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Kareli' de Sovyetlerin tazyikı arbyor 
döndü I:, Askeri heyetimi~ 

~~:.....~~~~~ 

Londra1dan 

Londra' daki temaslar tam 
.... 1 ..... 

- -- . .. - ··-

bir anlaşma ile neticelendi 
İstanbul, 7 ( Telefonla ) -

B:peyce zamandır Londra' da bu
lunan g"neral Kazım Orbay ve 
refikası ile albay Azmi Ataç, 
binbaşı Remzi Altun, tayyare 
yüzbaşısı Enver Akoğlu, kurmay 
yüzbaşısı Türkkan şehrimize gel
mişlerdir. 

Finlandiyalılar mukavemete devam ediyorlar .. . ...... . 

Ruslar mannerheim hattınn . 

yardıklarını ve Petsamo'yu 
aldıklarını bildiriyorlar 

Bu iki haber katiyetle tekzip olunuyo~· 
Helsinki, 7 a.a. - Finlandiya'nm bütün cephelerde mukavemc~ 

ti devam etmektedir. Finlandiyalılar 9iddetli bir mukavemet gö:;
termekte ve ruslar ancak büyük zorluklar ve büyük zayiat baha
sına ilerliyebilmektedir. 

Kareli berzahına karşı rus tazyiki artmaktadır. Bu bölgede ta~<
riben 100.000 rus askerinin tahşit edildiği bildiriliyor. Ruslar dağ. 
lar ve ormanlar üzerinden mümkün olduğu kadar tank ve topça· 
dem istifade ederek gayet ağır ilerlemektedir. 

Simal cephesinde, Petsamo yakınında, ruslar mühim müfreze
b;: ihracına devam etmektedirler. 

Kazım Orbay Sirkeci istasyo -
nunda şehrimizde bulunan akra
ba ve dostları tarafından karşı -
lanmış ve do.ğ'ruca Beşiktaş'taki Ruslar JJlannerheim hattını yarmışlar 
kainbiraderinin evine gitmiştir. Rusların Ladoga gölü şimalinde Salmi ile Suajaervi arasında yapmış ol-

General Orbay Paris'te Büyük Elçimiz 
IJ. Behiç Erkin tarafından selamlanırken 

dukları bütün taarruzlar, Sovyet kuvetlerinin adet itibariyle faikiyetine 
zrm r ay en ısıy e goru§en rağmen, akamete uğramıştır. Petsamo mıntakasında rusların limanı zaptet· Ka O b k d" • ı ·· ·· L Finlandiya askerleri bir yürüyu""§te 

(Sonu 5 ind sa~ada) ·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ miş olduklarına dalı bir şayia dev~ 
1 ran etmektedir. Fakat Finlandiyalı· 
lar, şehre isal eden bütün münakale 
yollarını tahrip etmişlerdir ve düş -
manın bu mevkide ilerlemesine mani 
olmak için bir müdafaa hattı ihzar et· 
mektedirler. 

Mahkum 
infiratlar 

Falih Rıfkı ATAY 
Eğer birçok taraflardan gelen ha

berler doğru ise, geçenlerde, Avru-
a.'nrn garp-ıinıalindeki bitaraf d • 

leUerden biri taarruza uğra.rnak il-

.tere idi. Fakat Belçika'nın müdaha· 
leai kati addedildiği için bu taarruz, 
hareketi yapacak olan kumandan • 
ların israrı ile, geri bırakılmıştır. 
Harbın ilk zamanlarında Avrupa 

devletlerinden çoğu, tecavüzden ma-
8Un kalmak İçin iki esas §arta ria -
Yete davet edilmiştir : Mütte • 
fiklerin teminatını reddetmek, a
tafarmda hiçbir blok teşebbüsünde 
bulunmamak, yani kati bir infirat 
hali muhafaza etmek ! Fakat hadi-
8eler gösteriyor ki infirat, tek ba§l• 
na avlanmak için sıra beklemek ma· 
tlasına geliyor. Çünkü bir gün bu 
lnahkUın infiratlar, ya müttefikler 
illeyhine bitaraflıklarmı bozmak, 
Yani bir taraf menfaatine hizmet et· 
lne!<, yahut istiklalleri tehlikeye gir· 
lnek arasında mebhut kalmaktadır· 
lar. Herhangi bir bitaraflığı ihlal 
etmek, bir veya birkaç silahlı mü • 
de.hale ve ihtilatı mukadder kıldığı 
2anıandır ki masun kalma talihi ar· 
tryor. 

Bugün, milli müdafaasını daha 
iyi sağlamak için, herhangi bir em· 
lliyet cephesine iştirak eden bir dev
let, eğer bu hareketten dolayı, tah
rikçi addedilerek tehdide uğramı -
Yorsa, tek ba§ma kaldığı vakrt ya 
lllüttefikler ablukası ile mücadele 
etıneğe, yahut bütün imkanlarını 
lnuhtaç taraf lehine kullanmağa 
lllecbur sayılmakta, ve başının üs -
tünde ayni tehdit kılıcı parlayıp 
11önmektedir. 

Gazeteleri hergün takip ediyo -
l'lız. Bugün için, yann için, herhangi 
hir tehlikeye uğramak mevkiinde 
hulunduğu iddia olunan devletler, 
hiçbir cephe ile İ§tirak gütmeyen bir 
hitaraflık politikası takip etmekte 
değil midirler? Bitaraflarm ticaret
leri altüst olmak ve ikide bir gemi • 
lerj batmaktan başka bir kusurlan 
"ar mıdır ? 

Bugün için Avrupa'da emniyet 
lllasunluğunun tek bir inancası var
dı?" : kuvet 1 Tek ba§ma kuvet, bir· 
h~şerek kuvet, ve hiç kimsede asla 
§Üphe bırakmıyan bir müdafaa ira -
desi 1 Eğer tertipler ve planlar var
sa, bunları ne infiratlar, ne de bita
t'aflıklar değiştirebiliyor : fakat ba
~an fili yardım ihtimalsizliği, belki 
de mevcut olmıyan tertip ve plan • 
ların hatıra gelmesine sebep oluyor! 

Şiındiye kadar müttefikler hiç 
kinııeden kendi cephelerinde harp
etnıeği istemediler. Silahlı veya ik-

(Sonu 3. üncü saı.fada) 

General Orbay ve heyetin diğer azalarının Paris'te alınmış 
bir resimleri 

• 

lngiliz ha va filosu 
şimali Alılıanya üzerinde 

Almanlar ·da dün Firth Of Forth1a 
neticesiz kalan bir hücum yaptılar 

Londra, 7 a.a. - Hava nezaretinin bir tebliği, İngiliz hava ku· 
vetlerinin dün akşam şimali Almanya üzeri1nde muvaff akiyetli 
bir uçuş yaptığını bildirmektedir. 

----ı Dün, düşman tayyareleri, şimal de-

B k· ı · . T' _ --&. 1 nizindeki, münferit ingiliz tayyarele-
OŞVe 1 1 mız ICO ret 1 rine taarruz teşebbüsünde bulunmuş-

v ,... . larsa da, cereyan eden hava müsade -
e ka 1 e tın de mel eri esnasında kanatları hasara uğ-

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam diiJı öğ. 
le üzeri Ticuet Vekaletine giderek Vekil, 
B. Nazmi Topçuoğlu ile bir saat kadar gÖ· 
rüşmüşlerdir. 

rıyarak üsleri istikametinde dönüp 
gitmiye mecbur olmuşlardır. Bugün 
öğleden biraz sonra, sekiz alman tay
yaresi Firth of Forth civarında sahi-

• • le yaklaşmışlardır. Bunlar, on ikiyi 
Vekıller H eyetı nde kırk beş geçe raddelerinde ingiliz 

!cra Vekilleri Heyeti dün saat 16 da tayyareleriyle müsademeye girişıniş-
Başvekalette toplanmıştrr. (a.a.) ı ler, fakat püskürtülmüşlerdir. Hiç bir 

(Sonu 5 inci sayfada) 

İngiliz tayyareleri cephane ve erzak nakliyatında da kullanılmaktadn. 
Resmimiz, ekmek yükliyen tayyareleri gösteriyor 

Manş denizinde 
ıııııııııııııııııırıııııırııııııııııııııııııııııııııııııı 

Bir Hollanda vapuru 
torpillenip batırıldı 

Bir Sovyet tebliği, Kızılordu kıta
atmın, Finlandiya ordusunu yetişti -
ren ingiliz generalinin ismine izafet
le Kik Majino hattı denilen Finlandi
ya mukavemet hattını yardıklarını bil 
dirmektcdir. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

HOLLANDA'DA BÜYÜK HEYECAN VAR! Zelzele mıntakasını 
Amsterdam, 7 a.a. - Nedel"tand kumpanyasının Taiandoen a~ 

dındaki Hollanda bayrağını hamil vapuru Manş denizinde bir 
tahtelbahir tarafından torpillenmiştir. 

teftiş ettikten sonra 

Harp gemilerini maynlerıden korumak için 
kullanılan paravan aleti, bir gemiden 

denize indiriliyor 

Dahiliye Vekili 
bugün (an kırt' dan 
Ankara'ya geliyor 

.Kastamonu, 7 a.a. - İki gündür şehri • 
mızde bulunmakta olan Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak refakatlerinde Kastamonu 
mebusu Rauf Orbay, Bingöl mebusu Nec -
mettin Sahir olduğu halde bugi.in saat do
kuzda Çankın'ya müteveccihen hareket et
mişlerdir 

Vekile: şehrin dışında bir askeri kıta 
selam resmini ifa etmiş bütün okullardan 
gelen birer grup talebe ile memurlar ve 
partililer tarafından teşyi olunmuştur. 
Kastamonu valisi Avni Doğan vekili vi • 
lare~ hududu olan llgaza kadar teşyi et - , 
mıştır. 

[Dahiliye Vekilimizin Kastamonuda söy -
lediği iki nutuk S inci SQ'.fanuzdadır.] 

Bu geminin hacmi, 8.159 ton idi. 
İçinde ancak bir iki yolcu vardı. Mü
rettebatın ve yolcuların yekunu 67 
kişiden ibaret idi. Mürettebattan altı 
kişi hakkında malfımat yoktur. 

Bütün yolcular ve mürettebattan 
sağ kalanlar bir italyan vapuru tara -
fından toplanarak bir Belçika vapu -
runa nakledilmiştir. 

Taiandoen, Hollanda'yı 28 İkinci -
teşrin'de ve Anvers'i bu ayın 4 ünde 
terketmişti. Felemenk hindistanına 
gidiyordu. 

Sıhiye Vekilimiz 
Erzurum' a gitti 

Erzincan, 7 a.a. - Sihat vekili Dr. Hu.ı 
liisi Alataş ile birlikte zelzele nuntaka -
sınıia tetkikatta bulunmak üzere Tercana 
giden valimiz Erzincana dönmüştür. 

Sıhiye vekilimiz de seyahatierine devam 
etmek üzere Erzuruma gitmişlerdir. 

Zelzele felaketzedeleri için 
:zeminlikler yapılacak 

Hadise, Hollanda'da çok şiddetli 
bir tesir uyandırmıştır. Ankara, 7 a.a. - Haber aldzğunrz:a ~ö-

re Tercandaki zelzele mmtakasrnı ziya • 
Bu bir alman tahtelbahri tarafın • ret ederek tetkikat yapan Sihat ve İçtimai 

elan bombardıman edilen ikinci Hol _ Muavene tvekili Dr. Hulusi Ala.taş zelze • 
landa gemisidir K k banl led~ evleri yıkılan köylülerin mevsim do-

. · aza ur arının layısıyle çadzrlarda barınmalan çok güç 
adedı hakkında henü~z ~~lfımat yok -ı olduğunu ve buralarda zeminlikler yapd • 

(Sonu 3 uncu sayfada) (Sonu S inci sayfada) 

Türk - Yugoslav futbol maçı 
• 

ilk maç cumartesi günü 
saat 14.30dayapılacak 

Yugoslav takımı bugün Ankara'ya geliyor 

Yarın Ankara' da ilk maçını yapacak olan Yugoılav iakımı 

(Yazısı S inci sayfada) 
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Maarif davamıza dair 

Türk muallimi berbat 
bir hôlde değildir! 

Muharrir Peyami Safa, iki üç mu
allimin kendisine gönderdikleri mek
tupları sıraladıktan sonra, nihayetine 
bir hakim cdasiyle bir "teşhis ve ça
re" paragrafı ilave ettiği dördüncü 
makalesini yazdı. Bu dördüncü ma· 
kale, kendi başına maarif davamızı 
halletmek istiycn bu muharrir arka
daıın acri yazılarından biridir ve "mu
allimlerin hali berbat" gibi dünyanın 
en berbat başlığını taşımaktadır. 

Bir sanat eserini vücuda getiren 
artist için mübaJaga, ı;ok defa, bir me
ziyet olur. Gene aanatk5r, kolay inan~ 
makta, hatta hakikate dilediği şcklı 
vermekte de muhtar sayılabilir. Fakat 
memleketin ihtisas istiycn, sabır ve 
vukufa lüzum gösteren bir ana - dava
aını ele alan bir muharrire sapasağ
lam bir tetkik metodu gerekir. 

Peyami'nin yakından tanıdığımız 
mizacı mübataı:aya meyyaldir ve onun 
için heyecanın öyl~ .bir cazibesi . ~e 
bir cezbesi vardır kı bır defa kendısı
nl ona kaptırdımıydı artık, müşkülpe
aent olmak gibi bir düşünüre pek lü
surnlu olan bir vasfa bile lüzumsuz 
nuariyle bakabilir. Bir müddet önce 
pek güç inanan b~ kalem sahibi, zih
nini saran bir mevzuun heyecanı için
de en kolay inananlar zümresine gir
ınigtir. Dediğimin doğru olduğuna de
liller verebilirim: 

Bir gün birisi kulağına mektepler
de talebeye verilen notlar (10) dan 
bete indirildi, diye fısıldamış, bir baş
ka giln bir başkası bir radyo progra
mı hakkında yalan yanlış şayialar 
nakletmiş; o da içinde yaşadığımız 
poıta, telgraf ve telefon asrının he_pi
mbe bağışladığı kolaylıklara ve ım
!<Anlara rağmen ufacık bir tetkik zah
ınetlnc girişmiyerck bunların aleyhin
de uzun uzun fıkralar yazmıştır. 

Bazıları onda suuniyet vehmedi
yorlar; bayır bu vehim, doğru değil
dir. Münevver bir kalem sahibi, maa
rif gibi hepimizi yürekten ilgilendi
ren bir davayı ele alırken neden kötU 
niyetlerle hareket etsin? Onun kusu
ru dcvtirdiği malzemenin çUcütUnU, 
ç..;ığını ayıklıyamamak. delillerini 
aabırlı ve ağır başlı bir süzgeçten ge
çircmcmektir. 

wMual!imlcrin hali berbat" başlığı
nı taşıyan dördüncü maarif makalesi
nin içinde istinsah edilen "muallim 
mektuplan,, nı da bu çürük çarık de
liller ve malzeme arasında sayabilir

ainiz. 
Eve!! bUtUn bu mektuplar, muay

yen mekteplerin kıymetleri teslim o
lunmut ıclihiyctli hocalarından de
ğil, bir takım Zcyd'lerlc Amir'lerdcn 
geliyor. Birinde imza ve adres yok -
tur. Peyami, "hepsinin imzası ve ad
resi bence malum. Gördüğüm lüzum 
üzerine bunları yazmıyorum.,, diye -
bilir. _ 

Fakat mesleklerine dair düşündül<
lcrini usulü dairesinde kendi mafcvk
lcrinc bildirecek yerde bir gazeteye, 
bir muharrire gönderen bu Zcyd ve 
Amir'Jcrin herhalde, bir dAvayı doğ
rultmak yolunda ortaya attıkları nl
didc fikir ve mütalealarının altına i
ıimlcrini koyacak kadar mcde~i cesa
rete sahip adamlar olmaları lazımge
lir. Bir mücahedc açılmışsa ve bu sa
vaşta zafer kazanılacaksa arkadaşı
mız, bu işte yegane ismi geçen kahra
man olmak daiyesinden vaz geçerek 
yardımına gelen takviye kıtalarının 
kumandanlarını da bize tanıtmalı de
ğil mi idi? 

Yazan: Nurettin ART AM 

hın mı çekileceğini bilmiyecck kadar 
kendi dilinin de cahilidir. 

Bir başka mektup sahibi, lise me -
zunlarının yardımcı muallim yapıl -
masiyle muallimlik kalitesinin düşü
rüldüğünden, bir başkası da Gazi Ter
biye Enstitüsünde üç sömestr okuyan 
ilk mektep öğretmenlerine yüksek 
mektep mezunu payesi verilmediğin
den şikayetçidir. Bu iki şikayetin iki
sine de makalesinde yer veren muhar
ririn düştüğü bu tenakuz karşısında 
büyük davanın ne kadar suyuna tirit 
tetkik edildiği neticesine varırsak 

haksız sayılır mıyız? 
Mektubunu "bize sık 11k "sizler 

memleketin fcragatkftr, fcdak~r un
surları, genç inkı13.pçılarısınız !,, der
ler. Bizler yemez, içmez melekler mi
yiz ?11 

diye bitiren ve bu sözleriyle fe
ragatten, fedakarlıktan hiç bir nasibi 
olmadığını ispat eden öğretmene eve
la: 

- Haşa, size kimse böyle bir tev
cihtc bulunmaz 1 diyelim. Aynı mek
tubun başında şöyle yolsuz bir dilek
çe var: 

"Ben lstanbul vilayetinin bir ilk 
mektep hocasıyım. 1935 senesinden 
15 aylık maaş farkı, 1939 senesinden 
J aylık gene maaş farkı, 1932 sene
sinden bir senelik mesken bedeli, ce
man yekiın 200 lira alacağım var. Bü
tün bunlardan vaz geçtik, bari bu ay
dan itibaren kanuni olan maaşımızı 

verseler.,, 
Ne kuvctli bir şikayet! değil mi? 

Muharririn bu §ikayctc makalceindc 
yer verirken ne kadar dikkat göster
diğini merak edenlere aynı gazetenin 
beşinci sayfasının üçüncil sütununu 
okumalarını tavsiye ederim~ Burada 
şunlar yazılıdır: 

"İstanbul ilk tedrisat muallimleri
nin müterakim dört aylık mesken be
dellerinin verilmesi için vali Lutfi 
Kırdar dün hususi muhasebeye emir 
vermiştir.,, 
Yukarıki ıatırlar, şikayet mektup

larının mahiyctı. ve keskin kılıc; kul
lanarak yanlış jhücumlara ka lkışan 
muharririn tetkike verdiği kıymet 
hakkında, sanırım ki, okuyanlara muh 
ta<ıar da olsa bir fikir vermiştir. 

Şimdi biraz da rakamların ve reali
tenin belagatiyle konuşalım: evela, 
ilk mektep muallimlerinin ma~şının 

20 liradan başlamasını kabul eden ye
ni baremin irfan ordusunu bilha .. a 
korumak istediğini kimse inkar ede
mez. 

Şiklyct mektuplarından birisi "Va
kıa eskiden 16 liradan baılıyordu ama 
Uç senede bir terfi vardı. Şimdi dört 
senede bir terfi ediyorlar.,, diyor. 

Halbuki eskiden bir muallim, hiç 
bir arızaya uğramaksızın terfi etse 16 
ve 17,5 merhalelerin! geçmek için altı 
sene bekledikten sonra 20 liraya va
rabilirdi. 

Bir de "şimdi bir ilk mektep mual
liminin maaşı 20 liradan başlıyor, gü
zel. Fakat ya altı sene hizmet etmiş 
olan bir muallim? O, 16 ile vazifey., 
başladı; 6 sene hizmet etti. O da bu
giln 20 lira alıyor. Neden onun 6 se
nelik hizmeti sayılmıyor?,, yollu bir 
şikayet var. 
Şunu söyliyclim ki bu, bir maarif 

değil, bir devlet, daha doğrusu, hazi
nenin tediye kabiliyeti mevzuudur. 
Yukarda ileri ıürülen arzuyu yerine 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

lJ L US 

Hukuk ilmini 
yayma Kurumu 

Bu seneki çalışmaluına 

ay sonunda ba~ıyacak 
Türk hukukiyatını ilerletmek ve bu 

nu diğer milletlere de tanıtmak mak
sadiyle beş senedenberi çalışmakta o
Jan "Hukuk İlmini Yayma Kurumu,, 
bu seneki mesaisine 28 Birincikanun
da başlıyacaktır, bu tarihten itibaren, 
kurum, gelecek sene nisanına kadar 
devam etmek üzere bir konferans se
risi tertip etıniıtir. Ayrıca her hafta 
ayrı birer mevzu üzerine radyo kon
feranslarına da devam edilecektir. 

Hukuk İlmini Yayma Kurumu adı
na, memleketin en güzide hukukçula
rı tarafından acnclcrdcnbcri veril -
mekte olan konferanslar yüksek mek
tep profesör ve talebeleri ve memle
ketin bütün münevverleri tarafın .. 
dan ciddi bir alaka ile takip olun -
maktadır. Türk hukukiyatını ilcr!ct· 
mek ve tanıtmak gayesi yolunda, ku
ruma bu faaliyet yılında da muvaffa
kiyctler temenni ederiz. 

Bu sene verilecek konferansların 

günlerini ve konfcransçıların isimle
rini yazıyoruz: 

23/ 12/ 939 B. Cemil Bilse! - Tanzi
mat ve beynelmilel münasebetlerimi
ze tesiri. 

6/ 1/ 940 B. Namık Zeki Aral - Hu -
kuki zaviyeden klcring usulil. 

20/ 1/ 940 Dr. Fahri Ecevit - Ceza
ya ehliyetin süpjcktif unsurları. 

3/ 2/ 940 B. Mazhar Nedim Göknil -
Türkiye'de yeni ve ileri deniz huku
ku ve yeni türk deniz ticareti ön layi
hasının ana hatları. 

17 / 2/ 940 B. Şükrü Baban - Paranın 
mahiyeti. 

2/ 3/ 940 Ticari şirketlerde iktisadi 
bakımdan devlet kontrolü. 

16/ 3/ 940 B. Cahit Oğuzoğlu - Me
deni hukukta viHlyet müessesesinin 
ebemi yet!. 

30/ 3/ 940 B. Şevket Mehmet Ali Bil
gişin - Ticari ve sınai hukukun teka
mülü. 

13/ 8/ 940 B. Krozat - zamanımızda 
devlet telakkilerinin bazı görünüş 

tarzları. 

27 / 4/ 940 B. Sıddık Sami Onar - Mü
esıeıe nazariyeıi. 

Konferanslar, programlarda göste
r ilen tarihlerde cumartesi günleri sa
at 15.30 da Ankara Halkevinde verile
cektir. 

Radyo ile verilen konferans günle
ri de her haftanın salı günleridir. 

Hukuk Fakültesi Dekanlığı 
Hukuk Fa.külteai profcaörler meclisi 

dün Adli>"! Vekili Fethi Okyar'ın reiıll -
tinden topl.&n&cak eakl dekan ceıa hukuku 
profeslSrU B.!ıa Kantar'ı dekanlıta ıeı;miı
ti<. Sayuı profeMSre mavallakiyct1er dile
riz. 

Mevludü nebevi 
Önümilzdcki pazar günü, Hamam

önü yakinindcki Tacüddin camilndc 
öğle namuını miltcakip mevlut oku -
nacaktır. Arzu edenler geldikleri tak
dirde cemaat! ıercflcndirccekleri bil-
dirilir. 4600 

Mesut bir nikôh 
Fen ve sanat umum mildUrlüğU ıu

be mUdUrlerinden albay Cemal Bükey 
kızı Bayan Leyli ile genç ve kıymet
li ıubay mühendiılcrimizden binbaşı 
Seyfi Kipmcn'in n!k1hları dUn Anka
ra belediye ıalonunda bir çok akraba 
ve doıtları huzuriylc icra cdilm!ttir. 
Tarafeyne ıonsuz ıaadetlcr temenni 
ederiz. 4608 

Bugünkü 
Meclis 

BOyük Millet Mccl!si bugün topla
nacaktır. Ruznamcdc, geçen celsede 
iktisat vekili olmadığı için görüşülc
miyen şu tek bir madde vardır: 

"- Sanayide kullanılan iptidai mad 
delerin gümrük resimlerinin indiril -
mcsine ve sanayinde kullanılan maki
ne aiilt ve edevat ve bunların yedek 
tecdit parçalarının gümrük resimleri
nin indirilmesi hakkında kanun Jayi -
halan ve İktisat, Gümrük ve inhisar
lar, Maliye ve Bütçe encilmenleri 
mazbataları. 

Çağrı 
X Sıhlye encümcıni bugün umum! heyet 

iç-timamdan eonra toplanacaktır. 

X Orman kanunu muvakkat encümeni bu
ıün heyeti umum.iyeden sonra toplanacak· 
tır. 

XAdllye Encilm<nl buciln saat 15.30 da 
topla.nacaktır. 

X Maliye encümeni bugün umumi heyet. 
te.n sonra toplanacaktır. 

Erzincan civarında 

bir petrol yatağı 
Erzincan vJ.liliıli, Mans ve Karakulak 

nahiyeleri arasında, Bozaga nahiyesi gar
binde ve Neflik daiı:nın şimal yamacında 
ıaz madeni adı ile hartalarda yeri göıte -
rilen bir petrol menbaı mevcut olduğunu 
ve halkın bu sudan alarak evlerin.de yak -
tıklannı ve zelzele merkezinin de bu yer
de toplandılmı, burada jeolojik ve pet -
rol bakımından tetkikat yapılmasına ıiddet 
le lüzum oldujunu al.ikalı vek21etlere bil
dimıiıtir. Keyfiyet tetkik olunmaktadır, 

Esasiye hukuku 
Anayasa Hukuku 

Yazan: Oeman Nuri Uman, Cilmhurlyet 
Merke.ı Bankası Hukuk MUp.viri. Bir 
Cilt: 300 oayfa 

Bu esere kl1lsik bir hukuku esasiye 
kitabındaki bütün bahisler alınmıı, 

Te§kilatı esasiyemizin tarihçesi, amil
leri ve hükümleri üzerinde durulmuı, 
bolşevizmc, faşizme, nasyonalizme te
mas edilmiş, kitabın aonuna tcşkildtı 
esasiycmizin seyir ve tckfunülünü gös 
teren ıiyas! ve teşrii vesikalarla bil
tün tadilleri muhtevi bir teıkilA.tı eaa-
sı c" u o m r. 

Fiyatı 2 liradır. Tevzi yeri: Anka
rada Akba ve Tarık Edip, latanbulda 
Üniversite kitap evleridir. 

ll-IAVA 

[?W:'>1l 
Şehrimizde hava sabahleyin 

hafif sisli idi 
Diin ~ch rimizde hava sabahleyin hafif 

aisli, sonralan az bulutlu geçmiş, rüzglr 
cenuptan saniyede en çok 6 metre kadar 
hızla esmiştir. En. düşük sıcaklık 4, en 
yiiksek sıcaklık da 15 derece olarak .kay ... 
dedilmittir. Yurtta, Karadeniz kıyıla_riyle 
orta, cenup ve cenubu$8rki Anadolu böl -
gelerinde hava bulutlu, Trakyada yai:mur
lu, doiu Anadoluda mevzii karlı, diğer 
yerler-de çok bulutlu seçmiştir. Z4 aaat i -
çinde mutedil yağrşlann metre murabbaına 
bıraktığ ı su miktarları Manavgatta 37, 
Altalyada 22, Vanda 11, Bodrumda 6, Es
kisehirde 4, Nazillide 3 kilogramdır. Bu 
sabah ölçülen kar örtW.Uniln toprak Us -
tündeki kalınlığı Ardahanda 10, Erzunım
da 14, Uludağda 20 santimetredir. Doğu 
bölgelerinde hava sakin kalmış, diğer böl
gelerde rlizgir ekseriyetle cenup ve cenubu 
garbi istikametlerinden saniyede en çok 7 
metre kadar hızla esmiıtir. Yurtta en 
yüksek sıcaklıklar: Kastamonuda 12, Kil -
tabyada 14, Boluda 15, Bahkesirde 18, tz. 
mirde 19, hkcndcrunda 20, Somsunda 22 
derecedir. 
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Fen aleminde : 

Su nimetleri 
insanın ve bütün mahluklann ashnın 

su olduğuna dair enteresan bir konferans 
Hidrobiolog, Doktor Kemal Bayrakçı radyoda "Su Nimetleri" ismindo 

aliika uyandıran bir konferans vermiştir. Bu konferansın mühim parçala
rını karilerimizin zevkle okuyacaklarına eminiz. 

Doktor Kemal Bayrakçı, Su Nimetlerinin başında balıkların gcldiğln.I 

diğer deniz mahsullerini anlatmış ve demiştir ki: 

Suyun balılctan başka diğer bir çok / meğe çalışırsak, görilrllz ki arzda en 
nimetleri daha vardır. Bu mahsuller eve! hemen hiç bir uzva malik olmı
balık kadar göze ça:rpmazlar ve nis- yan tam manasilc basit hayvanlar mcv 
peten de nadirdirlcr; çünkü her suda cut idiler. Böyle hayvanların yegino 
bulunmazlar. Bu cümleden olmak üze- yaşa)<t ilecekleri yer ise muhakkak 
re sünger başta gelir. denizdi. Çünkü, vücutlarının yanaın• 

Sahillerimizde mebzulen çıkan bu dan fazlası sudan ibaret olan bu lıay
süngerler, bir iki memleket hariç tu- vanların ka:rada y"'ıyabilrneleri içini 
tulursa, türk sularına inhisar eden bir tekmil uzuvlara tamamen malik olmıa
nimettir diye tavsif olunabilir. Hatta !arı, ve üstelik kemik iktisap etmek 
sularımızın bu vaziyetinden istifade suretiyle vücutlarının içinde ıu taz... 
olunarak suni sünger tarlaları hile yikiyle dışındaki hava tazyiki ..,....,_. 
yapmak kabildir. daıki farka mukavemet edebilmeler{ 

lstakoz, ietiridyc, midye gibi diğer icap ederdi. 
maddeler de gene su nimetlerinin Halbuki, denizde yaşıyabilmclı: lçlııa 
fazla para getiren kıamını teşkil e- bu uzuvlar muhalı:kalı: eurctte MlmD 
derler; ve memleketimizde de mcbzu- değildir. Şu halde, ilk hayvanlstıı. 

len mevcutturlar. basitliklerinin iktiza..ı, muhaldaık -
İnci de en kıymetli bir madde ol - rette denizde ya,amıg olmalanndaıa 

mak üzere ıu nimetlerine dahildir. başka bir imkan kalmadığı ve •bunan 
Bunlar muayyen midye cinslerinin i- bir hakikat olduğu kendiliğinden an
çindcn çıkarlar ... İşin garabeti §ura- laıılır. 
dadır ki, inci daima hasta midyelerin Konfcranscı bundan sonra bu mah· 
ifrazatından hasıl olmaktadır. İ§tc ja- !Qkların tekAmülleri için lüzumlu o -
ponlar, ileriki konferanılarıınızda da lan uzun zamana işaret etmiş ve de
mufassalen arzedeccğim vcçhilc bu mittir iki: 
midyeleri suni olarak hastalandırıyor- Canlı mah!Qkların böyle milyonlar
lar, ve böylece inci ziraati yapıı.bili - ca eencdc gcı;irdiklcri inkişaf ufa -
yorlar. batını bir sinema tcridi gibi bir kaç 

Böyle bir iki kelime ile hUUlsa cdl- ayda takip etmek imkanını bize (Em
lebilen bu su mahsulleri işlendikleri bryologie) ilmi vermektedir. İsmi ku
zaman, o kadar fazla neviler meydana !.aklara yabancı gelen (Embryologie) 
gelir ve o kadar fazla işlere yararlar ilmi, bütün canlı mahlfikatın kamın-
ki, 0 zaman insan bunları mühim bi - da ufacıcık bir tohumdan bir kaç ay 
rcr nimet diye tavsif etmekte tered-
düt bile etmez. zarfında, tam bir yavrunun nasıl mey-

Konferanscı burulan ııonra suların 
tcgekkülünden bunların iklim ve zi
raat üzerindeki tesirlerinden hah -
setmiş ve dem!ıtir ki : 

Buraya kadar ki izahatım ile gerek 
sulardan çıkan geylerin, gerekse zirai 
maddelerin, ve ayni zamanda iklimle
rin mutedil birer tekle gimıclerinin, 
hep birer •u nimeti oldukl.a.rıtıı _ anla:t
maga çalı tım. Dafül bUnaan lia§ka, 
suyun şifalı tu!rleri ve eaire gibi bir 
çok haıısaları vardır ki, onları da bu 
gruba dahil etmek pekal! mümkün
dür. Fakat fimdilik bu izahatı kafi 
görüyorum; çUnkU fazlası can ııkar. 

Şimdi, ıı<>n olarak ıu nimetinin en 
büyüğü ile, yani: insan da dahli oldu
ğu halde bütün hayvani ve nebati ha
yat ile m~gul olacağız. 

- Neden değil mi? 

- Çünkü, gördüğümüz canlı mah-
lukatın hepsinin aslı sudur. Bugün il
mi bir hakikat olarak meydana çık -
mıştır ki, insan da dahil olmak üzere, 
gerek hayvani ve gerekse nebati mad
delerin en mütekfunili, gördüğümüz 
tekilde halk olunmamışlardır. Bunlar, 
daha eve! kendilerinden daha basit o-
lan cinslerden çıkmışlar, ve zamanla 
tekamül ederek bugünkü hale gel
mişlerdir. 

İşi daha açık söylemek lbım ge -
lirse, bugün karada gördüğümüz ke
mikli hayvanlardan daha pek çok za
manlar eve! kemiksiz hayvanlar yan
tılmışlardır ... Bu kemiksiz hayvanla
rın da uzvi teşkilat itibariyle mükem
mel olanları, daha bu gibi uzuvlara 
malik olmıyan baıit kemiksiz hayvan
lardan daha sonra meydana gelmiş -
!erdir. Şu halde, biz arzın il:t teşek
külüne doğru giderek burada ilk ba
yatın nasıl meydana geldiğini öğren-

dana geldiğini tetkik eder. 
Meselll.: insanı ele alacak olursak. 

bir tek hücreden ibaret olan bir to -
humdan dokuz ay zarfında tam bir in· 
sanın nasıl hasıl olduğunu, ve ne gi .. 
bi safahat geçirdiğini anlamak bizi 
çok tenvir eder. Çünkü, vaktiyle dün
yada insan yok iken böyle tek hücre· 
li hayvanlar mevcut idiler. Bu to -

BlWdl'Toltl~ı\ıy~ ~ıttari 
inkişafı, ıe~bcst tabiatta milyonlarca 
senede yapmışlar ve en nihayet insanı 
meydana gctirml~lerdlr. 

Doktor Kemal Bayrakcı bundan 
sonra noktainazarını §Öyle anlırtmı§" 
tır: 

!ştc dört haftalık bir insan ya-vru 
sunu ana kamında tetkik cd~ gi!
rlirüz ki, bu mahlilk daha insana ben
zemez ve üstelik tıbkı bir balık gibi 
de galsamaları ta§ır. Hatta kendisi bir 
su içinde yüzer vaziyettedir. 

Bir koyun yavrusunu tetkik eder 
sek gene (3-4) haftalık bir vaziyette 
balığı andırır, ve tamamen bir su ha
yatı sürer. 
Tavukların yumurtalarını alıp i · 

çindeki civcivin ilk teşekkül safaha
tını tetkik edersek, gene su içinde yü
zen ve galsama ta§ıyan balık gibi bit 
§CY görürüz. 

Demek oluyor ki: bugün karada 
gördüğümüz insan, koyun, tavuk gi
bi muhtelif mahlfikat başka başka ~e
killerde oldukları halde, ilk tcııckkUl
lerinde biribirlerinden hemen hemen 
farksızdırlar. Üstelik, hepsi de suda 
yaşamaktadır. 

Biraz evci arzcttiğim husuıatı da 
bir araya toplıyacak olursak, gu neti
ceye varılır ki: en mUtckfunili de d4" 
bil olmak üzere bütün mahlilkat mil • 
yonlarca sene evci galsama taşırlar • 
mış ve suda yaşarlarmış ... 

- Söyliycne ne bakıyorsunuz; siz 
eöyclcncne bakınız 1 
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Daha kısa söylemek lazım gelfrac, 

aslımız sudur. Zaten vücutlarımı:nn 

hemen yarısının sudan ibaret olmaaı 
bunu teyit etmez mi? .. Bu meselcyo 
dair bir çok tecrlibelerlc söyledikleri· 
mizi i&bata devam etmek mümkilnse 
de ben burada kandan bahsetmekle i.k· 
tifa edeceğim. 

diyorsanız, bu söylenenlerin haki
kat ıilzgednden geçirilmesi, sabit ve 
menfi bir fikre saplanmıyanlar için, 
hiç de zor değildir. 

Makalenin istinsah ettiği ilk mek
tupta sekiz tane kadar "Maarif Veki
li" ve "J-Iasan - Ali Yücel" ktli.mele
ri ıay<:lım. Bunu ya•an muallim, aa
mimi bir endişe ile Maarif i~ini mi 
inceliyor, yoksa aıra y ı ıaygıyı unuta
rak yazdığı "fakat Haıan - Ali YU
cel'in muvaffakiyetsizliği bundan i
baret değildir .. gibi cümlelerle kendi 
vekiline, onun dahil bulunduğu hlikU
mctc ve o bükümete itimadını bildi
ren mecliıe akıl mı öğretiyordu, anlı· 
yamadım. 

Bir köy muallimindon geldiği söy
lenen mektuptaki şu geri demagoji
ye bakınız: 
"Artık buna talih değil, "dünya gü

nahı,, diyeceğim. inşallah öbUr dün
yada rahat ederiz. Çünkü ona mah
sup günahı bu dünyada çekmedeyiz.,, 

Gerilik ve demagoji için bile bilgi 
v• killtUre ihtiyaç bulunduğuna ka
naat getirmiyor musunuz? Peyami'
nin dava yoldaşı, fikir ve mütalea sc
!lmctinden geçtik, azabın mı, gllna-

Genç kalbi ! 
Tsbsbet kadar edebiyatın da üs

tadı olan "Lokman Hekim" lstan
bul gazetelerinden biri•inde verdi
ği öğütlerin sonuncusunda "gençle
rin kalbi" nden bahsediyordu. En
teresan mevzu değil mi? O kadar 
enteresan ki bundan bahsetmek i
çin, gerçekten, inaanın hem şiir ve 
edebiyat, hem de sıhat ve tababet
teki bilgisinin geniş olması JAzım
gelir. 

Üstadın vefalı bir okuru bu ma
kaleyi okuduktan sonra bana sor
du: 

- Fakat Lokman Hekim, neye 
gençlerin kalbinden başka bir mev
simde, meseli ilkbahara girerken 
bahsetmedi? 

Cevap verdim: 
- Kendisi orta yaşlı bir zattır. 

Onun için, muhakkak, eski ıarkı
larımızdan birisinde geçen şu be
yiti bilir: 
Kış geldi, firak açmadadır sineme yare, 
Vu~lat ıene mi ~:-1 riı güze' <~~h bahare? 

Kış mevsimi baharı özlettiğine 

göre .... 

Bir hediye listesi! 

lstanbul'daki Yeni Sabah gazete
si yeni açtığı bir müsabakaya girip 
kazanacak okurlarına dağıtacağı 

hediyelerin Jistesini neşrediyor. Bu 
liste, hem orijinal, hem de entere
sandır. 

Meseli bir kişiye bir çeki odun, 
on ki~iye kesme şeker, beş kişiye 
b~rer ~ilo sadeyağ, be~ kişiye zey
tınyagı verilecektir. 
Arkadaşımız birkaç kilo da un 

verseydi, o zaman karilerine .şu tav
siyede bulunabilirdi: 

- Bu odunla yalracağınız ateşin 
üzerinde bu yağla bu unu karı~tırır, 
yaptığınız helvayı tatlı tatlı yersi
niz/ ... 

Sözün kısası/ 

nson Postau arkadaşımızın ''Sö
zün bsası,. ba~ıklı bir sütunu var-

dır. Burada Ercüment Ekrem Ta
Ju'nun - bu, soyadını her imzasın .. 
da kullanarak öteki muharrirlere 
sık sık ders veren değerli dostu
muzun - güzel fıkralarını okuruz. 

Bazan bu yazı çıkmadığı zaman, 
"Sözün kısası" başlığının altında 

şöyle bir itizar cümlesi görUlilr: 
"Yazı çok olduğu için konamadı . ., 
Bence bu itizarı şöyle yapsalar 

daha iyi olacak: 
"Öteki sözler uzun tuttuğundan 

sözün kısaıına yer kalmadı.,, 

••• 
Aleopatra-nın kızı! 

Meşhur kıraJiçe Kleopatra'nın 
Roma'da kendisi için Kayserler ta
rafından yapılmış muhteşem sara
yın harabesi geçenlerde meydana 
çıkarılmıştı. Şimdi Kleopatra'nın 

bir de kızı bulunduğu anlaşılmış. 
Tarihi bir keşif. Fakat bana ÖY.-

le geliyor ki ahliik tarihi bu keşif
ten biç bir şey kazanmıyacaktır. 

••• 
Durrrnyan .makine! 

lsviçre'de saatçinin biri, hiç dur
mıyan bir saat yapmıya muvaffak 
olmuş. 

Hiç durmıyan makine ... Keşif mD
himdir. Şimdiye kadar hiç durmı
yan bir tek makine vardı: kötü pro
paganda ve tezvir makinesi! 

••• 
Aımanya aa •akal modası/ 

Almanya'da tıraş sabunu da vesi
ka ile ve kıt olarak verildiğinden 

sakal bırakanların ıayısı, gün geç

tikçe artıyormuş. 

Almanya, büyük harpte palabı

yıklı bir imparatorun kumandası 

altında harekete geçmişti. Bu harp
te de, demek ki, sakallılardan mii
rekkeıı. ordularla çarpışacaklar! 

l'. ı. 

Büyük üstat doktor (Galip Ata)nın, 
Ulus'taki (Hayat ve Sıhat) isimli kö
şesinde intişar eden hakikaten kıy -
metli makalelerinden birisinde: kanı
mızı bir cam kap içinde bir kaç aaat 
bıraktıktan sonra bu kabın bir kıs -
mında kırmızı bir tortunun ve müte
baki kısmında da (serum) dediğimiz 
beyaz bir suyun teşekkül cdecej;ini 
söylüyor. Du beyaz suyun tuzlu ol -
duğundan bahseden muhterem üstat, 
bunun daha bir çok cephelerden deniz 
suyu ile mukayese ede lıil e ce ~inden 
pek haklı olarak bahsediyor. 
Şu halde: aolımızın su, ve hem de 

deniz suyu olduğunda şüphe kalm.~
dı zannederim. 

ibadethanelerden şeref ıyt 
reımi alınmıyacak 

Devlet ıUrasr, umumi heyeti cami, mes .. 
cit, ki1ise, havra ve diğer ibadethane ola. .. 
rak kullanılan binaların ıserefiye resmin • 
den muafiyetine kıyas tarak.iylc karar ver• 
mietir. 
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( DIŞ POLITI KA J 
Finlôndiya dôvası 

Milletler Cemiyetinde Manş denizinde 
Beynelmilel münaaebetlerin tan ~ 

linıinde Millet Cemiyeti'nin müea -
•ir rol oynadığı devir o kadar arka
t:la. kalmııtır ki, ıimdi Finlandiya -
b.ın ıikayeti üzerine bu cemiyetin 
•dı ortaya atıldığı zaman, çok uzak 
bir tarihten bahaediliyonnuı gibi 
ieliyor. Fakat bu tarih pek o kadar 
~aki değildir, ve Milletler Cemiyeti
b.in bütün kusurlarına ve noksanla
rına rağmen, bugünkü anarıi içinde 

Bir Hollanda vapuru 
torpillenip batırıldı 

o devri hasretle hatırlamaktayız. 

(·Ba!jı 1 inci sayfada) 
tur. Gemi torpillendikten sonra yan
gın çıkmıştır. 

Taymia manaabında bir yunan 
vapuru mayne çarptı battı 

Londra, 7 a.a. - 3934 tonilatoluk 
yunan Paralos vapuru, Taymis nehri 
mansabında dün akşam bir mayne çar
parak batmıştır. Kumandanla iki m.ı
kinist ölmüştür. Geminin geri kalan 
22 kişilik mürettebatı bir ingiliz va -
puru tarafından sahilde bir şehre çı
karılarak burada hastahaneye yatırıl
mıfttr. 

Paralos vapuru, Anvers'ten mal al
mış, Pire'ye gitmekte idi. 

Bahriye nezareti, Washington ba -
lıkçı gemisinin şimal denizinde dün 
bir mayna çarparak battığını haber 
vermektedir. Sekiz ölil vardır. 

Hitler rejimi iktidara geçtikten 
lonra takip elliği ilk politika tabi
l'esi, Milletler Cemiyeti'ni yıkmaktı. 
binaenaleyh her vesile ile Milletler 
Cemiyeti'nin zaafından bahsedildi. 
Cülünç ve m&naaız olduğu ileri sü
.. üldü. Müsbet bir it yapıldığı zaman 
bunun yarım bir it olduğu tebarüz 
ettirildi. Bir iti yapamayınca da alay 
edildi. Almanya'nın Milletler Cemi
>'eti tetkilahna kartı mücadelesin
de ilk kazandığı yardımcı Polonya • 
dır. 1934 paktını imzalayan Polon
l'a beynelmilel münaaeb "rin tan• 
timinde Milletler Cemi, ..... i yolun • 
dan baıka yollarm takip edilmeai 
li.zım geldiğini ileri sürmefe bat -
ladı. Bilahare Antikomintern paktı 
lcuran Japonya, Almanya ve ltalya Muıadere edilen kaçak qya 
ile Almanya'nm 1, uyruğuna takılan Wilk ve Orsel adındaki iki Polon-
~olonya Milletler Cemiyetini zayıf- ya denizaltısı Baltık'tan kaçarak in -
latmağa çalıtırken, Sovyet Rusya da giliz filosuna iltihaka muvaffak ol -
Cenevre tetkilatına aza oldu. Sov - mu§lardır. 
)'etler, beımdanberi Milletler Cemi- Geçen hafta içinde ingiliz kontrolü 
l'eti'nden uzakta kalmıtlardı. Fakat Almanya'ya ait 13.700 tonluk eşya mü
faşizm Sovyetler'e kartı vaziyet a • sadere etmiştir. 
\ M·11 tl c · ti" · ek Bu suretle muhasematın başından _ 
ıııca, 1 e er enııye ne gırm • F 

t f d ··rc1··ı F·ıh k'k Q_ beri 260.000 tonu ransa tarafından e ay a go u er. ı a ı a ,;xıry • • f° 
l'etler'in Milletler Cemiyeti'ne işti • 0 !mak üzere mütte ıkler ~lmanya'ya 
.. , kl • C · · b- ük k ·- aıt 735.000 tonluk eşya müsadere ey-

& en enevre ıçın uy az-T- 1 • 1 d. 
tı. Fakat bu kazanç Japonya, Al - em~~ er ır. 
bıanya ve bili.hare ltalya 'nm cemi- Bır Norveç vapuru in/illik etti 
)etten çekilmelerini telafi etmedi. Oslo, 7 a.a. - 1024 tonilatoluk Pri-
8ununla beraber cemiyetin yıkılı • muta Norveç vapuru, pazartesi günil 
tında &mil olan en büyiik darbeyi 

öğleden sonra şimal denizinde bir in
filak neticesinde batmış ve mürette
batından sekiz kişi ölmiiştür. 

Kanada aıkerlerinin bindiği 
gemi batmadı 

Ottawa, 7 a.a. - Milli müdafaa ne
zareti, bilhasu Kanada askerlerini 
hamil bulunan bir geminin batırılmış 
olduğu hakkındaki yabancı matbuat 
haberlerini kati surette yalanlamakta
dır. 

Bir Norveç vapuru batırıldı 
Bruk El. 7 a.a. - Norveç bandralı on 

bin tonluk Britta vapuru dün akıam in -
~iliz sahillerinde batmıştır. Bir tahlisiye 
filikasına dolan 25 kişiden mürekkep tay -
fa Oakand limanına mensup bir balıkçı 
gemisi tarafından kurtarılmıştır. 

Hollanda'dan Almanyc:iya 
bir cevap 

Amsterdam, 7 a.a. - Hollanda'nın 
resmi bir tebliği, Holanda'yı ticaret 
gemilerini teslih etmek veyahut bu 
gemileri harp gemileri tefrik eylemek 
suretiyle ingiliz - fransız ablukasına 
mukabele etmemiş olmakla muahaze 
eden resmi alman tebliğinden bahset
mektedir. Holanda tebliği, alman teb
liğinin sadece Hollandadan bahsede
rek italya, japonya ve Norveç'e karşı 
aynı muahazelerde bulunmamakta ol
duğuna işaret eylemektedir. 

Holanda tebliği, alman tezinin Ho
landa'}"l alman tahtelbahirlerine 1ru -
vetle mukavemet etmek mecburiye -
tinde bıracağını ilave etmektedir. 

Gazetelerde bu tebliğin mealine ben 
zer neşriyatta bulunuyorlar. 

iııdiren devlet Franaa'dır. Milletler 
Cemiyeti tarihinde ilk defa olarak 
İtalya'ya kartı zecri tedbir alm • 
lrııttL Şimdi anlaşılıyor ki İngiltere -
lliıı teıvikiyle ve ıarariyle bu zecri 
tedbirleri ...... F..._ l:nmlarm 
bıü_.. ohmyacak tekilde tatba"Jaaa 

Kafkasya' da Qüya yapılan 
askeri tahşidôt hakkında 

ltal,.a'ya vaddetmiıti. 
o" -• .. =•Jlıc.ıı. ı..; petrolün zecri 

lrler listeUıM lh • 'iEAöiiiff 
F raııaa itiraz etti. Ve nihayet zecri 
tedbirler yürümedi, Milletler Cemi
)"etj yıkıldı. Bundan sonra çıkan ı .. 
laanya meaelesine Milletler Cemi • 
)eti kanıtmlmadı bile. 

Şiındi Finlandiya, Sovyetler'i Mil
letler Cemiyeti'ne tiklyet etmekte • 
dir. Cemiyetin miaakma göre, kon
&ey içtima ederek davayı tetkik et
rtıelidir. Sovyetler, Finlandiya'nm 
rtıeıru hükümeti olarak Kuaaien hü
lciimetini tanıdıklarını ve Riki hü • 
ltünıetini meıru aaymadrklanm be • 
l'an ederek CeneYJ'e'ye gitmiyecek • 
lerini söylemitlerdir. Vaziyet o de
tece naziktir ki Konsey için bir reis 
bulmak bile mümkün olmuyor. Kon
•ey reisliii alfabe sırasiyle ve mü • 
llavebe ile yapılır. Sıra Yugoslav • 
>'&'da jmit. Fakat bu devlet bu te • 
l'efli vazifeyi görmek istemediğini 
bildirdi. Bunun üzerine sıra Belçi -
lca•ya geldi. Belçika da bu nazik iti 
kabul etmedi. Bundan aonra aıra 
llolivya hiikümetine seliyor. Boliv
l'a ta uzaklarda Amerika kıtaaın -
da bulunduiundan ve Birleıik A -
bıerika'nm Monro kaidesiyle hiına
te ediJdiiinden Cenevre'de konsey 
l'eisliiini yapabilecek cesareti gös -
ternüıtir. Fakat reislik vazifesini 
tapacak cesareti gösteremiyen aza
ların iıtirakiyle yapılacak olan mü
lakerelerin neticesinden Finlandiya 
ile ümit edebilir ? Esasen Cenevre 
teıkilitmdan bir yardım ıelmiyece
liııi bilen Finlandiya, kendi müda • 
faası için li.zmı gelen tedbirleri al • 
bıııtır ve Sovyetler'le bütün dünya -
lltn takdirine ve hayranlıima maz -
har olan bir kahramanlıkla döğilf -
-.ıektedir. Finlandiya proteatosunu 
dünyaya daha kuvetli bir aesle ba -
iırınak için Cenevre kürsüsüne çık
trı.yı isteıniı olacaktır. Gerçi Fin -
l&ııdiya'nm bu aırada böyle bir ar -
luyu söstermeai, birçok devletleri, 
hatta kimbilir belki de Milletler Ce
bıiyeti Umumi Katipliğini bile müt
küı bir vaziyete koymuttur. Fakat 
buna mani olmak kimsenin elinde 
def>ildir. Binaenaleyh neticesiz kal
la bile, gelecek pazartesi günü, Fin· 
l•ndiya, Milletler Cemiyeti kürsü -
•iın~en haykıracak. 

A. Ş. ESMER 

Sanatkôr Melek 
Muhlis öldü 

fıtanbul, 7 a.a. - Bestekar Muhlis Se
~-~ttinin kızı şehir tiyatrosu ı>enatkir -
._..ından Bayan Melek vefat etmiıtir. 

• • • 

ve radyolarının • 
neşrıyatı 

•• • 
uzerıne 

Anadolu ajansının .notu 
Bertin, 7 a.a. - D.N.B. ajansı bil

diriyor: 
Kafkas cephesinde türk kı taatının 

arttırıldığını ve Kafkas'taki kıtalan
nı tezyit eden Sovyetler İttihadının 
mukabil tedbirler aldığını yazan Vol
kiıcher Beobahter gazeteıi, bugün 
Tilrkiye'nin harici siyasetinde husu
le gelen değitikliğin, Sovyet Rusya 
ile olan eski ittifakı bu devlete karşı 
düşmanlığa tahvil edecek kadar tam 
mı olduğunu sormaktadır. 

Bu gazete, neşrettiği uzun bir ma
kalede, bu iki memleket arasında bir 
harp zuhuru ihtimalini mevzuubahs 
ederek şu mütahedede bulunuyor: 

Ruıların elinde bulunan imkanlar 
ehemiyetlidir. Ve garp devletlerinin 
endişeleri muhiktir. Eğer ingiliz bir 
rus - tilrk harbine müdahale edecek 
olursa, netice, kUrtlerin, arapların, 
Suriyenin ve Irak'ın alacakları vazi
yetle çok alakadardır. Zira, böyle bir 
muharebe, bütün küçük Asya mesele
lerini kökünden halledecektir. O za
man, eski İngiltere - Rusya ikiliği tek 
rar ortaya çıkacak, ve Hindistanın 
tehdidi, burada, tekrar rol oynıyacak
tır. Birinci Napolyon ve Mareşal von 
der Goltz gibi adamlar, büyük isken
derin, Baber Şahın ve Nadir Şahın fü
tuhatını tekrar etmek arzusundan cid
di surette mülhem olmuılardır. 

Bu fikrin tahakkuku kolay olmadı
ğı gibi bUyük paraya ve etraflı hazır
lıklara da ihtiyaç göstermekle bera -
ber modern nakil vasıtaları, bunu 
mümkün kılacaktır. 

Bu fikri tahakkuk ettirebilecek o
lan devlet orta Asya'daki toprakların
dan hareketle, orada yarattığı demir
yolu şebekesinden istifade ed~ek o -
lan Rusyadır. 

Türklerin siyasetlerinde yaptıkla
rı değişiklikle nasıl bir çığı harekete 
getirmeleri muhtemel olduğunu, o tak 
dirde bizzat hangi muhataralara ma
ruz kalacaklarını ve netice itibariyle 
hangi menfaatleri müdafaa etmiş ola
caklarını düşünürken, bu imk~nları 
derpiş etmek faydalı olur. 

Taymiı'in bir makalesi 
Londra, 7 a.a. - Royter ajansı bil

diriyor: 
Times gazetesi, Sovyetler birliği i

le Türkiye arasında bir harp zuhuru 

ihtimali hakkındaki alman tabminlo
ri etrafında miltalea yilrüterek diyor 
ki: 

Baltıktaki Sovyet nüfuzunun müte
madi surette artması hakikatta, Ber • 
tinde derin bir hoşnutsuzluk uyan -
dırmakta ve nazi diplomaaiıi, Sovyet 
emellerini, bagka tarafa tevcih etmi
ye, becerikai.zce çalıfI113.ktadır. Ve bu, 
"başka taraf,, Balkanların yerine şark 
tır. Tiirkiye'yi, Sovyetlerin küçük as
yaya yayılmalarını kabule mecbur e
decek tekilde okşamak yahut tehdit 
etmek Almanya için ve Sovyetler it
tihadı için daha faydalı olurdu. 

Fakat Türkiye'nin Sovyetler ittiha
dı ile, nazi nümunesine imtisal ede -
rek, zelilane pazarlıklara gırışmiye 
hiç niyeti yoktur. Tilrkiycnin siyaseti 
nazilerin siyasetine benzemekten pek 
çok uzaktır. Onun siyaseti doğru, ha
lis, berrak ve namuıkAr bir siyaset -
tir. 

Timea gazetesi, makalesini §Öyle bi 
tiri yor: 

Gerçi, Türkiye Sovyetler birliği i
le iyi münasebetler idameaini çok ar
zu eder, fakat, haklarını ve menfaat -
lerini ne pahasına olursa olsun, ter -
ketmiye asla niyeti yoktur. 

Bir ihtimali tetkik 
Bern, 7 a.a. - Havas ajansı bildiri

yor: 
Volkicher Beobahter gazetesi, 

"Kafkas cephesinde asker tahfidatı,, 

başlıklı bir makalede Rusya ile Tür -
kiye'nin askeri taarruza geçmeleri ih
timallerini tetkik etmektedir. Basler 
Nachrichten gazetesinin muhabirine 
nazaran Berlin'de heyecan uyandıran 
bu makalede, Rusların, aradaki muaz
zam mesafelere rağmen geniş mikyas
ta harekat yapmaları mümkün oldu -
ğunu idia etmektedir. Makalenin mu
harriri, son seneler zarfında Türkiye 
lehine husule gelen ehemiyctli aelah
ları kaydettikten sonra, Rus orudu -
sunun ileri yürümek hususunda sahip 
olduğu muhtelif imkinları saymakta 
ve ezcümle petrollü araziye çıkan yol 
larını zikretmektedir. 

İsviçre gazetesinin muhabirine gö
re, alman hariciye nezareti bu maka -
lede sadece imkanların tetkik edildi
ğini, fakat bunların tahakkuku ihtl -
malinin, halen garp devletlerine mn -

Garp cephesinde 

Keıif kolu veto~u 
f aaliyeli oldu 

Paris, 7 a.a.. - 7 Klnunuevel sabah teb -
liği : 

Dün gece her iki ta.rafta büyük keıü kol
ları faaliyeti olnıqtur. Bunun neticesi ola
rak !la her iki taraf topçusu müdahalede 
bulunmuştur. 

Fran•ız akıam tebliği 

Paris, 7 a.a. - 7 Klinunuevel tarihli 
ak~ tebliği : 

Cephtde gün umumiyetle sakin geçmiş
tir. Her iki ta.raf keşif kolları faaliyette 
bulwunuşlardır. RJ:ıin nehri boyunca piyade 
at~ tee.ti edilml!!tir. 

Alman resmi tebliği 
Bertin. 7 a.a. - Buyük alman karargahı 

teblig ediyor : 
Garpte tayyarelerin mevzii zayıf faali -

yeti. Tayyereler, İngiltere ve iskonya ü -
zerinde istikşaf uçuııları yapmı(ilar ve bir 
kere daha Shetlaııd adalarına kadar ilerle
mişlerdir. 

Hollandalılara ait Te.xcl adasııun gar -
binde yapılan bır hava muharebesi esna -
sında bir İngiliz uyyaresi ile bir alman tay 
yarcsi bir müsademe neticesinde denize 
düşmüşlerdir. 

Dün akşam şimalden gelen inciliz tay -
yareleri Sshlesvig Holstein ti.zerinde ceve
lanlar yapmııılarsa da derhal tayyare da -
fü toplan tarafından çekilmiye mecbur 
edilmişlerdir. Düşman, bu topların ateşin
den korunmak için Danimarka arazisi ü
zerinde uçmuştur. 

Alman toprağına hiç bir bomba atılma -
mıştır. 

Fransız Nazırları 

Meclisi toplandı 
Pari-. 7 a.a. - B. DAladiyo, dün bazı 

oanrla.rın akdet.miı olduklan lktisadi kon.. 
feraııaa riyuet euruttir. 

Mebuaan mccli•i harlci)"O encümeni, dün 
toplaruruotır. Encümen. .Rusyanm Finlan -
~ taarınızu )'Üzünden hidiı o.lan va
ziJret hakkvıda usun ıwıdıya müzakerede 
bulmım111tur. 

Encümen, Sovyet Ruayarun hattı harelı:e
dnl. derin bir infial He brfılanuıtır. 

Meclisin bazı mebualar aleyhinde açd
mıı olan dl.vayı tetkilce memur diğer bir 
encllmeni, llcomliniet meıbwı Marty aley -
hinde açılmq d1vayı tamamiyle tasvip et
ınietir. .... caa·-~....,-... ~ 
ı;natuı ta b«'Jne, clslf pr~ ,..,,_ 
makla itham edilen komünistlerin ve umu
uif meclis izasmdan Vassartı tevkif et -
ıııiıtir. 

İngiliz Kralı ve 
B. Alber Löbrön 

dün buluştular 
Paria, 7 &.L - !ııgiliz Kıralı ve Fransız 

Cüııiıurrciai bugün ordular nwrtalaı.sındalci 
bir ıchirde bulUIJlluşlardır. Kırala, Gluçe11-
ter dükü ve Cümhurreiaine B. Daladiyc 
refakat etmekte idiler. Öğle yemeği beledi
ye rei~yle )'Ük•ck rütbeli bir çoık fransız 
ve ingiliz zabitlerinin ijtirakiyle tehr.in 
büyük lokantasında yenilmiıtir. Cümhurre
iai ve. Kırat eaat (4 de ayrılmışlardır. B. 
Dala.dıye dahi Par~ dönmüı ve •aat 17 .30 
da buran celmiştfr. 

teveccih bulunan Tilrk ıiyaıetine 
bağlı olduğunu söylemiştir. 

Ruslar'ın Kafkaaya'da yaptıkları 
hazırlıklara gelince; 

Berlin siyasi mahafili, bu hazırlık
ların, sadece bir harekete mukabele -
den ibaret olduğunu söylemektedir -
ler. 
Diğer taraftan, bu muhabir, ayni 

mahafilin, Kafkasya'da rus kıtaatının 
kuvetli tahşidat yaptığına dair Mos
kova'dan, filhakika mal\iınat aldıkla
rını kaydediyor. 
Rusya'nın FinlAndiya'ya karşı he -

nüz nihayetlenmemig bir harekete 
geçmiş bulunmasına rağmen, bir ruı -
türk muhasamasının yaklaşmış olması 
ihtimali Berlin'de mevzuubahis edil
mektedir. Bu cümleden olmak üzere, 
Britanya imparatorluğuna karşı olan 
alman scvkülceyşi planlarında, geçen 
yaz, Rusya'nın rol oynadığı ve bil -
hassa, B. Molotof'un 31 teşrinievel -
deki nutkunda, Türkiye için " mües
sif inkişaflar ,, tefeül ettiği Berlin'de 
hatırlatılmaktadır. 

İsviçre gazetesinin muhabiri, ma -
kalesini §Öyle bitiriyor : 

Binaenaleyh Rusya'nın Türkiye'ye 
karşı aldığı vaziyetle Almanya'nın, 
ihracat mallarına İngiltere tarafından 
konulan ablukadan sonra aldığı ted -
birler arasında, belki de bir münase
bet bulunduğuna hükmedilebilir. 

NOT: 
Ne bizim tarafımızdan ne de Sov. 
yetler taraf mdan böyle bir tedbi
rin alınmamıt olduğunu bilenler 
için alman gazetelerinin, ajansı -
nm ve radyolarının bu tarzdaki 
yazılannm manaımı anlamak gÜç 
değildir. ( a. a. ) 
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i TANBUL Gazeteler~ 
Yeni Sabah 

Küstahlığın aon derecesi 
Huscyın Cahıd Yalliın. {KU5t.ahlığm 

son derecesi) başlıklı b~u ınaJ.a.le~ 
sinde, 14 sonteşrin 1939 tarihli "Prav -
da" gazetesinin Turk matbuatına karşı 
hakaretleri tazammun eden bir makale
sinın turkı;cyc tercume ettirilerek Tiırki
ye içinde dal:ıtıldıgmı kaydetmekte ve 
ı;u suali sormaktadır : 

"Kim bu zahmeti ve masrafı ihtiyar et
miştir? Bu zahmet ve masrafın gayesi 
ı:ı.edıı-7 Turkiye içınde bunu yapan eller 
ne maksat takip ediyorlar?., 

Muharrir, makalesine ljÖylece devam 
etmektedir: 

' 'Hakikaten, saygısızlığın bu dereces.i 
karşısında 6011 derece esef ve hayrete 
duşmemck kabil degıldır. Aynı zaman
da bu fevka15de bir ahmaklrktır. Böyle 
bir curetkirlıgın Turl:iycde tevlid ede
ceği infial ve aksıilamclı dtlşiınemeye -
rck bu işi yapmakta ne fayda memul
dur? Bundan kendi propagandaları aley
hinde bir neticeden başka birşey çılana
yacağını dü~ünemeyecek kadar muhake
mesiz ve akılsız olan ldmselere başka 
ne sıfat verilebilir? 
Almanların bu cüret ve küstahlığına 

şaştığımız kadar zabıtamızın ve Jıükll -
metin de artık lii.kayıtlık şeklini alan 
yiıksek müsamaha ve nezaketine hayret 
etmiyor değiliz. Memleketimiz içinde 
bir ecnebi propagandasının türkler aley 
hinde böyle açıktan açığa gt)aterdiği fa
aliyete göz kapamak muhakkak ki bir 
hatadır. 

Bir ccnebt rady0tıumı dinledilı:lerin
dcn dolayi bazı zavallı almanların hap
se atıldıklarını görüyoruz. Acaba Al -
marıyada'lri türk Sefareti bu yaz iptlda
larına gelinceye kadar Rus cazetelerl
nin yazdıkları bazı makaleleri almanca· 
ya tercüme ettirerek Almıı.nya içinde 
dağrtmağa teşebbüs etseydi, nasıl bir 
muameleye maruz kalırdı? 

Bu varaka acaba müddeiumumil!ği 
hiç alakadar etmez mi? Türkiyede bil -
tün neşriyat bir kanuna dbi değil midir? 
Halbuki bu varakada hangi matbaada. 
hangi memlekette bcu;;ıldıiıoa dair bw i
şaret bulunmadığı gibi mündericatmdan. 
dolayı bir mcsuliyet terettüp etmek lA-

Feci bir tayyare 
kazası : 14 ölü var 
Roma, 7 a.a. - Lecquee yaıkııuoda vu -

kua gelen foc! bir tayyare U- netice
sinde 14 kiti telef olmuetuc. Milinodan 
R.omaya siw&te oiln 3 bombudnnan tay_ 
:yareai., Lucqaeıı clvannda yere dilferek 
~- 5 tanareci, paraelitlerioi 
lmllamıbllnüelcrdi.r. 13 Jciai dertıal öl -
mtiştür. Bir de ~yHi tdef olmUftilr . 

Şahinşah yeni Romen 

Elçisini kabul etti 
Tahran, 7 a.a. - Şahintah, yeni Rcmuur 

ya e.lçigj Condunıky'yi kabul et:mittir. Ro
ma.oya elçiliği üç ııencdenberi bir masllhat
cüzar tarafından idare olwımaıkta idi 

İran hariciye veziri Aalan ilo .avyet bll
.1Ük elçiai Filiınonof, İran - nıs halılı: tir· 
keti hakkında bir protokol imzalamı§tır. 

Holanda'da yeni 

emniyet tedbirleri 
Amaterdam. 7 La. - Tabiiyetleri meç

hul iki askorl ~are. La Hayc civarında 
uçmuşlarsa da Hollanda tayyare dafü top
lrı tarafından tardedilmişlerdir. 

Hollanda zabıtası, memlekette ikamet· 
leıi arzu edilmiycn bir çok ecnebiyi hu -
dut haricine çıkann11ur. 

Hollanda başkumandanlıiı, Hollanda ha
ritalanrun ihracmı ve örfi idareye tibi a • 
razide Hollanda lisanından ba~ka lisanla 
t~lefon muhaveresi yapılmasını menetmiş. 
tır. 

1 ran' da feci bit 

kamyon kazası oldu 
Tahran. 7 La. - 1ranın merkezi kısmın· 

da. arak ile kum arasında, içinde 22 yolcu 
bulunan bir kamyon devrilmiıtir. 12 kiıi 
ölmüş, on ki~i afır 5\ll'ette yaralanmııtır. 

1 sveç'te milli birlik 

kabınesi kurmak 

için görüşmeler 
Stokholm, 7 a.a. - Bir milli birlik hükü

meti teşkili için fırkalar arasında müza -
kerelere devam edilmektedir. 

ILLCC:C"1 . 
a.a. Matbuat Servisi 

zım g'f'liree kimin muhatap olac::ğı da 
belli değildir. 

Bu makaleyi tercüme ve neşretmenin 
Türkiye'ye zarar vermek emelınde.n b· 1· 

ka bir gayesi olabilecegi zıhne sı.,ar 
mı? bu i~ ruslar ve alınanlar el bırli i 
He mi yapıyorlar? yoksa alınanlar to.ır • .
cfklirı umwniyesini Sovyetler Birli.,i 
aleyhine tahrik etmek ve Rusya ile Tu -
kiycnin munasebetlerini bozmak ıçin mi 
nıs gazetelerinin yazıla.rmı bizim tu
zümüze sokmak uhmetini ihtiyar edb <>r 
lar? buralarını bilemeyiz. Y'llnız ıc z 
önünde duran nıuhakluıic vak1a bıze l.':a
fidir. Türkiye içindeki gizli ve açık al
man propagandasının kökü bulunmalı
dır. 

Biz bu vazifenin ifası hususunda his~ 
semize düşen zahmeti ihtiyarda zerre 
kadar tereddüt etmiyece&iz. Almanla -
rın zaif ve miskin insanlardan, uyupık 
kavim ve ırklarcl.'.ı.n hoıılarımadıklıırını, 
yalnız kuvete lcrymet verdiklerini bildıgi
miz için, biz de derhal mukabelcbilmi -
sile geçeceğiz. Hem lif değil, filiyat 
ile. Onlann bu lisandan anlayacaklamu 
ümit ederiz. 

İlk yapacaiımız iıi fim,di.dcn ilin e -
delim : 

Alman propagandasının ortadan lı:alk -
tığıru cörmeraek. de.rbal ıu eseri ps
tcmizde tercümeye baaJı:yaceiuı : 

THE DARK İNVADER 
Muharriri: Captain von RJntelm 

Bu tercümenin de kAfi celmediğini g6. 
rürsek, yapacağımız şeyi biz biliyonı.z. 
Onu da zamanında ilan ederiz.,, 

Cümhuriyel 

Harpte kadının rolü ve hizmeti 
Yunus Nadi (Harp~ kadının roliı ve 

hizmeti) başlıklı makalai.nde bilhasaaa 
ıöyle demektedir : 

"Harp ne zaman oluna olsun, hattl 
arzu olunur ki hiç olmasın, fa.kat her 
halde onun bır gün olacaeı tuttuğunda. 
türk kadınının ifa edccegi daha sulh 
zamanından belli sistematik hizmetler bü 
yük hetlannda •imdiden ma.lüm olsun ve 
oaa cöre de buırlanmı, bulunsun. 
Hayatın yaıı•ı olan :kadının. hele tfirk 

bdm.mm vatan dlvasmda oynıyacacı 
rol ve ifa edeceif hizmet çok bliyiıl::tür." 

Mahkum 
infirat/ar 

(Baıı 1 iocl sayfada) 

tiaadi harp için yalnız kendi Taaıta· 
larmı lmllanmektadırlar. Eier ta -
arru.z masunluju temin edecek bir 
.......,._, miitt.Sderi keneli ik -
dclarlarmdaki Yasrıtalan kallanmak
tan menedecek veya onlar kulla • 
nılmasma müıkülat gösterecek bir 
hareket tarzı i.ae, bunun manaıı bir 
tarafhktır; yani bugünkü harpta, 
velev silahla olmakatzın, bir cephe 
aeç.mek, ve talihini onun talihine 
bağlamaktır. 

Düriiat olan yol, harp dışındaki 
devletlerin bitaraflıklannı zorlama
mak, ve herıkeain, sadece milJi em
niyetlerini temin etmekten ibaret o
lan siyasetlerine hürmet etmektir. 
Eğer bitaraflıklar, gizli a~ikir bir 
takım blokla§Dta ve birle~me teş<:b
büslerine doğru süriikleniyorlarsa, 
bunun sebebi, infiradın bir mahku -
miyet tetkil ettiği hakkındaki kıı • 
naat wnumilefmekte olmasıdır. 

Falih Rıfkı ATAY 

Asamble toplantısında 

bulunacak Türk delegesi 
Haber aldığımıza göre, ayın 11 inde Cc

nevrcde toplanacak olan 'Milletler Cemi • 
yeti Assambles!nde Türkiye namıl"a Sivas 
mebusu Necmettin Sadak bulunacaktır. 

(a.a.) 

Fon Papen İstanbul' a geldi 
Alman büyük elçisi B. Fon Papen 

dün İstanbul'a hareket etmiştir. 

Alman istihbarat ajansı 

tarahndan tevzi ettirilen 

broıür hakkında tahkikat 
Dıı vaziyet bedbin bir şekilde mütalea 

edilmektedir. Zira Almanya bitarafları iki 
muhaı>ım cruptan biri lehinde vaziyet al -
ıruya davet niyetinde olduğunu gizli tut -

Alman istihbarat ajansı (D.N.B.) 
nin TUrkiye'deki mümessilliği, sor 
günlerde memleketimiz hakkında 

gazetesi 1 Moskova'daki Pravda gazetesinde çı
ınamaktadır. 

Götemborp Handel• Tiding 
diyor ki : 

"Almanya Ue Rusya bizimle kavga çı -
kumalı: illtiyorlarııa. en fazla ihtiyat dahi 
bizi bu ihtilaftan içtinap ettirmiyecektir. 
Ribbentropla $talinin İsveç hakkında ne 
karar verdiklerini dosdoğru kimse bilmi
yor. İsveç vaziyeti olduğu gibi karşılamıya 
ve tehlikeleri doğru bit' ıekilde nauniti -
hare almıya mecburdur.,, 

Mıs1r ordusu büyük 

manevralara başhyor 
Kahire, 7 a.a. - Milli müdafaa nezareti, 

Mwr ordusunun b1.iyiik manevraları.nen bu 
ayın 12 sinde yapılmasına karar vermiş -
tir. Merkezi İakenderiye olacak olan bu 
manevralar bütün apiı Mısıra pmil ola
caktır. 

Pasııif mtidafaa organlan ile, faal müda
faa «ııvetleri ve tayyareler, bu manevralara 
iltiralı: eıd ec eki erdir 1 

kan bir yazıyı türkçeye tercüme etti
rerek tevzi etmişti. 

Haber aldığımıza göre İstanbul 
Müddeiumumiliği bu işe vaz'ıyet et
miş ve mesele hakkında tahkikata 
ba~lamıştır. 

Kütahya' da mühtaç zürraı 

yapıla<ak yardımlar 

Kütahya, 7 a.a. - Difer senelerde ol -
duğu gibi bu sene de Ziraat Bankası muh
taç çiftçilere uzak olan mahallere memur 
göndertmek ve yakın olanları da merkeze 
celbetmek suretiyle ieniı olçıide iluazda 
bulunmaktadır. 

Köylü bankadan gördliğil yardımdan çok 
memnun olduğu ~bi güzlük mezruatın ıı -
QIWlıl ~~ 4e ~~ ~t vcric:idk, 
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(_H_A_Y_A_T_V_E_S_l_H_A_T __ ) ~ub&Jf 
Sütlü sôlep ! Pulculuk bakımından 

Balkan oyunları 
Sabahlan çay içmeğe alı~ık oldu

ğunuz için, kendiniz salebin lezze
tini unutmuş olsanız bile evınızın 

efendilerine sorunuz: salebi sevmi· 
yen çocuk bulamazsınız. 

Mini mini, sevimli bir herif bili
riın, salepçinin sesini daha uzaktan 
duyunca, en kocaman sesini çıkara· 
rak, çatık ka§lariyle: 

- Anne, bu adam gene geliyor J 
Diye, kabahatin kendisinde değil, 

her sabah 'sokaklarda bağırarak bü
tün çocukları kı§kırtan salepçide ol· 
duğunu anlatmak ister ve salepçi 
sokakta bağırınca, kulağı kirişte o 
aesi bekliyen çocuğun istediğini yap· 
mamıya ikman olamaz. 

Zaten, çocukların salebi sevmele
rinde kabahat de yoktur. Bu sevgi
yi yurd sevgisinden bir parça say
mak bile doğru olur: eski zaman 
'.Arablan ona .,sahlebi mısri" diye 
bir ad takmı~larsa da salebin vata· 
nı bizim Anadoludur. Salebi seven 
yerli mala rağbet gösteriyor demek
tir ... Salep Anadolu mahsı.ılü olma· 
amdan ileri gelse gerek, vaktiyle 
bizim eski türk hekimlerine güzel 
bir hizmet de görmüştür: frenklerin 
dilinde orkide denilen çiçeklerin fa· 
sile adını türkçeye çevl.rirken o ta
birdeki çirkin teşbihi bi:z:e de mal 
etmek istemediklerinden, salebin de 
bu fasilede bulunmasından istifade 
ederek sahlebiye diye bir zariflik 
göstermişlerdir. 

Salebin böyle dil tarihindeki ye
rinden başka bir de, şimdi bazı 
memleketlerde moda olan otarşi 
tarihinde de yeri vardır: Klering ve 
takas sözleri henüz çıkmamış oldu
ğu bir zamanda Jofrua isminde 
meşhur bir fransız hekimi buradan 
gidecek salebe para vermemek fik· 
riy!e, kendi memleketinde yetişen 
orkidelerin soğanlarından toz yap· 
tırarak salep yerine çocuklara içir
mi~ti. 

Süt içinde pİ§irildiğinden, hele 
§eker de katılınca, &alebin beslemek 
kudreti çokça artar. Sabahlan ço· 
cuğun sütlü salep içmesi - sütlü 
bile oha - çay içmesinden elbette 
iyidir. Çocuk sütlü kakaodan bıkıp 
da yaramazlığa ba§laymca, sütlü 
salep imdada yeti~ir. İçerisine su
samlı simit veya kızanmş ekmek 
batırarak, yanı sıra, tereyağı ve yu. 
murta yemeye de hiç bir mani ola-
maz. 

Bizde salebin Üzerine tarçın ve 
zencefil ekerek içmek adettir. Ço
cuğun İçeceği salebin üzerine biraz 
tarçm ekmeğe bir şey denilemez. O 
da uyandırır, yüreğe kuvet, ndese 
kolaylık verir ... Fakat zencefil ek
mekte mana yoktur: o kızdırıcı şe
yi meraklıları fazla uya:ımak için 
kullanırlar ... 

928 de Amsterda.m olimpiyatlarında bulu
nan Balkan spor mümessilleri kendi mem
leketleri sporcuları arasında da temaslar 
yapılmasını ve bu temasların her sene mu
ayyen tarihlerde bir Balkan memleketinde 
tekrarlarunasını kararlaştırmışlardı. İlk 
defa 930 senesinde Atina'da yapılan te
maslar Balkan oyunları namı altında o se
nedenberi her sene ayn bir Balkan memle
ketin.de, ilk dört sene 930 - 933 Atina'da, 
934 de Za~rep'te. 935 de İstanbnl'da, 936 
da Atina'da, 937 de Bükreş'te, 938 de Bel
grad'da ve 939 senesinde de Atina'da tek
rarlanmısttr. Balkan oyunları önümüzdeki 
sene eylül ayı içinde memleketimizde, An
kara'<.1a yapııacaktır. 

Balkan memleketleri posta idareleri, o
yunları mahallinde organize eden teşekkül
lerin teşebbüsleriye bu fırsatları kaçırma
mışlar ve cidden değerli spor serileri vü
cude getirmişlerdir. 

931 ve 933 de oyunlar kendi memleket
lerinde yapılmadığı halde komşumuz Bul
garistan iki seri pul çıkarmıştı. Bu seri
ler o kadar rağbet gördü ki bugün bunlar
dan tedarik etmek hemen imkansız gibi
dir. 

935 de yapılan R'\lbın futbol turnuvası 
ve gene ayni &ene topla:tan sekizinci jim

G. A. nastik kongresi vesileleriyle de Bulgaris-

Halk konseri 

tan'ın çıkardığı spor serileri ayni rağbeti 
görmüştür. Bu dört serinin asri kıymeti
nin mecmuu çok cüzi bir şey olmasına rağ
men (bizim paramızla beş yüz küsur ku
ruş) bugün bu dört seriyi hemen hemen 
yüz liraya tedarik etmenin imkansız ol -

6 ıncı Halk konseri Riyaseticüm - duğunu söylemek yanhş olmaz. 
bur Filarmonik orkestrası tarafından 937 de Bükreş'te yapılan sekizinci Bal-

9. 12. 939 cumartesi günü saat 16 da kan oyunlan da Romanya P. T. T. idare
Müzik öğretmen okulunda verilecek- sinin sekiz. kıymett~ bir takım pul çıkar

ı masma vesıle vermış ve bu pullar da çok 
tir. ı rağbet görmüştür. 

Program şudur: 938 senesi 11 - 19 eyliil tMihleri arasın-

[ 

~:ı. Bel.,.,-ad'd:J yaoıhn B;ol lr;ın oyunl::ırr i
Şef: Ernest Praetorıus çin de Yugoslavya dört puldan ibaret tabı 
1 - Giacomo Rossini (1792 - 1868). ~de'ı ' ısrı hın o . '.' .bir. se~~ p11l · ·-~ . -
., . .. .. · tır. Bu pullar 30 ıkıncıteşrın 938 tarıhıne 

La scala dı seta,, uverturu. 'ıcadar po!>ta gişei erin.de satılmış artanı im
2 - W. A. Mozart (1756 - 1791) ı 

Senfoni la majör, op. 201. 
a) Allegro moderato 
b) Andante 
c( Menuetto • Trio 

ç) Allegro con spirito 

3 - Georges Bizet (1838-1875) 
"Roma", 3 üncü orkestra süiti. 
a) Andante tranqillo 

b) Allegretto vivace 

c) Andante ınolto 

ha edilmiştir. Ancc:k 31 birincik5.nun 938 
tarihine kadar eşhas tarafından mektupla
ra yapıştırılmasına mür.:ıade olunmuştur. 

939 senesi Balkan oyunları At:na'da ya
pıldı. Komşumuz Yunanistan dört kıymet
li 500 bin serilik (ilk iki kıymeti birer 
milyon son iki kıymeti beşer yüz bin) bir 
seri pul çıkarmıştır. Aradan çok az bir za
man geçtiği halde bugün bu pulların teda
rikinde de zorluk çekilmektedir. 

Dünya pulculuk alemi spor serilerine hu
suci bir ehemiyet atfctme1:tedir. Umumi
yetle, mevzuları, tabı şe!<illeri, renkleri, 
kıymetleri ve bilhassa tabı adetleri iyi a
yarlanmış pul serilerinin umulduğundan 
fazla ra(;bet topladığına şüphe yoktur. 

Sıra bizimdir. Bilhassa 937 denberi mun
tazaman sırasiyle Romanya, Yugoslavya, ç) Allegro vivancissimo. 

Gelecek Halk konseri 16.12.939 
martesi günü saat 16 dadır. 

cu- Yunanistan, her sene bir Balkan memle
keti tarafından, memleketlerinde yapılan 
Balkan oyunları vesilesiyle spor serileri 
çıkarılmıştır. Dizim de bu srrayı boznıa-

Bütün Ankara halkmm hep 
bir ağızdan kullandığı 

bir cümle 

Dünyada bugüne kadar ya
pılan en mükemmel ve en 

güzel film 

Fransızca sözlü ve tamamen 
renkli 

VATAN KURTARAN 
ARSLAN 

mak:lığımı7., Balkan oyunları için bir spor 
serisi vücude getirme!diğ:miz ço!t yerinde 
ol:ıcak kanaatindeyiz. Balkan oyunlarının 
on birincisi 940 eylülünde yapılacağına gö
re önümü?.de on aylık bir zaman var de· 
mektir Oyunları memle~tcHrniwe organiıı:ıe 

eden spor komitemizin bu hususu da düşü
neceğini ve iki senedenlıe-i dünya kolek
siyoncularım cidden çok gilzel sürprizler 
karşısında bırakan P. T. T. umum müdür
lüğüyle bir an evel temasa geleceğini u-
muyorıu. C. S. 

**" 
B. I. Ö. Sivas: Mektubunuzu aldım. 

Norm.al P. pullan İngiltere'de tabettiri -
lecektir. Renklerin en küçük mianslarına 
dikkat edileceğine şüphe yoktur. Saygılar. 

Üzüm 

tipleri 
standard 
değiştirildi 

Bre men 
Nasıl kaçtı 

şimdi nerede ? 
Enlelicens servis zabitlerindan 

birinin bu hususta ifıaah 
Bahri İntelicens servis zabitlerin -

den S. M. Rils, Paris - Soir gazete
sinde alınanların Bremen isimli trans
atlantiğiyl~ alman denizaltılarının şi
mal buz denizinde sovyet limanı Mur
mansk'ı üs olarak kullandıklarını id
dia etmektedir. Bir çok alman deniz
altı gemileriyle bu gemilere petrol ve 
malzeme temin eden yardımcı alman 
gemilerinin de Murmansk üssünden 
istifade etmekte ve ingiliz adalarına 
buradan kolayca sefer yapmakta ol • 
duklarını iddia eden muharrir diyor 
ki: 

Murmansk limanı bir denizaltı üssil 
için ideal bir vaziyettedir. Bu liman 
pek şimalde kain olmakla beraber ya· 
kından geçen Gulf Stream cereyanı 
sayesinde hiç bir zaman donmaz. 

Bir denizaltının Murmansk'ı her 
hangi bir harekat sahasından ayıran 
mesafeyi katetmek için ,;erçi on beş 
günlük ve geri dönmek için de gene 
on beş günlük bir müddete ihtiyacı 

vardır. Fakat alınanların kullandık

ları denizaltılar yakacaktan mahrum 
kalmamak şartiyle 90 gün sefer ha
linde kalabilirler. Gizli üslerinden i
tibaren doğrudan doğruya kendi va
sıtalariyle harekatta bulunan deniz· 
altıJarı bu hususiyeti müessir kıl -
maktadır. Fakat alman genel kurma
yı anlamıştır ki bu sistemi kabul et
tiği takdirde muayyen bir zaman 
mevcudun ancak yansından istifade 
edebilecek, diğer yarısı yolda bulu
nacaktır. 

Onun içindir ki tamamlayıcı bir 
tedbir almıştır. Daha harbın ilanın -
dan evel tecrübeli bahriye zabitleri
nin idaresine verilen süratli "ticaret 
gemileri" denizaltıları beslmek için 
Murmansk'a gönderildi. Bu bizi Bre
men vakasına irca ediyor. 

Bu vazife için Murrnansk'a vaktin
de yetişmek için stratejik vaziyeti 
hangisinin müsait olursa harekete 
geçmek üzere Brenıen ve Deutsch -
land ticaret gemileri intihap edildi. 
İki geminin kaptanlarına ancak 25 a-

Pazarlıksız sallı 

kanunu etrafında 
Ticaret vekfiletimiz, pazarlıksız sa

tış kanununun tatbikatından şimdiye 
kadar alınan neticeler hakkında, bu 
kanunun tatbik sahası olan vilayetle
rin belediyelerinden yeni mali'imat is
temiştir. Ticaret Vekilimizin, geçen
lerde İstanbul Mebusu B. Rana Tar
han tarafından pazarlıksız satış ka
nununa dair verilmiş olan sual takri
rine önümüzdeki hafta içinde verece
ği cevapta, bu malfımattan istifade e
dileceği anlaşılmaktadır. 

Genel ithalat rejiminde 
fapllan değişiklik 

İcra Vekilleri Heyeti, genel i tha -
lat rejimi kararnamesine ek bir karar
name kabul etmiştir. Bu kararnameye 
göre genel ithalat kararnamesinin ha
len birinci maddesi hükümlerine gi -
ren memleketlerden, Mısır, Suriye, 
Filistin ve Kıbris mezkur kararname-
nin dördüncü maddesine giren mem -
leketler listesine alınmaktadır. Aynı 

kararnamenin iki sayılı listesiyle ek -
lerine kahve, bakır, jüt ipliği, jüt men
sucat, kirli merinos yapağıları ve ham 
deriler ilave olunmaktadı· 

Hariciye Vekôleti 
memurlan arasında 
Varşova büyük elçiliği müsteşarı 

BB. Basri Riza Bükreş büyük elçiliği 
müsteşarlığına, Varşova büyük elçiliği 
üçüncü katibi Semih Baraa Tahran 
büyük elçiliği uçuncü katipliğine, 
merkezde Beşir Balcıoğlu Faris bü -
yük elçiliği üçüncü katipliğine tayin 
edilmişler ve Labi elçiliği üçüncü ka
tibi Şinasi Uyman ile Stokholm elçili
ği ikinci katibi Riza Rifat Aktimur 
becayiş edilmişlerdir. 

şıkları yanık olarak cenup-şarkiye 
doğru yoluna devam etti. Fakat ya -
vaş yavaş süratini arttırdı, ve otuz i
ki mile kadar çıkardı. Birdenbire ı· 
şıklarını söndürdü, karanlıkta kay
boldu. 

Çok kuvetli fırtınadan müteessir o
lan ingiliz kruvazörü Bremen'in ted
ricen süratini arttmış olduğun dikkat 
t. m_ır.Jni9'\ı.i.. Ayı.>-i. ........._.......__ 7 •'\.- ~ 

ğustos 1939 da açılmak üzere mühür- vam ediyordu. Ancak Bremen'in ka-
lü zarflarla gizli emirler verilmişti. ranlıkta kaybolduğunu gördükten 

Bu itibarla Bremen, Nevyork lima- sonra süratini arttırmaya karar verdi 
nında demir attığı zaman kaptanı her ve ayni yolu takip etti. 
halde bu emirleri öğrenmiş bulunu -

Fakat bu esnada Bremen geriye 
yordu. 

dönmüş burnunu şimal - garbiye çe
Nevyork limanında Bremen'in ma-

virmişti. Terre - Neuve'in açıkların· 
zot yükleyişine dikkat ettim. Gemi 

dan geçmiş Groenland'ın cenup sa -
istiap çizgisine kadar yüklenmişti. 

hiline erişmek için istikametini ha • 
Depolarında bütün süratiyle on sekiz fifçe değiştirmek meoburiyetinde 
bin deniz mili yapacak kadar yaka- kaldı. Bütün ışıkları sönük olarak ve 
cak vardı. 

Hususi teftiş için iki gün amerikan 32 ila 33 mil süratle seyr ederek sis
ler arasına karıştı, 

gümrüğü tarafından alıkonan gemi 

( __ R_A_D_Y_o __ l 
T Ü R K t Y E 

RADYO DİFÜZYON POSTALARı 
TÜRKİYE ANKARA 

Radyosu Radyosu 

CUMA: 8.12.1939 
12.30 Program. ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberlen. 
12.50 Türk müziği (Pl.). 
13.30 - 14.00 Müzik (hafif müzik - Pi.), 
18.00 Program. 
18.05 M emleıtet saat ayarı, ajans ve mb 

teorolojj haberleri. 
18.25 Türlt müzigi (fasıl heyeti). 
19.10 Konuşma. 
19.20 Türk muziii çalanlar: Hakkı Der 

man, Şerif Içlı, Hasan Gür, H.atnı:ll 
Tokay. 
I - Oicııyan: Mus<tafa Çağlar. 
1 - Hicaz peşrevi. 
2 - Sel. Puıar - hicaz ~rkı: (Sıı• 
!ayan kalbimi sev). 
3 - Şevki bey - uşşak şarkı: (Bil 
dehrin germü serdinden). 
4 - Şevki bey - u~şak şarkı: (Biı 
katre içen). 
5 - .... - Hicaz şarkı: (Ateşi su· 
zam firkat yak.dı cismi canımı). 
Il - Okuyan: Radife Erten. 
ı - Haşim bey - bcstenıgar şarkı! 
(Kaçma mecbunından ey ahuyı vah
şi). 
2 - Endoronlu Hüsnü - besten.ig5.r 
şarkı: (Çok sürmedi geçti). 
3 - Eviç türkü: (Şahane gözler ~a· 
hane). 
4 - Halk türküsü: (Haticem saçla· 
rıru .dalga dalga taramış). 
5 - Halk türküsü: (Ekin ektim çöl• 
!ere). 

20.10 Temsil. 
21.10 Müzik (radyo orkestrası • şef: Ha• 

san Ferit Alnar). 
1 - G. Rossini: il Singer BruschinO 
operasında:ı1 uvertür. 
2 - L. vaıı. Beetboven: Sekiz~ 
senfoni, fa majör. 
3 - K. Atterberg: Yaz gecesi d,an.
ları. 

Z2.00 Memleket saat ayarı, ajans haberle
ri; ziraat, esham - tahvılat, kambiyo 
nukut borsası (fiyat). 

22,20 Müzik (operetler - :Pi.). 
22.50 Müzik (cazband - Pi.). 
23.Z5 - 23.30 Yarınki program, ve kapanı'j. 

Milli kostüınlü ba~o 
Sayın Bayan İsmet 1nönıı'm•01 y. _ 

himayelerinde cumartesi günü. akşamı ,~ • 
kara Palas salonlarında verilecek olan , 
cuk Esirgeme Kurumunun milli koı;tıim•u 
balosu biletleri azalmakta olduğundan a · 
şağıdaki saıtış mahallerinden bır an eve! 
tedarik edilmesini kurum saygı ile bildı· 
rir. 

Türkiye İş, Ziraat, Osmanlı Bankalarir· 
la İstanbul ve Ankara eczaııeleri. Yerli 
~alla!" puarları, Akba piyango kişesi, Ye
nışehırde O zen pasta salonu, Yenişehir ec· 
zanesi, Rehber ticarethanesi, Çocuk Sa • 
rayında kurum veznesi. 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - -- -
~YENİÇERİ§ 
: § 
: MAÇAN ;; = ~ Türkçe sözlü ve şark.ili eski ::: 
: ve yeni musikili ilahiler, peş • ~ 
E refler, tıemailer, gazeller ve § 
: raks havaları. ::: 
: Pek yaıktnda ::: 

~ ~LUS ~ 
":iı111111111 sınemasında 111111111ıf 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. = ~ 
§ Muamele ve istihlak vergileri~ - "" 

O hekimin teşebbilıü, §Üphesiz, 
ısalebin iyi bir şey olduğuna hükmet· 
miş olmasındandı. Vakıa, salep es
kidenberi iyi besleyici bir gıda ola· 
rak tanınmıştır. Hatta ona sadece 
besleyici değil de, vücudun kaybet· 
tiği maddeleri telafi ettirir derler. 
Bu hassası terkibinde başlıca, teker 
olacak maddelerle fosfor ve kireç 
bulunmasından ileri gelir. Şekerin 

adaleleri hareket ettirmek için lü
zumunu bilirsiniz, fosforla kireç de 
kemiklere en lüzumlu feylerdir. 
Bunlardan ba§oka salepte, biraz, a· 
zotlu maddelerle yağlı maddeler 
bulunması onun mükemmel gıdalar
dan biri olarak sayılmasma sebep. 
dir. Ondan dolayı frenkler salebi, 
tapbuka, sagudane gibi, çocuklar 
için en münasip gıdalardan biri o
larak tavsiye ederler. Zayıf düşmüş 
hastaları beslemek için bile içirirler. 

Çocukların onu sevmeleri, tabii, 
terkibini bildiklerinden değil, sale
bin kendisine mahsus hafif kokusu· 
nu güzel bulduklarından, bir de lÜ· 
zucetli olmasmdandır. Hafif koku· 
Jar insanı uyandırdığı için salebin 
kokusu da bir iyilik demektir. Biraz 
yapışkan olması da, kış mevsiminde 
okşanmak istiyen boğazlan yumu
§atır, hem de biraz linet verir. 

Şimdiye kadar misline rastlan. 
mamı§ bir muvaffakıyetle 

devam ediyor 

Son üç günden istifade ediniz 

Aynca : Metro Jurnal, en son 
Dünya havadisleri 

29 ağustos öğleden sonra hareket et- Gemi ertesi günü öğleye kadar bu 
Kuru üzüm nizamnamesinin hüküm- ti. Natucket fener gemisini geçtikten sürati muhafaza etti. O zaman ya -

lerine tevfikan 1939 mahsulü için tes- sonra burnunu cenuba çevirdi. Süra· vaşlıyarak eski 26 mil sürate döndü. 
bit olunan standard tiplerden on nu • tini yirmi altı mil kadar tutarak beş Kabil olduğu kadar şimale çıkarak 
maralı üzümün renk puvanı 306 ola - saat müddetle bu istikameti takip et- i~~iyatla ilerlemeye de~am et.ti. Yedi 
rak tesbit edilmişti. Bilahare rekolte- ti. Garbi Hindistan donanmasına men gun sonra Murmanska gelmışti. 
nin ortaya koyduğu hususiyetler pu- sup bir ingiliz kruvazörü onu gözden Seyahatinin en tehlikeli merhale • 
vanı 336 ya çıkarmıştır. Ticaret Ve • kaçırmadı. Harp henüz ilan edilmiş ısinde Bremen'e Yon Spee zırhlısının 
k~leti bu tadili ihtiva etmek üzere ü-ı olmadığı için kruvazörün bütün ya - refakat etmiş olması ~uhteme~dir. 
z~m standard tiplerine ait cetveli ye- pabileceği bundan ibaretti. Bu zırhlı sonraları cenubı Atlantık'te 

: YAZAN: ~ - o ~ : İsmail Hakkı lkmen ~ - ::: = varidat umum müdürü ~ - ::: 
: En son hükümlere göre yazıl· ::: - ~ : mıştır. 527 sayfa; fiatı 3 liradır. _ 

Nazarı dikkate: Bugünden i. 
tibaren balkon bileti 50 

kuruşa indirilmiştir 

: Tevzi yeri: Ankara' da Akba; İs- ~ 
: tanbul'da Üniversite kitap evleri.~ = 4578 ::: - , 

Telefon: 6294 ... • nıden tanzim etmiştir. Karanlık basınca, Bremen bütün ı- faaliyette bulunmuştur. ":iııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•" 

HULASA 
"Allahm lağneti" dediği sanat istidadının erken beli

ren hususiyetleri Tonio Kröger'i genç yaşında sevdik· 
}erinden, bütün kalbiyle sevdiği ve yaşadıkça kendile
rine sadık kalmak istediği varlrklardan ayırıyor. Sonra 
baba ocağını terkediyor, ve kendini sanata veriyor. Sa
natın rubunda husule getirdiği tahavvüll:ri, sanatkarın 
cemiyet içinde duyduğu mutlak yalı;ızhgı ve bu yal. -
nızhğın onda insanlara karşı yarattıgı muhabbet ve ış
tiyakı, fakat buna rağmen, kör taliin on~ ~.emiyetten, 
ve insanlardan ebediyen uzaklaştırması onunde duy • 
duğu sonsuz iztirabı bir artist arkadaşına anlatıyor, 
ve şimdi içini boşalttıktan sonra yeniden seyahate çı
kıyor. 

Tanrım, bütün bunlar ne kadar sıkışık ve dolam
baclı görünüyordu. Gotik evlerin sıralandığı bu dar 
sokaklar §ehre doğru her zaman böyle garip ve gÜ· 
Jünç bir şekilde tırmanıyorlar mı idi ? Donuk neh· 
rin üstünde, gemi direk ve bacalan gün batarken 
y~va§ça rüzgarda sallanıyorlardı. Aklma gelen e • 
"·in bulunduğu, köşedeki, §U sokaktan yukan mı 
ç1kacaktı ? Hayır, yarın, §İmdi çok uykusu vardı. 
Başı yo!c:uluk yorgun!uğiyle ağırdı, ve düşüncesin
den yavaş ve bulutlu fikirler geçiyordu. 

Bu on Üç yıl içinde, bazı anlarda, yeniden eve, 
yoku~taki sokağın kıyısındaki sisli eve, döndüğünü, 

ve babasını yeniden orada bulduğunu, ve bu derbe
der ya:;ayı~ından dolayı kendini adam akıllı hak -

ladığını, ki o bunu pek yerinde buluyordu, tahay
yül ediyordu. Ve şimdi içinde bulunduğu an, ağını 

sökmek imkanı olmıya.n ve insanın hayal mi veya 
hakikat mi olduğundan ~üphe ettiği, ve bütün bun-

lara rağmen, bitirmek ve uyanmak için, sonuncu 
faraziye lehinde karar vermeğe mecbur olduğu, al· 
datıcı bir rüyaya benziyordu. 

Ba§mı rüzgara karşı eğerek, az kalabalık ve ce· 
reyanh sokaklar boY.unca gidirordu1 ve otel iatika • 

YAZAN_: 
· Tltomas MAHN 

No: 14 
metinde, uyuklıyarak ilerliyordu: Geceyi geçirmek 
istediği ~hrin birinci oteli. 

Ucunda bir fitil yanan bir baston ta~ıyan eğri 
bacaklı bir adam, yalpa vuran bir bahriyeli adımı 
ile önünde yürüyor, gaz limbalarmı yakryordu. 

Ona ne oluyordu ? Yorgunluğunun külü altında, 
parlak alevler halinde, fışkınnaksızm, bu kıadar 

donuk ve yakıcı olarak saklanan bu ateş ne idi? 
Sessizlik, sessizlik. Çıt yok! Tek bir söz yokt- Böy· 
f e, rüzgarda, batan güne§ ve tanıdık sokaklar ara· 
sında ilerlemeği, tıpkı bir rüyada gibi, ne kadar se
vecekti. Fa.kat burada her feY biribirine o kadar sı· 
kışmış ve yaklaşmı~ ki ... iki adım atmadan hedefini
ze ulaşıyorsunuz. 

Şehrin yukarısında, kıvrık yaylara takılı lam· 
balar yenice yanmı§tı. Otele vardı ve önünde yatan 
ve çocukken pek korktuğu iki arslanı tanıdı. Arslan
lar, apşırmak istiyorlarmış gibi, biribirine bakmak
ta devam ediyorlardı, fakat çok küçülmüşe benzi
yorlardı. Tonio Kröger ikisinin arasından geçti. 

Yaya geldiği için, fazla merasimsiz kabul olun
du. Kapıcı ve bir yandan izzet ve ikramda bulunur
ken bir yandan da serçe parmağı ile gömleğinin ye
nini çaketinin altma sokan, siyah elbiseli pek kibar 
bir zatı mevkiini tayin etmek, içtimai silsilei mera-

tipte yerleştirmek ve ona itibarlarmda bir yer gös~ 
termek için, onu yukandan aşağıya, süzücü bir göz
le, tetkik ettiler. Fakat buna rağmen, fa.yanı mem
nuniyet bir neticeye varamadılar : Böylece orta 
bir nezakete karar verdiler. Bir garson, tatlı yüz. 
lü, pişmiş ekmek sarısı favorileri olan ve eskilikten 
parlıyan bir elbise ve rozetlerle süslü sessiz pan
toflular taşıyan bir adam, onu ikinci kata çıkardı, 
eski modaya göre döşenmiş tertemiz bir odaya gÖ· 
türdü. Pencerenin arkasmdan, alaca karanlrkta, av· 
lular, gotik binaların tavanları ve kiliselerin aca
yip kütleleri üzerine pitoresk ve kumuvustai bir 
m.'lnzara uzanıyordu. Tonio Kröger bu pencerenin 
ör:.·~-ı.de bir parça ayakta durdu; sonra kollarını 

kavşath, uzun divanın üstüne oturdu, kaşlarmı çat
tı, ve ıslık çalmağa koyuldu. 

htk getirdiler, ve baf,ajı geldi. Ve tatlı yiizlü o· 
tel kahyası yolcu fi.şini masanm üzerine koyciu, ve 
Tonio Kröger, ba'§ını yan'\ eğerek, adım\, me~leği
ne ve geldiği yere benziyen bir şeyler karaladı. Son
ra ak~am yemeğ'ini ısmarladı, ve, divanının kös""~in
den, bo,!uğa bakmakta devt:tm etti. Yemek geldi ve 
önüne koyuldu, bir zaman olduğu gibi bıraktı, do
kunmadı, sonra birkaç lokma aldı, ve bir saat, oda
nın içinde, hazan durup gö:derini yumarak, bir a· 

ıağı bir yukarı gezindi. Sonra, yava§ ve gevıek ha. 
reketlerle soyundu ve yatağa girdi. Ve, kanşık, hu· 
lanık ve garip arzularla dolu rüyalar içinde, uzun 

zaman uyudu. 

Uyandığında, odasmı ışıkla dolu buldu. Şaşlmı
lık içinde çabuk nerede olduğunu hatırlamak iste• 
di, perdeleri açmak için kalktı. Rüzgarda saçakla• 
nan ince bulut parçaları bir yaz sonu semasmm hi· 

raz soluk mavisi üzerinden kayıyorlarıdı. Fakat gÜ• 

nef baba tehrinin üstünde parlıyordu. Tuvaletine 
her zamankinden daha çok itina etti, adam akıllı 

yıkandı, ve traş oldu, kusursuz bir nezaket İntıbaı 
bırakmak istediği kibar bir aileyi ziyarete gidecek· 

miş gibi taze ve temizdi, ve giyinirken kalbinin en• 
dişeli vunışlannı dinliyordu. 

Dışarısı ne kadar aydınlıktı 1 Eğer sokakları, 

dün olduğu gibi, gnıp kaplasaydı, kendini ne ka· 

dar ferahlık içinde hissedecekti! Fakat şimdi, par• 
lak güneş ışığmda, herkesin gözü önünden geçe• 

cekti. Tanıdıklara rast gelecek, onu durduracaklaT, 
sorguya çekecekler mi idi? Ve bu on üç yılı nasıl 

geçirdiğini anlatmıya mecbur olacak mı idi? Ha• 
yır, Tanrıya şükür, kirn!le onu tanımadı, ve hatzrh· 

yanlar da tanımıyacaklardı, zira, hakil{aten, bu e.• 

rada, biraz değişmişti. Aynada dikkatlice kendini 

süzdü, ve birden maskesinin, erken yıpranan, yaşın• 
dan daha yaşlı görünen suratmm arkasında kendi-

ni daha emniyette hissetti ..• Ka"hvesltıyı geti:rtti, ve 
sonra, kapıcı ve kibar giyinmiş baym kıynıet biçici 

bakı~ları altında, koridordan ve iki arslan arasın• 
dan geçerek dııanya çıktı. 

•Sonu &ICill'. -
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Kareli' de Sovyetlerin 
tazyikı artıyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
-:- ıkat bu sabah saat 10 da Helsinki

C: ~ıı !ıavas ajansına gelen bir telgrafta 
l...ıs ar ın Finlandiya müdafaa hattını 
) ardıkları haberi tekzip olunmakta
dır. Bu haber katiyen asılsızdır. 
l.u haber katiyen asılsızdır. 

Sovyet kıtalarının Mannerhaim hat
tın yardıklarına dair Moskovadan ge
gelen haber tekzip edilmektedir. Di -
ter taraftan haber verildiğine göre 
Petsamo civarındaki Nikel madenle -
rinin Amerikan ve ingiliz mühendis
leri Kirkenaese gelmişlerdir ve bu 
madenler askeri muhafaza altında bu
lunmaktadır. 

Havalar bozuldu 
Finlandiya körfezinde şimal kutbu 

Okyanosuna kadar uzanan askeri faa· 
liyetin hava şartları dolayısiyle pek 
ziyade hafiflemiş olduğu beyan edil
mektedir. Bir kaç gündenberi şimal 

\re prk mıntakalarında mebzul mik -
tarda kar yağmaktadır. Şimal kutbu 
lnıntakalarında ;... hemen hemen bü
tün gün karanı .ııiklim sürmekte ve 
lıkerl harekatı işkal etmektedir. 

Ladoga gölünden timal kutbu Ok -
Yanoauna giden 700 - 800 kilometre -
lik cephe boyunca, rus cüzütamları 
ekseriya aralarındaki irtibatı kaybet
tnekte ve bu ıısız mıntakalarda bir 
çok müşkiHita karşı koymak mecbu -
riyetinde kalmaktadırlar. 

Ladoga ile Botnie körfezi arasında
ki demiryolu henüz tehdide maruz de
ğildir. Diğer taraftan rus keşif kolla
rı, miitemadiyen Finlandiyalıların tu
za _;ına dii~mek tehlikesine maruz kal
~:ıkta olup, ekseriya ağır zayiata uğ
ra-iıktan sonra çekilmektedirler. 

Sahilde ve Finlandiya körfezindeki 
bahri faaliyet, pratik bakımdan hiç 
rnesabes;ndedir. 

Petsamo clüıtü mü? 
Petsamo mıntakaınndaki muharebe -

lerde esir ed ilmiş olan rualar, Sovyct 
:Yüksek kumanda heyetinin kıtaata 
her ne bahasına olursa olsun Salmi -
jervi nikel madenlerini zaptetmek 
emrini ~ermiş olduğunu aöylemitler -
dir. 
Norkı Telegram Bureau'nun Kirk

neseı'deki muhabiri, Petsamo'da ruı
larıa finll.ndiyalılar ~•nda yeni mu
harebeler vukua gelmit olduğunu bil
dirmektedir. 

Rualar'ın taarruzları püskürtül -
nıU§tiir. 

Finllndiya kıtalarının, hala Petsa
nıo'yu ellerinde bulundurdukları ve 
i§çilerin burada, elektrik eantralının 
inıaaıyle meıgul oldukları elan iddia 

edilmektedir. 
Finlandiya ajansı Sovyetler'in La • 

doga gölünün şimalinde finlAndiyah
lara taarruz için boğucu gaz kullan -
dıklarını bildirmektedir. 11 fin askeri 
gazdan ölmüştür. 

Rus clonanmcuının faaliyeti 
Reuter ajansının öğrendiğine göre, 

rus donanması son iki gün içinde Bal
tık'ta ve Lagoda gölünde bilhassa bü
yük bir faaliyet göstermiştir. 

Rus harp gemileri Hogland adata -
rını bombardıman ettikten sonra as
ker çıkarmışlardır. 

Hava faaliyeti 
Fin tayyarelerinin taarruzları 
Finlandiya filoları Leningrad ve 

Cronstadt'a kadar ilcrliyerek keşif U· 

çuşları yapmış ve hava dafi topları da 
Vipuri'ye taarruz eden sovyet tayya
pelerini düşürmüşlerdir. Vipuri halkı 

şehri tamamen tahliye etmiştir. 
Petsamo'da ve Ladoga gölünün şi -

malindeki Pitkerantc'ye yapılan düş
man hava hücumları tardedilmiştir. 

Mültecilerin nakledildiği küçük bir 
şehir üzerine yapılan diğer bir hava 
hücumunda ruslar mitralyöz kullana
rak 7 kişiyi öldürmüşlerdir. 

Rus tayyarelerinin Petsamo üzerin
de bombalar atmış oldukları, yalnız 
finlandiyalıların tayyare dafii topla
rının bu tayyarelerden ikisini düşür -
müş olduğu haber alınmıştır. 

Geçen hafta Helsinkiye yapılan ha
va bombardımanı kurbanlarının listesi 
henüz tamamlanmamıştır. İtfaiye ef -
ra<lı elan enkaz kaldırmakla meşgul -
dürlcr. Her gün yeni yeni cesetler çı
karılmaktadır. 

Haber alındığına göre, Finlandiya 
tayyareleri rusların Baltiski tayyare 
meydanını bombardıman etmişlerdir. 

Hangarlar yanmaktadır. 
National Tidende'nin Hclsinkide -

ki muhabiri, Finlandiy;ı hava kuvctle
rinin rus müdafaa hatlarını muhtelif 
noktalarda muvaffakiyetle bombala -
mış olduğunu yazmaktadır. 

Finlandiya elçisi Mo•kova'clan 
ayrıldı 

Moskova, 7. a.a. - Finlandiya elçi
liğinin 26 kişiden mürekk~p memur -
lan Riga. Almanya ve Kopenhag ta
rikiyle FinlAndiya'ya avdet etmek ü
zere bu akşam Moskova'dan hareket 
etmi lerdir. Alman a el ili v inin, Fin
ı.-n 

bulunmanın Moskova'ya müteveccih 
bir tezahür şeklinde karşılanacağını 

bu küçük memleket mümessillerine 
haber verdiği söylemektedir. 

Övr gazetesinin haber verdiğine göre 
2:; 

5000 İsveç ve bir İtalyan çok 
gönüllüsü Finlandiya'ya gitti 
Pariı, 7 a.a. - Her taraftan gelen haberler, bir tecavüze uğra

ınıı olan kahraman Finlandiya'ya kartı gösterilen ıempatinin fi 4 

li aafhaya döküldüğünü bildiriyorlar. Filhakika birçok hükümet
ler Finlandiya'ya gönüllü, silah ve malzeme göndermek suretiyle 
Yardıma karar vermiılerdir. 

Bayan Tabouis, Oeuvre gazetesin
de 'u haberleri vermektedir: 

Dün bet bin İsveç gönüllüsü, iki 
tnühimmat treni ve bir elbise treni 
İle Finlandiyaya gitmiştir. Birçok İ
talyan gönüllü de her gün Finlandi
Yaya gelmektedir. 

Dün Stokholmda birçok İsveç ri
calinin imzaladığı bir beyanname hü
kUmetten seferberlik yapmasını ve 
Finlandiyalılara yardım etmesini is
temektedir. Bu beyannamede ezcüm
le şöyle denmektedir: Bugünkü dev
re, İaveç için en mühlik devredir. 1s
\1eçin mevcudiyeti bu devrenin neti
cesine bağlı bulunmaktadır. Görülü
:Yor ki bahis mevzuu olan vaziyet, 
Sovyetlere karşı hakiki bir umumi 
haçlı seferdir. 

l•veç kıralının telgrafı 

İsveç kıralı, Finlandiya reisicüm -
buruna bir telgraf göndererek Fin -
landiya istiklfilinin ilanını İsveç'in ne 
derece hararetli hislerle karşı lamış 
\'e bu hissiyatın bugün bütün is\'eç 
nıiUetini fevkalade mihnet içinde bu
lunan Finlandiya milletine karşı bü
YUk bir sempati ile ve tam bir anla
)'ışla bağlıyan mesai birliği seneleri 
t!!'1asında mütemadiyen kuvet bul -
muş olduğunu bildirmiştir. 

ltalya tayyare de göndermiı 
ltalyan matbuatı, Rus - Finlandiya 

i'1tilSfına uzun sütunlar tahsis ederek 
t-'inlandiya kıtaatının kahramanlığını 
tebarüz ettiriyorlar. 

Reggio di Calabria mektebi, talebe
si dün sokaklarda dolaşarak "yaşasın 
kahraman Finlandiya'' diye bağırmış· 
ı .... ~'ll. 

Pinlandiya'ya yüzlerce İtalyan tay
Yareıi gönderilmiş olduğu şayialar ia
rarıa dolaımaktadır. Bu haber teyit 

edilmemiş olmakla beraber rus taar
ruzundan evel Finlandiya'nın İtalya -
ya ellişer tayyarelik bombardıman ve 
avcı olmak üzere iki aipırişte bulun
muş olduğu kabul edilmektedir. Bu 
siparişlerin Finlandiyaya demir yolu 
ile gönderildiği zannolunmaktadır. 
Taki Almanya ve Sovyet Rusya ile 
bir hadise çıkmasın. 

Danimarka' da 
Finlandiya - Sovyet anıaşmazlığı -

nın akisleri Danimarka'da devam et
mektedir. BerHngske Tiddende ga -
zetesinin yazdığına göre, Danimar -
ka mebusan meclisinde bulunan üç 
nas}'onal sosyalist mebus, Rus -
ya iİe bir şimal memleketi olan Fin
landiya arasında harp halinin bulun
ması dolayısiyle Danimarka'nın Sov
yetlerle münasebetlerini kesmesinin 
muvafık olup olmıyacağım hükümet-
ten sormuştur. 

Cenubi Amerika'cla 
Ur uguay parllimcntosu, Sovyet ta -

arruzu neticesinde, Uruguvay parla -
mentosunun Finlandiya'ya muhabbet 
takririni bir komünist mebusun mu -
halif reyine karşı ittifakla kabul et -
mi~tir. 

Hariciye nazırı Tohar Donoso, E· 
kuatör'ün, Sovyetler birliğini Millet
ler cemiyetinden çıkarılmasını istih -
dah eden Arjantin tezine müzaharet 
edeceğini bildirmiıı:tir. 

Birle§ik el evletler' ele 
B. Ruzvelt, federal istikrazlar ad -

ministratörü B. J osse J ones ve a'rne -
rikan kızılhaçı reisi Norman Dawis 
ile FinHindiya'nın sivil halkına yar -
dımda bulunmak meselesi hakkında 
görüşmilıtür. Görüımenin sonunda 
B. J ones, hen Uz hiçbir ıeye karar ve
rilmemiı olduğunu, fakat Finlandiya-
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Dahiliye Vekilimiz bugün 
Çankırıdan Ankaraya geliyor 

Vekil Kastamonu memleket Hastahanesinde 

ve Halkevinde güzel bir nutuk söyledi 
Kastamonu, 7. a .a. - Dahiliye Ve ·ı Bir taraftan sizin yüksek hamasetini

kili Faik öztrak dün merasimle Kas- zc, diğer taraftan iktisat sahasındaki 
tamonu memleket hastanesini açmış kudretli becerikliliklerinize büyük tak 
ve bu münasebetle şu nutku söyle - dir ve ümitlerle bakmaktayız. 
miştir : Kastamonu'nun atisi, mazisinden 

" - Kahraman Kastamonulular; elbette çok parlaktır. Bundan tam bir 
Milli Şefimiz İsmet lnönü'nün dev- sene evci, Milli Şefimizin irat buyur

let reisi olarak ilk defa ziyaretleri gü- dukları büyük hitabede ifade ettikle
nünü tesit etmek ve ogün en hayırlı ri gibi, Kastamonu hakikaten çok fe
müesseselerden birinin açılma töre - yizli bir istikbalin haklı bir namzeti
nini yapmak suretiyle gösterdiğiniz dir. Bunun tecelliyatını yakın bir za
kadirşinaslığı cidden tebrike layık manda göreceğimizden ümit varız. Si
goruyorum. O kadar çok sevdiğiniz zin idareniz demek olan milli idare -
ve bağlılık gösterdiğiniz büyük Şefin nin bu inkişafının, biran evel meyda
selamlarını ve muhabbetlerini size ge- na gelebilmesi için elimden geleni 
tirmiş bulunuyorum. Ankara'dan ay - sarfcdeceğime siz de inanabilirsiniz. 
rılırken yüksek emirlerini telakki et- Beni bu gece memnun eden hadiseler
mek için huzurlarına kabul buyurul - den biri de, valiniz hakkında göster -
duğum zaman sizlere selam ve mu - diğiniz takdir ve muhabbet hisleri -
habbetlerini söylemek vazifesini de dir. Mesul bir vekil için kendini tem
bana tevdi ettiler. Büyük Şefin selam sil eden bir arkadaşının muvaffakiye
ve saygılarını s iz Kastamonululara tini görmek kadar memnuniyeti mu -
arzediyorum. Kastamonu gibi mühim cip bir hal olamaz. Biz cümhuriyet 
ve çok eski bir vilayet merkezinin hizmetkarları biribirimize dayanarak, 
şimdiye kadar kendi ihtiyaçlarına ce- biribirimize bağlanarak ve biribirimi
vap verecek bir hastaneden mahrumi- zi tamamhyarak çalışırız. Bu bizim 
yeti cidden bir noksanlıktır. Cümhu - şıarımızdır. Sözlerimi bitirirken size 
riyet idaresinin memleketimizi nasıl bir kere daha kendim ve arkadaşlarım 
büyük bir boşluk içinde bulduğunu namına teşekkür ederim. Size büyük 
hepiniz bilirsiniz. Bu boşlukların hep- Şefin selamlarını getirdiğim ,.,.· ')i dö-
sini kısa bir zaman içinde doldurmak nüşümde de sizin aziz Şef'e sı o-
imkanı şüphesiz yoktur. Fakat git - lan hürmet ve bağlılıkların et -
tikçe bu yolda inkişaflar gösteren ve- mekle bahtiyar olacağım .,. 

saitimizle ve sırasiyle bu boşlukları Vekil Çankırı'cla 
birer birer dolduracağız. 

Cümhuriyetin bcqarılan 
Hükümetimiz bütün hızıyle impara

torluk idaresinin bıraktığı bütün nok
sanları gidermek için elinden geleni 
yapmağa çalışıyor ve yapıyor. Niha -
yet bu hızlı yürüyüş arasında bugün 
memnuniyetle önünde bulunduğumuz 
şu müessese meydana gelmiştir. Bu 
müessesenin meydana gelmesi için e
mekleri, hizmetleri geçen arkadaşların 
adlarını aziz doktorumuz birer birer 
zikretmek suretiyle kendilerine teşek
kür ettiler. Ben de kıymetli doktora 
iltihak ederek emekleri geçenlerin 
hepsine hükümet namına teşekkür e
derim. Hastanenizin ufak tefek tesi -

Çankırı, 7 (Hususi muhabirimiz
den) - Dahiliye Vekili B. Faik Öz
trak bugün 13,25 te şehrimize gelmiş
tir. Şehir bayraklarla donanmıştı. Sa
yın vekilimizi yirmi kişilik bir heyet 
ve köylüler Ayyan köyünde ve bin
lerce halk ve mektepliler de şeh}r dı
şında karşıladılar ve şiddetle alkış

landılar. Vekilimiz halkla beraber vi
layet konağına kadar yürüdüler ve 
yemekten sonra hastaneyi orta mek
tebi, gezdiler. Hastalara ve talebele
re sualler sordular. Hükümet kona
ğında devair müdiran ve muallimler
le vilayetin umumi ihtiyaçları üzerin
de görüşerek mahimat aldıktan sonra 
belediyeyi şereflendiren muhterem 

(is- Vekilimiz şehrin imar, elektrik, plap 
r no _ ••-•>•• , .. • M4tiiiil•• ~ 1"i 

lann ikmali için en kuvetli bir temi • itler üzerinde hassasiyetle durdular. 
nat teşkil eder. Şereflerine ak§am 50 kişilik bir zi-
Vilay~tinizin başında bulunan gay- yafet verildi, ve yerli bir saz takımı 

retli ve çalışkan valinizin yüksek va- Çankırı havaları çaldı. Milli oyunlar 
sıtalarıyle onun gayretli arkadaşları • oynandı, ziyafet geç vakte kadar sa
nın himmetleri ileriye matuf olan ü- mimi bir hava içinde devam etti. Muh
mitlerimizin en kısa bir zamanda ta- terem vekilimiz yarın Ankara'ya ha
hakkuku için zamandır. Burada sizi reket edecek ve büyük merasimle u
daha ziyade ayakta tutmamak için ğurlanacaktır. 
sözlerime son veriyorum. Vilayetinizi ----
ziyaret münasebetiyle bizlere göster
diğiniz muhabbetten, teveccühten do
layı teşekkürü büyük bir borç bili -
rim ... 

Halkevinde 
Dahiliye Vekili .l''aık 0ztrak Halk

evi salonunda belediye tarafından şe
reflerine verilen ziyafette belediye 
reisi İzzet Okay'ın nutkuna da şu su
retle mükabelede bulunmuşlardır. 

"- Sevgili Kastamonu'nun değerli 
Parti ve belediye reisi, bu gece bizi 
aranızda kabul etmekle buraya ayak 
bastığımız andan itibaren tahminin 
üstünde olarak gösterdiğiniz hüsnü 
kabul ile bize karşı ibzal ettiğiniz il
tifattan dolayı değerli ve kahraman 
Kastamonu halkına kendim ve arka
daşlarım namına teşekkür ederim. 

Bize karşı gösterdiğiniz bu alicene
bane iltifat, aynı zamanda temsil etti
ğimiz hükümete ve idareye karşı olan 
bağlılığınızın bir delili olmak itiba -
riyle bizim için ayrıca memnuniyet 
ve şükranı mucip bir haldir. Kasta -
monu'nun eski tarihinden bahsedecek 
kadar uzaklara gitmek istemem. Kas
tamonu halkının istiklal mücadelesin
deki büyük gayretlerini ve kahraman
lıklarını burada hürmetle anmak is
terim. Milletin her türlü takdirin üs
tündeki fedakarlıklarının makesi o -
lan o büyük mücadelenin, reisliğini ü
zerine almış olan Ebedi Şef Ata -
türk'ün etrafında toplanan Kastamo· 
nu halkının gösterdiği hizmetler ve 
kahramanlıklar milli mücadele tari -
hinde her zaman ehemiyetli bir mev
ki tutacaktır. 

istikbali parlak bir ıehir: 
Kcutamonu 

Kastamo~ halkının milli varlığa 
ve istiklale karşı rabıtalarının hususi 
bir ifadesi olan bu fedakarlıkları di
ğer taraftan iktisadi ve ·içtimai saha
lardaki kabiliyetiyle tetevvüç ediyor. 

ya yardım edilmesi tasavvurunun ta
hakkuku halinde bu yardımın Ameri
ka 'nın fazla miktarda elinde bulunan 
buğday, pamuk ve mısır gibi mahsu • 
lltın gönderilmesi ıuretiyle yapılaca-
ğını söylemittir. · · 

Askeri heyetimiz 
londra'dan döndü 

(Başı 1 inci sayfada) 

bir arkadaıımıza tunlan aöylemit • 
tir : 

" - iki ayı mütecaviz bir zaman
danberi Londra'da kaldık. Bu mÜd· 
det zarfında bize fevkalade bir hüs
nükabul ve büyük doatluk tezahü
ratı gösterildi. 

Gerek Londra'da ve gerek Paris'te 
milletimize karşı gösterilen sevgi her 
türlü tahminlerin hududunu aşmıştır. 
Londra ve Paris'te şerefimize birçok 
ziyafetler verildi. Ve kabul resimleri 
tertip edildi. Londra'da kabine aza -
sından ve kamara mensuplarından bir 
çok zevatın hazır bulundukları ziya
fet ve kabul resimlerinde ingiliz mil
letinin misafirperverliği ve hakkı
mızdaki cemilekarlığı en yüksek de
recesini bularak tahassüsümüzü artır
mağa vesile oldu. Paris'te de gayet iyi 
karşılandık ve orada da fransız mil
letinin hakkımızda gösterdiği büyük 
dostluğun şahidi olduk. Seyahatimi
zin maksat ve hedefi hakkında gaze
telerin yazdıklarına ilave edecek bir 
Ş"}' yoktur. Biliyorsunuz ki Londra
ya askeri malzeme mübayaası işlerini 
neticelendirmek üzere gittik. Bu iş
lerin teferrüatı etrafında yaptığımız 
konuşmalar tam bir anlaşmaya vardı. 
işimizi bitirdik ve döndük. Gerek in
giliz ve gerek fransızlarla bu hususta 
birer anla~ma imzalanmıştır. 

Elde ettiğimiz neticelerden size an
cak memnun olduğumu aöyliyebili
rim. Londra anlaşmalarının mall ve 
iktısadi kısımlariyle meşgul olan Ha
riciye Vekaleti Umumi Katibi Numan 
Menemencioğlu'nun da bir hafta, on 
güne kadar vazifesini bitirerek An -
kara'ya avdet edeceğini zannediyo -
rum . ., 

Londra'dan şehrimize dönmüş olan 
general Kızım Orbay vazifesi hak
kında izahat vermek ilzere yarın An
kara'ya hareket edecektir. 
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Türk Yugoslav futbol maçı 

İlk maç cumartesi günü 
saat 14.30dayapılacak 

Yugoslav takımı bugün Ankara'ya geliyor . 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü-,istasyonda bulunmaları kulüp bii§ 

ğünün futbol sporu için evelce tes- kanlarından ehemiyetle rica olunur. 
tlıt ettiği programa gore, bu haftadan 5 - Pazar günü yapılacak müsaba· 
itibaren Ankara ve istanbul'da kulüp kaların saatleri ayrıca tesbit ve ilfo 
veya şehir takımlarımız için yabancı olunacaktır. 
takımlarla müsabakalar hazırlanmış -
tır. 

Bu temaslardan ilki olmak üzere, 
yarın ve pazar günü dost ve mütte
fik Yugoslavya'nın tanınmış spor ku
lüplerinden "Yugoslavya Spor Kulü
bü" Ankara'da Muhafızgücu ve Genç
lerbirliği ile iki maç yapacaktır. 

6 - Misafir sporcuların mihman
darlığına Gençlerbirliğinden Nazım 

Altındağ seçilmiştir. Kendisinin fut
bol ajanlığiyle temasta bulunması ri
ca olunur. 

7 - Hakem ve yan hakemleri kı • 
yafet hususunda bölge ajanlı~iyle 
derhal temasa gireceklerdir. 

Romanya'da yapılacak 

bisiklet müsabakası 

"Yugoslavya Spor Kulübü" Bel
grad'ın en son müsabakalarda birin
ciliği kazanmış ve mensup olduğu 
milletin futbolunu hakkiyle temsile 
muktedir bir takımıdır. ıçlerinde 8 i 
beynelmilel olmuş futb~lcu vardır. 
Bilhassa içinde bulundugumuz sene- Romanya bisiklet federasyonu g" 
nin mayısında İngilizlere galip gele_n çen sonbaharda Bükreşte bir bisiklet 
Yugoslav milli takımına bu takım hır Balkanyadı miisabakasiyle Balkanlar 
kaç oyuncu vermiştir. arası bisiklet federasyonu kongresi 

Yugoslav takımı bugün salıah saat ' toplamağa teşebbüs etmişti. Türk mil-
9 da lstanbuldan hareket edecek ve 1i ekibi hazırlanmış ve bu seyahat için 
akşam saat 21 de şehrimize g71ec:ktir. kafilemiz lstanbulda toplanmış iken 
Misafir takımı Beden Terbıy~~ı u. - vaziyeti siyasi yenin birdenbire gayri 
mum Müdürlüğiyle Ankara bölgesı- tabii bir şekil alması hareketi dur• 
nin alakalı daireler müdür ve memur- durmuştu. 
ları, kulüp mümessilleri, sporcular Öğrendiğimize göre, Romanya fe-
karşılıyacaklardır. . derasyonu beden terbiyesi genel di-

Kafile 17 kişiden mürekkeptı:., Bu rektörlüğüne tekrar müracaatta bulu
kafilcnin reisi Dr. Velgko Çurıç ten narak 25 nisanla 5 mayıs aras•nda bu 
başka politika, Vreme: Pr~vda gaze- müsabaka ile kongreye iştirak edip 
telerinin spor muharrırlerı de bera- etmiyeceğimizi sormuştur 
ber bulunmaktadırlar. · 

Dost Yugoslavya milletinin gençl~
ğini temsil eden bu takım memleketı
mizi ziyaret vesilesile Ebedi Şef Ata
türk'e ve dolayısiyle Türk milletine 
karşı büyük ıı:r sempati izhar etmekte
dirler. 

Yugoslavya takımı yarın ilk maçı
nı saat 14.30 da Muhafızgücü takımı-
mızla yapacaktır. Maçtan sonra An-

İngiliz hava filosu 

ıimali Almanya 

üzerinde 
kara Bölaeai Baıkanlı&ı misafirler 
terefine ~~ .~Y.kz_fya_feti verecGektJt" (Baıı 1 inci saylat!11.) 

Pazar gunu ı ıncı maç, enç er . 
Birliği ile olacaktır. Yine maçtan bo~ba ~tılmamışt.ır. Bır alman tayya
sonra Yugoslavya'nın Ankara büyük resme ısabet vakı olduğu zan:ıedili . 

t S k ' '-'Or. elçisi muhterem lya umen ovıç J 

Kavaklıdere'deki elçilik binasında sa- Firth of Forth bölgesinde hava teh
at ı 7.30 da bir çay ziyafeti verecek - likesi işareti verilmiş ve 35 dakika de
lerdir. vam etmiştir. Top sesleri bütün sahil 
Yugoslavyalı sporcular pazar gunu boyunca duyulmuş ve müşahitler çok 

Ankara'dan hareketle İstanbul'a gi - yüksekten uçan tayyareleri görebil • 
deceklcr ve orada da 3 maç yapacak - mişlerdir. 
!ardır. . Hava nezareti, diğer taraftan, inrri· 

Bu haftaki maçlara ait futbol aşan- lız tayyarelerinin Danimarka üzerin-
lığının tebliği §Udur : de uçuşlar yapmış olduğunu yakn-

Ankara bölgesi Beden Terbiyesi di- lamaktadır. 
rektörlüğü futbol ajanlığı ile okul 
spor yurdları Ankara küme başkanlı
ğından müştereken tebliğ olunmuş· 

tur: 
1 - "Yugoslavya spor kulübü" 9 ve 

10-12-939 cumartesi ve pazar günleri 
iki maç yapmak üzere 8-12-939 cuma 
günü akfaID treniyle Ankaraya gele
ceklerdir. 

2 - Bu maçlar hesabiyle bu hafta 
A takımları arasında yapılması mu -
karrer şilt maçlariyle B takımları a
rasında yapılacak maçlar tehir edil-
miştir. 

3 - "Yugoslavya spor kulübü" ta -
kımı ile Mubafızgücü ve Gençlerbir
liği takımları birer maç yapacaklar -
dır. Maçların programı aşağıda yazıl

mıştır: 

9 - 12 • 939 cumartesi 
Mülkiye mektebi - Gazi lisesi A ta

kımları. saat: 13,15. Hakem: Ömer Ü
rel, yan hakemleri: Bedii Nazlı, Fe -
rih Esin. 

Not: bu maç }'arımşar saatlik iki 
devre üzerine yapılacaktır. 

Yüksek okullar talebesi arasında 
kır koşusu (2000) metre saat 14. 

Yugoslav spor kulübü - Muhafız

gücü saat 14,30. 
Hakem: Muzaffer Ertuğ, yan ha -

kemleri: Ziya Ozan, Necdet Özgüç. 

10 - 12 - 939 pazar 
Gazi Terbiye Enstitüsü - Erkek li

sesi Hentbol maçı. Hakem: Radkay. 
Not: bu maç yarımşar saatlik iki 

devre ür:erine yapılacaktır. 
Lise ve meslek okulları talebesi ara

sında kır koşusu (2000) metre. 
Yugoslav spor kulübü - Gençler

birliği. 

Hakem: İhsan Türemen, yan hakem 
teri: Celal Oskay, Ali Ülkezen. 

4 - Bütün sporcuların ve kulüp 
mümesaillerinin toros ekspresiyle ge
lecek olan misafir ıporcuları karşıla
mak üzere 8-12-939 cuma günü akşam 

Alman Taclyosuna göre 

Bcrn, 7 a.a. - Alman radyosu, İn
giliz muharebe tayyareleri filolarının, 
Frizon adalariyle Şlezvig - Holştayn'a 

dün akşam bir hücum yaptıklarını 

bildirmektedir. Hava dafi topları bir 
çok noktalarda faaliyete geçerek in

giliz tayyarelerini şimale doğru tar -
detmiştir. Hiç bir bomba atılmamış • 
tır. 

Sıhiye Vekilimiz 
Erzurum' a gitti 

(Başı 1 inci sayfada) 

m- ıizım geldiğin i bildirmiş olduğundan 
zelzele yüzünden açıkta kalanların muva.;
katen iıkinları için acele zeminlikler in~:ı
ıına Kızılay umumi mer.kezince karar ve • 
rilmiş ve bu iş için laum gelen para ve 
bazı levazım mahalline gönderilmiştir. 
Ayrıca kazazedelere yemeklik buğday tev. 
ziatı da yapılacaktır, 

Kızılay gene zelzele felaketzede
lerine para gönderdi 

Kızılay Cemiyeti merkezi umumisi Ter
can ve Erzincan havalisinde vuku bulan 
zelzele afetinden hasar ve zarar görenlere 
ilk yardım olmak üzere bir müfettiş ile 
300 çadır ve 1500 lira gönderilmiştir. 

Cemiyet merkezi umumisi dun ~e fe • 
laketzedelcre dağıtılmak üzere telgraf ha
valesiyle altı bin yetmiş beş lira gönder • 
miştir. 

Bu suretle bu havali feli.ketz:edelerine 
Kızılay c.enıiyeti umumi merkezi tarafın • 
dan yapılan para yardımı ''iktan yedi bin 
b=ş yüz yetmiş beş lirayı bulmuştur. (a,a.) 

Muğla' da tütün 
satışı dugun 

Muğla, 7 a.a. - Tütün piyasası dnrrı-
dur. Kara ovada piyasa 80-90 kuruıs ara • 
ımda Fethiyede ?O kuruştan açılm:ştır, 
Şimdiye kadar Muğladan 350 bin kilo tfl. 
tün aaô~1 alınmıstır • 
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Türk muallimi berbat 

bir halde değildir 
(Başı 2 inci sayfa.da) 

[!tirmek ve bu muallimleri üst dere
celere çıkarmak istersek bu işe 
1,500.000 lira tahsisi Iazımgelir ki hu
~:.Jsi idarelerin bunu ödemiye mali 
kapasiteleri müsait değildir. 

Orta tedrisat muallimlerinin aynı 

~:kildeki şikayetine de aynı cevap 
verilebilir. Yeni barem konulurken 
bu vaziyet, yalnız maarif mensupları 
kin değil, 2000 den fazla öteki memur 
l::r için de bahse mevzu olmuştur. E
f.~r bu prensip, makabline de teşmil 
eJilseydi, bütçede oynıyacak ra
kım ne olurdu, biliyor musunuz? 
5,500,000 lira. 

Rakamla şikayete yeltenenlerin ra
kamı doğru bilmeleri ve anlamaları 
icabettiği halde yazıdaki rakamlar, 
baştan aşağı yanlıştır. 

Meselii terfie hak kazanan ve maa
şı otuz liradan fazla olan 383 mual
limden ancak sekseninin terfi ettiği 
kaydedilmektedir. Halbuki bu rakam 
168 dir. 

Maarif Vekilliğinin bu sene maaş 
bakımından muallimlere temin ettiği 
büyük menfaat şu olmuştur: eskiden 
19 olan derece yeni haremle on beşe 
indirilirken yeni derecelere uymıyan 
bazı maaş derecelerini alt dereceye de 
indirebilmek hakkı vekalete veri..ııiş
ti. Tetkikimize göre vekalet, büyük 
büyük bütçe fedakarlıklarına katla
narak bu hakkını muallimlerin aley -
hine değil, lehine kullanmıştır. 

B.ı suretle orta tedrisat kadrosun
da 16, 17,5 liralık maaşlar 20; 22 lira
lıklar 25 ; 45 liralıklar elli, 55 liralık 
lar 60 liraya çıkarılmıştır. Böylelik
le birer derece yukarı çıkarılan mu
allim ve memurların mecmuu 817 yi 
buluyor. 

Bu sene terfie hak kazanan 725 mu
allimden 450 si terfi görmüştür. Geri
ye kalan 325 i de, halledilmek üzere 
olan, tahsisat meselesi neticelenince 
terfi edilecektir. 

İsterseniz orta tedrisatta son altı 
yıl içindeki terfileri, beraberce göz • 
den geçirelim: 

933 te 584; 934 te 258; 935 te 476; 
936 da 562; 937 de 426; 938 de 698 
muallim terfi edilmişti. 

939 da ise, yukarda izah ettiğimiz 
yükselmeler bütçenin maaş faslına te
sir ettiği için 450 muallim terfi gör-. 
müş, 325 inin de terfi imkanları ha· 
zırlanmıştır. Şikayet sahipleri bu iki 
rakamı toplayıp 725 yekununu bulur
laraa bunun altı yılda bir rekor ola
cağını görürler. 

Gelişi güzel yazılmış ve yanlış ra
kamlarla dolu bir iki mektuba daya
narak halleri berbat olduğu iddia edi
len orta tedrisat muallimleri arasında 
general, umum müdür ve müsteşar 
muavini derecesinde maaş alan 22 ki
şi vardır. İmzasız şikayet mektubu 
sahipleri ile onların hamisi olan mu
harrir, gene orta tedrisat muallimleri 
arasında: 

22 kişinin 90; 45 kişinin 80; 250 ki
şinin 60; 270 kişinin 50; 275 kişinin 
40 lira asli maaş aldığını öğrenirler
se herhalde faydalanmış olurlar. 

*** 
İhtiva ettikleri mantık ve rakam 

yanlışları hiç bir tetkik süzgecinden 
geçmiyen üç dört şikayet mektubu ile 
şişirilmiş bir makale üzerinde biraz 
durduk. 

Bugün Türkiye'de 25,000 i muallim, 
1,000,000 dan fazlası talebe olmak üze
re büyük bir fikir ve irfan ordusu ya
şıyor. Bir iki şikayet mektubunu eli
mizde bayrak gibi sallıyarak, mual
limleri tahrike kalkarak bu muazzam 
kütleyi şahsi şöhretimiz için bir vası
ta diye kullanmağa hakkımız yoktur. 

Biz de bir sürü lehte mektup alıyo
ruz. Fakat bunları neşrederek bir Ve
kaletin emrindeki memurlar arasında 
gazete münakaşaları açtırmak gibi bir 
gafletten daima kaçınmışızdır. 

Bahse mevzu ettiğimiz makalenin 
rahibine de, ondan başka bütün hüs
nüniyet sahibi muharrirlere de bu 
l:ötü nümayişçiliğin mektep denilen 
mabedin havasındaki kudsiyete ?"' rar 
vereceğini hatırlatmak bc-cumu .... ur. 

Maarif davası ... maarif davası ... gü-
zel, fakat bu ana - davayı şahsi hırs
larla kötü gazetecilik gayreti içinde 
soysuzlaştıramazsınız. 

Nurettin ART AM 

5ümer Bank fabrikalarında 
çalışacak olan Polonyalılar 

Haber aldığımıza göre İktısat ve
k5.leti sanayi müesseselerimizde ça
lıştırılmak üzere dört polonyalı mü
hendisle anlaşmıştır. Bu mühendisler 
Sümerbank fabrikalarında çallştırıla· 
caklardır. 

Bilindiği gilıi Sümerbanka bağlı 
fabrikaların mesaisinin daha rantabl 
bir hal~ getirilmesi hükümetimizin 
ana rroğramına dahil meselelerinden
dir. Getirilen polonyalı mühendisler
den bu sahada istifade olunacağı an
laşılmaktadır. 

Gıda maddelerinin 

kontrolü ··nizamnamesi 
Geçenlerde toplanmış olan Sıhat 

şfirasında gıda maddelerinin kontro
lü hakkındaki yeni nizamname proje
sinin de görüşüldüğünü yazmıştık. 
Haber verildiğine göre Sıhat ve İçti
mai Muavenet vekaleti, halkın sağlı
ğiyle pek yakından alakadar olan ve 
uzun zamandanberi üzerinde çalışılan 
bu nizamnameyi yakında devlet şura
sına sevkedecektir. 

Türk İktisat Cemiyetinin 

İlmi toplantısı 
Türk İktisat Cemiyeti beşinci ilmi 

toplantısını yapmıştır. 
Bu toplantıda İstanbul üniversitesi 

sabık doçentlerinden, Etibank İktisa
di Tetkikler şubesi şefi Ahmet Ali 
Özeken, Türkiye'de çimento sanayii 
mevzuu etrafında bir konferans ver -
miştir. 

Konferansçı evela, çimento sanayii
nin mümeyyiz iktisadi vasıflarını, hu
susiyetlerini tebarüz ettirmiş ve baş
lıca probt 'mlerinin millet iktisadi ve 
işletme ikstisadı bakımlarından tah
lillerini yapmıştır. 

Bundan sonra, Türkiye çimento sa
nayiinin bir tarihçesini yapan konfe
ransçı, mezkfir tarihi, bünyeleri, ikti
sat politikası ve umumi iktisadi şart
ları bakımından biribirinden farklı 

dört safhaya ayırmış, ve bu merhale
ler dahilinde mezkur sanayiin inkişa
fını mütalea etmiştir. 

Nihayet Türkiye'de çimento sana -
yiinin bugünkü başlıca problemleriy
le, devletin 1935 tenberi bu sanayi ile 
yakından alakadar olarak takip etti
ği politika arasnıdaki münasebetler 
ve neticelerini tahlil eden konferans
çı bu husustaki şahsi görüşlerini de 
ilave ederek sözlerine nihayet vermiş
tir. 

Bunu müteakip 5.zadan Samet Ağa
oğlu, Hamit Çağıl, Şefik Bilkur, Muh 
lis Ete ve İsmail Hüsrev Tökin tara
fından sualler sorulmuş ve mütalea -
lar yürütülmüş ve konferansçı tara -
fından da bunlara cevaplar verildik -
ten sonra toplantıya nihayet verilmiş
tir. 

Vitrin müsabakası 
Bu ayın 12 sinden itibaren ba lıya

cak olan yerli mallar haftası münase
betiyle Ekonomi ve Artınna kurumu 
tarafından her sene olduğu gibi bir 
vitrin müsabakası tertip olunmuştur. 
Ticaret ve sanayi odası tarafından i
dare edilmekte olan müsabakaya şeh
rimizin en modern mağazaları iştirak 
arzusunu izhar etmişler, yerli mallar 
için ayrı ayrı vitrinler tahsis edecek
lerini bildirmi~lerdir. Ticaret odası 
tarafından içinde bayanların da bu
lunduğu seçkin bir jüri heyeti teşkil 
edilmiştir. Kazananlara para mükafa
tı verileceği gibi madalyalar da tevzi 
edilecektir. Jüri kararlarını verdik
ten sonra para mükafatı ve madalya
lar kurum tarafından merasimle tev
zi olunacaktır. 

Elektrik Santralleri Serisi 

Büyük emeklerle elektriklediğimiz 
şehir ve kasabalarımızdaki elektrik 
santrallarının arızasız bir surette ça -
lıştırılması için bu müesseselerde ça
lışan teknik müstahdemine, meslek -
!erinde tesadüf edecekleri arızaları 
ne suretle bertaraf edeceklerini izah 
etmek üzere B. Hasan Halet Işıkpı -
nar tarafından "Elektrik santralları 
serisi,, namı altında her biri ayrı bir 
bahsi ihtiva eden kitaplar neşrine baş 
lanmıştır. Alakadarlara tavsiye ede -
ri.ı. 
Şimdiye kadar bu seriden Uç eser 

çıkmıştır: 

1 - Dizel motoörlerinin kabul tec-
rübeleri. 

2 _:_ Alternatörde çıkan arızalar ve 
bu arızaların izalesi çareleri. 

3 - Buhar kazanında boruların sız
masında sebepler ve sızıntıların defi 
çareleri. • 

Aylık Siyasi İlimler 
mecmuasının ikinciteşrin 
sayısı çıkmıştır. 

Bu niishada: 

"Mülkiye,. 
104 üncü 

"Atatürk'ün ölümünün yirminci 
yıldönümü", Profesör Emin Erişir -
gil'in "Bir kanun zaptından alınacak 
dersler'', Profesör Hazım Atıf Kuyu
cak'ın "E. R. A. Seligman", Niyazi 
Bcrkes'in "Propaganda", Hasan Re -
fik Ertıı ğ'un "Romanya'da Maarif 
mevzuatı", Şefik İnan'ın "Fransız iç
timai bünyesinin tekamülü", Fuat 
Bayramoğlu'nun "Milliyetçiliği anla
mak için", Dr. Hamdi Özgürel'in ver
ginin esası ne olabilir?, Dr. Cemal 
Tukin'in "Tarihi vesikalar,, başlıklı 
yazıları vardır. 

Bu kıymetli mecmuayı bütlin oku -
•ucularımıza tavsiy e ederiz. 

ULUS 8 - 12 - 1939 

JANDARMA 

Kuru ot alınacak 
ı Jandarma Genel Komutanlığ 

Ankara Satm Alma Komisyonun -
dan : 

-
-

-

1 - Bir kilosuna dört kuruş kıy 

met takdir edilen doksan dört bin ki 
lo kuru ot açık eksiltme usulil ile 15 
12.939 cuma günü saat 14 de satın alı 
nacaktır. 

i 

-

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin iki yüz seksen ik 
liralık teminat maıkbuzu veya banka 
mektubu ile şartnamede yazılı belge 
lerle birlikte komisyona baş vurma -
ları. (6055) 16025 

Karabük koku alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Satınalma Komisyonundan : 
-
-
ı 

1 - Bir tonuna yirmi altı lira kıy 
met biçilen vasıflarına uygun iki yüz 
seksen üç ton Karabük koku kapa! 
zarf usulü ile 25.12.939 pazartesi günil 
saat onda satın alınacaktır. 

-
-
i 

2 - Şartnamesi parasız komisyon 
dan alınabilecek bu eksiltmeye gir 
mek istiyenlerin (551,85) beş yüz ell 
bir lira seksen beş kuruşluk ilk temi
nat ve şartnamede yazılı belgelen 
muhtevi teklif mektuplarını belli gün 
saat dokuza kadar komisyona vermiş 
bulunmaları. (6273) 16215 

D. DEMlRYOLLARI 

Münakasa günü fepdili 
D. D. Yollan Satınalma Komis -

yanundan : 

l 

i 

Ulus, Sontelgraf ve Anadolu gaze
teleriyle 1-12-939 tarihinde bilmüna -
kasa satın alınacağı ilan edilmiş olan 
ve muhammen bedeli 17650 liradan i
baret bulunan 585 M. 3 meşe azman 
görülen lüzum üzerine yine kapal 
zarf usliyle ve 20-12-939 çarşamba 
günü saat 15de sirkecide 9 işletme b 
nasında satın alınacaktır. 

-
i 

Muvakkat teminat 1323,75 liradır 
İsteklilerin ayni gün saat 14e kadar 
kanunun tarif ettiği şekildeki ka 
paph zarflarını komisyona vermeler 
lazımdır. Şartnameler parasız olarak 
komisyondan verilmektedir. 

(6166) 16148 

6 No. Jr Pulzomefre alınacak 
D. D. Yolları Satmalma Komis -

yonundan : 
Muhammen bedeli 13300 lira olan 

25 adet 6 No. u pulzometre 29.1.1940 

pazartesi günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 997,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

rada malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden da
ğıtılacaktır. (6191) 16169 

Doktor aranıyor 
D.D. Yolları U. Müdürlüğünden : 
İdaremizin muhtelif yerlerinde is

tihdam edilmek üzere kısım hekimle
rine ihtiyaç vardır. Verilecek maaş 
177 liradır. Ayrıca mesken veya mes
ken bedeli verilir. Serbest bulunmak 
ve yaşları 45 den yukarı olmamak ü
zere taliplerin D. Demiryolları zat iş
leri müdürlüğüne müracaatları. 

(6244) 16210 

ViLAYETLER 

İlk okul binası yaphrllacak 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Sivrihisar merkezinde inşa edile -

cek (20934.10) lira keşif bedelli ilk 
okul inşaatının kapalı zarf usulile ya
pılan eksiltmesinde talip zuhur etme
diğinden 2490 numaralı kanunun 40 
ıncı maddesine tevfikan 28-11-939 ta
rihinden 18-12-939 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat ı4.45 e kadar tem
dit edilmiştir. Eksiltme vilayet da -
imi encümeninde kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

Muvi!!kkat teminat (1570,05) lira • 
~~ . 

Bu işe ait evrakı: Proje, keşif hil
Iasası, hususi fenni şartname, vahidi 
fiyat listesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, yapı işleri umumi fenni 
şartnamesi, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesinden ibaret olup her 
zaman nafıa müdürliiğünde görülebi -
lir. 

İsteklilerin benzeri işleri yaptığına 
dair en az on beş bin liralık vesikaya 
müsteniden ihale tarihinden lfiakal 
sekiz gün evel vilayete müracaatla a
lacakları ehliyetname ve sicili ticare
te kayıtlı olduğuna dair vesikayı ka
nunun tarifi veçhile teklif mektup -
!arına eklemeleri şarttır. 

Mektuplar 18-12-939 tarihinde saat 
13.45 e kadar makbuz mukabilinde 
daimi encümen riyasetine ~rilmiş o
lacaktır. Posta ile gönderilecek mek-

tuplar iadeli teahbütlü ve mühür mu
mu ile mühürlü olacaktır. Poetada ola 

cak gecikmeler kaıbul edilmez. 
(6084) 16031 . 

4 Ahşap köprü 

yaptırılacak 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün • 

den: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konulan iş 98000 lira keşif bedeli 
Çanakkale vilayeti dahilinde muhte -
lif açıklıkta yapılacak dört adet ah -
şap köprü inşaatıdır." 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır 
a - Proje 
b - Mesaha cetveli 
c - Hususi şartname 
d - Keşif hülasası 
e - Mukavele projesi 
f - Eksiltme şartnamesi 
g - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi. 
h - Tesviyei türabiye ve kargir 

inşaata ait fenni şartname 
3 - İhale 23. 12. 939 tarihine rast · 

lıyan cumartesi günü saat 11 de nafıa 
müdürlüğü bin~sında toplanacak ko
misyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - İnşaat bedelinin 15000 lirası 
939 mayıs sonuna kadar, mütebakisi 
940 mali yılı içinde tediye edilecek -
tir. 

5 - İstekliler bu işe ait keşif evra
kını Çanakale nafıa müdürlüğünde 

görebilecekleri gibi 490 kuruş bedel 
mukabilinde nafıa müdürlüğünden 

satın alabilir ler. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için ta

liplerin 6150 liralık muvakkat temi -
nat vermeleri ve ihale gününden Hi
akal 8 gün evel Çanakkale vilayetine 
müracaatla alacakları ehliyet vesika · 
lan ile ticaret odası vesikasını komis
yona vermeleri lazımdır. 

7 - Teklif mektupları 23. 12. 939 
cumartesi günü saat ona kadar mak · 
buz mukabilinde komisyona verilme
si lazımdır. Posta ile göndedlecek 
mektupların ihale günü saat ona ka -
dar komisyona gelmiş olması şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

(9799 - 6139) 16098 

Bir lokomobil ahnocak 
Samsun Belediye Reisliğinden : 
Samsun elektrik santralı i!Sin 300 

Kirahk : 
Kirıılılc Konforlu Daireler - Ycniıe
hirde Yüksel caddesinde Mimar Kemal 
mektebi kartısmda yeni yapılım apartma 
nın beşer odalı ve her türlü modem kon
foru havi kaloriferli daireleri kirnhktır. 
Her gün saat 10 ihl 18. Telefon. : 6499 

4109 
Ksloriferlı daire - Bütün konforu ha

izdir. Tek oda veya daire halinde veri -
lir. Posta Cad. Hal karşısı Hanef Ap: No. 
4 de müracaat Tel: 3714 4428 

Kiralık yeni daire - Yenişehirde Yük
sel caddesi yanında Adakale sokağında 16 
No. lu Bilkur apartımanında 3 oda, 1 hol 
ve geniş balkonlu bir daire 52 liraya. 
Ti: 6972 4438 

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

4445 
lki ve beş odalı kiralık daireler 

Bakanlıklar arkasmda Jandarma mektebi 
civarında, Kızılaya be~ dakikalık mesafe
de Nazlı apartmanında her türlü konforu 
haiz daireler kiralıktır Saat 17 ile 20 a
rasında 1063 numaraya· telefon edilebilir. 

4474 
Kiralık daire - Kavaklıda Güven ev • 

leri Na. 15 üst kat. 3 büyük oda, 1 hol ve 
tam konforlu, tamamen muşambalı. Nafıa 
Vekaleti su i:ılerinde mühendis Remziye 
müracaat. 4479 

Kiralık dair.e - Jandarma polis mek -
tehi yanında Öztiirk apartmanı ıı:emin kat 
üç oda bir hol 35 lira içindekilere mUra • 
caat. 4481 

Kiralık - Yenişehir Sellııilr caddelii Or
man müdürlüğü karıısında numara 5 kat 
ı de mobilyalı, mobilyasız bir oda kira -
hktır. 4488 

Kiralık - Geniı manzaralı üç daire 5 
oda 1 hol 2 antre 2 balkon elektrik ıu ha
vagazı Maltepe Üstün 110kak No. 13 As -
lanoğlu apartman üst kata müracaat, 4502 

Kiralık - Atatürk Bulvarı aafaltta iyi 
bir aile yanında möbleli lronfol'lu bir oda 
kiralıktır. Posta kutusu Yenişehir 1003 
numaraya müracaat. 4506 

Kir~Iık - Uç oda banyo, hcll, mutfalı 
e}~rık, havagazı. Sdıiye vekileti karıl6ı 
Çagatay sokak No, 9 4512 

Kiralık. oda - Bakanlıklar kıartısı iki 
k~şiliık bir aile nudinde ~ ikiııQ. 'utta 
bır oda aylığı 20 liraya bir bayan için Jı:i
ralrktır. Tel: 6440 dan B. Hüseyine Dlilıa
caat. 4533 

Kiralık daire - Ulwı meyda.ıunda Koçak 
hanında 1. ci katta bliro içiıı. bir daire ki
rahlctır. Kalorifer, asansör vardır, Kapı -
cıya müracaat. 4535 

beygir kuvetinde bir adet yeni loko- Kiralık oda - Bir bay lçill mobilyalı 
mopil mübayaa edilecektir. kaloriferli bir oda 35 licaya ki.rahlı::tır. Ye

nişehir Emciler cad. No. 30 Unyuıa Ap, 
1 - İhale: 4. 1. 940 perşembe günü No. 11 4547 

saat 15 de belediye daimt encümeni Kiralık _ zo, 25 liraya kiralık bllyük 
huzurunda kapalı zarf usuliyl~ yapı- odala~ .. :Y. •-... 1. :a-.;.... ........._ , 

lacaktır. lu Y. Şehir benzincitine mtiracaat. 4548 

Z - Muhammen bedeli: 17.200 li- Kiralrli. daireler - lılakcıpe 110n dunrk-

Satılık arsalar - Sanayi caddesi üzerin· 
de apartman ve mağaza yapmıya müsait 
kilçdk çaplarda Tel: 2406 Bayram C. N o. 1 

4449 

Satılık apartman - Ankaranın en iş .. 
lek ve merkez yerinde 5 kat 5 daireli 2500 
lira iratlı ucuz fiyat Tel: 2181 Yeni si -
nema üzeri. 4472 

Satılık arsalar - Yeni mecliı inşaatı 
ile Ru~ ıtefareti araiıındaki sahada parsel• 
lenmiş ucuz arsalar T. 2181 Yeni sinema 
üzeri 4511 

S;ıtılık arsalar - M. Müdafaa yanıncJa 
imar dahili parselli küçük çaplarda çift 
dairelik manzaralı bol hava giıneşli çok 
ucuz Tel 2406 Bayram C. No: 1 4517 

Satılık arsalar - Maltepeıde Bomon.ti 
karşısında manzaralı bol güneşli her ye
re yakm fiyatları 2000 - 2500 liraya kadar 
Tel 2406 Bayram C. No. 1 4518 

Satılık apartman - Cebecide Millkiye 
mektebi arkasında 4 daireli earajlı bankaya 
borçlu tam irath ucuz bedelle Tel: 2406 
Bayram C. No. 1 4519 

Satılık apsrtmaa - Anb.ranm plyua 
mahallin.de manzaralı bol fut.va ve sil • 
neşli ayrıca 5 dükkanlı senevi 12-000 lin 
iratlı Tel: 2406 Bayram C. No: 1 4523 

Satılık otomobil - Azimet dolayıaiyle 
iyi halde bir otomobil acele aaıt.ılktır. Cık~ 
rıkçılar yokuşu Şenyurt Ap. No. 8 her cün 
öğleye kadar. 4SZ4 

Satılılı: radyo - 933 model R. C, A., 
5 lSmba müracaat Tel: 2721 4545 

Acele devren saulılc J:abv~b.ane - Ka
ı:nak'ta Kay&f cad. üzerinde 83 No. lıa Uğ• 
ra:k kahvehanesi devren satılr.lctır. İçindeki 
m&tecirine müracaat edilmesi. 4546 

Acele satslik atta - Yeniş.ehir Demir· 
tepe F. Çaıkmak S. t\20 - 831 M2 arsa uc~ 
fiyatla verilecek. Tel: 1538 4563 

Satrlıi arsa - Y cnişehir Se.llıu1ı: cad. 
423 M2 Kızılırmak cad. 648 Jıır2 arsa uy . 
gıuı fiatla verilecek. Tel: 1538 4564 

Acele satd.Ik ar.sa - Ma.lıt.<!l)cmin en 
hakim yerinde 580 - 810 M2 aru ucuz ve-
ril«ek:. Tel: 1538 4565 

Satılık arsa - İsıne•ıa.şa mahallesin.de 
Çankırı cad. 48 M. cepheli İnşa.ata elveriş
li ehven fiyatla. Sanayi cad. 82 Tl: 1953 

4566 

Satzlık - Den:ı.irtıepe'de metl'ellf 4 lira
dan analar. Sanayi cadde.si N o. 82 Tl: 1953 

4567 
Satılık - Ankara.da Ulus gazetesi mat· 

bauı ımtsmda parke yol üzerinde aatxhk 
arsalar. Müracaat Sanayi caddesi No. 82 
Tl: 1953 4568 

Satılrlr. arııal.ar - Yaı.işcbir N..&a Ve -
ktleti kaqı:unda A1ıatllrlı: bulvarında. Sa
nayi caddesi No. 82 Tl: 1953 çe müracaat. 

4570 

S.tzlık - Sanıı,.i caddesinde i.ınarca 
pante!llerı.mq dZlrt .lı:a.t A.p. ve dWckAn yap-
~ ~t n.,,.. S...nııovl .. .At1 N~ ı\2 
~-eT~l~- 4571 

Satzhk. - U cm - 7 pıı.rçalı modern maOQ" 
katılaıme yatak odam ta.kum Tel: 2240 4584 

radır. ta.n 150 M. ilorde aaialtta, mannz&h bal -

3 - Muvakkat teminat: 1290 lira- ~~~e\~~~ T~ :°'ft2i hol banyo ve 4~ft'or1n Uocu satslrk aru. - Etlik. İncirlikte,, 
mihacaat &llılc Baıkarılrğı arlcası Sağlık 

dır. Kiralık oda - Aile yanmd.a bir ba1'8D eo.kak No: 13 daire ı. 4589 
4 - İhalesi: 2490 sayılı kanun hü- için Sağlık Bakanhiı kartıamda Çağa~ 

kümleri dairesinde yapılacaktır. sokak No. 22 Soydaı Ap, 3 tindi dairesin-
5 - Daha fazla malfimat almak ve de. 4556 

Satılık .., ara.my-0r - Yenijdıir ~ Ka
vakbdere lr.DduUe.n f1>lndo bulunmak p.rtiy
lcı b" altı odalı eatılnk evi olanlarm 
"mm ' da A.B. adreeine ya.zm.a.lan. Ka • 
lorlfer olan e.ler terçih edilecektlr, 

gerekli evrakı görmek istiyenler Sam
sun belediyesi elektrik işletme mü
dürlüğüne müracaat etmelidirler. 

16220 

KAZALAR 

imar planı yaphrıla<ak 
Konya Ereğli Belediyesinden 

1 - Eregli kasabasının yaptırılmak 
ta olan halihazır haritasına göre (350) 
hektar genişliğindeki meskun ve gay
ri meskOn imar sahasını teşkil eden 
ve imar planlarını tanzim işlerine ait 
umumi talimatnamenin 6 ıncı madde
si mucibince yapılması gerekli avan 
projeyi hazırlamak ve bunu Nafıa ve
kaletince tasdikinden sonra aynı ta -
liınatnamenin 29 cu maddesinde mez
kur olan imar planlarının yapılması 
i şi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 25-12-939 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat on 
beşte Eregli belediye salonunda be -
e<liye enctimeni huzurunda yapıla -1 
caktır. 

3 - Birinci maddede zikrolunan 
avan proje ve imar pl~larıru tanzim 
şinin muhammen bedeli (3000) lira
dır. 

i 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yuka
rıda bahsi geçen talimatnamenin be
şinci maddesinde yazılı ehliyeti haiz 
olmaları şarttır. İsteklilerin (225) li
ralık muvakkat teminatı havi teklif 
mektuplarını ihale saatından en geç 
bir saat eveline kadar Eregli belediye 
reisliğine göndermiş veya tevdi etmiş 
olmaları lüzumu ve postada vukua ge
1 
1 
ecek gecikmelerin nazarı itibare a -
ırunıyacağı ilan olunur. 16043 

Harta yaptınlacak 
Dikili Belediyesinden: 
1500 lira muhammen bedelli Dikili 

kasabası hal? hazır haritasının tanzi -
mi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Şart 
nameler ve teferrüatı İzmir'de nafıa 
müdürlüğiinde ve Ankara'da nafıa 
vekaleti yapı ve imar işleri reisliğin
de görülebilir. İhale 15. 12. 939 cuma 
günü saat 14 te Dikili belediyesinde 
yapılacaktır. İsteklilerin müracaatla-
rı ilan olunur. 16149 

Kiralık. daireler - Yenişehir Öıı:eıı.ll so • 
kak Abad apa.rtımaıu 2 ve 3 er odalı kon
forlu daireler. Kll1'fcrya müracaat edlhne-
si. 4557 

Kiralık oda - Bir kişi için moblb-aJ,ı 
kaloriferli, Odada akar tJU, Kiarm ö.alp 
Cad. No, 30 daire ti ya müracaat. 4~1 

Kiralık. - Önceb.ecl Kurtı&mt iata&yom 
karıırsı asfaltta 2 ci muvui Tqken.r eo -
kak No: 37 de 3 çer odalı konforlu Z claiH 
ve bekarlar için 2 oda. 4575 

Kiralilı - Geınit a:rdmhık bot blr oda 
Özen arkaeı Menekşe sokak Canrteıı: ;ı,part: 
manı Daire : 5 4582 

Kiralık Mobilyalı güneşli oda - Banyo 
- ıs lira Yenişehir Demirtepe Urunç 110-

kak 5-A - saat 12.45 - 14.30 - 17 den sonra 
eve · Tel: 34?5 4588 

Kiralık mobilyalı oda - Bir aile nez -
dinde bir Bayan için Tel: 3894 Bankalar 
cadtlesinde 4592 

Kiralık: daire - Posta.ne caddeıJinde u. 
fak bir daire kiralrktır. Tel: 1317 4593 

Kiralık 1 veya 2 oda - Kalorifer, ıır -
caksu, aile yanında, müracaat sabah 8-10 
akşam 5-8 Yüksel cad. Mimar Kemal mek
tebi kar§ısında yeni apartman ikinci daire 

4595 
Kiralık. - Çıknkçılar yokllfUilda Dök -

meci oğlu Ap. 4 Gaalı nezareti mlikemmel 
bir daire altındaki manifaturacıya müra • 
caat. Tel: 1283 4603 

Kiralık - Bakanlıklara çok yakın iki 
büyiik oda bir hoi bütün konfor. Kalori
fer Demirtepe Akbay ııokak No Z2 Tele -
fon: 62'28. 

Kiralık oda - Sellni.k cad. orman mü -
dürlüğü yanında Yeşil Ap. Nq. 1. Bir bay 
veya bayan için aile nezdinde möbleli bir 
oda. 4606 

Kiralık oda - Mobilyalı veya mobilya
sız güzel bir oda kiralıktır. Yeniıehir İs· 
met İnönü cad. Lozan alam Emciler &O -
kak No: 71 4607 

Kiralık katlar - Cebeci Musiki mual · 
lim mektebi karşısı karakol yanında 3 oda 
1 hol havagazı, su, elfJktrik mevcut binada 
l, 2, 3, cü katlar. İçindekilere müracaat. 

4609 

Acele satılık arsa - Dikmen.de nahiye 
binası karıısında asfalt üzerinde kuyulu 
bağ ve meyveli 100 metre cepheli 5585 
metre Tel: 2406 Bayram C. No. 1 4446 

Satılık bağ ve ev - Keçiörende Cami 
yolunda otobüse çok yakın bağlı ağaçlı 
üç kath su ve elektrikli çok ucuz Tel: 2406 

Satılık - Yapılmakta. olan kilçük evler 
C t!:p.i bir blS60 BCllıCdi eai;tltlmr: Bankalar 
caddesi Tan terzievi Hafi Araç, Tel: 1626 

460.5 

iş aroyonlor : 

11 arıyor - Orta mektep mezunu dı\ktl• 
lo bilen bir bayan milcss6e veya ticaret
hanelerde kitiplik veya buna benzer bir it 
aramaktadır. Ulusta M.E. rumuzuna mee
tupla müracaat. 4529 

iş arıyor - Yazısı giizol muıı:aaf vo 
ameri~an usulleri bilir bir muhaaip ak • 
tamları çalışmalı: istiyor. Ulucanlar ı,ır.ar 
sobk No .17 Muzaffer. 4559 

1ı arıyor - B\iyük miiCMC11e - fabri .. 
lıala.rda c;alrwm.rD tecrübeli bir muhaaip lı 
arıyor. Ulusta K.B. rumuzuna. mektnpla 
müracaat. 4S80 

iş arıyor - Türkçe bilon ecnebi bir B&· 
yan iyi bir aile yanında iıı a:rıyıor. Mek -
tupla Yenişehir postre .. tant M. lU mü -
racaat edilmesi 4581 

iş verenler : ..., _____ ........ ____ 
Muhasip aranıyor - İnşaat !ılerlnd• 

çahşmıı iyi türkçe ve franstzca bilen tec
rübeli bir muhasip aranıyor. Şimdiye ka. -
dar çalıştığı yerlerden aldığı bonservisle
riyle Yeni~ehirde İsmet İnönü caddesinde 
78 numaraya müracaat. 4590 

Aranıyor : 

Aranıyor - Bcrlinden yeni gelen bir 
diş tabibi muaycneha ııe için bir doktorun 
yanında 2-3 oda istiyor. P.K. 330 a yaıı 
ile veya 1934 telefonla müracaat. 4480 

Aranıyor - Büyiik terzihAnelerde ça • 
hşmış ve kendilerine güvenen eı·kek ve 
kadın işçilerin Işıklar caddesinde T rakya 
Ap. M. Adam terzihanesine müracaatları. 

4510 

Aramyor - Taşrada alnıanca de~si ve
rebilecek bir bayana intıyaç vardır. U .u:ı· 
ta R. K. M. rumuzuna müracaat. 45 55 

Aranıyor - Satılık veya kiralık iyi bir 
piyano aranıyor. Posta kutusu 2042 (Aı,kıı· 
ra) ya mektupla müracaat. 4604 

Bayram C. No: 1 4447 Zayi - 25.6-937 t·,dh ve 3 No.lu İ ımir 
Satılık ev - Demirlibahçede iki katlı Kültür lisesinden :ıldı f; ıın tu~cl ~nan .<Yı za

sulu elektrikli 400 M analı 35 lira icarh yi ettim. v~ .. u i ıı ı;ıı.i ataca~ıından ~';( · ~.tnin 
manzarah çok ucuı: Tel: 24-06 Bayra.,, C, 1 hükmii ycı':tur. Iz . .ı{. L. 4. A. lli8 Ce -
No: ı 4-448 mal Özek. 4599 
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MiLLi MÜDAFAA j siltmesl yapılacaktır. brikalar 
ima ko-

Ü sa.at 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

ns kuruş bedelle malzeme müdürlü-

P a rke yol yaptırılacak lflnden aıınabm:. 

ı Muvakkat temınat: 

ame pa-

det bo, benzin tenekesi asker! fa 
umum müdürlüğü merkez satın a 
misyonunca 20.12.939 çarşamba gi.ın 
14 de pazarlıkla satılacaktır. Şartn 
rasız olarak komisyondan verilir. 
rin muvakkat teminat olan (28) l 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
maddelerindeki vesaikle mezkur giı 
atte komisyona müracaatları. (6200 

Taliple-
ira (78) 

M. M. Vekaleti Satmalma Komis- İsteklinin buharlı veya mazotlu o-
Yonundan : tarak teklif edeceği silindirlerin tu-

2 ve 3 
n ve sa-
) 16143 

/\k~~~Jd~e:=~~e(;?d~~n!~~ !~ıı!"1e~lıt%~~ tan bedeline nazaran 2490 No.lu ka-
h konmuştur. Eksiltmesi 21-12-939 per - nunun 16 ıncı maddesine göre olacak
e.eınbe günü saat 11 dedir. İlk teminatı 376 tır. 

f l Kalem koşum malze • 
mesı 

~ra olup şartnamesi 26 kuruşa komisyon • İsteklilerin muvakkat teminat ve 
~an almır. Taliplerin muayyen vakitte M . ah nacak 
. r. V. Sa.· Al. Ko. da bulunmaları. (6227) şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik-

16164 te ayni gün saat 11 de mezkur komis-
üdür-Askeri Fabrikalar Umum M 

lüğü Merkez Satrnalma Komı 
. 

2000 kilo Krezolin ahnatak yonda hazır bulunmaıarı lazımdır. 
(5140) 15087 

syo -
nundan : 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 65 
Jt:ıruş olan iki bin kilo krezolin 9 - bi.rllv 
cı ğlnun - 939 cumartesi günü saat 10 da 
lla:za.rlıkla satın almacağmdan isteklilerin 
lg5 liralrk kati teminatlariyle birlikte ve 
yıuayyen saatte M.M.V. aa.tm alma ko.da 
azır bulunmaları (6283) 16219 

Çizme ahnacak 
Harp Okulu Komutanlığı Satın -

t.lına. Komisyonundan : 
l - Harp okulwıdan subay çı.k:acak o • 

ı.'lrlar için (771) tane çizmenin 29-11-939 
!:ar§amba günü pa:zarlıkla ihalesine talip 
çıknıadığm.dan tekrar eksiltme ve pazarlık 
ti.inli olarak 12-12-939 salı günü saat 15 de 
·abuı edilmiştir. 

2 - Beher çizmenin muhammen fiyat? 
l i liradır. Muvakkat teminat? (867) lira 
<. a) kuruş tur. 

3 - Eksiltmeye girecekleriıı prtname • 
•inde yazılı nümune çizme ve şartnamesini 
t'.Örmek ü:zcre her gün komisyona müra • 
caatıarı. 

4 - Taliplerin belli gün ve saatte harp 
Okulunda mütcaekkil komisyonda bulun -
tıalan. (6262) 16~12 

MALiYE VEKALETi 

Daktilo aranıyor 
Maliye Vekaleti Kefalet Sandığı 

teisliğinden : 
Sandığımızda münhal bulunan (75) 

li:a ücretli daktiloluk için 11. 12. 939 
~'l.zartesi günü saat 14 de (Maliye 
\• ekaleti tahsilat müdürlüğü dairesin
'ie) imtihan yapılacaktır. 

lrntihana girecek taliplerin (Me • 
tnurin kanununun 5 inci maddesi mu
tibince) aşağıdaki vesaiki (11. 12. 
939 günü saat 12 ye kadar) tapu ka
destro umum mildilrlilğil binasının 
iist katındaki sandık muhasebeciliği -
tıe tevdi etmeleri llzundır. 

38 kalem fotoğraf malzemesi 
ah nacak 

Nafıa Vekaletinden : 
25.12.939 pazartesi günü saat 16 da 

Ankarada Nafıa vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da 1644 lira 40 kuruş muhammen be
delli 38 kalem fotoğraf malzemesinin 
açık eksiltme usulü ile eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 123 yüz yirmi üç 
lira (33) otuz üç kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile bir
likte aynı gün saat 16 da mezkiir ko
misyonda hazır bulunmaları Hizımdır. 

(6231) 16209 

ASKERIFABRlKALAR 

500 Ton Nitraldösüd almacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (50.000) ?va olan 
500 ton nitratdösud askeri fabrikalar umt1It1 
müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 11.12.1939 pazartesi günü saat 14.30 da 
pazarlıkla ih:ıle edilecektir. Şartname 2 li· 
ra 50 kr. mukabilinde komisyondan verilir. 
Talinlerin muvakkat temin.at olan (3750) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerin.deki vesaikle komisyoncu ·ol -
madrklarma ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesiksiyle 
mezkO.r gün ve saatte komisyona mliracaat. 
lan. (6120) 16076 

11 kalem yağ alınacak 

ira olan 
i Fab:f'i-

Tahmin edilen bedeli (5800) l 
13 kalem koşum m:ılzemcsi Asker 
kalar Umum Müdürlüğü Merkez S 
ma komisyonunca 14-12-1939 pcrşem 
nü saat 14 te pazarlıkla ihale edi 
Şartname parasız olarak komisyon 
rilir. Taliplerin muvakkat tC'Dlina 
(435) lira ve 2490 numaralı kanun 
3. mddelerindeki vosaikle komisyo 
madıklarına ve bu işle alakadar tiı 
olduklarına dair ticaret odası ves 
mezkfir gün ve saatte komisyona m 

atın al-
be gü-

lece.ktir. 
dan ve-
t olan 
un 2, ve 
ncu ol-
ccardan 
ika.siyle 
üracaat-

ları. (6250) 

30 ton arap sabu 
alınacak 

16181 

nu 

üdür-
ısyo -

Askeri Fabrikalar Umum M 
lüğü Merkez Satınalma Kom 
nundan : 

ra olan Tahmin edilen bedeli (6699) li 
30 ton arap sabunu Askeri Fabrik 
mum müdürlüğü merkez satın alma 
yonunca 25-12-1939 pazartesi günü 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Ş 
parasız olarak komisyondan verilir 
!erin muvakkat teminat olan (502} 1 
kuruş ve 2490 nwna.rah kanunun 
maddelerindeki vesaikle komisyon 
madıklarına ve bu işle ala.kadar tü 
olduklarma dair ticaret odası ves 
mezkiir gün ve saatte komisyona m 

alar u -
komis-
saat 14 

artnamc 
. Talip-
ira (43) 
2 ve 3. 
cu ol -
ccardan 
ikasiyle 
üracaat-

lan. (6279) 16216 

sele 
ele 

8 ton sar1 sabunlu kö 

8,5 fon siyah yağh kös 
ah nacak 

üdür-Askeri Fabrikalar Umuın M . 
syo -lüğü Merkez Satınahna Komı 

nundan : 
Tahmin edilen bedeli (46.200) li ra olatı 

n siyah 
um mü-
onunca 

4.30 da 
me (2) 

syondall 
at olan 

1 - Pullu ve fotoğraflı istida. Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
unun 2 

syon-

8 ton sarı sabunlu kösele ve 8,5 to 
yağlı kösele Askeri Fabrikalar um 
dürlüğü merkez satm alma komisy 
14-12-1939 perşembe günü saat 1 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna 
lira {31) kuruş mukabilinde komi 
vcılilir. Taliplerin muvakıkat temin 
(3445) lira ve 2490 numaralı kan 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komı 
cu olmadıklarına ve bu işle alikad 
cardan olduklarına dair ticaret oda 
sikasiyle mezkil.r gün ve saatte kom 

ar tüc -
sı ve -2 - Hüsnühal k8ğıdı ve mahkO.mi- lüğü Satmalma Komisyonundan : 

l'tti sabıkası olmadığına dair müdde- Tahmin edilen bedeli (3925) lira olan 
lurnuınilikten alınacak vesika. 11 kalem yağ aakeıi fabrikalar umum mü-

isyona 
16218 

h ... ı. d t · dörlütil merkcs satın alma komisyonunca 
3 - Sı at ~·a e namesı. 20.12.939 çarşamba günü saat 15 te pazar· 

müracaatları. (6282) 

4 - Nüfus hüviyet cüzdanı. lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
s - Reaint ve husuat mileueaatta olarak komisyondan verilir. Tali lerin mu- ı~ 0 .l.:ı:-.A. ~ ET'f Çalışanlardan talip olacakların (biz • ~Ot~~hkari~uz ve r~· Al" NAK.A. T L 

tak 
illet nıUddetlerine ait vesika ibraz et- delerindeki vesaiklo komisyoncu olmadık-
lllele . ) (6223) 16161 lanna ve bu . işle. alakadar tüccard~n ~1 - 339 parra mobilya ahna 

rı. duklarına daır ticaret odası vesıkasıyle \ 
mezkQr gün ve saatte komisyona müraca· 

ZlRAA T VEKALETi 
atlan. (6199) 16142 

4645 adet boı benzin 
PullulC, Dlskharo ye Mibzer tenekesi satılacak 

Münakalat Vekaletinden : 

cağı lstanbulda eksiltmesi yapıla 
Uin edilen 339 parça mobilyenin 
939 cuma günü saat 15 de An 
vek~let levazım mildürlüğü od 

i-
15.12. 

karada 
asında 
ğı ya-
6222 

lflDa<ak Askeri Fabrikalar Umum Müdür. \müteşekkil komisyonda pazarlı 
• A • lüğü Satmalma Komisyonundan: pılacaktır. (6287) 1 

Zıraat Vekaletinden t Bcherine s kr. fiat tahmin edilen 4645 a- ------·------

tır 
Zirat kombinalar ihtiyacı için kapa 

lı zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a D • • t ı k 
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla em 1 re 1 Us a S 1 a 1 n o c a 
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 
Ülıniıtil'. 

2 - İhale 14 birinci kA.nun perşem 
be günü saat 15 de Ziraat vekaleti bi
rıasında milteıekkil aatın alma komis 
~onunda yapılacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

dığım Kırıkkale fabrikamıza on demirci ustası alınacaktır. AakerJilı:le al!kalan olma 
resmi vesika ile tevsik edenlerin lnrtihanlan yapılmak üzere istida iloe Ankara silfilt A fab 
rikası müdürlüğüne miirac:aatlan. (6184) 

60 Adet 1 Karat Sa.plarile beraber Ta§ düzelbne elmaaı 
60 Adet 0,8 Karat Saplarile beraber Ta§ düzeltme elması 
50 Adet 0,6 Karat Saplarile beraber Taş düzeltme elması 
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syo • 3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmalnıa Komi 
adet 5 Diksli pulluk için 675,15 adet nundan : 
5 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 
biksbaro için 788 lira muvakkat temi 
tıat verilecektir. 

4 - Bu makinelere ait idart ve fen
nt tartnameler zirat kombinalar mü 
dUrtüğünden parasız olarak verilir. 

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

NAFIA VEKALETi 

1 O Adet yol silindiri ah nacak 
).t•fra Vekaletinden: 

9. 12. 939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada Nafıa vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğii odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da İstanbulda gümrüklü ve montajlı 
Olarak tamamen buharlı yahut tama
men mazotlu ve yahut kısmen buhar-
1· . kısmen mazotlu olarak teslim şar· 
l.yle aıat ve yedekleriyle beraber bu
h;rh silindirin beheri 8500 ve yine 
~ at ve yedekleriyle beraber mazotlu 
8' lindirin bedeli 8250 lira muhammen 
b'!delli 10 adet yol silindirinin tabi! 
0 lan sevk yollarının bi13.hare görüle
t'!k ltizum üzerine değiştirilmesinden 
?'.1ütevellit masraf farklarının vekale
t~ ait olacağı hakkında yapılan tadi-
1..ıtıa pazarlık usulü ile :>:eniden ek-

elma-Tahmin edilen bedeli (5000) lira olanyukanda yazılı 170 adet taş düzeltme 
sı askeri fabrikalar wnwn müdürlüğü mer kez satın alma komisyonunca 2Q-12 
çarşamba günü saat 14.30 da pazarlıklaihale edileccıktir. Şartname parasız 0 
komisyondan verilir. Taliplerin muva.kkatte:minat olan (375) lira ve 2490 nwn 
kanununun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik le komisyoncu olmadrlda.rma ve bu 
alakadar tüccardan olduklarına dair tica-ret odası vesikaaiyle mezkftr gün ve 
komisyona müracaatları. (6198) 16141 

900 metre 2 1/2 parmak iç kutnında gjyah boru 
1200 metre 2 1/2 parmak iç kutrunda galvanizli borP 
900 metre 3 pannak iç kutrunda siyah boru 

2000 mtre 3 parmak iç kutrunda galvanizli bon.. 

-1939 
larak 
aralı 
i:lle 

saatte 

As.keri Fabrikalar Umwn Müdürlüğü Merkez Satmalma Komis yo • 
nundan: 

Fab-
Ü saat 
. Ta -

dde-
tıkla-

Tahmin edilen bedeli (13360) lira olan yukarıda yazılı dört kalem boru As:keı1 
rikalar umum müdürlüğü merkez satın alına komisyonu.n.ca 15-12-1939 cuma gün 
14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir 
!iplerin muvakkat teminat olan (1002) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. ma 
!erindeki vesaikle komisyoncu olma.dıklarma ve bu işle alakadar tüccardan old 
rma dair ticaret odası vesikasiyle mezkı1r gün ve ııatte komisyona müracaatları. 

(6280) 

2000 adet 3 katlı haki saraç ipliği 25 No 
150 adet 3 katlı beyaz saraç ipliği 25 No. 

1500 adet 3 katlı gri saraç ipliği 25 No. 
2000 adet 3 katlı sarı çirişli saraç ipliği 18 No. 

500 paket 2 katlı keten saraç ipliği 
200 paket 3 katlı keten saraç ipliği 
700 adet 40 No. beyaz zincirli makara ( 914 metrelik ) 
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8000 adet 40 No. siyah veya haki makara ( 914 metrelik ve beyaz 
makara markasından olacaktır ) • 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mecltez Satmalma Komlsyo. 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (6719) lira olan cins ve miktarı yukarıda yazılı sekiz kalem 
makara ve iplikler Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 15-12_1939 cuma günü saat 14.30 da pa:zarlıkla ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (503) lira (93) ku
ruş ve 2-490 numanı.lı kanunun 2 ve 3, maddelerindeki veıeaikle komisyon~ olmadtkla
rına ve bu işle alakadar tuccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle mezkftr 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (6296) 16?.?.S 

Yazlık elbiselik alınacak 
' Gümrük Muhafazası Genel Komu tan lığı İstanbul Levaznn Amirliği Satmalma Komiayonundan ı 

Muhammen fiyat İlk teminatı Eksiltmenin 
Miktarı Cinsi Lira Kr. Lira Kr. Günü Saat Şekli 
4000 Takım yazlık elbfse 22000 00 1650 00 22.12.939 Cuma 15 Kapalı zarf 

846 ,, ,, ,, 4653 00 350 00 22.12.939 Cuma 16 Açık eksiltme 
1 - Gtimrtik muhafaza kıtaatı lh tiyaeı için yukarıda g5sterilen iki kalem yazlık elbise eksiltmeye çıkarıl-

mıştır. 

2 - Nilmune ve şartnameleri kommisyondadır. Görülebilir. 
3 -İsteklilerden kapalı zarfla iştir~kedeceklerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine g5re hazırlıyacakları 
zarflarını bir saat eveline kadar komisyona ve-rmeleri ve açık eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuzları 
kanuni vesikalariyle birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 

(9911/ 6181) 16139 

GÜMRÜK VE lNHlSA.RLAR V. 3 kalem yaş sebze ahnocak 

Kınkh pirinç 
ah nacak 

Onnan Koruma Genel K. Satmalma KomiayonUDdaıı ı 

Clnei 

Labıı.a 
Iapa:mıJı: 
Pıra.sa 

m.i.ktan 
kilo 
8500) 

13000) 
11000} 

81Her~n 

inhisarlar Ankara Ba§müdürlü
ğünden: 

I ---. Şartname ve nümunesi mucibin 
ce 106 ton kırıklı pirinç kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Orman koruma genci kıomutanlığınm tallme;flh ua.tı iht:t,.a.eı iı;in .,,ubıcıda 
cinı; ve miktarı yııztlı üç kalem YAi sebzenin 11-11-lm pa:artetıi Pn6 911at 11 de 
Ankarada Y erıi§chirde orman genel kom ut:anlığı binaamda:ki satm alma kıomiayo -
nunda pazarlığı yaptlac:ı.k.ttr. 

2 - Sartnamesi her giin koaıiayoı:ıdıı. gö rllldlıitk. 
3 - i steklilerin muayyen gün ve aaatte kıorniayon.a gelmolerl Ullıı olunur. 

II - Muhammen bedeli 9010 lira 
muvakkat teminatı 675 liradır. 

(6187) laısı 

III - Eksiltme 14. XII. 939 per -
şembe günü saat 15 de !stanbul'da 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

maddelerin-deki evaafı haiz oldu.ldanna da- 1 
ir vesaikle birlikte ihale saatmdall en geç 
bir saat eveline kadar :ı:arflanm komisyo
na vermiş olmaları. (6104) 16053 

SIHHAT VE tçnMAI M. V. 

200 Buğu sandığı ahnacak 
IV - Şartname ve nümuneler her 

gün !stanbul'da inhisarlar umum mü
dürlüğü levazım şubesinden ve baş
müdürlüğümüzden alınabilir. 

V - Münakasaya İ!Ştirak edecekle
rin mUhürlil teklif mektuplarını kanu 
ni vesaikle o/c 7'5 güvenme parası mak 
buzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale 
günü eksiltme saatinden bir saat eve
line kadar mczkfir komisyon başkan
lığına veya başmüdürlüğümüze ver -
meleri lazımdır. (6163) 16092 

Arpa satışı 
İnhisarlar Ankara Ba§ Müdürlü -

ğiinden : 
1 - Ankara bira fabrikasında mev· 

cut blrahğa elverişli olmıyan ve bira 
imalfttındaın bnkiyye kalan aşağıda 

cins ve tahmini miktarları yazılı ar
pa ve filizler açık arttırma ile toptan 
satılacaktır. 

2 - İkinci arpa ve filiz hayvan ye
mi; cılız, kavuz ve karamuk tavuk 
yemi ve saire olarak mükemmel su • 
rette kullanılaeak vaziyettedir. Bun-
1arı garm- f•tJyenier .her vwldl: An-

kara bira fabrikası müdürlüğüne mü-
racaat edebilider. 

3 - Mahalli teslim Ankara bira 
fabrikası anbandır. 

4 - Açık arttırma 11.12.939 pazar
tesi günü saat 3 te Ankara fnhisarJar 
baş müdürlüğünde yapılacaktır. Is -
teklilerin mc.zkfir gün ve saatte An
kara inhisarlar baş müdürlüğüne mü-
racaıtlan. (6195) 

Cin11i Tahmini miktar 
İkinci arpı 85.304 Kilo 
Kavuz 18.321 ,, 
Cılız 9.476 

" Karamuk 3.114 
" F'iliz 7.000 .. 
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LEVAZIM AMIRLICI 

Meşe kömürü alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
l - 24100 kilo meşe kömürünün açık 

eksiltmesi 12-12-939 eaat 11 de An.kara 
L V. amirliği satm alma komisyonunda ya
ılacaktır p 
2 - Mıiliammen bedeli 1325 lira 50 kuru' 

lk teminatı 99 lira 42 kuruştur. Şa.Ptnamesi 
komisyonda görüliir. İsteklilerin kanuni 
esika ve teminatla. belli vakitte komiı -

i 

v 
yonda bulunmaları. (6019) 1595S 

Ekmeklik Un alınacak 
Ankara Levazon Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

t 
c 

1 - Adana garnizonu için 315 ton ek • 
meklik un kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur, Muhammen bedeli 37800 ve ilk 
eminatı 2835 liradır. Eksiltmesi 15-1.2-939 
uma gtinü saat 10 da Adana askeri satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul L V. 

imirlikleriyle Adana Kayseri askeri satın 
lma komisyonlarında görülebilir. a 

3 - Eksiltmeye girecekler kanunun 2, 3 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Siirtteki birliklerin ihtiyaçı ıçın 

ısoooo kilo un kapah zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Şartnamesi Siirt askeri satın alma 
komisyonundadır. İstek::::.;r ~rtnameyi her 
giin iş saatlerin.de görebilirler. 

3 - İşbu 280000 kilo un mtııbammea tu
tarı 39200 liradır. 

4 - İlk teminatı 2940 liradır. 
5 - Eksiltme 16 - birinci kin. . 1939 

tarihine tesadüf eden cumartesi &ilnft ııaat 
10 da Siirt askeri satın alma komisyonun.. 
da yapılacaktır . 

6 - İsteklilerin b<.ııka teminat? melrtıt
bu veya vezne makbuzlariyle lronıiqooııa 
milracaatları. (6115) 16058 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım AmirHii Satm 

Alma Komisyonundan: 

1 - 80000 ki.lo sığır eti ita.palı zarfla 
alınacaktır. 

2 - !halesi ıs - ı. ci kan. - 939 cuma 
günü saat 16 da olup ilık teminat akçam 
1500 liradır. 

3 - Evsaf ve :lllXtna.mesini &"Örmek i&
tiywer her gün Çorluda aatı.ıı alına ko
misyonuna müracaatla görebilirkr. 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve ii -
~Ü ~ori7le birlürte 1-Ui _.. -
~ bir eaat evcJ tddU ınektaplannr 
komisyona vccmiş bulunmaları la.zımdır. 

( 62Q7) 161Sl 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm -

alma Komisyonundan : 

İhale günü talibi çıkııu.yan ıkomntanlığa 
bağlı bir.lik.ler ihtiyacı için 488000 kilo yu
lafın kapalı zarfla münakasası yaptlacak
tir. Zarllar komisyona 26-12-1939 salı ı:ü
nü ua.t ıo da ve.rilmio ola.caktır. Beher 
kiloeuoun muhammen fiya.tı 7 kuruştur. 
İL!ı: teminatı 2SG2 liradır. İsteklilerin belli 
gün ve Mılltten bir aaa.t evetine kadar Fm
chklıda komutanlık ea.tın alma lı:omisyonu
Dll teklif mcktu;plarmı vemıelcri. 

(6253) 16211 

100 ton nohut ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın • 

alına Komisyonundan : 

1 - 100 ton nohudun pazarlıkla eksilt
mesinde talip çık:madıimda.rı. tekrar pa • 
zarltkla e.lnıiltmesi 15-12-939 sa.aıt; ıs de 
Ankarada L V. Mllrliği satın alma komis . 
yomında yapılacaktır. 

2 - Mul:ıammcın bedeli 10000 lira ilk te
min.atı 7500 liradır. Şartname ve nümıınesi 
kom.isyanda görülür. Kanuni ticaret odası 
vesikaları ve teminatiyle belli vakitte ko· 
misYonda bulunmaları. (6269) 16213 

Sadeyağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm -
alma Komisyonundan : 

l - Tahmin edilen bedeli (19200) lira 
olan (19200) kilo sade yağı 25-12-939 pa
zartesi günü saat 16 da kapalı :zarfla ek
sihımesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1440 lira olup şartna -
mcsi Ankara, İstanbul levazım aınirlikleri 
ve Kayseri askeri satm alma komisyon • 
larında görülebiJir. 

3 - İsteklilerin ilk teminat ve 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazıh vc
S&ikle teklif mektuplarım ihale saatmdan 
laakal bir saat eveline kadar komisyon baş
kanlığına vermiş bulunmalan lazımdır. 
Postada vuku bulan gecikmeler kabul e . 
dilmez. (6286) 16223 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın -alma Komisyonundan 

1 -: A~ğıda bulun~uklan mevkileri y;uıh birlikler ihtiyacı için hizalarında miktar, 
~ fıyatlacı, temımı.i ve tutarları ve ihale saatlan yazılı odunların kapalı zarf u
sulıyle eksiltmesi yapılacaktır, 

.2 - Eksiltme 25-12-939 tarihinde pa%e.rtesi günü Edirne Süloğlunda satın alma ko
mıs:yonunda yapılacaktır. 

. 3 - İsteklilerin kanuni vesikalariyle birlikte en geç illin edilen gün ihale saatmdan 
bır saat evel komisyona teklif mektuplarını vermiş olmaları lilıımdır. 

4 - Şartname ve evsaflan tatil gün ve s.aatları hariç her gün me:zkür komisyonda 
görülebilir. (6290) 16224 
Mevkileri İhale tik.tan İlk teminat Tutan 

Süloğlu 
Yağcılı 
Hacıdanışmcnt 
Hasköy 
Yukarıda yazılı 4 
mevki o 

Saatleri Ton Lira K. Lira K. 
10 945 1Z4-0 00 16538 00 
11 778 1021 00 13615 00 
14 778 1021 00 13615 00 
15 720 945 00 12600 00 
16 62-4 31!> 00 109.20 00 

Sıhhat ve İçtimai Muaveaet Ve .. 
lr.aletinden. : 

1 - Ve1dUette mevcut nümunesı 

veçhile ve pazarlıkla (200) adet buğu 
sandığı yaptırılaeaktır. 

2 - Bunların tutan için on iki bin 
altı yüz lira tahmin edilmiftir. 

3 - 945 liralık muvakkat teminat 
luımd1r. 

4 - İhale 13.12.939 ~ günü 
saat 15 de vek.ilette Habıssıhha işle
ri dairesi reisliğinde teşekkül edecek 
mahsus koxxıi~yonda yapılaeaktır . . 

5 - Talipler nümaneyi vekalette 
görebilir le«>. 

6 - Taliplerin demir sanayii ile is
tigal etmekte olduldaruıa ve etüv, bu
ğu sandığı gibi alat ve ınalzenıe imal 
edebilecek kudrette fabrika. atölye 
veya imal!thanesi bulunduğuna dair 
vesika ibraz etmeleri ltzmıdır. 

(6271) 16214 

P. T. VE T. MODORLOCO 

Kur• kllllo alllllCak 
P. T. T. Levazım Mii.diirltlfün

den: 
1- Talibi ç.akmıyarı 5000 metre pa

muık ipliği ile tecrit edilmi§ kuqunlu 
kablo pazarlıkla alı~tır. 

2 - Muha.rnmc.n bedel (3500) mu -
vakk.at t«ninat (262,5) lira olup pa
zarlık 23 - Birinciıkanun - 939 cumar
tesi günil saat 11 de Ankaxada P.T.T. 
umwn müdürlük binasındaki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makıbuz veya banka teminat mektubu 
ile kanuni vesikalarını hamilen mez
kiir gün ve saatte o komisyona şart
ları öğrenmek için de her gün Anka
rada P.T.T. levazım, lstanbulda Kına 
cıyan hanında P.T.T. levazım ayni -
yat şu.be müdürlüğüne müracaat e -
deceklerdir. (6056) 16026 

Varnon pil kadehi' ahnacal< 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den : 
1 - Talibi çıkmıyan 5000 adet V:!r

non pil kadehi pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel (2500) mu -

vakkat teminat (187,5) lira olup pa -
zalık 23 - Birincihanun - 939 cumar -
tesi günü saat 10.5 de Ankarada P.T. 
T. umum miıdürlük binasındaki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubu 
ile kanuni vesikalarını hamilen mez
kur giln ve saatte o komisyona, şart -
lan öğrenmek için de her gün Anka • 
rada P.T.T. levazım, !stanbulda Kına
cıyan hanında P. T. T. Levazım ayni
yat şube müdürlüğüne mürac:C?at ede-
ceklerdir. (6077) 16023 

2 Zabıt kdtibi afınacal< 
Ankara Cümhuriyet Miidcleiumu

miliğindcn : 
Ankara adliyesi kadrosunda mün

hal bulunan bir adet 15 lira maaşlı 

zabıt katipliği ile Çubuk kazası adli
yesinde münhal olan bir adet 10 lira 
maaşlı zabıt katipliği için ll.12.93'J 
pazartesi günü saat 10 da Ankara ad
liyesinde imtihan yapılacak ve mün
hallere memurin kanununun 4 üncü 
maddesinde yazılı evsaf ve şeraiti ha· 
iz bulunanlar arasında doğru ve sürat
li makine yazanlar tercih edilecekler
dir. İmtihana girmek istiycnlerin 9. 
12. 939 cumartesi günü saat 12 ye ka
dar Ankara adliycı;i encümenine mü
racaatları lüzumu. (5286) 162Zl 



Memur alınacak 
Türkiye İş Bankasından • 
1 - Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştınlmak 

üzere müsabaka ile 15 memur alınacaktır. Müsabaka imti • 
hanları 25 B. Kanun 1939 pazartesi günü Ankara, İst:ınbul 
ve İzmir' de yapılacaktır. 

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

rı bulunmamak 
C · Askerliğini yapmış olmak (askerliğini henüz 

yapmamış olanlar muvakkat memur olarak alı. 
nac.aklardır.) 

3 - Yukarda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahriri 
İmtihanda muvaffak ola·nlar berayı tecrübe on bet gün ma
aşsız 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 
ter6h olunur. 

5 - İmtihan neticesinde Banka hizmetine alınacak 15 
memurdan başka muvaffak olanlar, muvaffakiyet derece
lerine göre müessesede açılacak münhallere sıra ile alma • 
caklardır. 

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

İnJaat sahiplerinin ve demircilerin 

Nazarı dikkatine 
Her bir tekinin eni 70, boyu 228 ve geniıliği S aantim apart • 

man, ev ve mağaza kapusu olarak kullanılmağa elveritli çok temiz 
iıçilikle yapıhnıı dört çift ve bir tek ortasına cam konacak demir 
kapu çerçevesi ve üst demirleri ehven fiyatla satılıktır. Kızılay bi
tiıiğinde Sönmez Apartmanı kapucusu Ahmed .Kayar'a müracaat. 

4581 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ MEMURLUôUNDN: 

1 - Mahcuz olup sahlmasma karar verilen tapWlun 46 cilt 4 sayfa 273 ada 7 par. 
sel numarasında kyıth ve Ankaranın İnönü mahalle-sinde Hamamönü sokağında kfiln 
çeşmeli ah~p evin 672 hisse itibariyle 212 hissesi a,ağıdaki ıartlar dairesinde açık 
arttırmaya çıkarılmı ş tır. 

2 - Ev iki kat olarak bina edilmiştir. Geni ş bir ta'J avlu üzerinde iki oda bir mut
fak arkada bir miktar arsa odunluk, kömürlük, heli ahır ve önden müfrez kiler ola -
r:ık kullanılan üç ufak oda. önünde hela ve büyük bir oda mevcuttur, Evin önünde bir 
çeşme vardır. Bunun avluda bir şubesi ve evde elektrik tesisatı da vardır. Satılacak 
hisseye 2247 lira kıymet konmuştur. 

3 - Satıı peşin para ile olmak üzere 15-l-1C)40 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
10 dan 12 ye kadar icra dairesi gayri menkul satış memurluğun.da yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukarıdaki muhammen kıymetin yüzde 7,S ıu nis
betinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu ile kanunen teminat ola • 
rak kabul edilen hazine tahvilleri g:etireceklrdir. 

S - Satış günü arttırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 ini bulduktan ve üç 
defa nida ettirildikten sonra mezkar günün 12 inci saattnda en çok arttıran talibine 
ihale olunacaktır. 

6 - İ$bU tarihtedi arttırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulmadığı takdirde 30-1-940 tarihine müsadif sah günti saat 10 dan 12 ye kadar ya_ 
pılacak ikinci arttırmada keza muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmak şartiyle en 
çok arttıran talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadıfu takdirde ise 2280 numaralı 
kanun ahkimına tevfkan borç beş sene müddetle tecile tibi tutulacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci arttırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip verilmediği tak -
di-de üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale tarihinden itibaren kendisine bedeli 
ihaleyi teslimi vezne eylemesi için yedi gün kadar mehil verilecektir. İ)bu müddet 
zarfında ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bo7ulacak ve bu talipten evet en yük
sek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almıya razı olup olmadığı sorulduktan son
ra tekl i. fi vechile almıya razı ise ihale farkı birinci tillipten tahsil edilmek üzere bu 
talıbe ihale edilecektir. Teklifi veçhile almıya razı olmaz~a gayri n_ıenkUI Yeniden on 
be$ günlük ikia.ci arttırmaya çıkarılacak, en çok arttıran talibine. ıhale ~dilecektir. 
Bu ikinci ihale bedeli birincisinden noksan olursa farkı ilk müşterıden tahııl edilecek
t;r. 

8 - Her iki arttırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte tapu harcı müşteri
ye ve ihale tarihine kadar olan müterakim vergi ve delliliye resmi ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacakhlarla diğer ali...lc:adarların bu gayri menkul üzerindeki hakla
rını ve husus iyle fa iz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün 
i-inde dairemize bildirmeleri lizımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol -
marl.ıkça ~atış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Arttırmıı.ya i~tirak edecekler 1-1-940 tarihinden itibaren 36-'26 numara ile d;ı;i. 
remizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartnamcmizi okuyabilirler. 44601 

Resmi tasfiye 

Ölü Ankaralı Bulgurlu oğullarından Tev
f :k Bulgurlu tereke tasfiye memurluğun -
dan : 

Tasfiye memuru: Ankara iflas memuru 
Şevki Çağırankaya ve avukat Abdurrahim 
Taspınar. 

Ankaranın Kovun pazarında Bakırcılar 
Çolpan sokak 7 \.o. d.a mukim iken 10..S-
939 tarihinde ölen ve Oh.im keyfiyeti Ulus 
ga::ı:e1es i nin 22-8 .939 tarihli nü~hasiyle ilin 
edilen Bulgurlu o~ullarında.n 1 evfık Bul-

gurlunun terekesi defteri bitirilmiş oldu • 
&-undan . 

1 - Kefaletten dolayı alacaklı olanlar 
da dahil olduğu halde müteveffa mumailey 
hin alacakhlariyle borc;Jularının işbu ilin
dan 1tibaren bir ay için.de alacak müsteni -
datlariyle tasfiye memurluğuna müracaat
la kayıt ettirmeleri. • 

2 - Alacaklarını vaktiyle yazdırmıyan 
alacakların mirasçıyı ne şahsen ve ne de 
terekeye izafeten takip edemiyecekleri ve 
verdikleri vesikayı tasfiye memurluğu!1dan 
mahfuz istiyebilecekleri ilin olunur. 4eG2 

HAVA KURUMU 

Matbaacılara 
Türkkutu Genel Direktörlüğün

den: 
1) Türkkuşu genel direktörlüğü 

için 2000 cilt kitap bastırılacaktır. 
2) Kağıdı Türkkuşundan verilecek 

olan bu kitabın klişe ve tabiyesine 
tahmin edilen bedel 7 50 lira olup mu· 
vakkat teminatı (kağıt bedeli ayrı) 

56 lira 25 kuruştur. 
3) İhalesi, 14. 12. 939 pereşmbe gü

nü saat 15 tedir. 
4) - Şartnamesini görmek ve iza· 

hat a1amak istiyenler her gün satın al
ma komisyonuna müracaat etmelidir
ler. 

5) İsteklilerin belli gün ve saatte 
lüzumlu vesika ve tcminatlariyle bir
likte Türk Hava kurumu genel mer· 
kez binasında satın alma komisyonun-
da bulunmaları. 4476 

Amortisör satışı 
Türkku§u Genel Direktörlüğün· 

den: • 
1) Beher metresine 10 kuruş bedel 

biçilen 42i5 metre hali istimalden kal· 
dırılmış amortisör, pazarlıkla satılığa 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. - --
§Memur alınacak~ - -= Malatya Bez ve iplik : 

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

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

caatları. 4551 

.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

D. DENlZYOLLARI 

Mazot alınacak 
Devlet Limanları ltletme Umum 

Müdürlüğünden : 
İhalesi evelce ilan edildiği halde 

istekli çıkmıyan asgari 350 azami 450 
ton mazotun ihalesi 15-12-939 tarihi
ne rastlıyan cuma günü saat 15 de Ga
lata rıhtımındaki umum müdürlük 
binasında toplanacak olan satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Muham
men bedeli 32940 lira ve muvakkat 
teminatı 2470 lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını bil
dirilen vakitten bir saat eveline ka • 
dar komisyon reisliğine tevdi etme· 
leri lazımdır. 

Bu baptaki şartname sözü geçen ko· 
misyonda her gün görülebilir. 

(9758-6095) 16041 

ANKARA V AL1LICI 

$ose inıası ve sınai imalat 
Ankara Valiliğinden : 

1 - K. Hamam - Gerede yolunun 
103 + 800 • 126 800 üncü kilometrele· 
ri arasında yapılacak şose ve sınai i
malat inşaatına ait şartnamenin 8 inci 
maddesindeki vibromaks ve 9 uncu 
maddedeki kamyonların mübayaasın
dan sarfınazar edilmek suretiyle şart· 
namede yeniden tadilat yapılmış ve 
14-12-1939 tarihine rastlayan perşem
be günü saat 15 te ihalesi yapılmak 

üzere kapalı zarf usuliyle yeniden ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (162054) lira (44) 
kuruştur. Muvakkat teminatı (9352) 
lira (72) kuruştur. 

:!Jllllllllllllllllllltlflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll 
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Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: :!65 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

.. 

. • 

::::; 
:::::; 
:::; 
::::; 
:::; :::; 
~ 
~ = Para biriktirenlere 28.800 lira ~ = ~ = ikramiye veriyor ~ - ~ 

--
-------= -----

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki pliina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 " 500 " 2.000 ,. 
4 

40 
100 
120 
160 

.. .. 
.. 
.. 
.. 

250 
100 

50 
40 
20 

.. 

.. 
" 
" 

1.000 .. 
4.000 .. 
5.000 •• 
4.800 .. 

3.200 " 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~ 
~ :::; 
~ ::::; 

1 :::; 
~ 
~ :::; 
~ :::::; 
:::; 
:::; 
:::::; 
:::::; 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li- :::::; 
- rada.n aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 ~ = fazlaaiyle verilecektir. ~ - ~ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

şose inşaat 3 - İsteklilerin; teklif mektupları· 
nı, ticaret odast vesikası ve muvak
kat teminatı makbu:ıı: veya mektupla-

~~-~--~--t ·r"TıyJe ihale tarihinden en az S gün ev· 'iıkarılmı tır. 

2) Muvakkat teminatı 32 lira 06 ku
ruştur. 

emir er 

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

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

Altı mezar yaptırılacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün • 

den : 
1 - Hava şehidlerlmiz için Cebeci 

kabristanında yaptırılacak (6) mezar, 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli. (1506) mu
vakkat teminatı (113) liradır. 

3 - İhalesi 22.12.939 cuma günü sa· 
at (15) de yapılacaktır. 

4 - Pliln ve şartnameleri her gün 
komisyonda görülebilir. 

5 - İsteklilerin lüzumlu vesika ve 
muvakkat teminatları ile birlikte bel
li gün ve saatte Türk hava kurumu 
genel merkez binasında Türkkuşu 

genel direktörlüğü satın alma komis-
yonuna gelmeleri. 4598 

GÖZ 
hastalıkları mütehassısı 

Dr. Muzaffer Sander 
Cebeci Hastahanesi 

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

ayenehane 2025; ev: 3761 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6590 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUO 

ULUS Basımevi ANKARA 

ve! vilayete istida ile müracaat ederek 
bu işe ait alacakları fenni ehliyet ve
sikalariyle birlikte birinci maddede 
yazılı günde saat (14) de kadar dai
mi encümen reisliğine tevdi etmele· 
ri. 

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

ANKARA BELEDiYESi 

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

för ve erleri için 92 palto yaptırılma· 
sı on beş gün müddetle açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1216) lira· 
dır. 

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

4 - Nümune ve şartnamesini gör -
mek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 19. 12. 939 
salı günü saat 10,30 da Belediye encü 
menine müracaatları. 

(6149) 16099 

- Cebeci Hastanesi -
Cilt. Saç ve Zühreviye mütehassısı 

Dr. Kemal Arıcan 
Berlin Kıliniğinden mezun. 
Çocuk Sarayı karşısında Halıcı 

- İbrahim Ap. Tel: 3101. -

~ 11111111111111111111111111111111111111 ı. 
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YENİ SİNEMA 
BU GÜN BU GECE 

Fransızca söı:lü 

HONOLULU 
Baa Rolde 

Brodvay Melodilerinin yaratıcısı 
ELEANOR POWELL 

Tabiat dekorları arasında binbir 
güzelliklerle dolu şahane bir eser 

Seanslar 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

12.15 Ucuz Halk Matinesinde 
DANS İÇİN YARATILMIŞ 

Muhammen bedeli 65,000 lira olup 4300 metro kadar 
tulü haiz katranlı tosenin fenni ve umumi ,artname muci
bince vahidi fiyatla İil§ası üç gün müddetle Türkiye Demir 
ve Çelik fabrika!.n müeeseıe&i tarafından münakasaya 
konmuıtur. 

Evraık bedelsiz olarak Karabük'te müessese inşaat mü
dürlüğünden, Ankarıı.'da Sümer Bank umumi müdürlüğü 
muamelat servisinden ve lstanbul'da Sümer Bank §Ube
sinden bedelsiz alınabilir. 

Tekliflerin en geç 12. 12. 1939 günü saat 12 ye kadar 
Türkiye Demir ve Çelik fahTikalan müessesesi İnşaat mü
dürlüğüne gelmiş bulunması tarttır. Postada Yaki olabile. 
cek gecikmeler kabul edilemez. 4587 

Battaniye alınacak 
Ankara lsmetpaıa Kız Enstitüaü Müdürlüğünden: 

Okulumuz için aşağıda evsaf ve miktarı ve muhammen fiatları yazılı 

battaniyeler açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görme!< 
üzere her gün mektep müdürlüğüne, ve eksiltmeye gireceklerin de 11.Xll· 
1939 pazartesi günü saat 14 de postahane civarında mektepler muhasebeci· 
liğine okullar satınalma komisyonuna teminatlariyle birlikte ve kanunuıı 
tarif ettiği belgelerle müracaat etmeleri. (6014) 

Muhammen 
Muhammen tutarı 

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

Karamürsel mamfirntı ) 
yün battaniye ) 
215X150 2,600 130 1125 1462,50 ) 
Karamürsel mamfilatı ) 126,55 
yün battaniye ) 
195X150 2,275 20 1125 225,00 ) 

15952 

HALK ve SUS Sinemalarında 
BU GÜN BU GECE 

1939 - 194-0 ıinemı. mevsiminin ikinci büyük Türk filmi 

T O S U N P A Ş A 
TÜRKÇE SÖZLÜ BÜYÜK KOMEDi 

TAN ASA REVUSU'nün iıtirakiyle çevrilmiş zevk, neşe ve kahk:ıha fitnı: :lir. 
BAŞ ROLLERDE 

HAZIM - VASFİ RIZA - HALiDE - MAHMUT - FERiHA TEVJ' I K 
- ŞEVKİ YE - Mu~frki ve şarkıları hazırlıyanlar : VESFİ ve SABAIIA 1 'ı lN 

SEANSLAit 
SUS'<l<ı: 12 - 14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da 

HALK"da: 14.30 - 16.30 - 13.30 - GECE: 21 de 
Gece için her iki sinemada balkon biletlerinin gündüzden aldırılmaıı 

ehemiyctle rica olunur. 

~ 
1 

1 

YENlSİNEMADA yarından itibaren Normal Seanslar: 14.30 -16.30 • 18.30-Gecele~i21-deıiir 1 
~ /. 


