
HiZMET ERBABI VERGiLERi 

Finlandiya tarafından yapılan ·teşebbüsün esassız olduğunu ileri sürerek 
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Rusy~ Cenevre İçtimaına girmiyor 
.,, •...........................................................................• "' 
• • • • • • • • • • 

Baıvekilimiz Ankara'ya döndü 

Baıvelıil Jolıtor Relik SayJam Ankara garında kendisini 
lıarıılıyanlar araıında 

. . . . . 
• . 
• 

(Baıniilimiaiıı Zon~IdıJr. seyahatine ait dil.er resimler beşinci sayfamırdıd1r.) 

Pel'feDbe Ufallll beraberlerinde iktisat Vekili B. Hüınü Çakır, la • 
ta.bul mebuau Parti Mecliı müıtakil grubu reiı vekili B. Rana Tarhan, 
8qvekilet huıuai kalem müdürü B. Şükrü Adal, iktisat Vekaleti hususi 
kalem müdürü B. Adnan Suner bulunduğu halde Karabük ağır sanayi 
fabrikaaiyle Zonguldak kömür havzsamda bir tetkik aeyahatine çıkan 
Baıvekilimiz Dr. Refik Saydam dün sabah ıaat 11.05 de ıehrimize dön· 
DlÜftür • 

Teriold'de kurulan halk hükümeti ile dost olduklar. ıçın 

Sov_yetler Finlandiya'nıı sulb 
I 

teşebbüsüne ret cevabı verdiler . 
Finlandiya ile harp etmediklerini söylüyorlar 

Moskova, 5. a.a. - Molotof. 
Milletler cemiyeti umumi kati - ı 
binin Finlindiya tarafından va • 
ki müracaatın tetkiki maksadiy
le önümüzdeki 9 ilkkanun cu -
martesi günü konseyin 11 ilkka
nun pazartesi günü asamblenin 
içtimaa davet edildiğini bildiren 
telgrafa cevaben, Finlandiya ta
rafından yapılan müracaatın e • 
sassız olduğunu kaydettikten 
sonra konsey ve asamblenin bu -
na rağmen toplanmaya davete
dildikleri takdirde sovyetlcr hü
kümetinin bu toplcmtzlara işti -
dk ctmiyeccğini bildirmiştir. 

Cenevre'Je faaliyet bQ§laJı 
.._,4*tl? • ı • ...ıe1ca11ada balwa a..ab iat&1J'onda Mecliı reisi 

a. Abdülhalik Renda, tehrimlsde balunaa vekiller, mebuslar, Parti Ge· 
neı ~ckreri Dr. Fikri Tuzer, Cümhurreialiği umumi katibi B. Kemal Ge-

~-• ..;n ~-1~ ı:::~i3.~~..._.-.......... -.J~~Waii..Dı...-.ı...i~-#4~!"if.ıııl;i~w.;~=;-"4ii .. ~-.,..,_ ~ eUletler erkbı karpl 

Milli seferberliğin 

temeli: 
mllli birlik 1 

F alila Rılkı AT AY 

Finlancliya süvarileri yazın giinefli bir gününJe yürüyiif halinde 

ASKERİ VAZİYET 
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Ladoga 
berzahında 

gölü civarinda ve Kareli 
şiddetli harpler oluyor 

1 Helslnklye hl~ bir hava hiiclmu yapılmadı 

C. H. P: Grupunda 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hariciye Vekilimiz 

Siyasi hadiselere dair 
dün genlı 

izahatta bulundu 
Ankara, S. a.a. - C. H. Partiai B'~ 

M. M. grupu bugUn "5. 12. 939,. saat 
15 de reiı vekili Trabzon mebusu Ha• 
san Saka'nın riyasetinde toplandı. 

Ruznamede Manisa mebusu Refik 
1nce'nin, Büyük Millet Meclisi dahili 
nizamnamesinin 35 inci maddesi hak· 
kında evelce başlı yan müzakerenin de
vamına dair olan takriri vardı. 

Bundan evci ilk defa söz alarak 
kürsiye gelen Hariciye Vekili Şüktü 
Saraçoğlu, son h~ftanın siyasi ahval 
ve hadiseleri hakkında uzun izahatta 
bulundu. Ayni mevzu üzerinde ıöz 
alan birçok hatiplerin mütalaaları 

dinlendikten sonra verilen izahat U• 

mumi heyetçe alkııtarla tasvip oluna· 
rak ruznameye geçildi. 

Bahsi geçen maddenin parti grupu 
idare heyetince teşkil olunacak bir 
komisyonda tetkikinden sonra umu
mi heyetçe müzakeresi hakkında tak
rir sahibi tarafından dermeyan edilen 
teklif reye konularak kabul olundu ve 
ruznamede başka madde kalmadıiın • 
dan uat 18.10 da toplantıya nihayet 
verildi, 

Parti umumi idare 

heyetinin toplantısı 
C. H. P. Parti Umumi İdare 

Heyeti dün toplanarak ruzname
ıindeki Partiye ait itleri müza• 
kere etmittir. 

Avam kamarasının 

yapacağı gizli celse 

Fakat makalemizin batına al
dığımız milli birlik'ten maksadı
blız ıiyaıi veya f&hıi ihtilafları 
'bırakarak bir arada toplanmak -
tan fazla, çünkü esasen Türkiye
ınizde böyle ayırıcı prensip fark· 
ları veya uzlaımayıcı kin kavga
ları yoktur, kastettiğimiz milli 
birlik memleketin yüksek men· 
fa.atleri üzerinde kanaat ve· ıuur 

Anadolu Ajansının muhtelif kaynakludan aldıiı haberlere na· Londra, s a.a. - Cemberleyn, ailih iına
zaran, Finlandiya'daki ıon askeri vaziyet fU tekilde hulasa olu- lltı meaelesini cörütmek üzere Avam Ka-

b 1 maraaının bir rünlük hafi celse aktedeo 
na İ İr: ceğini Avım Kamaruma bildirmiıtir. 

ladoga gölü dv•ındı: 

l>eraberliğini her türlü harici le- Tahliye edildiği için tamamen ı•ıız bir hale giren Ladoga gölünün !imali · ıarkiıin· 
•irlerden konımaktır. Şaıırtıcı Helftrılıi'nin görüniifü de Salmi mıntakasında, Finlandi· 

~~~vurta~n o~u~~ı-~--------------------------~~bl~. dilnold~~ ~~~~ 
ltııt ve zihinler içinde itlemek ı li bir muvaffakiyet kazanmııtar • 
tekniii o kadu incelmiıtir ki bu Mem 1 ekette Vaziyetin. gerninlili k ndı dır. Büyük ormanda, son dere· 
Zamanlarda muhakeme sağlığını • • IJJISI ce kötü bir havada, bazı harekat ya-
ınuhafaza etmek adeti bir hüner ••1111111

"
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.. .- pılmııtır. Finlandiya kıtalarının, kar 
lıi.line geldi. Doğrudan doğruya ı• b ük Uzerindeki süratleri, ormanı ve ara-

'e'k•ık seyahaıı·ne sveçte üy .. zinin bütün teferruatını iyice bilme-Propaıanda, ağızdan dolma tü- . teri sayesinde Sovyetleri tuzağa dü -
fek gibi, eski ve kullanılmaz bir türdükleri söyleniyor. Bu tuzak, üs-

•ilih olmuıtur. Meseli., bir gün, ııkan Vekı'llerı·mız •ehı.rler tünlüğü adetten ibaret olan bir ordu-
radyolardan geni, bir fetih pli- ) y yu, bu faikiyet sebebini tamamen 
llınm hikiyeıini dinlersiniz. Bu- kaybettiren bir nevi tuzaktır. Çok az 
ııun içinde, gene meseli, herhan- Çankırı, 5 a.a. - Dün gece saat 8.30 b it ı tanıdıkları bir sahaya girmiş olan 
ti bir ticaret meselesinin halli da gehrimize gelen Dahiliye Vekili oşa J ıyor sovyet kıtaları, finlandiyalılar tara -
letvik edilmek kokuıu du:yulmaz. B. Faik Öztrak geceyi hususi vagon· fından sıkı bir çember içine alınmış. 
Bu hikaye ıizi uzun boylu nefiı larında geçirmiş ve bu sabah vilayet Londra, 5 a.a. _ Royter ajansının tar ve 1500 esir vermişlerdir. 
ltıurakabeıine çağırır: acaba erkanı ile görüştükten sonra Kastamo Londra'daki iyi mali'ımat alan tsveç Kayaklarla mücehhez olan Fin -

b b • Jd ., A ba nu'ya hareket etmiıtir. mahafilinden öğrendiğin!! göre, müs- landiya kıtaatı, sovyetlerin motörlil 
Yan f ır yo a mıyım• ca • t kuvetlerı·nı·n gayrı'mu"sait bir vaziyet-

' 
lan l -'- akı D h'l' V kü• il 'J taceliyet halinde ıveçteki büyük te-

&r da o maaıızm, Y n VQa a 1 ıye e 1 gaz a te bulunmakta oldukları noktalarda 
hl k 'b 1 hirler halkının tahliyesi için tedbir· 

'1zak, bir takım te i e ı tima • Ilgaz, 5 a.a. - Dahiliye Vekili refa- ler alınmaktadır. süratle tahaşşüt etmektedirler. 
len içinde miyim? katinde mebus Rauf, Sahir Kastamo-

. . ç Finlandiyada gönüllü olarak harp Ks•eıı· berzahında·. Yalnız telkinler deiil, timdi nu, Çankırı valılerı ankırı vilayet etmek istiyen tsvec;liler meselesine aıı 
ai,_..t ve ukeri darbeler dahi, bir jandarma kumandanı olduğu halde gelince bu hususta Royter ıunu yaz· 
lllilletin fikir ve istikamet birliii bugün l0,30 da Ilgaza gelmiş ve I1 · maktadır: Kareli berzahında muharebeler tid· 
iistündeki aedikleri hedef alıyor, gaz kaymakamı ile kalabalık bir halk Gönüllül~r lıveç topraklarında top detti surette devam etmektedir. Bu-
•• kütleıi, mektepliler tarafından karşı- ı 1 k · ı h k d. d k. · d ı ı ITlillt seferberlikte asker kıtaları anı mama prtıy e er es Finlan ı- ra a ı· miıca e e çarpıpna arın en 
toplayıp tamamlarken, mÜJıeV- lanmıttır. ya ordusuna iltihakta serbesttir. Va- mühimleridir. 
'9erlerin vazifesi ~he ıeriıinc!r Hükümet dairesinde bir müddet is- kıa İspanya dahili harbi esnasında Is- Kareli berzahında 38 bin kitilik iki 

- d tirahat eden Dahiliye Vekili burada veç bir kanunla gönüllü kaydını ya- Finlandiya fırkası, adetçe kendisin-
•nnııkı bir manevi y.I tesanü Ü- k • . t• h kk d 

azanın umumı. vazıye ı a ın a 1 sak etmigti. Fakat bu iatiınat bir hal- den iki misli kuvette Sovyet kıtaları· 
nü temin etmektir. Harici telkir kaymakamdan ızahat almıt ve saat di ve İsveç ademi müdahale komite- na karşı koymaktadır. Ruslar, Finlan
aıilcadeleıine kartı, Fransa aib: 1.1,30 da Kaatamonu'ya hareket etmiş· ı sinde bulunuyordu. Hiç bir enternaı- diya'ya doğru oldukça ilerlediklerini 
lllemJeketl•r dahi, e9kİ harpler tır. yonal kaide gönüllü kaydını menet· . bildiriyorlar, fakat Finlandiyalılar 

(Soau J. QDCIJ &a1.fadı) (Sonu J üncü sayfada) memektedir. (Soau .S iaci salfada) 

MAYN HARBİNİN 
YENİ KURBANLARI 
İki İngiliz vapuru daha batfr 

Mayn harbı yeni kurbanlar vermeie devam ederken ineiliz • fransız hüklım~ • 
terinin alman ihracat mallarını müı;a.dere kanrlan da meriyet mevkiine ~irmi~ bulu
D.1170r1 Yukarıda bu ~yoın tchlikeııiz bir h, lc ıutiriliıini . ;; ... ,,·o . • unuz. 

{ Habcrle rimlı 3 uncu la) la.'3adır ). 



Harp ekonomisi: 4 üncü AtatiÜrl< koşusu 

Ticaret harbi ve petrol! Ankara a kevi güzel 
bir program hazırladı 

Abluka harbının göz önünde tuttu
ğu hedef ve mevzu ham madde ve sa
nayi malzemesidir. Müttefiklerin gı
da maddesi işlerindeki müsamahası 

- sivil halkı istihdaf ettiğinden -
insani bir gayeye atfedilmektedir. 
Hakikatte de insanların noksan gıda 
ile yarım beslenmesi vücut ve 11hat 
fedakSrlığına dayanır; mutlak tesiri 
de uzun zamana taksim olunabilir. 
Hem unutmamalı ki, Almanya gıda 
maddelerinin yüzde "83" 'ünü dahil
den temin ettiği gibi eksik kalanını 
hemhudut memleketlerden - kısmen 

olsun - kaçak veya sair şekiller ile 
tedariki imkinı da ticaret harbının 

gayesini oldukça uzaklara atar. 
İlk ve ham maddeye gelince : Al -

manya'nın vaziyeti ayni değil~i.r. ~u 
cephedeki açığı gıda maddelerı .~ıe .. ol: 
çülmiyecek kadar fazladır'.. Kon;ıur.u 
istiına edersek umumiyet uzere ıhtı
yaçlarını kısmen, hatta bir çoklarını 
da tamamen hariçten getirmek mecbu
riyetindedir. Ham maddelerde yapı
lacak tasarruf doğrudan doğruya 
fabrikasyon ve işletmesi üzerinde a. 
mildir; neticeye müessirdir. 

Bunların bafında da cihan ekono -
misinin ve politikasının hırs ve hQ~O. 
ile önünde durduğu petrol gelir. Bu 
yakıcı ve akıcı maddenin ıon yıllar i
le ticaret harbından ötürü durumunu 
tetkik edelim: 

Petrolün bugünkü vaziyeti ile umu
mi harbın başlangıcındaki vaziyeti a
rasında göze görünür bir fark vardır. 
1914 petrol sanayii son senelerdeki 
kadar inkişaf ve taammüm etmemişti. 
Umumi istihsaliit 50 milyon tonun bi
raz üstünde idi; bittabi istihlak de 
ayni niapette ... Umumi harp ile bera
ber petrolün istimali sahaları da ba§ 
döndürücü bir ıüratle çoğaldı. Bu hu
susta bir fikir edinmek üzere ıu ra
kamları görelim. Birleşik Amerika'
da 1914 de (1.711.000) işliyen otomo
bil varken 1918 de (6.146.000) olmug
tur. Buna motosiklet, petrol ile işli
yen deniz na'cliye vası.t~ları, muh~.r
rik kuvetler de Wive edılırse petrolun 
inkişaf seyri tebellür eder. Bu yüz
den petrol fiyatı umumi harpteki te
reffüü hem seri hem de korkunç bir 
mahiyet almıştı· Mesela: Londra'da 
benzinin bir galonu 1914 de bir şilin 
yedi peniye satılırken 1919 da iki şi
lin on buçuk peniye çıkmış hatta 1920 
de bu fiyat dört şilin yedi buçuk peni 
olmuştu. 

Bu tarihten sonra da petrol ihtiyacı 
artmış ise de istihsalat da çoğaldı -
ğından fiyat makUI denebilecek bir 
seviyeye düşmüştür. Petrol istihsalatı 
ilk defa olarak 1929 aenesinden sonra 
hafif bir tenakus göstermiştir. O da 
dünya krizinin en korkunç dört aeneıi 
olan 1932 ye kadar ancak "25" mil
yonluk bir azalı§ kaydetmiştir, ki di
ğer iptidai maddelerle mukayese e -
dersek petrol kendini dünya iktisadi 
keşmekefinden en iyi korumuıtur 
hükmü verilebiliyor. 

1932 den sonra ise dünya petrol is
tihsal ve istihlaki yeniden bir inkişaf 
hızı almıştır. İşte adetleri: 

« 1)) 
Yazan: Sadreddin ENVER 

ay, hafta, gün petrolü kıymetlend~ Üç yıldır Ankara Halkevi tarafımdan tertip edilen Atatürk ko
miştir. İng~lt.ere'de son günler.de üır ~usu bu yıl da 27-12-1939 günü, miiınası ile mütenasip bir şekilde, 
galon beni zı~:'.' f(ıy9 atı C3) Rpenı dah.a yapılacaktır. 4 üncü Atatürk kQ!usu adını alacak olan yarııa bu 
alarak ( ) şı ın ) penı, omaııva - d l f l k' 1 · k • !" d h ·· k • 
d d h fif ben in' t 

97 1 
• . sene ata az a e .ıp er gırece tır. :>U meyan a enuz ço yenı 

a a a z ın onu atın şı- 1 M .f y k·ır •· · · f r J • • h · eti k. • 
linden, (!00) e çıkmıştır. Bu fiyat ar- ~:ankve1 a:ırı dle ı ıg-·.md ı:z:m. ~~ ı~1e_t_ e~ı!1ı. e emıy . e ttla ıp. et_tkı-
tışı daha ne kadar devam edecektir? .. gı o u spor yur arının a ıştıra.< eueçegını memnunıye e ışıttı • 

Koli• ardı ıöylenenlere bakılırsa sene 
nihayetine kadar petrol fiyatı istik
rar kesbedecektir. Fakat, bu istikra
rın bugünden ne vakit ve ne kadar 
olacağını iddia etmek imkansızdır. 
Yalnız şu nokta katiyetle söylenebi
lir ki, petrol gerek istihsal bakımın
dan ve gerek ise fiyat cephesinden u
mumi harpteki günlerini idrak etmi
yecektir. Artış nispeti nihayet malcı.! 
bir seviyede kalacaktır. 

Petrol fiyatının artışın~a iki esaslı 
amil vardır: 

1 - Harpten dolayı artan talep, 
2 - Nuval ve sigorta ücretlerinin 

yükselmesi. 
Bir de haddizatinde yukarıki iki 

madde içeriıine fasit daire gibi gi
recek harbın zincirleme olarak sebebi
yet verdiği hayat bahalılığı ! ... Buna 
karşı da umumi harpten alınan ders
le bütün memleketler müteyakkızdır. 
Artacak talebi de takoir etmek için 
bir çok hükümetler sarfiyatı tahdit 
etmişlerdir. Fransa hükümeti (il) ve 
İngiltere de (18) eylülden itibaren, 
memleket dahilindeki petrol ve müş
tekkatı sarfiyatını sıkı bir kontrol al
tına almı,ıardır. Almanya ise petrolll 
doğrudan doğruya bir harp ihtiyacı 
ve malzemesi olarak kullanıyor. Hu
suıl phıalar ve menfaatler bu mayii 
elde etmekten tamamen mahrumdur. 

Ayni tedbirlere petrol &atan mem
letkelere uzak olan muharip olmı -
yan hllkümetler de bat vurmuılardır. 
Bitaraflardan İtalya, laveç, Danimar
ka Fin!andiya'da da huausi otomobil
le;in kullanılması yasak edilmiftir. 
Bir taraftan ıarfiyat cebri bir tarz
da tahdit edildiği, diğer taraftan da 
dünya umumi petrol istihsalatının 
fazlalığı göz önünde tutulursa tale
bin kar§ılanmıyacağı kabul edilemez. 
Bugünkü petrol kuyularının istihsali 
(280) milyon raddesinde olup artacak 
harp talebini de kartılıyacak kadar 
verimi tezyld edilebilir. 

Nakliye i1lerine gelince: başlıca 
petrol satan mühim müstahsiller de
niz aşırıdadır. Esasen boru vasıta
siyle yapılmıyan uzun kara nakliyatı 
bu mayi için bahse mevzu değildir. 
Denizlerde iıe ıürüp giden tahtel
bahir ve mayn harbi henllz umumi 
harpteki tiddetini bulmamakta ve bu
lacar;ı da tahmin edilmemektedir. 

Çağrı 
X Milli Müdafaa encümeni bugün 

umumi heyet içtimaından aonra topla

nacaktır. 

X Memurin kanunu muvakkat en -
cllmenl bugün umumi heyet içtimaın
dan sonra toplanacaktır. 

X Dahiliye encümeni 6 - xıı - 1939 

çarşamba günü saat onda toplanacak -
tır. 

X Auuhal encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacaktır. 

~ Hialkevimizin bu koşu için ciddi bir 
l j §eki'.Jde hazırlandığını ve yarışların 

geçe:n senelere nazaran daha iyi ol -
ması için elinden gelen her şeyi yap
mıya karar vermiş olduğunu görüyo-

Bayan Vahdet Nuri 

Milli kostümlü baloda 

ruz. 
Ua lkevimizin birçok fedakarlıklar

la tertip ettiği bu manalı ve şerefli 
koşuya gönül isterdi ki diğer vilayet
lerden de ekipler iştirak etsinler. 
Halkevi spor komitesi böyle bir vazi
yeti memnuniyetle karşılıyacağını ve 
bu iş için evelce te§ebbüste bulundu
ğunu bildirmi§ ve bu işin yapılması 

için i<:ap edenlerle temasa geçmiye 
karar vermi§ olduğunu da öğrendik. 

4 üncü koşu için Halkevinde spor 
komitesi ile birlikte toplanan kulüp 
ve okul spor yurdları mümessilleri 
aıağıdaki esasları kararlaştırmış bu
lunmaktadırlar: 

1 - Koşuya kulüplere mensup at
letlerle kız ve erkek okullar ittirlk 
edeceıktir. 

a - Kız talebeler için koşu mesafe
si 1500 metre, 

b - Lise ve muadili okul talebeleri 
Sayın Bayan İsmet İnönü'nün yük- için mesafe 2500 metre. 

sek himayelerindeki Çocuk Esirgeme c - Yüksek mektep talebeleri için 
kurumunun dokuz 1 .ci kanun cumar- mesafe 3000 metre. 
tesi akşamı Ankara Palas salonların - d _ Büyük koşu için mesafe 12.200 
daki milli kostümlü balosunda Viyana metre. 
Devlet Müzik akademisini ve Meis - 2 _ a, b ve c maddelerindeki koşu
terachule'sini bitirerek 1938 de Viya- !ara yalnız mektep talebeleri girebi
nada yapılan beynelmilel ses müsaba- lir. Kulüpler arası koşuya hariçten 
kasında mükafat kazanarak bir çok de iştirak edilebiilr. 
konserlerde Avrupa halkının alkıt ve 3 - Kız talebelerin koşusu Halk
takdirlerini kazanan Bayan Vahdet evinden saat 15.25 de, Lise ve muadi
Nuri hakkında (Weiner Tagblatt) ga- li okul talebelerinin koıuau Orduevi 
zetesinden aşağıdaki yazıları nakledi- önünden saat 14.30 da, Yüksek okul 
yoruz: "Bir türk muganniyesi yalnız talebelerinin koşusu Emniyet anıdı 
güzel sesiyle değil his ve tamperama- önünden saat 14.40 da, büyük koşu da 
nı ile de dinleyicilerini hayran et- Dikmenden saat tam 14.20 de başlıya
miştir. Onun operamızda (Amneris) cak ve bütün koşular viliyet konağı 
rolünde de dinlemeyi pek isterdik., önünde bitecektir. 

1940 ıenesi için §imali ve cenubi 4 - Aynı gün yapılacak olan bisik-
Amerika'da seksen muhtelif şehirde !et yarııı da Gölba§ından saat tam 
konaer vermek için an&aie edilen bu 14.30 da başlıyacak ve aynı yol üze -
mu anniyemizin ba o cc an prog- rln deYtnn eTek vU&yet konag ... o-

ramı şudur: nünde bitecektir. 
6 - Koşuların hakemleri spor ko

mitesince tayin olunacaktır. 
Resmi: Fr. Schubert 
Tre Giorni: G. B. Pergolesi 
Nebbie: O. Respigli 
Samsun Dalila operasından Aria 

Denizli' de pasif 
korunma tecrübesi 
Denizli, S a.a. - Bugün, hava hü

cumlarına karşı Denizli'de pasif ko
runma tecrübeleri yapılmıştır. Tecrü
be bizzat valimiz ve alakadarlar taTa
fından takip edilmiştir. 

Çivrik istikametinden beş tayyare
nin göründüğü Çal'dan telefonla bil
dirilmesi üzerine saat on ellide alarm 
işareti verilmiş ve çok kısa bir zaman
da bütün halk sığınaklara iltica eyle
miştir. Tayyarelerden atılan bomba
larla muhtelif yerlerde çıkan yangın-

7 - Koıuların hediyeleri §imdiden 
Halkevince temin edilmiye baglanmıı 
tır. 

8 - Hediyeler 1-10 uncuya kadar
dır. Bu miktar müsabakalara girecek 
atletlerin sayısına göre eksiltile<:ek -
tir. 

10 - Müsabıkların nakil va.ıtaları 
Halkevince temin edilecektir. 
il - Kogu itleri için Halkevi ıpor 

komitesine müracaat edilecektir. 
12 - Büyük ko§uya en çok müaa

bıkla girerek bitirmiye muvaffak o
lacak kulübe bir kupa ve en az sayı 
alarak birinciliği kazanacak olan 4 at
letten mürekkep takıma da ayrıca bir 
kupa verilecektir. 

!ar ve inhidamlar olmugtur. Buralar
da halk ve zabıta Üzerlerine düıen va
zifeyi büyük bir dikkatle yapmıglar
dır. Tecrübe muvaffakiyetle bitmiş

tir. 

• 

lzmir ihracat piyasas 
bu sene cok canlıdır 

..> 

Fiatler hükiirnetin kararlarile köylüyü 
• memnun edecek sevıyeye yükselmi~tir 

Muhtelif ihraç mallarımız üzerinde piyasala.rın açıldığı ve bi 
hassa lzmir'de canlı bir surette alış verişin b~ladığı maliimdu 
ihraç mallarımızın piyasaları, rekolteler ve buna mütedair husus 
!arda bazı makamlarla temas etmek ve alakadarlara izahat ve 
mek üzere İzmir Ticaret Odası Reisi B. İsmail Hakkı Balcı il 
Oda umumi katibi, eski mebus B. Turgut İzmir'den ş:.hrimiz 
gelmişlerdir. 

Madenciler bayramı 
dün kutlandı 

1 
Bir muharririmiz kendileriyle te 

mas etmiş ve Egc'nin ticaret ve ibra 
cat faaliyeti hakkında şu malümatı al 
mıştır: 

Türk maden mühendisleri birliği, 

Ankara'da toplu bulunan maden mü -
hendislerinin bir arada dünya maden
ciler bayramını kutlamaıı için g'.lzel 
bir gece tertip etmiştir. 

Evcik! gece, geç vakte kadar Şehir 
lokantasının büyük salonunda kendi 
başlarına kalan madenciler, megakkat
li ve zevkli mesleklerinin hatıra ve 
havası içinde biribirleriyle daha ya -
kından kaynatmanın ve meıleklerine 
bir kat daha bağlanmanın zevkini tat
mıılardır. Dünyanın karıtık günle -
rinde böyle meıut ve müreffeh bir 
huzur içinde yaıamanın Milli Şef'ln 
izinde ve emrinde yürümek, devletin 
madencilere büyük bir itibar kazan
dırdığına şahit olmak ve partinin um
deleriyle hareket etmek ıayeıinde ka
bil olduğunu ve olacağını bir daha mü
şahede ve teyid etmit olan türk maden 
mühendlıler birliği, Milli Şef'e, dev -
let ve parti bllyüklerine birer telgraf
la saygılarını sunmuşlardır. 

P.T.T. de iki tayin ~. 
Kayseri P. T. T. müdürü Şefik 55 

lira ile İçel müdürlüğüne, İçel P.T.T. 
müdürü Yaşar Kiper 40 lira ile Kay
seri müdürlüğüne tayin edilmitler -
dir. 

Hava kopalı 

durgun 
ve 

geçti 
Şehrimizde hava kapalı ve dur&un 

geçmiştir. En yükıek sıcaklık 14 dere
ce kaydedilmittlr. Yurdda hava Ege, 
orta ve doğu Anadolu bölgelerinde ka
palı ve yer yer yağ.ılı, diğer bölgeler
de kapalı geçmigtir. 24 aaatlik yağıg -
!arın metre murabbalarına bıraktık -
!arı su mikdarları Pınarhiaar'da 6, U
ludağ'da 8, Bodrum'da 13, Fethiyede 
12, Milb ve Muğla'da 9, Burdurda 6, 
Manavgatta 41, Antalyada 23, diğer 

yağı§lı bir çok yerlerde de 1 ilA 4 ki -
logram arasındadır. Kar örtülerinin 
kalınlığı Uludağ'da 6, Erzurum'da 16 
aantimctredir. Rüzgarlar Akdeniz kı
yıları, doğu, cenup doğusu ve Kara -
deniz kıyılarında ıimalden, aaniyede 
7, diğer bölgelerde cenup istikametin
de en çok 11 metre kadar hızla esmiş
tir. En yüksek sıcaklıklar Bodrum ve 
Giresun'da 18, Adana ve İskenderun -
da 21 derecedir. 

- Hükümetin verdiği son kararlar 
Ege mıntakası piyasasında çok gilael 
neticeler vermiştir.. Mesela bu karar 
!ar, tam zeytinyağı mahsulünün id• 
rakine başladığımız bir zamana rast 
geldiği için 25 le 28 kuruş ara.ında 

satılan zeytinyağı bugün 38 kunışa 
çıkmış bulunmaktadır ve piyasa çok 
hararetlidir. Bu fiyatın daha da yllk
ıelmeai beklenmektedir. Bu ıene.rıin 
zeytinyağı rekoltesi 35 bin ton tah
min olunuyor. 

Akala cinsi pamuk, peıin utıfta 
38 kuruştan 50 kuruşa çıkmıp:ır. t
kincikSnun teslimi vadeli aatırta lae 
53 kurup kadar satılmaktadır. 

- Bu fiyat yllkseliılerinden mil.
tahsil iıtifade ediyor mu? 

- Zeytinyağı istihsal umanı tim
di ba§ladığı için bu tereffllden müs
tahsil tamamiyle istifade etmittir. 
Pamuktan da % 75 niıbetinde ı.tıfa
de etmektedir. 

Fasulya, nohud, mercimek ve eaire 
gibi kuru sebzelerin fiyatı ise yüıde 
yüz niıbetinde yünelmi9tir ve köy
lü bundan çok memnundur. 

- Tütün sahasında vaziyet ne mer ... 
kezdedir? 

- Bu senenin tütün rekolteai Ege' -
de 30-35 bin ton kadar tahmin edil
mektedir. Bu miktar geçen 9ttleye 
nisbetle bir iki bin ton fazlalık gı;... 

!ermektedir. 
Biliyorsunuz ki, bizim tlltiin alıcı

larımızın başında Amerikalılar gelir. 
Sonra İnhisarlar idaresi, ye-rli knm· 
panyalar, hususi firmalar gelirler. İz
mir ihracatçıları Amerika'dan başka 

daha birçok memleketlere de tlitün 
gönderirler. Bu sene Fransa v_e fn. 

1.1 • cıe turk tü~unJerinin aııcıları 
arasıncıaaırıar. 

Tütlln piyasasının iyi gideceğini 
Ticaret Vekilimiz B. Nazmi Topçu
oğlu, son beyanatında tebşir ediyor
du. Bu seneki mahsulün kalitesi de 
mükemmeldir. İdrak mevsiminde 
yağmurların fazla gitme•i, bu husus
ta bazı endişeler uyanmasına sebebi
yet vermişse de bu vaziyet h§dlı ol
mamıştır. Mahsul gayet iyi ve çok 
güzel renklidir. Heyeti umumiyesi i
tibariyle mallarımız müıterileri mem
nun bırakacak vaziyettedir. 

- Tlltün stokumuz varnu? 
- Tüccar elinde az miktarda tütün 

stokumuz bulunuyor. Fakat ıon gün
lerde bunlar satılmağa başlanmıgtır. 

Son günlerdeki satışların en çoğu A
merika'ya olmu§tur. 

- Diğer mahsuller ne vaziyette? 
- Çekirdeksiz kuru llzüm rekolte-

.Seneler 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

ton metrik 
179.905.000 
196.694.000 
208.261.000 
226.472·000 
247.130.000 
280.97 5.000 
212.000.000 

Görülüyor ki dünya petrol iıtlhıa
latı son yıllarda muntazaman artmıı 
ise de 1937 tetrinlerinde Birle§ik A
merika'da bat göıteren krizi petrol 
müteakip senede hissetmiş, 11.'38 c!e 
istihaal ve bilhassa fiyat bakımından 
sukut olmuıtur. 1938 deki umumi is
tihsal noksanlığı bir ıene evelkine 
nazaran yüzde (3,4) olup, fiyat dütü· 
şü iıe pctrollln muhtelif müştekkatı

na göre değiımekte, en ziyade tena
kuıu yU.>de (37) farkla mazot kaydet
mi.;t;c. Bu vaziyet bize petrollln is

tihsal vaziyetinin itba haline geldiği
ni en ufak piyasa sarııntılarının ar
tık diğer iptidai maddeler gibi pet
rollin de duyduğunu ve duyacağını 
anlatır. Petrol fiyatları ıukut olur -
ken bittabi ayni yılda petrol navulla
rı da dü~müt idi. Bu yüzden 1938 ıe
neıi petrol sanayii için parlak netice
li olmamı§ ve bir çok petrol ıirket
lerinin de bilançolarındaki k:lr da a
zalmııtır. 
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si bu sene 70-75 bin ton tahmin edil
mektedir. Şimdiye kadar bunun 25-30 
bin tonu ihraç edilmiştir. Fiyatlar ilk 
zamanlarda bir parça durgun ve nyıf 
gitmişti. Fakat hükümetin aldığı ye
rinde tedbir ve kararlarla yava' ya.
vat yükaelmiştir. Daha da yüksele<:e
fi llmid edilmektedir. 

Kuru incir §imdiye kadar 20 bln 
ton kadar ihraç edilmiştir. Daha elde 
10 bin ton kadar ihraç edilecek mal 
bulunmaktadır. 

1939 da artan harp ihtimalleri, hız 
alan harp hazırlıkları bu mayie karıı 
a!aka ve talebi artırdığından petrolün 
yeniden ve ehemiyetli addolunacak 
kalkınmasına şahit oluyoruz. Son se
nenin ilk yedi aylık istihsal rakamla
rını bir yıl önceki ile mukayese eder
sek yüzde (5,25) bir tezayüt olduğu
nu görürüz. Fiyata gelince: geçen her 

Sillanpaa'nın 
. 

evı 

Helsinki'den gelen bir telgrafta 
dün şu haberi de okudum: 

"Bu sene Nobe/ edebiyat mükil -
/atını kazanan muharrir smanpaa
nın evi de rus tayyareleri tarafın -
dan atılan bombalarla yıkılmıştır.,, 

Bu evin yıkılması ile yarınki e
debiyat tarihi, her halde, zaman za
man ziyareti gerekecek bir abidesi
ni kaybetmiştir. Fakat benim s6yle
mek istediğim işin o tarafı değil. 

Türlü türlü Nobel mükifatları 
dığıtılmasını vasiyet eder.~k ölmüş 
o/an iskandinavyalı Nobel ın bu bü
yük serveti nasıl topladığını bilir -
siniz: barutla oynamak ve dinamiti 
icat etmek suretiyle. 

Finlandiya muharriri SiJlanpaa 
dı yıkıldığını ve yandığını telgraf
tı okuduğunuz evi Nobel hazinesin
den ıldığı mükllatla yaptırmış ise 
dinamit parısı ile yapılan bir ev di
namitle yıkılmıı demektir. 

Aıığı yukarı su yolunda kırılan 
su destisi gibi bir şey 1 

••• 
Ôldürülemiyen nebat! 

Bir mecmua, garbi Hind adala -
rında bulunan yosun nevinden bir 

~~N l~ll IL7'R 
nebattan bahsediyor. Bu nebatı ö/
dürmiye kolay kolay imkan buluna
mıyormuş. Yerinden sökünüz, pa -
ramparça ediniz. Bütün bu küçük 
parçalar ayrı ayrı büyüyor, tekrar 
kökü teşekkül ediyor ve bu kökler 
toprağa dalıyormuş. 

Ne suya, ne de ışığa muhtaç ol -
msksızın bu nebat uzun zaman ya
şıyabiliyormuş. 

Bu ölmez nebatı öldürmek için 
ancak iki çare varmış: kaynar su ve 
ateş! 

Bana öyle geliyor ki bu nebat, 
gözünü yıldırmak için şehirlerine 

yangın bombaları atılan bir milleti 
andırmaktadır. 

••• 
Yüzme havuzlarında balık! 

Bir Avrupa gazetesinde okudu -
ğumuza göre Almanya'da yüzme ha
vuzlarının hemen hepsinde yüzmek 
yasak edilmiş ve buraları balık ye
tiştirip üretmiye tahsis olunmuştur. 

Bu hususta verilen emirde bu -

ralarda yetişecek balıkların iki sene 
sonunda Almanya için mükemmel 
bir gıda olacağı söylenmektedir. 

Ben, alınanların yerinde olsam, 
yüzme havuzlarında balıkların yüz
mesini yadırgamam. 

Çünkü bundan önce de her halde 
bu havuzlarda balık etinde birçok 
kadınlar yüzmüştür. 

Hamiı: Bu havuzlarda yetiıecelı: ba -
hklarm gıda kuveti hakkında üstadımız 
Dr. G. A. nın bir makale yumaıı ihtima
lin dışında değildir. 

*** 
Hayvanlar ve istikbal! 
~;......~~~~~~~.~ 

Bazı fen adamlarının israrla id -
diasına göre bir takım hayvanlar 
istikbali anlamakta büyük bir kabi
liyet sahibidirler. 

1923 senesi i/kteşrininde Tokyo
daki büyük ve müthiş zelzelenin vu
kuundan bir gece önce şehirdeki 

bütün köpekler hep bir ağızdan a
cı acı ulumağa ba~amışlar, Tokyo
lular da bunu nevi ve mahiyetini 
anlıyamadıkları bir uğursuzluğa 

ham/etmişlerdi. Ertesi akşam o 

müthiş zelzele olmuş, 100.000 kişi 
ölmüş, 150.000 kiıi yaralanmış, 

50.000 ki§i de kaybolmuştu. 

Fareler de her hangi bir tehlike
den önce içinde bulundukları ge -
miyi bırakıp kaçıyorlar. 

Bir müddet eve/ Assam'da içle -
rinde yılanlar, kaplanlar, geyikler 
ve tavşanlar bulunan bir çok hay -
vanların yüksek yerlere doğru a
kın ettikleri görülmUştü. Bunların 
hepsi yükseklere sığındıktan sonra 
mmerce uzayan bir sahayı bir tu
fan kapladığı görülmüştü. 

Bundan daha enteresan bir misal 
de şudur : 

Karakatoa adasının volkanik in
difalar neticesinde batıp gittiğini 

bilirsiniz. Ada üzerindeki bütün 
hayvanlar, felaketten bir kaç gün 
öncesinden itibaren adadan ayrıl -
mağa başlamışlar ve denizin yüzü 
yüzerek kaçan hayvanlardan sim -
siyah olmuştu. 

Daha bir çok misaller verilebilir. 
Bir çok milletlerin geçirdikleri 
buhranlı hayat içinde en gllç olan 
§ey, istikbaUn tayinidir. Aceba hay
vanlardan ders mi a/mağa başlasa -
/ar ?. 

T. 1. 

Palamut fiyatları da iyi gitmekı.. 
dir. Bu seneki palamut rekoltesi orta 
rekolte sayılabilir. Bir yandan pala
mut ihracına da başlanmış bulunu
yor. 

Hulasa, umumiyet itibariyle piyasa 
salaha doğru gitmektedir. Hükümetin 
aldığı yeni tedbirlerle daha ziyade 
inkişafa kavuşacağı da muhakkaktır. 

- Son kurulan ihracat birliklerini 
İzmir tüccarları nasıl karşıladılar? 

- Tüccarlarımız bu birliklere çok 
ehemiyet veriyor ve bu birliklerden 
çok iyi neticeler alınacağını muhak
kak sayıyorlar. Memleketin ticaret ve 
iktısadiyatı bakımından müsbet ne
ticeler bekliyorlar. 

İzmirde tütün 
satışı hararetle 
de;·am ediyor 

İzmir, 5 a.a. - Dünkü satışların 3 
milyon kiloya vardığı tilhmin edilme:< 

tedir. Hafta sonuna kadar satıı mik -
darının rekoltenin yüıde kırka yakla
şacağı zannolunuyor. 
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POLiTiKA J DIŞ 

lngiliz ticaret harbi 
lngiltere'nin Almanya'ya kar§ı aç-ı 

•iı ticaret harbı evelki akıam saat 
•ıı. ikiden itibaren yeni bir safhası -
ıa girmiı bulunuyor. Hukuki ba -

MAYN HARBİNİN 
YENİ KURBANLARI 

1 
İgniliz kıralı 

dün cepheye 
hareket etti 

iJ}lllldan bu ticaret harbını izah ede
lur.'ilrnek iç.in, fU noktaların tavzihi la

ıı·tırndrr : İngiltere Almanya hakkm
al\ teknik manada abluka tatbik et

·ir"ltıiyor. Teknik manada ablUka, bir 
1 e,ı.\hil mıntakasmın hariçle her türlü 
z~t•luvasala ve münakalesini kesmek 

ternektir. Bunu yapabilmek için o 
te·~ilhillerde daimi olarak harp gemisi 
J"a· ulundurmak icap eder. Yini ablu
allc,., hukuki olmak için fili " efektif ,, 
~·inak lazımdır. Aksi takdirde ab -
l&ka Napolyon muharebelerinde çok 

el iı:ullanılan tabirle " kağıt Üzerinde 
r h~luka ,, nammı alır ki, bitaraflar 
• oyle bir ablukaya riayet etmek 
t bıecburiyetinde değillerdir. Ve ya • 

J)ılrrııı olan müsadereler de hUkuki 
8 bakımdan me§ru sayılmaz. 
k Fakat ablukadan ayn olarak mu· 

harip bir devletin, harpttl kullanı -
- labiJecek eıyayı, düpnan eline gt.?ç

ltıekten menetmesi salahiyeti var -
- d11· ki İngiltere evelki ak§ama ka -

d.,r Almanya hakkında bunu tatbik 
etınekte idi. Ne zibi e§ya harpta 
kullanılabilir ? Bunu muhtelif za-
lllanlarda devletler hukuku tarif et
llleğe çalışmıı ise de bir türlü kati 
•hki.m konulamamıttır. Binaen -
-.leyh harp çıktığı zaman, muharip 
devlet, harp kaçağı sayacajiı efya -
llın bir listesini neıreder. Ve bu, bi
l.,r-aflarca da kabul edilir. İnıiltere 
hu defaki harpta " mutlak olarak 
kaçak ,, ve " tarta bağlı olarak ka
Çak ,, olmak Üzere iyi liste nefret -
lllittir. Silah, harp malzemesi, ben
~in, petrol ve para mutlak olarak 
kaç.ak eıya aayılryor. Gıda madde -
ı,~ri, mensucat ve saire iae tarta bağ
lı Yani muharebede kullanılacağı sa
bit olduğu zaman kaçak eıya ad • 
dediliyor. 

Bu defe Almanya'nın mayn har -
bına batlama11 Üzerine, lngiltere 
tnukabele bilmisil olmak Üzere, bi
taraf gemiler içinde nakledilebilen, 
tnenıei alman olan bütün e~yanm 
tnüaaderesine karar vermittir. Bu 
ledbiriD hukuki ciheti ıudur : 1856 

iki İngiliz vapuru daha battı 

Alman mallarının müsaderesi hakkındaki 

lngiliz-Fransız kararının tatbikine başlandı 
Londra, 5 a.a. - 1670 tonluk İngiliz Horsted vapuru şimal de

nizinde torpillenmiıtir. 3 ölü ve 25 kayıp vardır. Mürettebattan 
kurtarılan 13 kiti sahile çıkarılmıttır. 

Doricstar vapuru cenubi Atlan -ı-

tikte bir alman ha~p gemisi tarafındanıGarp cephesı'nde 
batırılmıştır. Gemıde yolcu yoktu. Va-
pur, Avustralya ve yeni Zelanda'dan . 4 

İ ·ıt • t d ' - · k ··t·· Parıs, 5 a.a. - 5 kanunuevel sabah 
ngı ere ye e ve ıger yıyece go u- . . 

rüyordu. teblığı: . 
Lo d d · hf"ll · d 1 Gece, keşıf kolları ve topçu, cephe-n ra enız ma ı erın e a man . . 

:un hır kaç noktasında faalıyette bu-radyosunun Doricstar'ın deniz: üst~ 
gemilerinden biri tarafından batırıl -
mış olduğunu haber vermesinin bu ge
minin Admiral Scheer ceb kruvazörü 
tarafından taarruza uğramış olduğu -
nu işrap etmekte olduğu mütaleasın
dadır. 

Doricstar, 1921 de Glaskov'da de
nize indirilmiıt idi. 70 kişiden mürek
kep milrettebatı vardı . 

İvar adındaki Danimarka bayrağı
nı hamil vapur, bir mayne çarp3rak 
batmış olan Arcturus ismindeki Nor -
veç vapurunun mürettebatından 26 ki
şiyi kurtarmıştır. 

Felaketten kurtulmuş olanlar, ar -
kadaşlarından dokuzunun telef olmuş 
olduğunu söylemektedirler. 

Hollanda vapurları 
ıilahlandırılmıyacak 

Lahey, 5 a.a. - Milli Müdafaa Na
zırı Dijxhoorn Hollanda'nın ticaret 
vapurlarını silShlandırmıya niyeti ol
madığını bu gece mebusan meclisine 
bildirmiştir. Nazır, diğer taraftan or
duya alınan en yaşlıların yerlerine en 
gençler ikame edileceğini de ili.ve et
miştir. 

lunmuc;tur. 
Fransız ak§am tebliği 

Parı:., 5 a.a. - !> kanunuevd akşam 
tebliği: 

"Dil;-jman b<ızı baskın te~ebbüsle -
rinde bulunmuşsa da bütün teşebbüs -
leri akim kalmıştır.,, 

Daladiye öğleden sonra Weygand 
ve müteakiben Gamelin'i kabul etmiş
tir. 

Alman tebliği 
Berlin, 5 a.a. - Başkumandanlığın 

tebli ği: 
Garp cephesinde, ehemiyetsiz ma -

halli çarpışmalar olmuştur. Düşman, 
Moselle'nin şarkında hudut mıntaka -
sında topçu ateşini biraz fazlalaştır -
mıştır. 

Rus- Fin anlaşmazlığı 

karşısında 1 ngiltere 

!>aria muahed-ine kadar Konaola -
do Mare ahki.mına göre, bir rnuha _ Alnıcın menıeli mallar 

İngiltere vaziyetini 
konsey i~limaında .. :p devlet, bitara f gemiler içindeki müıadere olunacak 

Londra, 5 a.a. - Royter ajansının 
Fransa'daki heyetiseferiye nezdinde 
bulunan hususi muhabirinin bildirdi
ğine göre, İngiltere kıralı bu sabah 
maskelenmiş bir otomobille ingiliz 
kuvetlerinin bulunduğu cepheye ha
reket etmiştir. Kendisine kardeşi 
Dük de Gloucester ve İngiliz genel 
kurmay r eisi general Gort refakat et
mektf'd ir. 

Kıral, eveıa tayyare karargahını zi
yaret edecek ve on dan ı;onra İngiliz 
ateş hattındaki siperleri, tank t uzak
larını ve çelik ve beton blokhauı'Jarı 

gezecektir. 
İngiliz gazetelerinin mütalealan 
Kral'ın F ransa'ya seyahat i İngi liz 

matbuatı tarafından fransız - ing iliz 
ittihadının ve her ik i memleket ha -
reket birliğinin bir sembolü olarak te
lakki edilmek tedir. 

Gazeteler, kırahn , bu müşkül seya· 
hat esnasındaki gayretini ve azmini 
t ebarüz et tirmekte ve cephedeki in -
giliz mıntakasının mühim bir kısmı· 
nı ziyaret e deceğini haber vermekt e
dir. Sonra. 1914 harbinde, babasiy le 
birlikte cepheyi ziya ret ederek ordu
lar mıntakasında büyük bir m esafey i 
gezdiğini hatırlatmaktadır. 

Memlekette 

Tetkik seyahatine 

~ıkan Vekillerimiz 
(Başı 1 inci sayfada) 

Kastamonu' da 
Kastamonu, 5. a.a. - Dahiliye Ve

kili Faik Öztrak refakatında Kasta -
monu mebusu Rauf Orbay, Bingöl 
mebusu Necmeddin Sahir ve kendile
rini Çankıra'da karşılamı§ olan vali -
miz olduğu halde bugün saat 16.45 de 
Kastamonu'ya gelmiştir. i"-aııan ~şyaımı müsadere etmek T ..nn~ 5 BU .. • '1' 

/~kını haızdı. ı•aıcat ~"~---..- l'ranlt'iii'W.rp !~;;; .... l'!!l.1~.?:,!~ ·------fa~rfh 
eaı, Konıolado Mare dekı ahkamı manya'ya karıı İngiltere ve Franıa-

-d-..-L-~...... S~hrin medhalinde başta muzika 
- _,vft o ifutu tialde bir kna auker JJe -n•t 

deği§tirerck bitaraf gemiler içinde nın aldıkları mukabelebilmiıil ted -
nakledilen düşman e§yasrnrn mü - birlerini tatbik emrini telekki etmit-
&ade • . tt' B" l h b reaını mene ı . ınaena ey }erdir. Gece yarısından itibaren bU-

U&Ün bitaraf bayrak, nakilde tUn gemiler ara ... tırılarak alman ~en-
d" y ' 
b~~rnan etyasmı himaye ede - şeli ve yahut alman malı bütün eıya 
•lır. Fakat lnıiltere alman ih - müsadere olunacaktır. 

tacat e~yaaına kartı aldığı ted -
biri, mukabele bilmisil prensi • 
bine İstinat ettirmektedir. Alman -
Ya'nın mayn harbı, devletler huku -
kuna mugayirdir. Bunda tereddüt 
~iz deiildir. Şu halde lnailtere de 
hukuka uymıyan bu harekete karıı, 
1856 ahkamının menettiği tedbir -
lerj almakla mukabele etmektedir. 
Çünkü mukabele bilmisil kanunsuz 
hareketlere karşı meıru bir silahtır. 

Bu tedbir bitaraf devletler tara • 
fından naaıl telakki edilecektir ? 
llu sualin cevabı yukarıda verilmit
tir-. Meaele, alman tedbirin meıru 
c:ılup olmaması noktasındadır. Met· 
'°ll olan her vaziyeti bitarafların ka
bul etmeleri icap eder. Bununla be
r-aber, bazı bitaraflann İngiliz mu -
l·abele bilmiail tedbirini protesto 
ettikleri görülüyor. Bunu, İngiliz 
hareketine kar~ı ciddi surette vazi
l·et almaktan ziyade, Almanya'yı 
l r- dereceye kadar tatmin etmek 
r - linde tefsir etmek lazımdır. Al -
l.ıa.nya, İngiliz mukabele bilmiıil 
ledbirine karıı vaziyet almaları için 
bitaraflar üzerine §İddetli tazyik 
hpmııtır. Hollanda ve Belçika gibi 
küçük bitaraf devletler Almanya -
dan korktukları cihetle İngiltere'yi 
l>r-otesto etmişlerdir. Hakikatta pro
testoya mevzu teşkil etmesi icap 
eden hareket, lngiltere'nin meşru 
ttıukabele bilmisil tedbiri değil, Al
bla.nya'nın gayri meşru mayın har • 
hıdır. Bununla beraber, İngiltere bu 
blukabele bilmisil tedbirini tatbik 
ederken, bitarafların haklarını 
blürnkün mertebe korumayı da va -
detınitlir. 

Tedbirlerin alman iktisadiyatı ü
~er-ine ne derece müessir olacağı me
•elesine gelince; bu noktada hiçbir 
tereddüde kapılmak caiz değildir. 
t.,elki güne kadar ticaret harbı Al
lna.nya'yı birkaç noktadan tazyik 
etmekle beraber, ihracatını serbest 
l'aprnasına mani değildi. Almanya 
hu suretle döviz tedarik ederek her 
taraftan kaçak olmıyan eşyayı sa • 
tın alabiliyor. Ve hele ıark memle • 
ketleriyle ticareti hiçbir tahdide ti.
~~ tutulamıyordu. Evelk.i akp.mdan 
Ihbaren alınan tedbirlerle Almanya 
c!ı§arı ı •• al ihraç edemiyecektir. Bi • 

Hollanda'ya cevap 

Paris, 5. a.a. - " Havas ,, Son gün
lerde Hollanda gazeteleri, alman ih -
racatına karşı Fransa ve İngiltere ta~ 
rafından alınan tedbirleri tenkit et • 
meğe başlamışlardır. 

Bu iddialara kartı fU mukabelede 
bulunmak gerektir : 

Mayn harbı birçok şahitlerin red -
dedilmez ifadeleriyle de sabit olmuş
tur ki, alınanların bir hareketi netice
sidir. Bu bapta bizzat D. N . B. 'nin, 
mayn ve bilhassa mıknatıslı maynler 
hakkındaki neşriyatını göstermek ka
fidir. 

Diğer taraftan mukabele bilmisil 
hakkı daima hukuku düvel tarafın -
dan tanınmııtır. Bu mukabele bilmi
sil münhasıran alman ihracatını istih
daf eylemektedir ve bitarafları da an
cak almanlarla yaptıkları ticaret nis
betinde müteessir edebilir. 

Kurtarılanlar 

Rudolf İsveç vapurunun kaptaniyle 
beş tayf ası bir sandal içinde 23 saat 
kaldıktan sonra bir balıkçı gemisi ta
rafından lskoçya'ya çıkarılmışlardır. 
Mürettebat 23 kişiden mürekkebti. 9 
kişinin öldUğü zannedilmektedir. 

Eski Şili cümhurreisi 
taşa tutuldu 

Santiago, 5 aa. - Şili'nin eski 
Cümhurreisi Alessandri, N evyork'tan 
Valparezoya giderken Antofagasta'
daki tevakkufu esnasında solcu te -
zahüratçılar tarafından taşa tutulmuı-

tur. 
Alessandri'nin oğlu, üç karabeniye 

zabiti ve bir kaç karabeniye, atılan taş
larla yaralanmıştır. 

Alesaandri'ye karşı solcular tara -
fından, Santiago - de - Chili'de çar
tamba günü kasten tezahürler yapıl -
maaı mutasavverdir. 

naenaleyh harbm kısaltılmasını te
min edecek olan iktisadi tazyık aııl 
şimdi baılamıt bulunuyor. 

A. Ş. ESMER 

lord Halil aks' 1n beyanah 
Londra, 5 a.a. - Lord Halifaks bu

gün öğleden sonra Lordlar Kamara -
ıında, hükümetin Rusya - Finlandiya 
ihtilafı karşısındaki hattıhareketinin 

konsey toplantısında sarih bir suret
te bildirileceğini kaydeylemiştir. 

Müteakiben harp hedeflerinin ta -
rifine geçen Lord Halifaks demiştir 
ki : 
"- Uğrunda silaha sarıldığımız u

mumi hedefler tamamen sarihtir ve 
bunların etrafında iktidar mevkiinde 
hangi hüklimet bulunursa bulunsun 
değişeceğini zannetmiyorum. 

Avrupa milletlerini mütemadi ta -
arruz korkusundan kurtarmak ve is
tikHillerini kaybedenleri hüriyetleri -
ne tekrar kavuşturmak istiyoruz. 
Bizzat kendi hüriyetimizi de koru -
mak istiyoruz. İmparatorluğumuzu 
genitletmek ve haritayı kendi men 
faatimize olarak tekrar çizmek emelin 
de değiliz. İntikam hissiyle de hare
ket etmiyoruz. Bilakic Almanya tah
rip ettiği itimadı tekrar tesiae mu -
vaffak olduğu takdirde, kendisine Av 
rupada müıtahak olduğu mevkii tek
rar kazanmak ümidini verecek tek
liflerde bulunmaya Amade bulunu -
yoruz. 

Öyle bir beynelmilel nizam ihdası
nı arzu ediyoruz ki, bu nizamın hi
mayesi altında bütün Avrupa millet
leri daha kuvetli komşuların müdaha
lesinden masun bulunarak istedikleri 
siyasi ve iktısadi hayat tarzını seçe -
bileceklerdir. Almanya da dahil ol -
duğu halde diğer milletlerle, iktısadi 
düzelme işi için teşriki mesaiye aza
mi surette memnuniyetle çalışacağız. 
Zira tamamen intizamlı bir beynelmi
lel hayatın ancak bu suretle idame e
dilebileceğine kani bulunuyoruz.,, 

Halifaks, Almanya verilen sözil in
kar ettiği müddetçe beynelmilel bir 
konferansın faydasız olduğunu ilave 
etmiştir. 

"- Evelemirde ıu iki şart muhak
kak tahakkuk etmelidir: 

1 - Alman hükümeti uğrunda si
laha sarıldığımız gayelere uygun şart
ları kabule amade olmalıdır. 

2 - Aktedilen bütün anla~lara 
riayet edileceği zaman altına alınma
lıdır. 

Lord Hali faks, Almanyanın şika -
yet ettiji çenberlemeye bizzat kendi
sinin sebep oldu~unu bildirmiıtir. 

okulu, kız orta ve ilk okullardan irer 
grup talebe vekili se lamlamıılardır. 

Faik Ö ztrak halkın alkışları arasın
da doğruca ıkametlerine tahsis olunan 
vali konağına gitmiştir. 

Slhiye Vekili Erzincan' da 

Erzincan, 5 a.a. - Sıhiye ve İçti
mai Muavenet Vekili Hulusi Alataş 
dün akşam şehrimize gelmişler ve is
tasyonda vali ile askeri komutanlar 
ve kalabalık bir halk kütlesi tarafın
dan karşılanmışlardır. 

Vekil zelzele mıntakasında 
Erzincan. 5. aa. - Dündenberi şeh

rimizde bulunan Sıhiye Vekili Dr. 
HulUsi Alataş zelzele mıntakasında 
tetkikatta bulunmak üzere Erzincan 
valisi B. Osman Nuri Tekeli ile bir -
Jilete bugün saat 19.10 da Tercan'e ha
reket etmiştir. Vekil istasyonda as -
keri komutanlar ve kalabalık halk 
kütlesi tarafından uğurlanmıştır. 

Gümrük ve lnhi6arlar Vekili 
Adana.' da 

Adana, 5 a.a. - Gümrük ve İnhi
sarlar Vekili Raif Karadeniz ve refa
katindeki zevat ile birlikte Hataydan 
şehrimize gelmiş ve garda vali, parti 
ve belediye reisleri partililer halkev
liler tarafından karşılanmıştır. Ada
na kulübünde şereflerine verilen ak
şam ziyafetinde vekilimiz muhtelif 
mevzular üzerinde hasbihallerde bu -
lunmnş ve vilayetimiz hakkında ala -
kadarlardan m~lfımat almıştır. 

Vekil, dün vilayeti, belediyeyi, par
tiyi ve kumandanlığ ı ziyaret etmiş, 
Halkevi inşaatını, su kanallarını ve 
baraj inşaatını, kız enstitüsünü, tütün 
fabrikasını gezmiştir. İnh isarlar Baş
müdürlüğünü de ziyaret eden Raif 
Karadeniz İnhisar idaresinin burada
ki çalışmaları hakkında malCımat al -
mıslardır. 

İnhisarlar vekili dün akşam Mersi
ne gitmiştir. 

B. Raif Karadeniz Mersin'de 

Mersin, 5 a.a. - Gümrük ve İnhi
sarlar Vekilimiz Raif Karadeniz ya. 
nında gümrük muhafaza komutanı 
~eneral Lutfi Karapınar olduğu halde 
dün akşam Mersin'e gelmiştir. Vita
yet hududu Yenice'de valimiz ile 
Gümrük ve İnhisarlar müdürleri ve 
deniz muhafaza komutanı tarafından 
karşılanan Raif Karadeniz Mersin is
tasyonunda da hükümet erk9.nı mües
sesat müdürleri ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından scliınlanmıştır. 
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iSTANBUL Gazeteleri 
Yeni Sabah 
Balkanlara tecavüz ihtimali 

Huıoeyin Cahit Yalçın bu başlık al
tında yazdıG"ı başmakale1öinde, F inlan • 
diyaya vuku bulan tecavüz üzerine, ö un
yanın her tarafında canlanan dikkatleı
v e tahminlenn müşterek surette balkan
lara t eveccüh etmiş bulunduğunu tebarüz 
ettirdikten sonra ezcümle ~öyle demek· 
t edir : 

"Fa kat balkanlar, ne Baltık sahille -
rindeıki kiıçiık devletlere benzerler, ne 
kahraman finlandiyahlar:ı. B ir kere coğ
rafi vazıyet aynı dceildir . V e s iyaaett e 
cografi vaziyetin çok buyuk rolü var -
dır. Saniyen, şimal devletleri garp d ev
letlerinin garant isini kabul otmeınek 
gatleti.OOe bulunuyorlar. Ve yapayalnız 
kalırlarsa kuvetli komşularının taarru
zuna uı;ramıya.:akları unıidlnc diıştıiler. 
Şimdi bu yanlış ve köhne mantık ve mu
hakemelerinın cezasını çokiyort.ar. Coı
rafi vaziyet\~.; onları kudretti komşula
rının eline c...f,fmiye mahklim. dunyadan 
t ecrid edilmiş bir mevkide tutuyor • ., 

:Fakat bıı.lkanlar böyle mi.dır? llal -
!:anlardaki devletler içlerinden birine 
vur:u bulacak bir tecavuziın :ıncak bir 
"merhale" teşkil ettigıni, mıiteaddit 
merhalelerin kendi esaretlerinden vü -
cut bulaca&ını anlamıyacak kadar kör 
ve beyinsız davranacaklarmıJır? bu ne
kadar garip görünürse görüns.ün bizim 
kanaatimizce balkanlar bu hakiykat i an
lamıyacaklardı r. Fakat baHı:anların mü
dıfaası bakımından başka i mil ler de 
vardır. 

Macarsitana veya romanyaya vuku 
bulacak bir rus tecavüziı başka ta rarI
lardan bir aksulamcl tevlid etmcğe mah
kumdur. Bir kere romanya İngiltere ve 
fransa tarafından garan ti edılmi ~ bu -
lunuyor. B inaenaleyh bir romanya ta
art"uzu balkanlarda müttefik ordulard an 
miırckkep bir harp cephesi yaratmak 
zaruridir. Macarlara karşı parp demok
r asilerinin b ir taahhüdü yoksa da İtalya 
nın lakayıd kalmıyacağı büyük bir ku
vetle iddia edilebilri. H atta İtalyanın 
takip etmeğe başladığ ı s iyaset balkun
larda değil rusyanın hatta almanyanın 
bile hakimiyctie şiddetle muman u t ta
raftarı oldu,unu gösteriyor. :Balkan
larda müşterek b ir harC'ket iç in r u.sya 
ile almanya arasın.da b ir anlaşma ve hat 
ta paylaşma ol$a bile İtalya müdahale 
etmek zaruretini duyacak ve berlin mib 
veri ile roma mihverinin çarpışması ci 
bi bir zaru ret, vakayiin icabından ta -
r.ihin inki~afından ve coğrafya vaziye
t inden doğacaktır. 

B. Tahsin Uzer'in 
cenaze töreni 
dün yoplldı 

İstanbul, 5 (T elefonla) - Vefatı -
nı haber verdiğim üçüncü umum mü -
fetti ş Tahsin U zer ' in cenazesi bugün 
Maçka 'daki evinden kaldırılarak na -
mazı Teşvikiyc camiinde kılındıktan 
sonra asri mezarlığa götürülilp def -
nedilmiştir. Bu hazin merasime mızı -
ka ve bir polis müfrezesi iştirak et -
miştir. 

Cilmhurreisimiz, Bilyük Millet 
Meclisi reisi, Başvekilimiz ve müte -
veffanın bir çok dostları tarafından 
çelenkler gönderilmiştir. 

Tahsin Uzer'in ölümü Trabzondo. 
büyük bir teessür uyandırdl 
Trabzon, 5 a.a - Üçüncü umumi 

müfettiş ve Trabzon'un fahri hem -
şerisi Tahsin Uzer'in ölümü haberi 
şehrimizde derin bir teessür uyandır
mıştır. Belediye reisi tarafından şehir 
namına merhumun ailesine t elgrafla 
taziyede bulunulduğu gibi Trabzon 
namına merhumun tabutuna bir çelenk 
konulması hususu da İstanbul vali ve 
belediye reisinden rica olunmuştur. 

Tass Ajansır.ın 

görüşü 

bir 

Moskova, 5. a.a. - 2 Kanunevel ta
rihinde Pravda gazetesi, lstanbul'dan 
alarak Tass ajansının neşrettiği bir 
habere atfen, Avrupa'da başhyan har
bin Türkiye iktisadiyatı üzerinde te
sirleri görüldüğünü, harici ticaret 
hacminin son derece küçüldüğünü, 
piyasada demir, elektrik, makine ye -
dek aletleri gibi inşa malzemesinin 
yokluğu hissedildiğini ve bunun ne -
ticesi olarak bütün eşya fiatlarında 
bir yükselme hasıl olduğunu, latan -
bul'da ekmek fiatının yükseldiğini, 
Büyük Millet Meclisi inşaatının tatil 
edildiğini bildirdikten sonra Son Pos
ta gazetesinin İstanbul limanındaki 
durgunluktan bahis olup İngiltere'yi 
tenkit eden bendini hülasa etmekte ve 
Türkiye'de ticaretin yalnız muhtekir
ler tarafından yapıldığını, yine bu ga
zeteye atfen, yazmaktadır. 

Amerika nazilerinin 
şefi mahkum oldu 

Nevyork, 5 a.a. - Alman - ameri . 
kan cemiyetinin reisi Fritz Kuhn ye
di buçuk sene hapse mahkQm olmuı -
tur, 

a.a. Matbuat Servisi 

TAN 
Harpten sonraki Avru~ 
nasıl olacak? 

M. Zekeriya Sertel, bu yazısında. 
ing iliz mütefekkirleri ve s iyast parti
lerin bu meseleye büyük bfr ehemi)•et 
verdiklerini kaydedere'k Mr. Atelee '.: 
partis inin muhayyel avrupayı kurabil
mek iç in ileri ıürdüfü sulh prtlırının 
anı hatlarını bildirmCktcdir. 

Cümhuriyel 
Hayret etmemek lazım 

Na.d ir Nadi, bu makılaa.ındc, uğra
dıkları t ecavüze karşı finladiyalıların 
~lddetli ve oldukça müessir b ir muka
vemet ıöstcrmeleıinin bir çok yerlerde 
hayretle takip edildiğini , ba~ta "Le 
T emps" olmak üzere pariı matbuatının 
Uç ıUn evelki ka janderin yerine celcn 
Ryki kabinesinin ruılara boyun eğe. el' 
böylelikle 24 uat zarfında arzularım 
y erine getirmiş olacaktan kanaatini ile
ri ıürmü1 olduiun~ bldcderek ti)ylc 
demektedir : 

" H ürriyet ve fo:.;tiklll mefhumlarının 
.aysal ııuuruna henüz iıtemedlii muhit
lerde bu hadir.enin manasıı telakki e -
dilmesi t abü görülebilir. Paris matbu
atının hayreti de herhalde bu düşünce
den ileri celiyordur. Hayret fi lrrinin 
en kıymetli rı:ıenhalarından biri olan 
fransa yazık ki diğer milletleri tanımak 
ve anlamak bu~a ten.beldir. 
Franzrzlann nazuında h üriyet ıuuru
na eren cemiyetler sayılıdır ve bunlar 
ancak garptc bulunur. Ötek iler henüz 
olcunluk ıev iyeaine vannr1 olmaktan 
uzaktırlar. Onlar göre avrupanın i -
çinde yütdlicü fe laketli halin sebeple
rinden bir i de işte bu muhtelif insan 
kütleleri arasındaki seviye fatludır." 

Şimdi finlandiya kendini m üdafaaya 
cesar-ct etti diye hayretler içinde kal
mı1arr da Mı> bu etrafla meaul olma
nı.ak, yalnız kendine cıhemiyet vermek 
huyunwı doğurduğu bir neticedir. F ln
land iyanın cesur mert, hürlyete son de
r ece bağlı bir m illet olduiunu bi.ı bi
liyorduk. maddi imkanlarının müsaadesi 
nisbetinde b ir milletin kendini müdafa 
ada d evam edeceği mııtıa.kkaktı. Nasıl· 
lci biT zamanlar, fraıua da en feci şart
la r altında me·• cudiyet ve istiklalini 
korumak ic; i.n siliha sa.ntmıt. yurdunu 
utma.ktan aa ölümü tercih ettiğini ıö,_ 
termişti. 

Bu hadise hayretle değil, ancak hür
metle layik bir hadi11odir" demektedir. 

Milli seferberliğin 

temeli: 
milli blrHk ! 

i 

(Başı 1 inci s.ylada) 

de akla bile gelmiyen, bir takım 
müdafaa tedbirleri almaktadır· 
lar. Askeri muvaffakiyet ıırlann· 
dan biri iyi haber almak olduğu 
kadar, karıı tarafı yanlıt telkin 
tesiri altına almaktır: radyolar, 
yeni harplerde, tayyareler kadar 
değilse de ona yakın müessir si
lahlar ehemiyetini almıştır. Ne 
kadar menedici tedbirler alınır
sa, kulaklar o kadar dinlemek İp
tilasına dütüyor ve dinlenilen 
fey ne kadar memnu ise inandı
ncı haasaıı o kadar artıyor. Cüm. 
huriyet hükümetinin, ıon A vru -
pa hadiseleri başladığındanberi, 
en muvaffak ve isabetli tedbiri 
her seyi halka bildirmek olmuı -
tur. Fakat halka bildirilen her 
havadiı, rivayet veya 'ayİanm 
altındaki gizli oyunları da izali 
ebnek o kadar kolay olmuyor. 
Çünkü bövle izahlar, harp dıtı 
bu memleketin heynelmil-el mü -
nasebetleTini bulandırmak tehli
kesi arzediyor. 

Üstümü7.de müessir olmak Kas
tini güden bütün neıriyat ve tel -
kinlere karşı ilk i,imiz ıunu dü
ıiinmek olmalıdır: euer bunlar 
hakiki bir planın if§ası ise, 
böyle bir ifşa esaıen onu yapan
lar icin bir cinavet oh1r~•1. Böyle 
planlar ifşa edilmez. Bilakiı vu
kubulmıısr akla .l'lZ çok v.l\km ~e
lebilecek ihtimall~r. milli müda. 
faa ve emnivf't politikası üstün -
deki his ve fik;r birli~ini tered
düde salmak için icadolumır. 

Ne olursa olıun, bu halk ka
naat getirmittir ki türk dava
sı, en sağlam anlayı! ve sevk ve 
idare tartları içind~dir. Bu prt
lar en büyük teminatımız, ve bu 
kanaat en sağlam meınedimiz
dir. İstikbale vazife yakaza:;ı 
içinde, fakat endiıeıiz bakmak, 
manevi seferberlik halimizi ter • 
temiz korumak: işte yolumuz! 

Falih Rıfkı AT AY. 
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(_~H_A_Y_A_T __ V_E __ s_ı_H_A_r~) 
Yemeklerde salata 

Sebzelerin yapraklannı zeytin· 
yağı ve airkeyle kanıtırarak yemek 
i.deti Çin'den çıkmış derlerae de o· 
nu her yerde herkes sever ... Eski
den ıalata yemeyi, mideye serinJik 
verir, ıirkesi İflah açar - bazılan 

da ucuzca karın doyurur - diye se· 
verlerdi. Şimdi de aalatalan bol vi
tamin -.erir, diye ıevenler çoktur ... 
Vitaminlerin en çoğunu amerikalı 
hekimler ölçtükleri için, bu zaınan· 
da .., çok aalata yiyenler amerikalı· 
laıdır. Hatta bizim ezeldenberi bil· 
dilimiz ve yediğimiz salatalara -
hakan: bir milli gururla - ameri· 
kan aalatası admı vermiılerdir. 

Salataların yalnız batma inaanı 
Cfoyuracağına ve bealflJ'eceğine inan
mamak ıartiyle yemeklerde salata 
yemek, ıüpheaiz, iyi bir feydir. Yal· 
nıa mideleri fazlaca bozuk olanlar
la karın ağnaı çekenlere dokunur ..• 
Ozerine hazırlop yumurta, zeytin 
taneleri, sardalya balığı, suda Pİ§· 
nıİf patatea konuluraa aalata İnsanı 
biraz bealer, fakat ne de olsa tam 
bir yemek yerini tutamaz. Salatala· 
rm - vitaminlerinden ve madenle
rinden baıka - hassası et, hele iyi 
kı:ııariılmıt bir biftek yedikten IOD· 

ra ıelen harareti teskin ederek mi· 
deye aerinlik vermektir .•. 

yanlardır. Her şeyi yemeğe kudret
leri bulunan ev kadınlarından bazı
ları evde kapalı kalmaları neticesi 
olan İflahsızlığı bahane tutarak ye
meklerinde fazla salata yemeye 
düşkün olurlar ve fazla salata ye· 
mekten İştahları artacağı yerde -
en hakiki - karaciğer hastalığına 
tutulurlar... Çalııarak kendilerini 
geçindirmeye mecbur olanlardan ba· 
zılan da, ucuz olsun, diye yalnız 
salata ve ekmekle kanaat ederler. 
Vakıa, kadın iskarpinleri daha zi· 
yade gÜzelleıtikçe pahaları yüksel· 
diğinden, onların yemekten tasar
ruf etmiye çalıımalarma hak ver
memek kabil değilse de yalnız sa· 
lata, ekmek mideyi doldurarak doy
gunluk hissi vermekle beraber -
azotlu gıda eksikliğinden dolayı -
maalesef gerçekten b•& ' "yemez. Et 
ve tatlı yemeye imki.n olamayınca, 
ıalatanm üzerine bir iki haılanmı~ 
yumurta ile biraz patates ili.ve et
mek yalnız salata yemenin zararı· 
nı azaltır. 

G. A. 

Gaziantep'te ulus 
okulları açıldı 

Yurtta C. H. P. 
konereleri 

devam ediyor 
Akçakoca, S a.a. - Cümhuriyet 

Halk Partisi Akçakoca kaza kongresi 
parti müfettişi Kars mebusu Şerafet· 
tin Karaca'nın reisliği altında toplan
mıştır. Kongrenin küşadını müteakip 
ebedi Şef Atatürk'ün aziz hatırasını 
tcbcilen bir dakika sükflt edilmiştir. 

Kongrede mülhakatımızı alakadar 
eden meseleler ve ihtiyaç üzerinde 
bilhassa durulmuş ve bu hususta mü· 
zakereler partililer tarafından yakın 
bir alaka ile takip olunmuştur. 

Kongre yeni idare heyetini seçtik· 
ten sonra mesaisine nihayet verirken 
başta Milli Şef İnönü olmak üzere 
büyüklerimize karşı bağlılık hislerini 
teyit cylemh~tir. 

Bayburt' da 
Bayburt, 5 a.a. - Cümhuriyet halk 

partisi Bayburt kaza kongresi parti 
müfettişi Balıkesir mebusu Muzaffer 
Akpınar'ın başkanlığında ve vali ile 
kaza kaymakamları ve diğer hükümet 
erkanının iştirakiyle açılmıştır. Kala
balık bir dınleyicinin de bulunduğ·• 
bu toplantıda memleket için müfit 
kararlar alınmış ve bu vesile ile bil· 
yüklerimize tazim ve bağlılık hisleri 
teyit olunmuştur. 

Ayancık' da 

Hayirsever bir vatanclagımız: 
berber Mehmet 

Muğla memleket hastahanesi 
i~in teberrude bulunan 
hamiyetli vafanda~lcır 

'Muğla, (Hususi) - Muğla'da bir 
memleket hastanesi vücude getirmek 
için viliyetin açtığı teberru listesi, 
kısa zam.anda hamiyetli vatandaşların 
isimleriy!e dolmuştur. Muğla zengin
leri memleketin imarına ve güzelleş • 
mesine yardıın hususunda bir vesiie 
teşkil eden memleket hastanesi teber
ruuna seve seve koşmakta. memleket 
sevgilerini ve hamiyetlerini göster -
mek için bunu bir fırsat saymaktadır· 
!ar. 

Me~tep doklo; lannın 
devam saatleri 

Mektep doktorlarının vazife -
leri muhtelif talimatnamelerde mu
ayyen maddelerle tesbit edilmiştir. 

A.laarif müfetişlerinin verdiği rapor -
!arda mektep doktorlarının bu tali· 
matnamelere uygun şekilde vazife 
görmedikleri anlaşılmıştır. Maarif 
Vekileti bu vaziyeti göz onu -
ne alarak doktorların tamamen vazi -
felerini görebilmeleri için mektep i· 
darelerince bir mektep doktorları iş 

cetveli yapılmaaını kararlaştırmıştır. 

Her mcktc;p müdürü, doktorun her 
gün saat kaçtan kaça kadar mektepte 
bulunacaklarını doktorlarla görüşerek 
kararlaştıracak ve hazırlıyacakları iş 
cetvellerini V ekfilete gönderecekler -
dir. 

Doktorlar tesbit edilen saatlerde 
mektepte bulunacaklar; muallim, tale
be ve müstahdemleri muayene edecek~ 
!erdir. Ayrıca haftanın muayyen gün· 
lerinde gene talebenin senelik muaye-1 
nelerini yapmak üzere mektebe gele • 
ceklerdir. Yatılı mekteplerde doktor
lar iaşe işleriyle yemeklerin cinsleri, 
pişirme tarzı ve bilhassa mutbahla da 
me!gul olaca~clardır. 

Dairelerde kullanılan 

kôğıt nevilerini 
tipleştirme komisyonu 

( RADYO 
\...·--------' T U R K t Y E 

RADYO JJİFlJZYON .POSrALARI 
TÜRKİYE ANKAll 

Ra.dyosu Radyof> 
ÇARŞAMBA: 6.12.939 

12.30 Program, ve meımle.iı:et sazt ayarı. 
12.35 Ajaı~s ve meteoroloji ba.Oerlt.ri. 
12.50 'Iur.k: müzia-i (Pl.). 
13.30. 14.00 Müzı"K (lriıçi&ık orkestra • c~ 

Necip A~kın}. 
1 - Erıch 'l'rapp: Füjiaa:nın et• 
fında müzik aesıeri (ia.r .. tezi), 
2 - Joh. Strauos: Vıyana bonb:ıl 
!arı (Vals). 

18.00 Pro&ram. 
18.05 Memleket aaat ayan ajant ve met 

oroloji haberleri. 
18.25 Turk nnizigi. ÇaJanlar: V e<:ihe, Cet 

det Çatla, Fahire Fenıan, z:J 
Fersan. 
I - Okuyan: Radife Erten. 
1 - Andon'un Hüseyni Petre'fi. 
2 - Sadettin Kaynak • Hı.iseyni f 
kil: (Ayrılık yıl dönümü). 1 
3 - Sadettin Kaynak • Hüaeyni tUr: 
kil: (Bai;nma ta.ı buaydım.). 
4 - Arif bey • M ulıayyor oartl 
(lltimu etmeye yare •armu yalvt 
rmız). 
5 - Refik Ferıan • türkü: (!:r 
bürün de ııa]Hla). 
II - Okuyan: Muot.afa Çailar. 
1 - Dede • Acemaıiran ııarlu: (Di• 
le &Özüm ey dilrüba.) 

2 - İsmail ağa • acemaıiran fa.t'kJ 
(Ya.nar ainem). 
3 - Nikoii;oo • acemk!irdl ııuk! 
(Sevdi gönlüm ey meleb,ima .eni)· 
4 - ..•..• Acem..U-an ııaritı: (P"" 
çei gamdan a.zad kıl), 
S - Refik Fersan - Tanbur taksi 
mi. 
III - Okuyan: Müzeyyen Stırıar. 

1 - Sem&ettin Ziya • kiirdiJihicaı· 
kir prı: (Güvenme büanüne). 
2 - Arif bey • kürdHihioıul<ir f(lf' 
Ju: (Sırma saçlı yare itim ha><' 
versin). 
3 - Lemi - kürdilihtca.zklr tarkJ· 
(Nazlandı bülbül) . 
4 - Sel. Pınar • kürdilihiculı:lr pt• 
kı: (Ne cclen var ne haber). Burada aalataların her türlüsünü 

ıaymrya imki.n olanııyacağmdan 
her birinin ne kadar vitamin verece· 
ğini göstermek de pek güçtür. 

Bizim en çok yediğimiz ve salata 
dediğimiz sebzenin yetil tarafları 
yüz gramiyle A vitamininden 4 750, 
B 1 den 90, 82 den 80, C den 30 öl· 
çü verir. Yalnız temiz bir su ile bol· 
ca yıkadıktan sonra yenilince vi
taminlerin kaybolmasma bir sebep 
yoktur. Sirkesi de mikropların telef 
olmaama yarar. Mikroplardan pek 
korkan meraklılann yaptıkları gibi 
aalatayı aıcak suda haflıyarak ye· 
menin mani.ıı yoktur. Salatanın bir 
iyiliği de 6 1 derecede alkalen ol
duğundan hemen hemen kendi a· 
ğırlığmca ekmeğin vereceği ektili· 
ği karıılamasıdır. Fakat kanlannda 
ektilikten çekinenlerin - mesela 
tekerli hastaların - salatayı sİr· 
keyle değil, limon ıuyu ile yemeleri 
daha iyi olur. 

Gaziantep, 5 a.a. - Ay başından i· 
tibaren şehrimizde ve mektep olan bil· 
tün köylerde ulus okulları açılmış

tır. 

Okumak ihtiyacında bulunan vatan
daşlar için burada açılmış olan dört 
dersane bu ihtiyacı karşılamağa kafi 
gelmediğinden yeniden yedi dersane 
daha açılmıştır. ---
Tuzluca'da yeni yapılan 

hükumet konağı 

Yalnız bir vatandaş, berber Hafız 
Ayancık, 5 a.a. - Parti başkanı oğlu Mehmet 25.000 lira değerindeki 

Hikmet İ§ık'ın ve vilayet parti baş- emlakini vermek suretiyle bu necip 
kanı ve kaza devlet memurlarının bu- hissini isbat etmi~tir. B. Mehmet, ta
gün yapılan kaza yıllık kongresinde sarrufu altında bulunan otel, kıraat • 
delegelerimizin memleket işlerine da· hane, lokanta ve fırıniyle altı dükka
ir bütün dilek ve kararları büyük bir nını teberru etmiştir. Gönderdiğim re· 
alaka ile cereyan etmiş ve bir çok par- sim bu hamiyetli vatandaşa aittir. 
tililer bu toplantıda hazır bulunmuş- Bugüne kadar muhtelif kıymette 
!ardır. Yeni idare heyeti birlik halin· mülkleriyle veya nakden teberruda 
de yeniden intihap edilmi~ ve büyük· bulunan diğer hemşerilcrin adlarını 
lcrimizc tazim telgrafları çekilmi§tir. da zenginlerimize bir ör~k olsun di ... 

/aıanbul'da ı ye bildiriyorum: Pembe ana, Bn. Na-

Devlet dairelrrinde kullanılmakta 
olan kırtasiye nevilerini tipleştirmek 
ve bu suretle mühim bir tasarruf te
min etmek maksadiyle Başvekilliğin 
emriyle kurulan vekillikler arası ko • 
misyon dün de İktisat Vekilliğinde 
saat 14.30 da toplanmıştır. Toplantıya 
bütün vekilliklerin ve Başvekilliğe 

bağlı umum müdürlüklerin mümes • 
silleri iştirak etmişlerdir. 

Toplantıya reislik eden İktisat ve
killiği sanayi heyeti reisi B. Şevket 
Süreyya Aydemir bundan evelki içti
malar<la konuşulan meselelerin kısa 
bir hüllaaaını yaptıktan sonra, esas 
mevzuun müzakeresine geçilmiş ve iki 
tali komisyonun kurulması kararlaı • 
tırılmıştır. 

5 - ..•. ·muhayyer tür.lı:il: (Jlllonek· 
tcler tutam tutam), 

19.25 Konuşma (dış politika hldiıeleri). 
19,40 Türk müziii (fa•ıl heyeti). 
20.20 Temsil. 
20.SO Konuşma (ha!ta!r.k posta kutusu). 
21.10 Müzik (riyaseticümhur bandoıu 

tef: Ihsan Ktinçer). 
1 - G. Par~s; Marı. 
2 - WaWteufel: "E..tudiantina" 
(Yalı). 

3 - Berlio:ı: Romeo ve JüHyet'tetı 
balo ıahne&i. 
4 - A. Brwıeau: Çocuk kıral (Pre· 
lüd). 
S - Maurice Ravel: Bolero. 

Tuzluca, (Kars) 5, a.a. - Burada 
yeni yaptırılan hükümet konağı evci· 
ki gün Kars valisi B. Akif İyidoğan 
tarafından açılmıştır. 

. zike, Ebe Humayun, Nuri oğlu Meh· 
İstanbul:. 5 a.a . . -: Partı kaza kong- met, Altmış oğlu Ömer, Bn. Refika 

releri bugunden ıtıbaren başlıyacak • Ülkmcn, Okkaların Mehmet, Hüseyin 
tır. İlk kongreyi bugün akşanı Beşik· oğlu Mehmet, Ali oğlu Hüseyin Ali 

22.00 Memldket sa.at ayarı, ajana haberle
ri; ziraat, esham • tahvilit, .bmbi" 
yo - nukut borsa&ı (fiyat). 

22.20 SerbNt saat. 
22,30 Müzik (opera aryaları - Pi.). 
22.55 Müzik (cazband - Pi.). 

Bu münasebetle yapılan tö • 
rende kazamız halkından kalabalık 

bir kütle hazır bulunmuştur. 30 bin li 
raya malolan ve kasabamızı süsliyen 
bu güzel bina ile Tuzluca, cümhuri • 
yet devrinin im1lr eserlerinden birine 
kavuşmuf bulunmaktadır. 

taş kazası yapacaktır. Ekşioğluı B. Pantis, Bn. Zühre Emin 23.25 • 23.30 Yaınki program ve kapanı,. 

A 'd Halil İbrahim, Şerif, Bn. Hafıza, Bn. 
mcuya a F · h H.. · Em · H.. · erışta , useyın gın, useyın 

Yabani domuz etleri ihraç 
edilebilecek 

Tarsus'ta yeni bir ilk 
okııl binası yapıldı 

Hindiba salatası olursa A vitami· 
ni yüzde 28000, C vitamini de 60 
ölçü niıbetine kadar çıkar. Hindi· 
ba B vitaminlerinin hiç birini ver
mezse de, alkalenlik derecesi 19,91 
olduğundan iki mislinden fazla ek· 
mek yemeye müsait olur. Tarsus, 5 a.a. - Şehrimiz fabrika-

törlerinden Rasim Eliye§il'in yaptır
Salatalarm Üzerine domates ve 

makta olduğu ilk okul binasının in~-

Amasya, 5 a.a. - Dün toplanan 
Cümhuriyet Halk Partisi kaza kongre· 
si çalışmasını geç vakit bitirmiştir. 

Kongre partinin bAniai Ebedi Şef 

Atatürk'ün hatırasını tazimle anmış 
Milli Şef İnönü'ye sarsılmaz bağlılık 
hislerini teyit eylemiştir. 

Dün gündüz parti tarafından dele· 
gelerle kongrede bulunanlara bir çay 
ziyafeti, gece de akşam yemeği veril • 
miştir. 

GümÜfane'de 
zeytin taneleri koymak iyidir. Do- atı bitmiş ve bugün merasimle açıla • 
matelİn de bol vitamin kaynağı ol· Gümüıane, 5 a.a. - ViHiyetimizin rak tedrisata başlanmıştır. 
duğunu bilirsiniz: A 700, B 1 40, 82 merkez ve kazalarında parti merkez 
50, C 33. Domateain alkalen olma· .ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııh. kongreleri bitmiştir. Mıntakamızı ala· 

Si da bir iyiliktir. Taze domatea bu- === Muameı.e ve ı'slihlak vergı"leri~_ kadar eden işler üzerinde müzakerede 
)unamadığı zamanlarda salataya bulunulmuş ve alakadarlar tarafından 
aalçaamı koymayı zevkiniz kabul e- y AZAN: § bu işler hakkında izahat verilmiıtir. 
debilirae vitaminleri pek az deği- : Ü - Kongre muhtelif dilekleri karara bağ· 
tir .•• Fakat domateı konservesini : İsmail Hakkı ll<men § lıyarak çalışmasına bugün son vermiş-
buluraanız o zaman A vitamini - yaridaf UmUm müdürü : tir. 
3000 ölçüye çıkar ..• Zevtin taneleri - _ 
de salataya hem A vitunininden = En son hükiimlere göre yazıl- : 
400 ölçü getirirler, hem de ıalataya mıştır. 527 sayfa; fiatı 3 liradır. E 
biraz besleme kudreti verirler. = Tevzi yeri: Ankara' da Akba; İs· : 

Salatanm zararı fazla yemekte = tanbul'da Üniversite kitap evleri. : 
•e yalnız ıalata yemektedir. Bu za· _ 4578 § 
rarh iti yapanlar da en ziyade ba- ;lllllllllllllııtllllllllllllllllllllllr 

HULASA 

Gediz' de 

Gediz, 5 a.a. - Cümhuriyet Halk 
Partisi Gediz kaza kongresi vali ve 
Parti müfettişinin iştirakiyle yapılmış 
ve dilekler üzerinde müzakerelerde 
bulunulmuştur. 

ilazı Dudu, 
Bugüne kadar toplanan paranın ye

kflnu 35100 lira-dır. 

Sivas cer atölyesi 

açılma hatırası 

Münakalat V ekiileti, Siva• cer ate!· 
yesinin açılma hatırası olarak madal· 
yalar bastımııya karar vermiştir. Ma· 
dalya!ardan 1021 tane bastırılacak 1000 

adedi bronz, 20 adedi gümüş ve biri 

altın olacaktır. Vekalet darphane ile 
muhaberelere başlamıştır. 

lxmir kazalarında pasif 
korunma tecrübeleri 
İzmir, 5 a.a. - Vilayetimizin muh

telif kazalarında pasif korunma tecrü

belerine devam edilmektedir. Karabu
run ve Menemen'de yapılan tecrübeler 
iyi neticeler venniştir. 

Komisyonlardan biri vekilliklerin 
müşterek olan evraklarını tipleştir : 
meğe ve ihtisara çalışacak, diğeri de 
kitap, mecmua ve ems.ili neşriyatın 

..ll1eris-U -yln ..... t.•-.bit: ad.•--.....•J... 

Müzakere esnasında, vekılhklerın 

çalı§ma mevzularına uygun ve hususi 
ııekillerde matbuaları bulunduğuna 

göre, bunların da tetkiki bahse mevzu 
olmuıtur. Her dairede bu çeşit evrak 
üzerinde komisyonun toplanma tari· 
hıne kadar hazırlıklarda bulunacaktır. 

Taıt komisyonlardan birincisi per • 
ıenbe günü, ikincisi cuma günü ve u
mumi heyet de 20 İlkkhıun çarıanba 
günü toplanacaktır. 

"Yanlış kitap,, meselesi 

hakkındaki istizah 
takriri ruznameye alındı 

Son zamanlarda İstanbul gazetele· 
rinde polemik mevzuu olan yanlış ki· 
tap meselesi hakkında Parti müstakil 
grupu reisi B. Ali Rana Tarhan'ın 
meclise verdiği istizah takriri meclis 
umumi heyeti ruznarncainc alınmı§tır. 

Zeriyata iras ettikleri mühim. zara.rlara 
m~,i olmık için her sene külliyetli mi.ık • 
darda avla.nan ve memleket: dahilinde iı # 

tihlik e<lilmiyen yabani domuz etlerirtiJl 
lıtı~ı...;.,_-~;r· ~ı..ilıı.:· y~"-1.~-.:;..; ' ıdı. Ogreru:ıı1tımize ıore bu tetkik e.r b it " 
mit ve İcra Vetki1leri Heyeti, Ticaret Ve# 
kile.tinin talebi ilzerin-e, yabant domuz et .. 
terinin Türkiye'den ba1!ka yerlere ihracı 
memnu maddeler arasından çtkarılmaıınl 
dair bir kararname kabul etmiotir. 

Bugün bu gece ' 

ULUS Sinemasında 
Franaızc:.a aözlü ve tamamen 

renkli 

Dünyanın en büyük filmi 

Vatan kurtaran arslan 
Şimdiye kadar misline 

raatlanmamıı bir muvaf. 
fakiyetle devam ediyor 

Ayrıca: Metro Jurnal en aon 
dünya havadiıleri. 

Gece için lütfen yerlerinizi 
evelden kapatınız. 

Telefon: 6294 

ve tecrübelerle dolu bir mektup bekliyorum, Daııi· 
markada geçireceğiniz günlere dair ••• 

vı. 
"All&hın lAineti" d~iği ~nat. istidadınm erken b~li .. 

ren hususiyetleri Tonıo Krog~f.ı ıe.nç yaşında sevdık
lerinden bütün kalbiyle sevdıgı ve yaşa.dılı:ça kendile· 
rine aad;k kalmak istediği varhk!~dan ayırıyo.r. Sonra 
baba ocağmı terkcdiyor, ve k~ndını ı~ata .ver-yor. Sa
natın ruhunda husule getirdiğı tahavvu11!rı. aanatktrın 
cemiyet içinde duyduğu mutlak yalr~.ızhgı ve bu yal . • 
nızlıjııı onda insanlara kar'ı yaratt,t,i:ı m.uhabbe! ve ı,. 
tiyakı, fakat buna rağmen, kör talıın on~ ~cmıyetten, 
ve inu..'1.lardan ebediyen uzaklaştırması onunde duy -
duiu sonsuz iztirabı bir artist arka?aşma anlatıyor, 
ve ıimdi içini bo11-lttıktan sonra yenıdcn seyahate çı
kıyor. 

No: 13 

Ve Toni Kröger timal aeyahatine çıktı. Rahatça 
ıeyahat etti, (Zira daima, batka insanların haya • 
tından daha pejmürde bir hayat ıürünce, hiç ol • 
mazaa biraz harici refaha ihtiyaç vardır, diyordu.) 
Ve bir vakitler terkeıtiği daracık ıehrin kulelerinin, 
önünde, kurıuni semada, yükıeldiğini görmeden 
eve! durakladı. Ve orada kıaa ve cazip bir kaç gün 
geçirdi. "Bitirdiniz mi, Tonio Kröger? 

"Hayır, lakin aöylemiyonun artık. 
"Bu da ki.fi. Bir cevap bekliyor nıu•unuz? 
"Var mı, bir cevabınız? 
usanınm, evet. - Pek iyi dinledim sizi, Tonio, 

batından aonuna kadar. Ve size öyle bir cevap ver
mek isterim ki, bu öğle sonu bana söylediklerinizin 
hepsine temas etsin ve sizi bu kadar tırm .... lıyan me· 
aelenin halli olsun. Ve meselenin halli ıudur: 

"Siz, ıu durumunuzla, tam bir burjuvasınız." 
" Ben mi ? ,. diye ıordu, ve biraz kendi üstüne 

yıkıldı .•• 
"Bu ıize zalimce sert geldi, değil mi? Ve bunun 

böyle olması da zaruridir. Hükmümü biraz yumu· 
ıatacağım, bunun için. Bunuyapabilirim. Yanlıı yol· 
dan giden bir burjuvasmız, aiz, Tonio Kröger - yo
lunn sapıtmıı bir burjuva. 

Sessizlik. Sonra ciddiyetle kalktı, fapkaımı ve 
bastonunu yakaladı. 

Teıekkür ederim size, Lisavveat, artık rahatca 
eve dönebilirim. Vaziyetim hallolunmuıtur. 

v. 
Soebahara doğru, Tonio Kröıer, Leaavveta lvva

novvııa'ya dir.ordu : 

Seyahate çıkıyorum, Liaavveta; biraz hava al • 
malıyım, gidiyorum, tatile çıkıyorum. 

"Gene mi, babalık, ltalyaya ? 

" Aman bırakınız ıu ltalya'yı 1 Liaavveta. !tal· 
ya'ya kartı nefretle dolu bir ali.kaaızlık duyuyo • 
rum. Vatanım orada olduuğunu tahayyül ettiğim 
anlar çoktan geçti. Sanat değil mi? Kadife mavisi 
sıca.k ıarap, tatlı tehvet ... Sözün kısası, bana bir teY 
demiyor bu. Yaz geçiyorum. Bütün o güzellik sinir· 
lendiriyor beni. Sonra, orada, cenuptaki bu müthit 
sinirli, koyu hayvan gözlü insanlara artık taham • 
mül edemiyorum. Bu !atin milletlerin gözlerinde 
namus ve vicdan yok ... Hayır, Danimarka'ya gidi -
yorum, biraz. 

"Danimarkaya mı ? 
"Evet, ve iyi egleneceğim.i ümid ediyorum. Bü .. 

tün ıençliğimi aınır yanında geçirdiğim halde, tu • 
haf bir teaadüf, şimdiye kadar gitmedim, ama dai
ma onu tanıdım ve sevdim. Şimale kartı duyduğum 
bu cazibe belki bana babamdan geliyor, çünkü an· 
nemin sempatisi daha ziyade Belleza, güzellikler, 
içindi. Yukarıda, ıimalde, yazılmıt kitaplo.rı almız, 
bence onlann üstüne baıkası yoktur, ve onları ae· 
viyorum. lııkandinav yemeklerini almız, ancak ada
.ınakıllı tuzln bir havada tahammül edilebilen1 

( doğrusu bilmiyorum, ben de tahammül edebile • 
cek miyim), baıkalarına benzemiyen yemekler. 
Menıeim icabı, onlan biraz tanıyorum, memleke -
timde de öyle yenir. 

Yalnız adları, özel adlan alınız, o diyarın inıan· 
)arı süsliyen, ve memleketimde de pek yayılı adlar; 
lngeborg gibi bir tannaniyet mecmuu, en ıairane 
saflığında bir hi.rp akordu. Ve sonra deniz, Baltık 
denizi var orada l .. Bir kelime ile, oraya gic!iyorum, 
Lidavveta, ve yeniden Baltık denizini görecegım, 
bu adlan yeniden ititeceğim; o kitaplan kadroları 
içinde okuyacağım. Hayaletin Hamlete görünüp de 
asil ve bedbaht delikanlıya hüzün ve ölümü getir • 
diği Kronborg'un taraçasına ayakbasacağım ..... 

"Naaıl gideceksiniz, Tonio, sorabilir miyim? han· 
gi yoldan ? 

"Her zamanki yol, omuzlarını ıilkerek cevap 
verdi, belli olacak kadar kızardı. Evet, geldiğim 

yet'e telırar ayak basıyorum ... On üç sene sonra, ol
dukça komik değil mi ? •• 

Liaavveta gülümsedi. 

Bunu söylemenizi işitmek istemiyordum, Tonio, 
gidiniz bakalım. Allah yolunuzu açık etain. Unut • 
maymız1 bana yazınız, dinliyonnuaunu:ıı 7 müJ&hede 

Tren İstasyonun dar, dumanlı, pek acaipçe atina• 
aı olduğu, halinin altma girdiği zaınan, donuk bir 
ikindi akıama doğru ıarkılmaya baılamıftı. Su • 
buharı pis camekanlı çahnm altında top top olu • 
yor, eskiden, Toino Kröger'in aynı yerden hareket 
ederken gönlünde istihfaftan baıka bir gey olma • 
dığı zaman da olduğu gibi, parçaları uzun uzun ge• 
riliyor, ve gidip geliyordu. 

Bağajına baktı, otele götürülmeıini söyledi, vo 
istasyondan ayrıldı. 

Şehrin çift koşumlu, ıiyah, çok yüksek ve geniı 
arabaları, gene eakisi gibi, dııarıda dizilmit bekli· 
yordu. Birine binmedi. Onlara ıadece bir göz attı : 
her ıeye, gotik evlerin dar tavanlarına, yakm çatı· 

!ardan kendini aelamlryan dik kulelere, ağızlannı 
yaymakla beraber çabuk konu§&n, sanfm, gevıek, 
ve ağır kimselere. Ve, bir hıçkırıkla gizli bir 

benzeyİfi olan, sinirli bir gülmeye tutuldu. Yaya yü. 
rüyordu, ıalak rüzgar durmadan ıoiizüne çarpıyor• 

du, pannaklıklan ""8.tiri heykellerle süslü köprüyü 
afb1 ve bir an liman boyunca uzandı. 

(Sonu ıııor l 



Baıvekilimizin Zongu)dak'ta 
ömür havza~sındaki tetkikleri 

Rusya Cenevre 
-.- . . . 
ıçtımaına gırmıyor ASKERİ VAZİYET 

(Baıı 1 inci sayfada) 
kaydedilmiftir. Genel aekretere no
talar yatmaktadır. 

Bu aabah, B. Avenol, 9 ve 11 k!nun
evelde konsey ve asamblenin toplan -
masını reddeden Sovyet cevabını al
mıştır. Milletler cemiyeti tarafından 
alınmadan evci Moskova'da neıredi -
len bu cevap, enternasyonal kanun ve 
usulleri hiçe almaktan korkmıyan bir 
hükümetten beklenen bir cevaptır. 

Sovyetler birliği, genel sekretere 
verdiği bu cevapta ağır bir eda ile 
Finlindiya'ya kartı harbetmediğini 
bildirmektedir. Cenevre'de, Molotof -
un Berlin'den ders alını§ olduğu aöy
leniyor. 

Sovyetlerin cemiyetten ihracı 
iıteniyor 

nın da Milletler Cemiyetine milra -
caatten maksrrlı itte budur.,. 

Sulh tqebbüsii ve Sovyetler 
Moekova, 5 a.a. - "Tas" 
4 Kinunuevelde Molotof tarafın

dan kabul edilen İsveç elçisi B. Win
ter, Finlandiya hükümetinin Sovyet
ler Birliği ile bir anlafma için yeni 
görüpnelere batlamak arzusunu bil
dirmittir. 

Ladoga gölü 
berzahında 

civarında ve 
şiddetli harpler 

Kareli 
oluyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
ise, bütün çarpışmaların hali hudut 
mıntakasında cereyan ettiğini kati 
surette teyid ediyorlar. Buradaki çar
pışmalar bahsinde fazla tafsilat mev
cut değildir. Fakat Finlandiya asker
lerinin mütecavizlere kartı büyük bir 
cesaret ve azim göstermekte oldukla
rı muhakkaktır. Kareli berzahında 
sovyet kıtaları sahil boyunca bir kaç 
kilometre ilerlemitlerdir. 

nı, payitahtta bulunmakta olup ancak 
Helsinki yerle yeksan edildiği zaman 
şehri terkedecektir. 
Finlandiya'nın cenup şehirlerinin 

yani Hejsinki, Vilipurı ve Kotta'nın 
tahliyesi işi hitama ermiştir. Payitaht. 
şimdi aessiz bir haldedir. Kor diplo -
matikin büyük bir kısmı ve ekser ya
bancı gazeteciler, Helsinki'ye 30 ki -
lometre mc1afede Kerava şehrine nak
letmişlerdir. 

Rusların zaptetmiı olduklarını id • 
dia eyledikleri cenup sahili adaları, 
bizzat Finlandiyalılar tarafın<lan ta-11-
liye edilmiştir. Çünkü Finlandiyalı • 
lar, müstahkem olmıyan bu mevziler
de müdafaada bulunmak istememek
tedirler. 

l'IQfUekilimiz ZongulJak'ta vali ile beraber bir caddeden geçerken 

Fakat, Moskova'ya kartı hareket 
gittikçe fazlalaımaktadır. Arjantin ve 
Kolombiyadan sonra, timdi de Urugu
ay, mütecavizle bundan sonra it bir • 
liği yapmıyacağını Milletler cemiye -
tine bildirmittir. 

Molotof, B. Winter'e turaaını an
latmııtır ki, Sovyet hükümeti, meç
hul bir istikamete doğru Helsinki'yi 
terketmit bulunan bu Finlandiya hü
kümetini tanımamaktadır. Ve bu se
bepten dolayı halen bu hükümetle her 
hangi bir görüıme meselesi bahis 
mevzuu olamaz. Sovyet hükümeti, 
yalnız Finlandiya demokratik cümhu
riyetinin halk hükilmetini tanımakta
dır. Ve bu hükümetle bir kartılıkh 
yardım ve dostluk paktı imzalamı,tır. 
Bu, Sovyetler Birliği ile Finlandiya 
arasında sulhperver ve müsait müna
sebetlerin inkipfına emin bir adım
dır. 

Mamafih bu ilerleme ağır de
vam etmektedir. Finlandiyalıların a
raziyi müdafaaya hazırlamaları tarzı, 
rus kıtalarının Nomansland denen 
mahalde çok fazla gecikmelerine 
sebep olmaktadır. Kareli berzahının 
garbindeki dar geçitte sayısız tuzak
lar kurulmuıtur. 

Bu mıntakada karın kalınlığının bir 
metreden fazla olması da Finlandiya
lıların itini kolaylqtırmaktadır. Sov
yet tankları bu yüzden hareket ede
miyorlar. 

Hava muharebeleri : 

Baıvekilimiz iıtihsal&t laahhın'cla grıılikler üzerinde 
tetkikat yaparken , 

Dolcı9r Relik Saydam mıclclerle lconuıuY!Jr 

Venezuella istifa etmiı olduğu için 
içtimaa ittirak eylemiyeceğini fakat 
toplantıyı doğru bulduğunu genel 
sekretere tebliğ etmittir. 

Nihayet Finlandiya hükümeti, Aa -
Jand adalarını yeniden aakerilettir -
mek mecburiyetinde kaldığından Mil
letler cemiyetini haberdar eylemiıtir. 

Finlandiya cevabı sükunetle 
kaTtılculı 

Bern, 5 a.a. - Noye Zilricher Zei
tung'un Stokholm muhabirinin bildir
diğine göre, Finlandiya hükümetinin 
İsveç elçisi vasıtasiyle müzakere ihti
malleri etrafında yaptığı sondaja 

Kareli mıntakasında finlandiyalı
lar, 17.000 esir almıtlardır. Anlaşıldı
ğına göre, Sovyet askerleri harp etmi
ye pek o kadar tefne değildirler. 

Finlandiya hava kuvetleri, dün,.. 
nın en iyi hava kuvetleri kadar mun
tazam organize edilmi§ bulunmakta
dır. Birçok ceaaret ve maharet Yaka
ları haber verilmektedir. 

İsmi henıiz ifta edilmiyen 
bir Finlandiya tayyaresi, maki -

Milletler cemiyeti konseyi içtima • 
ında Finlindiya'yı Bern elçisi B. 
Holsti temsil edecektir. 
Cenubi Amerika laükümetlerinin 

vaziyeti 
Buraya gelen haberlere göre cenup 

Amerikası hilkümetleri arasında sıkı 
bir temas vardır. Şili Hariciye Na
zırı, Bolivya ve Peru büyük elçi
leri ve Paraguay ve Uruguay elçi
leri ile görüpnUftür. Bu dört diplo
mat, Şili hariciye nazırına, hükümet
lerinin Sovyet tecaviisUnU protesto 
etmek niyetiooe bulunduğunu bildir
mişlerdir. 

Bu görUpelerden eonra, hariciye 
nazırı, vaziyeti cümhurreisine arzet· 
miftir. 

Şili yalnnda vaziyet alacalı 
Hükümet, pek yakında Şilinin hat

tıhareketi bahsinde kararını verecek
tir. 

Stefani ajansının öğrendiğine göre, 
Milletler Cemiyeti mahafilinde, Sov
yet Rusya'nın Milletler Cemiyetin -

Petsamo mınlakasında : 
Moskova hükümetinin menfi cevabı, -------
Finlandiya hükümet merkezinin siya- Petsamo §ehrinin vaziyeti hakkın
si mahfillerinde sUkCinetle karıılan - da biribirini nakzeden haberler var -
mıttır. dır. Finlandiyalıların bu ıehrin henüz 

Geçen gece, Helsinki'nin tahliyesi kendi ellerinde bulunduğunu söyle -
bitmiıtir. Sovyetlerin zehirli gazla bir melerine mukabil, batka bir haberde 
hücum yapmasından korkulmaktadır. de muhtelif yerlerinde yangın çıkar -

Bir Sovyet hava filosu, kar fırtı _ dıktan sonra fehri terkettikleri bildi
naaına tutularak yolunu kaybetmit ve rilmektedir. Muhakkak olan bir ıey 
yere kapanmıttır. Tayyareler çok ha- vana o da, burada büyük bir muhare-
sara uğramıtlardır. be olduğudur. 

Finlandiya' ya 
karıı sempati 

tezahürleri 

Sovyet kıtaatı, Petsamo yakinindc 
kain Linaahamari'de karaya çıkmış -
lardır. Finlandiyalıların tayyareleri, 

. Petaamo'ya doğru ilerlemekte olan bu 
kıtaata hücum ederek bunları dağıt -
mıtlardır. Finlandiyalıların tayyare 
dafii bataryaları, lmatra'nın idroelek
trik tesisatını bombardıman etmiye 
uğrqan Sovyet tayyarelerini ağır za
yiata uğratmıılardır. 

Petaamo'da alınan Sovyet esirleri 
üç günden beri Sovyet kıtaatının ye-

Bir çok yabancı memleketlerden gelen k d' · 
haberler, Finlandiyaya karıı ıempati teza- me yeme ığıni söylemitlerdir. 

"till!flll,._!llllRtPllMIMIMlflft~~-=~--~..:~:;:~~~J~ .._--..-. .-... 
tahmin edilmektedir. Bu teklif, ... ns;llJ.ıar jlmalcle flrf mUdalu 

İSVİÇRE federasyonu reisi, yeni kon - hattı vücuda getirmittlerdir. Bunların 
cumartesi günü konsey ve pazartesi seyi.n ilk celsesinde r'inlandiyanın uğradığı :r 

· .. bl f d felaket karşısında duydug·u teessür ve 1·n • biri Petsamo civarında dig"' eri de nikel 
gtlnu asam e tara ın an tetkik edi- fiali ifade etmiştir. maden merkezi olan Salmi1' aervi'dedı'r. 
lecektir. ••• Sovyetler buraya yeniden asker çı-

Parü ve Londrci da NORVEC'de bini mütecaviz talebe, Oı- karmıı olduklarından bir taarruza in-
lo üniversitesinde bolıevizm aleyhinde bir · l k 

Paris'ten Cenevreye gönderilen son 
Sovyet notasına dair olarak bildiril
diğine göre, Paris matbuatı, Moeko
va hükümetinin cevabı hakkında hiç 
bir hulyaya kapılmıyordu ve resmt 
cevaptan sonra da, diplomasi ve ga
zeteci mahafili, bundan hiç hayrete 
dü§memitlerdir. 

B. Çemberleyn bugün Avam Kama· 
ruında beyanatta bulunarak Millet
ler Cemiyeti konseyinde ve asamble
sinde İngiltereyi hariciye müsteıarı 
Butler'in temıil edeceğini söylemi§· 
tir. 

İşçi partisi reisi Attlee, tngiltere
nin Finlandiyayı Milletler Cemiyeti
ne müracaata teıvik edip etmemit ol
duğunu sormuıtur. 

Çemberleyn ıu cevabı vermiıtir: 
"- Hayır, Finlandiya kendi teıeb

büsü ile hareket etmittir. 

nümayiı yapmıılardır. Bu talebenin ekıe- tızar o unma tadır. Sovyetlerin Pet -
riainin aoayaliat oldukla.rı ıbrülmüııtür. Bir aamo timalinde bir kruvazörleri ile iki 
çok .Profesörler, söz alarak Sovyet Rusya- destroyerleri bulunmaktadır. Nikel 
ya ııddetle hücum etmiıler ve Finlandiya - d 
Rusya ihtilifmda bitaraf kalmanın Norveç ma enleri !İmdiye kadar bir zarara 
için tehlHceli olacaimı. çünkü yakın bir za. uğramamııtır. 
~da Norveçin de tecavüze uiramasının 
Ü?tımal haricinde olmadıiını ıöylemiıler - Safminervf mfftfiL~~fndl .• 
dır. Tal~be, muharip finlandiyah arkadaı- ,. Aaa 
larına bır teeniid mesajı ıöcıdermiılerdir. 

••• 
İTALYA'nm her tarafmda Finlandiya 

lehinde bir çok niimayiıler yapılmaktadır. 
~~rt~i ~e Paz~r günleri Finlandiya el
çılıgı bır zıyaretçıler hücumuna uiraınıı • 
tır. Binlerce ki~, elçilik memurlarından 
hiç kimseyi görmedikleri takdirde kart bı
r•kmıı ve yahut ziyaretçi defterini imza
la~ııtır. Binlerce üniversiteli, Finlandiya 
elc;ıl~ği önünde toplaıuırak, ya~ısın Fin • 
landıya diye baiınnııtır. Bir çok defa aov
Y.etler aleyhine baiı~ıımalar da iıı!tilmiı • 
tır. İtalyan gazetelerı de ha"'ın bu bitsiyatı 
na tercüman olan maılcaleler neşrederek 
SovyctJer Birliğine hücum ediyorlar. 

••• 
MACARİSTAN'da bütün gazeteler kah· 

neli tüfeği ile yaptığı 45-50 mermilik 
atımda 41 ruı öldürmüştür. Diğer bir 
Finlandiya tayyareciai, yalnız bqı

na olarak, bir rus filosu i:e mücadele 
etmiştir. Finlandiya tayyareciai ka
çar gıbi gözükerek, rus tayyarelerini 
kendisini takibe mecbur etmi§, Sav
yet tayyarelerinden bir tanesi filo
dan ayrılarak daha ziyade yaklapnak 
hatasını gösterir göstermez, Finlandi
ya tayyarecisi derhal geri dönerek 
bu rus tayyaresine hücum etmit ve 
tayy.areyi düşürmüştür. 

İsveç gazetelerine Finlandiya'dan 
gelen gayriresmi haberlere göre, 200 
rus paraşütçüsü Salmi timalinde Fin
landiyalılar tarafından muhasara e
dilmit bulunmaktadır. 

Finlandiya ta,.yarelerinin Mur
manak'a yaptıkları hücumlar netice
sinde 60 ıovyet tayyaresinin tahrip e
dildiği aöyleni,or. 

Stoldıolm'clen fU p.yanı dikkat ha
ber verilmektedir: bir bombardıman 
tayyaresi dün, ismi saklı tutulan bir 
Finlandiya limanı üzerinde uçmuıtur. 
T.al'J'U•• liman il.serinde müteaddit 
clalreler çevfrmft ve 80nra denize doğ
ru biraz uzaklaprak yUklü bulundu
ğu bombaları suya bırakınıı ve çeki
lip gitmi1tir. 

Aaland adalirı fihkim ediliyor: 
Finlandiyalılar Aaland adalarını 

tekrar askeri hale ifrağ niyetinde bu
lunduklarını bildirmiılerdir. Finl&n .. 
diyalılar bugünkü vaziyette Finlin • 
diy~'nın bu adaları tahkim projelerini 
tatbık etmemesi için hiçbir sebep mev 
cut olmadığını ve bu sene ilkbaharda 
bu projenin tatbikine itiraz eden ye • 
~ine ~~lletin Sovyetler Birliği oldu • 
gunu soylemektedir. Yalnız İngiltere, 
Sovyetler Birliği'nin Aaland adalan 
bahsinde alacağı vaziyet dolayısiyle 
ihtirazi ~ayıtlar dermeyan etmiıti. 
Buradakı kanaat şudur ki, bu ihtirazı 
kayıt bugün kendi kendine sukut et
mektedir. 

Bayan Wilkinson, Finlandiya'nın 
istilasını lngiltere'nin Bertin ve Mos
kova nezdinde protesto edip etmediği 
sualine de "hayır., demittir. 

ReWifi kim yapacak? 

r~an Finlandiya miJletine karıı büyük 
hır ·~~ti göstermekte ve aovyetlerin 
tecavuzunü açıkça takbih etmekte berde -
vamdırlar. Esti Kuri· gazetesi ruılar tara
fından Finlandiya arazisinde 

0

teıis edılmiı 
olan cüya halkçı hükümeti ciddi tellkki 
etmek mümkün olmadıiını, zira bu hiiki -
~etin hiç kimseyi temail etmemekte olan 
bı~ talanı haiıı.lerden mürekkep ve ruılarm 
elıııde kakla Y&Uyetinde bir hlikümet ol • 
duiunu 7umaktadır. 

Zengin nikel madenlerinin bulun • 
duğu mıntakadaki Salmijaevri ıehri -
nin ikıbeti hakkında da biribirini 
nakzeden haberler gelmektedir. Bu 
ıehrin ateşler içinde olduğunu her -
hava edildiğini bildiren haberler gel -
diği gibi, her ıeyin yerli yerinde dur
duğunu bildiren haberler de vardır. 
Finlandiyalılar, esasen lağımlarla tah
kim edilmit olan bu mıntakaya, gayet 
iyi teçhiz edilmiı 10.000 kitilik bir 
takviye kıtuı göndermiflerdir. Esa
sen Finlandiya'nın bu harptaki baflı
ca müttefiki, tuzakları, lağımları kar
la ö;terwek gi~liyen kıttır. Finlandiya
dakı lagımların ingiliz malı olduğu 
Londra'ca tekzip ediliyor. 

Uç rus tayyaresi Salmijaervi nikel 
ın:adenleri üzerine bombalar atmııtır. 
~ırkaç infilik duyulduğu haber ve • 
nlmektedir. 

Resmen bildirildiğine göre, Aaland 
adalarının bitaraflığını müdafaa için 
1931 mukavelesi mucibince mezkur a
daların etrafına mayn dökülmüttür. 

Stok~o~~·d~ bildirildiğine göre 
İsveç hukumetı, 1sveç'in Finlandiya 
ile birlikte Aaland adalarını tahkim e
deceği ıuretinedki haberi tekzip et • 
mektedir. 

Londra'dan verilen bir haberde 
Belçika'nın Yugoslavya gibi hareket 
ederek Milletler Cemiyeti konseyine 
riyasetten imtina edeceği bildirilmek
tedir. 

Şu halde riyaıetln Bolivya mUmes
:;W .,e teveccüh etmesi muhtemeldir 

Şimal devletlerinin vaziyeti 
Oslo'dan bildirildiğine göre, İsveç 

ve Danimarka hariciye nazırları, Fin
landiya meselesi ile alikadar olarak 
Milletler Cemiyetine tevdi edilecek ~ 
lan birçok meseleler hakkında Norveç 
hariciye nazırı ile görütmek üzere 
pef'!embe günü Oslo'ya geleceklerdir. 

Norveç hariciye nazırı Koht, Nor
veç ajansına yaptığı beyanatta demit· 

••• 
d

. AMERİKA'da bütün ıehirlerde Finlan-
!Y& lehinde nümayiıler devam etmekte -

dır. ~vyetler Birliii ile ıiyaal miina1e -
betterın kesilmesi için muhtelif unsurla . 
rın yaptrkJarı tazyik devam etmekte ise de, 
B: Ruzvel ıimdilik bu tedbire teveaıül et
~ıy~ektir. Mo.ıcovadaki büyük alc;ilik. 
bır 'haber alma" mahalli olarak muhafaza 
edilecektir. Şurası da dikkte pyandır ki 
yapı.ları bu tarytk, dilpanlan tarafına A: 
m~ayı bir macere &iyuetlne ıürüldemiı 
O~la ~ttiham olunan B. Rwıvelt'i c;ok 
miiaait bır ıiyasl nziyete koymaktadır. 

Kanser tedavisi 
tir ki: N~vyork, 5 a.L - Kanserin cyclot-

.. _ Biltiln tlmal memleketleri, Fin- ron ıle tedavisinin mileaair olacağı 
landiya milletinin sokulduğu harbın hakkında büyü.Jt Umi.tler 1*lenmekt 
inkipfını bUytık bir dikkatle takip e- dir. e-
diyorlar. Bizzat kendi ıellmetimiz i- Cyclotron 100 ton ıikietinde bi a 
çin olduğu gibi Finlandiya'nın seli - let olup ~ifornlya ilnivenit · r d -
meti için ~e sulhun bir an evet tesisi- imal edilmittir ve atomlan •• ı:::.r~ 
ni ar~u edıyoruz. dıman etmeğe" ve herhangi bir elema-

Bınaenaleyh, harbın yerine musli- nın teklini defittirmefe aalihtir. Bu 
hane milzakereierl ikame etmek için ıtUretle baaerln kemirmit oldufu en
~r teyi. yapmak timal memleketleri • sacı tmrfp etmek mOmktin olacatı u
nin vuıfeaıdir. Eluen Finlandiya' - mit ediliyor. 

Finlandiya umumt karargahından 
gelen haberler rusların dün Salmi böl
gesinde cereyan eden muharebereler • 
de ağır hezimete uğradıklarını bildir
mektedir. Gerek bu bölgede, gerekse 
Kareli körfezinde Finlandiya kıtaatı 
sahile doğru ilerlemişlerdir. 

Hılsinkide Yaıiyet: 

Yabancıların Helsin.ki'yi terketme -
leri için tesbit edilen mütareke hita • 
ma erdiğine göre yapılması beklenen 
Sovyet .hava taarruzu vukubulmamıt 
ve tehrın semasında hiçbir Sovyet 
tayyaresi görillmemiıtir. Eaaaen kar 
fırtınası da hava faaliyetine mini ol
maktadır. 

Finlindiya hükilmeti, İsveç aefiri 
vuıtaaiyle ihtilAfın muslihane halli 
için yap!lmıı olan teklifin B. Molotof 
tarafından reddec:Ulmesi keyfiyetini 
tetkik etmiıtir. 

Slr John Slmon'an 
Fransa' da verdiği nutuk 

Pa.riı, 5 a.a. - Elyevm Fransada bulu
~n ve '!3· Paul Raynaude ile görüşen Sir 

ohn Sımon, dün bıitıin fransız radyoları 
~rafından nc~redilen bir nutak sôylemı1-
tır. 

Seyahatinin m.akıa.dı Fransa ile İncilte
re arasındaki iktisadi ve mli elbirlifini 
tamamlamak oldufunu aöyledikten sonra 
B. Dalad~y~~n cenif ıörüıiinii takdirle 
yideden ıncılız nazın dıiımanı yenmek 
hdus~u~i müıterek maıltlada ceçerdc 
emıııtır kı : 
"- ~arbi beraber kazanacaiız ve de • 

v~.ml.ı .hır sulh temellerini atacagız mcna
bıımızı ve gayretlerimizi birleştirerek, 
s~lhten, c;alı:1maktan ve hıiriyetten batka 
bır ~! aramıyan bütün memleketler:n 
teneffus edebileceii bir hava yaratmıy.l 
tekrar muvaffak olacaiız . ., 

1 ngiltere'nin silôh 
imalôh arttı 

Lo!l'd~a, s. a_.a. -:. Sd• .• :yeltar ma!Jsflt
d~.n "bıldır~ldıiıne gore ıon altı ay içinde 
Bu~ Brıt~ra.nın her cinsten sılih ima
lltı dört mıılı. ırtmıı olacaktır. 

. Finlandiya hükümeti erklnının kaç
mıı olduklarına dair Sovyet Ruaya 
hariciye nezaretinin tebliiinde mün • 
deriç olan haber açıkça tebip edil • 
~ktedir. Finllnc:Uya bükilmeti erki-

Öda6t,~e~ı ~ltı ay içinde ıimdiki kı1-
mı ır mııtı arttırmak için icap eden 
pı&nlu haıırlanmı,tır. Öyle ki bu on iki 
ayın sonunda ıilib imalitı dört mial' rt-
mıı olae&lı:tır, 1 a 
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t4aliye ınemurlan 
arasında tayin 

terfi ve nakiller 
Maliye Vekaleti memurları arasın -

da terfi, tayin ve nakiller yapmıştır. 
Bunları sırasiyle yazıyoruz : 

Terli edenler 
İktısat Vekaleti muhasebe müdürü 

BB. Baki Ülkmcn Nazilli pamuk ü
retme çiftliği muhasibi Ali Vasfi Gü
müş, Kırıkkale askeri fabrikalar mu
ha>ebe katibi Muzaffer Korkmaz, mil
li emlak müdürlüğü kontrolörü İzzet
tin Tekin, Darphane ve damga mat
baası teknisyeni Şükrü Onamay, darp
hane ve damga matbaası memuru Zeki 
Erkman, birinci sınıf maliye müfetti
şi Emin Kalafat, Trabzon varidat mü
dürü Hayati Teker, 45 ıncı tümen 
muhasebecisi M. Atıf Akol birer dere
ce terfi etmişlerdir. 

Yeniden tayinler 
!kinci umum müfettişlik adil mü

şaviri Tahsin Tokgöz vergiler temyiz 
komisyonu ikinci d::ıire azalığına, lk. 
tısat Vek1\leti den;z müsteşarlığı dak
tilosu Zübeyde I'ajlJeviren vergiler 
temyiz komisy0Pı1 daktilotuğuna, Di
vanımuhasebat r.ıüddeiumumi: muavi
ni Muzaffer Anıl Mili! Müdafaa Ve
kaleti deniz muhasebe müdürlüğüne, 
mülkiye mezunlarından Tarık Uluğ 
bütçe ve mali kontrol umum müdürlü
ğü ıtajyerliğine, yüksek iktısat ve ti
caret mektebi mezunu Türkan Araoy 
varidat umum müdürlüğü ikinci mü
meyyiz namzetliğine, ilk mektep me
%unlarından Ayşe Tansuk bütçe ve 
mali kontrol umum müdürlüğü dakti
loluğuna, Akseki ticaret bankası Öde
miş ıubesi muhasebecisi Tahir Sarı
can atanbul hesap mütehassıslığına 
tayin edilmişlerdir. 

Nakil ve tahviller 
Kırtuiye müdür muavini BB. Nu

rettin Özmen nakit işleri umum mü
dürlüğü muamelat şubesi müdürlüğü
ne, darphane ve damga matbaası mü -
dürlüğü fabrika başmemuru Fethi O· 
ral darphane ve damga matbaası kon
trolörlüğüne, Galatasaray şubesi ta -
hakkuk memuru Fethi Atanç İatan
bul tahakkuk şubesi şefliğine, İzmir 
buğday koruma kontrolörü Fikri ôk
te İstanbul hesap mıtehassıslığına, 
Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebe 
katibi Vasıf Yılmaz birinci kor mu
hasebe katipliğine, Ankara defterdar
lığı stajyeri Muzaffer Emre bütçe ve 
malt kontrol umum müdürlüğü staj
yerliğine Malkara Malmüdürü Veys 
Atalay Kemalpaşa malmüdürlüğüne, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti muha
sebe ikinci mümeyyiz namzedi Tur
gut Aytık bütçe ve mali kontrol u
mum müdürlüğü ikinci mümeyyiz 
namzetliğine, Bursa tahakkuk şube 
memuru Cemil Bal Bursa tahakkuk 
§Ube gefliğine tayin olunmuşlardır. 

Dikili felôketzedelerine 
yardım edenler 

Kızdıy Cemiyeti Umum1 M erlce:ılnden 

Dik.i.li ve havalisi ıc!zcl~ feli.kctzedelerı~ 
ne cemiyetimiz vasıtasiyle ya ' n y::.pıl -
ır.a.k üzere teberru.de bulunan a~gıda isim 
ve Unvanları yazılı muhterem ~e~at ve mU
eaıesata ıerck umwni merkezımız_ ve ıe • 
rek feliketzcdeler namına teşekkürlerimi· 
zi takdim ederiz. 

Lira Kr. 

33 2S Edıme Kızılay merkezinden 
329 00 Zona:uldak kızılay merkezınden 
808 69 Giresun kızılay nıcrkezinden 
11 O 00 Tar.us kı.:tlay şubesinden 
241 03 Tire kızılay ıubeelnde.n 
187 78 İskilip kızuay ı;ubetiinden 
37 70 l:erıama kızılay şubesinden 
20 OJ Hayırsever bir doktor taratın-

dan 10 lirası Tercan ve hava
lisi feliketzedeled için. 

500 00 Cenup dcmiryolları isletme mil 
dürlüıiünden 

619 00 Bursa kızılay merkezinden 
lSO 00 Askeri fabri.ıc:alar umum mü 

dürhiğündcn 
2 00 Gazi terbiye e.n.-stitüsün.den 

29 46 J.ı.1armads kızılay şubesinden 
520 53 Gölctik kıztlay şubeıinden 

lJOO 00 Eı;kişcbir kızıla.y merke..ı:ıı.den 

4589 16 
2Z248 21 Evelki listeden 

.:....,137 37 

Beden Terbiyesine 
verilece! ~ıissele r 

ULUS' 

r HALKE~~~~ER~Sl 
ÜLKÜ'nün Birincikanun 1939 

tarihli 82 inci sayısı çıkmıştır. İ
çindekileri sırasiyle yazıyoruz: 
Kudsileşen insan: Necib Ali 

Küçüka - Mezarının başında 
(şiir): B. Kemal Çağlar - Ata
türk'ün huzurunda: Nahid Sırrı 
- Atatürk vatanperverliğin Ebe
di Timsali: Nasuhi Baydar - j 
Bir Yapıcı: Ali Süha Delilbaşı J 
- Macar Serhiitlerinde XVI ncı !ı. 
Asır türk devri: Oskar Kolling 
(macarcadan çeviren: Sadrettin 
Karatay) - Kültür Teorileri ! 
h~kkında: Prof. Dr. Şevket A- J 
zız Kansu - Rus edebiyatındaki j 
Facia "Cogol ve Mişel Lermon- 1 

i tof: Nikola Briyan Saninof (fran- ! 

DEVLET ORMAN iŞ. 

4000 Ml tomruk faşılfırılacak 

Devlet Orman lıletmesi Aband 
Keremli Revir Bmirliğinden: 

Mudurnu kazasının Elmacık mın -
takasındaki Şehirliyayla ve Seymen 
ormanlarında mevcut takriben 4000 
metremikabı köknar ve çam tomruğu
nun Elmacık Dereköyünde gösterile
cek istif yerine nakli açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Muhammen ücret bir 
metremikabı için 170 kuruştur. Şart
nameler Bolu ve Mudurnu Orman i· 
dareleri ile Düzcede Revir amirliği -
mizden alınabilir. Taliplerin 9-12-939 
cumartesi günü saat on ikide % 7 ,5 
teminatları ile Düzcede revir amirli
ğimizde müteşekkil komisyona müra· 
caat eylemeleri. (9300-6136) 16067 

Satılık çam tomruğu 

i
l sızcadan çeviren: Ali Suha Delil- ! 

başı) - İçtimai hizmet sistemle- İ 
ri "İtalya' da içtimai yardım": f Dunun bey Devlet Orman l§let-
Muhittin Celal Duru_ Sancak- : mesi Revir amirliğinden: 
tar kadın (Şiir): Fikret Güner - İ 
Bugünkü Almanya'da Felsefi ce- f 
reyanlar: Prof. von Aater (fran- ! 
sızcadan çeviren: Z. F.) - Dün- ! 
kü ve Bugünkü Yollar (Şiir) ! 
Süleyman Kazmaz - Bir Edir- İ 
ne seyahatnamesi: Nahid Sırrı - ı 

Satuk Burga Han Menkıbesi ve f 
tarih F. Grenard (fransızcadan j 
çeviren: Osman Turan) - Dağ- j 
!arın Efesi (Şiir): H. Turhan ı 

Dağlıoğlu - Yolculuklarım (Şi- ! 
ir) : B. Kemal Çağlar) - Ortaza- l 
man Türk - İslam dünyasında İ 
Filoloji - Edebiyat: (Prof. A. j 
Mez (almancadan çev: Cemal 1 

j Köprülü) - Çin'e yürüyüş (şiir) f 
Basri Gocul. j 
HALKEVİ POSTASI: 1 

Halkevleri çalışmaları (Halk
evleri ve sosyal yardım - Halk
evi spor çalışmaları - Halkevi 
nc§riyatı 1'Kitaplar" - Halkev· 

{ !eri resim ve fotoğraf sergisi). 
j AYIN HADİSELERİ: 

1 

Atatürk'ün ölümünün birinci 
Yıldönümü - Dünya hcldiseleri 
içinde Türkiye - C.H.P. kon
greleri. 
FİKİR HAYATI: 

i 
1 
i 
i 
i 
j 

i 
1 

1 
Prof. Dr. Şevket Aziz Kan- ı 

! ıu "Prehistorya araştırmaların- ı! 

1 
da Metodlar" (K. G.) - Nesip 
Yağmurdereli "Sümmani, hayatı 
ve giirler" (Z.F.) - Besim Ata-

Bir okuyucunun notları (Bir 
sene içinde - Birinci Devlet re
sim ve heykel sergisi - Bir fran
aız müverrihinin ölümü - Çok 
güzel bir mecmua için). 

BİBLİYOGRAFYA: 

1 - Dursunbey Devlet orman işlet
mesi istasyon deposunda 62 No. lu is
tifte mevcut ''558" adede muadil "524" 
metremikiip "817" desimetremikap 
çam tomruğu açık arttırma ile satılı
ğa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut kabukla" soyulmuş o
lup hacim kabuksuz orta kutur üze
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara, İstanbul, Balı kesir Orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun
bey revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların beher metremi -
kibının muhammen bedeli "l 1" lira 
0 70" kuru~tur. 

5 - Tomrukların muhammen bede
li üzerinden % 7,5 muvakkat teminat 
"460" lira "53" kuruştur. 

6 - İstekli!er Muvakkat teminat -
!arını hamilen 11-12-1939 pazartesi 
günü saat 15 te Dursunbey revir a
mirliğine müracaatlı.rı ilfin olunur. 

(9797-6138) 16069 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye lk;nci Hukuk Ha
kimliğinden : 

Bağlum nahiyesine bağlı Lezgi kö
yünden eski bağ bekçisi Cemil . 

Karınız Emine tarafından aleyhini
ze ikame olunan Gaiplik davası du· 
ruşması 29-11-939 çarşamba günü sa
at 9 da icra kılınacağından ba isle 
davetiye tebliğ edilmiş ve tayin kılı
nan günde gelmediğiniz gibi musad
dak bir vekil de göndermediğinizden 
davacının talebi veçhile Ulus gazete
siyle 15 gün müddetle ilanen hakkı-

1 

lay "Suna ile çoban hikayesi" - ! 
Sadi Varlık "Bağlama" - Ali 1 nızda mahkemece gıyap kararı itti -
Riza Yalman "Cenupta Türkmen haz ve duruşmanın 26-12-939 salı günü 
oymakları" - H. Basri ' Çantay saat 10 a talikine karar verilmiştir. 

i "Ülkü edebiyatı". i 1 Mezkür gün ve saatte Ankara Asliye 
\.._.,.,,.,11_ 11.,, ~ .... ,.,, ----·~,.,11.,,_,.,, _.,,.,11.,,_11,./ ikinci hukuk mahkemesine gelmeniz 

Kağızman hükümet 
konağı dün açıldı 

Kağızman, 5 a.a. - Elli bin lira 
sarfiyle vücude getirilen hükümet ko
nağı diln Kars valisi Akif Eyidoğan 

ve yahut bir musaddak vekil gönder
meniz aksi takdirde gıyabınızda mah
kemeye devam olunacağı hukuk usul 
muhakemeleri kanununun 401 ci mad· 
desi mucibince gıyap kararı makamı
na kaim olmak üzere usulün 142 inci 
maddesine tevfikan ilan olunur. 

(6243) 16178 

tarafından açılmış ve açılış resminde -----------------
mülki ve askeri erkan ile kalabalık bir D. DEMIRYOLLARI 
halk kütlesi hazır bulunmuştur. --...;;;..:...:;.;;;.:.;.:.;.::.::..:~;;;:;::;,.::.;;:.. __ _ 

Trabzon doklorlarının 

fakir hastala~a ya!dımı 

Trabzon, 5 a.a. - Halkevi yardım 

koluna dahil Trabzon'da mevcut bü -

tün doktorlar her gün nöbetle muay

yen saatlarla fakir hastalara bakmak

ta ve bu hastaların illçları halkevi ta
rafından meccanen verilmektedir. 

Hftada iki defa da konferanslar 
tertip edilmektedir. 

12 birinickanunda baılıyacak olan 
iktısat haftası için halkevinde büyük 
bir sergi vücude getirilmektedir. 

İzmirde bir ay içinde 
126 çift evlendi 

Münakasa günü fepclili 
D. D. Yolları Satınalma Komia -

yanundan : 

Ulus, Sontelgraf ve Anadolu gaze
teleriyle 1-12-939 tarihinde bilmüna -
kasa satın alınacağı illin edilmiş olan 
ve muhammen bedeli 17650 liradan i
baret bulunan 585 M. 3 meşe azman 
görülen lüzum üzerine yine kapalı 
zarf usliyle ve 20-12-939 çarşamba 

günü saat 15de sirkecide 9 i§letme bi 
nasında satın alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1323,7 5 liradır. 

İsteklilerin ayni gün saat 14e kadar 
kanunun tarif ettiği şekildeki ka -
paplı zarflarını komisyona vermeleri 
lllzımdır. Şartnameler parasız olarak 
komisyondan verilmektedir. 

(6166) 16148 

6 No. lı Pulzomefre alınacak 
D. D. Yolları Satınalma Komis -

yonundan : 

Muhammen bedeli 13300 lira olan 
25 adet 6 No.lu pulzometre 29.1.1940 
pazartesi günü saat 15.30 da kapalı 

KAZALAR 

Elektrik tesisatı 
Çine Belediyesinden : 

Çine kasabasının tasdik edilen pro
jesi mucibince elektrik şebekesi in
şası kapalı zarf usuliyle yeniden mü
nakasaya konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 24974 
lira 35 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve proje ve sair evrakı iki yüz kuruş 
bedel mukabilinde Çine belediyesin
den alabilirler. Evelce proje ve şart
nameyi almış olanlara ikinci proje al
m3k icap etmez. 

3 - Eksiltme 22 birinci kanun 939 
tarihine rastlayan cuma gunu saat 
15 te Çine belediye binasında topla
nan encümen muvacehesinde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için istek
lilerin aşağıda yazılı teminat ve vesa
iki aynı gün saat 14 de kadar belediye 
reislii(ine teslim etmiş olmaları la
zımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun muvakkat 
teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
Asgari 20000 liralık elektrik işi yap
tığına dair nafıa vekaletinin 938 yı

lına ait müteahhitlik vesikası. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat 14 de kadar makbuz mukabilin
de belediye reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların 
iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu 
saate kadar encümene gelmiş olmalı
dır. 

6 - Yalnız evelki ilanı havi şartna
menin 12 inci maddesinde tesisatın 
1 mart 940 tarihinde bitirilmesi şartı 
yerine 1 Ağustos 940 tarihinde mez -
kfır tesisatın bitirilmiş olması şartı 
tashih edilmiştir. 

7 - Bu iş hakkında fazla izahat al
mak istiyenlerin Çine belediye reis
liğine mü:acaat eylemeleri illn olu-
nur. 16009 

Harta yaptırılacak 
Dikili Belediyesinden: 

1500 lira muhammen bedelli Dikili 
kasabası h~li hazır haritasının tanzi -
mi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Şart 
nameler ve teferrüatı İzmir'de nafıa 
müdürlüğünde ve Ankara'da nafıa 
vekaleti yapı ve imar işleri reisliğin
de görülebilir. İhale 15. 12. 939 cum:ı 

u sa t 1' tc Dl ı ı hetetııyesın e 
yapılacaktır. İsteklilerin müracaatla-
rı ilan olunur. 16149 

Elektrik tesisatı 
Bulancak Belediyeainden : 

1 - Bulancak kaza merkezinde ya
pılacak elektrik tesisatı ve santral bi
nası inşaatı kapalı zarf uauliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

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

3 - Bu inşaat ve tesisatın keşif 
bedeli (27.394) lira 72 kuruştur. Mu
vakkat teminatı (2054) lira 60 kuruı
tur. 

4 - İstekliler birinci zarfın içerisine 
ticaret odası vesikasını ve Nafıa Ve· 
kaletinden veya Giresun Nafıa mü
dürlüğünden sekiz giln önce alınmış 
müteahhitlik vesikasını ve inşaatın 
fenni mesuliyetini kabul etmiş bir e
lektrik mühendisinin noterlikçe tas
dikli bir taahhütnamesini ihtiva ede
cektir. İkinci zarfın içinde muvakkat 
teminat mektubu ile teklif mektubu 
bulunacaktır. İstekliler fazla malu
mat almak için her gün Bulancak be
lediyesinden proje ve planını 1 lira 
80 kuruş bedel mukabilinde alabilir. 

(6221) 16170 

Bir eczacı aranıyor 

Ürgüp Belediye Reisliğinden 

Kazamızda faal bir doktorumuz 
vardır. Bir eczacıya ihtiyacımız ol
duğundan sermayesi eczacı tarafın -
dan tedarik ve temin edilmek ve ti
careti kendisine alt olmak ıartiyle 
ayrıca da mahiye belediye veznesin -
den 60 lira ücreti gehri verileceği gi
bi ve 2 adet asri ıekilde eczacı dlik -
kanı mevcut olup dolayısiyle beraber 
meccanen kendisine verileceğinden 

talip olanların bir an eve! belediye-
mize müracaatları. (6230) 16172 

İzmir, 5 a.a. - İkinciteşrin ayı i
çinde İzmir belediye dairesinde 126 
çiftin evlenme muameleleri yapılmış
tır. Bu rakam geçen senenin aynı ayın
dan yüzde on iki fazladır. 

zarf uıulil ile Ankarada idare bina- 11 111111 sında aatın alınacaktır. ~ 11111 1 
llllllllllllllllllllllllL. 

Kiralık : 
Kiralık Konforlu Daireler - Yenioe· 
birde Yüksel caddc&iode Mimar Kemal 
mektebi 1tarıısmda yeni yapJ!an apartma 
nın beıer odalı ve her türlü modem kon
foru havi kaloriferli daireleri kiralıktır. 
Her gün saat 10 ili 18. Telefon: Z497 

4109 

Dt1vren kiralık kalori/erli daire - Dai
m! aıcak su, tam konfor 4 oda 2 hol, Zey. 
rek Dikmen caddesi Demirtepe köprüsü 
yanında. Dural apartmanı 10 Telefon 3921 

4415 
Kiralık - jandarma, polis enstitüsü ya

nında Bakanlıklara 5 dakika mesafede, as
falta yakın yeni yapılan Koçak apartmanın. 
da beıcr odalı daireler 30 : 40 lira için • 
dekilere müracaat. 4423 

Kalorılerlı daire - BUtün konforu ha· 
izdir. Tek oda veya daire halinde veri • 
lir. Posta Cad. Hil karıııı H4ncf Ap: No. 
4 de müracaat Tel: 3714 4428 

Kiralık. yenı daire - Yenişehirde Yillı:· 
sel caddesi yanında Adakale sokağında 16 
No. lu Bilkur apartımanında 3 oda, 1 hol 
ve ııeni.ş balkonlu bir daire 52 liraya. 
Tl : 697Z 4438 

Ucuz kiralık daire - 2 büyük oda 1 hol, 
hamam, mutfc:.lı: kullanışlı Maltcpede ima-
15.tı harbiye evleri yanında; Maltepe bak· 
kah AbduJiah'a müracaat. Tel: 3921. 

4445 

Kir•lık - İtfaiye meydanı Ordu •okak 
Kurtuluı Ap. 2 ci kat No: 4 de S oda. hol, 
havagazı tam konfor. 65 liraya acele ki • 
r:ıhktır. Kapıcıya müracaat. 4463 

Kiralık - Cebeci Musiki Muallim mek· 
tehi kartııı Karakol yanında 3 oda 1 hol 
su, elektrik, havaa:azlı bir binada 1, 2, 3 cü 
kat~ar ehven fiyatla kiralıktır. 4464 

Kiralık döşeli oda - Çaınavır dahil cU· 
ncı görür ferah oda 25 lirL Telefon: 3426 
Orhan. 4468 

/ki ve beş odalı kiralık dairttler 
Bakanlıklar arkasında Jandarma mektebi 
civarında, Kızılaya beş dakikalık mesafe· 
de Nazlı apartmanında her tilrlU konforu 
haiz daireler kiralıktır. Saat 17 ile 20 a
raaında 1063 numa.raya telefon edilebilir. 

4474 

Kiralık daire - Kavaklıda Güven ev • 
!eri No. 15 üıt kaL 3 büyük oda, 1 hol ve 
tam konforlu, tamamen muşambalı, Nafıa 
V eklleti su iılerinde mühendis Remziye 
müracaat. 4479 

~iralllr. daire - Jandarma polis mek -
~.cbı yanı~da Öztilrk apartmanı zemin kat 
uç oda bır hol 35 lira içindekilere müra • 
cuL 4481 

Kiralık. - Yenişehir Selaıtik caddesi Or
man müdürlüğü karıısında numara s kat 
1 de mobilyalı, mobilyasız bir oda kira -
Jıktır. 4488 

Kira/Ik Geniı manzaralı üç daire 5 
oda 1 hol 2 antre 2 balkon elektrik su ha
vagazı Maltepe Uıtün sokak No. 13 Aı • 
lanoilu apartman üst kata müracaat. 4502 

Kıralrk - Atatur 1fuTvarı as a ita iyi 
bir aile yanında möbleli konforlu bir oda 
kiralıktır. Posta kutusu Y cniıehir 1003 
numaraya müracaat. 4506 

Kiralık - Uç büyilk oda, bol, mutfak, 
banyo, elektrik, gaz, ıu mevcut otobilıe 
yakın daire 45 lira. Deınirtepe M.M.V, 
cad. Kurumlar ıo. Onsan Ap. 4509 

Kiralık - Uç oda banyo, heli, mutfak 
elektrik, bavagazı. Sıhiyo veki.leti karııaı 
Çaı!atay ookak No. 9 4512 

Kiralık oda - Bir bay için bir oda ki· 
ralıktır. Çıkrıkçılar yokuıu No. 39 İlyas 
Ap. 2 el kat. 016 

Kiralık. oda - Bakanlıklar karıısı, iki 
kişilik bir aile ne:ıdin.de ıüıel, ikinç,i katta 
bir oda aylığı 20 liraya bir bayan iç.in ki
ralıktır. Tel: 6440 dan B. Hliseyine müra.· 
caaL 4533 

Kiralık daire - Uluı meydanında Koçak 
hanında 1. el katta bilro için bir daire ki· 
rahktır. Kalorifer, asansör vardır. Kapı .. 
cıya milracaat. 4535 

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

KiralJk müstakil bir odı - Iırklar cad -
desi Güzeller sokak Onuncu yıl Ap. ıon 
kat. 4540 

Kiralık oda - Bir bay için mobilyalı 
kaloriferli bir oda 35 liraya kiralıktır. Ye
ııiıehir Emciler cad. No. 30 Unyazıcı AP. 
No. il 4547 

Kirılılı: - 20, 25 liraya kiralık büyük 
odalar. Y. Şehir, l. lnönil cadd .. i 30 No. 
lu Y. Şehir ben.zincitine müracaat. 4S48 

Kiralık d•ireler - Maltepe ıon durak· 
tan lSO M. ilerde asfaltta, manzaralı bal -
kon taras 3 oda 1 hol banyo ve konforlu 
daireler. Ti: 5522 4SS2 

Kiralık. oda. - Aile yanında bir bayan 
için Sa~lık Bakanlığı karaısında Çağatay 
ı;okak N o. 22 Soydaş Ap. 3 üncü dairesin· 
de. 4556 

Kiralık dıireler - Yeni tehir Özenli ıo • 
kak Abad apa.rtımanı 2 ve 3 er odalı kon
forlu daireler. Kapıcıya müracaat edilme-
si. 4557 

Kirallk oda - Bir k:iıl için mobqyalı 
kaloriferli, Odada akar ıu, Klzım Ozalp 
Cad. No. 30 daire 6 ya milracu.L 4561 

Kiralık - Öncebcd Kurtuluş i.tasyonu 
karıısı aıfaltta 2 ci muvazi Tafk:ent IO • 
kak No: 37 de 3 çer odalı konforlu 2' daire 
ve bckirlar için 2 oda. +575 

Kiralık - Geniı a:rdınlı:k boı bir oda. 
Özen atbM Menekıe aoka.k Canıtez apart· 
ınanı Daire : 5 4582 

Satılık : 

Beden terbiyesi kanunu mucibince 
hususi idare ve belediyeler bütçele -
rıııden ayrılması icap eden yüzde iki 
\'e rü•'l• dörtlerin bazı vilayetlere• 
mali sene sonunda ödenmesi kaydiyle 
Beden Terbiyesi bölge baıkanlıkları 
emrine verilmediği anlaşılmı§tır. 

Dahiliye Vekaleti, Umum müdür- Dr. A. RIZA TARLAN 
Bu işe girmek istiyenlerin 997,50 : OAKTİ LQ KURSU E 

liralık muvakkat teminat ile kanunun _ : -----
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini - 65 inci devresine İlkkinunun : 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon § ilk haftasında baıhyacaktır. Tah- : 
reisliğine vermeleri lizımdır. sil aranmaksızın herkes alınır. : 

lüğe tahvil edilen hizmetlerin zama- Cebeci Hastanesi 
nında ifa31nı teminen en kuvetli gelir 

Sabık Sari ve İntani hastalıkları 
kaynağı olan bu hisselerin haziran, 

· d il mütehassısı eylül ve kanunsanı ayları için e 3 m· -
savi taksitte olmak üzere bölgenin Adliye yanı Genç Ap. No: 7 

hesabı carisi bulunan bankaya yatırı!- ;ı...M•u•aıİyİle•n•e•saa•t•l•l•0•-1•8•T•1•:•1•3•2•3.li 
rnaaını valiliklere bildirmİ§tir. 

Şartnameler parasız olarak Anka- : (BİR) ayda diploma verilir. Be- -
rada malzeme daireainden, Haydarpa- E lediye ııraaı Hanef apartmanı : 
şada tesellüm ve sevk tefliğinden da- : No. 4 Tel: 3714 4429 -
ğı tılacaktır. _(6191) )6169 .,111111111111111111111111111111111111 ıır 

Acele satılık arsa - Dikmende nahiye 
binası karıııında asfalt üzerinde kuyulu 
bağ ve meyveli 100 metre cepheli 5585 
metre Tel: 2406 Bayram C. No. 1 +446 

Saulılr. bat vo '" - KeçUSrende Cami 
yolunda otobüse çok ya.lc.ın baih ağaçlı 
Uç katlı su ve elektrikli ,ok açua Tel: 2406 
Bayram C. No: l 4447 

- .... ·-
. " '· 

6 - 12 - 1 

Satılık ev - Demir1ibahçede iki 
sulu elektrikli 400 M arsalı 35 lira 
manzaralı çok ucuz Tel: 2-t06 Bayr 
lfo: 1 

Satılık arsalar - Sanayi caddesi il 
de apartman ve mağa:ıa yapmıya 
küçük çaplarda Tel: 2406 Bayram C. 

Satılık apartman - Ankaranın en 
lek ve merkez yerinde 5 kat 5 daireli 
lira iratlı ucuz fiyat Tel: 2181 Yeni 
nema üzeri. 

Saulık arsalar - Yeni meclis in 
ile Rus sefareti ara•ındaki aahada pa 
lenmiıı ucuz ars.alar T. 2181 Yeni si 
üzeri 

Satılık arsalar - M. Müdafaa ya 
imar dahili parselli küçük çaplarda 
dairelik manzaralı bol hava güne15li 
ucuz Tel 2406 Bayram C. No: 1 

Satılık arsalar - Maltepode Bom 
karıısında manzaralı bol güneşli her 
re ya.kın fiyatları 2000 - 2500 liraya 
Tel 2406 Bayram C. No. 1 

Satılık. apartman - Cebecide MUl 
mektebi arkasın.da 4 daireli carajlı bank 
borçlu tam iratlı ucuz bedelle Tel; 2 
Bayram C. N o. l 4 

Satılık apartman - Ankaranm piy 
mahallin.de manzaralı bol hava ve 
neşli ayrıca 5 dü.ldc:inlı aenevt 12000 1 
iratlı Tel: 2406 Bayram C. No: 1 4 

Satılık otomobil - Azimet dolayı&i 
iyi halde bir otomobil acele aatılktır. Çı 
nkçıiar yokufu Şenyurt Ap. No. 8 her · 
öğleye kadar. 45 

S•tilıJ: radyo - 938 model R. C 
S liınba müracaat Tel: 2721 454S 

Acele devren satılık kdv.ebane - M 
mak'ta Kayaı cad. üzerinde as No. hı U. 
rak kahvehanesi devren Rtıhktır. İçinde' 
milıtecirine müracaat edilmeai. 454'6 

Acele satılık arsa - Ycniteh-ir Demir 
tepe F. Çalmıalı: S. 620 - 831 M2 ar .. uou 
fiyatla verilecek. Tel: 15.08 4563 

Satılık arsa - Y enitchir Selinik ca 
4.23 M2 Kmlıımalı: cad. 648 lıl2 ar .. uy 
ıun fiatla verilecek. Tel: 1S38 4564 

Acele satrlık. arsa - Mdıt.epenin e:ı 
bakim yerinde 580 - 810 M2 arsa ucuz v 
rilecok. Tel: 1538 4S6S 

Satılık. arsa - 1ımctpqa mahallesindtı 
Çankırı cad. 48 M. cepheli in1Uta elveri~· 
li ehven fiyaUa. Sanayi cad. 82 Ti: 1953 

4564 

Satılık - Dcmi~pe'de metresi + Jira~ 
dan arsalar. Sanayi caddesi No. 82 TJ: 1953 

4567 
Satılık - Ankarada. Ulus ııazctesi mat· 

baası sırasında parke yol ilz.cri.nıdo s.atılık 
araala.r. Müracaat Sanayi cadd.eei No. 8.2' 
Tl: 1953 4568 

Satılık ar!lalar - Yeniıehir Nafıa Ve .. 
kileti karıısında Atatüıtt bulvarında. Sa
nayi caddc.i No. 82 Ti: 1953 çe müracaaL 

4570 
Satılılı - s ~,,: -..- ~~ .. a. 
_ .. mı. dl!Jrt kat .A.p. VO dükıkin yap 

maga musaıt arsa, Sa.na.yi ca.d. No. 82 
Tel: 1953 4571 

Satılık - U cu.z - 7 parçalı modern maon" 
kaplama yatak oduı takımı Tel: 2240 4584 

iş arayanlar : 

11 arıyor - Orta mektep mezunu dakti .. 
lo bilen bir bayan müe8seıe veya ticaret .. 
hanelerde kltiplik veya bwıa benzer bir iş 
aramaktadır. Ulusta M.E. rwnu%Ull& mck .. 
tupla müracaat. 4529 

iş arıyor - Yazısı güzel muzaaf ve 
amerikan usulleri bilir bir muhaaip ak -
eamları çalışmak is.tiyor. Ulucanlar lşlık 
sokak No .17 Muzaffer. 4S59 

11 arıyor - Büyük müea.ewe vo fabri -
kalarda çah1mıı tecrübeli bir muhasip i!i 
arıyor. Ulusta K.B. rumuzuna mektupl:ı 
müracaat. 45~J 

lı arıyor - Tü11kçe bilen ecnebt bir Ba· 
yan iyi bir aile yanında iı anyor. Mek • 
tupla Yeniıehir postrestant M. lU mü -
racaat edilmesi. 4S86 

Aranıyor: 

Arınıyor - Berlinden yeni selen bir 
diı tabibi muayenehane için bir doktorun 
yanında 2.3 oda istiyor, P.K. 330 a yazı 
ilo veya l 934 telefonla müracaat. 4480 

Aranıyor - Biiyük ter:ıihanelerde ça ~ 
hımıı ve kendilerine e-üvcnen erir:ok ve 
kadın iıçilerin Iırklar caddesinde Trakya 
Ap. M, Adam terzihaneıine milracaatları. 

Hl O 

Aranıyor - Senenin mühim bir krımını 
vazifetcn seyahatte geçiren bir bay için 
banyolu veya banyodan istifade edilecek 
bir odaya ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin 
tekliflerini Ulusta S. A. rumuzuna bildir
melerL 4525 

Aranıyor - Taırada almanca dersi ve· 
rebilecok bir bayana ihtiyaç vardır. Ulu&· 
ta R, K. M. rumuzuna müracaat. •sss 

ZAYILER 

Zayi Mühür 

Tatbik mühürümü zayi ettim. 1-!iç 
kimseye borcum yoktur. Yenisini kaz
dıracağımdan eskisinin hükmü kal -
marnıgtır. 

Mehmet Salih 
Gedikpa§a Hattat sokak No. 12 

Zayi - Ankara Emniyet MildilrlUıün 
den aldığım 12-2·939 ıtin ve S04 aayıh 
tanınma karnemi zayi ettim, Y eniıini ı~a
c.aiımdan eskisinin hükmü olmadığı ilin 
olunur. Ankara Emniyet Müdürlüğü ikiı:ci 
ıubede 148 aayıh palis memuru LQtfi Er· 
cwı. 4577 

Zayi - Ankara belediye6inden a1dıiıD1 
mot06ikletime ait 79 numaralı pil;ikayı za
yi ettim. Yenisini çrkaraca~ımdan eski1; ;nin 
hükmü yoktur. İrfan Atavi 4576 
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MiLLi MÜDAFAA 

.. inşaat münakasası 
:ır.;•ı. 

~ M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
. Jsyonundan : 
~1 i~~eıif bedeli 220220 iki yüz yirmi bin 
ram YÜZ yirmi lira 11 kuruş olan Ankara 

4 tduevi tevıi inşaatı kapalı zarfla eksilt-
tye konmuştur. Ekı;iltmesi: 8.12,939 cu

Uzerta &ünü saat 11 dedir. İlk teminatı (12266) 
nıiısi olup şartnamesi 1102 kurup komis
' No .. ııdan alınır. Taliplerin muayyen vakit-

4 '' bir saat evetine kadar zarflarını M. 
• V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (5967) 

n i 15913 

~~ 
2
.: Binek otomobili 

# 

~~ alınacak 
rn:~. M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

'ij•:vonundan • 
*11 1 - Bir adet binek otomobili satın alı

ç taktır. Muhammen bedeli (3600) lira o
c; P ilk teminat miktarı 270 liradır. Açık 

45 iltmesi 12-12-939 aalı günü saat 11 de· 
~· Fenni ve idari şartnamesi her gün ko
'Yonda eörlilebilir, İsteklilerin muay -
. eüıı ve ıaatte M.M.V. satın alma ko -

45 syonunda bulunmaları. (6047) 15974 

~ Bir kamyon alınacak 
~ t.f. M. Vekaleti Satın Alma Ko
aİi•Yonundan : 

Tahmin edilen fiatı (2500) iki bin beş 
lira olan bir adet Fort veya Şevrole 
yonu açık eksiltme suretiyle münaka-

Ya konmuştur. İhalesi 12-12-939 salı gü
aaat on birdir. İlk teminatı (187,5) yiiz 
•en yedi lira elli kuruştur. Şartnamesi 

, elsiz olarak M. M. V. aatm alma ko -
ıs~nundan alınabilir, İlteklilerin kanu
llıı emrettifl belcelerle ihale saatinde M. 
~:.. V. aatın alma komisyqnuna ıelmeleri. 
wv44) 16012 

; Epidiaskop ôleti 

' 
alınacak 

~ M. M. Vekaleti Satına ima Komis-
l)onundan : 

O.it FamilU. II. tipinde bir adet Epidiu -
" t Op lleti pazarlıkla satın alınacaktır. Pa
,.~rlıtı 8-12-939 cuma günü saat 11 dedir. 
~ aı1 iplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 

· Ko. da bulunmaları. (6225) 16162 

Grup Elektrojen ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satmalma Komis

)onundan : 

1 
5 adet ırrup elektrojen pazarlıkla aa-

1? alınacaktır. Pazarlığı 8-12-939 cuma gii. 
ıı~ ıaat 11 dedir. Taliplerin muayyen va -
1-:ıtte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(62'26) ,16163 

MALiYE VEKALETi 

Daktilo aranıyor 

ZIRAA T VEKALETi 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 
ah nacak 

Ziraat Vekaletinden : 
Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 

h zarf usuliyle 30 adet Mibzer, ıs a 
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Diık
li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul 
tuğun beherine 750 ve Diksharonun 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e 
dilmiştir. 

2 - İhale 14 birinci kanun pertcm 
be günü saat 15 de Ziraat vekaleti bi· 
nasında müteşekkil satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. 

3 _:. 30 adet Mibzeriçin 1519 lira ıs 
adet S Oiksli pulluk için 675,15 adet 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 
Diksharo için 788 lira muvakkat temi 
nat verilecektir. 

4 - Bu makinelere ait idari ve fen
ni şartnameler zirai kombinalar mu 
dürlüğünden parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin kapalı zarflarını 
14 Brinci kinun perşembe günü saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
saat 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

50 adet T riyör ah nacak 
Ziraat Vekaletinden : 

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

1 - Triyörün beherine 250 lira kıy
met tahmin edilmiştir. 

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

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

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

5 - İsteklilerin kapalı zarflannı 
8. 1. 940 pazarteıi günü aaat ondörde 
kadar komisyona vermeleri ve saat 
onbeşte 2490 No.lı kanunda yazılı ve
sikalarla birlikte komisyonda hazır 

bulunmaları. 
(5886) 15901 

MÜNAKALAT VEKALETi 
R ~iye Vekildi Kefalet Saıuiıiı"'~~:-_,,..""'!'i"~~IP.!!!!'i!'""'!!!'~ 
eıaJiiinden ı • 41 

. S.andığımızı.la münhal bulunan (75) plftl mO 
lıra ücretli daktiloluk için 11. 12. 939 Münakalat Vekiletinden : 
P~rteıi günü saat 14 de (Maliye ı - Vekalet ihtiyacı için (4150) 
Velı:aıeti tahsilat müdürlüğü dairesin- lira muhammen bedelli muhtelifülcins 
de) imtihan yapılacaktır. (48) parça (Mobilya) açık ekıiltme-
İıntihana girecek taliplerin (Me - ye çıkanlmııtır. 

lllurin kanununun S inci maddesi mu- 2 _ Eksiltme 22-12-939 cuma günü 
tibince) aşağıdaki vesaiki (11. 12. saat 15 de vekalet levazım müdürlü-
9l9 günü saat 12 ye kadar) tapu ka- ğü odasında yapılacaktır. 
~eıtro umum müdürlüğü binasının 3 _ Şartname ve teferruatı veki
uat katındaki aandık muhasebeciliği - Jet levazım müdürlüğünden parasız 
lle tevdi etmeleri lazımdır. alınabilir. 

1 - Pullu ve fotoğraflı i&tida. 4 _ Kanuni vesaikin ibra.ıı ve 
2 - Hüsnühal kağıdı ve mahkfuni- (311) lira 25 kuru! muvakkat teml-

~eti sabıkası olmadığına dair müdde- natın yatırılması lbımdır. (6242) 
1uınumilikten alınacak vesika. 16177 

3 - Sıhat şahadetnamesi. 
4 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 

5 - Resmi ve husust müessesatta 
Sahıanlardan talip olacakların (hiz -
l'tıet müddetlerine ait vesika ibraz et-
lneleri.) (6223) 16161 

NAFIA VEKALETi 

10 Adet yol silindiri ahna<ak 
tfarıa Vekaletinden: 

9. 12. 939 cumartesi günü saat 11 de 
~nkarada Nafıa vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme ekıiltme komisyonun
da İstanbulda gümrüklü ve montajlı 
Olarak tamamen buharlı yahut tama
l?ıen mazotlu ve yahut kısmen buhar
lı, kısmen mazotlu olarak teslim ıar· 
tiyıe alit ve yedekleriyle beraber bu
harlı ıilindirin beheri 8500 ve yine 
~it ve yedekleriyle beraber mazotlu 
11lindirin bedeli 8250 lira muhammen 
bedelli 10 adet yol silindirinin tabii 
0Ian sevk yollarının bilahare görüle
Ce}t lüzum üzerine değiıtirilmesinden 
ltıiitevellit masraf farklarımn vekale
te ait olacağı hakkında yapılan tadi
l~tıa pazarlık usulü ile yeniden ek
•ıitınesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
425 kuruı bedelle malzeme müdürlü-
~Unden alınabilir. ~ • 

Muvakkat teminat: .,,..~ 
İsteklinin buharlı veya mazotlu o

larak teklif edeceği silindirlerin tu· 
tarı bedeline nazaran 2490 No.lu ka
nunun 16 ıncı maddesine göre olacak
tır. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
ıartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te ayni gün saat 11 de mezkur komis
)'onda hazır bulunmaları lizımdır. 

~6140) l6087 

P. T. VE T. MODORLOCO 

Manşon ahnacak 
P. T. T. Levazmı Müdürlüğün· 

den : 
ı - Talibi çıkmayan (30.000) adet 

3m/m bakır ve (100,000 adet 4 m/ m 
alüminyom ki ceman (130,000) adet 
manşon pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (6650) muvak 
kat teminat (498,75) lira olup pazarlık 
18- birincikanun - 939 pazartesi günü 
saat 11 de Ankarada P. T. T. Umum 
Müdürlük binasındaki aatın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
mkbuz veya Banka teminat mektubu 
ile kanuni vesikalarını hamilen mez
kur gün ve saatte o Komisyona, şart -
lan öğrenmek için de hergün Ankara' 
da P. T. T. Levazım, İstanbul'da Kı
nacıyan hanında P. T. T. Levazım ay
niyat Şube Müdürlüklerine müracaat 
edilecektir. (6006) 15965 

ANKARA V ALILICI 

Yazı masası yaphrlla<ak 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara Merkez İlkokulları için 
480 lira muhammen bedeli bulunan 12 
adet yazı masası pazarlıkla yaptırıla
caktır. İhale 21-XII-1939 per§embe 
günü saat 15 te vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. Muvakkat temi -
natı 36 liradır. İseklilerin ihale gü
nü daimi encümenine ve şartnameyi 
görmek ve daha fazla tafsilat almak 
istiyenlerin de her gün Maarif Mü
dürlüğüne müracaatları ilAn olunur. 

(6249) 16180 

LEVAZIM AMIRLICI 

Montaj hangan yaphrılanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Eskişehir garnizonunda yaptırıla

cak montaj hangarı ve müştemilatı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 8.12.939 cuma günü sa
at 16 da Eskişehir kor satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 89233 lira . 44 kuruş
tur. Muvakkat teminatı 5712 lıradır. Bu 
işin polanı keşif ve şartnamesi Eskişehir, 
Ankara, İstanbul L V. Smirlikleri satın 
alma komisyonunda görülebilir. İstekliler 
mezkur gün ve saatte kanunda ya~ılı v~
saikle ve teminat makbuzlarını havı tekhf 
mektuplannı Eski,chirde komisyon riya
setine vermiş bulunacaklardır. (5999) 

15922 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
190 ton pilavlık pirine; alınacaktır. Ka

palı zarfla eksiltmesi 14-12-939 perşembe 
eünü saat 15 de İltanbul Tophanede Lv. 1-
mirliği satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. Tahmin bedeli 47500 lira ilk temi -
natı 3562 lira 50 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. İsteklile -
rin kanuni vesikalariyle teklif mektupları
nı eksiltme saatinden bir saat eveline ka -
dar komisyona vermeleri. (6090) 16036 

3 adet pavyon 

yaptınlacak 
Ankara Levazım Amirliii Satmal

ma Komisyonundan: 
1 - Şartname plan kcşifname mucibin

ce İ:ımirde tayyare birlikleri için üç adet 
erat pavyonu inşaatı götürü olarak kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye koıvnuştur. 

2 - İhale 18-12-939 ı:ıazarteei günü saat 
15 de İzmirde kıtlaıda Izmir LV. amirliği 
1atm alma komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Keıif bedeli 106754 lira 58 kuruş
tur. 

4 - Teminatı muvakıkata akc;a11 6588 li
radır. 

5 - Şartname plin keıifnamesi 53-4 ku
ruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 

6 - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına ve bu iıi yapabileceklerine da
ir ihaleden liakal bir hafta evel İzmiı 
naha fen heyetinden alacakları vesikaları 
göstermek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatmdan en 
az bir aaat evel komisyona vermiş bulu
nacaklardır. (6172) 16106 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirlifi Satmal

ma Komisyonundan : 
667 ton odun kapalı zarfla eksiltme~ 

konuknuttur. Tahmin bedeli 16500 lira 
ilk teminatı 1237 lira 50 kuruetur. Şart -
namesi her gün komisyonda görülebilir. 
İhalesi 18-12-939 pazartesi günü saat 15 de 

• larnu 
belli ıünde belli saatten bir saat evet ko
misyona verilmiş veya posta ile ıönderil
miı bulunacaktır. (6173) 16107 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satmal· 

ma Komiayonundan : 
Alayın 939 malt Hneai ıayesine kadar 

ihtiyacı olan 100.000 kilo unun kapalı zarf
usuliyle ekailtmesl yapılacaktır. Taliplerin 
825 lira ilk teminatları n evrllıln mU.bitele 
riyle 25 - Biril\cİ kinun - 939 pazartesi 
ıünil aaat 10 da alay satın alma komiıyo
mana mtltacutlan. (6177) 16111 

500 ton yulif alt11Mak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 500 ton 111Iaf pazarlıkla alınacak -

tır. Tahmin bedell 40000 lira ilk teminatı 

Arpa 

3000 lira.dır. Pazarlığı 8-12-939 cuma günü 
saat 10 da Liıleburgaz askeri satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

(6202) 16127 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
700 ton kuru ot pazarlıkla satın alına • 

caktır. Tahmin bedeli 4-0250 lira ilk temi· 
natı 3018 lira 75 kuruştur. Pazarlığı 9-12· 
939 cumartesi günü saat 10 da Lüleburgaz 
askeri satın alma komisyonunda yapıla · 
caktır. Şartnamesi her gün komisyonda 
ı-örülebilir. (6205) 16129 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm

alma Komisyonundan : 
1 - Susurluk garnLı:onwıa ait senelik 

34-0 ton una istekli çıkmadığından bu un 
11.12.939 pazartesi giıııü aaat 11 de tümen 
satın alına komisyonunda pazarlıkla yapı
lacaktır. 

2 - İlk tominatı 3188 liradır. 
3 - Evsaf ve tcraiti her gün mezkur 

komisyonda görülebilir. (6147) 16167 

Bulgur alınacak 

Ankara Levazım AmirJ;ği Satın

alma Komisyonundan : 
İhale günli talibi çıkmıyan komutanlı -

ğa bağlı birlikler ihtiyacı için 200000 kilo 
bulgurun tekrar kapalı zarfla mıinakasası 
yapılaca.ktır. Zarflar komisyona 27-12-939 
çarşamba günü saat 10 da verilmiş ola -
caktır. Beher kilosunun muhammen fiyatı 
15 kuruştur. İlk teminatı 2250 liradır. İs
teklilerin belli giin ve saatten bir saat eve
line kadar Fındıklıda komutanlık satın al
ma komisyonuna teklıf mektuplarını ver
meleri. (6233) 16174 

Kuru fasulya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın

alma Komisyonundan : 
İhale günü talibi çrınnı)·an komutanlı

ğa bailı birlikler ihtiyacı için 2iWOO kilo 
kuru fasulyanın tokrar kapalı zarfla mü
nakasuı yapılacaktır. Zarflar komisyona 
25-12-939 pazartesi günü saat 10 da ve -
rilmiş olacaktır. Beher kılosunun muham· 
men fiyatı 22 kuruştur. İlk teminatı 3960 
liradır. İsteklilerin belli gün ve saatten bir 
saat evcline kadar Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna teklif mektupla -
rını vermeleri. (6234) 16175 

Bir yüksek mimar ~ranıycr 
Ankara Levazım Amirliği Satm

alma Komisyonundan : 
1 - Edirnede kor dokuzuncu şubesinde 

çalışmak üzere 250 lira ücretle bır yüksek. 
rniınu- alı.nacaktır. 

2 - Atidekı §eraiti ile birlikte bizzat 
veya tahriren Edimede -kor dokuzuncu şu
beye müracaatları. 

A - Yüksek mimar diplomaıını ibraz 
etmek ve Mkerliğini yapınuş bulunmak, 

B - Kor mmtakasmda ıö.terilecek yer
lerde iki sene vazife göreceğine dair no
terlikçe musadda<k teahhütname. 

C - Türk olmak ve ecnebi ile evli bu--· ·-· - _ .,._ inşaat iılcr.inde çal~tılına dair bonservis 
ibraz etmek. 

E - MahkQmiyeıi bulunmadığına dair 
Polisçe musa.ddak hiisnühal mazbatası. 

(5235) 16176 

Sicim ve cizgi taıı 
alınacak 

Ankara Levazun Amirliği Satm
alma Komisyonundan : 

1 - 50 kilo ambalaj aicimi ile 3500 adet 
çizgi taşı alma.caktır. Pazarlıkla elı:ıiltme
si 7·12-~9 uat 14 de Ankara LV. imir
liği eatm alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

2 - Sicimin muhammaı bedeli 60 lira 
kati teminatı S> liradır. Çizci t84JJUU mu
~anı:mcn bedeli 170 lira kati temin.atı 26 
lıradır. Nümuneler komisyonda görülür. 

(6Z51) 16182 

ah nacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satm Alma Komiayonundan : 

Cinai -- Miktan 
Kilo 

400000 
445000 

M. Bedeli 
Lr. Kr. 

16000 

M. Tem.Inatı 
Lira Kr. 
1200 

Tarih 
Rklilt. Şek. gün. ıaat 

17800 1335 
K. zarf 11-12-939 P. ertesi 10 

K. zarf 12-12-939 Salı 10 

1 - Yukar_ıda cinı, miktarları, muhammen bedelleriyle muvakkat temine.tlan ya
sılı arpalar hizalarıJ?da gösterilen şekillerde eksiltmeye konulmuştut'. 

2 - Evsaf ve teshm şartlarını göster.C? tartnamesini isteldiler her ırün Urfada 
tümen satın. alma komisyonunda okuyabılırler. Ve komisyondan parasız alınabilir. 
. 3 - Ebıltmeler Urfada tümen satın alma komisyonunda yukarıda yazılı ıekil, ta

rıh ve aaatlarda yapılacaktır. 
4 - Teklif mektuplan eksiltmenin JUkarıda yazılı açma autından bir saat evetine 

kadar satın almı komiıyonu ba1k3nlıfma makbuz mukabilinde verilmiı olacaktır. Bu 
aaattan sonra mektuplar kabul edilmu. 2490 sayılı kanunun 34 cü maddesine uygun 
ıekilde Posta ile ctinderilecek teklif mektupları kabul edilir. 

5 - Şartnamenin '· cıi maddeaiude istenilen vesikalar ve muvakkat teminatın ko· 
nuldulu zarf icerıine konulacaktır. (5937) 15882 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan 

Cinsi Miktarı Şekli Tutarı Muvakkat teminatı 
Kilo Lr. Kr. \ Lr. Kr. 

Un 270.000 Kapalı zarf 32292 2429 4-0 
1 - Alayın senelik un ihtiyacı kapalı sarf usuliyle Dörtyolda belediye aalonundaa 

11-12-935> günil yapmak iiıwe miinakaa&Ya çıkarılmıştır. 
2 - .Muvaklrat teminatı ve mıktan, tahmini fiyat yukanya c;ıkarılmıttır. 
3 - Şartnameyi okumasını arzu edenler her gün alay levazımına müracaat edecek-

lerdir. (6004) 15927 

Sığır eti ahnacak 
Ankara LeTaznn Amirliği Satm Alma Komisyonundan ı 

1 - Apiıda bulundukları mevkileri yazılı kıtaat ihtiyacı için hizalarında miktar 
ilk teminat ve tutarları ihale ııün ve saatleri gösterilen sıiır etlerinin kapalı zarf u~ 
ıuliyle eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Eksiltme Edime viliyeti Süloilu nahiyesi merkezinde askeri satın alma ko • 
miıyonunda olacaktır. 

3 - İllteklilerin kanunt vesikalariyle birlikte en geç ilin edilen gün münakasa saa
tından bir saat evel teklif mektuplarını komisyona vermeleri lazımdır. 

4 - Şartnameleri ev1af ve huıuıl şartları tatil ıün ve saatları hariç her gün komis-
yonda görülebilir. (6176) 16110 

İhale aün ve tarihi aaatı Miktarı İlk teminatı Tutarı 
Kilo Lira Lira 

18-12-939 Pazartesi 11 137250 2574 34313 
18-12-939 Puart.i 14 137250 2574 34313 
18-12-939 Pazartesi 15 171562 3217 42891 
18-lZ-1139 Puarteai 16 128100 24-02 32025 

DEVLET ŞURASI 

Müsabaka imtihanı 

rette kullanılacak vaziyettedir. Bun
ları görmek istiyenler her vakit An
kara bira fabrikası müdürlüğüne mü
racaat edebilirler. 

3 - Mahalli teslim Ankara bira 
Devlet Şurası Reisliğinden : fabrikası anbarıdır. 
1 _ Devlet Şurasında münhal bu- , 4 - Açık arttırma 11.12.939 pazar· 

lunan ikinci sınıf mülazımlıklar için tesi günü saat 3 te Ankara inhisarlar 
20 birincikanun 939 çarşamba günü baş müdürlüğünde yapılacaktır. İs -
saat 14 de Ankarada Devlet Şurası bi- teklilerin mezkur gün ve saatte An
nasında müsabaka imtihanı yapıla - kara in.hisarlar ba§ müdürlüğüne mli-
caktır. raca:tları. (6196) 

2 - İmtihana girebilmek için hu - Cinsi Tahmini miktar 
kuk veya iktısat fakülteleri ve yahut İkinci arpa 85.304 Kilo 
siyasal bilgiler okulu veya bunlara mu Kavuz 18.321 •• 
adil olduğu Maarif Vekaletince tas - Cılız 9.476 •• 
dik edilmiş olan yabancı memleket Karamuk 3.114 .. 
fakülte ve yüksek mekteplerinden me- Filiz 7.000 H 

zun olmak şarttır. 16140 
3 - İmtihana gireceklerin yqları 

30 u geçmiş olmıyacaktır. 
4 - İmtihanda muvaffak olacak -

tarın memuriyete alınmaları memurin 
kanununun 4 üncü maddesinde yazılı 
şart ve vasıfları haiz bulunmalarına 
bağlıdır . 

5 - İmtihanda muvaffak l)lanlara 
30 lira asli maaş verilecektir. 

6 - İmtihanda muvaffak olanla -
rın başka bir müesseseye devam etmi
yecekleri ve ettikleri takdirde müsta
fi addolunacakları hakkında bir teah
hütname vermeleri tarttır. 

7 - Müsabaka imtihanı aşağıda ya
zılı mevzulardan yapılacaktır. 

A - Esas teşkilat hukuku 
B - Umumi surette idare hukuku 

ve bilhassa aşağıdaki kanunlar '1546 
sayılı Devlet Şurası kanunu, 

İdari kaza nazariyatı 
Türkiye Cümhuriyeti teşkilatı, 
Memurin kanunu 
Memurin muhakemat kanunu ve bu 

işle al.ikalı diğer kanunlar. 
Vilayet idaresi ve idarei umumiyei 

vilayet kanunları . 
Belediye kanunu 
Madenler hakkında mevzuat, ' 
C - Maliye 
8 - İmtihana girmek iıtiyenler nü 

fus hüviyet cüzdanları ve tahsil vesi
kaları ve iki kıta vesika fotoğraflari -
le birlikte arzuhalle 18 birinci kanun 
939 günü akşamına kadar Devlet ŞQ
rası umumi katipliğine müracaat eyle-
meleri. (6051) 16050 

ORMAN KORUMA 

Ekmek ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Onaaa x- •a1im.,U.• iJ.tiJ,aa 

lçfn .... 000 ldlo .............. ...., -
ile ihalesi 14-12-939 pef1embe günfl saat 
15 de Ankarada Yenişehirde komutanlık 
binasındaki satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

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

3 - Şartnameler her ıün satın alma ko
misyonunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ıartnameainde yazılı 
vesikalarla beraber teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat neline kadar ko -
misyona vermeleri ilin olunur. (6032) 

16011 

Patates ahnacak 
Orman Koruma c ... ı K. Satm • 

alma Komisyonundan : 
1 - Orman koroma ııenel komutanlık 

taliıqibı ihtiyacı i.çin 4-0.000 kilo patate
sin pa.zarlıK suretiyle ihaleal U.12.939 c;ar· 
şaımha ırünii saat 11 de Anbra'da Yeni
ıtehir'de komutanlık binasındaki aatm al
ma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Mıahammen bedeli 2400 Lira olup 
muvakkat teminatı 180 liradır. 

3 - Şartnameei her gün kornicyonda gö. 
rülebilir. 

4 - İıteklilerin muayyen giin ve saatte 
komiıyona gelmelCl'i ilin olunur. (16168) 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Arpa satışı 
inhisarlar Ankara Bat Müdürlü -

ğünden : 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçili 
Ankara Tapu Sicil Mahahzlıiın· 

dan: 
Ankara'nın Yenidofan mahallesin

in Cemalbey sokağında 214 vergi nu
maralı Osman oğlu İsmail tarafından 
925 tarihinde izinıi~ yaptırılıp ve ya
rısı Süleyman oflu Be kire haricen te
davül eden iki odadan ibaret evin kay 
dı tapuda bulunamadığından arsanın 
hazine adına tescili için 1516 numara
lı kanunun hükümlerine göre tasar
ruf haklarının tesbiti için 14·12-939 
tarihine müsadif perıembe günü ma
halline tahkik memuru gönderilece -
ğinden bu yer üzerinde tasarruf iddi
Hında bulunanların reımi vesikalariy 
le birlikte muhafızlığımıza ve yahut 
tahkik günü mahallinde tahkik memu 
runa müracaatları ve hudut komıuta
rının da tıdıkik günü mahallinde bu
lunmaları ilin olunur. (6232) 16173 

ASKERi F ABRIK.ALAR 

500 Ton Nilraldösüd ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Komis
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (50.000) tva olan 
500 ton nitratdösud askeri fabrikalar amum 
mildürliiiü merku aatın alına comiıyonun
ca 11.12.1939 pazartesi günü saat 14.30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 2 li
ra 50 kr. mukabilinde komisyondan verilir. 
Talinlerin muvakkat teminat olan (3750) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komiıyoncu ol -
madıklarına ve bu iıle ali.kadar tticcardan 
olduklarına dair ticaret oduı veıiksiyle 
mezkur gün ve aaatte komisyona müracau-
lan. (6120) 16076 

11 kalem yağ ahnacak 
A•ırf Fa ... ·ı •lllr U... MMür. 

liifG S.tmalma Kaaria,......dan : 
Tahmin edilen bedeli (SUS) Ura olan 

11 kalem yağ askeri fabrikalar uınum mü
dürlüiü merkez satın alma komiıy0111Uıca 
20.12.939 c;arıamba ıtünü aut 15 te pazar. 
lıkla ihale edilKektir. Şartname parasız 
olarak komi9yondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (294) lira (38) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. matl
dol.erindeki veaaikle komisyoncu olm&dık
J.anna ve bu itle alibdar tüccardan ol -
duklarına dair ticaret odası vcsikaıiy. e 
me.ı:lc{ir ıün ve saatte komı.)'Oll& miiraca-
atlan. (6199) 1614Z 

4645 adet boı benzin 
tenekesi saltll<lk 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür. 
lüğü Satınalma Komisyonundan: 

Bellerine 8 kr. fiat tahmin edilen 4645 a
det boı benzin tenek•i ask.eti fabrikalar 
umum müdürlü&ü merkez satm alma ko
misyonunca 20.12.939 çarşamba günıi aaat 
14 de pazarlıkla satılacaktır, Şartname pa
ra1ız olarak komiıyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (28) lira (78) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkQr ı-ün ve sa. 
aıtte komisyona müracaattan. (6200) 16143 

13 Kalem ko111m malzemesi 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umwn Müdür
lüjü Merkez Satmalma Komisyo • 
nundan : 1 - Ankara bira fabrikasında mev-

cut biralıgya elverişli olmıyan ve bira Tahmin edilen bedeli (5800) lira olan 
13 kalem koşum malzemesi Askeri Fabri

imalatından bakiyye kalan aıağıda kalar Umum Miidürlüğü Merkez Satın al-
cins ve tahmini miktarları yazılı ar- ma komisyonunca 14-12-1939 perşembe &Ü

nü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
pa ve filizler açık arttırma ile toptan Şartname paraıız olarıık komiıyondan ve-
aatılacaktır. rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

2 - İkinci arpa ve filiz hayvan ye- (435) lira ye 24?<J n.u~aralı kaı:ıunun 2, ve 
. . 3. mddelerındekı vesaıkle komısyoncu ol

mı, cılız, kavuz ve karamuk tavuk madıklarına ve bu işle alakadar tıiccardan 
yemi ve saire olarak mükemmel su • , olduklarına dair ticaret odası vesikaaiyle 

mezldlr gün ve aaatte lı:omüıyona müracaat-
------------------------------- ları. (6250) 16181 

Demirci ustası alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kınkka.le f~brik~ıza on de.mi~ci .ustası a.Jınacaktır. Askerlikle alikaları olmadı~ını 
reımt vesıka ıle tevsık edenlerın ımtıhanlan yapılmak iiıere istida ile Ankara ıilah fab 
rikası müdürliifilne müracaatları. (6184) 16116 

60 Adet 1 Karat Saplarile beraber Ta, düzeltme elması 
60 Adet 0,8 Karat Saplarile beraber Ta, düzeltme elması 
50 Adet 0,6 Karat Saplarile be1"aber Ta, düzeltme elması 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komis:ro. 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira olan yukarıda yazılı 170 adet tae düzeltme elma
sı ukeri fab.~ik.alar umum miıdürlüfiı mer kez satın alına komisyonunca 20-12-1935> 
çarşamba ıunu saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komiıyondan verilir. Taliplerin muvaJı:kat teminat olan (375) lira ve 2490 numaralı 
kanununun 2 ve 3. maddelerinıleki vesaik le komisyoncu olmadıklarına ve bu itle 
alik~dar tüccardan oldukların1 dair t!cı- ret odası vuika.siyle mukQr alin ve ...... 
komııyona müracaatları. (6198) 16141 
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 2 İlkkanun 1939 vaziyeti 
Memur alınacak 

AKTİF· 
1 :asa : 

Altın: Safi kiloıram ~ 
Banknot 
Ufaklı!ı 

f',hildeki Muhabirler 
Altın: San kilocrarn 
'i. .irk lirası 

l !ariçteki Muhabirler : 

15.500,302 

678,111 

Altın safi kilogram : 10.010,24S 
Altına tahvili kabil serbest dovı.41t:r 
Diğer dövizler ve borçlu lr:lirını: 
bakiyeleri ; 

1 lazine Tahvilleri 
Deruhte edi. evrakı t.;akdiye kar$th~ı 
Kanunun 6--8 inci maddelerine tev
fikan hazınc tarafından vaki ted iyat 

~nedat Cüzdanı : 
Ticart ıenetler 

Csham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhte edilen evrakı nakdiycnin 

A - )karşılığı Esham ve Tahvilit (İtı· 
(bari kıymetle) 

B - Serbest eabaır ve tahvilit 

it\ vanslar : 
Hazineye kısa vadeli avanı 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvillt üzerine 

Hissedarlar ~ 
Muhtelif :, 

Lira 

21.802.414,36 
19.086.620,50 

1.524.719,13 

953.816,81 
1.012.307,30 

14.080.216,46 
26.357,Q6 

7.177.894,55 

158.748 563.

~o_;.666,-

209.807.695,13 

4-9.619.874,97 
7.561.196,53 

8.681.000,-
14.577,56 

7.822.172,-

Yekun 

Lira 

r 42.413.753,99 -
1.996.124,11 

21.234.468,07 

141.440.897 .-

209.807.695,13 

• 57.181.071,50 

16.517.749.56 

4.500.000,-
17.253.112,09 

512.394.871,45 

PASİF: 
Sermaye: 

ihtiyat akçesi 

Adi ve fevkalidt 
Iiususl 

iT edavüldeki Banknotlar 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tcv. 
fıkan hazine tarafın.dan vaki teJıyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye blkiycsl 
Karşılığı tamamen altın olarak il5.vc .. 
t .::n tedavüle vazedilen 
Rcesl:ont mukabili ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı 

Döviz T aahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve al:ıcakh kliring 
bakiyeleri 

Muhtelif : 

Lira 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563.-

17 .307 .666,-

141.44-0.897 ..-

17 .000.000.-

139.000.000,-

2.575.76 

45.269.421,12 

Yakun : 

\ 

Lira 
15.000.000.-

10.217.134,25 

34.742.842,34 

45.271 996 ,88 

109.7~2.00\l,!18 

512.394.871,45 

Türkiye iş Bankasından : 
1 - Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak 

üzere müsabaka ile 15 memur alınacaktır. Müsabaka imti • 
hanları 25 B. Kanu·n 1939 pazaı-tesi günü Ankara, İatanbul 
ve İzmir' de yapılacaktır. 

2 - imtihana girebilmek için: 
A • l.aakal lise mezunu olmak, 
D . On sekiz ya~ından a§ağı ve otuz ya§ından yukıı

rı bulunmamak 
C • Askerliğini yapmış olmak (askerliğini henüz 

yapmamıs olanlar muvakkat memur olarak alı. 
nacaldardır.) 

3 - Yukarda va.zıh evnafı haiz olan taliplerden tahriri 
imt;handa muvaffak ola·nlar berayı tecrübe on beş gün rna· 
aşsız olarak calıştırılırlar. Bu müddetin hitamında mesaile
ri itibari:rle de iyi not alanlar barem kanununda muayyen 
tr.h•;satla kadroya alınırlar. 

4 - Muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler 
terc;h olunur. 

5 - imtihan neticesinde Banka hizmetme alınacak 15 
memurd;o.n bMka muvaffak olanlar, muvaffakiyet derece· 
!erine şı:öre mÜessesede açılacak münhallere aıra ile alına -
caklardır. 

6 - Taliplerin en geç 20 B. kanun 1939 çarşamba günü
ne kadar Arıkarada Umum Müdürlük memurin servisine, 
fstanbul ve lzmir'de şube müdiirlüklerine vesaikleriyle bir· 
likte müracaatta bulunmaları ilan olunur. 4500 

1 Temmuz 1 938 tar~1'inden itibaren Iskonto haddi %4 Altın üzerine avans o/o3 

Sa ılık otomobil 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

ı - Kurumumuzun erkek ve kız talebeleri için isim, miktar ve muham· 
men bedeli ile muvakkat teminatı aşağıda yazılı dört kalem elbiselik 22.12. 
939 cuma günü saat 11 de Rektörlük binasında müteşekkil komisyon tara
fından kapalı zarf usulü ile ihale olunaeaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminat ve teklif mektup
ları ile kanunun tayin ettiği vesikaları ihale saatinden bir saat evveline ka
dar komisyon reisine vermeleri. 

3 - Elbiselik kuma§ ve malzeme nümunelerini görmek ve daha fazla 
izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne 
müracaatları. (6222) 16171 , 

Asgari Azamı Muhammen Fi. Tutarı Teminatı 

Cinsi takım takım T.L. T.L. T.L. 
Erkek elbisesi 420 il§. 470 32 15040 
Erkek paltosu 150 " 180 33 5940 1685 
Tayyör 33 " 

40 27 1080 
Manto 12 " 

15 27 405 

sahiplerinin \'.e demlrıi;erin İn~at 

Nazarı dikkatine 
Her bfr tekinin eni 70, boyu 228 ve geni,liği 5 •antim apart • 

man ev ve mağaza kapuau olarak kullanılmağa elverifli çok temiz . . 
itçilikle yapılmıı dört çift ve bir tek ortasına cam konacak demır 
kapu çerçevesi ve üst demirleri ehven fiyatla satılıktır. Kızılay bi
ti,iğinde Sönmez A:>artmanı kapucusu Ahmed Kayar'a müracaat. 

iCRA VE iFLAS 

Ankara 4 üncü icra Memurluiiun
dıın : 

Ankara'da Divanı Muhasebat mürakibi 
ı1ithat Yazıcı tarafından lstanbul'da Be • 
ıiktaıta Cihannuma mahallesinde Akdoian 
sokak 24 numaralı evde Hanife aleyhine 
kızı Ayten'in kcnd!aine teslimi için aç -
tıZı takip üzerine yukarıdaki adresine t eb· 
liı edilmek üzere gö".'lderi!en çocuk tesli
mi hakkıOOaki icra emri ve bu a.dreste lia
nife namında kimse olmad1ıı.ı me~ruhatiy:e 
iade edihı ::ş ve ikamctgihı da meçhul bu
lurvnu1 olduğundan H. U. M. kanununun 
14-1-143 üncü maddeleri mucibince ili.nen 
tebtipt yapılmasına karar vcrilmiıtir. 111-
bu illnın neıri tarihinden itibaren 15 gün 
içinde tahriri veya tifahi beyanda bulu • 

4581 

"'il 1111111111111111111111111111il111il1 ı. 

= Kiralık daire § 
§ Ulus meydanında Koç A- :; 
: partmanının üçüncü katın· : = da dört odalı ve konforlıı bir S = daire 1 Subat 940 tarihin- : 
: den itiba;en kiralıktır. Ta· : 
_ !iplerin Koç Ticaret Evinde ~ 
- Bay Osman Aslana miirl\ca- : - -: atları. 4583 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

nulmadığı takdirde tebligat ya.pılmıt gibi 
muameleye devam otuna.cağı teblig maka -
mına kaim olmak üzere ilin olunur. 4574 

UMUMi MÜFETTiŞLİK 

5800 adet direk alınacak 
Birinci Umwni Müfettiflikten : 

1 - İkinci defa eksiltmesine talip 
çıkmadığından Sason bölgesindeki ka 
rakollar arasında çekilecek telefon 
hatları için yüzde beşi (7·8) metre, 
geri kalanı (6) metre uzunluğunda, 

tepe muhitleri (0.40) ve diğer muhit
leri (0.40 • 0.50) metre olmak üzere 
(5800) adet kavak veya meşe ağacın· 
dan mamul direk 22. il. 939 dan itiba· 
ren bir ay müddetle pazarlığa çıkarıl
mı§tır. 

2 - Bu direklerin (950) adedi Bay
kan, (2350) adedi Mutki, (1500) adedi 
Kozluk ve (1000) adedi Sason kazala· 
rı dahilinde gösterilecek yerlerde tes 
lim alınacaktır. 

3 - Direklerin birinci kanundan -
Nisan ayı on beşi arasında kesildikle
ri vesaikle isbat edilecektir. 

4 - Direklerin tahmin olunan be· 
deli (21350) lira olup, muvakkat temi 
nat (Hi0!.25) liradır. 

5 - Mukavele projesi, eksiltme ve 
fenni şartnamesi Diyarbakır'da nafıa 
müşavirliğinden parasız alınabilir. 

6 - Pazarlıkla ihale 22. Birincika· 
nun 939 cuma günü saat onda nafıa 

müşavirliği odasında müteşekkil ko
misyonda yapılacaktır. 

(6180) 16113 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6588 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Nafit ULUÔ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

ANKARA BELEDiYESi 

Otom~bil lastiği dınaeiık 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri için alınacak olan 3 
adet iç ve 3 adet dış l<istiği on beş 

gün müddetle açık ekoi!tmeye konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (577) lira 
(74) kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (43) lira 
(33) kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen • 
!erin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 12·12·939 salı günü sa· 
at 10.30 da Belediye encümenine mü· 
racaatları. (5976) 15978 

i{zmyon sahip ve ~oförle~!rıin 

liiı 1 

Ankara Belediye•inden : 

l - Şehir dahilinde ve civarındaki 
yollarda işleyen kamyonlar haddi is
tiabileri müsait olsa dahi dört tondan 
fazla yük taşıyamazlar. 

2 - Kamyonların karoserlcrine ek 
yapmak suretiyle yük taşımak yasak
tır. 

3 - Kum, taş, tuğla ta§ıyacak olan 
kamyonlara Belediyece istiab hadle· 
rini gösteren işaretler konacaktır. Bu 
işaretler dışında yük taşıdığı görülen 
kamyonların aahip ve şoförleri ceza· 
Jandırılacaktır. 

Yukarda yazılı o•an üç maddenin 
Belediye tenbihleri arasına alınması
na 1-12-939 tarihinde Belediye EncÜ· 
menince karar verildiği ilan olunur. 

• . - (5246) 16179 

Ank.,ra Defterdarhğmdlln : 

Cinsi Markası Motör No. 

Otomobil Kreysler C. S/6856 

Muhammen bedeli Muvakkat temin~! 
Lira 
400 

Yukarda evsafı yazılı bir adet otomobil 11.ç:k arttırma ile satı;a konul ' 
muştur. _,,-

ihale 18. 12. 939 tarihinde saat 15 de Defterdarlıkta toplanacak komis • 
yonda yapılacaktır. 

İsteklilerin hiza•ında yazılı muvakkat teminat makbuzu ile birlikte adı 
geçen günde komisyona gelmeleri ve bundan eve! şartnameyi görmek ve 
izahat almak istiyenlerin Defterdarlık Milli Emlak müdürlü~üne müra • .. 
caatları. (6174) 16108 

--------1 2 ev yıktınlacak 
FAKÜLTELER 

l<apalı zarf usulile 
eksi tnıe ilônı 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya 
Fakültesi Direktörlüğünden : 

9. 12. 939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankara mektepler muhasebeciliğinde 
toplanacak eksiltme komisyonunda 
8090 lira muhammen bedelli muhtelif 
dolapların kapalı zarf usuliyle eksilt· 
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

mektepler muhasebeciliğine yatırıla
cak beş lira bedel mukabilinde fakül
te hesap memurluğundan alınır. 

Muvakkat teminat 607 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamede yazılı 
vesikalarla birlikte aynı gün saat 10 
a kadar makbuz mukabilinde komisyo 
na vermeleri. ( 594 7) . 15933 

Ankara Defterdarhğmdan: 
Muhammen Muvakkat 

Cinsi 
,. , 

bedeli teminat 

ı.:a. ..ı ev nıcazı 7ZS lira 55 

Yenişehirde yeni yapılmakta ola~ 
Büyük Millet Meclisi binası inpat 
sahasında kain 2 ve 3 numaralı evle· 
rin enkazı müteahhide ait olmak üze• 
re hedmi ve yerlerinin te•viyesi açık 
arttırmaya konulmuştur. 

İhale 18-12-939 tarihinde saat 15 t• 
defterdarlıkta toplanacak komiıyon • 
da yapılacaktır. 

İsteklilerin yukarda miktarı yazılı 
muvakkat teminat makbuzu ile birlik• 
te adı geçen günde komisyona gelme• 
!eri ve şartnameyi görmek ve izahat 
almak istiyenlerin defterdarlık miJIİ 
emlak müdürlüğüne müracaatları. 

(6179) 16118 
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Bu Hakikatı Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BİOGENlNE 

kan ve derman haplarile ıigortalayınız. 
BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, i§tiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz 

bir devadır. 

BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir, hariçten gelecek her 

türlü mikrobları öldürür. Tatlı bir ittiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamla§tırır, zekayı 
yükseltir. Bel gevtekliği ve ademi iktidann en birinci devasıdır. 

BIOGENINE; kullananlar katiyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değitmeıinden 
müteessir olmazlar. Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthiş 
akibetlerle neticelenen GRİP, nezle, enfloenza, sıtma gibi hasatlıklardan korur. Bu hastalık
lardan korunmak için büyüklere sabah, öğle, aktam birer, sekiz yaşından üstün çocuklar 
yalnız sabah, akşam birer BIOGENINE almalı dır. Hasta olanlarrn kurtulması için de bu mik· 

tar bir misli arttırılmalıdır. Her ecnazede bulunur. 7292 

YENİ SİNEMA 
Bu ~n Bu ıece 

Fransızca sözlü 

SONSUZ AŞK 

Baş Rollerde 

Louise Raincr • Polette Goddard 

Hayatını kazanmak mecburiyetinde 
kalan kadınların başından 1reçenler 

Sear..ılar 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 dt 

HALK ve SUS Sinemalarında 
BU GÜN MATİNELERDEN İTIBARE!I 

BU senenin ikinci büyük Türk filmi 
TOSUN PAŞA 

Türkçe sözlü büyük komedi 
Baş Rollerde 

HAZlM - VASFİ RIZA - HALİDE - FERİHA TEVFİK -
ŞEVKİYE ve aynca TANASA REVÜSÜ 

SEANSLAR : - - - - - -
HALK'da: 14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece: 21 de 
SUS'da: 14 - 16 - 18 - Gece:'-l!0.30 <h 
SUS'da 12 Ucuz Halk llhtinesinde: BEYAZ GÜL 
HALK'da 12.lS Ucuz Halk 1datincs->rJ.! e : 
Pompeinin Son Günleri 

Yeni Sinemada 9. !.kanun 939 cumartesiden itibaren sean star 14.30 • 16.30 - 18.~0 • Gece: 21 ol
mak üzere değiştirilmiıtir. 
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