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TELEFON 
Müessese Mildurü 1144 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İsleri Müdüril 1061 
Yazı işleri 1062 
t d a r e 1064 

ADiMi% ANOIMl'ZC>IR. 

Türkiye1n~ı ,,.d .I 
H ~ 1 

İngiltere'de çıkan RaiJway Re· 
view, Milli Şefimiz l N ÖN Ü 
hakkında bir yazı ne~retmirtir. 
Bu alaka verici makaleyi 4 ün-
cü sayfamızda bulacaksınız. _J 

}ürkiy~- ing.~.l!ere-Fransa hükümetleri arasında 

u y e 
B. Saraçoğlunun ziyareti 
hakkında M skova' da 

·bir resmi tebliğ neşredildi 
Hariciye Vekilimizin cuma günü 
İstanbul'a muvasalatı bekleniyor 

Moskova, 18 a.a. - Resmi tebliğ: k. h .. 
ı . . . . So l b. ı·-· 1 ·., olan Tür ıye arıcıye 
adcı zıyaret lÇın vyet er ır ıgıne ge mı,,. l b" ı· -· ·ı 

Vek·ı· B Sa -ı • Moskova' da ikameti, Sovyet er ır ıgı ı e 
ı ı . raçog unun T·· k h''k" t' 

T .. k. .. h . . .. betlerı' hakkında ur u ume ı ve ur ıye cum unyetı munase . . . . . 
S ti b. 1·-· h.'k" t• mu"messilleri arasında derın fıkır teatısıne ovye er ır ıgı u ume ı b fk" 
v ·ı t k'l 1 · t. S mun· ~1 bir hava irinde devam eden u ı ır 

e'.'ıı e eş ı ey emış ır. a Y • .. b 1 • 
t t . · S l b' ı· -· ·ı Tu'' rkiye arasmdakı dostluk munase et erı· l"a ısı, ovyet er ır ıgı ı e · d k. .. 
nin değişmez vasfını ve iki hükümetin sul~u. ida~e ?.a~.sın e ı muş· 
tl"rd~ arzulannı bir kerre daha teyit eylemıştır. lkı h~~ume~ şu~a~ın1 
t .. <ıpit etmişlerdir ki Sovyetler birliğini ve Türkiye Cumhurıyetını a
Hkadar eden meselelerin birlikte tetkiki için istikhalde ~e ~eması mu· 
L f d (Sonu 5 ıncı sayfada) 
na aza eylemek ~yanı arzu ur. 

""Ulus,, u 
milli kağı.da 
basıyoruz 

Falih Rıfkı ATAY 1 

~ li•~ _h•ıladığı zaman, ca.zet~le· 
\ı' z kağıbız kalmak tehhkesıne 

8"•ddar: fakir stoklarımız tüken· 
lııe~ Üzere idi. Almanya'dan kiğıt 
ı:etırtrneğe imkan yoktu; ıimal 
~eırıleketleri ile Türkiye araıında· 
~ deniz nakliyatı hem güç ve em· 
L >'etai:z, hem pahah bir hale geldi; 
ııe.- O kA i · .. te bulunan memleketler ııe a· B. Şükrü Saraçoğlu 

ı g 

Garp cephesinde lransızlar yaralıları bulmak için köpek kullanıyor 

HAVAS AJAN Si NA GÖRE 

Son Alman taarruzları 
daha geniş harekôta 
mukaddime olacak 

Fena nava ve yağmura röğmen 

Alman ileri 

kıtal arı arasında 

Fransız karakoUariyle 

şiddetli çarpı malar oldu 

Paria, 18 a.a. - "Havas" Evelisi gün cephenin iki genİf bölge
sinde yapılan iki kuvetli taarruzun daha geniş haTekiita mukad
dime olduğu anlatılmaktadır. Almanlar cepheye takviye kıtaatı 
ve malzeme sevkediyorlar. 

ıt ihracını menettiler. Belki de ga· 
z~teleriıniz cihan harbinin varalı· 
Pqre'l . d'. kt" erıne onece ı. 

, Cümhuriyet aanayiciliğinin İz· 
lıııt:teki büyük eaeri imdadımıza 
~~t~ıti: timdi elinizde tuttuğu~~z 
d~iıt, henüz yüzde yüz türk degıl· 

Erzurum hattının açılma 

törenine iştirôk etmek için 

1 Havanın fenalığıruı racmen baskuman· 
danlığa malumat vermek üzere üç etin • 
denberi mütemadi bir surette uçmakta o-

l lan havı vaıııtaları Ren mmtakasın.dan 
ıose ve demiryolları üzerinden bir <;olr 
kafilelerin gecmekte olduğunu bildirmiı· 
!erdir. Bu kafilelerin alman taarruıunu 
beslemek için mi, olduğunu. yoksa diier 
bölgelere doğru sevkiyat mı mevzuu bah-

ır, ICağıt imaliyle beraber harp sa· 
~'Yiinde de kullanılan aellüloz, ağır 
1 ~.htl• dııandan geliyor. Fakat sel· 
lı:l.ılozu da millileıtirecek olan fabri· 
k a, inıa olunmaktadır. K~za fa_bri· 
l •mızın İ§lemekte oldugu agaç· 
'" henüz Rusya ve Rornanya'-
de.ıı alınıyor. Devlet, bu ihti • 
>''cı da memleket içinden le· 
~İn etmek üzere, Karadere, Ke· 
t'etnali, Aband Aladağ ve Men• 
ten Ç•yır or~anlarında amenaj· 
~~n Yaptırmıştır. Ormanların y~ll~k 
b 0 knu verimi 200.000 metre mıka· 

1 hesap olunmaktadır. Bir buçuk 
•~ııeye kadar kag" ıt sanayiimiz ge· 
ıı· • • 1f bir orman işletmesine de imkan 
\·erdikten başk,.. kağıdın büsbütün 
tnillileşmesi ta~amlanmı§ olacak· 
lır. 

.. lzmit kağıt fabrikasına Saba~ca 
~olünden ıu getirecek olan tesısat 
0 ,nürnüzdeki yaza bitecektir. Bu te· 
•••at, donanmanın su ihtiyacını kar• 
tıladıktan batka, lzmit kasabasına 
dil adam batına 140 litre su temin 
edecektir. 

Türkiye'de kağıt istihlaki ıiirat· 
le artıyor: on senede 23 küsur bin 
torulan 37 küsur bin tona çıktık. l:z: . 
trıit fabrikası milli ihtiyacın 1936 da 
2 küaur bin tonunu, kuruluşunun 
İlcinci ve uçııncü yıllarm~a. yani 
H>37 ve 1938 de 9 bin küsur tonu · 
tıu temin etti. Fabrikanın kapı.aite· 
ıi 12 bin tondur. Bu k [Jasiteyi 25 
bin tona çıkaracak olan ikınci kiı.ğıt 
fabrikasının in~ası bitmiş olup, ma 
kineleri kurulmaktadır. 

\' alnız tür< ga7ete!eri döviz ve· 
Ya !uym tli m11l mukabilı ödenmek 
t" ol n ecnebi kağıdına \enede 600 
bın küsur lira vermekte idiler. 

lzmıt kiığıt fabfikaı.nda şimdi 
500 kadar amele çalışıyor. Bütün 
teaiıat bitince bu mikdar JSOO ü bu· 
lacaktır. 18 bin nüfuslu lzınit kaıa· 
baaı, aanayi hamlemizin ıüratle 

(Sonu J üncü sayfadıı) 

Heyetler dün üç hususi 
trenle ·hareket ettiler 

Demiryolunun Erzurum'a ula§mas.ı münasebetiyle cuma günü 
Erzurum'da yapılacak büyük merasımde hazır bulunacak heyet
ler dün öğleden evel üç hususi trenle tehrimizden ayrılmıtlardır. 

Trenlerden ilki 7,10 da, ikincisi 91 
da hareket etmiş, Vekillerimizi hamil 
bulunan üçüncü tren de Ankara ga-ı 
rından saat ıo.ıs .te ayrılmıştır. Naf~a 
Vekili general Alı Fuat Cebesoy, Mu· 
nakal5t Vekilimiz B. Ali Çetinkaya. 
Maarif Vekilimiz B. Hasan· Ali Yü
cel, Adliye Vekilimiz B. Fethi Ok
yar. İktisat V~ki.l!~1iz B. Hüsnü Ça: 
kır. Cümhurreıslıgı Genel Sekrcterı 
B. Kemal Gedeleç. Cümhııriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri B. Fikri Tu • 
zer, Erzurumda yapılacak olan küııat 
mera!iminde bulunmak üzere giden 
heyet meyanındadırlar. 

Ba~ta Başvekilimiz Dr. Refik Say· 
dam olduğu halrle, Ankara' a bulu· 
nan diğer Vekillerimiz, birçok me· 
buslar ve kalabalık bir halk kütlesi 
Erzurum )'Okul ~ını istasyonda hara· 
retle uğurlemışlardır. 

Davetlileri götüren trenler ye!,jil 
clallarla süslenmiş ve vagonlara, cüm 
lıurivetin demiryolu siya. etini veci 
zele;tiren cilmleler asılmıştır. 

Erzincan'dan da bir heyet 
yola ,,:ktı 

Erzincan, 18 a - Tren yolunun 

4.mirallık Birinci Lordu B. Vinston Çör. 
çil, Scapa Flow'delt.i son ta~rrıız hiid·,elerı 
1ı~H·~da izahat vermiştir, Bu hrıs.,st•kı 

haberlerimız J üncü sa~ladadır. 

Norveç';" şimalinde 
yapılan tahkimat 

Oılo, 18 a . ı. - Milli müdafaa n· 
.fonsen verdiği bir mülakatte Norvec;'ir 
şimal bölgesindeki ihtiyat tedbirlerin 
gcccnlerde takviye etmit ve bu bölıedek 
askeri ve bahri mevcut memleketin bita 
rdlıf•nı korumak için arttırılmıı oldıı 

Erzurum'a ulaşma~ı dolayısiyle yapı· 
lacak büyük törene iştirak etmek il -
zere Parti, belediye, ticaret odası, u
mumi meclis ve halktan seçilen 10 ki
şilik heyet bu~ün Erzurum'a hareket 
etmi tir. ' &unu bildiı ıni§tir, 

solduğunu söylemiye henüz imkan yok • 
tur. 

Sabah tebliği 
Paris, 18 a.a. - Bu sabahki fransız teb

liti: Geec, iki taraftan., temas wu;urları • 
nın faaliyeti kaydedilmiştir. Tuzaklar kıı· 
rulmuş, bas.kınlar yapılmıştır. 
Düşmanın &"erisinde, yollarda ve demir 

yollarında büyük faaliyet vardır. 

Ak,am tebliği 
Pıris, 18 a.a. - 18-10-1939 akşam tcbll· 

ii : 
Cephede deiişiklik yoktur. Bilhassa M~ 

acile ve Sar arasında istikşaf müfreıelerı 
arasında büyük bir faaliyet görülmüştür. 

Temasın clerinleııtirllmeıi için 
Parıa. 18 a.ı, - Mosellc'in ve Sarre'm 

Şarkında ya?ılan iki büyük alman taıır • 
ruzunım mahiyeti hakkında dün alınan ha
berler, bu taarruzların biıyük bir as'.· eri 
harekat olmayıp sadece temasın derin · 
lcştirilmeslnden ibaret olduğunu teeyyüd 
etmektedir. 

Alman piyadesinin ileri hareketine. top. 
~unun kuvetli bir hazırlığı tekaddüm et · 
rniş olm:ıkla beraber dü~man, harekSta. 
ne tank ne de tayyare iştirak ettirmis de. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Litvanya - Sovyet 
sınırının kati şekli 

Kaunas, 18 a.a. - Litvanya • Sov 
yet hududunu kati surette tesbit eden 
protokol yarın Moskovada imzalana · 
caktır. 

Vilno mıntakasının Litvanyaya 
terki merasiminin 21 veya 22 teşrini 

evelde yapılacağı zannedilmektedir. 

Bir aovyet heyeti Litvanya'da 
Kaunas, 18 ı.a. -D.N.B. : Sovyet Rus · 

ı o\ ile Lit<arıya arasındaki 10 te$rin'. vel 
tarihli karşılıklı yardım paktı hakkında 
müzakerelerde bulunmak üzere bir rus as
~eri heyeti bu ak~am Kaunaaa gelecek • 
tır. Müzakereler lrarşılıklı teahhütleri da-

.1 ha 11rih ve lr:att şekilde teıbite ve rus 
carni?.onlan ile aı;lccrt hllVI. ilılerinin yer
lerini tayine mat11I olacalı.ı.ır. 

~şlıyor 
İngiliz - Fransız şark orduları kumandanları 

~rgeneral \Yivelve 
eygan 

n ara'ya geldile 
Misafirlerimiz ayın 21 İne 

kadar Ankara' da kalac k a 
Ankara, 18 a.a. - Bugün saat 16.40 da İngiliz ~ark ordusu ko

mutanı Orgeneral Wavel ve maiyeti ve saat 16.50 de fransız ~ark 
ordusu komutanı Orgeneral W eygand ve maiyeti tayyarelerle ~eh· 
rimize gelmi~ler ve türk İngiliz, fransız bayraklariyle don tılmış 
olan devlet hava yolları meydanında ayrı ayrı Genel Kurmay 

ikinci Ba,kam Orgeneral Asım -ı -
Gündü2!, Ankara garnizon komu- C H p 
tanı Tümgeneral Kemal Gökçe, • • • 

buğün 

Meclis grupu 

toplanacak Ankara merkez komutanı Albay 
Demir, Genel Kurmay' dan hin· 
başı Aziz Ulusan ve mihmande.r-

(Sonu 5 inci sayfada) 

Parti grupu umumt heyeti bu~ 
gün saat "14" te toplanacaktır. 

Franıcldaki İngiliz muhabere kıtalar• faaliyette 

Fransız - İngiliz askeri iş birliği 

Fransa'ya boyuna İngiliz 
kuvetleri çıkarılıyor 

Limanlardan itibaren bütün yollar, 
sonu gelmiyen kafileler le dolu 

Londra, 18 a. a • 
- Dün Fransa'dan 
dönen bir askeri 
mütehassıs şunları 

yazmaktadır: 

FransC'daki ingi
liz kuvetleri, müte 
madiyen framn7 
hududuna doğrl' 

toplanmakta ve mü 
rettepleri olan mm 
takada mevzi al· 
maktadırlar. Düş

man, ne zaman is
terse gelebilir vt 
bu kuvetler gele
cek olan düşmanla 
;:arşı laşmağa hazır 

1ulunmaktadırlar. 

Her gün, yeni 
cüzütaınlar gelmek 
tedir ve muvasala 
yollan, limanlar· 
dan itibaren, mo· 
törlü harp veıaiti fngiliz askerleri Fransa'da vapurdan çıkıyorlar 
nakleden, sonu gelmez kafilelerle do· I pılan siperlerde, istihkamlarda, sığı· 
'•ırlur. ı nak~arın son kısımlarını tamat""lamak· 

lngilizlert fransızlar tarafından ya (Sonu J üncü say/ada) 
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iryolu Erzurum' a 
C .. m uriyet 

çarpıştığı 

afiası fen ile tabiahn 
avaştan zaferle çıkt• 

Fen ve irfan ordusu karargahında 
milli bayram enliklerinin humn:ıalf 
hazırlıkları var. Bir kaç gün ıonra 

bir birini kovalı an trenler, Ankara· 
dan Erzuruma doğru bütıln hıziylc 
ko acaklar. 
Şüphe yoktur ki; bu şenli ler için 

ne kadar §Ümullil ba:ı:ırhklar yapıl· 
sa ba~arılan büyiı'- eaere karşı ancak 
bir takdis ifade eder. 
Vatanın dört bucağını saran de

mir ol arı yıldan yıla bUyük durak
larda l"nlikier yaparak zaferini k · 
Iadı. Şimdi şarkın muazzam du
rağı olan Erzurum dahi bu şer fe ka· 
vu~uyor. 

Sıvas-Erzurum demlryolunun ilk 
kazın ı, Sıvas kong~e inin toplan
dığı günün yı dönilmil olan 4. 4. 933 
te vurulnı t ve 11/Z. n./ 193 de, 
Erzincan k•smının açılı töreni ya
pılmu~ ve o t,.rihten bugüne kadar 
geçen iki yıld n u bl~ zaman içinde 
de, 213 kllomctrcHk bir kı ım olan 
Erzincan • Erımrum lemiryolu in§a
at1 bı. rılmı e u it için 65 mil· 
yon lira gibi m ın ir ara r e· 
dilmıştir. u b rı, dcmiryolu in
i. saatı tarih ndc yalınız bir h t üze
rinde ve valınız bir lıtlkımıelte dö-

nen demırrolu verimi bakımından 
buyuk bir rekor sayılır. 

Bilh ı ; bu hat. dl er ha lara n • 
saran güıergahının sarp boğazlardan 
geçm si, Fırat ve F rattn kollarından 
olan Karasu, Çaltı gibi m · im vadi· 
leri aşrpası ve dola maıı itibarile !11-

naı imalatın en muauamlarını vücu
de getirmek zıı.ruretile kar ıla~mıttır. 

Çetin arazide, ayak basacak yerl 
blle kolay bulunıruyan yal~ın yamaç
lı vadilerde yapılan bu in atın ne 
kadar bUyük fedakarlıklara mal ola· 
bilecegini takdir etmek güçtür. 

Bununla bera~r. tabiatın çok ~arip 
bir tecelliıi olmuştur ki; demiryolu 
aiizergalu, büyük suların cereyan ,·a
dyctleri ve bu ııuların kenarına GI· 
kı~rnı~ olan umumi yo1lar ve şose1e
rin takip ettikleri istikametlerden 
ibaret Uç nnıhtelH yol, uzun müdct 
bir birine ıarılmı , kucakl ml1 ola
rak boğazdan bo"aza gc mekte ve au· 
lar üzerinden atlayıp aşmaktadır. Bu 
yilzden hazan güzergah için üzerine 
bir kaç kliprU, ve bazen ıose için de· 
miryotu gtlzerglbı altından mUhim 

Ege b61aesfnde pamuk ıerlyafl 
lzmlr, 18 u. - 1939 yıh lçind E-

gc b31geelnde 57,629 h lttar aruiye 
akala ve 1808 hektar arulye yerli c:ins 
pamuk ekllıni tlr Bu eklmln 106.579 
balya akala ve 2403 balya yerli pamuk 
i tihsalini temin edeceti ve baylecc 
bu ıeneki iıtihııalln ıo .892 balyayı 
bulacağı tahmin ediliyor. 

Limana ~elen &Japurlıır 
Eylut ayı içinde tzmlr limantna 

ceınan 77.680 ton hacmin e 165 vapur 
gelmiştir. Bunlann 124 il tilrktür. 

l:ımrr•de cümhuriyet bayro.mı 
bazırlrkl rı 

İzmir, 18 a.a. - Cilmhuriyetirı on 
altınel yıldönümün ıı n parlak bir 
şekilde ku !anması için valinin riya· 
setinde toplanan komisyon mcr im 
programını ta amlamıJtır, 

Yazan: Kadri YAMAN 

birkaç geçit ve her ikisi isin Frra
tın coşkun suları üzerinden mühim 
ti.inel ve köprüler yapmak mecburi· 
yeti hasıl olmu tur. 

Büyük Milli Ş fin buyurdukları 
gibi " Türk çet n işleri ba'iarmak için 
doğmu~tur." Yilksek hakikati, de
miryolumın Erııırum'a 1.1la rılma
aı Ülküsünde bütün mahiye iyle te
celli etmiş bulunm<ıktadır, 

Erzurum demiryolunun gerek in
~aatı zamanında \'e gerek c ray dö
şeme Jcvreleri sıralarında müstesna 
ııcakların devamlı olarak hükmünü 
icra etmesi. ba tan a ağı yalçın kal
ker dağlarındaki mesaiyi güçle tir· 
mlı ve bu al yağmur ve ugu tesir
lerini bile normal ela ki ttiroıl ir. 
Bütün bu mukavemetlere ·e zorluk
lara ta men TUrk ı,çı i me atılnl btr 
an durdurmamış ve nihayet bugün 
Erzurum kalesini sel mlamakla bah
tiyar olmuıtur. 

Bu hatta milhim i le.r nrılmı!tır. 

Bılha : Malat. a U k hatti c 
rabtr teman l!2 kilom tr u unlu un
da 1 3 Unııl ve er b ri 5 : 120 met
re açıklıklarında olmak üzere 33 de
mir köprü in a edil i tir. Diaer mil
li hatlarcla olduğu ilıi, mek ve er
mayc tamaıner. TUrkiln öa c 11 mın
dır. 

Aıırımıı, allnı rıdır. " Daima n 
hızlı .. mefhumu bütün milletler için 
ideal oln1uşlur. Bu ideal, 'ktisadt ve 
içtimai bakımlarırtd n oldu u kadar 
Vatan miıdafaa~ bakım:.ndan yüksek 
kı metler t ır. 

Şark cep~ ini, yurdun biltiln cep
helerine en seri \'c emin 2ııta ile 
bağlıyan Erzurum demlryol , artık, 
Erzurumun gcçh verm s dallar d· 
Janeııini ve scyr1l cfer d m! · n or· 
vanlar dcıtanını, tarihe g::c;mistir. 

Bu muva!faitiy tler, ya.ın, Van 
üzerinden İran'a ve Cizre Uıerinden 
Ir 'a ula tığı zııman, haki at, par· 
lak tecellilerinden lıfrlııe daha kavut· 
mug olau.lmr. 

Demiryolunun 
ması, Türk Milli 
bir aahHedir. 

Erzurum'• kavuş
rihl için, parla 

Şimdi, Cuınhı\rlye"t nafiası, en ile 
tabiatın ~arpıştığı büyük savaşından 
zaferle çıkmış bir irfan ordusunun 
yilbek gururunu ıımakta çok hak· 
lıdır. 

Ayva ık ya taranın 

ihracı iıin t dbir alınıyor 
Ayvalık, 18 a.a. - Bugiln ticaret o

dasında toplanan tüccar ve ınilıtahıll· 
ler bu ıene çok feyizli alan zcy in 
ınahaulünden i tihı 1 e !l~ek yaltla
rın ihracı relerini ar ırmı ve 11· 
ıımgel n llunıl rı temin içın Anka· 
ra'ya bir deleg ıöndermeğ! rar a.J. 
tına. almıgtır. Filhakika 22 b!n tona 
baliğ olan yvalık ve Edremit yağla
rının bug! n il fiyatları maliyetinden 
çok a~ağ1dadtr. Umumi rekolte 40 bin 
ron tahmin edi r.ıektedlr. 

Kongreye davet 
C. H. P. Durtılupı ar n biyeai Mu-

abey ocağı konı;re11i b gün 20,30 da 
Halkevi salonunda yapılaca" ından o
cağa qyıtlı a.ıaların teırifleri rica o
lunur. 

ULUS 

Eği men ursla 
mütedavil 

'J, ... , ••••••• ~ .................. , ........ ... 

ına : c·· h . t : Yurda ge en göç r 
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Bera erlerind ne e • 
hal kür ül ri = • Açılmış ve a. ılacak ktly eğitmen : 

mik arda ge irebi ? ku lanna da mU edavll serma e ve- ; 
rilme i hakkındaki kanuna tevfikan : 
bir köy öğretmen olcullan ile k3y e· : 

• 
Her yurttaş sö u ylcmek 

üzere kaydı ı y pflr bilir 

c • 
Dışard n glece muhacir, mülteci ve aıiret efradının birlikte 

getirecekleri ke di z l ziraat, sa.n•at, meslek, meıgale ticar e 
ait etya, m· 1 ve hayvani ·yle }At ve eıleva.lı mamu e g~yri ma• 
mul maddeleri ve mevcut nakilleri veya menkul v gaynmenkul 
m Darın aat1ımdan hasıl olacak para mukabili·nde te.d rP ~de· 
cekleri ve be erlerinde ıetireceklri e yadan kanunen muafıye
te tibi tutvlacak olanl rı hakkında gere< dıt meml ~etle de kon· 
soloslıuımız ve g··çmenl r ve gerekse Türkiye'da alA • d~ daire
leri tarafından yaprlacak muameleyi gösterir izahnameyı yazryo
ruz: 

ğilmenlcri y ti~tirme kursları müte- : 
davil errna ·e t limatnamesl hazır· 
lanmıttır. Talima.tnam yı göre açıl· 
mış ve açılacak olan köy eğitmen kur9 
tarının her nevi ziraat ve atelye işle
rirun daimi masra.flanna karşılık ol· 
mak ve bir mali ııene zarfında okul ve
ya kurll dırektörli ile meıul muhasi
binin m uliyetleri altında m\itema· .. 
diyen devredilerek kullanılmak ür.e-

Cümhuriyet Halk Partisi An
kara Vilayet idare Heyeti. 
R isliğinden: 

En bUyUk bayram gUnUmüzün 
bil ün yurddaşlara. erdiği ylik· 
sek heyecanın günün mana ve 
kudsiyetinc yaraşır bir tezahür 

re Maarif Vekilleti bütçesinden müte· 
clavil sermaye verilecektir. İptidai 
madde ve malzeme mUbay a bedelleri 
ile mUtehassıa ve ammcle Ucrctlcri 
mütedavil ermayeden ödenecektir. 
Miltedavıl ıermaye ile te1i11 ve idare· 

göstermesini sağlamak ve bu gü- · at b uJJo-Türkiycye hicretine müsaade ed1· malı bulundukları ve zır ma • 
ıel vesile ile u.~'llntk ve aydın 11 rl ld •u len göçmeni rln; bera.bc lerinde geti· ·nin dahi k~nd IU e o Ur. 
vurcida !arın telkin ve lr d va- ı · d ld -~ 
# recekleri e ya e mval gümrilk mua- halı:kınd& beyanname erı o ura.r-
zifel dni yapmal rına. öna:ya ol- d' cd 

fiyeti noktai nazarındıuı aşağıd;ıki Türk konsolosluğuna tcv ı er. 
mak için ieçen bayram! rda ol· 

si icab dece l~lerln ne ıckll e yapı- • 
lacalclan o tul ve kura mUdUrlcrinin : • 

duğu glbl bu defa d Ulus mey- .. ıümrelore ayrılmı9tır. Ancak göçmenler: ge lrecekleti bıı 
danında bir halk ktinilıU açıla· : A) Bir aile için: hayvan ve mahsu & n ö cdenheri bet-
caktır. • I - Zat ve ev eşyası kamilen, ledikl ri hayvanlar ve kendi mabıu• 

rc.-iiliği altındaki bir komiıyon tara· : 
• Bi i en kara g· nlerdcn en ay· ~ ll • Çiftçi ailelerin; çiit hayvanla· latı ziraiyclcri oldu unu hıer tU ıu 

fm 'a hazırlanaçak ve vek&letçc tas· E 
d:k olunacak bUtçc ile eıbit olunıı· • 
caktır. Müted vll serma •e ile alfıkalı : 
bü ·n alım ve tımlatda bu koıniı· : 
yonca görUlecck r. fuha ipler msl- : 

dınlık gUnlere çıkaran ve en gil- ! n. arab ve ko um takımları, çütçili· ı muvazaadan iri lunduğunu mahilllt 
zel geleceklere h~ırla}an cilm• : fe mahsus her türlü alat ve edevat ve lıüki.imctince müttehaz u ul ve kaid~ 
huri yet rejimine candan ba lılı· E makinaları ve damızlık hayVa111arı, to- lere t ·vfikan alınını vesikalarla ispa· 
ıı. b 1. . b" 1 U J .. humluk ve yiyecek :zrı.hireieri ve aşı· ta ı.·e bu vesikaları beyamıamelerine .,ımııı e ırtmenın uy Cl e ze : 

• sandığından aldıkları i aralarda i let· • 
bir fıraat varken lıer duy ıılu ve : lıkları kamilen, ba Iıyarak konsolosluklara teılime 
bilgili türke vazife oldu ınu elli- : III - Sanat ve ser est ıneslelr erba- mecburdurlar. 

meden elde edilecek para ardan 500 
liradan fazla bir para· ı k ı rında 
tu :ınnyac klardır. MUtedavil aerma· 
ve lım ve aatıın i led art uma ve ek· 
• i!tme k nununa t.&bl olmıyacalr, fa
kat bUtiln muameleler! Divanı Muha-
9ebatm vizeıi. c!en geçecektir. 

......... n•amesind n 
! 1 lul n e olilcr 

K1yı etli elli tllrk lirası '-"ej a mua· 
dili cn::bi pııra ını geçmiyen pos.ta 
paketleri, po •a, §iınendıfer ile apı· 
lan irııal t bava y liyle gUn rilcn 
ve sıkleti S kilogram ve dalıa az olan 
paketler gibi ti re muk vc:lımamı:le
ri hükümlerine t vn 'n menşe ıcba
detnamesi ibrazı m cburiyetindcn mu 
af tutulan 50 liraya kad r olan bilu
mum eşya. kıymerleri csaıe cüzı o· 
lan alelumum türk kitapları ve mat
bualariyle inhisarlar idare ince huıu· 
ıi sipariş üzerine ve zati istihlake 
mahı;uı olduı;undan ten:zlla lı fiyatla 
k.üçUk partiler halinde ihraç olunan 
i.nhi•ar mamul >, kı m~t hud\ldu tle 
mukayyet olmaksızın, menşe şehıdet
namesi almaktan ,,e menşe ebadetna· 
ttıesi ibrazından muaf tutulmuştur. 

Dahili ticaret e~yuından 
gümrilklerce beyanname 

aranııny acak 

Gümrükler Umum MüdUrlUğü mu
ayyen bir tarifeye göre sefer yapan 
vapurlarla Rodosa uğrayanlar dt dahll 
olmak üaere nakledilecek dahih tlca· 
ret eşyllllı içln beyanname anınınatııa• 
iını kararla tırmı tır. Gayri ıııunta• 
:.tam ıefer yapan vapurlarlil ve vapur
lardan başka gemilerle nalUoluttacak 
dahili ticaret eıyası hakkında halen 
tatbik edilmekte olan usul baki kala· 
eaktır. 

ony ıehrinin 
Dahili ·c V kaleti belediyeler İmlilr 

heyeti Konya JClırlnin 1620 hektar 
genişliğinde bulunan nıeskfın ve gay
rimc kun 1ahas111ın halihaiır harita· 
"•ının alınması ile 800 hektarlık takeo
metrik harita mın ve Z4ZO hektarhk 
umumi haritasının teuiminl münaka
kaaaya çıkarma ur. 

§Ünerc kür ilyU inlulfibınm:a iç- : bından olan göçm nin her tilrlü n~- C. bendinde yazıh olan u.n'at ve 
teıı b •lı bUtUn yurddaol•r açık : t ve meslek alit ve euevatı ve makı· serbest me lck erbabından bulunan 
bulunduruyorur. : nalan, söküp gctire<:e~leri fabrikala· göçmenler; beraberlerinde ge lrecek· 

Kür U, bayı- mıo ba lan ıcı o- : rı, al~t ve eüevatı kamılen, . teri sanat vo m lt'ğlnc: ait ınamul va 
lan 2 ·10·939 nli saat 13 te &· : ıy: 3657 sayılı klllllunun 2 noı rnad- gayrimam 1 tnaddel rin kendilerino 
çılac k ve Atatürk heykeline çe· : d~aının Z nunlarah fıkra»~ d~ yatılı alt bulunduğunu yııkardalri B. ben .. 
leıık koyma merasimi için veri- : koyı rnr.ruallcı ve _cc~ate aıt e~ya, mal, dinde yazılı esa. 1ar dairesinde kooao
lecek fa·ıladan sonra saat 17 ye : ali\ ve edevat kamılen, loslarımııa karı tevsika mecburd~ 
ka Jar devem edecektir. : B) Çift ı göçmenlerin Ötedenberi Jar. 

30-10-939 pazarte6i gilnU kürsü ! bestedikl~ri. büyük ve k.ilçük hadyvan-
1 

B. bendind aıılı olan ve ticaretle 
saat 9 dan 12 ye ve 13 den 17 ye : )ar v~ zıraı mah&ullen?dell e&er İJtigal eden gö menler; kendisinin 
k.ıı. ar açık bulunacaktır. 6000 lıray,a kadar olan rtuktan, öt tlı:nberi ticaretle iştigal ettiğini 
Kadın ve erkek 20 ya§ından yu- C) San at ~~ serbest. meslek erba• mahalli ticaret ve sanayi odalarından 

karı her yurdda kürsUde ıöz bından olan ~oçmenlerın sanat vt m .1 veya ticaret mahkemelerinden veya 
• ıiJyllyebillr. Kürsüde liÖz öyle- !eklerine mUtealJik mııı:ıCıl ve ga~rı· bu makamlara kaim olan rc:Smf daire-
: mek için ocy aınd n 8nce Yeni- mamCU macldcıl rdon dtiırl flOOO hıa• terden alınmış vesalklc 1.sbat etmei.'!O 
• hirde Em · t d d y lı: dar olan mllctarı, . • . r "'t d . ta 
: e mye anı ı yanın a : (Trikotaj fabrikaları ve m.akln&ları ve get1recegı emva !n o e n erı sad .. 
: C. H. P. vilayet idare b yeti re· ! k 1_ 

1 
lA d gelınektc oldugu tıcare malların aıı • ı ıı l T l f ı ) b ve uçu.a anat ııuı manıu tın n o- • 

• 11 ne c on ayram : ta '-k b 1 ... 1 1 ) bulunclugu ve bu malların tamamen 
• . l . ele k'. .. ba el k" k • n ayalll • ı ar ... r çt r. . . h h . bi alı : gun crın , ursu şın a ı .o· : D) TU d 1 ö 1 1 ö kendlsme aıt olup t'r a r J • 
• i ·· t dil ıct· : çc r n o an rı çrn ıı r n • .1 . tJ 
• 1II teye mur:ıcaa e ece ır. • t d b 1 '·t ld 1 r ti sa veya şirket ve ınUcsseıe ı e ı' r 
• • c n erı saua mel\ e o u • 1 • ve muvıı.zanıı1 bulunı:nadı ını r ımf 

1 • 1 ••1 •••••• 1111• 1 • 1 •• 111 ••••••••••••r ~ar t m J'·rındaı\ de"'erl 12000 llraya 
.. lA 5 k 1 d l d ''-t" 
k 1 ık am ar an a ınnu me an uı ıcac ve-

a ar o an m •rı, saikle t vıika rn cburdurlar. 
( kcr, ben Jn, petrol, koza. lp le 

Erzincan - Kilkit yolu 
in aa ı 

v lt> ki lcr v lnhl a a tibl maddeler· E bendin c yatılı olan ve yukarda
le trikotaj maklnaları ve kauçuk ıt· ki zümrelerin haricinde kalan cshabı 

ilerliyo'--"r--.-........ ..- 1-~:~-1-!~-P.!~"'"'WI- undan oıaıı • k . bıl ~~~·~ ~e ı rve~!.~n~ L>Ulu'!.'"1. ~ö~~e'!: 
Erzincan, 18 a.a. - Erılııean • Pos· 

ke-Kilkit yolundan Erzincana ait kıs
mı Ahmetli köyüne kadar gôtürülmü~ 
ve bu yolun rıı nf • 'le köprlileri dt ik 
mal edilmiştir. Vali, bu yoldan Ahme
diye klSyUnıı kadar giderek oftişte 

bulunmuııtur, 

HıJk .. ri'de inşa edilen 

yeni köy mektepleri 
Hakari, ıs a..a. - Bu ya%, yedi na

hiye ile bir köyde in a ına b«şlanan o 
kulların lıtşaatı bitıni tir. Merke!e 
bağlı diğer bir köyde yapllmakta olan 
okulun inşaatı da bitmek üzeredir. 
Öğretmenleri tayin diler k tedrisata 
hazır bir hale gctlrUmi l>u okulların 
açılına töreni cümhuriyetin on altın
tı yıldönümünde y•pılacaktır. 

Yatılı okulun inşaah da bitti 

Burada yapılmak • olan yatılı o· 
lcul\lll in aatı ilerlemektedir. İki kıt· 
lı olan binanın ilk katı bitmiıtir. Bi • 
na, kırk sekiz bin litaya mal olacak -
tır. 

li) Yukudaki ıtlmrelcrln hariçte o· 
lan !Sçmenl rln kendi menkul ve gıy· 
rim~nkullerl bedeli ve >•ahut paraları 
tnıılta ıill ndc tın alacalclırı mallar
dan veya kendi m ıı luıllerinden &•· 
tir cekler1 12000 liralık miktarı, 

( ker, benzin, p rol, ko , ipek 
ve ipekliler ve inhisara tabj maddeler 
trikotaj maklna rı ve kauçuk sanayii 
masnuatından olan ayakkabtlar hariç· 
tir.) 

muaf oluak g irilir. 
A bend;nin I, lI, 111, ve ıv üncü 

fıkrlllarında yazılı olan emval ve eşya 
içiıı her göçmen aile ıoiıi bu e~yala
rın kendilerine ait olduğu hakkında 

beyannameleri doldurarak bağlı oldu
ıı.ı türk kon oll;l luı;ıına tevdi eder. 
Bu emval ve e yal rıtı beyanname sa
hibine ait olduğuna konsoloslukları· 
mızca kanaat basıl olduğu takdirde 
ayrıca Yeiilta talep ve ibrazına lüzum 
görülmeden beyannameler tasdik o
lunur. 

B. bendind~ . azılı e çiftçi olan 
göçmenler; kendilerine alt bulunan 
hayvanat ve :ı:irai mahsulleri için her 
göçmen aile reiıi: bu hayVanatı öte· 
denberi b ı>l dikleri ve kendilerinin 

leri bedeli veya mevcut paraları maka· 
bilinde satın alaca.klan e her rin· 
de getireceği mallaı ı ve kendl men· 
kullerini; mevcut paralatı ile menkul 
ve gayrimenkullerinin satışı bedeliyle 
tedarik ettiklerini ve menkullerinlı:ı 
kendilerine ait bulundulunu a§a~ıda· 
ki e aslar dahilinde konsoloslukları.
mıza kargı isbata mecburdurlar. 

I . Gayrimenkullerin nelerden ıba
rct ve nerelerde bulundu~na, ka a ve 
kime Httıklarına dair mahalli bole· 
diye veya rum1 daiıclerindcn ahnmıı 
ve ihticaca aalih şehadetname, 

1I • Dankad&ki par ları hakkında 
banka ve•ikaıı, 

III • Bcraberlerinda getirmek U...
n satın aldıkları mali ra ·it muaad· 
dak v y kanaatbnh. fıı ura, 

Göçmenler taraiınd n kon oloslata 
vcırll tek nUmuııe l e nilınune 2 be· 
yannıurıele c hicret edecek ailenln. 
grup fotolrafı llsa.k olunmak suretiy .. 
le üç nUsha olarak verilecek e her 
nU~hası sarih e okunaklı bir ıuret e 
doldurularak altları aile reisi tara .. 
fınelan imza ve veı;ikalarlyle birlikte 
kon!>olosluklarımıza tevdi olunacak· 
ur. 

Atatürk köprü ü bu cümhuriyet 
hayra.mı açılıyor ıııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Konsoloslar; verilen bu beyanname 
ve vesaiki bittetkik sıhatli ve kanaat· 
bah gördüğü takdirde bu l.ıeyanname• 
leri tasdik ed r ve bir nüs asını vcııi· 
kalariyle birlikte dosyasında alıkor va 
diğer iki nüaha ını gö men aile rei· 
sine tevdi eder. 

1st nbul, 18 (Telefonla) - 14 ay· 
danberi in a edilmekte olan Atatürk 
köprü Ü bu cumhuriyet bayramın a 
reruimle açılacaktır. KöprU iki mil
yon tllrk tlraeına rn<ll olmu tur. 

Gir un•da yeni bir ilk mektep 
y pılıyor 

Giresun, (Huıuıi) - K8prii batın· 
da yeniden inta edilecek olan be &J· 

nıfh GU:ıel Ordu mc tcbinin lntaatı 
19 bin 1 raya ibate cdilmittir. 

..1 ı ı 11111111111111111111 u m 111111111 l'h .. - ----.. --- Yardım sevenreri divel -.. 
: Yardım Sev•nler Cemiyetin· : 
: dea: : - -: Dikili fellketzedelerlne yar- : 
: dım olmak Uzere evlerden ve tUc· 5 
- card n yeni, etki dlkllmlf. dikil• : 
_ memış her türlU &iyim eıyaaının: :; - -: 1 - Cemlyetlmiıln Cebeci Ba· E: 
:; yındırJık caddesi 25 No. dakı :E 
E merkezine gönderilmesi. 5 
: 2 - Aldırılmak !bere 6513, :E 
: 2580, 1995 numaralara telefon e • ;: 
: dilmeai rica olunur. E ı 
~ıırıııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Erkekler • kadınlar! 
"K dm/at erkeklui ge iyor," 

Bıı ka Jıu :.ıs/ rt!a üstllııluklerinl J. 
zaJı etmeyi lemini ler11 bJrakarak 
ll~yliyttllm ki biz, kadının nüfus İ• 
tib1tiyle erk11ll geride brraktığım 
11.nlaımık i$tiyoruz. Gerr kten bir 
ço ınemlekatletde kadın sayısı, er
klkcen fazladır. lster eniz, bunu 
r nı/a d 6srercbiliriz: 

lngJ!teıe'da 1.000 erkeğe kaqı 
10S8, Franı 'ds 1071, AJm nya'da 
1058, Ru~yıı'd:ı J JOJ, Port kit'de 
JO!J7, Esıonya'da 1 JJ9 kadın bulun
maktadır. 

Bit kB) memlekette erkek sayısı 
kadm .ayı uu geçebiliyor. },fesela 
BirJeıik Amerika ile Küba bunla• 
rrn arsJJruladrr. 

Birle lk Amerika'da 1000 erke-
1• 976, Kiiba'da ise 888 kadın dÜI· 
mekcedir. 

A cab y•nİ dünya iklimi bu hu
u ta daha mı az kılıbık, nedirf 

Buhranın fayda ı! 

Ak§am gazetesinin bir fıkrasında 
u ba /ık vardı: 
"Buhranın faydaları" 

Bu ba Tık hatırının iU eski mıs· 
raı getirebılir: 

Bazan fetlkctill de oltırmuı hayırlısı. 
Ayrıca eski bir nazmn şu cümle

sini de hatırlayabilirsiniz: 
"BGtçe açığının farileti terbiyet· 

kJrisı vardır.'' 
Bµhranın da bundan fazla fayda

sı olaca w ına kanaat etmivoruz. 

Yemen! 
... -

Ulus'da ve lstanbul gazeteleriD
de okuduğumuza giJre yemen/1 bir 
tliccar Petapalas otelini blnletce li
ra dolandırnu~tJt. 

Hadi e, nihayet zabıta vukuııtıll
dan blrısldir; Uurlnde durmala 
gelmez. 

Fakat bize bu satırları yatdmın 
bir tüccarın dolandıncılığı delil, 
onun memleketi olan "Yemen"dir. 
Anadolu'nun ve Rumelf'nin en u
zak köylerine kadar her yerde ismi 
bilinon ve bit çok koy havalarında 
adı ge,en Yemen! 
Osmanlı imparacorluğu Yemen' -

dM az çelım~ml;, o yüzdeh as şıw 
kaybetnıl"mlşti. Bun/arın yanında 

bir lstanbul oteli de, varsın, bir kaç 

bin lira kaybeııin, ne olur/ 

Hare, meıul!ı_•!~I 
G• en blJyDk h11rbın maıuTI rl, 

1•• daha harp el ın kıllı bııııama· 
dın ırınmı a bı l11nmııt1t. 

''Kabalı t fi!lln olmu dı kım 11 

ı/mımJf" •cı/ r lJzlJnlJ blllrıJrıh. 
Kıbı1.h11ttan )Ole daha blJyOlr vo 
nılltlıi bir ı y olan hırp m ıuJlytt-
lni de, her halde, lrlmJe betine 
alınmak istemez. 

lstanbul mıılıatrirler!nden birisi
nin bir fıkrası ~ paragrafla biti· 
yordu: 

"Versay muahedesinin en büyük 
kahrımam olan Klemsnso ölilrkeu, 
kendini mezarına ayak listOnde 
gömmelerini vasiyet etnuş. Eğer bu 
rivayet doğru ise, Klemanso'yu me· 
ıarına ayakta gömmü~lerse, ıg;g 

harbinin JJAm ile muhakkak ki. 
K/~11:J.an~d'nun sırtı me4atında yere 
değmiştir. Bu ikinci muuuım f~· 
laketln mesullerinden biri de ken· 
disidir." 

Yeai barbın mesuli eti · 

rakıa kemikleri çürilmü bir ihtiya
ra yüklemek haklı mı. değil mi? o
rat1mı araşt1rm1yalım. Fakat bu su
çu bir. öluye yüklamek hayamı o
lanları bu yiikten kurtarmak m•k
ssdiylc v;1ki oluyorsa fena de "il
dir! 

reni cemly Ilı:_ yeni lıay r ! 
Kayseri'den evelki gün gelmiş o

lan §U telgrafı her halde okumu~ ve 
okıtrJt.en sevinç ve iftihar duymu • 
.sunuzdut: 

"Kay eri'nin tanınmı zeı1J!irıle · 
cinden ve Aılana miJll mensucat 
labrikasr sahip/etinden Nuh Naci 
Yazgan'ın lisede ulebe iken ölen 
oğlunun hat1rat1ın8 yaptırdığı t.ıe

be yurdu dün vali t~ralından açıl· 
DU~tır." 

Bir cemiyet içinde ~ervete düşen 
vazifelerden birisi de yardım ve 
hayır olduğuna ııüplıe etmeyiz. Es
kiden de zengı'nler lıayrat yaparlar
dı. Fakat bunlardan çoğu. bugünkü 
cemiyetin ihıiyaçlarım k:miılamak
t.ın uzak kalmı~tır. 

Y t>nİ ceıniyt>tte j a yeni ihtiyaç-
1Rr1 kar ılayacak hayır l!Jzrm. 

ütıin zengfolorimize örnek olan 
bu hamlyetli vatands~ı candan teb
rik etmek isteriz. 

Bu !uretle mall riyle birlikte Tür~ 
ki yeye lıicret eden göçmenler; iskBn 
muafiyetleri nizamnamesinin 22 ve Z3 
üncli maddelerinde gö tcrildiği veç· 
hile iki nüsha lıcyannameyi mahalll 
vali vcy c3yınakama t vdi eder. 

Bu l.ıey nnamelerden bir nüsha ı 

ınillkiyc fi:niri t rafından alt olduğu 
iskan daiı-cs!ne ·e ıllğer nüshası ve· 
rilecek (muaflık k!j!ı ı) ile birlikte 
gümrük idare. ine önderilir. 

Gümrük idare in e b yannamc ve 
muaflık kığıdı alıkonula a eşya ınu~ 

afen sahibine teslim olunur. 

Y112gal'ta ders yılının baJ rna ' 
dolayısiyle bir top.a. lı 

Yozgat', ıs a.a. - Yeni de s yılırı 3 

girilmesi münaıocbctiyk v:ılinin reis· 
li~i altında ilk mektep muallimi ri.Y~ 
le C. U. P. vilayet idau heyctı reı~ı 
ve Maarif Miiclürü ve çocuk veli! rı· 
nfn İJlİrak etti ·i lıliyük bir toplantı 
yapılarak yeni d rs yılında daha ve
rimli ve daha hızlı onuç.lar aırrıak 
için açık görU melerde bulunuırout· 
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(Başı 1 inci sayfada) 
a cındırdığı tnerkezlerden biri ol

maktadır. 
B' 

t" .'~az da, esasen iktisat Vekale· 
unızın her san . .. . •. "t ayı mueuesesı ıçın 

ınu emadiy ·· .. d w • en uııtunde durmakta ol· 
ugu; fıyat meselesine gelelim. 
.Bızde fiyat mukayeselerinde ek

·~~ıy~. bir Yanlı§lık olur. Çünkü 
~urn;.uk resmi hariç, İstanbul teı
ım ıyatlarım mukayeseye esas tu-
~~rız. _Bu fiyatlar, çok defa, memle-
uetlerınde h t"" l"" ·ı d er ur u vergı er en 
affolunan ı"hra • . ·ı b'" h"'t" h . • ç prımı ı e uı u un 
.~f~~letilen fiyatlardır. Türk kömil

runu T" k" • ur ıye de Pire'de satıldığı-
nın kaç misli ile almıt oldutumu
zu b"I' . . ı ınz. Mesela tonunun lstanbul 
•ıf f' • . ıyatı harpten evel 100 lira olan 
ıkınci hamur ka ıt, biı:e gümrük 
resıni ile birlikte 169 liraya mal ol
hıakta, fakat ihraç edilmi~ olduğu 
hlenıleke in halkına 50 liraya sa· 
:ılın~kta idi. Aynı kağıdın İzmit 

liabrıkasından teslim fiyatı iıe 270 
radır. 

Bizde maliyet fiyatları Üzerine 
t . 
~aır eden hesaplar ınaliimdur: fab-
rıltalarınuz ve bütün tesisatları, us
~ ve İşçi evlerine kadar, yenidirler. 
unların hepıi için her türlü iktı· 

•adi hesaplar yapılmak liizımrıeli· 
~or. Sonra mesela İzmit'te tonunu 
~l . lira oluak ödediğimiz bedelin 
d lıı·a 80 kurutu vergidir. Buna bir 
• e scllülozun gayet pahalıya ahndı
ıını, su ve odun tesislerinin henüz 
Yapılınakt oldu'unu, nihayet 4 ya• 
!
1
'!1da bir ana ·iin mazeretlerini de 

ı ave cd' . V . . k i . ınız. crgıyı arttırma ve 
lldırnıe' · · h 1 r • • amorh ve ııııre eııap a • 

0~~1 ~zaltmak çoğaltmak elimizde 
r Uguna göre, hakiki tabii fiyatla
:, "arn1aınız imkanları daima eli-

DÖRT SİMAL DEVLE.Tİ 

REİSİNİN İŞTİRAKİYLE 

Stokholm konferansı 
dün çalışmaya başladı 

Stokholm, 18 a.a. - Norveç ve Danimarka kıralları ile Finlan· 
diya Cümhurreisi Kallic, beynelmilel vaziyeti müzakere edecek 
olan Skandinav devletleri konferansma iştirak etmek üzere hu sa
bah buraya gelmirşlerdir. 

Her iki kırat, istasyonda, !sveç kı
ral aile nin hemen blitUn erkanı tara· 
fından arşılanmış ve halk tarafın
dan şiddetle alkışlanmıştır. 

İki kırat ve bir Reisicümhur'un mu 
vasalatı dolayııiyle şehir, şimal mem
leketlerinin bayraklariyle donatılmış· 

tı. 

Kallio refakatinde Erkko, Finlan-
diyalı üç yUksek memur ve 1ııvcç'in 
Helsinki sefiri olduğu halde saat 8.45 
de hava meydanına inmi.tir. Mumai
leyh, kıral, veliaht, Hansson, Sandler 
ve Finlandiya sefaret heyeti tarafın· 
dan karşılanmıltır. 

Kırat ile Kallio otomobille saraya 
g!tmi~ler ve halk tarafından alkışlan
mı~lardır. 

İsveç hükümdarı bir müddet sonra 
istasyona giderek saat 9.50 de hususi 
trenle gelen Norveç ve Danimarka kı
rallarını karşılamı,tır. 

İsveç hUkilmdarı, bundan sonra sa· 
raya giderek Kallio'ya mülaki olmuş· 
tardır. Halk, misafirleri hararetle al
kışlamıştır. 

Gazetelerin mütaleaları 

Gazeteler şimal memleketleri kon· 

reisleri konferansları programı ve 
gayelerini tasrih etmektedirler. 

İsveç hükümeti partisi organı olan 
Social Demokraten gazetesi, kıral aa· 
rayı önünde yapılacak olan tezahürat
tan bahsederek sendika bayraklariyle 
milli bayrakların yanyana dalgalana
cağını ve bitaraflar, sulh, tesanüt etra 
fındaki şimal birliğini ispat edeceği
ni yazmaktadır. 

Konf eranata görüşülecek İ§ler 

İyi haber alan mahfillerde söylen
diğine göre Skandinavya memleketle
ri konferansının ruznamesi a~ağıdaki 
maddeleri ihtiva etmektedir: 

L - lskandina,rya memleketlerinin 
bitaraflığı ile alakadar meseleler ve 
bilhassa Finlandiya meselesi, 

2. - Bu bitaraflığın iktısadi cephe
leri ve muhariplerle iktisadi münase
betler, 

3. - Beynelmilel işlerle altlkadar 
meseleler. 

"'112ded" B b" . b'I hlla ır. u satırları, utçenın ı • feransına uzun makaleler tahsis ede· 
i'- ~:masraflar yü~l~.nmekte oldu- rek ilç kıralın 1914 kinunuevvelinde 
klrl k ~ıralarda hukumett~n ~e~a- Malmö'deki müliikatını hatırlatmakta 
Ya 1 ıatemek gibi sakat bır fıkırle ı ve Finlandiya'nın iştirakini bilhassa 

Aynı mahfillerde hasıl olan kanaa
te göre İskandinav memleketlerinin 
murahhasları muhtelif hükümetlerce 
alınan vaziyetleri nazarı itibare ala· 
rak beynelmilel sulhun yeniden tesi· 
si için ıadece bir temenni izhar et· 
mekle iktifa edeceklerdir. 

· :ı:nııyo.... ld ' f 1 ınd" • ... z. areyı say a arımızı memnuniyetle kaydeylemektedirler. 
""ıırerek biz de yaptık: mesela . .. . 

lı '-' \la" u 
12 

f I k d Buranın büyuk gazetelerı, başmaka· 
er n say a ı zamanın a 

· ll\iat k• w f' t 55 r lelerinde, coimal memleketleri devlet •eli nllaının aııt ıya ı pa a -:ı 

ha~ı~Eia.rp fiyatları bu mikdan bir 
'

1 •t ]B" 8 t~ 1• r lınnıı o]ac;aktı. ugun 

Fransız n 

Konferans çalıfmalarına bQfladı 
tokholm, 18 a.a. - Şimal devletleri 

rciılcrinin konferanu hu ün uat 1 l de sa
rayda toplan.mı tır. Bu toplantıyı dört 
devlet hariciye nazırlarının toplantısı ta
kip etmiştir. 

• er ış lıtıda '· n. • ..... - hA6'd fiyah 
\'ır, 1:/1 S Para kadar fazladır. Ha
~Yİi~~ ~ukarıdaki mütaleamızı sa• 
lılıit •zın bizi mukadder bir paha
'••!,, 0a.hkum edeceii iddiasının 
~-. :ı: 1Kın1 CÖitermek için yazıyo• 

1&t6 ~ j.. ı ne•inde Deutııche Allae-. . .• ı . . 
lbııı,r eıtt1ng gazetesi Osmanlı 

Fransa'ya boy na İngiliz 
1 uvetleri çıkarılıyor 

llij•lı il lorlu w u için bir fevkalade 
Qd;:' Çıkarmııtı. Bu nüıhasında bir 

1 "1\r' trc1, 1 kurabilecek . ham madde· 

(Başı ı ı'nci sayfada) ı dir. Talih~n daima ~öy.le yaver alaca-
la meşguldürler. ğını tahmın etmek ıhtıyatsızlık olur. 

da.rı ıı, maddi ve manevi imkanlar
lıi~i L~ahrum olduğumu:tu yazarak, 
h- Qır · k 1 ·•111, d' 2:ıraat memleketi olarak a · 
•a.ıı,r •vet ediyordu. 928 de kağıt 
"'kit 1~~e Yeniden teıebbüs edildiği 
lı:a.ıe,: ır gazete hu nüshanın o ma· 
Jıı19 1tıdeki esas mülahazaları al
lı:ı.r,~~ Türkiye'nin kağıt sanayii 
q 1\ ılınek için şu esas unıur)ar• 
ti: 1\lltıa.hrurn oldu"unu iliive etmit
(,111t [Sab nca ölil], ham madde 
lı:olı: trıda.ki ıaydıiımız onn nların 
ler] lları \'o diğer her nevi madde
l'lıit 'f ltıiitehaasıı kadro [bugün lz
ha.11 hrikası tamamen yerli müte· 
tle/•lar tar fındnn i~letilecek hal· 
lcı~ ır. Ecnebi mütehassıslar seUü
~ıu"e d~ğer bilyük fabrikanın kad
fılllltıYetı§inciye kadar, ihtiyacı kar-

i •le: Üzere alakonmaktadır.] 
Ilı ,:rrıit fabrikasının ilk temel ta~ı
C>tı.u lttıı olan Milli Şefi hürmetle, 
§ h~· tahakkukuna çalı~an türk te· 
kiirı \lı ve ihtıı ı o.dam:arını teıek· 

• ııelamhyalım. 
Falih. Rıfkı AT AY 

Pof onyo'nın istilôsı 
karsısında İtalya 

fr.atondra, ;8 a.a. _ Niyuz Kronıkl 
~ı:etesinin diplomatik muhabiri ya· 

:~or: 
İtalya h"'k" · · ı· d b'" JIU!t . n u umetı nca ın en U· 

Jıa b.ır kısmının. Al rıyanın Polon· 
r,:1 IGtilf( etme i dolayısiyle on de· 
Yo'~ lllÜnfaiJ olduklarına artık §Üphe 

,,;tur 
ı.t ... 

tı .
1 

Uh bir, bundan ıonra, şu nıalt1ma-
1 flve cdı'yor· 
''l{ . 

ıah· afta sonuna doğru, muhtelif sr· 
len ıyettar kaynaklardan Londraya ge 
ist·ıhaberlere göre, Hitler'in, Polonya 
Çı ~~sı rifesinde, Musolini'nin barış· 
is . 1 Plornasiıine kar 1 gösterdiği tam 
d ı~n , italyan ricalinden bazılarını 
1 rın ıurette mUteeas!r etmi§tir. Bun· 
~:· bu hareketi, sadece Roma • Berlin 

•hvcrinin r ıhuna bir ihanet değil, 
?n~ ııarnenda, İtalyanın, alman askeri 
a lıvetin n halen ve atiyen ayrılrr.a 
•ın k fi bir sebep tel ki etmekte· 

Siperlerde toprak tesviyesi, işleri- Harp sürprizlerle doludur. Ve bu sür· 
ne devam edilmektedir. Yaprak dökÜ· prizlerin hepsi güzel olamaz. Fakat, 
mil mevsimi dolayısiyle, peçeleme iş· hiç olmazsa, işe iyi başladığımızı bile
lerinde tadi!ata ihtiyaç görillmekte· rek mutmain bulunuyoruz.,, 
dir. Bu hususta da icabeden her ~ey 
yapılmıştır. 

Bir yandan kara müdafaa tertibatı 
faaliyetle hazırlanırken, bir yandan 
da ingiliz hava kuvetleri bütün teyak· 
kuzu muhafaza etmektedir. Keşif tay· 
yarelerimiz Siegfried hattı gerisinde 
tahanüt etmiş zırhlı kıtalara mensup 
yüz binlerle asker keşfetmişlerdir. 

B. Çemberleyn'in izahatı 

Londra, 18 a.a. - "Havas ajansı bil· 
diriyor:'' 

B. Çemberleyn, Avam Kamara&1ın
da, beynelmilel vaziyete dair haftalık 
izahatını vermi tir. 

Başvekil, ezcümle, Fransaya gön· 
derilen ingiliz kuvetlerinin imdi , 
fransız hatlarındaki mürettep mınta
kalarına yerlc~miş bulunduklarını, 
fransız ve İngiliz başkuınandanlıkla
rı arasındaki anla~manın tam surette 
mevcut olduğunu söylemig ve deniz 
meselelerine geçerek, İngiliz deniz ti
caretinin zayiatı, faal halde bulunan 
tonajın ancak yUzde yarımı nispetin· 
de olduğunu tasrih etmiştir. 

/ngili .. tayyarelerinin faaliyeti 

n. Çemberleyn, Royal Air Force
un faaliyeti hakkında demi,tir ki: 
"- Biliyorsunu:ı ki, sahillerimiz 

tizerinde ilk defa cereyan eden hava 

muharebelerinde sel iz düşman tayya

resi tahrip ettik. Almanlara verdirilen 

zayiat, muhacimlerin kuvetlerinin her 

halde yüzde yirmi beşini mütecaviz-

dirlcr. 
İtalyan hükümetini i:ıazı ricali, ya-

kın ıamana kadar diplomasi ortakları 
olan Atmanyaya kar ı, el'an hasbi bir 
temayül besliyebilirler. Lakin, Alman 
yanın umumi vaziyetinde derin karı
şıklıklar husul bulmaıını çok muhte
mel gören kuvetli rakipleri vardır. 

Roma efkarının ekıeriyeti, şilphe· 
~iz bu ün bu merkezdedir.,, 

Royter askeri muhabirinin yazuı 
Londra, 18 a.a. - Garp cephesin

deki son inkişaflar hakkında tefsir
lerde bulunan Reuter ajansının as
keri muha

0

biri şöyle yazmaktadır: 
"Geçen harple şimdiki harp arasın• 

da eıaalı bir fark vardır. Şimdiki 
harpte tilbiye ehemiyetleri ikinci de
recede olan mevzileri müttefikler her 
ne bahasına oluna olsun müdafaa e -
dilmesi lazım gelen bir arazi mahi
yetinde telilkki etmemektedirler. 

Her şeyden önce insan 
hayatını korumak ... 

Bu prensip anlaşılamadığı için yUz 
binlerce insan ölmüştür. 

Şimdiki harpte müttefik kuman· 
danlar her şeyden eve! insan hayatı
nı korumağa ehemiyet vermektedir
ler. Binaenaleyh Sarre mıntakasının 
büyük bir kısmının almanlar tarafın
dan istirdadı bir fransız he.zimeti ma
hiyetinde telakki edilmemelidir. Müt
tefikler, Hitler'in askeri eflerin mü
taleası hilafına olarak Maginot hat
una büyük bir taarruzda bulunması
nı beklemektedirler. 

Majino hattına girilae bile ... 

Hitler, belki Maginot hattına yapı
lac, k büyük bir taarruzun huı;ule ge· 
tireceğı manevi tesirin böyle bir ha
reket için yapılacak fedakarlıkları 
telafi edeceği kanaatini beslemekte
dir. Maginot hattında açılacak bir ge· 
diğin maneviyat üzerinde pek büyük 
bir tesiri olacağı muhakkaktır. Yal · 
nız müttefikler böyle bir şeyin im· 
kansız olduğunu bilmektedirler. Böy
le bir şey olamaz. Çünkü Maginot 
hattı da Siegfried hattı gibi elasti
kidir. Maginot hattına çok miktarda 
insan ve malzeme feda etmek şartiy· 
le girilebilirse de bu noktaya kadar 
gelebilen dilşman mecalsiz kalmış o· 
lacak ve hattın gerisinde bulunan bil· 
yük müttefik ordularının mukabil ta
.iU'ruzuna uğrayacaktır •• 

AMERİKA'DA 

300.000 vatan sıza 
yardım edilecek nas il 

Vqingtoıı. 18 a.a. -- Bir hitabe 
irat eden reisicUmhur Rooıevelt. 
harpten evel de mevcut olan 300.000 
"vatansız"a yardım edilmesi için lll
zım gelen gayretlerin sarfedilmesi 
lüzumundan bahsetmiştir. Mumai
leyh, "vatansızlar" meselesinin harp· 
ten ıonra çok daha vahim bir şekil 
alacağını ilave etmi~tir. 

Roosevelt demiştir ki: 
- Afrika'da, Amerika'da ve Avus

turalya'da bu mUltecileri yerleştir
mek için geniş sahalar mevcuttur. 

Bir japon 
1 • gem ısı 

nehir 
batll 

Şanghay, 18 a.a. - Yangtze nehri 
üzerinde Liyuho mevkii civarında i
ki dakikada batan Haintaikoo adın
daki japon nehir gemiı;i kazasından 
kurtulanlardan bir kaçı Şanghay'a 
gelerek bu kazada takriben 400 çinli
nin boğulduğunu haber vermişlerdir. 
Kaza. vapurun fevkalade yüklü olma
sına ve ayni zamanda b ıgünlerde Şan 
ghay'da bazı tugyanlara scbebi>·ct ve· 
ren tayfuna atfedilmektedir. 

Eski Kayz r 

yapıyor? ne 
Doorn, 18 a.a. - Esld Kayzere, ce· 

ker tedarik edebilmesi için bir "şeker 
vesikası" verilmiştir. Doorn şatosun· 
da hayat, normal şekilde devam et· 
mektedir. Eski Kayzer, İngiliz ve al
man gazetelerini okumakta ve sık sı:. 
radyo dinlemektedir. 

Hafitlerinden 22 genç, alman ordu
ıu saflarında çalışmaktadır. 

Romonya'do bulunan 

Leh cevlet adomlan 
Bükre , 18 a.a. - Eski Polonya re

isicümhuru Moscicki Crajava"da yer
leşmi tir. Mareşal Rydz Smigly yu -
karı Karpatlarda bir köy olan Dra
goslave'de yerleşecektir. Albay Beck, 
Konstadt'da ağır surette hastalanmış
tır. Eski leh hükiimetinin diğer azası 
Herkulesbad'ta bulunmaktadırlar. 

Sovyetler Birliği 

Finlôndiya'dan 
neler istemiş ? 

Bern, 18 a. a. - Verilen malfımata 
göre, Sovyeller Birliği Finlandiya
dan bir yardım paktı ile Hangö aske· 
ri üssünü, hudutta bazı tashihler ya
pılmasını ve Finl;\ndiva körfezindeki 
dört adayı istemekted.ir. 

Bu tnalUmata bakılırsa, Finlandiya 
son talebe muvafakate amadedir. Fa 
kat bir kompromi bulunması ümit e· 
dilmektedir. 

B. Ruzvelt'in Finlandiya'ya 
sempat"ai 

Va ington, 18 a.a. - B. Ruzvclt, B. 
K_alininden cevap gelmesi üzerine ken 
dı mesajını neşretmiştir. B. Ruzvelt 
mesajında Amerikanın miıstakil bir 
devlet sıfatiyle Finlandiyaya karşı o· 
lan sempatisini bildirmişti. 

Gelen cevabın memnuniyet bahşol
duğu anla ılmaktadır. Fakat Finlan· 
diya ile Sovyetler Birliği arasındaki 
münasebet bozulursa yeni bir muha
rebe, vazi eti tespit edecektir. Bu me
saj teatisine ~imali Avrupa vaziyetin 
de Ruzvelt tarafından ba.arılmış bir 
merhale nazariyle bakılmaktadır. 

İfalya'nın Londra sefiri 
Krala ilimatnamesini verdi 
Londra, 18 a.a. - Yeni İtalya sefi· 

ri Baııtianini, bu sabah kırala itimat
nameıini takdim etmiştir. 

Sefirin LorJ Halilaka'la yaptığı 
örüfme 

. Roma, 18 a.a. - Stefani Ajansı bildi . 
rıyor : 
l'fDiın Londrada Bastianini ve Lord Ha 

1 ak arasında vuku bulan ıoriışme hak· 
kında şurası tasrih edilmektedir ki İtal
yanın yeni büyiik elçisiyle ingiliz harici
ye nazın ara ında ilk normal temas te isi 
mev.~u~ bahi11 bulurunaktadır. 

Bu.~uk ~içi Bastianini Lon.draya bu • 
ıUnkü. hadıselere dair olt.rak Duçenin hiç 
lnr plan .vera mM.uruw &ötümıeıniıtir, 

ALMAN DENİZALTISI KAPTANI ROYAL 

OAK'IN NASIL BATIRILDIGINI ANLATIYOR 

• 

''iki torpil attık ve iki 
infilak işittik ... ,, 

Son rakamlara göre Royal Oak'tan· 
24 subay ve 786 nefer kurtarılamadı 
Londra, 18 a.a. - Alman radyosu-ı 

nun bildirdiğine göre "Royal Oak" j l • 
zırhlısını batıran alman tahtelbahiri- ısa n s alacak 

hakemleri nin kumandanı, tayyare ile Hitler'in futbol 
nezdine gitmiş ve kendi ini hususi 
bir merasimle kabul eden Hitler, ku
mandana yüksek rütbede bir ni~n 
vermiştir. 

Tahtelbahir dlh saat 9 da üssüne 
avdet etmiştir. Kumandan beyanatta 
bulunarak demi~tir ki: 

H emler hafi da iki defa 
toplanarak ~ahııyorl r 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğll fut., 
bol yüksek hakem komitesi, ta1İ.m3uıame
si hükumlerinc uygun olarak bu mevsinı 
zarfında Ankara, 1ıtanbul ve lzmirdcld 
futbol maçlarını ıdarc edecek hakemlerin 
listesini tanzim et mi tir. 

Bu hakemi ıden Ankarada bulunanlı • 
rın nazari ve ameli sahada i bilgi Ye uc
rübelerini arttırmak için hafta.da iki do
fa toplantı yapılmakta ve berabere e ça • 
1ı1ılmaktadır. 

Lisans verilecek hakemlerin bölge aı • 
rasiyle adlarını yazıyoruz 

- lngilizlerin tesıs ettiği maniala
rı kolayca geçerek Scapa Flow kör
fezine girdik. Körfezde iki harp ge
misi gördüm. v ·e iki torpil attıktan 
sonra limandan çıktım. İki infilak i
şittim. Şimal istikametinde en uzak
ta bulunan İngiliz gemisinden bir su 
sutunu yükseldl. Bir saniye sonra di
ğer bir gemi de infilak ederek göz
den kayboldu. Biz uzaklaşırken ingi-
1 iz projektörleri tahtelbahiri aydın· Ankara hakemleri: 
!atmakta ve denizaltı bombaları pat· Servet Öz, Yu uf Ayal, Omer Ural, 
lamakta idi. İhsan Türemen, Necdet Özıtiiç, Zi:ra O • 

1-fô.disede ölenler ıran, Bedri Erdener, Refi1' Gönen ,Bedit 
Nazlı, Nadir Çile iz, ı;eı 1 O ay, Şuayıp 

Londra, 1 8a.a. - Amirallık Royal Kıraç, Namık Şilkan. Abdı.ilkadir Hal 
O k zırhlısı mürettebatı ile, kurtarı- Ahmet Cemal, Kemal Kuray, Ali Ülge • 

zen, Muzaffer Ertuğ, Fevzi Ç p, Fcırit 
!anlara ait olarak en son aldığı liste· Esen, 
ye nazaran u rakamları vermektedir. /:ı.mir hakemleri: 

Gemide 81 subay ve 1153 nefer bu- Mu tafa Bılöz, Hasan Yanılt, Baha ıı::o-
lunuyordu. Kurtarılanlar 57 subay ve naralp, Mu tafa Senkal, Es:ıt Merter, Fe-
367 nefere bali«T olmaktadır 24 uba ' rit Simsa;oğlu, 1 mail Hakkı Gür, Mutrta-

., • Y fa Nec tı Bayra, Sait Vanı.l, ~an Ö.ı-
ve 786 nefer boğulmu tur. olan. Alaettin Kazanova. 

Ara tırmalar yapılıyor lstanbul hakemleri: 
Londra 18 a.a - Churchill dün a· Sami Açıköney, Şazi Tezcan. Tarık Ö-

• · • ' 1 ~erengin, Halit Ezgü, Ahmet Adem, Ad-
vam kamarasında yaptıgı beyanatta, nan Akın, Nuri Bosut, hzet Muhittin A· 
Scapa Flowda tahkik t yapılmakta ol pak, Feridun Kılıç. Basri Bütün, S m 
duğunu ve burada elan sular altında T_alu, Rıfkı Akso~, •' ahrettin Somer, Şev-

. . . kı Çanka, Sellmı Akol, Eşref Mutlu, 
saklanması ıhtıınalı olan alman deniz- c;atip Gürkan, Bahaettin Uluöz, Halit 
altı gemisini bulmak ümidiyle bütün Özbayk.al, Livaettin Özgüre!, Necdet Oe
körfcz dahilinde inceden inceye ara"· z~n, Alı Rı.dvan Ancver. Sılk.ı Eryar, R• 

2 fık Or.man 'lop. 
tırmalar yapılmakta bulunduğunu ila ----
ve etmi tir. Roma radyosuna 

atfedilen bir haber 
Nazır söz ler ini şöyle bitirmi1tir:: 
" - it kaç ün içinde Scapa Flow 

körfezinin tehlikede olup olmadığını 
öğrenmiş olacağız. Çünkü alınan de· 
nİzaJtı gemisi hava almak için ya SU• hak <ında ltalyan tCJV%ihi 

yun yüzüne çıkmak, veyahut da cbe
diyyen deniz altında kalmak mecburi
yetindedir. 

4 alman tayyaresi dü!rürüldü 
Londra, 18 a.a. - İngili~ gazetele

ri Orkneys adaları üstüne dün alman 
tayyarelerinin yaptığı ha ka bir taar
ruz hakkında tafsiliit vermektedirler. 

Bu adalara yedi alman tayyaresi 
hticfım etmiştir. Bunların bombaları 
Pentland kanalına dil mü tür. Tay· 
yare dafii toplariyle ingiliz avcı tay
yareleri 4 alman tayyaresini düşür. 
mü terdir. Diğer bir alman tayyaresi 
de hasara uğramı tır. İngiliz tayyare
lerine hiç bir ıey olmamıştır. 

Arcad adalarına yapılan hücum 
Londra, 18 a .a. - l koçya'nın si· 

malinde kfiin Arcad adalarında dUn 
altı kere tehlike iş reti verildiği bil. 
dirilmektedir. Yapılan akınlar esna -
sında iki bomba hususi binalara isa. 
bet etmiştir. Bunlardan biri Flotta a· 
dasına, diğeri Hoy ada:ına di.işmü . 
tür. İnsanca zayiat yoktur. 

Her tarafta hava bataryaları ile 
harp gemileri alman tayyarelerini 
pek yüksekten uçmıya ic· ar etmiştir. 
Baş a~ağı cüretkfirane bir iniş yapan 
tayyarelerden biri dii ürülmü<.ıtür. 
Diğer bir tayyare de Hoy arlasına dü-
ürülmüştür. Para ütle kmtulmıya 

muvaffak olan lıu tayyarenin pilotu 
esir edilmiştir. ' ' 

Dikili • 
ıçın 

Yurdun 

iane 

her yerinde 

toplanıyor 
Erzincan, 18 a.a. - Dikili felaket

zedelerine yapılacak yardım isin diin 
gece b tediye salonunda valinin riya
setinde belediye reisi ve enciimen a. 
zalariyle kızı lay kurumu, ticaret oda
sı idare heyet eri bir toplantı yapmış 
tardır. Bu toplantıda kııılay kurumu
na yardımcı olarak 14 kişilik bir ko
mite seçilerek faaliyete geçmiştir, 

Ayancık'ta 
Ayancık, 18 a.a. - Dikili felaket

zedeleri için Ayancık Parti ve Kızıl
a_y cemiyeti tarafından üç günde bin 
!ıranın toplandığını hildirmi tim. Te
berrüat bugün sona ermiştir. Netice
de 196 lira ·ı kaza hükümet memurla
rı, 176 lirası halk ve esnaftan 1547 li
rası da Zingal şirketi işçi ve' mt'mUt· 
ları tarafından olmak üzere 1919 lira-

Roma, 18 a.a. - Stefani ajall6ı bildiri • 
yor : 
RoırtH Ajansı, Roma rıdyosuıuı ıtfen 

ne rettiği bir haberde, İtalyanın yoni I.on
dra sefiri B. Bar.tiani'nin, balkanlardaki 
hali hazır vaziyet[ daha do ru bir ~ ıldo 
te viyeye m tu f mı.izakerelere baıladıiı
nı bildinnektcdir. Hıç bir İtalyan radyo
sunun, asli bu nevi bir haber neşretmedi· 
ii ÖGrenılmi tir. 

Ajansın not.u : 
Stdani tıjansı tarafından teb:ip Nlifea 

haber aşalıdııdır : 

Lon<lra, - İtalyanın yeni Londra sefiri 
Bastian!nin Londraya muvaşaHitı et.ra • 
fında malumat veren Roma radyosu. ı;efi. 
rin, balkanlardaki italyan isteklerine d ir 
Musoliniııın bir mesajını hamil bulwıdu • 
ğwıu ihsaı; etmiıtir. 

Spiker demiştir ki : 
Bast i aninın, P:ıriste ve Romadaki ika • 

meti esnasında, ıngiliz hukumetizıf, ltat. 
ya,nın beynelmilel vaz iyet hakkındaki nok
taı nazarın.dan haberdar etınesı pek muh • 
temeldır. 
Dı er baıı m hafi!, sefirin, balkanlarda 

ve Tuna hav~asında daha iyi bir müvaze
ne tesisl hususund:ı Duce tarafından takip 
edilen maJ·s:ıdı, Londra ve Parise bildi • 
rece ini tahmin etmektedirler. 

Spiker, Avrupanın bu ınıntakasında b(Sy. 
le bir muvazene tesisi bah inde, c:n muna. 
ıip ?eyi etin elbe.tte 1 talya olduğunu il vo 
etmı§tır. 

Mersin ·de yol (ahşmarar1 
. Mersin (Hususi) - Son ayları.la n fıa 
ı~lcrınıle göze çarpacak derecede bari:ıı 
bır çalışma ıcizükmektedir. Silıfke - Mı· 
gara yolu yaptırılmış ve bu perişan yol 
iyi bir hale konmuştur, Mersin • Silıfko 
yolıınıın gali çıftliği kısmınrla uç kilomct 
re yol mıiteahhi<lc ihale edilmiı hır kilo
metresi tamamen silindirlenml tir. 

Silifke • Mut yolu üzerinde ihale edf. 
len be menfezden birisinin temcileri •· 
tılmış ve inşaata ba lanmıştır. Mut - Ka
raman yolu üzerindeki menfezlerden ge
lip geçmiye mani olanlar yeniden t~mir 
olunmuş, Mut . Ermcnak yolu üzerinde· 
ki menfezler ı:edt vermiyecck derecede 
bozulmuştur. Bunun kin lizımgeleıı tah
sisat göndcrılmiştir. Bunların tamiri on 
be~ giine kad r ikr:ıal c lilecektir. 

Silifke. Gü nar ve Gilinclire yolu üze
ri deki bozukluklar da tamir edilecektir. 

Ru sene Gilin lire ve Ovacık ara ında
lci yolun tcsviyei türabiai yapılaca~tır. 

ya ba iğ olan teberri.iat yekunu Kızıl· 
ay merkezine gönderilmiştir. 

Mersin' de 
Mersin, 18 a.a. - Dikili ve Bergama 

felaketzedeleri için valinin himayesin 
deki Kızılay Mersin merkezinden mü
teşekkil komis •ona halkımızın ilk ge
tirdikleri yardım 800 liradı~. Bu pa· 
ra der~al gönderilmiş ir. Yardım ar· 
dı kesılmeden devam etmek rdir. 

. yeni bir zelzele 
İzmır, 18 a a. - Du' n t ıA 15 te D'kT'cl saa ,, 

1 ı ı e yedi saniye süren bir zelze· 
l olmu tur. Ha ar yokt ur. 



Tü kiy • lider 
'
1 Her türlü istibdat temayüllerinden münez

zeh, her türlü şahsi ihtiraslardan muarra olan 

hu sôkin ve parlak zekôh devlet reisini, dik· 

datör er sınıfına sokacak hiç bir kuvet yo tur,, 

Erzurum' o 
varan 

ren 
Da.miryolunun memleket için olan fay. 

dalarını sayac.ak dciilir..Dcmiryolu xı:x 11n
cu asır m,.d,niyctinin belli baılı u.nsurıa. 
rınd:ın oklueu ıtibi bugün de urun mes'lfe 
\'C ağır madde nakliyatında bilhasaa bizim 
gibi arızasr c;ok memleketlerde - ehemi
yetini muhafaza etmiÇtir. 

'Bu yazı Jn"iltere'de rıktın " Rail • h d b t k b .. ük f ''Harpte dcmicyolu kolayca tabrip o -
ı. t: u usun a u gayre ço uy ay - Jıınur .. iddia ı dogru olmakla beraber mil-

"'ay RcvJe\V ., mecmuasının 15 eyliıl dalar temin etmiştir. Je~erin hayatmda «as olan baı-p değil 
1939 tarihli nüshasında .. Bir müv~r Lmet İnönü memlekette yeniden ulhdiir. Sulh uamanınJa iıe demlryolıı • 

'h · / J ) k nun iyilik! eri lnk:' r olunamu: Ba«Un ya-
rı .. ımzuıy c çı cmı§tır : birçok ilk mektep ve mual im me - taklı ve yemekli vagonlarla hmirden Er _ 

•• O<:~en harpte Türkiye dü manla teplcri açtı. Ecnebi lisanları öğren - zuruma l.500 kilometfcden fu1a bir yol. 
birlikti; ~ugün ise garp devletlerinin mek bahsinde bunu yalnız halka tav· culu~ iki ~ün e kolayca ve rah<ıtça yap-

makh-ımıı m· ınkün olmu:ıtur. Diınc ka • 
dostudur. Türk!ye'nin düşmanlığı çok siye etmekle kalmadı; biz:zat kendisi dar bu yolculuk $Öyle yapılırdı: 
muthiş birsey oluyor: bunu acı tecrü- de csa!en bildi ği fransızca::am mü • 1rmirdcn lstanbula vapurla (ve;o:ı tren 
b. ~rle öğrendik. Fakat Türkiye'nin kemmel bir hale getirdik•en başka. isi e vıı. urla) ı giiıı, 1 •a!lobuldan Trab.ıona 

k 1 b• B k. 1 vapurla 3 gün, Trabzondnn Erzuruma oto-
~cs•;u ıru d.:.;::.a. lığından da daha ku· ga}'et CjO 0 an ır aşve ı! 0 ma·ına mobille ı glin, yeklıu S g-iıalult yorucu, ak-
''ctli 0 :..ıj"or : ::.Jn!: · bugüniın Tür • rağm-.:n, İngilizceyi de gayet selis bir tarmalı. ı;ok defa tehlikeli bir seyahat, 
kı'-·et; i a -!arca sOren Ortaçağ bağla - sııret e konuşacak derecede öğrendi. Kı1 ayl!lrında ise l':rzuruma hiç varmamak 

~ .. .. .. . . . . , d hes. ptn v~rtlı: Erzuruma tayin olunan 
r •nıfan i=..ı • • u:::m ; ve modern bir meın- İsmet 1nonu Turkıye d~ "ımdıye tta- memurlerm hafta!arca. h:ıtta aylarca Trab· 
1 .. l<ct o~muşt ii'. i<emal Atatürk mUs dar fena halde ihmal edilmi olan spor 1 zoru.fa yoll:ınn açdınar.mı beklediklerini 
tc:ma o.mal< ü ue, bu hayret değer in· işlerine kar ı da alaka göst~rcrek hattr!anı:. 

'l'iirkiyedc velev ki ıcnerıin bir kaç a • 
kıliı.bı b~§armak işinde en büyük hiz • Tiiklerde sporcu ruhunun temniyesi ym ıa o:sun. bu le yurdun dicer parcalan 
m .. ti sebketmi~ olan adam, İsmet ln • İ§inc:le de ylil<sek rehberligini esirge • ile irtibatı ke 'len bütun villiyct1erin ola
önı.i'dür. miyor. Fen adamlarının ve san'a kar- bilme~ine cumhuriyet elbetti! tahamrnul 

e·demezil'. 'l'ürk dem:ryol •İyasel°nin bu -
Türkiyc'nin ikinci Reisicümhuru İs- Iann beynelmilel kongrelerinde oldu- lıc ht:ddi mcmlc.ltetın muh elif parı;ala-

mct İnönü kendi mcmleke•indc 11 sulh· ğu kadar spor mü alıakalarında da lo- mu birbirine b1 lam~lctı. E:e ahnan bü • 
cu Peneral •• diye tanınır. Yeni Türk ca<ıına gelir ve büyük bi.r alaka ile o- tün bu:;'ilk milli d vilir gibi demirJol yap 

"' ıtıa sivnsetimiz de cmln \'c k:!ti adıınlarla 
devletini kurmak ve ona Avrupai bir yunları takip crl::r. ba$ar:Jdı. 
çehre "·ermek işinde onun emeği geç- Tlirldye Cümhıırrdsi Türk san'atı- Daha istiklil harbi devam e{)erkcn blle 
mi<ı.tir. Türkive ile gam demokrasileri nın terakki \•e inki~fı ile "Ok alaka • milli hükümet bütün para ve tt-mii< sık·n-

:s J - r -ı- ., tılanna r ~men demiryolunu Ank ra an 
arasındaki dostluk ve anlaşma temel· ı dardır. Yeni Ankara'nm inşası onun Vah ihı:na uıataruını i11n ediyordu. Oıı. 
lerinin atılması işinde büyuk bir rol l daima nezareti altında geçmi t:r. Sıt- dan .onraki merhaleler : 
oynıyan yine O'dur. Hiç şüphe yok ki malı bata ·lıklarla muhat olan bu ço • 1927 Kayseri, 

·• 1930 Siva$, 
dün~ ının içinde yasadığı bu nazıi< rak atep topraklannda bugün Mhhi ve ıg38 Erzincan. 
günlerde Çanakkale'nin anahtarı h - artistik ve kelimenin bütün mfinasıyle 1939 Erıuruın .... 
met İnönü'nden daha iyi bir kimsenin modern bir şehir yükselmektedir. Bugün şark ile garp rayLı birbirine bai-
eJine verilemez. lanmış. türk vatanmın bütünlüğü ı:::maın • 

Fakat hepsinden daha mühim olarak lanmıştır. 
Eğer cihan, İsmet İnönü'nü kdfi dere İsmet İnönü. Türk milleti gibi asır - Sevindiğimiz bu ve bunun gibi ba ka e· 

cede tanımıyorsa bu, daha ziyade onun lann ananesi ve yetiştirme tarziyle ıı;erlerle aynı zamanda kendi kcndlmi:ı:e 0 -
lan itimadrmt.ı da artmıştır: A"ık her hıın 

riyadesiyle mütevazı olmuındal'dır. döğüşçü ve harpçi olan bir millete i bir şeyi yapabilir miyiz? diye tereddllt 
Ba1veki11ik vazifesinde bulunduğu on sulh ve mü alemet ruhunu a~1Jamağı etti"imiz devirler ebediyen &'eçmiştir. E
üc; sene zarfında İsmet İnönü kasden kendisine vazife edinmiştir. Bu yeni •erlerimiz meyrluı.dadır: 
ıiyaset sahnesinin arka tarafında, Ke- zihniyet bugünün Türki ·esinde umu- Yapabiliriz ve yapıyo.uz. 
mal Atatürk'Un gölgesinde durdu. mi bir mahiyet almıştır. Bu zihııiye , Dr. O. han CO KER 

Fakat değişmez bir hakikat varsa o korkak bir paslfizme hiçbir zaman düş 
da modern Türkiye'nin siyasi, iktisa. meyen bir sulh aşkını temsil etmckt:
di ve kül ürel inkişaflarını bu iki ada- dir. 
mın mesut neticeler doğuran emek İnönü yurdunun emniyetini garanti 
birliğine borçlu olduğudur. altma almak hususunda da her türlü 
İsmet İnönü geçen harpte askerdi. tedbiri aJmakta geri kalmamıştır. Bu 

Padişahın Merkezi Avrupa devletleri sayedeki ıslahat ve yeni teşkilat dai· 
ile akdettiği ittifakın kötülüğünü ilk ma terakki etmektedir. Kemalist Tür
olarak anlayanlardan biri de o idi. kiye'nin ordusu cok iyi talim ve ter -
Korkularının ve endi§elerinin tahak . biye görmüş, mükemmel teçhizatlı bir 
kuk etmeğc ba ladı!mı ve tehlikeye kuve ·it. 
dti~n imparatorluğun inkıraza doğru Her türlü isti at temayül erin en 
(itmekte olduğunu gördüğü karanlık rnüne.zzeh, her türlü şahsi ihtiraslar • 
günlerde Miralay lsmet lnönli yurdu- dan muarra olan bu sakin ve parlak ze
nun hahi.skarı oldu. kAlı devle reisini diktatörler sınıfına 

Atatilrk'ten az sonra İsmet İnönü sokacak hiçbir kuvet yoktur. 

c1e Anadolu h.arp sahnesine koştu. A-
nadolu'nun kurtuluş mücadelesinde Samsunda öldürülen her 
pek kat'i bir muharebe olan İnönü 
harbinde lsmet'in sevkulceyş dl'hası kurt için 5 lira verecek 
çok faik mikdarda.ki diişman kuvetle· 
tine galebe _saldı. Yeni Türkiye'de soy 
cdı almak mecburiyeti ilan edildiğt 
.ıaman Atatürk, 11 İnönü ,, adını verdi. 

. . 
ı,m He sl!m mücadelesi 

6 AYDA 
1 milyon metre murabbaı 

B ato~lık kurutuldu 
lzmit, (Hususi) - ViJayetjmız çev

resinde kurutulan bataklıklar, toprak· 
sız köylüye tevzi edilmektedir. Eski
den İzmit ve etrafında sıtma n!speti 
yüzde 28 olduğu halde. bugün, de
vamlı ve programlı bir çalışma ile yüz 
de 6 ya kadar inmi tir. 

Ötedenbcri (sıtmalık) diye anılage· 
len İzmitte, artlk bu menhus hastahk· 
tan eser kalmamış gibidir. Vilayette 
lıa~lıyan bataklık kurutma ameliyele
ri devam etmektedir. Pek az bir za
manda bütün vilayetin sıtmadan ta-

' maıncn kurtulacağı muhakkaktır. 
Şehrimiz sıtm:ı mücadele teşkilatı 

mart 939 ayından eylul 1939 ayının on 
beşine ka<.lar yaptığı çalışmalar rakam 
larla tespit edilmiştir. 

·--- -~~--
----- -

Medeni kanunun boşanma 
hakkındal .. i hü 

1 Kanunun iki maddesini değiştiren 
lôyiha Başvekôlete gönderildi 

Medeni: kanun ile hukuk muhake-ı smdan dosyanın tevdi tarihinden iti
meleri uıulü kanununun bazı madde- haren 15 gün içlnde temyiz edebile
lerini değiştiren kanun layihasl Baş- cektir. 
vekalete gönd~rilmiştir. Uyiha esas- Boşanma davasının reddi halinde 
lan şunlardır ' taraflar da temyiz talebinde buluna -

Madde l - Medent kanunun 132 bilecektir. Temyiz talebinin kabulli 
inci maddesi şu şekilde de~i~tirile- için her iki tarafın temyiz etmiş bu
cektir ' lunması :ıart olacaktır. Yalnız velayet 

Kan kocadan her biri evlenmenin hakkını knllcınmaksızın ve ana baba 
kendisine tahmil ettiği vazifeleri ifa ile çocuklar arasındaki şahsi milnasc
etmcme!< m.aksadiyle diğerini terk et- bctlere çocukların infak ve terbiyele
tiği veya muhik bir sebep olmaksızın ri ve m:ısraflarına iştirakine dair ha
evine dönmediği takdirde ayrılık en kimin vereceği kararlara kanaat et
az üç ay sürmüş ve devam etmekte miycn taraf münferiden temyiz ede
bulunmuş ise diğeri boşanma davasın- bilecektir.,. 
da bulunabilecektir. Davava hakkı o
lan tarafın bu sebebe mÜııtenicien a-

Layihanın mucip sebeplerinde ez
cümle söyle denilmektedir: 

çaca•;ı boşanma davası üzerine hakim "Türltiye'de serbest talakın ha.kim 
eveıa aı:cr tarafı davetle evine dön- olduğu de ·irde 1.ıoc-anmanın imdikin
mesini ihtar edecei<tir. Bu ihtar ica-• den caha zivatle fazla olduğu iddia e· 
IJı~<Ja ~Jii.n til~Y dyJe. raptlabilecektir. dilemez. İk •ısadİ zanıreller yanlış Ve 
Mucldeıa!eyh ıhtar ısın tayın olunan ahliiki telkinler al ırıda lı\.tl a k .. • • 1 1 • un n arı 
gun e mazerctı o.ma :s1zın mahkcrne· ı koca en şidtletJi hük.. , k d 

1 d·-· . .um.er arşısın a 
ye

1 
ge. ~e .. &1 veya g~ellp de dermeyan lıile aile bağını çözecek vasıta bulur. 

ey.edıgı ıtıraz ve ma~eretle ':1ahl:eme Boşanmanın blrro't faydalan vardır: 
tarafmtlan kabul edılmeme'.>ıne ra~- fi.lhak·ika bosıınınak için ba sebc • 
men evine dönmiyeceğini beyan ey- ler vardır ki· karı ve kocanı~ışeref ~e 
l~rliği tak.dit-de hakim mü~dci:a'.~yhin haysiyeti onların lıir hakime bile- ar. 
n.ıhayet hır ay zarf~nda evıne dorıme- zına müsait değildir. Yahut erkek vc
sınc karar verecek ır. ya kadının bazı tabiat ve iti atları 

Müddeialeyhin hakimin ihtarını diğerine nefret verebilir. Ve ~assas 
kabul ile evine döndüğü sabit olursa bir kadın veya erkek için müşterek 
bo anma davası reddolunacaktır. hayatın idamcsine imkan vermiyen 

i.rüddeialeybin tayin olunan müd- bu sebep hakim için tabii görülebilir 
det zarfında mazereti olmaksızın c- yahut karı koca bunları isbat edecel 
vinc dönmediği anlaşılırsa umumi hü- delailden mahrumdur. 
kümlcr dairesinde, esas dava riiyet 
ve intaç olunacaktır. 

Madde 2 - Medeni kanunun 134 
ilm:ı.i maddesine şu fıkra ilave edıl
mistir: 

Karı koca mil§tcrek haya.tlarına 

Dikili zelzef esi 

ve ilmi sebepleri 

nihayet \ermek arzusunda ittifak ey- t eyef ~etki le. ine devam ediyor 
!edikleri takdirde yukarıda yazılı 
muayyen sebeplerle mukayyet olmak
sızın aşağıdaki şartlar dairesinde sa
lahiyettar mahkemeden doğrudan 

doğruya boşanmalarına karar veril
mesini istiyebi1cceklerdir; bu suretle 
boşanma davası açmak için kan koca
nm. 25 ya,ını ikı:naı etmiş veya bu ya-

...nn '-

rı nı n. ana ve babalarından yalnız bi • 
risi sağ ise hayatta olanlann rızaları· 
nı almış ana ve baba yekdiğetinden 

bo anma ve ayrılık vuku bulmuş veya 
rıza hususunda aralarında ihtilaf çık
mış olursa yalnız babanın muvafaka -
tini istihsal etmiş olmalan ve en az 
bir senedenberi nikahlı olarak birlik
te yaıtamı§ bulunmaları §art olacak
tır. 

Dava karı kocanın kendi yaşlarını 
ve kaç senedenberi evli olduklarını 

ve mali vazi;•ctlerini bildiren bir ar -
zuhal ile açılacaktır. Arzuhalin ta
raflarca imza edilm,.si ve biztat mah
kemeye verilmesi ve yukarıda yazılı 
şartlara ait vesaikin arzuhale raptetlil 
miş bulunması lazım olacaktır. 

1zrnir, (Husu i) - Bergama ve 
Dikili havali inde hükümet: namına 
jeolojik tetkikat yapmakta olan Zira
at Vekaleti jeoloji enstitüsünden bir 
heyet, mesaisine devam etmektedir. 
Zelzeleler, tektonik sebeplerden ve 
bu sahada muhtelif istikametJerdekj 

"'' i"" .... ti 

te<lir .. Mesela .Bergama'da bu şekilde
ki dolma arazi üstünde buh nan bina-
lar ço!< zarar gördiikleri halde, temel
leri bu hendeklerden uzak binahr 
kurtulmuşlardır. Kabakum köyünün 
tamamen yılnlmasmın sebebi de bu· 
dur. Heyet daha gerideki araziyi tet
kik ederek sağlam bulmuş ve kö}•Ün 
burada yeniden kurulabileceği netice
sine varmı~tır. 

Heyet bu meyanda, Bergama ve 
Dikili arasında fı kıran sıcak sularla 
bu sahadaki ılıcaların sularını, ne su
retle kurulduklarmı tetkik etmiş, gü
ı:elHk 1hcalan ile Asklepion sularını 
tctkika tabi tutmustur. 

tstiklfil harbinin nihai zaferinden 
aonra İsmet İnönü itilaf devletleriyle 
ıulh akdi için girişilen çetin müzake
releri idare \'azifesiyle tavzif edildi. 
Bu miiı-akereler neticesinde muvaffa· 
kıyetli bir sulh elde edildi \'e itilaf 
devletlerinin askeri kuvetleri İstan -
bul'u tahliye ettiler. Lmct İnönil bir 
taraftan da memleket içinde başladı
ğı muvaffakıyetli i~leri tahrip için su
ikasdlar hazırlı yan mürteci dil .man • 
lara kar}ı da müc dele asmak mecbu· 
tiye.tinde kalmıştı. 

Samsun (Hususi) - Hayvan ve zi· 
raat mahsuller1mize :zarar veren hay· 
vanlarla mücadeleye devam edilmek
tedir. Vilayet tamimler göndererek 
mahalline göre muzır hayvanları tes
bi t etmiş ve bunların öldürülmesini 
bildirmiştir. Mücadele tüfeklerinin 
bozukları tamir edilmektedir. Öldü
rülen beher kurt için bcs lira mülc3· 
fot verilecektir. 

Buna nazaran. 6 ay içinde 50836 ki· Davanın açılmasını mliteakip asli · 

Bergama, Dikili arasıncla Kaynar
ca mevkiin<le, vak iyle, bugün Ilgın 
sayının bataklık haline getirdiği sı
cak sular fışkıran bir havuz bulundu
ğu da te bit edilmiştir. 

Hariciye Vekalcti'nde bulunduğu 

kısa bir müddet zarfında t met İnönü 
uzağı gören bir Jevlet arlanıı kudreti
ni gö:ıtcrmişti. Muzaffer kumandan 
olan İ$me r.ı:\ğlup ara do~ ane 
bir c: ti rtc r.rni uır.tm lt suretiyle bir 
nevi eze i dt!şıııanh,:ı ort~ an :kai • 
dırdı. 

Bundan b c;l:a O. B 1 ;an Antantı -
nın esas1ar ı:ıı ·urdu ve ~c vyl"~ Rutya 
ile el tluk m·ınascb'.!tlcri tcs~si ışınc 

1zmir' de bir mütecaviz 

hmir (Hususi) - Eveiki gece To· 
ma Mehmet namına biri, tanıdığı ~

gibe namında bir kadınla Basmahane 
civarından geçerken, Hüseyin adında 
diğer bir ş::ı ıs yak aşarak kadım alıp 
götUrmt:k istemi~. Mehmet de kendi
sine çckirip gitme~ini .söylemiştir. Bu 
nun Ü:?erine Hiıse:in işi zora bindir
mek ;stcmf

4
, tabanca)'a sarılmı§ ve 

.Me 1mec!e sıkmış ır. B reltet versin 
ki, brşun, Mc!ımedin bacağına isabet 
etmiştir. Soka • kahramanı, bunu mu· 
tea ·?p ka:mış~ır, 

şi ınuayene edilmiş 8841 kişi hasta bu- ye hiikimi evcla tarafların hüviyetini 
fonmuş, bun1ar tedaviye alınarak da- ve liizımgelen şerait ve vcsaikin mev
lal<lan küçültülmeye başlanmıştır. cut olup olmadığını ve bosanma ha
Köy lerde yeni hastalığa tesadüf edil- linde çocuklann velayeti infak ve ia
memiş. eskilerin tedavileri ile meşgul şeleri hususunda tabi olacakları vazi
olunmuştu r. 280 kilo kinin, 78l adet yeti tetkik ve tahkik edecek ve bir 
kinin ampt::ü, 7518 tath kinin tevzi e- gün tayin ederek taraflara akraba ve-
dilmiş, 4 ton mazot, 83 kilo Paı-is ye· ya dostlanndan kırk yaşım mütecaviz 
şili ilacı birikinti suların izale inde bir veya iki şahısla birlikte gelmele • 
kullanılmıştır. rini emredecektir. Kan kocanın biz. 

Muhtelif köylerde 23 kilometre ıı- ıat 0 gijn hakim huzuruna gelmeleri 
z:unluğunda yeniden kanal !ar açılmış, şart olacaktır. Tayin olunan günde 
3S kilometre kanal, ı kilometre dere, bakim yapacağı hafi celsede tarafları 
17 kilometre bark temizlcttirilmiştir. refakatlerindeki şah1 slarfa beraber 
7.103,000 metre murabbaL bataklık sa- h~ızuruna davet ederek onları anlaş· 
ha kurutulmu tur. mıya tesvik edecek \'e bo'.}anmamn 
Adap;:zarındaki Gökçcören bataklı- neticelerini anlatacak ve yanında bu

lunan kimseleri anlaunıya yardım ve 
ğı da kurutulmuş, b:.ı bataklıkta 10 ki-

ı;fri~ti. A t ! t İ 1 1 _ d b. 1ra mm:aharet eylemelerini ihtar edecek· 
Milletin b!r rehlıerl o1m:;: 3 ;1· n tJ ~O r~ O es om~tre uzun ugun a muazzaDl ır tir. Taraflar b.ırı!;maktan imtina et-

nal acılm:ştır. • 
mından t met 1nö:ıü en ü1:sek tak ir hakk•nd b;r a·z h Ü tikleri takdirde bir melıil vererek 

i , Hendek kasabası:ıın çponalar mev-vc h:iyran ıklnra değer bir gayret ve celseyi başka bir güne bırakacaktır. 
kiinde!ci bataklıkta gene bu devrede h 

faaliy~t göstermiştir. Her ıilrlü şo•ıl- Bu me il bir aydan az ve iki aydan 
. Bu sene anason r'·koltcsinin noksan kurutıılmu tur. Buradaki Dinsiz ha· f 1 ı k nizı:nden muarra olarak ou A rupah ~ az a o mıraca · ve bütün muameleler 

Türk, Avrup it fen ve san'at ad mla r.lduğuna ve gümrük resminin on ku- taklığı da kurutulacaktır. Etütleri )'a zapta geçirilerek altı hakim, katip, 
rını. mühendis1eri ve iktisa• mütehas ruşa tenzil edildiğine dair gazeteler· pılmakladır. taraflar ve şahitler tarafından imza 
sıslarını memle ·ete getirrli. Bir :za - de çıkan h. be~ler, alak~ciarlar nc~din· olunacaktır. 
mi.'lnıar çorak b'r step o an t\n:ıdolu, de !anlı tefsı~e s~b·b~yet vermı.ş ol- D' • Verilen mehil üzerine tayin olu· 
günden güne sayıları art n sana •i d~~~r.tl.~n . vazıyetın ı:ı:ahına lüzum ır vapur esra~engız nan giinde taraflar gene qahsan ha-
merkezleri ile bir Avrupa çehresi ta ı gorulmu~tür. J.;im huzuruna gelmiye mecbur ola· 
kındı. Anason rekoltesinin a:>:lığı geçen Ja~fl r a flnda bafh caklardır. Kan koca gene anlaşama-

T5rk l'trnnomi inin sanayile. e::.ı <ıeneye ait bir hadisedir. Rekolte nok· dıklarını beyan ettikleri ve davanın 
ve avrupahla~masiyle .os~. ıiemiryol sanı~ı it~am ede_bi.lmek i~i?• geçense O;;to, 18 a.a. - Torsk T~lcgram- ikamesi için lazımgelen ~erait mevcut 

Heyet. Bergamada muhtelif tarih
lerde vuku bulan zelzelelerin şekil ve 
tahribat derecelerini gözden geçirmiş
tir. Akropol'ün bulunduğu mevkie 
göre, Asklepiondon daha az zarar 
görebileceği anla~ılmı tır. 

Bergama 1311 senesinin bir sonba
har gecesinde en kuvetli ıelıeleyi ge
çirmi,, müthi tahribat ve insan tele· 
fatı olmuş, zelzele üç ay kadar devam 
etmiştir. 

935 sonbaharında gene bir zelzele 
olmu ve zelzele merkezi Kevçikli 
köyü ile diğer bazı köyler yıkılmış
lardır. Son zelzcl~nin merkeıi, Çan
darlı olarak tesbit edilmiştir. 

7.eh:ele, gere!< Bergama'<la. gerek 
Dikili'de hafif hafif deYcımdadır. 

Kı§ yal:la!jmı§tır. Yağmurlar. 
me}'danlan çamurlatmıya başlamışttr. 
Bu itibarla halk. yıkılan evlerini sü· 
ratle tamir ettirmek için faaliyete 
geçmiştir. Usta. amele ihtiyacı baş 
güstermiş. yevmiyeler fırlamıştır. 

Kızılay cemiyeti, Bergama'nın ba
zı köylerine (160) çadır dağıttığı gi
bi, zelzelenin ilk günlerinde Dikili
ye gönderilen muhtelif madde. eşya 
ve irnçların parasını da tamamen ver
miştir. 
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Al'll{AHA . -
PERSEMBE: 19.!0.l'l3f> 

12.30 Program, ve meınleket •t.t y ~ı. 
12,3.S Ajznı, ve ıneteoro oji h:ıb.u r • j 1 
12.50 Türl< mu.ziıi l - Mahmut Kar ··ı 

ve Sadi Y&\cr AtP. ·n: Hal ıu:lıi.1 
ri. 2 - Çııl:ııılar: Vecihe. Fahire Fe 
Refik Fersan. 
Okuyan: .ıefharet Sa~nak. 
l - Mahur peşrevi • Raul Yekta bt1•..., 
2 . Rnh?ll bty - Mahur şarkı: ( ~sir ~· 
tin b~ı el dilpcsendim). 
!I • Faik bey - Rast §arkı: (Jaleler sJC' 
sın). 
4 - Rakım - Hü:zıam şarkı: (Aşkın ba 
bir gizli elem oldu). 
5 .• .•..• Gil!izar şarkı: (Göılerinıd 
ıit.miyor). 
6 - Must fa Çavu$ • bayati aa.ııkT ı (C'' 
n.ım te7.dir aabredemem.) 
7 • Saı semaisi. 

13.30- 14.00 M üı:ik {kan,tk program - Pl) 
18.00 Proırrıım. 
l8.0S Memleket saat ayan, ajana, ve ııır 

teoroloji haberleri. 
18.25 Müıik (radyo ca.ı orkeetnas1), 
19.00 Konuçma (;ıa.raat s.aat.i). 
19.15 Türk müzii:i (fasıl heyetJ). 
20.15 Kamışına. (doktorun sa.ati). 
20.30 Tilrk mfiziğl Çalanlar: Vecihe. fi 

hire Fenıan. Refik Fersan. 
ı - Okuyıın: Semahat Öı:deaaes. 
1 • Bay ti.araban peşrevi. 
2 - Lemi - Baya!

0

tırabım ~rkı: (Bıı!CJ' 
sıı h ınüu giiveı \ •c arunıı ). 
3 • Refi.. Fı:rsan • blcu §arlo: (Gettl 
rüya g-;bi). 
4 - Şemsettin Ziya • hicaz şaraı: (O!tlll 
ben ı;ana bende). 
S • RcEik Fcraan - Tanbur taksim. 
6 • Mustafa Na!i:r • Hüzzam ~arkı: 
(Gönlüm nice bir sendeıı uzak günltrl 
.3ysm). 
2 - Okuyan Melek Tokgöz. 
1 - Rahmi bey • Hisarpuselik ~rı...,: 
(Bir nevcivanıan). 
2 • Rahmi bey • Hi rpuıelik sırfctl 
(Dilde artık almadı.). 
3 - Sı:l. Pınar - karcıiar ıı:ırkr: (K-Jbl• 
mi ayagma at.sam). 
4 • Oamıın Nihat • kürdili ar ı: (k ~ 
yıl Jiiretim). 

21.lS Müzik (küçilk orltcatra • sel: Nt• 
cip Aşkın). 
l · Mon1İ: Cardaş. 
2 • Rachmıınir.ow: Serena<l. 
3 • Etıat Arno Naundorf: Arzu (val ). 
4 . Roben Leuschner: Mazurka (fant~ 
zi). 
5 - Franz Al:n: Onna.nl.-.rda, ve Ninni. 
6 • K6ler Bela: Kelebek avı (belet mG• 
ziği). 

22.00 Memlekc-t saat ~yarı, ajans habel" 
!eri, ziraat .esham • tabvilft.t. kambiyo • 
nuku~ borsaaı (fiyat). 

22.20 Muzik (kücük orkC$tra - yukardı.ıJ 
proıramın devamı), 

22.35 Mli:ı:ik {cubant • Pl.). 
23.25 • 23.30 Yarrnk.i pro1Tam ve kapanJ1. 

Paris, 18 a.a. - Senegalli mebu• 
Diuf, bir natuk sliyliyerek franaı$ 
müstemlekelerinde çok miktarda ar 
keri mal.ı:eme bulunduğunu ve garl1f 
frans.ız Afrikasının bir milyon askef 
çıkarabileceğini söylemiştir. 

Müstemlekat nazırı Mandel, fraıuıl 
müstemlekelerinin iki buçuk milyarı 
asker ve 500.000 işçi çıkarabileccğirıl 
beyan etmi~tir. 

Ödemiş - İzmir yolund 
bir otomobil kazası 

İzmir, (Hususi) - Ödemişten ft• 
m!r'e gelmekte olan Ödemiş belediye• 
sinde mukayyet tatar lzzetin otoo>C1" 
bili, Doyranlı çiftliği yakınınrla 1>it 
köprü korkuluğuna çarparak. ka:ıa ·• 
uğramı§, İzzetle ~oförü yaralanmıttıf• 

. 
lzmif'e eni gelen göcmcnelr 
lzmit, (Hususi) - Kocaeli mııtt•• 

kasına yeniden 550 hane göçmen gel• 

mi§tir. Yeni vatandatlarımız vilaY'' 
tin muhtelif yerlerine iskan ediJn:ıe.Y' 
ba~lanmı ır. 

Yurda kavu:;an göçmenlere sıC:ll~ 
bir muhabbet gösterilmiş ve her tiirlil 

ihtiyaçları temin edilmiştir. İlk 90 tı• 

' nelik kafile, Adapazarı • S::ıpanca 

Karasuya gönderilmiştir. 

• 1 1 • • 

ır zengın1mu1n 

m ~!e9f c: e fcb ;nru 
aaıı 

Sıvas. 18 a.a. - Sav1avlarımıt f 

Abdurrahman r aci lJ~mirağ. 51~. 
merke1.indeki 10 ilk okula mekteP t' 

vazımı alınmak için ellişer lfra ~~~
ll1i3tir. Aynca yıl sonunda lise ,,e o t8 
retmen okullannda"!"I birinci ~ık ıı!ı'l ı:ı 
1 ·k· ·ı l' ·e or 

ve deniı nakliyatı işli?rinin iakic:.afı, ne gu~uru~ resmını~ tenzılı ha.k.·ın~a byraa bildiriyor: olduğu takdirde hakim aleni celse a
beş yıllık programın her tatbi~{ saha · h~yetı vek.ılece venleıı ve ta bık .~d.~1-, ~ften Posten gazetesine göre, Ber- çacak ve boşanmıya hüküm ile çocuk
siyle ahsen ve çok }"' ından meşgul nış olan karar. bu devrede Buyuk gene mensup Borentz Hansen Kar- ların velayetini kime ait olacağına ve 
olan f nıe lnönü'nün ,. er eri ir. ~lillct Meclisinde tasdik edilm!ştir gosuna gl'len bir telgrafta Kargonun onların infak ve terbiye masraflarına 

Bundan ba~ka bir clc ge ıhı mikya Ga .. etel:rin reko te nc.ksanlığını bu Kanada ile İngiltere ara!iında yarı tarafların iş idik tarzına dair bir ka· 
taki kiıltür refornılan vardır. ltidal seneye ai gibi göstermeleri yoluntla-

1 
yolda b11ltığı bildirilmektedir. Kar- rar verecektir. 

bahsinde btiyük bir üs d ol n tsmet. ki zühulü de bundan ileri gelmekte· JOnun 21 k~şiden mürekkep olan mü-ı Boşanmaya dair verilen kararın 
daima gözü hedefinde. olmak artiyle, dir. rettebatı Kongsdal ismindeki Norveç on beş giin içinde müddeiumumiye 
reformlarını tedrici merh::ılclcrl~ yü • Yeni sene rekoltesi ihtiyacı katJı· vapuru tarafından kurtarılmıştır. Va-, tebliği ve dosyanın kendisine tevdii 
,.Utmfo:tli.r. Kelimenin tam m!ina ıyle lıyacak bir miktara olduğunclan ha· purun bir torpillenme ilzerine mi. lazımdır. Müddeiumum! kanrını an· 
?!:i!!~t!nc bizzat hcı-:alık etrai~tir. Mem riçten anason celbi katiyen düşünül· I yoksa bir torpile çarparak mı battığı cak şeraitin tahakkuk etmemesi veya 
Jeketteki cehaleti ortadan kaldırmak mcmiştir. malUın değildir. l §ek illere riayet olunmaması nokta-

İskenderun limanında 

tesisat yapılması işi 

İstanbul, 18 (Telefonla) - 1 ken
c1erun limanının müstakbel şekli hak· 
kmdaki proje ve planlar hazırlanmış

tır. Aynı zamanda körfezde tesisat 
yapılması için tC§lcilat ve kadroyu ih· 
tiva eden planhr bugünlerde Nafıa 

Vekaletine gönderilecektir. 

a tın saat. ı ıncı en: ç~nta, t" il' 
ile orta okuldan birinci çıkan!ara.~1• 
müş saat, ikincilere !Santa. 10 ille 0

" ııt, 
dan birinci çıkanlar:ı lıirer nikel ~~ ;r. 
ikincilere birer Ç3.nta \'erfJcce İ~J· 
Bundan başl:a bu ;:ıl vlHiyct ill' ; 1111 
tarından 300 fakir talebeye taıtl ti! ve· 
elbise vereceklerdir. Bu yardırı1 ı:rıı' 
mirağ mlikafatı namiyle her yıl te şe
edilecektir. Naci Demirağ bu i~e 
nevi be!l bin lira tahsis etıniştit• 
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. Viicuclumuı;un günHik bir takvi-1 ğini inek sütlerinde krşm vitaminle-
nu b\: "4ndu • b ·· d · d d h b 1 ·· b. gunu, a~ta vucu un ta- rın yarı an a a az u unma&ı gos-
• 

1

1
1 s:c~klığı olm~k üzere, her türlü terir. Bunun da sebebi güne~sizlik 

ı• erırnızin ·· ·· · ·· ı b"l b" · t ·r· d • . . · gı.anun saatıne gore de- o sa ı e gene ır mev!:ım esı ı e • 
g:~t1ğini h • k · • · ı k ' ,. ' e.e aracıgerın gece e· me tır. 

tın ı:~cl ları toplıyarak sabahleyin Kanda~i kırmızı küreciklerle 
dana bırakmıya hatladığı, ilaçlar- onların terkibindeki hemoğlobin 

"
0 baı;ılarınrn bile en iyi tesir ede- 1 maddesi mevsimlerin ceği~mesine 

cckleri e~ref saatleri olduğunu ge· ı tabi olara'c temmuz ayında en yük
çenl~~de burada yazmıştım. sek, ikinci kanunda da en aşağı sa: 

Türkiye - İngiltere • Fransa 
hükumetleri arasmda 

Kurmay temasları 
bı:gün başhyor 

(Başı 1 inci sayfada) 

arı ile İngiliz framıız büyük elçi
likleri erkanı ve ataşemi)iterleri 
taraf m <la-n kar~t lan.mışlardır. 

~~~~P ufcv eJr· 

Hatay pullarında 

sürşarj hataları 
Gerek Hatay devleti tarafından bir bıı

çulıt gün gibi kısa bir zam:ın için satıı;a 
çıkarılan ilhalc pulJarın<la gerek Ha.tayın 
anavatanıı kavuşması hatırası olarak 23 
temmuz 939 dan.beri postalarımızda kul
lanılan pullarda maalesef gene bir çok si.ir
şarj hataları tespit etmiş bulunuyoruz. 
Her ne kadar koleksiyonculuk bakımın
dan binde bir rastlanan hatalar cidden me
raklı ve meşgul olunacak bir mevzu ise do 
hataların çeşitli ve hatalılar a.dedinin çok 
oluşu hiç de memnun olunacak bir vaziyet 
değildir. 

Hatay devleti tarafından çrkarılan il
hak pullarınd.:ıki hataları timdilik 8 gruba 
ayırabiliyoruz: 

~ucudun bu günlük takvimi pek yıda olurlar. Fakat kanın ha~~d~lu 
Yenı zamanlarda anlaşılmr,sa da, 1 oksijeni almak hassasında hırı ılk· 
yıllık takvimi pek eski zamanlar- baharda, biri de sonh~ hard& olmak 
danberi bilinir. Mesela göğüs has· üzere iki yükselme olduğu tesbit e· 
talıklarının ve onların arasında za• dilmi~tir. 

Bir ağır tanh. ulak bir dereyi aşıy1Jr 

Mızıka İngiliz, Türk ve Fransız, 
Tiirlc milli marşlarını çalmış ve bir 
bö1ü1<: asker ihtiram resmini ifa eyle
mi~tir. Misafirler aat ı 7 den itibaren 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fev
zi Gakmak'ı, Genel Kurmay ikinci 
baskanı Orgeneral Asım Gündüz'ü, 
Milli Müdafaa Vekili General Naci 
Tınaz'ı ziyaret etmi"1er ve Ankara 
vali ''e belediye reisine kart bırak
mışl-ırdır. Eu ziyaretler General A
sım Gündüz, Milli Müdafaa Vekili 
Naci Tınaz tarafından bizzat ve diğer 
zevat tarafından kart bırakılmak su. 
retiyle iade edilmiştir. 

1 - Tarih yukarıda yazı a;,ağıda: ıo P., 
3. Kr. 4 Kr. (Taksa); 

t" . 
urrıenin, romatizmanrn, bula;tık Kan sonbaharda iJkbahardakin • HAVAS AJANSINA GÖRE 

2 - (T. C.) de (T) nin uf1ı:i çizııisl 
düz: 10 P., 2,5 Kr., 6 Kr.; 

3 - Çift sürşarj: 1.S Kr., S Kr. (Takse) 
4 - Ters sürsarj: 10 P., 30 P., 2.5 Kr,. 

6 Kr., SO Kr.; 

hastalıklardan bile kızıl haııtahğı· den rtaha ektidir. 1lkbt\harda daha 
nın, difterinin, menenjit hastalığı· az e §i olmasından dolayı o mev· 
ı:un krş ve ilkbaharda, ban:ık has- simde adaleleri takallüs ettiren has 
!~lıklariyle tifonun, bulatrk murdar tahklar artar. Çocukların, bilhassn 
ılık hastalrğının yaz ve sonbahar yeni doğanlann ilkbaharda İyi bes· 
tnev~imlerinde çoğaldığı her vakit Jenemedikleri çocuk hekimlerinin 
gÖ7.e çarpmı~trr. her vakit gözüne çarpmıştır. 

~~nunla b~raber, vücudun bir Çocuklarda difteri hastalrğına 

Son Alman taarruzları 
daha geniş hare ôta 
mukaddime olacak 

Misafirler 21 birinciteşrine kadar 
Ankara'da kalacaklardır. Yarın saat 
10 da Genel Kurmay temaslarına baş
lanacaktır. 

5 - Çift ıürtad üç !arafı tırtrllı bir ta• 
rafı tırtılsız: S Kr. (Takse). 

6 - Çift ıürşarj (T. C.) den birinde 
(T) nin ufki çizgisi düz: 5 Kr.; 

7 - Çift sürsarj biri ters: 6 Kr., 
8 - Ters sürsarj (T) mn ufki çizı::i .. 

si düz: 30 P.; 

Yıl ıçınde mevsıme göre başka baş· karşı koyacak tabii mıt.ddeler bi
ka hastalıklar& daha çok tutulması . • 'k" • t ·n ylarında l\rt • 

ı rıncı ve ı ıncı eşrı a 
Ya nr~ . s~ğu~a, sıcağ.a ve rutu~ete tığı halde, marttan mayrı ayına ka-
~tfedılırdı. Bır de, çıçek nezlesınde d ) B h 1 d'ft rinin iJkba-
ılkb h . 1 . d . ar a:ı:a ır. u a ı e 

a ar ve yaz mevsım erın e çı· h d . . w ld w pek iyi gös I 
.... ::·.... ....... ...... 1 
KUÇUK DIŞ HABERLER 

••••••• ., • t .... • •••••••• , •••••• , ••••••• t 

Çeklerin havaya dağıttıkları tohum ar a nıçın çoga ıgını • 
t terir. ozları da dü~ünülürdü. 

Teneffüs de mevsime göre deği- Fena hava ve yağm.ura rağmen 
x !ı.hdrid, - Ala Littoria kumpanyası

na ait bir İtalyan ticaret tayyaresı Mala
ga mıntaka~ıntla Alea kaı;a\>aı;ı civarıııd 
yere dıi\7müştür. 14 klşı ölmü5tıir. Tayya. 
rede 17 yolcu bulunm:ıkta idı. Tayy.ırcnin 
:ıilotu ile telsiz memuru ô:enle; ar sında
dır. 

Halbuki mevsimlerin, sıcaktan 
•e soğuktan bıtşkaca da vücudumuz 
Üzerine tesirleri olduğu yava§ ya• 
Va rneydana çıkmaktadrr. 

l',1esela, adalelerin arasında biri
ken ve onları hareket ettirmeğe ya· 
rıyan şeker maddesi - ba~ka hiç 
h" 

şi:-. Temmuz ile ağustos içinde bir 
de ikincikanun ile fUbat içinde le· 
neffüs hareketleri en sık ve en ge· 
niş olur. 

Bu tetkikler de henüz yeni oldu· 
ğundan onlardan, İnsanları h uta
lıklar"dan korumak için pratik neti· 
celer çıkarmak §İmdilik kabil degil
dir. Fakat tetkikler ilerledikçe ve 
mütahedeler çoğaldıkça elbette 
faydalı kaideler elde edilecektir: 
mesela mevsime göre kanın ektili· 
ğini veya alkalenliğini arttırarak o 
mevsime mahsus hastalıklardan ko· 

Alman ileri 

kıtaları arasında 

karakoJlariyle Fransız 

şiddetli çarpı~malar oldu 
X P.io-ue-Jeneiro, - F.orna • Cenııhi A

me•ika hava hattının açılması için faali
yetle hazırlı~ yapılmaktadır. 

x Amst ercam, - Berlir.den bildirildi· 
~ine göre Rahıp Niemol!er, nazi makam -
!arına bir me:;:tup göndererek, alman mu
harip kuvetledne iltihak e~ınek müsaade· 
sini istemiştir. 

ır ıebep olmadan - ilkbaharda 
Çok, ıonbaharda biraz artar. Bu
ttun gibi vücudun bütün nesiçlerin
~e havadan gelen oksijeni almak 
d aggaın gene aynı suretle ilkbahar· 
I a ve sonbaharda çoğalrr. Hormon· 
~arın da gene o mevsimlerde arttı • 
~11\a insanlara ilkbaharda ve sonba· 

h~rda biı-az daha enerji gelmesi fa· 
•ttir. · 

• Karaciğer, vücudun yıllık takvi
~~nde de mühim bir yeri olduğunu 
Roıt· • · • d k · ğ --rır. Yaz mevınmın e aracı· 

erdeki yağlar çoğaldığı halde kı-
1°:' •za.hr. Bu deiitme kıt mevsİ· 
lnınde \?Ücudun, mnmak için, ka· 
taciğ d h k w k . - . •ır er en da a ço yag çe tıgıne 
di t:clllaı stenıurse de bizim ken· 
\ıi aldnnızla bulduğumuz feyler ta
c1,'tlll kanunlarına her vakit uyma· 
~tllıdan bu itte de yeni deJiller 

len.ek 18.zmıdır. 
'1iicuttaki vitaminlerin deği,ti· 

rumak... G. A. 

: ........................... ', ...................... 1 

1 
ESKi GAZETE, MECMUA, 

KiTAP 

f Bir kilo gazete varlığiyle 

1 
günde 2 çocuk doyurulabilir! 
Paket yapmaktan başka bir 

f işinize yara1;nıyacak olan ~·
t ki gazetelerı bu hayırlı ışe 
ı vermenizi Çocuk E&irgeme 

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

8. Saraçoğlunun ziyareti 

hakkında Moskova'da 
bir resmi tebliğ neşredildi 

(Başı 1 inci sayfada) 
iildir. . 

Taarruza altı, yedi fırkanın iştırak et· 
miş bulunması pek muhten:ıc~dir. Lakin. 
bu fırkalar bütün kuvetlerını kullanma · 
mı lar her birisi bir kaç hücüm bölüğü 
çıkarm'akla iktifa eylernıştir. 

Bu kuvetler, fransız ma!;avemet hattı 
önüne gelince derhıd durt1urulmuşlardır. 
Taarruo:a giren bu kuvetlerin bu nisbi ıa· 
afı dolayısiyle, dıi~manın pek ağır zayiat 
veıditi aslteri n·.'.ı:>filde tahmin edilmek
tedir. Fransız kaaatının zayl:;.tı pek cüz· 
idir. 

Şiddetli yağmura rağmen 

yapılan faaliyet 

Gündüz havanın son derece fena olma
sına ve bardaktan boşanırcasına yağmur 
yağmasına rağmen, alman ileri karakollar
riyle fransız mevzileri müdafileri arasın
daki faaliyet pek şiddetli o!mu~tur. 

Muhtelif noktalarda düı;man. e;ıgel te • 
kil eden cıkıntıları ortadan kaldırarak, 
kendi hatlarında ilerlemiye c;alı•ınıştır. 
Bilhassa Sarbrük cenubunda alır.anlar 
kuvetli bir cıkVi yapmıya te~ebbüs etmıı.
lerdir. El bombaları kullanılmak suretiy
le oldukça yakından bir müsademeye ka· 
da; varan ve oldukça şiddetli bir mu!ıare· 
be yapılmıştır. 

Muhtelif noktalarda, fransız mukıtvemet 
hattı önüne gelen almım kıtaları, araziy: 
te5viyeye utraşmaktadırlar. 

Alman resmi tebliği 

Berlin, 18 a.a. - Alman umumi ka
rargahı bildiriyor : 

Fransız kıtaları dün de alman ara
zisinde MoseJle ile Palatinat ormanı 
arasında işgal edilen noktaların tahli
yesine devam etmişlerdir. Alman kıta
ları terkedilen noktaları derhal tekrar 
işgal etmişler ve birçok esir almışlar 

ı. (Ba~ı ı inci sayfada) ı metine ait resmi tebliği neşrediyor- dır. 
'lqp.l • V kü' • M k adan }ar. Alman hava kuvetleri, İngilterenin 

cıye e ımız 0
• ov Siyast mahfiller, Moskova müza- şark sahilindeki askeri limanlara kar· 

ayrılırken kereleri iki hükümeti tatmin edici şı hareketlerine devam etmişlerdir. 
lrtoıkova, 18 a.a. _ Tas bildiriyor: neticfler vermiş olmamakl.a beraber Scapa Flov limanına attıkları büyük 
'l'ürkiye hariciye vekili Şükrü Sa· B. Saracoğlu'nun Mo kova dan hare · ve orta çapta bombalar harp gemile • 

~Coğıu refakatinde hariciye vekale- ketinin müzakerelerin inkıtaı ve hat- rinden başka eski muharebe gemileri· 
tı ieneİ sekreter muavini Cevat A- ta Türkiye ile Sovyetler Birliği ara· ne de isabet etmiştir. Bir ingiliz avcı 
Sıltalın birinci daire reisi Feridun sındaki dostluk münasebetlerinin bo· tayyaresi, bir alman tayyaresi tara-
C ' · d'l · .. eırıaı Erkin ve hususi kalem direk- zulması ~eklinde telakkı . e ı emıye- fından düşürülmüş, bir alman muha-
toru Zeki Polar olduğu halde dün ceğini bilhassa kayıt ve ışaret eyle· rebe tayyaresi de ingiliz hava batar· 
•aat 18/10 da Moskova'dan hareket mektedirler. yaları tarafından düşürülmüştür. 
ttrniştir. Ba§vekilimizin beyanatı 16 ve 17 ilkte rinde düşman 10 tay-

'I'ürkiye Hariciye Vekili istasyon· etrafında yare kaybetmiştir. Bunlar<lan beş ta· 
da. Sovyct hariciye halk komiseri mu- Londra, 18 a.a. _ Royter ajansının nesi alman toprakları üzerinde alman 
~inleri Potemkin ve Dekanozov, diplomati'< muhabiri bildiriyor: avcı tayyareleri tarafından düşürül-

0. kova Sovyet ikinci reisi 1snov, Türkiye Başvekilinin Ankara'daki muştur. Bunlardan yalnız bir tanest 
harıciye halk komiserliği genel sek· vazıh ve sadh beyanatı Londra"da İngiliz tayyaresi idi. Hava muharebe
~ctcr muavini Sobolev, hariciye halk memnuniyetle karşılanmı tır, leri esnasında bir fransız ve bir ingi· 
~rniscrliği protokol şefi Barkov, Bu beyanat, Türkiye hükümetinin liz tayyaresi düşürülmüş ve İngiliz 
tc· 0 skova kumandanı general Revia- taahhütlerine sadık olduğuna ve sö. toprakları üzerinde vuku bulan hava 
ın, başta Ali Haydar Aktay olduğu .. güvenilebileceğine dair esasen muharebesinde de üç ingiliz tayyare-

hatde Türkiye büyük e1çiliği memur- ~~~;. a .tam olan mevcut itimadı teyit (si iskat edilmiştir. 
ları, İngiltere büyük elçisi, Fransa 
rna 1 1 . · etmıştır. 1 ahatgüzarı, ran büyük elçısı, Paris'tehi intiba 
Afganistan büyük elçisi, Romanya 
elçisi ve Bulgaristan elçisi tarafın -
dan selamlanmıştır. 
Şükrü Saracoğlu'ya, Sovyet harici· 

~.c halk komiserliği yakin şark daire· 
sı tefi Navikov ve 'l ürkiye'nin Mos· 
kova büyük elçiliği müsteşarı Kara· 
buua da refakat eylemektedir. 

Sovyetler birliğinin Ankara büyük 
elçisi T rcntiev de Türkiye Harici
ye Vekili ile beraber Türkiyc'ye ha 
re?.et etm'ştir. 

.~ !oskova istasyonu, Sovyet ve 
Turk bayıaklar:yıe süs enmiş bulu· 
nuyordu. Peronda bır askeri kıta 
Türkiye Hariciye Vekilini .;eliirııla 
nıış~ır. 

Souyet gazete[ erin:n neıriyatı 

Faris, 18 a.a. - Türk - Sovyet mü
nasebetlerinin müzakerelerin netice
lenr.ıernesine rağmen samimi kalması 
Pariste iyi karşdanmıştır. 

Türklerin Fransa ve !ngiltereye 
karşı olan taahhütlerinde ilk planda 
tuttukları dürüstlük burada fevkC'l· 
acle takdir ve bu taahhütlerin hemen 
üç taraflı bir anlaşma imzası suretiy
le te} it etlileceği zannedilmektedir. 

f. ar:ciye vekilimiz cuma günü 
f :rlanbulda olacak 

.. 

Fransız tabiyes• ve ital;}•an 
erıze~ec:ieri 

Roma, 18 a.a. - İtalyan gazeteleri 
tarafından Fransız • Alman cephesi
ne gönderilen hususi muhabirler, Sar
re havzasında yapılan alman taarruzu 
üzerine fransız umumi karargahı ta· 
rafından kullanılan t~biyeyi sitayişle 
zikretmekte ve fransız rica tinin esa -
sen evelce tekarrür etmiş olduğu, bu 
hareketin tatbikindeki intizam ve em
niyetle sabit bulunduğunu tebarüz et 
tirmektedirler. 

Bu muhabirler, atmanların, hisse • 
dilecek derecede zayiat verdiklerini 
kaydetmektedirler. 

Alman kıtaları ilk lransız 
müdafaa hatlarında 

P3rİS, 18 ı.a. - Havas: Fransız go~cu 
unsurları tarafından tahliye edilmiş o!an 
bölgede ileri siırülen alman kıtaatı şimdi 
ilk mukavemet hattımızda temas haline 
gelmiş bulunmektadırlar. 

Bu bat ihtim:ımla cizilmiş ve ileri müf
rezeler siper edilere-:C inşa cdılmiştir. 
Fransızlar bunu in. a için üç hafta çalış -
mışlardır, Buna binaen hemen her tarafı 
alman topra~ıru:la ve düşmana tama • 
men meçıul bir iz üzerinde çok de • 
rin tetkika müstenid olarak tesis edilmış 
sağlan bir tc }kilit mevr.uu bahistir. 
Düşman yeni ı,:r ileri hareketi tesebbü -
süne kalkışmayı tasavvurdan önce, tam va
ziyetini bilmek ve mukavemeti tecrübe 
etmek Jİbi kati bir mecburiyet karşısın • 
dadır. Işte bugiınkü, yaptığr hareketin bu 
gayeye matuf oLduğu anlaşılmakta ve is . 
tikşaf un.surlarının faaliyeti de bu suret. 
le izah edilebilmektedir. 

Fransız gar.ete/erinin yazıları 
Paris, 18 a. a. - Havas bildiriyor: 
Bu sabahki gazetelerin mütalaasın

dan müttefikan çıkan mana şudur ; 
Barış taaruzuna müvazi olarak yapı • 
lan ilk harp taaruzu fraıısız mukave
metini hiç bir suretle değiştirmemiş • 
tir. Fransız kıtaatı daima alman top
raklarında ve Maginot hattının çok 
ilerisinde muharebe etmektedirler. 

Petit Parisien gazetesi yazıyor: 
Dün akşamki tebliğe göre, cephenin 

sabahki vaziyeti değişmemiştir. Bu 
hal, kıtalarımızın yerle,tiği mukave -
met hatlarının fransız baş kumandan
lığının tasavur ettiği gibi, fevkalade 
müe ir olduöunu gösteren bir del!l
di;" Vakıalar "'baş kumandanlığın tah· 
mınlerini teyit eylemiştir. 
Unutmıyahm ki alman toprak1arı 

Üz~rinde ve Maginot hattının olduk
ça ilerisinde bulunuyoruz. 

Fransızlar zayiat vermek 
istemiyorlar 

Excelsioı gazetesi, cephede hiç bir 

x Sof ya, - Bul<>ar hiikümeti evelce Ja· 
ponyanın Varşova bü)'Uk e1çiliği müste a. 
rı ohm Tuo Kaciyanın Sofyadaki Taponya 
elcilicine tayini hakkında istim1aca aı -
reman vermiştir. Kaciya, Japor:.yaııın Bul
garistır.da ilk orta elcisi olacaktır. 

X Lonrlra, - Sara vak mihracesi ?.- ne • 
donalda bir mesaj göndererek harp ma<1-
rafı olarak lngiltere hıikiimetine bir mil
yon d'Jlar bedlye ettiğini bildirmiştir. 

x Roma - Romanyanın Roma sefiri 
Zamfıresco, yarrn Romadan ayrılacaktır. 
Yedne Bossy tayin ed:Imiştir, 

x Lon.-Jra, - Kontes Haiıt $imali C~l
lesıeki Hangorda ôlmtlştür. 60 yaşında idi. 

X Sof ya, - Bulgar tayyare kuvetleri 
şefi Albay Bojidef, sovyet şefleriyle te· 
masta bulundu&u Moskovadan Sofyaya 
avdet etmiştir. 

x Kahire - Ayan meclisi, geçen geceki 
toplantısında 59 reye karşı 68 reyle örfi 
ıdare emirnamcsini tasvip etmi tir. 

alman tankının gözükmediğini ve çok 
ağır olan alman zayiatının bundan i
leri geldiğini bildiriyor. 

Oeuvre gazetesi baş makalesinde 
17 teşrinievel tebliğinin tarihi oldu
ğunu, zira fransız baş kumandanlığı
nın muhariplerin hayatına büyük bir 
ehemiyet vermek hususundaki kati 
arzusunu göstermekte bulunduğunu 

bildiriyor ve diyor ki: 

Fransız askeri cesurdur ve kendi
sinden her şey istenebilir. Fransız 

askeri bunu sayısız engellere ve ara· 
zinin torpillerle örtiilmüş olmasına 

rağmen, polonyalılara yardım etmek 
ve alman kuvetlerini doğudan batı ya 
çekmek için ilerilediği zaman isbat 
etmiştir. 

İskoçya sahillerine yapılan taarruz 
gazeteler tarafından yeni bir Hitler 
manevrası olarak telakki edilmekte -
dir. Zira Hitler hakikatte insan zayi
atını düşünmeksizin bir prestij taar
ruzu yapmıştır. 

Sıra ile: korkutma ve vaid 
Excelsior gazetesinde Marcel Peys 

diyor ki; 

Askeri harekatın ve -deniz ve havcı 
taarruzlarının alman barış taarruzu
nun sonu olduğunu zannetmek hat?. 
olur. Bunlar, ancak korkutma ile ya
lan vaidlerin münavebe ile biribirini 
takibettirilmesine matuf olan manev· 
ranın bir mukaddemesidir. Alman 
ha;p tebliğlerinin yazılış tarzından 1 
hem dahili hem de harici propagan-
<la kaygusu sezilmektedir. 1 
Diğer taraftan Hitler daima bolşe

vizm hülyasını dalgalandırmaktadır 
ve Jean Fabry bu husu~ta şu satırları 
yazıyor: 

Almanya ve bitarallar 
Almanya bitaraflara şu başka me 

sajla hitap etmektedir: "Size harp 

getirmemden korkuyorsunuz, fakat 

Fransa ile İngiltere'nin barış teklif
lerimi reddederek sizi bolşevik ihti
la~.ine teslim etmekte olduklarını gör
mı•yorsunuz." 

Bunlardan başka bu r>ullıırın sürşarjsız. 
!arından da 6 kuruşluk üç tarafı tırtı.lı bır 
tarafı tırtılsız olarak mevcuttur. 

••• 
930 pullarımız üzerine Hat,1y'ın anava

tana kııvu~ması 2J.7.9J9 surşarjlı pullarııı 
siirşarjlarında da aşağıdaki hatalar te,. 
pit e<lilmiştir. Bu hatalar bütun koleks.
yoncular tarafından ör.renilmiş olm::.k. 
beraber bir kere daha tekrarı faydalı bui
duk: 

3 Kr. da 23 tarihinden sonra ara c;izı:i
ıi yok. Ayni hatli. 17.5 Kr. lukta da var
dır. 

12 Kr. da sağdaki 12 kıymeti yok. Biz
ce en ehemiyetli hata budur. Tetkik e:
nı~k fır ·atını bulducumuz yirmi beşe ya. 
km tabakadan a:ıcak bir tanesinde bu ha
talıya rastlıyabildik. 

17.5 Kr. da a) Ana Vatana yerine Ana 
Vanana; b) Hatay yerine atay; c) Hat. y 
yerine a. Hatay; d) sağdaki 17,S ycrinıı 
J,75 ..... 

Kullanmakta olduğumuz pullar İİT.erine 
Hatay Devlr!tİ siır,arjlı pullar.d:ıki sur. 
şarj hatalnrmdan 26 temmuz tarıh:n~e ın
tişar eden yazımızda bahsetmiş bulundu
ğumuz için tekrarını fazla gördük 

••• 
Hatalardan bahsetmek fırsatını bulmu~

ken elimize geçen Himayei Etf 1 2 1 Z 
kuruşluk üzerine (P. Y. S. 1 !:uru,) siır

sarilı bir tabaka nulda da tcsblt ettiğimiz 
muhtelif sür~rj hatilarındıı.n b:ıhsctmeic 

istiyoruz: Tabakanın &0ldan sağa dogru 
11, 21, 41, 47 inci pullarında (1) kıymeti 
yok. 45 inci pulda (kuruş)un R harfi ters, 
66 ıncı pulda (kuruş)un R harfi başka: 
punto, !l4 ündl pulda (kuruş) yerine (ku
zuş) ve 9!l uncu pulda da u harfi kayık. 

c. s. 

Nöbetçi eczaneler 
1-10·939 dan 31-10-939 aksamına ka.dar 

eczanelerin gece nöbet cetveli 

İstanbul, Cebeci 
eczaneleri 
Yeni ve Halk 
ezcaneleri 
Sakarya, Çankaya 
eczaneleri 
Merkez, Yenişehir 
eczaneleri 
Ankara ve Ece 
ecıanesi 
Sebat eczanesi 

l 1 13 19 2s sı 

2 8 14 20 26 

3 9 15 21 27 

4 10 16 22 28 

5 1 ı 17 2'3 29 
6 12 18 24 30 

Pazar geceleri nöbet alan eczaneler p .. 
zar günü de nöbetçi olarak açık bulun • 
mak mecburiyetindedir. Diğer eczanelerin 
pazar günleri ihtiyari olarak tatil yapma
ları kabul edilmiş ve kendilerine tebliğ o • 
lunmuştur. 

~lflllfllllllllllllllllllllllllllllllll!:_ 

~ Büyük Türkiye ~ 
= -: Yazan: ORHAN CONKER 
- Türkiye'nin mesut ve kuvetli : 
: bir büyük Devlet olması için ge- : 
: reken şartları tetkik eden bu ki- : 
: tabı vatan sever her türk genci .. 
: okumalıdır. Satış yeri: Akba : 

Kitabevi. : ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... 

- Bu ak~am 21 de 

ULUS Sinemasında 

Herkesin beklediği film 

5 KURUŞLA 
DEVRİ ALEM 

Şimdiye kadar yapılan kome
dilerin en güzeli ve en 

eğlencelisi 

Baş rolde FERNANDEL 
METRO'nun yeni dünya 

havadisleri 

No. lu koltuklarınızı hemen 
k~patınız 

12,15 ucuz ve 14,30 • 16,30 - 18,30 
seanslar nda : 

CEHENNEM YOLU 
Ve 

HATAY Filmi 
. Moskova, 18 a.a. _ (D.N.B.): Bü · 
t~~ Moskova gazeteleri Türkiye Ha· 
rıcıye Nazırı B. Saracoğlu'nun ika-

İstanbul, 18 (Telefonla) - Hari
;iye Vekilimiz B. Şükrü Saracoğlu 
cuma günü öğle üzeri Güneysu vapu· 
ru ile buraya gelmiş olacaktır. Fakat 
gene öğrenildiğine göre Sovyet Rus
ya hükümeti Hariciye Vekilimize bir 
sovyet harp gemisini tahsis ctmiıtir. Bqka bir tayyare clali topu atqe hazırlanırken 

Hitler şimdi bitaraflara haykırı -
yor: "İhtilalden sakınınız., Fakat Po
lonya ile Baltık memleketlerini ihti
lale teslim eden kendisidir ve hala 
Stalin'den bir ittifak istemek cüreti· 
ni kendisinde bulmaktadır. Bitler 
Almanya"yı tehdit eden ihtilalden 
korkuyor .v~ Sovyetler birliğini ya
tı~ttrmak ıçın ona dünyayı teslim e· 
dıyor. Dünyanın selameti yalnız 
fransız • İngiliz zaferindedir. ı ,.••••••• TL: 2193 
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i İz ir'de hav kor mat crübesi ! 

l:z.mir'de paril korunma tecrübesi yapıldığım yazmı§hk~ yukarda. 
ki ruimler, tecrübe gününde lunfr'in iki ohağmı göstermektedir. 

G 
Garlantep. (Huıı • 

ı;i ı - T • .ahoın 'öı 
hualır. na kar• ı u 
hurı;-c ıd.aruı ~Z3 
aencsındenberı . i<'I • 
dctli bir mücadele aç
mıJ b\:luııuyor. l k 
del• M hılya vll y • 
tin n Auıy nıan ve 
Besni kazalarıııda da· 
h.ı ıonra Ad,,na ve 
Cazıantcp vllayc le • 
rin.Uc ııcılau bu ml.ı • 
caıJele bilıihare ı · 
ra , Urfıı. lJfya b. ım 
l\1ardi , ve Siirt r· · 
yctlerim: de te m 1 c· 
dtlm ııdr. Bo vdilyct
lerde ııcıhn 13 h 
un 11 25 dııp nn
ri7lı 36 koy C IVl C• 

vı her ııun on bın er· 
ce atıa ıla~ı n uayene 
ve t avi etmekte. 
ıcap edenlere ameli • 
yat yapmakta n bil· 
len:e vatanda ı kor 
olmaktan kurtumak
tadır. Bu haı;Uıne ve 
dıapanscrlerİn ya ta:C· 

Tr • 1 

.aı!edl {llJO) dir. Tc • 1 T h h t • b üth. L- 1 ltl . 
d - den i ·1 , . 1 ra om er~ a- :Y vı an u m ı mıF.ta t ıa mücaılrlrdıı:n a .ı )1 ne.ıcr eı ,.,. 1 ı d o ı · b' · al n kt.a • ne in bir a· : ı> ı net cc l!r a nıa .til ır. a mı ırer sıhat 

1 .ma 
11 

ve. muca · f , j' mcrııuru bulunan b11 evlere haft3 d3 bir 
clelcnın crıml b r ınelıyat un de &c yar do ıor u r~m kt;ı h l 1 
ıenr muntazam t s n 

k J 
1111 ar ......... , ................. mu. yene ı: icap edenlere ameliyat yap • 

ma ta ff, 
Mtitadeleye halkımızın ra'beti her gfin 

co "Almıı.ltta, müracaat.ar artm iı:tallır. 1'r• 
hom ınilcadele ı, dispanserler en ıı. ko 
mekteplere de le ınJt oluıııouı;tur. Tuhom 
lu mektepleri her ı;iın ııyare cılcn hatta 
bakıcılar talebeyi nıun ı. man il'clam k· 
ta ve icap cdculcra ününde kürtaj ve •· 
meli at yapılm.akt~ır. 

Köy te<favi evleri lcilylülcrimiz araJtnda 

1 iic elenin Gazi tep m rkez kaza m· 
da bir A ı ulan teJavi ı:kıbl y .. ni otomo-
bllli scyy tt":I vfgruın: vardır. 

H rın ana vatana lllıakı iızerine bu • 
rıtla da bır urıuııa yapılmış ve trahomlu 
.mm akalar tesb!t olun k tnıhom müca· 
ı:Jclcıunln bu vıl3.yetinı ze de teşmili ka • 
rnrl un nm;tır. 

Adonada aske ·i h st n ya ı }'Or 

~···· ....... ....... 
: A na. ( Hu u ·! > 
: - Sehrim!ıde Y pı · f lacak olan askeri ita • 
: u.ncn n temeli töre · 
: le aulnuttır. Bu m • i nu betle Tuıiccneral 

1 

Arif Tanyeri bir ıı~· 
tuk ııöyllycrek bu YC· 
ni cümhurlyct rl-
n.n l:ıyıne inl tcba • 
rilz cttirml rir, BİnJ 
230 bin liran çıka • 

• cak. c kat o' ı:ak 

1 

VC 250 Vi1l Ki ıht:.ra 
ece tir. Resim 

renrlen bır intibaı 
ıı: attrme tedi• 

••••• tıı ı atı•••••~ ...... 

"City Of Mandolay,, 

vapur Atlantik 

de izin e batırıldı 

Va~ington, 18 a11. - llcrman 
kumpanya&ının City Oi Mandala.>' 
\'apuru, Allantik denizinde bir deniz: · 
al ı gemisi tarafmdan batırılmı tır. 

Vapurda bulunanlardan 300 kişi kur· 
tarılmı tır. 

Amerika bandıralı tndependant 
Hail vapurunun mücehhizl, telsiz tel· 
gı-afla. Birleşik Amerika bahriye ko
mi yonuna verdiği bır haberde, City 

Of Mand~ay v puı-undan 300 kiti 
kurtardığını, bildirmi ir. 

Bordeau 'dan Nevyori'• mütcvec· 
dhen hareket etmit olan İndep nrlant 
Hail vapuru, franıız alıillcrinin 500 

J İngiltere'de feyezanlar 
Lomlra, 18 a.a. - Bletchley Buvks 
civarında kain Simpson'da "Grand 
Union" kanalı sularınm la~sı Uze· 
rinc imal istikametindeki başlıca 

hattın bütün lrcrth:n Bletchley'de 
durmuıtur. 

Blctchley'in imalinde geniı bir a
ra.ti pıırçaaı sular altında kaldığı 

için bu kasabadan ilerisi için bilet 
verilmemektedir. Bütün gece fiddet· 
li yağmurlar yağmıftır. 

~il garbında bulunduğunu bildirmi~· 
ı. 

7029 tonluk olan City Of Manda· 
Jay vapunınurı sahipleri, gemin.in, At 
las denizinde bir denizaltı gcmiai ta· 
rafmdan batırıldığını hal :r almıılar· 
dır. Tayfanın t~ameıı kurtanldıjı 
zJnnediliyor. 

Ankara Borsası 

18 llkteırin 1939 fiyatları 

ÇEKLER 

Aç.ılı• Kıpaıı" 

Loıldnı S.24 5.24 
Ncvyodr 130.025 129.60 
Pariı 2.96875 2.96875 
Milano 6.~7S 6.615 
Cenevre 29.3475 29.S.75 
Amıtcrdam 69.5425 69.5425 
Bcrlln 
Brükıel 21.92S 21.!>25 
Atlna 0.97 0.97 
Sofy J.5975 1.5975 
Praı 
Mıdrid 13.1825 18.1825 
Varto'IA 
Budape to 23.4'2S 23.425 
BükTe 0.9525 0.9525 
Belgrad 2.495 2.495 
Yokoham:ı 30.6125 30.6125 
Stokholm 31.19 31.19 
Moskova 

ESHAM VE TAHViLAT 

1938 'i'c!ı Huine 
Tahvlü 68.- 68.-
Sivas - Erzurum 
Hattı İstikrazı HI. 20.ıs 20.1 S 
Sivu - ErıuTUı:ıı 
Hattı istik Tı V. 20.15 20.15 

NOT: - Hiulanada rakam bu· 
lunm17an döv;zJer için fiyat t.ts~ 
cil edilmemiştir. 

GOMROK MUHAFAZA 

memuru 

ANKARA BELEDiYESİ 

Satık ankaz 
Belediye imar Müdürlüğünden: 

Kurtuluş İstuyonu civarında ka • 
dastronun 1310 uncu ada.sının S numa· 
ralı parselindeki hanenin elli lira mu
hammen bedelli enkazı aç k mUzaye· 
deye konulmuştur. İhaleııi 20 • 10 · 939 
tarihinde müsadif Cuma günil saat 15 
de lmar MüdiirlüğUnde yapılacaktır. 
Taliplerin % 7.5 teminatlariyle müra· 
caatları ilS.n olunıır. 

(5071) 15028 

inşaat m··nokasası 

Ankara Belediyeı.inden : 

l - Temizlik hanında yaptınhıcak 
olan 29 bin (973) lira elli kuruşluk İ· 
lavei inşaat kapalı zarf uııuliyle yeni· 
den on beş gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 21.10.1939 salı günü sa· 
at on birde be]ediye encümeninde ya
pılacaktır 

3 - Muvakkat teminat (2248,01) li· 
radır. 

4 - Şartname, ke if ve krokisinı 
görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 24.10 1939 
salı günü saat ona kadar teklif mek· 
tuplannı encümene verm !eri ılan O· 

tunur. (5128) 15119 

Teşcir ve bakım işleri 
Ankara BelediyeAİ İmal' Direk· 

törlüğünden : 
Gümrük muhal aıa 

ahn a 1- Açık eksiltmeye konulan iş: Şc 
hir mezarlığı sahasından bir kısmının 

Gümrük Muhafaza Genel Komu· tcşçiri ve kati kabule kadar bakımı o· 
tanlı mdan : 

1 
ıup ke if bedeli 4727 dört bin yedi 

Urfa ve Hatay bölgelerinde açı'~ yaz yirmi y~di lira elli kuruştur. 
bulunan yerlerde istihdam edilmek

1 ı - Bu işe ait evrak ŞLtnlardır, Mu 
üzere 10 lira a li maaşlı 25 atlı ve ya- 'tavele ııurftı, fennı artnnme, umum! 
ya "Ümrük muhafaza ve muamele rne şartname, ckıı~Itme şartna:nesi, keşif 
muru alınac ktır. cedveli ve plan. 

Aşağıdaki şartları haiz olan istek· 3 - Bu evrctlr direktörlügümüzden 
lilcrin imtihanları yapılmak üzere 10/ paras;z olaraı.. alınabilir. 

2.Te ./939 gtinU a.k!;!amına kadar dj. 4 - Eksiltme 28.10.1939 cumartesi 
lekçeleriyle doğruca A nkarada gütn • ~ünü ıaat onda 1mıtr direktöılüğü bi
rük muhafaza genel komutanlığına nasında yapılacaktır. 
müracatları ve bu arihten sonra va- 5 - Eksiltme açık .nünakasa surc-
ki olacak müracaatların kabul edll· .ile yapı J;ıcaktır. 
mlyeceği illin olunur. 6 _ EK iltm e ırir: ilmek icin 

İmtihan 20·2.Tcş.-939 p zarte : iij (355) u., yüı elli b ·i !ıra muv.ıl.kat 
nü Ankara'da yapılacaktır. ~eminat verilec ktir. (5217) ısı ı 

1 - Türk olmak. 
2 - Askerlii:ini yapmıs bulunmak. Bir bo triyo log Q l ı n 
3 - his(\ . c \ . 

4 - Orta m•ktep mezunu olmak 
(mektep vesika ının il.ırazı mecburi
dir), 

Belediye Reisliğinden : 

S - Yaşl otuzdaTI }'\tkan olmamak, 
6 - Ecnebi kadınla evli bulunma· 

rnak. 

Belediye mezbahasında açık olan 
260 lira ücretle bir Ba'·triyolog alına· 
caktLr. Talip olanların evrakı müı • 
biteleri ile birlikte Veteriner mlldli -

(5320) 15276 
riyctine müracaatları. 

(5344( 

T. C. ZİRAAT K 
Kuruluş tarihi : 1888 

)ermaycsi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

1 

Zirai v ticari her nevi banka muameleleri 

15288 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Banlca ında Kumbaralı v~ lhbars•ı Tasarruf hesaplarında 
en aa 50 liruı bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı · 

aki P.llna göre ikramiye dağmlacalctıt : • 

4 Adet ı .ooo Liralık 4.ooo Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 .. 250 • ı.ooo • 

40 • 100 • 4.000 • . 
100 • 50 • 5.000 .. 
120 • 40 "" 4.800 • 
160 .. 20 • s.200 • 

DİKKA 1 : tleıap1arındaki paralar bir ıene içinde 50 ti. 
adan ataf ı dUttniyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
azla.siyle verilecektir. 
Kur'alar tenedo 4 defa, t Eytul, 1 Btrlnciklnun. 1 Mart ve 

t Hulran tarlblertn4e çekilecektir. 

Kömür alınacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye daire ve şuabatı için 
alınacak olan (7500) lira kiymeti mu· 
hammeneli (250 . 300) ton Karabük 
kömürü on beş gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
mu-tur. 

2 - İhaleıi 3. ı 1.J 939 cuına günü sa
at on birde belediye encümeninde ya· 
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (262.50) li
radır. 

4 - Şartname ini görmek istiycnle 
rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 3.11.1939 cuma günü sa
at ona kadar teklif mektupalrını bele 
diye encümenine vermtled ilan olu-
nur. (5353) 15323 

ar ıç in~aatı 
Ankara Belediyesinden : 

1 - O obüs garajı meyd nında üç 
adet benzin sanııçla.rının yerle tiril
me~i un beş gü mı.iddetle açı.it eksilt· 
mıı:ye J,onulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (9690) lira 
(45) kuru1tur. 

3 - Muvakk t teminat (741) lira 
(79) kuruştur. 

4 - 5'artname o,;e ke ·if evrakını gör 
mek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve ist klilerin de 27. 10. 939 
cuma glinü saat 10,30 da belediye en
cümenine müracaatları. (537 ) 15333 

Satlltk 2 hayvan 
Ankara Belediye inden : 

Başıboş olarak okakta zabıtai hedi
ye memurları tarafmd n bulunup At
pazarmda 'ıprış hanında muhafaza 
dilmı!kte bulunan bir di i merkep ile 

lıir di i sı pa.nın sahiplen .ıuhur etme
di ğiıı en 25.10,1939 tarihine ınfi adit 
pa.e. . t.eı.i günu saat 14 de Kıpris ha
nında tat lacağın ·an hazır bulunan 
rnemurumu.ı müracaatları(53 O) 

15335 

ViLAYETLER 

Tômirat ve tadilôt 
İstanbul Defterdarhğındaıı : 

26-10·939 tarihine miısadif per em • 
b ünü lstanbu dcfterdarlı 1 milli 

1 lt\1 -

misyonu odasında (42096) lira (44) 
kuruş keşif bedelli Beşikta§ta Hay • 
rettin iskelesindeki ınevcut binada 
yapılacak kırtasiye anhan tamirat ve 
tadillitı i§I kapalı zarf mıuliyle ek • 
siltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş· 
!eri genel hususi ve fenni şa tnamc -

, !eriyle proje, ke•if hüla ası ve buna 
müteferri vr.ı.k 2 lira 1 ı kuruş mu -
kabilinde milli emlak dairesinde ve
rilecektir. 

Muvakkat teminat (3157) lira (23) 
kuru§tur. 

İ&teklilcrin teklif mektuplan ve 
en az bir teahhütte (40000) liralık bu 
iıe benzer İ§ yaptığına dair idarclc -
dnden almış oldukları vesikalara isti
naden lııtanl>ul vllı\yetlne müracaat • 
la eksiltmeden sekiz glln eve! alınmı'J 
ehliyet ve 939 yılı ı ait tic'lret odıışı 
vesikalarını ha\'İ kapalı z.-ırflannı 26· 
10.939 tarihine ınli adif per embe 
nü ı;aat l·I de kadar komi yona tev · 
diiyle saat ı 5 de zarflar açılırken ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(7759-4928) 14942 

Kopalı e' siltme ilônı 

Koc eli C. H. PartiJi Baı anlı· 
ğında.n : 

24.10.1939 cuma günü ııat 14 te Ko
caeli halk partisi başkanlığı et· iltme 
komisyonu odmıında 46957 lira Z7 ku
rul} bedel keşifli İzmit halk vi ikınal 
inşaatı kapalı zarf usuliy1e eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık 

lılerl genel, hususi ve fennt şartname
leri, proje keşif hula asiyle buna 
mütefcrri diğer evrak nafia müdürlil
ğünde görülebili . 

Muvakkat teminat 3521 lira 79 ku
ruştur. 

İsteklilerin tekllf mektuplarını ve 
nafıadan almı~ olduğu vesi ·alara i · 
tinaden yük ek mühendi5 veya mimar 
kullanacağına dair vesika, 1939 yılı
na ait ticaret oı.las1 vesikaları ve mu
vakkat teminat mektupları ile birlik
te 24.10.1939 cuma günü saat 11 de 
kadar İzmit halk partisi ihale komis
yonuna vermeleri lazımdır. 

(5175) 15134 

163 kafem ila( lrn ca 
Eskitehir Vilayeti Daimi Encü

meninden : 

30. 10. 939 tarihine m\isadif paıartesl 
günü saat 14,30 kadar a!f1k ekı;illnı • 
ye konmuştur. 

Teminatımuvakkatc 204 lira 53 kil' 
ruştur. İhale yevnıimczkurda ma ·a • 
mı vilayette toplanacak a·mi enciı· 
men tarafından yapıtacaklıt. Şartn • 
meyi görmek istiyenlerin Memleket 
hast.1.nesi sertabal.ıetine müracaatJ,1rı 
lüzumu il n olunur. (518/ 5180 

1Sll7 

• os ıra ı 
~ 

Niğde Valiliğinden : 
Niğde · K yseri hududu yolunutt 

37 + 000 - 44 -r 000 Km. !eri arasın· 
daki .. 27358" lira "10" kuruş keşi· tu• 
tarlı (3800) metrelik şo e e aslı tan:ıi• 
ratı 29. 9. 939 gününde yapılan eksılt· 
me·neticcsi teklif edilen fiyat haddi· 
layık görülme iğinden 29. 9. 939 gii· 
nünden itibar n bi~ ay içinde eski 
şartlar dahilinde pnzarhkla ihale edi· 
lf'cektir'. Ke if evrakı ve ifü;ikleri be· 
delsiz olara iğd nafıa mudürlÜ-
j;ünde görlilcbiHr. (8141/51 2) 

15138 

ir dizel molörü ahn ı 
Gaziantep BelediyQİnden ı 

1 - Elektrik aantrahna ilave edil&o 
cek dizel motoruna İ:;tekli çıkmadı· 
ğından bir ay müddetle tekrar eksilt• 
meye konmu~tur. .Muhammen bedell 
"32900·• liradır. 

2 - Eksiltme 6.11.1939 puartesi 
günü •aat on befte kapalı zarf u uliy· 
le belediye salonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ;artnamesi ve buna 
miltefcrri evrak 155 kuruş bedel mu· 
kabilinde Gaziayintap belcdiyesinrleı" 
alınabilir. 

4 - Ek iltıneyc girebilmek için 
2467 lira "50" kuru muvakkat teminat 
verilmesi ve kanunun tayin ettiği ve

sikaların gösterilmesi lftzundır. 
S - İsteklilerin teklif mektupları· 

m ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar belediye reisliğine 
ilmühaber mukabilinde verilecek ve 
postada olacak gecikmeler kabul edil· 
miyeccktir. (8286 - 5240) 15203 

Hü umet konağı in~atı 
Mardin Vilayeti Nusaybin 

zası Malmüdürlüğünden 1 

Ekslltmeye konulan i~= 
1 - Mardin vilayeti Nusay in bo 

zası bilkümct konağı inşaatı olup mu· 
en ke if bedeli (538 3) lira (87} 

·urug ur. 
2 - On bin lirası bu sene blltçeein· 

den verilecek ınabadi 940 bütçe ·ndeo 
tediye edilecektir. 

3 - Ek:>ilbne 3.lt.1939 tarihine rast 
hyan cuma günU aat on be ·te Nuaııy· 
bin kazaıı1 mal müdürlüğünde yapıla
caktır. 

4 - İsteklilerin bu i e ait evrak ve 
şartnameyi Nusaybin mal müdllrlll
günılc ve Mardin nafıa müdürlüğün
de görcbill Jer. 

S - Ek iltmeye girebilmek içiıı 
(4788) lira (29) kuruşluk teminat ver 
mesi ve eksiltme yapılacağı gündcıt 

en az 8 gün cvcl ellerinde bulunan 
vesikalarla birlikte Mardin vilayctina 
müracaat ederek bu işe makııus olmak 
üzere vesika almalan ve bu vesikayı 
ibraz tıtmeleri şarttır. 

6 - İsteklilerin tt-klif mektupları· 
m 3 üncü madd de yazılı aatten bir 
saat evelinc kadar mal müdürlü #ün• 
makbuz mukabilinde vermeleri la• 
zımdır. Postada olan gcçixmcler k .. 
bul edilmez. 153 

Kaplanlı suyu 
Eakitehir Belediyesinden ı 

Kaplanlı suyunun Ankarada satı~ 
nın bir bnyic ver ilme i i§I 23.10.939 
pazar e i gllnü saat on be:tte ihale c· 
üileceğindcn almab"a talip olanlar ve 
şartnamesini görmek isti 'enlerin E•· 
kişehir belcdiye&İne müraçaatları ilA.11 
olunur. 15342 

KAZALAR 

içme suyu tesisatı 
Oçbisaı' Kazası Belediyeginden1 

1 - (IS922) lira ( '7) kuruş ke if· 
ll Ncv1"hiri11 Üçhiııar kas bası içıtıç 
suyu tesisatı kapal ı arfla ek iltın )'c 
konulmu§tur. 

2 - Şartnameler. 

A - Boru ve •t snrnı husu iye. 
B - Tuhım!Ja \'L 
C - Kaptaz. 
D - Su t plama d ıos . 
3 - Ek iltmı: 25·10-9., ı;ıı !'!' " 

Ü ı· 
gı.i11ü saat onda çhi. r l;c e iye 
cüm,ninde yapılc:caktır. 

4 - 1st klil r (l 2 .. ) lira nıuval>~ 
kat teminat akçe eriyle birlikte e~ • 
siltmeden bir saat evvel bele Jiycnııı: 
de hazır bulunacaklardır. 

Memleket hastanesine ahnacak 5 - Posla ile r;ccikmeler k lnıl e-
163 ka1em muhtelifülcins mualece dilemez. 15171 
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MiLLi MÜDAFAA Un a.ınacak 
Bir İngilizce mütercimi 

alınacak 

yüz yirmi kuruş muk&bilinde M.M.V. ta -
tm alma komisyonundaıı alın.abilir. l.tek-
1ilerin kanunun emrettiği belııelerle ihale 
aaatından bir ıut eveline kadar M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(S367) 15329 

'-----Ankara Levazım Amirliği Satın 1 
Alma Komisyonund:ıı.n ı 

Pulluk, Diskharo ve 

ahnac:ak 

uhtelif mantara 
Müdürliiiünden ı 

Milli Müdafaa Vekaletinden t 

Vekal et tcrcıiınc şube5inc bir ınyilizcc 
, 'ıt ercım alınacıktır. Aynı zamanda iyi 

DENlZ LEVAZIM 

Kuru fasulye alınacak 

1 - Fethiyodeki kıtaatm HneJ!k ihti -
yacı olan 129000 kilo un kapalı zarf u -
auliyle eksiltmeye konulmuştur. 

' •ıs • n a hl en t 'h 1 y ı k 
1 .~ ti erc ı o unur. apı aca M. M. V. Deniz Levazım Sahn 

~ 1 a chlivetı sabit olunca bidayette 

2 - Şartnamesi t~parta Tüm. Sa. Al. Ko. 
nunda ve İstanbul, Arı.kara Lv. Amirlikleri 
satın alma komisyonundadır. fstekliler ııart 
nameyi komisyonlarda okuyabihrl~r. 

3 - İtbıı 129000 kilo unun muhammen 
tutan 19350 lira on dokuz bin ~ yilz elli 

' /
1

1,;;c k fl r.rct HiO lira lı.r. Bu ücret gös • Alma Komisyonundan ı 
t li r Ta ı :~·~~~rı\1:rı~ıoh ı;raya lı~da~ ç~k~ · 1 _ Tahmin edilen bedeli (Zz..400) !i
l . rııı •e vel:ii letc bir ;ı . tderc.ulmc ~_rıy e ra olan {160.000) kilo kuru fa.sutyenin 10. 

liradır. 

~th .,. er ıst ı a ı e mura · ı , 'hl d k 1 f 
• ı 1 n olunn r (4914 ı !'4875 ı birinciteşrın - 939 ~rı n e. apa ı zar: 

'I - Şartnamesindeki yüzde yirmi beı 
miktar fazlası dahil olduğu halde teminatı 
1451 lira 25 kuru,, Bin dört yilz elli bir 

la yapılan ekailtmceınde ~eklıf. olıulAn fı. I' Q abu" k k k 1 k yatların yüksek &Örlilmesınden l.fio~U 161)000 o u a ınoca kilo kuru fasulye 24-10-939 tanhınc rast· 

lira yirmi beş kuruştur. 
5 - Eksiltme 1-11-939 tarihine tesadüf 

eden <;ariamba günü ıu.t 16.30 da aaat on 
altıyı otuzda İsparta tüm satın alm ko. 

.M M. Vekaleti Satın 
mısyonundan: 

hyan alı ııunü saat 1'4.3{1 da paıarlıkla a-
AJma Ko- hnacaktır. . 

2 - Katl teminatı (3360) lıra olup I~ -
teklilerin belli gün ve saatte, ııartnamcsıni 
görmek istiyenlerin her &iin Kasımp~şa • 
da bulunan komisyon ba,Kanlığma mura -
caatları. (&292-S258) 15324 

misyonunda yapılacaktır. 
6 - İstekliler 1-11-939 çarıamba &tinli 

aaat 15.30 da on beş otuzda teklif mek • 
tuplarını !aparta Tilm. Satın alma Ko. 
başkanlığına verecek ve yahut gondeı e • 
ceklcrdir. Bu saatten sonra verilen ve ya
hut gönderilen mcktup!ıır alınmıyacaktır. 
Saat ayarı tüm daire saatiyle vapılacak -

lh;I - 2ıo ton karabük koku kapalı zarfla 
(712eve onulmu~tur, Muhammen bedeli 

5) !ıra olup tik teminatı (535) liradır. 
11

2 - İha}eı i 27.10.939 cuma günli saat 
de vekalet satın alma komi&yonunda 

1apılacnktır. 

_.,1
3 b-:1 ~artnameııi her gün komisyonda ııö

'" e ı ır. 

d 4 -:- İ1teklilerin kanunun 2, 3 cü mad-
elerınde yazılı vesaik ve teminat mek

tuplııriyle birlikte belli cünde muayyen••
attan bir ııaat evel zarflarını komisyona 
•cmıeleri lazımdır. (5168) 15114 

Tıbbi alôt ve 

malzeme alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

'ıiıyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1300 lira 

0}an !H kalem tıbbt 115.t ve malzeme 23 bi· 
tıııci teşrin 939 pazartesi günü saat 10.30 
d~ Pazarlıkla satın alınacaktır. İ!lteklile -
~ın Pazarlık gün ve saatında 195 liralık 
erıı!natları ile birlikte M. M. V. satın al-
~ l<o. da bulunmaları. (5269) 15247 

Sargılık bez alınacak 
M. M. Veklleti Satm Alma Ko

llliayonundan ı 
0 

Seher metresine tahmfıı edilen fiyatı 35 
~ıu beş kuru~ olan 1'40 santim eninde nü· 
b:ınesı evsaf ve ayarında sargılık ıı;ıerı;:ıe.ı: 
t.a 23 birinci teşrin 939 pazartesı gunu 
l<Ôt 10 da Ankarada M .M. V. satııı alma 
t~'- '. da Pa7.arlık1a satın alınacaktır. İs
• dıl rin 472 5 liralık teminatları ile PB· 
·~ti k . 1 •l 1 ı: lı ıı ve saatında KO. da bulunma arı 
ınacak bez miktarı 9.000 metredir. 

(52,oı 1s24s 

Bez alınacak 
an· M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
ıayonundan ı 

l2~eh_er nıetrcsine tahmin edilen fiyatı 
har Yliz Yimıi be& kuru' olan on bin metre 
41lb.!> ~akctlerini aarmak için bez (yaırlık 
tar~'' 1.1 k evsafında) 23 tesrini eve! 939 pa
'1 " 1 rünü saat 10 da Ankara'da M. M. 
n~c:ttııı alrna Ko. da pazarlıkla aatr~ alı
tün tır. Evaaf nUmune ve şartnamcsı her 

.. l{o, da .. • ··1" !ıteklilerin pazarlık 
rı v goru ur. . 1 

LEVAZIM AMIRLIGt 

Man j yeri yaptırılacak 

ur. 
7 - 2'490 sayılı kanunun hükümlerine 

ve bilhassa (32) maddesine uygun olmı -
yan mektuplann sahipleri eksiltmeye İl • 
tirak ettirilmeyecektir. (5304) 15255 

Kundura alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı Ankara Levazım Amirliği Satın 
1- Ayazağada süvari. bini~ilik okn 1ıyy\ı Alma Komisyonundan : 

oerait ve keşif cetvel!erıne ııonı lr~ ts -- 1 - Kolordumuzun ihtiyacı için 20.000 
nej yeri yaptırılacagından k&Palı --'la kundura 2.000 çizme ve 2.000 yemeni 2.11. 
ihalesi 21 - Birinci Teşrin • I03Q Cumar· 939 saat 10.30 da kapalı zarfla komisyo
tesi günü ıaat 10 da yapılacal<Ur. Muham r.u ;nıuda ekliiltilecektir. 
men keşif bedeli 30283 lir& !10 ku· ;;tuı 2 - Bedeli 90.000 lira ve ilk teminatı 
İlk teminatı 2271. lira 2~ ku.ru~:u• -~·u-~ ı 5750 lira çizmelerin tahmin bedeli 16.000 
ve keşif cetvellerı bedelı mukao . ıle . a_ı . lira ve ilk temin.atı 1200 lira yemenilerin 
olduğu şubeden verilebil!r· .tsteklılerın~ tahmin bedeli 3700 lira ve ilk teminatı 277 
ihale gününden c;!1 ~ı: .~ekız. gun evvel vıl~; lra 50 kuru~tur. 
yet Nafia fen mudurlukle~ınd,en alacakla 3 _ Nümuneleri ve şartlan komisyonu· 
veaikalıriyle beraber bellı a;ın ve ıaa\ten muzda her ı:aman görülebilir. 
bir saat evveline kadar teklıf mektup :rı 4 _ Teminatlarını yatıran isteklilerin 
nr Fındıklı'da lrom~tanhk satınalma 14 O· teklif mektuplannr eksiltme zamanın.dan 
misyonuna vermelerı. {5022) lSO bir saat önceye kadar Erzurum asker[ satın 

. • b J J k alma komisyonuna eletmiş olmaları lbım-PlflRÇ ye u gur a maca dır. (53os) 15258 

Ankara Levazım Amirliği Sahn 

Abua Komisyonundan : • 
1 - Sarıkamış mıntakası Sa. Al. Ko.dan 

3. Sarıkamı$ mıntakalarma bağlr g!'-mi • 
zonların 2. ci Teşrin. 939 dan 2. cı TC1-
rin 940 kadar ihtiyaçları için ıatın alına -
cak pirine. bulgur, miktarı aşağıda.dır. Sa
rıkamış için ll5 ton pirinç 140 ton bulgur 
almaca ktır. Pirincin tahmin bedeli 25300 
lira ilk teminatı 1897 lira, bulgurun tah . 
mln bedeli 15400 lira ilk teminatı 1155 l~· 
radır. Kars için 18700 ilk teminatı 1~3. lı· 
radır. Eksiltmesi 20-10-1939 Ctımll günü. 9 
ill 11 arasında mıntaka ıatm alma komıs
yonunda yapılae.tktır. Z~rflar mua:ı;'Y~ sa
atten bir saat evci komısyona verıl~ıe o
lacaktır. Şartname kolordunun tekmıl gar
nizonlannda mevcut olup her ııun her yer
de görilleblllr. (5043) 15021 

538.000 kilo un alınacak 
Ankara Levazım Amirli;ri Satın 

Alma Komisyonundan ı 

Arpa alınacak 

Ankara Leva:ıınn Amirliii Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Erzincan garnizonunun 1. tqrin 
başından ey!ül !>10 sonuna kadar ihtiY:"cı 
olan 640000 kilo arpa 5 kuruş 31 santım
de isteklisi uhde indedir. TcllZiline talip 
olanların 26 · 1. ci. teş. - 939 perşembe 
gilnü saat 10 da Erzincan askeri satın al· 
ma komisyonunda bulunmaları. 

2 - İlk teminatı 2880 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı kolordunun 

tekmil garnizonlarında mevcuttur. Ve ay
nidir. Her yerde her g{ln görülebilir. 

(5384) 15337 

Sığır eti alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Ziraat Vekaletinden ı 
Zirai kombinalar ihciyacı için !tapa 

1ı ıarf uıuliyle 30 adet Mibzer, 15 a
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk
li pulluğun be~erine 600,6 Diskli pul 
!uğun beherine 750 ve Diksharonun 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e
dilmiştir. 

2 - İhale 14 birinci k~nun perşem 
be gUnil saat 15 de Ziraat vekaleti bi
nasında müteşekkil satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 
adet 5 Diksli pulluk için 675,15 adet 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 &det 
Diksharo için 788 lira muvakkat temi 
nat verilecektir. 

4 - Bu mak:nelere ait idart ve fen
nl şartnameler zirai kombinalar mil 
di.irlüğilnden parasız olarak verilir. 

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

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık ,am tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Or· 

man işletmesi Revir Amirliğinden: 
1 - Dursunbey devlet orman işlet

mesi istasyon deposunda iıtifte mev
cut (762) adet muadili (443) metremi
kap (613) desimetre mikap çam tom
ruğu açık artırma ile satılığa çıkarıl· 

mıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca ba kesme 
payları mevcut ve kabukları aoyul
muıt olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si İstanbul, Ankara, Balikesir orman 
çevirg • müdürlüklerinde ve Dursun· 
t :y revir Smirliğinde görülebilir Tom 
rukların beher metre mikabının mu
hammen bedeli (11) Hra (70) kuruş
tur. 

4- İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat 
pey akçeleriyle 31.10.939 salı günü ııa 

at 15 te Dursunbey revir amirliğine 

müracaatları ilan olunur. 

(8491-5346) 15321 

Muhammen B. % 7,5 teminatı Ekıı t. 
Clncl lılik. Lira Kr. Lira Kr. Şekli ıoa t[ 

Şarap galon mantarı 
20 X 45 ebadında 125.000 A. Sif 1250.- <,3 75 Pazarlık 14 
Şarap fiİsesi mantarı 
24X45 600.000 .. " 5724.- 429 o il 
Likör mantarı 23 X 35 200.000 

" " 
1879.50 140.96 .. lS.lG 

Rakı mantan 
20 X 25 ebadında 10.000.000 

" " 
35000.- 2525.- .. Hl 

1 - Şartname ve kalite nümuneleri mucibince yukarıda cinı ve ı ıin
yazılı mantarlar pazarlıkla ıatın alınacaktrı. 

11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sııatleri hb~ 
larında ya:r:ıhdır. 

IIJ - Pazarlık 23. 10 939 pazartesi günü Kabata9ta leva.llm ve m ~,,.. 

at !!Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
JV - Rakı mantarı şartnamelrri her gün levaı:ım subesi veznesinden 

ve İ:r:mir, Ankara başmüdürlüklerinden 175 kuruş mukabilinde alınabilece
ği gibi diğer şartnameler parası7 mezk(lr şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 git • 
venme paralarivle birlikte yukarıdıt adı geçen komisyona gelmeleri il&ıı 
olunur. (7863 - 4983) 14946 

Sömikok satm ahn ak F.-------
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin- NAFIA VEKALETi 

den: 
1 - Vekalet kaloriferleri için 200 

ton mikdarında yerli "sömikok .. açık 
eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Kömürün beher tonu için 25 
lira bedel tahmin edilmiştir. Muvak
kat teminatı 375 liradır. Bu işe ait 
şartnameler vekalet levazım müdür
lüğünde her gün görülebilir. 

3 - Açık eksiltme 24.10.1939 salı 
gt!nil saat 15 te vekalet binasındaki 
satın alma komisyonunda yapılaca

ğından isteklilerin en çok bu tarihe 
kadar muvakkat teminatlerını veka
let veznesine yatırmış bulunmaları 
ve bel1i gün ve saatte lazım gelen 
belgelerle komisyonda hazır bulun-
maları şarttır. ((5103) 15101 

Satıhk eşya 
Nafıa Vekıiletind- ı 

Vekalette mevcut olup !Dzumsaa 
bulunan 172 kalemden ibaret Ye 1S76 
lira 5 kurut muhammen bcdelJ! demir 
baş eşya ve mefrüşat 2.11.1939 pcn;~ı. 
be günü saat onda vekllttte pezarlılD
la satıla<:aktır. 
Mez~r eıyayı gtSnnek ı.tiyerılerill 

ve pazarlıp i!}tirak edeceklerin TekJ.. 
Jet malzeme mfidilrltt~ e acaat.-
ları. (5222) 1531!1 

D. DEMIRYOLLARI 

Odun alınacak 
Masa ·e sandalye sah~ı 1 D. D. Yolları lkind lılet e Art-

.. .. .. .. .. • .. tırma ve Eksilbne Komisyonundaoı 
Ankara Gumruk Mudurlugun- 1 Ankara'daki İkinci İşletmenin yakın 

den : • • • .. .. lık ve fayrablık ihtiyacını t n için 
6.11.1939 tarıhı pazartesı gunu sa- a eşe e yarısı ,,.;y.,...0 Ye'"'" gür 

d Akk
.. .. . d .. "k y rııı m v .. - • .- ,,-

at 10 a opru cıvarın a gumru genle karışık çam olmak üzere 3Z5 ton 
mUdürlüğü binasında müstamel masa kesilmemiş kuru odun açık e fltme 
ve sandalya satılacağından taliplerin suretiyle satın alınacakUr. 
müracaatları ilan olunur.(5382 15336 Odunlar Ankara • İzmit, Ankara -

ASKERi FABRiKALAR 

13 kalem koıum malzemesi 
il, bir~ ıaatında 1875 liralık temınat arı 
\·, . . .. :~te pazarlık g{ln ve saatında M. M. 

(527 ""u• 1tiı.O , \l Y- ı,,...,ıw u.a.a••l«rı . 
1) 15.2411 

1- Antalya'daki kıtaatın senelik ihti~cı 
olan 538.000 kilo unu k pah z rf u ulıle 
wlltme7e konulmuıtıır. 

ı - Kastamonu alayının senelik ihtiyacı 
olan 104000 kilo srğır etin in eksiltmetıin • 
de tekl if edilen fi yat gali görülmuş ve bu 
fiyatın yüzde on beş noksaniyle t alip c;ık· 
mı,tır. Bu sebepten ikinci defa ol rak • "' ,_ ANKARA V ALİLİGİ 
çık eksiltme7e konulmuştur. -------·---------

alma a 

Zonguldak arasındaki istaeyorılardan 
birinde vagon içinde te lim edilmit o
lacaktır. Muhammen bedel 2437,50 li
radır. !steklilerin % 7 ,5 nispe\indo 
muvakkat teminatlarını yatırarak ka

nunun tayin ettiği vesikaları ile ihale 
günü olan 31-10-939 tarihine rastla· 
yan aah günil saat 16 da Ankara is
taıyonunda İkinci 1 letme binasında 
toplanacak komisyona müracaatları 11 
zımdır. 

Fotin ahnacak 
lııi~. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

il l'orı.urı.dan 1 

~.ol't tlıer ç! hine tahmin edilen fiyatı ( '480) 
tı~; r~:? ıekııen kuru~ olan 80.000 çift A 
~ ~tın kapalı zarf usuliyle münakasa -
~'~ıı U~ıtıuı;tur. İhalesi il - 2. teşrin -. 939 
(lg.tı Csı günü aaat ıo dur. İlk temınatı 
~! "O) on dokuz bin yfü on liradır. Ev· 
·~rıı.' •artnamcsi 19 on dokuz lira ylrml 
llıi,.,. llıultabilinde M.M.V. satın alma ko
~ tlııurıdan alınabilir. İsteklilerin lcanu· 
lıır .:zıırettiii belıelerle ihale saatından 
~ lı: •t eveline kadar M.M.V. satın al • 

0llıiıyonuna vermeleri. (5363) 15325 

Fotin alınacak 
ltıi't.ı. M. Vekaleti Satın Abua Ko-

:ıı l'orı\lndan : 
~l't tlı~r Çfftlnc tahmin edilen fiya.tr <.40~) 
Çıft ~u~ ~ruı oları 120.000 yii:ı: !ırmı ~ın 
~ tıpı fotin kapalı zarf usulıyle mu • 
tııı _ıa:va konmu tur. İhalesi 6 - 2., teş -
teııı· g3g P urtesi g{lnü ıaat 11 dır: I_!k 
ti(; ~tı (22.950) yirmi iki bin ?okuz ~z 
llıi di{•dır. Evsaf ve '}artnamesı (24) yır
~ le tt lira mukabilinde M.M.V. sat~n a.l
lı:~iay0nundan alınabilir. ~stelclılerın 
lılld ıı emir ettiği belgelerle ıhale saa • 
'1~ lJı bir saat eveline kadar M.M.V. satın 

ltonıiayonuna gelmeleri. (5364) 15326 

(amaşırlık bez alınacak 
~.Pı-f. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

1'Yo li nundan : 
(~)eh~r metresine tahmin edilen . fiyl!tı 
YOJı Yıtıni ıiç kuruş olan 1.500.000 hır mıl
l>tlı bcs yüz bin metre; çama0ırlık beı ka
tıır. l6rf U&uliyle münakasaya konmuş 
t" 11 .. halesi g . 2. tc~rin - 939 perşembe 
011 ~ ıaat on birdır. İlk teminatı (17.550) 
kr?tdı b!n beş yüz elli Frad~r. ~vsaf ve 
~ llaınesı (17) on yedi lıra yırmı beş ku
llıiı ıııukabili ,le M.M.V. satın alma ko -
!llınYoıı~ndan alınabilir. İsteklilerin kaııu· 
bir eıtıır ettiitı be!ııelerle ihale saaundan 
lı:0ııı~l evelinc kadar M.M.V. satın alma 

15Yonuna &el mel eri. { 5365) 15327 

lD.ooo (iri yemeni altna ak 
an·~· M. Vekaleti Satın Alma Ko-

1'Yonundan : 
İle;. tı~~er C:İftine tahmin ed ilen fiyatı (225) 
biıı Yiiz Yirmi beş kuru~ olan (30.000) o~~z 
n..qC:lft Yenıeni kapalı zarf u ulü ile n~u -
l>~il Y~ konmu tur. İhalesi 6 - 2. tet~ın • 
(4()ı~te ı .. güniı &aat l~ di~. l~k tcm!natı 
dır ~ dort bin altı yuz yırmı beş !ıra .. -
lrı~İı •V&af ve şartnamesi (3-10) üç yuz 
lconı·kuruı mukabilinde M.M V, aatın alma 
ıı~9YOnundan alınabilir. lsteklil~rin ka· 
bir 11 emrettiği belgelerle ihale saatmrl n 
ltonı~at eveline kadar M.M.V. satın atma 

SYonul" .. 1 vermeleri. (5366) 15328 

20.000 tift çizme almaca 
ltı'M. M. Vek"leti Satın Alma Ko· 

1'Yonundan • 
ae~~hcr c;iftine ; hmin cdılen fiyatı (~20~ 
blıı i Yuz yirmi kuruş olan 20.000 Y1'.:"1 

ıı kac; ft Clı:mc kapalı zarf u uliyle rn.u • 
g3D saya konnıuıtur. İhalesi 6 - 2 tesrın · 
illin Pazarteıı ıtüniı saat on dörttür llk. t~· 
tudı~tı (9ASO) dokuz bin döpt yiız cllı 1.1• f 

' Evı.af ve rtnameai (820) ıckil 

2- Şartname11i hparta tümen aatınalma 
komisyonunda ve İstanbul, Ank.ara leva -
zim amirlikleri aatınalma komısyonunda· 
dır. İatekliler ıartnameyi komisyonlarda 
okuyabilirlC1'. 

3- İşbu 538.000 kilo unun muhammen 
tutan 59.180 liradır. 

4- Sartnameıin.dekl yüzde yirmi ~oş 
mikdar fazlası da dahil olduğu halde ılk 
teminatı 4209 liradrr. . 

S-- Ekıiltme 21 - 10 - 1939 tarıhine te· 
sadüf eden Cumartesi günü aaa~ 16030 da 
İspartada tümen satınalma komısyonunda 
yapılacktrr. c t ı 

6- İatekliler 21 . 10 - 1939 umr cı 
gilnli ıaat ıs,30 ~a kadar tekllf m.ek:tup
larmı İaparta tümen satınalma ~omııyonu 
batkanlığına verecek veyahut. a-oıı.derecek
Jerdir. Bu saattan ıonra verılen veyahut 
gönderilen mektuplar alınmayacaktır. Sa· 
at ayan tümen daire ııaatile yapılacaktır. 

7- 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 maddesine u~gun ol~ll:yan 
mektupların sahipleri ekıııltmeye ıttıra1ı: 
ettirilmeyecektir. (5082) 15032 

Makarna 

2 - Sığır etinin beher kilosunun tah -
min bedeli 21 kuruş 68 buçuk •antimdir. 

3 - İhale gilnü 24-10-1939 salı ırünü 
saat 15 de Ka11tamonu alayı satın alma ko
misyonundadır. 

4 - İlk teminatı 1691 lira 60 kuruştur. 
5 - !ateklilerin belli ıün ve saatte alay 

sa;tm alına komisyonuna celmeleri ilin o
lunur. (5386) 15338 

Kösele alınacak 

Ankara Levazım Amirlifl Satm 
Alma Komisyonundan : 

Kunduralığa elverişll 20.000 kilo. kadar 
kösele alınacaktır. Pazarlıkla cksıltmeal 
21.10.1939 cumarte.i l'iinü ııaat 10.30 da 
l&tanbulda Tophanede L V. Amirliği a&t!ft 
alma komisyonunda yaptlacaktır. T:Utmın 
bedeli 35600 lira ilk teminatı 2670 Jıra~rr. 
İsteklilerin verecekleri mal n!imunelerıy
le beraber belli saatte komisyona ıcelme
leri. (5387) 15339 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 

1 _ Çanakkale müstahkem mevkii birlikleri ihtiyacı için aşafıda miktarları yazılı 
kamalar kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuttur. . 

m~ _!haleleri: 1-11-939 çarşamba ırünü hizalarında ıötterilen aaa-Uerde mttatahkem 
k' t alma komisyonunda yapılacaktır. 

mev 1 sTa 1

1!1 1 . ezkılr tarihte 24'\lO aayılı ihale kanununun 2, 3 maddelerindeki ve-
3 - a ıp erın m · · · 'hal ti l d b' t el k · na . · t uvakkataları ıle bırlıkte ı e aaa er n en ır ua t:v omıayo 

sa.ık ve temına ı m 15200 
müracaatları. (5.20S) T Fiat M. Teh min. Tutah İhale saatları 

Garnizon 
Çanakkale 
Ezine 

Kilo Kurus Lira Kr. Lira Kr. 
83700 20 1255 50 16740 00 Kapalı 15.30 
42750 20 6-41 25 8550 00 Kapalı 16 da 

Sığır eti ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan : 

_ Çanakkale mü•tahkem mevki Ezine ganı;izonu ihtiyacı için _pazarlıkla satın _a
l k aşağıda miktarları, muhammen bedellerı ve muvakkat temınatları yazılı sıg.~r 

lınaca 10 ıo-939 &alı ırünıi talip çıkme•lığından 2490 sayılı kanunun '40. ncı mad. ıo-
etlerıne • ı · b k 1 atrlarak tekrar pazar ıııa ıra ı mıştır. . 
re uz Pazarh&ı: 27-10-939 cuma l'iinü hizalarında ıroııterilen saatlarda müstahkem 

2 ;. salın alma komisyonunda yapılacaktır. 
m~v _'.. Tıliplerin nıezkılr tarihte belli belgelerle komiıyona mürac:aatları lilzumu i-
JS.n oluııur. (5333) 15320 

J{ilo 

4-0.000 
64.500 

M. Bedeli M. Teminatı Tutıırı İhale saati 
Kuru, Lira Kr,. Lr. Kr. 

25 7 51) 00 10000 00 
25 1209 00 16125 00 

Muhtelif sebzeler ah nacak 

10.!0 
11.30 

Ankara Levaum Amidiii Satın Alma Komisyonundan 

Rumeli ciheti için Anadolu ciheti içln 

s.ooo Kilo 42.000 Havuç 

89.000 Kilo 40.000 İspanak 

~o.ooo 
21.000 Lahna 
40.000 Pırasa g9,SOO .. 

3.500 Kereviz 10.600 
38.700 .. 16250 Karnabahar 
18.700 oemııt 10.000 Maydanoz 

Yuk rıda cins ve m'ktarları yazılı yed ' kalem sebzenin 6-11.939 puartesi ııünU sa-
t ıs de İstanbul Tophanede Lv. Anıirliı: ı satın alma komisyonunda kapalı zarfla ee-

3iltmesl yapılaca~tır. Heyeti umumiyesinin tahmın bedeli 20804 lira 10 kuru , Rumeli 
;jhetirıi~ ilk t~mınatı .1086.!i~ 33 kuruş, Al?'ad~lu cihetinin ilk .t~inatı 474 liradrr. 
{epııi bırdcn ıhale cdılecegı ıııbı Anadolu cıhetı ayrı ve Rumelı cıhcti ayrı ihale e· 
;ıebillr. Ş;ırtnames~ komisyonda .. örülür. İıteklilerin kanuni vesikalariyle beraber 
,]elif nıekturlarını ıhalc saat......ı.a.n Dir saat cvclıne kadar komis;)'ona vermeleri. 

l~J4g) 15322 

Parke kalduım yaptınlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara-İstanbul yolunun ıoo+ooo 
inci kilometresinde ve Peypazarı ka
zası dahilinde yapılacak par~ kaldı
rım inşaatı 6.11.1939 tarihine rastlı

yan pazartesi günü gat 15 te vilayet 
daimi encümeninde kapalı zarf usu
liyle ihalesi yapılmak üzere eksiltme
ye konulmu~tur. 

Keiİf bedeli (29422) lira (72) ku· 
ru§tur. 

Muvakkat teminatı (2206) lira (07) 
kuruftur. 

İsteklilerin teminat mektup veya 
makbuzları ile ticaret odası vesikası 
ve bu İ§ için vilayet makamına bir is· 
tida ile alacakları fennt ehliyet vesi
kaları ile birlikte yukarıda sözü ge· 
çen günde saat 14 e kadar teklif mek
tuplarını daimt encümen reisliğine 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma. Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan 
13 kalem koşum malzemesi aakeri fahri -
kalar umum müdürlüğü merkez satın al • 
ma komisyonunca 6-11-193\l pazartcei ııü
nıi saat 15 te pazarlrkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olamk koıııı~yondan 
verilir. Taliplerin muvakkat temi t olan 
(337) lira (50) kuruş ve 2'490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vewkle ko· 
misyoncu olmadıklnrına ve bu işle al5.ka -
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o -
dası vcsikuiylc mezkfır l'iin ve natte ko
misyona müracaatları. ( 5369) 15330 

60 ton döküm koku ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan 
60 ton dôküm koku askeri fabrikalar u • 
mum müdürlüğü merkez satın alma ko -
misyonunca 6-11-939 pazartesi günli sııııt 
1'4 te pazarlıkla ih:ıle edilecektir. Sartna
me parasız olar k komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (225) 

vermeleri. lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
Bu işe ait keşif ve şartnameyi her delerindcki vı:saikle komisyoncu olmadık-

gUn N r ild .. 1 .. ğ" d ·· bilecek !arına ve bu ı$le alakadar tuccardan ol -
. a ıa m ur u un e gore ı duklarıoo dair ticar~ odası vcsikasiyle 

len. (5389) 15340 mezkur gün ve saatte komisyona miiraca-
--------------·--- atlan. {5370) 15331 

8 kalem makara ve iplik o ınacak 

Şartnameler Ankarada İkinci Hay
darpa~da 1. inci i !etme kalemleriyle 
İzmit, Doğançay, Kayadibi, Karabük. 
Çaycuma, ve Zonguldak istasyonla
rında para ız olarak verilmektedir. 

(5300) 15236 

Hekim aranıyor 
D. O. Yollan Umum Müdürlil

ğünden : 
İdaremizin muhtelif yerlerinde iı • 

tihdam edilmek üzere kısım hekimle -
rine ihtiyaç vardır. Verilecek maa' 
177 liradır. Ayrıca mesken veya me-s
ken bedeli \'erilir. Serbest bulunmak 
ve yaşları 45 den yukarı olmamak il -
zere taliplerin Devlet Demiryo11an 
Zat İşleri Müdürhiğü'ne müracaatları. 

(5254) 15253 

Muzayyak h va tesisah 
malzemesi ahnac:ek 

D. D. Yollan Satın Ahna Ko
misyonund"n : 
Sivas Atelyesinde yapılacak muzay -

Askeri Fabrik•lar Umum Müdürlüğü 
misyonundan : 

Merkez Satın Alma Ko- yak hava tesisatına lüzumu olan mal-

2000 Adet 3 ka.tlı Haki gara<; ipli i 2S No. 
150 Adet 3 k tlı Beyaz ııeraç ipli~i 25 No. 

1500 Adet 3 katlı Gri saraç ipliği 25 No. 
2000 Adet 3 katlı Sarı çirişli saraç ipliği 18 No. 

500 Paket 2 Katlı keten saraç iplig i 
200 Paket 3 Katlı Keten saraç ipliği 

8000 Adet 40 No. Siyah veya haki makara (914 Metrelik) 
700 Adet 40 No. Beyez zincirli maka ra (914 Metrelik) 

zemenin teslimi ve bunların mahallin
de montajı 27-10-1939 cuma günü saat 
15,30 da Ankara'da İdare binasında pa-
zarlıkla ihale edilecektir. 

Pazarlık mevzuunun mecmu muham 
men bedeli 45.500 liradır. Bu işe gir -
mek i teyenlerin kanunun tayin ettiği 
vesikaları hamilen aynı ı;ün saat 15,30 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira olan cins ve miktarı yukarıda yazılı sekiz kalem . ı· ·.. .. ] 
makanı. v iplikler aekert fabrikalar umum mü.durliı~ü merkez satın alma komisyonun- d_a Komisyon Reıs ıgı ne muracaat arı 
ca 6·11-1939 pazartesi güniı saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname panı. lazımdır. 
ıı.ız olarak komisyondan verilir. Ta1iplerin muvakkat teminııt olan (375) lira ve 2490 Şartnameler parasız olarak Ankara-
!1umaralı kanunun 2 ve 3. maddelerind.eki. VCS3ikle komi ron~u olmaı!ı~larına ve bu d M 1 dairesinden. Haydarpa""-
ışle alakadar tliccardan olduklarına daır tıcaret odası veaık ıyle meıkur gun ve sa .

1 

a 8 zeme Ş fi' . .. d,,.. 
atte komisYona müracaatları. (5371) 15332 da Tesellüm ve Sevk e ıgı nden a-

ğıtılmaktadır. (5293) 15267 

BALAST MÜ AKASASI 
Devlet Demiryollan 3. üncü İşletme Müdürlüğünden 

Yeri, miktarı ve muhammen bedeli muvakkat teminatı aşağıda yazılı ce dvelde gö terilen balast 2490 sayılı 
kanuna tevfikan kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 31.10.1939 salı günü saat 16 da Balıkesirde i9letme binasında eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
İstekliler eksiltme şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat, banka mektubu veya makbuzlarını ve 

~eklif mektuı !arını havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncii madde !erindeki tarifat vcçhile hazırlıyarak 
ı?ale günü olan 31.10.1939 tarihinde saat on beşe kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde tes 
hm etmiş bulunmaları lazımdır. 

Bu baptaki şartname ve mukavele projesini Balıkesirde işletme yol baş müfettişliğinden parasız alabilirler. 

Ocağın yeri Kilometresi Cinsi İhale edilecek 
miktarı 

İzmir - Ban- Yeniköy Y rmalardan metre m;kap 
lır~ hattı civarı 258-2()8 küskü ilo SOOO 

Bir metre mikabınınMuhammen bede! Muvakkat teminat 
muhammen tutarı lira 

bedeli 5500 
110 Jı;r. 

lıra 

412,!i!l 
l5259 
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Türk Kadını 
Vazifeye Ça'"' ırılıyor ! 

KJZILAY CEMJYETJ UMUMi MERKEZİNDEN : 
Cemiyetimiz tarafmdan harb, kıtlık, muhaceret ve emsa

li ahvalde zuhuru muhtemel hastalıklarla yapllacak müca
delede ve bilhassa seferberlik esnasında hastanelerde Kızıl 
ay esas hem~irelerine yardımcı aıfatile çah,tınlmak üzere 
(GÖNÜLLÜ HASTABAKICI) yeti timıek için 2 ikinci
teşrin 1939 per,embe gününden itibaren Ankara Nümune 
Hastanesinde kurs açılacaktır. Meccani olan bu kursa a§ağı 
da yazılı ' rtl n ha'z olanlar alrnTT: 

-------------: Satılık : 

---: Satılılt. - Etlik, •on dunJrt.a 6 oda mut. 
- bak 'Ba.nya, aaireli bağba.ae •~ bat ile ls
: met Paı M. uzun yo) No. 90 Bakkal 
• dükklnı. TL. 2147 = 388'2 
_ Satrlrk - Kahve kavunna ve çekme ma
: kinesi Simena dinamosiyle beraber. An.
- kara Pasuı ııaloıuın.-ı müracaat. Tel 3612 

3886 

= Sat.ılılı Motosilıl~t - 12.5 bey-1r 4 n • 
: manlı üsten ılipap her tarafı kapalı N.S.U . 

az. 1emi2. kullanılmı Ifalkevı asfaltı Bal· 
: cılar Ap. Kapıcıya müracaat. S897 -: Saııluk - Ye:ıi~chir Atatürk Bı.ılvan 

19 - 10. 193 

Küçük ilôn şar ·,an 
Dört J&Urlık ıruçuk llllnla •dırı ı 
Bır defa ıçın JO K~"'~ 
lkı deh ıçın Sll fCuru~ 
Oı; de/11 ıçın 7u Kuııı~ 
Dbrt del• ıçın 80 Kuıus 

Devamlı küçük ılinlardan hcı de 
fa ı içın 10 kuruş alınır. Mc$o::ı· 
10 defa neşredilecek bir il i n ıc;ın 
140 kun.ıo ıltnacakm Bir ltolay 
!ılı: olmak üıerc bı:r satır, lftlıme 
1ral.1rındaki boşluklar müstesna. 
SO b.;ırl itibar edilmittlr. Bir kil • 
çUk ilin 120 harften ibarei olma • 
lıdır 
D<;rt ıatırdan fazla her eatrr için 
beher ıeferine ayrıca on lı:uruıı •• 
lıntr. Bilumum is osyonlordo 

depolarımızda sayın ~yahut - mü_şterilerimi- §ı E 
1 - Kadın olmak, 
2 - 20 ilii 45 yaş arasında bulunmalr. 
3 - En az ilk mekteb tahsilini bitimıi' olmak, 
Kaydedilmek ve dersler hakkında malumat isteyenle

civarında ayda 600 lira iratlı apartman. 
_ İstanbul pa u. ıı.alonu sokak ıansyi cadde· 
: si No. 82. Tel: 1953 3905 -

K üçUlı Olinların 120 harfi ıe me· 
mesi lizrmdrr. Bu miktarı ge~en 
llinlar aynca pw tar il shıc tibl • 
dir. 

--=zin emirlerine -
--
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• 
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Odun ve Arpa aıınaca 
Urfa Gümrük Muh faza Taburu Sa.tm Alma Kornisyonundarı 

Cin'i ii dan 
kilo 

Tahmin %7.S 
edilen teminatı Sure i İhalenin 

lira lira ihalesi 
s~ati 

Odun 9i8000 24·~50 1834 Kapalı zarf 25.10.939 çar, mbı 9.30 

Arp::ı li8S6 1340 Kapah zarf 25.10.939 per cmbe 9,.30 

A -'ı'ukarıd yaxıh doku:.ı: yüı: yetmiş sc iı bin kilo odunla heş }'Ü~ 
-!;kscın be bın iki :yuz kilo arpa Urfada giımrUk ta.buru kanrg"h bina ın-

ea kapalı za~fla &atın alınacaktır. 
B - Talipler ihale saatinden bir saat evel :zarflarını komisyona vermi 

bulunac;- klardır, 

C - Şarlnamcl ri okumak is iyenler A. fıkrasmda ııö:ı:ü geçen binad:ıki 
atın alma omisyonunda her gün ()kuyup e bedel iz olarak alabilirler. 

D - istekliler görmek iııtcdikkri kalemin hizasında gös erilen teminat 
akçesini Urfa gümrük ve:meaine yatırıp vezne makburu veya banka mek
tubiyle artnamenin dördüncü maddesinde kendilerinden istenilen vesika· 
!arla birlikte geleceklerdir. ((5174) 15109 

Muhtelif yiyecek ve yokaco ~ ohnacak 
Ed.irne Maarif Müdürlüğünden: 

Muhammen İlk Tc-
bedeli minatı Kırdırmanın 

gunli Cinsi Azı Çoğu Kuru-ş S. Lira KJ. saati şekli 

Ekmek 
Koyun eti 
Sadeyağı 
Odun 

112.000 
12. 00 

7.300 
210.000 

155.000 
18.SOO 
10.500 

285.000 

8 25 960 00 26-10-939 perııembe ıs kapalı 
35 00 486 00 it ot " H 

120 00 985 00 .. " •• 

80 385 00 .. " " 

1daremiıe bağlı yanlı orta okul!arın Mayıs 1940 son ına kadar ihtiyaçları 
olan cin ve miktarları y11karda ya:zılı di.irt alem erzak 11 birinciteşrin 
1939 tarihinden itibaren 15 gun müddetle ve apalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmu;ıtur. 1 teklilerin ·erai i öğrcnmelc üzere her gün harif İdaresine ve 
kırdırma a i~tirak için de 2490 sayılı kanum n 31 ita 41 inci maddelerine 
göre teklif mek uplarını ha;r.ırlıyarak belli gün ve saa te korni yona baş 
vurmaları ilan olunur. (83 0·5297) 15235 

TAPU VE KADA TRO 

r 
el n 

.'ıllır. ongre 
C. H. . İ ıl.ıl:p •a ıiye i Fev· 

zi Pa~a Semt Oe,.ğından: 

Tapu Ye K d 
d\irlü[tündcn : 

J:i9 t ICl"a 

tro U ıurn r.rn. ismet P?. 

-ı Yıllık :o gresi 20·10 
iinU a •'l--nı ıı<1at ?0,30 dıı 

!Ik cktcbir. eki -alonda 
-.ı pı r.a 1-:t ı r. 

Açık e silme ile: 

J - Fransız mam• 
ı 

Ocağ mızda kayıtlı bu unan 

l (v 
. 1vclerin gelmeleri rica olunur. 

ırıcan en 

l>"ltün 
3914 

t;;.b1e tUp mıra ·e • msiyesin V I! ır.ı.İ · 
ra des ~ :le~iyle ber ber 10 det :ın 
g• ?kcC'mc• ı.: ı alın caktı.-. 

2 - B heri in t erriıa if e c ra 

bcr muhır.ımcn liedcli (5GOı lir .. :r. 

-mı nın y 
} a r si"!e ve •a oir ban 

a e birHkl<! tn rini cvc ' i 
on altıncı g n saa ·kide tapu ve ka 
d ro umum mi.ıdllrlü il levazım a 

i de at•n alma k misy,1n .. .,a m\i 
atlan il . olunur. (5166) 15131 

C. . P. Sa!·arya n hiye ve O· 

cak kongreleri 

C. H. r. Sakaya Nahiye.si Reiali
n : 

l - 19-tı-1939 pa:ı:ar ı:ünü aat 10 Ja 
Nah.ye oı rei, nahiye bınaı;uıda ... 

-
= 

Satılrk - Jsmetpaşa cadde'Sinde konfor-
: lu bir b i ruı aatılrktır. tstanbul pa u ı~to- K.iralıl - Bo• 2 oda ve mobilyalı ı 
: nu so'ka Sanayi cad esi No. 82 M. Tel: kirahktır. Kalorifer mevcuttur. İzmir c -- 19 3. 3906 desi N o. l O B 1 rincl kat. SS 

= = --= -

rin Ankara Nümune Has anesi Başhekimliğine 15 birinci 
t~ri n 1939 d n iti haren her gün saat 13 den 15 e kadar, 
tahsil vesikaları ve nüfus kağıtlan ve iki adet ve ika fotoğ
r fi r~yle müracaat etmeleri rica olunur. Bu insani vazife· 

Sauhlt - Kavaklıdere asfaltma on met- Kit-alık - Yen.i5cbir lsmct 
: re me~iedc konforlu apartman utılıktır. son durak No. 59 Uçlincü k.at 3 büyiak 
: İs nbul pasta salonu Senayi caddesi No. kuçi:ık od , ı hol banyo, mutfak, havar,ıJ 

82 M. Tel. 1953 3907 elektrik, iki balkon, c;amaşrrlık. 3S -= ye aefik ve hayır ever hemşirelerimizin tehalükle koşa-
: caklanna kaniiz. 3705 

-:;ıııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi" 

ve e mek fiyatları 
Beladiye Reisliğinden : 

Un Hatlarında tereffü dolayısiyle 18.10.1939 tarihine 
mündıf çarşamba gününden itibaren birinci nevi ekmek fi. 
atı (9.75) den (10) kuru~a ve francala fiat1 (13.5) dan (14) 
kuruşa çıkanlmı' ve toptan ve perakende un satı§ fia~lan da 
a~ağıda gösterilmiştir. 

Sayın halka ilan oltmur. (5391) 

UN SATIŞ FlATLARI 

DeğİYmenlerde 
Çuval 
Krş. 

V ncu ve hakka larda 

Ekatr ekıh'a un 
Ek tra francalalık 
un 
Bı inci nevi 
Jk in~i neva • 
Düzharman 
Üç.üncü nevi '1D 

PL T ( s 

Çuval Kilo 
Kr~. Krş. 

925 950 16 

875 900 
72~5 ___ ~_75 

600 
300 

625 
325 

10 
5 

ATLAR A TEL YESİ 
(tt SlM - HEYKEL - DEKORASYON\ 

Kiralık : 

Kıra/ıh S odalı Daire - Bakanlıkludil 
Bilge sokııfınd:a 4 numaralı apartmand• 
nezareti kimileli S odalı, konforlu bir da· 
ire kiralıktır. Apartaman, Cankaya cadde
sine otuz be. metre ve otobüs dııraktaa 
da iki dakika mesafededir. Tel: 6169 

3832 

Kira/ılı Apartman - Geni 4 oda v.s. 
Sabit iki gardirop 1 büfe her tifrl·· konfor 
cihaz ·ı t~lsalt, r cvkalide nc:ı:are .. lı; ba· 
kanlık rşt'St Kıuln:malc ııokak -4 Tel : 

6046 3909 

Kıra/ık - Bahçeli evler, 2 ci dura.lı.ta 
S oda, banyo havacuı, elektrik ve ıu çif. 
te camlı veni muş mbalt Tl: 1900 ve 1287 

3798 

Kira/ılı - Yenişehir Sıhhiye V~rşısm
d:ı Urur Ap. da gayet kullanı$h tam k6n· 
forlu 4 odalı bir daire i milracaat Ti: 
J 851 / 2593. 3800 

Kırıı/Jlc - R va.dar mü akil bir oda 
kiralıktır. Maltepe Akınala.r No: S Tel: 
3441 • 67 3836 

Kira/ılı - Ucuz, kullanr b daireler. Mal 
tepe ilk durak. Ostün sokak ııJ.bayeti. Yeni 
evler sahasL Duray Ap. İçindekilere mü. 
rac at. Tel: 16S+. "4S 

Kirtlılc - Yeni~ehir Kiıımözalp "' 
A ç ok. Özenç Apt. da ~ oda 1 hol ~ 
banyolu daire. tiiraca.at Tel: 3319 39 

Kiralık Ev - Yı:nitehir Selinik eadd 
si N o. 37 4 oda ve teferruatı. 390 

Kiralık - Yeni~ehir Karanfil sol<ak U 
!us sinemasına bir dakika mesai ~de 7 • 
ap. ı inci :ıat mü takil kapalı iki odı. b 
buyuk hol, su, banyo, konforlu daıt 391 

Kiralık oda - Bayan için aile nezri ·n 
de banyolu ıihel. güne li, IJiıklar cşd .• ·e
catı okulu yanında meçhul aaker a '· ,.1 
No. 23 U&u:r Ap. Kat 2. ·~!S 

Aranıyor : 

Tezclhtar arın111or - Terzilllc lıılndeıs 
anlar tczgihtar ve tezgahtar yamatma ih• 
tiyaç vardır. İk!ncı Anııfartalar cad. M· 
Galip Çankaya terzi1ııınesine mürat at. 

3864 

Aranryor - Yapılmakta olan küc;lilc .-'· 
!erden D. F. tipınde hine aranıyor. 

Ti: 1538 3SS3 

Bayan İJŞçİ aranryor - !~ıklar cad. Tralr• 
:nı Ap. Kadın terzisi M. Adama ınilrBea • 
atları. 3895 

Kiralrlı Dai:e _ Dört oda, hol, banyo. Araıuyar - Satıhlı arsa, ev, apam11an. 
elelıtrık, hJıvaı:azt, su. öncebeci, Kurtulu,, İstanbul pasta salonu solaık Sanayi c ddt• 
Topraklık Angın sokak Hakman apartı • ıi o. 82 ınilrac:ut. Tel; l 953 3908 
manr. Tel: ZIHll-2418 58~ 

dö oda bir hollü birinci kat yu.ıhaneye 
elveri 1i dai re kiralıktır. Kium Önlp 
cad. Kemah Ap. No: 30 5850 

• • 

Kiralık d:ıire - Yı:nioehir Demlrtc:pe !ı uryor - İstanbnldan celml~ mmlıft 
Uru>< sokak 4 No.lu evin yedi odadan İ· bir bıya.n terzl flmdililc evlerde diki• dl· 
baret olan mu mbılı ve ya(ih boyalı kon.. kecek ir. Ar.t11 edenler telefonla 21$,38 H 
forlu d ircsı loralık ır. 3855 miıracaa.t edebilirler. sass 
Kmılrk Lüks Vı11.i - BilyUk vo mutena 

salonları ha i tarzi inııa. semti merkezi 9 
odalı, kalorıfer, söminı:, gar j, parke, tc • 
1eion ilah. Müsait şcraitlc. Telefon: 11>00. 

3862 
ZAYlLER 

Kiraltk - Bahçeli Evler mn.halletln e 
asfal üzerinde birinci durakta S oıhh 6 

Tal b~ k ydına baş'anmı§tlr. Her gün saat 14 den 20 ye kadar müracaat numaralı müstakil ev kiralıktır. (Telefon: 
3910) 3865 

• Nurettin Ergüven Zayi - Ueltlida.r Amerikan !uz liseıiıı • 
den &ldığım 1 S.2.933 ta rlhli orta tahsil ıa.t• 
clilmameml ltaybettim. Yenisini alaca • 
tundan e lciaiııin hiilcmü yoktur. ~efharet 
Iıtk. 3896 edilebilir. !atiyealere tarifname gönderilir. (Miies ese Maarif Vekaleti 

Kiralrlı - Bomouti civan. Atatiirk )(. 
sesi iıı aatı karp<ıında ye il boyalı apart
man 4 od. 1 hol 1 hizmetçi odası, tam 
konforlu daire. Ost lrf.tıı müracaat. 

Milli Talim ve Terbiye dairesinin ta,vip ve müsaadesiyle tesis edilmiştir.) 
Faklil e ve yüksek mektep talebesi için akşam kursları açılacaktır. Adres: 

Zayi - Ankara 4. dl ic.ranm 939-8217 
dosya nuınıırasmdaki tatbik mühürümil 
zayi ettim.. Yenisini halr~tirecei;imden 
eskisinin hükmü yoktur. Halil o ·lu Mah· 
mut E lturk. Zili 1 

Ankara • Yenişehir lsmet lnönil Cadde i No. 45. 3917 31177 

MAHKE ELER 
An ara Aeliye Birinci Hukuk 

Mııhkemcııjnden, : 
Ankarad.a Aufbey m.ahalletindı: 656 nu· 

marzJa mukim Ferit Erıa, kıırrsı Neriman 
- Maryam tarafından mahkemem•~e ikame 
e:li len ad de i•tinne divııarnm dunışınası 
netite inde : 

K "nunu medeninin 26 ıncr madde i mu· 
cib[nce Maryam adınm Neriman olarak 
n il fu~a teı1cıl ve il1nrna 22.5.939 tarihin -
de lra bilı temyız olm k ü:.ı:ere kuar veril
miı oldu~ ıliin olunur. 3910 

Anka1' 3. cü Sulh Hukuk Mah
kem •inden : 

A nhranm Dı hisar Alaeddin mahalle • 
1;vie iken 2-9-939 tarihinıle vefıt eden 
Cökı;oz hacı Ahmt-l'n urekc iııe mahkc • 
m~c.e vaziyet edilmi olduı;-und.an ke alet• 
lı abıle lacal:lı olanlıır da dahil oldu u 
h~t ıe bilı:ümle al~caklr e bor,lulıırm 
ve m'ra cının vtsaiki resmiyeieriyle be • 
ra r bir ay ıa;-fı ıı Ankua l ilncu sulh 
tnı uk mahkeme ine muraca.at1nn ve al . 
cak' rını v t tyle kayıt et ırmiyenlerın 
mir ~ıya ne sahıen ve ne de ter kcy j. 
~ fe n kip edemiyeçekled lüzumu ilan 
o! u.ıur. 3915 

·; L U - 20. inci yıl. - No: 6543 

lmn az Sahibi 

l~kenJer Aortun 

Umumi e riyatı ld-ıre F.dea 
Vazı 1 lerı Mudıuü 

Mümt 2 Faile FENiK 

'1u., sen Mildiır : Nı$ft ULUO 

ULUS Baannevi ANKARA 

Po is stajyerli i imtih nı 

23 le _rinevelde 
Ankara Emniyet polis tajiyeri ka

yıt ve kabulü için müracaat edenler 
arasında 23 Teşrinievel 939 pa:zar esi 
gtinil saat 14 de Emniyet Müdürlüğü 
salonunda imtihan yapılacaktır. Ta 
!iplerin yevmi meıkurda hazır bulun · 
maları il!n olunur. 

Kiralık kat - İtfaiye meydanı kuru
lu• Ap. S od mu bak ba.nyo konfor. Kı-
pıçıya müracaat edilme i. 3878 

Kiralık oda - Mobilyalı bir oda kira
lıktır. Yen!,ı:hir İsmet lnönu caddesi Lo-
zan alanı Emciler sokak. No. 71 3887 

Kiralık - 3 oda bir bol birinci ka.t mu
$a n. alı ve butun konforlu muntazam 
bahçeli 45 lıra. Kocatepe ıeçit şok. 
No. 7. 3888 

Terzi fegara 
Çok .zengin kolekiyonunu yann 

sabahtan itibaren Atatürk bulvarı 

Tuna apartımanı 8 No. da muhterem 

Kiralılc Dairı _ Yenitchirde Dikmen miişterilerine arzedecektir. 
cadde inde Yı$ ıokak Eveg11 Ap, daıre 3 

3904 

4 oda 2 No.ya müracaat. 3890 

Rinı/rlı - Y. 'thirde 'bir bayan veyahut 
bır karı koca için aile yanrnda ıeni bir 
od'J lcira rktrr. Tel : 1776. 3892 

Kira/ılı - Altı oda bir salon kııt lcalo
rif eri. te'efon to konforlu apartm. n Ye · 
ni chlr S!iıenler caddesi Yış sokak 10 T., • 
le!on 3026. 389~ 

Bir. çanta c1ronıyor 
İci e Kıymetli evraklarım bulunan el 

çantamı otomobilde unuttum getirene ve 
nere 1: old ı unu haber verene 10 lira ve· 
rece"im. MiıJafai I ukuk caddesi Yalova 
çayevi. Mu tafa 3912 

~·Kız - Er ek LKÜ Gecel - Günsel ·~ - --- -;: (Yuca Ülkü) müessisi Hamdi ÜlkUmen tarafından (Uşak) da tesis edilen yeni lise 10-10-939 da edri· : - -- sata başlamıştır. Bu yıl bu okula alınacak öğrenci sayısı mahdut olduğundan yeniden veya naklen kay- : 

-:; 1111111 dolmak istiyenlerio ilk önce yazı ilı: müracaat ederek yer olup olmadıg~ını ormaları gerektir = 
· ııııııır 

YENİ S 1 N E Al AR 
BU GECE 

YALANCILAR SAHI 

Bıı!S Ro/J~rde 

Fredrıç f.farch - c .. rolt l.ombard 

ran ızc11 ozlu t"m.•m~n r<!nkli 

GUNDUZ 
OLGUN KADIN 

Marut B~ll - Raımıı 

Seanşlu 

14.45 • 16.45 - 18.43 • Gece 21 de 

J-JALK 
BU GON BU OECE 

F"cvl:alıide ungin prı>gra rrı 
LOREL - HARD1 KODESTE 

P101:rııma i/ıivetl'n 
ESRARENGtZ BlÇAK 

S~ıtnst r 

14.30 • :!·30 • 18.30 - Gece 21 de 

HALK Ma nea1 12.lS de 

VOLGA ATEŞLER 1C1NDE 

sus 
DU GON BU GECE 

ATMACA 

Fran$ı;ı:-;ı sö•I" 
A;~ ve iir ı ıa ıcn:nıı n ı 

Bas Rollrrdt
CHARLF.S BOYF.~ 

Natalıe P fay - P. R: clıard 'i!m 

So nslıır 

14 • l6 • 18 - Gece 20.30 da 

12 de Ucuz Ha.lk Matincti 


