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Sovyetler Fin sahillerini abluka ettiler 
,., 

GEMİLERE BUGÜN FiN LIMANLARINI LYABANCI 
~ERKETMELERI iÇİN TEBLiGAT YAPILDI 

1 Tü~k - Fransız 

Kareli berzahında iddetli 
Ticari münasebetleri 

yakında ~ok 

geniıletile<ekllr 

muharebeler devam edi or Frans:z Büyük Elçisi 
B. Massiglinin beyanatı 

Mannerheim hattı hala yarılamadı 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Bundan 

bir müddet evci Pariı'e gitmif olaıı 
Fransa'nın Ankara büyük elçisi B. 
Massigli bu sabahki ekspresle !atan .. 
bula gelmiş ve istasyonda gazetecile
re şu beyanatta bulunmuştur: 
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Milli Sef yakında 
seyahate çıkacak 

Reiaicümhur lamet 1nönü'nün ya
kında memleket dahilinde aeyahata çı 
kacaldarı haberi doğrudur. Ancak bu 
1eyahatın muayyen bir maksat için 
yapılacağı hakkındaki radyo YC ajana 
haberlerinin asıleaz olduğunu Anado
lu Ajansı bildirmiye mezundur (a.a.) 
111111111111111111111111111111111111111111 

Hayal 

Helsinki, 8 a.a. - Sovyet Hariciye Komiserliği, Norveç amı • 
rallik dairesine Bothnie körfezi ile Finlandiya körfezin deki Fin· 
landiya sahillerinin bugün öğleden itibaren "abluka hali" ne ko
nulacağını bildimıittir. 

Finlandiya sahillerinin ablukasına karar veren Sovyetler. 
Finlandiya limanlannda demirli bütün yabancı gemilere yarın 
öğleden sonra bu limanlardan ayrılmalarını tebliğ etmitlerdir. 

Sovyetler Birliği'nin bunu tatbik edebileceği burada çok tüp. 
heli srörülüyor, zira Finlandiya sahillerinin uzunluğu 1200 mil
dir. Ve daha şimdiden batlamıt olan kıt bu kadar uzun bir meaa
fe üzerinde kontrol hizmetini, bilhassa sahildeki ıular pek yakın
da donduğu zaman çok zorlqtıracaktır. 

Diğer taraftan Aaland adalarının yeniden ukerileftirlmeai 
bu ablukayı itkil edecektir. 

Onuncu artırma haftası 
Sovyet menabii, rus kıtaatının Pet· 

aamo cephesinde 75 kilometre ilerle. 
mit olduklarını ve birçok esir almıı 
bulunduklarını haber vermektedir. 

Finlaıuliya ukerleri 

Yüksek Faşist konseyinin karar1 

leralılığı.na Baıvekilimizin o,,:;:;~~.:;:::.'::::ya:.. İtalya gayrim uharip 

" Bu seyahati hükümetimle temu 
etmek için yapmıştım. Pariıte Tilrki· 
ye Hariciye umumi katibi Numua 
Menemencioğlu ile görüttüğüm içiıı 
çok memnunum. Kendisiyle yapıl • 
makta olan müzakerelerin kıaa bir n 
manda neticeleneceği muhakkaktır. 

Türk - Fransız ticari münasebetleri 
yakında çok genişletilecektir. Mt!ID • 
lcketimde türk milletine kar~ı gittik· 
çe artan bir sevgiye 1ahit oldum. Har 
bin uzun süreceği malUmdur. Fakat. 
zafer sulh cephesindedir.,, · 

Fransa büyük elçiıi bu akpm Aa-
kara'ya hareket etmiştir. · 

mi----·ll 
kert mahfilleri Ladoga gölü ve Kare· J J k 

~ , ............... "-',... .... '6ılıl~.....t.a.: ....... -li _ber-zahı-cep.,.he .... sin ..... de .... ki .. har .... e ... kat .... ın.ae .... y- . ...,..ı.M.J .... ~Ua "e vam eu. ece 
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Völki~her Beobachter gazetesi· 
lain yazdıima göre Türlüye, Kaf· 
lcaaya hududundaki krtalarmı art
tn·nuıtır: Sovyet Ruıya dahi, bunun 
Üzerine, bir takım aakeri karıılama 
tedbirleri almıştır. Aynı gazeteye 
göre, bu hadise iki devlet arasmda 
bir harp ihtimali olduğunu göster • 
naektedir. Eğer İngilizler böyle bir 
barba müdahale edecek olurlana, 
Suriye ve Irak ile birlikte bütün 
küçükasya meseleleri kökünden 
halledildikten bafka, Hindistan teh
dit altına girecektir: "Birinci Napol
Yon ve von der Coltz gibi adamlar, 
Büyük lskender'in, Babir Şah ve 
Nadir Şah'ın fütuhatını tekrar etmek 
arzuaundan ciddi ıurette mülhem 
olmuılardır. Fakat bu fikri bugün 
tahakkuk ettirecek olan devlet an· 
cak Rusya'dır.,, Gene aynı gazete 
anlatmak istiyor ki, eğer türkler si
Yaaetlerinde esaslı bir değiıiklik 
Yapmamıı olaalardı, böyle bir tehli
ke kartııında kalmıyacaklardı. 

Alman gazetesinin bu makalesini 
tefıir eden Times muharririne göre, 
Berlin, Baltık'taki Sovyet nüfuzu
nun artmaamdan hiç de hotnut de -
ii!dir. Nazi diplomasisi, Sovyet e· 
naellerini baıka tarafa çevirmek için 
becerikıizce çahtmaktadır. Bu baf· 
ita taraf, Balkanlar yerine Şark ol • 
naalıdır. Bir ayn maksat da, böyle 
bir tehdit ile, Türkiye'yi müttefikle· 
rinden uzaklaıtırmaktır. 

Bu havadisler altında Anadolu 
Ajansının bir notu intiıar etti: "ne 
bizim tarafımızdan, ne de Sovyetler 
tarafından böyle bir tedbirin alın • 
rrıamıı olduğunu bilenler için, al 
nıan gazetelerinin, ajanslannın ve 
l'adyolannm bu tarzdaki yazılan • 
llrn manaımı anlamak güç değildir.,, 

Lordlar kamarasmda muhalif İt· 
çi partiıi reisi daha dün söylediği 
nutukta diyor , ki: "bugün lngiltere 
İle Ruıya'nın biribirine karıı har
betmeleri kadar Almanya'nm hoıu· 
rıa gidecek hiç bir ıey yoktur.,, 1914 
cihanharbmda garp cepheıi üıtün • 
deki tazyikleri hafifletmek için 
kayzer Almanyası Osmanlı lmpara· 
torlufunu aynı fütuhat hevesleri ile 
tahrik etmiıti. Von der Goltz, eter 
Yanılmıyorıak Bağdat önlerine ka • 
dar, Türkiye'yi zaptederekten değil, 
onun lruntlerinden iatifade ederek 
•• Halep'teki nutkunda, İngilizleri, 

(Sonu 3 iincü saTJada) 

başlıyor Dahiliye Vekilimiz 
Onuncu yerli malı ve artırma haf - cehrİmİze döndu"" 

tası dolayıaiyle Ankara radyoıunda :'I 

her sene olduğu gibi seri konuımalar Dört bet gündenberi tetkik sayatin-
yapılacaktır. Baıvekilimiz Dr. Refik de bulunmakta olan Dahiliye Vekili
Saydam tarafından ·12 ilkkinun sah miz B. Faik Öztrak dünkü Çankırı 
günü Halkevi'nde saat 16 da verilecek treniyle şehrimize dönmüı; istaayon
olan açıı nutku radyo ile bütün mem- da dahiliye vekaleti ve Ankara vila-
lekete verilecektir. yeti ileri gelenleri tarafından istik -

(Sonu J üncü sayfada) bal olunmuştur. 

"Doyçland,, bir Alman 
limanına gelmiş 

Hollanda vapurları bundan sonra 
İtalyan limanlarına sefer yapacaklar 

Açık denizlerde devriye ge:zen İngiliz bollan 

Londra, 8 a.a. - 4687 tonluk Chancellor vapuru Atlantik deni
zinde diğer bir gemi ile çarpıtarak batmııtır. Mürettebat kurta • 
rılmıttır. 

Louia Shied adındaki Belçika bay· 
rağını himil vapur, bir fırtına esna • 

ltalya, Tuna ve Balkanlarda kendisini 
alôkalandıran işlere lôkayt kalmıyacaak 

Roma, 8 a.a. - Stefani ajansı bil • 
diriyor: 

Büyük faıist meclisinin evelki ge
ceki içtimaında hariciye nazırı, aon 
ayların beynelmilel vaziyeti karşısın
da İtalyanın siyaseti hakkında izahat 
vermiştir. Bu izahat, iki saat 15 daki
ka devam etmiş ve büyük meclisin al
kışlariyle karşılanmıştır. 

Müteakiben Duçc, bir buçuk saat 
süren bir nutuk ıöylemiı ve nutkunun 
sonunda aşağıdaki takrir kabul edil • 
miştir: 

KabuJ olunan takrir •f' 

Fran .. z Büyük Elçiai B. M..a.N 

Erzurum hattının 

'' Büyük faşiıt meclisi, hariciye na U % at 1 I m a S I i Çin 
zırının etraflı, ret ve cerhi gayri kabil 
vesaike istinat eden mufassal izahatı
nı dinledikten sonra harbın derhal 
meydana getirmit olduğu emsalin, 

• • • garp cephesinde kabul etmiş olduğu 
Muaolını Venedık •!'rayının bal- muvazeneli muhasaranın mahiyetinin, t h • t • ı dl 

2,5 milyon llrallk 
konundcın halka hıtcıp eaerken abluka ve mukabil abluka arasında bil- a SiSi IS en 
-------------- hassa iktıaadi sahada tahakkuk etti • 

1 
rilmiş olan inkişafın, araziye müteal- Sivas • Erzurum hattının tTzun 

Sıhiye Vekili 
Erzurum' da 

lik vaziyette ve Baltık'tan Karpatlara Ahmetliye kadar uzatılmaıı hakkın • 
kadar kuvetlerin münaaebatında vu • daki kanun projesinin encümenlerde-
kua gelmiş olan tebeddüllerin nazır- ki müzakeresi bitmiı ve proje umumt 
lar meclisinin 1talya'nın muharip ol • heyet ruz.n~eai~e .~lınmıttır. 
madığına dair olan ve ihtilafın bu ana Bu pro1e ıle hukumet, bu hattın ya· 

Erzurum, 8 a.L - Sıhat ve İçtimai kadar cenubu şarki Avrupa'ya ve Ak- pılmaaı iç~n Bü~ük Mil~et ~celisin • 
Muavenet vekili HuHlai Alataş Ter - deniz'e sirayet etmesine mani olmuş den. 2,5 mılyon lıra tahaısat ıstemek • 
can hareketiarz mıntakuında tetkik- bulunan ve büyük meclis tarafından 

1 

t~dır. Yapı.laca~ ~attın uzu?luğu 20 
lerde bulunduktan sonra dün Erzuru- yeni baıtan teyit edilmiş olan kararı- kılometredır. Layıha kanunıyet kes • 
ma gelmit ve istasyonda vali, kolordu heder etmez hattın inşası için icap c· 
kumandanı ile müıtahkem mevki ku. (Sonu S inci sayfada) 1 den muamelelere başlanacaktır. 

Sonu 3 anca sayfada) 

İngiltere hükOmeli 
B. Menemencioğlu 

ıeref ine ılyaf et verdi 
aında Manı denizi ıahiUerinde karaya Lo d• 8 ı ·1t bük'· . . n ra a.L - ngı ere ume-
?baturmuıtlur. B~ vapbaurda 60 kışıden ti dün Carlton otelinde Numan Me • 

GI. Orbay heyeti 
bugün şehrimizde ı ret o an murette tından baıka neme · ~ı f' b. ·· ~1 · f 

dil ba T 
. ncıo5 u tere ıne ır o5 e zıya e-

latanbul 8 (Telefonla) - Londra- n tmıı olan a1andoen vapurun• ti verm· t • 
d k • ' 1 d b ı d k dan kurtarılmıı 61 kişi bulunmakta • . ıı ır. 

a aa erı t~ma~. ar a u un u tan aon dır. . Zıyafete maliye nazırı John Simon 
ra İstanbul a donen ve Orgeneral Ki- rıyaset ediyordu. Davetliler arasında 
zım Orbay'ın riyaseti altında bulunan , Kurtarılanlar donanma kumandanı lord ChUter • 
heyetimiz bu akmD, Ankara'.r.a lme· BrUbel, 8 a.a. - Belçika bayrağını field, Tilridye bl1yiak olFai w diler 
ket etmiJtir. . (Sonu S iaci uy.fada). ınü:him ph•lar balanufQl'da. · . 

. Milletler Cemiyeti konaeyi, Fiıılandiya'nın müracaatı etrafında konuınaak llsere 
~ Cenevre'de toplanacaktır. Roami!'"ı, konse~in vak~iyle ~~~:~ı bir toplant171 
söttc:riw'. On pllnda Habq deleceel sörilmelrtedir. (Habcrlerımıı 5. ci 11.7fadadır) 



KÖYE DOCRU VE 
KÖY ENSTİTÜLERİ 

Dünkü 
Meclis 

Dikili felôketzedelerine 

Yardıme denfer 
;T. C. Ziraat Bankasında 

Necibali KOÇOKA 
Köycülük h"areketleri memleketi- , atarak aynı karakter içinde köy 

ınizde gittikçe kuvetini arttıran bir enstitüleri vücude getirmek iıtiyor. 
cereyan halinde ilerlemektedir. U- lıittiğimize göre köy enstitü.Ü 
mumi nüfuıunun üçte ikisinden zi- daha orijinal bir kadro içinde vü • 
yadesi köylü olan bir memlekette cuda getirilecek ve buraya girecek 
elbette baıka türlü diifünmek kabil olanlar köyün tabii ve içtimai ıart -
deiildir. Bir devletin en aali vazife- lanna alııkan olan köylülerden alı
lerinden biri, memleketi yükselt- narl\k köyde mürıit vazifesini yapa· 
mek ve onun bünyesiai kuvetlendir· bilecek maliimat ile teçhiz edilecek
mek olduğuna göre bu husuıta ta • lerdir. Kanun layihasını ıördükten 
kip edilmeıi iktrza eden en esaslı ve okuduktan aonra bu bahae tek· 
sistem realist bir çerçeve içinde her rar döneceğiz. Yalnız biz gazeteler• 
feyi olduğu gibi görmek ve her ha • de kelime oyuncaklariyle meıgul ve 
kikate korkmadan, tereddüt etme • devletin umumi durumundan tega· 
den temas etmektir. Bu itibarla ta • fül ederek hadiseleri sırf bir zümre· 
rihimizin manzarası hayli hazindir. nin dar çerçeveıi içinde mütaleaya 
Bu satırlarla geçmiıi bir daha tenkit yeltenerek tam bir bizantenizm ya • 
edecek deiiliz. Fakat memleketin parken hilkümetin Büyük Mecliıe 
terakkisi namına atılan adımların getirmek üzere bulunduğu bu ka • 
hemen bir çoğunda raıyonal tedbir· nun layihasiyle içtimai derdimizin 
lerin daima ihmal edildiğini ve rea· üsütüne parmak basmaımdan dola· 
)itenin sırı'tan korkunç ve acı çeh • yı duyduğumuz aevinci gizliyeme • 
reıini görmekten daima içtinap edi- dik. 

Büyük Millet Meclisi dün B. Rafet 
Canıtez'in reisliğinde toplanmıştır. 
Ruznamede bulunan, sanayide kulla
nılan iptidai maddelerin gümrük re
simlerinin indirilmesine ve sanayide 
ku ilanı lan makine alat ve edvat ve 
bunların tecdit ve yedek parçalarının 
gümrük resimlerinin indirilmesi hak
kındaki kanun layihasının ilk müza -
kereleri yapılmıştır. 

Dlkilı ve havalıaı .zeh:ele fe l&keuedele
rine cemiyetımia vasıtasiyıe yardım yapıl· 
mak u.ıerc teberrude bulwıan aıaııda ısım 
ve unvanları yazılı muhterem zevat ve mu
caııesata ecrelı: cemiyctimı.ı ve ıerck fe -
ltlı:etzedeıer namına teıokkiirlerımu:ı tak • 
dim ederız. 
L ira Kr. 

Tasarruf yekunu 
23.174 .. 336 lirayı buldu 

500 00 
55 00 

350 00 
200 00 

Kocaeli kızılay merkezinden 
lskılıp kı.zılay şubesındcn 
Nallıhan kı.ırlay ıubcaınden 
Artvin kı.ıılay ıubeaindcn 
Ka.dıkoy lu.ıılay ıubcaındcn 
Balıkcsır kızılay merkezinden 
lskenderun haLkevindcn 
Ankara menkul kıymetler ve 
kambiyo borsasından. 

Bqvelcilet umumi mürakaıbe heyeti, Türkiye Cümhuriyeti Ziraat ban• 
kasının son bir senesi faaliyetine ait raporu hazırlamıftır. 

50 00 
soo 00 
373 32 
ı5o oo 

Bankanın puif yekQnu, 195-602.691 lirayı bulmuştur. Bu miktw 937 

yılından 15.778.428 lira ve 936 senesinden de 18.746.764 Ura fazladır. 

--ı Ziraat bankasının itibari &erl'IW)'ftl 
• • • j 100 milyon liraya çıkarılmış ve böy .. Büyük Millet Meclisi pazartesi gü

nü toplanacaktır. 657 77 
46 29 
70 20 

110 50 

Kayseri kızılay meıılce.zindc 
Gurun kı.zrlay ıubcsinden 
Silmav kızı lay şubesindcıı 
Ankara borsasına kayıtlı 17 ha
yır sever avukattan. 

Dış Tıcaretımız lelikle banka : . sermayesinin hacmı 
bakımından mılli ban.katarın en ku -

len zihniyetle hareket edildiğini if •· 

Memleketimizde kümes 

hayvanfarile arıların 

de etmek de zaruridir. itte bunlar • 
dan biri de memleketin umumi ter
biyelİ itidir. Türk vatandaımdan bir 
çok ıeyler bekliyoruz. Köyü kalkm
dmnak için hatırımıza bir takım ted 
birler geliyor. Bütün bunlann mem· Üretilmesi için çahşmalar 

Çağrı 
X Memurin kanunu muvakkat en • 

cümeni bugün saat 10 da toplanacak
tır. 

Bu senenin son 
göımen kafilesi de 

memleketimize geldi 
Hükümetçe tanzim edilen program 

dahilinde bu sene Romanya ve Bul -
garistan'dan getirilecek göçmenlerin 
son kafilesi memleketimize gelmiş, 

bunlardan bir kısmı İzmir ve Kocaeli leketimize göre hangi tartlar için • 
de inkitaf edeceklerini tesbit etmi • Arı ve kümes hayvanlarının üretil· 

mesi ve memleketimiz için ticaret ve mıntakalarında iskan olunmuıtur. 

2215 60 

50 00 

5 00 
83 00 
5 00 

10 50 

Z7 52 
50 00 
75 00 

311 35 

9 46 

5895 51 

Nafıa vekaleti su işleri reisli
gindcn: Taşra teşkilatında ça
lışan memurlariyle su miıteah • 
hitleri tarafından. 
Bayan Hiısniye Birgi (Merhum 
General Dr. Rı.za Nuri Birgi) 
zevcesi. 
Tarsus malmüdiırhiilinden 
Eskifoça kızılay eubesinden 
İzmit Bahçecik merku ilk o • 
kulu talebesinden 
Bandırma ikinciokul talebele· 
rinden 
Araç kızılay ıubesindcn 
Emet ku:ılay ıubesinden 
Niksar kmlay ıubesinden 
Kayseri tayyare fabrikası me
mur ve İ$.;ilerinden 
T~'balı kızılay ıubesi vasıta -
ıiyle AbdWTahıpan Naci ıir • 
ketindcn. 

26837 37 Evelki listeden 

32732 88 

yoruz. ziraat sahasında istifade olunu. bir 780 kitiden mürekkep olan bu kafi-
Köyü her bakımcJan yükıeltmek 1 · k d T 1 'd k M • • 1• k."lt" . . . .. şekilde inkipf ettirilmesi için Anka- enın diğer ısını a uza a aran- u(:'ta yoksul çocuklara 

1Çm onun eve a u ur aevıyesını goz 'd "A k"" h 1 • tine altına alınmıt bulunmaktadırlar. ~ ·· - 1 k ı· d ç·· k "" b ra a rı ve umes ayvan arı yetıı-
onune a ma azım ır. un u u • t " · · · ı b' b' l'k Bunlar da bugünlerde aynı mıntaka --:-ı,:: • ·1 k" 1 ırme cemıyetı,. namıy e ır ır ı 
•-.. manası e oy sanat annı yarat• ·· d t' 'ld" - · ırı. d H be larda kendilerine tahsis edilmiı olan 

k k 'f . ·-· .. .. .. vucu e ge ırı ıgı ma um ur. a r 
ma. ve oopt~ratı çı~ı~ı k~~n bun· aldığımıza göre cemiyet çahımaları- köylere gönderileceklerdir. 
,. .. ıne ".erl~~ ~ek 1.çın .koyun m~ • na batlamıı ve Türkiyen'in iklimi Bu son kafile ile birlikte 939 sene
aJ"J'ml bır.~u~~~ vazıyetı .~lmak la· mutedil ve arazisi müsait yerlerinde si içinde Romanya ve Bulgaristan'dan 
:a~?"· .Koyculükten ve koyden bek· kümes hayvanları için damızlık ve getirilen 17000 kadar göçmenin yarı
ledifımız feyle~ ~cak bu suretle tavuk istasyonları açmağa karar ver- sından çoğu Diyarbakır havalisinde 
tahakkuk edebılır. Burada en ehe- mittir. Bu yoldaki çahımalar, seçilen iskin olunmuı. mütebaki kısmıı sıbat 
miyetli rol öğretmene teveccüh et • mıntakalarda köylere kadar tetmil o- ve içtimai muavenet veklletinin iskin 
mektedir. Halbuki bizim maarif lunmakta ve köylünün kümes bayva· mıntakuı olarak tesbit ettiği diğer 
teıkilatnnızm ve maarife dair mev- natı ve arıcılık üzerindeki çalı§lll&la- mahallere yerleştirilmitlerdir. 
oat olan kanunlanmızm hemen hiç rının kendisi ve binnetice memleket Mevcut göçmen getirme programı
birisi bu gayeyi istihdaf etmemiı ol· için daha verimli, daha faydalı ve ka- na tevfikan önümüzdeki 940 yılı için
duiu için bugünkü vasıtalarla mem- zançlı olması yolunda icap eden ted- de gene Romanya ve Bulgaristan'dan 
leketi istediğimiz noktaya getirme • birler alınmaktadır. memleketimize getirilmesi mukarrer 
nin her 19yden önce maddi bakım • Mütehassısların verdiği malfunata bulunan göçmenlerin adedi ve iskan 
dan imkanı yoktur. Bu imk&nıızbia göre, Türkiye, bu hususta çok müsait mıntakaları hakkında şimdiden tet • 
memleketteki nüfua durumu da H • şartlar ihtiva etmekte ve gayret edi - kiklere başlanmış bulunmaktadır. 
bebiyet vermektedir. Türkiye balkı, lirse umulan gayeye kısa bir zaman - Cllmhuriyet hükUmetinin yıllardan 
ıenif vatan topraiı iiatiincle çok kii· da varılacağı temin olunmaktadır. beri takip ettiği göçmen siyaseti bu 
çük parçalar halinde aerpilmif bir Bilhassa köylerde, her ailenin zevk suretle muvaffakiyetle devam etmek
halde ya .. mektacbr. Ba kfı98k kaF· le ulntabilec:eil bu pbi itler, bqka te ve eemerell neticeler v~kte411'. 
ine iatenilen inkiıafı temin etmek memleketlerin çok ehemmiyet verdi - T ürkiye'nin muhtelif yerler ne ts 
pek zordur. Türkiye'de 40.000 köy ği ve kazanç temin ettiği ticaret mev- edilmi§ bulunan millettaşlarımız kısa 
vardır. Ba köylerden 32,000 köy, zularındandır. En yakın kom§ular zaman içinde müstahsil bir hale gel -
nifua dört 7iiaden af&iı olanlar • Bulgaristan bile balcılığını çok ller - mit ve çok yerlerde ileri vasıta ile zi
dJr. 18.000 kö,.Gn nüfaea ISO den letmit ve memlekete ehemiyetli mik- raat yapmıya örnek olmuılardır. , , 
uclır. Ba kadar ldiçik cüzütamlar tarda para ıetirir bir ticaret vasıtalı 
i~e ileri bir hareket yapmanın yapmağa muvaffak olmuştur. 

yapılan yardımlar 
Muı, 8 a.a. - Vil.:yetimiz Çocuk E

sirgeme kurumu aon aylar içinde yok
sul ve yardıma muhtaç 103 çocuğun 
palto, elbise, kundura ve saire ihti -
yaçlarını temin ettiği gibi her gUn 
yirmi iki çocuğa da öğle yemeği ver
mektedir. 

Kurum bundan batka merkez ve 
mnthakatta gene yardıma muhtaç ta
lebelerin kitap, defter gibi mektep 
lcvazımatını temin eylemi;tir. 

Arhavi nahiyesinde yeni bir 
P. T. T. binası yapıhyor 

Borcka. 8 La. - Dün Hopa'nın Ar
nald.,.-' _.kesinde b .. ta un 

en iyı liir yerinde hal tarafından te
berru edilen arsada inşa edilecek olan 
yeni Posta ve Telıraf binasının temel 
atma merasimi kaza kaymakamı vila
yet nafıa müdürünün ve halkın ittira-
kiyle yapıtmııtır. .., 

her noktai nazardan ne kadar süç Yeni cigaralar 
Emniyet tefkilitınd• 1 hracat Birlikleri 

Tokat villyeti ikinci ıınıf emniyet 1ıtanbul, 8 (Telefonla) - 1nhlur-

. . 
ıçın 

Kllring hesaplar1 bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Turlı.iye Cümburiyet M eriez Bankasın

dan alınan beHp biilbalarına ıöre 2 • 12 • 
1!J3!J tarilıindelı.i lı.Jirinı bHapları bdiyele
leri. 

CETVEL: l 

Türkiye Cümhuciyet M erlcez Bankasın • 
daki lıliring hesaplan borçlu bakiyeleri : 

Memleket Miktac T,L. 

Almanya 
.ıl besaplaunddi r 
borcumuz T. L. 12 1104.800 
alacdımıa T. L. sıo.ooo ız.zz.uoo 
B elçika 66.700 
Çekoslovakya 1.746.100 
Finlandiya 764.400 
Fransa J.020.500 
Holanda 406.JOO 
lngi/tere 11.810.200 
ispanya 276.600 
lsveç .. 
D. besabınddl 
borcumuz T. L. 2.H5.800 
lıveç 
A besabındaii 
alıcağımnı T. L. 25.IOO 2.919.JOO 
laviçre 307.400 
ita/ya 
A beaıabındakl 
rrcamıu T. L, 3.536.400 

tal ya 
B. bnabındal:i 
alıcal11ıua T. L. Z!JS.800 J .240.600 
Lehistan 361.500 
Letonya 12.600 
Macarisı.11 1,729.600 
Noner; 510.700 
Romanya 
bıuwi benp T. L. l.500 
Romanya 
yeni hesap T. L. 12.600 
Romanya 
eslci hesap T. L. 226.200 240.300 
Yunanistan 369.800 

CETVEL: 2 

Mubte/il meml•1•tlerin /Jler1es Baah· 
larıada tutu/G llirinı besa11larıadali ala
calı.larımn : 

Memleket .Miktar T.L. 

~~--~~~----t.988 
Y ugoslavya 96.200 

Mardin Halkevinde 

okuma kursları 

Mardin. 8 LL - Mardin balkevinin 
halk denhaneleri ve kuralar ıubeıi müdürü Ata Doğu münhal bulunan lar idareıi balkın bilylik raibetine 

birinci sınıf emniyet mUfettiıliğine mazhar olan çqit ıigaralannın yirmi bu seneki programını tatbika batla -
Diyarbakır vilayeti ikinci sınıf emni· betlik paketlerlnl de piyua'ya çıkar-

8 
.. k.. t" .h dd 

1 
i . . mııtır. Bu programa göre bu sene 1-

bir kanun hazırlanıyor 
• ,___ rmi ti td b d u ume ın, ı racat ma e er mızın 

yet Amirlerınden Yapr Barıı Seyhan ınıya .uuar ve 1 r. are un an . ~ .. kisi Halkevinde ikiıi de ıehrin muh • 
vilayeti ikinci 11nıf emniyet Amirliği- bqka (Bayan) ve Hanımeli) ılgara • ıhra~tını sa~lam ve. mus!akar e~la-

kl 
. ed'lmi 1 d" larını da kaldırarak yerine "Gelin • ra baglamak maksadıyle ıhracat bır - telif yerlerinde olmak üzere açılan 

ne na en tayın ı t er ır. 'kl · ·· d · ·ı · . k t 00 d k clk adnıda bir ıigara çıkarmıttır. lı erı vucu e getırı mesıne hususı ursta asgar 15 vatan ap o uma 

Elizıi Maarif Müdürlüğünden 
B. Avni Arınc'ın İstanbul ilk ted • 

risat müfettiıliğine nakli dolayısiyle 
açılan Elazıt maarif müdürlüğüne Si
vas vilayeti eski ilk tedr1sat müf ettit
lerinden ve üniversite coğrafya şube
si mezunlarından B. Şevket Tezel ta
yin olunmuıtur. 

Münir Nurettin 
Kıymetli ıes sanatkarı Münir Nu -

rettin yakında §ehrimize gelerek U • 
lus sinemasında bir konser verecek -
tir. 

" bir ehemiyet atfettiği malllmdur. Şim yJZma 6ğretilecektir. 
diye kadar bu maksatla teşkil edilimş Gelecek sene daha fazla randıman 

İstanllul' ın kömür ihtiy1eı olan birlikler için "Ticarette tağşişin 
meni,, hakındaki kanun hükümlerin • alınmasına çalııılacaktır. Bu suretle 

Etibank mahrukat bürosu, 1ıtan - den istifade edilmekte idi. Ancak tat- iki sene içinde ıehrimizde okuma yaz 
bulda mevcut olduiu söylenen k&nür bikatta bu kanunda mevcut hükümle- ma bilmiyenlerin sayısı hissedilir de
buhranını tetkik etmektedir. lıtan • rin kifayetsizliği görüldüğünden bu receye indirilecktir. Bu kurslara de • 
bul'a Zonguldak'tan sömikok aevke - mühim işin ayrı bir kanunla yUrUtUl- vam edenlere kitap kalem. defter ve 
dilmektedlr. Eğer gönderilen mikta- meıi lüzumlu ve faydalı görülmüttür. bütün diğer tedris vasıtaları Halkevi 
rın ihtiyaca Wi gelmediği tahakkuk Ticaret Vekileti bu hususta alınması tarafından parasız olarak temin edile· 
ederse, KarabUk'ten de sevkiyat ya • icabeden tedbirleri havi bir kanun cektir. Bundan başka her kursun bi
pılacaktır. Mahrukat bürosunun ka • projeıi bazırlamıı bulunmaktadır. Pro rincl ve ikinciılne mllklfatlar verile
nunun tatbik edildlfi yerler için ha- je bugünlerde Mecliae takdim edll - celi gibi biltiln talebeye haftanın iki 
zırladığı sobalar her tarafa gönderil- mek U.ere B•tvekalete MVkolunacak· rUnU için paraıız ılnema kartları tev 
mittir. tır. zl olunmuıtur. 

· ve ae kadar mütkül olacafmı tala • 
mla etmek sor delildir. Şu halde 
hakikatin ba çıplak çehresi kal'fl -
smda ne ,.apacafı:a 7 Bütün meml• 
kette okur yazar aaJJU çok azdır. 
Kd'k bin kÖ7dea ancak 4,919 unda 
öfretmenli ve dört bininde etitmenli 
mektepler vardır. llk tahsil kanunu 
mucibince 7 yaıım ikmal etmit va• 
tan çocuklannm hepsini okutabil • 
mek için 45.000 öğretmene ihtiyaç 
vardır. Yalnız bu mikdar öitebnea 
yetiıtirmek üzere yapılan ince he
saplara göre elli milyon türk lirası· 
na ihtiyaç vardır. Bu öiretmenlerin 
maarif kadrosuna girdikten aonra 
alacaktan maaş mikdan da hemen 
aym dereceyi bulmaktadır. Halbuki 
bugünkü umumi servetimizin getir
diii varidat bizim büdçemize göre 
daha uzun yıllar bunu temine kafi 
delildir. Bu temin edilmiı olsa bile 
ıı.sıl makıadı tatmin etmekten uzak· 
tır. Çünkü mesele yalnız 7 • 13 yaş 
arasmdaki memleket çocuklarını 
okutmak deiildir. Köyiln buiünkü 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l l l l l l l l l il l l l l l il l il l l l l l l l l l l l l l lllll l l l l il l llll il l l l l l l l l l l l il il lll l il 1111111111111111111111111111111111111111111 

içtimai tartlannı deiiıtirmek köylü- Gazetecilerin hatırası 
ailn bir taraftan refah seviyesini 
yükaeltmekle beraber diier taraftan 
köylüyü, bugünkü mütevazi hayatı 
içinde temiz olmak, umumi sıhat 
esaslarına riayetkar olmak, kendi 
basit menfaatini korumak ve dikit 
dikmek, ütü kullanmak gibi mede • 
niyetin umumi eıaslarına intibak 
ettirmek d e istiyoruz. Divanın ehe
miyeti ve büyüklüiü karfısında ıimdi· 
ye kadar takip edilen siıtemle bu 
işin baıarılmasma imkan yoktur. 

Bu vaziyeti memleketimizin hu • 
suıiyetleri içinde ve sırf kendimize 
göre takip edecemiiiz bir metodla 
halledebiliriz. 

Cümlıuriyet devri sırf bu zihni· 
7etledir ki batarılmaıı imkanıız ıi· 
bi sörülen itleri herkesin ha,...et ve 
takdiri kart11mda yapllllftır. 'u me
seleyi de kendimize göre bir alıt
kanlık içinde bedbinliie sapmadan 
halledeceiiz. Eiitmen tefkilatı bir 
l:aç yıl içinde en feyyaz eserlerini 
hemen verdi. Eğitmenler köylerd• 
bir inkılap şefi ve yeni devrin mür • 
tidi rolünü hakkiyle yapmal--• ~ .Jır • 
lar. ~İlncli lı:ikümet bir adım daha 

tlatad Hüseyin Rahmi Gürpına -
r'ın "Muharrirler n1Uı/ öliir?,, baş
lıklı bir makalesini gördüm. Bunu 
basan gazetenin yazı işleri müdürü 
makalenin üzerine irice punto ile 
iki satır " bazan bir eli kalemde, bir 
eli kadehte.. Onların irtih§Jlerine 
en ziyade ağlayanlar alacaklılar -
dır . .. baflığını d• u•ve etmek ve 
i.ti taraf• merhum Agih ile mer -
hum Sadettin'in resimlerini koy -
md/a, belki bir gazetecilik hDneri 
g6stermiı. takat makalenin ruhuna 
da matbuat ailesinden ölenlerden 
çoğunun hatıralarına da hQrmetsiz
lilt. g6~ermiı .• 

Ostad HDseyin Rabml, neden 
•• Muharrirler nasıl yapr 1 .. diye 
bir malra/e yazmamıı 1 diye merak 
ettim ve aklıma gazeteci ıı»rhum 
Vartan Elendi'nin bir niJlrteıl ıel
di. Birgan bir tanıdığı Vırtan'a 
167/e demi,ıi : 

- Yahu, Vartan Elendi, seni u
zun senelerdenberi görmemi§tim; 
hir değiımemiı. bls ihti1arlıma -
mıpıa I 

'#AN 1~1 IL~R 
Vartan Elendi, §U cevabı vermi§4 

ti : 
- Neden ibtiyarlıya/ım ? yaşa -

mıyoruz ld •• • 
lstanbul'un esld muharrirleri, 

hatti pek eski olmıyan/arı da içer -
/erdi. Onun için Babıvi caddesi -
nin eteklerini teşkil eden Sirkeci 
yolu birçok meyhanelerle dolmuş -
tu. Fakat tanıdığımız bir takım ar
kadqların rHimlerini koyup, ıiıir
me başlıklarla onları afişe etmek 
ideti, şimdiye kadar yoktu; yeni 
rı.tmıı olacak. 

Çünkü bizde gazeteci, yalcın vak
te kadar, 61dDkten sonra kıymeti 
bilinen bir fani idi. Artık, ona da 
mı lüzum g6rmilyoruz 1 

••• 
Y anlıı lıitap mr, yanllf _____ ............... __ ....,.._._ 

!!!f.!iyat mı? 

Maarif Velcilimlzin, BQylllc Mil-

let Meclisi'nde.ti ıoa beyınıtını ya
san bir lstanbul gazetesi, bu bıbe
rin azerine " yanlıf kitap meulesl,. 
bqlığını koymuJtu. Bu beyınıtı 
dialedilcten aonra, ırtık, meseleyi 
" yıalıı Jdtıp meselesi .. diye değil 
de, " yanlıı neşriyat ,. meselesi di
ye vasıflandırmak daha doğru ol -
mıyacak mıdır ? 

••• 
Toptancı ~ırsızlar ! 

Ticaretle uğraşan kimseleri baş
lıca iki gruba ayırabiliriz : 1) pe
rakendeci, 2) toptancı. 

Son gflnlerde gasete/erln zabıta 
haberleri slitununda sık sık 16yle 
haberlere rast geliyoruz : 

" On ev soymuı olan bir sabıkalı 
yakalandı. ,. 

.. Şimdiye kadar on bef eve gir • 
miş olan bit bırsıs tutuldu. ,, 
Bıı haberleri olcudulrtaa sonra, 

hırsızlılıla ulraıanlarıo da, ıaJiba, 

ilıiye taksimi lbım gelecek : 
1) Prdındeci, 2) toptancı I 

••• 
E•lti ~a - •eneroll -----

lstınbufun bızı ıemt isimlerin -
de ve yahut eski ıdımlırın adla -
rındalri " paıa ,, kelimeainin .. ge
neral .. ile deliıtirilmesi yolunda 
acayip bit gayrete ıahit oluyoruz. 

Birisi " HHan Rısı paıa vakfı .. -
nı," general Hasan Rıza valılı .. di
ye tercüme ediyor. 

Bu biJyle giderse, artık," Haydar
paıa ,, ya " general Haydar ", " Ka
!ım paşa .. ya .. general Kasım ,, mı 
diyeceksiniz J 

••• 
Zahmet etmeıinler ! 

Bizde esaslı bit terceme hareketi 
lizım! Uzun zamandanberi bunu 
söyler, yazar, karara bağlarız. Bu 
ne~riyatın, propagandanın faydası 
olmamııtır da denilemez. 

Bu sayede bir takım tercemeler . 
yıpıl11Uftıt. Bu arada yabancı bir 
mteu.•nin de bir takım mable/~ 
ri terceme ederek, hubttenJilll.b 

ve-tlisi olmuştur. Bankanın tamamen 
ödenmiş sermaye$i, 937 senesinden 
853.370; 936 senesinden de 2.245.409 
lira fazla olarak 32.925.235 lirayı bul
muştur. Bankanın öz kaynakları 

gerek adi, gerek fevkalade ihtiyatları 
yekunu da 4.436.870 liraya balil ol
muştur. Bankanın öz kaynakları; 

tediye olwunuı sermaye, fevkal4de 
ihtiyatlar, kanuni ihtiyatlar, tahsis e-
dilmi§ karıılıklar, çürük alacaklardan 
mahsubu istenen karşılıklar, ycıkOn -
tarını ihtiva etmek üzere 43.664.299 
liradır. 

938 yılı aonunda ı.n.karıın mınıduat 
yekfinu 14.522.753 lir.dır. Bu, 937 yı
lından 3.240.230 lira : Sl36 yılınct.ı da 
6.318.372 lira fazladır. 938 aeoe.İllde 
artış, 93 7 yılına göre, yüzde 28.72; 
936 yılına göre de yüzde 77 ni9l>etin4 
dedir. Resmi dairelerin bankaya ca
ri hesap yekunu 31.487.468 Hreya ba
liğ olmuştur. 

Türkiye'de faaliyette bulunan mil
li ve ecnebi bankaların 938 senesi so
nunda mevduat yek\lnları yuvarlak 
rakamla 201.169.000 lira idi. Yalnız 
milli bankaların bu mahiyetteki mev
duat yekılnu ise 159.318.000 lira bulu
nuyordu. Ziraat bankasının mevduat 
yekununun, Türkiye'de buluınen bil -
tün bankalardaki mevduat yekQnuna 
nisbeti yüzde 30.03 dür ki, bu rakam. 
banka hesabına ıüphesiz metnnuniye
te pyandır. 
T cuarrul tevdiatı: 

Tasarruf tevdiatına gelince: Zira ; 
at bankasının 938 seneaindeld tMar • 
ruf tevdiatı yekOnu, 23.174.336 Hra • 
dır. Bu miktar 937 senesinden 4.305. 
097 ; 936 senesinde de 6.849.248 lira 
'azladır. ki, bugUn Ziraat banlr:aaının 
tasarruf yekfinu. iki sene anc:c•ine 
göre yüzde 41.96 nisbetindc yübelmit 
tir. Tasarruf tevdiatının on dört kU 4 

sür milyonu vadesiz, sekiz küsür mil· 
yonu vadelidir. 
'ltlfn1umın mv. 

Türkiye cümhuriyeti Ziraat banka-
sının 938 sene.inde ufi karı, 1.820.783 
liradır. Bu rakam, 937 aeneaine göre 
1.044.615 lira ve 936 senesine &öre 
919.819 lira fazladır. Bu vaziyete gö
re bankanın son üç yıl içinde uft kl· 
rı 936 yılından 937 yılına girerken a
zalmıı. 938 senesinde 937 seneüne gö
re yüzde 134.59 bir artıı gCSstermiı • 
tir. 

Safi karın tediye edilmiı mermaye 
ve ihtiyatlar yekOnuna nisbetl iae 
yüzde 4.87 dir. Bu nisbet 937 yılında 
yüzde 2.21 ; 936 yılında da yllzde 
2.77 dir. Yukarıki mutlak ra· 
kamlar ve nisbetler, 938 yılında ban -
kanın temin ettiği kirın 937 ve 936 
yıllarından yalnız hacim itibariyle 
değil, aynı zamanda nisbetler bakı -
mından da yüksek bir hadde bulun • 
duğunu gösteriyor. 

938 senesi içinde bankanın masraf· 
lar yekunu 6.508.067 liraya belit ol
muştur. Bunun 2 .914.771 lirası .maaf 
ve ücretler, 723.734 lirası idare mu • 
rafları, 2.072.263 lirası verilen faizler, 
213.781 lirası amortismanlardır. 

Umumi murakabe heyeti, bankanın 
938 senesi faaliyetine ait raporunun 
sonunda, bankanın elde ettiği netice· 
leri etraflıca tahlil ettikten sonra. te
min edilen kArın tediye edilmlt aer • 
mayeye olan nisbetlerinc ipret ede .. 
rek şu neticeyi çıkarmaktadır: 
"- Bu nisbetler bankanın rantabi

lite derecesini gösteriyor. Rantablll· 
te bakımından 938 yılının banka için 
936 ve 937 senelerinden daha lı:lrb bir 
yılı olduğunu arzederiz.,. 

Belediyelerin tetkilit 
kadrolarında 

icra vekilleri heyeti, yeni barem kanu
nuna göre haz ı rlanmış bulunan belediye -
lerin tetkili t lcadrolanndan daktilo sibi 
bazı memuriyetleri çıkanruıtır. Bu me • 
muriyetlcr belodıyelerce muvakkat mtıs • 
tahdemler kadrosuna ilive olunacaktır. 

Bugünkü konferans 
Polis Enstitüsünde verilmekte ola-ı 

seri konferanslardan bugünküsU, pro
fesör Doktor Fahri Ecevit tarafın• m 
aat 13 de verilecekt ir. Mevzu : "Şa • 
hit karşısında polis., dir. Herkes ~e
lebilir. 

dağıttığını öğreniyoruz. 

Biz, kendimize lazım olan t~r;:c

meleri kendimiz yapabiliriz. Ya
bıncı dostlarımız 'lcendiltrlni zab• 
metc sokma,),•IA:ar/ , T. L 
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Tklret harbi Ye bitaraflar 
Cenevre' den Dünkerk'e kadar 

ISTANBUL Gazeteleri 
· İaa'iltere ile Almanya araamda • 
ki ticaret harbmm tiddetlenmeai, 
bitaraflann eaaaen zor olan vazi· 
Jetlerini daha ziyade zorlaıtırmıt • 
ttr, lnailtere, Almanya tarafmdan 
batlanan Ye bitaraf ticaret gemileri
ll.İ de tehlikeye koyan mayn harbma 
lclll'fı mukabele bilmiail olmak üze
.._, menıei Almanya olan malların 

lbüaaclereaine karar vermiıtir. Ve 
bu tedbir birinci kanundan itibaren 
tatbik edilmektedir. lngiltere'nin 
lbakaadı, Almanya'nm yabancı 
llıemleketlere mal aatarak döviz te
darik etmeaine mani olmaktır. Fa • 
icat bu tedbir bitaraf devletleri de 
alakadar etmektedir. Bu mesele ile 
alllradar olan bitaraf memleketler 

Fransa'da yeni bir 
istihkôm inşa edildi 

Yeni 
ön 

istihkômlar Majino 
ve yan taraflarında 

hattının 
yapıldı 

bir kaç kateaoriye aynlır: . 
1 - Eveli bitarafların en ehe • 

· PARİS : 8. a.a. - Dün salahiyettar askeri fransız mahafili, 
Maginot hattının takviyesi için muhasematın başlangıcınd~nberi 
fransız erkanı harbiyesi tarafından teklif edilmiş ve bu teklıf üze
rine yapılmış olan tertibatı ifşa etmişlerdir. 

yıldönümü ve 
· ı· • b Fransız ordusunun istihkam kıta -ı llııyet ıaı ve en üyütü olF Ameri· 

lca: bu devlet bitaraflık kanunlariy- atı, üç ay devam eden çetin bir çalış- B. 
le ticaret aemilerini muharip devlet madan sonra yeni istihkimat inşa et- 1 r 
liınanlarma uframaktan menetme • .nittir. Bu istihkamlar, Cenevre'den 
llıif olaaydı, bu itle daha yakından Dunkerke'e kadar fransız hududunu 
alllcadar olacaktı. Fakat Amerika gerek karadan ve gerek havadan ya•eak olan bu zorlukları önceden pılacak her türlü şiddetli taarruzlara 
ketfettifinden gemilerini muharip kartı muvaffakıyetle mukavemet ede-
de•let limanlanna Ye hatta harp aa· bilecek bir hale getirmiştir. 
hau telUd,i ettili lakandinavya li • Askeri mahafil, harbin ilanından 
llıanlarma uframaktan menetmİf ve evel Franaa'nın emniyetinin yer al -
ticaret harbmdan uzakta kalmııtır. tında imtidat eden ve hududu tama· 

2 _Japonya ve ltalya ikinci bir miyle kapatan faaılasız bir iatihkim
lıateaori olmakla beraber, bu iki lar hattı ile zaman altına ahnmıf ol
dnletin vaziyetleri biribirine benze- duğunu beyan etmektedir. Bu hat, 
llıez. Japonya fngiltere'nin mukabe- Maginot namı ile maruf idi. Bu hat, 
le bilmiail tedbirini proteato etmit- timdi ikinci bir müdafaa sistemi ile 
tir. Ve •azeteleri mucip aebep ol~ • takviye edilmiştir. 

• Yeni iatihkimlar, Maginot hattının 
l'ak, Mançuko için imal edilen ve önünde ve yan taraflarında yapılmış
.,..,. • .,.. da öclenmit olan makinele-

l'İa teaellüm edilemiyec:eii endişeai • tır Bu kuvetli müdafaa hattına: tank -
llİ ileri sürmektedirler. Diğer taraf· lara karıı yapılmıı olan sedler ve ma
lan İtalya reamen proteato etmemit- yin tarlaları ilive edilmiştir. 
F'akat ticaretinin zarar görmeaine Bu ikinci müdafaa hattı, istihkam
raaı olmıyacaimı bildirmittir. Anla- tarının çokluğu itibariyle Siekfrid 
fılıyor ki ltalya daha ziyade transit hattına benzetilebilir. 

Türk- Yunan 
dostluğu 

Atina, 8 a.a. - "Atina ajansı teb
liğ ediyor" 

1912 de türk ve yunan filoları ara
sında yapılan Helli muharebesinin 
yıldönümü münasebetiyle kıral Jorj 
326 deniz erbaşına madalyalar vermiş 
ve söylediği nutukta bilhassa demiş -
tir ki: 

Bugünü iki bakımdan kutluyoruz. 
Evela kahraman bir düşmana karşı 
harbetmiı olan denizcilerimiz için bir 
ıeref günüdür ve sonra çünkü o za -
mandanberi eUi dii§Inanımızla el ele 
vererek ııkı ve çözülmez bir dostluk 
ve ittifakla bağlandık. 

Bütün gazeteler. bu merasimi bahis
mevzuu ederek. kıratın sözlerinin ma
nasını tebarüz ettirmekte ve bugün
kü Türkiye'nin ayni müşterek sulh 
ve komıulariyle iıbirliği emelleri 
bealediklerlni ve aynı yolda yüriidük
lerini yazmaktadır. 

B. Gafenko'nun beyanatr 

Romanya ve 
Türk dostluğu 

Atina, 8 a.a. - Yunan matbuatı, Ro
manya hariciye nazın Gafenko'nun 
gazetecilere beyanatını neşretmckte
dir. 

Gafenko demiştir ki: 
Romanya'nın siyaseti memleketinin 

kati bir bitaraflık muhafaza etmesini 
emrediyor. Harp Romanya'mn mena
fiini, istiklalini ve tamamhğmı ihlal 
etmedikçe bitaraf kalacağız. 

Romanya menafiinin sovyet mena -
fii ile taaruz etmediğine katiyen e -
minim . . Romanya'nın bütün muha
riplerle münasebetleri mükemmeldir. 
Tam bir muvazeneyi muhafaza için 
mümkün olanı yapmaktadır. 

Bulgar iıtekleri 
Atina, 8 a.a. - Royter: B. Gafenko bu

gün matbuata verdiği yeni bir mülakatta 
bulgar i5teklerine temas ederek demiştir 
ki : 
"- Bulgaristanla muslihane teşrikime

Aİ ümidimizi hararetle teyitten hiç bir 
zaman bili kalmadık. Bu hususta kendisi
ne alman - leh ihtilifmdan biraz evel tek
liflerde bulunduk ve henüz hiç bir cevap 
almamıt olmakla beraber bu tekliflerin se
mere verdiğine inanıyoruz ... 

Nazır bundan sonra Bulgari6t&nın bita
raf kalmasın.dan dolayı derin memnuniye
tini bildirmiş ve Romanyanın takip ettiği 
bitaraflık siyasetinin haklarında.n her han
gi birinden vaz g~eceği manasına ııelmi • 
yeceiini bilhassa kaydettikten sonra de -
mittir iri : 

''Uyanık olmalıyız!':r 
"- Buna binaen müteyakkız ve menfa

atlerimiz tehdit edildiği takdirde müdafaa
ya imade bulunmaklığınuz lizımdrr.,, 

B. Gafenko, Türkiyeden bahsederek IÖY· 
le demiştir: 

"-Romen hükümct.i, Tüıtriyeııin Roman. 
yaya olan d09tlufunu ve komşulaııile banş 
halinde kalmak ve harbin balkan yanrnada
ıına yayılmasına mini olmak için arfetti
ii pyretleri tamamen takdir etmektedir. 

B. Gafenko nihayet yunan batvekili ta
rafından gösterilen kiyasetten bahseyle -
mittir. 

ticaretiyle alakadanbr. Bu iki dev· Askeri mahafil, Maginot hattına 
letin •yaz.iyetlerinde bir husuıiyet ilave edilmiş olan yeni hattan dolayı 
ltadm ki, her ikiai ele 1914 harbmda memnuniyet göstermektedirler. Bu 
•nu tedbirin İngiltere tarafmdan a· kuvetli hat, yalnız franıız • alman hu
hıuaaama muvaf ak.at etmiıler. Hat· dudunu değil ayni zamanda Ardennes 
tl kendilwi de o tedbirin tatbikma geçitlerini ve Jure dallarım da Bet- ı:.Jaya· [ 
İttirlk etmitlerdir. Binaenaleyh retmektedir. Basra'ya doğru rı4 
1914 barbmda kendilerinin de itti· Frannz •abah tebliği 

VAKİT 
lktısadi harbın Balkan cepheıi 

Asım Us ba!imakaleainde, İncilterenin 
alman ithalit ve ihracatına karşı tatbik 
ettiği ablukanın sadece deniz yollarına 
ve denis vasıtalarına inhisar etmediğini, 
yavaf yavat bir takım kara vasıtlarının 
da Almanyaya kapatıldığını, bu arada 
Tunadaki nakliyat vasıtalarının kiralan
dığını ve hatta Romanyanın bütün pet -
rol istibaalitını satın aldrklarmı kay . 
dederek, bu suretle alman için çok kıy
metli bir ilk madde ve gıda maddeleri 
piyasası olan Romanya pazarının hemen 
hemen kapanmıf oldqğunu tebarüz et
tirmektedir. 

Muharrir, Türkiyenin İngiltere ve 
Fransa ile akdettiği yardım muahedesin
deki Rusyaya karşı bitaraflık maddesi 
mucibince Karadeniz nakliyatından Al
manyanın da istifade edebilecegini söy
lemekte ve netice olarak !iU mütaleayı 
serdetmektedir : 

··Muhakkak olan şudur ki, Almanya -
nın Lehistan üzerine oldu(;u ıekilde bal
kanlara doğru gözleri kapalı bir taarruz 
hareketi yapması kolay deiildir. Kaldı 
ki balkanlarda açılacak yeni cephe garp 
cephesinin zayıflaması demek olacak -
tır.,, 

Romanya' da kalan göçmenler 

Görüp düiündiikçe sütununda Hakkı 
Süha Gezııin, Btikreşte çıkan Univeraul 
gazetesinin türk muhacirlerinden bah -
seden bir haberine nazaran. Dobrucalr 
üç bin aileden IOn kalan kafilenin va
pun;uzluk yüzünden peripn bir halde 
Kostencede beklediklerini, orayı bu -
giin,lerde kar bastığından köçmenlerin 
vaziyetinin ağla.nacak bir halde olduğu
nu ve bu halin bütün kıı devam etmesi 
ihtimali ol<luğunu yazdığını söylemekte 
ve bu vaziyet hakkmda ezcümle t()yle 
demektedir : 

"Göçmen i;ıi, bir hesap, zaman ve im
kan meselesi değil midir? Nasıl oluyor 
da biıtün bahar, koca bir yaz haottl hayli 
ı~r.~li bir güz mevsimi botu botuna ıe. 
çırılıyor da tam kıı rüııııirlaruıın pat -
ladıiı, fırtınalann denizleri kudurttuiu, 
ltar tipilerinin ceçitlere kilit vurduğu 
günlerde muhacirlerin tatınmaaına baı
lanıyor 7,,, 

Onun<u arttırma 

haftası baılıyor 
l'aJdyle tatbik edilen bu tedbirin bu- Paria : 8. a.a. - B. Kinunuevel sa- yol go· • sten•yorlar f. ~ hl 
ria tatWJnee _.. olmva sa' ı •. hah teblili : e'fltlW ıgı"'"' na (Başı 1 inci sayfada) 
lan..._.. olar. ltalclı ld iasDb tıed - .K.ayde defer hiçbir teY yoktur. 1 M Ayni gün aaat 18.55 de Uluul Eko-
b~ ltalya'yı ve Japonya'yı, muta· F Amesterdam, 8. a.a. - " Havu ,, nomi ve Artırma Kurumu Genel u ... _ 

ran1t.z ~"' tebligıv • ........., ... - ... •'-•"' ı<>,.ı. dur~un, hilakis ~·· Şimdiki harbin Türkiye ve Yakınşark kanı general Kazım Özalp konuşacak -
nletleria _ .. iırtloii ... -M_..IW!f.ji~~~t.;j,j--..-..-ııWııWııUiifLq~llll!-.~ ... -~'!1111~-~~~ ... ~ .... mAi~"'f~~Ql~.AJ~ll.ıl'l~lil~!.."""""'"~~·:-'--.~•IAI• .. ı ru rr.....,. 

kir temin edecektir. Gerçi her iki " Almanya•da her cfln biru daha açıkca dır : 
...____. d iman K~if kolları ve topçu tarafından mevzuubahs edilmektedir . 
...._..ellet de gemileri için e a mevzii faaliyetler olmuştur. (Başı 1 inci sayfada) l3-lı-l939 çar~ba saat 19,10 da 
,Yau nakledemiyeceiinden nakil Almanlar Ruslar'ın Basra körfezi Maarif Vekili H. Ali Yücel, 14.12_ 
tic:retinden azıcık mutazarrır ola- istikam~nde bir taarruzunu memnu- menıup oldukları denize döıkeceği- 939 perşenbe saat 20 de Hariciye Ve _ 
caktır. Fakat cenubi Amerika •e Fransız Mebuslar niyetle kartılayacaklardır. Alman ga- ni ilan etmit olduiu halde kencliai kili ŞWrrü Saraçoğlu, 1s-12_939 cuma 
Çia piyualannda Almanya mamu· zeteleri Ruaya'nın Norveç limanları çölde vefat eden kumandanın i...U saat 19.10 da Ziraat Vekili Muhlis 
lltnım rekabetinden kurtulacakları Meclisinin İçtimaı istiıkametinde genitlemekten ise, buz- olaa gerektir. Fakat ıu da doinadur Erkmen, 16-12-939 cumartesi aaat 20 
cihetle endüatrileri tarafmdan temin suz bir denize çıkmağı tavsiye edi • ki alınanlar harbı gene sarp cephe- de G. ve İnhisarlar Vekili Raif Kara-
edilecek kir bu küçük zararı telifi Pari•, 8 a.L - Harp devresine ait yeni yorlar. sinde kaybetmekle beraber, Ounan- deniz, l 7-12-939 pazar aut 20,30 da 
edecektir. müzakere uıulilnti kabul eıtmİf oWı franuz Hamburger Fremdenblatt gazetesi, lı İmparatorlujunun bu seferleri ile, Ticaret Vekili Nazmi Topçuogwlu, 1o 

mebusan meclia.i, dünkü celsesinde, 5 büt- o-
3 - Bu meMlede üçüncü katego- ı;eyi taıvip etmittir. Bu blitçeler, tekaüd, türk - inııiliz - franıız muahedesinin müttefikleri bir hayli kuvet ayırım· 12-939 pazartesi saat 19 da Cümhuri. 

l'lyi teıkil eden bitaraflarm vaziyeti 11hiye, maliye milli terbiye ve batvekilet eski İngiliz - rus ihtilafını tekrar can- ya mecbur etmiılerdi. yet H. P. Heyeti İdare izaaından 
la bütçeleridir. Son bütçeye Alaaaloren, mil- land d ğ b ·· d T""-'-! • · K fk h T b epsinden sonlar. Çünkü Hollanda u iktisadiyat ve iıtihbarat k.omiaerliii büt- ır ı ını yazıyor ve u yuz en Unıuye nın a as cep esinde ra zon mebuıu Sırrı Day. 
"e Belçika ve hatta bir dereceye ka· çeler! dahildir. rua • japon ihtilifının aüratle halle - uker tahıit ettiii yalanını uyduran 
4ar Danimarka gibi memleketler 1ıtibbarat komiaerliii bütçeal miinase- dileceğinl ümit eyliyor. alman gazeteai, türll: _ İngiliz • fran-
ı,....-.ı~ .. rtlar altında alman ma. betiyle propqanda ve sanaür me.eleleri Alman gazetelerinin neırivatı Rus- sız ittifak muahedesinin "Türkiye 

•..-u :r- haklrmda yapılacak: olan müzakereler, hü- J ' 

lbulltmm tevziini yapan memleket • kümet ile mecli• arumda haııl olan itilaf ya'yı Finlandiya'dan Yakınşark'a çe - tarafmdan alımmt olan teabhütle • 
lerdir. Bu memleketler ve bilhaaaa üzerine önümüzdeki ikincikinun ayı içti - virmeği istihdaf ediyor. rin, bu memleketin Sovyet Sosyalist 
liollancla bu hizmetler için büyük mama talik edllmittiı. Berlin'in mütalaası şudur ki, eğer cümhuriyetleri ittihadı ile müselli.h 
il&rlar temin etmektedir. Gerek na• Rusya garp ~e~letleriyle harbe girer- bir ihtilafa sürüklenmeaini intaç ve-
lıil suretiyle ...... -- antrepolann- Sowyefter Romanya ile •e, madenlerının ve demiryoııarının ya mucip olacak bir harekete 
da Ye nhtmılarmda alman emtiaıı- ten;~~ i~in ti°;diye kadar kabul et - onu icbar edemiyec:eğine,, dair 
Ilı muhafaza etmek suretiyle. Bu yardım paktı yapırlarsı... me ıgı a man encilerini kolaylıkla olan 2 numaralı protokolünü tüphe-
lc&rclaa mahrum kalmak bu memle- kabul edecektir. aiz unutmamıttır. Zaten bu aazete. 
lcetl• için zor ıeliyor. Bu, doğru ol- Londra. 8 a.a. - Siyasi mahafil, Türkiye icatlarmı, tahriklerini ve teıvikleri-
llıa.kla beraber, fU nokta da unutul • ile Rusya arasında münakid 1935 tarihli Eıfonya onl ba~lr .1. nİ, hepaini, her 9eyin hakikati ne ol-
----Jıdır kı,' kar· normal delildı'r. miaak mucibince Ruıyanın Romanya ile USU ,..UIRlftualll dutunu biler-1' huauai bir maksatla - karııhkh yardım misakı imza etmeden e- ....., 
Sonra küçGk bitaraf memleketlerin vel Türkiyeyi keyfiyetten haberdar ederek MOskOYldi yapıyor. Sovyetleri Hindistan'a ve 
h.a klrdaa mahrum kalmalarma ae _ Türkiye ile istltarcde bıt:unmaaı iktiza et- Mezopotamya'ya doiru yola çıkar· 
hep olaa tedbir Almanya tarafmdan mekte okluiwıu beyan etmektedirler. nıak, veya böyle hir tehlikenin teh• 

Moskova. 8 a.L - Estonya ordusu d"d" 1 .,l'OYoke edilmittir. Ve öyle bir pro- 1 ı a tmda İngilizleri Almanya ile 
Alman H bafkumandanı general Laidonner, Ih "okaa1oa ki ln•iltere'den ziyade bi- ya ollanda donanmasının au yapmıya zorlaınak, yahut böy· 

• Moskova'ya gelmiştir. General Lai - ı ~L 
laraf devletlerin 7alnu: ki.rlarmı alman e9yaaını nakil ve teYai etme- e uıtilatlann tehdidinden çekinen 
delil, tebi.larmm canlanıu da teh . sini Hollanda'dan talep etmekte - donner, marepl Voroıllof ve biliha- Türkiye'yi müttefiklerden avno • 
ı re B. Molotov tarafından kabul edil- J ·-

İke•e dii•ürmektedir. Almanya dir. Denizlerde İngiltere ile müca - mak; "boı atan,. Fölkiacher Beo-

Kömür havzası 

l~ln kanunlar 
Başvekilimizin son Zonguldak se • 

yahatlerindeki tetkiklerinden sonra e
sas itibariyle kararlaşmış olan kömür 
havnmısın devletleştirilmesi ve is -
tibsalin raayonalize edilereke amele 
teaiılerl kurulması hakkındaki kanun 
liyihalan üzerinde hazırlıklara bq -
lanmıştır. Layihaların kış tatilinden 
önce Büyük Millet Millet Meclisine 
sevki muhtemeldir. 

Ruhi Bozcohnın 

muhakemesi 1 -. d mittir. B. Molotof, general Laidonner b h 
denizlerde zayıf olan bir memleket- deleain e aciz gösteren büyük Al • ac ter'in talihine bu ''dolu" )ardan . d" k şerefine bir akpm ziyafeti vermi .. , bu h . • T k k ı v d Ek tir. Denizlerde kuvetli olan lngilte • manya, tım ı üçük devletleri lnııril. s angıai çıkaa, dünya nimetlerinin en ayyare aça çı ıgı suçun a, • 

•· ziyafette B. Stalin de hazır bulun - K 
re, 1816 mukavelesinin hükümlerin- tere ile kar§• kar§ıya getirmek isti· büJiiiü olacaiını biz de takdir et • rem öniğe yardım ettiği iddiaaiyle 
den aynlmıyacağnn diye, mukavele- yor. Ve gariptir ki bu da bitarafla. muıtur. miyor değiliz. Ankara ağırceza mahkemesine sevke-
lerme Ye teahhütlerine bu derece rm hukuklarını korumak bahanesiv· Herkeain zararma ve yalnız pek dilmiş olan hariciye vekaleti memur -
lcayrtaıslık ıösteren zayıf bir Al· le bitaraflık hukukuna deiil, küçük Sıhı•ye Vekı•ıı• aakıntrlı bir harp içinde bunalan tarından Ruhi Bozcalı hakkında veri-
a.ıan:ra karpamda hiç tedbir alma· devletlerin istiklaline pek az hür • 1

1 

memleketinin menfaatine meınktan len hi.Urllm mahkemei temyizce naks-
'lll mı? Sonra küçük devletler ıunu metkar olduiunu hareki.tiyle gös • mainba kadar, cihanı altüst etmek edilmi' olduğundan muhakeme11ine 
1aaıutmamabdırlar ki Almanya'nm teren bir devletin kendisi tarafmdan E 'd Völkiacher Beobachter muharririnin bugün öğleden evel gene Ankara A-
'•feri, kendi istiklallerinin sonudur. yapılamıyan bir İfİ, küçük bitaraf • rıurum a hayaline hoı gelebilir. Fakat haki • ğırcera mahkemesinde devam edile -
.\bnanya. küçük devletlerin iatik • lara yaptınnıya çalıpnası, en hafif kat odur ki 1914 te olduiu gibi 1939 cektir. 
llUerine kar•ı ne derece riayetkar bir tabirle çirkin bir politika mane•· (Bqı 1 inci sayfada) da dahi kendi memleketinin mu- ---------------

:s )erinde neırettirmittir. Ve onlarm 
Oldur ... •u Avustn-a, Çekoslovakya rasıdır. Bitaraflarm böyle bir ma- mandam ve vil&yet erk&nı tarafından kadderatı garp cephesindeki müca-

•- - J türk vatandaşları üzerinde umumi 
"e Polonya meselelerinde göster· nevraya ilet olmıyacaklan ıüphe • kartılanmııtır. Sıhat, İçtimai muave- deleainin akıbetine bailıdır. Ba,ka- ve müıterek tesiri aynı olmuıtur: 
ı.ıiıtir. sizdir. lqiltere bu tedbiri alman net vekili buraya geliıini müteakip larmı Hinıalaya tepelerine teıvik et- hafif bir tebeaaüm! 

Fakat bu devletler için daha zor mayn harbma kartı mukabele bil • vilayeti, belediyeyi, kolordu ve müs . mektense, bu muharrir, kendi mem- . Völkiacher Beobachter ve emaali 
olan Taziyet, Almanya tarafmdan misil olarak aldıimı söylüyor. Bu tahkem mevki kumandanlıklarını zi - leketinin ordusunu hududun soluk pyia ve tahrik tell&llanna yalnız 
r•pılan tazyıktır. Almanya bitaraf- mukabele bilmisil tedbirini almıya • yaret etmiı sat 11 de de Nümune bas- mesafeaindeki Majino hattma sevk- fUDU söylemek İsteriz ki doat olma • 
~'le haklarmm müdafaası için küçük caksınız, diyecek olan küçük devlet· taneıini gezmiıtir. Dr. Hultlsi Alataş etmiye çalıısa her akim kabul ede- mak bile, dürüst obnamaiı gerek. 
l"lolJanda'yı, ıemilerini ıilahlamıya lere, lngiltere, beni devletler huku· öğleden sonra da yeni yapılan zilhre- ceği daha mantıki bir kılavuzlukta 
leı..:k etmektedı'r. Bazı alman ıa- kunun tanıdız.. ba haktan mahrum · ha · 1 d ğ · · bulunmuı olur. tirmez. Türkiye herkeün bildiği wa •• vıye ıtanesıy e o umevını, ve yerde ve yoldadır: onun milli ve 
•eteleri, Hollanda'nm nakliye ge- edec:efiniz yerde, Almanya'yı mayıı grup inşaat sahasında yapılan yeni u- Almanya'yı alakadar ettiği za-. beynelmilel politikaamm demir gibi 
lbılerini donanmasiyle himaye ede- harbmdan yazıeçiriniz deae, doğru mumi müfettiılik binasını, halkevini man, bu tarzda netriyah dinlemek, ta·1 · aali.beti hiç bir tahrik ile aanıla • 

ı ece.ı.:-.: de yazmaktadD'lar. Ati - bir aöz aöylemit olmaz mı? Ve aca· ve diğer in•.:a.tı tetkik eylemi•tir. Sı- radyo aboneleri irin bile idama ka. le• ..... ır- :s T maz. Bize akıl deni vermek isti· 
ar olaa .okta ıadur ki Hollanda ba Almanya küçük deYletlerin rica· hıye Vekilimiz bugünü de ıehrimizde dar yolu olan tehlikeli bir hareket 

d yenler, hakikatte uzun ve eaash bir 
Oftaıuaumclan hima1eai iatenen aı, talebi ıann "'a tehdidi ile geçirertk tetkiklerine devam edecek iken, hükümetimiz, Fölkiacher Be- ha:ra) dinlentisine muhtaçtırlar. r7 Hollanda ıemileri deiil, gemi - mayn harbmclan vazgeçer mi? ve ~ Eluığ'a gitmek üzere bu- obachter'in rüyalarını olduiu gibi, 
er içindeki alman efyUICill". )"ani A. Ş. ESMER radan •Y.rılacaklardır. virıül deiiıtirmeksiain türk ıazete- Falih RJ/n ATAY 

a.a. Matbuat Servisi 

İKDAM 
ltalya'yı kazanmak için 

Abidin O.ver, bu makalesınde, harbin 
bid3yetindenJıeri muhanp devletlerın 
muttefik kazarunak için sarfettikleri 
gayretleri tebarüz ettirerek, bu ar::da 
ltalyanın "Çelık pakt" ııibi muhteeem 
bir isim t:ı yan bir muahedeye rağmen 
harbın başındanberi harbe girmeyişini 
de muttefıkler lehine kaydedilmesi la -
.ıım gelen mühim bir hadiıe olduğunu 
soylemektedir. 

Muharrir, alman mallanna konan ab
luka hakkında muttefıkler nezdinde e -
saslı bir teşebbuste bulunmadıt;ını, bu
na mukabil de müttefiklerin, bu yüz -
den italyan ekonomisinin bozulm3masını 
temine çalı~ıklanıw kaydettikten son
ra ~yle diyor : 
"Biıtün bunlar, İtalyayı Berlin • Ro -

ma mihverinden tamamiyle ayırmak ve 
İngiltere - Fransa ittifakına çekmek i -
çin yapılan ııayretlerdir ki, hop ıit -
mediklerine hükmetmek yanlış olmaz. 
Diplomasi harbinin, İtalyayı Almanya • 
dan busbütün ayırmaaı ihtimalleri ku -
vetleniyor, demektir.,, 

Cümhuriyet 
ltalya ve Milletler Cemiyeti 

Nadir Nadi başmakalesinde, çoktan
ben ismi unutulm114 olan Milletler Ce
miyetinin Rusyanm son hareketine dair 
alın.rnası icap eden tedbirleri görÜ$D1ek 
üzere yarın Cenevrede konsey topla.atı
ıu yapacaıını, dünya umumi efkirı na~ 
zarında ideta bir beceriksizlik timsali 
haline gelen bu müesseseden müsbet bir 
netice almanın doğru sayılamıyacağmı 
kaydetmektedir. 

Nadir Nadi İt.alyanıh Milletler Cemi
yetinden ayrılısı sebeplerini izah ettikten 
sonra töyle deme'kted4r : 

"İtalya, ıideceii yolu aeçmiı midir? 
Bu yol hanıisidir? Bu noktalan hemiz 
bilmiyonız. Bildiğimiz bir şey varsa o 
da Roma hükümetini.n üç aydanberi 
müstakil bir siya~ takip etıtiiidir. Bu 
ıiyasetin yarmki istikameti hakkında 
bir fikir edinmek için İtalyayı Millet -
ler Cemiyeti bakımından tenkit edeme
yiz. Hayati menfutlere bakalım.,. 

Hollonda'dan kaçmrılon 

İngiliz subayları 

gürültüsüz bir ıekilde 
mallıfreme edilecek 

B.Be.t 

B. Steven• 
Londra, 8 a.a. - Deyli Ekspresin Ama • 

terdaın muhabiri yazıyor : 

Hollandadın kaçırılan ingiliz zabitleri 
meselesinin sansasyonel bır muhakemeye 
vesile teşkil etmiyece.,i bildirilmektedir. 

Filhakika, verilen maHimata göre, bin
baıı Stevenı ve yuzbaşı Jlest ııi muazzam 
bir muhakemeye mevzu teşkil edecek de
ğildir. Bunun sebebi, bu hu5Usta Gestapo 
tarafından nazi matbuatına verilen malii • 
matın inııiliz zabitleri aleyhintle lüzumun
dan faııla ittiham biriktirmek suretiylo 
inanılınayac:alı: ıekle prmeaidiT. 

B. Necmettin Sadak 

Cenevre'ye gitti 
İstanbul, 1 a.a. - Milletler Cemiyetind&

lı:i daimi delegemiz Necmettin Sa:iak, bu 
sabah Ankaradan şehrimize ge·m·ş, ve ge. 
ce Semplon ebpreaiyle Cmcvreye h&ceket 
etmiştir, 
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" Her tarafta sempati . tezahürleri 

yapılıyor b k fı. J .- , amma, u a ı aeğil . ,, 

"Dünya Finlandiya için 
ne yapmak fikrinde? 11 

Bir Royter 

bu 
Fin şahsiyeti 

bütün dünyadan 

ajansı vasıtasile 

süali soruyor 
Helsinki, 8 a.a. - Finlandiya hariciye nezareti sözcüsü, Röy

ter ajansınm Helsinki muhabirine yaptığı beyanatta bütün dün • 
yaya müracaat ederek yardım edilmesini istemiş ve demiştir ki: 

' - Dünya Finlandiya hakkında ne tına tercüman oluyorum.,, 
yapmak fikrindedir ? Her taraftan B. 'Daladiyenin irticalen söylediği 
muhabbet tezahüratı yağıyor. Fakat, bu sözler çok alkışlanmıştır. 

B . 1'<t 
üç milyon nüfuslu bir Finl5ndiya 180 rükael'de 
milyon nüfuslu Rusya'ya ebediyen Brüksel, 8 a.a. - Yüzlerce üniver -
karşı koyamaz. Finlandiya ümitsizce, site talebesi, dün Brüksel caddelerin
yaşamak için çarpışıyor. Bu hayat bir de sovyetler aleyhinde bir takım nü • 
kaç ay, belki de birkaç sene sürebilir. mayişler tertip etmişlerdir. Bu nü -
Fakat, unutmıyalım ki, dev gibi Rus- mayişler esna:;ında rus taarruzunu tak 
ya, küçücük Finlftndiya'yı kuvalıyor bih ve finlandiyalıların şecaat ve mu
Finlandiya belki bir müddet önünden kavemetini takdir için nutuklar irad
kaçabilir. Fakat, eninde sonunda har- edilmiştir. 
bi kaybetmeğe mahkumdur. Bütün Nümayişçiler, Finlandiya sefaret • 
dünya küçücük Finlandiya'nın ağır, hanesi önünde bir çok polis kuvetleri 
ağır ölümünü seyir mi edecektir ? ile karşılaşmışlardır. İtfaiye efradı, 
Bize derhal insan ve silfih verilmeli • niirnayi~çileri dağıtmı~tır. 

dir ... Jıf acaristan'da .... 1 

Polonya için kanlarını fedaya kal- Budapeşte, 8 a.a. - Macar üniversi-
kan Fransa ve İngiltere gibi büyük te talebesi, Finlandiya sefarethanesi 
devletlerin, Finlandiya için hiçbir şey önünde bir nümayiş yapmışlar ve 
yapmamalarına teessüf etmiş ve söz - "Yaşa kahraman Finlandiya" diye ba-
lerini §Öyle bitirmiştir : ğırmı§lardır. 

" - Eğer dünya küçük Fintandiya- Finlandiya sefiri balkona çıkarak 
nın ezildiğini istemezse, Finlandiya' - heyecanlı bir iki kelime söylemiş, ma
ya gönülden biraz daha fazlasını ver- car gençliğinin içten gelen bu teza -
mesi zamanı gelmiştir. Finlandiya gu- bürüne teşekkür etmiştir. · 
rurludur. Fakıt, diğer milletlerin Talebe bundan sonra sovyet sefa -
yardımı olmaksızın bu felaketten kur- rethanesi önüne giderek sovyetler a -
tulamıyacağını da müdriktir. Millet- leyhinde bir takım nümayişler yap -
lerin, FinJandiya'nın ezildiğini ve mışlardır. Talebeyi dağıtmak için 
Finlandiya halkının merhametsizce zabıtanın müdahalesine mecburiyet 
öldürüldüğünü göremk istemiyecek - hasıl olmuştur. 

lerini ümit ediyoruz . ., Muhale/et iıçi parti•i reiainin 
l•veç'te •Özleri 

Stokholm, 8. a.a. - İsveç'in her ta- Londra, 8 a.a. - Lordlar kamarasın-
rafından Finlandiya için toplanılmak- da muhalefet işçi partisi reisi lord 
ta olan iane miktarı gittikçe artmak - Strabolgi demiştir ki: 
tadır. Biz sosyalistler, Sovyetlerin Fin • 
Yalnız Stokholm'de şimdiye kadar landiya'ya taarruzundan dolayı her-

1.000.000 kron ve 10 ton sıkletinde el- kesten ziyade müteessir ve müteneffir 
bise toplanmış ve hepsi de Finlandi - bulunuyoruz. Biz Sovyetlerin daima 
ya'ya gönderilmiştir. küçüklerin hamisi olacaklarını zanne-

350 Danimarkalı Finlandiya ordusu diyorduk. 
na yuılmak için müracaatta bulun - Finlandiya'ya İngiltere yardımda 
muştur. bulunabileceği meselesi hakkında da 

İspanyol kız1lhaçı, Finlandiya kı • d mi tir ki=~-~~~=-............ ~~ 
Zılhaçına yardımda bulunmağa karar . Şu motale-.dayım Jı:f, eğer btltOn 
\lcrmiştir. Sk~dinavya meml~ketleri için ~ir 
Fran•cldan Finlandiyclya selam tehlıke mevcut olduguna karar verır-

Paris, 8 a.a. - "Havas": Finlandi- sek elimizden gelen kuvetlerle Fin • 
Ya'nın rus tecavüzüne karşı göster- landiya'ya yardım etmemiz muvafık 
diği mukavemet bütün fransız askeri olur. Fakat tehdit siyasetiyle iğnelen
ınuharrirlerin takdirlerini toplamak- mek siyasetini karıştırmak manasız
tadır. dır. Bugün İngiltere ile Rusya'nın 

Bu sabah mecliste hariciye büt~e • biribirine 1karşı harp ~tmeleri ~ad~r 
ginin müzakeresinden evci B. Dala _ Almanyan ın hoşuna gıdecek hıç bır 

diye, şu beyanatta bulunmuştur : 

"- Fransız hükümeti Finlandiya • 
nın davetine icabet ederek Cenevre • 
ye gidiyor. Beşer ırkının şerefi na -
mına. düşman memleketlerde dahi bu 
menfur suykasti vicdanen protesto e
den insanlar mevcut olduğunu ümit 
ediyorum. Finlandiyanın hattı hare -
keti bu milletin cesareti itibariyle nü
fusundan ve arazisinden daha büyük 
olduğunu isbat etmektedir. Taarruz -
lar önünde atıl gözüken dünyada, ey
lüldenberi ilk defa olarak cihanşümul 
bazı vicdan hareketleri belirmektedir. 
Bu auretle Finlandiya insanlığa bü
yük bir hizmet ifa edecektir. Finlan
diyaya Fransanın selamını gönderir
ken bütün fransız milletinin hissiya -

şey yoktur. 
Amerikcida 

Nevyork, 8 a.a. - Sabah gazete
leri, bitarafların Finlandiyaya yardım 
etmesi ihtimalini mevzuubahis' etmek
tedirler. 

(Herald Tribune) diyor ki : 
"Amerika Finlandiyaya yardım e -

el-bilmek için bitaraflık kanununu sı
.. ı bir tarzda tatbik etmemiye karar 

'iştir. Bu tedbir ne kadar iyi o -
ı olsun Finlandiyayı kurtannıya 

•. _ .. .i değildir. 
Amerika kızılhaç cemiyeti, eski ha

zine nazırı muavini Wayne Taylor'u 
Finlandiya vaziyeti hakkında tetki -
kat ve tahkik.atta bulunmaya memur 
etniştir.,. 

Milletler Cemiyeti konseyi 
bugün Cenevre' de toplanıyor 

Cenevre, 8 a.a. - "Reuter" Milletler Cemiyetinin yapacağı 
toplantıda, bugünkü fevkalade şartlar yüzünden, evelce mukar • 
rer m~seleler ruznameye alınmıyacaktır. 

Fiplandiya'nın müracaatından baş -
ka ruznamede konseye, yeni üç azanın 
intihabı ve enternasyonal Lahey ada
let divanına hakimler seçilmesi bulu
nacaktır. 

B. Butler ve ingi1iz heyetinin diğer 
?zası bu sabah saat 11 de hususi tren-
1:: Cenevre'ye müteveccihan Londra -
ela~ ayrılmıs1ardır. 

Londra, 8 a .a. - Press - Associati· 
0'1, Polonya hükümetinin de Milletler 
Cemiyetine mümessil göndereceğini 
haber vermektedir. 

Uruguay ayan meclisi, geceleyin 
b:r içtima aktederek Milletler Cemi -
yetinden çekilmiye karar vermiş ve 
rr•itcakiben Finlendiya hakkında bir 
s:mpati takriri kabul etmiştir. 

Toplantı ve Almanya 
National Tidende gazetesinin Ber

lin muhabiri bildiriyor: 

"Alman siyasi mahfilleri Cenevre 
içtimaına iştirak etmek istiyen mem -
leketlerin nazik bir akıbete maruz bu
lunduklarını bildiriyorlar. Almanya 
nazarında Milletler Cemiyeti hala hu
susi bir ingiliz • fransız müessesesi -
dir. Ve bitarafların bu içtimalara işti
raki Almanya tarafından ancak bita -
raflıklarının ihJali mahiyetinde telak
ki edilebilir. 

Almanya, müzakereleri dikkatle 
takip edeceğini ve bu müzakerelerin 

Sovyetler Birliği aleyhinde ve bu iti -

barla müttefikler lehinde siyasi bir te~ 
zahür teşkil edeceğine kani bulundu -
ğunu bihlirmektedir. 

Almanlar diyorlar ki: bitaraflar 
takibedecekleri hattı hareketle büyük 
şeyler tehlikeye koyabilirler ve Al -
manya kendilerin bitaraflık hakkında 
iyi düşünclerini tavsiye eder.,, 

ULUS 

Sovyetler Fin 
sahillerini abluka ettiler 

(Başı 1 inci sayfada) milel bir grup Vipuri bölgesinde ilk 
rinc!en pek memnundurlar. Esas mev- müdafaa hattına hareket etmişlerdir. 

zilere ooğru yopılan ricat hareketi e- Gazeteciler birkaç gün orada kalacak
velce ümit edildiğinden çok daha ya - !ardır. 
vaş cereyan etmektedir. iki ordunun kuveti arasında 

Sovyet ordusunun Kareli'de sadet- niabet.izlik 
tiği en büyük gayret Finlandiya mu- Finlandiyalı askeri mütehassıslar, 
kavemetinin çok müessir olarak ken- yarı resmi Ritz gazetesi muhabirine 
disini gösterdiği Kaipale mıntaka • Sovyet Rusya'nın Finlandiya'ya karşı 
sıyla Mannerhain hattı üzerinde te - 500.000 asker, 1000 tank ve 500 tayyare 
merküz etmekte ve taarruzlar şeklin- tahşit etmiş olduğunu beyan etmiş -
de tecelli eylemektedir. Finlandiyalı- terdir. 

-5~-

Bu Ak_şamki Milli 1' ostümlü Balo 

lar rus askerince, meçhul bir tabiye Bu mütehassıslar, Finlandiyalıların • 
kullanıyorlar. Rus efradı toplu taar- ı şimdiye kadar göstermiş oldukları 
ruzlara alı~k olduğu halde şimdi mün- mukavemete rağmen vaziyetin nazik 
ferit çarpışmalarla karşılaşıyorlar. olduğunu ve rus taarruzu karşısında 
Sovyet kıtaatı Finlandiya mitralyöz- müşkilatın gitgide artmakta bulun -
}arının ateşiyle biçilmektedir. Petsa - duğunu kabul etmek lazım geleceğini, 
mo cephesindeki harekata dair malU- çünkü Sovyetler'in yüksek kumanda 
mat mevcut bulunmamakla beraber heyetinin insanca fazla telefata 
Finlandiyalılar'ın faik kuvetler kar - asla ehemiyet vermemekte ol -
şısında mukavemet göstermeye de - duğunu ilave etmişlerdir. Filvaki 
vam ettikleri anlaşılıyor. şimdiye kadar ruslar, maktul, meçhul 

Kareli berzahında mecruh ve esir olarak 20.000 kişi kay-
Kareli berzahı mıntakasında bu - bctmişlerdir. 

günlerde bilhassa ileri karakol mü - Finlandiya mahafilince Röyter a
sademeleri yapılmaktadır. Cepheden jansına yapılan beyanata göre Man -
bugün gelen bitaraf müşahitlerin söy- nerheim hattını yardıklarına dair 
lediğine göre topçu kuveti henüz çok Sovyet iddiaları esassızdır. 
mühim bir rol oynamamaktadır. Gö - Bu hat en aşağı 30 kilometre derin
rülen bilhassa Mannerheim hattından liktedir ve nehir, göl gibi birçok tabii 
evelki Nomansland kısmında büyük manialardan başkaca her türlü kapan 
keşif kolları harekatıdır. Finlandiya - ve tuzaklarla doludur. 
lılar bu noktai nazaradan, araziyi ta- Ru• hava kuvetlerinin zayiatı 
nımaları dolayısiyle ruslara çok fazla 
faiktirler. Sovyet keşif kulları ekse - Moskova'dan gelmiş olan bazı ze • 
riya sarp arazide yollarını kaybedi _ vat, finlandiyalıların rus tayyareleri • 
yorlar. Finlandiya kıtaları müteaddit ni uğratmış oldukları zayiat, mutaar • 
esirler almışlardır. Finlandiya ordu _ rız tayyarelerin yüzde 30 u nisbetinde 
sunun maneviyatı çok mükemmel ve olduğunu ve bu halin Leningrad'daki 
efrad iyi silahlı ve iyi teçhiz edilmiş- tayyareler mürettebatı arasında he -
tir. Buna mukabil, rus esirler eski ü- yecan tevlit etmiş bulunduğunu beyan 
niformalar giyiyorlar ve umwniyetle ve bu mürettebata evelce finlandiya • 
pistirler. Ruslar altı _ yedi kanunevel lıların hava taarruzuna karşı müda -
gecesi, Kareli berzahında Finlandiya faa vaziyetinden mahrum oldukları
topçusuna karşı zehirli gaz mermileri nın söylenmiş olduğunu ilave etmek -
kullanmışlardır. tedirler. 

Nikel madenleri .,,...-- İngiltere hükümetinin Finlandi -
-. bombardıman edildi ya'ya 30 avcı tayyaresi ihracına ait 

ruhsatnameleri vermeden evet diğer Uzak şimal mıntakasında Sovyet 
tayyareleri bugün Kolojoki nikel ma- devletlerle hiç bir milzakerede bulun-
denlerini bombardıman etmeye tcıeb- mamış olduğu rsmen bildirilmekte • 
büs etmişler ve fakat netice alamamıt- dir. 
!ardır. Karada sükunet hüküm sür • 
mekte ve her iki taraf yakın bir taar-

ltalyclnın Finlandiyclya 
getireceği tayyareler 

ruza hazırlanmaktadır. 
Kareli berzahı müdafaa hattı, rus • 

!arın iddiaları hilafına, katiyen yarıl
mış değildir. Ruslar tarafından boğu
cu gaz kullanılması, fi.nlandi.Yalı.lar.ın 
jJddetJıf bir mukavane-t gösternıeeini 
intaç etmektedir. Cereyan eden muha-
rebeler esnasında sovyet hüküm.eti 
tarafından feda edilen insan adedin
den doİayı bizzat finlandiyalılar de
rin bir nefret duymaktadırlar. Son 
muharebeler, ruslara 20 binden fazla 
kişiye mal olmuştur. Dokuz asker ta
rafından idare edilen bir tek mitral -
yöz yuvası üç sovyet bölüğünü imha 
etmiştir. Rus kıtaatı, kurulan tuzak
lara kolayca dü~ktedi.rler. Bu su -
retle, örtülü hendeklere bir çok rus 
tankları yu arlanmış kalmıştır. 

Kar Finlandiya'nın ifini 
kolayla§tırıyor 

Kar, Finlandıya mukavemetini ko
laylaştırmaktadır. Finlandiyanın bü
tün kiliselerinde, çocuklar, kar yağ -
dırması için Allaha dua ediyorlar. 
.Finlandiya kumandanlığına gelen ha
berlere göre, sovyet tabur kumandan
ları, vazifelerinin ehli olmaktan çok 
uzaktırlar. 

Finlandiya keşşafları, bazı sovyet 
kıt.alarmda, hakiki bir keşmekeş hü -
küm sürdüğünü kaydetmektedirler· 
İsveçte, ianeler biribirini takip et -
mektedir. İşçiler, finlandiyalılara ia -
ne vermek üzere mühim teberrularda 
bulunmuşlardır. 

Basler Nachrichten gazetesinin 
Stokholm muhabiri, Ladoga gölünün 
cenubunda ve şimalinde yapılan ta -
arruzların, rus piyadesine çok büyük 
zayiata mal olduğunu haber vermek • 
tedir. l"inlandiyanın gösterdiği mu • 
kavcmet dolayısiyle sovyet mahafi • 
linde mevcut asabiyetin en kati alame
ti, hayali muvaffakiyetleri ulu orta 
icat eden sovyet resmi tebliglerinden 
görülmektedir. 

Hava, sovyet hava filosunun faali • 
yetini tesirsiz hale koymaktadır. Bu
gün Helsinkid~ sükunet vardır. Şehir 
de yere kadar inen bir sis mevcuttur. 

Bir tara/tan da buzlar çözülüyor 
Buzların çözülmesi, Kareli berza

hında ve Ladoga gölü şimalinde aske· 
ri harekatı işkal etmektedir. 

Rüyet kabiliyeti sıfıra inmiş oldu -
ğundan her türlü deniz ve hava ha • 
rekatı yapılması imkanı kalmamıştır. 

Alman baooralı Oliva vapuru Utoe 
limanından çıkarken bir sovyet deniz
altısının taarruzuna uğramıştır. 5 ki· 
nunuevel saat 23.45 de Abonun cenu
bunda bir denizaltı gemisi vapura üç 
mermi atmış ve mermilerden biri ön 
tarafa isabet etmiştir. Müteakiben sov 
yet bahriyelileri geminin evrakını tet
kik için vapura girmişludir. 

Oa.ıetecilerdcn mürekkep beynel • 

• 

İyi bir menbadan öğrenildiğine gö 
re İtalya tarafından Finlandiya'ya 
gönderilmiş olan 60 tayyare, İtalya
nın vereceği levazımın ilk kısmını teş-
...,. =• .......... . 

Bu tayyarelerden bazıları, daha 
şimdiden 7 Sovyet tayyaresini dUıür
müşlerdir. 

İyi malfunat almakta olan maha -
fil, italyan pilotlarının İıpanya da -
hiıt harbı esnasında tecrübe görmüş 
kimseler olduğunu ve daha şimdiden 

Sovyet pilotların tabiyeleriyle ünsi -
yet peyda etmit olduklarını beyan et
mektedirler. 

İtalyan tayyareleri, Finlandiya'ya 
gitmek için Almanya üzerinden uç • 
muşlardır. 

Sovyellere göre 
Sovyet resmi tebliği 

Moskova : 8. a.a. -

Resmi Tebliğ : 
7 Kanunevelde kıtalarımız ileri ha

reketlerine devam ederek aşağıdaki 
noktalara varmışlardır : 

Murmansk istikametinde : kıtaları
mız suni engelleri ve mayn tarlalarını 
atlayarak Petsamo'ya doğru 45 kilo -
metre ilerlemişlerdir. 

Ukta, Repola, Porosozero, Petroo • 
avodsk istikametinde : kıtaatımız be
yaz finleri tardederek huduttan iti • 
haren 70, 75 kilometre ilerlemişlerdir. 
Düşman bir çok yaralı ve 300 don • 

muş nefer bırakmıştır. 
Hava dafi toplarımız iki düşman 

tayyaresi düşünnü§tiir. Pilot esir e
dilmigtir, 

Kareli berzahının doğu kısmında 
sovyet kıtaatı finlerin Vuokaa nehir 
müdafaa ıistemi üzerindeki esas hattı
nı yararak Taipalenyoki nehrinin şi • 
malinde 8 ila. 12 kilometre ilerlemiş -
tir. 
Berzahın baıtı kıamında sovyet kıta

atı Vipuri demiryolu üzerinde Perk • 
jarvi köyünü iıgal ederek batı • şimal 
istikametine 9 kilometre ilerlemiı, Kir 
ka Usikirkko'yu ve Naurlsavi istaa -
yonunu i'gal etmiştir. 

Fena hava. kar fırtınası ve sis hava 
faaliyetine mani olmuştur. 

Belediyeler hangi evraktan hi°z • 
met mukabili ücret alacaklar 
Dahiliye vdcileti, belediyclcır t.ara.fm • 

dan müracaat edenk:re wıdlmekıte olan hcır 
ha.yat ilmühaberleri ile dlier bau f!V -
raktan ve mühür tudlkinden dolayı bele
diyelerce ücret almmakta olduiu hak.Jmı. 
da vaki ıikiyetleri cözönüne alarak alaka· 
lılara bir tamim yapmıştır. Vekalet bu ta
miminde 11hi, fenni, aanai, zirai tetkik -
!erle imtihan tecrübelerine dair raporlar 
phadctna.rne ve ehliyetnameler tanzimi 
mukabmnde alınacak harçlardan caYTi her 
hangi bK- hiamet mukablll ücret alama· 
masının belodi7elore ~ iat~t
dir • 

• 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Milli Kostümlü Balosunun her türll\ ha
zırlıkları sona ermiştir. Ankara Palas salonları zengin surette tezyin edil· 
miş, Piyango için külliyetli mikdarda kıymetli eşyalar temin edilmiştir. 

Dansları : Riyaseticiimhur Orkestrasiyle Avrupa'da büyük şöhretler 
temin eden Marko Baben Cazı idare edecekler ve Bayan Vahdet Nuri'ye Pi· 
yano ile Profesör Mr. Markoviç refakat edecektir. Yukarıdaki resimde Kar
Iisbad - Prag - Marinbat şehirlerinde büyük şöhret toplayan Marko Baben 
azasını bir arada gösteriyor. 

"Doyç1and,, bir Alman 1 

limanına gelmiş 
(Başı 1 inci sa.vfada) 

h!mil bir balıkçı gemisi, dün ingiliz 
sularında batmış olan Britla adındaki 
Norveç gemisinin felaketzedelerinden 
25 ki iyi almıştır. 6 kayıp vardır. 

Yüksek Faşist 
konseyinin kararı 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

nı tamamiyle muhik göstermekte ol • 
duğunu beyan eder. 

Alman • italyan münmebetlerl 
Bir Romanya vapuru battı Ecnebi memleketlerden gelen v• 

Bükreş, 8. a .a. - Stefani ajansın • maksadı mahsusa müstenit olan ha • 
dan : herler muvacehesinde büyük meclia. 

Öğrenildiğine göre Sandu adındaki İtalya ile Almanya arasındaki müna· 
ve 1500 ton hacmindeki Romanya va- sebatın ittifak misakı ile ve bu misak• 
puru henüz maliım olmıyan esbaptan 1 tan evel ve sonra Milano, Salzburg ve 
dolayı Karadeniz'de batmıştır. Berlin'de teati edilmiş olan noktai na-

"Doyçland" nerede? zarların tesis edilmiş olduğu şekilde 
Kopenhag, 8. e..a. - National Ti • devam etmekte olduğunu beyan ve 

dende gazetesinin Berlin'dcn aldığı Arnavutluk kırallığının İtalya kıral· 
bir habere nazaran Doyçland cep kru- lığı ile birleşmesinden sonra müıte • 
vazörü, bir alman limanına vasıl ol • rek kara ve deniz hudutlarının artma-
muştur. sı sebebiyle Tuna havzasında olup bi-

H ollancl~ gemileri Jtalya tecek şeylerin İtalya'yı doğrudan doğ-
/imanlarından kalkacak ruya alakadar etmekten hali kalmıya-

Cenova, 8. a.a. - Cristian Huygev cağını tasrih eder. 
adındaki Hollanda bayrağını hamil Bahr1 ticaret ve münakalatına p · 
gemi, evelki gece, hususi trenle Hol- lince, İtalya. gerek Perestiji için, ge
landa'dan gelmiş olan Hollandalı bin rek hayati zaruretleri için bunları ta • 
yolcuyu aldıktan &0nra Felemenk hin- mamiyle mahfuz bulundurmak ome • 
d.Uıtaıuaa -üte~cci"-1 yola çılan•• • Hndedir... / 

0 

tır. Resmi tebliğ 
Felemenk hiodietanına ıefer yapan İçtimaı müteakip neşredilen reımt 

Hollanda gemileri, bundan böyle !tal- tebliğde ezcümle §Öyle denilmekte • 
ya'da kain Cenova ve Napoli liman • dir: 
tarından hareket ve o limanlara avdet Avrupa anlaşmazlığında hiç bir ye• 
edeceklerdir. nilik olmadığından, İtalya muhase • 

Abluka ve Amerika matın başladığındanberi tuttuğu hat-
Vaşington, 8 a.a. - Royter bildiri • tıhareke.ttc, yani gayn muhariplik 

yor : vaziyetinde devam edecektir. Tuna 
B. Hull gazeteciler toplantısında havzasında ve Balkanlarda İtlya'yı &· 

beyanatta bulunarak Amerikanın al • llbdar eden her fCYe kartı, fqiıt 
man ihracatı üzerine İngiltere tara • hükümcti lakayt kalamaz. 
fından konulan ambargo meselesi hak
kındaki vaziyetini bir mesajla ingiliz 
hükümetine bildireceğini söylemi§ -
tir. 

Verilen malılmata göre, Amerika 
ablukaya dahil olan beynelmilel ka -
nuna dayanan hukukunu mahfuz tut
maktadır. Bununla beraber ingiliz bü
yük elçisine teblig edilmiş olan bir ih· 
tirazi kayıt bir protesto mahiyetinde 
değildir. Ve aşağıdaki iki esasa da • 
yanmaktadır : 

1 - Bitaraflara ve muhariplere ait 
eşyanın müsaderesi hakkındaki bey -
nelmilel kanunda münderiç prensip, 

2 - Amerikanın bazı a lman eşya
sına hakikaten ihtiyacı olduğu hak -
kındaki delil. 

Alman ihracat mallarının müsade -
resine karşı Amerika tarafından ya -
pılan protestonamenin bir kopyesini 
alan ingiliz sefiri, bazı alman ihracat 
mallarının ikincikanun başlangıcın -
dan itibaren Amerikaya gelebileceği -
ni söylemiştir. 

Denizlerde Almanya'ya karıı 
açılan mücadele 

Paris, 8 a.a. - B. Campinchi, me
busan mecJiainin bahri ticaret encü -
meni önünde beyanatta bulunarak ez· 
cümle demiştir ki: 

Harp C$lla&ında deniz yüksek ku • 
mandasının umumi te~ilatı, muhase
matın bidayetindenberi her bakımdan 
çok iyi olduğunu göstermiştir. Al -
manya'nın denizaltı gemileriyle ve 
bilihare mayolarla yaptığı harbe kar
tı mücadele çok çabuk surette muvaf
fakiyetli neticelerini vermiştir. Bu 
yolda Almanya'run taarruzu kırılmış 
tel&ki olunabilir. 

Bir alman Jenizaltıaı batırJJı 
Lond.ra, 8 a.a. - İngiliz bandralı 

8795 tonluk Navarota yük vapuru At
las denizinde torpillenmiştir. Tayfa -
dan 43 kişi kayıptır. Kurtarılan 35 ki
şi İngilterenin cenup sahilinde bir li
mana, dokuz kiti de diğer bir limana 
Çl-k:aırı lmıp. 

t~ bMldrak 4460 tonluk Tbo -
ınaa Waltıer vapuru, Norvoçin fimalin-

r;.:;;;:;;-DIŞ HABERLER 
ı .. :.:.~ .. : .. ~ .... ~ ................ ""'' '' ... " '' 1 

X Par is, - Lille bahriye mahMmcal. 
ıulh zamanında düşman lehinde cuualulıc 
yapmıı olmakla itham edilen Hollandalı 
Carneliı Van Zaanen'i airr hizmetler• 
mahk6m etmiştir . 
XPariı, - Nazırlar btı&iin ölleden eon

ra B. Lebrun'un baıkanlıimda toplanmıt
lardır. 

XLondra, - ParHnıentonun bahri7• 
ıckreteri meclisten ackiz meıbu.un lurali • 
yet filo5Wl& yazıldığını Avam Kamaruma 
bHdirmiıtir. 

XBocola - Kolombiya La Hey daimi 
divanına ittirak edecek mümessillerini ıeç
miıtir. Bunlar Dario Echandia, Robert 
Urdaneta, Arberez ve Raimundo'duc. 

XBerlin, - Alman istihbarat büroeu, 
bir fransız matbuat ajansı tarahnda.n Ro
manyadaki alınan .iktisat heyeti reiıi Dr. 
Clodius'e isnat cdilmiı olan beyanatı tek
zip etmekt.odir, 
X Budapeşte, - Mebuslardan Brody, 

mecliste bir nutuk irad ederek duşman pro
paeandumın venni• oldu&u yalan haberle
re raimen Rütenya'da tam bir sükun biı • 
küm ıürmekte olduğunu söylemiıtir. 

X Londra, - Royter Ajansının bildirdi· 
tine ııöre inciliz tayyare fabrikaları çok 
ıeri üç yeni tip harp tayyaresi imaline baş
lamışlardır. Bu yeni tip tayyareler gerek 
mesafe, ııerek silah itibariyle d i ğcrlerir.e 
fa iktir. 

X Paris, - Adliye nazırı B. Bonnet, f.. 
yan meclisinde beyanatta bulunarak cec;e:ı 
sene 40.000 ecnebinin fransız tabliyeti.r.~ 
kabul edilm iş ol.duiunu ıöylcmiıti r. Tet· 
kik edilecek 100.000 tabiiyet talebi dal'.a 
vardır, 

de Wersford yakınında infilak neti -
cesinde batmıştır. Tayfadan 16 ki:i 
ölmüş ve 26 sı kurtarılmıştır. 

1350 tonluk Cersey isimli İngiliz 
torpidosu bir alman tahtelbahiri ta -
rafından torpillenmiştir. İki subay ve 
sekiz nefer ölmüş ve 12 bahriyeli ya
ralannuştır. Torpido limana avdete 
muvaffak olmuştur. 

İngiliz bandralı, 1055 tonluk Marel 
vapuru, tark sahili açığında bir may
na çarparak dört dakika zarfında ba:
mıştır. 17-18 kişilik tayfadan yalnız 
ikisi kurtarılabilmiştir. Bunların ik.
si de yaralıdır. 

Londra, 8 a.a. - Bir incilia 
tayyareai bu sabah bir alman tah· 
telbahirini batırmıttır. 
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Gümrük memurları arasında 

Muhafızgücü ·Yugoslavya maçı 
bugün Stadyumda yapılıyor 

terfi, tayin ve nakiller 

2 - Muayyen ıün ve saatte işbu çiftlik 
ve arazinin tamamına takdir edilmiı o • 
lan (87763) liraya nazaran muhanunen nı· 
uf hisse bedeli ( 43881) liranın 375 i nia
betinde alıcı çıkmadığı takdirde arttırma 
15 ıün uzatılarak (26-1-9<40 cuma) ıünil 
üynı saatlerde yapılacak olan ikinci art • 

G.. "k İ h' tırmada Ziraat Bankasının ipotekli ala • 
. umru ve. n ıs.arlar Vekaleti, merkez ve taşra memurları arasında ye- cağı olan (56543) lirayı geçmek şartiyle 

nıden bazı terfı, tayın ve nakiller yapmıştır. Bunları yazıyoruz: en fazla arttıranın üzerine bırakılacaktır. 
3 - Bu baptaki arttırma şartnamesi illn 

Yugoslavyahlar Alalürk'ün kabrine Kral 
Al~ksandr' ın mezarından toprak gelirdiler 

Nakiller: 

1 
tarihinden itibaren uairemiıde hcrkeıin 

• görebilmesi için açık bulundurulacaaiın • 
Karkamış gümrük muhasebe memu- eı•r zeng•nı•m• ı dan ilan.da yazılı olmıyan hususlar hak • 
O h 1 izin kında malumat almak istiyenlcr her za • 

ru r an Şenöz Urfa gümrük müdür- man dairemize muracaat edebilirler. 
lüğü memurluğuna, Kuşadası muaye- 4 - İşbu gayri menkul içindeki otlakıyye 
ne memuru Ilüsamettin Kaynak Bod- ' d \J ki 30-6-1940 tar.ihinc kadar kiraya verilmiı Yap lr lgl me ep olup başkaca bir hak iddiasında bulunan-
rum muayene me~urluğuna, Kuşada- !arın ilin tarihinden itibaren 20 gün için· 
sı memur namzedı Tacettin Üngün de evrakı müsbitelcrıylc birlikte memuri• 

Son kazıda bulunan eıer 
İskenderun mayi mahrukat gümrüğü Tarsus ( Hususi ) - Tarsus'un ta- yetimize mtinıcaatları lbımdır. Alı:ai halde 
idaresı· muhasebe memurlug-una K nınmış simalarından fabrikatör Sa - hakları tapı: sicill~ ile sabit olmıya!1 ala· , uş- . . . caklılarla dıGcr ahı.ka.dar satış bedclı pay• 
adası muhasebe memuru Yaşar Bulut 1 dık Elyeşıl tarafından 35 hın lıra sar- !aşmasından hariç bırakılırlar. 

Adana' da kıymetli bir Güllük muhasebe memurl - M fıyle yaptırılan ve maarife teberrii 5 - Gayri menkul kendisine ihale olu-
din anbar memuru Nı"yuazgı·unaG,u"rsaory- edilen ilk mektep binasının inşaatı 1 nan kimse derhal veya verilen mühlet i • 

Eti eseri bulundu 
. . . . .. çındc parayı vermezse ıhale kararı feso • 

Mersin muhasebe memurluğuna, Diki- bıtmıştır. Bına torenle açılmış ve I l~rak kcııdis~cn evci en. yıiksclı: tek • 
li memuru Şükrü Buhara Gürele me- derslere başlanmıştır. Modern bir lıftc bulunan kıınse, arıctmış olduiu be-

Adana, (Hususi) - Adananın şimal hu- murluğuna, Ayvalık muayene memu- mekt~p !çin 13.zım olan_ bütün kon - , ~~11~C:n;Ü:a~u~J'::ı: ;:~faeı!'u~~:::.z;: 
d~dunda, Sainıbeyli kazasının Haııycri kö ru Durmuş Ali Antep muayene me _ foru ıhtıva eden bu bına, İstasyon çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki 
ylindc Cezbe! dağının cenup cte"inde ve dd · d · b' l ·h 1 d k' f k ·· ı f • 
Ad K 

6 murlug-una, İ"mı'r İthaıa·t muhasebe ca esın e genış ır arsa üzerine ku- 1 a c arasın a ı ar ve geçen gun er çııa ana - nyscri yolunun iıstündc çok kıy- " 
metli bir anıt bulwımuştur. Dört buruk memuru Bekir Sami Özdemir Kaso i- rulmuştur. Mektebe maarifs;;:ver zen- 35 den hesap olunacak faiz ve diier za .. 

t ""k k · · " · · rarlar ayrıca hükme hacet kalmaau:ıa 
mc re yu sc Jıgındc beş metre gcni5liğin- dare memurlug~una, İzmir ithalat an- gınımizin adı konmuştur. alıcıdan tahsil olunur. 
de büyilk bir kaya üzerim.le olan bu eseri 
Adana müzesi müdüru Bay Yalman Yalgın bar memuru Nusret Alevin Fatsa ida- 6 - Talip olanların yukanda yazılı rfin-
mcydana çıkarmıştır. Şaheser bir Eti ka- re ) - F h" h b DEVLET ORMAN iŞ !erde muhammen kıymetin yüzde yedi bu• 

Yugoslav oyuncularından bazıları 

Memleketimizi ziyaret edeceklerini ve Ankara' da b ·· 
"k" ki b' UE;un ve yarın ı 1 maç yapaca arını ıJdirdiğimiz Belgrad'ın ''Y _ 

lavhy:1 ~por K
1
uI_üh_ü,, futbol takımı dün akşam T oros ekspre~Z ;ı: 

§e rımıze ge mıştır. 

b memur uguna, et ıye mu ase e . c;u.ıo.· nisbctinde pey akr-1• veya -=ut bı'r 
artması olan bu anıtın milaudan 1200 · '"" .,L. • ... 

1500 sene cvele ait olduğu tahmin edil • tıyat memurluğuna, Kuşadası kolcu- banka mektubu ile mahkcmemise müra 
rncktcdir. • tiyat memurluğuna, Kuşadası kolsu- Sa talık ram tom rug"" u caat etmeleri ilan olunur. 4613 
Anıt cenuba nazır ve şarktan garbe ka su Ha · Akb 1 t D'k'l' 1 w ~ 

b_artma olarak işlenmiş bir haldedir. Hi - yrı u u ı ı ı memur ugu- Dursunbey Devlet Orman Iılet- Çorum Sulh Hukuk Hüimliiin-
tıtoloğ profesör Gütcrbok, anıtı takdiri; na, Mudanya muayene memuru Ce -
karşılamış ve bunun üstünde yalın kılıç mil Argun İstanbul başmüdürlüğü mu mesi Revir amirliğinden: den: 

Dost memleket sporcularını ıstas _ 1 
yonda Beden Terbiyesi umum müdür
lüğü ve Ankara bölgesi erkanından 

bazıları, sporcular karşılamışlardır. ı 

asalı duran heykelin Eti vrcnslcrinden ı - 1 - Dursunbey Devlet orman işlet-
~irinin heykeli olduğunu tahmin etmiş - ayene memur uguna. mesi istasyon deposunda 62 No. lu is-

Gaip: Mersin nafıa baş kondokto
ru Şevki 

arası Mektepler 
atletizm 

tır;. · d b' T erlian yapılan nakiller.· tifte mevcut ''558" adede muadil "524" uzerın c ır cok hiyeroglif yazılan o- Çorum idarei hususiye dairesine 
izafeten vekili dava vekili Ulvan Dur
sun oğlunun aleyhinize açtığı 11 lira 
alacak davasının muhakemesinin 18-
12-1939 pazartesi günü saat 9 za mu
allak olduğundan mezkfir günde Ço
rum sulh hukuk mahkemesinde hazır 
bulunmanız tebliğ olunur. 4636 

Yugoslavyalı futbolcular bu sabah 
uat 11 de Atatürk'ün muvakkat kab
rini ziyaret edecekler ve kafile ara -
sında bulunan hususi bir heyetin kı -
ral Aleksandrın Oplenac'deki kabrin
den getirdiği toprağı kabre koyacak • 
]ardır. 

lan bu kıymetli anıt, bir kac; sene evci gene G metremikap "817" desimetremikap 
Bay Yalman Yalgın tarafından Sı'rkelı'dc ürnrük işleri müdürlüğü memuru k çam tomruğu açı arttırma ile satılı-bulunmu, olan diğer bir anıtla vilayetin Orhan ·• ··k · 1 • ''d"' l"" ~.. ·· "k' . k gumru ış erı mu ur ugu mu- ğa çıkarılmıştır. ı ıncı ıymctli tarihi vesikası olmujjtur. 

müsabaka lan İzmir'fe ziraat (ahımalan 

meyyizliğine, tetkik müdürlüğü mem- 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
muru Şükrü Aktar hukuk müşavirliği payları mevcut kabukları soyulmuş o
şefliğine, Başkale idare memuru Ba- lup hacim kabuksuz orta kutur üze
haettin Kıral Van muhasebe memur - rinden hesaplanmıştır. 

Maarif Vekaleti, 1939 - 1940 atle
tizm müsabakalarına dahil kır koşula
rının 27 şubatta tekrarlanmasına karar 
vermiş ve bu koşuların tertip ve ida -
resine ait olmak üzere teşkilatına §U 

tamimi göndermiştir: 

İzmit, (Hususi) - Ziraat umum luğuna, Ereğli muhasebe memuru 3 - Tomruklara ait satış şartname-
müdürü B. Abidin Ege şehrimize gel Hamdi Başeğmez İskenderun yolcu si Ankara, İstanbul, Balıkesir Orman 
miş, vilSyet nümune fidanlığı, ve A - &alonu muhasebe memurluğuna, İz - çevirge müdürlüklerinde ve Dursun
rifiye tohum ıslah istasyonunu, aşağı mir ithalat muhasebe şefi Yakup Sah- bey revir amirliğinde görülebilir. 
Kirazca elma fidanlığını gezmiş ve ri İskenderun ithalat gümrüğü ihti - 4 - Tomrukların beher metremi. 
tetkiklerde bulunmuştur. yat §efliğine, İzmir ithalat memuru kabının muhammen bedeli "11" lira 

Misafirler bundan sonra vali ve be
lediye reisi B. Tan Doğan'ı makamın
da ziyaret ederek Belgrat valisi Dr. 
Vajin'in bir mektubunu kendisine ve
ıeceklerdir. 

VILAYETI..ER 

Şose tômiri 
Bugünkıi ma~ saat 14.30 da 19 Ma -

yı& stadyomunda yugoslav takımiyle 

Muhafızgücü takımımız arasında ola
caktır. 

Haber verildiğine göre, Ziraat Ve- İhsan Erğin Çukurca memurluğuna, "70" kuruştur. Tokat Valiliğinden: 
kaleti, Sapancanın Ferik elmaları ile, Edirne memuru İlhami Mete Ayas i 5 - Tomrukların muhammen bede- 1 - Niksar_ Erbaa yolunun 0+000-

Gelen takımı teşkil eden oyuncu • 
tar hakkında elde ettiğimiz malumat 
şudur: 

1 - 1939-1940 ders yılı atletizm çalış -
malarına dahil, aşağıda tarih ve mesafeleri 
&'ÖStcrilmiş bulunan kır koşulan 27 ljUbat 
1939 tarih ve 7 sayılı tebliglcr dergisinde 
neşredilen talimatın esasları dairesinde tek 
rarlanacaktır. Gerek müsabakaya girecek
lerden aranacak kayıtların ve gerekse mü
sabakaların tertip ve idaresine taalluk eden 
hükümlerin titiz bir itina ile tatbik edil -
mcsi Hizıındır. 

Yarımcanın kirazlarını inkişaf ettir - dare memurluğuna, İzmir ihtiyat me- li üzerinden % 7,5 muvakkat teminat 1 +ooo K. M. arasındaki tagı evvelce 
mek için çalışmaktadır. Bu arada Ka- muru Raşit Eren Antakya idare me- "460" lira "53" kuruştur. hazır şose parçasının esaslı tamiratı 
ramürselde bir zeytincilik kursu da murluğuna, İzmir ithalat anbar me ~ 6 - İstekliler Muvakkat teminat. Nafıa Vekaletince tasdikli 149S lira 
açılacaktır. İzmit körfezinin her iki muru Midhat Yıldız Altınuluk idare larını hamilen 11-12-1939 pazartesi keşfi mucibince açık eksiltmeye ko 
sahilinde uzayıp giden yüz binlerce memurluğuna, İstanbul anbar memu- günü saat 15 te Dursunbey revir a- nulmuştur. 
zeytin ağacına zeytin kurdu denilen ru Bürhanettin İpsala idare memurlu- mirliğine müracaatları ilan olunur. 2 - Eksiltme 18-12-939 tarihine raat Lovritch Lijoubomir: Kaleci, 20 ya

§ında, 4 defa beynelmilel, Zamara J o
&ip: Kaleci, 20 yaşında, Andjecovitch 
Slobodan: sağ müdafi, 26 yaşında, 3 
defa beynelmilel, Stokitch Stevan : 
sağ ve sol mUd:ıfi, 25 yaşında, Lou • 
kitch Miroslav: sol müdafit 27 yaşın
da, 13 defa beynelmilel, Atanakovitch 
Alexandre: sağ haf, 20 yaşında, Bro
tchitch Ljoubomir: arta haf, 27 .ya -
şında, Gibb Krechimir: orta haf, 21 
yaşında, l defa beynelmilel, Tchiritch 
Milovan : sol haf, 21 yaşında, Savitch 
iodrag: sağ açık, 21 yaşında, 2 defa 
beynelmilel, Rokar Bogumir: sağ iç, 

~ - Her bölge tarih ve mesafeleri gös
terılen koşuları zamanında yapmakla mü
kellef tir. Bwıdan balika bu tarihler ara • 
ımıda mesafesi 3000 metreyi rec;miyen hu
susi mUsabakalar tertibi de caizdir. 

haşereler arız olmuştur. Bu haşere • ğuna. (9797-6138) 16069 layan pazartesi günü saat 14.30 da To-
ıerle daha sıkı ve daha etraflı bir mu- Satılık çam tomrug""u kat Vilayeti umumi meclisi l&lonun 
cadele yapılması tekarrür etmiştir. T erliler: da yapılacaktır. 

Ziraat Vekaletinden vilayete gön- Gümrük işleri şubesi müdür muavi- Devlet Orman l,lehneai Somdö- 3 - İlk teminat 113 liradır. 
3 - Bölaece tertip edilecek bu müsaba

kalardanba:lka. okullar da, gerek kendi &I• 

rufları arasında, gerekse birbirleriyle an
laşarak gene bu hükümler dairc:;i:ı.dc kır ko 
ıuları ile uzun mesafeli bayrak koşuları 
tertip edebileceklerdir. Uzun mesafeli bay
ra.k koşuları tertibinde takımı teşkil eden 
ıenı;lerin her birinin koşacağı en kısa me
safenin 200 metreden aşağı ve 1000 metre
den yukarı olmama.sına dikkat edilmelidir. 

derilmiı olan 11elektörler çok iıe ya- ni Süleyman Vasfi Adıyaman, İat&n _ ken Revir Amirliğinden: 4 - Gazete ilan ücreti, DeJJaliye 
ramaktadır. Son iki ay zarfında bu mUdUrlUğU memuru Fethi ı - Somd<Skcn orman. ' '•-' ·11ami va diğ .... hf!.I'. t.iirlü m:1sarifat.iize. 

733,179 kilo tohumluk temizletilmiş - Şen, Aşuta idare memuru Ulvi Kaya, Beylikahır ve Alpu istasyonlarına rine ihale olunacağa aittir. 
tir. Büyük liman idare memuru Hamza (13) er kilometre mesafede buluna~· 5 - Eksiltmeye girecek olanlar vi--

Vilayette, faydalı bir unsur olan Sabuncu, Refahiye idare memuru Hü Bozan köyil deposundaki istifte mev· layet adına Nafıa Müdürlüğünde mQ-
nümune fidanlığı da, halka aşılı mey- seyin Şenocak. cut 1139 adede muadil 611,384 metre teşekkil ehliyet vesikası komiayona 
va ve tezyin fidanları tevziine hazır- mikap gayri mamUI çam tomruğu a- ihale tarihinden sekiz gün önce milra-
lanmaktadır. Yeniden tayinler: çık artırma ile satılacaktır. caatla bu işin eksiltmesine girmek i-

20 yaşında, Panitch Milan: sağ iç, 18 
yaşında, Petrovitch Alexandre: orta 
muhacim, 25 yaşında, 12 defa beynel
milel, Marjanovitch Blagoje: orta mu 
hacim, 28 yaşında 53 defa beynelmi -
Iel, Perlitch Nikola: sol açık, 26 ya§ın 
da, 12 defa beynelmilel, Drenovatz 
Bojidar: sol açık, 18 yaşında, Ler Ar
min: sol iç, 25 yaşında. 

Buna karşı Muhafızgücünün nasıl 

bir takım çıkaracağını bilmiyoruz Fa
kat her halde muvaffakiyet elde et -
mek için var kuvetleriyle çalışacakla
rına eminiz. Esasen bu güzide takı -
mımızın mlimeyyiz vasıflarından bi
risi de takım için sonsuz gayret ve 
enerji aafetmektir. Gençlerimize mu· 
vaffakivetler dileriz. 

Yarınki müıabakalann r 
programı 

Pazar günü yapılacak müsabakala -
rın programı futbol ajanlığından şu 
suretle tebliğ edilmiştir: 

Saat 9.30 da: Gazi Terbiye Ensti 
tüsu - Erkek lisesi hendbol maçı. 

Saat 10 da: Lise ve meslek okulları 
taleb'"ci!İ arasında 2000 metre k!r ko
§USU. 

Saat 11 de: Yugoslavya takımı ile 
Gençlerbirli ği. / "', 

J ekirdağlı Hüseyin 
için ev yaptır1hyor 

4 - Müsabakaların tarihleri ıunlardır 
1 - 10-xıı-1939 2000 metre 
2 - 24-xıı-1939 2500 metre 
3 - lS.II-19<40 2000 metre 
4 - 3-IIl·1940 3000 metre bölge birin

ciliği. 

5 - 17-III-1940 20000 metre Bayrak ko
şusu, 

5 - Bu müsabakalardan birinci, ikinci 
ve ü~üncüsilndc takım tasnifi yapılmayıp 
ancak ferdi tasnif yapılacaktır, Takım tas
nifi bölge birinciliği olan ko:iuda yapıla • 
caktır. Bu birincilik müsabakasına her 
okul 15 kişilik takımlarla iştirak edecek 
ve bu 15 kiı;iden ilk on kiı;i tasnife dahil 
olacaktır. 

6 - İlk üç müsabakaya da her okul as
rart 10 kiti ile i~irak edecektir. 

Bu üç müsabakada da şu tarzda bir ta -
kım tasnifi yapmak milmkündür : 

Her okula, zaman kaydı olmaksızın, mü
sabakayı bitiren koşucu sayısına göre pu
van verilir; ve bu suretle hangi okulun 
müsabakayı bittren talebesinin sayısı, daha 
fazla iıc o okul uyı birinciliğini alnuş o
lur. Bölrc biri.ncilifinde ise takım tasnifi 
27 ıubat 1939 tarih ve 7 sayılı tebliğler 
dergisinde intişar eden talimat hükümleri 
dairesinde yapılacaktır. 

7 - Bölge bayrak koşusuna, okullar 40 
kişilik takımlarla iştirak edeceklerdir. 
Koşulacak olan 20 kilometrelik mesafe 
40 kiti arasında taksim edilecek ve en u
zun mesafenin 1000 metreyi tecavüz et • 
miyeccii gibi 200 metreden de daha az 
olmamasına itina edilecektir. 

8 - Yapılacak her müsabakanın sonun
d~, n~ayet bir hafta zarfında veklllite 
gondcrılccck raporun ıu maddeleri ihti-
va etmesi lazımdır. ' 

a) Müsabakanın mesafesi, 
b) Arazi şartları, 
c) Hava ıartları, 

d) İştirak edenlerin sayısı, 
c) Birinci, ikinci ve ücuncünün derece

leri ve mensup bulundukları okulun adı. 
f) Takım tasnifinde derece alan okulla

rın adı. 
g} Müsabakayı en fazla koıucu ile bi • 

tirmiye muvaffak olan okulun adı. 
h) Müsabakanın tarzı cereyanına taal

luk eden mütalcalar, 

Tekirdağ, 8. a.a. - Altı yıldanberi 
Türkiye baş pehlivanlığını muhafaza 
eden Tekirdağlı Hüseyin için valimi
zin teşebbüsü ile bir ev yaptırılmağa 
başlanmıştır. 

9 - Spor yurtları teessüs ctmiı bulu. 
nan erkek sanat okulu, tecim lisesi, öi -
retmcn okullariylc liselerin ikinci devre . 
!erinin bu müsabakalarda muvaffakiyetli 
n.ctic~lcr almaları için ciddi c;alıımalarına 
ıımdıdcn ba::;lamalarını dilerim. 

Adana' da evkaf'ın 

yapacağı in_şaot 

Adana, (Hususi) - Bir kaç gün evel 
vakıflar umum müdürü B. Fahri Kiper 
Adanaya rclmiş ve şehrin inşa meseleleri 
üzerinde yakından tetkikler yapmıştır. Va
kıflar idaresi üç büyük binanın temelleri
ni atmış ve diğer inşut projelerinin ha • 
zırlanmasına da başlarunııttır. İdare Ada
nanın imarı yolunda ııchir belediyesine bü 
yük bir yardım ıöstcrmcktedir. İlk plan
da ele alınan iş, mesken buhranını önle -
mek için apartmanlar inşası olmuştur. 

Maskesporun mektubu 
. Maakespor kulübünden aldığımız 

bır mektubu aynen neşrediyoruz. Fa
kat, bahıe mevzu yazımızda da mek
tupta işaret edildiğinden fazla birşey 
kaydetmemiştik. Binaenaleyh bunu 
bir tashih ve tavzih mektubu olarak 
değil, Maskesporlu gençlerin sahaya 
çıkmaktan kastları ne olduğunu gös
teren değerli bir vesika olarak slitun
larımıza alıyoruz : 

" Gazetenizin 4-12-1939 tarihli nüs
hasında spor havadisleri meyanında 
kulübümüzün Liklere gayri nizami o
larak iştirakinden dolayı Puvan cet • 
velinden çıkarıldığından bahis fıkra 
dolayısiyle berveçhi zir tavzihin neş
rini rica ederiz. 
Kulübümüz esasen bazı formali -
terleri ikmal edememesi hasebiy
le bu senenin lik ınaçl~rına puvan
sız olarak i§tirak etmeyi liklerin bida
yetinde kabul etmiş vaziyette oldu -
ğundan puvan cetveline ithAl veya ih
racı mevzuubaha olamaz. 

1nşaatiyle nafıa müdürünün meş -
gul olduğu bu ev iki katlı ve altı odalı 
olacaktır. Bu ev için İzmir güreşleri
ne giden Hüseyin demiştir ki : Kadir
şinas Tekirdağ valisinin bana bir ev 
yaptırılması hakkındaki teşebbüsü bu· 
gün fiil haline gelmiştir. Tekirdağ -
lılar'ın bt• hediyesine ve cilmhuriyet 
rejiminin faziletli idarecisi vali Sakıp 
Beygöya teşekkür etmek vazifemdir. 
Türk'ün gücünü dünyaya yaymak ve 
milletimin şerefli mazisini saygıyle 
yadettirmek için daima çalıpcağım ,,. 

Güreşler tehir edildi 
Bölge Güre§ Ajanlığından: 

Yugoslavya futbol takımının gel -
mesi dolayısiyle 9, 10-12-939 tarinleri
ne tesadüf eden cumartesi ve pazar 
günleri yapılacak olan güreş müsaba
kaları 16-12-939 tarihine bırakılmıJ
tır. 

Esasen yeni bir teşekkül olan ku -
lübümüzün tiklere müsabaka zihniye
tiyle değil, sırf spor gayesiyle iştirak 
ettiğini ve binaenaleyh derece almak 
gibi bir maksatla hareket etmediğini 
ayrıca tavzihe lüzum görürüz. 

. L~k v~ .şilt maçlarına bu yıl iştira
kımız hızım için, yalnız genç futbol
cularımızın ağabeyleri olan diğer ku
lüpler mensubini ile fiilen tanışmak 
ve onların tecrübe ve bilgilerinden is
tifade etmek ve kuvetli bir antrenman 
mahiyetinde çalışmak gibi iki mak -
sada matuftur. 

Keyfiyetin bu suretle tashihini bil
haa.a ric:a edi)'.or~. 

Mardin askeri ihtisas mahkemesi 2 - Tomrukların ha§ kesme payla- çin ehliyet vesikasını alacaklardır. 
zabıt katipliğinden açıkta Cemil Ka- rı mevcut ve kabuklan ıoyulmuı olup 6 - Ehliyet vesikasınıt Ticaret oda. 

hacimleri kabuksuz orta kuturlan ile sındaki kaydinin vesikasını ibraz et-
ragözlü ve Şakir Öztunalı İskenderun b · · k ütün boyları Uzerinden besaplanmı~- ~ıye.n ıste liler eksiltmeye kabul .. 
gümrüğü muhasebe memurluklarına, tır. dılmıyeceklerdir. 
Hüseyin Gürkan Mersin muhasebe 3 - Tomruklara ait satış şartname- 7 - Daha fazla bilgi edinmek. kqlf 
memurluğuna, Ekrem Bükülmez Mar si Ankarada orman umum müdürlü- ve ıartnamesini görmek istiyenlerin 
din memurluğuna, Antep askeri ihti- ğünde Ankara ve İstanbul orman çe- her gün daimi encümene müracaat et-
sas mahkemesinden açıkta Seyfi Se - virge müdürlükleri ile Eskişehirde meleri lüzumu ilan olunur. 
çen Mersin muhasebe memurluğuna, Somdöken Revir amirliğinde görüle- (9990-6211) US133 
Fethulla! Şakir Urfa memurluğua, bilir. 

açıktan hmet Arıcan seferberlik şu- 4 - Tomrukların beher metre mi
besi memurluğuna tayin edilmi1ler - kap gayri mamftlünün muhammen be· 
dir. deli 14 lira 45 kuruştur. 

D. DEMIRYOLLARI 

Ucuz evler için vilayetlerden 
istenilen malumat 

Rahiliye Vekaleti, fakir h&lkm ucuz ve 
kolay bi.r ıckilde ev sahibi olabilmelerini 
temin için bir kanun projeai hazırlamııtı. 
Vekllet, bu huausta villyetlerden ucuz ev
ler için, arsa olup olmadığını inp mal
zemesini'? ne ıckilde ve kaça tedariki müm
kün oldug~n';l sonnuı ve diier bazı malu • 
mat istcmı~tır, 

Ankara Borsası 
8 I. kanun 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış Kapanıı 

' ---
Londra 5.2375 5.2375 
Ncvyork 130.36 130.36 
Paris 2.9675 2.9675 
Mi!Ano 6.8025 6.8025 
Cenevre 29.30 29.30 
Amstcrdam 69.25 . 69.25 
Bcrlin - -Brüksel 21.575 21.575 
Atina 0.97 0,97 
Sof ya 1.6125 1.6125 
Prag - -Madrid 13.605 13.605 
Var&ova - -
Budapeşte 2'3.8075 23.8Q75 
Bükrq 0.91875 0.91875 
Belgrad 3,175 3.175 
Yokohanıa 31.4725 31.4725 
Stokholm 31.175 31.175 
Moskova - -
ESHAM VE TAHV!LAT 

Anadolu demiryolu 
I. ve II. 37.40 37 40 

( Pc&in) 
Not - Hizalarında rakam 
bulunmıyan dövizler için 
fiyat tescil cdilmemiıtir. 

_ ... ~- . -

5 - İsteklilerin 662 lira 59 kuru~ Parke ta 1 alınacak 
muvakkat teminat akçesi ile 15.12.939 § 
cuma günü saat 15 de Eskişehir Som- D. D. Yolları Satm Alma JComU,. 
döken Revir amirliğine müracaatla- yonundan : 
rı. (6257) 16196 ~skişehir istasyonunda İdarece (81 

t~rılecek mahalde teslim edilmek pn
tıle beher adedi yedi kuruş besablle 
6300 lira muhammen bedelle 90000 .. 
det parke taşı kapalı zarf usulile ek. 

MAHKEMELER 

Aya§ Sulh Hukuk Hakimliğin • siltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 
den: 11-12-939 tarihine raslayan pazaneal 

1 - Bcypaıarında Abbas oflu ölü Ab . günü saat 11 on birde H.Paşa da gar 
dullah terekesine ait olup iflls hükümle- binasında birinci İşletme Komi•yonun 
rinc tevfikan tasfiyesine karar verilen te- ca yapılacaktır. İstekliler eksiltme 
rckc emvalinden Ayaı kazasına tabi (Uğur şartnamesinde yazılı muvakkat temi• 
çayırı) namile maruf ve tapunun (T. evci 
937 tarih ve ı . ili 54) numaralarında ka- nat ve 2490 sayılı kanunda yuıh ve • 
yıtlı 1098 metre murabbaı miktarında 29 saik ile teklif mektuplarını eksiltme 
parça çiftlik binalan, samanlık, ahır ve ·· ·· t k d 
arsa ile civarında (1975 hektar (8) dckaı gunu saa ona a ar komisyon reisli• 
(565} metre murabbaından ibaret yirmi beş ğine vermiş bulunmalıdırlar. 
kıta tarlanın öuü Abdullaha ait nısıf his- Bu işe ait şartname ve mukavele 
ıcsınin (10 - 1 - 940 çarşamba) günü A • · · 
yaş ıulh hukuk mahkemesi kalem odasın- / proJe~.ını parasız olarak H.Paşada yol 
da 1Ut 14 den 16 tıya kadar birinci art _ Başmufcttişliğinden alabilirler. (9557) 
-------- - /59990 15962 • . 

2 ah nacak • 
nevı 

v 

yag 
D. D. Yollan Satın Alma Komiı Yonundan: 

İsi~,. m.iktar ve m~hamm~n bedelleriyle muvakkat teminatları atafıda 
yazılı ıkı lıs.t~ muhtevıya_tı Surşof ve Rezidü yağları 22. 12. 939 cuma günü 
saat 15 den ıtıbaren sıra ıle, kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binaıında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka• 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar ko· 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 390 kuruşa Ankara, ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak
tadır. 

No 
1 
2 

Miktarı ton İsmi 
300 Sürşof yağı 

600 , Yazlık Rezidü yağı 

Muhammen bedeli 
Lira 

96.000 
78.000 

l'.'Iuvakkat teminat 
Lira 
6050 
5150 

(6192) 16184 

l 
1 

$ 
t 
1 

• 

' 1 
( 

1 
~ 

1 

l 
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MiLLi MODAFAA 

Dizel motör 
ah nacak 

mili 

NAFIA VEKALETi 

Su toplama galerisi 
yaptırılacak 

M. M. Yekli.ti Satm Alma Ko· Nafıa Vekiletinden : 
... ia,...andaa 1 Eksiltmeye konulan it: 

1 _ Bir adet 300 benirlilı: dizel motör 1) Ankara viliyeti dahilinde kU-
llllli açık eksiltme ile aatın alınacaktır. çUk Yozgatta yaptırılacak: olan bir 
lluhaınmen bedeli 1173 lira olup ilk temi· su toplama galerisi ve dCSrt baca ke
llat mlktan 2U liradır. Açık ekailtmeai 
11-12-131 puarteai lilnil aaat 15 de vekl- tif bedeli (7625) lira (15) kuruıtur. 
let satın alma komiayonunıda yapılacaktır. 2) Eksiltme 18-12-1939 tarihine 
8artname. ...af her itin komisyonda IÖ- ı i ... n .. ü 
rtllebilir. ttteldileria ilk teminat •• ka • rast ayan puartea ~~· saat 15 te 
ll1lld belseleri~le muanm .. u. komiı • Nafıa Veklleti ıu itleri reillili su 
)onda bahmmalan. (5994) 15984 eksiltme komisyonu odaunda kapa -

K 1 k 1ı zarf uauliyle yapılacaktır. 0$Um a tnaCa 3) İstekliler, eksiltme prtııameal, 
mukavele projesi bayındırlık itleri 

iL il. Veklleti S.tm Alına Ko- genel prtnameai, fenni prtname ve 
lıliaJ w•nden ı projeleri 38 kurut mukabilinde su 

UO taba cift Mkli79 kOfGlll1I kapalı itleri teislilinden alabilirler. 
~ ektiltme7e konmqtur. Beher çift 
~ (50) Ura fiyat tabmba edilmlıtir. 4) Eksiltmeye girebilmek için ia-
•blıtm..t IS-12..019 cartamba siinti aaat teklilerin 571 lira 89 kuruıluk mu • 
11 dedir. tllı: tmdnatı 1950 Un olup tart- vakkat teminat vermesi ve eksiltme-
..._. llO kuruta Hr. D. iv. Ş. den alı- l ~ k" 
~· Taliplerin lbale aaatlnden bir nat eve- nin yapı aca.ı günden en u se ız 
oıue bdar nrflanm il. il. V Sa. Al. Ko. gün evvel ellerinde bulunan vesika -
~ •ermelerL (toee 160l7 tarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa 

11.J.lı.. ...... _ ..a
1 
••• ..L Vek:Aletine müracaat ederek bu işe 

..... ,,. _,. • ,._.. oahaus olmak lbere vesika almaları 
ve bu vesikayı ibru etmeleri p.rttır. 

.iL M. V..aı.ti Saba Alma Ko- Bu müddet içinde vesika talebinde 
~an4aa t bulunmıyanlar eksiltmeye iftirlk ede uo aakll" .nm.ı kapalı nr11a ek • 1 liltmqe komnattar. Beher arabaya (100) mez er. ' 
lira fiyat t8llmln edllmiftlr. BJı:ailtmeai 5) isteklilerin teklif mektuplarını 
11-12-111 (&l'IUDba itini uat 11 dedir. llJı: ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
'-lnatı 3900 lira olap eartmmeal 290 b- 1' k d S 1 1 • R · l'ğ" !'.111& Hr. D. L•. 9, de alımr. Taliplerin eve ıne a ar u ı erı eıs ı ıne 
Oı&le uat.hııdm bir .. t ..,,eline kadar makbua muakbilinde vermeleri lbım 
~ il. il, v . ._ AL ıto. nrmelerL dır 
(IOl7) 16011 • • 
~ I Postada olan gecıkmeler kabul edil-
~ 1111111111 depoSI ppbn ... mez. (6038) 15972 

Eksiltme tehiri 
Nafıa Veklletindenı 

9-12-939 cumartesi gihlU aaat 11 de 
puarlılda alınacalı illn edilmit olan 
10 adet yol silindirinin görülen lüzum 
lbcrine ekıiltmeai bir müddet tehir 
edilmittir. KararJqtırılacak pazarlık 

natı 966 liradır. Koyun etinin 1680 liradır. 
Keçi eıtinin 966 liradır. Şartnamesi Aydm
da ve Kuıad.S'.nda askeri komisyonlarda 
rörillebilir. Taliplerin teklif mektuplarını 
lcaawü vnikalariyle birlikte ihaleden bir 
saat evelınc kadar makbuz mukabilinde 
komisyona vermeleri. (60151) 15999 

Un ah nacak 
Aakara Leva:aun Amirliii Satın -

alma Komiayonundan ı 
l - Antalya'daki kıtaatın senelik ihti

yacı olan 353.000 kilo unu kapalı zarf uau
liyle eksiltmeye konulmuttur, 

2 - Şartnamesi İspartada tümen satın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
levazım Amirlikleri aatm alına komisyo -
nandadır. istekliler tartnameyi komia -
yonlarda okuyabilirler. 

S - lıbla 353.000 kilo ıuıun muhammen 
tatarı 388SO lirL 

4 - $artnameaindelri yibde 25 fazlau da 
dahil olduia halde ilk teminatı 2912 lira 
25 kunıttur. 

5 - Eksiltme 25.12.939 tarihine tesa
düf eden pazartesi eünii saat 15 de İsparta 
tümen aatın alıqa komiayonunda yapılacak
tır. 

6 - İstekliler 25.12.939 pazartesi saat 
14 de kadar teklif mektuplannı İsparta 
tümen SA. AL. KO. na verecek veyahut 
sönderecelderdir. Bu aaatten sonra veri
len veya eönderilen mdrtuplar almmıya. 
caktlr. Saat ayan tümen daire saatiyle ya. 
pılacaktrr. 

7 - 2490 aayıb kanunun hükümlerine 
ve bilbuaa 32 maddeaine uyıun olnuyan 
melı:tuplann sahipleri elıcsiltme7e iıtirlk 
ettirilmiyecektlr, (8201) 16144 

Un ah nacak 
Aüara Levazım Amirliii Satm • 

alma Komiıyonundan : 
1 - Ellzıi birlikleri için aenelik 162 

ton un alınacaktır, Tahmin edilen bedeli 
19400 lira ve ilk teminatı 1458 liradır. 

2 - Şartname ve evaafını eörmek i9ti-
1enlerin 17 tum. aatın alma komiayonuna 
müracaatları. 

3 - Eksiltme 20 birinci ki& 939 cu
martesi günü saat 10 da Ellzıi tiiD)en aa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Tek -
lif mektupları a)'lll eün ve saat dokuzda 
verilmiı olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı sarf uaulli ile ya. 
pılacaktır. 

5 - lste&ıilerin 2490 a&11h kanunda ya
zılı ehliyet vesikalarım ve ilk teminatları 
ile beraber zarflarm içine ko7Dlut bulıa-
nacaklardır. (8203) 16145 

Yedi tavla inşası 

1 - S malsmae depom kapalı zarfla 
'hiltmqe Jı:onalmqtur. Ketif bedeli 
St.111,u Jlra olap teminat miktarı 4244 li
"cbr, Kapalı sarfla ibaleal 15-12-939 cu -
.._ lllıııil aaat 15 de Vekllet aatm alma ko
~iaJiommda yapılacaktır. Ketif evrakı S 
~ mukabilinde komiaJODdan almabillr. 
~erin kanan• iki ve tiçfindl madd .. 
ltr1ac1e JUtlı •eaaik lle teminat •• teJı:lif 
::t:plarmı muayyen aaatten bir aut ev-

bdar komlt1oaa nrmeleri. (GOll) 
HOll 

cuntı aynca ilin olunacaktır. 
(6331) 

Ankara Levazım Amirliii Satın 
16242 Alma Konu.,.onundanı 

s ....... .. 
iL il. v. Saba Alma K.ami.,.. ........... 
il...-. tahmin edilen fbatı (11.500) 
~o• 5 cetit ıerwn kapalı urf uaa -
:!l• •tm alınacaktır. Ebiltmeai: 26 - 1. 
~ sarwamlıe ......... 11 dedir. tıJı: ..... 
;.ıı - ..,....~°':' :r:· ..:=.::; 
~~-..tten-~r mt ...U.. 
;~ il.il. V. Sa. Al. Ko.na vermeleri. 

--------~(6314) 16.241 

--------------- l - K .. if bedeli ve prtnameai muci -

ZIRAA T VEKALETi 
blnce 7 tavla iıqa ettlrilflcektif'. Pazarbp 
15-12-939 cuma lflnli aaat 15 de yapıla -
caktır. Muhammen ketif bedeli 23129 lira 
56 kuruttur. Teminatı 3470 liradu. Ketif 

Pull..., 0•·1.1.- " Mn..zer cetveli tartDMnefi intut ıubesınce bedeli ... uaumu IU muıkabillnde •erilebilir. tReklllerin temL 
nat ma.Jdıua veya mektuplui7le baancfa 

111 • ..... I. yasılı veaik81ariyle ve ibale cilnllnden se-
aulll kis itin .. e11ne ..... '911'7et ...... hn 
• mtldiirlölderlnden alacaklan veaikalariyJe 

Ziraat V ekiletinden ı. beraber belli cün ve aaatte Edime kor 
Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa aatın alma lrıomiaJODQDa selmeleri. 

b sarf aeullyle so aclet lllbser, 15 a (UM) 11228 
det S Dlüll, ıs adet 1 Dlaldl pullukı. 
SO adet Dibbaro 1&bn alınacaktır. 

1 - Mibzerin be herine 67 5,5 Diık-
500 ton spa ahnacak 

9 kalem bak1r takımı ıh111<1k 2 kalem erzak ah nacak 
Ankara Levazım Amirlifi Satm 

Alma Komisyonundan: 
Onnan Koruma Genel K. Satmalma Komiayonı--lan ı 

l -Aıa&ıda cina ve mıktan yazılı 9 ka
lem bakıc takımı pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlıklı ebıltmeaı 12-12-939 sah sü
nü saat 15.30 Ankara levamız imirliii aa
tın alına Ko. yapılacaktır. 

Cimi Miktarı il. Bedeli llk T. Pazarlık tarihi Günü Saati 
Kilo Lira Lira 

Pirinç 8,000 2000 150 12-12-1939 Salı 11 de 
Kuru 
Kafulye 15.000 ıaso 137 12-12-1939 Salı 15 de 

Hepsinin mulmnmen bedeli 13508 lira 
kati temınau 2026 lica 20 kur111tur, Yerli 
veya Avrupa bakın olabileceii ıribi hepsi 
birden veya ayrı ayrı ihale edilecektir. 
Şartnamesi komisyonda ıôrülür. Belli va
kıtte komısyonda bulunır.aicıı ı. 

l - Ormuı konıma ıenel komutanlık talimlihı eratı için yukarıda cins ve m'k
tarlan 7Uıh iki kalem erzakın hizalarında goeterilen IUD ve aaatte Ankarada Ye -
niıehirde orman koruma ımel k. binaamdaki satın alma komisyonu tarafından pa -
zarhiı yapılacaktır. 

2 - Şartnameler her silıi komicyonda sörillebilir. 
3 - lateldiler muayyen C'lin ve saatte komiayona ıelmeleri ilin olunur. 

Adet Cins ' ' "6189" 16152 

bakraçlar Samat79 babrmdan ve eski ye. 
nı iınalit kırpıntılarından yapllabilir. İstimlak kararı 

6 
34 

1000 
1200 

so 
60 
30 
60 
50 

Blyük kazan 
Kiiçiik kazan 
Karavan& 
Bakraç 
Kevıir 
Kepçe 
Sibceç 

Pazarlıkla ekailtmeai 12-12-939 aalı sü-
niı saat 15.30 da Tophane lataiıbul LV. i - Ankara Belediyeıi imar Müdür-
mirliii •tınalma Ko. da yapılacaktır. lüjiinden• 

Tava 
Saphtas 

Tahmin bedeli 20480 lira alk teminatı 1536 ~ d-Lı 
4 

ün Ü Orta Ok 1 
lindır. ı Hamamooün e&& c u 

(6302) 16232 

Sığır eti ahnacak 
Şartname ve ntimuneıri komlayonda sa - civanııaa açılacak yola kalbedilmek 

rülur. İat~klilerin kanuni v•ik~lari1le be- üzere "3500 üçbin beıyuz" lira muka • 
taber bellı saatte mezldlr 1ı:oauayoaa ıel- " 
meleri. (6309) 16237 bilinde istimlaki takarrur eyleyen k~-

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma KoınU,.onundan: 

ı - Safranbolu camizonu için ahnacaiı 
ilin edilen 96 ton aıiır etine yükse& fiyat 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Tamirat yaptırılacak 
te&lif eclildii inden kabul edilmem.it tekrar Ankara lnhiaarlar Bapnüdiirlü-
kapalı tc•rfla ekailıtmeye konulmuthll'. 

2 - ihalesi %5.12-939 pazartesi eünü aa· iündenı 
at 15 de Safranbolu belediyesinde yapıla • 1 - Çankırı tuzluına iale edilmiı 
caktır . 

3 - Beher kiloauna tahmin edilen fiyat olan suyun menbaında vukua gelen 
22 kurQftur. sel tahribatının izalesi için 349 lira 

3 - lluvaldrat teminatı 1584 liradır. 60 kuruttan ibaret keıif varakasına 
5 - Şartıuıımeai her ıun Safranbolu n · 

keri Sa. Al. konuaYonunda eorülebilir • göre yapılmuı muktazi tamirat ip a-
6 - Eksiltmeye sireceklerın tıcaret o • çık pazarlığa konulmuıtur. 

dalarına kayıtlı olduklarına dair vesikala· 2 _ Açık pazarlık ve ihale muame-
rını ve 2490 aayılı kanunun 2, ve 3 madde
lerinde yazılı vesikalariyle teminat ve tek· lesi 25. 12. 939 tarihinde saat 16 da 
lif meimaplarmı ihale aaatmdan bir saat bankalar caddesinde bq müdürlük 
evel uat 14 de kadar Safranbolu belediye- binasında toplanacak komisyonda ya
ainde Aa, aatm alma komıayonuna verme • 
leri. (6303) 16233 pılacaktır. 

b• ki k • • 3 - Taliplerin 26 lira 25 kuruı ilk Zimlal ınası Ye panna 1 ıp teminat paralan ile birlikte tayin edi-

Ankara Levazım A.mirliii Satm len gün ve saatte komiıyona müraca-
Alma Komiıyonundan: atları ilan olunur. (6241) 16191 

Eakitehir ıarnizonlarındaki müessesat . Harta yaptırılacak 
tan birine iki adet sanba binuiyle etrafın 
parmaklıkla tahdidi iıi kapalı zarf usuliy- Ankara 1-L ... · rlar 8a&n1u-dürlu-. 
le ebil~ konulmqtur. Kapalı zarf u- llD ..-

aulü eıkailtmesi 25-12-939 pazartesi giınü iünden: 
aaat 16 de Esklıehir Kor Sa. Al. Ko. ya. 1 - Çankın tuzlasının yaptırıla-

pı=esi Eskiıehir, Ankara ve lstan- cak 1/ 500 mikyulı bir topoğraf hari
bul LV. &mirlikleri satın alma Ko.larında tasının ihzarı iti fennt p.rtnamesine 
eörillebillc. Keıif bedeli 2l3l9 lira 15 göre açık pazarhgw a konulmuıtur. 
kW'Uftur. Muvakkat teminatı 1598 lira 94 
kuruttur. leteldiler kanunda yazılı vesa· 2 - Harita ruhaatiyeli bir mühen-
i:lde ve teminat makbuzları:rw havi teklif dise veya topoğrafa yaptırılacaktır. 
mektuplannı mezkilr 111nde aaat 15 te ka- A k ı k i 
dar Ko, Ra. ne vennit bwunacaklar • 3 - çı pazarı 25. 12. 939 tar -
dır. (6305) 16234 hinde saat 15 de bankalar caddesinde 

Nakll·yat yaptırılacak bat müdUrlük binasında toplanacak 
komisyonda icra edilecektir. 

Anlu.ra LeYa•- Amirliii Satm 4 - Açık pazarlığa iıtirlk edecek 
Alma K.omiayonundanı taliplerin bedeli muh~e g6re i-

l - Dobnnc:u kolordu mmtabaıada daremize ilk eni 45 lira muvakkat 
muhtelif canmonlar aramda yapılacak teminat vermeleri lbuadır. 
tahmi!M!ft Ud bin 1on ev• w mühimmatın 
nakil kapalı saTfla mtiNkaaQ& konal • 5 - Şartnameyi timdiden görmek 

daatronun 422 inci adasının 2 num:ı
ralı parselinde kayıdlı ahpp hanenin 
(4320) hissede (288) ikiyüz seksen se
kizer hiaaeainin mutasarrıfları Hediye 
ve Emireye ait sehimlerin (233) ikyüz 
otuz üçer lira (33) otuz üçer kuruı 
mukabilinde istimlaki tensip edilmiı 
ve mutaaarrıflarının kanuni ikamet -
gahlarının malUın bulunmamasından 

3710 numaralı kanunun 10 uncu mad -
deıi mucibince tebliğat yerine kaim 
olmak üzere keyfiyetin gazete ile ila
nına lüzum hatıl olmuıtur. Mutasar
rıflarının veya alakahlarının bedel 
hakkında bir itirazları varsa ilin ta
rihinden itibaren ( on bet ) gün zar
fında 3710 numaralı kanunun 12 inci 
maddesine tevfikan kanuni mcrcie 
müracaat etmeleri i14n olunur. 

(6298) 16231 

ASKERJFABRIKALAR 

200 toı kuqun ıhnMak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü~ 

lüiii Merkez Satmalma Komia79 • 
nundan:. 

Tahmin edilen bedeli (63.000) lira ol8n 
200 ton kurıun Askeri Fabdblar -
mudurluiU merkez ntın alına komia:yo • 
nunca 11-12-939 puarteai sunii aut 15 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (S) 
lira (15) kurut mukabilinde komisyondu 
•erilir. Taliplerin mankkat teminat olu 
(4400) lira ve 2490 nıunaralı lwıUDllll ı 
ve 3. maddelerindeki veaalkle komiS70DCa 
olmaddılarma ve bu itle .ı•hdar tüccar
dan olduklanna dair ticwet odam •eti • 
bıfyJe mnktr ilin ve saatte komJQoaa 
müracaatlan. (6119) 11509$ 

20 kalem resim malzemesi 
ıhnak 

mattur. ve fazla izahat almak istiyenler her Askeri Fabrildaar Um... Mii-
2 - Tahmin bedeli 30.000 lira ve ilkte- giin ı..- müdürlügwümüz tuz fen ıube· dürlüeü Merkez Satm Alma Ko-minau 2Z50 liradır. ...., •-
3 - lbaleai 25 - Birincikimmi .. - li9ıilll3911iıpa•-•'•i•m,_.üh_.· .e•n•dll!!ilfisl .. iğiıli•n•e•m.,..U111racaa,..,....,.t .,.e~d-.e_,.bi..,l.,..ir--tm~iat'l~!IJlon•-Hld'an•ı· 

------~ ....... (81) lfra .. lu-. ... beberlne 750 ve Dfbbaronan -4 _ aa----i __ ..,.r "1romı"-...aa & - çık puarhfa lştirlk edecek- •k 1 - d••11z~m..ı A.lrerl Pabri • 
•uu • • 1 - Kaiı11D&D Sv. ırupunun 500 ton 9 • u-u•w• ........ u .,_.... l . . . . , . . a ar umum mu ur ,..ü merkez aatm al • 

beherine de 350 lıra kıymet tahmin e arpasına teklif edilen bedel pahalı cö _ mevcuttur. Arzu edenler her cün görebi • erın vesaıkıyle bırlıkte gelmelerı ı- ma komııyonunca 19-12.939 salı Pnil aa-MALiYE VEKALETi 

"' • • t • . - ··,,,., ,-y 

dilmlttir. rüldüi ünden yeniden kapalı zarfla eksilt· lirler. lan olunur. ( ... 248) 16192 at 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart-
ı meye çrkarılmıttır 5 - Talip olanlar yevmi mezkilrda iha- name parua olarak komiayondan verilir. 

2 - hale 14 birinci klnun pertcm 2 _ Tahmin edilen bedel 30000 lira le aaatmdan bir aaat evol teklif mektupla- Taliplerin muvakkat teminat olan (52) u. Daktilo aranıyor be cUnU saat 15 de Ziraat veklleti bl· ve ilk teminatı 22so licadır. nm komlQOna •ermit •e:pa poeıa ile aJ'· ra (13) kunat •• 2490 numaralı kan11Dun 
aumda mUtefekkll 1&tm alma komiı s- thaleai 25-1~919 puaneai :::!:! &ı.~i:7~omie10Qda bulamnut ola~u':i ANKARA BEI.EDIYESJ !u•:ı!a~nna~~ ~~·::~d::~n: 

...... Vek&leli Kefalet Sendalı yonunda yapılacaktır. ~;~ı;::ı~ utm cardan od\lkluına clair ticant odası veaika 
~ ı 3 - 30 adet Klbserlçln 1510 lira ıs 4 - tateklilerlA teklif melı:tuplanm ı. Maden kömürü Ford kamyoneti siyle mezk8r dn ve saatte komiı:rona 

8-ktunuda mtlnbaJ blılunan (75) adet 5 Dibli pulluk l~ln CS75,15 adet r: =::r..:ıih~~.lıanisyona tes- satılacak mttracutıan.f6 •ll•(UOl!..u. 1l1•J1ı1s~6UJ 
lira tlcretli daktiloluk lçln 11. 12. 039 G Dibll pulluk lçln 844 ve SO adet 5 - Evsaf ve tartnamesı kolordmnul ahnacak \Vlla ....,.a 
"""-~e.-1 ..n .. 0 saat 14 de (Mali- Dlbbaro için 788 lira muvakkat temi tekmil pmbonlarmda mevcut ve QDI. - A-L,._ • ___ &-ı..wlli •-tm 
~ • •- ' - ril kti dll'. Hw samen ve hw yerele sörilebibr. ---~ .ruııun .-
YtlrlJed tahsilat mUdllrlülü dairesin· nat ve ece r. (6217) 1'227 Alma Komiayoaundan: 

Ankara Belediyeainden: Aaksi Fabrikalar Umma Müdiir-
1- Su itleri servisinde kullanılan lüiü Merkez Satm Alma Komia,.0 • 

bir adet 1933 modeli PICK marka nuadanı de) imdbaD yapılacaktır. 4 - Bu makinelere alt idari ve fen· ı - Kor merkez birlikleri için 2SIO tıoD 
Lntu.ana alrecek tallplerln <il•. at pnnameıer •Irat kamblm•ar ma Satılık tenekeler ı.ve maden kömürü •ceıe pazarlıkla aıma-

lllıırln kuumunun 5 inci maddeli mu- dllrliliilnden puuas olarak verlllr. ~~ Puadıiı ıı-12-939 puane.ı cilnl 
Cibüıce) qapclaki ....W (11. 12. 5 - !ıteklilerln kapalı Arilanm ADbn. ı...u .. Amirliii Satm eut 18 ct.cbr. 

ford kamyoneti on bet gün müddetle Tahmin edilen beıWi (55.000) lira olan 
açık artırma ile satılacaktır. 16 kalem çelik Askeri Fabrikalar 11111um 

2- Muhmımen bedeli (400) liradır. miidiirlıiiu merkez aatm alma komisyonmı
ca 19-12-1939 eah cuntt saat 14.30 da pa-tao ibU uat 12 ye kadar) tapu ka- 14 Brinci klnun puıembe cilnll uat Alma KcmüaJODanclan: 3 - lfteklilerin belli sün ve uattıe 

deatro umum mUdllrltliO binuımn 14 de kadar komisyona vermeleri ft 1 _ Jlaop olmhmda mevcut 650 adet Çorluda kor utıtn alma komiı10nmma 
Gat katındaki sandık muhuebecllitl - saat 15 de 2490 sayıla kanunda yazılı bot bemin tmelleal atııacaktır. Pazarlıkla miiracaa.tlan. (630I) 16231 

Qe tevdi etmeleri llnmdır. vnikalarla birlikte kamltyonda ba art~~aı 11-12-939 mt 14 de Ankara LV. Dört bin lllkrac ........ 
3- Muvakkat teminat (30) liradır. zarlıkla ihale edilecektir, Şartname (2) lira 
4- Enafmı görmek iateyenlerin (75) kwııt mukabilinde komia7!'ndan ve -

he ,.,n- n~- kal • • k . rilir. Taliplerin muvaıkbt temınat olan 
r._. eııcııMUA& emme Ye ıate li- (4000) lira ve 2490 nmnarah kanunun 2 •e 

l Pu11 f a.-#h · ti"da. zır bulunmalan (49(f) 15148 lmirlıil eatm alma komia7onuncla ırapıla -
- u ft otoa•- il caktır. Ankara LeYasan Amirliii Satm 

terin de 26 - 12 - 939 salı günü saat 3. maddelerindeki veaaikle komisyoncu ol-
10,30 da Belediye Encümenine müra- madrklarma v~ bu. itle allkadar tuccardan 

2 _ HflmUhal Jratıdı ve mahkOmi· ı - llalıammm bedeli IO lira ilk temin&· Alma Komia~nanduu 
)ı •tl eabıkuı olmacbluıa ~r mtıdde- LEVAZIM AMIRLICI !tı1oba~okuı~v':" ~~J:ıti~~m Dört bin adet b.ıar apaktı büraç alı • 

lan ) 1 oldülanna daır ticaret odau veaieaıi,hı 
caat • (6294 16230 1 mezkar sin ve saatte komisyona miıra _ 

111Dumillkten alınacak veuka. .akitte llıomis)Oaa milracutlan. nacaktır. 
3 - Sabat pbadetnamesi. (6291) 16229 Avrupa bakırmıfan terc:ibaD o~caiı sibi 

caatlan. (6278) 16221 

3IO metre mikabı çıralı çam talıtuı ( 3,S:4XO, lSX0,025 eb'admcla ) 
3IO metre mikihı çıralı çam tahtau ( 3,5:4XO, ısxo,021 eb'ad:t) 
800 metre miki.bı çıralı çam tahtau ( 3,5:4XO, 22X0,025 eb"adm ) 

4 - Nlfua hllviyet cüzdanı. JO T ytl J 1 ---'-
S - Rumi n husutd mUeaaeaatta Oft il ft J-.1 1 llltallll 

callflll)ardan talip oJıqklann (hiz - Ankara Lnam Amirliii Satm 
IDet mlcldetlerlne alt ftllka lbru et· Alma Komls70Dmadan ı 
llaelerl.) (6223) 16161 70 Ton seytinyap alınacaktır. Kapalı 

sarfla ektUtmeal 12-12-lst ..ıı dail ... t 
15.SO da btanbul Topllaede LV. Amlrliil 
aatıa alma komlıyoauada 78Pllacaktır. 

TiCARET VEKALETi 

Un alınacak 
Ankara ~ .A.mlrlili SatmAbna IComH70ftandanı 
Bankamı mıatUa lnumuna wı. prnlsonlann ı. el klnan - 9S9 da qlll - 040 

tarUdne aJ.r Uati,açlan ~ aatm atmacak anwı miktarı, tahmin bedeli, ilk temina
tı. ihale sfin ... aaau •• tekli ... ptad•r, 

Evsaf •• ıeralt Jı:olordamm tekmil ~ m"caıt •• aJlll olllp her sin &6-
riUebilir Zarflar _.17• .. tten bir aaat eftl konıtqona verllmlı olacaktır. 

• (6144) 18071 

Tam•IDm çam Yerilemediii takdirde her kalemin nıafı külmar ola· 
bilir. 

A81r-S Fabrikalar Umma Midürlüf(i Merkez Satın Alma KomU. 
70Dandaa: 

•ıldllı llollm Tlrk sigorta 
Metlnlı Anbrı antellll 

Tahmin bedeli l2200 lira Hk temimıb 3415 
liradır. Şartnameai komis10nda s6rillir. 
tıteklilerin bnıuı! veaUralarl~ berabw 
teklif mektuplannı eblltme .. tmdaa Cinli 
bir 1&&t eni komisyona vermeleri. 

Jliktarl Tahmin B. tık temi thale sin aaat teldi 
Ton Li. Jtr. LL Kr. 

Tahmin edilen bedeli (69.000) lira olan ebat ve miktarlan yukarıda yazılı ile; kalem 
çırah çam tabtam Askeri Fabrikalar Umum lliidürltli ü Merkez ntm alma komiayo
nmıca 11-12-1939 puarteai aiinii nat 16 da pazarlıkla ihale edılecektfr Sartname (3) 
l(ira (45) kurut mukabilinde komisyondan verilir. Talipleriu muvakkat teminat olan 
4700) lira ve 2490 ~rab lwıunwı Z •e S. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
madılt}M'Qla Ye ba ııle allbdar tüccardan olduklanna dır tıcaret odası vesıkaaiyle 
mezkar ilin•• uatte komiayona müracaatlan. (6162) 16104 (6040) 159t0 

86 Ton. sabun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Saba 

Tlcu.t Vekileti iç Tacaret U- Alma Komiı,.onuadaıa ı 
-- MiclürlQiindenı 16 ton aabwı alınacaktır. Kapalı nrfla 

ekailtmeai lZ-12-939 sah siinil aaat 15 de 
Tbkiyecfe yanıırı, nakliyat, bayat Tophanede latanbul levuım lmlrliii aatm 

"e lraa uıorta itleriyle mef1Ul ol - alma 1ı:omiayo~~ yapılacaktır. Tabmln 
bedeli Z75ZO bra ılk teminatı 2064 liradır. 

'-k llnre kanuni btııdlmler dairesin- Şartnameal Jı:omlayonda siSrtlllr. latekllle-
4e tetcil edilerek bupn faaliyet ba- riD kanuni veaiblari1le beraber teklif 
lbıde b 1 nan Anadolu Anonim Türk mektuplarını eksil~• aaatından ~ir aut 
8. U U •Yeline kadar komıs1ona nrmelerı. 

•&orta Şirketi bu kere müracaatla (ll041) 15991 

~ıı1rara ve bavaltsi ace~tetittne tir - Et alınacak 
lıı:et namına yangın. naklıyat, hayat ve 
1t.za alprta itlerile megul olmak ve Ankara ı..uım Amirlili Satm 
bu itlerden dopcak davalarda. btlttın Alma Ko.aüqoe-daa ı 
~lerde müddei mUdeweyh ve Kutacluı birlllinln ihtiyacı icln 56000 
t o;QncQ phıs sıfatlariyle hazır bulun- Jı:ilo utır veya keçi ••ya koyan eti. kapah 
.... L M i ı T A sarfla eblltmc,.. kommqtur. HIUll(lal u -
--..; lbere Umumi • ua ar • • cu olana 0 cin• etin ibaleai '8Pdacak • 
Birlı:eti Umum MiidllrliiğünU tayin tsr. Ba iç cins et• her talip tarafından 
•Yledili bildirmiıtir. bir ıarf lçerainde olma~ iiaere ~!r tlçilne 

"'- f' Si rta cı· L ti rlnin tef- de ayn •7" fiyat teklif edilebilır, lbale 
~y ıyet ıo vırae e 14 • Birindklnun - 939 perfelnbe sfintl aa-

tft ~ mürakabeai hakkındaki 25 Ha- at 15 de AJdmda ukerl aatm alma komia-

llra 127 tarihli kanunun h~ • ~ .:::-=.;.... we11 ıı. n
"- .....ıık '6rillmilt olmakla ılh ra ,,. ır.cı etlaln 12llO liradır. ICoJQD .. 
oıllDur. (6UI) 16240 tinin 22400 liradır. Sıiır etiDiD ilk temi -

156 24HO 1171 IS-l2..S9 P. ertetl 10 Jt.Z, 
• • • 

Un 
Un 
Un, 

145 anoo 1740 
lOS 17150 1s3t • 

" • . . ____..... ___ ..._ ___________________ -:-----------------------------

' ANKARA DEFTERDARUCI Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara ı.,..,..- Amirliii S.tm Alma Komia,aaandlıaı 

ciu • miktarı yan1an1an n hizalarında sastedlen itin " .atıel'Ge maıeMll'l 19PJ1&C~r. llteldilerin t~t mlk. AtaPla mektapİariJ'le kamında yanlı veai.kalari7le ibale dniindea bir A&t eve Uııae bdar teldif mekl&IPlarmı Bdıraede 
netrf79t Vd::..tndôJ -- alma lromiaj0111111& Vermeleri. (6310) İhal , 16231 
Cinai lliktan Tatan Teminatı enm ..__._ -"-" s.a•ı 

Yulaf 
Kuru fasulye 
Nohut 
Pirinç 
Sadeyap 
Saban 
Makarna 

1470.000 
240,000 
ıso.ooo 
144.000 
52.500 
75.000 

150.000 

Lira Kr. Lka ır'• Seldi AaaR - .. 
Kilo 13200 56eO K. Zarf 27-12-939 ıı.so 
Kilo 37200 2790 K. Zarf 27-12-999 16 
Kilo 11500 2535 K. Zarf 27-12-931 15 
Kilo StGOO 2970 K . Zarf 27-12-939 15.JO 
Kilo 80375 4269 K. Zarf ZS-U-919 
Kilo 24750 1157 K. Zarf 25-la-930 
Kilo SS750 l5ıl8 ıt. Zari 25-12-931 

11.IO 
15 

3 kalem sebze alınacak 
Ankara ı..azllD Amirliii Satm Alma Koaüa,.onaadaaı 

.A.plıda cina ve miktarı 7asıh S 1ralem aeb se ayn ayn •e lıbalannda söaterlJen dnl erde l!lraiJtm..t Ankara !nazım lmlrliti 
aatm atma lromiQolUmda J'QllacMtlf'.lapanaka ait teklif mektapt.mun eaat 14 bdarmezkirkomityona vedlmeıi (8311) 16239 
Cinci Jliktan lluhtmnea. W llk tmllnatı EbiJtme tarilıi tekli Saati 
~ 70000 Kilo 4200 Lin 115 LU. ~ 25-J4Nt 14 
W1ma 58000 Kilo SS60 Lir 252 Lira Açık 25-12-139 14.30 
lapamk IOlot Kilo 9000 LiN 175 Lira X. Zarf 26-12-939 15 

-
Alakadarlara 

Ankara Defterdarlıimdan: 

Huineye ait gayri menkullerin ta
mamen satılması veya hisaei ittirlk 
kartıhğı olarak Emli k Duıkasına 
devri tekarrUr etmittir. 

Şimdiye kadar huineden takaltb 
gayri menkul almıı olup da henlb i
potekli tapu 1enedi almamıı olanla
rın bir yantııhğa mahal kalmamak ü
zere derhal Defterdarlık Milli Emlik 
müdürlüğüne veya tapu s icil muha
fızbklanna m!iracaada ta pu senetle
rini almaları ehemiyetle ilan olunur. 

( '"148) 16090 J 
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~llilllllllllllllllllllllllllllllllllllll;ııııııııııııııııııııııııııı:ııııııııııııııııııııııııııııııııtı!lllllll!!llllllilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -E: F O S F A R S O L , kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. 
=: Tatlı iştah temin eder. Vücuda devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri can!andırarak asabi 

-----=: buhranları, uykusuzluğu giderir. Muannit inkıbazlarda, bartak tembelliğiı:ıde, Tifo, Grip, = Zatürrieye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gevıekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta §a-
-----=: yanı l.ayret faydalar temin eder. 

- • • FOS FARS O L'ün: Diğer bütün kuvet turuplarından üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE 
-----

§ KAN KUVET IŞTIHA ŞURUBU KAN, ~~VET, IŞTIHA ~E~I~ ETM~SI ."'!e ilk. ~ll~na_nlarda bile tesirini derhal gös-= ' ' termesıdır.... Sıhat Vekaletının resmı musaa.desını haızdır. Her eczanede bulunur. 
------

~llllllllllllllllllJJllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllfllllll:ıııııııııııfi?' 

Katranh 
Demir Ye 

Müdürlüğünden : 

şose inşaat ilôn! 
Çelik fabrikaları Müessesesi 

Muhammen bedeli 65,000 lira olup 4300 metro kadar 
tulü haiz katranlı ıoaenin fenni ve umumi ıartname muci
bince vahidi fiyatla intası üç gün müddetle Türkiye Demir 

ve Çelik fabrikaları müeaaesesi tarafından münakasaya 
konmuıtur. 

Evrak bedelsiz olarak Karabük'te müessese in~aat mü
dürlüğünden, Ankara' da Sümer Bank umumi müdürlüğü 
muamelat servisinden ve İstanbul' da Sümer Bank ıube
sinden bedelsiz alınabilir. 

Tekliflerin en geç 12. 12. 1939 günü saat 12 ye kadar 
Türkiye Demir ve Çelik fahrikalan müessesesi inıaat mü
dürlüğüne gelmit bulunması ıarttır. Postada t•aki olabile-
cek gecikmeler kabul edilemez. 4587 

.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. -----------------

Doktor, Asistan, Eczacı, vehemşire aranıyor 
TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK F ABRIKALARI MÜES

SESESi MÜDÜRLüCüNDEN: 

:: Hastanemiz için, .. 

---------------:: 300 lira aylık ücretli bir dahiliyeci doktor : - -- -: 210 ,. ,, ,, ,, asistan ,, : - -: 150 ,, ,, " ,, eczacı 5 
S 100 liraya kadar ücretli İngilizce bilir bir hemşire alınacaktır. : 

: İsteklilerin Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü veya İs- : -E tanbul ıubesinin Personel servislerinden temin edebilecekleri it ta- : 
§ lepnamelerini dolduracak tahsil ve hizmet vesikalariyle birlikte bir ~ 
E istida ile doğrudan doğruya Karabük'te Müessese Müdürlüğüne 5 
: 31-12-939 tarihine kadar müracaatları ilin olunur. 4550 : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
ORMAN UMUM MD. 

Muhasebeci ahnacak 
Orman Umum Müdürlüğünden : 
Orman umum müdürlüğüne bağh 

devlet ormanları işletme revirlerinde 1 
calıştırılmak üzere imtihanla muhase· 

b:ci alınacaktır. 
1 - Muhasebecilere 3656 sayılı ka· 

nunun hükümleri dairesinde ayda 170 
liraya kadar ücret verilecek ve ve bu 
kanun mucibince terfi ettirilecekler -
d:r. 

2 - Talip'erin yüksek iktisat ve ti· 
caret mektebi mezunu olmaları lazım· 

dır. 
3 - Memurin kanununun dördüncü 

maddesindeki şartları haiz olmaları 
lazımdır. 

4 - İmtihan 27-12·939 çarşamba gü
nü saat 10 da orman umum müdürlü

ğünde yapılacaktır. 

Boş rakı 

Şişeleri alınıyor 

Yazısız Şiıeler 

S. L. 50 
25 
ıs 

K. 5 
,, " 3 

" 
,, 2.50 

inhisar Şi1eleri 

S. L. 50 K. 3 
,, 15-25 uygun fiatla 

Az ve çoğa bakmaksızın ay· 
nı fiatla almaktayız. Adliye 
sarayı karıısmda sokak için
de Dayıbey rakı fabrikası. 

4629 
5 - Taliplerin 26-12-939 akşamına 

kadar aşağıda gösterilen vesikaları ile 
birlikte orman umum müdürlüğüne Zayi _ 1928 senesinde Zo~guldak yük • 
müracaatları. sek maden mühendis mektebınden almıı 

al ·1 ·· ol.duKum 6-9Z8 numaralı diplomamı _k7Y· 
A) Nüfus cüzdanı, hüsnüh ı mu • bettim. Yenisini çıkartacağım~an eskısı • 

haberi. nin hükmü yoktur. Maden tct~~k ve ara~a 
B) Diploma veya sureti, enstitüsünde maden mühendısı Mazlum 

Öget. 4611 
C) Askerlik vesikası veya sureti, 
D) Varsa bonservisleri veya suret· Zayi - 1931 senesinde Zonguldak yük· 

sek m2den müher.dis mektebinden almıs 
teri. (6210) 16153 olduğum diplomamı kaybettim. Yenisini -----------------1 çıkartacağımdan eskisinin hiıkmü yoktur. 

ZAYILER I Maden tetkik ve arama enstitüsu J.E.P. 
şubesi ır ' i dürü Necdet Egeran 4612 

Zayı - Memurin kooperatifinin 122s I Zayı - 1319 • 1320 senesinde Manastır 
numaralı yiıı elli liralık hisse senedini za· idadisının ıki.ıı.ci sınıfından aldığım tas -
yi ettim. Yenisirıi alacııl(ımdan eskisinin diknamemi rayi ettim. Yenisini alacağım
bülmril 7oktur Kocaeli mebusu Süreyya dan eskisinin hükmü yoktur. 261 ~oııun 
Yitiı, • 4610 • Tahıin Huuit. 4620 

Evlenme ilônı 
Bir evlenme şehadetnamesi ıtası 

zımnında alman tebaasından Bayan 
Margarethe Sara Lank'ın Türkiye 
Cümhuriyeti tebaasından Bay Niyazi 
Şahin ile evlenmek niyetinde olduğu 
ilan olunur. 

Ankara : 6 Birinci kanun 1939 
Almanya Büyük Elçiliği Na. 

İmza : Böcking 
Sefaret Katibi 

4614 

Kayıp aranıyor 
Yenişehirde OkuJa sokakla Selanik 

caddesi arasında bir nişan yüzüğü dü
şürülmüştür. Manevi kıymeti oldu • 
ğundan bulan mükafatlandırılc:ıcaktır. 

Okula ıokak Andaç apartman, No. • 
2 ye müracaat. Telefon : 6370. 

4619 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci GÖZ H~stalıkları 
sınıf mutehaaaısı 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 
sabık göz baıs muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 Tel: 3592 4306 

Dr. A. RIZA TARLAN 
Cebeci Hastanesi 

Sabık Sari ve İntani hastalıkları 
mütehassısı 

Adliye yanı Genç Ap. No: 7 
Muayene saati 10-18 Tl: 1323 

ENVER BAKİ 
Kadın terzisi 

Anafartalar caddesindeki atel
yesini tevsi ederek işe başlamıŞ-
tır. 4569 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6591 

imtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naeit ULUO 

ULUS Basmıevi ANKARA 

1 

Kirallk : 

Ucuz satılık arsa - Etlik, İn.cirlikt'", 
müracaat Sağlık Bakanlığı arkası Sa&hr. 
sokak N o: 13 daire 1. 4~tıJ 

Satıllk ev aranıyor - Yenişehir ve K c.• 
vaklıdere huılutları içinde bulunmak prtıy· 
le be$ altı odalı satılık evi olanlarııt 
"Ulus'' da A,B. adresine yazmaları. Ka • 
lorifer olan evler tercih edilecektir. 

\ 

Bir Bayan için kiralık od:ı Boş veya Satılık - Yapılmakta olan küçük evler 
möbleli b ir oda kiralıktır. Yenişehir, Lo· C tıpi bir hisse senedi satılıktır. Bankalar 
zan meydanı. Emciler ca.ddesi.rı.de 66 No. ca.ddesi Tan terzievi Hafi Araç, Tel: 1626 

K y . evin ik 'nci katı. Tel: 2406 4616 460S 
fralık .. Konforlu I?aireler. - emşe· . . . Acele satılık arsa - Dikmen aafaltınd.ı 

bırde Yuksel caddesınde Mımar Kemal Kıra/ık hane - Demırtepe Necatı bey j 20 M · ·· 1 703 M / 2 f' • 
mektebi karşısında yeni . yapılan apartma caddesi Özveren Ulus Sok. No: 12 4 oda yatla 'v!~i~:c~k~fr. T 1• 153:rsa uygun 46~0 nın beşer odalı ve her turlu modern kon- Sanayi C. Tel: 1953 M. 4617 e ' 
foru havi kaloriferli daireleri kiralıktır. 
Her gün saat 10 ila 18, Telefon : 6499 

't109 
Kalori!erlı daıre - Butün konforu ha· 

izdir. Tek oda veya daire halinde veri • 
lir. Posta Cad. Hal karşViı H.mcf Ap: No. 
4 de müracaat Tel: 3714 4428 

Kiralrlc yenı daıre - Y enişehirde Yük. 
sel caddesi yanıooa Ada'tale sokagında 16 
No. lu Bilkur apartımanında 3 o<la, l hol 
ve geniş balkonlu bir daire 52 liraya. 
Tl: 6972 44-38 

Ucuz kiralık daire - 2 büyük oda 1 hol, 
hamam, mutfak kullanı,Jı Maltepede ima
litı harbiye evleri . yanında; Maltepe bak· 
kah Abduliah'a müracaat. Tel: 3921. 

4445 
iki ve be:; odalı kiralık daireler 

Bakanlıklar arkasında Jandarma mektebı 
ciı; arında, Kızılaya beş dakikalık mes3fe· 
de Nazlı apartm:ınında her turlu konforu 
haiz daireler kiralıktır. Saat 17 ile 20 a· 
rasıntla 1063 nuıııaraya telefon edilebilir. 

4474 
Kiralık daire - Kavaklıda Güven ev • 

teri No. ıs üst kat. 3 bıiyiık oda, 1 hol ve 
tam konforlu, tamamen muşambalı. Nafıa 
VekUeti su islerınde muhendıs Remziye 
mıiracaat. 4479 

Kiralık - Geniş manzaralı üç daire 5 
oda l hol 2 antre 2 balkon elektrik su ha· 
vagazı Maltepe tJstiın sokak No. 13 As • 
lanoglu apartman üst kata müracaat. 4502 

Kiralrk oda - Bakanlıklar karşısı, iki 
kişilik bir aile neztlinde güzel, ikinci katta 
bir oda aylığı 20 liraya bir bayan için ki· 
ralıktır. Tel: 6440 dan B. Hüseyine mura· 
caat. 4533 

Kira!Jk daire - Ulus meydanında Koçak 
hanında 1. ci katta büro için bir daire ki· 
ralıktır. Kalorifer, asansör vardır. Kapı • 
cıya müracaat. 4535 

Kiralık - 20, 25 li raya kiralık bilyiik 
odalar. Y. Şehir, 1. İnönü caddesi 30 No. 
lu Y. Şehir benzincisine müracaat. 4548 

Kiralık daireler - Maltepe son durak
tan 150 M. ilerde asfaltta, manzaralı bal • 
kon taras 3 oda 1 hol ba.ıyo ve konforlu 
dair elet. Ti: 5522 4552 

Klralılc oda - Aile y ııın bir bayım 

için Sağlrk Bakanlığı karşısında Çağatay 
sokak No. 22 Soydaş Ap, 3 üncıi dairesin-
de. 4556 

Kiralı} daireler - Yenişehir Örenli so. 
kak Abad apartımanı 2 ve 3 er odalı kon· 
forlu daireler. Kapıcıya müracaat edilme-
si. 4557 

Kiralık oda - Bir kisi için mobilyalr 
kaloriferli. Odada akar su, Kb:ım Özalp 
Cad. No. 30 daire 6 ya müracaat. 4561 

Kiralık - Öncebeci Kurtuluı istasyonu 
karşısı asfaltta 2 ci muvazi Ta$kenf so -
kak No: 37 de 3 çer odalı konforlu 2 daire 
ve bekarlar için 2 oda. 4575 

Kiralık - İki möbleli oda güne$1İ, bü
yük. 25 ıer lira. Banyo çamaşır ayrı ay • 
rı veya beraber boş olarak verilir. Kızılay 
Demirtepe Unınç sokak 5-A Tel: 3425 
Orhan. 4588 

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

Kiralık daire - Postane caddesinde U· 
fak bir daire kiralrktır. Tel: 1317 4593 

Kiralı~ 1 veya 2 oda - Kalorifer, sı • 
caksu. aıle yanında, müracaat ubah 8-10 
akşam 5·8 Yüksel cad. Mimar Kemal mek
tebi karııısında yeni apartman ik:nci daire 

4595 
Kiralık - Çıkrıkçılar yokuşunda Dok -

meci oğlu Ap. 4 cX!a!r nezareti miıkemmel 
bir daire altındaki manifaturacıya müra -
caat. Tel: 1283 4603 

K~ralık -. Bakanlrklara çok yakın iki 
büyuk oda hır hol bütiın konfor Kalori· 
fer Demirtepe Akbay sokak No iı Tele -
fon: 6Z28. 
Kiralık oda - Selanik cad. orman mü -

düriüiu yan~n~a Yeşil Ap, No. ı. Bir bay 
veya bayan ıçın aile nezdinde mobleli bir 
oda. 4606 
Kir~lrk otfa - Mobilyalı veya mobilya

sız guz.~l .. bır oda kiralıktır. Yenişehir İs· 
met İnonu cad. Loıan alam Emciler so • 
kak No: 71 4607 

Kiralık katlar - Cebeci Musiki mual • 
!im mektebi kareısı karakol yanında 3 oda 
1 hol havagazı, su. elektrik mevcut binada 
1, 2, 3, CÜ katlar. İçindekilere müracaat. 

4609 

Kıra/ık oda - Sanayi cad·lesinde, ka • 
loriferli soğuk, sıcak su ve banyolu ucuz 
fiyat la Telefon No: 2181 Yeni sinema Ü· 
zerinde Hayri Dilmana müracaat. 4(i22 

Satılık apartman - Maltepenin en hi • 
kim yerinde 4.5 daireli bedelinin 340 ı 
borçlu bol iratlı Tel: 1538 4631 

Satılık arsalar - İstasyon arkasında Mu. 
Kiralık - Bayan için 1 veya 2 müsta· hafız alayının bulundugu sahada imarcı 

kil o<la Bakanlıklar, Sümer bakkalı Meşru- parsellenmiş küçuk çapta arsalar. Tel : 
tiyet caddesi sonunda Ataç sokak No: 18 11538 4632 
Alt kat. 4623 

Acele satılık ev - Bakanlıklar kar,ı • 
Kiralık oda - Aile yanında boıs bir O· sında iki katlı manzaralı ev utılrktır. 

kak Onuncu yıl Ap. son kat. 1 4624 
da kiralıktır. I$ıklar caddesi Güzeller ı;o· ı Tel: 1538 4633 

Satılık apartman - Ankaranın her sem· 
Kiralık - Konforlu ucuz daireler. Önce- tinde istenilen bodeJle kirgir beton e• 

beci Bağaturlar sokak Tangut Ap. İçinde· apartman Tel: 1538 4634 
kilere miıracat. 4528 

Satılık : 
Acele s.1tılık arsa - Dikmen.de nahiye 

binası karşnında asfalt üzerinde kuyulu 
bağ ve meyveli 100 metre cepheli 5585 
metre Tel: 24-06 Bayram C. No. l 4446 

S:ıtı/ık bağ v~ ev - Keçiörende Cami 
yolunda otobüse çok yakın baglı ağaçlı 
uç katlı su ve elektrikli çok ucuz Tel: 2405 
Bayram C. No: 1 4447 

Satılık ev - Demirlibahc;ede iki katlı 
sulu elektrikli 400 M arsalı 35 lira icarh 
manzaralı çok ucuz Tel: 2406 Bayram C. 
No:l 4448 

Satılık arsa/ar - Sanayi caddesi üzerin· 
d~ _apartman ve magaza yapmıya müsaıt 
kuçuk çaplarda Tel: 2406 Bayram C. No. 1 

4449 • 
Satılık apartman - Ankaranın en i• . 

lek ve merkez yerinde 5 kat 5 daireli 2500 
lira iratlı ucuz fiyat Tel: 2181 Yeni si • 
nema üzeri. 4472 

Satılık arsalar - Yeni meclis inşaatı 
ile Rus sefareti arasındaki sahada parsel· 

iş arayanlar : 

iş aTJyor - Orta mektep merunu dalr1t~ 
lo bilen bir bayan miiessese veya ticaret• 
hanelerde katiplik veya buna benzer bir ıf 
aramaktadır. Ulusta M.E. rumuzuna melc
tupla müracaat. 4521 

lş aTJyor - Yazısı güzel muzaaf ve 
amerıkan usulleri bilir bir muha p ak • 
şamları çalışmak istiyor. Uluca:ılar Işlı.C 
sokak No .17 Muraf:er. 4559 

iş :ırr11or - Büyük müessese ve fahri • 
katarda çalışmış tecrubeli b ir muhasip 11 
arıyor. Ulu:.ta K .D. rumuzuna mektup a 
mıiracaat. 458~ 

iş arıyor - Türkçe bilen ecnebi bir Ba· 
yan iyi bir aile yanında iş arıyor. Mek • 
tupla Yenişeh i r postrestant M. 113 miı • 
racaat edilmesi 4585 

iş arıyor - Bir yüksek mektep talebesi 
öğleden sonraları çalışmak üzere bir mıı• 
esscacde veya talebelere ders vermek ve 
mür~bbiyelik gibi bir iş aramaktadır. U • 
lus'ta K.E. rumuzuna mektupla muracaat. 

lenmiş ucuz ar&alar T. 2181 Yeni ainem3 l:s arıyor - Türkçe ve fransızca bilen 
ıizeri 4511 tecnibeli bir muhaaip ie arıyor Ulua'ta mu· 

.. hasip M. B, rumuzuna mektupla müra • 
Satılık arsalar - M. Mudafaa yanın<laj caat edilmesi 45-48 

imar dahıli parselli küçük çaplarda çift ' 
dairelik manzaralı bol hava guneşli çok ls arıyor - Tıirkçe de konuııan bir al· 
ucuz Tel 2406 Bayram C. No: 1 4517 man miırebbiye 3 yaşından yukarı çocuk .. 

Sat1111: ar "' r - 1 a bak k i in · arı :or. Y en!Jeiıir p, 
k d 1 b 1 

.. 
1
. h !itan . "P. 1t0ı1 

arşısın a manzara ı o guncş ı er ye 
re yakın fiyatları 2000 - 250il liraya kadar 
Tel 2406 Bayram C. No. 1 4518 i c. verenler : 

Satılık apartman - Cebecide Mülkiye ~ 
mektebi arkasında 4 daireli garajlı bankaya 
borçlu tam iratlı ucuz bedelle Tel: 2406 
Bayram C. No. 1 4519 

Satılık apartman - Ankaranın piyasa 
mahallin.de manzaralı bol hava ve gü • 
neşli ayrıca 5 dülclı:inh senevi 12000 lira 
iratlı Tel: 2406 Bayram C. No: 1 4523 

Satılık otomobil - Arimet dolayısiyle 
iyi halde bir otomobil acele satılktır. Çık· 
rrkçılar yokuşu Şenyurt Ap. No. 8 her gün 
öğleye kadar. 4524 

Acele devren satılık lt.abvehane - Ma· 
mak'ta Kayaş cad. üzerinde 83 No. lu Uğ
rak kahvehanesi devren satılıktır. İçindeki 
müstecirine müracaat edilmesi. 45-46 

Acele satılık arsa - Yenişehir Demir· 
tepe F. Çakmak S. 620 - 831 M2 arsa ucuz 
fiyatla verilecek, Tel: 1538 4563 

Satılık arsa - Yenişehir Selanik cad. 
423 M2 Kızılırmak cad. 648 M2 ana uy -
gun fiatla verilecek. Tel: 1538 4564 

Acele satılık arsa - Maltepenin en 
hakim yerinde 580 • 810 M2 arsa ucuz ve-
rilecek, Tel: 1538 456S 

Satılık arsa - İsmetpaea mahallesinde 
Çankırı cad. 48 M. cepheli inşaata elveri~· 
li ehven fiyatla. Sanayi cad. 82 Ti: 1953 

4566 

Muhasip aranıyor - İnpat iılerlndO 
çalışmış iyi türkçe ve franaı.ıca bilen tec• 
rübeli bir muhasip aranıyor. Şimdiye ita • 
dar çalııtıgı yerlerden aldığı bonservisle· 
riyle Y enişehirde İsmet İnönü caddesinde 
78 numaraya müracaat. 4590 

Tornacı aranıyor - Bir tornacıya lü • 
zum vardır. Ankara Soğukkuyu Fort p • 
rajı yanında Remann Demirsev'e müra • 
caat • 461S 

Bir sekreter almacak - Almancadan 
türkçeye tercümeye muktedir bir Bayan 
aekreter alınacaktır. Diğer bir fazla lisan 
bilenler şayanı tercihtir. Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü Mineraloji servisi ıefi 
Dr. Schrödere müracaat. ~2'6 

Aranıyor: 

Aranıyor - Bllyük terzihanelerde ea -
hşmı• ve kendilerine guvenen erkek "' 
kadın işçilerin Işıklar ca.ddesinde Tra.kyl 
Ap. M. Adam terzihanesine müracaatları. 

4510 

Aranıyor - Taşrada almanca dersi ve
rebilecek bir bayana ihtiyaç vardır, Ulu•• 
ta R. K. M. rumuzuna müracaat. 4555 

Satılık - Demirtepe'de metresi 4 lira· Aranıyor - Satılık veya kiralrk iyi bit 
dan arsalar. Sanayi caddesi No. 82 Tl: 1953 piyano aranıyor. Posta kutusu 2<>42 (Anka• 

4567 ra) ya mektupla muracaat. 46()4 

Satılık - Ankarada Ulus gazetesi mat· 
baası sırasında parke yol üzerinde satılık 
arsalar. Müracaat Sanayi caddesi No. 82 
TJ: 1953 4568 

Satilrk arS11lar - Yeniıehir Nafıa Ve • 
kilcti karşısında Atatürk bulvarında. Sa· 
nayi caddesi No. 82 Tl: 1953 çe müracaat. 

4570 

Satılık - Sanayi caddesinde imarca 
parsellenmiıs dört kat Ap. "4 dükk~n yap· 
mağa müsait arsa. Sanayi ca.d. No. 82 
Tel: 1953 4571 

Kiralık daire aranıyor - 2 odalı kalo • 
riferli ve tam konforlu Yenişehirde (iinee• 
1i ve manzaralı bir daire 1·1·940 dan iti
barc:ı aranmaktadır. Tel: 5108 müracaat. 

4622 

Ortak aranıyor - Fransadan diplomalı 
bir bay, bayan eapka salonu açmak il.ıero 
sermayeli ortak arıyor. Müracaat P. ini • 
tusu 180 Ankara. 4635 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -- -
KiralıJc möbleli oda - Aile nezdinde Satılık_ Ucuz. 7 parçalı modern maon 

Yenişehir Havuzbaşı civarı - Ulus'ta N. kapla.ma yatak odası takımı Tel: 2240 4584 
~ Düşman çocukları i 
- -R. rumuzuna mektupla müracaat. 4615 

YENi SiNEMA 
BU GÜN BU GECE 

Fransızca sörlü 

HONOLULU 
Baş Rolde 

Brodvay Melodilerinin yaratıcısı 
ELEANOR POWELL 

Tabiat dekorları arasında binbir cüzel
liklerle dolu büyük REVÜ filmi 

DİKKAT 
Bugünden itibaren normal seanslar 
14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece : 21 de 
10 ve 12 de ucuz halk matineleri 

., ı 111111111111111111111111u1111111111,,. 

HALK ve SUS Sinemalarında 
BU GÜN BU GECE 

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

TÜRKÇE SÖZLÜ BÜYÜK KOMEDİ 
rANASA REVUSÜ'nün iştirakiyle çevrilmi$ zevk, neşe ve kahkaha tıımıdlr. 

BAŞ ROLLERDE 
HAZIM - VASFİ RIZA - HALİDE - MAHMUT - FERİHA TEVFİK 
- ŞEVKİYE - Musiki ve prkıları hazırlıyanlar : VESFl ve SABAHATTİN 

SEANSLAR 
SUS'da: 12 - 14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da 

HALK'da: 14.30 - 16.30 - 18.30 - GECEt 21 de 
Gece için her iki sinemada balkon biletlerinin gündüzde!'! aldırılm3s1 

ehemiyetle rica 0'11r.11r. 

UCUZ HALK MATİNELERİ : SUS'~a: 10 ve 12 de 
Halk da: 10.30 ve 12,30 da 

YENfSlNEMADA yarından itibaren Normal Seanslar: 14.30 • 16.30 :I&Jô Gecel;,i 21~ir 
~ ~ 


