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Ulua Basonevi 1 
Çankın Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus • Ankara 

Büyük Millet Meclisinde 
:: 

Maarif Vekili ders saatleri 
kitaplar ve programlar 
üzerinde izahat verdi 

Maaril V.1nli-. R--.. Ali Yücel 

,. 
Hasan - Ali Yücel diyor ki :· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Daima iyiye, güzele, 
mükemmele gidiyoruz 

Meclis, Vekilimizin izahatını 

sürekli alkışlarla karşıladı 
Büyük Millet Meclisi dün, doktor Mazhar 

Germen (Aydm) in reisliğinde toplanmıttır. 
Ruznamenin ilk maddesini tetkil eden, İstan
bul mebusu Parti Müstakil Grupu Reis Vekili 
8. Ali Rana Tarhan'ın; yeni ders saatleri ve 
müzakere zamanları, mektep kitaplarındaki 
yanlışlıklar ve ders programlarındaki istikrar 
üzer!nde vaki tenkidler hakkında Maarif Ve -
kilinden görüşlerini meclis kürsüsünden ifade 
etmesi hakkında.ki ,if ahi ıual takriri okunmu§, 
ıöz alan Maarif Vekilimiz 8. Hasan - Ali Yü
cel fU izahab vermİftİr: (Sonu 4 ı1ncü sayfada) 

YAKINDA : 

Şimali Finlôndiya yolu ile lsveç'e yapılması 

muhtemel bir taarruz hareketine karşı 

Baden müstahkem 
mevkii takviye edildi 

Dejiıeceji .öylenilen l•veç 
Hariciye Nazırı B. Sandler 

Devlet Reisi sıfa~ 
İnönü'nün Kastamonu 

seyahatinin birinci 
ylldönümü kullandı 

Buradaki askerlerin izinleri kaldırıldı 

l•veç'in paytahtı olan Stokholm'den bir görünü§ 
Kastamonu, 6 (Husuııi Muhabirimiz • 

den) _ Milli Şef lamet İnönü'nüıı devlet J f ı· h )" d b" 
reiıi ııfatiyle Kastamonuyu ilk ziyaret et- Dün netrettiğimiz bir Londra te gra ı, müstace ıyet a rn e u-
tiii cünün yıldönümünü kastamonulular yük laveç tehirlerinin tahliyesi için tedbirler alındığını bildiriyor-
bugün co3kun bir bayram sevinci İçi.nde ı • k f L_ }'k ·ı· 'w• • 
kutladılar. Bu vesile ile, Milli Şef'in ma.d· du. Dün Londra radyosu, sveç in ıımi ıe er1.1er ı ı an ettıgını 
di yardımlariyle ikmal olunan memleket ve bu suretle yeniden 40.000 ki,inin sili.h altına alınını§ olduğu-
W!!1!n;::~~~nd~~ıı~:p:l~~~nk~~~l!y~a~~:i: nu bildirmiıtir. Bir Bern telgrafı da, lsveç'te neırolunan bir ka-
ki.mi halkın bu eser dolayısiyle cümhuri • rarnamenin ilk defa olarak kısmi seferberlikten bahsettiğini ha-
y et hükiimetine karşı duyduğu minnet ve ) • db' } • d • } h 
şükran hislerini tebarüz ettiren bir nutuk her vermekte idi. A ınan yeni emnıyet te ır erıne aır o an &• 

söyledi. Dahiliye Vekilimiz bu cüze! ese • herler de tunlardır: 
rin vücude gelmesinde i.mil olan vilimizln 
ça!ışkanlıiını takdirle yidederek, bu c;a • /htivat tedbirleri ı • 
hıma ile diger müesseselerin de bu eııeri " 
ta.kip edeceğini söyledi ve kastamonulula- Stokholm, 6. a.a. - Şimali Finlln· 1 •ıt d 
ra Milli Şef'in selimlarmı getirdiğini bil- diya yolu ile İsveç üzerine bir taar • ngı ere e 
direrek, bu bayram gününü onlar arasında ruz olursa bu taarruzun yapılabile • 
geçirmekten duyduğu memnuniyeti ifade 
etti, sonra alkışlar arasında kordeliyı kes • ceği yegane yol olan Boden müstah • 

Kendimıze 

haksızlık ' 

•iil•l!""'"~i~~~~~~~~~~~~~m:~Jrem mevkii dündenberi takviı}•e edil. 
mız olduju hdde halk cfimh~Tet hUkU =. lııilf WNcra ~ lrit8ilti. ~en 2.000.000 kişi 

silah altında 

etmiyelim ! 
Falih Rıfkı ATAY 

Dün, Müstakil Grup Reisinin ıual 
takriri üzerine, Maarif Vekilimiz 
•on zamanlarda gazetelerde dedi
kodusu geçen vakit cetveli, kitap ve 
Program meseleleri hakkında iza· 
hat verdi. 

Mekteplerde devam saatlerini 
erkene almak ve talebeye öğleden 
sonra müzakere zamanı ayırmak, 
11zun müddettenberi karar altında 
İdi: Maarif Şurası ve mütehassıslar 
tarafından dahi tasvip edilerek, bu 
••ne tatbik edilmeğe batlanmıştır. 
Şiipheaız boy14. herhangi bir tedbir, 
İlk zamanlarda bazı itiyatlan bo· 
aar; bazı kimselere hoş gelmez; 
hatta kısa bir intibak buhranı bile 
olabilir. Yeni devam saatleri, bir 
clef a bütün memlekette iyi kar9ılan· 
~fbr: hocalar, talebeler ve çOCllk 
l:.abalan Maarif Vekilliğinin bu ka· 
l'armdan memnun kalmıılardır. Yal
llız lstanbul'dan birkaç tiki.yet se
- geliyor. Bu ıikayetlerden bir kıa
llıının haklı olmadığı iddia edile
llıez. Maarif Vekilliğinin yaptığı bir 
tetkike göre ıikayet edenler, 32 bin 
talebe arasında aadece 50 kişidirler. 
SOQ farz ediniz: maarife aid umumi 
hir tedbir memleketin yalnız bir tek 
lehrinde, ve tehirde mektebe giden· 
lerin yalnız 64 veya 640 ta birinin 
İtine gelmezse, sistemi mi kaldır· 
llıak, yoksa bu küçücük ekalliyetin 
derdine mi çare bulmak lazongelir? 
F'akat bir bafka usul vardır: 50 veya 
SOQ talebenin her birinden her gün 
bir mektup alarak bir gazetede neı
l'etnıek ve her mektubun üstüne bir 
fervat baılrğı koymak 1 

Bazı kitaplarda bazı yanlışlar! 
F' •kat bu Türkiye maarifinde kitap 
lrleıelesinin en iyi hal safhasmda 
'bulunduğunu kimseye inkar ettire
lrlez. Birkaç senede yalnız harf de
til, adeta dil değiıtiren, ve memle-

etin bütün müeaaeselerine ait ge
~İtliiine derinliğine esaslı inkılap
) ...... icaplarını terbiye alemine nak
ebııek Tazİyetinde bulunan bir ma· 

__.iftea acaba daha ne iıtiyebiliriz? 

(Soau J üacü u.yfada) 

M ebualar M aaril V elrilimi:z.in i:z.al'iahnı dinliyorlar 

Üç aylık deniz harbinin billnçoıu 

Batırılan 340. 000 tona 
mukabil 280.000 ton 
inşa veya zajJtolundu 

metinin kastamonulu:ara hediye ettiği bu mezuniyet kaldırılmıştır. 
güzel eseri gezdi. Davetliler hazırlanan bil· Diğer taraf tan, efkarı umumiye ts- · 
fede izaz edildiler. Gece, vekil ve mcbu~-
lanmız hazır olduğu halde Halkeviccfe VfÇ'in Finlandiya • Sovyet ihtilafına 
Milli Sef'in hayatını anlatan müsahabeler k~rışmasına ~er an ar.t_ an .. bir temayül Londra, 6 a.a. _ Sir Samuel Hoare, 
yapıldı ve onun ic;in yazılan •iirler okun- g t kt d h k b" f 
du. Baıtan basa donanmış olan ııehirde os erme e ıse e u umet, ıtara • dün avam kamarasında beyanatta bu• 
halJc büyük bir ıevinçle bayram yapıyor. lıktan ayrıldığı takdirde Rusya'dan lunarak İngiltere'nin halihazırda i

gayri büyük. de~let1erle de ihtilatlar ki milyon kiıiyi aillh altında bulun

f·~~s~ .. te.?~1~~11, ~·rı~sında bu teh • durmakta olduğunu ve bir buçuk 
ı ~yı .uyu . ır ıtına ıle tartmak mec milyon kadın ve erkeğin sivil müda-~ahiliye Vekili 

Kastamonu' da 
Kastamonu, 6 a.a. - Dahiliye ve • 

kili Faik Öztrak dün buraya geliıini 
müteakip ikametlerine tahsis olunan 
vali konağında bir mü4det istirahat et· 
tikten sonra beraberlerindeki zevatla 
hUkümet konağına gelerek burada de
vair rüesasını kabul etmit ve kendile
riyle muhtelif mevzular üzerinde ko
nuşmuştur. 

Dahiliye Vekili saat 17 de Halke -
vine gelerek muallimleri kabul etmit 
ve kendileriyle mektep ve talebe mev
zuu üzerinde görüşmüştür. Faik Öz
trak parti idare heyeti Azaları ve muh
telif teıekküllere mensup zevatla e•· 
naf ve çiftçi mümessilleriyle de te • 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Gumrük-İnhisarlar 

burıyetındedır. f • aa aervıalerinde çalıflllakta oldukla-
(Sonu S inci sayfada) 1 rını ı<Sylemittir. 

Finlandiya'da Milli istiklcilin 22 inci 

ylldönümü hazin bir şekilde kutlandı 

Sovyetler büyük bir 
taarruza başladllor 

Mannenheim hattının zaptıni istihdaf eden 
bu taarruz henüz bir netice vermiı değil 

.c. Çörçil Avam Kamarasında beyanatta bulundu Vekilinin Mersinde 
Helıinki, 6 a.a. 

- Helıinki'de bu
gün sabahleyin 
memleketin istikla 
linin yıldönümü 

münasebetiyle sov
yet tayyarelerin
den mürekkep bir 
filonun ıehri bom
bardıman etmesi 
ihtimali dolayıaiy
le büyük bir endi
ıe hüküm ıürmüı· 
tür. 

Londra, 6 a.a. - Avam Kamarasında de
niz haı:-binin safahatını gözden geçiren B. 
Çörçil hülasatan demiıtir ki : 
"- İngiltere, denizaltı ve hava hücum

larına ve bilhassa bir çok mıknatıslı 
maynlara rağmen muazzam seyrisefainini 
muhafazaya muvaffak olmuştur. Almanya 
1940 senesinde 400 denizaltı gemisine ma
lik olacağını iddia ediyor, Almanyanın 
fabrikanın bir kapısından malzeme sokup 
öbür kapısından gemi çıkarmak şekilde 
denizaltı ve mürettebat imal edip etmedi
ğini merak etmek icap eder. Eğer böyle 
ise, inşaattaki bu tempoyu bizim de aynı 
genişlikte tahrip tempomuz takip edebi • 
lir. 

İngiliz bahriyesinde halen müdafaa için 
teslih edilmi5 1000 ticaret vapuru mevcut
tur ve bu miktar pek yakında 2000 olacak
tır. Kafile ile seyahat usulü muntazam bir 
şekilde işlemekte ve alman denizaltıları 
bitaraf gemilere taarruzu in&'iliz gemileri
ne taarruzdan claha kolay bulmaktadırlar . ., 

B. Çörçil bitraf zayiatı nisbetinin ingi • 
lizlerinkinden yüksek olduğunu kavdetmiş 
ve Almanyanın müracaat ettiği usulleri 
ıiddetle takbih eylemiştir. 
Nazır sözlerine ıu suretle devam etmiı· 

tir: 
"- Alman ihracatı ilzerine konulan am· 

bargo tesirini röstermiıtir. İhraç edile • 

(Sonu 3_. aaca U.llada). 
lngiltere Bahriye Nazın 

B. Vindon Çörpı 

yaptığı tetkikler 
Mersin, 6 a.a. - Şehrimizde bulu • 

nan Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ra
if Karadeniz dün vilayet makamını, 
belediyeyi, halk partisini, halkevini 
ve askeri alay garnizonunu ziyaret et
tikten sonra içme suyu tesisatını asri 
mezarlığı ve bazı portakal bahçelerini 
gezmiştir. İnhisarlar Vekili inhisarlar 
müdürlüğünde ve gümrük dairesinde 
de tetkiklerde bulunmuştur. 

Vekil Me,.in'den ayrıldı 
Mersin, 6 a.a. - İki gündür bura -

da bulunmakta olan Gümrük ve İnhi
sarlar Vekili Raif Karadeniz ile güm· 
ruk muhafaza umum komutanı, bugün 
şehrin bir çok yerlerini gezdikten son 
ra saat 11,45 de Mersin'den ayrılmıı • 
tardır. 

Vekil, istasyona geJdiklt>rinde ol • 
duğu gibi büyük ve candan tezahürat· 
la ulur1-np. 

İıtiklil bayramı 
münasebetiyle Hel 
ıinki donanmııtır. 

Mamafih ıehirde 

geçen senelerde ol 

duğu gibi neıe yok 
tur. Zira halkın 

çoğu tehirden çık- Finl~ntliya'daki binlerce gölden bir 
mııtır. tanesinin görünüşü 

Şehir tahliye edilmiı olmakla bera· 1 Finlandiya istikla1inin 22 inci yıl· 
ber, ~~tün evler donat~lmııt~r. Birçok · dönümüne temas ederek demiştir ki: 
tezahurat ve kabul resımlerı tertip e· 1 ··- İstiklalimizi bütün azmimitlc 
dllmiftir. (Sonu 5 inci saY.ıada) ' 
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Harp 

Ticaret lıarbi ve petrol! 
« 2» 

Yazan: Sadreddin ENVER 

ULUS 

• İhrac~f lacirJ r ne 
gösferlecek 

kolayhklar 

İstcnbul'c!a Feribot 

hazırlkları bitti tesisat 

2 milyon liraya çıkacak 

. " 

7 - 12 - l!.'3 

B_1ğday1 l{oru.ma vergisiıid. 

bazı değişiklikler yapılac 

Bugilnkü dünya petrol istihsali 
harp zamanında da artacak istihlaki 
karşılıyacak vaziyettedir. Dünyanın 
lirinci derece müstahsili o1an Birle
şik Amerika'da halen petrol kuyula
rının çoğu yalnız haftanın beş günü 
çalışmaktadır. İki günlük bir say 
nlüddeti ilavesi i1e kuyu1arın verim
leri mühim miktarda arttırabilir. 

ki bu miktarı harp az zamanda ve pek 
kolaylıkla yer ve bitirir. 

İcra Vekilleri Heyeti, ihracat ta
cirlerine kolaylık temini maksadiyle 
yeni bir kararanme kabul etmiştir. 
Kararnameyi ehemiyetine binaen ay • 
ne!ı yazıyoruz: 

Haydarpaşa ile Sirkeci arasında ya 
pılması eskidenberi mukarrer bulu .. 
nan Feribot işletme tesisatı için na
fıa vekfilcti hazırlıklarını ikmal et
miştir. 1 n ş a a t ı n ı n önümüzde
ki ay içinde ihale edileceği anlaşıl -
maktadır. Haber verildiğine göre fe
ribot tesisatının modern bir ş:kilde 
ikmali hükümete 2 milyon lira kadar 
bir masrafa mal olacaktır. Fakat, Hay 
darpaşa ile Sirkecinin feribot işlet -
me suretiyle yekdiğerine birleştiril -
mesinden münakale ve ekonomi ba
kımlarından faydalar beklenilmekte -
dir. Tesisat bittikten sonra Avrupa -
dan gelen trenlerdeki yolcular va -
gonlarından inmeden Anadolu hat -
!arı üzerine geçebileceklerdir. ~ 

layiha Encümenlerde tadil edildi 
Büyük Millet Meclisi Adliye encümeni, buğdayı koruma kar 

lığı vergisine ek olan kanun lil.yihası üzerindeki tetkiklerini 1 
timıiştir_ Layihanın bugünlerde umumi heyette müze.kere<: 
baıla·nacaktır. 

Acaba abluka h.arbı dolayısiyle mu
l:ariplcrin vaziyeti nedir? .. İngiltere, 
Fransa, Almanya harp yüzünden ne 
dereceye k.3.dtır petrol sıkıntısı çeke
ceklerdir 

İngiltere ve Franaa'nın harpte ihti
yacı olabilecek petrolün tonajı -
meslek mecmualarına nazaran - aza
mi (30.000.000) tondur. Bunu dünya 
istihsalatı pek kolaylıkla karşılıya -
bileceği gibi birleşik Amerika da tek 
başına temin edebilir. Esasen bu (30) 
milyon ton müttefiklerin ihtiyacı 
noktasından en yükıek bir tahmindir. 
1938 yılında bu iki devletin Akdeniz 
yoliyle tedarik ettiği petrol de (7) 
milyon tondur. Demek oluyor ki, a
çık 23.000.ooo tondur. 

Birleşik Amerika'nın sulh uutıanın
rla petrol rafinaj fabrikalarının yev
miye istihsalatı (3.500.000) baril, se
nelik (182) milyon ton eder, Bu fab
rikaların günlük iıtihsal kabiliyetleri 
ise (4.500.000) baril, yani ıcnclik 
(235) milyon tondur. Şu hesapla bir
leşik Amcrika'daki rafinaj fabrikaları 
tcsiaatlarında bir ilave ve yenilik yap
madan istihsallerini (53) milyon ton 
arttırabiliyorlar. Bundan istidUH edi
lecek netice şuduc: 

Birleşik Amerika müttefiklerin 
harp petrol ihtiyacını çok kolaylıkla 
karşılıyabilir. Farıımahal birleşik A
merika da harbe gırerse o vakıt müt
tefiklerin çoğalacak petrol sarfiyatı 
(60) milyon raddesine çıkacağından 
gene her hangi bir darlık bahismev
zuu olamaz, 

Nakil işinde tarafeynin tatbik etti
ği abluka harbinden zorluk çekilecek
tir. Bu da bilhassa denizaltı ve mayn 
barbı şiddetlenirse, sigorta ve navul .. 
!arın yükselmesi yüzünden, petrol 
maksud mahalline daha pahalıya mal 
edilecektir; işte o kadar ... Her hangi 
nakliyatın büsbütün sekteye uğratıl
ması \'Cya petrol naklinde &emi bulun
maması dü§ünillemez. Vakıa Birleşik 
Amerika hükümeti kendi deniz vası
talarının muharip limanlara ı:idip 

gelmeoini menetti. Fakat İngiltere ve 
Fransa'nın sahip oldukları ticaret fi
loları bu işi ba§arabilecckleri gibi 
icabında para kuvetiyle de bitaraf 
sancaklardan da istifade edilmesi im
kansız telakki edilemez. Birleşik A· 
mcrika'da bitaraf limanlar arasındaki 
nakliyatı temin eder. 
Almanya'nın vaziyeti ise müttefik

ler ile ölçülmiyecek kadar kritiktir. 
Bir kere Almanya'nın petrol ihtiyacı 
inkişaf eden sanayii yüzünden çok 
artmıştır. Buna bir de harbın kendine 
has sarfiyatı da illlve edilince - ki 
bunu mütehassıslar laakal bir misli o
larak kabul ediyorlar - vaziyet daha 
ziyade ehemiyet kesbeder. 

Bugün Almanya'nın dahilde istih -
sal ettiği petrol ayda vasati (60) bin 
tonu geçiyor. Bu yekQn ile Almanya 
istihsalini çok arttırmıttır. ÇünkU 
1927 de aylık vasati (9) bin, 1937 de 
(38) bin, 1938 de - ama Avusturya 
ile beraber - ( 51 ) bin olmuştu. 
1939 un dördüncü ayında ise (61), be
şinci ayında (68) ve altıncı ayında ise 
(63) bin ton olmuştur. Bu miktarlarla 
1939 yılında Almanya yedi yüz bin 
tonu aşan senelik dahili petrol istih
sa:inl temin etmiş olacak. Ne de olsa, 
a. ~an iıtihlSki önünde hiçtir. Hatta, 
Polonya'mn i!gali ile elde ettiği Ga
ı:;ya menbaları istihsali bu yekılna 
i ive edilse - ki ayda vaaat! olarak 
4 l bin tondur - gene Almanya'nın 
r: 'fil harp, hatta normal ihtiyacını da 
har§ılamaktan çok uzaktır. 
Almanya'nın petrol ldhalatı iki, Uç 

r· il yon ton raddes'.nde iken ıon ıe· 
ı .de beş milyonu bulmugtur. 1939 
yılının ilk altı ayında hariçten getir
diği petrol 2.595.000 tondur. Satın al
dığı başlıca denizaıırı memleketler de 
şu.1lardır: 
Idhal ettiği memleket Ton 

Vcnczilella 835.000 
Meksika 600.000 
Bir~eşik Amerika 580.000 
Dcnizyolları Almanya için kapan-

d ~ından bu memleketlerden petrol 
idl:ali imkanı kalmamıştır. O halde 
Almanya harp eına•ında petrol ihti
pcını gidcrrr:ck üzere üç kaynağa 
b-~ vurabilir: 

ı. - Mevcut stoku, 
ı.- - Dahili istihsaiitı, 
3. - Kara budu ile bağlı olduğu 

1::1•r.1leketlerdcn •atın almak. 
l. - Mevcut stoku - meslek mec

muaların3 n1zaran - az:ımi ve ancak 
(2.000.000) ton tahmin edilmektedir, 

2. - Dahili istihsallltını arttırmağa 
gelince: zaten alman tekniği bütün e
nerjisini sarfederek son senelerde bu 
gayenin azamisini elde etmeğe mu -
vaffak olmuşlardır. Belki son bir gay
ret ve hamle ile bir miktar daha is-
tihsalin çoğaltılması beklenebilir. 
Bundaki muvaffakiyetleri ne olursa 
olsun, ihtiyaçlarını temin edebileceği 
düşünülemez. 

3. - Hemhudut memleketlerden 
Almanya'nın alabileceği petrol ise 
mahdut ve bir kısım ve cins olabilir. 
Bu noktada en müsait vaziyette bu
nan memleket Romanya olduğu 

göz önünde tutarak tetkik edelim: 
1939 yılı ilk altı ayında mütemmim 
ve mütevali siyasi himayelere rağ -
men Almanya'nın Romanya'dan satın 
alabildiği petrol (440.00) tondan iba
rettir. Zatne salahiyettarlar bu milc
tarın ıcnede bir milyon tonu hiç bir 
zaman aşanııyacağını katiyetlc iddia 
ediyorlar. Yukarıki rakamlar da bu 
iddiayı tevsik ediyor. Tuna nehri ile 
bağlantı sayesindedir ki, bu kadarı 
da temin ediliyor. Esasen kara yoliy
lc - boru vasıtasiylc nakliyat olma
dıkça - büyük mikyasta bir scvkiyat 
hemen, h~men imkinsızdır, denebilir. 
Tuna nehrinin de bugünkü şartları 
bir çok müşkülat arzctmektedir. Bir 
kere Tuna nehri son ve katl ölçüye 
göre (2.850,5) kilometre olup Roman
ya, Bulgaristan, Yugoslavya, Maca -
ristan, Slovakya, Almanya toprakla
rından geçer. Böyle muhtelif rejim 
ve sistemlere tabi memleketlerden ge
çen bir nakil işini teşkilatlandırmak 
kolay değildir. Vakıa almanar son ay
arda kendi tezgahlarına nehir gemi
leri sipariş ve ayrıca da Ren nehirin
deki şalopalarından (22.000) ton ka
darını Tuna'ya nakletmişlerse de ge
ne Romanya'dan alacakları petrol ye
kilnu tahmin edilen miktardan pek 
fazla üstün olmıyacağı muhakkaktır. 
Bahusus Tuna'nın kıştaki donması ve 
müttefiklerin Romanya petrol piya -
sasında ihdas edeceği ticari müşkülat 
da dikkate alınmak icap eder. 

Bundan başka, Romanya petrol ku
yuları Amcrilca ve sair birinci derece 
müstahsiller gibi verim kabiliyeti ol
mayıp kemiyet ve keyfiyet bakımın -
dan mahdut bir istihsal yekOnu var -
dır; bu cepheden de Almanya'yı tat
min etmekten uzaktır. Hatta Roman
ya - milli bankasının ncşriyatınlı 

nazaran - yeni ınenbalar keşfetme -
diği takdirde umum' istih•alat önü -
müzdeki senelerde mühim miktarda 
azalacak, halen yedi milyon ton rad
desinde olan istihsalleri (1940) da 
(3.000.000) (1942) de de (2.300.000) 
ton olacaktır. Bu adetler ise civar 
memleket ihtiyaçlarını bile endişeye 
düşilrccek mahiyettedir. Böyle de ol
masa, Romanya'nın petrol müştekka
tına ait bugünkü ihraç istatistikleri 
alman taleplerine uymamaktadır. Me 
ıe111: Almany;ı'nın madeni yağ "huile 
de graissage" idhallltı ayda vasati ve 
ugart (30.000) tondur. Romanya'nın 
da senelik madeni yağ istihsalat ı(65) 
bin ton olup bundan (45.000) tonunu 
ihraç etmiıtir. Demek oluyor ki, bü
tün ihracatını Almanya satın alsa ge
ne normal zamanındaki idhaJcitının 

ancak bir buçuk aylığını temin ede-
bilir. · 

Almanya'nın Sovyet Rusya'dan id
hal edeceği petrol nakliyatı mesafe 
daha çok uzun olduğundan Romanya 
ile ölçillmiyecck kadar büyük zorluk-

• "Tüccarlarımızın kliring yoliyle 
ihraç ettikleri mallara ait menşe şeha
detna:nelerinin tasdikli B nüshalarını 
Türkiye Cümhuriycti Merkez Banka
sına ibraz etmek hususunun ahvali ha
zıra dolayısiyle bir kat daha güçleşme
sinden hasıl olan mahzurları izale ve 
tüccarlarımıza fazla kolaylıklar temin 
etmek maksadiyle ihraç ettikleri mal
ların bedeli olmak üzere işbu kararna
menin neşri tarihine kadar kliring 
yolundan gelmiş havalelerin menşe 
şehadetnamesi B tasdikli nüshası aran
ınaksızın kendilerine ödenmesi ve 
2/ 7021 sayılı kararname hükümleri da
iresinde teahhütname alınmış olduğu 
takdirde bu teahhütlcrin hükümsüz 
sayılmasiyle bundan sonra 2/10785 sa
sayılı kararnamenin birinci maddesi .. 
nin B fıkrası hüküm!erine bakılmıya
rak bir sene zarfında tasdikli B nüs
halarını ibraz edemiyen tacirlerin mu
ahhar ihracatları için 2/ 7021 sayılı ka
rarnamenin hükümleri dairesinde tc -
ahhütname vermek hususundaki mü
racaatlarının Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasınca kabul edilmesi; 
Ticaret Vekilliğinin 6-11-939 tarih ve 
11271 sayılı teklifi ve Maliye Vekilli
ğinin 23-11-939 tarih ve 54254/1/16925 
sayılı mütaleanamcsi üzerine İcra Ve
killeri Heyetince 30· 11-939 tarihinde 
kabul olunmuştur.,, 

Spor bayr:ımları hazırlıkları 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü 

her spor şube&i için ıenede bir bay .. 
ram günü tayin ve tesbit edilmesini 
ve o gün, merkezden verilecek tali .. 
mata göre, memleketin her tarafında 
yalnız o spora ait mlisabakalar yapıl
masını dÜ!Ünmcktcdir. Alınan bir ka 
rara göre, federasyonlar bayram gün
lerini ayrı ayrı tesbit ve müsabaka e
saslariyle ıartlarını tayin edecekler -
dir. Bundan sonra keyfiyet bir pro -
gram halinde birlettirilerek bölgelere 
tamim olunacaktır. 

Hendek civarındaki 

maden araştırmaları 

Hendekte zengin bir demir ma
deni bulunduğu hakkındaki neıriyat 
üzerine Maden Tetkik ve Arama 
enstitüsü nezdinde tahkikat yaptık. 

Toprakaltı servetlerimiz hakkında 

söz söylcmiye salahiyetli bir makam
dan bize şu malumat verilmiştir: 

- Türkiye'nin bir çok yerlerinde 
olduğu gibi Hendek civarında da tet
kikler yaptırmaktayız. ı\ncak henüz 
kati bir netice alınmış değildir. Neti -
ce alınmadan evci de tahmine müste -
nit malQmat vermek zamansız olur.,, 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
kapalı yüzme havüıü 

Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yap
tırmış olduğu pisin (kapalı yüzme 
havuzu) , ötrendiğimize göre, yakın .. 
da Ankaralıların istifadesine tahsis 
edilecektir. Suyunun istenilen hara
ret derecesinde ısıtılması mümkün o
lan havuzun birçok memleketlerde 
eşi bulunmamaktadır. 9X25 ebadında 
spor nizamnamelerine uygun bir şe
kilde yapılmıştır. Beynelmilel her 
türlü yüzme yarışlan yapılabilmesi
ne müsaittir. 

Çağrı İstihkak sahipleri tarafından 
alınmıyan wfiye vei· alan 
Mübadillerin istihkak bakiyelerine 

mukabil tasfiye komisyonunca tanzim 
edilmiş bulunan tasfiye vesikaların -
dan malmüdürlüklcrine müracaat edi
lerek sahipleri tarafından alınmamı§ 

olanlar Maliye Vekaletine gönderile -
cek ve Vekalette saklanacaktır. Tasfi
ye vesikaları sahiplerinin müracaatı 

halinde Vekaletçe verilecektir. 

XAnulıal encUmcnl b~ aaat 14 de 
toplanıcaıkıtrr. 

la,r arzettiğini bu sütunlarda evelce i
zah etmiştik. Onun için, petrol bakı
mından Romanya'ya nispeten çok 
zengin kuyulara sahip olan Sovyet 
Rusya'dan da tedarik edebileceği Al
manya'nın bilhassa harp ihtiyacı ö -
nünde bir yekun tegkil etmiyecektir. 

Acaba Almanya her güçlüğü yene
rek istediği kadar petrolü kendi top
raklarına getirmeği mümkün kılaa ı. 

di, mukabilini nasıl tediye edecekti? 
Bu değerli mayii bir ihraç metaı ve 
döviz kaynağı olarak ellerinde tutan 
bu memleketler bir dostluk takasına 
tabi tutarlar mı !dl? ... 

Dün yurtta hava ılık 

ve yağmurlu geçti 
Diln tehrlmizde bava kapalı, aralrklı çi

sentili geçmi!J, rüzgir cenubugarbiden sa
niyede 7 metre kadar hızla esmiştir. Günün 
en yüksek sıcakhğı 12 derece kaydedil -
miştir. 

--ı Muharrik kuveti on beygir k;ıd 

M kt 1 d !"!• j(on dahil) olan elekli karata' de ·ı 
e ep er e sene 1 { menlerinden alınmakta olan buğda 

-- b k J koruma vergisini, bu değirmen sahi 
spor mu sa a a o rı !eri istedikleri takdirde bu değirme 

Ankara'da ve biltün Türkiyc'de li- !erin geçen yıl içindeki imalat ve k 
se, ticaret lisesi ve muallim mektep- ruluşlarına göre iş kabiliyetleri 
!eriyle sanat mektepleri arasında spor emsalinin vaziyeti göz önüne alın 
müsabakaları bu yıl da geçen seneki rak maktuan tahakku' •ttirilip tahsi 
gibi olacak ve mahallerinde tanzim o- le Maliye Vekaleti selahiyetli olacak 
lunacak programa göre tatbikına he- tır. 
men geçilecektir. Maktu verginin matrahı, 2430 sayı 

Futbol ve voleybol müsabakaları i- lı kanunun 21 inci maddesinde yazıl 
çin lik heyetlerinin kura usulü ile resen takdir heyeti tarafından tespi 
tesbit edecekleri fikstür ilan oluna- olun:ıcaktır. Varidat daireleri bu mat 
~aktır. Müsabakaya iştirak edecek ta- rah üzerinden, buğdayı koruma ver 
!ebeden lisans aranması mü<abaka he- gisi kanunundaki nisbetler daire<ıin• 
yetine bildirilecektir. Lisanssız 0 _ de vergiyi tarh ve ihbarname ile mü
yuncuau bulunan takımlar her ne ıu- kellefe tebliğ edeceklerdir. 
retle olursa olsun müsabakalara a- Resen takdir heyeti kararlarına vo 
lınmıyacaktır. tarh olunan vergiye karşı mükellef• 
Müsabakaların mektep sporuna ya- ler tarafından veya varidat dairesi na 

raşır bir §Ckilde azami vekar ve cıcı- mına yapılacak itiraz ve temyl.r ta
diyetle cereyanı için talebeye daha lcplerinde muamele vergisi kanunu 
eve! lüzumlu telkinlerde bulunula- hükümleri cari olacaktır. 
caktır. Her müsabakadan sonra Jik Tahakkuk eden vergiler aylık tak
heyetleri müsabaka raporunu hazır- • sitlerle ve bir ayın vergisi ertesi ayın 
lıyacaklar ve Maarif Vekilctine gön- C>n beş!nci gün~ ak~ın~ kadar ~e
dereceklerdir. necektır. Taksıtlerını mıadında lidc-

Devlet resim ve heykel 
sergisi talimatnamesi 

Maarif Vekaleti devlet resim ve 
heykel sergisi hakkında bir talimat -
name hazırlamıştır. 31 birinciteşrindc 
açılarak bir ay devam eden bu yılki 
birinc_i sergiden itibaren her sene ay .. 
nı tarıhte açılacak sergi gene birer ay 
devam edecektir. Talimatnamede ser .. 
glnin nasıl hazırlanılacağı, jürinin 
kimlerden müteşekkil bulunduğu, jüri 
azasının zaruri masrafları sergide teş
hir edilecek eaerler ve ıeçilecek cıer
lere verilecek para mükllfatları, sergi -
ye iştirak şartları, eserlerin alış ve sa
tış şekilleri hakkında hükümler bu -
lunmaktadır. Talimatnameve . ıı:iire bir 
saıla rupuna men p DTamarııan Rr-
giye ı,tırak ebnek lıtiyenler eıerleri
ni bağlı olduklan teşekküllere tevili 
edeceklerdir. Diğer sanatkArlar eser -
!erini doğrudan doğruya reım! daire
ye teslim edeceklerdir. Talimatname -
de ayrıca hangi eserleı:in ıergiye itti
rak edebilecekleri hakkında da hü
kümler vardır. 

İngiltereye ısmarlıyacağımıı 

vapurlar hakkında tetkikler 
lngiltere'ye 11marlayacağımız va -

purlar için açılmıt olan ihale müddeti 
daha fazla talip temini maksadiyle bu 
ay başına kadar uzatılmıştı. Öğrendi
ğimize göre bu hususta tanınmış İngi
liz firmaları tarafından Münakaliit 
Vekaletine yapılmış olan tekliflerin 
bugünlerde tetkikine b3şlanacaktır. 

İnglltere'ye ısmarlıyacağımız bu 
vapurlar için lngiltere'nin bize açmış 
olduğu ilk krediden istifade olunacak
tır. Satın alınacak vapurlar, muhtelif 
tonajda olmak üzere 11 vapurdur. 

miyenlerin vergisi yüzde on zamla ve 
tahsili emval kanununa g5re alına· 
caktır. 

Makt>uiyet usulüne tabi olmalı: lıte
miyen veya bu usule tabi iken bundan 
vaz geçmek lstiyen değirmenler, key
fiyeti takvim yılı ba§ına kadar vari
dat dairesine yazı ile bildirecekler• 
dir. Bu takdirde talebin m!ludlf ol
duğu mal! yılı takip eden malt yıl
dan itibaren talepleri daireıinde •er· 
giye tabi tutulaca·klardır. Şu kadar ki 
bir kere maktuiyet usulünü tercih e
denler, iki yıldan eve! bu usulden nz 
geçemiyeceklerdir. Buğdayı konıma 
karşılığı vergialnde maktuiyet uau
lünü tercih etmit olanlar, muamele 
vergisinde de ayni u•ulU tore h etmlı 
olacaklardır. 

Un çuvalları kur§unlanacak: 
u.cn aıınacaK cıegır-

menlerden çıkarılacak unların da, 
kurşun mühürle mühürlenmeli ve 
nakliye tezkeresiyle nakli mecburl o
lacaktır. Bu değirmenlerden un çı

karmak istiycnler varidat dairesine 
müracaatla çıkaracakları unların 

miktarına göre parasız nakliye tezke
resi alacaklardır. Bu tezkerelerin bir 
parçasını değirmenciye, bir parçasını 
muhafaza memuruna vererek çuvalla
rına kurşun mühür koydurduktan son 
ra kendilerine kalan üçüncü parça 
tezkere ile unlarını nakledeccklerdir. 
Bu hükme riayet etmiycn dcğirmen
cilerle un sahipleri ve bu unlan bi
lerek nakleden, satan ve satın alanlar 
hakkında cezalar tatbik olunacaktır. 

Vergileri maktuan alınan değir-

Bu suallerin cevabını düşünürken 
akla general Ludendorf'un h.atırasın
da yazdığı goliyor: "Almanya 1914 -
1918 harbını petrol ve bilha11a made
ni yağ olmadığından kaybetmiştir." 

Yurtta hava Trakya, Kocaeli, Ege, orta 
Anadolu ve Akdeniz kıyılarında yağmurlu, 
diğer bölgelerde kapalı geçmiştir. Dün sa
bah saat ıeklze kadar dUşen yafmurla.rın 
kare metreye bıraktıkları ıu miktarları 
Antalya.da 191, Muğla<la 100, İzmirde 43, 
Mil3.sta 34, Aydında 29, Manisa:da 26, Fet· 
hiyede 25, Edime ve Akhisarda ıs. Dikili
de 14, Uludağda ve diğer yafı' gören yer
lerde 1-5 kilogram arasındadır. Yer yer 
yağan karın toprak üstündeki kalınlığı U1u 4 

dağda 20, Erzurumda 15, Ardahanda 10 san
timetredir. 

Dün iUt 14 de rapıtan raıatlarda en 
yüksek sıcaklıklar sllhlyede 12, Çorluda 
14', Kocaeıtdc 16, Bursada 18, Sinopta 20, 
Samsunda 21 derece kaydcdilmi~tir. 

Hükümetimize yapılmış olan tek -
liflerin Ankara veya İstanbul'da tet -
kik olunmaaı da ayrıca te•bit edile -
cektir. 

menlerden çıkarılacak unlara mahsus 
nakliye tezkereleriyle ba~ka değir
menlerden çıkarılmış olan unların 

nakli yasak olacaktır. Bu yasağa kar
şı hareket eden un sahipleriyle bile
rek nakleden, satan ve satın ~1.:nılct.r 

hakkında on beş günden !iç aya kadar 
hapis cezası tatbik ve tilrk ceza ka
nununun 36 ıncı maddesine göre un .. 
tarın müsaderesine hükmolunacaktır. 
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Du kanunun meriyete girdiği ta
rihte 939 mali yılı vergisinin de mak
tuan alınmasını isteyip istem.ccliJlle
rini bildirmeleri, kanunun birJnci 
maddesinde yazılı değirmenlere nri
dat dairesince tebliğ olunacaktır. Bu 
tebliğ tarihinden İtibaren bir ay için• 
de moktuiyct usulünü tercih ettikle
rini yazı ile bildirenlerin vergileri, 
ihbarı takip eden ay başından mute
ber olmak üzere maktuan tahakkuk 
ettirilecektir. 

Zavallı müellif 
Bi~im çocukken pek seve seve o

kuduğumua bir roman vardı: "Za
vallı Necdet." Bu romarı, ilk intişar 
ettiği zaman, rivayet ediyorlar, o
kuyanları o kadar sürüklemiştir ki 
birçokları müellifine başvurarak 
içindeki kahramanın mezarının ne
rede bulunduğunu sormuşlardı. De
mek ki eser, hayata o kadar yakın
dı; demtk ki muharrir tahlı'I ve tas
virlerinde o derece isabet g~ster
mlfti. 

Bu eseri yazw S2lfet Nczihl'nin 
bir hastantde seli/ ve perişan yat. 
tığını bundan beş on yıl önce duy
mu§tuk, Sonradan bahsi kapandı. 
Arkıdaıım Hakkı Süha'nın eve/

ki gUnka fıkrasından anlıyorum ki 
"Zavallı Necdet" in kahramanından 
çok daha zavallı muhorriri Bakır
köyünde ölmüş ve gene orada gö
mülmüştür. 

Mezarını bilenlerin dört, be~ ki§i
yi geçtiğini sanmıyorum. Hatt4, 
vaktiyle, "Zavallı Necdet" in mu
hayyel mezarını araştıranlardaa ~•i 

olanlar bile: 
- Saffet Nezihi'nin 

rede? 
mezarı ne-

diye sormak 
mış olacaklar. 

Jilzuınunu duyma-

Biz de ta: 

Kadrini & ngi musallada bilip ey Baki, 
Durup ti bağlayalar karıma yaran sif sif 

diyen 8:ıki'dcn beri şairlerle e
diplerin kıymeti öldüğü dakikada 
bilı'nirdi. 

Saffet Nezihi, bundan da mah
rum olarak (J/dü: 

Zavallı Necdet'in kendi kahra
manından daha zava/Jı muharririne 
rahmetler dilerim. 

••• 
Beş emir! 

"Konuşulmaz, giirii/tii edilmez; 
fındık fıstık yenmez, yer değişti
rilmez; yerlere kabuk atılmaz.,, 

Bu Evamiri aşere'nin ;r..arııı ne-

rede asılı imiı. biliyor musunu:ı? lı
tanbul şehir tiyatrosunun kulisleri 
arasında değil de, mDıterilerin o
turduğu kısımda. 
.Anlaşıldığına göre bu beş madde 

lstanbu/ şehir tiyatrosunun harici 
siyasetini hullsa etmektedir. 

Bu kadar takyidatı. g6rdükten 
sonra ben, lstanbul'da bu tiyatro
nun müşterisi olsam, idetim olma
dığı halde fıstık, fındık yeyip ka -
buklarını yere atar, konuşur gürül
tü eder ve habire yer deliştiririm 
gibi geliyor bana. 

••• 
!!!!!!,ard Shaw'un gece lııyaletil 

Harp halinde bulunan birçok bD
yUk şehirler, gecelerini zifiri bir 
karanlık içinde geçiriyorlar. Bil
hassa Londra'da Blac/r: - out 
denilen bu işe pek fazla itina edi
liyor_ 

Bu arada lraralJ/ılrta dışarıya çık-

mak istiyenler için bir takım ted
birler alınıyor. 
Meşhur Edip Berrıard Shaw da 

geceleri yürüm~ meraklısıdır. Bu 
yürüyüşte öteki yolcular tarafın

dan rahatsız edilmemek için baştan 
aJ':>~a kadar beyazlar giyiniJ•ormu~. 

Eence bvns lüzum yoktu. lfaz
retteh:i ko$l~oca beyaz s:ı'r3.1 zillri 
karanlıkta bile gü.-ünür boydadır! ... 

Kokulu filmler! 
__..... .... ----

Renkli, sesll, sözlii der 1·rn .'fİmdi 
de filmlerin kolwlusı.;ıu da yopma
ğ'a muvaffalc olmuşlar. 

Bıı haberi okuyan bir tanıdı{;ı
mız: 

- Ôy/e ise alqam üstleri sinema
ya gitmemeli/ dedi, çünkü bon içki
ye perhiz ettim. Şimdi perdede bir 
meyhane, bir bar görüp de koku/a. 
rını da duyarsam, kendimi tutartıam 
bo/k '! 

Bir ba§kası da JÖJ•le dii§ünüyor
du: 

- Harp sahneleri gösterilirken 
barut kokusuna nısıl dayano·~ifız? 

T. t. 

Umumi h:yettc bugünlerde müza
kere edilecek hiyiha, neşri tarihinden 
mateber olacaktır. 

f~ikAh töreni 
Başvekf 1 ct ?l''Iüs;teşar ).1.uavini Hl'.ydar 

G~nver':n kızı liümcyrô ile fııt.M. Vekileti 
I!arita U·~um Müdtirhlfündc Yüks"k mu
hı:nJiii 1-!Ü"CYin Cıhit Boıkır'ın niki!hlt"'l 
clün A~'tara belediye d:ıiresindc icra edil· 
m!ştir. SaaJ\:tlcr di!eriı:. -------

Mev!udü nebevi 
Ordu mebusu Ahmet İhsan Tok • 

göz'ün valldeı! ve Zira:ı.t Banh:n!t ma'- .. 
baa~ı müdilril Tarık Bolel'b büyil't 
validesi Bayan Ilatic~'nin vefatın• ı 

kırkıncı gJnilne Miisadil önümUzdel:i 
cunıa gi!nü s3at 13 de flar.:ırımönil y ~ 

ni camide MevlOtlli Nebevi kıraat ol,
nacağın<h 1 arzu edenlerin tetrifled 
rica olunur. 
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DIŞ POLiTİKA J 
Harp mesuliyeti bahsi 

: D U N K U : 
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Üç ayhk deniz 
harbinin bilônçosu 

Danimarka'nın 
bitarafhğı 

ISTANBUL Gazele eri 
8ir harp çrktıktan sonra, mesuli

~et bahsi, uzun zaman, gazeteleri 
lıga) eder. Ve bazan tarih bile me· 

r~ı~llliyeti yükletecek omuz bulamaz. 
b!\914 harbini kim çıkardı? Bir ha

: 'fa göre, Avwturya; çünkü Srrbis-
•0ian'a çok §iddetli bir nota verdi. Ve 

0rıdan sonra da ~skeri h rekata baş
dJadı. Diğer bakı§a göre, Sırbistan; 
~irtiinkü Avusturya'yı §iddetli ültima· 
ayı 0nı venneğe provoke etti. Ba~ka 
ip-\llir telakkiye göre, Rusya; Çünkü 
en.Avusturya ilo Sırbistan arasındaki 
ku· 1hti!iifa knrı§h. Ve gene ba~a bir 
ve teıaı~kiye zöre, Almanya; çünkü A
a· )'1sturya'yı teşvik etti. Bu b~histe 

si• llgiltereyi ve hatta Fransn1•1 da 
k• ~esul addetmek için sebepler ileri 

'ıirülebilir. 
ı· Fakat iki ay evel başlıyan muha

ılı r~be Öyle değildir. Bu harbin mesu
it lii, §Üphesiz Almanya'dır. Almanya, 
t· teneferdenberi takip ettiği tecavüz 1 
r- llolitikasiyle Avusturya'yı ve Çekos

n- lovak'yayı imha etmİ§ ve sonra da 
Ü• 1934 paktına rağmen, Pofonya'ya Uç alman denizaltısını batıran lran•ız donanmasınıfan 

kar§ı harekete geçmiştir. Bütün bu Sirocco muhribi 
hadiseler dünyanın gozu önünde , (Ba!iı 1 inci sayfada) 
Cereyan ettiği halde harp ba~ladık- cek mallar alman rıhtım ve antrepoların • 

a ta.n aonra Almanya, meauliyeti ln- da yığılıp kalmaktadır. 
• tiltere'nin sırtına yükletmeye çalış- İngiliz bahriyesi 340 bin ton kayıp, buna 

mukabil 280 bin ton z.ıpt veya inşa etmiş
!t&a.ktadır. O İngiltere ki sulhu koru- tir. Yani safi zayiatı 60 bin tondur. 
tun diye, yetmi§ ya§ındaki Başveki- Çörc;il bahriye parolasının ~u olduiunu 
liııi tayyare He Hit)er'in ayağına ka- hatırlatrnı~tır "Azmedelim ve korkmıya -
el I lım ... 
ar yollamıştır. ngiliz Hariciye Ve- Bir İngiliz gemisi battı 

kaleti harp çıktıktan sonra ne~retti- k 
• Rİ bir "beyaz kitap" ta harpten evel Ottava, 6 a.a. - Bahriye ma 3.matı, 

d bir ingiliz ticaret gemisinin sisli bir 
evletler arasında teati edilen vesi- havada bir müs~deme neticesinde ye-

dan mahrum etmektir. 
Bu sıralarda denizden Hollanda sa

hillerine atılmış olan maynlerin tahri
bine devam edilmektedir. Bunlardan 
birisi dün Textel adasının seddine 
çarparak infilak etmh~tir. Bu infilak 
neticesinde birçok evlerin damları ber
hava olmu~ ve adanın papazı yaralan· 
mıştır. 

Amerika prnteatoda 
bulunacak mı? ~dalan neşretmiştir. Bir kelime ilave ni İskoçya sahillerinde batmış oldu-

e ilmeden nc .. redilen bu muhabere- 1 Va•• gton 6 a a Bı'rle"-ik Ame 1 ,. ğunu haber vermektedir. · nsanca te- ~'" ' · · - ,. -
er ve vesikalar, esasen hadiseleri lefat yoktur. Bahriye makamatı, bun- rika hükümetinin alman menşeli veya 
l'akından tnldp edenlerin kanaatini alman malı ihracat emtiasının müsa -
t"kviyeye hizmet etmi§tir. Alman dan başka malCımat vermedilHeri gibi deresinden dolayı Bilyük Britanya ile 

ı 
Kopenhaıı, 6 a.a. - Danimarka baıveldli 

Stauning mebuslar meclisinde Skandinav 
devletleri arasında mevcut tesanudün, son 
fena hidiaelere rağmen sarsılmak mahiye
tini muhafaza ettigini söylemiş ve demiıı
tir ki : 
"- Bütün Danimarka, bitaraflık ıiya • 

setine devam hususunda mutabrktır . ., B. 
Stauning, üç ııimal devleti hükümetleri 
arasında, ıeçen lC$rinievelde aktedilip 
1917 de Ualma'da, üç hükümet arasında 
münakit konferansta tesis edilen mukabil 
dostluk münasebetlerini bir kere daha ifa
deye yarıyan konferansı hatırlatmıştır. --

Otomobil Kırahnıu 

mühim teberrüü 
Londra, 6 a.a. - Sıhiye nazırı bay 

Walter Elliot otomobil kıralı Nuf -
field'in çok mühim miktara baliğ yeni 
bir iane verdiğini dün akşam avam 
kamarasında bildirmiştir. Bu iane bir 
milyon adet Morris motors limited 
şirketi hissesi olup hiç şüphesiz bir 
ve bir çeyrek milyon ingiliz lirası 

kıymetindedir. Bu para vilayet has -
taneleri için esas sermaye olacaktır. 
Lord Nuffield tarafından 10 seneden 
daha az bir zamanda yapılan ianeler 
yekunu şimdi 16 milyon İngiliz lira
sına baliğ oJmu~ bulunuyor. 

Birleşik Amerika 
pilotlara Kanada 

ordusuna olanacak 
h · tahkikatın hitamından eve! geminin 

tikümeti de geçenlerde bir beyaz . . 1 k Fran!'!a hilkümetleri nezdinde protes- Ottova, 6 a.a. - Milli Müdafaa na-k• ismim söy eme ten de imtina etmek-
ıtap neşretti. Bu kitabın bir türkçe tedirler. toda bulunup bulunmıyacağı mesele!Iİ· zırı Birleşik Amerika pilotlarını Ka-

tercemesi elimize geçmiıtir. İngiliz nin hafta zarfında Vaşington'da bir nada hava ordusuna kabul etmeğe ka-
l> ı k ı Bir vapurdan haber yok eyaz kitabından farklı o ara a - karara bağlanması pek muhtemel ol- rar vermiştir. Bu karardan maksad 
ltıan beyaz kitabını tertip edenler, La Corogne, 6 a.a. - İspınyol ban· duğu Hariciye Nezaretinin selahiyet- bilnassa imparatorluk ikmal merkezi-
eıere bir baılangıç yazmı§lardır. O- dıralı Mujardesa vapurunun bir ser- tar bir mümessili tarafından beyan e - nin binlerce tayyareci yeti§tirmeğe 
kuYUcuya kolaylık olsun diye, vesi- seri mayne çarpmış olması ihtimalin- dilmiştir. Bu mümessil, diğer bitaraf başladığı tarihte Bliyilk Britanya ve 
lrda.rın mütaleasmdan çıkacak ne- den endişe ediliyor. Filhakika, bu va- memleketler tarafından yapılan iti - Dominyonlardan gelen pilot talebe -
tice bu ba§lnngıçta huliıa ediliyor. pur pazar günilndenberi kayıp oldu- razlar ilzerine meselenin bir müddet lerin antrenmanını kuvetlendirmekte-

Cümhuriyef 

Milletler.arası ahlakı 
Yunus Nadi bu başlıklı yazısında: 
"Yeni başhyan harbin, daha ziyade 

kuvet tezahurleriyle geçmekte olan ilk 
zamanlara aldanmıyalım ve onun sulhu 
nasıl .alabileceii düşüncelerinde p5ır -
mıyalım. Sulh, anc4k hak esaslarını a -
rayıp bulabildiği kadar devamlı olur.,. 

Dedikten Gonra yazısına ııu şekilde 
devam etmektedir : 

"Son harp hlidiııeleri karşısında İtal
ya mesela kendisini İspanya seferine sev· 
keden sebeplere baglılıkta sebat ederek 
ııimdiye kııdar milletler arası ahlakın.dan 
güzel hir nümune vermekte devam et -
mektedir.Yo!:sa eğer iş di~er bazı dev
letlerin yaptı r: ı gibi korlnılu ve ahlfikı 
hke savmanın milletler ıırasında yara -
tacağı anarşi hakikaten sonsuz olurdu.,, 

Yunu!I Nadi netice olarak şunları ila
ve etmektedir : 
"Dünyanın şimdiki halleri ve şartlan 

içinde milletler hangi varlıkları kadar 
kıymetli diğer bir nimet cevheri olmak 
üzere İ!ite bu milletlerarası ahlakını 
kurtaracaklar ve boyleli1de bütün insan
lığaen büyUk hizmeti yapmış olacaklar
dır.,. 

İKDAM 

lktısadi harp 
Bu ba~lıklı makalesinde Abidin Da • 

ver, "Toryel·in" harbin miJletlerin mad
di ve manevi bütün lruvetleriyle dö -
ğıişmelerini icap ettirdiğini, bu liUretle 
harbin iktisadi cephesinin wn derece 
mühim olduğunu, bilhaslia uzun müddet 
harbe hazırlanmış bir millet üzerin.de 
bir ağacı içinden kemiren ve onu her 
hangi bir fırtına ile yıkılmasını hazır • 
lıyan kurt gibi düşmanı yavaş yavaş 
yıprattığını, çlirüttüğünü, büyijk harp
te de Almanyanın böyle yrkıldığını an
latarak şöyle demektedir : 

"Almanya Romanyada.n petrol ve er
zak mı alıyor? İngilizlerle fransızlar da 
Tuna üzerindeki bütün nakil vasıtalarını 
aatın alarak bunların Almanyaya ıit • 

Garp cephesinde 
Pariı, 15 a.a. - Büyilk umumt kararırlh 

tebliğ ediyor : 
1ıara değer mühim bir feY yoktur. 

Fran•ız. alqam tebliği 

a.a. Matbuat Servisi 

meaine m!ni oluyorlar. Zaten Tuna ya
kında donacak, belki donmuştur bile ve 
ilkbahara kadar bir münakale yolu ol • 
maktan çrkacaktır. O zaman da, Alman
ya, kendisi nakil vasıtaları temin etti -
ii takdirde Romanyatian Almanyaya ih
raç edilecek ne varu hepsini satın almak 
güç bir iş değildir. Nitekim buyuk harp
te böyle yapmışlar, Romanyanm buğday
larını daha tarlada iken satın alarak bUll
ların Alm.anyaya gitmesine mini olmuf
lardır. Müttefiklerin Yugoslavya ile -
talya ile, aovyet Rusya ile yapmak iste
dikleri ticari ve iktisadi anlıışmalarm 
asıl gayesi. hep iktisai.li ablukanın açık 
kal111 kanı cephesini kapatmak ve Al
manyaya mahsus bir kııle haline sokmLı:
tır. 

Müttefiklerimizin bu mühim ahş ve
rişler arasında Türkiyeyi de unutmıya -
caklarını sanıyoruz. Türkiye, müttefiki -
mizdir, Almanya ile olan ticaret muahe
desinin müddeti de bitmiştir. Nasıl ol
sa, iktisadi abluka zincirimizin bir hal
kasını teşkil etmektedir. diye yanhıı bir 
düşünceye Hplanacaklarını zannetmiyo
ruz, çünkü böyle bir hareket, iktisııdl 
harbin manevi cephesi bakrmından fahiı 
bir hata olur.,, 

Yeni Sabah 

Alman ve nıı anl~ması 
hakkında ifıaat 

Hüseyin Cahlt Yalçm bu yuıımda, 
garp demokrasilerinin Rusya ile olan 
müzakerelerinin Baltık devletleri yüziı.."l
den niçin netic-e1iiz kaldığı hakkır :ia 
Taymis gazetesinin neşriyatına atfen bu 
ifşaatı mevzuubahs edereok ezcümle şöy
le demektedir : 

"İngiltere ile Franaa birer demokrasi 
olduklarından dolayıdır iti hak ve a.dale
te boyun eı;mek :iztirarını duydular ve 
Rusyayı kendi taraflarına celbctmek gi
bi çok büylik bir menfaat uinında bile 
Baltık devletlerini feda etmek re.zale -
tini göze alamadılar. Bunu yapanlar 
ve Baltık devletlerinin naaılan üzerin • 
de anlaşanlar iki totaliter rejimdir. bu. 
hakikatin meydana çıkmasiyle demokra
siler bunu cihan efk&mımumlyesi na
zarında zaferlerin zaferini ka.zanmıı mev
kidedirler ... 

Kendimize 
haksızlık 

Alrnan kitabı aynen demektedir ki: ğundan, battığına hükmedilmektedir. tetkik edildiğini ilave eylemektedir. dlr. Filhakika Kanada ile Birleşik A-
"Bu vesikalardan muhtasaran ıu Gemi, Corogne'den kılavuz alarak yo- d merika arasında aenelerdenberi mev-

t Bir alman vapuru musa me 
..._.tir,. ;.t;h ... t': ,.tlilnıektedir'' ve la çıkmıf, onu 8 gün evel apanya sa- cut anlaşma mucibince Birleşik Ame-
hundan sonra da Alın:uıı.·a.•ıun ne- hillerinden 20 mil açıkta. balık avı edildi rika tayyarecileri Kanada sivil pUot 
d.. mesul sayılamıyacağı on iki mıntakaaında bırakmı§ idi. K.:ıp, 6 a.a. - Resmen bildirildiği- • .,,.adetnamesi alab'l kt d. 1 V 

Paris. 6. a.a. - 6/12 akşam tebliği 
Mühim hiçbir Mdiıe olmamıştır. Dev
riyelerimizin faaliyeti kaydedilmiş ' -
tir. 

etmiyelim ! 
•u JJ ·ı ı. ı& ~ _ı·ı· H k.,_ , . i .1. h .1 i b~ ~· ı me e ır er. e 

Q. "• 
0 

u -· 901 ıyor. a ıııtat• 'Admiral Siheer" Madagaakar ne gore ngı ız arp gemı er cenu 1 bu ıt.abadetnameler halen yü le 
, ....... _tkalar:ın dikkati.·~ .J...-.ı ..-......:...~--.............. ~-"-'-·~.:c-~-..-.......J . .A. ~ _, __ .. o "'---- 3' z rce ı t t ~ U UJQJUUI.. V8.l'U • -:ı--..a.. 
Yucuyu böyle bir neticeye götürmü- Amsterdam, 6 a.a. _ Admiral Sc- run -dere euntııerdlr. Bu ,,.pur --.... 

Yor. Voaikalarm biri bir noktada heer adındaki alman kruvazörünün 16 7834 tonluktur. ikinci Kanada fırkan 
tahrif edilmi•tir ki İtalya tarafın· . . d M d k . da Alman Üssilkuma vapurunun mU • Qttaur.ıı 6 a.a. - Denı·z ll~ırı hı·zmet d ,. ikincıteşrın e a agas ar cıvarın ~.... ""'3' 

a.rı yapılan iJ<i teklifi biribirine ka· bulunduğu ve orada Cava. Nev. york rettebatı bir ingiliz vapuru tarafından için ikinci Kanada fırkasının bir iki 
rı~tınnak maksadiyle yapılan bu hattınad işlemekte olan Mapia adın- toplanmıttır. MUrettebatın vapuru ba- haftaya kadar teşkil edileceği bildi-
ta.hrif vaktiyle Havas ajansı tara- h .1 tırmak için aarfettiği gayretlere rağ - rilme' ..... -dir. Bu .:kı·nci fı~ka da, bi-f daki Hollanda bayrağını amı vapur- .ıuıç .. • 
•rıdan tashih edilmiıti. Bu tashih da araştırmalar yapmış olduğu haber men, Ussnkuma•nın ianlmet olarak H- rincisi gibi 20.000 ki§iden milrekkep-

}'t a.pıJdıktan ıonra vaziyet bü&bütün mana getirilebilece~i ümit edilmekte- tir. verilmektedir. & 

•vuzuh ediyor. Ve meıuliyet Al· HoJlandalı ııanayi erbabı, ıimal de- dir. 
ll'ıanya'nın omuzları üzerine yerle· J il" L ol • • • ~ -
• nizinden Hollanda'ya gelen kereste n11 u ROnfr aervtstnlft " Tataresko kabı"nesı"nde 

tıyor. Alman tezinin yalnız iki nok- d. k laaliye.: "" 
tıısr İzaha muhtaçtır: hamulelerine karşı tatbik e ılme te ,... 

olan alman ablukası dolayısiyle endi- Londra, 6 a.a. _ 2 ldnunuevelde 
1 - lngiltere Polonya ile Alman· ıe içindedirler. 9 milyon florin kıy-

}'a. arasında doiYrudan doğnıya te- ingiliz kontrol limanlarında 80 bita -
... metinde emtia, alman limanlarında af b 1 nmak ·d· B 47 

btaa yapılmasına mani oldu. Bina· r vapur u u ta ı ı. unun 
~llaleyh böyle bir temas neticeıin- kalmıştır. si dört gün veya daha u kalmJ1tır. 
d · Abluka yüzünden Hollanda'nın Geçen hafta zarfında kaçak komi -

e sulhun korunması mümkün iken, l l . zarar arı teai, 25 tC!rinisaniden beri limanlara 

tayinler ve çalışmalar 
Bükreş, 6 a.a. - Tataresko kabine~ 

ai dahiliye müatcıan Radu Portoka
ıa•nın ba§vekilet nezdinde devlet na
zırlığına ve Horia Grigoresko'nun da-

Alman tayyareleri Pariı 
üz.erinde 

Parie, 15 a.a. - Alman ta,,,.....Jeri, dfJa 
Paris üzerinde uçmalı: teşebbüsünde bu • 
lwımuşlarsa da tayyare dafü toplan faa
liyete geçer geçmez gözden kaybolmuş -
}ardır. 

Al.man resmi tebliği 
Bcrlin. 6 a.a. - D.N.B. Ajansı bildiri -

yor : 
Ordu başkumandanhir tarafmdan teb • 

liı odilmiotir : 
Mühim hiç bir hldiıe olm.amııtır. 

Bir kruvazör batmıı 
Berlin, 6 a.a. - 4 ilkklnunda alman do

nanmasına mem;up ufak bir muavin kru • 
vuör, bir infilllu müteakip büyijk Belt'te 
bundan bir kaç hafta evel alman donan
maımrn küçük kruvazörlcrinden Numero 
307' nin batmış olduğu mahalde batmıı • 
tır. 

Alman - Romen 
llgıltere temasa mani oldufu ci-h 1 Diğer taraftan ingiliı:lerle fransız· muvasalat eden 110 vapurun hamule-
et e harbin mesuliyetini yüklenmiş 

oluyor. • lar alman ihracatına karşı tatbik et - siyle daha evelki hafta tetkik edilmi9 
==~:~ığına tayini suretiyle ! ticaret müzakeresi 

2 _ ltalya anlapnak teklif et- mekte oldukları abluka, Hollanda'yı 57 vapura ait haınuleler tetkik ve 
ltıişti. Ve Fransa da buna razı ol- her ııene limanlarına girmekte olan 10 muayene etmiştir. Yalnız bir tek va -
1-ı.u~tu. lnı:iltere anlaşmayı kabul milyon tonu mütecaviz alman malın - purun biltlin hamule•i müsadere edil-
et d" •ı: 1 • b mi§, 91 vapur da tam hamuleıiyle eer· 
ı. .~e ıği cınet • meauliyetı teka - b k 1 
11ttl etmiı oluyor. aleyh Polonya'yı Almanya ile doi- best . ıra 1 m~ıtır. 

Bu iki noktadan başka alman te- rudan doğruya temasa getirmek Lıverpol hmanına mensup 8196 ton 
~İnin tutar tarafı yoktur. Bunlara için İngiltere tarafından yapılan te- lulı Huntıman vapurundan haber yok
Cevap verme;ı:den evel, alman beyaz şebbüsü suya düşürmüştür. tur. Vapurun kaybolduğu :.ıannedir-
ltita.bınm bir zayıf noktasına temas İtalya tarafından yapılan teklife mektedir. 
edelim: alman beyaz kitabı, harbe gelince; alman beyaz kitabı, kasden 
lttiincer olan hadiselerin başlangı- iki teklifi biribirine kanttınyor. 1-
cıru, Oanzig hilkümetiyle Polonya talya iki teklif yapmııtrr: biri Po
•raunda çıkan ihtilaf olarak kabul lonya'nın istilasından evel. ikincisi 
e_diyor. Bu, yanhıtrr. Südet mesele- Polonya'nın istilasından sonra. Po
'1rıi, Münib anlatmasını, Hitler'in lonya'nm istila11ndan evelki teklifi 
Avrupa'da artık bir kanş toprak is- İngiltere ve Fransa kabul etmişler. 
:eınediğini bildiren mükerrer vaid- Fakat Almanya reddetmittir. Ikin
erini, Polonya ile imzalanan 1934 ci teklif ise, Polonya'nın istili.am-
~aktını, Polonya'ya verdiği ıözleri dan sonra mütareke için yapılmıt· 
11iİrıe l\lan vesikalar da dercedilmiş tır. Ve bunu lngiltere'nin ve Fran· 
o:anydı, vaziyet daha iyi tavazzuh sa'nm reddettikleri iddia edilemez. 
etn1i§ olurdu. ' Bilakis Polonya topraklarınm tahli-

• Yukarıki iki noktaya gelince: bi- yesi ıartrna bağlı olarak kabul et· 
hım hatırladığımıza göre, İngiltere mişlerdir. AllJ!an beyaz kitabı, ikin-
i) llrbi provoke etmek için Polonya ci teklifi birinci teklif gibi göstere· 

e Almanya arasındn bir görüıme- rek bunun Fransa tarafından kabul 
~e nıani olmamıttrr. Bilakis harbin edildiğini, lngiltere tarafından ka -
0~üne geçi ir ümidiyle, böyle bir gö- bul edilmediğini söylüyor. Halbuki 
~~rne teklifi lngiltere'den gelmiş- iki devlet birinci teklifte aynlma· 
ır. Fakat Almanya, görütmeğe ra· dıkları gibi, ikinci teklifte de ayrrl-

:tı o' .c;. • H h l d • Al P 1 
1 

•manııf, ";ı'uşnıg ve a a mese- mamış ar ır: yanı manya o on-
elcrinde olduğu gibi, Almanya'nm ya'yı tahliye etmek şartiyle mütare
r~rtlarını imz:ılamak için selahiyet· keye ve görüşmefe razı olduklarmı b bir murahhas ve tercihan Bek'in bildirmişlerdir. Başka türlü hareket 
A .. rlin'e gitmesini istemittir. Bek de, etmek kendileri için şerefsiz olurdu. 

T aymis nehrinin 
mansabına gelen 
Alman tayyareleri 

Londra, 6 a.a. - Evelki gece Tay
mis nehri mansabında iki bilyUk al -
man tayyaresi görtilmü,tlir. Projek
törler tarafından görüldüğü eınada 
bu tayyareler hemen hemen ıu ıevi -
yesine inmişlerdir. Bir takım ingiliz 
tayyareleri, alman tayyarelerini avla
mıya tetebbUı etmitlene de muvaffak 
olamamııtardır. Zira alınanlar derhal 
ortadan kaybolmuılardır. 

Milliyeti tesbit edilemiyen iki tay
yare ~u sabah erkenden Taymis neh -
rinin mansabı Uzerinde çok alçaktan 
uçmuş ve ıimal istikametinde uzak -
laşmııtır. 

Bu iki tayyarenin nehir mansabı • 
na mayn dökmiye memur alman tayya
releri olduğu zannediliyor. 

B. Tataresko, kabine içtimaına riya- ı t k b 1 d 
set etmiı ve bu içtimada müteaddit e ra r aş a 1 
kanunlar huırlanmışttr. Bunlar m~ 
f":nında ezcümle ziraat ve sanyi fa
alıyetine mütedair beş senelik plan, 
akal.liyetler rejimi, matbuat rejimi, 
cemıyctler nizamnamesi ilah ... vardır. 
Bqvekil parlamento içtiınalannın 11 
k8nunuevclde baflıyacağını ilan et
miştir. 

. 
lngiltereye gelen zahire 

Londra, 6 a.a - İate nazırı B. 
Morrieon emtea ıtevziatının yapılışı 
hakkında malmuat edinmek üzere bu
gün bir ingiliz limanını ziyaret et -
mittir. Nazır, .ziyaretinden sonra ge
len et miktarının harpten evelkine na
zaran daha mühim olduğunu, fakat, e
vela muhariplerin ihtiyacını düşün -
mek icabettiğine göre sivil halkın ba
zı tahdidata tlbi tutulacağını ıöyle -
miştir. 

Bir romen petrol 
taıfiyehanesinde 

daha yangın çıktı 
Bükreş, 15 a.a. - Stefani ajanımdan : 
Evclki gece bir petrol tasfi;ychanerıindc 

1eni ve büyük bir yangın çıkmqtır. Bu tas
fiyehane, Apolon petrol adında olup Tarıı
viata yakınında kiindir ve burada harp 
sanayilne mahsuı olan vazelin imal edil
mektedir. 

Göriipneler iptidai safhada, 
ortada bir ~ok gü~lükler var 
Biikreş, 15 a.a. - Almanya ile Romanya 

arasmclaki iktisadi müzakereler, kabine 
buhrannun hitamından c;onra tekrar baı • 
lamıştır. 

Alman heyeti reisi Dr. Klodi~. matbuat 
müı;neaıillerine beyanatı& bulunarak iyi bir 
netıce elde edebileceğini ümid etmekte 
o!d~iiunu söylemiş, ancak bir çok müş -
~ili.at .bulunduğunu ve görüşmelerin henüz 
ıptidaı safhada oldufunu giılememlıtir. 

Mark ile ley arasındaki fark meselesi 
çok mühim olup henüz halledilmemiştir: 
Almanlar, mark kıymetini ~o ley olarak 
tcsbit edecek bir itilaf elde edebilecekle
rini ümid etmektedirler. alınanların delil
leri, romenlerin halihazırda garp mem!e. 
ketleri dövizleri kıymetlerine apıiı kıy
met takdir etmeleridir. 
Diğer taraftan Dr. Cordius, Almanya -

nm ilı::tisadi siyasetinin sulh zamanındaki 
ihracatının yüzde seksenini muhafaza e -
dcbilmesine medar olacak ı;ekilde tanzim 
edilmif olduğunu eöylcmiıtir. 

Şimdiki halde almanlar, evelce elde e -
dilmiş olan itilafm ilk kısmından istifade 
ederek petrol, hububat ve bllhlı.ssa soya 
fasulyası milbayaatını arttırmıılardır. Ma
cariatan tuBayle Alınanyaya her gün 
5 tren sevklyat yaptlmaktadır. Almanlar, 
bu nakliyat için kendi vagonlarını kullan
maktadırlar. 

Bir yolcu tayyaresi 
kazaya uğradı 

Roma, 6 a.a. - Venedik - Berlin hat • 
tında bir alman tayyaresi kazaya uğramış
tır. Tayyare kazasına fırtınanın ve tayya
reyi ağırla:ıtırarak Heisenstein yakınında 
arızalı bir toprağa zaruri olarak inmesini 

(Başı 1 inci sayfada) 

Kitaplanmızda hiç bir yanlı.§ olma
mak, fakat bizde de hiç olnıazsa bu 
yanlıılar miktarınca in&af bulun
mak lazım değil midir? 4000 mu
allim fişi yeni ıstıliı.hlarm yi!zde 
60 rnı doğru ve yerinde bulmuştur. 
Yüzde 15 ini değittinnek lüzumun
da ittifak etıniı, yüzde 25 i için fi4 
kirler ayrılmıttır. 3 senede bu neti
cenin hepimiz için övünülecek yük
sek değerini nasıl l'Örmezlikten ge
lebiliriz? Temenni edeceiiıniz ~ey, 
süratle yüzde yüz mükemmeliyete 
vannakl.!._r. Maarifin aalahiyettar 
insanları ba§ka fikirde midirler? 

Evet, terbiye ve kültür davamız 
büyüktür. Üstünde aenelerce dura
cağız, uğraıacağız. Meaele, doğru 
yol üstÜnde ve ileri hareket halinde 
bulunup bulunmamaktadır. 

Acaba bir gün tenkid'in menfi 
değil, müspet bir fikir işi olduğunu 
anhyacak mıyız? Tenkit, herhangi 
bir eser, bir müesaeıe, bir hareket 
veya sistemin kıymet taraflarını bir 
tarafa atarak, aadece zaf aramak 
küçüklüğüne düttüğü zaman ismini 
deifütirmek lazımdır. 

Bu memlekette geriye 1riden hiç 
bir §ey yoktur: Kafi bir ileri süratte 
olup olmadığımızdan fÜphe eden
ler, bunu münakaşa edenler, yeni 
tedbir gösterenler, hepıi olabilir. 
Fakat, en ba§ta hakikate ve hi:ı:met 
fikrine sadık kalmak §artı ilel 

Maarif Vekilliğinin 25 bine yakın 
muallim ve bir milyona yakın tale
be kadrosunun idaresine ait disip
linci fikirlerini kabul etmiyecek kim
&e yoktur. Gazete sütunları, haklı 
veya haksız, herhangi münferit bir 
şikayeti, haklı veya haksız, herhan
gi münferit bir hadiseyi bu inzibat 
fikrini altüst edecek nümayi~lere a
let olama;ı:. Bir vakit cetveli meael~ 
sinde, yahut hususi idarelerin bir 
buçuk milyon lirası olmadığı için 
halledilmemiı olan ve maarife ta
alluk etmiyen bir barem müna
kaşasında talebe ve hocaları gün
delik gazete p~lemiklerine kanıtır
mak gibi hareketlerin önüne geç
mek için Maarif Vekillisinin Alaca
iı her tedbir yerinde olur. 

Falih Rıfkı AT AY 

Mauır -Romen münasebeti 
,\·u:ıhtrya ve Çekoslovakya devlet Nasıl ki şimdi Polonya'da ihdas edi
~\lamlarmın nkrbetl~rini göz önüne len emrivakii kabul ederek sulh 
~-·.arak gitmemi§. Fakat görüşmek yapmak ıerefaiz olur. Tarihin hiç 
tçın bir murahhas gönderrneğe razı bir hadisesi harp mesuliyeti bahsi 
~n1uştur. Almanya ise, Şutnig'e ve kadar açık değildir. Ve beyaz kitap 

Bu sabah erkenden tek satıhlı bir 
alman tayyaresi, İngiltere'nin ,ark sa· 
hili açıklarında denize dUşmilıti1r. 
Dalgalar, tayyarecilerin cesetleri ile 
tayyarenin enkazını sahile atmıttır. 

Tayyare dafii topların sesleri ititil • 
memittlr. 

Bütün tesisat ile tasfiyehane binalarının 
bir kısmı harap olmuştur.Nüfusça zayiat 
yoktur. 

Romen gazeteleri, bir kundakçılık ihti
malinden bahıetmektc.dlrler. Bir ay içer -
sinde yangınlar neticesinde üç tı& ~ 1 ch:ı.· 
nenin harap olması dikkate şayan (:vrül -
mcktcdir, 

mecburl kılan kesif buz tabakasının sebe- Bükrcş, 15 a.a. - Romen gıızeteleri, B. 

• aha'ya oynanan oyunu tekrar e- ne§riyle mesuliyet omuz deiittire
<.onıediğinden miizakcreye devam mez. 
tderniycceğini bildirmi§ ve binaen- A.Ş.ESMER 

biyet vermiı olduğu tasrih edilmektedir. Teleki'nin pazar ıilnl:ü beyanatının Ro~ 
4 kişiden mürekkep olan italyan mü - manya ile Macariı;tan arasın.daki münuc

rettebat ile 7 yolcu yaralanmışlardı;-, 4 betlerde yeni bir kcşayiş havası viicuda gc
yolcu telef olmuş, 2 yolcu da sal: ve salim tirmiş oldu~unu memnuniyetle kaydet -
kurtulm\lşlardır, J mektedirler, 
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Büyük Millet Meclisinde (. __ R_A_o_v_o_ 
T U R K 1 Y E 

RADYO DİFUZYON POSTAL 

Maarif Vekilimiz muhtelif meselelere dair izahat verdi 
TURKİYE AN 

Radyosu Rad 
!'ER$EMBE: 7.12.1939 

12.30 Program ve memleket uat ay 
12.35 Ajans ve metooroloji h&berler 
12.50 Türk müziği: Halk türir:üle.ri. 

(Baıı 1 inci sayfada) 

N- Sayın arkadaşlarım; İstanbul 
mebusu muhterem Rini Tarhan'a, ma
arifimi%in bazı meseleleri hakkında 
yüksek Meclisin huzurunda maruzat
ta bulunmama imkan bahşettikleri için 
bilhassa teşekkür ederim. 

Senelerdenberi Maarif 
Vekilliğini dü§ündüren mesele 
Şifahi sual takrirlerindeki birinci 

meseleden başlıyorum. Gerek öğret -
menlerin, gerek velilerin, çocukları -
mıun çalışmıya vakit, imkan, hatta 
yer bulamamalarından şikayet etmele
ri ve imtihan neticelerini memnuni
yetle karşılamamaları senelerden beri 
Maarif Vekilliğini düşündüren ana 
meselelerden biri olmuştur. Bunu hal
letmek için talebeyi çalıştırmak, bil
hassa evi çalışmıya müsait olmıyan 
ve çocuklarımızın büyük bir ekseri -
yetini teşkil eden kütleyi daha kon
forlu bir yerde bulundurabilmek ça -
resi, daima hatıra gelmiştir. Nitekim 
1934 senesi 25 haziranında yüksek 
Meclisin kabulü ile 2517 numaralı ka
nun şeklini almış olan layihanın esba
bı mucibesinde "mekteplerin ders sa
atlerinde esaslı değişiklikler yapıla -
cağı ve muallimlere ders saatleri hari
cinde müzakere saatleri de verilece
ği,, yazılıdır. O zaman Maarif Vekilli
ğinin düşüncesi, dersleri öğleden eve
le almak ve esbabı mucibede geçen 
müzakere saatlerini öğleden sonraya 
koymaktı. 

Bu kanundan beş sene sonra Maa -
rif şlırasına hemen hemen aynı esba~ 
bı mucibe ile teklif edilen yeni vakit 
rejimi, orta okul ve liseler hakkında, 
beş sene önce Büyük Millet Meclisin
den geçmiş olan bu ruhtaki kanunun 
teahhur eden tatbikına imkan verecek 
esasları arayıp bulmak içindi. Maarif 
şOrası dersleri öğleden eve! yapmayı 
ve öğleden sonra bir buçuk saati mü -
zakereye hasretmeyi muvafık ?~Jdu. 
Biz de bu kararı sene batından ıtıba -
ren tatbika başladık. 

Yeni rejimin iki cephesi 
Tatbik edilen yeni rejimin iki cep

hesi vardır: 
a) Biri öğleye kadar dersleri yapıp 

bitirebilmek için ilk dersin başlangıç 
zamaniyle ders ve teneffüs saatlerinin 
müddeti, 

b) Diğeri öğleden sonraki müza -
kerelerin tanzimi. 

Derse başlama saatinin tesbitinde 
İzmir ve İstanbul gibi büyük şehir
lerdeki münakale vasıtaları dolayısiy
le vaktinde yetişmek meselesi, ehemi
yetle dikkate aldığımız bir cihet oldu. 
Münakale vekilliğinin şimendifer ta -
rifelerinde yaptığı esaslı değişme ve 
ilaveler, İstanbul vilayetinin va
pur ve tramvay gibi mahalli nakil va
sıtalarının tanziminde sarfettiği dik
kat derse yetişme imkanlarını, ders 
senesinin daha ilk günlerinde temin 
etmiştir. Bazı uzak yerlerden gelecek 
talebenin pek erken kalkmak zarure -
tinde kaldıkları muhakkaktır. Bu is • 
tisnai ahvali % 99 luk büyük bir ekse
riyetin hesabına dikkate almamayı 
doğru gördük ve günün üç dört saati
ni yollarda geçirmiye mecbur olan ta
lebenin para ve vakit bakımından zi . 
yanlarını başka surette telafi ederek 
tahsillerine devam etmelerini daha 
muvafık bulduk. Bu mevzuda Aydın 
ve İzmir vilayetleriyle temas halinde
yiz. İstanbul için • • kadar söyliyeyim 
ki Tuzla ve Ge• ,"Jen Erenköy ve 
Haydarpaşa'ya gelen talebe gibi, daha 
uzaklardan da gelecekler zuhur eder
se bunların derse yetişebilmelerini te
min için tedrisata başlama zamanını 

öğleye doğru almak icabetmektedir. 
Bunun da imkansızlığı meydanda de -
ğil midir? 

iki tip 
Başlama zamanla ı .mn tesbitindo 

her türlü ihtimali düşünerek A ve B 
olmak üzere iki tip kabul edilmişti 

Derse sekizde başladığı takdirde ta -
!ebesinin ekseriyeti için güçlük bulu
nan okulların daha geç başlamalarına 
imkin verildi ve bu, bazılarının dedi· 
ği gibi yeni değil, daha eve! düşünü • 
!erek okullar açılmadan verilmiş olan 
emir ve tebliğin içerisinde vardı. Her 
hafta pazartesi günleri neşredilen 
Maarif Vekilliği tebliğler dergisi bu
nun yazılı delilidir. 
İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin 

dışındaki vilayetlerimizde esasen ço
cuklarımız, saat 7 ve 7,5 da mektebe 
gelirler, kapılar açılmadığı için karda 
kısta ders zamanına kadar oynamakla 
vakit geçirirlerdi. Bu böyle icii. Çün • 
kü memleketimizin pek büyük bir kıs
mında, diğer ileri memleketlerde ol -
duğu gibi hayat erken başlar ve halkı
mızın büyük ekseriyeti erken yatar, 
erken kalkar. Erken yatıp erken kalk
mak talebe için, daha tabii görülme -
lidir. Bu, cümlece malam ve müsellem 

bir hakikattir. Erken yatıp erken kalk
ma itiyadını henüz almıyanları, bu 
medeni ve verimli yaşama tarzına alış· 
tırmak için cehid sarfetmeyi, yeni ne· 
silleri terbiye ile mükellef olanlara 
düşen bir vazife saymaz mısınız? 

Üniversitede deraler sekizde 
bCl§larken 

Üniversitelerde sekizde başlıyan 
dersler varken, orta okul ve liseleri -
mizde bütün medeni alemin zıddına 
ve onlardan geç olarak bir saat kay
betme suretiyle işe başlamak doğru 
görülebilir mi? Kaldı ki senelerden 
beri çift öğretim yapan okullarımız -
da ders, sekize on kala başlamaktadır. 
Şimdiye kadar bundan, niçin kimse 
şikayet etmiyordu? Bu hususta lstan
bu/ için ileri sürülen güçlükler yeni 
mi zuhur etmiştir? 

Bundan önceki senelerde hepimi -
zin şahid olduğumuz vesaiti nakliye 
izdihamı, bu sene hafiflemiş bile sa -
yılabilir. 

Çünkü sabahın dokuzu, İstanbul'un 
umumiyetle resmi ve bazı hususi mü
esseıe1erinin de işe başlama saatidir. 
Derslerin bundan bir saat önceye alın
ması, ~ehir nakliyatını da kolayla~tır
mıştır. Diğer taraftan İstanbul'daki 
okullarımızın şehrin muhtelif semtle
rine dağılmış olması, işin daha kolay 
tanzimine imkin vermiştir. 

sinden bu arzuyu izhar edenler mek -
tep, mektep yaptığımız tetkiklerden 
aldığımız rakamlara göre ancak 50 ka
dardır. 

Mahalli şartları göz önünde 
bulundurmaktayız 

Şunu da tebarüz ettireyim ki okul
larımızın maddi cephelerine taalluk 
eden hususlarda daima mahalli şart -
ları göz önünde tutmaktayız. Onun 
için verdiğimiz emirleril\ - muayyen 
hudut dahilinde olmak üzere - bu şart
lara uyar olmasına itina gösteriyoruz. 

Alınmış tedbirlerin ufak te
fek cihetlerinde ufak tefek ak
samalar olmuş diye verilmiş ka
rarlardan dönülmesi asla mev
zuub2 :u değildir. Yapacağımız 
şey, bu aksayan cihetleri derhal 
ve tam tashih ettirerek onları 
yüzde yüz muvaffakiyetle tahak
kuk ettirmektir. 

Vakit cetveli işi de böyledir ve 
böyle olmuştur. Bütün öğretmenler 

ve idare adamlarımız, iki aydan beri 
büyük bir itina ve dikkatle bu husus
taki emirlerimizi tatbika çalışmışlar -
dlJ'. Kendilerine huzurunuzda teşek -
kür etmeyi bir borç bilirim. İşini iyi 
yapmamış olanların da mevzuat icap
larına göre muamele görecekleri tabi
!di:. 

Kitap meselesi 
Sayın arkadaşlarım; muhterem Ra

na Tarhan'ın ikinci suali kitap mese
lesine taalluk etmektedir. Bu mesele 
şu parçalara ayrılabilir: birincisi o
kul kitaplarını hazırlamak ve yazdır
mak; ikincisi okul kitaplarında görü
len yanlışlıklar. 

Geleyim yanlış kitap meselesine; 
bir lise öğretmenimizin liseler için 
on bir sene eve! yazılmış bir edebiyat 
kitabı hakkında yazdığı tenkitlerle or
taya çıkan bu meseleyi Vekilliğimiz, 
daha önce dikkate almış, ve önümüz -
deki sene yetiştirilmek üzere o kitabın 
yeni ve musahhah tabını yaptırmaya 
başlamıştı. Orta okul ve lise türkçe ve 
edebiyat kitaplarını tetkik için topla -
<lığımız komisyona yeni tabının 12 
formasını ve mütebaki müsveddeleri
ni tevdi ettik. 

Mevzuu bahis kitap, kitap kanunu
nun neşrinden önce kabul edilmiş ve 
kitaba esas olan prensiplerle fikirler -
de ittihat görülememesinden yenisi -
nin yazdırılması mümkün olamamış -
tır. Yanlışlar, bilhassa nazım kısmın

dadır. Yakın zamanlarda yazıldığı hal 
de di~ bakımından eski olan bu eser -
ler, müellifleri, metinleri yeni harf
lere dökmekte müşküllere sokmakta -
dır. Mütehassıslar. tashih ve tenkit, 
teşebbüsünde bulunanların da tashih 
ederken yanlışa düştüklerini yazmış 

ve söylemişlerdir. Bu anlatıyor ki se
nelerden beri büyük bir tahavvül ge -
çirmekte olan dil ve edebiyatımız, 

tedrisleri mevzuu bahsolduğu zaman 
Maarif Vekilliğini zaten halledilme
miş bir mesele muvacehesinde bırak · 
maktadır. Bu mevzuda salahiyetli gör
düğümüz öğretmenleri topladık. Ça -
hşmaktadırlar. Esasen üç aydan beri 
Ankaradaki tiirkçe ve edebiyat öğret
menlerini kendi reisliğimde içtimaa 
davet ederek aynı mesele üzerinde me
sai sarfediyordum. Bu emekler neti -
cesinde şimdikinden daha sistemli ve 
ihtiyaca daha uygun bir hal tarzına 

varacağımıza emniyetim devam et -
mektcdir. 

Bütün okul kitaplaTının yanlı§ 
olduğunu söylemek doğru 

değildir 
Şimdiye kadar arzettiğim kitaptan 

yürüyerek bütün okul kitaplarının 

Daima temas halinde bulunduğu -
muz, İstanbul valisi, maarif müdürü 
ve orada meşgul müfettişlerimiz, ya -
pılan yeni vakit cetvelinin ufak tefek 
aksamaları olsa da umumiyetle İstan
bul için dahi tam ve kolaylıkla tatbik 
edilmekte olduğunu ifade etmektedir
ler. Esasen İstanbul'daki orta okul ve 
liselerimiz, diğer viliyetlere nisbetlc 
daha çoktur. 63 vi!5yetten İstanbul -
dan gayri yerlerde 31 lise ve 103 orta 
okulumuz varken yalnız İstanbul mer
kezinde 12 resmi lise ve 37 resmi orta 
okulumuz mevcuttur. İçinden, tale -
besinin adedi 2500 e çıkanlar vardır. 
Bunlardan başka İstanbul'da türk hu
susi ve ecnebi okullarının bulunduğu
nu da unutmamalıdır. Ecnebi okulla -
rındaki ders saatleri seneler ve sene -
!erdir bizim yeni tatbik ettiğimiz şe -
kilde olduğu halde şimdiye kadar en 
kU~Uk bir tikiyet mevzuu olmamı tlt', 

Olmamıştır çünkü 8 veya 8 i çeyrek 
geçe derse başlamak, İstanbul için de 
erken ve güç değildir. 

Kitap işi 2259 sayılı ve 3-XI-1933 
tarihli kanun hükümlerine uyularak 
idare edilmektedir. Bu kanun, kitap 
işini devletleştirmiştir. Ondan önce; 
bir şehrin muhtelif okullarında, bir o
kulun muhtelif sınıflarında, hatta bir 
sınıfın müteaddid şubelerinde başka 
başka müelliflerin başka başka kitap _ kötü ve yanlış olduğunu söyleme~ 
!arını başka başka fiyatlarda ve sevi _ doğru değildir, Müsbet ilimlere aıt 
yede olmak üzere okutmak teşettütün- Dmap.~ard~ yanlı!j me",.z~u ba.hs~}amaz. 
den çocuklarımızı kurtardığı için, bu . Çunku ?unlar, sal.~hıye.tlı kımsele
kanun kültür tarihimizde çok hayırlı nn eserlerınden tercumedır. Olsa, ol
bir ba~langıç sayılabilir. Muhtelif li- sa tercüme hataları veya dikkatsizlik-

ue a ele,d .. n do tah.-ir ve t"•rtt yakat ve öru e zat rın c t 
çin yazmış oldukları türlü değerde yanlışlıkları bulunabilir. 

Vaki tenkitlerde hata diye gösteri
kitapların mevcudiyeti; tedrisatın, İ· 

len hususların bir kısmı bu kitapların 
cap eden tecanüsle yürümesine imkan 

ilk tabılarına aittir. Şu halde her yeni 
bırakmıyordu. Kitapların tetkik ve Sıhi cepheler ihmal edilmemiştir 

Sayın Arkadaşlarım: 
kabulü için muayyen zamanlar ve mu- tabı yapıldıkça evelce gözden kaçmış 

olan cihetler tashih ediliyor demek -ayyen tetkik usullerinin bulunmayışı, 
Maarif Vekmiğimiz, yeni vakit türlü değerlerde eserlerin okul ders tir. Kitaplarımızın yüzde yüz mükem

cetvellerinin sıhl cephesini de ihmal kitabı olarak ortaya konmasını zaruri melliği iddia edilemez. Fakat, sarfe -
etmemiştir. Maarif Şurasında memle- kılıyordu. O tarihlerde 29 türlü alfa - dilen emekler, canlı ve cansız bütün 
ketin kıymetli tıp mümessilleri bulun- be, 13 çeşit okuma kitabı, 7 seri tarih vasıtalardan azami istifade ile göste -
duğu halde bununla da iktifa etmiye- vardı. Eğer bu tenevvü, mükemmellik- rilen ihtimamlar, aynı suretle mükem
rek lstanbul üniversitesinden aynı za- le beraber olsa idi, belki bir faide lıel-· meliyete doğru yüründüğünü de in -

d ·ı· h t • d l kiir etmek hakkım kimseye veremez. man a a ı sı a şurası azasın an o an lenilebilirdi. Fakat, hakikat, maalesef, 
profesörlerle ijiyen ve çocuk bakımı bunun zıddına idi. Büyük Millet Mec- Daha iyiye ve daha doğruya yürünüp 
profesörleri bir komisyon halinde lisinin, sözü geçen kanunu kabul et - yürünmediğini gösterecek en şaşmaz 

l b d I · / miyar, mukayesedir. Eski kitaplarla top anmış ve u mevzu a rey erı soru mesiyle; aynı ruhta vatandaşlar yetiş-
muştur. Verdikleri rapor, yapılmış o- tirme vasıtalarından biri olan kitap, yeniler kolayca karşılaştırılabilir. 

d • l • d'k d Hangileri daha iyidir? Bu sualin ce -lan işin ogru ugunu tas ı e en ilmi iğtişaştan kurtarıldı. Aynı kanuna gö-
ve sıhl bir vesikadır. Teneffüs zaman- re telif işi ya müsabakaya konmak ve vabını irfan ve vicdan sahiplerine bı
/arı için bazı tadilat teklifinden başka yahut ihtisas sahiplerinin kitap yaz _ rakırım. 
bir cihette değişiklik istememekte - mıya memur edilmeleri suretiyle yü - Programlarda 
dirler. rütülmektedir. Bir seneden beri lise 

Komisyon azasından bir profesörü- tarih kitaplariyle orta okulların yurd 
müzün öğleden sonraki müzakerelere bilgil•ri müstesna olmak üzere, yaz -
gayri sıhidir, hükmü ile lüzum olma - dınlacak bütün kitaplar müsabakaya 
dığını üniversitede verdiği bir konfe- konmuştur. Alfabe, ilk okul yurd bil
ransta söylemiş olduğu doğru değil • gisi, tarih ve aritmetik, okuma ve ta -
dir. Bu yanlış tefsir, profesörün tale- biat bilgisi için müsabakalar açıldı. 
be, kendi kendini idare edecek ve ve- İlk ve orta okul coğrafyaları, geomet
liler çocuklarını tam bir nezaret altın- ri, aile bilgisi, köy okulları sınıf kitap
da bulunduracak vaziyette oldukları !arı, musiki kitabı, orta okulların o
zaman öğleden sonraki müzakerelerin kuma tarih, matematik, ev idaresi, ço
mesela Almanya' da olduğu gibi ya ih- cuk bakımı, musiki kitapları; lisele -
tiyari yapılmasını veya büsbütün kal- rin edebiyat, psikoloji kitapları için 
dırılabileceğini ileri bir gaye olarak de müsabakalar açılmak üzeredir; di
söylemiş olmasından doğmuştur. Ver- ğerleri de tetkik olunuyor. Kitaplar -
diğimiz emirde dışarda hayatını ka • dan şikayet edenler ve iyisini yapmı
~anmak mecburiyetinde bulunan tale- ya muktedir olan bütün vatandaşları 
beye zaten müsaade etmiştik. Müza _ bu müsabakalara iştirake bir kere de 
kereleri ihtiyari yapamamamızın sebe- yüksek huzurunuzda ben davet ede -

~~aarif Vekôleti asla 

inhisarcı değildir 

bi çocuklarımızı, öğleden sonra sokak· rim. 
!arda aylak dolaşır hale getirmemek ve 
çalışma için onlara imkan vermektir. 
Seneler sonra bu imkan kendiliğinden 
tahassül edince o vaziyete göre tedbir 
alınması gayet tabiidir. Rahat ve gü • 
rültüsüz çalışmayı temin için bugün Sayın arkadaşlarım; Maarif 
her sınıfa bir öğretmen vermiş bulu • Vekilliğ:nizde asla, inhisarcı bir 
nuyoruz. Eminim ki çocuklarımız, bu zihniyet mevzuu bahsolamaz. 
itiyadı kazanacaklar ve kendi kendi - Matematik ve tarih kitapları i
lerine kaldıkları zamanlarda bile bu çin geçen yıl açılan müsabakala
itiyat1arını bozmıyacak hale gelecek - rı, idari ve ilmi mahzurlarını gö
lerdir. Yaratılışında kam gibi ahlakı rerek iptal ve tecdit ettik. Keyli
da temiz olan evlatlarımız, kendilerine yet gazetelerle de ilôn olıınmuş
karşı gösterdiğimiz bu ihtimamı seve· tur. Maarif Vekilliğiyle alakalı 
rek ve benimsiyerek karşılamışlardır her vatand b · d ı. ·· H • .. a, ız en ancn,. mu-

atta muza kere saatlarının uzatılma v · muam l ·· b 'I' ç.. k ·· 
sını istiyenler çok olmuştur. sa ı de e gore .' ır. .un u 

Talebemize ve öğretmenlerimize bu mevz~ a gay~mız, eıılatl.arı
vazife hususunda derin bir itimat bes- mıza, dogru, tem •z ve ucıız kıtap 
!emekteyim. Müzakere saatlerine işti- temin etmektir. Buna emeğini 
rak etmek istemiyenler pek azdır. İs . vermek istiyen herkesle berabe 
tanbul'daki 32.000 orta tahsil talebe - riz. 

istikrar 
Sayın arkadaşlarım, 

Üçüncü dava programlardaki is -
tikrar meselesidir. İlk okul program
larından başlıyayım. 

Cümhuriyet devrinde ilk okul prog
ramları birinci defa 1924 de değiştiril
miştir. Bu değişmenin sebebi, ilk 
okullarda tahsil müddetinin altı sene
den be§C indirilmesi ve derslerin cüm
huriyet rejimine intibak ettirilmesi · 
dir. Bundan sonraki değişme 1926 se -
nesine tesadüf eder. Bu değişme, 
programın ruhunda ve öğretim usu -
!ünde yapılan yenilikten doğmuştur. 
Bu yenilikler, talebey1 şahsi faaliyete 
sevketmek, yakın muhitle alakalı bir 
surette tedrisatta bulunmak ve ders -
!eri hayat bilgisi etrafında toplamak 
gibi hususlardır. Bu program tam on 
yıl tatbik edildi. 1936 da yapılan de -
ğişme, partimizin programında maarif 
işlerine ait olmak üzere verilen direk
tifleri tedrisata tatbik etmek ve on 
yıl içinde elde edilen tecrUbelere na
zaran bazı retuşlar yapmaktan neşet 
etmiştir. O zamandan beri ilk okul 
programlarında belli başlı bir tahav -
vül olmamıştır. 

Orta okul ve liselerde 
Orta okul ve liselerde programlaı 

l9H de değiştirildi. 1923 de ilan edi -
len cümhuriyet rejimine tedrisatın in 
cibakı ve orta tahsil müddetinin ilk i
le beraber on iki seneden on bir sene
ye indirilmesi bu değişmede amil ol -
muştur. Üç sene sonra, 1927 de tarih 
programları değiştirildi. Bunun da se
bebi türk tarihini, mihver yaparak ted
risatta bulunmaktı. Büyük değişme, 
!929 da oldu. Yeni türk harflerinin 
kabulü ve li~l~rdcp Rrapça ile fars-

canın kaldırılması, orta okul ve lise· 
!erde türkçe ve edebiyat programları
nın değişmesini zaruri kılmıştır. Bun
dan bir sene sonra, 1930 da tarih prog
ramları Ebedi Şefimiz Atatürk'ün 
emriyle Türk Tarih Kurumunun yaz
dığı 4 ciltlik tarih kitaplarına göre 
değiştirildi. Aynı zamanda orta okul, 
yurt bilgisi programları da yazılan 

yurt bilgisi kitaplarına göre tanzim 
edildi. 

Bundan sonra orta mektep ve list 
programlarında yapılan değişiklikler 

esasta olmaktan ziyade fizik, kimya, 
tabiat ve matematik kitaplarının tale
benin seviyesine daha uygun bir hale 
getirilmesi ve türk dil kurumunca tes
bit edilmiş olan terimlerle yazdın! -
ması zaruretinden doğmuştur . 

Bazı kitaplarda niçin 
değişiklik yapıldı? 

1935 Ue, o zaman mevcut fızik, kim~ 
; a, tabiat, matematik ve edebiyat ki -
taplarının talebe seviyesinden yüksek 
tafsilatı ihtiva ettikleri dikkate alına
rak bu kitaplardan hang: bahislerin 
çıkarılması 13.zım geleceğini tesbit et· 
mek üzere mütehassıslardan mürek -
kep komisyonlar teşkil edilmiş ve bu 
derslerin kitapları bu komisyonlarca 
kaleme alınan kılavuzlarda yazılı esas
lara göre okutulmuştur. Gene 1935 de 
Maarif Vekaletinin emriyle üniversi
te profesörlerince garp memleketle -
rinde okutulmakta olan fizik, kimya, 
matematik ve tabiat kitap serileri ara
sından mekteplerimize en uygun gö -
rülenleri seçilmiş ve bu seriler türk
çeye tercüme ve mekteplerimiz için 
adapte ettirildiği gibi yeni terimlere 
göre lazımgelen değişiklikler de ya -
pılmıştır. 

Cümhuriyet devrindo bütün prog
ram değişmeleri bundan ibarettir. 

İnkılôplarımız ve maarif 
Aziz arkadaılarım, 
Yeni devletin kurulduğu günden· 

beri geçen 17 aene içinde aiyaıi, fik
ri ve içtimai hayatr:mızdaki bahti
yar inkılipların maarifimize ve 
kültür hayatımıza inikas etmemesi 

yanlar: Sadi H03&etı, Yelek 
göz. Refakat eden: Sade Yav 
taman.. 

13.30 Kon.uşm.a (kadın oaati). 
13.45 - 14.00 Müzik (hafif müzik - Pi. 
18.00 Program. 
18.0S Memleket aaat ayarı, ajana ve 

teorolo]t habcrH;.ri, 
18.25 Mı.izik (radyo caz orkestrası). 
19.00 Konuşma. 
19 1 S Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, 

det Çaiila, Keınal Niyazi Se 
!zzcttin Ökte. 
I - Okuyan: Semahat Özdcnı 
1 - Hicuklr peşrevi. 
2 - Lemi . hicazklr şarkı: ( 
aşkımı canlandıran tatlı eme]si 
3 - Arif bey - suzinak şarkı: ( 
me elemi ucrdıni ou detırı tena.. 
4 - Arif bey - Suzi<ıik pcla: 
puauna ermek: üzere ey ya:r). 
5 - Raif bey - brcığar p.rkı: ( 
lüver sevdi&-im). 
C5 - Karcığar uz semaisi. 
II - Okuyan: Necmi Rız.a Ahı 
1 - Kemal Niyazi Seyhun: Kem 
c;c taksimi. 
2 - Zekii dede - Htlzu.m :a 
(Ey hüsnü - cemal). 
3 - Tatyos - Hüzzam a.ackı: (S 
Kithanecıe mecnun misal bftl~ 
4 - Faiz Kapancı - hü.uam. tar 
(Büklüm büklüm aınna &açın E 
ne). 
5 - Arif bey - muhayyer prla : ( 
ate3i gam baiırımı yak, kan.h k 
et). 
III - Okuyan: Mefharet SainaJ<. 
1 - Liitif ağa - hicaı p.rJa: (Niç 
3eb taseher ben zarü zarım). 
2 - Bedriye Hoıgör - hicaz prk 
(Mümteziç aıkınla). 
3 - Sel. Pınar - hicaz 14-rkı: (Ley 
gibi htçkrrsa). 
4 - Halk türküsü: (Karanfil oylu 
oylum), 
S - Hicaz Longa. 

.20.15 Konuş.ma (Bibliografya ıaati). 
20.30 Türk müziği (fasıl heyeti). 
21.lS Müzik (küçük orkestra - ıef: Neci 

Aşkın). 

1 - Drigo: Ar lök enin milyor.Ja 
(Balet ıuiti, No. 3), 
2 - Wilbelm Wacek: Marş. 
3 - Carlo Thomsen: Dua.. 
4 - Nico Dostal: Viya.na ıarkılıt1 
potpurisi. 
S - Micheli: Buseler ıerenadr. 
6 - Czernik: Güzel sanatlar tOrenı 
(Uvertür). 
7 - Delibeı: Kopelya baleıindeSI 
Bebek danıı. 
5 - Joh. Strauss: Bizde (vals). 

22.00 Memleket saat ayarı, ajanı haberle" 
ri; ziraat, esham - tahvilit, kambiyo 
- nukut bor~asr (fiyat). . 

22.20 Mlizik (küçuk orkestra - yukardakl 
programın dovaruı). 

2.2.35 Müzik (Haydn - Konserto Re M•· 
jör: Viyolonsel) (PJ.). 

23.00 Mü•ilr (cazbant - Pi.). 
23.25- 23.30 Yarınki program •eı kapanı,. 

kabil miydi? Yeni kurulmu§ bir re- manzarayı düşünmek, kilidir sanı· 
jimin yeni hayatı, Maarifinde de rım. f~"\;;rPlrli ~1lrıeol11r' 
cJb n lk v • 

ğunnasaydı gayritabii olurdu. Şim- B. Rana T arhan'ın sözleri 
diye kadar Cümhuriyet maarifini Maarif Vekilimizin sürekli alkıf 
idare etmiş olanlar, bu tahavvülleri !arla tasvip edilen izahatından sonra 
en az sarsıntı yaparak yeni nesle sual sahibi B. Rana Tarhan söz ala# 
intikal ettirmek için ellerinden ge- rak şunları söylemiştir! 
len bütün gayretleri sarfetmişlerdir. "- Muhterem Maarif Vekilimiı 
Uzun seneler içerisinde, nihayet üç sualin üç noktasını da tenvir buyur· 
kere değitmİf olan bu programları dular. Kendilerine arzı teşekkür ede· 
bir istikrarsızlık nümuneıi zannet.. rim. Mekteplerde erken derse başlan• 
mek doğru olabilir mi? Tarihimizi masına şahsen ben de taraftarım. Öğ• 
batkalannrn gözü ile görüp göster- leden sonra saat 16 ya kadar talebe• 
mekten, dilimizi Öz hazinelerinin nin mektepte bulunmasını çok gören'" 
servetinden mahrum ve başka dille- , !erden de değilim. Öğleden sonra bir 
rin tesiri altında bırakmaktan bizi buçuk saat müzakereye tahsis edil· 
kurtarmak istiyen hamleyi hangi- miştir. İlerde hocaların adedi müsait 
miz irfan hayatımızda tahakkuk et- olunca bu müzakere saatlarının tatbi· 
tirmekten nefsimizi menedebili~ kat dersleri saatlerine tahvil edilmesi 
dik? Doğru olduğuna, faydalı ol· de faydalı olabilecektir. 
duğuna bütün varlığnnızla İnandı- İkinci nokta hakkında verdikleri 
ğmuz fikirleri, terbiyesi ellerimize izahlartlan anlaşılıyor ki bazı mektep 
verilmİ§ evlatlarımıza intikal ettir- kitaplarında bazı yanlışlıklar mevcut• 
memek kimin elinden gelebilirdi? tur. Ve bu yanlışlıkların tashihi için 
Cümhuriyet Maarifi bu nakil ve tel· tedbirler alınmıştır. Yalnız JDeveut o
kin vazifesini yapmaktan bir an ge- lan yanlışlıklardan dolay• meıul ve 
ri kalmamıştır. Buna istikrarsızlık muhatap tutulması icabedenler varsa 
deniyorsa bu istikrarsızlığı, hangi- muhterem Maarif Vekilinin bunlara 
miz, geri ve küflenmitte karar ve müsamaha buyurmıyacaklarından e .. 
ısrara tercih etmeyiz? minim. Bu yanlışları tashih edilip tas· 

Tam bir inzibat 1 
• 

Sayın arkadaşlar; 
Muhterem Rana Tarhan'ın sualleri

ne cevaplarımı bitirmeden evel ken
dimce mühim gördüğüm bir noktayı 
arzetmck isterim. Bütün medeni dün
yada olduğu gibi bizde de maarif me
selesinin yüz cephesi varsa bunun el
lisi okutan ve okuyan kütlede tam bir 
inzibattır. Maarifimizin aksayan ve 
noksan cihetlerini düzeltebilmek için 
ilk vazifemiz bu intizam ve inzibatın 
tenıini olacaktır. Yüksek lı1eclisin 

verdiği direktiflere ve yaptığı kanun
ların ruhuna uyarak bütün Maarif 
teşkilatını tam intizam ve tam inzibat 
içinde çalıştırmağa uğraşıyoruz. Yir
mi beş bine varan bir talim heyeti ve 
bir milyonu geçen bir talebe kıltlesi, 
bu esaslara uyularak idare edilmekte
dir. Bilmiyenler öğrenn1elidir ki cüm 
huriyet maarifi, diptiri ve sağlan1dır. 
Türk hocası, seve seve ve istiye isti
ye, mesleki. vatani vazifesini yap
maktadır. Türk talebesi, hür ve şah
siyetlerinin inkiş~fına müsait bir in
zibat lıavası içerisinde - dikkatli ve 
terbiyeli - çalışmaktadır. Türk maari
finin daha kuvetliye, daha mükemme
le doğru gittiğini anlamak için şu an
da, sıralarına oturup çalışmalrta olan 
yüz binlerce türk evladının teşkil et
tili mubte~em ve göğüs kabartan 

hihli kitaplar tevzi edilinciye kadar 
talebenin ellerinde bulunan kitapla• 
rın yanlışları Vekalet tarafından say· 
fa ve satırlar tasrih edilerek tiimirıı 
edilmek suretiyle talebeye sınıfta ho• 
calarının önünde mevcut yanlışların 

tashih ettirilmesi zaruridir. 
Bu yanlışlar içinde müellifi olan 

hocanın dersine kifayetsizliğini gös • 
teren neviden bahis buyurmadılar. Ba· 
his buyurmadıklarından dolayı ben d• 
böyle bir vaziyetin mevcut olmadı~• 
neticesine varıyorum. 

Progranılardaki istikrar meselesi • 
ne ge:nice: 

Hakiki ihtiyacın icap ettirdiği de• 
ğişiklikleri programlarda yapmak za • 
ruridir. Bu takdirde lazım olan, der• 
senesinden eve! yeni kitapların hazır 
bulundurulması, hoce:aların sınıflar a · 
çılır açılmaz tereddütsüz tedri5'tına 
başlıyabilmesi ve yeni derslerin d• 
talehenin eskiden öğrenmiş o1duk1.a ... 
riyle insicamı kaybettirmiyecck suret" 
tc verilmesidir.,, 

Bundan sonra ruznameye geçilerek 
Büyük Millet Meclisinin ey!Ul ayı ı:e· 
sabı hakkındaki Moclis hesaplarının 
tetkiki encümeni mazbatası okur.muş 
ve Türkiye - Estonya ticaret ve kle • 
ring anla<ı::.,,;1 1 -.rın:ı mÜ7.'*'VV1!1 proto " 
kolün tasdiki hakkındaki Hlyi!lanın 

ilk müzakeresi ;-apılmıştır. 
Büviik Millet Meclisi yarın topla· 

nacaktır. 
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_) Finlandiya'da Milli istiklôlin 22 inci 

yıldönümü hazİiil bir şekilde kutlandt-ı: 
.ARI 
tKA 

~;~Sovyetler büyük bir 
:::. taarruza başladılar 
ve~ 

~ses. 

I\1anncnheim ha ttrnın ı:aptıni istihdaf eden 

bu taarruz henüz bir netice vermiş değil 
(Başı ı inci sayfada) J ancak üç aydanberi askeri hizmete a-

~S) Iındıklannı ve bir aydanberi askeri 
N!et bütün ku~etimizle müdafa~ya her za- terbiye gördük~erini bildirmiştir. 
ta .. ııı tnandan zıyade karar vermış bulunu - Rusların ia§e teşkilatının gayri mun
t (p/, l'oruz. Bundan 22 sene evel k~z~nmış tazam işlediği de birçok yerlerden 

(Q Olduğumuz ist~.klali muhafaza ıçın so- öğrenilmiştir. 

1 

lluna k~dar Amuca.de!eye. dev.am husu- Sosyal Demokraten gazetesinin Hel 
~ 6undakı katı azmımızı hıç bır şey ye- sinki'deki muhabirine göre, Finlandi
;meıı llemiyecektir.,, ya'nın beklenmedik mukavemeti neti-

Olimpik ıtad, müdafaa hattı oldu cesinde Lenin garnizonunda karışık-
ark' · k b' · 1 • t Finlandıya a ınesı ve par amen °- lıklar zuhur etmiştir. 
su~ ııu dün toplanarak memleketin dahili c-:dd tl• b~ t . ~,• c t ır aarruz 

l~lerinin muntazam surette cereyanı- p 1 .. d' u flelsınki'deki • . . 
1 

opo o ı ,,,,oma nın 
nı ve bilhassa m~nakalat ve ıa~e ış e- hususi muhabiri, muazzam rus kuvet-
rini temin için ıcabeden tedbırler a- 1 , . L d "}" ntakasında 

erının a oga go u mı . 
lınmıştır. Kareli cephesinde çok şiddetli bir ta-

Bu tedbirler cümlesinden olarak, arruza geçmiş olduklarını bildirmek -
bankalar dünden itibaren açılmıştır. tedir. 

Bütçe encümeni, parlamentoya ha- Ruslar tarafından Kareli'de girişi -
:ı:inenin teahhüdlerini yerine getirmek len ve Manneheim hattının zaptını is

yl için uzun vadeli 700 milyon ve kısa tihdaf eden büyük taarruz, bu ana ka
\'adeli bir milyar marklık istikrazlar dar mutaarrızların ağır zayiata uğra -

ıuııı akdini teklif etmiştir. malarım ve pek az arazi kaıamnala -
Helsinkide bulunan elçiJikler on ki- nnı intaç ctınl§tir. 

lometre dahilindeki Grankulla köyü- Finlfmdiya'ya hücum eden Sovyet 
ne nakledilmi!lerdir. ordusu, general Mareskov'un kuman -

•ciP Önümüzdeki sene olimpiyad oyun- dası altındaki yedinci ordudur. 
atl larının yapılmasına tahsisi evelce te- Bazı menbalara göre Kareli berza -

karrür etmiş bulunan Helsinki stad- hında 5 Sovyet fırkası ve Ladoga gö
l'omu müdafaa hattına tahvil edilmiş- !ünün şimalinde 4 Sovyet fırkası top

arı tir. Buraya. yerleştirilmiş bulunan bir lanmıştır. 
hava defi bataryası şimdiye kadar bir Müşahitler, rusların başlıca hedef -

oi düşman tayyaresi bile düşürmüştür. Ierinclen birisinin Bothnie körfezi bo-
F'inlandiyalıların da tank kullandık- yunda kain Peisjaervi - Oulu yolu ile 

~ hrına dair haberler ilk defa olarak a- bu yolun Avala limanı istikametinde
hnmıştır. Sekiz Finlandiya tankı on ki şubesi olduğunu kaydetmektedir -
sovyet tankına hücum etmiş ve talı- ler. Zira bu demiryolu, Bothni körfe
tip eylemiştir. zi ile Lagoda gölü mıntakasına hakim 
Ayrıca 6 sovyet tankı Finlandiya bulunmaktadır. 

lıların kara torpillerine çarparak ha- Yarım milyon rus askerine karşı 
rap olmuştur. kullanıyorlar 

Ru•lar clumclum kur§unu İyi malCımat almakta olan mahafil, 
Sovyetler birliğinin Finlandiya'ya 

dotru en esaslı giriş yolunu teşkil e
-ifl'n .Kareli berzahında finlandiyalılar, 
\.i\haesa lağımlar ve lcara toı:ııille.r' va
Bıtaaiyle, 64 sovyet tankını tahrip et

lbi§lerdir. Filhakika, sovyet kıtaları
tıın ilerledikleri arazi, motörlü bir or
duya azami zayiat verdirecek mahi • 
Yette tuzaklar, lağımlar ve kara tor
Pilleriyle dolu idi. Esasen bu keyfi
Yet, bizzat Pravda gazetesinin cephe
deki muhabiri tarafından da kayde· 
dilmiş bulunmaktadır. 

Finlandiyalilar, Rusların dumdum 
kurşunu kullandıklarına dair kati 
bürhanlar elde etmiş bulunmaktadır. 
Finlandiya müdafaa nezareti matbuat 
bürosu, bu bahiste aşağıdaki izahatı 
\reriyor: Rusların attığı 10 kurşunda.n 
Üçü patlayıcı, altısı dumdum ve hır 
tanesi normal kurşundur. Rusların, 
duındum kurşunu yapmakta kullan
dıkları usul çok iptidaidir. Ruslar, 
kurıunların uçlarını, kurşunlar daha 
§arjörde iken, taşlara sürterek aşın· 
dırrnaktadırlar. 

Ladoga gölünün şimalinde muhase
!natın ilk gününden itibaren topçu kt· 
taları çok faal bir rol oynamıştır. ' 

Finlandiya kıtaatının dün ihraç e
dilmit oldukları Aaland adaları sula
rına maynlar vaz'ı ameliyesi, dün hi
tama ermiştir. 
Aalanda ilave 

Finlandiya bahriyesi Aaland adala
rının etrafını mayınladıktan sonra bu 
adalara mühim askeri kuvetler çıkar

tnışlard ır. 

Hava Faaliyeti azaldı 
Son günler içinde hava faaliyeti 

takinleşmiştir. Helsinki ile hava ta
arruzlarına maruz diğer şehirler, mu
hasamatın başlangıcındanberi bugün, 
U;üncü sakin günlerini yaşamışlar · 
dır. Bir Sovyet keşif tayyaresi düşü
rülmüştür. 

Salmijaerv'den alınan bir haberde 
kolosuolki'nin bombardımanına işti -
tak etmiş olan Sovyet tayyarelerinden 
birisinin Fintadiyalılar'ın tayyare da
f\ toplarının endahtı neticesinde ha
sara uğramış olduğu bildirilmektedir. 
Sovyet tayyareleri Norveç hududuna 
r-~k fazla yaklaşmış olduklarından 
Jird-Jord halkı, Finlandiya batarya -
larının açtıkları ateşi görebilmişler 
dir. 

15.000 rus askeri esir edileli 
Finlandiyalılar, ruslardan 15 

hin esir almı~lardır. 
Sovyet kıtaatı, iaşe hususunda mü

him nıüşkülata maruz bulunmakta · 
dırlar. Zira finlandiyalılar çekilme 
den eve! bütiin zahireleri ya götür 
rrıüşler veya imha etmişlerdir. 

Finlandiyalıların tuttukları esirler, 

ruslann Finlandiya arazisine takri • 
ben 40 kilometre kadar girmeğe mu -
vaffak olmuş ve fakat esaslı zayiata 
u ~ rarnı olduklarını beyan etmekte • 
( r c::r. 

İsveç menabii, 500.000 rusa kar~ı 
koyan Finlandiyalıları 400.000 kişi 

tahmin etmektedir. Fakat Ruslar'ın 
hava kuvetlerinin kahir bir faikiyeti 
vardır. 

Sovyetler, denizden ve karadan tak
viye kıtaları göndermekle beraber, 
Finlandiyalılar'ın belli başlı mevzile
rine cepheden taarruza geçecek kadar 
kuvetli değillerdir. Finlandiya piya • 
desinde, askerlerin, kayarken bile siL 
lah atmalarına imkan veren hafif ka
yaklar vardır. Halbuki Ruslar'ın ka -
yakları fenadır ve mikdarı da pek az
dır. Finlandiya mültecilerinin Norveç 
hududundan geçmek suretiyle yap • 
tıklan hicret devam etmektedir. Fa -
kat, hicret edenlere bir tek asker bile 
refakat etmiyor. 

Uzak şimalde Finlandiya kıtaları 
Petsma ve Salmijaervi'nin henüz du
manları tüten harabeleri arasında si -
perler kazmakla meşguldürler. Dün 
sabah dinen kar tekrar yağmağa baş -
lamış, düşmanın hücum cesaretini kır
mıştır. 

Sovyeirere göre .. 
Sovyet tebliğ r.Je tekzipleri 

l\Ios.tc ·a, 6 a.a. - Gece neşredilen 
3ovyet askeri bülteni: 

Kızılordu Kareli berzahında, 26 -
kilometre ilerlemiştir. 

Bu suretle, beş gün süren harptan 
sonra, Sovyet kıtaları, finlandiyalılar 
tarafından, ecnebi askeri mühendisle
ri marifetiyle yaptırılan Mannerheim 
hattına yakın bir mesafeye kadar gel
mişlerdir. 

Yabancı matbuat, Leningrad askeri 
mıntakası kıtalarının, Finlandiya kı
talarına karşı çarpışmalarda 32 tank 
ve 16 tayyare kaybettiğini yazmakta
dır. Leningra<l askeri mıntakası ge
nel kurmayı bu haberlerın tamamiyle 
yalan olduğunu bildirir. Bütün hare
kat esnasında iki sovyet tayyaresi dü
şürülmüş, diger iki tayyare de fena 
hava dolayısiyle yolunu şaşırarak pek 
muhtemel bir surette Finlandiya a
razisine inmiştir. Biz ise, 11 Finlan
diya tayyaresini düşürdük. 30 teşrini
saniden beri harekata iştirak etmiş o
lan bütün tanklar mevcuttur. Hiç bi
risi Finlandiya kıtaları tarafından a
hnrrı-ımı~tır. 

Kiror.J kruvazörü ne oldu? 
Kirov kruvazörü hakkında biribi • 

dne zıd haber gelmektedir. Muhtelif 
kaynaklardan bir kruvazöre mühim 
mermi isabetleri vukubulduğunun ve 

ULUS -5-

Dahiliye Vekili 
Kastamonu' da 

(Başı 1 inci sayfada) 
masta bulunarak vilayeti alakadar e -
den muhtelif meseleler etrafında ken
dilerinden malUmat almıştır. 
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Finlandiya'ya karıı her tarafla 
sempati tezahürü devam ediyor 

Vekilin clünkü tetkikleri 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak, bu

gün de tetkiklerine devam etmiş ve 
öğleden evel belediye, mektepler, ti -
caret odasını ziyaret eylemiş ve müte
akiben sehre on kilometre mesafede 
bulunan~ meyvalı ağaçlar fidanlığına 
giderek fidanlıkta bir saat kadar tet -
kikatta bulunmuştur. 

Kır koşuları 
başhyor 

Finlandiya'nın ödediği borcu Amerika 

harp kurbanlarına tahsise karar verdi 

Beden terbiyesi umum müdürlü
nün hazırldığı programa göre, her yıl 
her bölgede, aşağıda tarih, mesafe ve 
arazi şartları gösterilen (Kır koşula
rı) yapılacaktır. Bu koşular iki grup 
üzerine tertip edilecek, birinci gru
öa yaşlaı 16 - 18 arasında olan genç
ler, ikinci grupa yaşları 18 den yuka
rı olan atletler iştirak edeceklerdir. 

Anadolu Ajansına gelen telgraflar, İstiklalinin 22 inci yıldönümünü kut-' 
!arken topraklarını müdafaaya uğraşan Finlandiyaya karşı sempati tezahür
lerinin devam ettiğini bildirmektedir. 

Vekil öğle yemeğini vali konağın
da yemiş ve öğleden sonra memleket 
hastanesini açmış ve bura?a bir nutuk 
vermiştir. 

AMERİKA, Finlandiyadan her altı ayda 1 
bir alacağına mahsuben tahsil et:nekte ol
duğu 234,583 doları ayn bir hesaba geçire-
cektir. ı 

Reisicümhur bu paranın Finlandiyanm 
harp kurbanlarına yardıma tahsis edilmesi- 1 
ni kongreden istemek hakkını muhafaza 
etmektedir. 

Hollanda'nın su 
hatlarında yeni 

tecrübeler yapıldı Hastanenin küşad merasiminden 
sonra, hükümet konağına gelen vekil, 
burada kaza kaymakamlarını kabul et
mis ve kendilerinden memleket işleri 
hakkında izah::ıt a!mıstır. 

Bu müsabakaların hiç birinin ilk 
sene yapıldıkları yerleri değişmiye

cek; her yıl aynı yerde, aynı tarih
lerde ve aynı mesafeler üzerinde tek
rarlanacaktır. 

Eski reisicümhur B. Hoover, Finlandiya 
için para tophyan teşki !atın riyasetini ka
bul etmiştir. Amesterdam, 6. a.a. - Hollanda or· 

dusu tarafından yapılan tecrübeler, 
8. Ruzvelt'in telgrafı su hattının her türlü taarruza karşı 

Amerika reisicümhuru B. Ruzvelt, en iyi bir müdafaa teşkil ettiğini is • 

İsveç Boden müstahkem 
mevk!ini takviye etti 

Bu müsabakalara kulüplerde kayıt
lı sporcularla, serbest amatörler işti
rak edebilecek ve her müsabakanın 
sonunda iki türlü tasnif yapılacaktır: 

Finliindiya reisicümhuruna bir telgrafı bat etmiştir. .. .. 
çekerek istiklal yıldönümü münase - Ordu, tanklarla ve motorlu parça • 
betiyle Amerika millet ve hükümeti -ı lardan tecrübeler yaptıktan sonra 
nin derin hürmet ve muhabbetini Fin- bugün de atla çekilen bataryalarla t~~ 

A - Ferdi birincilik. 
Iandiya'ya bildirmiştir. rübe yapmıştır. Gerek su altında gız-

(Başı 1 inci sayfada) 
B - Takım birincilikleri: 

B. Ruzvelt diyor ki : lenen kanalların, gerekse çamurlu top 
İsveç hükümeti, memleketin ve 

Bothnie körfezinin bitaraflığını daha 
iyi bir surette garanti etmek için Aa
land adaları ile İsveç sahilleri arasına 
mayınlar koymağa karar vermiştir. 

Her kulüp veya teşekkül bu müsa
bakalara üçer kişilik takımlarla işti
dik edecektir. 

üçten az müsabık ile iştirak eden 
kulüp, takım tasnifine dahil olamı -
yacak, koşucuları ancak ferdi tasnif
te sıra alabileceklerdir. 

" Bu feci günlerin yerini daha me- rağm arzettiği müşkülat ge~ilmez en· 
sut başka günlere bırakacağını ve bu geller şeklinde tebarüz etmiştir. At • 
mesut günlerin Finlandiya milletine lar zorlukla kurtarılmış, top arabala:-ı 
bütün Amerika milletinin takdir ve çamurlara saplanmıştır. 
hayranlığını celbeden siyasi ve içti -

Bütün İsveç gazeteleri, kabinede 
yakında yapılacak değişiklikler ile 
meşgul olmalüadır. 

mai hür müesseseıerinin rahat ve in- Bulgaristan' da mebus serimi 
kıtasız bir surette inkişaf ettirmek l 

Başvekil Hansen bütün parti lider
leri ile istişare ha1indedir. 

D. N. B. 'nin istihbaratına göre, İs
veç hariciye nazırı S:ındler'in harici
ye nezaretinde kalacağı şüphelidir. 

Hitler· Fon Makenzen'i 

bizzat tebrik edecek 
Berlin, 6 a.a. - Bugün öğleyin B. 

Hitler'in fon Mackensen ailesine aid 
malikaneye gelmesi beklenilmektedir. 
Hitler'in bu ziyareti, bugün 90 yaşına 
girmiş olan Mareşala kendisinin v.e 
alman milletinin hakkındaki temennı
lerini şahsen bildirmek maksadına 
üsten ittir. 

Takım tasnifinde her koşucuya ya
rışı bitiriş sırasına göre sayı verile
ce.!<tir ve bu suretle en az sayı toplı
yan t;.kım galip ilan olunacaktır. . 
Takım tasnifinde iki takımın aynı 

sayı yekununu toplaması halinde bun
lardc:.n, koşucularının ferdt derecele
ri en yüksek olan takım galip ilan o
lunacaktır. 

imkanını vereceğini samimi bir su -
rette ümit ediyorum ,.. 

Amerika protestoya i§~irah 
edecell 

Hariciye müsteşarı B. Velles, Amerika 
hükıimetinin 21 Amerika milletinin Sovyet 
Rusyaya karşı yapacakları protestoya iştı
raka amade olduğunu bildirmiştir. 

Öğrenildiğine göre Arjantin, Uruguay, 
Bolivya ve Equateur, teşebbüste buıun -
muşlardır. • 

Tarih Büyükler Küçükler İzahatı Amerika İttihadının bitaraflığtna müte -
mesafe mesafe allik son beyannamenin 9 uncu maddesine 

10-12 5000 2500 istinad eden bu teşebbüs mucibınce bu be-
24-12 6000 3000 .. yannameyı imza etmiş olan biltiın mem -
27-12 Serbest Serbest (Ataturk koşusu) leketler, miıtecavizleri takbih etmek mec-

7- 1 6000 3000 1 buriyetindedirl<!r. 
21- 1 6000 3000 

4- 2 7500 3500 B.T.G. kır koşusu *** 
18- 2 6000 3000 Bölge birin.cilikleı:i FRANSA'da Finlandiyaya yapılan ta -
3. 3 6000 - Türkiye kır koşusu arruz, günün hiidıseleri arasında elan bi -

ı ciliği (Ankara.da).
1 

rinci planı işgal etmektedir. Zira, umumun 
24- 3 7000 _ Balkan kır koşusu takdirini kazanan Finlandiya, mukavemet -

kruvazörün tamir için bir Estonya Ii- 7. 4 
ınanına gittiğinin bildirilmesine mu-

ı ciliği (İstanbulda) ten başka, sovyetlerin tatbik ettikleri tarz, 
Maraton koşusuna hazırlık. 20 ki- bütün dünyanm muahezesiyle karşılanmak
lometre. Eu koşuya yalnız 21 ya- tadır. Bu n_ıu_ah~~e, mu.hase~at!_n başla.n.gı-
şıru ikmal etmiş 013.nlar girecek- cında kendım gostermış, çunku Sovy:tıer 

kabil, Sovyetler Birliği Baltık donan- lerciir. Birliği,. az ~ulunur kuvet ve . k~dretıyle, 
42 kilometre 195 m Türkiye ma- zayıf bır mıllete taarruz etmıştır. Fakat 
raton birinciliği (Ankarada). bugÜn, Molotof tarafından, diplomatik 

sahada ileri sürülen delillerden sonra, bu 
Hava şartları ne olursa olsun bu ı muaheze, daha şiddetli bir mahiyet alını~-

ması kumandanı, Kirov adındaki Sov- 21- 4 
yet kruvazörünün hasara uğramış ve 

.. l ı.. .... ~; Mlrihl-in<i• yapı- 1 tır. 
bir sovyet muhribinin Hangeo açıkla · 

.,., ~ ... _ .... ı..-.~_._~,. 
••• etmektedir. 

Donanma kumandanı, Kirov kru -
vazörünii.n 30 kilometre menzilli top· 
tara malik olduğunu, halbuki Hangoe 
adasındaki Finlandiya bataryalarının 
menzillerinin azami 25 kilometreden 
ibaret bulundut!,unu ilave etmektedir. 

Dir amerikalı gazetecinin 
anlattıkları 

Buna mukabil Riga ve Tallin t~ri-

lacaktır. 

Büyük hava muhalefeti (fırtına, 

şiddetli yağmur, tipi gibi) karşısında 
tehirine zaruret görülen müsabakalar 
müteakip boş haftada icra edilecektir. 

Uludağda kayak 
kursu açılıyor 

İTAL YA'ya gelince, fransız gazeteleri -
nin yazdıklarına göre, bu memlekette Fin
landiya lehine yapılan tezahürler, gitgide 
daha bariz şekil almaktadır. Sovyetlere a
lenen hareket edildiği halde zabıta müda
halede bulunmamaktadır. Bu da, İtalyan 
hükumetinin ne düşündüğünü açıkça gös-
terir. 

Zecri tedbirler meselesin.dCill dolayı Ce
nevre ile rabıtasını kesen Roma, Cenev -
reye en fa:ıla bağlı ve en fazla inanan aza 
kadar şiddetle sovyet taarruzunu takbih 
ediyor. Hülasa, Finlandiyarun milli istik -
lali ve dahili rejimi aleyhine müteveccih kiyle Stokholın'den Hensinki'ye ge -

len bir aınerikalı ga-ı:eted muhasema· 
tın ilk giin 1-eri zarfında finlandiyalı -
lar tarafından ciddi surette hasara uğ
ratılan Kirov zırhlısını gördüğünü 
söylemi~tir. Bu gazetecinin ifadesine 
nazaran geminin pupasında gayet bü
yUk iki yara mevcut olduğunu ve ge -
minin kerıdi vesaiti ile limandan ayrı
lamıya""'k bir halde' bulumP•ordu. 

. . .. .. .. ~.. vaki olan suykastin teşkil ettiği tavsif ka-
Beden terbıycsı umum mudurlugu bul etmez hareketi mağnen takbih husu -

bu sene Ulı•dağ'da bir kayak kursu 1 sunda, bütün vicdanlar birle!,;mektedir. 
açmağa karar vermiştir. Bu sene u-ı "'*" 
mum müdürlüğün kış sporlar progra- • ~~ÇAR1S!AN, Finlaıuiiy~ya ?lan sem 

patısıru resmı aııızlar vasıtasıyle ıfade et
mında yalnız kayak vardır. Ve bu miştir Parlamentoda beyanatta bulunan 
kurs, kayak rehber namzetleri yetiş - hariciye nazırı "Avrupada küçük ve cesur 
tirmek g~yesini taşımaktadır. İkin • Finlan~iy~ milleti ile Sovyet~er. arasın -

. • . ~ . da yenı hır harp patladı,. demıştır. Meb -
cıkanunun beşınde Uludagda faalıye- uslar finlandiyahları şiddetle alkışlamış -
te geçecek kurs yir01i gün devam ede- lardır. Bunu müteakip B. :releki_ şu söz-

Barlıca askeri endi§e kt" leı:i söyemiştir: "Kardeş Fınlandıya mil • 
ce ır. letinin mücadelesi yüreğimizi istirap ve 

Halen başlıca askeri endişe uzak 
~imal ile ve İsveç ve N orveçle müna -
kalenin anahtarı olan Ravonienvi de -
miryolu ve şose münakalatı merkezi 
ve Kemijki vadisi istikametindeki 
Sovyct tehdididir. 

Kursa evelemirde lstanbul'da açıl- elem ile dolduruyor. Macar milletinin Avl 
mış \re tedrisata devam etmekte bu - rupada. ifa ed~lec~k bir vazifesi vard~r. v .e 
1 · · ~ · Macarıstan hıç bır zaman emperyalızm ı
unan beden terbıyesı egıtmen kur- ı deali gütmemiş belki aile efradını sakafı 

sunu takip etmekte olan ve bilahare altında toplamak istiyen bir ideal takip et-i .. 
memleketin her tarafına taksim olu- mı~tır.,, 

Bütün cephelerde ve bütün nokta
larda tevkif edilen rus kıtaatı yalnız 
Kualajarvi istikametinde ilerliyebil -
mişlerdir. 

Rovanieminin 200 kilometre ka -
dar şarkında bulunan bu mevki mü-

cak gençler iştirak edeceklerdir. Bun 
lardan başka bölgeleri dahilinde kış 
sporları faaliyeti mevcut olan veya 
olabilecek vaziyette bulunan bölge -
ler bir veya iki kişi ile bu kursa i~ti
rak edebileceklerdir. 

him bir münakale noktası teşkil et - @ ...-
1 

mekte ve fin laponyasl üzerinde bütün ·;·U'.:'K.-D ... l~, ..... H ..... A 
8
·-E R l ER 

istikametlerde teşaub eden yedi yol \ ~ 
hu noktava müntehi olmaktadır. ..... ................................ --
Finlandiya'nın lslıandinavya ile x Toronto - 600 finlAndiyalı tarafın-

mu~•a•alasını kesmek irin dan Müddeiumumiliğe yapılan bir tah-
., "' :ı' kikat icrasını isteyen bir müracaat üze -

Aynı zamanda Botni körfezi niha- rine zabıta koministler muhitinde araş -
yetinde Finlandiyanm Tornio ve İs - tırmalar yapmış vazı vesaik ve kitaplar 

1. 1 · d müsadere etmiştir. 
veç'in Haparanda ıman arına gı en x Belgrat _ Politika gazetesi, iktisa-
demiryolu da bu noktadan hareket et- di müzakereleri idare etmek üzere, bir 
mektedir. macar hey'etinin, 8 kanunuevel buraya 

geleceğini yazmaktadır. 
Öyle görülüyor ki, Finlandiya'nın Madrid - General Franeo, doğunumun 

cenup müdafaasını zorlamak iktıda - 47 inci senesi münasebetile, İspan'yanın 
rında olmıyan Sovyet ordusu evele - her tarafından ve ecnebi memleketlerden 

birçok tebrik telgrafları almıştır. 
mirde Finlandiya ile diğer İskandi • X Tuluz - Burada çıkan bir yangın, 
navya memleketleri arasındaki müna - bir kundura fabrikasını temanıile tahrib 
kalatı kesmiye çalışacaktır. Bu bölge- etmiştir. Hasarat, mühimdir. 

X Berlin - Burada Berlin'in alman -
de Sovyet kıtaatının iaşesi için daha italyan cemiyetinin yeni binasının küşat 
kolay imkanlar mevcut olacağı hatır- resmi mutantan bir surette yapılmıştır. Ce 

miyetin fahri reisi Hess prensidir. 

"'*"' İSPANYA'da da Madrid ga:ıeteleri, sov-
yet Rusyanm Finlandiyaya tecavüzünü her 
gün daha ziyade şiddetle takbih etmekte 
ve bu tecavüzün bütün dünyada tevlit et
miş olduğu aksülimeli tebarüz ettirmek -
tedirler. 

Gazeteler, sovyot kuvetleri ile Finlandi
ya kuvetleri arasındaki mücadelenin nisbet
siz olduğunu kabul ve teslim etmekle bera- ı 
ber şimdiye kadar rusla.rm seri ve kati bir 
muvaffakiyet elde etmemiş olduklarına i
p.ret eylemektedirler. 

B. Nevil 
beyanatta 

Çemberleyn 
bu lunmıyacak 

Londra, 6. a.a. - B. Çemberlein bu
gün avam kamarasında beyanatta bu
lunmıyacaktır. Diğer taraftan avam 
kamarasında bu ayın 13 ünde gizli bir 
içtima yapılması pek muhtemeldir. 

Parlamento, noel münasebetiyle bu 
ayın 14 ünde içtimalarını tatil ede
cek ve 16 ikincikanun 1940 da yeniden 
toplanacaktır. 

Belgr::ıt, 6. a.a. - Sofya'dan öğre • 
nildiğine göre, gelecek meclis intih1-
batı hakkında bulgar hükümeti azası 
arasında mühim ihtilaflar mevcuttur. 

Bazı kimseler seçimin yapılmıyaca
ğını iddia etmektedirler. Bu arada bul 
gar hükümeti danslı süvareler de da· 
bil olduğu halde bütün umumi top • 
lantıları menetmiştir. 

HiUer fon Ribbentrop' un 

ba11 iJleri 
tevdi eHI 

gördüğü 

baıka birine 
Londra, 6 a.a. - Versailles muahe· 

desini imzalamaktan imtina etmiş olan 
alman devlet adamı Baron von Len -
ner alınan haberlere göre, Hitler tara· 
fından fevkalade işler için intihap o -
lunmuştur. Bu gibi işleri evelce von 
Ribbentrop yapıyordu. 

Von Lersner'in faaliyeti fiztriııe 

nazarı dikkati celbeden Daily Skech 
gazetesi von Lersner'in ilk vazifesinin 
Türkiye'ye sonra da Romanya'ya ait 
olduğunu yazmaktadır. 

Bir kaptıkaçtı kazası 
Antalya, 6 a.a. - Buraya gelmekte 

olan bir kaptı kaçtı Yenicede devril -
miş ve bu kaza neticesi şoför muavini 
ölmüş, yolculardan biri ağır olmak 
üzere dördü yaralanmıştır. 

..ııııııııııııııııııııııııııcııııııııııııt.. 

~ Muamele ve istihlak vergileri§ -: YAZAN: E - -: İsmail Hakkı Ülkmen : - -- -= vaddat umum müdürü : -- -: En son hükümlere göre yazıl- : 
: mıştır. 527 sayfa; fiatı 3 liradır. : 
: Tevzi yeri: Ankara' da Akba; İs- E 
E tanbul'da Üniversite kitap evleri.: 

= 4578 = - -'"111111111111111111111111111111111111111r"' 

5 gündenberi bütün Ankara 

ULUS 
salon1annı alkıştan sarsıyor .. 

takdirden çınlatıyor ... 
sinema aleminin 

• 
Eşsiz mucizesi 

Fransızca sözlü ve tamamen 
renkli 

VAT.AN KURTARAN 
ARSLAN 

Büyük muvaffakiyetlerle 
devam ediyor 

Ayrıca: Metro Jurnal en 
son dünya havadisleri 

Telefon: 6294 

latılmaktadır. X Tiran - Arnavutluk'taki italyan kl-
Bundan başka Petsamo mıntaka • tasrnm yeni başkumandanı korgene:ral 

sından gelen haberler, Sovyet kıtaatı Carlo Gelseo, dün Drac'da karaya çrkmır,ı 
ve buraya gelmiştir. 

ULUS Sinemasında 
tazyikinin artması muhtemel olduğu- x Roma _ Doktor Ley Miinih'den tay 
ıu bildirmektedir . yare ile buraya gelmiştir. Yanında birkaç 13 Birinci kanun Çarşamba saat 21 de 

Sovyet sahil muhafaza gemilerinin mem~r var~ı~: Roma'da korporasyonlar 
A • A • •• • ı nazırıyle goruşmeler yapacaktır. 

4 kanunuevelde Fınlandıya korfezın- x Londra - Havas ve harbiye nezaret 
rle Penisaari adası yakınınc\i bir Fin- !eri İngiliz k.ıra~ı. ve kıraliçesinin Fransa'
landiya deni -.altısını batırdıkları bil - d.a bu~una.n. ıngılı.~ ordusu ~rkinı~ hep-

• • • 1 sıne br:rer bırer nuel kartı gonderm~ge ka-
dırılmektedır. rar verdiğini ilin etmektedirler, 

MÜNİR NUREDDİN 
Konseri 



,. 
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Ankara Borsası 

5 1. haırun 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış Kapanış 

Londr:ı 
Nevyork 
Paris 
f.IIil.1.no 
Cenevre 
Am.sterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Soiya 
Prag 
Madrid 
Varı;ova 

Baclapcşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moalı:ova 

5.Z375 
130.35 

2.%75 
6.825 

29.30 
69.25 

21.575 
0.97 
1.6125 

13.605 

23.8075 
0.91875 
3.175 

31.625 
31 .175 

52375 
130.36 

2.%75 
6.825 

29.30 
69.25 

21.575 
0,97 
l.6125 

13.605 

23.8075 
0.91875 
3.175 

31.625 
31.175 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 İkramiyeli 
Erııani 19.70 19.70 
Sivas - Erzurum 
Hattı ls. 11. 19.- 19.-
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. III. 19.- 19.-
Sivaa - Erzurum 
Hattı ls. iV. 19.- 19.-
Sivu - Erzurum 
Hattı İs, V. 19.- 19.-

Not - Hizalarında rakam 
bulwunıyan dövizler ıçın 
fiyat te11cil edilmemiıtir. 

~'========================~ 

Dikili felôketzedelerine 
yardım edenler 

Dikili'de vukua gelen yer ıar11.ntııı )'Ü· 
zi..i.nden felakete uğrıyan vatandaşlarımıza 
.;1rdım olmak üzere (Askeri fabrikalar) 
<.il bir iane defteri açılarak fabrikalara. 
t.ıensup subay, mühendis, memur, usta ve 
i:;çilcrinin toplanuya başladıkları iane 
ye mahsuben ilk parti olarak (Askeri fab
r.kalar umum müdUrlüğil ) nden makbuz 
ı ~u~abilin<le cemiyetimiz veznesine dokuz 
< Jfada 2.402 lira 30 kuruş yatırılmı~ ve 
ı-~r defaaında netretmckte olduğumuz iane 
1 · cr.telerine idhal ediimiş ve gazete ile ilin 
<. , lmiıttir. 

~·ela.kete uı,';rıyan vatand1şlarımıza yar -
r' nı hususunda önayak o!an A!d~eri fahri -
katarın hayır sever ve şefkatli mensup -
larına gerek cemiyeLııüz ve gere!< feli -
1: :tzeU.eler namına en derin teıekkürleri • 
ı.1izi sunarız. 

Zabıt katiplerinin icra 

memurluğu imtihanı 
Halen zabıt katibi olarak çalışan 

meınurların icra memurları olabilme • 
!eri için Adliye Vekaletince yurdun 
bazı yerlerinde imtihanlar açılmıştı. 

Bu imtihanlara aid evraklar tamamen 
Vekalete gelmiş bulunmaktadır. Adli
ye Vekaleti imtihan evrakını tetkik et· 
mek üzere bir komisyon teşkil etmiş 
ve komisyon dün ilk toplantısını ya • 
parak tetkiklerine başlamıştır. Evra · 
kın tetkiki ve imtihanda muvaffak o
lanların tesbi ti bu ay sonunda belli o
labilecektir .. İmtihanda muvaffak o • 
}anlar yurdun muhtelif yerlerinde a • 
çık bulftnan icra memurluklarına tayin 
c..lunacaklardır. 

Belediyelerin tekaüt ve 
memurlar kanun projeleri 

Dahiliye Vekaleti, belediyeler için 
hazırlanan tekaüd ve belediye memur· 
ları kanun projeleri üzerindeki son e
tüdlerini yapmaktadır. Meri ve eski 
nizamname bugünkü ihtiyaca cevap 
verecek şekilde olmadığından Vekalet 
lıu projeleri hazırlamıştır. Yeni bele • 
c1iye memurları kanun projesinde her 
belediyenin bünyesine göre teşkilatı 
gösterilmiştir. Ve bütün belediye me
murlarının kadroları bünyelerine göre 
yekneaak olacaktır. 

ANKARA BELEDiYESi 

Satılık hayvanlar 
Ankara Belediyesinden: 
Başı boş olarak sokakta zabıta! be· 

lediye memurları tarafından bulunup 
Atpazarında lnbrız hanında muhafa· 
n edilmekte bulunan bir dişi merkep 
ile bir dişi hindinin sahibi zuhur et· 
mediğinden 12. 12. 939 salı gUnü aaat 
14 de kıbrız lıanınrle satılacağından 

lıazır bulunan mcnıurumuza milraca-
atları. (6256) 16195 

D DEMIRYOLLARI 

Sirked - Haydarpaşa 

ra:ıLol iskc'&'eıi eksiltmesi 
D. D. Yo!l..rı ~ı.tın Alma Ko : 
D.:vlct De:ı1iryolları idaresince Is

tanbul'da Sirkeci istasyonu ile Hay • 
darpa~a istasyonları arasında kurula· 
cak feribot servisi için bu istasyon .. 
!arda yanaıma iskeleleri inıaatı ilo 
sair ameliyatı:ı yapılması, bu işe ait 
v~hit fiyat cetvelinde ve mukavele 
projesine!: bozı i!:ive ve tadilat yapı· 
tarak yeniden kapalı zarf usulü ile ek 
siltmeye konmuştur. 

1 - E?.l işin muhammen bedeli (2) 
milyon liradır. 

:ı - İstekliler bu iıc ait ıartnameı 

..::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!::. 

Satılık ev arsa ve tarlalar 
Un fiyatları - . Ankara Defterdarlığından : 

--
-----------------

Belediye Reisliğinden : 
Un fiyatlarmda tereffü dolayısiyle 7. ı2. ı939 tarihine 

müıadif pertembe gününden itibaren birinci nevi ekmek 
fiyatı (10) kuruştan (10.25) kuruşa ve francala fiyatı 
(14) kuruttan (14.25) kuruşa çıkarılmıştır. Toptan ve pe· 
rakende un satış fiyatları da aşağıda gösterilmiştir. 
Sayın halita ilan olunur. {6272) ı6206 

Un Satış Fiyatları 

;; Değirmenlerde Uncu ve 

-·---

:= Bakkallarda = = Çuval Çuval Kilo _ = Kr. Kr. Kr. := Ekstra ekstra un SSO 975 ıs = 
- Ekstra francalalık un 900 925 ıs = = Birinci nevi un 750 775 13 = 
:= İkinci nevi. düzharman 625 650 10 = 
_ Üçüncü nevi un 325 350 5 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Katranh şose inşaat ilônı 

Demir ve telik Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 65,000 lira olup 4300 metro kadar 
tulü haiz katranlı şoeenin fenni ve umumi şartname muci
bince vahidi fiyatla.inşası üç gün müddetle Türkiye Demir 
ve Çelik fabrikaları müessese&i tarafından münakasaya 
konmuştur. 

Evı·ak bedelsiz olarak Karabük'te müessete inşa.at mü
dürlüğünden, Ankara'da Sümer Bank umumi müdürlüğü 
muamelat servisinden ve İ&tanbul'da Sümer Bank şube
sinden bedelsiz alınabilir. 

Tekliflerin en geç 12. 12. 1939 günü saat 12 ye kadar 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesesi ir.şaat mü
dürlüğüne gelmiş bulunması şarttır. Postada Yaki olabile-
cek gecikmeler kabul edilemez. 4587 

Boş, Diş, Romatizma, Siya.tik ve l<ulunç 

Ağrılarını geçirir, Gripe ve soğuk algınlığrna 
karşı iyi bir ilaçbr. 

NEOKÜRİN Bayanların ayba§ı sancılarını keser ve 
adeti kolaylaştırır. 

NEOKÜRİN kalbi ve böbrekleri yormaz ve 
mideyi bozmaz. 

Günde 2-3 adet alınır. Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 7306 

proje ve sair evrakı Devlet Demiryol- saik ibraz eden inşaat şirket veya mü
larının Ankara ve Sirkeci veznelerin· teahhitleri de eksiltmeye girebilir • 
den 50 lira mukabilinde alabilirler. ler. 

3 - Eksiltme; 17. 1. 940 tarihinde 6 - Bu i§e girmek isteyenler refe· 

Tahmin edi
len kıymeti 

Lira K. 
12.COO 00 

300 00 
300 00 

1.750 00 
500 00 
600 00 
100 00 
80 00 

400 00 
. 200 00 

280 00 
1. 750 00 

280 00 
20 00 

Kayıtlı 

kıymeti 

5.760 00 
300 00 
300 00 

1.750 00 
500 00 
600 00 
100 00 

80 00 
400 00 
200 00 
280 00 

1.750 00 
280 00 

20 00 

Mesaha 
miktarı 

940 M2. 
460 Dö. 
460 Dö. 

50 " 
10 .. 
12 ,, 

5 .. 
4 .. 
8 .. 

10 ,, 
8 .. 

50 u 

8 .. 
1 .. 

Cinsi 

Bahçeli Hane 
Arsa .. 
Tarla 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Mal1o0.llesi 

Yeniıehir 

Virancık 

.. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. 

Sokağı 

-Menekıe ., 
Göl .. 

.. .. .. .. .. .. 
.. .. 

No. 

5 
15 
16 
37 
19 
19 

8 
16 
39 

8 
14 
21 
38 
22 

1.!utasarrıfıntn i~m.1 

Esemeııli Beh;' 
Rauf, lhsan ve 
Huriye .. 

.. .. .. .. .. 
H 

H 

H .. 
Hazineye olan vergi borçlarına mukabil, borçluların tasarruflarında bulunan yukarda vasıfları yazılı 

menkul malların müzayede kaimcsinde yazılı ~artlar dairesinde mülkiyeti satılmak üzere 22-11-939 tarihind 
itibaren 21 gün müddetle aleni müzayede usuliyle arttırmaya konmuştur. 

Müzayede 12-12-939 tarihine müsadif salı günü saat 14 de başlıyarak son pey hadd ilayık görüldilğü sure 
ihalesinin yapılacağından isteklilerin muhammen bedellerinin % 7,5 ğu nisbetindeki muvakkat teminatını 
neten mal sandığına tediye ettiğine dair olan makbuzla birlikte Çankaya kaymakamlığında miltcşekkil 
komisyonuna müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (6099) 16051 

Aiôkadarlaro 
Ankara Defterdarlığından: 
Hazineye ait gayri menkullerin ta

mamen satılması veya hissei iştir.Sk 
karşılığı olarak Emliik Bankasına 
devri tckarrilr etmiştir. 
Şimdiye kadar hazineden taksitle 

gayri menkul almış olup da henüz i
potekli tapu senedi almamış olanla
rın bir yanlışlığa mahal kalmamak Ü· 

zere derhal Defterdarlık Milli Em!ak 
müdürlüğüne veya tapu sicil muha
fızlıklarına müracaatla tapu senetle
rini almaları ehemiyetle ilan olunur. 

(6148) 16090 

Bir avukat aranıyor 
An!tara Defterdarlığından: 

Ankara defterdarlığında 90 lira üc 
retli serbest bir hazine avukatlığı 

münhaldir. Taliplerin 9.12.939 cumar
tCsi gününe kadar Muhakemat müdür 
lüğünc müracaatları i13.n olunur. 

(6265) 16203 

OKULLAR 

(amaıır levazımı ve iskarpin 

alınacak 
,A:nlca.ra Bötae Sanat Okulu Mü • 

dürlüğünden: 
Okulumuz talebeleri için 1024 lira 

tutarındaki dört kalem çamaşır leva
zımı ile 1572 lira 50 kuruş tuatrında
ki iki kelem dahill ve harici iskarpin 
ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
Taliplerin şartnamelerle nümuneleri 
görmek üzere her gün okul direktör
lüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de 
yüzde yedi buçuk teminatlariyle bir
likte 8-12-939 cuma günü saat 15 te 
mektepler muhasebeciliği binasında 

toplanacak olan alım satım komisyo-
nuna mUracaatları. (6030) 15958 

ViLAYETLER 

1 kat Vil&yeti umumi meclisi salonun
da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 113 liradır. 
4 - Gazete ilan ücreti, Dellaliye 

·esmi ve diğer her türlü masarif at üze
rine ihale olunacağa aittir. 
· 5 - Eksiltmeye girecek olanlar vi-
1.'iyet adına Nafoı Miidürlüğünde mü
teşekkil ehliyet vesikası komisyona 
ihale tarihinden sekiz gün önce müra· 
caatla bu işin eksiltmesine girmek i
çin ehliyet vesikasını alacaklardır. 

6 - Ehliyet vesikasını, Ticaret oda
sındaki kaydinin vesikasını ibraz et
miyen istekliler eksiltmeye kabul e
dilmiyeceklerdir. 

7 - Daha fazla bilgi edinmek, keşif 
ve şartnamesini görmek istiyenlerin 
her gün daimi encümene müracaat et
meleri lüzumu il5.n olunur. 

(9990-6211) 16133 

Parke kaldırım inıaalı 
Tokat Vilayetinden : 

1 - Tokat Turhal yolunun 244+ 
277 - 244 +927 kilometreleri arasın
daki parke kaldırım ve beton turotvar 
inşaatı nafıa vekaletince tasdikli 
(22649) lira 13 kuruş keşif ve proje • 

niden münakasaya vuedilmittlr. 
pılacak işler: 

1 - Hali hazır haritada gösteril 
yen cephe ve bina vaziyetleri (1/5 
1/2000 mikyası) 

2 - Mevcut haritaların tchrin b 
hazır vaziyetiyle mukayesesi yapıl 

rak hasıl olmuş değişikliklerin har 
talar üzerine geçirilmesL 

3 - Şehirdeki ulu ağaç yerlerin· 
tespiti. 

4 - 1/2000 lik harita üzerinde me 
kfır saha ve şehrin tayin e<lilec:ek 
mar hududu ve kısmen çevresi dah • 
!inde kalan sahanın tesviye münhan • 
!erinin geçirilmeeidir. 

Muhammen bedel (1200) liradır. 

Münakasaya iştirik için veklletç 
musaddak ehliyetnameyi bai• bulun 
rnak şarttır. İbaletıi 6. 12. 939 çar 
ba günü saat 15 de belediye encüme 
n.inde yapılacaktır. İstekliJCTin mez 
kOr günde belediyeye müracaatları i 
!An olunur. (10019/6240) 1618 

Kanalizasyon projesi 

yaphnlecak 
!erine göre 20-12-939 tarihine rastlı- Samsun Belediye Rİyasetinİı:lent 
yan çarşamba gUnü saat 14 de umumi Denize akan Samsun §Chrl liğım· 
meclis salonunda eksiltmesi yapılmak larının sahile müvazi bir kanalla 
üzere kapalı zarf usuliyle eksiltme • Merd ırmağına akıtılması için yapıla· 
ye konulmuştur. cak ka!lalizııt\YOD Qı:oi~!'i 2. J l. Q]O 

z - tıVltk1< t teımn t 1"9~ nra ıııı tat!Iilnaen ıtınaren ill gun müddetle 
kuruştur. açık eksiltmeye konulmuftıır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenle • 1 - Proje bedel! olarak 900 lira ile· 
rin eksiltme için muayyen olan gün- ret verilecektir. 
den en az 8 gün evci Tokat nafıa mü- 2 - Muvakkat teminat 07 Un 50 
düdüğünde müteşekkil ehliyet vesi • kuru§tur. 
kası komisyonuna müracaatla ve<ıika 3 - Ş31"tname bedelm olarak bele· 
alması, ticaret odasında kayıtlı oldu- diye bq mühendisliğinden alınacak· 
ğunu gösterir diğer bir vesikayı da tır. 
hamil bulunması 18.zımdır. 4 - Açık ekıiltme 18. 12. 939 pa• 

4 - Teklif mektupları işbu vesi • zartesi günü saat 15 de belediye encü· 
kalar ve muvakkat teminatın makbuz meninde ve 2490 sayılı kanunun hü· 
veya banka mektubu ile birlikte ta • · kümleri dairesinde yapılacaktır. 
rifatı kanuniye dairesinde eksiltme Fazla tafsilat almak istiyenlerin be
saatından bir saat eveline kadar ko- lediye baş mühendisliğine müracaat• 
misyon reisliğine verilir. Ve muka • !arı ilAn olunur. 

16190 bil!nde makbuz alınır. (10020/6241) 
5 - Yukarda yazılı olanların bari • çarşamba güııü saat (16) da Ankara rans ve diğer vesaiklerini bir istidaya 

Devlet Demiryolları yol dairesinde bağlıyarak münakasa tarihinden en --------------- cinde gönderilecek teklif mektupıarı Kapalı zaı. f usulile eksil ime ilam 
kabul edilmez. toplanacak merkez 1. inci komisyo • az 15 gün evci Münakalat vekaletine 

nunca yapılacaktır. vermek suretiyle bu iş için ehliyet 
4 - Eksiltmeye girebilmek iç~n .ıs- v:sikaaı ~stiyecekl".r ve alacakl~rı eh

teklilerin teklif mektupları ile bırlık- lıyet vesıkasın.ı mun~kasa k~mısy?~u 
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki na verecek!erdır. Ehlıyet vesıkası ıçın 
aynı gün saat (15) e kadar makbuz münakasa tarihi~~en 15 gün eve! ?'~
mukabilinde komisyon reisliğine tev· pılmamış olan muracaatlar nazarı ıtı 
di etmiş olmaları 18.zımdır. bare alınmıyacaktır. 

• (6152) 16100 
a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy· . 

gun olmak üzere (73750) liralık mu- Münakasa günü tebdili 
vakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

5 - Münakasaya girecek taliplerin 
liman, aabit havuz ve eklüz gibi bü • 
yük su işleri yapmış ve elinde bu gi
bi işlere lüzumlu vesaiki mevcut şir
ket ve müteahhitlerden olması şart • 
tır. 

Ancak; gerek Tür ki yede ve gerek· 
se hariç bir memlekette (2) milyon li· 
ra veya aha ziyade kıymette bir nafıa 
işini bir ihale içinde taahhüt ederek 
bu taahhüdünü muvaffakiyetle yap • 
mış olan ve bu hususu milbeyyin ve-

Devlet Demiryollan 9. l§letme 
Müdürlüğünden: 

Ankarada Ulus, İstanbulda Yeni 
Sabah ve İzmirde Yeni Asır gazete· 
!erinin 24-26-28-30. 11. 939 nüshaların· 
da intişar etmiş olan ilana göre 11. 12. 
939 pazartesi 'günü saat 15 de müna
kasası yapılacağı bildirilen Sirkeci 
garı meydaniyle planında gösterilen 
yaların Topeka sistemi asfaltlanması 
işi görülen lüzum üzerine ayni şart
larla 25. 12. 939 pazartesi günü saat 
15 e bırakılmıştır. 

(9995/6224) 16185 

2 ah nacak • 
nevı 

.., yag 
D. D. Yollar· • ... tın Alma Komia yonundan: 

İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları a~ağıda 
yazılı iki liste muhteviyatı Sürtof ve Rezidü yağları 22. 12. 939 cuma günü 
saat 15 den itibaren sıra ile, kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu i!je girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettili vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar ko· 
misyon reisliğine vermeleri 13.zımdır. 

Şartnameler 390 kuruşa Ankara, ve Haydarpaıa veznelerinde satılmak
tadır. 

No. 
1 
2 

Miktarı ton İsmi 
300 Sürşof yağı 

600 Yazlık Rezidü yağı 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira 

96.000 
78.000 

.(6192) 

Lira 
6050 
5150 

l6184 

Elektrik, kalorifer ve 
sıhhi tesisat yaptırılacak 
Erzurum C. H. P. idare Heyeti 

Batkanhğından : 
I'apalı zarf usuliyle eksiltmeye ko

nulan iş: Erzurwnda yeni yapılmak
ta olan halkevinin elektrik kalorifer 
ve aıh! tesisat in§32tıdır. 

1 - Bu işin bedeli k01fi 33540 lira 
91 kuruştur. 

2 - Talipler bu işin evrakı fenni· 
yesini Erzurum Parti başkanlığında 
müteşekkil komisyonda okuyabilir • 
!er. 

3 - Bu işin, muvakkat temina.tı 
2515 lira 57 kuruştur. 

4 - Eksiltme 14-12-939 perşembe 
günü saat 15 de Erzurum parti başkan 
lığında mUteşekkil komisyonda yapı· 
!acaktır. 

5 - İstekliler eksiltme gününden 
sekiz gün evci villiyet makamına mü
racaatla alacakları vesika ile 939 yılı 
ticaret odasında kayıtlı bulundukları
na dair vesikayı dördüncü maddede 
yazılı eksiltme gilni.lnün saatından 
bir saat eve! teklif mektuplariyle bir
likte makbuz mukabili komisyona 
vermeleri !Azımdır. Bu saattan sonra 
verilen mektuplar kabul edilmediği 

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

Şose tômiri 
Tokat Valiliğinden: 
1 - Niksar. Erbaa yolunun 0+000-

1 +ooo K. M. arasındaki taşı evvelce 
hazır şose parçasının esaslı tamiratı 
Nafıa Vekaletince tasdikli 1498 lira 
keşfi mucibince açık eksiltmeye ko · 
nulmuştA. 

2 - Eksiltme 18-12-939 tarihine rast 
!ayan pazartesi gilnü saat 14,30 da To· 

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

7 - Her nevi rüsum, dellaıiye, ga
zete ililn ilcretleri üzerine ihale olu
nacağa aittir. 

8 - Daha ziyade bilgi edinmek is
tiyen, keşif, proje fenni ve eksiltme 
şartnamelerini görmek arzu edenle • 
rin daimi encümene müracaatları lü
zumu ilan olunur. (9757-6069) 16042 

Kömür nakil tesisatı yaptırılacak 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve 

Tünel işletmeleri Umum Müdürlü • 
ğünden : 

1 - Muhammen bedeli 120000 lira 
olan Sil.ihtar fabrikasının kömür na
kil tesisatı kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 7250 liradır. 
3 - Eksiltme 15. 1. 1940 pazartesi 

günü saat 15 de Metro han binasının 
betine! katında toplanacak olan Ar· 
tırma ve eksiltme komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Bu işe ait pliin ve şartnameler 
idare veznooinden 6 lira mukabilinde 
tedarik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarının şartname 
deki tarifat dairesinde hazırlanarak 

kanuni vesaikle birlikte 15. 1. 1940 
pazartesi günü saat 14 de kadar 7 in
ci kattaki komisyon katipliğine imza 
mukabilinde verilmiş bulunması la
zımdır. (9902/6167) 16150 

Harta yaptırılacak 
Kütahya Belediye Riyasetinden: 
Noksanlarının ikmali huswıu evel

ce milnakasaya vazedilmiş olan şehri· 
miz hali hazır haritalarının ikmali ne
vakısına talip zuhur etmedi~inden ye 

Muğla Valiliğinden: 

1- Eksiltmeye konulan it : Muğla 
hükumet konağı bodrum katiyle Ad· 
liye kısmının umum inıa,atı. 

2- Bu inşaatın keşif bedeli 1481S 
lira 74 kuruştur. 

3- Bu ın,aata ait evrak ıucılardır : 
A- Proje ',• 
B- Keıif cetveli 
C- Kapalı zarf usuliyle dııılltrne 

şartnamesi 
D- Bayındırlık işleri genel pnna • 

mesi 
E- Yapı işleri umumt fenni prtna• 

mesi 
F- Hususi şartname 
G- Fenni şartname 
İstekliler bu işe ait evrakı Muğla 

Nafıa Müdürlüğünden görebilirler. 
4- Eksiltme 22. 12. 939 cuma günil 

saat 15 de Muğla Nafıa Müdürlüğün· 
de teşekkül edecek komisyonda yapı· 
lacaktır. 

5- Muvakkat teminat 1113 lira 43 
kuruştur. 

6- İsteklilerin eksiltmeye girebil· 
meleri için bu seneye ait ticaret oda· 
sıncla kayıtlı bulunduklarına dair ve· 
sika ile ihaleden en az sekiz gün eve! 
resmen vilJyet makamına nıürac2atia 
alacakları ehliyet vesikasını ibraz et· 
meleri ıazımdır. 

7- Teklif mektupları yukarıda 
dördüncü maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Muğla Vilayeti ~:a
fıa Müdürlüğü odasında müteşek\il 
komisyon reisliğine makbuz mu kal: .. 
!inde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek m:ktupi;r 
dördüncü maddede yazılı saate koı ,., :r 
gelmiş bulunmısı ve dış zarfın mtib'jr 
mumu ile kapatılm'ş olıııası l~zıın·l~r. 
Postada vaki ol<l,..,,1 g~cikır 1 • 1 :r ka!,·11 
edilmez. " 10085 ,. (6276) 16207 
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M1LLI MÜDAFAA 

Tahta manevra sand!ğı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

l?ıisyonundan: 
k Beher a.dedine tahmin edilen fiyatı 600 
ın~ruş olan 84-0 adet tahta manevra sandırı 
·Uteahhit nam ve hesabma 25 birinciJdi. 
~~ 939 pazartesi günü saat 10 da A.nkarada 
'· M:. V. satın alma KO. da açık eksiltme 

suretiyle satın alınacağından isteklilerin 
~ezkur gün ve saatta 378 liralık ilk temi
ııatJan ile birlikte komisyona müracaatla-
rı. (6236) 16186 

Top ko~um beygiri ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Kı>

l?ıisyonundan: 
Beııerine thmin edilen fiyatı 398 üç yüz 

!oksa.n sekiz lira olan 829 ba:t top koşu
·ı.~ beygiri müteahhit nam ve hesabına 2'4 
1
' 1nci kanun 94-0 çarşamba günü saat 15 
~; açık eksiltme suretiyle Ankarada M. 
'" V. satın alma KO. da satın almaca-
~!ndan isteklilerin mezkur tarihte on ye
.,~ bin yedi yüz kırk yedi lira G.'l kuruşluk 
~·.ot teminatları ile birlikte Ankarada M. 
" 1• V. mtın alma KO. da bulunmaları ve 
rartname alacakların da 16 lira 50 kuruş
tıUk vezne makbuzları ile mezkG.r komisyo-
a ınüracaatla şartnamesini almaları. 

(6Z3ü) • 16ı87 

Tımar fH(ası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

?nisyonundan: 
.. 'Beher adedine tahmin edilen fiyatı (110) 

}'ü:ı; on kuruş olan (10.000 :2S.OOO) on bin ili 
~•tnıi beş bin adet tımar fırçası kapalı 
~a:f usulü ile münakasaya konmuştur. !
·~lesi 23.12.939 cumartesi günü saat on 
bırdedir. İlk teminatı (2062,5) iki bin alt
t.ı.ış iki lira elli kuruştur. Evsaf ve şart
tıh:;ı.ınesi (138) yüz otuz sekiz kuruş muka-

1linde M. M V. &atın alma komisyonun
dan alrnabili;. İsteklilerin kanunun emir 
~tiği belgelerle ihale saatmdan bir saat 
c"eline kadar M. M. V. satın alma komis-
l'oııuna gelmeleri. (6'238) ı6ı88 

Yafakhk pamuk ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

llı.i syonundan: 
1 - 1500 kilo yataklık pamuk pazarlrkla 

&atın alınacaktır. Muhammen bedeli 870 
l:ra olup kati teminat miktarı 130 lira 50 
kuruştur. Pazarlığı 9.ı2.939 cumartesi gü
':•u saat 10 da hava satın alma komisyonun.
c:a Yapılacaktır. Şartnme ve nümuncsi her 
~un komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
llıuayyen gün ve saatte kati teminat ve ka
ııuııı belgeleriyle komisyonda bulwııma.Ları. 

(6258) 16ı97 

Otobüs alınacak 
M. M. V eki.leti Satın Alma K.o· 

bıisyonundan: 
1 - Bir adet Jrilçülı: ot-obüs pazarlıkla 

'~tın ahnacaktır. Muhammen bedeli (SSOO) 
~ra olup kati tem.inat miktarı (525) lira
ır. Pazarlığı 9.12.939 cumartesi günü sa

a~. 11 dedir. İdari ve fenni şartnamesi her rn komisyonda ıörlilebilir. İsteklilerin 
atı teminat ve kanuni belgeleriyle muaY-

>~n gün ve aaatta hava müsteşarlığı: satın 
lllına komisyonunda bulunmaları. (6259) 

16198 

Dört adet etüv ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma o

llıisyonundan: 
1 - Dört a.det etüv kapalı zarfla eksilt

~eye konulmuştur Muhammen bedeli 7600 
~ra olup ilk temi~t miktarı (570) liradır. 
t apalt ıarfla eksiltmesi 23.ı2.939 cumar• 
esı ıilnü saat 11 de L V. sa un alma komis

YonlUlda yapılacaktır. İdari ve f=ıni ııart
fatneııi her ~ komisyonda ~örülebilir. 
•teklilerin muayyen gün ve saatten bir sa

~t eve] ilk teminat ve teklif mektuplarxru 
~iıyona vC'I'meleri. (6260 ) ı6199 

Elektrik feneri ve 

pili alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

bıisyonundan: 
400 adet Daymon üç renkli elektrik fe

neri 4()0 pili, 500 ampülti puarlıkla acıtın 
alınacaktır. Pazarlıtı 8,12.939 cuma günil 
~at 11 dedir. Taliplerin muayyen vakitte 
•YJ.. M. V. Sa. Al. Ko da bulunmaları 

(6261) ı6'200 
......__ 

..... MALiYE VEKALETi 

Eski paralar hakkında 
Maliye Vekaletinden ı 

1 - 2257 numaralı madeni ufaklık pa 
ta kanunun sekizinci maddeai muci • 
hince mevkii tedavülden kaldırılan eı 
ki bronz be§ ve iki buçuk kuruşluklar· 
la nikel bir kuruşluklar 31 K. evel 1939 
tarihinden sonra devlet borçlarına mu 
kabil gerek malsandıkları ve gerekse 
liazine veznedarlığını ifa eden ve zi
raat bankalarınca dahi kabul edilmi
}°ecektir. 

Binaenaleyh ellerinde bu nevi para 
bulunanların bunları mezkfir tarihe ka 
clar devlet borçlan mukabilinde mal· 
•andıklariyle merkez ve ziraat banka
lı şubesine yatırmaları ilan olunur. 

(5059) 15228 

Daktilo aranıyor 
~ ~aliye Vekaleti Kefalet Sandığı 
eııliğinden : • 

1
. Sand; ğımızcla münhal bulunan (75) 
ı;-a ücretli daktiloluk için 11. 12. 939 
~alartesi günü saat 14 de (Maliye 
, ekfıleti tahsil!i.t müdürlüğü daire3in· 

c;.;:) imtihan yapılacaktır. 
İmtihana girecek taliplerin (Me -

111llrin kanununun 5 inci maddesi mu· 
~~hince) aşağıdaki vesaiki (11. 12. 
• . ,9 günfi saat 12 ye kadar) tapu ka
~estro umum müdürlüğü binasının 
lıtt katındal:i sandık muhasebeciliği 
r: e tevdi etm<!leri lazımdır. 

1 - Pullu ve fotoğraflı istida. 
2 - Hüsnühal kağıdı ve mahkt'.imi· 

~·eu sabıkası olmadığına dair müdde
•ı.:ınumilikten alınacak vesika. 

3 - Sıhat şahadetnamesi. 

4 - Nüfus hüviyet cilzdanı. 
5 - Resmi ve hususi. müessesatta 

çalışanlardan talip olacakların (hiz -
met müddetlerine ait vesika ibraz et-
meleri.) (6223) 16161 

ZlRAA T VEKALETi 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 
ah nacak 

Ziraat Vekaletinden : 
Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 

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

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk
li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul 
luğun beherine 750 ve Diksharonun 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e 
dilmiş~ir. 

ı - İhale 14 birinci kanun perşem 
be günü saat 15 de Ziraat vekaleti bi
nasında müteşekkil satın alma kom.is 
yonunda yapılacaktır. 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 
adet 5 Diksli 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 mü 
dilrlüğünden parasız olarak verilir. 

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

3 Çeşit kimyevi madde 

oh nacaktır 
Etlik Distof ajin laboratuvarlan 

Müdürlüğünden: • 
İki bin kilo tetreklörilr iki bin kilo 

jelatin beş yüz kilo gliserin kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Muvakkat teminat 585 liradır. Ta
liplerin 2490 No.lu artırma \re eksilt
me kanununda yazılı vasıflan haiz 
olması şarttır. Şartnameler müeıssese
de parasız olarak verilr. 

(6264) 16202 

HARiCiYE VEKALETi 

Benzin ahnac·ak 

LEVAZIM A.MlRLlCl 

10.000 kilo ıehriye ah nacak 
Ankara Levazon Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
ı - 10.000 kilo ,ehriyenin açık eksilt -

mesi 8-12-939 saat 15 de Ankara L V. S.rnir
liği satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - Muhammen bedeli 2500 Ura ilk te
minatı ıs7 lira 50 kuruştur. Şartname ve 
nümuneai komisyonda görülür. İsteklilerin 
kanuni vesika ve teminatla belli vakitte 
komisyonda bulunmaları. (6020) 15954 

Makarna alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - 40.000 kilo makarna.nm kapalt :zarf

la eksiltlllC6i 11-12-939 saat 15 de Anka.ta 
L V. imirliği sa.tın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8800 lira ilk te
minatı 660 liradır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
ve ticaret odası vesikalariyle belli vakitte 
komisyonda bulunmaları. (6021) ı595S 

Un ahnacak 
Ankara Levazun Amirıliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
(300000) kilo un kapalı zarfla alına -

caktır. Muhammen bedeli (3ıSOO) lıira o • 
lup muvakkat teminatı (2362) lira (50) ku· 
ruştur. Eksiltmesi 18 - 1. ci k3.n. - 939 pa
zartesi günü saat ıs de Çorum askeri sa -
tmalma komisyonunda yapılacaktır. Tek -
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
eveline kadar makbuz mukabilinde komis
yon reisliğine verilmesi llzımdır. lıtekli . 
ler ııartnameyi komisyondan parasız olarak 
alabilirler. (6089) 16035 

Un alrnacak 
Ankara Levazım Amil"liği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Birliklerin ıenelik lhtiyM:J olan 

(570000) kilo un kapalı zarf usuliylo ek -
&iltmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnamesi Maraeta askeri. İstan
bul, Ankara levazım Amirlikleri ıatın alma 
lromiıyoolarmdadır. İıtekliler prtnameyi 
komisyonlarda okuyabilirler. 

3 - ttbıı s10000 kilo unun muhammen 
tutarı (7ı250) liradır. 

4 - Şartnamesi üzere Uçte bir milı::dar 
fazlası da dahil oldutu halde ilk teminatı 
6593 lira 7S kuruştur. 

5 - Eksiltme 15 1. ci kin. - 9S9 cuma 
günll uat ı5 e kadar teklif mektuplarını 
(Maratta asker!) Sa. AL Ko. ba,ıkanbima 
verecek ve yUıut ~öodereceklerdir. Bn sa
atten sonra verilen ve yahnt gönderilev 
mektuplar dmmıyacaktır. Saat ayan daire 
saatiyle yapılacktu. 

7 - 2490 ıyıh kanmıun hllkiimlerlne •• 
bilhuaa (32) maddesin. unun olml;yan 
ınelı:1-Plarm ahl:pleri ekıafltmeye iftirak 
ettlıfhni1eceıktir. (G101) leo415 

Pirinç ahnacak 

liklerinin 50.000 kilo sadeyağı ihtiyacı ka- selen izolatör açık eksiltmeye çıka -
pah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 22 birincikanun 939 cuma nim.ıştır. 
günü saat 15 de İzmirde Kı~lada İzmir le- 2) Muhammen bedel (1400) muvak
vazım amirliği satırı alma komisyonunda kat teminat (105) lira olup eksiltme
yaprlacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 49000 liradır. si, 9 kanunusani 940 ıalı günü saat 
4 - Teminatı muvakkate akçası 3675 (15) Ankarada P.T.T. Umum Müdür 

lir;d~ İstekliler ticaret odasında kamtlı lük binasındaki satınlama komisyo -
olduklarına dair vesika göstermek mec • nunda yapılacaktır. 
buriyetin.dedirler. 3) İstekliler, muvakkat teminat mak 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 24g(I b b k 
sayılı kanunun iıki ve üçüucü maddelerin uz veya an a mektubu ile kanuni 
ve şartnamesi.nıde yazdı vcsik.alan ve te • vesikalarını hfunilen mezkur gün ve 
minatı muvakkateleriyle birlikte ihale sa- saatte o komisyona müracaat edecek
atinden evel mezk!lr komisyona müracaat- lerdir. 
ları. (6268) ı62'04 

Pirinç ahnacak 
Ankara Lev.aznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - 5000 kilo pirincin pazarlıkla eksilt· 

mesi 9-12-939 aaaıt 11 de Ankara L V. 4 • 
mirliği satın alma k.omiıoyonunda yapıla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 1100 lira bıtt to
minatı 16S liradır. Şartname ve nümu.nesi 
komisyonda görülür. Belli vakitte komia -
yona müracaat edilmesi. (6270) 16205 

HARiTA UMUM Md. 

4) Şartnameler, Ankarada P.T.T. 
Levazım, İstanbulda P.T.T. Levazım 
ayniyat şubesi Müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. (6012) 

15966 

ANKARA V ALlLtCl 

Şose inşası ve sınai 

imalat 
Ankara Valiliğinden: 

l - Çerikli - Sungurlu yolunun 
00 + 400 - 8 + 400 üncü kilometre
leri arasında yapılacak şose ve sınai 

Harta Genel Direktörlüğünden: imlat inşaatı 25.12.939 pazartesi gü
l - Harita genel dire1ı:törlüiü kartog- nü saat 15 de vilayet daimi encüme· 

raf pbesinin ihtiyacı için pıbesinde mev- ninde ihalesi yapılmak üzere kapalı 
cut nümuneleri gibi 50 kilo beyaz çinko_ zarf usuliyle eksiltmeye konulınucı.-

Muhtelif boyalar 

alınacak 

boya.sı, ı5o kilo beyaz trans paran bo :t 

yam, 150 kilo koyu bezir yağı,. S kilo tur. 
tmoepa.ran boyası, ı kilo siyah tanjir bo- 2 _ Kecı.if bedeli (47698) lira (14) 
:rast pu:arlıkla eatm alı.nacaktır. :t 

2 - Pazarlık 7. 1. inci kS.nun. 939 per - kuruştur. 
tembe günü saat 15 de Cebecide genel di- 3 _ Muvakkat teminat (3577) lira 
rektörlük binasmda satm alma komisyo-
nmıda yapılacaktır. (37) kuruştur. 

3 - 5. bl<enı malzemenin muhammen 1 
tutan (606) lira (50) kuruııtur. 4 - steklilcrin teklif mektupları-

4 - Ta.liplerıin yuıkanda yazılı gün ve nı teminat mektup veya makbuzlariy
aa.ıı.tta teminattan ile beraber komisyona le ticaret odası vesikalarını ve Nafıa 
celmeleri. <616ı) ı6183 müdürlüğünden bu iş için alacakları 

fenni ehliyet vesikalariyle birlikte 

GOMROK VE iNHiSARLAR V. yukarıda adı geçen günde saat 14 de 
kadar encümen reisliğine vermiş ol
maları. 

Tamirat yaptırılacak 5 - Bu işe ait keşif ve şaTtnameyi 
Ankara lııhisarlar 

ğündeıı: 

Ba,müdürlü- (119) kuruş mukabilinde Nafıa mü
düdüğünden alabilecekleri. 

1 - Çankırı tuzlasına isale edihniş 
olan au.yun menbaında vukua gelen 
Hl tahribatının izalesi için 349 lira 
60 kurqtan ibaret keşif varakasına 
gGre yapslmuı mukta.zi tamirat i9i a-

(6263) 

FAKÜLTELER 

16201 

çık puarhğa konulmuştur. K f 
2 - Açık pazarlık ve ihale muame- ipi 1 zarf USUIİle eksilfmeİIİDI 

DEVLET ORMAN iŞ. 

. Satılık çam tomruğu 
Dursunbey Devlet Orman lş1 

·

me&i Revir Amirliğinden: 

1 - Dursunbey Devlet orman i ( • 
si istasyon temruk deposunda 69 "'O. 
lu istifade mevcut (512) adet muadili 
(527) metremikap (877) desimetre ı li 
kap çam tomruğu açık arttırma ile sa
tılığa çıkarılmıştır. 

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

3 - Tomruklara ait satış şartnar:ıe
si Ankara İstanbul Balıkesir orm.:ın 
Çevirge Müdürlüklerine ve Dursun -
bey revir amirliğinde görülebilir. 

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

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

6 - İstekliler muvakkat teminatla· 
rını hamilen 13-12-939 çarşamba günü 
saat 15 de Dursunbey Revir amirliği

ne müracaatları ilan olunur. (9905/, 
6163) 160~J 

Satıllk çam tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Somılö. 

ken Revir Amirliğinden: 

1 - Somdöken orman işletmesinin 
Beylikahır ve Alpu istasyonlarına 

(13) er kilometre mesafede bulunan 
Bozan köyü deposundaki istifte mev· 
cut 1139 adede muadil 611,384 metre 
mikap gayri mamfil çam tomruğu a
çık artırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların baş kesme pay __ _ 
n mevcut ve k bukları soyulmuş olup 
hacimleri kabuksuz orta kuturları ile 
bütün boyları üzerinden hesaplanmış
tır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankarada orman umum müdürlü
ğünde Ankara ve İstanbul orman çe
virge müdürlükleri ile Eskişehirde 

Somdöken Revir amirliğinde ~rüle
hilir. 

4 - Tomruklann ~lı<=r metre mi
kAp gayri mamiililnün muhammen be· 
deli 14 lira 45 kuruştur. 

Hariciye Vekaletinden : Ankara Levazan Amirliği Satın lesi 25. 12. 939 tarihinde saat 115 da 

1 
_Satın alınacak 18200 litre ben- Alma Komisyonundan ı banblar caddesinde baş nıildürllik Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

5 - İsteklilerin 662 lira 59 kurus 
muvakkat teminat akçesi ile 15.12.939 
cuma günü saat 15 de Eskiıehlr Sor_,. 
döken Revir ~rliğine müracaatla-Zin açık eksı.ltmeye konulmuAtur. • ı - İzmir ınUe.tabkem mevki birlikleri. binasında toplan--ak komı·s~onda ~ Fakültesi Direktörlüğünden : 

"' a.1ll 71500 kilo pilavlık pirinç ihti,.acı b • ..... J ya 
2 - Tahmin edilen bedel 2336,40 pah zarf usullyle eksiltmeye konmuştur. pılaeaktır. 9. 12. 939 cumartesi günü saat 11 de rı. (6257) U5195 

ve muvakkat teminat 175,23 kuruştur. 2 - lhale.i 1+1z.93g perıembe günü 3 - Taliplerin 26 lira 25 kuruş ilk Ankara mektepler muhasebeciliğinde 
~ --n- .. --· ·-~- ~!}.~ (~~ ~~liai.. ·-•- _.. ......... ile w .. uıc- -y-1 .. edl- topJanac:ak olan eJcsJJtme komimyonun
gUnO. saat 16 da Ankarada vek!let aa- ,a - Tahmin edilen tutan 18007 lira 50 len gi1n ve saatte konıiayona milra~- da 7240 lira muhammen bedelli muh-
tın alma komisyonunda yapılacaktır. kuru:ıtur. atları nan olunur. (6241) 16191 telif mobilyaların kapalı zarf usuıı·y-

4 - Teminatı muvııkbta akçesl lS!l(i 

ASKERIFABRlKALAR 

4 - Talipler teminat mektup veya liradır. H 
1 

le eksiltmesi y~ılacaktır. 
makbuzlarını mezkC\r tarihte komiı· 5 - "Şartnametl her &Un komiıyonda Q ftQ YQ ptl rl Q CQ k Eksiltme §artnameıi ve teferruatı 
yona tevdi etmeleri ve şartnameyi al· ırö7ı~ İıtelı:Ulor ticaret odasmda kayıtlı mektepler muhasebeciliğine yatırıla-

5 lon Aleminyum Lak al1111<a:t 
mak ietiyenlerin veldlet levazım mil- olduldanna dair vesika göıtemıek mec.bu. Ankara lnhlaarlar Bapüdürlü. c:ak beş lira bedel mukabilinde fakül-

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüiü Merkez Satnı Alma Komis~ 
yonuııdanı 

dürlüğünc mtlracaatları, rlJ'etlndedlrlor. iilnd.eıu te hesap memurluğundan alınır. 
(5980) 15919 7 - Eksiltmeye lftlrak edecekler 2'490 

ORMAN KORUMA 

Sığır eti ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan• 

lık Satm Alma Komisyonundan ı 
ı - Orman koruma ııenel komutanlık 

taliıngihı ihtiyacı için 45.000 kilo 111Jr eti
ne talip çıkmadıiından yerıılden kapalı zarf 
usuliylo ihaleai 1+ı2-1939 pcrıembe &ünü 
aaat 11 de Ankarada • Yenitcbirde komu. 
tanlık binasındaki aatın alma komiıyo • 
nunda yapxlacaktrr. 

2 - Muhammen bedell 12GOO lira ve mu
vakkat teminatı 945 liradır. 

a - Şartnamesi her gün utm alma ko
misyonunda görülebilir. 

4 - İıteklilerin şartnamesinde yanlı 
vesikalarla beraber teklif mektuplannı iha
le aaııtmdan bir saat evetine kadar koınls
yona vermeleri ntn olunur, 

(6633) 15001 

ORMAN UMUM MD. 

Muhasebeci ahnacak 
Orman Umum Müdürlüiünden : 
Orman umum müdUrlUğilne bağlı 

devlet ormanları işletme revirler.inde 
çalıştırılmak üzere imtihanla muhaıe· 
bed alınacaktır. 

1 - :Muhasebecilere 3656 sayılı ka
nunun hUltilmleri dairesinde ayda 170 
liraya kadar ilctet verile<:ek ve ve bu 
kanun mucibince terfi ettirilecekler -
dir. 

2 - Taliplerin yübek iktisat ve ti
caret mektebi mezunu olmaları lbım
dır. 

3 - Memurin kanununun dördüncü 
maddesindeki şartları haiz olmaları 

lazımdır. 
4 - İmtihan 27-12-939 çarşamba gü

nü saat 10 da orman umum müdürlü· 
ğtinde yapılacaktır. 

5 - Taliplerin 26-12-939 akşamına 
kadar aşağıda gösterilen vesikaları ile 
birlikte orman umum müdürlüğüne 

müracaadarı. 

A) Nüfus cüzdanı, hüsnühal ilmü -
haberi. 

B) Diploma veya sureti, 
C) Askerlik vesikası veya sureti, 
D) Varsa bonservisleri veya surct-

eri. (6210) 16153 

saydı kanunun 2 vo !. ci1 maddelerinde ve 1 - Çan.kın tuzlasının yaptırıla- Muvakkat teminat 543 liradır. 
ıartnamealndo :rasdı vealkalariylo teminat eak 1/500 mikyash bir topoğraf harl- İsteklilerin teklif mektuplarını mu· 

Tahmin edilen bedeli {4650) Ura olan 5 
ton aleminyum lak ukorl fabrikalar umum 
mlidürliiiü merkez satm alma komisyonun
ca 11.12.939 pazartesi günü saat 15.30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komieyondn verilir. Taliple
rin muvakkat temio.at olan (348) lira (75) 
kurut ve 2490 nwna.ralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesai.kle komisyoncu ol -
madıklanna ve bu 1,1e alAıkadar tüccardan 
olduklarm.a dair ticaret odası vesikasiyle 
me:zk(lı &1in ve aaatte komisyona müracaat· 

ve tekllf mektoplamu ihale aaatindcn en tıa ilu: · · f vak az bir saat evet komi~yona vermiı bulu - sının an ışı ennt fa.rtnanıeırine kat teminat ve şartnamede yazılı 
nacaklardır. (6102) 16047 göre açık pazarlığa konulmuştur. . vesikalarla birlikte ayni gün saat 10 a 

Yulaf alınacak 2 - Harita ruhsatlyeli bir mühen- kadar makbuz mukabilinde komisyo-
dise veya topoğrafa yaptmla<:aktır. na vermeleri. (5981) 15939 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan: 

İhale günü talibi çrkmıyan komut.aı:ılığa 
bağlı birlikler ihtiyacı için 96.000 kilo yu
lafın tekrar kapalı &arfla münakasası ya
pılacaktır. Zarflar komisyona 26.12.939 sa
lı günü saat 10,.30 da verilmiş olacaktır. 
Beher .kilosunun muhammen fiyatı 7 ku
ruştur. İlk teminatı 504 liradır. İsteklile· 
rin belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar Fındıklıda komutanlık satın alma ko· 
misyonuna teklif mektuplarını vermeleri. 

(6254) ı6193 

Yün çorap alınacak 
Ankara Levazım Amirliti Satm 

Alma Komiayonundan: 
44300 çift yün ~orap alı.nacaktır. Kapalı 

zarfla elcıilt.meıai 25.ı2.939 pazartesi günü 
ıaat ıs de Tophanede İltanbul L v. inıir
liği aatm alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli .ı2ı50 lira ilk ıtemi.nat:ı ı66ı 
lira 2S lcuruıtur. Şartnameıi ve nümwıesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
valkaalriyle beraber teklif ınoktupla.rtnı 
ihale ıaatindan bir saat evcllne kadar ko
miıyoııa vermelesi. (6255) ı6ıll4 

3 - Açık pazarlık 25. 12. 939 tari-
hinde saat 15 de bankalar caddesinde 
baş mfüfürlük binasında toplanacak 
komisyonda icra edilecektir. 

4 - Açık pazarlığa iştirak ede~ek 
taliplerin bedeli muhaınmene göre i
daremize ilk evel 45 lira muvakkat 
teminat vermeleri lazımdır. 

5 - Şartnameyi şimdiden görmek 
ve fazla izahat almak istiyenler her 
giln baı müdürlüğümüz tuz fen şube
si milbendiıliğine müracaat edebilir
ler. 

6 - Açık pazarlıfa iştltik edecek
lerin vesaikiyle birlikte gelmeleri i
Hln olunur. (6248) Hil92 

P. T. VE T. MODORLOCO 

Porselon izolatör 

Sade yağı a 1 ınacok at.nacak 
Ankara Levazma Amirliği Satm P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Alma Komisyonundan: 1 1) İdare ihtiyacı için 2000 adet por-
ı - İzmir müstahkem mevki merkez blt- L__ 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliii Satın Alma Komisyonundan 

Cinsi Miktan Muhaınmen B. İlk Teminatı 
Kilo Lira K1'. Lira Kr. 

Koyun eti 7000 2800 00 210 oo 
Kırıkkale askeri sanat lisesi talebesinin ihtiyacı olan 7000 kilo koyun eti 8 - Birin· 

ci kanun - 939 cuma ıünil saat ıs de açık ekıiltme He alınac.ktır. 
Kanun! ,artları haiz isteklilerin 210 lira dan ibaret ilk teminatlarını Kmkkale as

keri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün 
ve saatte Mp. Sa. Al. Ko.na gelmeleri. (5997) 15923 

Ekmek alınacôk 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komieyonundan ı 

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

Ekmek 42000 4620 00 S46 SO 
Kırıkkale askert sanat lisesi talebesiyle kadro erlerinin ihtiyacı olan (4ZOOO) ki

lo ekmek 8-12-939 cwna günü saat 14 de açık ebilt.ıne ile alınacaktır. Kanuni ıartla
rr haiz isteklllerin 346 lira 50 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fab
rikalar mahasebecilifi veznesine tnakbus ınukabilindo )'&Utarak bolli ~ •e saatte 
Mp. Sı. Al. komiJ7oawıa aclm.ıcı-i. (6000. · .15~24 

BANKALAR lan. (6122) ı6077 

Memur alınacak 200 ton kurıun ahnacak 
Emlak ve Eytam Bankasmdan: Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lütü Merkez Satınalma Komisyo -
1- Bankamızın Ankara merkezi nundan : 

İzmir şubesine birer İstanbul şube ~ Tahmin edilen bedeli (63.000) lira olan 
sine iki memur namzedi alıncak ve 200 ton kurşun A&kert Fabrikalar umum 
müsabaka imtihanı 27. 12• 1939 çar _ miidürliliü merke:ı satın alına koınisyo • 

nw:ı.ca 11-12-939 pazartesi günü saat 15 de 
şanba gUnU aaat on da merkez ve şu- pazarlrkla ihale edilecektir. Şartname (3) 
belerimizde yapılacaktır. lira (15) kuruı mukabilinde komisyondan 
2- Müsabakaya girebilmek için, verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

(4-400) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
A- YUksek mektep veya liae mezu- ve 3. maddelerindeki veaaikle komisyoncu 

nu olmak; olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccar-
dan olduklarına dair ticaret odası vesi • 

B- Yaşı on sekizden aşağı ( on ·~- kasiyle me:ı:kOr gün ve saatte komisyona 
kizini bitirecek ) otuzdan yukarı ol • müracaatları. (6119) lf095 

mamak, 20 kalem resim malzemesi 
C- Askerliğini yapmış veya bu hiz-

metle alakası kalmamış bulunmak prt ahnacak 
tır. 

3- Bu evsafı haiz olanlar tahriri Askeri Fabriklaar Umum Mii-
imtihanda muvaffak oldukları takdir- dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
:le, muvaffakıyet derecelerine göre, migyonu:ndan: 
YUksek mektep mezunu ise kendile _ Tahmin edilen bedeli (695) lira olan 

20 kalem reıim malzemesi Askeri Fabri -
rine 80-100 lira, liseyi bitirmiş ise 60- kalar umum müdürliiğü merkez satın al -
75 lira ücret verilecektir. ma komisyonunca 19-12-939 salı günü sa-

4- İsteklilerin fazla mal"'mat al _ at 14 de pazarlıkla ihale eıdilecektir. Şart-
"' name paraı;ız olarak komisyondan verilir. 

mak Üzere 22. 12. 1939 cuma gününe Taliplerin muvakkat teminat olan (52) li
kadar Merkez ve Şubelerimizde Zat ra (13) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 

İ 2 ve 3, maddelerindeki veıaikle komisyon
şleri servisine mliracaat etmeleri lti- cu o!madıklarına ve bu isle al!kadar tile _ 

zumu ilan olunur. _(6277) 162081 cardan oduklarına ı:aır tıcaret od:ftı vesi·:a 
siyle mezkur gi.ın ve saatte komisyona 
müracaatları. ( 6ZOS) l61Z2 

350 metre mikabı çıralı çam tahtası ( J,5:4XO, lSX0,025 eb'adrnda ) 
350 metre mikabı çıro.lı çam tahtası ( 3,5:4XO, ISX0,025 eb':ıdında ) 
800 metre mikabı çrrah çam tahtası ( 3,5:4XO, 22X0,025 eb'admda ) 

Tamamen çam verilemediği takdirde her kalemin msfı küknar ola
bilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Meı·kez Satın Alma Komis. 
yonundan ı 

Tahmin edilen bedeli (139.000) lira olan ehat ve mikta ı lan yukarıda yazılı üç k;ılem 
çıralı çam tahtası Askeri Fabrikalar Umum :Mıidu~lü,.,ii Merkl!z satııı al:na kom:~riJ
nunca ıı-ı2-ı939 pazartesi günü saat 16 da paz:ırJıı..la ılıale ct.l !etektir, Şartname ( .? ı 
lira (45) kuruı mukabilin:le komisyondan verilir. Taliplerin muvakl:at t~minat o b.1 
(4700) lira ve 2400 numarah kanunun ı ve 3. maddelerindeki vcs~ikle kr •o"syoncu ol
madıklarına ve bu iıle alakadar tüccardan olduklarına dir ticaret odası vcsik~s=yıe 
mezkQr ı\ln vo sa&tto komııyoııa mliraçutl&rı, (616ı2) l610·ı 



-8-

-ı 

' ! 
'· 

!').. (:, 

1. 
t 
l 
1 

... 
• 

.. _....,, 
... ;,. . 
' ..... ~ 
. . . ... _ ~•. 

·.ı - , • 
. , . '. "'\. 

s o u fi l 41· 
C i HA 

Memur alınacak 
Türkiye iş Bankasından :' 
1 - Bankamızın muhtelif tubelerinde çalııtırılmak 

üzere müsabaka ile 15 memur alınacaktır. Müsabaka imti • 
hanlan 25 B. Kanım 1939 pazartesi günü Ankara, İstanbul 
ve İzmir' de yapılacaktır. 

2 - İmtihana girebilmek için: 
A • Laakal lise mezunu olmak, 
B • On sekiz yatından aıağı ve otuz yatından yuka

n bulunmamak 
C ·Askerliğini yapmış olmak (askerliğini henüz 

yapmamı' olanlar muvakkat memur olarak alı
nacaklardır.) 

3 - Yukarda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahriri 
imtihanda muvaffak ola:nlar berayı tecrübe on bet gün ma· 
atsız olarak çalıştırılırlar. Bu müddetin hitamında mesaile· 
ri itibariyle de iyi not alanlar barem kanununda muayyen 
tahsisatla kadroya alınırlar. 

4 - Muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler 
tercih olunur. 

5 - imtihan neticesinde Banka hizmetine alınacak 15 
memurdan batka muvaffak olanlar, muvaffakiyet derece
lerine göre müessesede açılacak münhallere sıra ile alına • 
caklardır. 

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

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

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

idrar temin eder. idrarda kumların mesanede tatların 
teşekkülüne mani olur. 

DİKKAT: H E L M O B L Ö idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 
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ULUS 7. 12. 1939 

Sayın müşterilerimize 
Mili! Piyangonun devamlı biletleri· 

ni benden alan müşterilerimin 2 ve 3 
cü keşide biletlerini Bankalar Cad. 
Postahane yanında tütüncü EŞREF
ten namıma tebdilen almalarını rica 
ederim. 

Senelerdenberi bayilik yapan ve e
linden büyük ikramiyeler kazandıran 

Malul gazi Aziz Bulah Müjdever 

ZAYlLER 

Zayi Mühürler 

Hilmi Şahin, Tevfik Şahin adları· 
na yazılmış tatbik ı;nühürlerimiz kay
bolmuştur. Yenisini alacağımızdan 
eskilerinin hükmü yoktur. 

Tevfik Şahin, Hilmi Şahin 
4594 

Zayi - Maaş almakta olduğum mühürü
mü zayi etti_ğimdcn ve yenisini alacaiımdan 
eski miıbürı.imün hükmü olmadığı ilin o .. 
Iunur. Mustafa Tunç. 4591 
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Yeni. bembeyaz ısıklı ve gaweı idareli, 

7UNGSAAM • KRiPTON . 

amouııarının mükemmel, farzı ımaıım 
telceffUI eder. 

•• 

iSTANBUL - ANKARA :zMiR 

n o a r 

Sıcak ve Soğuk su • Telefon • Kalorifer 1 Dgnyolu T~ ban O UZ VOUIOr 

ve her türlü modern kanfor 

Zayi - 1327·1328 dcnı yılı sonunda Me
citözü kazası _rüştüyc mektebinden aldığım 
şahadetnamey1 kaybettim. Yenisini alaca .. 
ğımdan eskisinin hı.ikmü yoktur. Mecitözü 
Camiikebir mahalJcsindcn .S<1;yındrrh Si -
pahi oğullarından Arif oğlu Omcr Kork .. liiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~--------------ı~wwiilıiilıiiliiiliiiliiliiiwwiiim ınaz. 45Y6 ~ ~ ..llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllo 

Zayi - 1-10-B. 3600 No.lu milli piyango ENVER BAK 1. -c b • H • - - ':: bile•inıi kaybettim. üzerindeki bütün hak- e ecı astanesı = DAKllLO KURSU ~ 
!Hankmıkn fmakaül~fuz. bullunbdu~d ilini olunur. Cilt, Saç ve Zühreviye mütehassısı ,,,. 

u u tcsı ta e esın en •met Neci- : 65 inci devresine llkk§nunun := 
oıııu. 4597 Kadın terzisi o K ı A - "' 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

§ Düşman çocukları = ----'ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 

ULUS - :ro. inci yıl. - No: 6589 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Na!Jit ULUG 

ULUS Basnnevi ANKARA 

Anafartalar caddesindeki atel· 
yesini tevsi ederek işe başlamış-
tır. 4569 

r. ema rıcan : ilk haftasında başlıyacaktır. Tah· :=.,. 
: sil aranmaksızın herkes alınır. ::: 

Berlin Kıliniğinden mezun. ;: (BİR) ayda diploma verilir. Be· ~ 
Çocuk Sarayı kar~ısında Halıcı ;: lediye sırası Hanef apartmanı ~ 

- İbrahim Ap. Tel: 3101. - : No. 4 Tel: 3714 4429 := 
, ı 111111111111111111111111ıııııı1111111 r 

«==========================================~=~ 
YENi SİNEMA 

BU GECE 21 DE 
HONOLULU 

Fransızca sözlü 
Baş Rolde 

Brodvay Melodilerinin nazirsiı yıldızı 
ELEANOR POWELL 

GÜNDÜZ MATiNELERiNDE 
Son defa olarak 

SONSUZ AŞK 
Luise Rainer - Polette Goddart 

Seanslar 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

12.15 Ucuz Halk Matinestnde 
DANS İÇİN YARATILMIŞ 

HALK ve SUS Sinemalarında 
BU GÜN BU GECE 

1939 - 1940 sinema mevsiminin ikinci büyük Türk filmi 
T O S U N P A Ş A 

TÜRKÇE SÖZLÜ BÜYÜK KOMEDİ 
!ANASA REVUSÜ'nün İştirakiyle çevrilmiş zevk, neşe ve kahkaha filmidir. 

BAŞ ROLLERDE 
HAZIM - VASFI RIZA - HALİDE - MAHMUT - FERiHA TEVFiK 
- ŞEVK!YE - Musiki ve ıarkılan hazırlıyanlar : VESF! ve SABAHATTiN 

SEANSL1-.R 
SUS'da: 12 - 1~ - 16 - 18 - Gece: 2u.:> .... da 

HALK'da: 14.30 - 16.30 - IS.30 - GECE: 21 de 
Gece için her iki sinemada balkon b'.lctlerinin gündü7.den a!.Jtrılm::o~ı 

ehcmiyetlc rica olunur. 

Yeni Sinemada 9. !.kanun 939 cumartesiden itibaren sean slar 14.30 - 16.30 - 18.30 • Gece: 21 ol
mak üzere değiştirilmiştir. 


