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Ulua Bumum 
Çankın Ca.ddeai, Ankara 

1 ~Jgrafı Uluı - Ankara 

• TEiiFoN 

Piyango dün çekilmi~ 20D.OCO 
liralık büyük ikramiye 10.326 
numaraya isabet etmi,tir. Dün 
kazanan numaraları s r sivle 
4 üncü sayfamızda bulacaksr;.ız. 

~KURuş 
Müessese Müdüril 
Başmuharrirlik 
Yazı İşleri Müdilril 
Yazı iıtlcri 
İdare 

1144 
1371 
1061 
1062 
1064 

ADiMi% ANC>IM1%CIR. 
·~~~----~~~--------~------~~~~~ 

a bk denizinde Sovyet hak· miyeti 
~inlandiya heyeti de Moskova'ya vardı 

Finlandiya'nın Rus 
.teklif ini -reddedeceğ· 

' .. . " . . 1 ! . ' . . 1 

- I • ~ ' 

tahmin edilmekledır 
·. ı-·, ·".'-~~··· ...... ~"""'\,:":·· . • ~ '\.. .. . . . . . - 1 

Sovyet kıtalan Fin hududunda_ toplanıyor 

Sovyetlerin İsveç ve.Norveç'ten de 
istekleri olduğu haber veriliyor 

Helıinki, 11 a.a. - Silah endüstrisi ve harp levazrmr müessese
leri günde adciz aaatten fazla çab§mak için mezuniyet almışlardır. 

Finlandiya delege heyeti bu sabah Moskovaya varmıştır. 

l Sovyetler Birliği Litvanya 
. 

1 pakti da imzalandı 
Vilno Litvanya'ya iade ediliyor 

Sovyet • Estonya paktının tatbikine boşlandı 
dört Sovyet harp gemisi Tallin limanına gelecek 

Moskova, 11 a.a. - 3 ilkte§rinde haılıyan Ruı - Litvanya m··::: -
kereleri dün gece bitmi, ve bir kar9ılıklı yardım paktı imzalanmış
tır. 

Finlandiya'nın merkezi Hel6inki'den bir görünii~ 
Rusya Litvanya'ya Vilno ~ehri ile Vilno arazisini iade etmekte 

ve Litvanya topraklarrnda asker ve tayyareler bulundurmak hak
kım kazanmaktadır. 

Orgeneral Orbay'ı 

kabul etli 

Fransız gazetelerine göre 
-ı Bir Litvanya ekonomi heyeti bu

gün Moskovaya gidecektir. 

Hitler müttefik peşinde ! 
Roma'ya mühim bir zatın 

gönderileceği bile söyleniyor 

Baltık'ta Sovyet hakimiyeti 
MoskoYa, 11 a.a. - Pravada gaze

tesi yazıyor: 
"Sovyetlerin milletler arasında ba

rış, iyi komşuluk ve dostluk münase
betleri muvaffakiyet üzerine muvaf
fakiyet kaydeyleml tir. 

10 eylülde Moskovada Vilno şehri-
nin Litvanya cümhuriyetine devrini 
ve iki memleket arasında karşılıklı 

yardım taahhüdünü ihtiva eden mu:ı
hede imza edilmiştir. 

Budapeşte, 11 a.a. - Macar gazeteleri, , 

Y. • k Finlandiyanm kendi istiklaline veya hak • 
Sovyetler Birliği, Litvanya ile ak

tettiği bir muahede ve keza daha e
vci Estonya ve Letonya ile akteyledi
ği muahedeler vasıtasiyle, hudutları-t larma vuku bulacak her türlü tecavüze aen ı n u u z:ır;ıi mukavemet göstereceğini tebarüz ct

tırıyorlar. 
"Azest" gazetesinin Helsinki muhabiri, 

e l Finlandiyanın icabında ıı.illihla mukavemet 

Ve te Sl r er edeceğini bildirmiye resmen mezun oldu -
ğunu yazmaktadır. 

1 

Finlandiye Sovyet taleplerini 
Falih Rıfkı AT AY reddetti 

1"' --- 'R•"Yekiti Mösyö Daladi- Kopenhag, 11 a.a.- Burada kuvetle tahmin 
4:1.y - devı•:t t'"eısının nutkunu \oı'\.u ..... .,.~ •'..!. • ..., .. 7 .. :a.-ıoo,,&&t.U.h ! • • uu ~-

herke. .,.;b' 1 h''l· t yadan vaki olan talepleri, her halde red-
llıi •·,. 1 an amıı ve u asa .e • dedilecektir. Nitekim Finlandiya büyük 
lı ttir: Polonya'yı mahvetlım. şehirlerinin tahliyesi bunu göstermekte -
~ .. rbi durduralnn. Zaferimin taadi- dir. . 
lci • Ih • • • • b' k f Laponyada ve Potsmei limanında sovyet 

e m un tanzımı ıçın ır on e- !erin gözü olduğu zannediliyor. Bu !ima -
l'&ııa kuralım.,, nın Finlandiya irin büyük bir kıymeti var-

Möayö Daladiye'ye göre, teca- dır. Binaenaleyh, Finlandiyanm bu limanı 
\r\iı- k b b d .. f'kl elden c;ıkarmıya razı olmıyacağı kanaati 
., e ar§ı ar e en mutte ı er, vardır. Sovyet krtalannm, Sovyet Rusya 
enııtiyetin her altı ayda bir tehdit şimalinde tecemmu etmeleriyle de açıkça 

edilıııiyeceğine dair ve kati temi- sab~t olduğu üzere, ~ovyetle~in b~:ı.'ıca he-
!ıat al k d .1 Ah ld b defı Pothsame oldugu tabının edılıyor. 

mcıya a ar ıı a ı e en ı-

raknuyacaklardır.,, Finlandiya partileri arasında 
görü§ birliği 

Bem, 11 a.a. - Finlandiya partilerinin 
hepsinde, harici siyaset b:ıhsin<le müşahe. 
de edilen tam görüş birliği şayanı dikkat
tir. 

&sler Nachrichten gazetesi, Helsinki-

Ribbentrop Roma'ya Hitler'in bütün tekliflerinin 

nutukta tasrih edilmediğini bildirmiş 
Paris, 11 a.a. - Bazı sabah gazeteleri, alman sulh taarruzunun 

akibetinden bahsetmektedirler. 
Jur - Eko dö Pari gazetesi diyor ki: · 
"ltalya'nrn Hitler'in nutkundan memnun olması için hiç birse

....,.,4-~o .. ~o yo :u:r. u iti la muhasamatın bidayetinde ittih&z ettiği 
karar mucibince bitaraflığını muhafaza edecektir. İspanya'da ge
neral Franko, frankistlerle çarpışan bir devletle ittifak eden AJ
manya'mn lehinde hareket etmiyeceğini sarahaten söylemiştir.,, 

lngiliz Kıralı S. M. Altıncı Jorj 

Londra, 11 a.a. - Türk aske
ri heyetinin reisi general Orbay 
bugün kıral tarafından kabul e
dilmiştir. 

Övr gazetesinde Mme. Tabouis, ay
nı mevzua temas ederek §Unları ya
zıyor: 

"Hitler, yalnız kaldığını anlıyor. Ha
kikaten yalnızdır. Onun için kendi
sine bir müttefik bulmadan taarruz 
etmiyecektir. 

Hi tler, bugün bilfiil atıl bir vaziyet 
te bulunan eski bir müttefikinin yar
dımiyle kendine bir müttefik bulma
ğa çaiışacaktır.,, 

Bapekilin nutkunda Lehistan
daa kıaaca bahsedilrniıtfr: "Bu 
~leketin akrbeti yalnız iki dev· 
leti ali.kadar ettiği söyleniyor. Ce -
Vap olarak, bu akıbetin en başta 
Polonyaldan alakadar ettiğini söy den aldığı husu~i bir telgrafa nazaran, *f.<" 

nın emniyetini temin ve müdafaasını 
daha ziyade takviye eylemektedir. 

Keza Sovyetlcr Birliği, müdafoala 
rı zayıf olan komşu devletler için em
peryalist devletler tarafından mevcı..t 
tehlikeyi de b:rtaraf etmektedir. 

Bu suretle bütün Baltık denizi bo
yunca çelikten bir sovyet müdaf~a 

(Sonu 5 ıncı "ayt dd) 

Bitara 
Fakat icabmda m~! re 

harekele mu' tedir bir 

Ba 
bo 

an 
leriz .,. 

R.dyoda İngiliz milletine hitap 
eden muhalefet lideri Attlee de 
~a11tag nutkunun teklif değil, fa
• a.t talep mahiyetinde olduğuna 
ı~aret ederek, sulhun birinci şartı, 
~CC.vüz metodunun terkedileceğine 
~ılmak ve müşterek emniyet te
aıa edilrnek olduğunu söylemiştir. 
lııgiltere baıvekilinin de aşağı yu
~a.n aynı noktalar Üzerinde duraca· 
gı tahmin olunabilir. Belki de Mös
l'Ö Çe.mberleyn Rantag nutkun
~aki. cümleleri geçen sene harfi 
h arfıne Berchtesgaden'de İ§ittiğini 

Hogland adaları hakkında müzakereye gi- Lon<lra, 1 l a. a. _ Halen tnı:iltere· 
rişilemiyecei?;i yolundaki kanaati mevzuu· de bulunan Tür1< Askeri Heyeti Rei
bahsetmektedir. sinin refikası Bayan Orbay, 1935 senesin-

Bitler Roma'ya birrsini 
gönderecek 

Dükreş, l1 a.a. - Royter: 

atırlatacaktır. 
Sulh taarruzunda bulunanlar, 

~a~i P~lonya'yı iade etmek ve Hit· 
erızmı ortadan kaldırmak mümkün 
~~~adıirna göre, garp cephesi har
-~n~n devamı lüzumsuz olduğunu 
1 dıa etmektedirler. Halbuki fran· 
Sız y • ·ı· e ıngı ız nutuklıırmda ve neşri-
Yatınd .. f'kl · . . . a! ınutte ı erın harp gayesı 

Zira, Aaland adalarında ruslar tarafın · de İstanbalda top!anan beynelmilel kadın
dan kaleler in.şa edilmesi Finlandiyamn lar konferansında İngiliz kadınlarına karşı 
e~niyeti. bakır;ıın:lan ta.haın'!1_ül edilemez gösterilen misafirperverliğe bir mukabele 
bır tehdıt te$kıl edecektır. Dıger taraftan, olmak üzere tertip edilen kabul resminde 

( Sonu J. üncü sayfada) 1 University Womens Clubu'nun misafiri o-
larak hazır bulunmuştur. 

Garp cephesinde Alman f aaliyeli 
Bitaraf bir kaynağın haberine göre 

Hitler cepheye gidip 
yıldırım harbi yapacak 

Mme. Tabouis, Hitler'in etrafında 
bulunanların kendisine mareşal Gö
ring'in veya diğer bir büyük şahsiye
ti Roma'ya gönderrneği tavsiye ettik
lerini iddia etmektedir. Bu zatın vazi
fesi şu olacaktır: 

1. - Almanya'nın iaşesi için müza
kerede bulunmak, 

2. - Alman sulh tekliflerinin mü-

(Sonu 5. inci sayfada) 

C. H. P. Umumi idare 

heyeti toplantısında 

Cümhuriyet Halk Partisi U
mumi idare heyeti sah günü haf
talık toplantısını yapını§ ve ruz
nanıesi·ne dahil parti i§leri üze
rinde müzakerelerde bulunarak 
icabeden kararları almııtır. 

Alman Hariciye Naz.ın 
Fon Ribbentrop 

Hudıtdun ikı tarafındaki kıhatın karşı
lıklı olarak çekilmesi hakkındaki macar 
romen anlaşması üzerine, romen matbua. 
tı. bir. do~u · cenup Avrupası blokµ teşek
kulu ımkanından geniş bir surette bahset -
me'ttedirler. 

Sofyad_a c:ıkan Slovo gazetesinin, küçük 
devletlerı alman tehlikesini kar ılamıya 
sevkeden makalesi Universul gazetesi ta • 
rahnrlan şevk ve müracaatla karşılanmış 
tır. Universul, başmakalesinde, bitaraf kal
makla beraber, icabında müşterek hare -
kette bulunmıya muktedir bir balkan blo
kunun teşekkülü imkanını knydeylemek -
tedir. 

Hif ler'in sulh teklifleri ha kında 
.... .., ı:w • - - .... ..,..,,., __ __. __ __ 

8. Çemberleyn bugün 
beyanatta bu'unacak 

t~'rndı bılhassa bir üçüncü nokta füı-/ 
Une toplanmaktadır: teminatlı 

sulh ve beyn lmilel emniyet! ' " 
'h Harp gayesi eski Polonya'mn f-' 

Hava Nazırı İngiliz tayyare.erinin 
kazandığı muvaffakiyetleri anlattı ı, Ya edilmesine hasrolunduğu za

?"1an, aovyetlerle bir harbe girişmek 
ıcap ettiği hakkındaki mantık bu 
au_:etle, kuvetten dü~üyor. F~kat 
nıuttefikler Polonya h11kkmdaki al
nıan §artını kabul ederek ve Al- ı 
1"'1nnya'nın diğer ihtiyaçlarım da 
~?n~erans mn&asındA. tatmin etmek 
ndınde bulunmu' olarak b. • 1 Ah. v , ır mag-
tı ~Yet muah desi imza etmek ni
Yetınde de;;.ildirler Öyle g·· .. ·· k' b' " · orunuyor 1 ır &ulha varmak için bütün me-
~~ıe, yeni Polonya'nın teşekkül e-
:_:ııları.?ı .~Ültefik!erin ve Paria'telci 
• . h. hukum tinin de razı olabilece
~ı. bır tarzda tesbit etmekten ve te
~lln":tlı ııulh'un tarifi ve ıartlan 
zerınde ani "~maktan ibaret kal

( Sonu S inci sayfada) 

Garp cephesine •eı>kedilen ingiliz toplarından biri 
_ Garp cephesi vaziyeti hakkındaki haberlerimiz ü~üncü sayfadadır _ 

Cümhuriyet bayramı 

akşamı Ankarapalasta 

verilecek ziyafet 
Haber aldığımıza göre 29 İlkteşrin 

Londra, 11 a.a. - Avam Kamarasında John Simon, harp hak
kında Çemberleyn tarafından yapılacak beyanatın yarınki p~r
ş~mbe gününe bırakıldığını söylemi! ve dominyon hükümetler:
nın reyleri alınmak üzere tedbirler alındığım ilave etmiştir. 

Cü~huriyet bayramı akşamı Harici- Kingsley Wood da şunları söylemi~ 
ye Vekili Şükrti Saraçoğlu Ankara .ır: 
Palas otelinde bir akşam yemeği ve· . -:-- Biz sess~z çalıştığımız için mesa

ımız nazarı dıkkati celbetme~. harbin 
recektir. Cümhurreisimizin huzuriy- 'Ik d .. h f ' 

ı ort a tasında İngiliz tayyareleri, 
le şereflendirecekleri bu ziyafete Ve- alm~n tahtelbahirlerini keşfetmek ve-
killer Heyeti azası, ecnebi sefirler ve ?'~ tıcaret gemilerine refakat etmek 
Büyük Millet Meclisi azasından mu- ıçın y~ptı~ları keşif uçuşlarında takri 
tat olanlarla yüksek devlet memurla- ben bır mılyon mil mesafe katetmi~
rı refikalariyle beraber dbet cdile- ı !erd_ir. 10?' den fazla kafileye refakat 
ccklcrdlr tmışlerdır. Tayyareler ekseriya, duş 

• man kuvetlerinin yaklaştığını ve al -

man tahtelbahirlerinin mevcudiyeti· i 
donanma efradının görüş kabiliyetini 
çok tecavüz eden mesafelerden haber 
vermişlerdir. 

T ayyaralerin hizmetleri 
Yapılan işin kıymetini takdir et· 

mek için yalnız tayyarelerin yapmaba 
muvaffak olduğu taarruzların mıkta~ı 
nı nazarı itibare al k d ~ deg~ il-
rl , ma ogru 
ır. 

Esirlerin ifadelerinden antaııtdığı· 
(Sonu .S ıncı sayfada) 

n 
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Yazan: Sadreddin ENVER 
Almanya harbı idaçıe ettirebilmek 1 ce ithali hemen hemen imkansız ad

için petrolden onra emin e ithal oluna !lir. Zira 'aımanyarun kalay a
& ecburiyctinde olduğu diğer ip i- tıcıları Arjantin, Bolivya, cenubi A
daı maddeler mevcuttur. Hem pct- merika ve Avustralya idi. Deniı: yolu 
rol Üıtiyacınuı bir kısmım Sovyet açılmadık a bu cevh derin Almanya· 
.u radan ve Romaayadan k r!jıl, m - ya muvıı:rala:ı beklenemez. 

sı iıımfuu olduğu halde diğer madde- tk· • d , 1 • d Al . , • . ıncı rece macıen rın c man 
lenn tedarıkınde tıvar memleketler- >~ "ti ı· "dd ·· k·ı b' fb • , . · .. ya ı ıa ı cı en muş ı ır a a 
ne de bulunma ı ylizünden d ha bu- 1 n~ tm k d' • d · · . . ... z e. ı r. ntımuan nn nı 

l k mu kıla la kıı.r ıl ıar.ağı t hmin Al Tü ki ç· B ı· d n dir manya r ye, ın 'c o ıvya a 

Bıy~~· Al d bo aatın !makta idi. Halbuki buglin için 

• 

muk 

ULUS 

r nsııek ile rel) N .. f 
ele i t ibik tı bi nü 

fı d 1 m sla enemesl 
t tanb , 11 (Telefonla) - 1 urk - Fran· 

tıız icarct anla ıına ek olacak yeni aıu
ka1rele ile yeı 1 bir de,·rcye giren iki mem • 
lekct tlc&r tinin tbikatı lizedndc burarla 
alakalı makamlarla r ıı,;ı:ı: malıamlııtt a
ra ında temaslar y pılmaltUdır. Öğrendi
ıılme ., . e bu nıih kerelcır kıırtılıklı id -
hallit ve ıhracatta uıımt kol ylıl:lnr gils • 
terllme-i esa ı ıizeıiıv.lc yapılınaktıdır. 

Türk - İtalyan ticari 

münasebetlerinde 

inki af ! 

r 

1 

aca 

12. 

y o 
•• • un 1 y 

" 
u~ gü lü ~ hı ~ ri 

Üç gündenberi şehrimizde bulunan Ank rn viYy · 
za aymakam1an dün de öğled n evel ve nra 
la tı y pmış ve bu seneye ait m1!sııilerini çok f 
ikmal etmi~lerdir. Vali muavini B. Oila er Ar 

o - 193 

toplanan kaymakamlar dünkü topl ntıla.rda """"''·•"•uu:u 
halardaki ihtiyaçlarını anlatmışlar ve bu ibtiy8ç rı 
s .da dü_üncelerini söylemi 1 rdir. Bu topl tıd v'I" 
rei leri de hazır bt !unmuş ve kayma am!arm dil . 
di en sonra bun r üzerinde izahat vermis eld ki 
resinde isaf ı kabil olanlar h kında tntbi~t 
1 r almışlardır. 

-

ugun manyıı a en 1 iptidai b .. ·· b ı k 1 ı d · 1 
drl d k .. .. .. d utun u mem c et er e en L •o u 

m e ma en ınuru Ur. !manya k d ~ _, b h • d JT• apan ıgmuan u cev erın .uım-

1 anbul, 11 (Telefonla) - on zaman -
lıırda ltalya ile carct mliaaııehctlerlm z • 
de bilyllk bir ınlrisııf &Öte çarpmaktadır. 
Buırün başlıca i lyan pamuklu mensucat 
firma! nru t m ilen Ringar ·ıımjn· c bir 
fabrıkacı 11 nbula gclmistir. Bu .:at bu
ra:la.n 4 milyon Hrcıl!k p muk m b:ıyaası 

Dahil.iye vekil· i. nufllli k.ayıtlattnın yc
nllıerunes! mak iylc nbıt ıı:-lılin~ki bc
yanııameledc yapacaft mif yazımı etra • 
fındaki haztrbkl rına d van1 etmektedir. 
Vekalet yapılacak ııüf yazwı a.it b r 
.deııemc taUı:natname ! luı:nrlamı tır. Bu ta
limatnameye ı:..:ıra Dahili')re velile 
tesbit edecej;i yerlerde vı: ııünlerde hiç 
bir hnltuki kıymeti haiz olın.ı.mak U.:ere 
yazım d~nemelcd yapiliıc lrtır. V c lct, 
deneme için lüzurnlu evral:ı ~ evı:l ya
zrm yapıl:ıc.ak mıntııkal:ı.r.ı tevzi e nu bu· 
lun3c.alrtır. Vill>· ı ve kazalarda bu yazım 
İçin vllli ve kaymak mi nn re sliıı'nde bi
rer konusyon kurul:ıcaktu. Ko:niıyonlat' • 
da miııldcıumuınıler, ııiifus müdür veya 
memur-lan, idare heyttl ve bclctllye aıeı: -
lia! tanıfrndan in•ıb::ıp olu.:acıık birer ilza 
bulunacaktır. Müddelumıunilik l kil!tı 
olmıyan yerlerde ko · yonlanı ıulh vcyıı 
hulnık hiklmlcri l tlr edecektir. Şehir 
ve kasalxıl rda 200-300 nüfuslu bir mınta
kaya bir nufus yazımı deneme meı.ıuru 
ve be mm akay da bır kontrol mcmııru 
ıayin oluMc:aktır. Kdy'cnn b rbirinc il -
za.klıiı ve y kınlı •ı •·c d nr. ı • ı ve nıJ. 
rua mll:taıı ııö:ı: önimde tu ol mk bir kaç 
köye bir kon rol memuru tayın edllecc -
iini kom ııyonlar tcı;bıt edecektır. 

Sırasiyle bütün kaymakamlar kaza-r---------------
bu nimetten azami derece i tifade burg'a e ki imkansızdır. 
temin etmek edir. Kendi dahilinde bu 
Iunmıyan bir ço maddeleri kömiir- Harp ve demir sana ii için çok r.lU· 

him mevkii olan krom cevheri i tih· den çıkarmaktadır. Bunlar arasında 
p.ırafln, makine yağlan. asetilen, en- laki Almanyada son nelerde küçül-

! 1 i k tilcmiyecek miktarda artmıştı. Bu ccv va csı1 ar, sun auçuk, erkib pct-
• el herin Alıt:anya en mlı.him mik annı 

rol, pla tık mad eler, cil • boya ve i- 'I iırki eden, ccuubi Afrilıad<ı.n kıs· 
laçlar vardır. Geçen 1938 yılında k6-

mcn d f. indi tan \·e Yunan atand;·n miirden kimyevi usullerle kiymc !cn-
dlrilen maddelerin kıymeti (l milY,at temin etmekte idı. Bugün l>uraları:lan 

ıı ) h b\ınu tedarik edemiyecq;inc göre 
700 m yon ray mark tutuyor. 

Bundan bıı ka · t'h"·' 1 ~. k . krom mU ahııili olan Yu oslavya \'C 
ııı ı ...., ett gı ta ·rı- . ğ. h • 

ben iki vüı milyo t ,..., .. d Rusyaclan mübadele edece ı ta mın e-

içın tcm.u,an uaşlamı 

• se ıerı mi 
tir·ı 

• n on ... vmur en d·ı b·ı· d y 1 .. 3 uv.. 000 ·ı h . ı e ı ıyorsa u oıı avyanı ı umu-
• ,\.JUV. onu l e arıç satı ı yapa· 1 i . · 1 Al , '·"f' • b·ırnu acı a K radenl7. e\'letlcrindcn -'- 1 k .. h. 'kt d d .. i m 11tını;ıı a l ıruın\aYl ...., ı ucrc- b' . 1 _... dn d ,. 
Ta.a. meme ete mu ım mı ar a ov z d be • . ~· · ·i>· R d ıtıne a t o u u t=m·n e ı en ört uı • 
1ıirmesini tt-min etmİ§tir ce e lıyenııyecc ı ı;:ı ı ur •a an 1 r kli buyük e acrseri b'.r gl!ltli cid1lmüı; -

, , ' . .. da ıthai t çok ULUU kara yolu itib - ı . H def emisi o u u a la rlan bu gemi 
Maden ce~ herlennden kömur de ha . 1 .. '-il 1 w d'l bııı:ün l t nbuln tirl!erek :n11hafn.za al -

rif tu uldufu taktirde diğer maddele- rıJ:' e ~um:< n ° aca 1 ı- ne 1 cru..:z. tıUJ. alınmı t:r. 
· kfun"l k . hal k Çu ku Ru11.yanıu krom madenlerı ----

n ya ı en veya ısmcn ıt etme Kafk d b ı •-ı bö ı 
..L rl i d b aıyıı a u unma"' , y e uz n 

==u yet n e ulunmaktadır. Bun- ki' . k' ! · b' k · ı· 
l 1 1 . ruı ıya ıçın ıyme nın ır aı; mıs ı 
ann ıca arı da metal cevhcrlerı- 1 d. • b • k · 1 - k 

Alma.nyada an y1 inkipfı yUzi.ln· 
dın me cevherleri ithali bilhassa 
son !iç ııenede mühim miktarda art• 
mışt:ır. Mttela: 1935 ıeneeinde bu ne
vi cavh r ithalatı (1.0H.S36) ton iken 
193' de (2.152.235) ton olmu tur ki, 
bu yilzd n (1935) ıeneliinde verdiği 
(35.015.000 rayhmark yerine 1938 de 
(80.835.000) r rk döviz tedlye 
ctmi tir. Bu onher ithalatıdır. Buna 
saf n olarak ithal edilıın kısım 
ila~ edtlmek içap eder. 

1939 yılının ilk ııyında aynı cins 
cc hcrlcrin ithalatı için verdiği dövi11 
miktarı da (35.500.000) raybmıı..rkbr. 
Şimdi ba met.al madenlerinin Atman
ya dahilindeki fatih l ve lııtihlalt va
zry. ini t t1rlk edelim: 

I 1 tat hlik 
fadeoin 1937 1938 
dtılll 

1937 1938 

Bakır 35.000 40.000 z.t5.BOO 420.00li 
K~ 46.102 47.SOll 
Ç.ntııo +4.796 51.560 
KalQ 

llS.47 S 11 J.<4 S~ 
66.873 6U07 

3.600 U!l 

Listenin tetlrikinden anlaş lacağı 
'izer~ en ehemiyetli ithal madde 1 ba· 
kırdır. Mı:mlck't dahilindeki iıtih al 
vazlych d' he1Den hemen Jiişi denecek 
kadar azdır. Bugün alman bakır ma
denleri istihulıı.tı bütün gayretlere 
rağmen ancak 35 • 40 bin ton arasın
dadır 1913 i e bu miktar ancak 25.000 
ton idi. 

Vakia alman bakır h:abehanelerin
dcn akan miktar 65.000 • i0.000 ton • 
raıında ise de bu iıahehanelerın kıt
ığı cevherin faz.aııını hariçten temin 

etmektedir. 
Elimizdeki i& a istiklcrdc mUret ip 

hatası olm dıgın nazaran 4.Z0.000 ton 
luk Almanyanı:ı saf bakır istihlaki 

ricc !S.000.000 ingili:ı: lirahk radde· 
sinde bir dövı:ı: tediye ini istil.zam et
mektedir. 

nav un tc ıyesı u ım ansız ıgı ta • 
viye eder. 
Almanyanın "mangenez" ihtiyacı da 

liOk mUhimdir. Şlm iye kadar ithala
tının en fazlasını sırasiylc cenubi Af
rika, Brezily , Sovyct Ru ya, Hindis
tandan temin ctınektc idi. 
Şimdiki halde ; ı:giine manganez 

mülıadele edebileceği ıncmlekı.:t Sov
yet Ruıyadır. Bu ihtiyacı Ru ya kıs
men olmak şartiylc kola}' !ıkla karıı

lıyabiliyor. 

Almany'B. nikel ithalatını bugüne 
kadar Kanada, Hindistan, Fas ve Hin 
di tandan yaptığı bu cevheri de harp 
e nasında bulmaktaki mü kilatı teba-
rih· eder. 

Kiymetli b1r mad · c ohm volfram 
cevbı:rl de A man~; n, ncm..,·vu 
Hindistan, Iıpanya. Portckiı, Avuı· 
tralyadan gelmtkte iken harp e naaın 
da gclemiycceği muhakkak ır. 

Pirit cevherine gelince: S nevi bir 
buçuk milyon tonla bu cevherin &atı
Clları en b ta t panya olmak üzere 
İngiltere ve Norveç idi. Bel i h !fi 
Norveç Almanyayı Baltık denizi yo
liyle bu ceı;heri sevk etse bile ancak 
ihtiyacının bt te birini kar ılıyabili
yor. 

Bundan baİka Almanya dahilinde 
istihsal edll.uıesine r ı:men son sene
lerde alınan btitlln edbirlere rağmen 
yihde otur.unu hariçten• tedarik et· 
mek mecburiyetinde olduğu demir 
cevheri i h la ı da isti gar cdilemiyr:· 
cek bir yckllndadır. Son zamanlarda 
Alman; Siegc.n civarındaki demir 
madenlerine ila •eten Hanovrdaki fa
kir cevherlerini tıılemeyc ba~lamıgtı. 
Avustral ·adan aldığı zengin demir 
m" nlcrine nğmcn ihtiyacını karşı· 
lıyacak bir vaziyete g çmcmlş, hariç
ten ithal edemeyince. Al.uıanya daltil
dcki hususi bahçelerin parmakhkları
nı bile ııö erek harp mal7.emesl imal 

Ham esna n a bu ka ar mil iın ve . • • . • . • ettl"ını Hamburgtan gelen itimada 
• l kırın sıl tcmın e er? Alman- ı b 

Ge er 1 Fahri fstanbul'da 
t ri.bul, 11 (Tcldonla) - Giımriilt mu

h:.(;aza uıııum omuuın muavini General 
P ri bı:ıtün buraya gelerclc tetkiklerine 
ba l mı tır. 

Memleke te .arap istihlakatı 
seneden ıeneye artmaktadır 
lıtıınbııl, 11 (Teldoala) - M enıl et -

te ş rap 1 tihlekl ı eden encyt nrtmalt • 
tadır. lnh'ı;;ır!ar ıd ırcsi bu ınunascbctle 
yeniden ba--ı tedbirler ıı! T:stır. 1darc sn• 
rap!ık üzuın m b a c mel< eüır. Tc .ir. 

i ve 1 ;nir j hrilnılan en • mikya ta 
[ allyeıe ııc ınlılcrdlr. Halkın. alkol .Urc
ceııl az içkilere karıı gö~ter "ii rağbet dn
ha ziya.de . rap istıhlikind tize ç;ırp • 
mnk dır. Bu mihasebetJ, Sl'll lik şarnp 
istihsali l.100.000 litraye kadar t'iik -
ıclmiştir. İnhi rl r idaresi yeni istlhnl 
senesinde araplarmuımı kalitesinin d 
daha ı;ok iyilettirilm i icin tedbirler al -
mı~r. 

elnam si 

menşe 

ranmı acak 
h 1 otomobil motosiklet. W iklet ve 

rodyol•nn menşe h dctname i aranmak· 
ıırm u:nrlllı guındl.k tarifesinden ; t.ifad, 
et itilmesi karıırlatmııur. TilTk!ycden Y · 
baııcı memleketlere mCllluriy.::t, ticaret, ı h 
sil veyıı ulr rııakaatlula gidip doncnle -
rin ve mcmlckelimlz.uc ycrleımek ılzcrc 
g len ccncbılcrin ~t n ev ~~yası ar~ım
da gctird· lerl şahsi otomobıl, motosiklet 
ve bl ikletle , mcmlekct!miz:e gelm scyah
ların ıeri_ptılc, silmriik eçie. karnesi gi
bi vesikalar \'c s ır tem'nnt alUnda n:u • 
vakkctcn idhal edip de kanuni mliddetl !· 
çir.de tıar·cc çı'· mııy rıık kull.:ııın;ıakıa 
oldukları ve ba .<aların• dcvr uiklcn o -
tomobil, m tosiklet ·e biıikletlcr.. yolcu 
beraberinde ııctirilen ve resme tftb ?tu • 
lan r dyolarılan mmt<" şahadctnımesı a • 
ranmıyac:aktır. Bunlar hdi tenzilittan da 
is ( de cdecelderılir. 

şayan bir dııstunıu.zdan dinledik. 
Sözümüzü bitirirken alman harp ı;a 

nayiinin ba~lıca gıdası ve ham madde 
si olan maden cevheri yoksulluğu ve 
tngilterenin iktisat ve abluka harbına 
verdiği bil ük chemiyet ebebi te
bartiz etmiş oluyor. 

Ya.ııım 4.-linii hiç bir kimııe sokaı:a cık
nııyaCl!kt;r. Umumi hizmetleri mut csııir 
etl ce .. i tiiluıtn olnnan müessese memur • 
!arı evlerindrn crlıabilccekl r ve kendile • 
rine izln ''eııika ı ver lccektir. Y zım de
n~me ~U kıms~ ıo h cıl:a ıyac.a ı i
çin den e mmtııkalarrttdaki 1 .:aruri 
ih lyaçlannı bir ~ n cvelınden tedarik 
Jccektır. 
Talimıtnameıle bun an b.ı~kıı. yaz:m "e 
ntrol mcmıırlannın, belediye mum il . 

Jeri, muhtar ve ihtiyar heye i bil. arının, 
halkm vadfeleri haklm da mulassa.l m•l(l
mat vardır. 

ikili ze 
zarar 
yardım 

ören er 
tedbirleri 

Giresun, 11 .a. - İzmir ve Dikili 
hareketi ar.: Ie!aketzetlelcrine yar
dım için te§kil edilmiıı olan heyet ça
lıFJlalarına devam eylemekte ve hal
kımız tarafından yapılmakta olan tc
bcrruatı kabul etmektedir. 

Ayancık 1.000 lira topladı 
Ayancık, 11 a.a. - Dikili felaket:.ı:c

delcri için Ayancık ha1kı ve Zingal 
şirketi İ§çıleri birer gilnlük kazanç
larını kmlaya vermektedirler. Bu sll
retlc: parti ve kı:ı:ı1ay te kilatı üç gün
de bin lirayı mütecaviz bir meblağ 
temin etmişlerdir. Tebcrruata devanı 
olunmaktadlr. 

larının ve kaz J rına bağlı n lıiye ve 
köylerin maarif vaziyetlerin! anla. • 
mı •• mektep. talebe, mt1allim ı;ayıla -
riylc ihtiyaçlarını söylemiglerdir. Ba
z-. kaymakamlar, kazalarındaki t lebe 
fazlalığını ı:ikrederek mı.:ktep sayı ı

nın çoğaltılması ve bazılarında orta 
m kt p açılm ı Jnı uıunda t m nni
lcrde bulunmu ·!ardır. Maarif ~Ud rU 
B. Rahmi bu dileklere karşı icahcdcn 
!?.abatı vermiş, vildyet umumi mecli
sine arzolunmak üzere bazı notlar al
mıştır. Kaymakamlar nafıa işleri üze
rinde de ehc:miyetlı: durmus. bu sene 
içinde başa ılm ını dil§ ndUkleri ig
lcri anlatım . bazı hu uslarda da vila
•etin yardımını istemişlerdir. Villi

yet na ıa müdi.ırü B. A7.lz de kayma
kamlara tatminkih izalıat vermİ§, o da 
icabedcn notlar almıştır. 

Bundan sonra ı.ırasiyle ııhiye, mü
cadele i feri, b;ıytı'lr işleri, huıusı mu
hasebe, nüfu , seferberlik ve jandar· 
ma işleri Uzcrinde konullulmuı, kay
makaınların temenni ve ihtiyaçları. 

alakalı dairelerin müdtirleri tarafın

dan cevaplandırılmı~tır. 
Muzır hayvan nıiicaJele i ue 

seferberlik i§leri 
Dünkü toplantılarda kaymakamlar 

en :ıiyade ziraatı: mazarrat veren hay
vanlarla müc.adclc üzerinde durmuş, 
ellerindeki vasıtaların kifayetsi:diği
ni ve bu hu u taki çalı§ınalardan da
ha faydalı verim alınabilmesi için 
zı çareler araştırılma ı lüzumunu ile
ri iirmüşlerdir. Konu nıalarda üzerin 
de ısrarla durulan bu uslardan biri de 
seferberlik iglcri olmuştur. Sef rber-

S~~-u-n-, ... ı-ı-':--a~.a~.~--·D·--.im ... _p_a_r_t_.i _k_o_na-...ı.- ·'titji·rG'lffltHllfn!llfı!W.'Yi • !=t' a F!!~ 
n ·il vasıt· arının yazımı ve a -

ğında parti müfettişi, vali vekili, mil· talar üzerinde vukua gelecek deği ik
li teıekküller müme iIJeriyle bir ~ok 
tüccarlarımızın iştirakile yapılan top· tiklerin çok nıunta.zam bir sur tt t -

kip ı:dilebil eııi için daha g ·niş ve e
lantıda, Dikilide felakete uğrıyan va

saslı bir tegkila a ihtiyaç hasıl olduğu 
tandaşlara yapılacak yardım meselesi 
göriişiilmüş ve alınan kararlar Uzeri- ileri süriilınüı. hatti icahedcr e bu hu

susta diğer memurlardan da i ·tifade• 
ne te•kil edilen heyet çahgm ya ba -

~ nin der iş edllmetii mıi kası ortnya 
lamıgtır. alllmı ur. Vil;lyet seferberlik mi.ldilril 

Zongulclah•ta B. Kazını bu temenni ve mütalealara 
Zonguldak, 11 a.a. - İki gündenbe- karşı da icabcd n izahatı vermiş, dev· 

ri vali ile vilayet parti rei&i. parti ve Jetin bu işe verdigi büyük eheıniyetin 
Kızılay idare heyetleri partide topla- icabatından olarak kazalarda viituda 
narak Dikili felalı:etzedcleri için yar- getiri im i dUşünillen teşkilat anlahl
dımda bulunan yurdda !arın teberru- mıştır. 
!arını kabul etmektedirler. Yuvalarını Kaymakamlar toplantısına diin ak~ 
kaybeden betbaht kardeşlerinin ıstı- rım geç vakit ııon verilmiştir. Siklet 
raplarını payla;rın halkımız onlann merkezi vilayetin ziarf ahadaki ve -
ihtiyaçlannı kar ılamak için büyük rim kabiliyetini artırmak te~kil eden 
bir alaka tezahürü göstermektedirler. bu toplantılar bıitün aabalarda göriiş 
Maden müea neleri ve k<smür işçile· ve dil§üııüşlerin ortaya atılmasına çok 
ri bu yardıma geniş bir §ckilde işti· güzel l>ir fırsat vcrmış olduğu için cid 
rik etmektedirler. den pek kıymetli olmuştur. Bu surct

Anlakya'cla teberru/ar 

Aıııakya, 11 a.a. - Dikili felaketzede • 
lcrine yarriım için toplanan para mlkt n 
"kl bin lirayı hulnıuıtur. Bu miktarın d1ha 
artacağı tahmin edilmektedir. 

Je kazaların vil.'iyet umumı meclisine 
arzedilet:ek dilekleri öğrenilmiş, ve 
bütün arkada_şların mügtcrck mesaile
ri Ankara vil yetimizin olr senelik 
mesai programım vücuda getirmiştir 

yanın d niz yolu kapalı oldu una gö- ------
re bakır al bileceği memleketler mab- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llUll llllll lllll llll il llllllllllllllllllll lllll l il lllll 111111illlllJIUll1111111111 11111111111111lflfl1111ll1111 
duttur. B şta Yu o la\·ya gelir. Yu-

oslav J nıu sen li bakır istlhsalı ·a· 
~ati larak ( O 000) tondur. Bu m m
leltct 'liin is ihsıılcHını Almanyaya 
verse gene ih iyacını · t~ılayamaz 
Halbuki Vugoslavyada ·i bakır maden 
!eri ramıız sermayesi elinde olup ne 
tlc:cccye adar satıga muvaf kat cde
ceğı tet. ike şay;.ndır. 

G"zel bir kitap 
Bizde fazla hacimli, kalın ki

tapl11r bıı ·ıp pkarmak pek o kadar 
det olmadı.~ı rçiıı eski !jSİrl rden 

biri~ı bir hocayı hicveder en : 

Sık etin fehınolunur hacmi kltııbındıın 
ıenln 

denu'ıti. 
Bundan iki ay kııdar cince lstan

bui'cl n diiııılü üm zaman dostum 
Serw~r lskit, "Türkiye'de matbuat 
rejimleri'' i imli gazel eserini ba
na hediye edince De§riyat itiyat/a
tımızın de·; tiğini nnladım. 

Avruptı'da b.ı ·ılmı~ bir takım 
bÜ)lÜh kit plar kadar baskısı ve 
c:Jdi mükemmel olan bu kitabı gö
:enler ne dı~ından bakınca, ne i~i
m okuyunca eski ·airin yukarıki 
mısraını hatırlıyamazlar. 

Kitabın hem zarfımn, hem de 
mazrıılunun mUkemmel olu una 
biz. oıeki okurlarından daha la.zla 
sev/niyorur. Çünkü Serw~r'in bu 
kitabı gazeteeiliifin, bizim mesle
-in t rih ve edebiyatında mühim 
bir y alıyor. 

Bir asırdan fazla bir bayata ma
li· olan tiirk gaz ciliğinüı caribi 
ı•e ta 'nin k 11a1clarz hakkında 
henüz ıetebbü i. ilıamızı doyura-

cak kifayet ve mDkemm0 1iyette a
na eserlerden mahrum bulunuyo
ruz, 

"Türkiyc'de matbuat rejimleri" 
kitabı işte o ihtiyacı krır ıl1y:.ın gü
zel esa/erdcn birisidir. 

Matbu:ıı tarihi kDtilpanesinirı 
rafları 11ra ındııki bo,ıluklarımız. 
dan bir kı mım lıem maddeten, hem 
de manen dolduran bu biiyük kita
bı okurlarımıza tavsiyeyi ve Server 
laldr'i tebrik etmeyi bir vadfe sa
yarız. 

••• 

Okurlarımdan birisi glJnderdlği 
bir mektupta diyor ki : 

"Şu giinlerde gazetelerin bastJi
ları resimlerin altında ıcaip acaip 
resim altları görüyorum. Mesela 
bir gazetede yan yana ba:;ılmı~ iki 
ayrı top resmi vardı. Birisi açıkta 
JcUçük bir tayy ll dAfi topu, lJtekl
si urhlı bir i tibkam i~inde ağır 
bir top. Bunu baSlln g:ızetenin u
kcıliğe P_ek. vfıluf! olduğu anlajı-

lan muharriri un:ı b nıer bir mü
talenda bulı.ıııuyorılu: 

"A/m nlar toplarım böyle açık
ta bulunduruyor/ar,· h lbııl i fran
ız topları g6rüldüğü gibi, tams

mlyle muhafaza altındadır.,, 
Bir ba1ka gazetede kocaman bir 

resim gördüm. Bunda bir çiftçi 
çift siJrüyor,- yold n da İki tank 
geçiyor. 

Resmin altındaki yazıya göre 
Lehirtand.ı almnnlar, köylüleri 
tanklarla tazyik ederek çift sürml!!
ğe mecbur eylemektedirler • 

Fakat insaf ediniz, Almanya ne 
kadar ıengin olursa ol un, ne kadar 
çok ranka sahip bulunursa bulun
sun, bir giftçiyi çalı.ştırm k için 
koskoca iki tıınk t hsis edebilir 
mi?,. 

Okurum iki mD :ıhfde inde de 
haksız değildir! .... 

Sinirlendirici bir anket! 

Gündelik g:u.c 1 ~ erin 7.aman u
man a tıklau bir rnkım :uık tlere 

sinirlenirim, sinirlenmekte haklı
yımdır da, 

Heh u yeni anketi!! bakınız: 
''Fikret'iıı abidesini mi dikelim, 

yoksa eı.erlerini mi yakalım?" 
Rumelilıi~arı'ndaki "Aşiyan" ın 

anıerikalılar tarafından satın alın
ması üzerine açılan bu anketin i
kinci sun/ini patavatsızlığın ve ay
gmzlığın e iz bir örneği diye gös· 
termek her zaman mümkDn ol eak
tır. 

Eğer bu acaip muharrirlerin k§. 

ğıt atei'jine ve dumana ilıtlyar;Jarı 
varsa kendz' :sütunlarına kibrit çala
bilirler. 

Edebt kütüpanerııizin ateş ve 
kibritle tasfiye. i istenİ) a ;•ık· 
ret'irı eseı ferine en oııra sıra gele· 
ce.kUr. ..... 

Bir çatqmal 
-'---~-

I tanbul'un Ankara 
(e ki Bfıbıali) bir ka ... 
kamyonla bir otomobil 
tır. 

O caddedeki kazalar. daha ziya· 
de makalenin fıkraya, sütunun say
faya çarpışnıasrndan çıkardı. De
mek, artık, oramobil ve k.aıı.ıyon da 
fiitpı~ıyor. 

T. 1. 

Yurdun bir ço 

dün bol yağı 

ye 

Asılsız bir ha er 

Zonguldak, ll a.a. -
bayramı kutlama komite 
dak Halkevi cUmhurlye 
gramı hazırlıklarına d 
tedirler. 

izmir'de pasi u 
tec rü bel eri yapı aco < 

yapacakları v 
edir. 

Kızılay C miye i R 
Dikili'ye g. ti 

Dikili v vali inde vuk 

• • 

' 
bulan 
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' 'Almanya ne harpten, 
"HHler sılh istiyorsa harbin uzamasından ko 
bu arzusunu filen 

ki : 

ede ıı B 
tik Baronlarının 

• il 

dönüşü faa ıy 1 Garp cephesinde A 
A any 'l l j ıınl a 1 e Sovyetler araamda-

gittik aıtınanın §Ümul ve ehemiyetij B. İ f 
fkur;~t b~rüz etmektedir. Dünya 1 Q rQ 

ziyad p Unııyesi, anla~manın daha 

bir kaynağın haberine göre 
ıniyle ?10ny 'yı taksim eden kıs·, 
naıt k d la~a.dar olmakla beraber, 
dah r enı2ıne nit olan hükümleri 
laş az ehemiyetli değildir. An-

Hitler müttefik peşinde! 
yıldırım harbi yapacak gi~~~ her şeyden evel, Hitler'in 

siyi ıgı çrkınazdan kurtulmak gaye
i . e, sovyet yardımını temin etmek 

0~~n ~erdiği pahanm ne kadar ağır Paris, ıı a.a. Havas tebliğ ediyor: Moselle ile Sarre arasında, fransız 
k tu unu göstermesi itibariyle dik- kıtalarının dü§man hatlarına yakla!tığı ve elde ettiği topraklara sıkı sıkı
lo:;,)ayıktrr. Filhakika Hitler Po- ya yerleştiği bütün cephede, almanların faaliyetlerini artırıyorlar. 
ra nın Yansını İ§ga:l ettikten son- Alman kumandanlığının asabiyete 1 Şarkta alman kıtaları Polonyada 
,.,.1 garp devletleriyle sulh aktine Al f h d d .,... ı,ır düştüğü anlaşılıyor. Bir kaç gündür Rus - man men aat u u una yak-
h·ıı . en, sovyetler de Baltık sa• 1 d 

1
1 erınde hegemonya kurmıya ça _ her saa ve her yerde alman kuman- laşmış ar ır. . . 
Ifrnakt d 1 •1 danlığı keşif kolları sevkediyor ve Garpta··· sa_.kın geçen _hır .geceden 

• ır ar. Evela Estonya ı e 1 
ltnzalad kl d fransız hatlarının mahiyetini ve silah sonr.a, .gunduz az ehemıyet ı top~u 

ı nn bir karşılıklı yar un 
~uabedesiyle bu memleket üzerin- !arını tartıyor. Dün sabahtanberi el- faalıyetı olmuştur. 
h~ hi~ayc kurmu§lar ve Baltık sa- bombalariyle ç_arpış~aların b~ladığı Hitler yıldırım harbi yapacak 
t ıl!erınd ki adaların üstünde aakeri bildirilx:1.e.ktedır. Dun a.k~~ı fran-
~sat kurmak hakkını almışlardır. sız teblıgı mutat ketumıyetını muha-
0ndıın sonra aynı mahiyette bir j faza etmekle beraber musademelerin 
bauahede Letony ile imzalamı§lar- ehcmiyetini tebarüz ettiriyordu. 

}'aris. 11 a.a. - Bitaraf bir menba
dan verilen bir habere inanmak lazım 
gelecek olursa Hitler, bu hafta, alman 
or'Jularının başkumandanlığını de
nıhte etmek üzere garp cephesine gi

dır l.itv ' d b.. 1 b 0 

he. . anya nm a oy e ır mua- Almanların maksadı ne? 
b

. de ımz.alamak üzere bulunduğu 
ddi. 

1.., .~l~tedir. Fakat ~~ı ~ev~u-
•. u2erınde görüpnek ıçın dordun-
aı devlet olarak davet edilen Fin
~iYa'nın sovyet tekliflerine karşı 

1'ha büyük bir mukavemet göste -
~ği anla§ılmaktadrr. Filhakika 
~landiya, Baltık grupundan ziya
l İskandinavya grupuna dahil o • 
.;:ı bir memlekettir. Pek yüksek 

ltnrıü olan Finlandiya milleti, 
~ık zam nrnda bile otonomisini 
lbuhafaza etmİ§ ve büyük harbin 
:eticesindc tam istiklaline kavuş
t ~ktan sonra sanayi sahaamda yap-
ıgı büyük hamlelerle Avnıpa'nın 

en İleri memleketlerinden biri ol
llluıtur. 

h F' akat Baltık mem!eketleri ve 

h ilhaasa Finlandiya, mülki tamam-

Almanlar kaybettikleri araziyi ruhi decel.tir. 
bir sebeple mi mutlak tekrar ele geçir Bu takdirde Göring, kendisine ve
mek istiyorlar yoksa geçen ağustos kfüet edcccl:tir. Mareşal o zaman ge
sonlarında olduğu gibi Rhinin birden neral Brauchitsch'ten bir derece yük
bire taşarak Sigfried hattının ön mev- sek bir makam işgal etmiş olacaktır. 
zilerini istila edeceğinden korktukla- Söylcndiğıne gbre, Hitler'in yıldı
rı için mi böyle yapıyorlar? Suların rım harhı yapılması hakkındaki husu
bazı yerlere nüfuı: etmcğe başladıüı i pHinı, bir kaç seneye taksim edilen 
haber alınmaktadır. •

1 

crkanıharbiyenin yaptığı planın ycri-
Herhalde, hatlarımız karşısındaki ne kaim olacaktır. 

bu devamlı faaliyet, en salahiyettar , . • • 
düşman ağızlarından şimdiye kadar Polonya nın lethı Almanya ıçın 
bildirilen nefse itimattan başka bir 1 bir r 1ııntı oldu . 
şeyi tazammun elyemcktedir. 1 Londra, 11 a.a. - Yorkshıre Post 

gazetesinin askeri muharriri, fransız 
Alman baskınları 1 ve alman ordularının vaziyetine dair 

F · 11 a.a. _ Havas · I olan gündeli ksütununda, alman ordu-
--ıs, aJansının . . . f d · 

k • · h kk d k" 1 f 1 su vazıyetının ransız or usu vazıye-
as Aerlı vazlıyetf a ın ak ı te gdra lı :_ 1 tinden aşağı olduğunu isbata ve Rus-

m.an ar, ransız uma.1 an ıgı · , ld ·-· -1 ·· 
nın tasavvurları hakkında malılmat a- ya ~ın e 

1 
e et~ı~ı· av~~taJ arı goster-

labilmek için beyhude teşebbüslerine megpe lça ışa.ra ıfyothr. Aı 1: d d" 
1 

o onya nın e ı manya ıçın 
evAaml e ı1yor .. ar. .. d 

1 
. Rh. 'd bir sıkıntı olmuştur. Zira Almanya 

man ar uç gun en ıerı ın en . • d · d , . .. Rusya nın askerı yar ımını temın e e-
Mose~~e e k~dar c~p.h~n_ın hemen bu- mcmiştir. Almanya, Avrupanın bu-

". 

isbal etmelidir,, 

B. Attlee'nin bir nutku 
L<>ndra, 11 a.a. - İngiliz milletine hi . 

ta.ben radyoda, bir ıwtuk söyliyen muha
lefet li.deri Binbaşı Atlee, demiştir ki : 

"- Hitler, sulh istiyorsa, bu arzusunu 
bize filen ishat etmelidir. 

Son 8 sene zarfındaki vnziyete de: • m et
mek, sulhu elde etmek dc:nok deı:il. mu
harebe ha.zırlığıııi!a bulunmak demek olur. 
Bütiin milletlere ve alman milletine em -
niyet içinde yaşamak imk5nını vermek i· 
çln harp ediyoruz. Amele partisi gayri • 
mcsnı tecavüzler.i imkansız bir hale ge -
tirmck llizrın geldiğine kanidir. Parti bu· 
nun için Bitlere karşı açılan mücadelede 
hissesine düşen vaz.ifcyi yapıyor. Parti bir 
imparatorluk tahakkümünü kuvctlendir -
mck, imparatorluğun müttefıklerine mu • 
vaffakiyet temin etmek için değil. bir sulh 
dunynsı vücude getirmek için. mücadc'e e
ı.liyor. Bütün milletlerin birbirlerine za
rarı dokunmadan iyi komşular gibi yaşa
m:ısı lazımdır. Polonya tecavüzünü müte . 
akip Hitler tarafından yapılan teklifler, 
tekliften ziyade t:ılcp mnhiyctiııdcdir. Çün
kü bu talepleri tellifi edecek bir teklif or
ta.la yoktur. Hitler, istikbal için müphem 
va.itlerde bulunuyor. İngiliz milleti, Hit -
lerdc.'1 tecavüz metodunu terkedeceğini 
vadederken samimi oldugunu gösteren bir 
hareket yapmasını bekliyor. Bu, sulhun bi
rinci şartıdır. Devamlı bir sulh Avrupa 
milletleri arasında sıkı bir b•rlik, iktisadi 
teşriki mesai, silll.hlan terketme, müşterek 
emniyet tees. üs etmeden nkted·ıemez. Hiı
rivctimiz bizim kuvctimizdir. İngiltcredc 
hÜriyetimizi muhafaza ctm liyiz ve onu 
imparatorluı:a da tc~ınil etmeliyiz. Sulh 
mı.ati çaldığı 7.aman adilane bir sulh tees
süs ettiğine inanmış olmalıyız." 

Al nl r 

L tonya'yi 
terkediyorl r 

ar,, 

Bütün 

ve bu 

Almanlar zafer harba hazırdır 

yapacaklardır 

ıçın 

fedakôrhğı uğurda her 
Berlin, 11 a.a. - Kış yardımı kayıtlarının açılması münasebetiyle Hitlcr 

dün öğleden sonra bir nutuk söyliyerek ezcümle d·emiştir ki: 

- Hiç bir devlet, Almanya'yı bo-~ 
yun eğme,ğe icbar edemez. Ne askeri • . 
ne de iktisadi bakımdan kimse bizi BEŞ HAFTA iÇiNDE 
mağlup edemez ve teslim olmağa ic- --........ --~ ~----.....-. ---
bar edemez." • 

Hitler, a~~an ~il~etinin sulh ar.zu- lngı'llere Fransa'ya 
sunu tcbaruz ettırdıkten sonra nut -
kuna şöyle devam etmi,.tir: 

.- Sulh teklifimiz reddedildiği tak- 150 o o 
dırde Almanya tamamiyle harbe gi- • 
rerek bütün kuvetiyle çarpı mağa ka-
rar vermiştir. Almanya, ne muharebe 
fikrinden, ne de muharebenin uzun
luğundan korkar. 

Bütün alınanlar zafer için harp et
meğe hazırdır. Almanlar, bu yolda 
her fedakarlığı yapacaklardır. 

Halkı kış ianesine iştirak etmeğc 

davet eden Hitler, sivil ahaliden bek
lenen fedakarhkların cephedeki as -
kederin fedakarlıkları yanında hiç 
mesabesinde olduğunu söylemiştir. 

''ideolojimizin kıymeti 
mücadelede belli olacak,, 

Alman halkının birliği tamdır. Bu 
sözleri halkımızın maneviyatını ~ara
mak için ecnebi memleketlerde ileri 
sürülen budalaca iddialara mukabele 
için söyıtiyorum. Biz harp ederek i
deolojimizi inkişaf ettirdik. Onun 
kıymeti mücadelede belli olacaktır. 

Alman milleti arzusuna göre hayatı
nı tanzim edecek bir ·vaziyete gelme
lidir. AlP"" ., milleti dünya zengin
liklerinden hakkı olan hisseyi isti
yor. Sınıf farklarını kaldırmak için i
cap eden bütün tedbirleri aldık. Fe
dakarlıkları kabul etmek hususundaki 
azmimiz ne kadar kuvetli olursa bize 
lazım olan sulhu o derece e.min bir 
surette temin edebiliriz. 

. asker gönderdi 
Londra. 11 a.a. - Müdafaa nazın 

B. Hore Belisha, öğleden sonra, avam 
kamarasında vaki olan beyanatında, 
harbin ilk beş haftası zarfında Fran
saya gönderilen ingiliz kuvetleri 
mecmuunun 150 bin kişiye baliğ oldu
ğunu söylemiştir. İçlerinde birkaçı 15 
tonu mütecaviz ağırlıkta tanklar da 
bulunan tekerlekli vesaitten 25 bin 
tanesi de hiç bir arızaya uğramadan 

nakledilmiştir. 

Britanya ordusu lrans12 
kumand aıııml a 

Hore Belisha, beyanatını takip e
den müzakere esnasında, garp cephe
sinde, kumanda birliğinin temin olun 
duğunu teyit etmiş ve alkışlar ara
sında dcmiktir ki : 

"- Britanya ordusu Fransa. 
kumandasına verilmiştir ve ingi· 
liz ordutıu ba kumandanlığı, in -
giliz kabinesinden istiane etmek 
hakkına sahiptir. Fakat, arada 
tam ve sam.imi bir nnlaşma mev
cut olduğuna göre bu istlaneye 
lüzum kalmıyacağı fikrindeyim.,~ 

ldarını Baltık denizindeki muva • 

:ıene ile temin edebiliyorlardı. Bun

ların mukadderatiyle alakadar olan 
Polonya her ha1de timdilik ortadan 

""'ltıtınııtır. Almanya da aovyetlerle 
)''latığ1 pazarlık neticesinde bura-

tün bölgelcrınde bırıbın ardınca dev- ti k"' · t• d t k tl · .. . k 1 g n u vazıye ın e sovye uve erı - R" 'd 14 Al 
riye kıtaatı gonderıyor ve bas ın ar . b 1 d v t k k 1 d ıga a man vapuru var 

B .. ·· b bb"" 1 . nın u un ugu mın a a ya ın arın a 

Başkaları harp istiyorsa emellerir 
nail olacaklardır. Ebedi mukadder<' 
mızın tahakkuku yolunda kimse L, 
durduramıyacaktır. 

Polonya'daki 

Alman - ov el ~1 i i kolunu çekmiftir. Al-
"". & -w p11~ .. ••!f• • ·-~ ..... ~ .... 

kguıe delil olarak Baltık memle-
efierindeki alınanların geri çairıl

lbalarıdır. "Baltık Baronları,, adı 
~~len bu nüfus, orta çağda Baltık 
•-1ıillerine doğru yürümüş ve orada 
)'ilfıyan halkın eHerinden toprakla
~ alarak bugüne kadar devam e -
• ~n bir feodalite kurmu§tu. Mikdar 
;ti~riyle nüfuaun büyük y kununu 
~ ~il etmemekle beraber, - yüzde 
Qç de heı arasında - alman ekalli
J~t nüfu&U, zengin, müreffeh ve 
h~fuzlu bir zümre idi. Fakat bunla
l"ın sahip oldukları büyük emlak ve 
a .. a2.inin istimlaki meselesi, çarlık 
laınanmda bile, Almanya ile Ruıya 
~ı"asında daimi bir ihtilaf mevzuu 
hdi. Hitler bu meseleyi kökünden 

yapıyorlar. utun u teşe us er şım k t t b k b d k. b d \ . . . k 1 ı aa ıra mıya mec ur ur ı u a 
dıv_s kadar zavıatla akım a .ı:nıştır. P ,_ pl ; , a dü bir v · Riga, ıı a.a. - Letonyada bulun.an 65 

azı ooıgcıerac, alma nmufrcz le- . _ı- u'n " o:\ r alınanı aln:~ "\\zere. Riı;11 Ll -
ri 100 ila 150 kişilik kafileler halinde yette bulunmasını ıntaç ctmektcdır. ban ve digcr lim:ınlara 14 alınan v'apuru Göbel• de bir nutuk verdi 
harekete geçmişler ve bu hareketler AJmanya, muharebe planını mütte· gclmistir. ı 

"t ı ·· · · fiklerin her cihetten kendi ine muka- Ba ka vapurların da gelme9i beldeni - Berlin, 11 a.a. - Kış yardımı iane- nüfuz bölgeleri mı ra yoz ateşının himayesi altında . . . . yor. Bu almanların iki uç hafta içinde AI. 
seri ve §iddetli bir mahiyet .almıştır. vemet edebıleceklerı kcyfıyetıne uy- manyaya nnkillerinin bitirileceği samlı - si kayıtlarının açılması milnasebctiy-

durmağa mecburdur. Bahusus ki yor. le GöbbeJs, beyanatta bulunarak bun-
Almanlar uir almak istiyorlar fransız öncüleri mükemmel bir şekil- Almanlar harekete baıladılar dan böyle "tek tabakalı pazar" yerine 

ama... de çarpışmaktadırlar. "fedakarlık pazarı" ikame edilmiş ol- •esbil ediliyor 
Stoldtolm, 11 a.a. - Almanlar Leto.n • duğunu söylemiştir. 

allehneğe karar venni,tir. Bina
enaleyh "Baltık Baronlan", orta 
~ilda yürüdükleri yoldan gerıaın 
Reciye ana vatana döneceklerdir. 
liitler'i bu derece radikal bir tedbir 

Almanlar fransız mevzilerine ya
naşabilmek için bir an önce Nomans
land'ı geçmeğc çalışmı§larsa da oto
matik ateşi altına alınmışlardır. Di
kenli tel hattının iki tarafında 'birkaç 
kısa bomba muharebesi vuku bulmuş
tur. Fakat düşman hiç bir zaman hat 
dahiline girmeğe muvaffak olamamış 
ve daima mevzilerine tardedilmiştir. 

Bu hareket düşman için muhakkak 
zayiata mal olmuştur. 

Sigfrid hattında vaziyet . 
Londra, 11 a.a. - Deyli Meyl ga -

zetesine nazaran. Rhin nehrinin ka -
barması neticesinde bilhas a Fribourg 
ile Offcnbur arasında Sigfrit istih
kamları artan bir tehlike karşısında 
bulunmaktadır. 

İsviçre'de yağan yağmurlar ve Rhin 
kollarının kabarması vaziyetin va
himleşeceğini gösteriyor. 

Alman deniz ve hava 
kuvetlerinin harekatı 

yadan aynlmıya ba lamışl:ırdır. 10 alman Dr. Göbbcls, yardım go··renle-'- ._ Moskuva 11 a.a. - 28 eylillde Al-
ıcmisi alm:ınlan sünıtle almnık için Rlga - nn ... 
ya ve diğer Jeton limanlarına gelmiştir. dedi 1933 senesindenberi azalnuı t:J'f. manya ile Sc, t Bi.rliği arasında ak-

Alrnan ırkından olup dn Almaııyaya git· duğunu, o sene nisbctin binde 253 ol~ tedilen dost'Tuk 1ıudut muahedesine 
mckten imtina eden letonyalılar alman el- d w • • ve 4 t · · J ·hl· k l . ·- ugunu, "lmdı ise bu nı·sbetı·n bı·nde eşrınıeve tarı ı proto o a tev-
çılıgi listesinden kati surette çıkarılmak - " 
ta.dırlar. 104 c indiğini söylemiştir. fikan hudut meselelerini görüşmek 

"ihtiyari tahliye,, tedbirinin 
sebebi 

Helsinki, ıı a.a. - D.N.B.: Bu sabahki 
gazeteler "İhtiyari tehlike" emrinden bah
sediyorlar. Bu tedbir bilhassa Helsinki 
ve Viborg şehirleriyle doğudaki büyük 
miicsseseleri alftıkadar ~tmektedir. Bugün 
ve yarın 60 bin kişinin Helsinkiden ayrı
lacağı tnhmin ediliyor. 

üzere dün, hariciye komiserliğinde 
Bir alman gazetesinin ihtarı ilk defa olarak muhtelit bir alman • 

Berlin, 11 a.a. - "Diplomatiche sovyet komisyonu toplanmıştır. Bu 
Korrcspondenz", garp devletlerine komisyon, iki hükümet arasında tc
bir ihtarda bulunmakta ve bunlara karrür eyliyen menfaatler hududunu 
Polonya meselesinin halli ile şimdi tam olarak tesbitle muvazzaftır. Ko
münhasıran Almanya ve Sovyetler misyon, iki hükümet hariciyesi ile or
Birli~i meşgul olduğu için Polonya'- du ve dahiliye mümessillerinden mil
nın ıhyası yolunda fransı.zların ve rekkeptir. Komisyona, almanlar tara-

İntiba şudur ki, alman kumandan
lığı fransızların maksadını öğrenmek 

için her imkana baş vurarak esir al
mak niyetindedir. Berlin, 11 a.a. - D. N. B. bildiri- Himm/er ltalya'da İngilizlerin hayatlarını feda etmeme- fından, birinci sınıf sefaret milsteşarı 

~lrnıya aevkeden ıebepler §Öyle hü- Alman kefil kolları püskürtiildü 
asa edilebilir: 

1 E IA tl ) 1 Paris, 11 a.a. - 11 ilkteşrin sabah 
- ve a sovye ere an a§ma ı..l·-· 

neti · d . d'w' k h d d te11 ıgı: cesın e çız ıgı şar u u unun I ,.. . 
niha·ı ld w •• k . t• Sarrebruck un cenubunda ve Pır -o ugunu gosterme ıs ıyor. ,. .. 
l'Vluaoı· · .1 w 1 d masens ın cenup mıntakasında dun ge 

ını ı e yaptıgı an &§>ltl& an .. · k · 
llonr k • h d d . d' - . ce .duşmanın kuvetlı cşıf kolları tek-

a atı cenup u u unu çız ıgı ·· k .. t .. 1 ·· t .. &ibi. rar pus ur u muş ur. 

2 - Sovyetler bu memleketlerin Akıam tebliği 
~ejimlerine hürmet etmekle bera- Paris, ıı a.a. - 11 teşrinievel, 

er, Yeni tartlar altında bu memle-ı , rcinsız akşam tebliği : 
ketlerde bir bolıevik ihtilali çıkma- Düşman keşif kollarının faaliyeti 
~1 daima mümkündür. Esasen on Moselle ile Sarre arasında devam et-
eı sene kadar eve!, Estonya'da bir mekte ve artmaktadır. 

bolıcvik ihtilali çıkmı§ ve zorlukla Aynı mıntakada, iki taraf aca 
bastınlmııtı. Böyle bir ihtilal gene sında topç uatcşi teati edilmiştir. 
;•kıp da muvaffak olursa, inkılap- Fransızların yakaladıkları 
~.ıı en ziyade müteeısir olacak 
zuın 8 1 d harp karakları re altık baron arı ır. Alman- :s 

Ya, bu memleketleri aovyet nüfuz Pads, 11 a.a. - Fransız bahriyesi 
&ııhası saydığından kendi ırktaıla- ,arafından 10 teşrinievel tarihine kai ını hiınaye için bir te§ebbür.te bu - dar yakalanan harp kaçağı eşya ve 
unanıaz. mevaddın yekunu 150 bin tona baliğ 

3 - Üçüncü bir ıebep de Alman- olmuştur. Bu rakama 40 bin ton muh
Ya'nın Polonya'daki ve Çekoalovak- telif maden cevheri, 40 bin ton erzak 
Ya'd l i alman nüfusunu takviye et- ve 30 bin ton da mayi mahrukat dahil 
llıck i temcııidir. Bu da alınanların dir. 
eli rinc yeni geçen bu toprakları ı 
nıuhafn7.a etmek istediklerine dela
let eder. 

Fakat sebep ve iunilleri ne olur
an olsun, her halde Almany 'nın, 
' rkta politika entrikalarına alet 
olarak kullandığı e.kalliyetleri geri 
ç .. ğınnuı, bugünkü ve belki de bu
RUnd n ziyade yarınki entemasyo
n l ınün s betler Üzerine müessir 

do~a.calc tarihi clıemiyeti haiz bir ha
ısedir. 

4. Ş. ESMER 

lngiltere - Sovyet ticaret 
anlQ.fmtUı 

Londra, 11 a.a. - Resmen bildiril
diğine göre, Londrada bulunan sov
yet ticaret heyeti ve tedarikatıharbiye 
nezareti arasında rus kerestesi ile ka
uçuktan ve kalay mübadelesine mü
teallik bir anlatma yapılmıştır. 

Alman tebliti 

Berlin, 11 a.a. - Bcqku~anlık 
bildiriyor : 

yor : 
7 te rinieveldenberi Baltık denizi -

nin şimal bölgelerinde ve Norveç'in 
garp sahilJerinde deniz ve hava ku
vetlerinin müşterek harekatı cereyan 
etmektedir. 

Roma: 11 a.a. - Almanların Gasta- <Te davet etmektedir. B. Haneke ve Sovyetler tarafından 
po şefi Himmler Mi1anoya gelmiştir. Bu gazete Polonya' ·h · · hariciye komiserliği orta Avrupa §U-

• nın ı yası ıçın, beıi direkt .... B Alk d f . 
Orada İtalyan polis şefleriyle görü- Fransa ve İngiltere tarafından yapı-, , k . oru · san ro rıyaıset 

k ı ·k· ·· k ı k lacak teş hb .. 1 · tmc tcdırler şece. ve talyada ı ı gun a aca tır. e us erın bu memleketlere · 

Bu harekata iştirak eden hava ku
vetleri, evelce de bildirildiği veçhile, 
bazı İngiliz gemilerini hasara uğrat -
mağa muvaffak olmuşlardır. 

Himrnlerin seyahatının yukarı adij 

1 

y~In.1~. A !manya ile değil Sovyetler 
1 

alman ahalisinin nakline müteallik Bırlıgı de harbe sevkedeceğini iddia 
meselelerle alakadar olduğu bazı po- etmektedir. 
lis Müdürleri olduğu halde come gö-
lilne gitmiştir. 

Batı Ukranyası 
Sovyetleşti ri 1 iyor 

Bu harekat devam etmektedir. 

Fin andiya heyeti 
Moskova'ya vardı 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Ruayanın, İsves; cenubunda.ki demir ına -
deni ile Norveçin Navik limanı hattında 
matalibde bulunnıssı ihtimalleri simdiden 
bahismevzuu olmaktadır. 

Litvanya'da ıenlikler 

Kaunas, 11 a.a. - Şehir Vilno ara
zisinin Litvanya ıle birleşmesini kut
lamaktadır. Magazalar, fabrikalar, 
mektepler kapanmıştır. Sokaklar, mil 
li havalar çalan operaları dinlemek ü
zere toplanmış ahali ile doludur. 50 
bin kişinin iştirakiyle meçhul askerin 
mezarı önünde merasim yapılmıştır. 
Ahali, mim marşı söyliyerck Reisi
cümhurun ikametglihına gitmiştir. 
Cürnhurreisi, halka hitaben söylediği 
kısa nutukta, Litvanyanın, bütün kom 
ulariyle sulh içinde yaşamak arzu

sunda bulunduğunu söylemiştir. Vil
no'nun ilhakı, Litvanyaya 700 bin nü
fus kazandırmaktadır. Litvanya cüm
huriyetinin umum nüfusu bu euretle 
5' milyonu ae~ 

Polonya Hariciye 
Nazın Londra' da 

Londra, 11 a.a. - Yeni Leh hükü
metinin hariciye nazırı Zaleski bura

ya gelmiştir. B. Çemberlcyn ve Lort 

Halifaks'la temas edecektir. 

Bu akşam şerefine Londradaki Po

lonya büyük elçisi ı.arafından bir zi

yafet verilecektir. 

Yeni leh hükümeti ve Brezilya 

Londra, 11 a.a. - Brebilya harici

ye nezareti, Varşovadaki orta elçisi

nin Pariste bulunan Polonya hüküme 

ti nezdinde Brezilya'yı temsile devam 

etmesi için emir aldığını bildirmek -
tedir. 

Bir leh generali l•viçre'Je 

Bern, 1 l a.a. - Mareıaı Pilsudski
nin eski kurmay reisi ve Leh cenup 

ordusu kumandanı general Sosn

kevski t sviçre'ye gelmiştir. Polonya 

lejiyonlaruıda bir kumandanlık iste. 

mek ÜMS• F~'Y.a gidec.ktir. 

Fransa' da 

52 komünist mebu~ 
mahk~m oldu 

. ~a.ris, 11 a.a. - Amele ve köylü p: 
tısının 52 azası muhtelif hapis ceza 
larına ve Paris'le Fransa'nın başlıca 
şehirl:rind~n ~ sene uzak yaşamağa 
~ahkum :dılmışlerdir. Bu parti, gay
~ımeşru ~ır urette komünist partisini 
ı~ya etınış olmakla itham edilmekte
dır. Aranan 7 komünist mebus henü.z 
bulunamamıştır. 

Alınanya'nın 
gemi zayiatı 
13.615 ton' • 

Londra, ıı a a _ B ç.. . 
sonra Avam K~ıı°ıarasın · orçıl, öğleden 
lunarak 22 eylülden 9 da ~e~anatta bu -
İngiltercnin alman taht ~~şrhı~ııcv~]e .. k~dar 
den uğrad ğ . e a ırlcrı yuzun • 
baliğ olduiuın:emı zay!.atının 5309 tona 
iiltcrenin alm~n~ı 1[13uıt;t zarfında, !n
rum ctti;;inı· ·· 1 : . · tondan mah • .. llOy 'Cttll§tir. 

Bir milli meclis se~ilecek 
M oskova, 11 a.a. - Tas Ajansı bildiri • 

yor : 
Bir kaç gün evci Lvov şehrinin muvak

kat idaresi batı Ukranyası halkına bir bc
Y~nna1!1e. neşrederek bir milli meclis sc • 
c;_ılmcsını teklif etmişti. Bu teklife muhtc
lıf. t~ekküller tarafından muzaharet edil • 
mı t~~· Buna binaen seçim İçin bütün te • 
ekk.uller mtimessillcrinin iştirakiyle bir 
k?mıtc teııkil edilmiş ve bu komite seçim 
nıza!11!1ame ini ncşrcylemiştir. Seç.im 22 
~e~rın~evelde yapılacak ve beş bin nüfus 
ıcın bır mebus seçilecektir. 
Yapılan müteaddit mitinglerde milli 

meclisin başlıca vazifesi olarak şu husus
la~ı !eklif eden karar suretleri kabul cdil
mıştır: 

~a.rp Ukranyasında sovyct hükümctinin 
tesısı, 

~arp Ykra~yas!nın ~kranya sovyct sos
yalıst cu:11hun.-!etıylc bırlcştirilmcsi. 
Topragın mu;;a_deresı ile köyliıye dagı _ 

tılmasının tasvıbı, 

B:ı~kala~la büyuk endüstriler.in milli • 
leştırılmcsı. 

İtalyanlar bir Fransız 
tayyeresini tevkif ettiler 

.,..oma, 11 a.:.. _ D N B . 
ran. Tunustan gel · · · aJansına naza · 
tc o ..,... ~f\ mot~~l ve Korsıkaya gitme : 
tayyarcı:ri, motörd u bır fransız as ı 
yüzündeu "'Cre i~·vukua gelen bir arı a 
Yedi kişi.ı..cn · ıyc mc .. ıur olmt ştur. 
ıclilmiştır, rnarct olan ınurettebatı haP-
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27 inci tertip 6 ıncı keşide Erzurum - lstanbul 

hattı üzerinde 
Ege havalisinde, Giresun'da ve Ş. korahisar'da (_R_A_o __ v _o _J 

dü 
K 
Tayyare piyango unun Z7 inci 

tertip 6 ıncı keşidesine bugün baş
J .. nrruştır. Bu ke idenin en bilyük 
ikramiyesi olan 200 bin lira 10326 
numar:ıh bilete çıkın• tır. Kazanan 
d:ğer num::ıral"rı sırasiyle bildiri· 
yorum: 

• 

ı n ruz 

Ankara, 11 a.a. - Hnber vcrildifinc &Ö· 
re, 20 birinciteşrin tan1ıinde A~ale - Er
;ru.rum ara ında Kandilli, Çiçekli, K plıca 
ve Erzurum istasyonları işletmiye aç1laca
ğından mczk\lr tarihten it.ibaren İstanbul 
ile Err.urum arasınd her ~ün aktarmasız 
yolcu ve her türlü e y n:ıkliyıtına bu
lanacağı gibi ene bu kısrm ilzerindc pa-
1ıırtcsi, çarşam \'C cıımartcsi gunlcri 

1 
f stanbuldıın, s.:ıb, cuma, pazar gifa eri Er
ıunımdan haı e :et etmek li7ere baft d üç 
def da Erzurum - İstanbul arasında yatak· 
lı ve yemekli vagonlar ışletilecektiı-. 

Şiddetli fırtınalar 
büyük tahribat yapti 

Giresun'da ma , o ve motörler battı 
Ayvalık'ta zeytinli ler çok zarar gördü 

Yozgat' ta bir bug" day Giresun, ı1 a.a. - Pazartesi akşamı 
saat yirmi bir buçukta birdenbire çı-

lzmir'de yağmur, dolu ve 
yı/dlTlm 

ambarı yapılacak 

TÜRKlYE 

R:ıdyo Dilü~yon Pa:tıtlıırr 

TÜRKİYE Redyo$u-ANKARA Rrd o .. ' 
-Dal a uzunlcgu-

1(>48 m. 182 Kes. 1~0 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 K . T. A. P. 

L~~-~ 
PERŞEMBE: 12.10.l 39 

iZ 1() Pı ı.. ıam, ve men le.te. s ıı.t ay:ın. 
12.3S Ajans, ve meteoroloJİ haber • .:u . • 
l 2.~ Turk muz iği: Ç lanlıır: Cevdet ı,.. c· 

la, Kemal Niyazı Seyhun, H 11 Gur. 
ı - Okuyan: l!tizcyycn Senar. 
1 - Nih;ıvcnt pc~revi. 
2 - Artaki • nihıı.\·ent şarb: (lroklııııaı:I 
ı.a:;larını), 
3 - Lm.i - N ih vent şarkı: (Zevlrin ıı: 
ise soyle, 1 icap eyleme). 

2 .000 lira Jliil, 20 000 lira 12656. 
10.000 lira 9999, 3.000 lira 18725 mı
maralı biletlere isabet etm• tir. 

27735 27795 27899 279 5 ı 401 28518 
23523 2855 28564 28671 29225 29327 
29il6 30032 30320 30333 303 8 30491 
30543 30846 313f,5 31408 31719 31791 
31907 32JOı 326 3 32965 33149 33172 
33208 33316 33555 33760 3 360 345 5 
3ıG9l 34743 3480134816352 3 55474 
35764 35926 36005 3504-0 3610 36579 
35505 37005 3-2 6 37314 37 36 3i629 
36661 37812 380L1 38164 38209 J 253 
38361 38452 3 560 38561 38681 38802 
38808 39001 39248 39311 39534 39878. 

Yozgat, 11 a a . - Toprak ofisI kin ı;eh
rimizdc 1.500 tonluk bir buğday anban 
in<asına baclanmıştır. 
Yapılmakta olan asri maz:bahanın inia· 

atı da blunek Uzeredic. ehrin bliyı.ik bir 
ihtiyıı.c:ını k r ·ı ı1!1C8k olan bu med> banın 
kü at rCMlll :29 birincite rinde y:ıpılacaktır. 

kan ve yarım aat devam eden kasırga 
şeklinde müthi · hir fırtına hüküm.et 
konağı da dahil olmak üzere bir çok 
binaların kiremitlerini uçurmuş. cam· 
ları kırmış ve bazı ağaçları da devir
mi tir. 

lzmir, 11 (Hususi) - Evelki gece
l:i yağmur ve dolu sehir ve civarda 
tühriba yapını tır. Fındık büyüklü -
günde olan dolu bağlan ve sebıe bah
çelerini tahrip etmi , bazı evlerin 
camjarmı kırmıştır. Bu esnada düşen 
}'ıldırımlar Bayındır'ın Çırpı köyün
de 9 yaşında Mustafa adında bir ço
cuğu öl<lürınil , altmış yaşında l>ir 
ihtiyarı ela kısmen yakmıştır. 

4 - Lemi - nihave11t rin: (bin ıuı r;ı• 
karırdıın). 
5 • Haıı:ın Gür - nun taksimi. 
6 • l~abmi bey - bayatıa.nıh 11 prtrı: 
(Bana noldıı de işti 5imdi halim). 

1500 lira kazananlar: 

3804 16482 17756 23882 27471 

1000 lira luızananlaT: 

161 330 468 
1331 1347 1402 
1871 1885 2108 
3262 3361 3367 
4093 4110 4200 
4881 4887 5078 
5610 5625 5665 

B. Abidin Ozmen İstanbul' da 
1stanbuJ, l 1 (Telefonla) - Birinci U • 

mumi müfetti B. Abidin Öunen bugfin 
1stanbula gelmistır. 

Ak,am kız s nat mekteplerinde 
terfi ve sınıfta kalma 

Müsadere 
Alman 

Gece Ege vapuruna verilmek üzere 
kısmen manınalarda bulunan iki bin 
çuval fındıktan Uç yüz çuvalı 1slaned ilen m1ş, yirmi beş çuval da denize döltül-
mek suretiyle hasara uğramıştır. Bun 

esyosl dan başka fındık yüklü bir mavuna cl:ı 
- J parçalanarak l.ıatmı , iki mavuna da 

31 SQQQ tonu b ldu : hasara ı~ğ~amı~~tr. rnspiycdcn gel1:1:1c~: 
U 1 ~e _olan ıkı ve .. uç tonluk f~ndık ~~kl~ 

1.ondra. 11 a.a. - İstihbarat neza- ıkı motor ba~.an kara ctmış ve muşkı-
Akşam kız sanat mekteplerinde terri e • / ı J k 

deminn birincı sınır talebdcrinfn ikinci · :ct"nden bildirildigine göre 7 ilk teş· ata u11arılm1ş isel r de ehemiyetE 
sınJf dt'vaml h.ıştan birinci, sonra da rinde biten hafta içinde Almanya için ha«ara uğramı ardır. Valimiz fırtına 
ikinci 5tnıf ımtilı:ınmı verere;. ltlc7.un ol· olcJug'"u anlacıılan 25.000 tonluk harp esnasındrı iskeleye gelerek m;ıvuna \"C 
malan tathik,a ta iyi m:tlce ~·ermerr. lştir. "' 
M:ıarir vekJilctt, a :;ıım kız sanat mektep. kar.agı eşyası mü adere edilmiştir. motorlar ile bunlara yüklü fmdıkla-
lerlne ıt bu kararı lrnldırmış ve onun ye • Harbın b..·ı:,,md3.nberi müsadere olu- nn kurtarılması için icap edenlere za 
rine h.ıııtiran devre inde ue der ten :ten d db. 1 d sa·ı not alan t:ılebcnin sınıfta bıra ·ılma- nan eşya yekfınu 315.000 tonilatoya manın a te ır er a ırmışlarclır. 
sını, en ·ok iki dersten uçten aı;ııfı no• a- baliğ olmaktadır. Gene fırtına esnas mla .fener açıkla 
lan talebenin eyllil devresinde ikmal im - rında içinde dokuz kisi bulunan bi• 
tilıantnn t5bl ~utulm:ısını, ıkmal im :ıanın· 
da bir dcrsh:n bile üçten aşac;ı not an tıı· balıkı;ı ka;-ı ğı devri miş ve içinde bu-
lebeniıı ınıfta bırakılmaı;ını kararlnstır - Süvey" yoluyla yapılan Junan dokuz kişiden sekizi kurtarıl-
rm~tır. mış birisi boğulmuştur. 

nakliyat azalıyor Fırtınamn kazalarda, nahiye ve Resmi dairelerin fehirJer arası 
telefon görüşmeleri 

Rom , l l a.a. - Tc:vere gazetesi bey . 
nelmilel V<ızlyet dol yısiyle son zaman • 
larc!a Süveyş kanalı tarikiyle )'D.pılan ruık
liyatın birdenbire ar.aldıcını kaydeylemck
tedlr. 

köylerde yapmış ~lduğu hasar hakkın 
da henüz malt'.lmat alınmamıştır. 

Ayı.•alık ""eytinlihlerinde dolu 
tahribatı 

Ayvalık, ı ı a.a. - Dün gece sağ
nakla gelen müthiş bir dolu, Murad
eli köyünden Ilacıosman kövilnc 
kadar uzanan geni zeytin m~nta
kasıntla büyük tahribat yapmıştır. 
Ço • bereketli ,.e güzel olan mahsul 
ve bu dolu netice i \·aktinden evel a· 
ğaçtan düıµnü· ve harap olmuştur. 
Bir çok yerlerde zayiat yüzde elliyi 
bıılınr.ktadır. 

Ş. Karah 'sar'daki hasarlar 
Şarki .K ralı isar. 11 a.a. - Diın sııat Z2 

·e başlıyan yağmurla karrşık rüzdrr mil
tukip bugün saat ıeklzde şiddetli bir fır· 
tınıı olrnu ve bu yu7den kııJaba içind,.ki 
telci !1 telleri hozıılmu , ba:.ı:ı a"açlar dev
rilmi ir. Kasabanın sarki cenııbisin<leki 
Anna köyü sırtlarmda ve o İ5 ikametteki 
Sutehriniıı Kızıl dağına da kar dusmüş • 
tur. Resmi daırclcr tarafından y pılacak şe -

birler arası telefon muhııberclerioln cok 
mUblm ve mustacel hususlara inhi r et • 
tirilmeıoi müsuıcc:l olmıyan lalerin t8hri· 
ra la veya telgrafla yapılması ala .ahlara 
bildirllmi tir. 

128 yaşında 
Suvey~ kancılı kumpanyası 1 ikinclk5 -

nundan 30 eyltil 1939 a kadar 6 milyon 
426.600 ingilh: lirası tahsil edebilmiştir. 
Halbuki l~2S senesinin ynı y)nrı zar{m.
&. bu miktar 7 milyon 235,900 inglliz lir:ı. 
sına.. balig olmakta idi. 

B. uzve 
yapmak fik 

avassutu 
in,.e değil 

300 torun 

sahibi adam! 
Belgrad. 11 a.a. - Yedi oğlu ve iki 

kızı olan 128 yafiında bosnah Mat~v 
:Mi~ı ı ..... " • b.h: 

heı i de sağ olmak üzere 300 hafidi 
vardır. Matev, kahve, alkol ve sigara 
içmektedir. 

Amerika ordusunu 
yeni silahları 

Vaşington, a.a. - Harbiye neza
retinden bildirildiğine göre, şimdi or
duda kullanılmakta olan yarı otoma
tik "Garlanct" modelinde 65 bin tüfek 
sipari edilmiş olduğun~ bildirıniştir 
19'!1 senesine kadar butün Amerika 
ordusu bu tufe ·lcrle teshiz edilmiş 
olacak ır. 

Bundan lıaşka ordu için 7 milyon 
dolar kıymetinde tayyare ve motör 
de sipariş edilmiştir. 

Dan'm"' ka 1940 k ra efradını 
silah alhna ahyor 

Londra, 11 a.a. - Alman radyosu, 
Danimarke>'nın 1940 kura efradını si
lfıh altına davet ettiğini bildirmekte
dir. 

'eni efrat, harp çıktığı zaman si
lah altına davet edilen efradtn yerine 
kaim olacaktır. 

Bükreş1te tevkiflere 

devam of unuyor 
Bilkreli, 11 a.a. - Kallncı.konun katlin -

denbc:ri ber gün Bukreş e muteatldit tevki
fat yapılmnlcta.dır. Gec;en haf .a yalnız BUk
reştc iki :vüıden Ia.ıl.ıı komünist tevkif c
dilmi tir . 

İngmzce ders ifa pi arı 
Avrupadaki gon harp vaziyeti dolayısiy

le bu ders yılı için lngilterccicn yenide."l 
İngilizce ders kit.ahı getirtmek mümkün 
otamamı ır. Kütüphanelerde bulunan mev. 
cut kitaplar dıı azdır. Hem ıı;etirunek ve 
hem de harice doviz vermek bakımından 
mlİ$k 1 .aneılen bu vaziyet iizcrine Maa 
rlf vekille • t~dblr alını ur. Tetlrlsnt üz·· 
rin<ic kitapsızlıgın müessir olma:n ı için 
geçen ene kullanılmış kitaptan talebe bu 
sene okuyacak arkadaşlarınıı devr ecele -
ler.d:r. Mektep id rekri bu bu susta lü -
zumla Ledbirl.::ri ıılac:ıklardır. 

Mesle 'İ tedrisatta 

tôyin ve n,akiller 
ist:ınbul yüknk iktisat ve ticaret mek -

tehi ; uk,cJ.: kısmı muallimlerinden BB. Dr. 
füıat Demirci Ankara ticaret lisesi bröko· 
mersiyal e el:o.nomi muallimliğıne, ayru 
me ·tep fr3nsızca m~llirrı.i Cevat Yücesoy 
Ankar.a ticaret li esi biirokomc.r&iyat ve 
frensnca muallimliğine, aynı meluep mu • 
a\limlerindcn Emin Recep Gurcl İstanbul 
Sclcuk luı sanat enstitüsiı tabiat ve sa -
Irk bilgisi muallimli •ine, Trabzon orta 
t lcard mektebi coğnırya muallimi Yaşar 
Ö:mlp Edirne sanat meklebi t:ırlh, coğnıf· 
ya muallinıli ine. acrktan Abidin AH ısık 
ver Bursa sanat mektebine, Sami Sen, E· 
min Tuncel Ankar ıııınat mektebine, Ne • 
ı.ilic Serter lı:rnir Ticaret liııesine, Mur • 
taLa Kaynak Trabzon orta ticaret .mekte
hinc, Bursa aanııt mc eblnden İrfan Sök
men Tnıbzon ticaret lisesine ı.ayiı:ı edil -
mişlerdir. 

Esasen böyle bir talep de yapılmış değil 
Va ington, 11 a.a. - Reisicümhur 

Roosevelt, gaze!ecilerle yaptığı bir 
konuşma esnasında Avrupa ihtilafın
da her türlti tavassut fikrini reddet
mi~tir. 

da hiç bir sulh teklifi veya -istimzacı 
· yapılmamış olduğunu söylemiştir. 

Amerika işçi liJeri B. Rw:r.Jell'e 
muzahir 

San Franı;isco, 1 l a.a. - İki mil. 
yon ameleyi temsil ettiği söylenen 
endüstri kongresi reisi John J. Le
vis, i§çileriri senelik toplantısında 
Ruzveltin bitaraflık programına mu
zaharet edcı::eğini ve kongre ile hal
kın da kendisine yardım etmesi la
zım geleceğini söylemiş ve şunları 

ilave etmiştir : : 
"Kongre bitaraflık kanunu met

ninde birka~ kelime değiştirdiği için 
harbe girecek değiliz. Fakat Amerika 
halkı harpten ba ·ka ~ıkar yol olmadı
ğını anlıyacak şekilde ahvalde deği
şiklik olacak olursa o zaman harbe 
gireceğiz.,. 

"Hiç bir millete silôh 
ıatmamalı ! ,, 

Nevyork, il a.a. - Eski reisicüm
hur IIerbert Hoover, Amerika'y1 bi-

re harp malzemesi 1>atması doğrudur. 
Fakat bu malzemenin yalnız müdafaa 
) lerinde ve barbarlığa mani olmak i -
çin kullanılması lazımdır. 

Sivillere karşı yapılan hücumlara 
ava ba ary~ ~r; ve -!,.. rnüd'iiraa~· -

zemcsi satmakla iktifa edelim.,. 

B. Hull Amerika'mn harbe 
siiriihlen.mi.yeceğine kani 

Nevyork, 11 a.a. - Dün toplanan 
Amerika harici ticaret kongresinde 
söyJediği nutukta, hariciye nazırı 

HuU gerek Birleşik Amerika Devlet
lerinin gerek bütün amerikan cUm
huriyetlerınin asla harbın Amerika 
sahillerine intikaline miisaa<le etmi
yeceklerini kaydetmiş \'e demiştir ki: 

- Buna muvaffak olacağız. Ve A
merika'nın harbe sürüklenmiyeceğine 
kaniim. İhtiyat, harbe katiyen işti
rak etmememizi ve uitara! kalmamı
zı amirdir, Muhariplerin peşin para 
ile mübayaatta bulunması hükmü bi
zim içjn bir fedakarJıktır ve ticareti
mize dokunacaktır. Fakat kendi em
:ı:yctimizi ve Amerika'nın sulhunu 
temin eyliycccktir. 

Yeni şehirde bir orta mektep 
yapılacak 

taraf olsun, harp halinde bulunsun Maarif vekaleli. Yeııİ$ehirdeki kıı ve 
bütün milletlere boml..ıardıman tayya- ı:rkek talebenin bilha5Sll kış günlerinde ot· 
resi, tahtelbahir, zehirli gaz satma- ta mekteplere deva.mlannrn c;ok mli$kül 

1• bulunuugunu gö.: on öne alarak Y enişetiir· 
mak suretiyle barbarlığa karşı bayraı-. de bir oıta mektep bınMı inşaınna karar 
kaldırmağa davet etmiştir. vermi~tir. Bu bina için lilrnınlu arı;a bu· 

M 'l h d • • k" lunmuşıur. A - üıerinde bulunan ban ev-
umaı ey emıştn ı : !er de anıa He birlikte istimlak olunacak-

., - Evet, Amerika'nın muhariple· tır. 

• 

7 - Sadettın kayrut'lı: - bayatiaraban pr• 
kı: (c•mrümün neşesiz gt'Çtİ bahan). 
~ - Okuyan: Raf.life Erten. 
1 - lslahan şarkı: (kim dtmlt Mdull 
alan). 
2 • Lemi • ki rcığıır prkı: (hftısafhM et• 
vanna:ılk). 
3 · Refik Fer n - m yycr tar'lmt ()ıct 
ı;üzcl bağından). 
4 • Muhayyer ıu ıema.lsi. 

13.30 - .00 Mürlk (karışık prornm - l't.) 
18.00 Pl'o r m. 
ıs.oş Memleket saat &J'l.n, aı.n., n ....-

oroloji haberleri. 
18.25 Müzik (radyo caz orkestra•). 
19.00 Konuşma (~lnıat aa.atil. 
19.15 Türk m :ı: i i Ç lanlar: Cevdet Cd• 

la, Kemal Niyazi St'}"hun, H san Oüi, 
Eıırcı KadrL 
l - Okuyan: Mustafa <;:.ığl r, 
l • .Bayati peşreYi. 
2 - Salihattin Prn r - bayati tarktı (Ar· 
ulr yetişir çcktiğlm). 
3 - Rahmi bey • muhanrer p.rlnz (Sera
pa hilsnü an rn). 
4 - Hafıı: 'ıJusu( • Hilııeyni prbı (Saç-ıo 
bilkümlerl). 
5 - • , ••. - Gülizar ıarkı: (Ciül c:ıı bahçe· 
inde). 

6 - ..•••• muhayyer tDrlril: (Bu .. im ıı
yın on di:>rdU). 
2 - Okuyan: Meihare\ Sllfnak. 
1 • asan Gur - K nun tıtksiaıl. 
2 • Medeni Aziz - hicazkar 1i8rkı: ( 'a.ı 
ııec;.ip nazil edadan). 
3 - Medeni Aziz • hlcazkir '8rkı: <Ak
~am olur ııtiincı; gider ~imdi buradan), 
'4 - Lemi - Unak 15arkı: (S i>•alı ebrulerin 
durubcn çatma). 
5 • Lemi - kıı.rcı"ar ~ritt; (Çe~anı o 
mehvcsin eladır). 
6 - •••.•. Oyun hAvaları. 

20.15 Ko:ıu ma (Doktorun 111ati). 
Z0.30 Türk mıizi i ( f sıl heyeti). 
21.15 M.Uzik (ktiçıilt orkestra - ısef: Necip 

A§-kın). 
1 - AdoU Eckstein; Maynı a)'Tilda (muh
telif parçalardan potpuri). 
2 - Zichrer; Gece ( v it). 
3 • Gıulio de Micheli: Memleket heM"f> 
ti. 
4 - Rio Gebhardt: Romanı (•iolonesl ,,. 
orkestra için)-. 
5 - Leopold: Çigan fantezisi, 
6 - R inohl Bec.ker: İlkbahar (mdod!). 
7 - Panl Liııcke: Olimpiyatlarda (m&l'I). 

22.00 Ahns, ıiraat. esham • tahvUlt, Jaım. 
biyo • nukut borsası (fiyat). ";-' H)• _...__ 

Z2.3S Ml.ızik Ca?.'b - Pi.), 
ıl.2S - 23.30 Yar.ınki prorram ve b.l*Ulo 

Şehrimize Salihliden 
bir heyet geldi 

Salihli Parti Reisi Cehdi Çetin, Be
lediye reisi Galip Musal, Halkevi re
isi Kemal Eı-soy ve mühendis Cevdet· 
ten mürekkep bir heyet chrimize gel
miştir. Heyet, Ödemi ·ten Saiihliye 
getirilecek olan elektrik, Salil liye 3 
kilometre mesafede bulunan Bahçe
cik köyünden g~tiril cek olan su iş· 
!eriyle meşgul olacak ve belediyeler 
bankasından 170 bin liralık bir istik
raz teminine ç:ılışacaktır. 

Salihlide bir de llalkevi binası ya

pılacaktır. Binanın keşif bedeli 18400 

liradır. Halkcvi binasının inşası i in 

Parti para yardımında bulunacaktır, 

(RAMAZAN) 
Diyanet işleri Reisliğindenı 

14 Birinci te rin 1939 tarihine tesa· 
düf eden cıımaı-lesi giinü Ramazanı 
Şerifin iptidası olduğu ilan olunuz. 

(5192) 15154 

!!!L 

- Cinayetin işlendiği gece, saat on iki ile yarım 
arasında merd"venlerden koşarak inen ve holde ken· 
disini bir lahza gördüğünüz şahıs bu mudur? 

-No.6- Karşınıza çıkıp işin içinde bir de cinayet meselesi 
olduğunu anlayınca ürktüm. Kökşe gittiğimi :nkar 
etmek mecburiyetinde kaldım. · 

- Evet efendim. 
- Cinııyctin onun tarafından i§ltndi,,.inc emin 

mi iniz? 
- Kayın validemi b·: adaınm öldürdüğiinc katt 

kanaatim ·ardır. Esasen bi.itün hatlisc bunu gösteri
yor. 

Rıfat Karaman. yerinden fırladı. Kendinden geç· 
mi bir halde haykırdı: 

- Yalan!. .. Yalan söylüyor •.. Bu H belki kendisi 
yapmıştır! .... 

Polis şefi bağırdı: 
- Sual sorulmadan cevap vermeyin! 
Sonra Fehmi'ye döndü: 
- Niçin ti dyo~unuz Fehmi bey? Bu ithamdan 

l.orktunuz mu? 
Fehrni, hiddetini ycnmeğe çalı arak: 
- .Ne mün sebet 1 o iye bağırdı. Onu neden fazla 

öylctiyor&unn? Katil olduğu meydanda! lpe çekin 
onul 

Recai Yılmaz, yavaşça genç adama yak aıtı. Göz
lerinin içine dikkatle baktı. Diglcrinin arasından fı~ 
sıJdadı: 

- Katil! ... Katil sensin! .... 
• • 

Delikanlı korkuyla geril di. Asabının son kudre· 
tiyle isyan etti: 

- K.atiyen ı._ Kati yen! ... Sizi dava edeceğim .... 
Recai Yılmaz, sesini çıkarmadan arkasını döndil. 

Yazı masasına doğru yürildü. Alt gözden bir geyler 
çıkardı. Tekrar genç ada11'lın yanına geldi. Rıfat Ka
raman ile Süheyla hayret ve şa kınlık içinde bir po
lis şefine. bir Fehmi'ye bakıyorlardı. 

Recai Yılmaz, Fchmi'nin kar ısına dikildi. Elin
deki paketin kağı Uarını yırttı. İçinden çıkan kanlı 
bh pijama:ı-·ı delikaolınm suı-atına uzattı: 

- Buna ne dersin? Bu kanlı pijamayı niçin ya
lak tarının arasına sakladın? 

Genç adam, başını eğdi. Sustu. 
Polis !efi, Rıfat Karamat\'a döndil: 

- Katil bulundu. Şimdi sen söyle, vaka gecesi 
kö~ ~e gittin mi? 

Rıfat Karaman, biraz kendine gelmişti~ 
- Size hakikati olduğu gibi söyliyecegim, diye 

söze ba~ladı. Vaka gecesi 1 akikaten köşke gittim. 
Çok feci bir vaziyette idim. Altınları ve tahvilleri a
lırsam, ifla tan kurtulacaktım. Bunları sonra nasıl 

olsa karıma öderdim. Yatak odasına yavaşı;:a girdim. 
Cep fenerini yaktım. Karım uyuyordu. Cebimdeki 
klorform şişesini çıkar ım. Bir kaç damla mendilime 
camlathm. Karımın yüzüne kapadım. Ba~ının altın· 
daki anahtarları aldım. Tam kaı>ayı açacağım sırada 
hoide bir ayak sesi işittim. Korktum ve kaçtım. Za

ten mağazadaki paralan ak:.amdan ahruştım. Artık 

başka çare kalmadığını görti " ~e Avrupa'ya firar ct

meğe karar verdim. Vapura binerken yak3landım. 

Polis şefi güliim cdi: 
- Tahminimde hiç yantlmamı~ım. dedi. Fehmi 

!abıkalı bir adamdtr. Siihe.yla hanımla paraGı ıçın ev

lenecekti. Vaka gecesi. kayın validesinin baygın b!r 

halde yattığını ve sizin kaçtığınızı görünce, çoktan
beri beklediği fusat eline geçti. Glizin hanımı öldür
düğü takdirde cinayetin faili olarak siz rakalanacnk 
ve gayet tabii olarak ölüm cezasına çarpılacaktınız. 
Bütün servet Süheyla hanıma kalacaktı . Fehmi de 
kendisiyle evleneceğine göre mesele yoktu. Fakat, 
delikanlı i e Recai Ytlmaz'ın karışacağını hi11 hatır -
na getirmemiş. 

Muavinine dönerek devam etti; 
- Fehmi bey: kanlı pijamalarını çucarıp tem z 

pijama giymeği akıl etmiş ama, çaldığı tahvilleri 
saklamakta biraz acemi davranmış. Gardrobunun alt 
gözüne yerle~tirivermiş. 

Zile bastı. lçcri giren poris memuruna Fehmi' i 
gösterdi: 

- Vur şunun ellerine kelepçeyi. 

-SON-
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Hlfler'ln sulh tekliff eri hakkında 

8. Çemberleyn bugün 
beyanatta bulunacak 

Bir İsve~ vapuru 
daha torpillendi 

Yeni nutuk 
ve tefsirleı,. 

P. 

r. 

rkı: 

a-

ın 

e-

a-

z 

n 
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Sporculara sağhk 
Mürettebattan on sekiz 

kişi kurtarılabildi 

(Başı l inci sayfada) 

ma~ta devam ediyor. 
Sp.or yapan cençlerden - maal• 1 ıanı, bir daha onu elden bırakamı

esef - birçoğunun kendi ta.katları- yacak kadar bağlıyor. 
n; bilıniyerek ve apor için lüzumlu Sporcunun en mühim uzvu kalb 
0 an sağlık fartJarını öğrenmeden' ve yanlıf yapılan aporun en büyilk 
:Po~ulukta ifrata varmaları neti- zararı 0 uzu vüzerinde olduğu ıçın 
k~ınde tutuldukları hastalıklar •• e. kitabın ilk sayf alarmda yer bulan 
~_ınl~r için ötedenberi büyük bir Ü· kalb bahsi bütün sporcu gençle

~un!u oluyordu. Buna kal'tılık, biz rin gözlerini açacak pek isabetli bir 

h~tnl~!~~n ~oğum~z~. da ~por ı başlangıçtır. 

Hava Nazırı İngiliz tayyarelerinin 
kazandığı muvaffakiyetleri anlattı 

Stokholm, 11 a.a. - 1ııveçli Vistu
la vapuru Hull'a giderken Shetland 
adalarının şimali garbisinde torpille
nerek batmı tır. 

Mürettebatından dokuz kisi bir vo.· 
pur tarafınd:ın kurtarılarak ~İr.koçya
da karaya ukcınlmı~tt:. 

Milli hüriyetlerin emniyeti ile 
devamlı bir banş halini temin ede
cek garantiler ne olabilir? Rny§tag 
nutkuna göre, bu garantiler, Al
manya'yı her hususta tatmin , . ., 
teskin edecek taviz ve tedbiri rdir. 
Bu bir zafer diktasrdır. Harp ya). 
nız bu sebeple nahayete kadar de
vam edebilir. Çünkü eğer yeni bir 
konferans, başka miJletlerin ve 
müttefikleı-in zararına, Almanya'yı 
tatmin ve le$kin edecek taviz ve 
tedbirleri bulmıyacak oluna, hiç 
~üph~siz murahhaslar masa baıın
d an kalkacaklar, ve tekrar genel 
kurmaylar yeni tecavüz ve müdafaa 
planlan hazırlamakla meıgul oln· 
caklardır. 

(Başı 1 inci sayfada) l 
na g~re tayyarelerimizin mevcudiye-ı Bu harp 
ti tahtelbahirleri dalmağa mecbur et-1 

rnlıgı uzerme bılgımız, dogru· S r sırasiyle hava, beyin 
•u, haylice ekı1ikti. Gençlerde tesbit . ~n .ad, anları adale hareketle-
ettiği . A d "f ve aınır ı m ' •1 mız arızaların apor a ı rattan . . kuvetinin artması vücut 
ı eri ld'-· . I f k b 'f rı ve ınsan • ge ıganı an ıyor, a llt u ı - endeksleri hele sporda rat._ d k . . 1.. yapısının • 
1 tney an vermeme ıç.ın uzum- dd" meselesi d .. ri ve vücut hıf-
\l l . • tega ı ' -

d 
tart an tayın etmek ıaterken pek hh hava banyosu gıyım, 

e k f ·· l .. 1. . duk zrssr ası, ' . . 
a ı aoz er aoy ıyemıyor ... masaj ve güneş banyosu bahıslerı 

k Sıhat ve içtimai Muavenet Ve- sporcuların sağlığı için bilinmesi lü
ki lletinin ne~riyatından iki mühim zumlu olan bilgilerin hepsini ta-

t.p rurdumuzun aporculuğunda mamlıyor. 
b~ iki boşluğu birden doldurduğu i- Bu bilgilerin bPlzılarını sporcu
ÇllJ, tnemleketin bütün sporcu genç- lar _ prntik bakımdan - belki 
leai "'• onlara faydalı olmak istiyen fazla görebilil'ler. Fakat bilginin 
hekimlerin hepai Vekalete ne ka· hiç bir vakit fazlası olamıyacağı gi· 
du minnet gösterıeler azdır. Bu iki bi biyoloji her insan gibi her spor
~•bm çıktığını geçen gün Ulus c~ya da daiına faydalı bir bilgidir. 

her vermişti: biri Spor hıfzrssıh- Böyle düşünülünce, Spor lufzıssıh
haaı. öteki Spor hekimi muayenesi. hası kitabı gayet modern ve pek 
Biri önümüzdeki kı, gecelerinde, faydalı bir biyoloji kitabı olarak 
•Porcularm - dinç ve yakı§ıklı ol - tatlı tatlı okunulur. 
lllals; İatiyen bütün gençlerin demek 

Kitabın büyük bit meziyeti, insa
- tekrar tekrar okuyarak yürekle-
rlD. nakıetrnelerine değerli, öteki nı hiç sıkmadan, kendisini okuttur-
ı.r..... masıdır. Bu hassasr güzel üslubun -
"''HQb türk hekimlerinin pek dik- d 
L~ •• dan başka, arada sıra a yaptığı 
-ene okuyarak bil1rilerini tamam- ı· 1 tetbihlerden ileri geliyor: mese a: 
--..ıan için pek lüzumlu iki kitap. 

Vekalet bu iki güzel kitaba yazılan "Topçular arasında meşhur bir 
Ön.özde ikisinin de "ınhi teşkilat söz vardır: hayvanının temizliğine 
-.. müesseselerle diğer sporla ilgili ve sıhatine iyi bakan onu yarı yem
lnalıanılara demirbaş,, olarak dağı- ]emiş olur,, S. 166 ... Bunun gibi in
hbnaaı tensip edildiğini bildiriyor. sanlar da temizliklerine ve sıhatle
Bence, ikiai de her türk gencinin ve rine iyi dikkat ederlene ... 

her türk hekiminin okuma masala- Burada yer bulmak mümkün o)
l"J Üzerinde her gün okunacak birer saydı, bunun gibi daha bi-:-kaç güzel 
denıirbaı olmıya layıktır. fıkrayı göstermek isterdim.. Vakıa, 

Dr. F. H. Lorentz'in almanca kitabm aslının yazıldığı il<limde bu 
Ye.zd1ğı ve Dr. N. Erzin'in dilimi- fıkralar ancak mukayeseli bir biyo
~~ ~~virdiği Spor hıfzıssıhhası 2421 loji sayılır. Fakat bizim iklimimiz· 

'-l>ucek sayfası ile, kendi sabırla- de topçu beygirleriyle insanın ara
~. pek emniyeti olmıyan sporcu - sında kıyas yapmak henüz adet ol -
.~rr ılk bakııta korkutabilirse de bu madığından, arada sırada tesadüf 
1 hiaae aldanmak yanlış olur. Ki-1 edilen bu gibi fıkralar kitabın t~r -
ı-p Pek iyi tasavvur edilmit ve kısa cümesine, aslını okuyanların hiase
ltta. fıkralarla pek güzel yazıhnıt deıniyecekleri bir güzellik veriyor. 
0 ldufundan bir kere baılaymca in-l G. A. 

6.awiıı 6ulundutu kaya, köşede kaya üzn indeki kabartmamn şemasrnr görüyorsunuz 

Kıymetli bir tarih eseri bulundu 

Miladdan 1000 - 500 sene 

anıdı eveline ait bir E i 
MARAŞ; ( Hususi ) - Adana füze Müdiirü 8. Ali Riza Yalgın, 

Çukurova'daki tetkikleri esnasında kıymetli bir Eti anıtı bulmuıtur. 
Resmini gönderdiğim bu eser Milad'dan 1000 - 1500 sene evetine aittir. 
n. Ali Riza Yalgın bu eser hakkında §U izahatı verdi : 

"Avrupalılnr Toroslarda (Ereğli, lvris 
b~ Ali Hoca) koyu kitabelerınden başka 
ır şey bulamamışlardı. 

. Ben, 1935 senesinde (Taşçı • Kine) yolu 
~~erinde miucler umum müılürü (Hamit 
r~oş~!.~ ile _birlikte (Ceyhan)ın (Sirkeli) 
A 1 ?'ilıtundekı anıdı ve şimdi de (Doktor 
b•lım Can Tagan)la beraber bu son anıtlı 

ılarak To,.osd11ki tlçleri beşe çıkarmağa 
1•1uvaffak oldum. 

Bu defa buldugumuz anıt: Adana vila
~·etin,n Kayseri hududuna giı :ş noktasında 
\ e (Cezbeli) altında (Saim Beyli - Develi 
karahisar) kadim )'olu iıstündedir. (4,80) 
~et re yüksekli· inde ve (5) metre genişli
ğı~de yıizu şarka dönük olan bu anıt, bii· 
.Yuk bir kaya ustur.dedir Bu kayanın di
binde (30) sc:ne eveline kadar bir han 
h ıluııdugu için bu me·.rkiin eski ismine 
CI lan yeri) denilmektedir. Simdi burada 
gene bu isimle anılmakta olan bir koy 
ır:e\·e~ıttur. Bu kaya; koyiın (800) metre 
ili nıalınde ve yolun en dar bir yerinde bu· 
lu:ımaktadır. 

Birinci kısım 
Ccnupt n gelen yolun ilk numarasını 

teşkil eder. Burada yekdığeriyle müsafaha 
eden iki el ve bu ellerin altındaki (4) er 
çizgili kır:ıl işuetleriyle ellerin üstünde
ki kıra! is"mlcri hiyerogliflerini görürüz. 
Bunlar ya bir muahodenin ve yahut ta bir 
ıttifakın h:ıtırasını canlandırmaktadır. 

ikinci kısım 
Boyu (2,10) metreyi bulan sağ eli balı 

ve sol eli dalkılıç bir heykeli canlandır
maktadır. Bu bir kıra! tipidir. Burada kı
rahn yüzüne muva:ıi olan yerde birinci 
kısımda gör tilen (krral isimleri hiyeroC-
lıflerini) tekrar gôrüri.iz. Bununla da da
ha evciden yapılan ittifakın muvaffaki
:yetle ııeticelendiC-i manasını çıkarabiliriz. 

Üçiincü kısım 
Kiiçük mikyasta sivri kii15hlı - biri ta

mamen bozuk, digeri kısmen ı; glam - iki 
heykelin bu büyük kıralıı karşı sağ elini 
muhtelif hiyerogliflerle karşı durduklarını 
görürüz. Bunlar ehemiyetlı ifadelerle kı
ralın istikbal edildigini anlatmaktatlır. Bu 
itibarla kayanın heyeti umumiyesi içinde 

meğe kafi gelmekte ve su altında ka-
lan tahtelbahirlerin kaptanı tayyare
lerin refakatinde hareket eden kafile
lere taarruz edememektedir. 

Hemen her gün duşmanla çarpış
maktayız. Sahillerdeki tayyareleri -
miz, çarpışma gayretlerimizin inkişa
fına yardım etmek suretile Üzerlerine 
aldıkları hayati vazifeyi muvaffakiyet 
le ifa etmektedirler. 

Uzun uçuşlar 
Almanya üzerinde yapılan keşif u

çuşları bakında Kingsley Wood, 9un
ları söylemiştir. 

"- Tavyarelerimizin 100 saat uçtuk 
lan vakidir. Bu suretle hayati ehemmi 
yeti haiz olan askeri malumat topla
mıglardır. Tayyarecilerimiz duşman 
arazisile ünsiyet peydah etmiş1erdir." 

Siegfried hattının şemasını elde et· 
mek için tanzim edilen haritalar ~es~
lesine temas eden Kingsley, demıştır 

ki: b' 
_Birkaç gün evel Fransa'nın ır 

hava meydanında hareket eden tayya
relerimiz ciddi bir mukavemete maruz 
kalmadan Almanya'nın üzerinden ya
ni Sar' dan şimal denizine, Holigol _ • 
and'a uçmuşlar ve hiçbir arızaya ug
ramadan lngiltere'ye dönmeğc muvaf
fak olmusl:.-dır. 
Tkribe~ 1000 millik mesafelere ka-

dar yapılan keşif uçuşları gece ve fena 
havalarda muvaffakiyetle başarılmış
tıt. 

fng:li:ı tayyarecileri Kanada'da 
yetişecek 

Ottova, 11 a.a. - Kanada bundan 
böyle bütün Büyük Brit~nya i~para
torluğunun tayyarecilerıne talı~ ve 
terbiye merkezi olacak ve ycnıde.n 
kurulan bir çok mekteplere muhteltf 
dominyonlardan gelecek talebeler ka
bul oluna.caktır. 
İngiliz • aovyet mfütcısebetl•,.i. 

Londra, ıı.a.a. - Sovyet Rusya ile 
Büyük Britanya arasında yapılan ıon 
müzakereleri muhtevi bir mavi kitap 
neşrini lüzumlu telakki edip etmediği 
yolunda ,avam kamarasında, başvekile 
sorulan bir suale cevaen B. Butler de
miştir ki : 

"- Lort Halifaks, meseleyi dik· 
katle mütalea ettikten sonra, bu ve
saikin şimdi neşrine müsaade edemi
yeceğini söylemiştir.,, 

Mander itirazda bulunarak ,vakı
aların ayne~ bildirilmesindeki ehemi
yeti tebarüz ettirmesi üzerine, But
ler, İngiliz - Sovyet noktainazarları -
nın teatisi esnasında, diğer birkaç hü
kümetin va.,.iyeti nazarı itibara alın -
dığını söylemiştir. 

Ticaret görüşmeleri tekrar 
başlıyacak mı? 

Mander'in Büyük Britanya ile ti
cari müzakere)ere tekrar baş1anması 
hususundaki sovyet teklifine dair o -
lan sualine cevaben, Butler bu mesele 
nin tetkik edilmekte bulunduğunu ve 
ihzari bazı müşküllerin sovyet hükü
metiyle müzakere olunduğunu söyle
miştir. 

Mander, bunu müteakip on beş gün 
evel vuku bulan sovyet talebi hakkın
da hükümetin mütaleasını sormuş ve 
"Britanya hükümeti bu mesele ile 
tekrar meşgul olmak niyetinde mi
dir?" demiş ve Butler de "elbette" 
cevabını vermiştir. 

Hifler müttefik 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

kemmel olduğuna ve bunların kablıl 
edilmesi lazımgeldiğine İtalyan şefle
rini inandırmak. 

Mme. Tabouis'nin öğrendiğine gö
re von Ribbentrop, dün İtalya'ya mah 
rem bir nota göndermi!;tir. Bu notada 
Almanyanın bütün tekliflerinin Hit
ler'in nutkunda zikredilmediği, hazı
larının gizli tutulduğu kaydedilmekte 
dir. 

Alman - rus paktı ve general 
Franko . Kayanın (10) metre cenubundan yeni 

~ır şosa geçer. Bunuııla beraber eteğin . 
en gecmekte bulunan (Çukurova - Bo
·u:koy) kadim yolu da belli olmaktadır. 

kıralın cenuptan orta Anadolu'ya çıkmak- . . . 
ta o!du~u anlaşılmaktadır. Bu!lun tarih Von Rıbbentrop, bu teklıflerı der-

Elı.ı anıdın, kaya lızerindeki durumu hak. 
tında bir fikir verebilirim. Anıda ilk ba

llita u~ kısım gorilriıı:: 

bakımından ya (birleşik Eti imparatorlu- ! :ıal İtalyaya bildireceğini haber ver
ğu)ndan evci, yahut ayni çağlarda mühim ,, ... ktedir 
bir hSdiı;eyi tasvir ettiğini tahmin etmek- · 
teyim.'' - KAYAOCiLU Di~er cihetten Er Nuvel gazetesi, 

Diğer bir vapur, batan vapurun 
mürettebatını aramatadır. 

18 kişi karaya çıkabildi 
Bern, 11 a.a. - Stokho1m'den Zü · 

rih'te çıkan Novelle Gazette'e bildiri! 
diğine göre, Shetland'ın doğu şima

linde batan Vistula vapurunun müret 
teba.tından 18 kişi karaya çıkmıya mu 
vaffak olmuşlardır. 

Ne ideoloji harbidir 

ne fülühat harbi ! 

Silôhlar ! 
Alman devlet reisine göre eveı· 

Bitarallar alman denizaltıların- silahlar buakılmak, ıeferberlikler 
dan korkuyorlar 

1 
tatil edilmek, ondan sonra masa ba-

Emniyet g~ranlileri e'de 
edildikten soma btrakllacak 

Kopenhag, 11 a.a. - Danimarkalı şın~~ topl"~';ak; müttefiklere göre 
armatörler, İngiltere'ye kereste gön- ev~h~ yenı 

1
olon!.a ve teminatlı 

dermek üzere vapurlarını kiralamak su k un desas an uzerinde anlatıl· 
· · s 1 B" ı· -· · b 1 ma , on an sonra harbi tatil etmek ıstı yen ovyet er 1r ıgının u ta e- 1• d H" 1 d .. 

· · dd - k · 1 d" azım ır. ıt er un daha cengave-
bını re etmege arar vermı~ er ır. rane bir nutuk .. 1 . h 

Vapurların, sovyet malı nakletme- soy emıt ve sul un 
almanlığı Üzerinde ısrar etmic, İn· )erine rağmen armatörler alman tah - ,.. 
giltere ise yakın zamanda den'ızler 

[ DALADİYE'NIN NUTKUNUN 
telbahirlerinden korkmaktadırlar. · • 

de olduğu gibi, havadan dahi al 

AKiSLERİ] ' 
Norveç armatörleri de aynı şekil-

1
• • 

man kuvet)erinin zalesi için bütün 
de sovyetlerin taleplerini reddetfni'-

Paris, 11 a.a. - Fransız matbuatı baş
makalelerini Daladiyenin dün geceki nut
kuna tahıiı emektedir. 

imparatorlukça alınan tedbirleri 
!erdir. ilan etrni,tir. 

(Pöti Parizyen) diier razetelerin de 
neşriyatını aksettirerek haklı davayı mu
zaffer kılmak hususunda Fransanın aar -
sılmaz azmini tebarüz ettirmiş olan ba1 -
vekili alkışlıyor ve diyor ki : 

"Artık vaziyetimiz tevazzuh etmiştir 
Biz ne ideoloji harbi ne de fütuhat harbı 
yapıyoruz. Biz, taarruza kar<Jı silaha sa -
rıldık ve bu silahı an.cak zorbalık süiisti
malleri tamir ve emniyet garantileri elde 
edildikten sonra bırakaeafız ... 

B. Daladiye'nin nutku ve 
bitaraf devletler 

Cenevre, 11 a.a. - Bitaraf devletler ga
zeteleri, Daladiyenin nutkunu ilk sayfala
rında mühim başlıklar altın.da neşretmck
te ve fevkallde müsait bir •urette kar$ı -
lamaktailırlar. 

Hollanda, Belçika, İavic;re ve ltalyan 
ııazeteleri, B. Daladiyenin ciddi ııaranti -
ler mevzuubahis olmadıkça, Almanya ta • 
rafından halen derpi' edilen barı' teklif -

Vapurların torp!llenmeıi 
ve Belçika 

Brüksel, 11 a.a. - Belçika harici
ye nazırı Spaak, ayan ve mebuaan 
sosyalist gruplarının toplantısında 
yaptığı beyanatta, bitaraf vapurların 
torpillenmesi meselesi hakkında bi
tarat lar tarafından Berlin nezdinde 
te«ebbüste bulunulacağını ve bu te· 
şebbüse Belçika'nın da iştirak edece
ğini ihsas eylemiştir. 

Balllk denizinde 
Sovyel hakimiyeti 

!erini kabulden imtina eylediğini kaydedl- (Bs~ı 1 inci sayfada) 
yorlar. 

Ezcümle italyan matbuatı, fransır htikil- çenberi te§ekkül ve Avrupada devam
metinin alman ricalin.in sözlerine katiyen 1ı bir barış tahassul etmektedir.,, 
itimadı olmadığım bildirmektedir. 
İtalyan gazetelerine göre, Fransa her Sovyet - Letonya paktı tasdik 

şeyden evci ve haklı olarak taarruzların J'ld • 
vakit vakit tekerrürünü bertaraf edecek e ı ı 
garantilerin ıaiilamlıaına ehemiyet ver • Riga, ıı a.a. - Letonya hükümeti, 
mektedir. 5 ilk teşrinde Moskova'da imzalanan 

Hitler'e mii§terek cef.)ap karşılıklı yardım paktını tasdik et-
Nevyork, 11 a.a. - B. Daladiyenin nut- miştir. 

ku hakkında tefsiratta bulunan Nevyork Sovyetler Birliğinin Letonya hu -
Taymi• ıazetcsi yazıyor : dudunda bulunan Kuvetlerinden bir 

"Madem bu nutuktan evci Fransa - İn- kı mını ve bilhassa motörlü kıtalarla 
giltere arasında bir istişare yapıldı. O hal-
de Fransa başvcl<ilinin izahatı Hitler ta- topçu ve hava kuvetlerini geri çek-
rafından geçen c:uma Rayştagda ileri ıü - mekte olduğu bildirilmektedir. 
riilen sulh şartlarına müşterek bir cevap 
olarak telakki edilmelidir . ., Estonya anla§masrnın tatbiki 

Nevyork Taymis, söylediğini inkir et • TalJin, 11 a.a. - Dün akşam Sov-
miye alışkın bir alman hükumeti tarafın · 
dan yapılacak her ne şekilde ol~rsa 0 1 .. un yet - Estonya heyeti murahhasaları 
bir sulh teklifinin kabul edilmiyeceği ka- karşılıklı yardım paktının tatbikatına 
naatindedir. ait bir anlaşmaya varmış1ardu. Kara 

Senatoda Tobey takririnin reddinden ve deniz kuvetleri hakkındaki anla~
bahseden Nevyork Herald ambargonun 
kaldırılması hususun.da muhalefetin izale ma imzalanmıştır. Deniz anlaşması 
edildiğini bildirmektedir. da bugün imzalanacak ve dört Sovyet 

Gazete ilave ediyor: "Hic; $Üphe yok ki, harp gemisi Tal1in'i resmen ziyaret 
senato yeni kanunu kabul edecek v~ meb- d k · 
uslar meclisi de onu takip edecektır.,. e ece tır. 

Londra mahfilleri nutku 
takdir ediyorlar 

Estonya ordusu kumandanı general 
Laidoner, sovyet müdafaa komiseri 
mareşal Voroşilof'un daveti üzerine 

j resmi bir ziyarette bulunmak üzere Londra, ı 1 a.a. - Ro~er. A ansmın 
diplomatik muhabiri, Daladıyenın nutku. · Moskova'ya gidecektir. 
nun resmi mahfillerde büyük bir takdır-
le karşılandığını ıöylemektedir. Estonya kabinesi istila etti 

İngiliz hava kuvetleri hakkında ve Bü- Tallin, 11 a.a. - Kabine istifa et-
yük Britanyanın, Fransaya: ~enç .. efradını 
ve kuvetli harp malzemesım gondermek miştir. Burada dolaşan şayialara gö- 1 
suretiyle sarfettiği gayret ha~kı~da pala· re, yeni kabinenin teşkiline, Estonya 
diye tarafında söylenen sltayışkilr sozler, 
son derece takdir edilmi~tir. mebusan meclisi reisi olup Moskova 

Daladiyenin müşahedeleri. umumi su • müzakerelerine iştirak etmiş olan 
rette, Biıyiik Britanya ile Fransanın ara- profesör Ulnots memur edilecektir. 
sını açmak için her çareye ba~vuran al -
man ~ropagandauna karşı mükemmel bir Hariciye nezaretine de, gene Mos-
c:evap olarak teli~ki edilmektedir. kova müzakerelerine iştirak etmiş o-

lan profesör Anto tayin olunacaktır. 

büyük terzileri Eski başvekilin oğlu tımar Taen-
misen katledilmiştir. ı Paris'in 

ordu için çahşıyorlar 
Paris ıı a.a. - Muhasematm ba~ında_.

1 Parisin 'büyük terzihaneleri, ordu için im 
kin nisbetinde çalışma teklifinde bulun -
muşlardır. O zamandanberi atölyeler ter
tibat almııslar ve bu mabatla hazırlanmış
lardır. Bun.dan sonra, Parisin büyük ter . 
zihaneleri, ordu levazım dairesiyle faal 
bir elbirliği yapacaklardır. Bu sayede si
parişler bir elde toplanacak ve on binden 
fazla kadın işçi i&sizlikten kurtulacaktır. 

--------.. ı 
BAYRAGI A 
TAZİYET 

YAZAN: 

Nurettin Artam 

ATATÜRK'ÜN 
~/~mü arkasından yazılmıı 
ıçlı yazılardan ibaret olan bu 
güzel kitap baaıldı, çıktı. 

... 

1 
ı 

l 
' 

Sulh davaaı, pek yakm zannedi. 
lirken son derece uzaklaııldığı gö -
rünen, pek uzak sanılırken yakla· 
tıldığı hiHİni veren bir nöbet geçi· 
riyor. 

Falih Rıfkı ATAY 

x Belgrad, - Belgrad belediye mecfüi 
kommünlerin ihtiyaçlarını kar ılamak iı -
zere 250 milyon dinarlık bir istikraz ak -
detmiye karar vermi!jtir. 

XLondra, - Hindistan hükümeti, Lon
drada aktedilecrk olan dominyon nazır'a
rı görüşmelerine iştiraki içjn İngiltere hl
kümeti tarafından yapılan daveti kabul et
miııtir. 

X Belgrad, - Bedenl terbjye nezareti -
nin beden terbiyesi mektebi, dün me
rasimle ac;ılmı~tır. 

X Sof ya - Bulgaristanla Mısır ara.sır.da 
ticari mübadele genişletilmek üzeredir. 
Bulgar hükumeti, Mısır pamuğu ve Sud· 
Kostik mukabilinde 10 bin ton patates ih
racına izin vermiştir. 

X Belgrad - Matbuatın bildirdiğine 
göre Yunan- Yugoslav ticaret müzakere
leri, yunan heyetinin Atina'da bekle.digi. 
ti talimatın vuruduna intizaren durmuş -
tur. 

X Biikre3 - BeynelmUel Tuna komis
yonu öniımtizdeki pazar giınu Galatz'da 
toplanarak Sinaia anla~alarının muddeti 
yakında hitam bulacaiından komisyona a. 
it mal ve mülklerin tasfiyesi hazırlıkla
rile meşgul olacaktır. 

X Belgrad - "Yurtarnji List" gazete
sinin bildirdiğine 1:öro Yugoslavya hükü
meti İspanya ııivil harbine i tirak etmış 
olanların memlekete dönmelerine musa
ade etme· e karar vermi tir. 

X Pari - B. Daladier, lngiliz ıefirini 
kabul etmiştir. 

X Budap~te - Macar ve İsviçre heyet
leri arasında 5 temmuz tarihli ticaret mu
ahedesine müzeyyel bir protokol imzası 
için yapılan müzakereler neticelenmist r. 
!ki memleket arasındaki ekonomik müna
ıebetler bugünkü vaziyette idame edile
cektir. 

XLondra, - İng1 ltere ile Holanda a -
rasındaki hava seferleri tekrar b~lıyacak
tır. Loı:dra ile Paris arasında hava sefer -
!erine de ha lanmı tır. 

ııt'- Bu Ak~am 21 de -mı-.. 

U L U S Sinemasında 
Yem 

ALTIN ARAYAN KIZLA 
Dillerde dolaşacak şarkıları 
güzel ve ıahane dansları ... 

hep bu zengin ve azametli filmde 
• bulacaksınız. 

Baş Rollerde: 
DICK TOWELL - JOAN 

BLONDELL 

iEi~ ... ~.~~~· ;;;: 
RLA alakası yoktur. 

......... ................................... i 
METRO JURNAL'in yeni 
dünya havadisleri. Numara

lı yerlerinizi gündüzden 
kapatınız 

14,30 - 16,30 • 18,30 matinelerinde 

KARA 
Renk 1 

ALAY 
M1K1 

12,lS ucuz matinesinde 
son olarak 

Franko'nun alman - sovyet ittifakına 
karşı cephe aldığını kaydeylemekte
dir. Alman - Sovvet ittifakı anti- ko
mintern paktı p~rçalamıştır. İspanya 
bu pakta akidlerin hakimiyetini temi
ne matuf bir alet nazariyle bakmakta
dır. Kendi memleketlerinde altı sene 
müddetle komünizme karşı amansu 
bir mücadele açan nazilerin nasıl o
lup da bolşeviklerle ilk hedefi kato
lik Polonyanın zaptı ve tahribi olan 
bir itilUı imza ettikleri hayreti mu
cip olmaktadır.,, 

Fiyatı: 35 kuru~ 

Kitapçınızdan isteyiniz! 1 

~-----.11 Oc 

KEŞtF ALAYI 

TL: 2193 
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Ankara Borsası 
l l İlkteşrin 1939 fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nev7orlı: 
Paris 
N.ilıuıo 
Cenevre 
Amster .. 
Berliıı 
Brüksel 
Atin& 
Sof ya 
Prag 
Madr!d 
Varıova 
Booapeı;te 
Bükreş 
Belıı:r.ıd 
Yokotuı.ma 
Stokholm 
Mo kon. 

S.2-4 
130.025 

2.96815 
li.5912~ 

29.20 
69.13 

2l.7fi5 
0.97 
l.58iS 

13.1825 

23.2&375 
0.9S:S 
2.4-95 

30.Ş!112S 
31.0975 

.!i.2375 
129.08 

2.9(")75 
!i.5875 

29.18675 
fi9.09625 

2l.7SS 
O.ll7 
1,5875 

13.176Z5 

23.2775 
0.952S 
2.-495 

J:J.57625 
31.0825 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 ı kt"ami:rcli 
Erpnı 19.55 19.55 

NOT: Hiıalıırmda rakam bu
!uıırruyan dövi;;ı:er için fiyat iti· 
cl1 edilmemlıtir. 

ANKARA BELF.D1YES1 

on ziy sı fesiıatı y phnlacak 
Ankara Belediye inden : 

1 - Su. şüzgecei kulesine yaptı ı
laca olan neon ziyası teıiA.tı 15 
gün nıüddetle açık eksiltmeye ko • 
llU} UJtttr. 

2 - Muhammen bedeli 1996 lira 
86 kuru tur. 

3 - Muvakkat teminat (149) lira 
(77) kuruıtur. 

4 - Ke if kroki ve şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün encü· 
men ka.lemine ve isteklilerin de 21. 
10. 939 cumartesi gUnU. sa.at on bu· 
ukta belediye encümenine müraca · 

atları, (5124) 15060 

Otomobil lôstiği 

ah nacak 
Ankara BelediyMİndeıı 

ı - Otoblil idaresi ile diğer be
lediye vesaiti için alınacak olan 
(.58262,5) lira kiyıne'ti muhammeneli 
395 adet iç ve 395 adet dış lastikler 45 
gUn mUddetle kapalı .:ıarfl uaullyle 
eksiltmeye lcoouJmuştur. 

2 - lbaleıd 28-11-939 .ah günü uat 
11 de belediye cnctlmı:ninde yapı\ 

calrtır. 
3 - Muvakkat teminat (4163,l2,5) 

l\rallu. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyen

l.Hin hM gün encümen kalemine ve 
i klilerin de 28-11-939 salı günü sa
at ona lıadar teklif mektuplarını en
e ınene vermeleri ilan olunur. 

(5130 15172 

H n liy o1omobili ahn 
ara Belediyeıinden : 

ı - Sıha.t i§leri için alınaeak olan 
adet tek ve bir adet çift yataklı 

ı.a.ta nakliye otomoline talip çıkma
Da binaen bir ay içinde paıerlık· 

alınacaktır. 
2 - uhammen bedeli (9030) lir -
. 
3 - T mİMtl (1354) lira elli kuru 
r. 
4 - Ş&rtne.mesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
ietelclilcrin de 20.10.1939 cuma gU

g' ı t 10.JO da belediye ençümenioe 
ml\racaatlan. 5185) 1!173 

Ofob w s bek eme yerleri 

y '"" Ankara Belediyesinden 
l - Ulus meydanı ve Keçiören le· 

pe ıı mevkiler ne yaptınlacak iki a
den otobüs bekleaıe mahalline talip 
çıkmamasına binaen ekıiltme O'l"I güı 
uzaulmı tır. 

2 - Muhammen be eli (3942) lira 
(30) kuruş ur. 

3 - Muvakkat teminat (295) lir 
(fi7) kuruştur. 

4 - Ş rtnaıne, keşif ve krokitini 
görmek istiyenleTİn her gün encüme 
kalemine ve isteklilerin de 17.10.1939 
aalı gUnU saat 10.30 da belediye ene· 
menine mUracaatlarJ. (5186) 1517 · 

Sa ıh olob ·•s rsti ı ri 
Ankara B 

Adet 
diyHlı:ıden 

310 Be.ı:i çıkmamış dıı laıtik 
210 Bezi çı mıı dı~ lastik 
108 Tam !ç la.atik 
l 50 kilo parça iç lastik 
1 - Yukarıda yazılı dört ka em ·ıs· 

tlroale ga)'t"İ ıalih otobUa loıstiği pa
.ı:arlıltla satılacaktır. 
J - Muhammtn bedeli (H65) liradır. 

S - T in (669) Ura. {7S) kuruı 

4 - Şartnamesini görmek i · 
!erin her gün encllnıen im! n 
isteklilerin de 17.10.919 sah günil 
ııaat 10.30 da belediye endimwae mii 
racaatlan (5187) ısı 75 

Otomobil 
camları 

pencere 

alınacak 
Ankara Belediye•İnden ı 

l - Otobüs idaresi için alınacak 
olan muhtelif ebatta 270 adet otomo
bil pençere çamları on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (1144) lira 
(80) kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (85) lira 
(86) kunıştur. 

4 - Şartnamesini görmek 1 iyen· 
!erin her gün encüm n kalemine ve 
isteklilerin de 27.10,1939 cuma günü 
saat 10.30 da belediye encümenine mü 
racaatlan (5188) 15176 

89 kalem müteferrik malzeme 

alınacak 

( 7651 - 4837) 1481.5 

Şose tômiratı 
E• itehir Nafıa Müdiirlüiün· 

den: 
Eskişehir Sivrihisar yolunun u+ 

080-13 t 000 inci kilometreleri arasın
da 22262.75 lira keşif bedelli §OSe e • 
saslı amiratı 2-10-939 tarihinden 
23-10-939 pazarteııi gUnii saat 15 e ka
dar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmu tur. Ek1111tme Vilayet Dai
mi encumeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (1679.71) lira • 
dıı:-. 

Bu lşe ait evrak: grafik, taf ililt ve 
bttlba k~fi. il:;ilei Iiat bordrosu ,bu-

Ankara Bel diye ind n : sus\ fenni şartname, eksiltme tartna· 
1- Su işleri i~in alınacak olan 89 mesi ve muka le projesi her zaman 

kalem müteferrik malıeıneye alip çık nafıa ınüdllrlli~ünde görülebilir. 
ınamaınna binaen bir ay içinde pazar- 1steklil rin ihale tarihinden en az 
!ıkla abnacakdır. sekİT. gün eve! vilayete müracaatla a-

2 - Mubamm.n bedeli (2928) lira- lac:ıklım ehliyetname ve tic ret oda-
dır. t.ı vesikasını usulü veçhile teklif mek-

3 - Teminat ('139) lira (20) kuruş- tuplanna ekliyeceklerdir. 
dur. Teklif mektuplarının yukarıda ya-

4 - Şartname ve rnıılzeme ti te!lini zıh ihale saatinılen en z bir saat eve
gürmck i teyenlerin lıcrgün Encümen i lLı;e k.a~ar ıruı~buz ?1ukabi~inde _da!· 
kalemine ve isteklilerin de ti-10-939 mı encumen rıya etıne verılmesı la· 
salı glinü saa 10,30 da Belediye encü· :ı;ımdır. Posta ile gönderilecek mek • 
menine mtiracaatlatı . (5189) 15177 tuplar taahhütlü ve mühllr mumu ile 

mUbürJü olacaktır. Pos ada olacak ge 
Bilya ve dişfi alı ocak cikmeıer kabuı edilmez. (4965) 

14937 
Ankara Belediyeıınd-en : 

ı - Otobtis İdare i için alınacak 
olan bilya ve dişliye talip çıkmaması 
na binaen eksiltme on g '"n U.latılmı · 
dır. 

2 - Muhammen bedeli (3215) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (241,13) lira 
dır. 

4 - Ş r nameaini görmek isteyenle 
rin hergUn Encilm n kalemine ve İ&
teklilerinde 17-10-939 aalı günü .. aat 
10.30 da Belediye Encümenine mUr • 

Şose ·nt 
E. ki ebir 

den : 

ı ve smai ·mal~f 
Nafıa Müdürlüğün-

Sarıköy - Mihalıççı yolunun 4+ 
100-13 293 üncü kilometreleri ara -
sında 11.708.27 lira ke if bedelli şase 
ve sınai irualtıt in'Jaa\ı 2-10-939 tari • 
hinden 23· 10-939 tarihine müııadif pa
:ı:artesi gunU saat 14.45 e kadar kapalı 
zarf u uliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Ek.;iltme vilayet daimi encümeninde 
yapılaca k tır. 

Mııvakk t teminat (878.12) liradır. 
Bu i e ait evrak, proje, grafik. taf

il t ve Jıulasa keşfi. ailsilei fiyat bord 
An"k Ta B lediyeıi rm T Direk· rosu, husu t fenni şartname, eksiltme 

caatları. (51110) 151/8 

Tejcİr ve bakım işleri 

töt\ü ünden ı rtnam ve muka ele projesi her za· 
Ş 

1 ı nu •t ........, 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş: e f5 t klil rln ihale tarihinden en az 
hir mezarlığı sahasından bir kısmının e dı gün evci vilayete müracaatla a· 
teşçiri ve katı kabule kadar bakımı o- lacakla n ehliyetname ile ticaret oda
lup ketif bedeli 472i dört bin yedi 31 vesikasını teklif m kıuplanna ek-
yüz yirmi yedi lira elli kuruştur. lemeleri lazımdır. 

2 - Bu i~ ai evrak ıunlardır: .Mu Mek uplar yukarıda yazılı ihale sa-
kavele ıurcti. feımt şartname, umum\ a inden en az bir saat evt:line kadar 
şartname, e •İltme iartnamesi, keşif makbuz muki1lıili11<le daimi encllmen 
cedveli ve plan. riya etim· verilecektir. Posta ile gön-

3 - Bu evrak direktörliiğiimüzden derilecek mektuplar taahhUtlU ve mU-
parasız ola~ak alınabilir. . bi.; mumu ile mühürlü olacaktır. Poı;-

4 - Eksıltme 28.10.:939 ~u~ar_ıes_ı tada olacak gecikmeler kauul edil -
ğfinll ıaa onda !mar aırektorluğlı bı- me?.. ( ·966) 14938 
nasında ıapılacnktır. 

s - Eksiltme açık .n!lnaka.sa sure· Parke koJdırım 
tile yapı laca k tı r. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 
(355) Uç üz elli be§ lira mu-.-akkat 
teminat •erilecektir. (5217) 15181 

Pide fi atı 
Belediye Rei&liğinden ı 

Ramaun münasebetiyle ekstra un· 
Jan yapılacak yumurtah yumurtasız 

pidelerin 250 tamlık behcrin (3.50) 
kuru~ fiyat konulduğu sayın halka 
il~n olunur. (52 6) 15196 

ViLAYETLER 

Yol i ş tı 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün-

1 - Kapalı zarf u uliy e ek9il meye 
ı. ulan i : 17 2,78 lira ke if b deli 
B. U. müfettişlik yollan ikmali in§a-
a ı, 

2 - Bu i e al evrak ıuıılnrdır : 
A - Eksil me şartn;ım sı. 
B - Muka ·ele projesi ve resimler 
jif 
C - Ek hususi v f nni ve şoseler 

1ın•ımi fenni art .ameleri 
D- Bu evra•ı Diyarba1:ır nafııı da

. r -sinde görlllebilir. 
3 - Bıı i in ih leci 13. 10 939 cu • 

ı ma linii saat onda nafıa daire inde 
apılaca ur. 
4 - Eksil meye ireb;Jm·k için 

13 1,21 liıııhk muvakkat te:nina •er· 
ınek a sıd11.kl ve lkn.lan ibra etmek 
] zırndır. 

A - Bu i in ekıil mcsine girebil • 
.ı:k için ehliyet ve ik sı. 

B - 939 mal: } ıhna ait ticaret oda 
esil·:ı .ı. 
5 - Taliplerin 13. O 930 cuma gU· 

• il ilııı.I ~ ' • il c komls 
yon reisli~ine teklıf mcktu laruu 

yap ırı oc k 
Nafıa Müdürlüğün-

:1 n : 
E kiııehir • Slvrihiaar yolunun 

O 000·0 + 524 i!ncii kilometreler ara
sında 16.872.S.O lira keı:if bedelli parke 
kaldırım inşası 2-10-939 tarihinden 
23-10-939 tarihine mil$adif pazartesi 
glinü ı at 14.30 a kadar kapalı ı:ad u
. uliyle .:ksiltmeye konulmu tur. 

Eksiltme Vilayet Daimi Encüme . 
e ya·pılacnktır. 

Mu kkat teminat (1265.46) liradır 
Bu işe ait resim,ke§if, ıilsilei fiyat 
• drosu, hususi fenni şartname ek -

sil me şartnamesi ve mukavele proje
si her z3man nafıa mi'dilrlüğUnde gö
riı ebil'r. 

1s ekii 1 rin ilıale en en az s .. kiz 
gUn evci vil5yete müracaatla alacak
ları ehliyetname ve ticaret odası vesi
kasını teklif mektuplarına eklemeleri 
•: mdır. 

Mektuplar yukarıc1a yazılı ihale sa-
tinden en az bir ıaaat evetine kadar 

makbu20; mukalıillnde daimi encümen 
riyasetine verilecektir. Poıta ile gön· 
derilı:cek mektuplar t.aahhlitlü ve mü
hür mumu il mtihüriU olacaktır. Pos-
ada olacak geel meler kalıul edilme., 

( 96i) 1'1-939 

ö nac k .. 
uz a 

Kırk! reli 
ten : 

Beher adedi, tahmin edilen SO lir 
Merkez ve Demirköy 1 azası için 230 

. çift öküzü müb yauı kapal. :arf 
uııuliyle münakasaya konmu§ttır. 

Jhaleıi 20 - Birinci teşrin - 9311 c:u 
ı:xıa glinü saat ıs de viltıyet iskan dai
res:nde teıckJı;ül edilecek omlsyoıı 
müvacehes.n e yapıln a'·• .r. 
Hayvanların ev af ve şeraiti ve 

eslim ıekli mahalli i:;lı:.in mildilı ve 
m murJukl rında örülebiliı. 

Muvakkat teminat 962 liı-a SO lcu - S - İsteklilerin bu işe ait 659 li-
ru§tur. r;ı 32 1 uruı muva Irat teminatı İzmit 

İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü P. T . T. müdürlü ü ve:mesine yatır
maddelerinde ynzılı \"es "kle birl ikte dıkJarına dair makbuz veya şayanı 
ilk teminat ve teklif mel:tupl:ırını ek- kabul banka mektubu ile ihaleden en 
slltme saatinden bir s:ı t evetine ka - az sekiz gün eve] en agağt 6000 lira-
dar komisyona vermeleri !Hin ol~ı_n_ur_._ ... _Jı.;k~ ·~iş_!:ıi bir defada ~dıkla - uP.;;~f.~~~J~~~~ 

liHğine milracaatla alacakları ehliyet mıı buz nıu abilı de ve il ce · r. 
Si 

Erzurum Cü nhuriyet 1 al Par· 
ti~i Batkımlıiındarı : 

Kapalı zarf u uliyle k Utmeye ko
nulan l_: Enurumda yeniden yapıl -
makta olan halke i binasının ikmali 
lnıeatı dır. 

1 - Bu işin bedeli keıtf1 yirmi bin 
üç yüz ·ırk all1 lin:ı dokuz kuruştur. 

2 - Tali plcr bu i 9in vr kı fen rı iye
ini Erzurum parti ba9kanlığında mu· 

te§ekkil komiıyonund okuyabilirler. 
3 - Bu işin muva tat teminatı 1427 

lira 46 kuruıtur. 
4 - Eksiltme 23-10·1939 ~zartesi 

günü saat 13 de Erzurum parti ha • 
karılığında mutesek' il ,komisyonda 
yapılacaktır. 

5 - lateklller ek ilime gününden 
ekiz gün evel vilAyet makıımına mU

ucaatla alacakları vesika ile 939 yılı 
ticaret odasına muk yy t lıulunclul: · 
!arma dair vesikay1 dördüncü madde
de ya:ıılı eksiltme gününün aatinden 
bir saat evel teklif mcktuplariyle bir· 
li te makbuz muJ ahili komi yona ver 
mcleri lazımdır. Bu saattı:n ı;onra ,•c· 
rilen mektup ar kl;l.bul edilmediği gi -
bi postada gecikmeler de kıı.bul edil -
mez. (7989-5102) ısos· 

lnşoot mü. .o sası 
Koc eli P .T. T. 

ıJen : 
Adapazarı telefon mlişedtJide bi· 

nası in,asının 9. 10. 939 taribind i
halesine dair olıtn ilanı bık hü • 
kümsüz olup aşağıda yazılı mevad 1-
lin olunur. 

vesikası ve ticaret odası vesikalarını ll.e silndenleı:ck 'tupların Y s 
. . . cü madd~e yuılı saa~ kııd:ır ıı: 1 

2490 No.lu kanunun tarıfelerı daue- m 51 ve dı\l zıırfw mühllr ınu i 
sinde hazırlıyarak eksiltme komi - kapalı~ olmuı lbıındrr. Po 
yonıına müracaatı n illin olunur. cak cccllaneler kabul cdilm z. 

(5118) 15057 (ll2S:Z- 333> ı 

Paz rll la a~ık eksiltme lllnı 
Edirne Naft MüdüTlüiünden ı 

11004 lira 42 kurut bedeli ke§ifli U
zunköprU hilkümet konağının ikmal 
in aatı ,10-939 tarihinde mukarrer o
lan kapalı zarf uıulil eksiltmesine ta
lip çıkmamı§ olduğundan arttırma ve 
eltsiltme k nunumın 40 ıncı maddesi
ne tevfik n ekılltmenin pazarlıkla ya· 
pılmaı;ına karar verilmlt oldui';undal) 
isteklilerin 825 lira 33 kuruıluk temt
natlariyle birlikte Edirne Nafıa MU
dürliiğünde müte kkil Eksiltme ko· 
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

(8201-5227) 15184 

Pa athkla a ı ek 'itme il nı 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 
5038 lira 14 kuru lı deli k ııifli U· 

~ nköprü Hü;.ümet konağı elektrik 
tesi atı 4-10-939 tarihinde mukarrer 
olan açık eksiltmesine talip çıkmamı 
olcluğundan arttırma \'e eksiltme ka
nununun '10 mcı maddesine tevfikan 
eksiltmenin pazarlıkla yapılmasın 
karar verilmiş olduğundan İı>teklile
rin 377 lira 86 kuruşluk teminatlnriy· 
le birlikte Edirne Nafıa Müdürlil· 
ğUnde müte~ekkll eksiltme komisyo
nuna mürac:aatlıırı ilan olunur. 

(8202-5228) 15Ul5 

KAZALAR 

Ele trı tı 

M rm ria Bel y ind 
1 - Marmaris bel diyes ni n 

r el-:aletindcn muı; dd 15517 Ji 
kuru kegif bedelli h"droele trl t 

tı 25.,9. 939 uı.rih!nd iti n 
gün müddetle ve kapalı zarf u uli1lc 
mUmı asaya çıkarılmı ttr. 

2 - Umumi in t ihale 
itibaren a1t1 ay zarfında proje 
me ve kcıtfnamcsi mucibıncc • 
dilmiş olacaktır. 

3 - Bu işe ait temina .ıv ·k 
bedeli (1163 lira (84) kuru tur • 

4 - İsteklilerin asgari (1500 } lira
lık elektrik tesisatı yaptıklarına d 
ehliyeti fenniye ve ikası ibraz etm 1 
ri şarttır. 

5 - İhale 10. 1 . 939 g"'nli B<ıat l.S. 
de Marmaris bel dıy dairesinde apı· 
1 caktır. 

6 - iste lilerin 2 ao yılı art r • 
ma ve ekaUtme kanunund yazılı '§Cra· 

it d irc inde teklif m ktup la nı tan· 
zim ile jhal k misyonuna crm 1 · 
lazımdır. 

7 - Bu iş• ait evr t fr niye 150 
kuru mukabilinde M rnıııri b lcdi -

1 - Adapaza.nnda te fon mlişe { 
ide merkezi inşası açık eksiltmeye 

!<onu !muştur. 
alt za r s Jile e silf e ilanı sinden alınabilir. Bu hu u fnı:J 

ma funa isteyenler l\ nn ri., beledi· 
·• ine mürac:ıat ederler, 

2 - Yapıl cak işin ke if bedeli 
8790 lira 88 kuruııtur. Bu iş ait ev
rak : 

A - Projeler ve binanın vaziy t 

l Pnı 
B - Ke;ıif hülfüıa cetveli ve ölçü 

ı:c L \•eli 
C - Nafıa vekO.letinin genel ve 

[ennl artnameleriyle binaya ait bu
usi fennt §<lrtname. 

D - Muko.vclenaıne mUıvcdılcsi 
.;e açık ek iltmc artnııın .. i olup ls
ti. w der bu evra ı her gün 1ımit pos 
ta telgraf müdürlü~ ünde görebilir -

·&it ·me 18. 10. 939 tarihine 
a t I~. çar mua c" nil saat 10 da 
İzmit P. T. T. mu iirlilğünde tc~ek
k' 1 ed n k iayo11 huzurwıda yapı
lac.akt1t. 

Yozgat Vilayeti Nafıa Müdürlü 
en : 

1 - Elaiiltmeye lıonulan iş: Yazgat hü 
luimct konajmın {808S2) lira ( 19) kuru -
hık bakıye i11~aatıdır. 

2 - Bu ioe ait prınııme ve evraklar 5un. 
'· dır! 

A) Rk iltmc ~rtnamnl. 
D) Mukavele projesi, 
C) Nafıa hleri enci rtn:anıni 
1') Yapı işleri ic nt !'<artnamesi 
E) Hususi '3rtnnme 
F) Kc11if cetveli, uıhlıll fiyat, mıj 
G) Proje • 
ht klilcr Yozıat narı mib bu CVTll 

.e e r tnam teri ıı:ıırcbılır. 
3 - Eksll nıc 26-10·9'-9 ı•er eır.be 'tin 

saat 14 de nafra müdıirlü iı'ldc top! na • 
cak ltoınlsyon bw:urundı k3palı nrf U5U · 
liy e yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye rı!rcbilmck için istekli -
.çrln (6064) lira muvakka teminat ver -
meleli ve burulan başka a 3 ıtlaki veı;aıki 
h iz bulunması lhımtlır : 

A) Enaz (30000) liralılı: 7apı irışııatrnı 
ya (11'1 t bu 1 uıım" sı. 

.UJ npa ın meııuli3cti fenniy~ini le • 

8 - MünaJ..- a 

ir ... . 
Zil 
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Kürek sapı allnacôk 
tnis'M.. M. VekAleti Satın Alma Ko

Yonundan • 
ı _ H . • 

bin altı ~Psıne. t~hmin edilen fiyatı 1650 
sapı açı:Ut. ~l!ı !ıra olan on bir bin kürek 

2 _ E c. sıltmeye konulmuştur. 
nu saat 1 ~sıltn:ıcsi 14-10-939 cumartesi gU-

3 1 dcdır. 
Yet~ş ~k tc.'!linatı 123 yüz yirmi üç lira 75 
rııuncsi keş kuruş olup şartnamesi ve nü -

4 _ E 0 '!1 syor.da r.ortiltir. 
IIıinat v/~~ltmeye gireceklerin kanunt te · 
lerindc 90 sayılı kanunun 2, 3. madde
tigaı eti-~~ılı_ belgeler ve bu gibi işlerle İş· 
lacakıar ı cr~ne dair ticaret odasmdnn a -
Ve saatt~ ~~sıkalarla birlikte muayyen gün 
\arı. .uı.M.V. Sn. Al. Ko.da bulunma-

(4883) 14846 

Bez öl ıeridi ahnacak 
an· M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
ısyonundan • 
1 - lI . . 

fJı:i bin r cpsıne tahmin edilen fiyatı 2000 
ti.di 11 kra olan 1000 bin adet bez ölçü şe-

2 _çı c~siltmeye konmuştur. 
illi saat ~ksıltm~si 16-10-939 pazartesi g_il-

3 1 dedır. 
1arıı; İl~ teminatı 150 yüz elli lira olup 

4 _ rtıc 1 komisyonda görülür. 
!ıılnat Eksıltnıcye gireceklerin kanuni tc· 
rinde ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. maddele· 
tiga) Yazılı belgeler ve bu gibi iılerle lş
takta ettiklerine dair ticaret odasından ala
~e 

88 
n Vesikalarla birlikte muayyen gün 

ları.. at'te M.M.V. Sa. Al. Ko. da bulunma-

(4884) 14a47 

Gliserin yağı ahnacak 
ini M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

&Jonundan : 
"h! - On bin: On beŞ bin kilo gliserin r _kapalı_ zarfla eksiltmeye konmuşt~~· 
llti Eksıltmesi 19-10-939 perşembe fU• 

3 laat 11 dedir. 
lj~ İlk teminatı 900 lira olup beher 
tir ş na 120 kuruş fiyat tl\hmin edilmiş 

4 artnamesi komisyonda görülür. 
~ı;- Eksiltmeye gireceklerin kanuni 
deler t ve 2490 sayılı kanunun 2,3. mad· 
~I ~d~ yazılı belgeler ve bu gibi iş
~~ ltıgal ettiklerine dair Ticaret oda· 
lirtıır . alaca.klan vesikalarla birlikte zıırf 
e.. 1• ıhalc saatinden behemehal bir saat .,er-! ıne kadar M.M.V. Sa. Al. Ko. na 

elen, (5040) 14972 

Vazelin ve maden yağı ahnacak 
ini M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

110llundan • 
kil~ n 3~00 : 40~ kilo vazelin, '4-000160-00 
Ilı a egrc, 8000; 12000 kilo Maden; ya-

2 Yn ayn açık cksıltmeye konrnu~tur. 
~ D !leher kilosuna: Vazelinin 60 ku-
30 'ku e renin 50 kurus. Maden ydınm 

3 ruş fiyat tahmin edilmiştir. 
ıt\inı- Eksiltmesi: 19-10-939 perşembe 
tııut saat 11 dedir. Bu yaglar ayn ayrı 
ltltit~itlere ihale edilebileceği gibi, bir 
~ :'.illide de ihale edilebilir. . 

Değr• l11t teminat: Vaıelin için 150 l.ır~, 
187,s 1 için 150 lira, Miden . yaıit ıç!." riiJ;:.._ ltadıt, şartnamesi komısyonda go-

t "tıat tmeye treccıuenn ımunı 
deletj ve 24go sayılı kanunun 2,3. mad-
1e i .llıde )'a:lılı belgeler ve bu gibi ioler-

ını ettiklerine dair Ticaret odaaın· 
a~c:ıa~aklan vesikalarla birlikte mu
<lt btı1.~~ ve saatte M.M.V. Sa. Al. Ko. 

•-.ıunaları. (5041) 14973 

Muhtelif yağlar 

ahnacak 
atı' P.t. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
ııyonundan : 

fiO~ - 250 : 350 kilo kemik (Matc;i) yağı, 
na 1 900 kilo mahlut, 400 : 700 kilo dl
kilrno, 350 : 550 kilo koıtans, -450 : 650 
ar 0 ıalipga.1 yağlariylc 3000 : 5000 kilo 
aı~ı> sabunu ayrı, ayrı pazarlıkla satın 
haı'1acııktır. Bunlar ayrı ayn taliplere l
lcb~ı.edilcc:cği gibi bir talibe de ihale cdl-

ı ır 

l'a~ ~ Beher kilosuna: Kemik (saatçi) 
ru 1tıın 200 kuruş, mahlut ya&ının 40 ku
l'a '· Dinamo yağının 60 kuru&. konstans 
ru fıııın 65 kuruş, Gıı.lipsol yağının 55 ku
ıı/' urap sabununun 25 kuruı fiyat tah-
~ edi'miştir. 

ır - Pazarlıklarr 19-10-939 perııembe 
.ırıu nat ıı dedir. 

!< 4 - İlk teminat: Mahlut. Dinamo, 
r 11°5tana; Galipsol ya{:ları için: 19 ar 11-
ilr' Kemik (saatçi) yağı için 37,S lira, 
lr.oaJ>. sabunu için: 60 liradır. Şartname5i 

ltıısyon.da gorülür. 
llıiS - Pazarlı(;a gireceklerin kıı.nuni te· 
ler~at ve 249 sayılı kanunun 2, 3. maddc
işt·'nde yazılı belgeler ve bu gibi işlerle 
laıı:aı ettiklerine dair Ticaret odasından 

ıtii takları vesikalarla birlikte muyyen 
lı·~n ve B atte M.M.V. Sa. Al. Ko; dıı bu· 

alan. (5042) 14974 

DENiZ LEVAZIM 

120.000 kilo pirin\ ahnacak 
1\1. M. V. Deniz Levazım Satın 

Alına Komiayonundan : 
ol 1 - T .ıhmin edilen bedeli (34.452) lira 
9J~n 0.2~.000) kilo pirinç 19/1. Teşrin/ 
at 

1 
l rıhınc rasthyan perşembe gtinü sa-

2 4.30 da kapalı zarfla alınacaktır. 
"arn - İlk teminatı 2S83.90 lira olup şart· 
be 1 ~si her gün komisyondan (173) kuruı 

~ e _ ınukabil.ind~ alınabilir. 
ta r lstcklılerın 2490 sayılı kanunun 
J:'a;ı atı dahilinde tanzim cdccckleri ka . 
v 1 teklif mektuplarını en geç belli glia 
Jl e ::ıttcn bir saat evveline kadar Kasım
rn 'k da bulunan komisyon başkanlıgına 

a buz mukabilinde vermeleri. (7721) 
(4926) 14930 

Daktilo alınacak 
B §vekalet Beden Terbiyesi Ge

nel Direktörlüğünden : 

h lıntihanla daktilo alınacaktır. İmti· 
an 14-10-939 cumartesi günü ı;aat ıı 

de Yenişehir İzmir caddesinde 21 nu· 
maralı binada yapılacaktır. 
T lst~kli~erin bir dilekçe. ile Beden 

hıyesı Umum MHdürllı~Une rnü 
rac • tları ilan ohuu.ır, J.~100 

•' . . ~ .... 
~ . 

- - -

ULUS ~T-

TiCARET VEULETI LEVAZIM AMIRLlCI 

Memur ahnacak F ü le t li tab 
Ticaret Vekil etinden : ayt mu elih Konjonktür ve Neşriyat Müdürlü-

g-ü kadrosunda münhal bulunan 200 . ·-· 
· ·· ti' 20 lira 1'1'1:1:ı...<ılı Ankara Levazım Amırlıgı Satın 

ve 150 lıra ucre ı ve . k --Y Alma Komisyonundan : 
memuriyetlere memurın anununun 
4 üncü maddesi ve aynı madde -
nin (H) fıkrasında yuıh evaafı haiz 
olanlar arasında müsabaka ile me
mur alınacaktır. Müsabaka imtihanı 
hesap, muhasebe, istatistik ve iktisat 
ilimleri ile fransızca, almanca ve in
gilizce lisanlarından beri üzerinden 
21-10-939 cumartesi günü saat 10,30 da 
Ticaret Vekaleti Konjonktür ve Neş
riyat Müdürlüğü binasında icra edile
cektir. Ücretli memuriyetler için ta
liplerin yüksek tahsil görmüş olmaları 
ve maaşlı memuriyet için de lise mezu 
nu bulunmaları şarttır. İmtihana gire-

ceklerin: 
Tahsil vesikası 
Bonservis 
Askeri "Cİl vasikası 
Hüsnüh 1 vesikası 
Sıhhat rapor 

larını dilekçelerine raptederek 18-10-
1939 akşamına kadar Vekalete tevdi 
etmeleri lazımdır. (5237) 15191 

VAKIFLAR U. Md. 

Hurda eşya satışı 

Vakıflar Umum Müdürlüğün-

den: 
İkinci vakıf apartmanındaki Leva-

1 - Ankara FakUlte tilim taburu ko
mutanlığından Ankaradaki yüksek okulla
ra girecek okurlann yüksek askeri cbli
yetnıınıeye ait tedrisatı takip etmeleri i
çin fakülte tlilim taburuna kayıt ve k;ı. 
bulleri yapılacaktır. 

2 - Kayıt ve kabul 1 Birinci tctrin 939, 
ıs Birinci teşrin 939 a kadardır. Dunun 
için cumartesi ve pazar günleri haric; her 
gün sabah saat 9, 11,30 öğlodcn sonra 14: 
16,30 a kadar aşağıdaki vesikalarla bir
likte Sarıkışladn Fakülte taburu 2 bölük 
komuntalığına mıiraca:ıt etmeleri lüzumu 
illln olunur. 

VESİKALAR 

ı - 4 adet fotoğraf (4x6 ebadında, 
arkasında okul numara ve ismi buluna
caktır. 

2 - Nüfus cüzdanı mu addak sureti. 
3 - Tam askeri chliyctnameye hak ka

zandığına dair musaddak vesika. 
(4962) 14904 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankarıı Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

ı - Ankara garnizon birlik ve mücsse · 
ıcleri için topıak ofisinden alınacak 34-00 
ton buğdayın silodan dc{!irmene nakli işi 
açık eksiltmesi 19.10.939 saat 15 de An
kara L V. anıirliğı sııtın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2550 lira ilk te • 
minatı 191 lira 25 kuru'itur. Şartnamesi 
her giın komi., .. onda görülür. Ek ittme i · 
çin isteklilerin kanuni vesika ve tcmmatln 
belli vakitte komisyonda bulunmaları. 

(504i) 14998 

zım anbarında herkese elverişli perde, 1 
korneş, telefon ve malzemeleri ile Pilavlık pirinç a ınaco < 
asma elektrik lambaları, koltuk takı
mı vesair hurda eşya toptan veya pera 
kentle olarak açık artırma ile satılacak 

Ankarn Levazım Amirli:Yi Satın 
Alma Komisyonundan : 

tır. Taliplerin artırma günü olarak ı - 190 ton pilavlık pirinç ahn:ıcaktır 
tesbit edilen 27-10-939 cuma günü sa- Kapalı zarfla eksiltmesi 24.10.939 salı gü-

nıi saat 1 S de htarbul Tophanede İstan-
at 15 de ikinci Vaktf apartmandaki bul LV. amirliği satın alma komisyonun-
levazım anbarına gelmeleri ve eşyala- da yapılacaktır. 
rı görmek veya fazla izahat almak is- 2 -- Tahmin bedeli 41300 lira i!~ temi: 

• .. natı 3135 liradır. Şartname ve numuncsı 
teyenlerın de hergun Levazım memur- 1 b:nisyonJa görulü... isteklilerin kanunJ 
luğuna müracaatları ilfın olunur. vcsikalariylc teklif ınektup!arını ihale sa-

( 5216) 15180 atından bir saat c~·e!inc kadar komisyona 
ve:-meleri. (5111) 15069 

Münakasadan sarh nazar 50 dolap yaptırılacak 
Ankara Vakıflar Umum Müdür-

lüğünden : 

Ankarada ikinci vakıf apartman i-

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alına Komisyonundan : 

k ·ı k 1 - Harp okulu hastanesi iç.in 2,25 met-
çin kapalı zarf usulile e 81 tmcye o- rıe yü~eklik ve 1.20 metre genişlikte 50 
nulan 600 ton karabük kok kömürünün dolap pazarlığı 14-10·1939 saat 15 <le An -
13-10-939 tarihinde yapılacak olan i- kara levıı.~ım ıı.mlrliği satm alma komi yo-
halesinden sarfı nazar edilmiştir.1 nunda yapılacaktır. 
\., .. ,.,1 151~ 1 2 - Xrok.i ini ö...-nck. \ı;\"y=lerin h.e.r 

) gün ve pazarlık için belli vakitte komUıyo-
na müraca3tları. (52_34) 15190 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan : 

1 - İskenderun garnizonundaki birlikler ihtiyacı için a agıda cins ve miktarları 
yazılı ia e maddeleri kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. tahmini fiyatiylc muvak
kat teminatları hizalarındadır. 

2 - Mevaddı iaşenin cvsa.fı ve teslim yerleri ııartnamelerinde yazılıdır. 
3 - İstekliler vartnameleri görmek için Ankara ve: htanbulrla leva:.mıı amirlik 

lcri satınalma komisyonlariyle İ5kenderunda alay satınalma komisyonuna mıiracaııt 
edeceklerdir. 

4 - İhale Erzakların hizalarında gösterilen gün ve uatlerde 1skenderurula askc· 
rl satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Teklif mektupları 23-10-939 günu saat 9 kadar İskendcrunda satınalma ko 
misyonuna makbuz mukabilinde verilmiı olmalıdır. Bu saatten aonra mektup kabul 
edilmez. 

6 - Şartnamenin 4. maddesin.de istenilen vesikalar muvakkat teminatın konul
duğu zarf içerisinde konulmalıdır. 

Miktarı Tahmin bedel. Muvakkat teminat Tarih 
Cinsı Kilo Lira K. Lira Kr. hale t saat 

----- --
Ekmek 1162000 104580 00 78+4 00 23-10-939 9 .. 
Sığır etı 195300 39060 00 2930 00 23-10-939 11 .. 
Sadeyağ~ 22400 23520 00 1764 00 23-10-939 14 .. 
Kuru ot 887000 3104S 00 2328 00 23-10-939 16 .. 
Yulaf 1133000 62315 00 4674 00 24-10-939 9 .. 

(4HS8) 14835 

Ekmek unu ah nacak 
Mameki Sy. J. P. A. Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı Teminat be-deli %7.5 Muvakkat İhale tarihi Günü Saat Usulü 
teminat 

CiMi Kilo Lira Lira Kuru 
Ekmek unu 250.000 32.500 2437 :SO 18.10.939 Perşembe ıs Kapalı 

ı _ Tunceli vilayeti Kalan kazasında bulunan jan.darma birlikleri ihtiyacı için kn· 
palı urf usuliyle eksiltmeye konulan ekmek ununa aıt malOmat yukarıya yazılmıştır. 

z - Tahmin bedeli ile %7,5 muvakkat teminat sütün muhasasında gösterilmiştir. 
3 - Şartnamesi her zaman satın alma komiı;yonunda gcistcrilebilir. 
4 - ihalesi yukarıda yazılı gün ve saatte sııun alma komia:roaunda yapılacaktır. 
s _ Teklif mektuplarının mezkfir gün ve saatten bir saat evcllne kıı.d:ır mnkbuz mu 

·~abilinde satın alma komisyonuna teslim edilmi& olması lazımdır. Postada vaki te • 
ıhhür kit.bul edilmez. 

6 _ İsteklilerin kanuni şekilde muvakkat teminat faiki ile birlikte ticaret o.dasında 
rnunddak müteahhitlik vesikasını da mühürlü zarfa koymaları mecburidir. 

(8205-5830) 15187 

Dört kalem yiyecek ohnocak 
Bayraıniç Askeri Satın Alma Komisyonu Baıkanhğmdan : : 

Cinsi 

Sığır eti 
Ekmeklik un 
(bırinci nevi) 
Kuru fasulye 

Kilosu 

96200 
476500 

55000 

Tutarı 
Lir. Kr. 

22126 00 
61945 00 

8800 00 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 
1259 45 
4685 50 

660 00 

İhalenin 
Günu Saati Şekli 

3-11-939 cuma ıs kapalızarf 
6· 11-939 pazartesi saat 15 

de kapalı zarf 
7-11-939 salı saat 15 de ka

palı zarfla 
Sade yağ 19000 18050 00 1353 75 8-11·9.39 çarfjaınba saat 15 
(birinci nevi) de kapalı zarf 

1 Bayrıuniçte bulunan jıındarına alay eratının ihtiyaçları olan yukarda cins, mik
tar ;; tutarları ile muvakkat teminatları yazılı dört kalem er.:ıık kaı>alı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmUlitur. 

2 _ Eksiltmcleri hizalarında yazılı günlerde ve saat 15 de askeri garnizonda yapı. 

lacaktır. , d h ,.... i · ·· ül b'll 3 Şartnameier lcomısyon a er vaıut çın gor o ı r. 
; _Teklif m.e' .11ı;>ları bir sa t evci .makbuz mı~k:ıt-·ı;nrle 11lınııcai!tnd11u ~llnnn 2 • 

3 ncıi madde! , 1nc: .;dre v .... .,)..,aa m • acaa\ı ıi ılı,ıı uH>ı.u .. (52Jl) ).5Hl8 

NAP'IA VEKALETi 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

ı - İstekli çıkmamış olan Ankara 
gençlik parkı ikinci kısım inşaatı pa
zarlıkla ve aynı şartlarla eksiltmeye 
çıkarılmııtır. 

Keşif·bedeli : 211499 lira 93 kuru • 
tur. 

2 - Eksiltme 20.10.1939 cuma günü 
saat on beşte Nafıa Vekaleti yapı ve 
imar işleri eksiltme komisyonu oda
sında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 10 lira 58 kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar işleri reisli
ğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 11825 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve Nafıa Vekaletin
den bu işe girebileceklerine dair alın
mış vesika ibraz etmeleri lazımdır. 
Bu vesika için eksiltmenin yapılaca
ğı günden en az sekiz gün evel bir is
tida ile isteklilerin Nafıa Vekaletine 
müracaatları ve dilekçelerine şimdiye 
kadar yaptıkları benzeri işlere ait işi 
yaptırmış idarelerden aldıkları vesi
kaları rnptetmeleri lfizımdır. 

Bu müddet zarfında vesika talebin
de bulunmıyanlar eksiltmeye giremi-
yeceklerdir. (5165) 15130 

ZiRA~ T VEKALETi 

Pulluk, Dis ha~o ve ibıer 

<:ima· ak 
Ziraat Vekaletinden : 

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 
h zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk
li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul 

P. T. VE T. MODORLOGO 

Çinko al.nacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için 20 ton Amal
game çinko kapalı zarfla eksiltmeye 
filkarılmıştır. 

2) Muhaıumen bedel (10.000) mu -
vakkat teminat (750) lira olup eksilt· 
mesi, 23 birinci te,rin 9~9 pazartesi 
günü saat (16) da Ankara'da P.T.T. 
Umum Müdürlük binasındaki satın· 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, Muvakkat teminat 
maklıuz veya banka teminat mektubiy 
le kanuni vesaiki ve teklifi muhtevı 
kapalı zarflarını o gün saat (15) ka
dar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
Levazım, İstanbul P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. 

(4347) 14330 

Hük bandı ahnacak 
P. T. T. Umum Mü ürliiğünden: 

1) 1dare ihtiyacı için 100.000 adet 
hük bandı kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (7500), muvak
kat temınat (562.5) lira ::>lup ekeilt· 
mesi, 26 birinciteşrin 939 perşembe 

günü saat (16) da Ankara:la P. T. T. 
umum müdürlük binasındaki satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) istekliler muvakkat teminat mak 
buz veya banka teminat rnektubiyle 
kanuni v saiki ve teklifi muhtevi ka
palı zarflarını o gün saat (15) e kadar 
mezkıir komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankararla P T. T. 
levazım, 1 tanbulda P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be· 
clelsiz olar k verilecektir. 

(4374) 14370 

Memur ve müvezzi 

alınacak 
luğun beherine 750 ve Diksharonun P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e-
dilmiştir. ı - İdaremizin münhallerine alı -

2 - İhale 14 birinci kanun perşem nacak memur ve müvezzi için müsa
be giinü saat 15 de Ziraat vekaleti bi- baka imtihanı yapılacaktır. 
nasında müteşekkil satın alma komis 2 _ İsteklilerin hüviyet cüzdanı, 

yonundı:ı yapılacaktır. mektep şehadetnamesi, sıhhat raporu, 
3 - 30 adet Mibı:eri~in 1519 lira 15 aşı kağıdı, zabıta ve adliyeden musad

adet 5 Dik li pulluk için 675,15 adet dak iyi hal kağıdı, askerlik vesika11, 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet dört fotoğraf ve bir dilekçe ile (ha
Diksharo için 788 lira muvakkat temi len memur olanların sicil cüzdanla

nat verilecektir. tiyle dilekçeleri) 21 te~rinievel 939 
4 - Bu makinelere ait idari ve fen· akşamına kadar vilayet P.T.T. müdür 

ni şartnameler zirai kombinalar mü - lüğüne müracaat eylemeleri ve bun
dürlüğünden parasız olarak verilir. !arın 788 sayılı memurin kanununun 

5 - İsteklilerin kapalı zarflarını dördüncü maddesindeki tartları haiz 
14 Brinci kanun perşembe günü saat olmakla beraber devlet memuriyetine 
14 de kadar komisyona vermeleri ve ilk defa gireceklerin 30 yaşını geç
saat 15 ele 2490 sayılı kanunda vazılı miş bulunmamaları. 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 3 - Memurluğa. alınacakların en 
zır bulunmaları (4968) 15148 az orta (lise mezunları tercih edilir.) 

Müvezzilerin de ilk mektep mezunu 
olmaları Jazımdır. 

ASKERi FABRİKALAR 

5 ton ferro - molipfen 
6 ton Silico - mangan 

4 - Müsabaka vitayet P. T. T. Mü
dürlüklerinde 23 Teşrinievel 939 pa
zartesi günü saat on dörtte yapılacak
tır. 

5 - Müsabakada muvaffak olan li-
se mezunlarına 20, orta mektep me

tutaq olan 827 lira 25 kurugluk eb
lfita ait Banka mektubu veya Vil yet 
Muhas be Mild!r!Uğii vezne ine yatı
rılmış depodto akç sı m kbuzu ile 
gösterilen gi1nde saet ıs de Vil yet 
Ziraat Miidiırllifttine , lmeleri ilan 
olunur. (4825) 14797 

Tamirat yaptınlacak 
Ankara Valiliğinden : 

1- Hususi idareye ait Yc~enbey 
şubesi binasının tamiri pazarlığa ko -
nulmuştur. Ke if bedeli 1277 lira 17 
kuruştur. 

2- İhalesi 23 Te~in evvef 989 pa
zartesi günü saat 15 ek Ank ra vila
yeti daimi encümeninde icra kıhrıa -
cnktır. 

3- Teminatı 96 lıradır. Talipler 
şartnameyi her gün daimi eneftmen 
kaleminde görebilirler. 

4-- İsteklilerin teminatlarıyle bir -
tikte ihale günü daimf encfimene mü
racaatları ilan olunur. (5122) 15071 

İhale temdidi 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli 1565 lira 99 kurU! olan 
Ayaş dispanser binasına talip çıkma
dığından ihalenin on gün müddetle 
19-10-939 perıembe gününe kadar uza 
tılmasına karar verilmittir. İsteklile
rin mezkur gtinde &aat 15 de Vilayet 
daimi Encümenine milracaa.tlan.. 
(5242) 15193 

Tômirat yaptlrılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Muhammen bedeli 877 lira ao kuruş 
tan ibaret Taşhan kar,ıaıoda İdarei hu 
susiyeye ait 6 No: lu mağazanın i
ratı açık ekıtiltmeye çıkarılmı tar. 

İhalesi 26-10-939 pertembe günü sa
at 15 de Vil~yet daimi encümeninde 
icra edileceğinden taliplocin 'Yc 7,5 niı 
betinde 65 lira 85 kurutluk m1mlkkat 
teminat makbuz veya teminat mektup 
larile birlikte ihale glnti vi1 yet dai
mi encümenine prtnameıdni görmek 
isteyenlerin hwıust mahaıtcbe tahak
kuk Müdörltiğüne mtira<:aarlan flAn 
olunur. (524S) 15195 

Siyasal Bilgiler Okul• Sabn Al· 
ma Komiıyonundan ~ 

Siyasal Bilgiler okulu jt tik a 
lonu binasında afiık eksiltme ile demir 

bir camekin yapdınlacektır. Kefif be
deli 561 liradır. İlk teminat 4i lira 11 

kuruıtur. Eksiltme 30- t09rini evci 

-939 pazarteai günil saat 15 de Ankara 
mektepler Muhasebecilifinde yapıla -
caktır. Ke!if evrakı ye prtname het'.' 
gUn mektepte görülebillr. (522) 1Sl82 

POLlS 
. 

Benzin ahnacak 
Emniyet Müdürlüğünden ı 

Askeri Fabrikalar Umum Mü. 
dürlüğü "Merkez Sa.tın Alm" Ko
misyonundan ; 

zunlarına P.T.T. memurin kanununun 11-9-939 tarihine kadar eksiltmesi 
hükmüne göre şimdilik on lira ve mü- u~atılan azı (20) çoğu (22) bin litre 
ve.zzilere de yediden on liraya kadar benzine talip çıkmadığından 14-9-939 
asli maaş verilir. tarihinden 14-10-939 tarihine rastla -

Tahınin edilen bedeli (25.000) lira olan 
.S ton Ferro . Molipten ve 6 ton Silico -
Mangan Askerr Fabrikalar Umum Miıdur
Hrü Merkez Satın Alına Komisyonunca 
20 - 10 - 1939 Cuma glinli Saat 14 te pa • 
zarhkla ihale edilecektir. Şartname para· 
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1875) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
itle alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Odası vesikasile mezkur giin ve: 
saatte komisyona müracaatları. 

6 - Süvari müvezziliğini istiyen- yan cumartesi günü saat ona kadar 
ler dilekçelerinde bunu ta:srih etmek-

1 
bir ay müddetle ve pazarlıkla alın -

le beraber bir hayvan tedarikini teah- caktır. İsteklilerin Emniyet Müdiır
hüt edeceklerdir. Bunlara beş lira lüğünde toplanacak komisyona gelme-
yem bedeli verilecektir. leri. (4530) 14494 

(4995) 15011 

16 kalem çelik alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MÜ· 

dürlüğü Merkez Satın A:ma Ko· 
misyonundan : 

7 - Başka dairelerden naklen gele· 
cek olanlar müsabakaya tabi olmakla 
beraber kendilerine umumi hükümler 
dairesinde maaş verilir. 

8 - Mü&abakada muvaffak olanla
rın idarece teklif olunacak herhangi 
bir yeri kabul etmeleri şarttır. 

(5225) 15183 

ANKARA V ALlLICl 

Muhtelif mevya fidanlan 

ah nacak 
Ankara Valiliğinden 

Tahmin edilen bedeli (5S.OOO) lira olan 
16 kalem çelik Askeri Fabrikalar Umum 
Müdiırhığii Merkc;c Satın Alma Komisyo
nunca 20 • 10 • 1939 Curta iÜnü saııt 14,30 
da p:ı.:arlıkla ih51e edilecektir. Şartname 
(2) lira (75) kuruş mukabilinde komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (4000) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerirK!eki veııikle ko-
miıyooc;u olmadıklarına ve bu i15le alaka • 1 - Ankara Akköprü civarında te-
dar tüccardan olduklarına dair Ticaret O-
dası vcsikasile mezkur gün ve saatte ko sis olunacak meyva bahçesi için muh· 
misyona mıiracaatları. (4996) 15012 telifolcin~ ağaç mubayaası ve bunla-

ilôn tashihi 

rın şartname ine göre çukm iarının 
açılması ve tımar. ve kabulü katiye ka 
dar bakımı kapalı zarf usuliyle eksilt
miye konulmuştur. 

İkinci Seyyar Jandarma Taburu 2 - Ağaçların mubayaası ve tesli • 
S tın Alma Komisyonu Batkanh- mi ve kabulli katiye kadar bakımın ke 
ğındnn : şif bedeli (11030) on bir bin otuz lira

Ulus gazetesinin 24,28 eylUl 2,6, T. 

Evci 939 tarihli nuhalarında intişar 
eden 4 kalem iaşe ve yem maddelerine 

ait ilanımızın ihale günü sehven 
12-10-939 olarak yazılmıştır. Bunun 
12-10-939 olmayıp 13-10-939 olduğu 

·ııw ilin 2lıuw. ~.19) 15197 

dır. 

3. - •. İ~~lc 16/ B. Te!lrin / 939 pazar
te.sı gunu saat 15 de Ankara Vilayeti 
Zıraat Müdürli.i'ği.ınde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankara ~iraat Mü
dürlüğünden alınır. 

S - Eksiltmeye iştirak ~ek olan 

.aııv.tcıin mı.ıhamıH.,.n 1Jedenn ~ 1,s 

D. OEMIRYOLLARI 

Bir (İit duba yaptır lacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko-

misyonunda~ı. : 

23 metre uzunluğunda ve 9 metre 
geni liğinde ve 2.70 metre yüksekli
ğinde ahşap bir çift yeni dubanın in· 
sası ve bu dubaların biribirine bağ
İanması ve 150 günde devlet demir
yolları Haydarpaşa limanında teslimi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· 
muştur. Muhammen bedeli "35602" li
radır. Eksiltme Haydarpaşada Gar bi
nası dahilinde birinci işletme komis
yonu tarafından 27-10-939 tarihine 
müsadif cuma günü saat "11'' on bir
de icra edilecektir. Bu gibi deniz ve 
saitini evelce hüsnü suret1e yaptıkla
rına dair bir ehliyet vesikası ile bir 
likte teklif mektuplarını mazrufcn 
aynı gün saat ona kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazınıdır. Posta ile 
gönderilecek teklifler için postada 
vaki olabilecek teahhürler kabul edil· 
mez. 

Muvakkat teminat "2670" lira "15" 
kuruştur. Fenni ve ek iltme şartna
meleriyle mukavelename esasları ve 
planları i~aremizin Haydarpaşa, An· 
kara. İzmır veznelerinden 179 kuruş 
ınu'Kabl"flnJ • alınır. '(7948 5074) I50i1 
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Kurul tırlbl : 1888 

ermayesl : 100.000.000 TUrk Hruı 

Şu e •e jana adedi ı 262 

1 

Zirat •e ticari her nevi banka ameleleri 

Para b · iktire lere 28. 00 lira 
ikramiye verecek 

Zlr1at Bankasında Kumbaralı ve ihbars z Taıarruf hesaplarında 

az 50 Ura ı bulunanlara ıcnede 4 dt'fa çekilecek uı'a ıle a ağı· 
daki pH!.na göre ikramiye dağtulacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 000 Lira 
4 .. 500 • 2.000 .. 

4 • ıso • 1.000 .. 

..o • 100 • 4.000 .. 
100 .. 50 • 5.000 .. 
120 • 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 • 

DlKKAT: Huapl rmdak1 paralar bir ıene içinde 50 H
radan a,ağı dü miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlaııiyle verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa. 1 Eylül, 1 BirincikSnun, ı Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Lokanta ve Gozinolor1 
nazarı dikkatine 

Fabrikamızın BA.ŞKURT markalı yerli 
mamulattmızı ırörmeden: ÇAT AL, KA
ŞIK ve BIÇAK takt \ l'tnı \m ynu~. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
Avrupanrnkinden daha yük ek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

an ı bf merkezi: Niyazi Kmmman ve Ortağı Anafar. 
talar caddesi. No. 93 Tel. 1973 2929 

AR - LA 
PAVİYO 

14 B. Teşrin 1939 dan ıtibaren 

En eyi AR TlSTLERLE Y 1 MEVS1M1Nl AÇIYOR 

CUMARTESİ AK MLARI 

MASALARI iZi TUTUNUZ 

UL 

.lftllttltllll!lflllltllflllllllllllflflllllllllllllll llllllllllffllll"' --.. -... -----
-

Türk Kadını --= 
= 

Vaziefeye Çağırılıyor ! : ---
= -- -- --§ Kzıloy Cemiyeti um mi merkezinin yardımcı _ - -

Hastabokıcı Hemşire kurstan --
= - KIZILAY CEMiYETİ UMUMİ MERKEZiNDEN ---- Cemiyetimiz tarafından harb, kıtlık, muhaceret ve eıoısa• 
: 1i ahvalde zuhuru muhtemel hastalıklarla yapılacak müca

delede ve bilha seferberlik esnasında haatanelerde Kızıl 
ay e as hemşirelerine yardımcı ıfatile çalı tırılmak üzere 
(GÖNÜLLÜ HASTABAKICI) yetiıtirmek için 2 lkinci
teşrin 1939 perşembe gününden itibaren Ankara Nümune 
Hastane inde kurs açrlaca.ktTT. M ccani olan bu kursa aıağı 
da y zıh artları haiz olanl r alınır: 

= = --
--: 
----
------
= ---

1 - K dm olmak, 
2 - 20 ila 45 yal} arasında b unmak, 
3 - En az ilk mekteb tahsilini bitirmiş olma , 
Kaydedilmek ve dersler h kında m IUınat is~eyenle-

rin n ara Nümune Ha tane i Bath kim iğine 15 birinci 
te!rin 1939 d n itibıuen her g"n ı t 13 de 15 e kadar, 
t hsil ves"I ları ve nüf kağıt! rı ile ürac t tmeleri ri
ca olun r. Bu in ani vazife e ef'k ve h yır sever hem~·r • 
lerim · zin tehıı l'"kle ko acakl rma k niiz. 3796 

-----------------= ------------
-----
---.. --= 
= 
= 
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Anka.röL Belediyesi imar Müdürlüğünden 

Mevkii Cinsi Adası Par eli 

Duatepe Ahşap hane 286 42 
Samanpazarı Dükkan 234 2 ve 3 

.. 234 6 

'I tıra ocak 
uhammen bedeli 

Lira K . 

:mo 
250 
1 o 

Ada ve parselleri ukarda y.uılı gayri men ullerin heclim ve tesviye mas· 

rafı alacak §abSa a ' t olmak üzere enkazları muhammen bedelleriyle on beş 
gün müddetle açık artırmaya konulmu tur. İhalesi 27-10-939 tarihine mü
adif cuma günü saa 10 da İmar müdürlüğünde yapılacağından taliplerin 

teminatlariyle birlikte müracaatları il!in olunur. (5238) 15192 

..1llllflllllllllllllllllfllllllll 
Ayakkabı olanacak -- ZAYii' 

= 
-

Ankar Yük ek Zir t Enstitüsü - -Rcktörlüğündenı arka moza. -
1 - Kurumumuz talebeleri ıçın a· E 

tınacak (470) çift erkek ve (40) çift -- --

Satılık : 

Satı/ile - VaiUer mub ı1lael bir pi • 
yana saulıktır. Gornıu için Elektrik tir
ke 1 karşılll Ferah Apert. llcilnı:· kııta, ııö
riışmek için 2521 telefona. $715!1 

Satı/r1' Ev - Yapdmı b&h.c;eli e,·Jerden 
B 4 tipindr.n 5 odalı manıaralı ıenı• bah· 
çeli a açlı kföıe lra~ı tel: 2406 Bayram C 
No. 1. 3170 

S11trlık Apartman - B ltk pararmda bir 
apor manlık arsalı 4 daireli 24~ lira lratıı 
bedelinin ,.40 bor lu lel 2406 Bayn.m C 
No. ı. 3771 

S<ıtılrl. A oartmanlar - Y tnlşehirln C 
becınin mü ea.ddit yerlerinde irat, konfor
lu borçlu borçsuz Tel: 24-06 Bayra111 C 
No. 1 !7i2 

Sa r/rlc - O takımı, bir halr ve maea. 
ÇankaJ eczanesine müracaat. 3776 

SJ rlılr. - Y ak odası takımı Limon 
kap! ma 8 p r alık bir tak1m ucur utılık-

Küçük ilôn şar ları 
Dört satırlık küçük 1111 !ardan ı 
Bır defi ıı;ıa 10 Kuru~ 
flıı de/11 rç111 50 Kurq 
Üç del• 11:ın 1 Kuru 
Dorı defı rçın BO Kur&:$ 

Dev3mJı kil ilk ıllnlardan her de
faaı için 10 kuru alınır. ta eşcl . 
10 defa ncşredil ctk bır il !çın 
140 kuru, illınacaktır Bir lı:olal' • 
lılt olmak İ!<ıcre her satır. ıtıffme 
ıralarındtıkı bo'!lulrlar müstesna. 
30 harf itibar edilmistir. Bir it • 
c;ük ilil.n 120 harftm ibaret olma • 
ıdır 

Dert uıırdıın ( :rla her uın lçla 
beher aef erine aynca on lriınıı a
lınır. 
Kilçalr llSnlarm 120 barit ııeçm ... 
mesi lhnndır. Bu m!ktın geçeo 
iJjnJar •Ynca pul tarihin• tibi 
dit. 

tır. Ha 'tlııb. şı Çelikk:ıle sok · No. 6 il l Klral•lı _ y ·~ehlr &ıhhb• !tar~ 
a a muracaat. Tel: !972 3779 d U ıııır Ap, da pyet kullaru lı lam k-QO' 

Satrlıl. - ~altepede, Onur ıoka 14 21 
No. lu bakkallı evin biti,i&inde aefaltı 

ÖJ'Ür rnanrara ve hava i ibariyle en &lİ· 
zel bir mevkide ar a. Bakkaldan ıonıla-
cak. 3801 

AceTe sa11/ık ucuz otomobil - Sa lllm 
ve ı lfi bır vaziye te. Mesai natlerlnde 
Ti: H70 den Hakkı Süha. 3803 

forh~ 4 odalı bi.r daireııı miirauat 1'11 
1851 / 2593. 3800 

Kiralılı - Mamakta ltaya1 Cadde9nd• 
No. 35 / 3, E ... 3 oda Mutb k. banyo, a.rlc • 
aı önü bah e. elektrik ve &U ııcus lclrallk• 
trr. Kızılay İdare memuru Emin'e mUra• 
cıı.a ssıo 

Kı'ralılt. oda - mıa meydanı clnrr ~ 
te Ap. aile ne,.dlnde l '!'eya 2 bıır {c;İJI.. Zi• 

Aceti! satılık - Takside 1168 pi kalı raat runitüsü Ti: 2145 den 76 Enver Gö' • 
Cbrcysler (radyo ve ka\öriferli), Mura• turk"e mürac&ca . 3 zS 
caat Sam.npazannd Bakkal Mehmet 
Bulum. !804 

Satıtrl arsalıtr - San kö k 1. atlirlt c• 
Ü er: de ucuz Iiya la. Sanayi Cad. No. Aranıyor : 
82 Ti: 1953 3807 

Sıttılık - Çan.kaya Cad. ürerlnde atu• • 
lar metresi S,S liraya. Sanayi Cad. No. 82 Aranryor - Bir •tt m t l' 11 u • 
T 3808 bir matbaa makinisti ve bir pedalcı ;ı ına• 

1: l953 caktır. Yıldız matbautnıl müracaat. Tel: 

Sa rTık - Kavalılıderede Gnven evle
rine giden yol üıerinde parsellenml• u
salar. Sanayı Cad. No: 82 Ti: 1953 

3809 

S;ıtılık. Ev eşyası - Aıimet dolayııılyle 
acele alılık ~ kullanılmııı ev eıı:ııası ya

k odası alon takımlan buz dolabı sa. -
lamandıra ,.c , Yeniıehir lnldlip ıokaiı 
No: 13 daire 5 her ı:un öğled n tı0nr miı· 

3820 

2024 37 1 

Arırnryor - Ticaret lrullibftı1e ka m ve 
erkek ıervlsçl lhnndır. 1610 telefona • • 
celo murl\caat. 379 

Ar1101yor - M eııal u.a ti acı haricinde c;a• 
lışma k ürerc lruvetli daktilo lô.zımdır. ili O 
telefona miıracaa 37 1 

Aranryor - Yapılmakta olan kü~illc ev• 
!erden B tipinde aııtılık bine aranıyor• 

Satılık - Altı saldalye iki kanıpcsiyle SanAyi Cad: No: 82 Ti: 1953 3&0S 
cevıı yemek masası aynca yeni bir büfe 
ılcmlr karyola. Yeni bir hme İnönü cad. 

o: 78 lt kat aat 10-12, 3822 

Kiralık : 

Ev ıranryor - İllı: yapılan lSO evler• 
den Ntm alınacak ır. Sanayi Cad. No: 
Ti: 19S3 3805 

iş arayanlar : 
ktz ayakkabı açık eksiltmeye konul- : 

yıkların en 
iyi idir. 

: Kiralık dairıı - Yenişehir Demirlepı: 

muştur. 

2 - Muhammen bedel (2919) ve 
'f'n\.l 1i '· 

3 - 28-1 -939 nhınc 111 lf c 

marte i ilnii saat 10 da rektörlük bi
na ında komisyon tarafından ihalesi 
yapılacaktır. 

4 - Nümunelerl görmek ve parasız 
rtname almak istiyenlerin Enstiti.\ 

Daire Mudürlilğüne müracaatları. 
(521 ) 15179 

• 

1 KAT! 
APİKOGLU 

SUCUKLARINI 
Tercih Ediniz 

Halis koyun ve sığır etinden ma 
muldür. Bütün bakkallarda a 
tılır. 5096 

Taklitlerinden akınınız. 

Urunc; ıolrak (4) numaralı evin redi oda· 
Kurşun mühürlü çuval alınız.: dan ibaret olan mu~ambalı ve yııgh boya· 

';llllllllUlltltlllllUI llllllllllUlli=' lr konforlu dairesi kiralıktır. 3740 

, ............ ,.. ........... _. ............ -.... ı 

1 

Muayenehane nakl i ! 
FfZY~ü;~;~ ~i9!:l~:~assısı İ 

\ Dr. Fevzi Günalp l 

1 

Muayenehanesini Anafar al r i 
Cad. 'Belediye suasında Emek i 
Ap. 3 No. Ju daireye nakletmi. - i 
1r. Ti: 3i4 3760 ı ........................................................ ~ 

Dr. LAN 

KirııtıJı Apartman - Postane caddesi 
54 ticaret oda. r yanında E en apartmarun· 
da 2 ve 4 odalı dairelrr. 37SS 

.10 J ıralıtı. - Bir daire, kalor1Cer, ~ıç k 
~u. ay;ıca konforlu d r orla bir hol~iı iki 
daıre kir Irk n. Kazım!Szalp cadde ı, No. 
30 Kemah Ap. 375 

Ku:ılılı k~ı - Geniş 4 oda .ı. Sabit iki 
g rdırop 1 bliic her tıirlil konfor cihaı ve 
tesi sa 1ı, [evkali dc nez ret, İç bakanlık kar 
~ısı Kızılrnnak sokak ~ Tel: 6046 3765 

Kı ır lık - Yeniııehir Bakanlıklar kar"ı· 
!il M~rutiyel c: d. Konur ıokak 21 No 
S oda l salon mu ambah banyo ve kuma 
konfor eniş tenıiz bir dnire bahceh, 3173 

fs •rı~or - Tilrlı:çe vo Jl'ran ısca .. 
habcrat ve inşa t lelerinde ~h ıt 
ıiibeli uhaaiı> i~ onımakt dır. Pot 

u 1126 • ,..ı . """" 
tr arıyor - Gıindüı eri aııat 2 ye 

çalışmak ü1erc bir bayan d tılo ve y 
işle r i arıyor, Ulus, ilan memurlu mU-
racaat. Tel :1064 3Sl t 

ft arı1or - lnpat iılcriıııi tocrüb~ll 
bir miıhendia urmay li b ırisiyle ort it ve
ya müt~ hhit yanında bir i 2ram lı dır. 
Ulusu . nımu-zuna mektupla ınür c at. 

3821 

J, arıyor - Bir bay ale neıdirı<ie ilk 
ve orta mck ep t~I ı:: 'e r i ne husu t den 
vermek i ıtıyor. Uln ta T.U. rumu:ıunııı 
mektupla miiracut. 3&23 

Cebeci Hastanesi 
Sabık Sari ve İn ani hastalıkları 

mütehassısı 

Zayi - Ankara memurin kooperat f tir· 
ketinin 1753 No.lu hi e en imı uyi r._ 
tim. Yeniaıni al ca ımd n !: ınm ıy • 

Kıratrk Oda - Aile yanında hık! r cııd· metı yo tur. Muctcba Otluo6 lu 3 
esi Guzcller sokak Onuncuyıl Apt. son 

3774 

Adliye yanı Genç Ap. No: 7 
Muayene saati 10·19 Tl: 1323 

3i26 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6536 

lıntiyaz Sahibi 

lakender A.rtu.a 

Kiralık - Bayan 1 in aile nezdinde mö· 
bilyalı bir oda (icabında piyano ve cad • 
yo d~ verilir) Ulusta M.. S. B. mektupla 
müracaat. 2775 

Kiralık D~ir4 - Yenlşehlrde Sı:Unlk 
cadde ınde Ba,ara ap rtma.nmda ikinci 
katta b~ orl lı konforlu bir daire kira • 
hktır. Bekçi Remziye müracaat. 3785 

Kiralık - Atatürk Bulvarında Balc:ılır 
ar.artm nınıla ilci oda ve bir belli catı katı 

ircs· ayhlc icarı kırk liradır. Kapıcıy 
vey 2049 telefona. 3786 

CCir.ılıi - Orduevinin al ınd~ki diikki ı 
kiralık ır. 13-10·39 günü saat 15 de k:ı i 
ihalesi yapılacaktır. Talıplerin müdüriy -
te müracaa ları. 3787 

Kiral•lc DükkSn - Postı1ne cadde in e 
lcaret oda ı yanmda S2 numaralı dükkan 
kiralıktır. Ar.artman kıı.pıcı ın müraca t . 

3788 

KJTal•lc han~ - A ıfbey mahallesi De
mir köprü y nında bahçe icinde biitün kon 
foru hai:ı 857 No. h ne kiralıktır. Ziraat 
Veki!IC'ti evrak ınüd nine ınilra~at. Te· 

Zavı - Mercan id3iH nln birinci 11111 -

fından 1318 de lınıt oldu um sdı nam • 
mi kaybettim. Y' enlıuni alncn.gıından eski· 
ıi hilkumsünli.lr. Zirai kombinahır muba • 
sibi Atıf Bc~e 381S 

Zayı" - B i ta' nüfus mildürllii' dm 
aldıtım ve Cıhannlima mah llefli Gaıi Re
f ik sokai:mıla k yıtlı nGfu c zdanımı kay
bcttım. Ycniıııni alacağımdan e kisinin 
hükmü yoktur. Rıza Soy elit. 994 

A ordeon ders eri 
Muktedir muallim arafından çok 

uygun eraitle \•e k11;a zamand . Ev
lere de gider. 
Yeni~chir Rus efar thanesi arka· 

sında 203/ 1 apartman No. 2 ye bizzat 
veya mektupla müracaa . 3819 

..Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .. --
Her yerde ve her zaman en kuvvetli gıda Türk fındığıdır. 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

MBessese MOdUrll: Na~lt ULUG 

ULUS Baaunevi ANKARA 

lefon santraldan 22S 3797 

Kirıılık - Bııheeli ~vler. 2 ci dur kta 
5 oda. banyo h vıpaıı. elektrik ve su ç r. 
te camlı yeni muşambalı TL: 1900 ve 1287 

3798 

: Kirolak büy"k ev g - -= 12 oda müracaat Ti: 15 9 a 

um 

Dl iM SATI 

00 E TİFLE i Bİ L. ,Gi 
emmel gıdadan b ··tün memlekette her vatandaım 

kolaylıkla istifade etmesi için tertibat alıyor. 

- -.,11111111111 1111111 lllllllllllllJllllr" 

YENİ s i E ALA R sus 
Bu giln Du ecce 

Marıeret Sullıvaa - ]ames Stv11rt 
tar11lrndaa oynanan 

Günahkar Melek 
( Lr Ange lmpur ) 

Seanslar 

14.45 • 16.45 • 18.45 Gece 21 e 

HALK 
Bu gün Bu gece 

TUrkce sozlU ve ıark mu. ikili 

Gülnaz Sultan 

Seanslar 
14.30 - t 15.30 - 18.30 • Gece 21 de 

12.15 de HALK Matinesinde 
CANI DOKTOR 

BUGECE CEBECİ Açık Hava Sinemasında 

BU GON BU OEC& 

İki filın birden 

1 - Lorel - Hardi l anyor (t 'rkçe) 
sörlü 

2 - Baskın 

Gcc:c Scan ı 
20,30 dur. 

12 de ucuz h lk matlnnl 

~KASI 'A 
Türkçe sözlü J 


