d.kk • . ra ın an neşre ı mıştır. 400 buyuk mani.sma gelir, nitekim kabaklaf me enıyetçe ı er emış ır ısmı, şım· ı uşunup tatbık ettıkleri şeyler cid. f d d'l . . .. .. 

mak kendini göstermek, kabağında Yugoslavya maliyec'ılerı ·1 u vazF.ıyette ıAr.1 Jl ısa 'derımı;ı:lı, . ~- en p.e 1 ate ~ayı~tir, ve iyi bir sayfalık bir cilt te~kil eden bu kitap 
denildiği vak.itte de kar§ısma çık gı tere, ransa manya an a abılı- "" - .ı netıcesındc bunlardan 125 .1 1 .. 150 k ~ f. 1 · • H .. h d b" · · · • cı t ısı urus ıyat a satılmak· 
mak demektır. Şu halde birine bal • rız. enuz arp yangının an .. . . ... ıuıu, ızım ıçtımaı bünyemiz t d -
kabağı yahud kabak gibi adam de- isi anbul' a geldiler kalmış, fakat medeni vazifele ......... ..ı alı i muvaffakiyetle tatbik edebilir; a ır. 
nilirse o kimsenin bundan dolayı ca rik bir takım cemiyetler de, yarın gö- lakin her şeyden evet şu prensipi Hayatta muvaffak olmanın yolları-
nı aıkılmasma mahal yoktur. Aksi- İstanbul, 4 (Telefonla) - Yugos. rünebilecek türlü korkulu ihtimall \ " kabul etmeliyiz: nı ara~tıran her kes bu kitaptan bü • 
ne bal k b w f • lavya'nın tanınmış maliyecilerinden karşısında kendini techiz etmekle Kadın, yalnız bir sulh perisi deg-il yük istifadeler temin edebilir. 

' a agma şere verdiğinden 
dolayı koltuklannm kabarması la· Belgrad bankası müdürü Aleksandır mc~guldür. aynı zamanda savaş hemşiresidir: ve 
%ım gelir. Bugoyeviç ve sigara kağıdı fabrika. Acaba, Türkiye'nin, bu hususta ala- bir cemiyet ne kadar terakki ederse, 

Zaten öyle olmasa da, kabaklar törü Honfi -bugün İstanbul'a geldi. cağı vaziyet ne olacaktır, ve ne olma- kadının oradaki mevkii ve vazifesi o 
nebatat arasında pek ,erefli bir fa- Yugoslavyalı maliyeciler Türkiye ile lıdır? Türkiye kadın hukuku bakı - kadar fazla yükselir. Şu halde daima 
ailedir. Yeni Amerikalılar bu fasile- iktısadi münasebetlerin genişlemesi mından, dünyanın en ileri sırada bu· hatırımızda tutalım: kadın erkek ci
nin sebzelerine, hele bal kabağının için tetkrklcr yapacaklarını söyleme!< ~~~~~i;:;elcketlerinden birini teş • ele yüriimelidir: barışta ve savaşta ... 
,..orb "l k k b - ı t _ te ve bu münasebetle icabederse An-
'7 aıı ı e sa ız a agının sa a ası Türkiye'de kadın, her hakkın • 
na pek d-tk."n oldukl d k • kara'ya gideceklerini bildirmişlerdı·r. da u u arm an ° a n, siyasi haklarından da k kl 
dar sevdikleri yemkelerinin Avru- ka • er e · er 

dar istifade etmektedir, o halde 
padan ve Asyadan gelebileceğine ke d · · ----------------
ihtimal vermiyerek bütün kabakla- f -.ıı n ısınin vazifeleri de 0 kadar ge· Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Ha-

3 günden beri bütün Ankara nişlemek icap etmez mi? 
rm ilk vatanı Amerika olduğunu id- İngili.z, Fransız gazetelerinde, mec- kimliğinden : 
dia ederler. Halbuki yeni Amerika- u L h ı · d k' U S mu:ılarında görüyoruz, bugiin 0 mem- Ankaranın Silme~ ~a a lesın e mu ım 
lılarm atları daha oralara gitmez- lek 1 d k d . . • .. iken 20. ı. 939 tarıhınde vefat eden Çıp-
~en pek çok Önce kabaklann hensi et er e a ının ıçtımaı rolu hudut bk oğlu Osmanın terekesine mahkemece 

..- boylarına kndar çerçevesini büyült • el konmuı olduiundan kefaleti haaebi,.Je 
Asyada ve Avrupada bilindiğinden 1 f mü tür. yani kadın cep ell~ dn m:t -..1• ......... r h•I oldu u h";1d• 'bllcu .... 
b "dd" k sa on arını alkıştan sarsıyor, , ' . le alacaklı ve borçlt• ların ve mıra~ ç ının ve 

u ı ıanm pe çocukça olduğu kurşunu karşısında yurt toprağını saiki resmiyelerle beraber bir ay zarfında 
d d • takdirden çınlatıyor ... Sine-mey an aaır... müdafaa eden erkeğin, vatanda boş Ankara 3 üncü sulh hukuk mahkemesine 

Amerikalılarm kabaklara bu ka- ma aleminin eşsiz mucizesi hır müracaatları ve alacaklarını vaktiyle ka-
aktığı iktisadi, teknik ve faaliyet - · 1 · · h 

dar dütkün olmaları, hele sakız ka- Büyu .. k kudretlerinin ölmez yıt ettınnıyen erın mırasçıya ne ,a sen 
sahalarını doldurmakla vazifelerini ve ne de terekeye izaf~ten takip edemiye-

bağmı çiy olarak salata. halinde ye· temsili tamamlamış sayılmıyor; gerçi bu fa. cekleri ilan olunur. 4543 

meğe rağbet etmeleri vitaminler:n VATA N aliyetler pek verimli olarak devam et- Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Hakim-
ke~fedilmesindfln sonradır. Çünkü mektedir; fakat diğer taraftan da ka- liğinden: 
kabakların her biri - o fasileden o· 

1 I< U 
dın, ta cephelere kadar rikkat ince • Ankaranın Nazımbey mahalluinden Ö· 

lan hıyarla kavun dahil olduğu hal· R TARAN lik evcilik vesair .b.' ' fl l ıü altı aylık oğlu Sevket'e ait batapu mu-
de - birer vitamin hazinesidir. ' . . e gı ı ana vası arı- tasarnf olduğu Mecidiye mevıkiinde 4 D. 

nı teşmıl ıle vatan müdafaa eden mikdarında tarla içinde bir arılık ve bir 
Bu bakımdan en başta, zaten ka- A R s LA N yurt kardeşinin huzurunu, rahatını, oda esk~cn yapılmış ve ilave olar:t!_c bi: 

baklarm en hürmetliai olan, bal ka- te · I'ğ' . . oda yenıden yapılmış olan ah:sap bag: evı 
mız ı ını sıhatını temıne çalışarak, olup bu tarla ve evin kıymeti muhammene-

bağı gelir. A vitamininden yüz d Büyük muvaffakıyetlerle de • a eta aile yuvasının ılık havasını, mu- si bin lira ve gene ölüye ait Solfasol Ak· 
gramda 2800 ölçü verdiğinden kı- harebenin huşunetli muhitine kadar taş.mevkiind~ 400 lira ~ıymeti ~uhammc-
vırcık lahna yapraklarına pek ya- vam ediyor nelı 20 D. mıkdarında bır tarla ıle gene 

yaymaktadır. aynı mevkide 240 lira kıymeti muhammene 
kın demektir. Bundan başka yüz AYRICA METRO JURNAL Hiç şüphe yok ki her memleket, li ve 12 D. tarla gene aynı mahalde Çac;a-

MAHKEMELER 

Varlık 
Bu kıymetli fikir ve sanat mecmu

asının ı ilkkanun 1939 tarihli 154 ün
cü sayısı intişar etmi§tir. Bu sayıda 
şu yazılar vardır: İsmail Hüsrev Tö
kin, Milli Şef İsmet İnönün'nün eko
nomik prensipleri, Yaşar Nabi: Maa
rif meselesi, Dr. Münip Hayri Ürgüb
lü: Teşkilatı esasiye kanunumuz ve 
devletçilik, Rüştü Şardağ: Edebiyatı· 
mızda vatan duygusu mefhumu, Or • 
han Veli: şiire dair, Oktay Rifat: şi
ir, J. H. Rosnytime küçük milletrin 
tarihi eh~miyeti, Türker Acaroğlu, 
Bulgar akademisi ve Sofya üniversi -
:t..c:.•i :ne rlyat;' ı A' •• .~ ..... ....,c:•u•• a -
gozler hakkındaki pek enteresan e
tüdü bu nüshada devam etmektedir. 

Kolayca evlen, zengin ol.. 

Halil Dural imzasını taşıyan bu ki
tap taşıdığı isimle orijinal bir mev
zua temas etmektedir. Kolayca evlen
me ile zengin olmak gibi aşağı yuka
rı her kesin arzu ettiği oldukça güç 
iki işi, muharrir, isabetine kani oldu
ğu usullerle zahmetsiz elde edileceği
ni söylemekte ve bu usulleri nasihat
ler halinde tavsiye etmektedir. Anka
ra cezaevi matbasında basılan bu ki -
tap, 50 kuruıa satılmaktadır. 

Müdafaa Ekonomiı:ı 

şanım. 

2- Okuyan: Muzaffer İlkar : 
1-Vecihe: Kanun taksimi 
2 - Rahmi bey - Hüseyni şarkı • 

cap nazerıde ıuhsun 
3 - Bimen Şen • Hüseyni p.rk 

Bahçemde li.le de var. 
4- Refrk Fersan . Bir kaçı biri 

rek. 
5 - Faiz kapancı • HU.eyni prk 

Aman dailar canım dağlar. 
6 - --·--· Hiıseyni şarJı:ı - Sevdiğ 

cemalin çıinki &'Oremem . 
13.30-14.00 Müzik (Hafif müzik - Pl.) 
18.00 Program 
18.05 Mcmlc ·et saat ayan, ajane ve met 

oroloji haberleri. 
18.25 Müzik (Cazband - Pi.) 
18.55 Kanuşına 
19.10 Türk milzifi: Klasik proıram 

Ankara Radyosu kume ıes ve 61 
heyeti - İdare eden: Mesut Cemıl 

19.50 Konuşma 
20.05 Türk müziği • Karışık program. 
21.00 Konser takdimi : Halil Bedi Yöne 
ken. 
21.15 Müzik (Radyo orkestrası • Şef : D 

..Praetorius): 
1 - F. Mendelssohn Bartholdy • Rı: 
Blas üvertiırü. 
2- Ed. Grieg - Norveç densları 
3 - Fr. Smetna - Şarka (Senfo.:ı' 

parça) 
'4- joh. Strauss - Perpe!uum ıruıb 
5 - E. Von Rezniczek - üonnıı LJ • 

na ope.rasınclan üvcrtlir. 
22.00 Memleket 11aat ayarı, ajans haberl:o " 

ziraat, e6ham - tahvilat, kamb.y1.1 • 
nukut borsası (fiyat) 

22.20 Serbest saat. 
2'2.30 Müzik (Operetler - PJ,) 
22.55 Müzik (Cazband • Pi.) 
23.25-23.30 Yarmki program ve kap3nı: 

Ayın 1 ine kadar ihrru:at 
ruhsatnamesi almıyanlar 

Ticaret Vekaleti, bu ayın on b .. ~ :. 

ne kadar ihraç ruhsatnamesi yenil~ · 
mek için vesika ibraz etmiyen ihra· 
catçılara ait malların gümrükten re· 
çirilmesinin kanuni mahzurları olcu· 
ğunu kendilerine tebliğ etmiştir, 

tı blr m vz .. naııne gelmiştir. Ve )'.cnı liaıl. 
metodları artık ıeatıyetle ıspat ctmiDtfr~'\ j 
harpte r.afer veya mağlubiyetin bir mern• 1 

leketin iktisadi bunyesi ve organizuyonll 
ile c;o-k sıkı bir münasebeti vardır. 

Bu itibarla ortaya yeni bir faaliyet .,e 
tetkik sahası çıkmış bulunmaktadır: MU· 
dafaa ekonomisi. 

Ar'kada!jımtz İsmail Hiiıırev, biıı:dı bll 
vadicle ilk etraflı ve özlü tetkik eserini 
viıcude getirmiş olmak itibariyle tebrilı: 
ve takdirlerimi:ze fazlasiyle hak kuan • 
mıştır. 

İsmet İnonü'nün jktisadi prensiplerin 
milli müclafaa He mıinasebetine da.ir bit 
söziyle başlıyan eserde ŞC"Vket Süreyya'• 
nın "Ordu millet" mevzulu yazısı baıa a• 
Immı!i ve ondan sonra ıu bahisler tetkilc 
olunmuştur: Topyekun harp, müdafaa e• 
konomisi mcfhwnu ve problemleri ( l -' 
Müdafaa ekonomisi mefhumu, 2 - Meın· 
lekctin umumi ekonomik müdafaa kudreti. 

J - Memleketin hususi ekonomik mii• 
gram bal kabağında Bl vitaminin- Gece için lütfen yerlerinizi ev- kendi alışkanlıkları, ananeleri ve ken- ta !11ev1ı:iinde. 320 lira k.ıymeti muhamme· 
d 20 B2 d 40 C 't · · d . . . . • nelı 32 D. mı.kdarın<la dığer tarla ve gene 

en • en • vı amının en velden kapatınız. disıne has olan duygularıyle ıçtımaı aynı mahalde kızılbacak namı diğeri Kızıl-
Genç ve değerli iktisatcı İsmail Hüsrev d~f_aa kudreti). ~üdaiaa ekonomisi teıt· 

T .. k. b' k ı h ı· 1 . l k ı latı problemlerı o ın, ır sıra ma a e a ım e gazetem:z· · 
5 ölçü bulunur. Helvacı kabaP,ı bııl yardıma koşar; bunun için filan bayırda 340 lira kıymeti muhammeneli ve 
kabağı gibi lezzetli olmamakla be- Seanslar 2,30 - 4,30 - 6,30 memlekette pek faydalı olan bir ted- 3~ D. ~iktarındaki t~rla!_ar ve bağevi onbeş 

b • ··ı ··ı d 9 d . . _ . . . . gun nıuddetle ve bılmuzaycde 23-12-939 
ra er aynı o çu er e vitamin verir. a birın, dıgerınde ıyı netıceler verme - cumartesi giinü saat onda mahkemece sa-

de çıkmış olan müdafaa ekonomisı hak - ı Eserin sonuna ilave edilmiş olan muh· 
kındaki etÜdünü gcni!)letip ilaveler yap- . telif. memleketler~e müdafaa ekonomısı 
mak suretiyle güzel bir cilt halinde neş- teşkıitı hakkındakı mal\lmat, yapılmış o· 
retmi:stir. lan tetkiki fili misallerle tamamlamak ba• 

Sa.kız kabağı He hıyar ve kavun Tel: 2193 mesi mümkündür. Ancak ileri ve me- tılacağından taliplerin yüzde yedi buçuk 
da insana haylice vitamin getirirler- deni her c . t' .f 'd .. t pey akçesiyle birlikte Ankara 3 üncü sulh 

.. kımından çok faydalıdır. 
Dun ufukl~rım sar!flı_ş o!~n kara bulut- Lıiyik olduğu alaka ile karşılanacağını 

\. ...ı b emıye ın, ı asın a muş e • hukuk mahkemesine müracaatları il!n olu-
H de timdi onların mevsimi olmadı- ·- rek ulundukları esas vazifeler oldu· nur. - 4554 

lann karanlııında mıllı mudafaa mesele- hiç şuphe etmeditimiz bu değerli eseri 
ıi, bütün memleketler için son derece haya. biıtün münevverlere tavsiye cderi:ı. 

HULASA 
Bir ıimal memleketinin bir Burjuva ailesine mensup 

To!Ü~ Kröger, belki annesinden aldığı cenup kanının 
tesırıyle, daha genç yafiında artistik temayüller izhar 
ediyor. Daha on altı yaşında sarışın eenç İnge Holm'a 
a~ık oluyor, aşkın bütün iztirablarını duyuyor, fakı:t 
buyük hayal ıükiitiyle dünyada aşk ve sadakatin imkan
sız old.uğunu görüyor. ve kendini tamamen sanata, :iiİ
re venyor. Şimdi bir artist arkadaşına sanat hayatın· 
dan edindiği tecrübeyi, bilhassa kendinin sanat nazari
yesini anlatıyor. 

"Bitirdim, Llsavvet,l\, dinle beni. hayatı seviyo
rum. - Bir itiraf bu. Alınız bunu, ve saklayınız, bu 
güne kadar kimseye söylemedim bunu. Hayattan 
r.efret ettiğim, korktuğum, ona haknret veya Janet 
ettiğim söylendi, yazıldı, hatta tabettirildi. Bütün 
lıunlan memnuniyetle dinledim: ho§uma gitti bu! 
Ama gene az yanlı§ değil. Evet, hayatı seviyorum, 
Güliiınseyorsunuz, biliyorum, niçin. Fakat, yalva -
rırım. Edebiyat telakki etmeyin, söylediğimi! Cesar 
T'orgia'yı yahut onu tahta çıkaran bilmem hangi 
ı '?rhot felsefeyi dü§ünmeyiniz. Nazarımda bir hiç
ti, o Cesar Borgia, ondan nefret ediyorum, ve asla 
nn!amıyacağım, nasıl acaip ve iblis olana ideal pıı· 
yesi veriliyor. Hayır, bu, hayat, ruh ve sanatın ebe· 
di zıddı olarak görünen hayat, - bize kanlı bir bü
yüklüğün, vahşi bir güzeliiğin görünüıü gibi gelmez. 
Bize, adinin haricinde bulunan bizlere, fevkalade 
birteY gibi görünmez; fakat bilakis, bizim hasretini 
çektiğimiz diyarı, normal, makul, sevgili olan şey -
ler te§kil eder, teshir edici bayağıhğiyle hayat, teş
kil eder. Daha uzun zaman için sanatkar değildir, 
a:ıizim, o kimse ki en son ve en derin hulyasmı za· 
rif, garip, ve §eytani §eyler teşkil eder; o kimse ki 
saflığa, basitliğe, canlılığa ve biraz cemiyete, nis -
yana, itimada ve beteri aaadete kar§ı duyulan has
reti tanıma: - gizlice, ıiddetle her günkü bayağı 
hayatm aevk ve neıelerine karıı duyulan haareti ••• 

No: 12 
"Beşeri bir dost 1 insanlar arasında bir dosta sa

hip olmanm beni mağrur ve bahtiyar krlacağına İ· 
namak istemiyor musunuz? Fakat bugüne kadar 
ancak ,eytanlar arasından, ucubeler, iğrençler, bil
ginin dilsiz krldığı hayaletler, kısacası, edipler ara· 
smdan dostlar edindim." 

"Bazan bir kürsüye çıktığım olur, ner hanıi bir 
salonda, beni dinlemek için gelen kimselerin kartı· 
smda bulunurum. Yalnız, o zaman, ba§mıdan şu 

geçer: Etrafımdaki halka b.akarken, kendi kendimi 
mütahede ederim, kalbimi, gizlice dinleyicilerin i
çinden benim için geleni, hayranlık ve minnettarlı· 
ğı bana doğru yükseleni, sanatımın beni kendine İ· 
deal bir bağla bağladığı kimseyi ararken, yakala-

nm." 

"Bulmıyorum, Lisavveka, aradığımı; belki bulu
yorum, pek iyi tanıdığım sürüyü, cemaati, ilk hırİs· 
tiyanlara benziyen bir topluluğu; çirkin vücudlu 
ve güzel ruhlu insanları, daima düıen insanları, ne 
demek istediğimi anlıyorsunuz, bunlara göre tiir 
hayattan alınan tatlı bir intikamdır, - daima ıstı
rap çeken, arzu ve iştiyaklarla dolu ve fakir kimse· 
leri buluyorum, ve asla başka birini, Lisavveka., ma
vi gözlülerden, ruha muhtaç olmıyanlardan birini! •• 
._ Ye aonra, baıka türlü olıa idi, meınınm olmak; 

tayanı teessüf bir ınıantıksızhk olmaz mı idi? Haya
tı sevmek ve bununla beraber bütün vasıtalarla onu 
kendinden yana çekmeğe, inceliklere, melankoJile
re, edebiyatın bütün marazi asaletine kazanmağa 
çalışmak saçma ve manasızdır. Yer yüzünde edebi
yatın saltanatı artıyor, sıhat ve masumiyetin hük
mü eksiliyor. Şimdi bu eksilenden geri kalanı en bü· 
yük ihtimamla muhafaza etmeli, enstantane at 
manzaraları ile süslenmiş kitapları hala seve seve 
okuyan insanlan şiiri sevmeğe sürüklememelidir." 

"Zira, hulasa, sanatı taklid eden hayatın man
zarasından daha feci bir manzara mevcut olabilir 
mi? Biz artistler ancak amatörü, üstelik, bu vesile 
ile, sanatkar olduğunu da tahayyül eden canlı ada
mı tamamen hakir görüyoruz. Emin olunuz, bu bi
çim nefrete kendi tecrübemde rast geldim. Pek ki
bar insanlann cemiyetinde bulunuyorum. Yiyor, i
çiyor, ve konuşuyor, çok iyi anlaşıyoruz, ve bir an 
kendimi, temiz ruhlu ve normal kimseler arasınd.:ı 
kaybetmekle memnun ve minnettar hissediyorum, 
sanki hemcinslerim arasında bu]unuyormutum gi • 
bi. Birden (bu vakidir) bir zabite, suvarelik kıya -
fetine yakıımaz bir tarzda hareket etmeğe mukte
dir olacağmı asla zannetmeclifim, güzel ve güçlü 

bir delikanlı, bir mül~.111 •l•ia ~or, vı ••r•· 

simsiz nazmettiği birkaç §iir parçasını okumak mü
sadesini istiyor. Şaşkın gülütlerle arzusu yerine gf!• 

tiriliyor, ve projesini mevkii icraya koydu. Elbise• 
sinin bir kıyısında sakladığı bir kağıt parçası üze
rine yazılı eserini okudu. Musiki ve aşka dair, derin· 
den duyulmuf olduğu kadar manasız bir §ey 1 Düşü
nünüz, sorarım size biraz, bir mülazım 1 Bir cemi· 
yet adamı! Doğrusu ihtiyacı varmı idi buna? ••• Gü
zel. Ve sonra, olacak oldu: asık, uzun suratlar, bir 
sessizlik, birkaç sahte takdir alameti ve orada bu-

lunanların hepsinde bir can sıkmtısı. Bu patavataı~ 
delikanlrnın toplantıya getirdiği rahataızlrkda be· 
nim de bir suçluluk hissem bulunduğu, farkına var• 
dığım ilk manevi hadise oldu. Ve hiç ıüphe yok, so
ğuk ve müstehzi nazarlar, zanaatinde bu zavaHınrn 
çamur karmak istediği kimsenin Üzerine, bana, çev
riliyordu. ikinci vaka §U idi: biraz önce, ıahsma y :> 

duruşuna en büyük hürmet gösterdiğim bu adam, 
birden gözümden düıtü, düttü, dü~tü ... 

Benliğimi hayırhah bir merhamet kapladı. 

Diğer birkaç cüretli ve merhametli efendiler gibi, 
ben de ona doğru ilerledim, ve dedim: tebrik edf\• 
rim; Bay Teğmen, ne gÜzel istidat. Hayır, cidden 
nefis. Ve az kaldı, omuzuna vurayım. Fakat hayır 
hahlık, bir mülazıma kartr duyulacak his midir ? 
Kendi kabahati. Orada, irtikap ettiği hatanın, ha
yat pahasına olmadan, sanat defnesinden bir yap -
rak, bir tek yaprak koparabileceğini sanarak itle
diği günahın cezasını büyük bir t•tkınlık içinde çe• 
kerek, duruyordu. Hayır, buradll, me&lekdaıımla, 

suçlu bankacı ile mutabıkım. Fakat, ne dersiniz, 
Lisavveka, benim bugün Hamletvari bir gevezeli • 
iim yok mu ?. • 
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FİNLANDİYA LEHiNDE 

ULUS -5-

Harbin dördüncü gününde 

Finlandiya şiddetle ::~~~r.';~1:~:~~i~·=r~:.... (B•§• 1 ;..; sayfada) 

Bir 
vazife 4 

B. liselY•f ın bir Fransız 

gazetesine beyHıtı 

m U ka Yem el ed il yor ·~:·:~~~~~;:;dı~b~:nko::~:~~ ~~~~ 1 ~=~~:~a:.:~:t~!:r~:~;.:r~r,.;~ 
nıye ın ~ egı ır ,,. beri verecek: İngiliz orduau Miau-

Plnlondiy/!ı~~ 1 ~~.:yf:~:1rak ~:.~~k!ı!~:::7,!!~::!:~. ~::~~~ bi~8i~t~::~~::m~~v:":ı:•;!~ş.:!~~ 
1 

~:~~n g':::ri~~:~ ~~~;;~=.:~~ 
tezabürcülere teıekkür etmeğe mec - tediği takdirde 9 ve 10 kanunuevel iç- (Başı 1 inci sayfada) 1 harbiyesi tarafından tebliğ edilmiş- m~şkulatında~ ıatı!adey·ı· bıle duşün· biri yüz milyonlann mukadderatım 

Büyük tezahürler yapılıyor 

bur olmuıtur. timalarında hazır bulunabilir. Mese- mensup bir kadınla görügen Royter tir: 1 mıy~~. Bu.lgarıatan .ın musalemetper • deği§tirecek kanlı bir sahnenin ku· 
NUmayifçilerin Sovyet elçiliğine le, ltalya'nın bu hakkını istimal edip muhabiri, kadına ne yapmak niyetin- Askeri mıntakaya mensup kıtalar v~rlıg:ne ışaret ettıkten sonra Bulga- ı lisinden yurduna ilk olarak yeni bir 

Citmelerine mani olmak için polis etmiyeceğidir. ltalya'nın iştirak et • de ol~u~unu ıormuş, kadın şu cevabı ileri hareketlerine devam etmişlerdir. rıstan ın halk~ tesadüne devamlı bir alıı veriş mevzuu bulduğunu haber 
fevkalade tedbı"rler almı•tır. . . t su. rette çahştıgını ve _hunu kendisine vermek ~stı"yor. 

• s mesı veya etmemesı harici siyasetin- vermış ır: Murmansk istikametinde ricat etmek- • 
Almanya'nın Roma büyük elçisi deki tahavvül ve inkişafın mühim bir Halk •altin te olan Finlandiya kıtalarını takibe blırçok, defalar sempatı_sini isbat eden ı Modem ve müthiı silahlarla top· 

buwlın Berlin'e gı"tmı"•tı"r. . . 1 k " N 1 ba h 1 talya nın hoşnutsuzlugunu göze ala • r • . ... d d ··ı it d -&.. s nışanesı o aca tır. - oe yramına azır anmak i· devam etmekteyiz. Ovkhta, Rebola, • . agın yuzun e egı a m a ve ua-
c• mal tl'/tal" • Jb" 1 ı d"l · · · . ~-· . R rak zecrı tedbırler zamanında dahi t"" d _ h f 1 •1 ıo e ıa z;ecn te ır er şaret e ı mesı ıcabeden diğer mü- çın evı tcuuır edeceğım. usların es- Porsozero ve Pehrozavodsk istikame- . . - . . un '1 çarpıımaga azır anan mı • 

:.,,·yor tatbık ettıgını hatırlatmıştır. 1 r d b" ••• _ him bir nokta da şudur: kisi gibi yaşamamıza mani olacakları- tinde kıtalarımız huduttan 15 kilo- • • • yon a m arasm a ır gazetecı ıçın 
Roma, 4 a.a. - Giornale d'İtalia Letonya, bu devrede konsey azasın nı zannetmiyorum.,, metre öteye kadar ilerlemişlerdir. Ka- Bulgarııtan nıçın Balkan görülecek ve nakledilecek neler 

&azeteainde Virginie Gayda, Finlan - dandır. Bugün Sovyetlerin hükmü. al- Halk sakindir ve soğukkanlılığını reli berzahında, kıtaatımız Mustama- paktına girmiyor? yoktur? Fakat Amerikalı dostumuz 
diya'nın Rusyaya kartı zecri tedbirler tında bulunan bu memleket, bu vazi - muhafaza etmektedir. Köylere sığı - eki istasyonunu işgal' etmişlerdir. Başvekil müteakiben Bulgarista'ın tecessüs hissini bırakarak memle-
tatbikini iıtemiye hakkı olduğunu yete rağmen harici münasebetler aa - nanlar, ev sahipleri tarafından teha- Baltık filomuz Finlandiya körfezin- sene başında balkan paktına girmek-- keti için g a r i P yerine f a y • 
kaydederek Milletler Cemiyetini en hasında nazari hükümranlığını muha- lükle karşılanıyorlar, umumiyet itiba- de küçük ve büyük, Surusaari, Tavas- ten ne sebepten imtina ettiğini anlat- d a yı anyor ve yurttaşlarmm ken• 
tipik vazifelerinden biri karşısında faza etmiştir. riyle, ahali halk hükümeti denilen saari ve Tytaersaary adalarını işgal mıştır. dinden h e Y e c a n l ı deiil 
bulunduracak olan bu müracaat kar Oçüncü mesele, riyaset, meselesi - Cüceler hükümetiyle, onun sovyetler- etmiıtir. Havanın fenalığı hava faali- Bu sebepler, daha pakt akdedildiği k a z a n Ç 1 ı haberler beklediğini 
tıaında Milletler Cemiyetinin hattı dir: le imzaladığı muahede ile ve devlet yetine mani olmuştur. zaman kendisine bu imkanı vermemiş düıünüyor. Ve bu hal göateriyor ki 
hareketini merakla bekliyor ve diyor Normal olarak riyaset, Yugoslavya merkezi olan şimdiki Terioki kasaba- olan sebeplerin aynidir. Zira pakt her yerde harp haberleri araamda 
ki : tarafından derhute edilmek icabedi • siyle istihza etmektedir. Finlandiyalılar her tarafa Nöyyi muahedesine sadık oian kom- iktıaadi olanlar - bilhaaaa çarpıf-

Finlandiya .. tahrik edilmi9 bir taar- yordu, fakat Belgrat hükürneti, bu Gazeteler, sovyct askerlerinin, Fin- lorpÜ koydular şularla mevcut hududunun müdafaa - malann durgunlaıtıiı devreler. 
tuz. ithamı ve hatti JÜphesi altında meıuliyeti deruhte etmek istemedi - landiyalılara silah atmağa gönülleri Berlin, 4. a.a. - Moskova gazete • sını takviye etmektedir. Bulgaristan de - daha çok alaka ile takip edil· 
bulundurulmaz. Bu memleket, istik - ğinden bu vazifenin ifası Belçika'ya razı olmadığını kaydediyorlar. Mat_ lerinin neşriyatına göre, Sovyet kıta- ise böyle bir taahhude girişemez. Bul-, mektedir. Bu, modem harplerin He• 
l&ıinl kazandığı gündenberi Rusya ile terettüp etmektedir. buat buna dair iki hadise nakletmek- atının ileri yürüyüşü Finlandiyalıla· garistan bir gün müsalemetperver mü· 

1 
hsade bağlılığının herkeace anlqıl

~e Ruslarla hiç bir münasebeti olma- Konseyde müme11illeri bulunacak tedir. Subaylar, iki askeri rüvelverle · rın her tarafa torpil koymaları yüzün zakere yolu ile 1915 deki hudutlarını dığını izah eder. Ayni aebepledir 
dığmı gösterecek tarzda hareket et - olan devletlerin listesi ıudur : vurmuşlar ve diğer askerleri, bir Fin- den durmuştur. tekrar bulmak ümidinden feragat e - ki eylülün batındanberi eazete • 
ltıekten bir an halt kalmamı§tır. Belçika, Polonya, Çin, Dominik landir~ ala~ına karıı hücuma geçir_ Pravda diyor ki : demez. Bulgaristan'ın vaziyeti sarih, ler okuyucularına, birçok aiyaai ve 

Bu bal gösteriyor ki, Sovyet istila· cümhuriyeti, Fransa, İngiltere, Yu - mek ıçın mıtralyözle tehdide mecbur samimi ve dürüsttür. ı askeri haberler yanında, günün ik· 
•ı aala Finlandiya tarafından değil, nanistan, İran, İtalya, Letonya, Yeni- kalmışlardır. " Her tarafa torpiller konulmuştur. Bitaraflar paktına gelince, bulgar tıaadi tedbirlerini de ayni ehemiyet• 

f ka t S R B 
Sokaklar, evlerin kapı altları, dük - h k d b"ld" k 

! t yalnız Ruaya tarafından ihdas zelanda, Peru; sveç, ovyet usya ir başka sefer, bir sovyet tayva- ü ümetine bu hususta bir malUmat I e ı ırme tedirler. Harbin cere-
td"l · y 

1 
• · kanlar, daireler her taraf torpille do- .1 . d . ı m••tir. ugos avya. resı beyaz bayrak çekerek yere inmiııı, 

1 
d b v.e. rı .. mıt _eğ. ıldir. Fakat hükümet her 1 Y. anına.ve. n_etice.sine müessir olacak 

I k
. d -:r u ur ve unlar karla örtülüdür ... k Bir talyan gazetesinin Konseyin içtimaını ta ıp e ecek o- tayyareciler harp etmek istemedikle- turlu tekhfı balkan barışına hadim ı ı tısadı amıllen belirten yazılara 

yadılrlan lan a11amble içtimaına yeni reisin in- rini söylemişlerdir. Patlıyan lağımlar olmak arzusuyla tetkika amadedir. Şu ıse hemen her gün rastlarız. Ame-
Roman, 4 a.a. _ .(Havas) _ İtalya tihabına kadar B. de Valera'nın riya- f:.itltletli kar lırtınaları şartla ki, bu teklif bulgar milletinin rika'nın bitaraflık kanununu tadil 

• JA l k d" S 'S Helsinki, 4 a.a. - Finlandiya'nın h • f . \ırnumi efkarı ve matbuatı Finlandi • set etmesı öZım ge me te ır. ovyet Finlandiyada çok •iddetli kar fır- t ayatı men aatlerini göz önünde tut· etmesıne iktıaadi mülahazalar h&. , k. 
1 

:r talya'ya ısmarladığı 25 Savoia tayya- 1 d k" 1 }·a'ya kar•ı Sovyet taarruzuna ıııiddet- Ruıya nın 9 anunueve celsesinde tınaları vardır. Bu vaziyet çok iyi ka- ma ı ır. , ım· 0 muıtur diyenlerle aksini dü-
:r s .. ·ı b 

1 
d b reainden 10 tanesi Helsinki'ye var- ·· 1 le hücum etmekte berdevamdır. mumessı u un urup ulundurmı- yakçı olan ve ruslardan daha iyi gi- şunen er, aylarca sütunlarda mÜna• 

Katolik organi olan ltalia gazetesi yacağı henüz mali\m değildir. yimli bulunan Finlandiyalılara yar- mıştır. Fransız komu .. n·ıst kaşa ettiler. Sovyetlerin Almanya'· 
halen Avrupada revaçta olan tiddet Arjantin'in fikri dım etmektedir. . Finlandiyalıların bildirdiğine göre, Y• iktısaden ne kadar yardım ede-

B 
. . - birçok Sovyet kı taları lag-ımlar kurul- bı·ı - · h d b 

\lsullerinin Veraay muahedesinin iti- uenos Aıres, 4 a.a. - Hariciye na· Dıger taraftan alınan haberlere gö- b 1 h kk d ecegı ya u unun yardım aa· \. M" d muııı olan Tericoki ormanında bu laA- me us arı a ın o y 1 w •• • d s;ıtrını iade ettirdiğini yazıyor. zırı, ılletler Cemiyeti umumi katibi re e rualar, Finlandiyalılara karşı s 
1 mıyacagı uzerın e az mı yazıldı? 

Gazete, beteriyet ve adaletin en ip- B. Avenola bir telgraf çekerek, Ar • henüz ağır tanklarını kullanmamışlar- ğımların patlamasiyle mahvolmuıtur. Hulasa gazetelerin, günlük haber • 
tidat kaidelerinin bu kadar laubalilik- jantin hükümetinin kanaatince Fin - dır. Şimdiye kadar kullandıkları tank Sulh tecabbu"su .. •• açılan tahkikat fer dıırnda, meaele olarak temas et• 
le ayaklar altına alınmasını tiddetle landiyaya karşı Sovyet taarruzunun ların en ağırları 5 tonluktan fazla r Paris, 4 a.a. - Eıki komünistlerden ve tiği bir iktiaat mevzuu her "zaman 
takbih etmektedir. Sovyetler birliğinin Milletler Cemi- değildir. "amele ve köylü" denilen parli.ınento aru· vardır. 

llalva Milletler Cemiy•tine yetinden çıkarılmasını istilzam etfnek Finlantliya teblioi Mo•koıHIJan henüz; cevap pu basından oıan mebuslar aleyhinde a.dli Türk ba•mı d~ harp iktıaadiyatı-" ~ o mak&mat tarafından ac;ılmış olan tahkikat 1 k 
iftiralı etlecelr mi te olduğunu bildirmiJtir. Aakeri vaziyet hakkında dün neş- gelmedi kati safhasına ıirmiıtir. Grupun elli iıki nm meme ete yapacafı teairler Ü• 

Londra, 4 a.a. - Milletler Cemiyeti Sovyetler Birlioi Milletler redilen bir fin tebliğinde ıöyle deniJ- Helainki, 4 a.a. - Finlandiya hüküme . izuından yalnız birisi tahkikat harkinde zerinde daima haaaaa olmuıtur ve 
'- • e mektedir .· tinin ıimdiıki ihtilifın muslihane bir ıuret- bırakılmıştır, çfüıkü ırupun teşekkülünden dıtarıda içeride alınan kararların 
aOnHyıniıl cumartesi içtimaı. Lon • ı C•-ı"vell!nı" t-L _J-eL mı"? evel aaJcere alır.mıı idi. Diier elli biri, ka- lek dttf'I 

411 1 
-·· " && ••"' ........ 1C C h d k d d 1 ahd te halli çarelu ini aramak ic;in yaprnıı ol • mem etçe bil" · · pxı 1 mahaflllnln dlkb- Kopenhq, 4 LL _ Politiken ıaze- ep e e ar an o ayı m ut bir duiu teklife M041kova'dan henüz cevap a- rarname ile feahedilmiı olan bir fırkayı ınmeaıae, ve me.tah· 

tini celbeden bir takım meseleleri ba- tesinin Riga muhabirine göre, Sov - faaliyet olmuıtur. Yalnız Ladoga gö- hnamamıştır. Siyasi mahfiller, bu teşebbü- dyenideı;ıl t~~il eahtmk~-~thamkaına vle hakl~ın- sbil, müatehlik bütün vatandaıların 
hismevzuu etmektcdı·r. ı·· . su ff k" tl . 1 a verı ec ..... m uınıyet rar arını aaır· unlara .. tedb" 1-L!ı 

Y
etler birligwi Finlandiya meselesı"nı· u ıımalinde kıtalarımızın faaliyeti n muva a ıye e netıce enmesi ümidi . laştırabilecek olan sair ithamlara cevap gore ır a .Wmuine 

h. kesif olmu ve dü man a w ır za iat vermek mecburiyetindedirler. S2 mebustan • e enmız emaa e çahpmıJar. ~"J;~~~~~~~~::~~:-:::~~~~~89ılt;;in~~~~İr;;;~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~n;i~n~p~e;k~za;y~ı~f;o~ld~u~g~u~m~ü~ta~lc~a;s;ın~d~a~dı~r~"~~~~~~~~~ aazet 1 · • ~-1 ttı hareketidir: · · · edi-.i lilih a1&mda ve- eh,. Ticaret Vekilİmi&İD rad70 ile 
İtaıya. ıı klnunuevelden itibaren lunan gölü geçmekte milşkilAt çek- ~üzakereye imade bulunduiunun bir deli- ratnlmı Jant ~..,..,,. ......_. k • ~ Brtaacr Jroa---• 

Leningrat önüne mayn döküldükü için 

Rus filosu· kara ordusLİ 
ile işbirliği yapamıyor 

Pöti P.arizyen'in muhabirine göre 
Fin mukavemeti kaqıamda Ruslar genit askeri 

harekatta bulmımata mecbur kalacaklar 
Paria, 4 a.a. -Franıız gazeteleri, Finlandiya'ya yapılan teca· 

\'Üz meaeleıiyle metgul olmaktadır. 
· Mesele, eveli aıkeri bakondan, bilahare diplomatik bakondan 
Çok mudil telakki olunmaktadır. 
L Pati Pariziyen gazeteıinin Finlandiya körfezindeki huıuıi mu
aabiri Edmond Demaitre, aıkeri vaziyet hakkında fU malUnıab 
•ermektedir: 

Mubuematın hatladığı 1 kinunu • 
evel gi1nü, Hangö önünde deniz çar -
1>1pnalar1 olmuştur. Finlandiya sahil 
1-taryalan, bir sovyet torpido muh -
tibinl batırmıya ve "Kirov" kruvazö
tilnU mühim surette hasara uğratmıya 
lhuvaffak olmuıtur. 

Cuma günü geecsi, hariciye halk 
komiseri Molotof. Tallin hükumetiy
le muhaberat tesis ederek, Kirov kru
"az6rUnün, tamir edilmek üzere, Tal
line girmesine müsaade istemiıtir. Bu 
nun üzerine sabahın üçüne doğru, 4 
~tonya römorkörü denize açılarak 
t11namiyle iıtimalden çıkmıı vaziyet· 
te bulunan Kirov kruvazörünü getir -
llıi1lerdir. 

Sovyetlerin, yeni elde ettikleri Bal
tık memleketleri üslerinde bulunan 
C:Üziltamları, Kronştad'a dönememek -
t!dir. Çünkü finlandiyalılar Lenin -
tradın önünü maynlarla kapamıılar • 
dır. Finlandiyalılar aynı zamanda el
lerinde bulunan bütün denizaltı ge -
llıilerini de ıeferber etmiılerdir. 

Bu terait altında rtis filosunun, ka
radan, hareket etmekte olan Kızılor -
du ile itbirliği yapabilmesi pek de 
llıilmkUn değildir. Bu ise finlandiyalı
ların pnalarını ciddi surette arttır • 
llıakt.adır. Şuraıı gittikçe atiklr bir 
l:ıahiyet alıyor ki finlandiyalıların 
lnuJravemetini kırabilmek için ruslar 
f:nit nkert harekatta bulunmak mec-

riyetf yle brfılqacalrtır. Finlandi -
)a7111.flı67.ll ve Helainkiye giriı U• 

kert bir tenezzühe benzememektedir. 
Gayet gizli tutulmasına rağmen, 

Pöti Parizyenin hususi "muhabirinin 
öğrendiğine göre, Moakova dün Tal
lin hükümetine, sivil muhafaza kıta
atının dağıtılması. günde bir aaat rad
yo ile rusça neıriyat yapılması ve ni
hayet Estonya polisine bir rus müşa
hit konulması için müracaatta bulun
muştur. Bu tedbirler, Baltık memle -
ketlcrinde efkarıumumiye ile müca
dele hedefini gütmektedir. Filhakika. 
bu memleketlerin, halkı, cesur Fin • 
landiyaya karıı aempatilerini gizle • 
memektedir. 

Yar~lı Sovyet ltnıva.zörii 
Tallin'Je 

Stokholm, 4 a.a. - Tallinden bildi
riliyor: 

Finlandiya sahil bataryasının ate
ıine hedef olduktan sonra, dün bura
ya gelen Kirov SOY.yet kruvazörünün 
mürettebatı arasında müteaddit yara
lılar bulunmaktadır. Aynı menbadan 
verilen bir habere göre, kruvazörün 
Eatonyada tamiri için anlapnalar ya
pılmıttır. 

Bir telız;ip 
Tallin, 4 a.a . . - Sovyetlerin Kirof 

kruvazörünün 2 kinun evelde tamir 
için Tallin limanına getirildiği habe
ri yalanlamaktadır. 

Sovyet hükümetinin Estonya'ya ba 
zı istekler bildirdiği hakkında Ame -
rika Jraynafındaıı verilen haberler de 
.>.:alanlanmııtır. 

. 1 F" 1 d" h oldugunu ve Rusya' b t kl"f" k b 1 1 ır, otuz rd8 hapiMnedecllr. b ı __.ar türle mış er, ın an ıya toprusuna bu su- nın u e 1 1 a u · Hikim, bu hafta içinde son istic;vapla- aammm bu hizmetini kola•laıtıra-
:s den imtina etmesi ta:kdirinde bundan mu··_ ba ı kt 3 

retle ~olay bir hedef teşkı" l etmı"cıler· ıı · b" ra ş ıyaca ır. cak deg-erli b·ır tedb.ırd"ır. Ancak _ :s teve ıt ütün mesuliyeti üzerine almış ol- B • k ·· • 
dir. Buz bazı noktalarda muhacimle- duğunu beyan etmektedirler. ır omunı•l propaganda oli•İ harp ıebebiyle sık aık alman !•-tı" • 
rin ayakları altında kmlmııtır. . ~u .teşeb~uı., burada tebarüz ettirildiği kqletlilJi aadi tedbirlerin bill .. aaa büyük :Ü~ 

aibı, Fınlandıya nın hakkaniyet esasları da- Parı"a 4 a a P · t b" k ·· t h ·ı k- 1 • 12 -vvet ta·vv-e•ı" ı"mha etI~•.ı,· h' , .. - arıs e ır omu - a aa ut eaınce anlaıılmaaı ı'rın· .., ., ,,-• uc:ı ılinde müzakere arzu ettiğini ve aynı za. · T 

Amsterdam, 4 a.a. - Telgraf gaze- manda enternasyonal ihtilifların hallinde mat propaganaı ofisi meydana çıka - ~adyo ve gazete dııında çalıpnak . 
teainin Helsinki muhabiri, 12 bombar kuvetli bir ıilih olarak kullanılmaıımı red rılmııtır. Ofisin hedefi "komünist ıater. Kolaylıkla kabul edebilin'z ı.! 

eyediğini göstermektedir. l"kt" · · k b ld 1U dıman tayyaresinden mürekkep tam genç ı ır,, cemıyetın te rar tesisi i- u yo a en emin ve müeaair vaııta 
bir Sovyet filotilisının Finlandiyalı- Mo•kova'nın vaziyeti çin ilk iş olarak bir gazete neşretmek- müstahsille sık temaaı olan münev. 
lar tarafından, lmatra'da tamamen ti. Polis hazırlanan ilk nüshayı hazır ve. r zümre yİlni memur ve muallı"m• 

Moakova, 4 a.a. - (Havas) Finlandi - ld • hald 1 · d mahvedildiğini haber vermektedir. Y~. tarafından İsveç vaaıtaıiyle yapılan o ugu e e e geçırmiıtir. Ofisin . ır. Onlardan İıter vazife bqmd 
Diğer taraftan üç filotili, Helsinki müza.lı:ere teklifi hakkında burada hiç bir müşevviki olan eaki komünist gençlik ıster Halkevi çatıaı altında muhit a. 
dahil olmak üzere, bütün Finladiya haber mevcut deiildir. ler umumi kitibi Georgea Piere, 15 le~e~ müatahaili aydmlatma 
cenubuna cereyan veren muazzam e· İsveç sefirinin bir demarı yapıp yap • kişi ile birlikte tevkif edilmittir. mılh mudafaa hizmetlerinden byıı·r1' 

mad_ıi.ı henüz meçhul i1e de Sovyet bükü • 1 k • 
lektrik fabrikasını bombardıman et - metu~n Finlandiya'da kendi ajanı olan j o ara ' ıatiyebiliriz. 
meğe çalışıyordu. Finlandiya batarya- Kuuaınnenden bal'ka hiç bir hiıkümeti ta- lmanya Mac• fİcarelİnİ . Bir fazla iatihaal etmek Teya ia-
ları 11 tayyare düıürmügler, 11 tayya- d~~=i~;n:,~ı!:ıc t~~r~;r:sb:ı!:ı~:! : tıhaal edilmit bir teYi deferle aat• 
re de Finlandiya tayyarecileri tarafın- tadır. kOnfrOI efmeie (ihJIJOf mak, fÜpheaiz bu memleketin refah 
dan yere inmeğe icbar edilmittir. ve mukavemetini artınr. Buna yar-

Düne kadar Rusların Helsinki ve DıJardaki akisler : Londra. 4 a.a. - Alman iktısat mü- dunm bir vazife olduğunu takdir 
Viborg üzerine yaptığı hava hücum - tehaaam olup, Almanyanın diğer dev etmiyecek yoktur aanınz. 
1 

• Jetlerle iktıaat müzakerelerini idare 
arı netıcesinde, ekaeriai kadın ve ço- Muhtelı"I ""emleketlerJe 

k 1 
·?· eden doktor Clodiua'un macar harici 

c~ o mak üzere 200 - 250 kişi ölınüJ-
Kemal VNAL 

tur. daki~ihnlandiya ve Sovyetler birliği arasm _ ticaretini alman kontrolü altına koy-
. arbm dıı memleketlerde doa"urduıı:..· mağa ve Macaristan ı"ht" 1 Al M ı· V Zeh'"rlı" oa• mı? k:i 1 d .... ıyaç arını • a ıye ekaAletı' hukuk 

0 .. a • er, evam ediyor. Muhtelif mahreç • · 
Londra, 4. a.a. - Helainki'den bil • !erden aelen telıraflara ıöre: =~i::ıı; ıstcdiği gibi tayine çalış - mütavirliği 

dir"ldiğin ·· F" Vaıinaton'.da beyanatta bulunaıi B. M ' .. ı.. e gore, ınlindiyalılar'ın ~~":elt bir kac; eline kadar Sovyetler Bir· Almanya, bir taraftan Macaristan'ın aliye Vekaleti eski müşavir avu 
butun cephelerde göstermekte olduk- hın ıl · • u _ ... _ kati d B v . e -~ıyaaı m ~~tın knilip kesil - Almanya ya satacağı eıyanın birliate arın. an . ehap Bucak, Maliye 
lan mukavemet aona ermedikre bo - ~_ıYeccıı:;ı hakkındaki kararını bildireceiini · · Vekiletı h k k ·· · ~ soylemiıtir. sını diğer taraftan harice müsait prt u u muşavırliğine tayia 
ğucu gaz bombaları ile büyük mik • p· la d" h""k larla aatabı"leceğı· eıyanın bı"rer lı"ate- edilmittir. 
yasta bir hava taarruzu icra edecek • .. 1.~ n ıya ıı ümcti, Amerika'nm te -

. ıebusune. cevap vererek, Sovyetlerin de sini tanzim edecektir. ---------------· 
lerıne dair ruslar tarafından aavuru • ·~·nı ıekılde hareket etmeleri tartiyle ai • 
lan tehdit üzerine korku ve teliıa dü- ~il ~~ı bombardıman etmiyeceiini bil • Alman • macar kliring hesabının 
ten bütün ecnebi sefaret heyetleri, nnııtır. mahsubu 35 milyon aterline baliğ o-

T okvo' tla lacaktır. 
Finllndiya payitahtını terketmiıler - " 
dir. 

Petaamo'nun henüz Finlandiyalı • 
lar'ın elinde olduğu ve şehri ziptet -
mit olan rusların Finlandiyalıların 
mukavemetlerini kıramamakta olduk • 
lan teyid edilmektedir. 

Bin ru• alım öldü 
Terijoki nahiyesinde liiımlanmıt 

olan bir arazide vukua gelen bir infi
lik neticesinde bin kadar rua askeri 
telef olmuıtur. 

Finllndiya hükümeti, henüz Hel • 
sinki'dedir, ve bir sığınakta toplan -
maktadır. 

Almanya'nın Dorau vapuru bu aa • 
hah 445 alman, 72 italyan, 60 rus ae • 
far~ti memuru, 32 estonyalı, 2 ermeni, 
1 lıtvanyalı, bir iaveçli ve 35 beyaz 
rus'u hindi olarak Helsinki'den Re • 
val'a doğru yola çıkmıttır. 

Sovyeflere göre : 

b. JaJ?.On hariciye nezaretinin nlahiyettar 
ır m~meuili Sovyet - Finlandiya ınlaı -

ma.zhıı karııaında henüz bir vaziyet ala . 
mıyacaiını beyan etmiştir. 

Almanya ve Sovyetler birliği 
Ronıa"da c;ıkan La S~a'nın Berlin 

mubıııbiri, Sovyctlerin Finlandiya'ya karıı 
ya~ıı olduklan taarruzun ve huıl etmiı 
alıduau beynelmilel akislerin Rusya ile Al
manya'yı biribiri.ne daha ııkı bir surette 
~~lamütan baıka bir netice veremiyece • 
.,mı yazmaktadır 

. Bu gazete, Abnanya ile Ruaya'run Hin
diaha tan'dan İnciltere'ye karıı müıterek bir 

re.kete ırec;ecekleri haklunda Berlin'de 
musırrane deveran eden bir pyiadan bah
setmektedir. 

Bir Baltalı palrh mı? 
Y <?rkishire Post'un aeked muharriri di

Yor kı: 
"Ru.ya - Finlandiya buhranının batlaıı

ırıcı~ beri, H.itlcr, Baltılı: haldmıda Stıa
lin ıle. yeni bir ımt Ddetmiye ç.al11'"9ha. 
dır. ~ı~Nılrib, İnee demki ve ochnu, al • 
man ıçın haıy&ti Qir mcıfuti haizdir 

. İyi menbalardan ırclen haberlere · ıöre, 
H1,tler, her ıeyden evel Stalin'in Besarab-

Sof17d teblifi Ja Y! •lmurnı iatemekte ve Stalüıi buna 
Moakova, 4 a.a. - Tu aj-ıı bil- tetvık 411demektedir. Filhaıkilı:a, eter Sov-

d
. . mu yetler ~~~~ette blmna, Ro • 
ırıyor: man,ıa. •ert nnbmmı ta -
Leninırat uked mıntakuı erklıu ?~~~foder bu 1Urctle harpta nae

..__ 19YUUUlll& temin e,li;recclııtir, 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER ...................................................... 
X Solya - İtalyan kitapları seraisi ka

panmııtır. 

X Jldsilto - Ramen haber verildiiine 
aöre, Meksika tuttuğu petrol siyasetini 
takibe devam edecektir. 

X Tiran - Buraya ıelmekte olan Kon
tes Ciano, ziraat nazırı B. Ta•İnari ve 
Arnavutluk iıleri nazırı B. Benıni Draça 
varmışlardır. 

X NevyorJ: - Patenon'dan haber veril
diiine ıöre, zabıta ihbar üzerine Pasaik 
nehri kenarında bir dinamit depo1u bul . 
muıtur. Nevyork'un bir çodıı: mahallelerini 
berhava ctmiye Ufi ıelecck kudrette olan 
bu . dinamitin komüniatler tarafından V est 
Poınt harp akademiainden çahndıiını 
muhbiri aöylmıektcdir. 
~ .NevyorJ: - Gazeteler, bahriye neza. 

retının onar bin ton hacminde iki kruva • 
zör •ipariı edilm•inin Ameri.kanın ı 943 
•~esine kadar •*iz bin tonu tecavüz et • 
mayen kruvuörler intaaına mliaaade eden 
1936 Lcındra i.tillfımn her türlü kıymetini 
lı:aybetmiı olduiu mütaleumda bulundu • 
iunu tebarüz ettirmektedirler. 

X Berlin - Prusya ziraat tecrübe mü . 
esseseleri ilk defa olarak bu IODbaharda 
pamuk Yetittinnb-e muvaıffak olmuılardır 
Bittılbf ıimdilik ftııml tecrtibeler mevzw:İ 
wu.tir. Simdi doinaclaa dotnıya açık ha
vada ekiletiiloc• bvetli fidanlar yetiıtir
mek iciD çhplmlıktadu. 

f 

Ankara Borsası 
4 1. kinun 1939 fiyatlan 

ÇEKLER 
Açılıt Kapanıı -

Londra 5.2375 S.2375 
Nevyork 130.36 130.36 
Paria 2.8810 2.8810 
Millno 6.82S 6.825 
Cenevre 29.30 29.30 
Amıterdam 69.2S 69.ZS 
Berlin - -Brilkıel 21.575 21.57S 
Ati na 0.97 0.97 
Sof ya 1.6125 1.6125 Prq - -Madrid 13.605 13.60S 
Vartova - -Budapqte 23.807S 23.8075 
Bükreı 0.91875 0.9187S 
Belarad 3.175 3.17S 
Yokohama 31.625 31.625 
Stokholm 31.175 31.17S 
Moııkova - -
ESHAM YE TAHViLAT 

Anadolu Demiryolu 
Peıin 

1. ve il. 38.7S 38.75 
Anadolu Dcmiryo'u 
% 60 23.50 23.50 
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DIV ANI MUHASEBAT 

Mürokip muavinliği 

imtihanı 
Divanımuhasebat Reisliğinden 

Münhal bulunan divanı muhasebat 
mi.ırakip muavinlikleri için ıs k3.nu • 
nuevel 939 cuma günü saat 9,5 da ve 
14 de Divanı l\1uhasebat binasında 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

1 - Asli maaş miktarı 30, 35, 40 li
radır. 

2 - Ali mektep mezunu olup ilk 
defa memuriyete gireceklerden as -
kerliğini yapmamış olanlara altı ay 
için 25 lira verilir. 

3 - Memuriyette bulunan talip -
)erin 25 lirada bir terfi müddetini ik
mal etmiş olmaları şarttır. Bunlara 30 
ve bu derecede bir terfi müddeti ge
çirmiş bulunanlara 35 ve 3S lirada 
bir terfi müddeti geçirmiş olanlara da 
40 lira verilir. 

4 - İsteklilerin 14 kanunuevel 939 
perşembe günü akşamına kadar birer 
kıta fotograf, nüfus hüviyet cüzdanı 
askerlik vesikası, tahsil derecesini 
gösteren vesaik ve memurin kanunun .. 
da memuriyete mani addedilen has -
talıklarla ma!UI olmadıklarına dair 
resmi tabip raporu, memuriyette bu
lunanların da sicil cüzdanı veya onun 
yerine kaim olacak vesaik ile birlik
te bir arzuhal ile divanı muhasebat 
riyasetine müracaat etmeleri lizım -
dır. 

5 - Halen memuriyette bulunan
ların imtihanda muvaffak olmaları 
halinde tayinleri mensup oldukları 
dairenin muvafakatinin istihsaline 
mütevakkıftır. 

6 - Aynı derecede muvaffak o -
lanlar arasında tahsil derecesi ter 
c:ilıe sebep olur. 

7 - Şimdiye kadar mürakip muaa -
.inliği için istida ile müracaat etmiş 
olanlardan vesaiki noksan olan veya 
Tttaiki tamam olup da imtihana gir
miyenlerin hakları sakit olur. 

(6042) 16023 

P. T. VE T. MÜDÜRLOCO 

2 No. lı Fincan alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

ı -Taahhüdün ademi ifasından do· 
layı 50.000 adet 2 No.lu fincan açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (12SOO) mu
vakkat teminat (937,5) lira olup ek
ıiltmesi, 8 kanunusani 940 pazartesi 

günü saat (11) Ankarada P. T. T. 
Umum müdürlük binasındaki •atın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler, muvakat teminat 

makbuz veya banka teminat mektu
biyle kanuni vesikalarını hamilen 
mezk<lr gün ve saatte o komisyona mü 
racaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. 
levazım. İstanbulda P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. 

(5960) 15917 

Oaymon pil takımı 

alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün 

den: 
ı _ Talibi çıkmıyan 2SOO adet 

komple Daimon pil takımı pazarlıkla 
aatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (4250) mu
vakkat teminat (318,7S) lira olup pa
zarlık 18. 12. 939 pazartesi günü saat 
(16) da Ankarada P.T.T. umum m.Ü· 
dürlük binasındaki satın alma komıs· 
yonunda yapılacaktır. . 

3 - İstekliler muvakkat temınnt 
makbuz veya banka teminat mektubu 
ile kanuni vesikalarını hamilen mez
k<lr gün ve saatte o komisyona şart· 
lan öğrenmek için de Ankarada P 
T. T. levazım !stanbulda Kınacıyan 
hanında P.T.' •. levazım ayniyat şube 
müdürlüğüne mciracaat edeceklerdir. 

(5911) 1S930 

D. DEMIRYOLLARI 

Parke taşı alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia

yonundan : 
Eski~ehir istasyonunda İdarece gös 

terilecek m•haldc teslim edilmek şart
tile beher adedi yedi kuruş hesalıile 
6300 lira muhammen bedelle 90000 a· 
det parke taşı kapalı zarf usulile ek • 
ıiltmeye çıkarılm•ştır. Eksiltme 
11-12-939 tarihin~ raslayan pazartesi 
günü •aat 11 on lı;rde H.Pa'a da gar 
bin~sıntl::ı birinci İsletme Komisyonun 
ca yapılacaktır. !;tckliler eksiltm_e 
şartnamesinde yazılı muvakkat temı· 

nat ve 2190 sayılı kanunda yazılı ve -
saik ile teklif mektuplarını eksiltme 
günü saat ona kadar komisyon reisli 
ğine vermiş bulunmalıdırlar. 

Bu iRe ait s:ırt~ı.me ve mukavele 
proj,.sini p1.r":l~Jz olaralc H Pa~ada yoJ 
Ba·rr.üf ttişliğinden alaLil'rler (9557) 

/59990 15962 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık çam tomruğu 
Dursunbey Devlet Orman Iılet

meıi Revir Amirliğinden: 
1 - Dursunbey Devlet orman işlet

si istasyon temruk deposunda 69 NO. 
lu istifade mevcut (512) adet muadili 
(S27) metremikap (877) desimetre mi 
kap çam tomruğu a.liık arttırma ile sa
tılığa çıkarılmıştır. 

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

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

4 - Tomrukların beher gayrima -
mul metremikiibının muhammen bede
li (II) lira (70)) kuruştur. 

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

6 - İstekliler muvakkat teminatla
rını hamilen 13-12-939 çarşamba günü 
saat 15 de Dursunbey Revir amirliği
ne müracaatları ilan olunur. (990S/ 
6163) 16093 

ANKARA V ALiLi(' 1 

Şose tamiri 

ULUS\ 

3 ka!em yaş sebze ahnacak 
Orman Koruma Genel K. Satmalma Komisyonundan 

Cinsi miktarı Muhammen bedeli 
kilo Lira Kuruş 

Lahna 8500) 
Ispanak 13000) 1087 50 
Pıra.sa 11000) 

İlk teminatı 
Lira 

&Z Her üı;tiniln 

1 - Onnan koruma genel komutanlığının talimg!h eratı ihtiyacı için yukarıda 
cins ve miktarı yazılı üç kalem yaş sebzenin 11-12-1939 pazartesi günü saat 11 de 
Ankarada Yeni,ehirde orman genel kom utanhı;ı binasındaki satın alma komisyo -
nunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Sartnamesi her gün komisyor..da cö rillebilir. 
3 - İsteklilerin muayyen gün ve saatte komisyona gelmeleri ilin olunur. 

Orman 
Cinsi 

Pirinç 
Kuru 

(6187) 

2 kalem 
Koruma Genel K. 

Mi.ktarı 111. Bedeli 
Kilo Lira 

8,000 2000 

erzak ah nacak 
SatınBlma Komisyonundan 
ilk T. Pazarlık tarihi 
Lira 
150 12-12-1939 

Giinü 

Salı 

16251 

&atı 

11 de 

Kafulye 15.000 1830 137 12-12-1939 Salı IS de 
l - Orman .koruma genel komutanlık talirngalu eratı için yukarıda cins ve mik

tarları yazılı iki kalem erzakın hiralarında gösterilen gün ve saatte An&arada Ye -
nişehirde orman koruma genel k. binasındaki satın alma komisyonu tarafından pa -
zarlığı yapılacak1ır. 

2 - Şartnamoler her gün komisyonda görülebilir. 
3 - İstekliler muayyen gün ve saatte komisyona gelmeleri ilin olunur. 

"6189" 15152 

Zayi makbuz [hazır şose parçasının esas1ı tamiratı 
Nafıa Vekaletince tasdikli 1498 lira 

_Orman Koruma Genel Komutan • keşfi mucibince açık eksiltmeye ko -
hgından : . nulmuştur. 
255~rn':~~ar~~:-Uı~:a~~ka:;ni~~ur~:eıı~~ 2 - Eksiltme 18-12-939 tarihine rast 
makbuzu boş alarak :z~yi ol:nuı;tur. Hiik - layan pazartesi günü saat 14130 da To
mü oJmadıgı ild.n olunur. (Ci22SJ 16165 kat Vilayeti umumi meclisi salonun-

! da yapılacaktır. 
VILA YETLER 3 - !ık teminat 113 liradır. 

, 4 - Gazete ilan ücreti, Del1aliye 

Kiralık : 
Kiralrl Konforlu Daireler - Yenişe· 
hirde YUbcl caddesi&ıde Mimar Kemal 
mektebi kar111smda yeni yapılan apartma 
nın beşer odalı ve her türlü modern kon
foru havi kaloriferli daireleri kiralılctır. 
Her gün saat 10 il1 18. Telefon: 2497 

4109 
Devren 1.ir•lıl kaloriferli daire - Dai

mi ııcak ıu, tam konfor + oda 2 hol, Zey· 
rek Dikmen caddesi Demirtepe köprüsü 
yanında Dural apartmanı 10 Telefon 3921 

4415 
Kiralık. - Jandarma. polis enstitüsü ya

nı:ıda Bakanlıklara 5 dakika mesafede, as· 
falta yakın yeni yapılan Koçak apartmanın
da be:şer odalı daireler 30 : 40 lira için -
dekilere müracaat. 4423 

Kalorilerlı d:ure - Bütün konforu ha
izdir. Tek oda veya daire halinde veri • 
lir. Posta Cı1d. Hit kar~tsı H.1.ref Ap: No. 
4 de mürac:lat Tel: 3714 4428 

Kiralık yeni dsire - Yenisehlrde Yük
sel caddesi yanın.da Adakale &oka~ında 16 
No. lu Bilkur aparumanında 3 oda, l hol 
ve ce:\:.ş balkonlu bir daire 52 liraya. 
Ti: 6972 H38 

Ucuz kirahk daire - 2 büytik oda l hol, 
hamam, mutfak kullanışlı Maltepec.le ima
litı harbiye evleri yanınd:ı; Nlaltepe bak
kalı Abdullah'a müracaat. Tel: 3921. 

4445 

Hükumet ~onağı ınıaatı resmi ve diğer her türıü masarifat üze-

ı:.iralık - Çıkrık~ılar yokuşunda Dök -
meciog.lu Apt. rıe:r.areti mükemmel dört o
dth bir daire Altında!<i manifaturacıya 
mlirac3at. Tel; 1283 4452 Ankara Valiliğinden : G A , ,,.1• t' p rcık ka _ rine ihale olunacağa aittir. 

. 2 + 50 • n.ep ' ayc ı aza K. 1 k lk" . k b 1 .. r Ankara - Kırşehır yolunun 3 O M 1 . d .. _1 ........ d . S _ Eksiltmeye girecek olanlar vi- . rr.J ı .. - .ıncı at, o gune1 ı_, ucuz 
36 + 800 ·· .. k"I t ı · d , ı zası 11 mu uı ~uv,-un en. l' d .. .. .. _ .. .. hyatla, uç oda hol, banyo, elektrık, ıu, 

- uncu ı omc r~ erın c ) ~- Pazarcık kazasın<la yapılacak 23743 ' ayet a. ına Nafıa Mudurlngunde mu· l ııaka~lıl:bra be$ d~kika, Rus sefareti ar • 
pılacak (!9354) lira (61) kuruş. kc!ıf lira 42 kuruş keşif bedeli hükümet , :cşe.·kıl elılıyet vesıkası komısyo"Oa kasınoa 203/1 B. "il aslı apartmanı 4459 
bedelli şose tamiri ve noksan ıır.ala.,tı ı konağı in~aatı kapalı zarf usuliyle ve ıhale tarih~n.den sc.kiz g~n ön~e nıür~- 1 Kir~lık - ltf~iye meydJnı Ordu sokak 
sınaiyenin yapılması işleri 7-12-9 9 on bin lirası b:ı yıl bakiyesi 940 mali I c~atla ?u ış:n ~ksıltmesıne gırme~ ı- Kurtuıuş Ap. 2 cı kat No: .4 de Soda. h.ol, 
perşembe günü saat ıs de Vilayet dai· .. . 1 . 'd çın chhyet ves.ı.k2sını alaca' la d havaeazı tan1 konfo:.· 6S lıraya acele kı • 

yılından odenmek şartıy e yenı en 
6 

_ , . . ~ r ır. rahktır. Kapıcıya muracaat. 4463 
mi encümeninde ihalesi yapılme;.k üze- c!{siltm~~·e çıl::arılmıştır. ~hlıyc: ~e!1kas.ını, Tıc~ret oda-
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko- 1 _ Dusyasındaki evrak şunlardır. sı~dakı. kaydmın ve~ıkasını ıhraz et-
nulmuştur. A H • t c mıyen 1steklılcr eksıltıneyc kabul e-

lCir:-Jık - Cebeci Musiki Muallim mek
tebi karşısı Karakol yanında 3 oda 1 hol 
su, elektrik, h:ıvagazlı bir binada l, 2, 3 ci.i 
katlar ehven fiyatla kiralıktır. 4464 

- ususı ~ar nam . . . 
Muvakkat teminatı (1451) lira (60) D ., ,. 1• . . dıl;nıyeceklcrdır. 

- mu.-ave e proıesı D f . , d' , 
kuruştur. c n· . . 1 k 'f a esı· 7 - aha azla bılgı e ınme.t, keşif - · ırıncı cısım eşı n m . . .. . . . 

İsteklilerin; teklif mektuplarım. D İk" . k k "f . ve şartnamesını germek ıstıyenlerın - ·ıncı ·ısım cşı namesı .. . ,. .. .. 
muvakkat teminat makbu:rları, ticaret 2 _ Dosya G. Antep nafıa müdür- her g~n.~aımı ~n ... cumene mu:acaat et· 

Kiralık döşeli oda - Çamaşır dahil &ii
neş i'Ürür fer ah oda 25 lira. Telefon: 3426 
Orhan. 4468 

odası vesikaları ve bu işe ait vilayet lüğünde ve Pazarcık fl.talmUdilrlüğün melerı luzumu ıl.:rn olunur. 
makamına ihale tarihinden 8 gC.n eve! d• rröriiıcbilir. ı (9990-6211) 15133 

lkı ve bet odalı kiralılt. daireler 
~akanlıklar arkasında jandarma mektebi 
cıvarında, Kıztlaya be-, dakikalık mesafe
de Nazlı apartmanında her türlü konforu 
haiz daireler kirahktır. Saat 17 ile 20 a
rJsında 1063 numaraya telefon edilebilir. 

istida ile müracaat ederek alacakları 

fenni ehliyet vesikalarıyla birlikte ıu- ! =- r.;~~~~:~;;::i~m;~:;. 17~~~~~~~~ l\ömür nakil le iıah yaptınlacak 
karda adı geçen güncle eeat 14 de ka - asgari sekiz gün cvcl G. Antep vı'la'- l b · ı· ~ · ıta.n ul Elektrik, Tı·ıunvay YC 
dar daimi encümen rcıs ;.gıne verme · yetine yaptığı işler, bon&ervisleriylc Tün~ı lıletm..,leri Umum l\'l.üdiirlü _ 

4474 
Kiralllı. daire - Ka.vaklıda Güven ev -

!eri No. 15 üst kat. 3 büyük oda. ı hol ve 
tam konforlu, tamamen mu5ambah. Naha 
Vekileti su iıJılerinde mühendiı Remziye 
mütacaat. 4479 

leri. müracaat ederek vesika veren komis- ğünden : 
Bu işe ait keşif ve §artnameyi her yandan alacağı ehliyet vesikasiylc 1 - Muha.'llmen bede:i 120000 lira 

gün Nafıa müdürlü;!ünde gdrebile - 939 y·.·Jı Tı·caret oclası ver.ı'l·.ası ı"uraz 1 s· 'h · 
- o un ıid tar fabrık~sının !:ömür na-cekleri. (58Ş7) 158:>8 · Kiralık daire - Jandarma polis mek -

Tamirat ve su fo!isalı 

yaptırılacak 
An.kara Valiliğinden : 
Çubuk kazasında h sus! i re e it 

dispanser binasının tamiri ve su lesi· 
•atı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 3092 lira muvakkat te· 

minatı da 231 lira 90 kuruştur. İhale· 
si 7. 12. 939 perşembe günü saat IS de 
vi!ayet daimi encümeninde yapılacak· 
tır. 

Taliplerin ihale günü teminatlariy· 
le birlikte daim! encümene müracaat· 
lan ve şartnameyi görmek istiyenle
rin de her gün daimt encümen kale
minde görebilecekleri ilfin olunur. 

(5998) !594S 

Elbise ve tulum alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli (1075) lira (SO) kuruş

tan ibaret bulunan Nafıa Müdürıüıü 
mütemadi tamirat ameleleriyle çavuş
larına yaptırılacak 120 adet tulum ve 
10 takım elbisenin ihalesi icra kılın
mıştı, muayyen müddeti içinde muka
vele akdetmediğinden ihalesi fesholu
narak 2490 sayılı artırma eksiltme ve 
ihale kanununun 41 inci maddesinin 
C. fıkrası mucibince yeniden ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeğc ko · 
nulmuştur. 

EksÜtme 11-12-939 pazartesi günü 
saat 15 te vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı (80) 
lira (65) kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek
tup veya makbuzu, ticaret odası vesi
kalariyle birlikte yukarda adı geçen 
gün ve saatte daimi encümen reisliği
ne müracaatları. 

Bu işe ait şartnameyi her gün Na
fıa müdürlü~ünde görebilecekleri. 

(6009) 15949 

Halkın nazarı dikkatine 
Vali ve, Belediye Reisliğinden : 
ı _ IIII sayılı askeri mükellefiyet 

kanununa tevfikan askere giden kim
selerin muhtaç ailelerine yapılacak 
yardım şekli hakkında tanzim ve Be. 
!etliye Meclisince tasdik olun~~ tali· 
matname J-12-1939 tarihinden ıtıbaren 
tatbik mevkiine konulmuştur. 

2 - Şimdilik Belde hudutları dahi· 
!inde ikamet eden her aileden bekçi 
ücreti kadar yardım parası toplana· 
caktır. 

3 - Bu para yine bekçi tarafından 
ve bu yardım için tab ettirilen ayrı 

makbuz mukabilinde tahsil edilecek
tir. 

4 - Bu parayı vermekten imtina 
edenlerden tahsili emval kanununa 
tevfikan toplanacaktır. 

Keyfiyet Sayın halkımıza 
lir. 

bildiri-
16134 

etn1c3ı. ~il tesisatı kapalı zarf usuliyle eksilt- tebi yanında öztilrk apartmanı zemin kat 
S - :i'k ·iltme 25-12~939 gününe mü- .-neye konulmuştur. üç oda bir hol 35 lira içindekilere müra -

sadif pazartesi günü saat IS te Pa- 2 - Muvakkat teminat 7250 liradır. caat. 4481 
Kiralık - Yeni:ı;ehir Selinik caddesi Or

zarcık Malmüdürlüğünde müteşekkil 3 - Eksiltme 15. 1. 1940 pazartesi m·n müdürlüğü kar§ısında numara S kat 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. günü saat ıs de l'd"ctro han binasının l de mobilyalı, mobilyasız bir oda kira • 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna be inci katın~a topla.na~ak olan Ar:?o. 1 !!_kJ;~; 11 defreler _ Ten.! cb.lr Ata~~: 
uygun o ara hazır 1yaca arı te lif tımıa ve eksıltme komısyonunda ya- Buh·arı No. 7 Akasya apartm rJnda 4 ve 3 
mektuplarını 25-12-1939 günü saat 14 pılacaktır. büyük oda tam konforlu daireler derhal 
d k d k . ·yasetine verme 4 B . . I" 1 kiralıktır. 4494 e a ar omısyon rı - - u ıse aıt p an ve şartname er K. 

1 
k G 

1 1 
U d . 

5 · 'd "· d · k b' . d ıra ı - en ş m?.nzara ı ç aıre lerı. ı are vcznesın en 6 lıra mu a ılın e oda l hol 2 antre ı balkon elektrik ıu ha-
7 - Postada vaki gecikmelerin ka- tedarik edilebilir. vagazı Maltepe Uıttin sokak No. 13 As • 

bul edilmiyeceği iliin olunur. (6098) 5 _ Teklif mektuplarının şartname lanoğlu apartman üot kata müracaat. 4502 

16061 deki tarifat dairesinde hazırlanarak Kiralık - Atatürk Bulvarı asfaltta iyi 

Şose tamiri kanuni vesaikle birlikte 15. ı. 1940 bir aile yanında möbleli konforlu bir oda 
kiralıktır. Poıta kutu5u Yeniıehir 1003 

pazartesi günü saat 14 de kadar 7 in· numaraya müracaat. 4506 
Tokat ValiHı{inden: ~-

1 - Niksar - Erbaa yolunun O ı. 000-
1+000 K. M. arasındaki taşı evvelce 

ci kattaki komisyon katipliğine imza Kiralık - Maltepe son durala yakın 3 
mukabilinde verilmiş bulunması ]§. .. oda bir hol. Konforlu, bava.dar, gayet kul· 

lanışh bir daire ucuz fiyatla kirahktır. 
zımdır. (9902/6167) 16150 3460 dan 189 za telefonla veya içindekilere 

~--::.~~~~~-~~-~-~~-~~~~~~~~~~~~~-~~ müracaat. 4507 

Ayakkabı alınacak 
Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüğünden : 
Gazi Terbiye Enstitüsü erkek ve kız talebeleri için aşağıda miktar, fiat, 

muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı ayakkabılar açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. !halesi 11-12-939 günü saat IS de Ankara mektepler muhasebe -
ciliğinde yapılacaktır. Şartname ve nümunelerini görmek istiyenlerin ens -
titüye müracaatları. (6048) 

Cinsi 

Erkek ayakkabısı 
Kız 

Mikdarı 
220-230 
130-135 

IS995 

lmroz Tal>u Memurluğundan 
Mahallesi Mevkii Cinsi 

Panaya Ev 

.. Torlu Evelce tarla 

Fiatı 

510 
700 

Muhammen bedeli 
1173 
1755 

Hududu 

İlk 
teminat 
87.98 

122.85 

210,83 

Sağı: evelce gıramatikoz gimdi var
vara kara Nikola solu: Anağnost ka-
rısı Kirana arkası: efendi Pula Kar
nezo kızı Viktorya evi önü: yol. 
Doğusu : evelce Kostanti şimdi Filah

şimdi bai!: to Vasilyadi bağı poyraz: yol batısı: 

" 
Marinado Evelce tarla 

şimdi zeytinlik 

evelce Apustol, şimdi Yerasimo bağı 
kıblesi: Panayut kızı Angeliki 
Doğusu : yol poyrazı: dere batısı: e
velce Teufan şimdi Anastas Hariton 
zeytinliği kıbl~i evelce Kostanti fim-
di Apustol Kotra zeytinliği. 

Yukarda vasıfları yazılı gayrimenkullerden hanenin yarısı merkez kaza
nın Panaya mahallesinden Kostandi Kaya ve yarısı da kızı Katerin ve di
ğer bağ ile zeytinlik de tarla olarak yani Papa Todori oğlu Kostandi ile 
kızı ve Kostandi Kaya karısı Mariya uhdelerinde mukayyet iken Kostandi 
ve Mariya kırk sene eve! aralarında yaptıkları adi taksimde bu tarlalar Ma
riya hissesine tefrik edilmiş ve otuz sekiz sene eve! Mariyanın ve otuz beş 
sene evel Kostandi Kayanın ölmeleriyle evliitları Katerin ve Yani ve Di • 
mustene intikali liizımgelen işbu emval beynelverese yirmi dokuz sene ön
ce yapılan harici taksimde Katerin payına tahsis edildiği ve mezk<lr sene
denberi malik sıfatiyle nizasız ve fasılasız ve hüsnü niyetle tasarruf ve 
mülkiyetinde bulunduğundan bahisle Katerin namına tescili istenilmekte· 
dir. 

A!akalılardan Yani Papa Todori oğlu Kostandi ile Yani Kaya ve Dimus
ten Kayanın umumi seferberlikten eve! Mısıra gittikleri ve halen mahalli 
ikametleri ve hayat mematları meçhul bulunduğu bildirilmiş olduğundan 

kendilerine bu hususta tebligat icra edilememiftir. Mezk<lr gayri menkul
lerle alakalı olanların yapılacak işbu tescile itirazları bulunduğu takdirde 
ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde İmroz Tapu idaresine müracaat-

ları lüzumu ilan olunur. 16229) 16166 

Kirallk - Üç bilyük oda, hol, mutfak, 
banyo, ı.elektrik, gaı, su mevcut otobllıe 
yakın aaire 45 lira. Dem.frtepc M.M.V. 
cad. Kurumlar so. Ong-an Ap. 4509 

Kirıllk oda - Bir bay için bir oda ki
ralıktır. Çıkrıkçılar yokuşu No. 39 İlyas 
11.p. 2 ci kat. 4516 

I!irslık odı - Bir bay için mobilyalı 
veya nıobilyasız güzel bir oda kiralıktır. 
İsı11et lnönd clddesi Emciler sokak No: 73 

4520 
Kiralık - Almanca bilen bir aile nez .. 

dlnde bir oda kir!.hkttr. Maltepe Yaltınk 
caddesi No: 37 ye müracaat. 4532 

Kiralık oda - Bakanlıklar karşısı, iki 
ki:ııilik bir aile nezdinde güzel, ikinci katta 
bir oda aylığı 20 liraya bir bayan için ki· 
ralrkttr. Tel: 1440 dan B. Hüseyin'e müra .. 
caaL 4533 

Kiralık daire - Ulus meydanında Koçak 
hanında l. ci ka1ta büro için bir daire ki· 
ralıktır. Kalorifer, asansör vardır. Kapı .. 
cıya müracaat. 4535 

Kiralık oda - Iııklar cad. Necati B, o
kulu civarında Nafiz B. Ap. yanında 16 No. 
apartman ikinci dairesinde. Bayan veya bly 
için aile yanında banyolu. 4536 

Kiralti. müstakil bir oda - ltık13.r cad .. 
de11i Güzeller ıokak Onuncu yd Ap. ıon 
kat. 4540 

Kiralık oda - Bir bay için mobilyalı 
kaloriferli bir oda 35 liraya kiralıktır. Ye
ni şehir Emciler cad. No. 30 Unyazıcı Ap. 
No. 11 4547 

Kira:.Jc - 2'0, =:5 liraya kiralık büyük 
odalar. Y. Şehir, 1. İnönü cacLdesi 30 No. 
lu Y. Şehir bcnzinciıine müracaat. 4S48 

Kira/ılı. daireler - Maltepe son durak
tan 1.50 1'1. ilerde asfaltta, ınanzar3Jı bal -
kon taras 3 o.da l hol b:tnyo ve konforlu 
daireler. Ti: 5522 4552 

Kiralrk od11. - Aile yarunda bir bayan 
için Sağlık Bakanht:ı: kar3ıısında Çağatay 
10kak No, 22 Soydaı Ap. 3 üncü dairesin-
de. 4556 

Kiralık daireler - Yenitehir Özenli so -
kak Abad apartımanı 2 ve 3 er odalı kon
forlu daireler. Kapıcıya müracaat edilme-
si, 4557 

Kiralık oda - Bir kişi için mobi!1a~ı 
kaloriferli, Odada akar su, Klzım Ozalp 
Cad. No. 30 daire 6 ya müracaat. 4561 

Satılık : 
Satılık ev - Etlikte ıon durakta 6 o -

dalı 2000 M. 2 arsalı kicir ev banyo ıu 
elektrik ucuz fiyat. Yeni sinema üs~iinde 
H. Dilman. Tal: 2181 . +399 

5 - 12 - 1939 

Acale satılık arsa - Dikmencl'!' n"'h'" 
binaıı karşısında asfalt üzerinde l:nyu · 
bağ ve meyveli 100 metre c p •• cli 51i 
metre Tel: 2406 B;:ıyram C. r .. o. 1 4' 

Satılık bat vtt ev - Keı;ibre11 dc 
yoJunda otobüse çok yakın b3.l. it ı:. ı 
üç katlı su ve el~ktrikli çok uı;uı 1·e;: Z 1 
liayram C. No: 1 41'ı17 

Satılık ev - Dcmirlibahçr~ie iki katlı 
sulu elektrikli 400 !1 arsalı 35 lira :c.r!r 
manzaralı çok ucuz Tel: 2t06 Blyrarn C. 
No: 1 H\8 

Satılık arsalar - San~yi caddesi üıerin .. 
de apartman ve ma;'"•aza yapmıya müaeiı 
k:liçük çaplarda Tel: 2406 B:ı.yra~ C. l-1-o. 1 

4449 

Satılık apartman - Ankıranın en ı, • 
lek ve n1erkez yerinde .5 kat 5 daireli 2500 
lira irath ucuz fiyat Tel: 2181 Yeni ıi • 
nema ilzeri. 4471 

Satılık. arsalar - Yeni meclis ~ 
ile Rus sefareti ıı.rasındaki IKlha.da p&:tMlıo 
lcrunit ucuz arşa.tar T. 2l81 Yeni ıiıı..ml 
üzeri 45-IS 

Satılık. arsalar - M. !rtüdafaa 7'UlaW 
imar dahili parselli küçük çaplarda ;Hl 
dairelik manzaralı bol hava gı.ineşli rot 
ucuz Tel 2406 Bayram C. No: l 4Uf' 

Satılık arsalar - Maltepede Boaaaıll 
karşısında manzaralı bol güneşli her ",e' 
re ya kın fiy&!ları 2000 - 2500 liraya kadar 
Tel 2406 Bayram C. No. 1 4518 

Satılık apartman - Cebecide }.ıfaJkly• 
mektebi arka.sıocla 4 daireli .-anjh ~ 
borçlu tam iratlı ucuz bodelle Tel: 2408 
Bayram C. N o. 1 4519 

Satılık apartman - Ankaranın piya .. 
mahaHinde manzaralı bol bava ve ıü • 
neşli ayrıca S dlıkkinh aenevt 12000 lira 
ira.th 1.'el: 24-06 Bayram C. No: l 4523 

Sstılık otomobil - Azimet clo!3.71siy!1t 
jyi halde bir otomobil a.cele satı:kttr. Çı!-.:
rıkçılar yokuşu Şenyurt Ap. No. 8 her ı.,:ı.ın 
ö~leye kadar. 4524 

Satılık radyo - 938 model R. C. A. 
S lilmba müracaat Tol: 2721 4~45 

Acele devren sat,ılık k.abv~h.ane - l'"a· 
mak'ta JCayaı ca.d. Ü.Zerinde 83 1'io. lu l · 
rak kahvehanesi devren satılıktır. İçin,_.c.: .1 

müst-ecirine miiracaat edilmesi. 4!:4<.> 

Acele satılık. arsa - Yenişehir Dc.:..-:;.'r· 
tepe F. Ça!tmak S. 620 - 831 M2 arsa ucuz 
fiyatla verilecek. Tel: 1538 45€3 

Satıltk arsa - Yeni~eh:r Selanik cad. 
423 M2 Kızılırmak cad. 648 M2 arta uy • 
&"Wl fiatıa verilecek. Tel: 15:.8 4S6.:ı 

Acele s11tılık arsa - Ma.kepenin eıı 
hi.kim yerinde S.SO - 810 lfl.2 a.na ucu.z ve-
rilecek. Tel: 1538 4563 

Satılık arsa - lımetPft38. ınaballaind• 
Çankırı ca.d. 48 M. cepheli inşaata elveriıt
li ehve.n tin.Ha. Sanayi cad., 82 Tl: 19!>3 

4566 
Satılık - Demlrtepe'de metrfti 4 lira

dan arsalar. Sanayi c:addoai No. az Ti: 19» 
4567 

Satılık - An.karada Ulu.a p:ı1ri-i -• 
h .... ••nı•ınd.e. P•doc• 701 111cı1nde &l.tihk 
erl!lalar. ı!üra.caat Sanayi caJ.cl_. 1-1...,. o6 
Ti: 1953 4568 

S•trlılc arı•lar - Ycniıehir NUa Ve• 
kllcti kaqıauıda Atatüri< bulvarında. Sa
nayi caddesi No. 82 Tl: 1953 çe müracaat.. 

4569 
Satllıl< - Sanayi caddesinde imarca 

parı;<!llenm!ı dört kat Ap. ve diilıkiıı yop
ma.ğa müsait arsa, Sanayi cad. N o. 82 
Ti :1953 4570 

İş arayanlar : 

iş arı-,or - Ttirkçe, Fransızca, İtalyan• 
ca, Almanca bilen bir gene sefaretlerde v~ 
ya bürolarda iş arıyor. Posta kutusu 1018 
Yertişehir. 4405 

iş arıyor - Orta mektep mezunu dal;ti
lo bilen bir baysn müessese veya tica.ı e!· 
hanelerde ki.tiptik veya buna. benzer bir 1 
aramaktadır. Ulusta I't{.E. rumuzuna cı•-:::· 
tupla müracaat. 4529 

lı arıyor - Türkçe ve franı::ızca bı.c.1 
tecrübeli bir muhasip iş arıyor. Utu .. ·u 
rnuhasip M. B. rumuzuna mektupla müra· 
caat edilmesi. 4547 

lı arıyor - Ya.ırsı eüzel muzaaf vc:ı 
amerikan usulleri bilir bir muhasip ak • 
$altıları çalışmak ittiyor. Ulucanlar lıhk 
ıokak No .17 Muzııffes. 4559 

İş verenler : 

KasJ'yer aranıyor - Fransızca bitme9' 
ıartttr. Tel: 3885 şe müracaat. 4443 

Aranıyor : 
ARANIYOR - Yenişehirde dört oda. 

bir hollü ve yahut beı a:eni11 odalı bir a ... 
partman dairesi ve yahut ev aranıyor. u .. 
lus'ta C.K. adresine tahriren fiyatın v• 
tafsilStın bildirilmesi ve yahut 1007 ye t.,. 
lefon edilmesi, 

Aranıyor - l3erlinden yeni gelen bit 
<lI1 tabibi muayenehane için bir doktorun 
yanında 2-3 oda istiyor. P.K. 330 a yazı 
ile veya 1934 telefonla nÜ""acaa.t, 4480 

Ev aranıyor - Yenişehir veya Kavak .. 
ltdere civarında m::stakil küçiık bir e'lf 
satın alınacaktır. Tekliflerin Saim Se1çuk 
Cumhuriyet un fabrJo:ası yJ.111 Ya1ar a .. 
p:ırtmanı 1-lo. 2 aJ~ c~ıne gc.n,Jcr"Jmesi. 4.504 

Aranıyor - Büyük tt!r:ıihaneler<le ça • 
lışmış ve kendilerine güvenen erLek ve 
kadın işçilerin Işıklar ca.ddesinde Trakya 
Ap. M. Adam terzihanesine müracaatları. 

4510 
Aranıyor - Senı:nin mühim bir ktsmını 

vazifeten seyahatte geçiren b:r b~y için 
banyolu veya lıan}odan istifade edilecek 
bir oda.ya ihtiyaç vardır. Arzu edl.!:n'eril1 
tekliflerini Ulu&ta S. A. runıuzuna bıldır• 
mel eri. 4525 

Aranıyor - Az kullar.tlmıs 2 kisillk bir 
motosiklet aranıyor. Harbiye okulu topçu 
taburu 5 Bl. baı c;avu1ur.a r.ıürac2at. 45 ~2 
Aranıyor - Bir veya iki katlı sa•rlı!c e'/ .. 

aranıyor. Ev 'emti ile son fiyiltın Z. VcicS. 
ziraat umum müdür;ü"'ıinde 1:ır4k Ro:-;a}'ôl 
mektupla bildirilmesi. 4S14 

Aranıyor - Taıı:ra::la almancı derti ve .. 
rebi1tc.-:C bir bayana ihtiyaç va, Jır. Ulus• 
ta R. K. M. rumuzuna müracaat, 4553 
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MiLLi MODAF AA 

kutusu alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko· 

ye • 

1 :ı ~ ·ıyonundan : 
S 1. Beher adedine tahmin edilen fiyatı dört 
~ :~a olan 2.500 tane sis neşreden kutu 

' birinci klnun 939 perşembe gün!i saat 
! :1 de satın alınacağından iıteklilerin 750 
ı :ralık teminatları ile birlikte teklif mek· 

'1 :~Plarını eksiltme saatından bir saat eve-
ıt 7 1:rıe kadar Ankarada M. M. V. satm alma 
ıır •O. ruı vermeleri. (5902) 15863 

~~ 
ıs 

Arap sabunu ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

lbisyonundan : 
Beher kiloauna tahmin edilen fiyatı 35 

~~I olan 3000 kilo arap sabunu mllte
-uıit nam ve hesabına 7 birinci kanun 
~3~ perşembe gün!i saat 10 da açık eksilt
tııc suretiyle satın ahnacsimdan eksilt -
:eye girecekler 79 liralık teminatları ile 
~tlikte eksiltme gün ve saatında Ankarada 
~. M. ••. satın alma Ko. da bulunmaları. 

5903) 15864 

720 adet sedye ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

lbisyonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı dört 

lira olan 720 adet sedye 12 • 1. kanun - 939 
'~lı cilnU saat 11 de açık eksiltme ıure • 
liyJe satın alınacaktır. 
İmal ettirilecek sedyelerin yalnız bezi 

"cklJetçe verilecek diğer bütün malzemesi 
llıliteahhit tarafından temin edilecektir. 
ltltılltmeye gireceklerin eksiltme gün ve 
&aatmda 216 liralık teminatlariyle birlikte 
luıkarada M.M.V. aatm alma komisyonun
"- bulunmalan. (5933) 15879 

Yün battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti' Satm Alma Ko

lbisyonundan : 
llcher adedine tahmin edilen fiyatı 800 

\ulıı: ruı olan 3000 adet yün battaniye 9 ı. 
lnun 939 cumartesi günil saat 11 de ka

Pllı zarf uıuliyle satın almacafından is
~tklilcrin 1800 liralık tcminatlariyel bir· 

bılcte teklif ıt)r.ktuplannı eksiltme saatında 
themehal bir saat evellne kadar Ankara

da M, M. V. satın alma komisyonuna ver-
lııeleri. ( 5894) 15903 

Hasla nakliye arabası alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

lbisyonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 315 

lira olan yuz adet basta nakliye arabası 
11 1. kinun 939 pazartesi günU saat 11 de 
lr.palı zarf usuliyle atın alınacaktrı. İlk 
ttıninat 2362 lira 50 kuruı olup şartname· 
li 160 kurut komisyondan alnıır. 

Eksiltmeye ıirecekler teklif mektuplan
ııı ihale uatından behemehal bir aaat e
•eline kadar Ankarada'da M. M. V. satrn 
'1ına komiıyonuna vermeleri. (5896) 15905 

4 kalem ili( ahnacak 
M- M. v.asuet1 Satla Alma Ko

miıyonundan ı 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 1700 lira 
Glan dört"" k~01em ilac 9.12.939 cumartesi 
~ saat .1T"aa açır ~----
tın alrııacaktır. İsteklilerin 127 lira 50 Krt. 
lllk terninatlariyle birlikte Ankarada M. 
AI. V. satın alma komisyonunda bulun-
lt'.aları. (5930) 15908 

O oksijen alınacak 
M. M. V eklleti Satın Alma Ko· 

lbisyonundan : 
Yerli mamulltından ve hepsine tah • 

illin edilen fiyatı 8500 lira olan 10.000 adet 
ııı:ıo Gr. bk ıiıe O oksijene 15 • 1. Klnun • 
!l3g cuma iÜJIÜ saat 1 l de kaapalı zarf u
'~l!yle ıatm alınacağından isteklilerin 637 
l!ra 50 Krı. hk teminatlariyle birlikte tek· 
lıf ınektuplanm eksiltme aaatından bir aa
lt evetine kadar Ankarada M.M.V. satın 
•lına komisyonuna vermeleri. 

(5929) 15960 

Vazalin alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

ltıiıyonundan : 
licpalne tahmin edilen fiyatı 425 lira O· 

lan 500 kilo beyaz ve 50 kilo likit vazelln 
1~ • 1. klnun • 939 perşembe günü açık ck
•ılttne suretiyle satın almacağmdan istek • 
lilerin 32 liralık teminatlariyle birlikte 
~1*&rada M.M.V. satın alma komlıyo • 
llunda bulunmaları. (5927) 15985 

50 Adet yazı makinası 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

bıiıyonundan : 
. lleher adedine tahmin edilen fiyatı 110 
li~ ol.an 0,24 lük altı tane, ve beher tane
l ine 200 lira tahmin edilen 0,62 lik dört 
\trıe Te bcberine 80 lira tahmin edilen por
tatiflcrdcn 40 tane ki ceman elli t:ıne yazı 
llıakinası satın alınacaktır. 
'Yuı makinaları Remington, Mersedes, 

tdca1 ve Erika markalarından olacaktır. 
0 .u ınakinaların hepıl bir firmadan alma
b. leceti ıibi fiyatlar müsait old~~u tak • 
dırde ayn firmalardan da ahnabılır. İs • 
~~klilerin 349,5 liralık ilk teminatlariyle 
.ırlikte açık eksiltme günU olan 13 • Bi • 
tıncikinun • g3g çarıamba ar;ünü saat 10 da 
~rada M.M.V. satın alma Ko, da bu-
Uııına1an. (6045) 15993 

Koşum ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

rıiP.vonundıın : 
s20 tıkım çift nakliye ko5umu kapalı 

ı~rfla eksiltmeye konmuıtur. Beher çift i· 'Uma (50) lira fiyat tahmin edilmiştir. 
1 

ksiltmesi 13·12-939 çarıamba günü saat 
"'l dedı:-. İlk teminatı 1950 lira olup ııart-
1nıesi 130 kuru5a Hr. D. Iv. $. den alı

r::r, Taliplerin ihale saatinden bir saat eve
ıne kadar zarflarını M. M. V Sa. Al. Ko .. 

ııa vermeleri. (6066 16017 

Nakliye arabası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ltıiı-yonund&n : 
. 520 nakliye &rabası kapalı zarfla ek • 

~.1hmeye konmuotur. Beher arabaya (100) 

1
1;a fiyat tahmin edilmiştir. Eksiltmesi 

t -12.939 çarşamba günü ıaat 11 dedir. İlk 
enıinatı 3900 lir:ı olup ıartn:ımesi 260 kui: a Hr. D. Lv. Ş. de alınır. Taliplerin 
~ •le aaatin.den bir ıaat evveline kadar 
(•15rflarııu M. M, V. SL Al. Ko. "ermeleri. 

067) 16018 

Kı~ık elbiselik kumaJ almacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

mi&yonundan ı 
1 - 30.000 metre hava rengi kıtlık el

biselik Jrumaı pazarlıkla aatm alınacaktır. 
Muhammen bedeli (93.000) lira olup kati 
teminat miktarı (11.800) liradır. Pazarlığı 
7.12.939 perıembe günü aaat 11 de ve
kalet satın alma komisyonunda yapılacak
tır Şartname ve evsaf (465) kuruş muka
bilinde alınabilir. İsteklilerin muayyen 18· 
atte kati teminat ve kanuni belgeleriyle 
komisyonda bulunmaları. (6124) 16078 

Sedyelik bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Behıa· metresine tahmin edilen fiyatı 240 

kuru:s olan 2.000 metre sedyelik beze pa
zarlık günU istekli çıkmadığından 8 birin
ci kS.nun 939 cuma gilnü saat 11 de pa
zarlıkla alınacağından isteklilerin 700 lira
lık kati teminatları ile birlikte pazarlık 
gün ve saatmd:ı Anharnda M. M. V. satın 
alma Ko. da bulunmaları. (6127) 16080 

500 adet havlu 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 40 

kuruı olan 5000 tane tilysüı havlu 19 bi
rinci kfinun 939 s:ıh günü saat 11 de pa
zarhkl:ı satın alın~cağından eksiltmeye gi
receklerin 300 liralık teminatları ile birlik
te pazarlık gün ve saatında Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(6128) 16081 

Abalak kumaş ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 288 

kuru:ı olan on iki bin metre hnsta a~alı~ı 
kumaı 16 birinci kanun 939 cumarteıı gu
nü saat 11 de pazarlıkla Slhıı ~lınac~~ın
dan isteklilerin 3456 liralık katı temıtıat
ları ile birlikte pazarlık gün ve ıaatın<la 
Ankarada M. M. V. satın alma Ko. da bu-
lunmaları. (6129) Hi082 

Çamaşırlık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı o

tuz üç kuruı olan yüz bin metre çama· 
şırlık bez 21 birinci klnun 939 perıembe 
giinü saııt 11 de pazarlıkla satın alınaca
gından isteklilerin 4950 liralık teminatla· 
n ile birlikte pazarlık gtin ve saatında 
Ankara'da M. M. V. aatın alma Ko. da 
bulunmaları. (6130) 16083 

İdrofil pamuk alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher kilosuna 195 kuruş fiyat tahmin 

edilen 2000 kilo idrofil pamuk 7 birinci 
kanun 939 perşembe günü saat 10 da pa· 
aarlıkla aatm almacaimdan isteklilerin 390 
liralık kat! teminattan ile blrlllcte pazar
lık gün ve ı;aatında Ankarada M. M. V. 
satın alına Ko.cla bulunmaları. (6131) 

16084 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan: 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 47 
kdruı olan elli bin metre pijamalık bez 20 
birinci klnun 1>39 çartamba günü saat 10 
da pazarlıkla satın ahnacaiından isteklile
rin 3525 liralık teminatları ile birlikte pa
zarlılı: sün ve saatmda Ankarada M M. V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. (6132) 

16085 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. V ek&leti Satma.ima Ko : 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
(290) kuruı olan (52.000) metre kaputluk 
kuma.tın heptl birden nya onar bin veya 
daha yukarı partilere bölflnerek bir veya 
ayrı ayn taliplere ihale edilmek suretiyle 
7--12-939 perıembe cilnU A&t 11 de Anka
rada M. M. V. Sa. Al. Ko.da pazarlıkla 
satın alınacafmdan hepıinl vermlye istek
li olanlar (17.580) liralık ve diler talipler 
de verebilecekleri miktar Uıerin.den fı:a -
nunl teminatlariyle birlikte pazarlık gün 
ve aaatmda komlıyonda bulunmaları. 

(6133) 16096 

Kı~ık elbiselik kumıı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(270) kuruı olan (55.000) metre kııhk 
elbiselik lı:uma•ın hepılni birden veya O· 

nar bin ve daha yukarı partilere bölüne -
rek ayn ayrı taliplere ihale edilmek llze
re 7-12-939 perıembe ılinli saat 11 de An
karada M,M.V. Sa. AL Ko.da pızarlıkla 
satın ahnacaiından hepsini vermiye iı • 
tekli olanlar (17.350) liralık ve dlfer is
tekliler de verebilecekleri miktar üzerin
den kanuni kati teminatlariyle birlikte 
pazarlık giin ve saatte komlıyonda bulun
maları. (6134) 16097 

Epidioskop ôleti 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satınalma Komis

yonundan : 
Famililıı II. tipinde bir adet Epidiu • 

kop ileti pazarlıkla 11tın alınacaktır. Pa
zarlığı 8-12-939 cuma g{lnil saat 11 dedir. 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları, (6225) 16162 

Grup Elektrojen ıhnacak 
M. M. Vekaleti Satmalma Komia· 

yon1ondan : 
5 adet arruP elektrojen pazarlrkla sa

tın alınacaktır. Pazarlığı 8-12-939 cuma gü
nü saat 11 dedir. Taliplerin muayyen va -
kitte M. M. V, Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6Z26) 16163 

Parke yol yaptlrılacak 
M. M. Vekaleti Satmalma Komis

yonundan ı 
Keılf bedeli (5012) lira 25 kuruş olan 

Akköprüde parke yol in5ası açık eluiltme
ye konmuştur. Eksiltmeai 21-12-939 per • 
şembe günü saat 11 dedir. İlk teminatı 376 
lira olup şartnamesi 26 kunıta lr.omiayan • 
dan alınır. Taliplerin ma&n'eD vakitıte M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da baJnnmaları. (8227) 

16164 

ULUS 

BAŞVEKALET 

Bir Eskrim eğitmeni ahnacak 
Bqvekalet Beden Terbiyesi Genel 

Direktörlüğünden : 
Memurin kanundaki vasıfları haiz 

olmak şartiyle bir eskrim eğitmeni a
lınacaktır. Taliplerin ameli ve nazari 
imtihanları S. 12. 939 salı günü saat 
11 de Yenişehir İzmir caddesinde ge
nel direktörlük binasında yapılacak

tır. 4. 12. 939 gününe kadar bir dilck
!je ile umum müdürlüğe müracaatları 
ilan olunur. 16117 

ADLİYE VEKALETİ 

Bir kamyonet i1hn!cak 
A.;ıuyc V cK.cuc::ıuclc~ : 

İstanl..ıulda Adli tıp ışleri U. M. lü
ğüne teslim edilmek ve şartnamesin
deki evsafa uygun olmak şartile bir 
adet deli ve ölü nakline mahsus kam
yunet açık eksiltme surctile alına -

caktır. 

2 - Eksiltme Ankarada Vel:filet 
Levazım ve daire M. lüğü odasında 

toplanan eksiltme komisyonunca ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 2950 lira
dır. 

4 - Muvakhat teminat 222 liradır. 
S - İhale 11.12.1939 tarihine tesa

düf eden pazartesi günü saat 15 te ic 
ra edilecektir. 

6 - İstekliler tatil gün ve saatleri 
hariç olmak üzere bu işe :ıit şartna

meleri her gün Ankaracla V ckalet le 
vazım müdürlüğünden ve lstanbulda 
Adli tıp 1. U. M. lüğünden bedelsiz 

olarak alabilirler. 
7 - Taliplerin muvakkat teminat

larını mal sandıklarına yatırdıklarına 
dair makbuzlariyle birlikte muayyen 
gün ve saatte Vekalet eksiltme ko
misyonunda hazır bulunmaları ilan 
olunur. (6013) 15981 

ZiRAAT VEKALETİ 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 

ahna<ak 
Ziraat Vekaletinden r 

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 
h zarf usuliyle 30 adet Mibzer, ıs a 
det 5 Diskli, ıs adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk· 

u n ne ye aronun 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e
dilmiştir. 

2 --İhale 14 birinci kanun perşem 
be günil saat 15 de Ziraat vekaleti bi· 
nasında mUteıekkil satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1Sl9 lira ıs 
adet 5 Diksli pulluk için 67S,1S adet 
6 Dikıli pulluk için 844 ve 30 adet 
Diksharo için 788 lira muvakkat temi 
nat verilecektir. 

4 - Bu makinelere ait idari ve fen· 
nl prtnameler zirai kombinalar mü 
dürlüğünden parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin kapalı zarflarını 
14 Brinci klinun perşembe günü saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
saat ıs de 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

LEVAZIM AMIRLİCI 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirli~i Satrn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Garnizon birlik ve müessesat ihti

yacı için 126000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
ekıiltmeye konaldu. 

2 - Muhammen bedeli 20160 lira olap 
ilk teminatı 1512 liradır. 

3 - İhalesi 8-12-939 cuma günü saat 16 
da komisyon binasında yapılac;ıktır. 

4 - Sartnameıi Kayseri Askeri. lstan· 
bul, Ankara Lv. !mirlikleri satın alma ko
miıyonlarında görülebilir. 

5 - İsteklilerin ilk teminat ve kanu • 
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesaikle bir • 
likte teklif mektuplannı ihale 1aatinden 
lbkal bir saat eveline kadar Kayseri as • 
keri satın alma komisyonu ba~kanhğına 
vermiş bulunmaları lizımdır. (5968) 15893 

Un ahnacak 
Ankara Levazon Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elmalıdaki kıtaatm senelik ihtiyacı 

olan 190.000 kilo un kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmu:ştur. 

2 - Sartnamesi İspartada tümen Sa. 
Al. Ko. nunda ve htanbul, Ankara Lv. a
mirlikleri satın alma komisyonundadır. İs
tekliler şartnameyi komisyonlarda okuya • 
bilirler. 

3 - İşbu 190.000 kilo unua muhammen 
tutan (21850) liradır. 

4 - Şartnamesindeki vüzde yirmi b" 
mikdar fazlası da dahil oldu[;ru halde ilk 
teminatı 1638 lira 75 kuruştur. 

5 - Eksiltme 7-12-939 tarihine tesa • 
düf eden perşembe gilnü saat 16 da lııpar
ta tümen satın alma Ko. yapılacaktır. 

6 - İstekliler 7-12-939 perşembe gil.nti 
saat 15 e k:ıdar teklif mektuplarını lııparta 
tümen satın alına komisyonu başkanlığına 
verecek ve yahut gonclereceklerdir. Bu sa· 
atten sonra verilen ve yahut gönderilen 
mektuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı tü • 
men daire saatiyle yapılııcaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine 
ve bilhassa 32 maddesine uygun olmıyan 
mektupların snhipleri eksiltmeye iştirak 
ettirilmiyecektir. 

(5973) 15898 ... 
Et ah nacak 

Anknra Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Kuşadası birliğinin ihtiyacı için 56000 
kilo sığır veya keçi veya koyun eti kapalı 
zarfla cksiltmı. .. .:: "konmuştur. Hangiıi u -
cuz olursa o cıns etin ihalesi yapılacak • 
tır. Bu uç cins ete her talip tarafından 
bir zarf içersinde olmak üzere her üçüne 
de ayrı ayrı fiyat teklif edile-bilir. İhale 
14 - Eirincikllnun • 939 perşembe günü sa
at ıs de Aydında nskeri satın alma komiıı
yonun<la yapıla c:ıktır. 

Sıi•ır etinin muhammen bedeli 12880 li
r:ı ve keçi etinin 12880 lin:dır. Koyun e
tinin 22400 liradır. Sıfır etinin ilk temi -
natı 966 liradır. Ko)·un etinin 16SO liradır. 
Keçi etinin 966 liradır. Şnrtnamcsi Aydın
da ve Kuşad&:ır nd:ı askeri komisyonlarda 
gbrülebilir. 'l'nliplerin teklif mel:tuplarını 
kanuni vesiltalariyle b:rlikte ihaleden bl:
sa:ıt evelıne l:ııdnr makbuz mukabilinde 
komisyona vermeleri. (6051) 15999 

Ekmeklik Un ol-1nacok 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Adana garnizonu için 315 ton ek -

meklik un kapalı zarfla cl:siltmcye l;oııııl· 
muştur, Muhammen beüeli 37800 \'e ilk 
teminatı 2335 lil'adır. Eksiltmesi 15-12-939 
cuma gilnti saat 10 da Adamı askeri 'atın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi Ankara. İstanbul L V. 
amirlikleriyle Ada.na Kayseri askeri satın 
alma komisyonl:ırında &örülebilir. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanunun 2, 3 
maddelerindeki evsafı haiz olduklarına da
ir vesaikle birlikte ihale aaatından en ar;eç 
bir saat evelinc kadar zarflarını komiııyo
na vermi5 olm:ıları. (6104) 16053 

Kanavite ve saire alma<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

alma Komisyonundan : 
2'2.500 metre kanaviçe 120.000 metrese

rlt kotan 1500 metre tepe urganı 230.000 
metre gergi ipi. 

Yukarda ya.zıh dört kalem çadır mal -
zenıesi 7-12-93!1 perşembe günü ıaat 15 de 
İıtanbul Tophanede Lv. imirliii astın al
ma komisyonunda pazarlrkla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 24475 lira ilk 
teminatı 1853 lira 62 ku~r. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görillür, 

İıııteıkl!lerln kanuni vesikalarıyle belli 
saatte komisyona gelmeleri. (6214) 

16154 

32 ton sadeyağı 
a ınoco 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
alma Komisyonundan ı 

32 ton sadeyağı alınAcaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 8-12-9Jg cuma günü &aat 15.30 
da İstanbul Lv. &mirliği aatm alma .Jı:omi .. 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher 
kilosu 110 kuruştur. İlk teminatı 2640 li
radır. Şal"tnameli komisyonda görll. • 
Jür, İsteklilerin karı.unt vcısikalariyle belli 
saatte ıkomiayona gelmeleri. (6216) 

16155 

Çorap ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

alma Komisyonundan : 
100.000 çift pamukla ıkarışık yÜn çorap 

alınacaktır. Pazarlıkla elı:ailtme9i 11-12-939 
pazartesi günü saat l~.30 da İ&ta.nbul Top
hanede Lv. limirliği satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. İhalenin bedeli 35000 
lira ilk teminatı '2625 liradır. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görlililr. İeteklilerin 
kanwıi vesikalariyle belli saatte komisyo -
na gelmeleri. (62'15) 16156 

5000 kilo Kalay ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

alma Komisyonundan : 
5000 kilo kalay alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 7-12-939 pcrıembe ar;ünü saat 
15 de Tophanede İstanbul Lv. imirliği 18· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Nü
munesi komisyonda görUJUr, İsteklilerin 
tcminıtlariyle ve kanuni vcaikalariyle bel
li saatte komisyona gelmeleri. (6217) 

16157 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

alma Komisyonundan : 
1 - Sankamıı; ~rnizonunun ikinci kl

nun 940 dan eylül 940 sonuna kadar ihti • 
yacı ola;. 1200000 kilo un 15 kuruştan ve 
Kars ar;ai'hizonunun ikincikinun 940 dan ey
HU 940 sonuna kadar senelik ihtiyacı olan 
966000 kilo unu 15 kunı~tan pahalı görül -
müştilr. 

2 - Sarıkamış ununun tahmin bedeli 
180000 lira ve ilk teminatı 10250 liradır. 

3 - Kars ununun tahmin bedeli 144900 
lira ve ilh. teminatı 8495 lira.dır. 

4 - Bir ay .zarfında pazarlıkla satın 
alın"lcaktır. Tenziline talip olanların 
18-12-939 pazartesi günü saat 10 da Erzu
rum satın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. 

5 - Şartnamesi ve evsafı kolordumu -
zun tekmil garnizonlarında mevcut ve ay
nıdır. Her gün ve her yerde görülebilir. 

(6218) 16158 

Yiyecek ve yakacak ohnacok 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

1 - Amasya garnizonunun senelik ihtiyacı için acıaiıda cins ve nıikdarı yazılı 
bet kalem besi ve mahrukat maddeleri açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnameleri sa
tın alma komlıyonundadır. İstekliler ar;örebilirler. 

2 - Taliplerin hizalarında yazılı teminatlariyle Amasya Askeri satın alma Jı:o-
misyonuna müracaatları. (6219) 16159 

Cinsi Mikdarı İlk Te. Muhammen B. İhale ar;ün ve saatı 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

Un 305000 1858 75 27450 00 20/12/939 9 da 
Sade yat 9200 522 00 7360 00 ,, .. .. g .. 
Arpa 85000 11n 25 ısso 00 .. .. .. 9 .. 
Odan 100000 112 50 1500 00 .. .. .. 9 .. 
Saban 7000 236 25 31SO 00 .. " " g .. 

24000 kilo keçi kllı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

alına Komisyonundan : 
24000 kilo keçi kıh 18-12-939 pazartesi 

g!inü saat 14,30 da İstanbul Tophanede Lv . 
lmirliği sa.tın alına komisyonunda müte -
ahhit nam ve hesabına açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin bedeli 16800 lira ilk te
minatı 1260 liradır. Şartnamesi ve nümu
nesi komiııyonda ar;örülür. İsteklilerin ka · 
nunl vesikalariyle belli saatte komisyona 
gelmeleri. (6220) 16160 

MALiYE VEKALET! 

Daktilo aranıyor 
Maliye Vekaleti Kefalet Sandığı 

Reisliğinden : 
Sandığımızda münhal bulunan (7S) 

lira ücretli daktiloluk için 11. 12. 939 
pazartesi günü saat 14 de (Maliye 
Vekaleti tahsilat müdürlüğü dairesin
de) imtihan yapılacaktır. 
İmtihana girecek taliplerin (Me -

murin kanununun S inci maddesi mu
cibince) aşağıdaki vesaiki (11. 12. 
939 günü saat 12 ye kadar) tapu ka
destro umum miidürlüğil binasının 

üst katındaki sandık muhasebeciliği -
ne tevdi etmeleri lazımdır. 

l - PuJlu ve fotoğraflı istida. 

2 -· HüsnUhal kıiğıdı ve mahkumi
yeti sabıkası olmadığına dair müdde
iumumilikten alınacak vesika. 

3 - Sıhat 1ahadetnamesi. 
4 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 

S - Resmi ve hususi müessesatta 
çalışanJardan talip olacakların (hiz -
met müddetlerine ait vesika ibraz et· 
meleri.) (6223) 16161 

ORMAN UMUM MD. 

Muhasebeci ahnacak 
Orman Umum Müdürlüğünden : 
Orman umum müdürlüğüne bağh 

devlet ormanları işletme revirlerinde 
çalıttırılmak üzere imtihanla muhase· 
beci alınacaktır. 

ı - Muhasebecilere 36S6 sayılı ka· 
nunun hükümleri dairetWıde ayda 170 
liraya kadar ücret verilecek ve ve bu 
kanun mucibince terfi ettirilecekler • 
dir. 

2 - Taliplerin yüksek iktüıat ve ti
caret mektebi mezunu olmaları lbım
dır. 

3 - Memurin kanununun dördUncil 
ma<ldesindeki şartları haiz olmaları 

llzımdır. 
4 - İmtihan 27-12-939 çartaınba.tü

nü saat 10 da orman umum müdürlü
..... ,...,·ı·-J.ar. 

5 - Taliplerin 26-13-939 eıkpmına 
kadar aşağıda gösterilen vesikalan ile 

birlikte orman urrnun müdürlüğüne 
müracaat lan. 

A) Nüfus cüzdanı, hUsnühal ilmü -
haberi. 

B) Dl ploma veya 1ıı.uot.i, 
C) Aakeırlik veeiıkaaı veya sureti, 
D) Varsa bonservisleri veya suret-

leri. (6210) 161S3 

ANKARA DEITERDARLICI 

Alôkadarlara 
Ankara Defterdarlıimdan: 
Hazineye ait gayri menkullerin ta

mamen satılması veya hissei iştirak 

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

gayri menkul almıı olup da henüz i
potekli tapu senedi almamış olanla
rın bir yanlışlığa mahal kalmamak ü
zere derhal Defterdarlık Milli Emllik 
müdürlüğüne veya tapu sicil muha
lızlıklarına müracaatla tapu senetle
rini almaları ehemiyetle ilan olunur. 

(6148) 16090 

ANKARA BELEDiYESi 

92 Palto yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - İtfaiye müdürlüğü memur, şo· 

för ve erleri için 92 palto yaptırılma
sı on be! gün mildcletle açık eksiltme· 
ye konulmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli (1216) lira
dır. 

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

-1-

OKULLAR 

Palto ahnacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Satmalma 

Komisyonundan : 
Siyasal Bilgiler okulu talebesi için 

7 5-85 palto açık eksiltmeye konulmu~ 
tur. Eksiltme 11·12-939 tarihinde An
kara mekt<.~ler Muhasebeciliği bina· 
sında saat 10 da yapılacaktır. 

En çok miktara göre tahmin edilen 
bedel 399S liradır. İlk teminat 299 lira 
62 kuruştur. Şartname, kuma§, malze
me ve palto nümunesi her gün mek • 
tepte görülebilir . .-(6026) 1S984 

Yün battaniye ahna<ak 
Siyasal Bilgiler Okulu Mübayaat 

Komisyonu Reisliğinden : 
Siyasal bilgiler okulu için 108 ta

ne yün battaniye açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Beherinin tahmin edilen 
bedeli 14 liradır. İlk teminat, lOS 1:
radır. Eksiltme 14 Birincikanun 9:J 
perşembe günü saat ıs de Ankar.1 
mektepler muhasebeciliğinde topla • 
nacak komisyonda yapılacaktır. Şar~
name ve battaniye nümunesi her gü l 
mektepte görülebilir. 

(6069) 15027 

Senelik Kongre 
Teknik Okulu Mezunları BL·

liğinden: 
Birliğimizin senelik kongreri 

yeni nizamname mucibince 7-12-
939 pazar günü Ankara' da yapı· 
lacağından sayın üyelerin bulun· 
maları rica olunur. 4544 

POLiS 

2000 tulğa aJınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
1 - Zabıta memurları için satın a

lınacak 2000 adet tulga kapalı zarf u
sulile 18-12-939 pazartesi günü aaat 
15 te münakasaya konulmuştur. 

2 - Beher adedine sekiz lira fiat 
biçilen tulgalara ait numuneyi görmek 
ve ~artnameyi almak isteyenlerin U • 
mum Müdürlük satın alma komiıyo
numı müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenle -
rin (1200) liralık muvakkat teminat 
makbuz veya Banka mektubunu muh
tevi teklif mektuplarını 2490 sayılı 

kanunun 4-cü maddesinde yazılı bel • 
gelerle birlikte münakasa günü saat 
14 de kadar komisyona tes1im etmele-
ri. (6106) 16062 

ASKERIFABRtKALAR 

s Ton Aleminyum lak ahna<ak . 
Askeri Fabrikalar Umum Mü-

dürlüğü Merkez Satm Ahna Komia
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (4650) lira olan 5 
ton aleminyum lak aakert fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komiıyonun
ca 11.12.939 pazarteıi günü saat lS.30 da 
pazarlıkla ihale edilccelttlr. Şartname pa
rasız olarak kontlsyondn verilir. Taliple· 
rin muvakkat teminat olan (3-48) lira (75) 
kurus ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vcsaikle komisyoncu ol -
ma.dıklanna ve bu iııle alikadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkiir gün ve aaatte komisyona müracaat-
ları. (6122) 16077 

200 fon kurıun ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satınalma Komiayo • 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (63.000) lira olan 
200 ton kurşun Askeri Fabrikalar umum 
müdurlileü merkez s:ıtın alma l:omısyo -
nunca ıı-1.:.g3g paz:ırtcsı giınu saat 15 de 
pazarlıkla ihale edılece'•tir. Şartname (3) 
lira ( l 5) kuıut mukabılinde komııyondan 
verilir. Taliplerin m\l\."nkl nt temmat olan 
(4100) lira \e 2490 numaralı kanu'lun 2 
ve 3. maddelerin.:lckl vesaikle kom syoncu 
olmadıklnrına ve bıı işle al!ikad:ır tuccar• 
dan olduklarına d-.ır tlcr.ret od:ısı vesı • 
kaı;iyle mezkur ' .. n ve s;ı&tte ko:nısyonoı 
müracaatları. (6119) 1 fC9S 

20 ka!em resim rna~rcmesi 

ahn~rak 
Askeri Fabriklnar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın A.lma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (695) lira olan 
20 kalem resim mal•emerl Askeri Fıbri • 
kalar umum mlldurlu .. u merkez satın al -
ma ko:nisyo:ıunca 19-12-939 ı;alı gunu s:ı-

4 - Nümune ve şartnamesini gör • at 14 de pazarlrl:J:ı ıhalı: c;--Jilecektir. Ş~ı.t· 
mek istiyenlerin her gün encümen n~me P~rasız olarak kom•syor.d~n verılı~. . . . . 11 alıplerın muvakknt temınat olan (52) lı· 
kalemıne ve ısteklılerın de l 9. 12. 939 ra (13) kuruş ve 2490 numıır:ılı kanunun 
salı günü saat 10,30 da Belediye encü, 2 ve 3, mıoJdelerindel:i ':esaıkle komisy_on-
menine müracaatla 1 cu olmadıklarına ve ~u .ı'lc alikadar tu.c • 

r • ı cardan oduklarına c!aır tıcaret odası veaıka 
(6149) 16099 siyle mezkur g{ın ve saatte komisyona 

--------- rn.ıiracaatlan. (620&) 1ü132 

350 metre mikabı çıralı çam tahtası ( 3,5:4XO, lSX0,025 eb'adında ) 
350 metre mikabı çıralı çam tahtası ( 3,5:4XO, JSX0,025 eb'adında ) 
800 metre mikabı çıralı çam tahtası ( 3,S:4XO, 22X0,025 eb'adında ) 

Tamamen çam verilemediği takdirde her kalemin nısfı küknar ola· 
bilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komis • 
yooundan: 

Tahmin edilen bedeli Ç60.000> lira olan ebat ve miktarları yukarıda yaıılı ilç kalem 
çıralı çam tahtası Asken Fabrıkalar Umum Müdarl:ı~u Merkez satın alma komisyo
nunca 11-12-1939 pazartesi günü saat 16 da pazarlıkla ıhale edilecektir. Şartname (3) 
lira (45? kurut mıalcabllinde komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(4700) lıra ve 2490 _numaralı kanuntın 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle komisyonc:u ol
madıklarına ve bu ışle aUkadar tüccardan olduklarına dir ticarc:t odası v•İkuiyle 
mezktir iÖD ve saatte komisyona müracaatları. {6162) 16104 
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ULUS 

.:!llllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:! 
;: F O S FAR S OL , kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. ::ı - 1 j e 1 Tatlı iştah temin eder. Vücuda devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi §3 
- 9 buhranları, uykusuzluğu giderir. Muannit inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, :l 
- Zatürrieye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gev§ekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta ta· ::::= 
- yanı hayret faydalar temin eder. 
- FOS FARS O L'ün: Diğer bütün kuvet ~uruplarından ününlüğü DEVAMLI BiR SURETTE = KAN KUVET ı· srı· HA ŞURUBU KAN, KUVET, 1ŞT1HA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal gös- ~ = ' ' "' termesidir.... Sıhat Vekaletinin resmi müsaade.ini haizdir. Her eczanede bulunur. -· 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ııııııııııııııııııtr=' 

CİHAN PALAS A N K A R A D Bütün odalarda ı Banyolu ve banyosuz Odalar 
1 Sıcak ve Soğuk su - Telefon • Kalorifer ve her türlü modern konfor 

• 

Memur alınacak , 
Türkiye İş Bankasından : 
1 _ Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak 

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

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

n bulunmamak 
C. Askerliğini yapmış olmak (askerliğini henüz 

yapmamış olanlar muvakkat memur olarak alı
nacaklardır.) 

3 - Yukarda yazılı evsafı haiz olan taliplerden .~ahriri 
imtihanda muvaffak ola·nlar berayı tecrübe on bet gun ~a· 
aşsız olarak çalıştırılırlar. Bu müddetin hitamında mesa1le
ri itibariyle de iyi not alanlar barem kanununda muayyen 
tahsisatla kadroya alınırlar. . . . 

4 _Muvaffak olanlar arasında ecneb1 lısanı b1lenler 

tercih olunur. . . k 
5 - imtihan neticesinde Banka hızmetme a~ınaca 

memurdan başka muvaffak olanla.~, muvaffak1y~t derece· 
1 · .. .. esede açılacak munhallere sıra ıle alına · erme gore muesa 
caklardır. b ·· ·· 

6 -Taliplerin en geç 20 B. kanun 1939 ça~şam a ~~nu-
ne kadar Ankarada Umum Müdürlük memurı~ s~rvısı~e, 
lstanbul ve İzmir' de şube müdürlüklerine vesa1kler1yle b1r· 
likte müracaatta bulunmaları ilan olunur. 4500 

- -5 Doktor, Asistan, Eczacı, ve hemşire aranıyor ~ - -S TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK F ABRIKALARI MOES-

S SESESl MODORLOCONDEN: 

---.. ---- -5 Hastanemiz için, : - -: 300 lira aylık ücretli bir dahiliyeci doktor : 

5 0 ,, asistan ,, --21 ,, ,. ,, - -5 150 ,, ,. ,, ., cezacı . . . E 
5 100 liraya kadar ücretli İngilizce bılır hır hemşire alınacaktır. _ 
5 İsteklilerin Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü veya İs- § 
S tan~.ul ıubesinin Personel servislerin.den temi~ke7e~il~ce~leri iş bt~- : 
: le ı .amelerini dvlduracak tahsil ve hızmet vesı a arıy e bırlıkte ır ;: 
5 is~da ile doğrudan doğruya Karabük'te Müessese Müdürlüğüne : 
5 31-12-939 tarihine kadar müracaatları ilan olunur. 4550 : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:. 

Türk Seker Fabrikaları Anonim 
Şirketinden : . 
İstanbul ithalat Gümrüğünden aldığımız 30.5.193~ . t~rıh ve 

106480 numaralı gümrük makbuzunu zayi ettik. Y ~nısını çıkar-
tacağımızdan eskisinin hükmü olmadığını ilan ederız. 7303 

Senelik toplantıya dôvet 
Ankara Barosu Reisliğinden : 

Baro Umumi Heyetinin senelik içtima günü olarak tayin edilen 4-12-939 
pazartesi günü aaat 14 de te5ekkül nisabı hasıl olamadığından ikinci içt'.
ma evelce tesbit ve tebliğ olunan 11-12-1939 pazartesi gunü saat 14 de Adlı
ye Sarayındaki Baro odasında yapılacaktır. 

Baromuzda kayıtlı arkadaşların mezkur gün ve saatte içtimada hazır 
bulunmları rica olunur. ~549 

FAKÜLTELER 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya 
F ak'.ültesi Direktörlüğünden : 

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

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Mektepler muhasebeciliğine yatırıla· 

cak beş lira bedel mukabilinde Fakül
te hesap memurluğundan alınır. 

Muvakkat teminat 700 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminatı ve şartnamede yazılı 
vesikalarla birlikte ayni gün saat 14 
de kadar makbuz mukabilinde komis
yona vermeleri. 

(5948) 15910 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

= 
~Memur alınacak~ -

Sivas . Erzurum Demiryolu 
istikrazı tahvilleri 

Maliye VekaleH ve Türkiye Merkez bankasından ~ 
28. 5. ve 15. 12. 1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı ka

nunlar mucibince ihracına selahiyet verilen ve geliri tama
men Sıvas . Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan 
% 7 gelirli Sıvas • Erzurum istikrazınm 20 senede itfası 
meşrut 4,5 milyon liralık altıncı tertibinin kayıt muamele
si 5. 12. 1939 akşamı nihayet bulmak üzere 25. 11. 1939 
sabAhından itibaren başlamıştır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre aynlm&f-
tır. 

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

---------- :: Malatya Bez ve İplik 

Tahvillerin ihraç fiyatı % 95 olarak tesbit edilmi~tir, 
yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik 
tahvil bedeli de 475 liradır. 

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

KAZALAR 

ZAYi - İstanbul İthalat gümrü
ğünden aldığımız 18.7.938 tarih ve 
503442 sayılı 237 ,08 liralık gümrük 
makbuzu zayi olmuştur. Yenisini ala
cağımızdan eskisinin hükmü yoktur. 

7304 Polat Ltd. Şirketi 

Zayi - Ankara erkek lisesinden 1938 -
1939 ders yılı sonunda aldığım 14-VU-939 
tarih ve 1753 numaralı lise bitirme diplo
mamı kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü olmadtgt illin olun.ur. 

Ankara erkek lisesinde 54 No. da 
6 mukayyet Mehmet oj:lu 

- '-----'=-- u tata .ı; 

Zayi - 930 - 931 senesi İstanbul kız 
muallim mektebinden aldıgım şehadetna -
meyi kaybettim. Yenisini alacağımdan es -
kisinin hükmü olmadığı ilin olunur, 

17 Fikret Aral 4558 

Zayi - Çorum vili.yeti Alaca kazası 
nüfus idaresinden aldığım nüfus tezkere -
mi kaybettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığı ilin olunur, 

Çorum - Alaca kazası Çüzkışla kö
yünden 333 doğumlu Hasan Çirkin 

4560 

Zayi - Nüfus tezkeremi kaybettim. 
Yen isini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Kalecik Osman Olgun 328 

4572 

GÖZ 
hastalıkları mütehassısı 

Dr. Muzaffer Sander 
Cebeci Hastahanesi 

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

ayenehane 2025; ev: 3761 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!::. -~ DAKTİLO KURSU § 
65 inci devresine İlkkilnunun : 

: ilk haftasında başlıyacaktır. Tah- : 
E sil aranmaksızın herkes alınır. : 
;: (BİR) ayda diploma verilir. Be· ;: 
;: lediye sırası Hanef apartmanı : 
:. No. 4 Tel: 3714 4429 : 
.,111111111111111111111111111111111111111"' 

Dans dersleri 
Müsait ıartlarla danı öğrenmek istiyen

lerin mektupla Ulus1ta M.M. rumuzuna 
müracaatları. 4521 

ULUS - :ro. inci yıl. - No: 6587 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Ec!en 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese ?w'füdüril: Na!Jit ULUC 

ULUS Ba5lmevi ANKARA 

= = Fabrikaları T. A. Ş. : 
Malatya Mensucat Fabrikası E -:: 
Fabrikamız muhtelif !ıervisleri : = -için: Ticaret Lisesi mezunların- : 

: dan memur alınacaktır. Taliple- : 
: rin fabrikamıza tahriren müra- : 

: caatları. 4551 : 

":tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Sermaye ve tasarnıflarını en emin ve en çok gelir geti
ren sahalarda işletmek istiyenlere keyfiyet arz ve bu kısa 
suskripsivon müddeti zarfında Bankalara müracaatları
nın kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu itaret olu-

4327 r·--------..... . ."' 
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· Kadın terzisi = Toplantıya dôvet 

ııı·. Anafartalar caddesindeki atel- ı! : 
yesini tevsi ederek işe başlamış- : K 1 C · t. U "' Merkez·nden • "' 
tır. 4569 

1 
_=_= ızı oy emıye ı mumı ı . ~ 

-------·----·.,..... Merkezi Umumimiz 5 Birincikanun 1939 ıalı günü saat :: 
: on bir'de Yenitehir'deki binasında toplanacağından aaym ~ = azanın teşrifleri rica olunur. 4526 ~ 
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İngilizce ve Fransızca dersleri 
Fransa ve Amerika üniversitelerin

den mezun bir bayan süratli bir me· 
todla İngilizce ve Fransızca dersleri 
vermektedir. İzmir caddesi No. 10 
Mm. Kann'a müracaat. 4573 

ZAYİ 
Freiberg Maden Akademisinden al

mış olduğum Yüksek Maden Mühen· 
disliği diplomama istinaden, ve 1035 
numaralı kanuna tevfikan; Zonguldak 
Maden Mühendis mektebinden, 13. 2. 
29 tarih ve 4 numaralı, aldığım ruhsat 
namemi kaybettim. Yenisini çıkarta
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
ETİBANK GENEL DİREKTÖR 

MUAVİNİ 
Bedri Bekiroğlu 462 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci 
sınıf 

GÖZ H~stalıkları 
mutehassısı 

İstanbul Haydarpa"a hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talaı Ap. kat: l Tel: 3592 4306 
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E TOSUN PAŞA § 
: Çartamba Halk ve Sus'ta : - --:;111111111111111111111111111111111111111"' 

YENİ SİNEMA 
Bu gün Bu gece 

Fransızca sözlü 

SONSUZ AŞK 
Baş Rollerde 

Louise Rainer - Polette Goddard 

Hayatını kazanmak mecburiyetinde 
kalan kadınların başından ceçenler 

Seanslar 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 d• 

Güzel 
olmak 

• • 
ıcın ., 

Her şeyden evvel ııh· 
hatli ve parlak bir te
ne, lekesiz ve düzgün 
bir cilde malik olmak 
lazımdır. 

Sizin de cildinizi gÜ· 
zelleştirir, guddelerini 
be~liyerek canlandınr. 

140-;;;rrkbi~·te·~i;··;;;~t:;~iü·~ı~·~··K·R·EM .. PERT·Ev··;;~;tl "' 
f yapılı~ .tarzındaki_ incelik dolayısıyle ... tenin fazla yağlanması- ~ 
!na milnı olur. Yagsız olarak hususi tup ve vazolarda satılır. 
!-~-...... _ .... _ .................................... _... ....... ..-..... ... 

HALK SiNEMASI 
Bu Gün Bu Gece 

DENiZKIZI 
MOVlTA 

Baş Rollerde 
Movita - Warren Hull 

Tabii dekorlar a.rasında maceralarla 
dolu aşk ve ihtiras filmi 

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

12.1.S Ucuz Halk Ma.tin.esinde 
POMPEİNİN SON GÜNLERİ 

SUS SİNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

Tiirk('e sö7Hi.,. AraJ'ra ı;ırkılı 

BEYAZ GOL 
Gördüğü ragbet üzerine büviilç hir 

muvaffakiyetle devam ediyor 
Baş Rolde 

Sarkın en güzel sesli sanatklrı 
ABDÜLVAHAP 

Bu filmi ırörmiyenlere son hrsat 

Selnslar 
12 - 14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da 

Yeni Sinemada 
9, !.kanun 939 cumartesiden itibaren seanslar 14.30 - 16.30 • 18.30 • Gece: 21 ol· 

~====================m=a=k=u='z=e=re==d=eğ=i=tt=i=ri~lmı==·ı~ti=r=.========:;:;;::==;;::;::========================1 


