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Hariciye Vekilimiz 
B. Molotof'la görüştü 

Müessese Müdürü 
Başmuharrirlik 
Yazı hteri Müdüril 
Ya:ıı ilileri j~KURuş 

ADIM 'l -'Z ·- . AN -Ctl·Ml'ZDIR. 
1 dar e 

Moskova, 13 a.a. _ Türkiye Hariciye 'V_ ekili Şükrü S.ara~~ğlu 
bugün saat 17 de Kremline giderek komıserler heyetı reısı ve 
h<li'iciye komiseri Molotofla görüşmüştür. 

Görüıme iki saat devam etti 

Moskova, 1'3 a.a. _ Türkiye Hariciye Ve~.il! Şü~r~ Sarac~ğ
lu•nun bugün saat 17 de Molotof'la yaptığı mulakat ık1 saat sur-
nıüştür. 

Cemberleyn 'inj 

nutku 
Falih Rılkı 'AT AY 

İngiliz Baıvekilinin bütün nu· 
tuklarını şimdi hatırlamıyoruz. Fa• 
k..t bi~e öyle geliyor ki son nutku, 
bugüne kadar söylemiş oldukları a• 
l'aıında. müstesna bir mevki alacak· 
trr. Bu nutukta kafa çalıştığı kadar, 
kalb çarpıyor. Çemberleyn'in bir 
•ulh a§ıkı olduğu, kendisinin bir 
:tafı olarak ileri sürülmÜ§tÜr: imdi 
bu nutukta dahi, istediği ve sevdiği 
•ulhu elde etmek için her türlü fe
dakarlığa karar vermi§ olmak ifa· 
d~si vardır. Çemberleyn zafını tek· 
l:ıp etmiyor ! . 

Ancak bu sulh, Führer'in teklif 
~~tiğinden büsbütün başka bir ıey· 
rır: İngiltere ve müttefikleri, Po· 
~nya ve Çekoslovakya t~cavüzleri· 
~~n herkesi tatmin edecek makul 
~~ tıunirini istemektedirler ve bu
ıunkü alman hükümetinin ne söz, 
ile de t hh .. 1 · · k ·· ır·· aa ut erme ınanma mum· 

ı 'Un olmadığını tasrih etmektedir-
el'• ''l 'l h'·k- · f. · f d • ngı tere u umetı tere ını e· 
r~· etmeksizin ve enternasyonal ih· 
) ı •fların silahla değil, müzakere
- erle halJedilmesi lazımgeldiği hu· 

-·- ..ı 1 • 1 • • ' 1 lnek . . - - _ ..,. .. • •.-lıl"•st ._ 
!?\ •ızira liu gibi esasları kabul ede· 
• hez .... Hitler'in teklifleri daha şa· 

rı ol d · t d. w • • .h . say ı ve ıs e ıgımız tartları 
1 tıva etseydi bile Almanya'dan ıu· 
llu soracaktık: alman hükümeti, 
t~cavüzlerin duracağına ve garan -
tılerin hiç bir §Üpheye mahal venni
Yecek surette idame olunacağına 
düny h - - ı· ayı angı umumı ve ame ı vası-
l l . a arla inandırmak tasavvurunda-
dtr? .... Hakikat §Udur ki, mazideki 
tecrübelerimizden sonra, §İmdiki 
alınan hükümetinin sözlerine ve te· 
ntinatma inanmıya imkan yoktur .... 
Böyle bir sulha engel olan nedir? 
Alınan hükümeti ve yalnız o ... '' 

Ziraat Vekilimiz 
Moskova'ya gidiyor 
Moskova'da açılan ziraat · sergisini 

ziyaret etmek üzere Ziraat Vekilimiz 
B Muhlis Erkmen'in reisliğinde Sov
y~t Rusyaya gidecek olan heyetimiz 
dün ak§amki ekspresle lstanbula ha
reket etmi§ ve istasyonda bazı vekille
rimizle, mebuslarımız, Ziraat Vekale
ti erkanı ve daha birçok zevat tara
fından uğurlanmıştır. 

Heyete, İstanbul mebusu ve gazete
miz dış politika muharriri B. Şükrü 
Esmer, Kütahya mebusu B. Sadri Er
tem, Çanakkale mebusu B. Reşat Nu
ri Güntekin, hariciye memurlarından 
B. Cahit dahi] bulunmaktadırlar. 

Macar hududundan ~ekilen 

Romen ktfaları 

Besarabya'ya gönderilecek 
Bükre§, 13 a.a. - Royter bildiri· 

yor : 
Macar • Romen anlaşması üzerine 

macar hududundan çekilecek olan 
Romanya kı taatından bir kısmının 
Besarabya'ya nakledileceği bildiril-
mekterir. 

4'\flİ$ • 

.. 

~inlandiya'nın merkezi olan Helıinki'den bir görünü§ 

Sovyet - Finlandiya anlaşmazlığının 

sulh yolu ile halledimesi için 

8. Ruzvelt B. Kalinin'e 
bir mesaj gönderdi 

Emniyet tedbirleri almakla beraber 
Finlandiya nikbin görünüyor 

Londra 13 a.a. - Alınan radyosuna göre Moskova diploma
si mahfille~i Aaland adalan meselesi, dün öğleden sonra ruslar
la finlandiy~lılar arasında icra edilmiş olan müzakereler esna-
smda görüşülmüştür. 
Hatırlardadır ki, sovyctler bu ada

ların tahkimine müteallik olan Fin· 
landiya ve İsveç projesine muhalif 
bulunmaktadırlar. 

Stokholm, 13 a.a. - Finlandiyadan 
alınan bir habere göre Helsinki'nin 
tahliyesi bugün hitilm bulmaktadır. 
120.000 kişi bu şehri terketmektcdir. 
şehirde hiç bir çocuk kalmamıştır. 
~ehirde heyecanlı sahneler görülmek 

tedir. Memleket dahilindeki bütün 
yollar, her türlü nakil vasıtaları ile 
doludur. İstasyonlarda halk kütlele · 
rinin izdihamı görümektedir. Tren
ler, tamamiyle dolu olarak hareket et 
mektedir. Halk, büyük bir disiplin e· 
seri göstermekte, mim marşı teren· 
nüm etmekte ve yahut ilahiler söyle -
mektedir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Bu sözlerin vuzuh ve katiyeti 
•öz götürmez. Acaba bu vuzuh ve 
katiyet sulh yollarını tamamiyle ka
Pıyan bir mahiyette midir? Alman 
•ulhunun hemen kabul edilmesinde 
blenfaat bulanlar için böyledir. Fa
kat aulh imkanlarını apaçık tayin ve 
leabit ettiği için, bu nutuk, haki
ki ve devamlı bir barış nizamını is· 
liyenlerin vazifesini bilakis kolay
lattınnaktadır. Çemberleyn, equi
•oque'tan kaçıyor: "Ya harp, ya 
•ulh, diyor. Hangisini intihap edi
Yorıunuz ?" Ve kendisi, yarın tek· 
rar ba,lıyabilecek olan bir harbin 
lrıütarekesi demek olan pamuk ipli· 
ii •ulhuna razı olmaktansa, bundan 
i;?nra yeni harpleri menedecek olan 

Tam te~hizatlı İngiliz askerlerinden mürekkep bir müfreze Franıa'da 
"meçhul bir yerde" vapurdan çıkarken , . 

Garp cephesinde 

Alman topçusu büyük 
bir faaliyet gösterdi 

ır aulh uğruna, batlanmış olan fe· 
dakarlığa devam etmek fikrinde· 
d!r· Führer ı eylül beyannameleri- Almanya devriyelerinin hücumu püs!tüı-tbl~ü 
llın birinde: "Bu harbin neticesi ne 
olursa olaun, Polonya mahvolacak- Paris, 13 a.a. - Yarı resmi maha- -
~r!" diyordu. Çemberleyn son nut- filde resmi tebliğ hakkında bir takım 

Unda: "Bu harbin sonu ne olursa mütalealar serdedilmektcdir. Bu mü· 
011un, cihan, artık evelce tanımış talealarda Mo'selle'in şarkında al
olduğumuz cihan olmıyacaktır!,, di· manların şiddetli bir bombardıman 
l'or, yapmış oltlukları ve alınanların bu 

Çemherleyn, İngiltere • Fransa tarafta esir almak için fevkalade gay 
•ulhu ile milli hüriyetle müdafaası ret sarfetmiş oldukları, fakat bütün 
hlenfaatlerini birle~tiren esas dava- gayretlerinin boşa gitmiş olduğu ve 
Yı da §Öyle hülaıa etmiştir: .. Bahis püskürtüldükleri beyan edilmektedir. 
i"evzuu olan şey yalnız küçük dev• İlk defa olarak alman topçuları, ba
;ı~erin hüriyeti değil, bizzat Büyük raj sistemini tatbik etmişlerdir. Bu 
d:ıtanya'nın, Dominyonların, Hin- sistem, üç ateş hattı tesis etmekten 
ııtan'ın, diğer İmparatorluk par- ibaret olup bu hatlardan geride olanı 

Çal arının, Fransa'nın, hüriyet isti- taarruz edilen mevzilerde bulunanla· 
~en bütün memleketlerin sulh için- rın ricat etmelerine mani olmaktadır. 
rrı:~:r~:udiyetlerini mümkün kıl· Küçük Voskes'lardan Vissen 

e bourg ç ıkıntısına kadar I.auter nehri 
tt• u nutukt n sonra, Führer, efeı boyunca birçok hücumlar yarı•1mış-

vasında ısrar edecek olursa, ilk ı c! f tır . 'F~d: at blı hücum arın hepsi de ha 
a ol ra!t, bu davasını, •ıen !isi ile 

ayar Ltuvetleri harpte ma&'llıp ede· fit olmuştur. 
tek t • Alman arın bu hüc\ım'arı yapmak 

Sovyel kllalar1 
Estonya'daki üsleri 

Tallin, 13 a.a. - Sovyet kıtaatı, Pal 
d ski, Hiiumaa ve Saaremaa'yı işgalt 
başlamıştır. Bu kıtaat, kısmen ıimen· 
diferle, kısmen yaya olarak gelmek
t,•dir. 

Estonya ordusu şefi Laidoner'in is
tifa etmesi ve kabinede tadilat yapıla
rak kabineye birçok muhaliflerin a-
11,ması beklenilmektedir. 

Bern, 13 a.a. - Tallinn'den bildiri 
l i or: 

Yeni Estonya kabinesi, şu suretk 
te :ıekkül etmiştir: 

B. Çemberleyn yeni bir 

nutuk verecek 
Londra, 13 a.a. - B. Çemberleyn 

cumartesi günü Radyoda millete hi· 
taben bir nutuk söyliyerek beynelmi
lel vaziyetin son safhasını anlatacak 
tır. 

Bütçe Encümeni 
Bütçe encümeni bugün saat 11 

l"' toplanacaktır. 

,. 

Parasız yatılı 1 
imtihanında kazanan 

talebeler 
Lise ve orta mekteplere alınacak 
430 talebenin isimleri 4 üncü_J 
sa.yf amızdadır. 

B. Çemberleyn'in nutkunun Paris 

ve Londra basınındaki akisleri 

Hitler'in sözüne 
inandamaz ! 
Harbin durması 

• • 
ıçın· 

H itler'in sözünden 
garanti vermesi lôzım 

Almanya'nın 

daha iyi bir 
Londra, 13 a.a. - İngiliz matbuatı, B. Çemberleynin dün a· 

vam kamarasında söylediği nutku kayıtsız, şartsız tasvip et
mekte müttefiktir. 

Deyli Telegraf diyor ki : 
"Hale ve ananevi ingiliz siyasetine • 

uygun olan bu nutukta, Hitlerin söz
de sulh tekliflerine B. Çemberlcyn 
tarafndan verilen azimkar cevap, Bü
yük Britanya ve bütün imparatorluk 
tarafından alkışlanacaktır. 

Aynı gazete, B. Çemberleyn'in 
şimdiye kadar bu derece azimle ve 
dinleyicileri üzerinde bu kadar tesir
li söz söylememiş olması, milletin 
düşüncesine ve duygularına hiç bir 
zaman bu derece vuzuhla tercüman 
olmamasından ileri geldiğini ilave e
diyor ve diyor ki : 

Harp hedefleri taırih edildi 
Şimdi ,bütün dünya, İngiltere'nin 

ne vaziyette bulunduğunu ve hangi 
hedeflere doğru son dereceye kadar 
mücadele edeceğini, başvekilin sözle· 
rinden öğrenmiş bulunuyor. Harp he
deflerimizi tasrih etmemizi istiyen • 
ler şimdi açık bir cevap almışlardır. 
Bu hedefler tecavüz y olunun, ne an· 
\aşma\ara, ne de aksak bir sükunete 
ulaşamıyacağını isbat etmektedir. Bu 
hedefler, hakiki ve devamlı bir sul
hun tahakkuku, ve Hitler'in mütevali 
tecavüzleriyle Avrupa üzerinde hü
küm süren emniyetsizliğin ve korku· 
nun bertaraf edilmesidir. Bu hedefler 

(Sonu .S inci sayfada) 

B. Çemberleyn 'in 

B. Çemberleyn ''1emıiyui 
omuzunda'' giderken ..• 

nutkundan sonra 

Hitler "hakiki harb 11 i 
yapmağa karar verdi 

Bütün Ren mıntakasının 
tahliyesi İçin emir verildi 

Berlin, 13 a.a. - B. Çemberleyn'in nutkunun Berlinde alman siyasi mahafillnde 
Y•Ptıiı tesir, İngiliz başvekilinin, Avrupada kati surette sulh yapılması ic;in H itlerin 
Rayştagda söylediği nutukla vermiı oldutu büvük fırsattan istifad~ etmed i ği ve Al -
manya ne ıöylese ne tekli{ etse, İng i lterenin daima harp i ııtiyeceğ i merkezindedir : 

Berlinde ıu noktı tebarüz tttiriliyor ki, lı 
luıilterenin hedefi alman milletini imha 
etmek olduğunu açıkça söylemiye mec • • 
bur kalmamak ic;in B. Çemberleyn, rene 
alman hükümeti hakkındaki mutad tabirle- L ı tva nya 
rini kullanmıt ve bilhassa dünya efkirr 
üzerinde propaganda ile müe&sir olmayı 
iatihdd etmiştir. 

Berlinin iyi haber alan mahfilleri, B . Sov ile ı"n mu··ıaha"e 'yfe 
Çemberleyn'in, halli icap eJen meseleleri ,e r 1 
sarih ve kati surette mütalea etmekten 
kaçınmıı olduğunu 5Öylemektedirler. 

(Sonu 5 inci sayfada) Memeli 
Pek yaknnla Almanyadan 

İsteyecek 
Riga, 13 a.a. - "Havas" 
Ciddi bir kaynaktan verilmekle be

raber ihtiyati kayıtla telakki edilmesi 

lazım gc1en bir habere göre, Litvan· 

ya, Sovyetlerin miizaharetiyl e, pek 

ya1~ında Almanya'dan Memcl'i istiye
cektir. 

Litvanyanın yeni ist ği 

d 
emın etmek vaziyeti karşısın 

a lt ı k d tan maktatları, fransız mevzileri hak-
a ma ta ır. Sakat olan nokta, ·· · 

Almanya tarafınd .ht• il kında malumat elde etmek u;ı;ere esır 
an ı ıma er ara· ı · · 1 almak ... 1duğu kuvet e tahmın cdıln-ıe~ 

(Sonu J. üncü sayfada) (Sonu 3. üncü say.fada) 

Başvekil: B. Urnoth, Hariciye Na 
ıırı: Pr. Philip, Milli Müdafaa Nazı
n: Gn. Reek, Dahiliye Nazırı: B. Ju
erina, Maarif Nazırı: Pr. Ksgermann. 

fl,~.tt?r'lma 'E:..~Eiamtz B. Ali RayClar Aktay'ın Kremlin •arayın
da cılınnııı bir ıeımi. S,;!dan .ağa doğru: BB. Kalinin, Ali Haydar 

Aktay ve Potemkin 

PARİS; 13. a .a. - Zannedildiğine 
göre Litvanya, pek yakında Almanya

dan Klaipeda'yı istiyecektir. Litvan • 
ya'ya Sovyetler müzaheret etmektedir. 
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ikrsad~ ba isler 

Avrupada yeni bi 
n ô on olacak mı? 

1914 • 18 harb"nin yr1ctığı dünya 
para 6.İıılemleri henüz m ·al akar bit 
hale ıirmeden yeni bir harp bat· 
ladığmdanberi, eski harüin para 
tecrübeler ini hatrrhyanlar ayni f • 
ı·ketlerin tekrar edi etmiyec ğlni 
aoruyorh:ır. filh kika umumi harp
te 10 milyon inaıın ölmü~, 85 milyar 
altın dolarlık maııraf yapılrnı~, ge· 
nit memleketler harabeye dönmüı· 
tü. Fakat açılan maddi ve manevi 
r hneler ara ında, parıı. aiıt mleri
nin yıkılması belki de en mühim • 
rindencı1. Çün ü hıtrpten aonra dün· 
yanm il ti di alkınmum:ı bey -
nelmilel mübadelede i mü külit 
engel olmu, ve bu müş.külatın ba -
ımda da muhtelif memleketler a
raaındo. müşterek bir paar miky ıı· 
nm mevcut olmaması R'elmittir. 

1914 harbind dünya para &İl • 

temlerinin yıkılmasında en mühim 
D.miJ enflasyondur. Enfl.i yon, kıııa· 
ca, mevcut tediye Yaaıtl\I rınm ih· 
tiya.çt D fazla artması ve hakiki 
aervele tekabül etmiyen İftira ku
vetinin konulmaıı te linde tarif o
lunabilir. 

Devletler barp için bir kaç türlü 
para. bulurlar: her ıeyd n evet ver• 
gileri artınnalda para temin oluna· 
bilir. Fakat ister eaaaen mevcut 
Yergilerin nispetleri arttrtlaın ister 
yeni vergiler koııubun varidatın 
rtmaaı bu vergilerin toplanmsma 

baglı olduğundan a ad bir müddet 
2eçme11 lizım areJir. Halbuki harp· 
te paraya derh l J'":ı:um vardır. 
Vergi ile lüzumu k do.r para bu1un
Jn dııit zam-.n bat vurulacak çare· 
lerden biri iııtikrazdır. lıtikr z iae 
ya dahilden veya. hariçt n y pılrr. 
Hariçten para bulunması pek ko· 
Jay dejildir. 1914 harbinde harp 
mas rifinin. pek H bir kııımı harici 
jatilcra:ılar)a temin olunabilnUıti. 
D hilden yapılan istikrul&r da ya 
dofnıdan doiruya halktan vey hut 
merkez bankalattndan yapılrt. 

Memleketin p ra ıiatemi bakı • 
mmdan halktan doğrudan dogruya 
yapılm aı ıayam tercihtir. Çunk·· 
bu takdirde memlekette bir enflaa· 
yoıı temayülü görünmez. Halkın e• 
lindeki para, yani iıtira kuveti, is· 
t r erıi yoliyle iıt r iatikru yoliy· 
le devlete inlik l ehin netice ayni
clrr: huau&& i' yeler için kullanılac<ık 
olan para milli bir g'1.ye için kul.a· 
nılmıı ol c.aktır. Mesela elinde 10 
lir sı bulunan ve bununl , faraz.a, 
bir elbi1e almak istiyen bir hıslan 
bu p ı-a ya vergi olarak veya borç 
ol rak devlete geçerse •e devlet de 
bununla harp lev zrmı yaptırırsa 

memleketteki İştira ku eti' rtınıt 
olmaz belki ayni iıtira kuveti baı· 
ka bir sahada kullanılmış olur. Fa
kat eger d•vlet bu danun ı.~u t• 

ru elinde bırak r k merkez banka· 
&ına verdif: i IOO lirahk bir bono u· 
kab"lindc- bu b nkadan 100 lira a
lına - mevcut servet artmaırut ol· 
duğuna gör - ted vülde hem o •· 
damın yüz liraııı h m de de letin 
100 liraaı ._ynl mallar içio rekabet 
etti" inden fiyatlar yiıkıclir, iıte 
enflasyon budur. Bu bakımd 

H.A.KUYUCAK 
yallar yülcselir. Fiyatlar. yükaeldik
çe devletin maırafları da arlar. 
Mauaflar arttrkça tedavüle fazla 
p r çık rıhr "e bu da fiyatların 
yeniden yülc3dmesine seb p olur. 
Kar topu gibi büyüyen bu bidiae 
m mleketin iktis di hayatını lt üst 

der. 
Jn iltf!!re ve. Franaa•nm yeni harp· 

t aldtkl<ln ledbider umumiye+ll" 
1914 harbindeki d ralere iır.tinat et
mektedir. fiyat kontroll~ri, gıda 

m ... ddeleriı in tcabiti ve tanzimi bu 
meyand dır. Görülüyor ki m li İş· 
terde de her ild memleket 1914 h 1"• 

binin deraleri.nden iatifade etmi~ ve 
e. a ilib riyle e. flaı;yon yapma.ma
ğ karar vermi1tir. Gerek 28 eylül
de yeni bütçeyi l>aı·l iınentoya tev· 
di e<len İn<rif ere maliye n zrrı ve 
gerek FranH devlet ricali bükü -
metl rinin bu kati karannı resmen 
il " n elmi~ bulunuyorlar. Harp ma5· 
rl'fl rmı ternin için alınan tcdb"rler 
<le bunu ı;ö terıyor. Eski rıriıer 
artırılıyor. • ni vergiler ihdıı olu· 
Ol.lyor. Dillıa sa harpten mÜslr. F.t o• 
}anlardan vergi )ırııyor ve halktan 
do · rudan doğruya is 'icraz yapma· 
)arı için hüküm tlere ıalahiye ve· 
riliyor. 

Almanya.'y gelince bu m mle e
tin mali planl n dah harp bat1•· 
madan enfl ':5yona yol açımı bulun• 
maktadır. Alman devleti harp ha-
21rlı~ı yapark n ta hhütlerini öde· 
yemiyecek bir İı le gelmi~ ve altJ a:r 
kadar evel müteahhitlere bir kıaım 
alacak1 Tı mul<abilinde ilerde vergi 
tediyea!nde kul! ıJacak bonoJlU' 
verme 'e ba,ı mıttı. Bu, miistakb 1 
vergilerin i ı,ontosu demekti. Son· 
radnn bu bonolarm müddetleri 
harp en bir iki ay ev 1 i~e merkez 
bankaııı hemen tamamiyle devlete 
raptedilmek ve çıkanlacak bank• 
notların kat~ılığı devlet taraf ndan 
lıı yin olunac:agı teabit edilme1< au • 
re iyle kuvetJi bir enflasyon meka· 
ni-ım11sı h zfl'll\nmış oldu. 

Alm nyıı.'dıı. 1iddet1i bir fiyat 't'e 
ato\4 konırol\a v ......... nu .. hcpl• ,._ 

ya ti flr lıent.:~ fa:zl bir yiikıeldik 
göst~rmeıncktcdirl~ Fakat kuvell 
t · hmin edil bilir ki harp dev m e• 
dene bu memlekette enflasyon baş· 
hyacakhr. İngi\tere ve Fransa bat· 
lan ta tuttııkl n aalim yolda yü• 
rüdükleri la dirde bu memleketler· 
deki umumi fiyat aeviye inin f z\a 
bir lereffü ~·östenniyeceği söylene
bilİı'. 

Avukatlar yüksek haysiyet 
div nanın bir bozma kar· n 

Avukatlık kanununa göre Ankara· 
da t~kll edilın iş bulunan yüksek hay· 
aiyet divanı dUn tcmyiı birinci reiıi
nin reisliği altında roplanmış ve de
nizli barosundan bir avukat hakkında 
Denizli barosu tarafından verilmiş O· 

lan b rodan ayıt terkini cezası ka
r rını nıüzakere etmi~ıir. Avukatın, 

karan n cmyizen tetkikini talep eden 
müracaatı üzerine yapılm ı olan bu 
mU:ıakerede yüksek haysiyet divam 
Denizli barosunu selfüiyctsiz bularal.ı: 
ceza kararım rcfetm\ştir. Yeni avu· 
katlık kanununun meriycte girdiği :ıa 
rnandanbcri bu türlU bir hadilie ilk de· 
fa vaki olmaktadır. 

1
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Gunün peıinden 
.................... --............... 1 
Başşehir Ankara ... 

Yağlı bir 
müşteri ! 

Perapaı asta günlerce yan ge~ en 
ticir neden para vermemiı ! 

Buarün, Atı. ara•nm kanuni deY• 
le.t merkezi olduğunun on yedinci 
yıldönümüdür. Bıı.ffehri, Anadolu· 
nun batnnda kurmak kararı, çetin 
bit mücadeleden aonra almmtthr. 
On yedi yıl, Balkanlarda ve yakıtı htanbul, 13 (Telefonla) - Bugün 
ıarkta b ıucri u olan modem bir l&tanbul fevkallide enteresan bir do· 
oehir kurnuya kafi gelmittir. Bu e· landırıcılık vakasiylc çalkanruakta
scri de Atatürk'e borçluyuz: Kema- dır. Hadise şudur: 
li:ııınin benliğinde aıi ve sel"'kel ta. Üç ay kadar evet Pcrapalas oteline 
bi t parçalannda mamureler yarıı.t· yanında ilç kadın bulunan Galip Af
m k kudreti de vardu. gani adında Yemen'li bir tüccar mUra 

Ankara bizim için aayıuz cephe- c at etmi§ ve otelde kendlııinc en mil
lerden bir kıymettir. Evela o, yü:ıde kellef dairelerden birkaç tane i tah
yuz bir rejim eseridir, yeni ve garp· sia edilmi tir. Seyyah bu arada par». 
h Türlciye'yi yaratan bütün le rar· taşımdığını söyliyerek cilzdanından 
l r, tedbirler burada ahnmıı, inıan bin ingi!Lı liralık bir kredi mektubu 
g""cünü ink&.r eden ıtep kartı dum• çıkarmış ve otel mtidUrlüğilne gös er· 
lupınarcılar kud.r t ve heyecanı en miştir. Otel mlidürlügiı kredi mektu· 
büyük z ferlerindcn birisini burada lıunu kendi inden almağa dahi lü ımm 
k zanmrılardır. Onun örneklik vnıı· görmemiş, üstelik bu yemenli tacire 
fı ve ders tar fı, n~iller boyu de- günlük ihtiyaçlarını temin için mü
vam edecekti&•. Ve nihay t Ankara, bim mıktarda tü rk parası da ve rmiş
bıiyük ve eşsiz Kurucunun; bugün• tir. Bu ııuretle günler geı;mi~ ve ye
kü Türkiye'ye vücut veren mücade· menlinin hesapları 80 zarf içinde top· 
le devrinin yirmi y1lını b r d yaga- !anan fi !erle 4500 lirayı bulmuştur. 
mı~ ve e 1 edi uykuııunrt bu da de- Bunun üzerine otel müdürlüğü müş
vam etmekte bulunduğu bir belde l teriainden para istemi ş, yern enli tacir 
ol~rak bihün milli hü ~yct!•rİn ka· ise ödiyeceğini söylemekle iktifa ey-
beıidir. !emiştir. 

"- Şu perde komi iııin metresi· 
ni l 40 kuruıa. aldıın. Oç. giin sonra 
gittim, a.hbabmı olan mobilveci kar· 
d olduğumu ııöyledi ve dedi ki : 

"- E~er bugün aynı ıeyi almak 
iır.ten~ni2 metresi iki liradır! , 

Aramızda f(>yle bir muhavere 
geçti : 

"- Bu fiyat yükselmesinin aebe
bi ne? 

Mfılumu il~m kabilil\den bir ha· 
kikati tekrarlam•nın verdiği tabii. 
lilcle: "Hal'p! 11 cevabınr aldım. 

"- Giizel, eledim. F akı\l h.-r hal
de siz bu ma.h, harbin baılamasın • 
dan önce buraya getirttiniz. ÇünL;ü 
ben sizden üc; gün evet 140 kuruıa 
aldtm. Şimdi durup dururken ve 
maliyet fiyatında bir değişiklik 
yokken neden znm yapıvoraunu:e? 
Yeni 1retirteceiini2 matlard , alıg 
fiyatlan, nakliyeler, sigortalar ve 
sairede bir fark varaa o zaman. an· 
cak harp başladıktan ıonra ve malı 
dl\ha yüluelt olarak Jdılmız tak-

"-
Zl\tı' deracm doğru u da budur., 

Tacir dostum, bakir olduğuna 
kani olarak ıöylediğim bu mütalea· 
ya da ıu cevabı buldu: 

11
- Fakat yeniden mal getirtme· 

ye imkb yok. Elde de az stok var. 
Bunlan, bir müddet ııonra daha 
yÜkaete de ıatabilecetiz. No yapa· 
lım, harbi bi2 çıkarmadrk 1a I" 

Evet, belki haı-hi ne demirciler, 
ne mobily c11ar, ne manifatoracd r, 
yani, dıtarıdAn alıp iıtihlik ettiği. 
miz mali rı aat n tacirler ve müle· 
va11ıtlar çıkarmadılar ama, onlar 
biı' baıJca moda çıkardılar: harp ve
silesiyle ve kendilerini ıul • alaka • 
dar etmedifi halde fiyatlara zıun 
yapm , dah açıkçası ihtik&ı-1 ... ,1 

Yukarıdaki hidiıeyi anlatan doı• 
tum, ümitsizlikle ıu teşhiai koydu: 
"- Bence bu bir zihniyettir ki, ne 
kanun, ne nizamname; ne talimat. 
name kökünden kaldıramaz. Bin 
bir vcıileden istifade ederek kendi· 
ııine tek taraflı menfaat düsturlan 
çıka.rmak zihniyeti ... ,, 

Bir ahlik meselesi olduğu için, 
hakikatlerin bu röriitii tclaip etme
ıini temenni edeı1im. 

KUTAY 

Buraya kadar söylediklerim Qtel 
müdürlü ğünün iddiasıdır. Buna Ga
lip Af gani CSyle cevap vermektedir: 
"- Buraya Paris'teıı gelüim. Eve

ıa Tarabya Tokatlıyan otelinde 24 
gün kaldıktan sonra bir tesad"H eseri 
olarak Pcrap la uJiibi B. Musbah 
ile tanı tını. B . Musbah bana kendisi
nin de arap olduğıınu ve gelip kendi 
otelinde o urmamı teklif etti. Tokat
lıyana günde 20 Jira verdiğim halde 
B. Musbahla günde 30 lira için anlaş
tık. al at aradaki farkı benim lehi
me kapatmak için İngiliz lirasını bu
radaki borsa fiyatınuan ü~ lira fazla 
olar k 9 liı-adan hesııplıyacağım, yal· 
nı:ı bu parayı kendisinin göstereceği 
bir adama Mısıı-'da ötlemcmi biltlir
mi ti. BütUn diğer ihtiyac;lanm için 
otel haricinde sariedcceğim paraları 

B. Musbah \"erecekti. 
Perapalas'ta 64 gün kaldım. Bor· 

cumu kendisine Mısırda ödemek için 
bir fatura istedim. Çünkü faturaaız 
buradan gidersem pasaportumda yazı
lı paramn barcanmamış olması poli -

• l dik ,~. ' .. ~11 .-ı-~-ı. \ 
u a u aturayı verm l< ıs eme ı . 

Aramızda ihtilaf çıktı . Ben Yemen 'de 
mevki sahibi büyük bir taci rim. To
katlıyana 670 lira ödedim. Şimdi Bris
tol otelindeyim. Bı.ıraya da birkaç gUn 
içinde 531 lira tiO kuruş verdim. Muı· 
bah'ın bana fatura vermek istemeyişi 
ve kabahati bana yüklcyişi hadiseyi 
doğurdu.,. 

Perapalaa oteli ycmcnli tacir hak· 
kında adliyeye mUracaat etmiş ve do
landırı ldığın1 ıöyliyerek paralannın 
geri alıhmuını istemiştir. Muhakeme 
yarın Ticaret mahkeme inde görüle· 
cek ir. 

Bu tadrin yanındaki Uç kadın Mek· 
aikalıdır. 

Polis Enslifüsf nde 
konferans 

Bugün saat on üç buçukta 
polis ens itUıUndeki seri konfe· 
ranslardan B. Abdülgani Yurt
men'in (Türk demokra lığı ve 
cümhuriyct idaresi) adlı konuş· 
m;tsı vardır. 

• 
Hatay y 1 

anu u 

e 
Tra~a'da y~ğıılar o'du Hatay vilayeti kurulmasına ai '"' 

Di:ın şı: hrimizdı: hava çok bulutlu ı lan 37ll numaralı kanunun muvakkdr 
geçmiş, rüzgar garpten saniyede en birinci maddesinde ilhak tar ihine 
çok 4 metre kadar hızla esmiştir. Gü
nün en yükııelc sıcaklığı 19 dereceye 
kadar yükselmiştir. Trakya, Kocaeli, 
Urfa, Doğu ve cenubu şarki Anadolu 
bölgelerinde hava kapalı, ve yer yer 
yağmurlu, diğer bölgelerde bulutlu 
geçmiştir. 

24 ·aat içinde Trakya'daki mutedil 
ya~ ı ~ l arın mctremurabbalarma bırak
tıktan su miktarları Çatalcada 7, Lü
leburgaz'da 5, Çorlu'da 4, 1stanbul'da 
bir ki l ogramdır. 

R üzgar lar T rakya, Kocaeli ve Ege 
bölgelerinde gimal, di~er bölgelerde 
ekseriye tle cenup ve cenubu arki is
tikametlerinden ııani yııde en çok 5 
metre kadar hula esmiştir. 

Yurdcla en rüksek sıcaklıkl:ır, 
Ağrıda 20, Çorum'd;ı 21, İzmir'de 22, 
Elazığ"da 23, Manisa'da 24, Antalya
da 25, Diyarbakır ı.la 26, İskendc:run
da 29, Urfa'da 30 derecedir. 

b'"i erin fa .la sa afi er 
(a!ışma nba:nname i 

1~ kanununun 37 inci madde i i çl
lerin kanunen tesbit olunan ekiz sa
atlik haddin haricinde yaparakları 
faz la mesai ıa"llleri için ayrı bir ni
zamname ta ıv im olunacağrnı hUkme 
bağlamakta ır. Bu hükme uyarak ve
kaletçe tanzim olunan '"fazla saatle 
çalışına" nizamnamesi D vlct Şilrası 

tanzimat daJresince tetkik edilmi tir. 
Bugünlerde Devlet Şuras1 umumi he· 
yetinde görilşülecek ve müteakiben 
Başvekalete takdım olunacaktır. 

S al e kösteklerle 
lfln k ~ k~ıhğı 

İstanbul, 13 (Telefonla) - A1akah 
makamlar yeni ve enteresan bir ka· 
çakçılık faaliyetinin üzerinde tetki
kat yapmaktadırlar. Hükümet evclce 

d-ıa en ~rı~ ·mem btl~n ~1~1 1.tlrIBBS~\~ 
n ı rrıenetrnişti. Yalnız bunlardan ni
an yüzükleri, ~tın saatler i tisna c

dilmi ti . 
Bundan iatifade etmek lıtiyen bazı 

açık gözler gayet kalın ahın köstek
lere ve bileı:i ·lere merbut kıymetli 

saatleri ve yolcu beraberinde bu kıy
metli madenleri dııarıya çıkarmağa 
ba lamı lardır. Filhakika bu gibi mad 
delerin memleketten çıkarılmasını 
mened n kararnamede ıaat, bilealk ve 
kö tekler için hiç bir kayıt bulunma
mak adır. Bu hususta yeni memnuiyet 
kayıtları konulma ı belderunckte ve 
tahkikat yapılmaktadır. 

Vapurlarımız Ege ve 

Akdeniz limanlarına 
gidebilecekler 

Ege ve Akdeniz havza ındaki ya
kın ecnebi limanlarına bil ·ük ve kü
çük her nevi gemilerimizin sefer yap· 
malarına izin verilmesi, Münakalat 
V ekillifinin tekli fi üzerine İcra V C· 

killeri heyetince kararla~mıştır. 

kadar Hatay mevzuat ı na g "re tabak· 
kuk ettirilmi1 ve bir ikincikanun 19-.0 l 
tarihine kadar tahakkuk ett irilecek 
olan ve rgilerin tah ·itine devam olu· 
nur) ve muvakkat be inci maddesindo 
de (Hatay devleti tarafından 938 se- f 
nesi baıından 31 ilkkanıın 939 za ka· 
dar tahakkuk ettirilmiş olup ilhak ta
rihinde tahsil edilmemi bulunan ver
gi, re im ve harçlardan müskirat ve 
saydiye resimleriyle tuz bedelleri ve 
milli emFk satış bedelleri hariç ol
mak üzı:re di ğerlı:rinin kayıtları ter· 
kin olumu.) denilmekt dir. 

Bu iki hükmi.in biribirini nakzeder 
mahıyette olması dolayısiyle yeni bit' 
mndde hazulanmı ve Millet Me<ıo 
li&ine verilıniştı. Muh elit encümen' 
mad deyi a ağıdak i ekilde tadil ede
rek umumi heyete evketmittir : 

"Hat y D vleti tarafından 3711 a -
yıh kanunun mer iyeti ta rihi ne kadar 
ve bu tar ih en ı;on ra mezkur kanunun 
muvakkat birinci maddesi mucibince 
tahakkuk ettirilmiş olup ta işbu ka
nunun meriyeti tarihine kadar tahsil 
veya terkin edilmemiş bulunan ver
gi, resim ve harçlardan 1 ikinci k!
nun 1938 • 31 birinci kanun 1938 dev
reslne ait olanların, müskirat ve say
diyc re imleriyle tuz bedelleri ve mil
li emlak satış bedelleri hariç. olmak 
ilzere, kayıdları terkin ve dilterleri
nin tahsiline devam olunur . ., 

Etibank umum 
Müdür·lüğü 

Eti Bank Umum MüdürlüğQne. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsll 
Umu!ll Müdürü B . Reşit Genceı"in ta
yini, İcra Vekilleri Heyetince kabul 
edilmiş ve yüksek tasdikten geçmit
tir. 

İstanbu 'da Romen 
ofisi 

lıkları i en romen tur izm ofısi ya• 
rın cyoğlunda açılacak ır. Açılı 
merasiminde bulunmak üzere Roman
ya Büyük El isi B. Stoyka bugiln An· 
kara'dıın geldi. Bundan ba ka Ro
manya propaganda nezareti turizm 
şubesi umum müdürü B . Karbu ve şu
be mtldUrlerlnden B. Kostantineıko 
bugün İs anbul'a gelmişlerdir. 

Noter hal'ç tarifesi kanunu 
deği., ti riliyoıo 

Adliye Vekaleti oter harç t.S.dfeıd 
kanununu tiidil eder mahiyette yeni 
bir kanun projesi haı:ırlamtştır. Ye
ni bUkllmleri ihtiva eden bu proje ya
kında Bajvekalete takdim olunacak
tır. 

Ka • 

d vlo in m.?rkez b nkaa ndıt.n borç 
alması auretiyfu t davule yeni b nk• 
not çı! ınıuiylet · devlet tarafından 
doğrud n dog1·uya kağJt p ra çık • 
rılması arasında bir fark yoktur. 
Her iki halde de enfF ıyon olur. ııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rııııı ıııııııııııııııııııııııı 

İstanbul, 13 (Telefonla) - u •· 

bah kapalı çar ıda bir cinayet olmuş. 
Hamza adında bir adam Garbis ve 
Yervant isminde iki kardeşi tabanca 
ile vurmuştur. Hamza ile Ycrvant ve 
Garbis kardeşler bundan btr müddet 
evel birlikte ticaret yapmıılar ve 
Hamza bunlardan alacaklı kalmıştı. 

Cinayet i le bu laca ın tahsili için 
Ham:ıanın iki karde in gitmesi ve pa· 
rayı alamama ı üzerine olmu tur. 
Hamza tahsilatı apamayınca sekiz 
kur;junla bunları yaralamıştır, Yer
vant hastanede aımü tür. 

Umumi harµl maıra.fhı.n en çok 
y J"iİ ile k r~ılr:y:ı.n devlet lnaıi l~re Aşiyan m··zesi 
olmuştu. Buı.a r:ı ıi'men bu memleket 
bil h m doifrudan do<:ruy halk- Dünkü Uius'ta, benim ''ifrat vs 
tan iıtikrn etmek hem d kaKıl p . tefrit" fıkramın çıktığı aylada ~6y. 
ra çıkannak mecburiyetinde k ldı. le bır !stanbul ba.b,ri de vardı: 
Fak t enflasyon muto:dil olduğun • "İstanbul belediyesi ııir Tevfik yorum. 
dan par siatcmi yıkılnuıd n harp· Fikret'in Rumeliblsarı'ndaki ''Aşi- Fikret'in evi bit mllze haline gel· 
ten sonra bir iatikrar temini miim· yan" ını ı;atın alarak müre haline dikten sonra, büyük şairin ~ahsı ve 

olan reycin dalına m11sa1Jat olan i
nekleri temiz/emeğe uğrıı~mıyor 
mui' 

kün oldu. franga'cla iae fran koyma a karar vermi tir . ., eserleri aleyhinde onaya $avrulan 
banka:smd n yuluırıd bah.~ettiği. Bu haber gazete sütunlarına inti- antika fikirleri de kapısı ebediyen ~emıiye ve top! 
miz tekilde yapıl n f tikrazl r ol- kal ettikten .~onr , ümit ederim ki, kapalı kalacak bir müzeye tılcsak, Jngiltere'den Fransa'ya gönderi-
dukça bir enfl~syona ve fıyatların ''AJiyan" w smorikaJılar ıarafından derim. fen toplardan birisinin üzerine as· 
yiik efnıeşine sebep olmurtu. Al· salm alınacağı haberi Uzerine çıkan A~iyan'ın mU:ce halini alacağını '<erlerin şöyle bir cümle yazdı/c/a-

yüzlerce, bıHtl binlerce insan, o
nun akşama aşık olduğunu bilirler· 
di. 

Büyük şairimi:1in şiir ya7.ma1' hu-
usunda aceleci olmadJ; r kadar 

yaı:dığı ~iirleri ne~rctmek hususun
da da na7./ı ve mÜ§kİlpe$ent oldu
ğunu bilirsiniz. 

Fakat ak!Jama olan muhabbeti O• . 

nu bu ilci huyundan va:cgeçirmi~e 

benziyor: Yahya Kemal'in şiirll'rİ 

sık sık "Ak§am., gazetesinde çık -
makradır. 

Muğlada e,e. lrik fesis h 
Muğla, 13 a.a. - Burada yapılacak 

olan hidro elektrik tesisatına ait pro- · 
jeler sular idaresi ve na fıa vekaleti 
tarafıncL. n tasdik edil mi tir. Bu tesi~ 
satın vücude getirilme i için on be' 

enede ödenmek üzere 65 bin lira te
min edilmi tir manya da harbı umumiyetle istik· ve acayip acayip fikirlerin ortaya sevinçle iJğrendiğim zaman ifimden rını ö;reniyoruz: 

J'az!a Cin n&e ediyordu. H;:ırp de· atılma ına !febe-p olan miln kaşa ni- ~öyle bir arzu geldi: "Yola çıktık ve bu bir ~emsiye K'!.Wm J ~ 
l\m ettiği müddet~ koyclı•/ u fid· hayet bulur/ - Darısı 6tekl t•İrlerln ba~ma! 1nğildir". 

ı:•·k , . • • .. Son Rayc:tag nutkund3n şonra K "d f detli t dbirler ııayesinde enf • ayo· .. ı ret ın evını' amerıkıı/lların o;a- demek istedim. Fakat bu duamın k Y ayserı e O lnO 
• ld T " d . 1 Gerçe ten .şemsiye. sulh is emek orta yerde bir sulh re«eb.'ıü:.iJ, • ya-

nun f z ! ,ma ına manı o u tın a OCBı:;tna sır duyu an hab r, miJ. tecab olmıyarağını bildiğim ;. zin Manş denizinin oteki c;ıralına " 
f at harp en ıonra bu takyidat pek lenuına giden babacan bir ta- rin şuscum. . · huı yeni tibiri kullanalım - bir sulh yenı tedbirler • . cçmıştı. Almanlar ona karşı harp 
kalkıne fiyatlar yükıelmeğ• b •· nıdığımız o s,ünlecde diyordu ki: Yeryi1zl1nde kendi malı bir ıv .•ık;umayı tercih ettiler. taarruzudur, gidiyor. K . Ü • 
1 dt ve idd~tli bir enfla von ken· - Bit evden bir kurban yetfeir. b Jc k " Jı • d" ö b ay ep, 13 a.a. - !f ı;:ilı ı1 nberı ~ "' ıra ara ote 1 unyaya g gen ış- Bu top ise harbetmeğe gidiyor. Galiba, Almanlar 1939 haribim' devam eden vilayet kaymak mlar ·e 
dini a<isterdi. Neticede alman pa· R hrnetli •airin oğlunu smerihalı· kı bir airı'mı'·ı· b"tırlıyor muıunu• · .. f d " .. "- *' )mı kar~ı ise Führer, sulh taarruzu bir satranç oyunu gibi bitirmek is- vilayet idare amirleri toplantısı hıı· 
raaı ıy ctçe t mamiyle aı ITa in- /ara ver ik; bari, evini Vf!rmı'yellmt 
di . DfinkU haber Uzerine bu tanıdı· Zeytin ıineği •zeytin dolı ıineğ' ertibi ile meşguldür. tiyorlar. gün sona erml t"r. Bu toplantıda kö)' 

• - --~ ........ -.....;; kt1lkınm ı ve toprl!k m hımlleriııi 
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Garp cephesinde 

Alman topçusu büyük 
bir faaliyet gösterdi 

Almanya da 
gizli radyolar 

ikileşti 

Sovyet • Finlandiya anla_şmazllğının 

sulh yolu ile halledimesi için 

B. Ruzvelt B. Kalinin'e 
bir mesaj gönderdi 

a be a Emniyet tedbirleri a·ma 
Fin'andiya n ·kbin örünüyor 

er 

cı ııu1cu 
fiyat .. ~et, her türlU spekülasyonu~ 
Sin b'> Ukaelmesinın önune geçmek ı-

(Başı 1 inci sayfada) yete ermektedir. 
Garpte, mahallt topçu ve keşif kol

ları faaliyeti geçen günlerin aynıdır. 

Londra, 13 a.a. - Almanya'da na
zilere muhalefet eden ve •'alman hüri
yeti" isminde bir grupa mensup oldu
ğunu bildiren gizli bir radyo istasyo
nu vardır. Gestapo teşkiUitı, şimdiye 
kad:ı.r bu radyo istasyonunu ke~fet· 
meğe muvaffak olamamıştır. Halbuki 
dün gece ikinci bir radyo istasyonu 
faaliyete ba"Şlamı~tır. Bu radyo. ''ser
best alman radyosu" olduğunu ilan et 
mektedir. 

(Başı ı inci sayfada) 

/l;;ılk aakin 

lunarak dünyada sulhu tesis etme~o 
matuf bütün terlhirleri Amerika'yı 
harbe sürüklemeden tatbik edilmeleri 

ır ka · · B ara rarname neşretmıştır. u 
htı rnanıe, toptan ve perakende fi -

tedir. 

Alman faaliyeti ôz:ami haddini 
buldu 

Fransızlar dün, Vintersdtrf, Rei
sach ve Neuenburg'daki Rhin köprü
lerini berhava etmişlerdir. 

artivle, tasvip ettiğini söylemiştir. 
arı 1c· 1 'k . fclcr· '. ıra arı, gaz ve elektrı tarı-

thd' ını, fabrikalardaki gündelikleri 

Halkın siikiıneti yerindedir. Hava 
ve deniz seferleri servisle i iki misli· 
ne çıkarılmı tır. Finlandiya hiiküme
ti, He sinki, Viborg \'e Kokta liman
larını kapatmıştır. Gemilerin ekserisi 
Oba'ya gitmektedir. Köprülerin ekse· 
risine lağımlar konulmuştur. Maama· 
fih bütün bu ihtiyat tedbirlerine rağ
men resmi Finlandiya mahfilleri, 
Sovyet Rusyanın kabulü mümkün ol
mıyan bir takım artları ileri sürme· 
sine ihtimal vermemektedirler. Bu 
mahfiller, Finlandiya namına müza
kerat icrasına memur ve sovyet lider
lerince tanınmış olan B. Paasikivi"nin 
Moskovada pek dostane bir surette 
karşılanmı~ olduğuna ehemiyetle ita· 
ret etmektedirler. 

Mumaileyh, " kil ük fakat namuslu,. 
o!:m Finlandiya'ya karşı duydu~u 

hayranlığını ifade etmiştir. 
ıt etrn k . 

İle' c tedir. Kararnamenın tat-
ltiıte, hükümetin fiyat kontrol teş

lJtı ll'lemur edilmiljtir. 

Londra. 13 a.a. _ York:hire Post 
gazeteı1inin as~eri muhar_riri, al.mania Pusuya düıürülen kefil kollaTı 

ı.,.. ınurnj seferberlik üzerine bir çok 
ırıı vem . o]d _ ernurlar sıtah altına alınmış 

ha ugundan, ekonomi departmanı, bir 
ti/P:Bendüstrisi iş dairesi tesis etmiş· 
ıtı ·h u dairenin vazifesi endüstrinin 
te ud ~ç olduğu işçi ve ham maddeyi 

arık t t e mek olacaktır. 
tel~vi~re .mecburi sivil hizmet mü -
iatiscfıyetıni yaş, cinsiyet ve me:.lek 
•ınd nası yapmadan 16 il~ 6~ yaş ara-

t> a .herkese te mil etmıştır. 
llıeJc~ı~ korunma işlerini organize et
ftan ıçın, Bal kantonu 700.000 İsviçre 

gı tahsisat kabul etmiştir. 

Hollanda 
~ 

t lioıanda'nın ekonomik tedbirleri, 
&aa • "ba Olan ıtı .riyle geçen yıl ha.zırlanmış 

1 . Ycdı tane mildafaa kanununa 
•tınat etmektedir. 

"' 
1 

- İstihsali, dıı ticaretini ve ihti· 
,,at tcda 'k" · " "d f ~ rı ını tanzim eden mu a aa 
hu ~rlıklarında ıneAi teşriki kanunu" 

2 atıunların ba~ında bulunmaktadır. 
harb:- Bu tedbirler, "umumi tekalifi 
d ıye kanunu" ile tamamlanmakta-

ır. 

n!ı'J To?r~k ma~sull~ri kan.un~, 
•• i e-ket ıçındeki zıraf 11tihsal ıle ı· 
-,ey em · 

4 nıyet altına almaktadır. 

bu - Tevzi kanunu zaruret halinde 
•uıt le • 

Y. e onominin elinde bulunan eı-
'le --ı ... iht• - .... lan müdafaa ekonomısının 
~?•Çlarına göre tevzi etmektedir. 

li"• - ~lr diğer kanun fiyat yUkıek· 
ıt,ı .!!_e if~i~ra mani olmaktadır. landa J\.q ••• -.U.A. U&'J., .,..,_.. ___ o ll-

ler \rapurlarının yabancı memleket-
7c •atıJnıaaını menediyor. 

li 1 - liava ve deniz aigorta kanunu, 
h ~~da için ehemlyeti haiz olan id
ıtıa ~t Ye aevkivat islerini tanzim et-

e1ttedir. 

Norveç 
-----.:.! 
ta ~0rveç hükiimeti 26 ağuatos 1939 
ttl tıhinden itibaren şu tedbirleri al • 

ı§tır: 

h 1 - Rükümetin müsaadesi olmadan 
'b er türJU eşya ve maddelerin ihracı 
.rasaktır. 

1 ~ - Vapurlar ve vapur hisae aenet
')>erı, hilkilımtin müsaadesi olmadan 

t abancı memleketlere satılamıyacak
ır. 

1 ~ - Bazı gıda maddeleri, ezcümle 
ecer ve un vesikaya tabidir. 

J•-~ - Benzin, tahrik maddeleri ve 
.'1 ~lar vesika ile alınmaktadır. Husu
~· 0tonıobillerin seyrüseferi menedil-

l~tir. 

r . ~ - Kömür ve kokun memleket ha
ıc·n • e satılması yasaktır. 

)' t - Bütün ticaret sahasındaki fi
ffat!arıı 31 ağuıtos 1939 tarihindeki 
h_Ylltlardan fazla bir zam yapılması 
Ukilnıctin mUaaadeıine bağlıdır. 

Südost - Echo 

Sovyet Endüstrisinin 

9 aylık istihsalôtl 
d" ~0skova, 13 a.a. - Tas ajansı bil-
ırıyor . 

11 ~0"Y~tlcr Birliği endüstrisi bu se
)':nın İlk dokuz ayı zarfında 76 mil
tı' rdg7~ milyon 600 bin ruble kıyme· n c .. 

ıstıhsalatta bulunmuştur. 

za Geçen senenin aynı devresine na· 
ran .. YUzde 115.6 dır. 

ik• lVıahrukat endiıstrisi komiserliği 
i ıye bölünmüştür: kömür endüstri

li~ Petrol endüstri i. Birinci komiser· 
la e Vaıısili Vakhru~efa ikinciye de 

tar Raganoviç tayin edilmiştir. 

l2mir'dc yapılacak 

n faaliye erınde azamı haddı bul -
~ıuklarını y ;ı;maktadır. Dünkü ha~~· 
kat esnasında, almanlar, havada mut: 
tefiklerle müsavat tesisi için yenı 
gayretler sarfetmişlerdi'. B~ da gös
teriyor ki, almanlar, şım~.ıye kadar 
fransız ordularının tahaşşudatı hak
kında iyi malumat alamamışlardır. 

Paris. 13 a.a. - Diinkü gün ve ge
ce, cephenin heyeti umumiyesindc a-
ni bir sükunet husulegelmiştlr. Almanlar lonclra radyosunun 

Güzel havanın müsaadesine rağ- almanca netriyatını 
men almanlar ehemiyetli harekattan bozuyorlar 
tevakki etmi.,lerdir. Çekingen keşif AUT! 13 ( H ) " CERN ; . a.a. - avas 
kolları, fransız hatlarına kadar bile Bir kaç gündenberi Cernauti'deki al-

Bu malumat noksanı, alman askeri 
harekatının mümeyyiz ve mutat vasfı 
değildir. Ve alman gizli servis direk
törü hadiselerin aloığı şekil dolayı
siyl~ o kadar meşgale içindedir ki, al
man kumanda heyetine yardım ede -
cek olan malUmatı her ne pahasına o
lursa olsun toplamağa çalışmaktadır. 

ilerlememişlerdir. man ajanları bazı elektrik makinaları 
Alman keşif kollarının faaliyeti ile Londra radyosunun almanca ne9ri

Varndt mıntakasında daha barizdir. yatını sistemli bir surette bozuyorlar. 
Fransız kıtalarının çıkardığı keşif Bu manevre, büyük bir kısmı almanca 

kollarında~ mürekkep küçük gruplar, konutan ahali arasında büyük bir hoş
alman keşıf kollarını, .. H.~ard ~orman 1 nutsuzluk uyandırmıştır. Bu gizli te
mıntakasında pusuya du~urmege mu- sisatın meydana çıkarılması için tah -
vaffak olmuşlardır. kikata başlanmıştır. 

Fransız re•mi tebliği Alman kefil tayyareleri de 
durdu 

Paris, 13 a.a. - 13 teşrinievel sabah 
tebliği: Havanın müsaadesine rağmen al· 

Gece bütün cephede sakin geçmiş- man tayyareleri uçmamışlardır. Keşif 
tir. Warndt bölgesinde düşman dev- kollarının faaliyetindeki ani duruş 
riye kıtaları püskürtülmüştür. her türlü faraziyeye yer vermekte -

dir. Maamafih alınanların yakında 
Fransız ak§am tebliği bir taarruza geçecekleri hükmünü 

Paris, 13 a.a. _ 13 ilkteşrin akşam vermek pek muvafık olmaz. Paris'in 
salahiyettar mahafili, Sigfrit hattı 

tebliği : 
Hava sisli ve yağmurludur. Cep· J arkasın~aki alman ta~şidat~~ın henüz 

hede faaliyet zayıf olmuştur. I f~la nısbette olmadıgını soylemekte· 
Pirmaaensin cenup mıntakasında d.ırler. Faka~ toplanan kuvetl~r, hede

düşman müteaddit keşif kollarını ile-I fı mahdut hır taarruz hareketıne yete 
ri sürmüşse de bunlar netice alama· ı cek kadar çoktur. 
dan çekilmişlerdir . B. Löbrön amiral Darlan,ı 

.. ziyaret etti 
Almanlara gore Paria, ıs a.a. - Reisicümhur LlSb-

Berlin, 13 a_a, - Ordu başkuman- rön, yamnda bahriye nazırı Campinc· 
danlığı tarafından tebliğ edilmiştir: hi olduğu halde donanma kumandan

Şarkta, Alman - Rus hudut hattına ı lığında, amiral Darlan'ı ziyaret etmiş
dniirıı yapılmakta olan harelc:a ni - ir. 

Fransız Nazırlar 

Meclisi toplandı 
Paris, 13 a.a_ - Nazırlar heyeti bu 

ıabah Felysee'de toplanmış ve B. Dala 
diye tarafından diplomatik ve askert 
vaziyet hakkında verilen maltımatı 

dinlemiştir. 

Abluka nazırı B. Pernot londraya 
yaptığı seyahatin neticesini ve iktisa· 
di harbin sevk ve idaresinde yapıla -
cak olan fransız - ingiliz elbirliği i • 
çin alınan tedbirleri izah etmiştir. 

Teslihat nazırı Dautry ve ziraat 
nazırı Queille, harp malzemeai fabri
kalariyle ziraat işleri için Hlzumlu o
lan işsinin temini hususunda alınması 
icabeÖen tedbirleri izah etmişlerdir. 

Milôno'da büyük bir 

Adliye sarayı yapıldı 
MiJano, 13 a.a. - Son derece mahir 

ve meşhur mimar Marcello Piacenti
ni'nin eseri olup birkaç güne kadar 
açılış resmi yapılacak olan Milano
nun yeni adliye sarayı, Avrupa'nın en 
büyük adliye saraylarından biridir. 

İki Alman 
denizaltısı 

batırıldı 
Londra, 13 a.a - Bahriye nezare

tinden bildirildiğine göre bugün iki 
alman denizaltısı batırılmıştır. İngi· 
liz takip gemileri denizaltılardan kur
tulabilen bazt mürettebatı toplamış
tır. 

Alman ticaret gemilerine 
verilen emir 

Londra, 13 a.a. - Press • A11ocİa· 
tionun öğrendiğine göre alman tica· 
ret gemileri, ingilizler tarafından ya· 
kalanmaktansa kendi kendilerini ba
tırmak emrini almışlardır. 

Bir İngiliz vapuru batırıldı 
Londra, 13 a.a. - Amirallıktan bil· 

dirildiğine göre, ingiliz Heronıpoll 
vapuru bir alman denizaltısı tarafın· 
dan batırılmıştır. Gemi mürettebatı 
bir amerikan gemisi tarafından kur
tarılmıştır. 

Üçüncü bir Jenizaltı bahnlclı 

İngiltere'de silôh 
fabrika~an gece. 

gündüz çahşıyor 
Londra 13 a.a. - İngiliz harp fab

rikalarının faaliyeti muazzamdır ve 
~imdiye kadar tasavvur ve tahayyül 
edilenin çok üstündedir. Ba hca sa
nayi merkezlerinden birinde haftada 
yedi gün ve gilnde 24 saat 90 bin er
kek ve kadın faaliyettedir. Buradaki 
atelyelerden biri o kadar geniştir ki 
Queen Mary ve Queen Elisabeth va
purları yan yana bu atelyeye ıığabi· 
lir. Biraz ötede Avrupa'nın en büyük 
elektrik furunu mevcuttur. Bütün 
makinalar ordu ve donanma ihtiyacı 
için 24 saat tam verimle çalışmakta
dır. Yalnız bir tek fabrika 150 bin 
ton kömür ve ı milyon 500 bin kadem 
mikabı gaz istihHik etmektedir ki bu 
rakamlar barış :zamanındaki sarfiya -
tın 30 mislidir. 

yaptığı 

silôh siparişleri 
Vaşington, 13 a.a. - Harbiye nezareti 

BOOO kamyon ve otomobil ile tekerlekli 
diğer harp ve keşif ve11aiti için ıipariş ver· 
miştir. 

Resmi mahfillere iÖre, bu kıt yapılacak 
bU11usi talimlere iştirıık edecek yardımcı 
kıtalara mensup 70.000 subay ve erin tec 
hizatını ikmal i<;in binlerce tekerlolcli va· 
srtaya ihtiyaç vardır. 

Japonyaya dogru deniz haritasını tan:zirn 
etmek i.izerc inta edilmie olan lıtikşaf va
pııru yarın denize indirilecektir. Vapur bir 
milyon iki yüz elli bin dolara mal olmus
tur. 
Amerikanın önümüzdeki ıencye ait bah· 

riye bütçesinin 900 milyon dolara iblag 
c:dilcce~i haber verilmektedir. Halihazır
daki bütçe, 773 milyon dıılardır. 

Japon Hariciyesinde 
yeni istifalar 

Tokyo, 13 a.a. - Havas - Harici· 
ye nazır muavini Msayuki Tani ile 
eııki Gaimusho hükümeti zamanında 
hariciye direktörlerinden olup ge
çenlerde J aponyanın İsviçre sefareti
ne tayin edilmiş olan Tadaşi de isti
fasını vermişlerdir. Başvekil, hükü
metin bir hal tarzı teklifine amade 
olduğunu bildirmiştir. Londra, 13 a.a. - Bahriye nezareti 

bugün bir üçüncü alman denizaltısı
nın batırılmış olduğunu bildirmekte
dir. 

Hariciye nazır muavini Tani, ha
riciye nezareti hakkında dün bildiri
len münakaşaları istifasına sebep ola
rak göstermektedir. 

Finlandiyclnın ümitleri 

Helsinki, 13 a.a. - Finlandiya ga
zetelerinin öğrendiklerine göre Fin
landiya'nın Berlin sefiri ile Estonya 
hükümeti, Sovyet Rusya'nın 1914 se
nesindeki rus hudutlarını ele geçir -
mek niyetinde olduğu mütaleasında
dırlar. Binnetice bu gazeteler, artık 
Finlandiya için Almanya'nın yardımı 
imkanından bahsetmemekte ve ümit
lerini İskandinavya devletleriyle Bir
leşik Amerika'nın mesai birliğine 
bağlamaktadırlar. 

Finlandiya adliye nazırı Rantava
ra bugün istifa etmi tir. 

Finlandiya Baıvekilinin 
beyanatı 

Stokholm, 13 a.a. - Finlandiya Baş 
vekili B. Cajander. İsveç radyosunda 
verdiği kısa bir hitabede, Finlandiya 
devlet birliğinin umumi harp netice· 
si olmadığını. çünkü Finlandiya hu
dutlarının asırlardanberi değişmiş ve 
memlekete yabancı hiç bir unıur il • 
ve edilmiş bulunmadığını bildirmiı· 
tir. 

Bir devletin Finlandiyayı mutava• 
ata mecbur etmek suretiyle elde ede
bileceği menfaatler, Finlandiya bü
tünlüğünün tahribinden huıule gele
cek mahzurlara tekabül edemiyecek· 
tir. Bütün Finlandiya milleti mütte
hittir. Finlandiya hiç bir kimseyi teh
dit etmemektedir. Aldığı tedbirler 
yalnız kendi emniyeti içindir. Finlan 
diya barıı içinde yaşabileceği ümidin 
dedir. İyi komşuluk münasebetlerini 
bozmak istemiyoruz. Fakat her ihti
male karşı hazır bulunmak istiyoruz. 

Amerikan tavaııutu 

Vaşington, 13 a.a. - Hariciye neıa
teti, Amerikanın Sovyetler birliği nez 
dinde te§ebbilste bulunarak Finlandı
ya ile Rusya araıındaki sulh mlinaı;e
bet1erine zarar verebilecek hiç bir ha
disenin zühur etmiyeceği hakkına sa
mimi arzu göstermiş olduğunu teyit 
eylemiştir. 

Hariciye nezareti bu demarşın A
merika tarafından bir taraflı ve müs
takil olarak yapılmış olduğunu bildir. 
mektedir. 

Amerika bir tebliğ neıredecek 

Vaşington, 13 a.a. - Hariciye ne-

Ecnebi müşahidler, Finlandiya Scno
yetler Birliği'nin taarruzuna uğradığı 
takdirde bunun Amerika'da Polonya
nın 7.aptından daha büyük bir infill 
tevlid edeceğini beyan etmektedirler. 

B. Ruzvelt B. Kalinin'e bir 
me•ai gönderdi 

Vaşington, 13 a.a. - Reisicümhttr 
Ruzvelt gazetecilere yaptığı beyanat• 
ta, yüksek sovyet meclisi reisi Kati• 
nin'e şahsi bir me aj gönderdiğini ve 
Moskovadaki Amerika büyük elçisi. 
nin bu mesajı dün tevdi etmiş oldu
ğunu söylemiştir. 

Sovyet hükümeti üzerinde bir tu
yik suretinde tefsir edilmemesi için 
mesajın nı:şrine müsaade etmiyen 
Ruzvelt, İskandinavya memleketleri
nin hiç bir zaman kendisinden Mo ... 
kova nezdinde mü terek bir hareket
te bulunmasını istememiş olduklarını 
ilave eylemiştir. 

Şimal memleketleri de 
tavassutta bulund"'al.r.lar mı? 
Stokholm, 13 a.a. - ıuman ajanaı• 

na nazaran salahiyetli mahfiller, ti· 
mal memleketlerin Moskova nez
dinde müşterek te ·cbbüste buluna
caklarına dair Londra radyosu tara· 
fından verilen haber hakkında ademi· 
malumat beyan etmektedirler. 

Keza, İsveç hlikümetinin Rusya• 
nın Finlandiya aleyhindeki muhtemel 
bir icraatına kar ı alakasızlık göate
remiyeceğini Moskovaya bildirmit 
olduğuna dair olan şayialar da yalan
lanmaktadır. 

Bir konleranı toplanıyor 
Kopenhag, 13 a.a. - Resmen bildl

rildi ğ inegöre İsveç kıralı, Danimarka 
ve Norveç kırallariyle Finlandiya 
cümhurreisini Stokholmda bir konfe
ransa davet etmiştir. 

Bahis mevzuu devlet reisleri bu 
daveti kabul etmişlerdir. Kendilerin• 
hariciye nazırları refakat edecektir. 

Konferans Stokholm'da 19 ilktet
rinde toplanacaktır. 

Mo•kova'daki tema•lar 
Moskova, 13 a.a. - .Finlandiya he

yeti murahhasası bugün sovyet rica
liyle yeni müzakerelerde bulunma
mıştır. Heyetin Helsinki'den talimat 
beklediği zannediliyor. 

Finlandiya Sovyet teklillerini 
tetkik ediyor 

Hclsinki, 13 a.a. - Finlandiya hU
kümeti. bugün neşrettif;i bir telıligde, 
sovyetler tarafından yapılan teklifle· 
rin tetkik edildiğin' ve hilkümetin 
Moskova müzakerelerine devam edi- • 
lebJleccği neticesine vardığını bildir· 
mektedir. 

Çemberleyn 'in 
nutku 

zareti, Atnerika'nın Moskovadaki el- (Başı 1 inci sayfada) 
çisi Steinhard'tan yaptığı demarşın sında tutulmuf olan bu harp ile, hl9 
neticesi hakkında rapor alır almaz bir de arzu edilmiyen ıartlar içinde 
deklarasyon neşeredecektir. 1 ~artrlanıl.mrf olmaıııdır. Müttefikle-

Salahiyettar mahfiller, Amerika rın, harbı, mukavemet edemiyecek• 
teşebbüsüniln Amerikanın devletler leri yahut mağll'ıp olacakları bir za
arasındaki münasebetlerde kuvetin mana talik etmek niyetinde olma. 
hakim olmasını reddetmek prensibi- drk.Jan anlatılıyor. 
nin yeni bir teyidi olduğunu şimdi- Fransız batvekilinin nutku dahi 

Bina 33.000 metremurabbaı bir sa
ha işgal etmektedir. Cephesi 120 met
re uzunluğundadır. Binanın inşası 
için 84.000 metremik§.bı mermer kul
lanılmıştır. Adliye sarayının 600 pen
cereı:;i, dahili sekiz büyük avlusu, 64 
salonu ve bin kalem odası vardır. Sa
rayın arşiv dairesine tahsis edilen 65 
metre yüksekliğinde bir kulesi var· 
dır. 

Jvioskova • Sofya 

hava seferleri için 
müzakereler 

Leh cle•troyerleri laal.iyette 
Londra, 13 a.a. - Üç Polonya des

troyeri Manş denizinde ingiliz harp 
gemileriyle teşriki mesaiye başlamış
tır. 

Antil clenizincle bir denizaltı 
filosu var 

Amerikan tayyare 

gemileri Honoluluda 
Honolulu, 13 a.a. - Aasociated 

press bildiriyor: 

den kaydeylemektedirler. kuvetli ve açıktı. Fakat o nutukta, 
Şimdilik sadece, tıpkı B. Hu11'ün sulh §artlan Çemberleyn tarafm. 

10 gün eve] Polonya'nın fethini tanı- dan yapıldığı kadar, vuzuh ve ka· 
maktan imtina eden beyanatiyle aldı- tiyetle çizilmif değildi. Vuzuh ve 
ğı vaziyet g·,:,j manevi sahada bir va. katiyetin İn iliz ba vekilinin beya
:ziyet almak mevzuuhahistir. natına bırakılması, bu beyanatın 

Bu teşebbU ler tahmin edildiği gi- aynı zamanda .. Fransa ile Domin
bi Sovyetler Birliği üzerinde bir te- yonların da mufterek cevabı olaca.
sir yapr:"adı ğı takdirde Amerika baş- ğınd~~ ileri gelmi~ olsa gerektir. 
ka tedbırler alacaktır. Fuhrer bu n tka şahsi fedakar-

p Moskova, 13 a.a. - Sovyeler Birli-
Osj f korunma tecrübesi ğı ile Bulgaristan arasında bir hava 

Vaşington, 13 a.a. - Antil denizin· 

de b"r ecnebi denizaltı filotillasının 

bulunduğu teıbit edilmittir. Küçük 
ve büyük denizaltılarından mürekkep 
olan bu filoti11adaki büyük gemiler 
küçüklere mayi mahruk ve yiyecek 
temin eylemektedir. 

Amerika bahriyesinin 106 tayyare 
nakleden 22 gemisi Sandiego'dan bu. 
raya gelmiştir. Bu gemiler Sandiego'
dan 5 teşrinievelde hareket etmişler
di. 

H a•ara uğrayan Amerikan 

Bununla beraber Sovyet • Finlan~ lığı ile cephe gerisinde mi yoksa 
diya meselesi henüz ilk safhasında alman mi .Jetinin fe~ karl:iı ile 
bulunduğu için salahiyettar mahfil- cephede mı cevap verecek? Bunu 
lerde şimdilik alınacak tedbirler hak- fU &ırada yalnız kendi biliyor. l mukavelesi yapmak ve Moskova - Sof-

hav ltrıir, 13 a a. - Şehrimizde pa if ya hava seferleri tesis etmek il:ı-ere bu
aıtı a korunması tatbikatının ayın on rada müzakerelerde bulunmuş olan 
ita n~ı pazartesi günü yapılması tc. bulgrtr albayı Boidef Sofyaya dönmüş 

rrur et . . .• 
ben mıştır. Vılayet, halka hita- tUı. 
bık neşrettiği bir beyanname ile tat- Haber alındığına gtfre, n!hat anlaş
rcJı: at esnasında halkın ne suret1e ha· maya varılır varılmaz Moskovadaki 
nıı ~:a:tme~ ~ecburiyetinde olduğu · j bu1gar elçisi Antonoef derpi§ olunan 

etmııtır, mukaveleyi imzalıyacaktır. 

Bu maH'ımatı veren mezkur mıntaka
daki istihkamları teftişten dönen me
busan meclisi harp kredileri encilmeni 
!zasından Snyderdir. Denizaltıların 
milliyeti hakkında maliimat vermemiş 
ise de, İngiliz bahriyesine düşman bir 
memlekete ait olduğunu tasrih eyle· 
mittir. 

. . 
gemı•ı 

Şanghay, 13 a.a. - Amerika'nın 
Asya filosunun amiral gemisi olan 
Augusto zırhlııı, Formoz adası açık
larında vuku bulan bir fırtınada ha· 
sara uğradığı bildirilen Amerika 
~ayn gemisi Bittern'e yardım etmek 
uzere bugün Şanghay'dan hareket et· 
mittir. 

kında bir şey söylenmemektedir. 

T ava-.utun telsirleri 
V AŞINGTON: 13. a.a. - Amerika· 

nın Moskova nezdindeki te"ebb" .. .. •• • ır 11su -
nun m~messıller meclisi kulvarların -
dd~ tefsırlere yol açtığı bildirilmekte -
ır. 

, Meclis reisi Bankhead, beyanatta bu-

Falih Rıfkı ATAY 

Norve(in Ankara 
Oılo 13 a a N . . ' · · - orveç'in La Haye 

elçısı Rader Ankar . A k 1 . . S. a ya ve n ara e • 
çısı ıgurd Rentzon d La H , ta• 

. d'l . a aye e 
yın e ı mıştir, 
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Lise e ot me ep ere 
a ınac 1 

ya ıl ta e 
B yı 1 430 ta ebe ahnacaF 

Maarif Vekaleti, lise ve orta mekteplere parasu ya ılı olarak alınacak ta
lebe için açılan müsabaka imtihanına girerek muvaffak olanların listesini 
hazırlam1 tır. Listeye göre bu yıl parasız yatılı olarak alınan talebe sa ·ı 1 

430 dur. Vekalet bu talebelerin verilecekleri mektepleri onradan tesbit 
edecektir. 

"A ltt VilJy~tf : 
KarııJı:öse orta okulundan th~n Kasar, 

Nlumettın Bıber, Melunet Kurşun. 
Amasya Vil~yeti : 

Amasya okulwxl.ın Vı:hbi B<ız-kurt, Ad
nan Atak 1 ı. 
Anh11 Vil!yl.'tİ : 

Anolcııra erkek !hesinden Nihat Atasoy, 
.Hannı an.dal. Seyla Unlutlir1t. F hri 
Aydoğ:an, Sıdıka Argaslan, A un B ykal. 
Antalya V i/;yl'tİ : 

Antalya liı~inden Hfiseyln Ceyllnl, 
Talat Karala,, Cahit Gün.al, Mehmet Ö 
11.1.l, Ali Tıı."\Cer, Hiliıeyin Ka.-ılı. 

Aydın ViliU~i : 
Aydıı:ı oru. olculundan F~I Karabet, 

Selim Çuhao, Ziya A.kc;a<ııu, Um.i Altun· 
, ilmta:ı Kö$derehoğlu, Şültran Giin • 

ıröt. 

Nihat OnaTan, Osın n Sa.lgırboyy, Nizamet 
tiıı Ö e, lbrahım Aci~. .L Sami Gclııor, 

Çatalca ona oku " an Osman Bo • 
r.ına, Perihan Coşkunkal, Raika Banker, 
lrmir Vatilıiı : 

1 zmir Erkek lis indC1l Mediha Ul, M th· 
m~t S~kçalı, A. thsan Sencr, 
Ödemiş orı<ı oltıılW''.ian M ehmct Kap • 

1 n, l.em."ln Yiğit, İbrahim Güner, Hüsıı • 
me tin Tuncay. 
Kars Valilitr : 

Kan li!>esinde.n Ali Karadsi. 
Kastamonu Valili i ; 

Kastamonu !'sesinden Muhittin <:'c•İm . 
Haydar Aksu, Meliha Al riiz, S•'-:r Çal
f>ilT\, M ehmct Çakmak . 

lncbolu er okulum1an Hamdi Erol. 
Mlişcn-ef Ak:ın. 

Bıı/Jkt'Sit Vıi.lilili : 1 Kay.~cri Viıliliii : 
Balıkesir Jüıesindeı:ı Mu:raffe.r Paklcan. Kavseri Iİ!lesiııden Ahmeot Erk _n. uı-

Kem&l E~lmaz, Ahmet Kalmuk, Meımi~ lafa 01.ik~en, ·~ met ı:oJ'{'U. S~!t Aka • 
Cıuıbakan Mustafa EAer, Enver Durmaz, lın. llllmı Er· 1, Sacıt Bahre •. 

edeni an unun 
b sa 

.JI 
hükümleri 

Adliye Vekaleti uzun zamandan e
ri yapuğı tetkikler nelicesinde mede
nı kanunumu:ıun bo nmaya taalluk 
eden maddelerinde, boşanmak istiycn
ler lehine b:ı.ıı deği iklikler yapmak 
lüzumuna kail olmuştur. Evlilik ha
ya !arına son vermek, ve muhteli[ e
beplerle blribirlerinden ayrılmak için 
mııhkemelere milrae<:at elmiş olan ka· 
rıkocalann, meriyette bulunan kanu
nun bu hususta fazla hassas ve ti 'z 
davranması yüzünden boşanma kararı 
nı bazan hiç alamadıkları ve hazan da 
bir iki sene işin sürüncemede kaldı
üı nazarı dikkati celbetmiştir. Yeni 
hazırlanmış olan ve Adliye Vekaleti 
rafından Ba vekalete takdim edil

miş olan kanun projesi iki tara[ d;ı 
bo nma hu usunda rızalarını beyan 
ettik eri ta tdirde. bazı ka)'lt ve şart
lar da;resinue. bo~nma~ıı kabul et
mektedir. 

a Ab · in Özmen 
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Profesyonellerin güreşleri 

Tekirdağlı, Kar Ali ve Molla 
Mehmet ne netice alabilirler 
Yarın ikinci defa olarak 19 mayıs stadyomunda yapılacak olan 

prof esiyonel güre~ müsahakalarına ait bütün hazırlrkJar tamam
fanmıştır. Memnuniyetle öğren iğimize göre, bu defa da güreşle
rin ciddiyeti temin edilmiştir. Güreş federasyonu ha.kemleri seçe
cek ve ayrıca jüri heyeti de müsabakalarda hazır bulunacaktrr. 

Geçen pazar günü yapılan müsaba·I goslav güreş federasyonlarma mek
kaJar an karalı güre· meraklılar .. ına he-ı tuplar yazılmış ve bu mtisabJkalara 
yecanlı anlar yaşattı. Ba ta Tekir- istirak edip edcmiyecekleri sorulmuş
dağh Hüseyin olmak üzere Kara Ali tur. 
gibi, Molla Mehmet gibi porfesyonel Son si asi hadiseler içinde, kar
güreş aleminde söhret kazanmış. ün- deşlik bağlan ve samimi yakınhklan 
lü pehlivanlar romen, alman, bulgar bir kere daha tezahiır eden Balkan 
pehlivanlariyle Loy ölçüştüler. Bun· hükümetlerinin alakadar federasyon
lardan bilhassa 1 ekirdağlı Hüseyin lannıo bu por teması münaııebetiyle 
ile Bulgar Dimitri Pançef'in güreşi gençlik arasındaki rabıtayı kuvetlen
gayet hareketli ve heyecanlı oldu. direcek teşebbüse müsbet cevap vere
l'ekirdağlı Tul'kiye başpehlivanlığını ce!tleri kuvetle umulmaktadır. 

( __ R_A_o_v_o_,l 
TURKİYB 

Radyo Diluzyon Post11/arr " 
TÜRKİYE Rııdyo u - ANKAaA Rıd1 

-Dalga uzurıJulu-
1648 m. 132 Kcı./120 K,.., 
31.70 m. 946!'1 Kc J 20 Kw. T. A. y, 

A N K A R A 

CUMARTESİ - ı+l0-1939 
13.30 Program ve memleket ant 11yar1 
13.35 Ajnns ve mcteoro oji haberle 
13.SO Tiırk milziıii : 

Ç11la'llıır; Vecihe, Ruşen Kam, Cc.,J• 
Kozan. 
ı - Okuyan: Melek Tokgoz. 
1 - Lemi - l<ast şarkı - Sazın cibi si 

nem dahi. 
2 - ::>adi • Scg~h şarla - Ruhumda 

len na K-ınedc 
3 - Mustafa Nafiz - Suzinak pı:-la - S 

siz bu ııabah 
4- Ney zen liW'han • Suzinak şar1'1 

Haylı demdir. 
2 - Okuyan : Nec.ıni Rrza AhıskiVI 
l - Şchı:ı:u peşrevı 
2-Ali bey - Hıca:z. arkı - Derdimi 

ıetm ye o ~uha. 
3 - edim - Hicaz şarkı - Yüceidık 

yticelüi. 
4 - ·- Hicu şarkı - Gillışenl hilancırJ 

kimler varıyor. ,_ı. 
S- DcJc - Hica.ı: ~arln • Su karfrJd iP' 

da İ>i r ye il cadır. 
14.30 Mlizik (Riyaset! Cilmhur bluıdo911 

Şef; ihsan Kiin er); 
l - Paul Wıtch Lea Mu.cadı" 

Marche - intermezzo) 
2 - O Sırauss - 'fralala (Van) 
3-Guatelli - Ouverturc Oricnlal• 
4 - Aime Lachaume - Gavotte Badin• 1 
5-G. VcrJ.i. Fantalsic ııur ''Le TrO'l 

vere:"' 

Siııaıı Gi;ırın. 1 Deve! orta ından Abme Kahi\da'l'l 
Bandırma orta okuluMlll Düri_ye Çetin, Ni at;i Seııhu , 'ur~t Karadada1. Cemal $ 

Hamdi Ye,il, Abdullah hlakot. 1'huı:ı Sa· Sam:ıc;ek. M~hmet Yueeler, _ kta i im r iılerini 

kazanını yağlı güreııte ve serbes gü
reşte büti.in rakiplerini yenmiş bir 
pehlivandır. Bulgar Dimitri de ser· 
best güreşi iyi bilen bir gUreşçi. Yal
nız TekirdRğh ile aralarındaki kilo 
farkl Tekirdağlının üstün oir güre§ 
cıkarmasına yardım et i. Bulgar peh
livan doksankiloyu aşamıyan }'arı a
v ır sıklet bir pehliva ıdır. Tekirda~
lı 108 kilo ile ağır siklet bir pehilvan 

bayr d 
15.15-15.30 Müzik (Dans müziil • PL} 
18.00 Proeram 
18.05 Memleket saat ayan. afaııs "'• ın•' 

eoroloji haberleri. 

pa;_eı. altlı: rt ktılundaı:ı H ıwı Gülbq. Krlctareli Vililiti : 
yv 0 • ° Kırklar- · nrta okulunrl n Neca ; Sn•1-

Bileeii VAlilill ~ kal. lıımail Balcı, Ane Tuncer, Tevfik 
B!leeik okuluı:ıdaı:ı Naci Kanııözoiııl • Turker, 

J.t.rı. Kırşehir V ;il ili i ; 
BİnKÖI Vtlilili : Kır'iehlr orta okulunı!~n Vahdettin Ka -

B·ngöl kültür dircktlSrlUiiilndca Mııırta • layv, Turcut Gundıiz, Kocae. 
fa Buaıı. Kocaelı VaJilıti : 
Bitli~ Yaıilili : lzmiı orta okulundan Cemal K~kül. 

Bitlis orta okulundan Dolan AHmay, Abdülkerim Ar lan, Mltat Erwy, Y•$<1r 
Kıi.:ınn Arılan. Kazım Bııpir, Seyfettın Turııay . 
Kıı.rabaş. Celil Erdor, Bayram Karı. Aıl:ıpazarı orta okulundan Mehlika Dil-
Bolu v ıiJiliti ~ ıel,. Hicri Altın er: Fikret Amnyalı. M. 

ok _._ M ı-L Br'- acı Nurı Cıınga, Kamı! Yazıcı Tunç, Kimli 
Bolu orta ulunwon e - Y""Y ' B. $karacı Şen.fettin Sarıalan Hayriye 

?tfehmet Erci!n. S~eı. !açyı~~·:~ in~! Jlgaz, Fa.tma Zlıbeyde Ulum;r·c;, Suat 
1h an K•ı:cı· R.ZA:_~ıEliı;,1,t.1 S_;r L!ltfi Ban: Tevfi-k Gurlcr, 1ım hı Baykaş, Talat 
Mehmet n.ycr, =t r,.w . .ı. ..... • Borazancı 
dırmalı R. Fehmi Ok.an, omer Suphı Ka- J · 

. ' Konya Jbaylı'iı : 
~~e oruı okulundaıı Adnan Öğet, Ko;'lya li!esillden Hüseyin Giinet. Safi-
Şult:ril öıtürk. ye Gündemın, MuıuCa Yamaner, 

Akşehix r.ırta okulundan Liitfiı Bo&tan
oiflu, Mahit J facan . Burdur Valilili : 

Burdur oru obılunt!an Kadriye Dön • 
111~ Abdullah Umay, Ali İlbog•, Salih 
B.uliur. Mclmıeı Ekinci, Halit Handan 
Ertaş. 

Bursa V'1ilili : 
Burs& CTlı:ek li•estndcn Saadet Timur, 

E . Saliha. Başkurt .Ane Şenel, M, Sev-ket 
Atat, . .,, 

lneaöl orta olı:ulwıd n Ncnman ueltrrl. 
lllüiPıı tı , Fahrl7e Suı:ı . 
Çil/la.it.hl~ vaııı;;; : 

Çanakkale oru okulu.odan B. Kemal Ö:ı
lcaya, Mu.ıııHer Altman, Yahya Turker, 
Sı'mc Kantarcı, Hakkı Sönmez. . 

Gelibolu orta okulundan Hfct Bıc;.ıko· 
oıtlu, H. Mu.ıaff er Siirücll. 
Çatıkll'I VBJillti : 

Çankırı orta okulundan Mehmet lhpu1;-

fll. 
Çorıı.b v•ıiH i : 

Artvlı:ı MU okulundan Muuffer Erdo • 
tan. İbrahim Karata1. 

Hop;ı. orta okulundan Cemal Öz.kaz~ı:. 
M111olllfa Denıirc:l, Nuun Özle ıanç, Galıp 
Vı.ıraL 

Çorum Vali/ili : 
1 llip orta okulwıdaıı Ali Aydemir. 

}{akltt Aydemir. Agah Ercan, hmet llter. 
Deaiıli 1Ibaylrfı : 

Denizli lı~e.ınden Mıı tah Sınav, C?ıı • 
ıı:ıan Sozer, l&mail Öz:iiulii, Mehmet Dın -
çer • 
Elhıl Valiliği ; 

Ellııi orta okulundan Sıtln Günay • 
dm. 
E rzinc;ıa V ililiii : 

Erzincan ort:ı okulundan Abdurrahman 
Da ·ya.ııcı. 
Es/Liş~hir v ·mili : 

F.skl&ehir lisesinden Talli.t Baştuna, Di· 
dar Toktökii. 
Gıre5un Vilılili : 

Gire un orta okulundan Nurettin Tu • 
n.ı Mitt Birgul, Mediha Alc oy, Ömer 
D~nı. Şu.'tcriye u~~o -, ~ahrbe Onan. 
Gultekin Sunan. Faık:a Dıkmen, Ya r 
Yudal. Şükrü Akt.ı . N ec.miye Akut.. 
ş bir.kar hisar ort:ı. okulundan Alı Veli 

Birler, 

Gi'mi.i lı:ın~ V iriliği : 
Gu:niişhane orta okulundan Genc;.ı ·a. 

Hatay VAiili i : 
An aky:ı liseseinden Lütfi, M, Eı;mcrli, 

K. Bingöl, Raif Nihat 
!lak rı VMilıAı : 

llaklri kültür ı.lirektorlıi ' n~cn Sch. • 

Kıltahya Vilıli~i : 
Kütahya H esinden M~liha İnak. 
Uşak orta okulun.den Sami Özlp. 

Malarya t.raJili i : 
Arapkir orta o ulundan Edip Ertuğran, 

Şevke B lı, Salih Akkuyu • 
Manisa Vililiği : 

tania<ı C)fl1' olmlunıt .. n RO..•ü Errn, 
1 mail E ırlm 11\1> '• (),. T t 
SLıleyman Me t, F. eriman Ecemenlik. 
Ali Erdoğan. Nadire Kur ar, . 

ıisar oı-ta okulundan Yaşar Önal. 
M elımct Akgı.ıl, Kemal Söyer, Hasan Ka
çar. 

Turgutlu orta oırulıından Hamdi Albay. 
rak, Hıiınu Şe oz, Tab fn Dereli, Meh
met Akıt\ln. ls~iklil Gi>kc;cr, Ahme Kara· 
üiı ,en, H tice Sanlıoğlu. 
Maraş VAJilı&i : 

Marn orta okulundan Mehmet Yıırtta
er, M. Rifat Bayazıt, Zelci Yalcın. Nihal 
Batulı:, Hulw;i Erkan. 

E!blstaıı orta okulandan Necmettin Kö-
ker, uh rrem Zıbana, 
Mardin V,i/ilı i : 

Mardin ortıı okulundan Nuı-i Akkurt. 
Fu t Arığ, Sabri ArsWı. 
Mufla Valilili : 

u"Ja orta okulundan OrhAn Serez:. 
Avn.i Tilrkel. 

Mil:is orta okulıuıdım Mehmet Onaı. 
Muş Vali/ili : 
Mu~ orta okulwı<:lm Muharrem Ergin. 

Ni de Villlif.ı : • 
Niide ona okulundan Tevfik Kılınç. 

Numi Ersoy. 
Nevıehir orta okulundan Kemal Öııilt, 

Kemal Ön.al, Sa.di Öıcr. 
Ordu Viililiğı : ı 

Ordu orta okulundan Mebu e öee. 
Riu VMilıği : 

Rize ona okulundan Hüseyin Kart, Ha
tice Güveli, Ziya Uılıı, Cevdet Topçu, 
Hamdı Guvcli, lrfan Bil in, S vkct Kan• 
~ı. . 

Paur orta ol:ulurıdan Ali Terır:ı, R~Siln 
GiınıOr. Parııe GonWdcn. 
Sam.fun V .iJj/i,J : 
Samsun lisesinden Ziya GUnay, Behice 
Kıırul, Hayati Şat~etdi, Kemal Alıy, Ru
hi Anal • 

Fla ra. orta okulundm Fethi Algan. Se· 
yit Güleç, R.ıs ha Sı.imerkan.. 

Styhıın Valili ; : 
Adana erkek füesirıden Edibıc Özba$. 

Leyli Cezmen. H tice 8eyhankılıc;, Fah -
rlye Kırklar, Hayrinnur Köker. 

O maniye orta okulundan Tevfik Co, • 
knner. M ebmet Koçer. l:ıe tin Tıirkeş . 

lçl'I Vilıli ı ; 
Mer in orta okıılundım Tevfik Hıza!, Sıirı Vi/ili~ı : 

Yusuf Kurl. Celil, ihsan Gür, Sa .Jet, Ke- Siirt orta okulundan Fikri Bayam, En. 
ver Seven, 

mal. • ö 
illfke orta okulundan Zıya zmutlu. Sinoı:ı V ;i/rliği : 

Me ihı Belen. S'nop orta okulundan Meliha Krsa, Hü-
Tarsuıı ort okulundan Yuıuf Dikmen. se)'iıı Akalan. 

Ş"vkct Şahin. Baydar Çıtal, Al şan Yıl Siva Valiliği : 
dırı:m. Siva erkek lisesinden Fatma Yıiksel. 
Isparta Valili~ı : Ham;l Atalay, Rasim Yiık. el, Abdurra.h -

lsl)artı orta okulundln N•vzat En;oy, man u aça. 
Saadet Altında& · Dlvrik orta okulundan Cemil, M. Nev · 
J •;ınbul Vilılı i : ıat, Yusuf Ziy , Sndot. 

ls:.ınbul kı:ı li•n.ındc.n Besime Kurtoii;- T •kı'rd~t Vililıti : 
lu :.1ediha Bilber Muauez Necla Anlıın. Çorlu or oknlıındaıı Hayri Terzi, Ga-
Aİ:un l ŞanJa, Serdnur Ö"uıeı-, N.eb ye !ip D lrcan. 
örnek, Gulbeya:ı: Sakcı, Azlre Ar. !iter 
G rıin•cn. Hurıv.e Karaman, Hatıce ~ı- Tokat Yıilıli i : 
cc, A. Nel'ah Orgc, Sabiha Derin, Vıl - Zile orta okulundan Rahmi DISnmeı 
dan Teoman, F. lmct Do ·,un. A. Jale. ~ı:· Fııruk De.mirıolu. 
kôf, cliha Yıılcııılı, 1elah • Arıntd:ın. Ur/11 Vıilliıği : 
F. Humeyra Akıntı, R Lıla Kesek, Fatma Urfa ort okulundan Osman Benıfisli 

r ns:ı.. H! raın.n Guven. . y v ·11·" 
1 !an ui erkek h•es=nden Hulusi D~mıt- an a 1 

'"' : • 
d , !, Emi.ı Go't u. Sami Aytekin, H an Van orta okulundan Cemal Ağar. 

i!Knı , MuıJ t ;;,erdlı. O. Ad'i Ap.ytlııı , Yo1'gac Valili ı : 
C. Lı..• u UyıtUn, Alpanılıın Sen~r. Ekdremk ı Yoz:c;ıt lisesinden Necdet Onur. 
Bcr ti, M. Nail Sertba~. Recep Aybı a • . . •. 
A af imhan. Vedat Kora. lz.ı:et Aydın, Zon uldıılı Valılıgı ; 
Orhan ö.ı:~cn. O mırn Koclar, Cevdet Ara · M. Çehkel lise~indcn Kemal Tümer • 
ortıan Şehri. M. Mufit Değer, ~aman B rttn orta okulundan Emin Ayan. Ah· 
"{ilccsan, Fikret Unnr, Dündar E.ns. Ha- met. Yalı, M. Abit Özba,rak, lı1uatda Ki.· 
aaıı Ona.tan. Yu uI Owfid.a.n, Va h Aydın, rako, • 

n 
1Gtanbul, 13 (Telefonla) - Birkaç 

gündenberi İstanbul'da bulunan Bi
rinci Umumi Miifc:t iş B. Abidin Öz
men'le görüştiim. Bana şu beyanatta 
btılunclu: 

( m r 
dır. Aradaki kuvet farkı bittal)i bul • Haber aldığımıza güre, 29 flkteşri
garın tekniğini bozarıık Tel·inlayh- ne rastlıyıı.n Cümhuriyetin 16 ıncı 
nın bakim bir güres yap asını ve ga-' yıldönümü bayram günlerinde Anka· 
libiyetini kolayla tırdı. Bu defa kar- ra •e htanbul muhtelltleriyle Anka
şıla. acağı alman 125 kiloluk a ; 1r bir ra\la i .i maç yapmak üzere komşu 
pehlivandır. Almanın Kara Ali ile Balkan milletlerinin hükümet merkez 
yaptığı güre bize usta bir pehlivan !eri muhteli !erinden bir takımın da
hissi vermedi. Vakıa Kara Ali gibi a- 'ı veti ka~arlaştırılmıştır. Bu maksatla 
cı kuvetli bir güre c;;i kar~ı.;ında al- muhtehf federasyonlara yazılan tek
manın yağlı ve şişman vüeudiyle tek- lif mektuplarına cevap beklenmekte· 
nik göstermesi ve muvaffakiyetli bir 1 dir. 

. K led Necdelin 

18.25 Miı.ı:ik (Radyo caı orkcatraaı) 
19.00 Türk milzıgi : 

Çalanlar: Vecihe, Rnşen Kam. Reıat ,_ 
rer, Cevdet Kozan, csut CemıL 
1 - Saz eserleri : 
l - erif Mııhit1in • Nihavent ııaıı: •r 

maisi. 
2- 111. Selim • Suzidil ra pe~revi 
3-Tanburi Cemil • Su:tidiUlra saz ı•' 

maıai. 
4-Tanburi Cc.-nil • Zeybek havuı. 
2 - Okuyan: MuzaHer llhr (Yeni ~at• 
kılar). 
1 - Cevdet Kozan - Ud taksimi 
2-Lemi - Nıkrlz ıarkı - y. vru &ili ya· 

nağmı 
3-Şemsettin Zlya • Neva eark'ı - 1'11 

sinem ateşe yansın • 
4 - lTinirlı Hayri • Hüuam ıa.rlu • He/ 

ıun o ıUul sahile 
5-Sadettin Kaynak • Segth tarla • 

Elii. 
6- lımirlj Hayri • Hllııeynl tilrkil " 

Cemile kız. 
7-Yeııari Asmı - Hii.5eyni türkü· Saı1 

zanbak. 

··- Bazı hu:usı i ,lerim için ve bir
ka gün için 1 tanbul'a geldim. H.ü
kümetin aldığı tedbirler sayesinde 
bölgemizde bi.iyUk bir hu.rnr ve sükün 
vardır. Zırai ve iktı adi sahalarda ge· 
ni çalışma ve halkta refah göze çarp· 
maktadır. İmar i leri de ilerlemekte• 
dk Tren hattı Diyarbakır'dan sark 
huılu larına doğru uzanıyor. Hattın 
Siiı t'te 15 kilometre mesafedeki iıtas 
yona kadar olan yedinci kı. mı ihale 
edilmiştir. Bitli 'e gidecek sekizinci 
kısım üıerinde de etütler yapılmak
tadır. Bundan başka Bi lis'e doğru 

öir şo e yapıyoruz. 

gilre · yapma ı mevzuubahis olamaz
sa da tutuşları, müdafaaları bu pehli
vanın usta bir güreşsi olmadığı ih i
malini vermektedir. Buna rağmen 

geçen hafta yaptığı otuz dakikalık 

güreşle yabana atılır adam olmadığı
nı da göstermiş oldu. 

mu ha • 
mesıne 

8 - Saz semaiıl. 
20.00 Konu~a 

Maarif sahasında da fa Jiyetler mü
ı-. \k c i c-rl i l't. Birçok y -
nı me ep om arı yapı ı. ır. uı • 
a her sahada ilerleme vardır.,, 

B. Abidin Özmen Üniversite Rek-
törü B. Cemil Bilsel'i ziyaret ederek 
Birinci Umumi Müfettişlik mıntakası 
gençleri için bir talebe yurduna olan 
şiddetli ihtiyaç meselesini görü müş
tür. 

İcra ve iflas kanunu 
ü,.er'nde tadiHer ıapaldı 

lcra ve iflas kanununun diğer ana 
kanunlarla baz:ı maddeleri arasında 

görülen mübayeneti izale etmek ve 
modern hukuk tekniğinin icaplarına 

uygun yeni bir kanun hazırlamak üze 
re Adliye Vekaletinin geçen ene ls
viçreden profesör Leyman adlı bir 
hukukçuyu davet ettiği ma!Umdur. 
Profesör Leyman memleketimizde bir 
müddet kaldıkt,an, büyük vilayetleri· 
'mizin icra dairelerinde tetkiklerde 
bulunduktan onra geniş bir rapor hn
.:ırlamış ve Adliye Vekaletine ver· 
mişti. Bunun üzerine Vekalette top
lanan hususi bir komi yon bugün me
riyette bulunan icra ve iflas kanunu
nun medeni kanun ve ticaret kanunla
riyle taaruz eden hükümleri üzerinde 
tadiller yapmış. profesör Leynıan'ın 
raporunda üzerinde durduğu noktala
rı da göz önüne alarak yeni bir kanun 
proje i hazırlamıştır. Proje diğer ve
kaletlere dagıtılmıı ve mütalealan a
lınmıştır. Büyük Millet Meclisine tak 
elim olunmak üzere yakında Baı:eka
lete gönderilecektir. 

Ankara Halkevinde 
Fransızca konuşma 

kursları başlıyor 

Holkevi Ba~kanlığından : 

Her yıl olduğu gibi bu yıl clıı. Mişel 

!,u ün saat 15 de fran ızca konuşma 

kurslarına ba~lıyacaktır. Eski talebe· 
]erle yeniden kayit olacakların Halk
evi bürosuna müracaat etmeleri rica 
olunur. 

İzmircle C.H.P, ocak kongresi 

Habeş Kasım ile Kara Ali'ye ge -
lince : 

Kas'm Ta i. .al k u 
ı e e o ası a a: ır gu 

dir. Geçen hafta Molla Mehmedi ga • 
ret kolay kaıandı. Molla. Kasım na
zaran hem serbest güreşi iyi bilmiyor, 
ve hemcle kilosu az bir pehlivan bu 
defa güre~ yapacağı Kara Ali, Ka· 
sımın hakiki kıymetini meydana çı

karacaktır. Kara Aliye gelince cidden 
çok kuvetli ve bahadır bir türk pehli· 
vanıdır. Güreş bilgi i faıla olmamak
la beraber tabiatın kendisine bahşet· 
tiği kuvet ve enerji sayesinde Kası
ma tefevvuk edebileceği clüşünülcbi

lir. Maamafih Kara Alinin uıının za • 
man idmanı bırakmış olması ve :!aman 
zaman mindere çıkmış olması biıleri 
aleyhine olarak di.işünceye sevkeder. 

Molla Mehmetle Dimitri Pançcf: 
Her iki güre çi de geçen hafta kcn 

dilerinden okkaca fazla hasımlarla 
gilre~ yaptılar. Pehlivanlık ber şey· 
den eve! kuvete dayanan bir spor ol
duğundan bunların kendilerinden ku
vetli rakiplerine karşı muvaffak ol
maları bir şans eseri olurdu. Bu haf
taki güre !erde ikisi de tam biribiri
nin dengi olarak karşılaşıyorlar. Mol
la amerikan güreşini iyi bilmoyarsa 
da yağlı güreşin verdiği maharet ve 
bilgi ve kendi yüksek enerjisiyle mü
va.zeneyi temin edecektir ve zorlu bir 
güreı yapacaklardır. 

Bu güreşlerin netke&ini şimdiden 
tahmin etmek mümkün değidlir. Gü
re~çileriroize muvaffakiyet dileriz. 

Teki'. dağlımn oğluna 
ra ipler (lkh 

Dün birkaç çocuk baba · 1 matbaa -
mua kadar gelerek Muhsin kadar 
kuvetli ve çevik olan oğullanru gü
reştirmek istediklerini haber verdi
ler. Bu zevata bizzat Tekirdağlıya 
müracaat etmelerini söyledik. Orga -
nizatörlerin verdiği malumata göre, 
çocuklar arasındaki bu müsabakanın 
-ı:ı }'apılacağı anlaşılmaktadu, 

Balkan güreş 
birincili lerine 

doğru 
Beden teı biyesi genel direktörlü

ğü güreş federa yomı, evelce hazır-
İzmir, 13 a.a. - Cümhuriyet Halk !ayıp merkez istişare heyetinin t<ıs

Partisinin ocak kongreleri roplantıla· j vibinden geçirdiği umumi programa 
rına devam etmektedir.Muhtelif semt tevfikan birinci k.inun ayının son 
ccakları belediye reisinin İzmir için günlerinde Ankarada Balkan giireş 
çok hayırlı olan faaliyetini tetekkur- birinciliklerini yapmak için teşebbüs
le karş1lıyan karar ıu.rc:tleri kabul ot· lere girişmiştir. 
mitlerdir, Bu maksatla, roınen, bulgar ve yu· 

dün ba~landı 
----·~==--

sporla Galatasaray 
küme ma~larının sonuncusu oynanır
ken Fenerbahçe stadında oyunun ne
ticesinden on dakika eevel hakem 
Dr. Tarık'a yumruk atan kaleci Nec
dctin bugün Üsküdar asliye ce;ıa 
mahkemesinde muhakemesine başlan
dı. 

Bugünkü celsede Dr. Tankı veki
li temsil ediyordu. Suçlu mahkemeye 
aV\ıkatiyle birlikte gelmişti. Necde
tin hüviyeti tesbit edildik en sonra 
h5kimle aralarında şu muhavere geç· 
ti : 

- Niçin }'aptınız ? 
- O giln çok sıcaktı. Maçın neti-

cesine on dakika kala kar~l taraf o
yuncularından biri bana çarptı ve 
kendisi yeredüştü. Hakem yanıma 

geldi. Bana dışan çık, dedi. Takım 

kaptanı bulunduğumdan bunun sebe
bini öğrenmek istedim. Bana küfürle 
karışık aynı ihtarda bulundu. Kendi
mi kaybettim. Bundan sonra ne oldu
i;unu bilmiyorum. 

- Hakeme vurmm2unu:r: diyorlar. 
- Gazetelerde okudum, dövüşmü-

'Ü7.. 

- Bilmiyor m unuz ? 
- Hayal maya! hatırlıyorum. 
- Neden kendini;:i kaybettiniı? 
- Muhtelif sebepler var. Oyun es-

nasında hasım oyuncular bana bir
çok şarj yaptıkları halde hakem beni 
tecziye ediyordu. Oyuncular da bana 
küfür ediyorlardı. Hakemi ikaz et -
tim. Ses çıkarmadı. 1 te bütün bu se
beplerle ben kendimi ka}•beltim. ' 

Bunun üzerine davacı vekili ha -
kem Tarık'ın bil ün sporcular ara
sında ve muhi inde nezaketiyle ta
nındığını ve Necdetin tecavüzüne uğ
radığını söyliyerck tecıiyesini istedi. 

Necdetin vekili müvekkiline küf
redildiğini ve tecavüze uğradığını du
yanlar ve görenler bulunduğunu söy
liyerek şahit gösterece v ini söyledi. 

Müddeiumuminin de iki taraf şa 
hitlerinicı daveti talebinde bulunma 1 

üzerine muhakeme ba ka güne bıra • 
kıldı. 

Takas lld. şirke inin İzmir 
Jlibesi cah~mağa b ~h)or 
İzmir, -3 a.a. - Takas limitet şir· 

1.. :nin hmir ubesi on güne kadar 
~chrimizdc faaliyete geçecektir. 

Emlak bankasının sabık şube mü
dürlerinden Şerif Cemal Kısakürek, 

şirketin İzmir müdürlüğüne tayin o
lunmuştur. Şube için emlak bankuı
nın üst katı kiralanmı~tır. 

20.15 Türk müziği (Kar~ık p~ • 
muhtelif 53rk1 ve türküler) 
Çalanlar: Fahire Forsan, Ref" F.,.... 
Cevdet Çağla: 
Okuyanlar: Müz.r:)"Yt:n Seı:ıu, Mefllıı.rll9 
Sa;:na.k: 
1- Sevki bey - Hicu tarln • Plrdmlıa 
2-A~ın oey - }{icaz pl'kl - Her AD" 

mı ci"u ıuıa 
3- Fahire Fcrsaıı • lternence taksim.! 
4-Lc.mi - Hicııı ııarlu - SeYerim h.c' 

ıUzeli (yalnı& kemence rcfak:atiJ'le) 
5- Un.ak Müstezat - Hasretle bu tdı 
6-Artaki - Uşşak ıarla • Sevdama '1V 

ktn ıel • 
7- Halk türkii U • Söylcyun ır\lnet4_,.._ 
s- Şnld bey • Unak arlo · Ecirl sur 

füni•nı 
9-Ralım.i bey. Suzinak oarkı - Bir ılb-

ri t.ırap ,. 
10 - Halk tllrküal1 - Bcrıllyi aldım 1ıa 

ı;aktan 
11.00 Müzik (Küçük orkestra. • Sef: N• • 

cip A~km): 
1 - Dvor.ık • Hümoresk . 
z - J. $transa - N e,eli vals operetinıfdl 

(Buseler val ! ) 
3 - Beccc: - Noturno 
4 - Han Sehott - Suvari vııl'l.I 
s- Frınz. Sadok - Viyan • sen ben rll • 

y.ı.larımın şehrisin 
6- Franz Lehar • Çiğan 1$Kt 

~2 00 Ajaııs ve ıiuııt h:ıberleri 
22:ıs Konuşma - Ecnebi dillerde 
2'2.~S Müzik (Cazband • Pi.) 
23.ZS-23.35 Yanr.'ltl prorram ve kapanı-. 

İthôl işlerine suiistimal 

karışhranlor yakalandı 
İstanbul. 13 (Telefonla) - Şimal 

mcmleket1erindcn birinden son bar· 
bin başlama ından evci memleketiın~· 
.ze gelip de henüz ithal olunmamış ~ıt 
kısım mallar üzerinde bazı açıkgo~· 
]erin suiis imal yaptıkları alakadat 
makamlara ihbar edilmiştir. Bir ta• 

raftan müsaadelerin istihsali ve sui• 
istimal üzfiinde tahkikat yapılırkeP 
diğer taraftan da gümrüklerden bu )lıl 
susta malCımat istenmiş ve ba~müdiiC 
hadise ile alakadar olmuştur, Öğren· 
diğimi1e göre, bu işi yapanlardan bi~i 
tarafından birkaç gün evel son h~' 
muamele gümrüğe tevdi edilerek bil• 
yük bir parti mal çekilmek istc:nmi • 
tir. Fakat bu muamele mevcut mevıll' 
ata aykırı görüldüğü için derhal m,r· 
kezin nazarı dikkati celb dilmiş ,·e 
iş durdurulmu tur. Yapılan ilk tahki• 
katta bunun bazl devlet daireleri ic:i 11 

verilmesi mukarrer ithal müsaade! · 
rinden istifade edilerek yapıldıi;ı an• 
la~ılmıştır. 

İzmir' de as ri ihrac ::ıt 

fiotleri tesbit edildi 
t zmir, 13 a.a. - İhracat birli ~ı 

. , ve mı:.ca!;oı tic .et miıdürü de t1a· 
ım oldııklan halde toplantısını yaP· 
mış vıo: dış memlek tlere ihracat~• 
tatbik olunacak asgari fiyatları tesbıt 
ve tasvip eylemiştir. Bu fiya !ar ve; 
kaletçe de tasdik edildikten ı;oıır 
meriyc:te girecektir. 



,ı 

B. Çemberleyn'in nutkunun akisleri 
ıııııııııııırııı ıııııııııııııııııııııııııııııtıt••~·ıtıiııııııııııııııııııııııııııııııııı \ 

Hit ler hakiki 
harbe karar verdi 

• 
1 

,. r 
y 

1 
(B.ışı 1 inci sayfad3) 1 demektedirler: . 

anız küçük milletlere değil barbar "- Serbest bir memleketın mukad-
~tduların sürekli istilaları yüzünden deratını kendi başınıza veya Stalin i
r:hat~ kaçan Roma eyaletleri gibi isti' le birlikte tayin etmenizi kabul etmi-

la;at~. ~~man tehdidi ile selbedilmi:j o- yoruz.,, . . . 
i ~utun medeni dünyaya, yaşama İyi haber alan Parıs mahfıllerınde 
Skanları vermektir. Hitler'in sulh taarruzuna devam ede-

nı amaz ' (Bap 1 ind soyfada) 
B. Çcmberleyn"in Fiihrerin programın· 

ler verilmesi ümidinden 
ğunu gösteriyor. 

• daki vazih ve tahaka<uku mümkün noktalar· 
dan hic; biri'iıni tasrih etmeyip bunları sat· 

fazla oldu· hi surette tetkik eylediği de Bcrlinde 
ııöflenmektcdır. 

N evyork Herald Tribün gazetesi, 
ingiliz başvekilinin, ingiliz milletin
den ziyade alman milletine hitap et
tiği aşikar olduğunu söylüyor ve di
yor ki: 

Hitler, asla sulh teklif etmiş değil-

ngiltere Almanyanın müıakerat yolu i-

Lelonya'daki Almanlann 

naklolunması i~in 

Bir Alman 
delegesi 

Riga?ya • • g t ı 
Riga. 13 a.a - Alman hükumetinin 

bir mümeı.sili, Letonya'd1!<i alman-

Dış ticare z 
Kliring hesaplan bakiya. e i vo 

kredili ilha1ata ait ta h ütler 
Turkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın

dan alınan hesap hülasalarına gore 7-10-
1Y39 tarıhinuekı khrıng hesapları baki· 
yel eri. 

CETVEL: 1 
Turkiye Cümhurıyet Merkez Bankasın

daki klirıng hesapları borçlu bakıyeıeri ı 
Mem!eket Miktar T.L. 

Almanya 
A hesaplarındaki 
borcumuz 
Almanyı: 
H hesaırnırındakt 
alacağımız 

5.026.000 

IUJ! ,600 rılha kavu~mak için harp lazım ceği, fakat bu sefer Çemberleyn'in 
Avrupada sulh istemiyen millet sözlerindeki katiyete rağmen yeni 

Yoktur, fakat maalesef temenniye şa- delillerle harekete geçeceği tahmin 

~an bir sulha kavuşmak için harpten edilmektedir. 

dir. Ufak işlerini bitirdikten sonra, 
fütuhatının tanınmasını, ve kendisi
nin, tehlikeli bir ortak olan sovyetler
den kurtarılmak suretiyle, bütün Av
rupa'nın en yüksek hakimi ilan edil
mesini Fransa'dan ve İngiltereden is
tiyerek bu ufak işleri büyük zaferle
re tahvil etmeğe yeltenmiştir. 

le muahe'leleri tadil etmek hususundaki 
gayret!erini kaste;ı unutuyor. İyi haber a
lan Berlin mahfilleri. Berlinde mevcut 
kanaatin ingiliz siyasetinin samimiyetine 
karşı olan alnıan itimadmı ıclp ctır.ek i -
çin ingiliz hükümetinin her şeyi yaptıı;ı ve 
B. Çemberleyn'in. halen ac;ık bir kapı bu
lunduğu hiss:ni veren müphem beyanat iy~e, 
1ngilterenin vakit kazanrnıya ca lıştığı 
merkeı:inde oldu · unu söyliiyorlar. 

Berlinin yarı rcsıni mahfillerinde, B. !arın memleketlerine iadesinden son Belcika 
ra buradaki alman1arın iadesi mesele- 1 Çek-Slovakya 

4.177.400 
781.400 

2.819.600 
5B6.600 

3.Q.20.600 
631.500 

11.777.506 
276.400 

~ ka yol yoktur. Hitlerizmin en bü- Daha şimdiden alman propaganda 
Yuk eseri, Avrupanm huzurunu çal- servisi ancak derhal sulh yapıldığı 

Çember:eyn'in nutkundan nasıl olan inti • 
bam huHısası, fngilterenin, Alman)"a tara
fından teklif edilen sulhu reddett;gidir. 

· · .. .. k . b 1 Jo"inlandlya 
sını goruşme uzere uraya ge - Fransa 
mıştır. Tallinn'de muhtelit bir Holanda 
Almanya - Es ton ya ko;ni~yonu, alman {- :ıtere 

Berlin, 13 a.a. - "Çcınberleyıı, Alman • !arın memleketlerine iadesi meselesi- ı:~~~ya 
yanın uzattığı eli itiyor. Çe.~~eı leyı~. harp ne müteallik bir itihi.f vücude getir- D. Hesaplarındaki 

Alman gazetelerine göre 

istiyor ... ışte, ınıı;ılız b:ı~ve.clının dun A- l . . .• . borcumuz 1.194.600 

• rn_ak olmuştur. Hitlerizm. sulhun ye - takdirde komünizmin garbe doğru 
~;ne engelidir. Bu vakıa, İngiliz ve yayılmasının önüne geçilebileceğini 
"ansız milletlerinin şuuruna öyle ku- tekrar etmektedir. 

1 
etle nüfuz etmi tir ki, müdafaasına Fransı7 gazetelerinin tefsirleri 

~mettikleri davalarda zafa yer kal - Paris, 3 a.a. - Bu sabahki gazete 
isvi~re' de : 

vam Kamarasında ôylroiği nutku bah;s ı mı tır. Man1'.l.fın alınanlara aıt emva- lsvec 
mevz.u~ eden ~auah ve a sam alman gaze· ı lin tasfiyesi mese lcsi'1de noktai nazar A. hesaplarındaki 
telerımn başlııı:ları buaur. 'ht'l"fl dd a!aca ımız 

Bütün matbuat bu nutkun tafreh.;ruş, ı ı a .arı mevr.u cır. fsvicre 
130.300 3.064.!00 

701..208 
2 .664.700 

27+.600 
18.700 

y arnıştır. Harp bittikten sonra. dün· tefsirleri: 
c \elbette aynı dünya olarak kal mı ya Paris matbuatı B. Chamberlein'in 
ka tır. Fakat Almanyanın - eğer mu nutkuna büyük bir yer ayırmaktadır. 
i avernet görmeseydi - ona vermek Zira B. Daladier'in sarih ve kati be
~teotği şekle de aslii girmiyecektir. yanatından sonra ingiliz başvekili ta· 
d u fedakarlıklardan ve bu ıstıraplar- rafından dün verilen cevap alman hii· 

"Sulh ümidi kalmadı,, 
Stokholm, 13 a.a. - Bura matbuatı, 

Londra'dan aldığı haberleri neşreder
ken, B. Çemberleyn'in dünkü beyana
tı esnasında, Führer'in sulh teklifini, 
beklenildiğinden daha kati bir şekil
de reddettiği mütaleasını umumi su
rette dermeyan etmektedir. 

uzlaşmaz ve A\ır.anyayı tahkir edici o~ılu· Tal\inn ve Riga limanlarında 20 ka- İtalya 
cunu kaydcylemcktedir. . . dar alman gemisi vardır, bu gemiler, Lehistan 

an, daha iyi bir dünya doğacaktır. kümetinde, Avrupa'da ve bütün dün-

Matbuatın ne~rıyatını telhıs eden Berlı- . L ner Börsen Zeitung diyor ki : alm'ln tebansı ıle Baltık m~mleketle- Me;~;~:tan 
"Çeınberleyıı be:;eriye'.tl:n ve milletle • rin~L1ü al.nan eka!liyetlerini Alman- Norvec 

rin hiıriyetiııdcn bahsediyor. İngıliz tarıhı, ya'ya götürecektir. Romanya 
lngilterenın bitaraflar~ yaptıgı ~~amel le. Bu e'·allı"yetler, Leton•:a'd.,kı· al s.s.c.t. 
Ven;ay dıktaıa ki Çemoerlcyn'ler, c.llen er, " J " - Y r,oslavya 
ve Çorc;:ller tekrar ihya etmek istiyorlar. man teba:ısı, 3.500 kişiden ibaret ve Yummistan 
İngilteren:n milletler hüriyctinden ne an- Estonyad'.lkiler 1000 kadnrclır. 

CETV l. : 2 

1..S77.100 
606.200 
115.100 
653.300 
496.40() 
303.800 

#' Ati için çarpışacağız,, yada artık hiç bir şüphe ve tereddüt 
'l'' kalmasına imkan bırakmamaktadır. 

ba ımes gazetesi, avam kamarasının, 
T es!imiyet Paktı . }vekilin nutkunu umumi bir tas -

"lıple kar ıladığını kaydettikten son-ra ilave ed' . Exce~sior .g~e~~sind~ Ma.~c;ı Pays 
"A ... ıyor • • . vazıyetı şu ıkı cumle ıle hulasa et -

b 
tı ıçın çarpışacagız ve mazıye k d. . 

akm . . . • ! oe te ır. ~·· .. amız, daha ıyı devırlere dogru Hitler ve maiyeti Fransa ile 1ngil-
.1Urum k · · d" H l'h · ' 
1 

e ıçın ır. a ı azır neslı, ge· terc.'nin Çekoslovakya ve Polonya'nın 
'Yecek ne !in kabili tahammül bir ha· imhasını ve emrivakileri tasdik eden 

ata sahip olması için kendini fedaya bi.r teslimiyet paktına razı olacakları 
azrnetm· . H" 1 ~ ~ 1 d ıştır. ıt er bu fedakarlıgı e - ümidinden vaz geçmelidirler. 

en bırak · l d" • · b.. ··k c· mamamızı ve ış e •gı uyu BB. Daladier ve Chamberlein umu-
ınayete seyirci kalmakla iktifa et- mi bir sureti tesviye kapısını kapa

tı;emizi istiyor. Sözde sulh teklifle- mamakta, ancak bugünkü vaziyette 

Svenska Dagbladet gazetesi, bir 
dünya sulhu ümiclinin münselip oldu
ğunu, manşet halinde yazmaktadır. 
Bu gazetenin ı:ondra muhabiri, sulh 
ilmi tlerinin pek zayıf telakki edildi
ğini haber vermekte ve B. Çember
leyn'in kati isteklerde bulunmamış 
olması, belki de bir miizakere ihtima
li imkanını ortadan kaldırmadığını, 
fakat başvekili dinlemiş olanların ar
tık boşuna ümide kapılamıyacaklarını 
söylemektedir. 

laJıı;ını ıı;bat eder. 

Cemberleyn vahim bir yol seçti: 
~ 

Çemberleyn, ti baştan nıhayete kadar 
Hitler hıikı.;mdıne itımadı olmadı.:ını soY· 
h.ıyor. Londra ve ı?ar.s şunu anlasın ki, bu 
hiikümet alman milletın.n tam ve mut
lak itımaclını haizdır. C,..iınkıi mi Jeti şah -
sında toplamakta.dır. Mühım olan da bu -
dur. $imdi silahlar konuşmaya başlayınca 
Çemberleyn ve Daladiye efendilerın ba • 
kalım ingıliz milletinin ve bedbaht fransız 
milletinin daha ne kadar miıdılet itimadı · 
nı mazhar olacaklarını görmek isteriz.,, 

Frankfurtzer Zeitung da şeyle yazıyor: 
"Çemberleyn, neticeıeri fevkalade va • 

him yolu secti. İstikbal, hangi imparator
luğun mahvolacagını gösterecektir. Alman 
milleti iııgıliz hıi':ümetiniı1 sec;tiı;i harp 
yoıu11u kai>ul ediyor. Bunu sarsılmaz bir 
azimle kahul ediyor. 

Himmler Almanya' ya <fön lü Muhtelif memleketlerın Merkez Bıınl-: 
Milımo. 13 a.a. _ "H:ı.. :,": Evelisi larında tutulan lı:liring hesa;:ılarımlaki ala 

caklarımız : 
gün İtalyan polisi ile görü~mek i.ize- Mcmlel:et 
re buraya gelen alman polis teşki!litı 

Miktar TL 

.. Al Estonya 
reısı Himmler, bugun manya a İtalya B. hesabı 

36.873 
189.000 

dönmii tür. Yukarı Ad"ged~ki alınan
ların Almanyava naklini g9rüştüğiı 
zannedilmektedir. 

Selahiyettar italyan mahafili, bu 
mülakat halt;kında kati bir ketumiyet 
muhafaıa eylemektedir. 

imali sveç'te 
kısmi seferberlik 

Kudüs'te gönüllü kaydı 
Kudüs, 13 a..a. - Gönüllü kaydı 

hararetle devam etmektedir. 
Araplar ve yahudiler yüzlerce ki· 

ilik kafile halinde kaydedilmekte ve 
bunlar arasında bir çok da mütehas • 
sıslar bulunmaktadır. 

rı, kuvet . . l" . k . f f k' ıstıma ının, uvetın muva · bu sureti tesviyeyi imk:lnsız görmek- Milli kostümlü balo 
ka ıyet kazandığı herhangi bir müza· tedirler. Zira şimdiki alman ricalinin 

Y
ere ihtimalini selbettiği fikrine da- sözlerine kimsenin itimadı kalmamış· 
andığı · · k d' k d'l · · · h ed ıçın, en ı en ı erını ım a tır. 

Men'i tesir 
Bükreş, 13 a.a. - B. Çemberleyn'in 

nutku, Romanya mahafilinde, tama
men menfi bir tesir yapmıştır. Alman 
sulh tekliflerine karşı menfi bir ceva
ba intizar edilmekle beraber Çember
leyn'in çok kati ifadesi yine ümidleri 
kırmaktan hali kalmamıştır. Umumi
yet itibariyle gazete mütaleaları he· 
nüz mevcut değildir. Mamafih, Üni
versul gazetesi, Çemberleyn'in de 
sulh istediğini söylediğini, fakat, sulh 
için hiç bir ümit bırakmıyacak dere
cede çok art ko tuğunu belirtmekte
dir. Diğer gazeteler de aynı fikirde-

Büyük Hritanya bütün tarihinde henüz 
yaşamamış olduğu bır mukavemetle pek 
yakında karşılaşacaktır.,, 

Haber aldığımıza göre Çocuk Esir
geme Kurumunun mutat senelik mil· 

Stokholm, 13 a.a. - fsveçin şima- lt kostümlü balosu bu sene birincikA
linde kısmi seferberlik ilan edilmiş- nunun dokuzuncu cumartesi günü ak· 
tir. Yeniden bazı ihtiyat sınıfları si - şamı verilecektir. Balonun mükemme-

en tekliflerdir. itimat Kalmadı 
llitler'i .... d d h k l' n ıozun en a a ıymet t Petit Journal gazetesinde Excelsi-

. bir ıey lcizım or'un tezini takviye eden Pierrat di-

z ~itler tehditte bulunur ve harbi ha- yor ki: 
~~l~rlı:en, daima sulh istemiş olan Milli hakimiyete riayet eden mem
ler· etler, her ne olursa olsun gayret- Icketlerimizle her an ihtiraslarını ku· 
da~~e devam edeceklerdir. Halihazır- vetle tatmine amade olan bir memle • 
riy ık teklifleri, taşıdıkları pek bariz ket arasında muslihane müzakereler 
\1et~ ar tnahiyetin zaruri kıldığı ku- için hiç bir esas mevcut olamaz. Her ini;. reddederken B. Çemberleyn, sa- lahza sözünü geri alabilecek olan bir 
4Jcı,..~ tekliflere karşı açık kapı bırak- devletin davetl üzerine silahı elden 

.. ,,, '- ak lJlÜt J "" '-"'••1ı1•U • Cahcn lJa~vckiJ Lnr ıunayu;, 

Almanya harbe devam 
kararında 

Stokholm, 13 a.a. - Royter Ajanıı bil
diriyor : 

Tidninden gazetesinin Berl•nden aldığı 
haberlere göre, B. Çemberleynin nutku, 
Hitler taraiından, yaptıiiı su.h tekliflerınc 
karşı sarahaten menfi bir cevap şeklinde 
telakki edilmış ve hu sebeple, alman baş· 
vekili, harbin devamı için ıcabcden bütün 
tedbirleri almıştır. 

Hitler hakiki harbe ba§lanmaBı 
için emirler oermiı 

lah altına çağrılacaktır. liyeti için şimdiden hazırlıklara bat-
Pasif korunma tedbirleri lanmı tır. 

Berne, 13 a.a. - Newe Zurcher ga- ----------------- • 
zetesine Stokholmdan gelen bir habe
re göre, İsveç pasif korunma müfet -
tişliği halkın büyük bir kısmını hava 
bombardımanlarından korumak i~in 
belli başlı yirmi büyük §Chrin icabın
da tahliyesi için lüzumlu tetkikatın 
yapılmasını emretmiştir. 

ESKi GAZETE, MECMUA, 
KlTAP 

Bir kilo gazet~ vaTlığiyle 
günde 2 çocuk doyurulabilir! 

tır k~ ca der~eyanına mecbur kalmış- Jngiliz _ Franıız Birliği 
,... ı, o da, eger Almanya, vadinin yc-

Hitler'in İngiltere ite Fransa'yı 
biribirinden ayırmak teşebbüsüne ge
lince, Oeuvre gazetesinin baş makale
si bu hususta hiç bir şüpheye mahal 
bırakamaz. 

dirler. • Bu gazete, İngiliz baıvckilinin nutkunu 
incedeB inceye tetkik eden nazi ricalinin 
yaptıkları bir ınıi:zakereden sonra, bütün 
Rhenanie mıntakasının tahliyetıi için emir 
verildiğini ilave etmektedir. 

Stokholm için halkın yüzde 20 ili 
25 inin tahliyesi derpiş olunmaktadır. 

Paket yapmaktan ba§ka bir 
itinize yaramıyacak olan ea
ki gazeteleri bu hayırlı işe 

1 
vermenizi Çocuk Esirgeme 
Kurumu saygıyla diler. 

4 ıne g t• . 1 • . d . tize e ı:ı ec~gı~~ .. aır garanti olmak 
re, Hıtlerın sozunden daha iyi bir 

fey Vermezse bir anlaşmaya varmak 
~kanı bulunmadığı keyfiyetidir. Bu 

loz ok d k ·1 . . 
t
. . a ar sı ven mış ve yerıne ge-
ırılme . t" k. A 

1 
mış ır ı, vrupa devlet adam-

arı nazarında artık hiç bir kıymeti 
~~ktur. Bizzat Stalin'in bile ona hiç 
~tdırnadı yoktur. Nitekim, ortağının va-
ı ler· · l ıne ınanmaktansa, her istediğini 
~ nıayı tercih etmektedir. İtimat, sul-

un esas unsurudur. Hitler, Almanya
nın harici münasebetlerinde bu unsu
ru ortadan kaldırmakla, her türlü 

d•~lh ihtimalini, hatta kullandıg~ı teh
ıt . . sıyasetinden daha kuvetle selbet-

ınışt· ' ır . ., 

Paris'le ---Nutuklar araıında benzerlik var 

Pariı, 13 a.a. - Avam Kamarasında 

d
Ç.:mberleyn'in, Daladiye'nin ileri sür 
u··· •. gu delillerden bazılarını serdetti-

gı ve ingiliz başvekilinin de Daladi
Y.e'nin vardığı neticelere vardığı Pa
tıs'te söylenmektedir. 
f İki nutuk arasında şekil ve ifade 
b~rkları varsa da her ikisinin esası 

1 
ır~ir. Fransa ve İngiltere hükümet-
erı arasında yapılan istişarelerden 
~~nra zaten bu netice beklenmekte i

ı. Çemberleyn, büti.in imparatorluk 
namına söz söylemekte idi. 

l11giltere ve Fransa'nın araıı 
bozıılamıyacak 

A.lrnanlar tarafından miittefiklerin 
~:asını bozmak için yapılacak yeni 

1 
ır teşeblıüsi.ın tamamiyle beyhude o
acağı İngiliz mahfillerinde :söylen· 
~ckterlir. İngiltere ve Fransa ş~mdi
l ı alınan hükumetinin sözü garanti o-
1ara~ kabul edilemiyecegini bildirmiş 

1er~ır. Fransa ile İngiltcrenin istedik 
erı sulh, iki taarruz arar.ında husule 
gd~lccek olan gayrisamimi sulh değil-
ır "'A,,.. f"kl · h ·. ·1 utte ı erın tarzı hareketi şü' 
e ız sistematik bir şekilde uzlaşaın~

~hazlık değildir, miittefikler intikam 
ıs · }<' sıyle de hareket etmemektedirler 

lea~at bunların tarzı hareketi, verdik 
r ~ı karar hakkında hiç bir şiiphe b• 
a "'U'lmaktarJır. 

Gazete diyor ki: 
Hitler, İngiltere ile Fransa'yı ayır

mayı ümit etmişse hatasını bugün 
Chamberlein ile Daladier'nin nutuk
larını görerek ölçebilir. 

Ciıııınberlein'in sesi aynen Daladi
er'nin perdesinden çıkmaktadır. İki 
millet arasında olduğu gibi iki hükü
met arasında da mutabakat tamdır ve 
kendilerine tahmil edilen mücadele· 
ye hak üzerine müesses müstakar bir 
barışın temin edileceği güne kadar 
devam edeceklerdir. 

Millete Hitap 
Victoire gazetesinde Gustave Her

ve, Fransa ile lngiltere'nin alman 
milleti ile Almanya'yı idare edenler 
arasında bir fark gözettiklerini kay

dederek diyor ki: 
Chamberlein ile Daladier Hitler'in 

başı üstünden athyarak alman mille
tine hitap etmişlerdir. İki başvekil, 
ülkü meftunu olan milletlerimiz na
mına kinden ari olarak millete müra
caat etmektedirler. 

Hitler Mahkumdur! 
Petit Parisien gazetesinin baş mu

harriri Elie Bois, Hitler'in her ne şe
kilde olursa olsun mahkum olduğu 
kanaatindedir: 

Hitler, ingil iz ve fransız başvekil
lerinin nutkunu, bütün kelimelerini 
tartarak okupbilir. Bu sözlerin teş· 
kil ettiği ağdan kaçamak bulup ge
çemiyecektir. Hitler mahkumdur: ya 
ortadan kaybolacak ve yahut uçuru
ma gidecektir. 

Figaro, Aube ve Ere Nouvelle gaze· 
teleri de ba makalelerinde ayni fikri 
ileri sürmektedirler. HUiasa B. Da
ladier'ni n nutkundan sonra olduğu 
gibi B. Cbamberlein'in nutkunun fer· 
dacırıda da fransız matbuatında görü. 
en ....... zara görüş birliğidir-

l erika'da : ------" u;t[er sulh teklif etmedi ki ... ,, 

r ii..:tetil~1eri,n H'i!er'e cevrıbı 
~~ı.tere ıle Fransa, Polonya hükü 

~etı ıle iöame ettikleri münasebetler 
e Polonyan'ın istiklalini tanıdıkları· 
nı gö termektedirler. Hitler'in nutku· 
~a verdikleri cevab•n esaslı unsuru 

udur. Müttefikler, Führer'e şöyle 

Ncvyork. 13 a .a. - Nevyork Times 
B. Cemberleyn'in nutku etrafında ş11 
mü(a ıeaları yürütüyor: 

B. Çemberleyn'in beyanatı, alman 
hükümetini değiştirmek hususundaki 
ümidinin. bu hükümet tarafından ln
~iltere'yi tatmin edebilecek garanti-

İsvefde • 
Tam tasvip 

Bern, 13 a.a. - B. Çemberleyn'in 
beyanatı, İsviçre matbuatında, diğer 
bitaraf memleketler matbuatının gö· 
rüşü hilafına, tam bir tasvible karşı
lanmıştır. 

Le Journal de Geneve, Çemberleyn· 
in mutedil ve sakin ifadelerini bahis 
mevzuu etmekte ve onunla Daladiye
nin, vaziyeti tenvire şayanı dikkat bir 
şekilde yardım ettiklerini söylemek· 
tedir. 

Neue Zuricher Zeitung gazetesinin 
Londra muhabiri, nutuk etrafındaki 
mütalealarında İngiltere tarafını il
tizam etmektedir. 

J ournal Suisae'in başmakalesi de, 
tamamen İngiltere'yi iltizam eylemek 
tedir. 

Mataristcln'da : 
Sürpriz yok 

BUDAPEŞTE; 13. a.a. - B. çem • 
berleyn'in nutku, hiçbir sürpriz tevlit 
etmiş değildir, 

Müttefiklerin harbden gayeleri ne 
olduğunu tasrih etmiyen bu nutkun 
sulhun akdi imkanı mevcut olduğu 
manasını tazammun edebileceği tah • 
min edilmektedir. Esasen ortada hu • 
susi bir vaziyet vardır : 

Garp cephesinde sükOn hüküm sür· 
mektedir. 

Bulgaı islan' da : 
Umumi inki.ar 

SOFY A; 13. a.a. · - Çemberleyn'in 
nutku, umumi bir inkisarla karşılan -
mıştır. Sulh ümidlerinin bu suretle bir 
kere daha uzaklaştığı söylenmektedir. 

Horve('de : 
''Yapılacak ıey kalmadı,, 

OSLO ; 13. a.a. - Çemberleyn tara
fından söylenen nutkun birçok kısım
ları, evvelce tahmin edilmekte idi. Bu
rada hasıl olan kanaate göre artık ya
pılacak birşey kalmamıştır ve mesele
nin kuvevtle halledilmesini beklemek 
lazımdır. 

. 
ltalya'da • 

us·· l oz sıraıı top arın .•• ,, 
Roma, 13 a.a. - ,S:emberleyn'in nut-

Nevyork, 13 a.a. - Royter Ajansı bil • 
diriyor: 

Amerika matbuatı, Hitlerin "hakiki har· 
he" başlanması ic;in emirler verdiğine dair 
olarak Berlinden alınan haberleri, heye • 
can verici manşetlerle tebarüz ettirmeic:te· 
dir. 

Yeni mali tedbirler 
Cenevre, 13 a.a. - Almanyanın harp za

manına müteallik iktisadi kanunları hak· 
kın.da şayanı dikkat bir umumi raporu ih • 
tiva eden Doyc;e Bank'ı.n 1011 hülteni irad 
vergisine yÜzde elü nisbetinde hir zam 
yapıldığını haber vermektedir. 24-00 Ran· 
marktan aşağı olan iradlar bu nıunzam ver 
giden muaftir. 

Adana sdma Enstitüsünde 

tekamül kurslan bitti 
Adana, 13 a.a. - Eylülün dordün

denberi şehrimiz ııtma enstitüsünde 
devam etmekte olan yüz doktorumu· 
zun tekamül kursu bitmiştir. Kurs ve 
neticeleri hakkında edindiğimiz ma
lftmat ve kanaate göre, doktorlarımı
zın enstitü talimat ve nizamlarına tam 
riayetle enstitüye devamlarındaki in· 
tizam, derselere gösterdikleri alaka 
ve imtihanlarında alınan pek iyi neti
celer, talim heyetini çok memnun bı· 
rakmıştır. 

Al man - Bulgar 

ekonomi müzakereleri 
Londra, 13 a.a. - "Royter" 
Son alman - bulgar müzakereleri ü

zerine, alman tediyatının yüzde yir
misi kliring hesabı haricinde serbest 
döviz olarak yapılacaktır. 

Simav'da fenni havyaTCılık 

Kütahya, 13 a.a. - Simav gölünden 
mühim miktarda istihsal edilmekte o
lan havyarların fenni şekilde imali i
çin vil5.yetçe miitehassıslara tetkikat 
yaptırılmaktadır. 

kunu mevzuu bahseden İtalyan gaze. 
teleri, Almanya'nın bu nutku bir mey· 
dan okuma mahiyetinde karşıladıkla 
rını ehemiyetle kaydeylemektedir. 

Lavaro Fascista gazetesi diyor ki . 
"Artık söz: toplara intikal ctmigtir. 

Zarlar atılmı§tır . ., 

Feci bir kazada 
20 kiıi öldü 

Tokyo, 13 a.a. - Bir tasfiye fabri
kasının elektrik treni dün akşam mec· 
hul bir sebeple 10 metre derinliğe düt 
müştür. 20 ölü ve 120 yaralı vardır. 

Erdünün İngiltereye sadakah 
Amman, 1 3a.a. - Emir Aptullah, 

alman radyosunun imalarına cevap 
vererek, Erdün'ün İngiltere'ye sada
katini teyit eylemiş ve arap memle
ketlerinin milli emellerinin tahakku
kunu demokrat memleketlerin tam 
müzaharetinde görmekte olduklarını 
bildirmiştir. 

B. Gafenko'nun temaslar1 
Bükreş. 13 a.a. - Roma ya Harici

ye nazırı Gafenko bugün Almanya. 
İtalya, İngiltere ve Polonya elçileri
ni kabul etmiştir. 

X Otta va, - Kanada maliye nazırı yiiz
de iki faizli ilk harp istikrazına 200 'mil _ 
yon dolar kaydedild_iğin·i bildirmiştir. 

XRados, :- Devrıalem seyahati yap _ 
makta olan Japon gazetecilerini hamil bu
lunan Nippon tayyaresi. buraya gelmiştir. 
Tayyare Mısıra hareket edecektir. 

x Cenova, - Comte di Savoie adındaki 
it.alyan tran atlantiği, Nevyorka mütevec
cıhen yola cıkmıştır. 
~~rük el, - Romadaki Belc;ika büyilk 

elc;ısı, burada muhtelif resmi teşebbüsler. 
de bulunduktan sonra cuma günü İtalyan 
paytahtına cideccktir. 

• X St~k~olm, - . Af ton Bladet gazetcsi
nın ~elahıyet~ar bır menbadan öğrendiği
ne gore, lngıltere lsveç'e, hu memleket 
tarafından ~arpten evel sipariş edilmi 0 • 

l~n 12 torpıdoyu yakında teslim edecek · ı 
tır. 

X '!lrükse) . . - Polis dört şüpheli şahsı 
tevkıf etmıştır. Bunlardan biri gandl b" 1 
fotografc;ı, di~eri de beri.inli bir ı:aı:te~; ~ 
kadındır. Bunlar Gaııd lımanınd k' d . 
t 

· • ı · . a ı en•z 
• esısaUy e gemılerın fotograflarını e . 
Kerken yakalanmı~'ardır. ç 

x Stokholm, - Meclis b'ır ·11· b"t · "h · • mı ı u c;c 
nezaretı ı rlasına dair olan ka 1• 'h 
nı kaLul etmiştir. nun ayı ası-

X Lon<lra - Lo dl K. . kanunu dü~ k r a~ . amarası malı 
tarafında t da'bkul d~tm~şt!r. Kanun kıral 

. n as ı e ılmıştır. 
x Parıs - İtalyan . L .. B B · ' . . ın venı orı"•• elçısı 

ı~lm~:tl~~nını, bu ıabah Romadaıı i>ariıı: ı 

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

BAYRAGIMA 
T AZİYET 

YAZAN: 

Nurettin Artam 

ATATÜRK'ÜN 
ölümü arkasından yazılmış 
içli yazılardan ibaret olan bu 
güzel kitap basıldı, çıktı. 

Fiyatı: 35 kuru§ 

Kitapçınızdan isteyiniz! 

Bugün 
Çok neşeli bir vakit geçirmek 

i:ıterseniz 

Zenginlik, ihtişam, dans ve 
müziği bir arada toplayan 

ALTIN ARAYA~ ~IZL 
filmini götmek için muhakkak 

U L LJ S sinemasın!\ gidiniz. 

Ba Rollerde: 

DICK TOWELL - JOAN 
BLONDELL 

ilave olarak METRO'nun 
dünya havadisleri 

Seanslar: 14,30 • 16,30 - 18.30 
ve 21 de 

yerlerinizi eveld n krpatını~ 

12•15 '1e"z matinesinde 

KARA ALAY 
ve renk11 MlKİ 

TL: 2193 
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Kurşu nlu kablo ohnacak 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııtı ı ııııı ııı ı ı ı ı ı ıı ı ıııııııııııııı ı ııııaııııııııııııııı P. T . T. Umum Müdürlüiündenı 

1) İdare ihtiyacı için on dokuz ka
lemde kur~unlu kablo kapalı zarfla 
eksiltmere çıkarılmı tır. ny 'nın ir nır ·cephesi Z) Muhammen bedel (90.000) mu· 
vakkat teminat (5750) lira olup eksilt· 
meııi 1 !kincitegrin 939 salı günü saat 
(16) da Ankara'da P.T.T. Umum MU· 
dürlük blnaı;ındaki satınalma komiı· 
yonunda yapılacakbr. 

e d h ·u cephe • var! 
Büyük Britanya bundan yirmı 

beş yıl cvclkinden çolc daha 
milııait ~artlar altında harbe gir
mektedir. Bugün, Brl anya ve 
Franııa donanmaları, dil man dev• 
Jetlerin her türlü donanma kombi
nezonlarına o derece üııttindUr ki. 
onların denizlere hakim olmaları 
muhakkaktır. Yalnız Bri anya do
nanmasının tekmil tonajı. takriben, 
a lman .ltalyan ve Japon harp ge
tnilerinin mecmuuna tekab' 1 et
mektedir: diğer taraftan, franı;u 
donanmasının tek başıruı kuveti i· 
talyan donanma andan aşagı de0 ıl 
dir. Bundan ba ka, BUyük Brltan· 
yanın tezgahta ve İnJaat halinde <>4 

lan 800,000 tonluk harp gemi i var
dır. İn .a edilmekte olan bu eml· 
ler arasında be ane •ıtnot bu
lunmak dır: bunların ikiıi denize 
lndirilmi~. • • r Uçü de yeni yıldan 
evel denize in irilmiş bulunacak
tır. Es i dri ıotlardan Warapite", 
.. Repul e., VI! "Renown", y nı;ı; 

yeni m..lkine ve kazanlarla değil, ay
nı zamanda tayyare hUı:umlarına 

kartı gemiyi emniyet altına alan 
göverte zırhı ile kaplanmak ve bir 
çok ta yare defi topla.riyle teçhiı 
dilme ıuretiyle ba§tBıı a~ağı mo· 

dernleıtiri lmi§ti r. 

Bdtanya'nın kruva1ör ve torpi
dobot programı da keza gaye ~ü

mull UdUr, Britanya donanmaııının 
vazlfeıdni kat Irat ba atab•lecek bir 
kudre te olduğuna üphe yoktur. 
Almanların denizaltı g:milerinin 
ve c:ep kruvazörlerinin bazı mü lrli-
11t ihda1 edeceği tahmin edilebilir; 
ancak, Jngilterede onlarla kolayca 
bllJa çıkılac · ı lunHti hakimdir. 

Diğer taraftan, bugünkü Alman
ya, herhangi bir ablukaya cihan 
barbindekinden kativen daha mü· 

tartlar içinde mukavemet ede

cek vaziyette deti1dir. Bug n o

tarşi plinluına rağmen, Alman}'l
nın, bu bakım 2n 1914 Alrnanyasın
dan ok daha kB li bir vaz\yc e ol
duğu gUn gibi l§ıldrdır. O zaman
ld 1ınartya bir al:•caklı memleket 
idi. Dört yıl üren h rp müddetin
ce, ihraç edebildi inden f la ıtha
llt yapabilmlşıi. Aradaki fark, al· 
;manların memleket dı§ın akı mat
Hlpları 'il altın ihraciyle kapatıl
mı1tt. Halbuki bugünkU Almanya, 
ya.hancı memleketlere borçlu bir 
Alman adır; altm ihtiyatı ve dö
viz', en toleransh bir ölcü ile, 1914 
tekinin yüzde onunu biie bulamaz. 
Hitler 20 ubatta Rayştag'da söy
ledi i nutkunda te litn et i 1 gibi 
1 ti sal ettiği ia e ve gıda malzeme 
ihtiyacının ncak rtlzde 81 ine te· 
kabil! etn.ekredir. 

A !manya ;ayet harpte, a~ veya 
çok abtf lıir el koyma mahi

etinl alacak olan bir hareketle, 
ba ka memleketlerden. mesela Da
nimarka veya , lacariınan'daıı ia e 
ınaddel:ri teınin etmek suretiyle i
a e ve gıda malııemc 1 lııtihsalini 
tamamlama a kalkar a, bu hareket, 
aıı ·eri yardım vaaıtalannın dağıl· 
masmı intaç edccekı ir. Olsa ol&a, 
l arpte melhuz bir kıtlığm önline, 
Almany , am:ak Rııı)•adıın ·apıla
c:n~< o\ım ı;evkiya.tla geçebilir: an
cak, Sovyctler Ilirll"'i ile yapılmı§ 
o•a reni paktta, tabiatiyle krediye 
i tlnat etmesi icap eden t~llmatın 
t m·n edilip edilmediği l':enllz ma
lüm değildir. 

Ma maflb. A tıı.ınya bu zaruri 
f , i;,-açla:Jnı temin etse bite, ablu
ka kendini hisse irecektir. Alman
y • nusyadan m nKanet, i ,e mad

deleri, a•Jar. kömür ve p~tr..ıl ala
bilir; ancak, bava donanmasına la-
2ım olan benzini bu memleketten 
temin edemez. Zira, ru afıneri -
teri bu i e arar maddeyi istihHl e
demedikleri gfüi, ruıı tayyareleri bl· 
le amerikan bem:iniyle i !emek zo
rundadır. Diğ r taraftan, Rusy<ı de
mir cevheri de ıh taç tdcmez: kaldı 
ki, bu c vhcrln demir muhtevası, 
Almanya ihti •acının ancak yüzde 
otuzunu k r ıh abılir. P muk, ıas· 
tik, ni ·cı, bakır 'eya çinko gibi 
ha.rp ihtiyaçları için çok mUhim o
lan mad cleri de Rusya az miktar· 
da istihsal etmektedir. Öyle tah
min edlliyor ki, Alm nvı lhtl acı 
olan demir cevlıerinin bir kı mını 

3) istekliler, muvakkat teminat 

Yazan· Richa rd KEANE 
makbuz veya bankll teminat mektu · 
biyle kanuni vesaiki ve teklifi muh
tevi kapalı zarflarını o gün saat (15) 
şe kadar mezkur komiı.;yona verecek· 
!erdir. 

t veçten almağa kalkacaktır. Fa
kat, bu memleketten temin edil~cck 
olan miktar, lsveç'in geçen cihan 
harbinde teslim etmi olduğu mik
tardan, yani yıl a 3,5 milyon ton
dan fazla olması m ıh emel değil

dir. Almanya, 1938 de 23 mil)·on 
ton demir cevbt>ri i hal etmiıttir; 

bunun on milyon tonu Franr.a. Bel
çika ve İngil ercdendir. 

lmanya'nın, Rusya ile yap· 
mı~ olduğu pakt sayesinde, 

kendi ekonomik vaziyeti için lamr 
olan müddeti uzattığına ~üı)he yok
tur; fakat bunı.mla kendini teminat 
altına aJmı addedemez. Bu böyle 
olmakta beraber, diğer taraftan, 
yapmış olduğu bu pakt yıizünrlen 
mi.ittefl :i olan İtalyayı çok zor bir 
vaziyete sokmu tur. 

Ruı;ya', uzak şarkta istediği gibi 
hare et edecek bir vaziyete girdi~ 
için, Japonya, lngil tere'ye karşı 
bir muhasım olmak muhatarasım 

göze alamıyacak derecede kendini 
tecrit edilmiş buluyor. Japonya. 
bugünkü şartlaı altında, Britanya 
ile Franaa'nın kendisiyle olan tica
rı münasebetlerini kestikleri tak· 
dirde onu tehdit eden ekonomik 
tehlikeleri bile ri ke edemiyecek 
bir hilldedir. Buna mukabil, İngilte
renin Akdenizdeki mevkii kat kat 
daha m\1'ait bir durumda hr. 

fngil ere ile Fransa. netice Uze· 
dnde mutlak b'r surttte tesirini 
gö \erecek olan da.ha ha .ka iki ı-üç
hanlıkla harbe girmektertirler. Bun
lardan biri, Almanya'nın biltiln 
fabrikaları. du~ınan hava ıılı1hının 
failli yet çer!;eYt •İ içinde hulu.,mak· 
tll ır , bu ll h, l an ... •~rn••~• 

9.a.lini her an ciddi bir surette aksa
tabilecek bir mevkidedir. Diğeri de, 
İngiltere yalnız harp ihtiyaçlarını 
Amerika an ıerbes çe temin c~miş 
olma.ki kalmıyacak, aym .zaman
da, alman tayyarelerinin tamam yle 
faaliyet u.ha l dışında kal&n do· 

minyonlarda yeni bir 1 a donan
ması in:;ıa ve imal ettireoilecek bir 
mevkide bulunacak:tır. Harp ne ka· 
dar uzarsa, bu rüçhanlıklar da o 
nispette ehcmiyet keapedecek ır. 
Bundan baska, İngiltere ne Fran
sa, inandıkları müşterek lıir dava İ· 
çin harp etmektedirler. Halbuki. Al 
manya. polis şefi Himmler'in de de· 
diği gibi, yalnn; ordıılann, donan
ma ve tayyarelerin çarpı ığı cep
helerde değil, kendi memleketinde 
gözle görülemiyen "dahili cephe· 
de" de harp etmek zorunda kalınl§· 
tır. 

Ankara Bo rsas ı 
13 tlkte~rin 1939 fiyatları 

ÇEKLER 

Londn. 
Ncvyorlr 
Parir. 
Mil no 
Cenevre 
Aııu.tcrdam 
Bcrlin 
Dr 'k'd 
Ati na 
Sofya 
Prag 
Madrid 
Varşo"a 
Bud.ape~te 
Biıkrn 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
'.Mo5kova 

5.2 
'\J0.025 

2.96875 
6..S!I 125 

2!!.20 
69.13 

21.765 
0.97 
1.5875 

13.IS2S 

23.28 1S 
0.95ZS 
2.49~ 

30.6125 
31.00S 

Kapanı• 

S.2/ı 
1.29.83 

Z,95875 
6.59125 

29.20 
119.13 

2l.76S 
Q.97 
U87 S 

ı3,1 zs 

23.28875 
0.9~25 
Z.'95 

30.6t2S 
sı.oos 

ESHA.M VE TAHViLAT 
193S Türlt 
Borcu 1. 1940 19.40 

( Pe,ın ) . ,~_. ...... ~~ 
Ergani 19.56 19.56 
C. Mtıkeı 
Banka ı 98.- 98.

{ Pcıtin ) 
Mumeuil 3'2.10 32.10 
Not ı Hırıılarını!a ralcım bulun -
mıy~n dc.,izl~r irin fı7at ce•cil 
~ilmtmiştir. 

) Şartnameler, Ankııra'da P.T.T 
levazım, Istanbulda P.T.T. levazım 
ayniyat şubesi müdürltiklerinden 450 
kuruş mukabilinde verilecektir. 

Mon J 
Ankara P. T . T . 

den: 

(4736) 14701 

• 
ı ş e r ı 

Müdiirlüğ-iin· 

Ankara merl;e;ı; postanc'li gişele· 
rlnden kabul olunan müraı.elatı yuka
rıya çıkamıak üzere ı;atın alınan vin
cin montaj i~i açık eksiltmeye konul
mu tur. Keşif bedeli 731 lira 75 kuruş 
tur. Şartname .. i müdürlük kaleminden 
alınalıilir. l'tuvakkat teminat 55 lira
dır. 1steklilerin 24 birinci teşrin 93il 
salı gunii s;ıat ıs te (bu i i yapabile
ceklerine dair Ankara nafıa mUdüri· 
yetinden ve •a yapı ve imar i~leri re
isliğinden a cakları ve 2490 No. Ju 
kanunda ya.nlı vesaikle) birlikte P. 
T. T. müdürlüğünde müteıekkil ko. 
misyona müracaat etmeleri. (5191) 

15141 

M emur ve m "vezzi 

o ınoca f' 

P. T. T . Umum\ Müdurlüg\inden: 

l - İdaremizin münhallerhıe alı • 
nacak memur ve müvezzi için müsa. 
baka imtihanı yapılacaktır. 

2 - lıteklilerin hüviyet cüzdanJ, 
Mektep gehad:tnamesi, sıhhat raporu, 
a~ı kağıdı, 1:abıta ve adliyeden musad· 
dak iyi hal kağıdı, askerlik vesikası, 
dört fotoğraf ve bir dilekçe ile (ha· 
len memur olanların sicil cüzdanla· 
dyle dilekçeleri) 21 tc riniev l 939 \------·-··-· ' 
1 üğiine müracaat eylemeleri ve bun• 
ların 788 sayılı memurin kanununun 
dördüncü maddesindeki şartları haiz 
olmakla beraber devlet memuriyetine 
ilk defa gireceklerin 30 yaşın ı g-eç-

iş bulunmaınalan . 

3 - Memurluğa alınacakların en 

CEK. DEFT1~(HE 
IMZAATAH 

e,OYOK EL 
OLAC KTlll 

TÔQ,K( 
ıs 

e,ANKASI 

Ki ra lık ta rl 
Vakıflar Ummu Müdürlütürıden : 

Mevkii Nevi Muvakkat teminat 
Lirı Kr. 

r.~ hammen ne !'.{ 
kirası Lira 

Üç taş Tarla 4 so 
Yukaıda evsafı lizımeıi yazılı tar la teslim gfuıilndtn it' ~r .n üç 

müddetle ve a~ık arttırma yoluyla kiraya verilecektir. f 11ıııe i 
939 çar a.mba günU aaat 16 da vakıflar umum mlidürlil ü varid t r:ıü ır· 
lU!ünde yapılacaktır. Tutmak 9c §lr,larını görınek i tcy.:mlerin adı g"ÇC ı 

müdürlüğe miiracaatlan. (51'14) ısı rı 

Odun ve Arpa a ınacoM 
Urfa Gümrük Muhafaza Taburu Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin %7,S 
Cinsi Mik<lan edilen teminatı Sureti İhalenin saatı 

kilo lira lira ihalesi günü 

Odun 9i8000 24450 1834 Kapalı zar! 25.10.939 çarşamba 9,30 

Arpa 595200 17856 1340 Kapalı zarf 26.10.939 perşembe 9,30 

A -Yukarıda ya.zıh dokuı yüz yetmi' sekiz bin kilo odunla beş yih 
d . .,k an be~ bin iki yüz kilo arpa Urfada gümrük taburu karargah binaıMn
da kapalı zarfla satın ahnacaktır. 

B - Talipler ihale aatindt'n bir saat evel zarflarını komisyona verml~ 
bulunacaklardır. 

C - artnameleri okumak istiyenler A. fıkrasında özü geçen binadaki 
~atm alma komisyonunda her gün okuyup ve bedelsiz olarak alabilirler. 

D - T tekliler görmek istedikleri kalemin hizasında gösterilen teminat 
aı.çesini Urfa gümrük veznesine yatırıp vezne makbuzu veya banka mek· 
tubiyle şı.rtnamenln dordilncil maddesinde kendilerinden istenilen veııik 
!arla birlikte geJeceklerdir. ((517-4) ısıog 

Ekme li un ve sade yağı olanacak 
J andarma 1 inci Alay Satın Alma Komisyonu Batkanlrğından 

Cinsi Kilo Tutarı Muvakkat teminat İhale ilnü saati ŞekU 
Lira Kr. Lira Kr. 

Ekmeklik 
un 647000 80S75 00 6066 00 26.10.939 Per embe ıs de Kapalı 
Sadeyağı 24000 24000 00 1800 0[) .. " .. .. " 

l - ÇanakkaJedc birinci J. alayının 1. 11. 939 tarihinden l. 8. 940 gil· 
ni.ı sonuna kadar ihtiyacı bulunan yukarıda yaılı (2) k lem erzakln hiu
larında gösterilen gilncle Çanakkalede J. ikinci tabur karargfilıında t~ • 
şekkül eden satın alma komisyc>nunda eksiltmeıi yapılacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ib~le günii saat (14) de kadar lcomU.. 
•ona teslim edilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler para ız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
4 - İç ve dış zarfl&n r.ahibi ara fından temhir edilmi~ olacaktır. 

(4978) 15114 

..... ...... "t:.- ---·~··' t r ... a., .... tJilir 
üvezıilerın de llk me cp mezunu 

olmaları lazımdır. 

4 - Miiıabaka vilayet P. T. T. Mil· 
dürlüklerinde 23 Teşrinicvel 939 pa
zarteıi günü saat on dörtte yapılacak
tır. 

5 - Müsabakada muvaffak olan li· 
se mezunlarına 20. orta mektep me
zunlanna P.T.T. memurin kanununun 
hlikmilne göre şimdilik on lira ve mü· 
vez.ıilere de yediden on liraya kadar 
aıli maaş verilir. 

6 - Süwri milvezıillğinl iıtiyen
ler dilekçeJcrinde bunu tasrih etmek
le beraber bir hayvan tedarikıni teah· 
büt edcceklerdlr. Bunlara bet lira 
yem bedeli "erilecektlr. 

7 - Baıka dairelerden naklen gele
cek olanlar müsabııkay tlbl olmakla 
beraber kendilerine umuml hüklimler 
daire inde maaş verilir. 

8 - Müsabakada muvaffak oJanla· 
rın idarece teklif olunacak herhangi 
bir yeri kabul etmeleri ~ttır. 

(5225) 15183 

Talik hal kası hnarak 
P. T. T. U. Mild üı-Hlfünden ı 

1) İdıue ihtiyacı iç in l00.000 adet 
Talik halkası açık eksiltmeye çıka
rılmtştır. 

2) Muhammen bedel (3000) muvak· 
kat teminat (225) lira olup eksiltme
•l. 20 Birlncltef. 9311 cuma gilı:ıil saat 
(16) da Anka ada P, T. T. Umum Mü 
dUrlilk binaatndaki utınalma komiıo· 
yonunda yapılacakttr. 

3) 1 ttkliler, Mu akkal teminat 
makbuz veya banka temina · mektu· 
bil~ kanunf v ·ika.larını hamilen mcz
kO.r glin ve saat e o komisyona müıa· 
cBAl edeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
Levazım, lstanbulda P.T.T. Levazım 
ayniyat ubesl Mlldilrlüklt'rinden be· 
delsiz olar.ık verilecektir. (52~4) 

15215 

Avrupa'don dönen 

tal ebeler hakkı n da 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

P. T. T. İd~rcsi hesabına Avıup.ı· 
ya gönderilip de vaziyeti hazıra do
layı siyle tahsillerini ikmal etmeden 
dönenlerin en geç 20 te1rinievel 939 
c;uma günü ak~ıua kadar Yüksek 
Mübendi Mektebi Dircktörli.iğline 

müracaatları, adr~s lerine yapılmı'j 

tebliğ mak:amına kiim <'lmak Üzere 
i l.an olunur. (5255) 15216 

Dıvar insaa ı 
Ist anbul belediye indenı 

Be ikta ta Abbasağa çocuk bahçe-
lnln ihe a d>varı inşaatı ile tevsiatı

na alt işler kapalı zarf eksiltmesine 
konulmuştur. İhale 16 - 10 - 939 pazar 
tesi güttü aat 15 de claimr endimende 
yapılacaktır. Muhammen bedell 
16672 lira 37 kuruş ve ilk temtna l 

12SO lira 43 kuruştur. Şartname 83 
kuru§ mukabilinde fen işlt:ri mil tir
li.iğü kaleminden alınabilir. Taliplerin 
ihaleden 8 gun evci fen İJlcr1 mildür
lilğüne milrac:aatla alacakları fennt 
ehliyet ve 939 yılına ait tkar t odasl 
ve ikaJan ve ilk teminat mak Juz veya 
mektuplariyle 2490 numaralı kanuna 
göre hazırhyacaklan kapah zarfları· 
m ihale günü saat 14 de kadar latan • 
bul b~lcdiyesi da'mi encümenine ver· 
mel eri. 
(7751-4924) 1'1915 

Elekt rik işle ri 
Matdin Belediye.sinden : 

l - Belcliyenln mcveu elektrik aaıı • 
tr.ılına 120 ılll 130 bey r ve 110 kilov•t 
takatt~ blr Dizel elektrik gruf'Unuıı tesia 
ve ilJv 1 24 O sayılı rttırm'l, 'eksiltn'le 
ve ihale kııııunu mucıbi ce (12061) lira 
(60) l..·1ıruş bedeli in: lfle ve kapalı ~arf u· 
sullyle eksiltmeye koıııılmu. tur. 

2 - Ekı;llı.nıc 25-10-1939 çar amba ııUnil 
·aat 10 <la bclrıliye d•lreslndc ıoplanat'ak 
belediye cnciımımi tarafın an yapılacak ~ 
u~ . 

3 - Bu işe glmı k isti enler (904) lira 
(61) kuruı muvoıkkat temi tla kanunun 
llYİh etti·; v1: sart ıne e yalllı vcs ka· 
lırr aynı glin sut ı.l .:uza kn ia.r be edıy 
rcısliğ'ııe vermeleri ı · ı;ımdır. 

4 - lııteklllet ek il ıne artn mcsi ve 
proıcleri l> ardin b~l diye in.de görebl!c. 
cck eri gibi par·ısıı olıırak '<Uretltrırü de 
al bilirler. 

$ - ihale fiinu u t ılol:uzıJ;ın on 
gelecek c:Cllflcr ı oııla c:ç'h e ı olsa 
hi kabul c:d lıne,, .,Q 7-Sl!l!:'} '~il 1 

~ Ü o''asa te ın 

Çoruh Valiliğinden : 

Ulu azete inin 2 -evJii 6 O T. 
evd 939 tarihli nu&l:a•.:ınt a inti r 
eden Hopa Borçka olunıl ki 5 köp
rünlin betonarme tabliye in aa ını 
Oiğer i !erle birleştirıli p ycnhlen cl:
siltmeye konulması Nafıa Vı:kiilc i 
şoseler Rei li ,inin 2-10-93 tarih e 
1l868 ayılı tel yaı:ı larile lıi idi ritm iş 
oldu· undan eski ilandaki i !erin ek
siltmcdı:n ':\l<lınlmı§ old~ıgu illin olu· 
nur. (5276) 15219 
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Bir lngilizce mütercimi 

alınacak 
Milli M·· 

Vek'l udafaa Vekaletinden : 
llıiiter~ e~ tercüme şubesine bır ınyilizcc 
~raıısızc~ ~lınacaktrr. Aynı zamanda iyi 
1 tııtilıaııd bılen tercih olunur. Yapılacak 
11erileceka il ehlıyeti sabit olunca bidayette 
terılecck ere~ 1.60 liradır. Bu ücret gös • 
bılir. 'J' ıncsaı ıle 210 liraya kadar çıka, 
birlikte allp olanların hal tercümeleriyle 
caatıary 11v1ekatcte birer istida ile müra · 

2 
n olunur. (4914) 14875 

Cenereytör alınacak 
ıı:ttn ~ M. V. Deniz Merkez Leva-

1 atrıı Alma Komisyonundan; 
olan lk'Tahınin edilen bedeli ( 25250) !ıra 
llakııa 1 •det CenereytörUn pazarlıkla mil 
~•rteıt .. 16=10-939 taril ... ıe rutlı:van pa
llıiite~ k~nu saat 14 de vekalet binıısır;ıda 
tekti e kıl komir '"muz~a icra edıle· r, 

aır!ık· 1 ~0 kuru, bedel ile tartnamuinı 
rıı.cııtt 1111Yenlerin her glln komisyona mil 

3 arı, 

1893 )j 1'.!Unılcaun 'Clrmek istiyenlerin 
rııınr ra. 75 kuruılulc illr teminat ve ka· 
ları bv~ıkıları.nı vı '<omiıyonc~ olmadı~ 
tiin 1.,.kındakı evrakı ile blrlıkte bellı 
tııalı Va U.ıı.tte komiıyonda hanr bulun 

rı, (i90I) 14891 

Musiki Gd. Erbaş hanrlamcJ 
Orta okuluna talebe almıyor 
1 ~· M. Vekaletinden ı 

)et( b'Ankarıda riyuetl çümh~r bando he· 
ıırıa. ına11ndak; musiki godiklı erba, ha 
lara.lı:ına orta okuluna yatılı ve paruu o 

2 talebe alınmıya ba,lanmıetır, 
fıtt d Okulun tahsil dereceıi ortadır. Ay-

3 il tnealeki denler okutulacaktır. 
il) - Kaydı kabul eartları : 
b) ~C.• sınıflı ilk okulu bitirmi• olmak, 

lıenk)' U~udunun te~ekkülatı dilzglin ve •· 
c) 1

• ~ıha ti. yerinde olmak. .. . 
•ilı:ly lı.i1ız, dıt. parmak teıekkullerı mu • 
tı dile e .. verişli olmak (dişleri tamam, ai· 

d) Zıtıın, elleri tabii) 
'te 1 ~cndisl ve ailc&i kusunuz bir ahlak 

e) ec Ye uhibi olm:ık, 
la oı 1'crki ta.hail müddeti iki &eneden faz. 

1) ~aınak, 
boy v 4 • 17 Ya$ında olmak ve yaşlara ait 

t) E, atırltkt:ı bulunmak, 
terir 1 vhelce ı:-ordil il tahsil derecesini ırös. 
bulunı: kdctname veya tud:kıı.ameyi haiz 

h) G~ld:" 
•at1ı1r d 1111 okuldan. darsten, vukuattan, 

i) Şeh~n~ınlırından cıkanlmı' olmamak, 
lııııınak ırlı olmak ve muıikiye heveali bu, 

4 . 
'ller1eri" Bu Şartlan taşıyanlar buludukları 
tekler n ••kerlik ,ubelerine müracaat ede • 
lccri liıve l$lterllk ı;ub.!erinde bulunan u
:ı:ırJıllna e. 0 rta okullarla, Gedikli erbat ha· 
tartları 3rta okullarına alt kaydı kabul 
•uho Yo~ 3, Yazıb vesikaları tamamlatıp 
ftttiıl'iru ıle Ankarada u er? li•eler mU • 

ı,,,~alne röııderi\ecektir . 
\ekliler 1•rd4 adrnler sarih olaçaktır. İl· 
lercıe11 h ~attılnıadıkça bulundukları yer • 

S - }{ •r~lıet etmiyeceklerdlr. 
n k " &7~ı lıabul için askerlik şubelerl-

e •dar d ~ • , . •• ,..:- n~o .... ııı. 
evam ediJeçe tır. f( (4940) 14897 

Orabük koku alınacak 
ıt\'M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

18Yonundan: 

ih;ı - 250 ton karabUk koku kapalt zarfla 
(712eye ~onulmuştur. Muhammen bedeli 

2 
5> lıra olup ilk teminatı (535) liradır. 

ıı d- İhalesi 27,10.939 cunıa gilnU saat 
Yap 1 e Vekalet satın alma komisyonunda 

3 ı acalttır, 
l"lilebf Sartnamesi her ıriln komisyonda ırö-llr, 
dej -;-- htelrlilerin kanunun 2, 3 cü mad
tup~rı~de yazılı ve aik ve teminat mek
•tt trıyle birlikte belli günde muayyen a· 
"•arı bir saat eve) zarflarını komisyona 

ııne\ıri lbımdır. (5168) 15114 

Haki asfarhk bez alın eak 
~- M. Vekaleti Satın Alma Ko-

trıi YO d • hun an : 
(2~)eh~r ı:ııetresine tahmin edilen fiyay 
tı\e Yırrnı dört kuruş olan 10.000 on bın 
lın tre h!kl aıı.tarlık bu pazarlıkla aatın a
te jt:\ktır, 1halesl ııs. 1. teırln ll39 pazar
(S' tUnU saat on birdir .• Kati teminatı 
na ISO) ~c yUı altınıs liradır. Evsaf ve ,arı
k ın~sı bedelsi:ı: olarak vekli.let satın alma 
11 °tniıyı;ın\lnllan alınabilir. 1neklilerin ka· 
tıll~un emır etti~i Lelıreleriyle ihale 5aa
C ~ a M. M. V. ~a ın alına Iıomiıyonuna 
~eri. \5266) 1S217 

........__LEVAZIM AMIRLlCI 

Kuru f asülye a!marak 
A. Arıkar Levazım Amirliği Satın 
lına Komisyonundan : 

ıe 1 "'."" Konyadaki kıtaat ve müessesatın 
,11~•lı1t ihtiyıcı olan 90,000 kilo kuı'\ı la
k h&ı kapalı zarf u&uliylt ekıiltmeyr 
0:ın11şt11r, 

>'• - Sartnamul Ankara, luanb~l, Kon
rı dt..,, Amirlikleri &atınalma komısy,,nla· 1 •dır. İstekliler okuyabilirler, 
ıııu1ı - lşbu 90,000 kilo .kuru fasul)'anın 

4 
1111ınen tutarı 13050 liradır, 

faı ._ Sartname indeki yüıde 25 miktar 
tı :aılyJe dıı.hil o'du 'u halde ilk temina· 

5 
223 lira 44 kurudur. 

ıaırıb E:kııltme 18 B'rinciteşrin 939 çar· 
6 a ~ıinil saat 11 de 

•t - İstekliler 18· I. Te$. • 9?9 ıı:iin ıa. 
d ('' kadar teklif mektuplarını Konya· 
lla , v. Amirlif.i ıatına!ma komisyonu 

1 '"'• 1 1"ına verecekıe~dir. (4930) 14893 

600 ton b ğday 
alınacak 

..\I ..\nkara Levazım Amirliği Satın 
l?ı.• Komisyonundan : 

10 
1 

- lkinc.te rin 939 b> ından eyliıl 940 
lg 11fn• kadar ıhtiyac ola-. 600 ton buğday 
tıı 0.939 B~3t 10 30 da kapalı zarfla ko, 

;Yonuınu7.da ek~•·,rrıeve konulacakt~r. 
2~00 - i'Phmın bcdelı 36000 ve ilk temınatı 

1 
3 lıraılır, 

3~s - $artları ve evsafı Kolordumuzun 
4 

18 Yılı kitabındakinin llynıdır. 
ıra UJ Her kıtıııı her yerde ve her zaman 

~ ebilir. 
ç ıo - 1'eklif mektupları 19-10-939 saat 
~i kadar Erzurum uker! 11tınalma ko· 

ıyununa v rilmııı olmalı' • (4987) 
H983 

-. ---- - "" t .. 
-~ ~ . 

ULUS -7-

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : , , 
E rum mmtaka levazım relalığı 

ı - rzu Jk' , · 1 komisyonundan 1 ıncıteırın 
~~~n:ı:ı~an eylül 940 sonuna kadar ihti
yaç olan 400 ton Arpa 20-10-939 da ıaat 
10,30 da komisyonumuzda kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulacaktır. 1 2 _ Tahmin bedeli 16000 lira ilk tem • 
nat 1200 liradır, Şartname ve ev~af, kolor
dunun 374 sayılı kitabında oldu.gunw.ı ~y
nulır. Bu kitap her yerde her gun gorüle-
bil!r. 3 

3 _ Teklif mektupları 20:10-.9 9 saat 
9 30 da komiıyonumuı:da verılmış olına· 
1ı'c11r. (4988) 149114 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi5yonundan : 
1 _ Kırklareli garnizon~ için 039 sene

si ihtiyacı olan 1,110.000 kılo yulaf kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmu,tur: k 

2 _ Kilosunun mulıamm~n bedelı 5 . u
ruı 25 santim olup ilk temınatı 4184 lıra· 

dır · ·· ti i _ İhalesi 28-10·939 cumartes~ ,i'lın 
saat 10 dadır, !stek!iler şart!'laınestnı her 
ıtlın Kırklııre' Aı;, Sa. Al. Ko.nunda gö-
rebilirler , ... d 1 · 

4 - Talipl rin kanunun 2 . 3 ,m""' e erın 
deki vcsı;k ile teminat ve teklıf mı;ktup · 
!arını belli gün ve saat.ten en• az b:r ~aat 
evetine kadar Kırklare!ı aqke:ı satın a.tl'a 
komisyonuna vermelerı, (5030) 14994 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı _ Kırklareli ıı:arnizon~ _için 939. ~ılı 

ihtiyacı olan 90000 kilo pılavlık pırın<; 
kapalı zarf ile münaka•aya konulm~şt~r, .. 

2 _ !hale.i zs.10,1939 cum:ı.rtesı gunu 
saııt 10 da olup kilosunu~ muhaınme'.' be · 
<leli 25 kuru~ ve ilk temınatı Ui87 !ıra 50 
kuruş olup şartname ve evsafını her ırun 
komisyonda görebilirler, 

3 - isteklilerin kanunun 2 · 3 madde 
Jerindelci ve lkaları ve tekl ı f rr.elıtup,'arını 
ve teminatlarını h:ıvi ztrflarını bellı gun 
ve saatten en az bir sıat eveJine kadar sa 
tın alma komisyonnna vermeleri. 

(5031) 14995 

53 .o 1 Ho 1.m ahna~ak 
Ankara Levazım Amirlı;ji Satın 

Alma Komisyonundan : 
1- Antalya'ılaki kıtaatm senelik ihtiyacı 

olan 538.000 kilo unu kapalı zarf usulile 
eksilt.ııeye konulmu tur, 

2- Sartnamcsi lsvarta tümen satınalma 
komisyonunda ve !star.bul, Ankara leva 
zim amirlikleri sr.tırıa 1 nıa komisyonunda
dır. İstekliler şartnameyı komisyonlarda 
okuyabilirler, 

3-- hbu 538.000 kilo unun muh3mmen 
tutarı 59,180 liradır. 

4- Sartnaınesirvlcki. yüzde yirmi ~~.& 
mikdar farl.15ı da dahıl olduğu halde ılit 
teminatı 4200 liradır. . . 

5- Eksiltme 21 • 10 . 1939 tarıh:ne te· 
ındilf eden Curıuırtesi ııünli 1aat 16,30 da 
İspartada tumen satınalma komisyonunda 
yapılackur, . 

6- İstekli) er 21 . 10 • 1939 Cumrtesı 
ırünü saat 15,30 za kadar teklif m.ektup· 
larını !sparta tümen atınalma kom11yonu 
ba~ n'ı~ına verecek vey!lhut ~Onıe:\crcc.ek
lerdir. Bu aaattan sonra verilen veyahut 
cönderllen mektuplar alınmayacaktır. Sa
at ayarı ttlmen daire saatlle yapılacaktır. 

7- 2490 sayılı kanunun hükUmlerlne ve 
bilhas a 32 maddesine uygun o)mayan 
mektupların s~hipleri eksiltmeye içtirai< 
ettirilmeyecektir. (5082) 15032 

550 ton yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Edremit ve Ayvalık ıarnizonu bir

liklerinin senelik ihtiyaçları olan 550 ton 
)'ulaf'ın tekrar talip zuhur etmediflnden 
pazarlığa konulmu,tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (24750) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 1856 lira 25 
kuruştur. 

4 - Pazarlık 27-10-939 cuma ırUnU saat 
10 da Edremit Tüm ıatınalma komisyo
nu binasında yapılacaktır. Teklif mektup
ları uat 10 da me;ıktlr komiııyona teslim 
etmi'I olac~klardır, 

S - Şartnameyi görmek istiyenler her 
giln iş saatinde komiıyona miiracaat et• 
ıin!er, (5211) 15165 

Kayıtlan yapılan 

terzi işiçilere 
Ankara Levazım Amirliii 

Alma Komisyonundan ı 

Satın 

-4 - Evııaf ve tartlar 1.ıanbul, Ankara 
Lv. lmirliği ve Balı.kesir kolordu ıaatm al
ma lromil}'onlarmda görtilebillr. 

5 -Ekailtmey~ konulan 525 ton unun 
toptan teklif yapılacağı gibi her garnizona 
ait miktar için de ayrı ayrı teklH ve ihale 
yaprlabilir, 

6 - Taliplerin muvakkat teminatlarını 
havi teklif mektuplarını ihale aaatından 
bir saat eveline kadar Balıkesirde kor sa
tm alma komisyonuna ma.lı:bıa mukabilin • 
de teslim etmeleri iti.zumu ilin olunur. 
(Postada vıı.ki geçikmeler muteber de • 
i{ildir. 
Muva.kkat teminat 
Lira Kunıı 
2015 62 
1Z3? 50 
1078 13 

(5281) 

Miktarı 
Ton 

250 
150 
126 

15222 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli garnizonu idn 120000 

kilo kuru fasulye kapalı zarf uıuliyle mü
nakasaya çıkarılmıştır, 

2 - Kilosunun muhammen bedeli 14 ku
ruş 50 santim olup ilk teminatı 1305 li
radır. Buna dair evsaf ve şartname her 
giin kom's:vonda görülebilir. 

3 - İlıalesi 4 - ikinci tee, · 939 cumar
tesi giınü s:ıat 10 da yapılacaktır, 

4 - Talip olanların kanunun 2. 3. mad
delerindeki vesaik ile teminat ve teklif 
mektuplarını havi zarflarını belli giin ve 
saatten en az bir saat eveline kadar Kırk
lareli aı':cri aatın alma komisyonuna ver
meleri. (52:lZ) 15223 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
42 ton sade yağ alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 16· IO·I 939 pazarte11i günü s:ı.a t 
14,30 da lst. TopiıaneJe levazım amirli~i 
ııatın alma kom'syonunda yapılacaktır, 
Tahmin bedeli 39900 lira ilk teminatı 2992 
lira 5Ô kuruş ur. ŞartııRme~i komisyo.nd:ı 
cö~ülür. İsteklilerin k~nuni veslkalar1ıyl; beraber belli saatte komısyona ıtelme erı, 

(5283) 15224 

I' uru fasulye a~ınacak 
Anlcara r evazım Amirliği Satın 

Alma KomiGycnundan : 
1 _ Tün en b'rı!kieri ihtiyacı için 9 

taksitte 193 tv1 kuru fr:ınıl) e kapalı za~f u
suliyle eks ' Jmı:: yapılarak mukavel;ye oag
lanac cır. E,saf ve şartları ko.mıayon~~
dır. Muhanııneı b deli 2'.l'ıOO lı~, ·~ ılk 
t~miııatı 'ZZ27 lira SJ kuruştur. __ I,ı;Lesı 1 -
2 ind te , ·n • 9:\9 car~:ımba g•ınu s~at 1. ı 
d

1

edir. İsteklilerin belli giın ve s~atten hır 
saııt evelinc hı.dar tc!:lif ve temınat ı:nck
tı•p'arını komisvon batkanlığına vermış o
ıa'c~k'ardır, (5285) 15225 

Odun a~ınaca 
Ankara Levazım Amirli~i Satın 

Alnıa Komisyonundan : 
ı - Tüıncn merkez birlıklerinln ihtl · 

yacı için 9 taksitte 2795 ton odun kapalı 
ıarf usuliyle eksiltmesi yapılarak muka • 
veleye bağlanacaktır. Evsaf ve ~artları ~o
misyonda ır. Muhammen bedelı41425 hr~ 
ilk teminatı 310S lira 88 kuruştur, İhalesı 
l0-10-939 günü aaat U dedir. teklilerin 
kanunun tariiatı dairesinde teminat ve tek
lif mektuplarının belli gün ve saatten bir 
saat eveline k~dar komisyon başkanlığına 
vcrmlı olacaklardır. (5286) H226 

Kavak veya meıe direği 

alınacak 
Birinci Umumi Müfettitlikten: 

ı - Sason bölgesindeki karakollar 
arasında çekilecek telefon hatları l • 
çin yüzde beti (7 - 8) metre ve geri 
kalımı (6) metre uzunluğunda tepe 
muhitleri 0,40 ve diğer muhitleri 
(0.40 - 0.50) metre olmak Uzere (5800) 
adet kavak veya me~e ağacından ma
mul direk kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2- Bu direklerin (900) adedi 
Baykan, (2350) adedi Mutki, (1500) 
adedi Kozluk ve (1000) adedi Sason 
kazaları dahilinde gösterilecek yer • 
!enle teslim alınacaktır, 

3 - Direklerin birinci kanundan 
nisan ayı on beşi arasında kesildikle· 
ri vesalkle iabat edilecektir. 

4 - Direklerin tahmin olunan be • 
deli (21350) lira olup muvakkat temi· 
nat (160L25) liradır. 

Cebecide Ankan LV. aınirliıl:i giyecek 
anbarında açılan askeri dikim ev.in.de. ça .• 
1ı mak üzere kaydı yapılan terzı _ıı~:lerı
nin 14.10.939 cumartesi 15.10.939 gunu sa • 
babı saat 8 de anblr müdürlüğıine mıira • 
ca:ı.tla~ı lüzumu il.n olunur, 

5 - Mukavele projesi, eksiltme ve 
fenni şartnamesi Diyarbakır'da nafıa 

ı szoo mıigavirliğinden parasız alınabilir. (5264) 

Un aınacak 
Ankara Levazım Amitliği Satın 

6 - İhale 31. Birincite,rin 939 salı 
gilnU saat onda nafıa müşavirliği oda
sında mUte§ekkil komisyonca yapıla
caktır. 

Alma Komisyonundan : 7 - İstekliler 2490 1ayılı kanuna 

ZtRAA T VEKALETi 

Bir memur ulınacak 
Ziraat Vekaletinden: 
Etlikte Bakteriyoloji esntitüsün· 

de münhal bulunan - 20 • lira asli 
maaşlı katipliğe müsabaka ile bir 
memur alınacaktır. 

Taliplerin: 
1 -Memurin kanunundaki evsafı 

haiz bulunmaları, 
2 - Hiç bir mektebe devam etmi

yeceklerine dair teahhiit vermel~ri 
şarttır, İsteklilerin evrakı müsbite· 
leri (tahsil veıikası, bonservisleri 
tercümei halleri dahil) ile nihayet 
birinci teşrinin yirmisine kadar Zi
raat Vekaleti Veteriner işleri umum 
müdürlüğüne müracaatları ve müsa
baka imtihanının da birinci teşrinin 
yirmi üçüncü pazartesi günü saat on 
da Veteriner işleri umum müdürlü· 
ğünde yapılacağı ilan olunur. 

(5142) 15108 

Pulluk, Diskha'O ve Mibzer 
alına ak 

Muhtelif mantara n k 
inhisarlar Umwn Müdürlüğünden : 

Cinci 

Şarap galon mantarı 
26 X 45 ebadında 
Şarap şiseııi mantarı 

24X45 

Mlk. 

125.000 A, Sif 

60C,000 " " 
Likör mantarı 23X35 200,000 ., 
Rakı mantarı " 
20X25 ebadında 10.000.000 .... 

Muhammen B. %7.5 teminatı Eksilt. 
Lira Kr. Lira Kr, Şekli aa<1tİ 

1250,-

5724,-
1879,50 

35000,-

93.75 

.. 2930 
140.96 

2625.-

Pazarlık 14 

ıs 

15 30 

16 
1 - Şartname ve kalite nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktan 

yazılı mantarlar pazarlıkla satın alınacaktrı, 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hiza

larında yazılıdır, 

III - Pazarlık 23. 10 939 paıarteıi günü Kabataşta levazım ve mübaya
at şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Rakı mantarı ıııartnameleri her gün levazım şubesi veznesinden 
ve !ımıir, Ankara başmüdürlüklerinden 175 kuruş mukabilinde alınabilece
ği gibi diğer sartnameler parasız mezkur şubeden alınabilir. 

V - lstel:lilerin pazarlık için tavin olunan gün ve saatlerde % 7,5 gü .. 
venme paralarivle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur, (7863 - 4983) 14946 

TlCARET VEKALETİ 1 
Sömikok satın alına<ak 

---------·-------ı Gümrük ve inhisarlar Vekaletin• 
Ziraat Vekaletinden den: 

Zırai kombinalar ihtiyacı ıc;ın kapa Memur ahnaca.< 
Iı zarf usuliyle 30 adet Mibzer, ıs a- 1 - Vekalet kaloriferleri için 200 
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla Ticaret Vekaletinden : ton mikdarında yerli "sömikok., açık 
30 adet Diksharo satın alınacaktır, Konjonktür ve Ne riyat Müdiirlü- eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

1 - Mibzerin beherine 67.'i,5 Disk- ğü kadrosunda münhal bulunan 200 2 - Kömürün beher tonu için 25 
li pulluğun b;!herine 600,6 Diskli pul ve 150 lira ücretli ve 20 lira maaşlı lira bedel tahmin edilmiştir, Muvak-

'k h kat teminatı 375 liradır. Bu ite ait luöun beherine 750 ve Dı s aronun memuriyetlere mem•ırin kanununun 
beheriııe de 350 lira kıymet tahmin e-, 4 üncü maddesi ve aynı madde • şartnameler vekalet levazım müdür-
dilmiştir. nin (H) fıkrasında yazılı evsafı haiz lüğünde her gün görülebilir. 

2 _ !hale 14 birinci kanun perşem olanlar arasında mÜs3.baka ile me- 3 - Açık eksiltme 24,10.1939 salı 
be günü sııat ıs de Ziraat vekaleti bi- ' mur alınacaktır, Müsabaka imtihanı günü saat 15 te vekalet binasındaki 

k ·1 1 k · satın alma komisyonunda yapılaca-nasında müte~ek ı satın a ma omıs hesap, muhas~be, istatistik ve iktisat 
ğından isteklilerin en çok bu tarihe Yonunda yapılacaktır. ilimleri ile fransızca, almanca ve in-

5 kadar muvakkat teminatlerını veka-3 _ 30 arlct Mibzeri~in 1519 lira 1 gilizce lisanlarından beri üzerinden . bulunmalan 
5 D'k ı · il k · , 675 ıs· ad•t · . .. .. 10 30 d let veznesıne yatırmış adet ı s ı pu u ıçın • • 21-10-939 cumartesı gunu saat , a , .. la'zım gelen 

'k ı· ıı k · , 844 e 30 ad~t , k'I . K . k .. N ve bellı gun ve saatte 6 Dı s ı pu u ı ın v ~. Tıcarct Ve a etı onJon tur ve .eş· . . d bulun-
D .k 1 , · ~88 l" uvakkat temı . M"d" 1 .. .,_ .. b' d • d 1 belgelerle komı yon a hazır ı .s ı:ıro ıçın ı ıra m rıyat ıu ur u..,u ınasın a ıcra e ı e· 

1 
((

5103
) 

15101 
k , Ü I' . 1 , . t ı ma arı şarttır. nat verilecektir . ce. tır, cret ı memurıyet er ıçın ll- · 

4 - Hu makinelere ait idari ve fen- !iplerin yl\ksck tahsil görmü• olmaları ----------------
ni şartııam !er zirai kombinalar mü ve maaşlı memuriyet için de lise mezu --------

8
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dürlüğünden parasız olarak verilir. nu bulunmaları şarttır, !mtihana gire- ANKARA 
5 - İsteklilerin kapalı zarflarını cek erin: 

14 Brinci kanun perşembe günü saat Tahsil vesikası 
14 de kadar komisyona vermelerı ve Bonservis 
saat 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı Askeri tecil vasikast 
veı;ikalarla birlikte komisyonda ha Hüsnühal vuikaııı 
:zır bulunmaları (1968) 15148 Sıhhat rapor 

!arını dilekçelerine raptederek 18-10-
4 (eŞ:f :;nyeVİ ma de alınacak 1939 ak amına kadar VekAlete tevdi 

Etlik Veteriner Distofajin Labo

ratuvarları Müdürlüğünden : 
g ıo. 939 tarihinde kapa\ı zarf usu

liyle münakasaya konulan a ağıda ya
zılı 1 çeşit kimyevi maddeye talihi çık 
mamıştır, 

2 inci defa kapalı zarf usuliyle 
(2000) kilo tetre klörör (2000) kilo 
jelatin (500) kilo gliserin (50) kilo 
badem yağı 25, 10, 939 çarşamba günü 
saat 15 de müessesede mütetekkil ko
misyon huzurunda eksiltmeye konul· 
mu~tur. Eksiltmeye girebilmek için 
2490 numaralı kanun vuıflarına haiz 
olması şarttır. Şartnameler müessese· 
de parasız verilir, (5218) 15167 

Yulaf alınacak 
Etlikte Bakteriyoloji ve Seroloji 

Müesseseıi Direktörlüğünden : 
1. - Müessesede mevcut serom hay 

vanatı için aııgari 60,000 azami 80,000 
kilo yulaf pazarlığa çevrilmiştir. 

2, - Tahmin edilen bedeli 5600 lira 
du, 
3. - İlk teminat 420. lira olup Banka 
mektubu veya vezne makbuzu ve ha

etmeleri lazımdır. (5237) 15191 

~-iobilyo münakosası 

Münakalat Veki.letinden ı 
1 - 31-10-939 salı gi.ınü saat (15) de 

Ankara'da Çankaya caddeı;inde Mü
nakalat Vekaleti Levazım müdürlüğü 
eksiltme komisyonu odasında cem'an 
(18500) lira (90) kuruş muhammen 
bedelli (339) parça mobilyanın kapa
lı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak
tır, 

2 - Muvakkat teminat miktarı 

(1387) lira (57) kuruıtur, Eksiltme 
şartnameıi ve teferruatı Münakalat 
Vekaleti levazım müdürlüğünden pa
rasız olarak alınabilir. 

3 - İ:,tekliterin teklif mektupları
nı kanuna göre 31-10-939 salı günü 
saat (14) de kadar komiııyona vemıe-
leri tazımdır, (5215) 15214 

ADLiYE VEKALETi 
zine tahvili teminat olarak kabul edi· ---------------
lir Tahvillerin de hazineye tealimi 
şarttır. 

4. - İhalesi 2-11-939 perşembe gü
nil saat ıs, dedir, Şartnamesi müesse
se Direktörlüğünden bedelsiz olarak 
verillr. 

5, - 2490 ıayılı kanunda yazılı ~art 
!arı haiz olan isteklilerin muayyen 
olan gUn ve ıaatta Ziraat Vekaleti 
muhasebe Müdürlüğünde müteşekkil 
satın almak komisyonuna müracaat· 
tarı. (5280) 15221 

Kiralık büfe 
Adliye Vekaletinden : 

Yenişehirde temyi.ı mahkemeı;ile Ve 
kalet memurlarına resmi mesai saat
leri haricinde şartnamesi mucibince 
kahve, ve çay, ve limonata gibi meşru
bat yapılıp satmak ilzere binanın bod
rum katında bir oda bir ıcne müddetle 
ve artırma usulile kiraya verilecektir. 
Artırma 31- 10-939 salı günü saad 15 
dedir, 

Satık an kaz 
Belediye İmar Müdürlüiündenı 

Kurtuluş İı;tasyonu civarında ka -
dastronun 1310 uncu adasının 5 numa
ralı parselindeki hanenin elli lira mu
hammen bedelli enkazı açık müzaye
deye konulmuştur, İhalesi 20 • 10 • 939 
tarihinde müsadif Cuma günü saat 15 
de lmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
Taliplerin % 7.5 teminatlariyle müra· 
caatları ilin olunur. 

(5071) 15028 

T envi rot ve tesisat 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Cümhuriyet bayramında--;;;Q:. 
tat olan mahallerde yapılacak tenvi • 
rat ve tesisat on be§ gün müddetle a• 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3005) lira· 
dır, 

3 - Muvakkat teminat 225,38 lira• 
dır. 

4 - Ke~ifnamesini görmek isteyen 
!erin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 20. 10, 939 cuma günü 
saat 10,30 da belediye encümenine mil 
racaatlan. (5092) 15035 

3000 adel ampul alınacak 

Ankara Belediyeainden : 

1 - Cumhuriyet bayramı için alı • 
nacak olan 3000 adet ampul ve tefer 
rüatı on beş ~ün müddetle açık ek • 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1600) lira
dır . 

3 - Muvakkat teminat 120 liradır. 
4 - Şartname ve keşif evrakını gör 

mek isteyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 20, 10, 939 
cuma günü saat 10,30 da belediye en• 
tümenine müracaatları. 

(5093) 1503t'i 
ı _ Kapalı zarfla eksiltmeye konul · 

muş ve ihale günü talip çıkmadığından uy~un olarak hazırlıyacaklan teklif ---------------
bermııcibi kanun tekrar kapalı nrfla ek • mektuplarını teminat mektup veya 
s!ltmeye kon.ulan ~an.dıı:ma, Suıurlık vı kb , d ik l le 
Kütahya birlıklcrin•n ıhtıyaçları olan s2s ma uzu ve tıcaret o ası ves as Y 

Bir senelik bedeli icar 60 lira tahmin 
olunmuştur. 

Tenvirat ve tesisat 
ton un e.ltsiltmeye koııu!mustur. birlikte ııaat dokuza kadar komisyon 

2 - Her yere teslim edilec~k unların riyasetine vereceklerdir, Postada O· 
nıiktulariyle >e muvakkat temınatları a • 'k l I d'I , k 

- da ııulıdır. lan gecı me er kabu e ı mıyece • 
ııa;ı_ tha'e 30.10.939 günü,sııat 16 da Ba ı tir. (5178) 15135 
lıkesir kor satın alma komısyonunda ya -
rııı~cakıır. -

Odun ah nacak 
Ankata Levazım Amirliği S•tın Alına Komisyonundan 

Miktarı Muh, Bedeli İlk tem. 
Kıtası Cinsi Kilo Lira Kr, Lira Kr. tarihi 

ihale 
uat ,ekil 

Edirne Odun 12~290 2225 22 169 14 23-10-039 10 Açık eksiltme. 
70570 1270 26 95 26 11 

11554-0 2079 72 156 00 15 
420240 7564 32 567 37 ~ : ;; 16 K. zarf 

u~'unköprü 104060 1873 08 138 55 ., ., ,, 17 Açık eksiltme. 

1 _ Edirne tümen birliklerinin yukarda miktarı muhammen bedelleri ilk teminat· 
tarı ve ;eıllm yerleri yaıılı odunlar kapalı zarf ve açık eksiltme usuliyle mukave· 
!eve ba~lan~caktır. , , .. . 

2 _ $artnamelerım. ıro~~ek lıtıyenler her gün iş ıaatlerinde Edirne tümen sahtı 
ılma komiıı:vonunda ııo:e~~lırler. 

3 _ hteklilerin belit gun ve saatlerde i!Jr teminatlariyle birlikte EdirM tümeıı 
sa tınalma lı:omlıyomına mlirAcaatları. 

NAFIA VEKALETi 

Mahruti ~adrr alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

17-10-939 salı günü saat 11 de An
karada Nafıa Vekaleti binası içinde 
malzeme Müdürlüğü odasında topla· 
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
ceman (5950) lira muhammen bedelli 
Haydarpaşa'da teslim şartiyle 70 adet 
güne9likli mahruti yerli çadırın kapa· 
lı zad usulü ile eksiltmesi yapıla
caktıı, 

Eksiltme ıartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak malzeme Müdürlüğün 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat (44625) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde ya· 
zılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 
10 a kadar makbuz mukabilinde ko-

4 _ Kapalı zarf kin belli saatten bir ıaat evvel teklif mektuplarını kom:•»on 
vermeleri ilin olunur, (5032) 149!16 1 misvona vermeleri llzımdır. (4951) 

14936 

Muvakkat teminat 4,50 kuruştur is
teklilerin bu işe ait şartnameyi gör· 
mek üıere her giln temyi:z: binasında 
Levazım ve daire Müdürlüğüne artır
ma günü 450 kuruşlık muvakkat te• 
minatın mal sandığına yatırıldığına 
dair vezne makbıızile birlikte Leva
zım ve daire Müdürlüğü odasında te
şekkül eden komisyona müracaat et-
meleri. (5289) 15227 

ANKARA VALILlGI 

Hurda eşya sahşı 

Ankara Valiliğinden : 
Hususi idareye ait bir kısım hurda 

eşya 16-10-939 günü saat 10 da İtfa
iye meydanında aleni milzayede ile 
ve toptan •atılacaktır. 

Taliplerin vaktinde mahallindeki 
komisvona müracaatları irnn olun•'" 

(5279) 15220 

Ankara Belediyeııinden : 
1 - Kalede saat kulesine Neon zi

yasiyle yaptırılarak tenvirat tesir.atı 

15 gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur, 

2 - Muhammen bedeli 1400 lira • 
dır, 

3 - Muvakkat teminat 105 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gun encümen kalemine ve is 
teklilerin de 20. 10. 939 cuma günli 
saat 10.30 da encümen kalemine mÜ· 
racaatları. (5094) 15037 

Ders başlangıcı 
Siyual BilgilerOkulu OirektÖt• 

lüğünden : 

Okul tedri~ata birinci te~rinin 16 
ıncı pazartesı günü saat 8,SO da baş· 
lıyacaktır. O vakite k d bütün ta· 
1 bel , a ar 
e erın mücs eseyc a•·det etmi ol· 

malan lazımdır. (1272). 15218 
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Mi L L i Pi YA GO 
1 illi Piyango biletleri 11-10-1939 fa ihinden i iba.en T. C. Ziraat Bankası ıuhe ve ajanfanmn bulunduğu mahallerde satışa çıkarıfmııtır. 

2 verflmesi k11:arlaıfırılmı1Jır • • 
omısyon Perakende ol ra. satmağa m bur oldu 1 n iatikal planı biletleri İ(İn her bayie seyyanen yüzd 10 

l - Milli Piyango bayii olma. itin raili nlamak ve bayili ruhsalnamesi almak istiyenlerin hüviyet eriyle s rih ficarelh ne reslerini ve seyyar bayilik 
janslanna müracaal elme\eri. isfiyenlerin ise hüvi et ve i'tamerg Ah adreslerini gösterir bir dilekte ve iki fotoğraf ile birlikle T. C. Znaat Ban ası ~ube ve 

~ırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111 1 a.. ---
= --
= ----

Kadı 
Vaziefeye 

= 
1 ------
~a~ınhyor!~ 

-= = : Kzılay Cen1iyeti umumi merkezinin yardımcı g - -
~ Hostobokıcı Hemşire kurstan -

KIZILAY CE 11YETI UMUMi MERKEZi 'DEN : -----Cemiyetimiz tarafından harb, kıthk. muhaceret ve emsa- E 
E li ahvalde zuhuru muhtemel hastalıkfarla yaprlacal< müca- :E 
: delede ve bilha sa seferberlik esnasmda hastanelerde Kız 1 E 
: ay esas hem~irelerine yardımcı sıfatile çalıştırılmak üzere : = (GÖNÜLLÜ HAST ABAK1Cl) yetiştirmek için 2 İkinci· : 
: teşrin 1939 perşembe gününden itibaren An ;ara Nümune : 
E Hastanesinde kurs açılacaktır. Meccani ola·n bu kursa a~ağı E 

--

da yazılı şartları haiz olanlar alınır: : 
= -1 - Kadın olmak, = 
§ 2 - 20 ila 45 yat arasında bulunmak, 
: 3 - En az ilk mekteb tahsilini bitirmi. olmak, 

--
_ Kayd~dilmek ve dersler hakkında malümal i teyenle· : 
: rin Ankara Nümune Ha tanesi B· ~h-elômliğine 15 birinci _ 
- te~rin 1939 dan İtib ren her gün g al 13 den 15 e kadar, -

tah il ve11ikaları ve nüfus kağıtları ile müracaat etmeleri ri- = 
_ ca olunur. Bu insani vazifeye şefik ve hayır sever hem!\ire- : 
: lerim.zin tehalükle koşacaklarına kaniiz. 3796 E - -, 1fi111 111 111 1111111 fi 111 111 111111 111 111111 iti 1111tll1111111111 111 111111111111111 ı-

A KARA
PAVi YoN 

L 

·14 B. Teşrin 1939 don itib' ren 
En eyi ARTiSTLERLE YENi MEVS1M1Nl AÇIYOR 

CUMARTESİ AKŞAMLA 1 

BÜYÜK GALA 
MASALARINIZI TUTUNUZ 

Bir usta başı a ınocak 
TÜRKiYE DEMiR VE ÇELlK F ABR1KALARI 

MÜESSESESİ MÜDÜRLOCiüNDEN 

FABR!KAMIZIN BORU DÖKUMHANES1NDE !STİH· 
DAHM EDİLMEK ÜZERE KUPOL OCAKLARININ tş. 
LET!LMES1NDE ÇOK TECRÜBEl .. 1 BİR USTABAŞI A
LINACAKTIR. TALİPLERİN ELLERİNDEKİ EVRAK SU· 
RETLER1N1N İLİŞTİRİLMEK SURET!LE KARABÜKTE 
MÜESSESE M0D0RLÜô0NE YAZI tLE MÜRACAAT 

LARI. 3767 

..ıııııııtıııııııırııııııııııııııtıııııııııııııııııııııırıııııııııııı11111111111111~ 

:: -------
--

<'"'lalim Ulud ... mir Hüseyin Bozkurt 

er nevi yerli ve Avrupa 
TOPTAN ve PERAKENDE 

Sobaları 

Kışlık soba ve soba levazımatını tedarik etmek istiyenlere bir de-

= -------
--

ra da mağazamızı teşrif buyurmalarını tavsiye ederiz. Mağazamızın :E 
emeli iyi mal ucuz fiyat ile müşterilerini memnun etmektir. : -::; ADRE- 'İ'ahtakalc Tenekeciler ,.okak Şark pazarı karşısında : . 

1111111111111111111 No. 5 3694 1111111111111111111r 

ANKA GA GAZİ osu ............................ -.. ................ ~ ...................................................... . 
YAT AKLI VAGONLAR Türkiye Mümess · 11 iğinden: 

Sosyc emiz tarafından i ·letllmekte olan GAR GAZ! OSUNDA 
Tc rinie ·el iptidasından itibaren meşhur MARKO BABEN orkes
rası her gün klasik ve ne eli müzik konserleri verecektir. 

KIZILAY meydanından :?2-30 ve ULUS rucydanınd n da 23 kadar 
her yarım saatte bir otobüs servisi temin olunmuştur. İstasyondan 
son otobüs Kızılay meydanına 22/ 45 de ve ULUSA 23 dedir. 3636 

.::!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~I 

= • 

ramıy ke ide • 
1 

• 
--w • ----- 1 ---

- ----§Türkiye Cümhur"yeti Merkez Bankasından . -
--
= 

-ikramiyeli o 5 faizli 1933 Ergani i tikrazı tahvillerinin -
13 üncü ikramiye ke~idesi Bankamız idarei merkeziyesin· 
d'! 16-10-1939 günü sabah saat 9 da Maliye Vekaleti, .Ban- :: 
kamız ve d:ğer Bankalar mümessilleriyle t!oter buzuruncl = 
icra e<l·ı celttir. ... 

Satılık 

r:::ııılık - n lttı:ı de. Onur sokakta 21 
N . lu l>akl:allı evin bitişiğinde asfaltı 
go:"il r manu ra ve hava itıbariyle en CÜ· 
el bir mıe.-kıcle ana. Bö1.kltaldan ~orula· 

- -: Keş·ded'! hf'rkes bulunabilir. 3 8 !: 
cak. 3 Ol 

ilerle s .. tılılı ııcu:ı• otomobıl - s~ı:ıam 
ve i Jer o: r azıye te, Mcui natlen:ıde 
Ti: 2470 den llıkkı Silha. 3803 '"lt11111111111111111111111111111111111111111111111111!lllllllllltltllllllllllllllf,. 

MAHKEMELF.n 

A c- •le sııt ılılr: - Ta '>ide 1168 pl k lı 
Ch e)· 1 ~ (radyo ve kaloriferli). MUra
c:a ıt S:ımanpaıarında Bııklcal Mehmet 
Bulum. 3804 

Ankara 3. üncü Sulh Hukul l'.'lah Sım lr: ars far - Sarı köıık At•t!irk cad .. 
kemesinden : ii ~ e rinde ucuz fiyatla. Sanayi Cad. No. 

Ankaranm Nazımbey mııh iles ine.le mu • 
kim ıkcn ôlen altı aylı oı: ıu Şevkete aıt 
lec:itoııiı mevkitndı: dört dönum mi kla· 

rınıla tıırln olup ıcinde 1 nlık b ir od.ı 

82 Tl : I 953 3807 

Satılık - Cankaya C;ıd. Uıerinde aT9il· 
lar mdresi 5,5 lir ya. Sanıı.y1 C~d. N-0. 82 
Ti : 19S3 3808 

İ yerıidcn yapılmı~ oliın ai , baK evi olııp Satılık - Ka khderedı: Güven evle· 
bu tara ve cvın kıymeti mu aı.ıme n esı b n rıne "den yol üzerinde parse lenmi ar
lıra ve gene aynı mevkide Bosta'l!ar ar.ı- a la r. Sanayi Cad. No: 82 11: 19:"ı3 

1-GENCLlK 
2-GOZELLIK 
3- SJHHAT 

fııte yüksek bir kremde aranan bu 
meziyetlerin hep ini ize 

KREM PERTE 
temin edebilir 

l - KREM PERTEV: Bir tua
lct müstahzandır. lnce bir 
itina ve yapıhşındaki husu-
iyeti itibariyle yüzdeki 

çizgi ve l..ıuruşukltıkların 
teşekkülüne miini olur, De
riyi genç ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTE ~ Bir gü
zellik vasıtasıdır. Genişle
miş mesamatı ııık1§tırarak 

cilddeki pürtük ve kabar
cıkları giderir-. Çil ve leke
leri izale eder. Teni mat ve 
effaf bir bale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
deva ıdır. Deri guddeleri
nin ifrazatını duzeltir. Si· 
vilce ve siyah noktaların te· 
zahfirüne mani olur. Cild 
adele ini besliyerek kuvvet · 
lendirir. Kuru cildlcr için 
yağlı, ve yağsız cildler için 
yağsı.ı hususi tüp ve vazo-
ları vardır. 7253 

.J 1 JI 111111111111111111111111111111111 " L. 

= = Kiralak büyük ev = -= 12 oda müracaat Tl: 1589 : 
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fında 3 döniun b h •e ·e 20 donum ta rla 3809 
her il:i i bir tapa.da olan bu gayri men - Sa ılık Ev eşyası - A~imet dolay11iylc 
kullcr•n muhammen kıyınetı b:n iı c yuı acele s:ı tılılr. az kullıınılmıı; t:Y ena•ı y;ı. 
litndır. Mezkur il yri mmhı11er on be ak odası Jon takımlan buz do'ııbı sa -
ıttin .. mud letle Ve bılmu:-aycıle 31-10·?39 &a· ı marı ıra ve s. Ycnbehır lnkilip sokagı 
lı ıtıınü ..au ıo dıı mahkemece s~tı l acıı ı:ı- N ) . 13 daıre s lıer ı ögleden sonra mü-
dıtn. talıpler!n yü~ e yedi bucuk pey ak • rac~at. 3820 
çasıylc bırlıkte Ankaı ucuncu ı.ulh hu • ı 
kuk mahkemes ' ııe mUnca;ı. lan ı•~n olu • Sncrlık - Al r saldalyc iki kanapeslylc 
nur. 38.W uviz emek ma ası aynca yenı bir büfe 

Ankara Asliye Birinci Hukuk demir ka ryol;ı, Yeni. t'hir t ınet 1nönu cııd. 

M hk . d No : 78 alt kat :ıat 10-12. 382Z 
a emesın en : 

<:;ı ulık - Ar. lcullanılmıt Term~ifon, 
Ankarada maarif cemiyeti d irckt0rü Ka- k iıvct te ferruat iyle satılıktır. Karao l:ın 

zım Tolun y;ınııı<la Mu.z:ıffı: r tara fından caddesi Merkez; ararumıını k:aıırsm.ıl.a ga . 
verilip mahkemeınıı i n 939-1849 e( irilen İ· zctccıdcn sorulması. 3 47 
sim dcğ!ştirılmc i d ' va ınm yaı•ılan rlıı . 
ruşmıt ı ·onunda: Luna adının Muzaffer 
adı ıl dc~iştirilmesine ve o ure le nü{u. 
. tescil ve '15.nm il};ı~~~tffl!f-ıil· 

.Jlllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!:; 

:sn. Belkıs AVUNDUK§ - -- -- -Bu kere Paris'in maruf dikiş : 
_ evlerinden celbettiği kış model· : 
: lerini teşhir etmektedir. Bakan· E 
: !ıklar olgunlar okak No: 6 : 

= 3852 -

ıııııııııııııııııııııııııııııııırııııır 

ZAY1LER 

Z;ıyi - İçinde a~ miklarda ufak para 
ile bir miihıir ve bir de anahtar ucu bulu· 
nan koyu kahve renginde c kice ve uçla· 
rı birbirine girmek uretiyle kapanan bnh· 
ça şeklinde bir ufak Irk c;an ta r zayi ol • 
ınuı;tur. Bulup aş3gu;laki Rdrcsc ııetircnler 
mühıir ve anah arm ehemiyetine bin:ıen 
son derece memnun edilccelı:tır. Do anbey 
mahalle l Taşdô1emc sokak 4-4 No. rada 
Hayrullah Sayar 3842 

Zayi - İstanbul Vefa iuadisinden ~l<lı • 
ğlm 3-1-324 tarihli \•e lO!i numaralı şaha· 
detn:ıme ile Kırşehir polia Waresinden al
dığım hüsnühal k.igıdı ve Keskin v::ıriıla 
katıpliğime ait bonservis ve ı1:1ir evrak1mı 
kaybtltrnı. Yeoiııini alacaı:ımclan eskisinin 
ltukınıi olmadıi\ı iliın olunur. Arııpkir O • 
m n pa~ mahalle inden Hacı Osınan oc. 
Mehmet Ötercn. 38+3 

Zayi - Ankara beleJiyıı11inden alınan 
209 numaralı bisiklet plikası zayi olmuş
tur. Yeni i alınac~ğında.n e.kisinin hük • 
mu olmadıi;ı ilfın olu.nur. Ankara Yiini 
Fabrikası. 38 

Zıyf - Ankara. emniyet müdürlüğünden 
almış oldııf,urn 7~ ·~ay1lı taııınma kame · 
mi zayi ettim. Yenisini alacağımdnn e · 
kislnin hükmü olmadıgını heycn ederim. 
408 No.lu Pulis memuru Halik Dirile 

3854 

Kiralık S odalı Dairt - Bakanlıklarda 
Bılge soka ııda 4 numaralı apartmanda 
nez.a reti kimileli S odalı, konforlu bir da· 
!re kir;ılık ır. Apartım;ın, Çankaya cadde
i:ıe otu.z be~ metre ve otobüs duraıtına 

d iki dakika mesafededir. Tel: 6169 
3832 

Klra/ılc - '4 oıfalı ucuz daireler Veni. e· 
lıir j 11dann:ı okulu y nında asfalttan 100 
metre mesafede E. Knn u Apartmanm.da 
Ap rtm n ıç indc:kilerc müracaat. 

3743 

Kiı;ılılı /ı:J t - Geni~ 4 oda v.a. Sabit iki 
ıı rdirop l büfe her türlü konfor cih:ız ve 
tesi'<atı, fevkalade uezarel. 1c bakanlık knr 
ısı Kmlırmak sokak 4 Tel: 6046 3765 

Kira/ılı - Yeni$ehlr Bakıınlıklar kar •· 
"ı 'lC!lnıtıyct cad. Konur sokak 21 No. 
5 oJa 1 aloıı mu$aınbalı banyo ve kurna 
lıoafor EC11İli temiı bir daire bahçeli. 3773 

Kırıılık Datrl!' - Veni$ehirde Selinik 
caddesinde R· şara apartmanımla ikinci 
ka ta be od lı konrorln bir rfairc kira • 
lıktır. Bekçi Remziye müracaat. 3785 

Kırrrlılı Dükkan - Postane cndde ind~ 
ticaret oJası yanında 52 numaralı dükkan 
kiralıktır. Apartman kapıcısına müracııat 

3788 
KmılıA han~ - At1fbey mahallesi De· 

mir köı:ıru y.ınında bahce icin\le botun kon 
foru haiz 857 No. hane kiralıktır. Zinıat 
Vekaleti evnk müdurüne m!iracaat. Te· 
lefoıı santrı.l<lan 225 3791 

Kırafık - Jhh eli e'·lcr, 2 el durakta 
S otla, banyo bavaga11, elektrik ve 5u cif· 
te c;ımlı veni mu$llmbalı Ti; 1900 ve 1287 

3798 

Kira/ılı - Yeni~chir Sıhhiye Kar!$tSın
da Ugur Ap. da gayet kullanı$lı tam kon
forlu 4 odalı bir dairesi müraca t Ti: 
1851 / 2593. 3800 

Kiralık - Mam~kll Kayaş Caddc~in<lc 
No. 3513. Ev. 3 oda Mutbak. banyo, arka· 
ı önu bnhc-e, elektrık ve su ucuz kiralık

tır. Kızılay idare memuru Emin'e mura-
caat. 3810 

Kirıılık ada - Ulus meydanı civan Me· 
te Ap, aile nczdirvJe l veya 2 bay için. Zl
rııııt en titüsü Tl: 214!i deıı 76 .Enver Gök
turk'e milracaat. 3825 

Acelıo .kiralılr - Yeni.ehirde SelSnik 
cad . ~3 No. 2 oda 2 hol ve mutfak, n da
hil 28 lira Bekçı Remziye mürac;ıat. 

3833 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık kiiçilk llAnludan : 
Bır defa ıçın 10 Kunlf 
t lıı del a ıçın 50 K.ıı.rU$ 
Or; dc/11 ıcın 70 Kuruı 
Dort defa ıçm 80 Kurıq 

Dev;ımlı lcüçük il5nlardıın her d~ 
fası icin 10 uru alınır. Meuli, 
10 defa D<~rc" itecek bir ilan içın 
110 kuruş alınacaktır Bir iolıl' • 
ltk olm~lı üzer• her saıır, 1telime 
ıaların tl! ı bo:ş l ulılar müstcsr.a, 

30 h rf ıt b,'.lı ed ilm i ştir. Bir kü • 
çük ilan 120 harften ibaret olma • 
lıdır 
Dört s fırdan fat"la her catu için 
beher seferine aynca oıı kuru.!$ a.
lınır. 
Kücuk nan!ıtrm 120 harfi geçm~ 
mesi liıımdır. Bu milttan geçen 
ilanlar aynca pul tarifsine tabi • 
dır. 

Kir;ı/ıi. - Hava• ar müstakil bir <>< 
kir lık:ır. Maltepe Akıncılar No: 3 Tel 
3441 - 67 3 3 

Kir;ı/ık - U~z. kullanıı,lı daireler. Mıt 
tepe ilk durak. Üstfin şokak n!hay~ti. Yen 
evler uhası, Duru Ap. lçinc.lekilerc mü 
racaat. Tel: ıı.~. 384 

Kiralrlc Dair~ - Dört oda, hol, ban10 
elektrik. havaga.ıı, . u. Oncebcci, Kurtulu5 
T praklık Anııın sokak Hakman apartı 
m ı. Tel: 2048·2418 38 

Kira/ılı: - Belediye civarında Ali Naı 
mi apnrt.mıınında kaloriferli ltiralık dair 
altındaki yi17.ıhaneye mürata.at. 384 

Sıc:ık s:ıılu kaloriler1i - Tam koforJ 
dört oda bir hollü birlncı kat yazıhaneye 

ır.·· g.,,,.Rwı . ..,~:. ı-- "'"' ~ a 
Kiralık dairi! - Yeni chlr Demlrtepı 

Unınç sokak 4 No.lu evin yedi odıı.d n • 
baret olan muşambalı ve ya· ıı boyalı kon• 
forlu dair~i kiralıktır. 385~ 

Aranıyor : 

Acınıyor - Ysprlmakta olan ltllç .... 
lı:rden B tipinde ntrlılc biıııe annryo1'• 
Sanayi Cad: N o: 82 Tl: 1953 3805 

Ev aranryoı - tık yapılan 150 evler• 
den satın alınacaktır. Sanayi Cad. No: sJ 
Tl; 1953 3806 

Aranıyor - Bir maguanm idare lıini 
bihal:km yapabilecek anbarcr veya 1111tııt 
memurun.ı ~tiyaç vardır. P. K. 373 An • 
kara. 382& 

Od 11ra.nıyor - Almancaamdan iıtift • 
de edilir bir bay bir oda anyor. Ulu•t• 
K.M.'e mektupla mıiracaat. 3835 

Bir milrebbiyıı arınıyor - Eılriıdıird• 
iki Jd~ililt aile yanında on ııeku aylık ltı$ 
çocuğa İngiliz veya franıu: mürebbiye a • 
rıını or. Şeraitin Gok apartmaru pr. 
Suphi Arın'a bilc.lirilmcsL 5837 

iş arayanlar : 

lş arıyor - Tü.rkc:e ve: Fra.nın:ca Mil"' 
hnbernt ve inşa~t işlerinde calıamı tcC' 
rübeli Muhasip is aramak-tadır. Posta }ol• 
tuııu 1026, Yenişehir. 3802 

lş anyor - Gtlndüzler.l uat 2 ye k dır 
c&Jışmak Ütcre bir bayan daktilo \'C yar:& 
işleri arıyor. Ulus, ilan memurluğuııa mii• 
rnc:aıu. Tel :1064 381J 

Is ıTJyor - inşaat i,Jerin.de tecrübeli 
bir mühchdiı 5ermayclı blri$lyle ortak ve· 
ya müteahhit y nıııd;ı. bir 1$ aramııkt.adrt• 
Ulu tn S. rumuzuna mektupla müracaaL 

3821 

lş arıyor - Bir bayan Alman<: , Frıın • 
ilca, İngıllr: der& vennektcıdir. Ulust 

L.H. rumuzuna mektupla milracaal. 3&51 

Is arı.vor - İstanbuldan ıtelmt mab!C 
bir bay n ter:ı:i . imdilik evlerde dlkiıı di· 
kecelnir. Arr.u edenler telefonla 2838 1t. 
mıirac:aat edebil rler. 3853 

YENi S İ N E ~ALA R sus 

ULU S - 20. inci yıl. - NQ: 6538 

imtiyaz Sahibi 

lsken.!er Artun 

Umumi Ne riyatı td re Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

MUe.111cae Mildilrll: Nıolt lrt.UG 

ULUS Buımevi ANKARA 

Bu cün Bu ıece 

Margıırııt Sullıvan - Jame Stvıırı 

tırılmdın oynanan 

Günahkar Melek 
( ı.r Ange Jmpur ) 

Seanslar 
10 ve 12 de ucuz matineler 

Öjileden ıonra 
14.'45 - 16.45 • 18.45 Gece 21 de 

BUGECE CEBECİ 

HALK 
Bu gün Bu gece 

Tür er sozlil vıı rk muRikili 

Gülnaz Sultan 

Seanslar 
10 ve 12 de ucu.ı: ına tinelcr 

Öi;le:!cn sonra 
14.30 • H!.30 • ııuo . Gece 21 de 

Açık Hava Sinema.ımda 

BU GUN BU GECE 

Turkçc sözlü ve sark mu•i ' li 

GÜL Z SULTA 
... ~"'ns'ar 

14 • 16 • 18 • Gece 20.30 d;ı 

10 ve 12 de ucuı m·· tinelerdc 
ıl:ı : · m 

l - Lorel · Ha:dı ı~ arıyor 
2 - Baskın 

KASIRGA 
Türkçe sözlü 


