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Ulus Basnnevi 1 
Çankın Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus - Ankara 

TELEFON 

..., 1 Garp cep e ın e • 

Garp cephesinde sükCınet cari olmn --

ler vardır. (Haberlerimiz 3 ü:ıcü say-lLKTEŞRlN 

1939 
Müessese Mtidürii 11« 
Başmunarrirlik 1371 
Yazı hicri Müdilrü 1061 
Yazı işleri 1062 

ADIMIZ A . 

la beraber, almanların yeni bir taarruz ı 
hazırladıklarını gösteren bazı emare-
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Ü ö urmay heyet erini ka u 
o 

Üç taraflı Ankara paktının 
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imza olunması dolayısiyle 
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•• ' r y Milli Şef'le rol George 
ve B. Lebrun arosmda 
telgraflar teati edildi 

• :-. 1 ... • , ••• • ; • • • •• .. , ......... ;~""' -~ v" .,... .. ·::-r:t··~:' ·: .. ~::·.: -r 

'Re.iıicümhur tsmet lnönü dün saat 16 da Fransa Şark ordus.~ !Comut~ı:· ~-c~~~~ 
W d' kabul buyurmuşlardır. Kabul esnasında Fransız Buyuk Elçısı 
M::,~:~i i~c Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu hazır bulunmuşlardır. 

1 
Fransız heyetinin çekilmesini müteakıp 

Şayia 

din/emeğe 

ingiliz şark ordusu k~mutanı !J.rgcner. 1 
Wavel ile İngiltere Buyuk E!çısı B. Sır 

\ 

Hughe Montgomerry Knatchull - Hugesen 
Reisicümhur tarafından kabul. . buyuru!. : 
muşlardır. Bu mıil3.katta Harıcıye Vekılı 
Şükrü Saraçoğlu hazır bulunm~s.tur. 

Gerek Fran~ız ve gerek İngılız heyet -
!erinin Reisicümhur İsmet İnönü ile mü
likatları birer saat sürmüştür. 

lnönü ile Kıral George ve B. Fransız kurmay heyeti Çankaya köşkünden çık:ırken 

muhtaçmıyız? 
Falih Rıfkı ATAY 

Bilhassa İstanbul ve lzmir taraf
larından Ankara'ya gelen tanıdrk
larımızm çoğu, devlet merkezine 
ayak bastıkları zaman, fırtınalı bir 
denizden sakin bir limana girmit ol
mak ferahını duymaktadırlar. Zi
hinleri §ayialarla işba halindedir. 
Hemen hepsi: " - Acaba doğru 
mu?" suali ile biten bir aürü riva
yetin hakikatini arattırmaktan yor• 

Lebrun arasında telgrallar 

Tück • 
1·:'."(~~~~·;·;"~;':~;;;~:~ı-Türk mühendislerinin ve Türk 

1" işçilerinin güzel bir eseri olan 

gundurlar. 
Bir taktın telkinlere kapılmaktan 

kimse menedilemez. Fakat vatan· 
Cla§Jannu:ıı: i melerı la:ı:nngelen 
esaslı bir nokta vardır, ki o da, yÜk-
ek milli menfaatlere temas eden 

hiç bir meselenin, şimdiye k dar, 
hükümet tarafından tam zamanın
da halka ve onun mümessillerine 
bildirilmekten çekinilmemİ§ olması
dır. Milli emniyet ve müdafaaya ait 
tabii esrardan batka, bu rejimin 
milletten hiç bir gizlisi olmamı§tır 
ve olmıyacaktır. 

Biz harp dıtında olduğumuz için 
memlekette müstesna tedbirler al
madık, ne sansür, ne örfi idare, ne 
de harp divanlan kurduk. Türkiye 
en ta.zyiksiz memleketler arasında· 
dır. Bu halden istifade ederek, halk 
efkarını zıt cereyanlar arasında bo· 
calatmak, bulandırmak ve dalga
landırmak istiyen her türlii menfa
atler bulunabilir. Avrupa buhranı 
Ye onun ihtilat tehlikeleri devam et
tiği kadar, bu telkinlere kartı ken
di kendimizi müdafaa etmek ted
birleri almalıyız. Bu tedbirler ba~it
.tirler: siyasi ve askeri ne söylen~e~ 
icap ederse 0 hakkı yalnız salahı
Yetli mesul hükümete bırakmak; 
hizz~t bilmİ§ ve öğrenmit oldukla
rımızda.n, velev en ehemiyetsiz o
lanlarını dahi, sır gibi saklamak i 
mümkün olduğu kadar dinlememek 
Ve bilhassa. inanmamak! 

Şayia ve telkin tebeketerini ida· 
re edenler nihayet anlamı§ olacak
lardır ki memleketimiz, böyle o
Yunların sahnesi olmaktan çıkını§· 
lır. Türkiye'nin yüksek mukaddera
tını ellerinde tutmakta olanlara kar
§• halk itimadı o kadar tamdır ki, 
ne onlar üzerinde istikamet şaşırtı
cı bir tesir yapabilecek, ne de onl. • 
rın politikası aleyhine fikir cer~
) ant rı sevkedebilecek ~ayretlerın 
ergeç iflas etmemesine imkan yok
tur. 

Büyük bir vaziyet açıklığı 
deyiz. Tedbirli ve kuvetliyiz:. 
bir macera peşinde değiliz. Türkiye 
'a tandatlarının, hissetmel~ri lnzı~· 
~elen sü .\ın ve huzuru bır an bıle 
r ~dn etmeleri boş ve m: ıı sız 
~ydir. 

Bozgun ve telaş havası içinde si · 
niı &eri yıpratmak istiyen fesat ve 
tahrike karşı, en ıhi tedbır olan a · 
kıl ve itimat mukavemeti cep ıc:ıirıi 
t :ıis ede'im: mu a~< mc ctmı k ıçin 
L t ""n nsurlnr elimizdı.d it; ishnat 
~ ek :çin, en temiz ve asil nıahiye

lı ile, bir milli menfaat r~jimi altın· 
~a7:~. Hal<ika i l<imse bizden sak
İamıyor: §ayia dinlemeğe muhtaç 
d ğilizl 

Yeni mebus --
namzetlerimiz 

Beyanname 
Kastamonu mebusu Hüsnü A

çıksöz'ün ölümü dolayısiyle bo
şalan Kastamonu mebusluğuna, 
eski İstanbul mebusu eski baş· 
vekil Rauf Orbay'ın Genel Baş
kanlık divanınca namzetliği ka· 
rarla tınlmı tır. 

Rauf Orbay'ın hak':ında evel-
ce İzmir istiklal mahkt'mesi ta
rafından verilmiş olan mahku
miyet kararının refi için, vaki 
müracaatı üzerine yapılmış olan 
hukuki tetkikte, araya girmiş o· 
lan umumi af kanunları, isnat o
lunan fiili bertaraf ettiği gibi 
muhakemenin iadesini de gayri
mümkün kılmış ve muhakeme i
ade edilebilseydi, beraetinin mu
hakkak olacağı kanaatine varıl
mış olduğu görülmüştür. Sayın 
ikinci müntehiplere bildirir ve 
ilan ederim. 

C.H.P. Genel Ba~kan Vekili 
Başvekil 

Dr. Refik Saydam 

*** 
Beyanname 

Urfa Mebusu Ali Saip Ursa· 
vaş'ın ölümü dolayısiyle boşalan 
Urfa mebusluğuna Nafıa Veka
leti demiryol inşaat dairesi reisi 
mühendis Razi Soyer'in C. H. P. 
Genel Başkanlık divanınca nam
zetliği kararla tırılmıştır. Sayın 
ikinci müntehiplere bildirir ve 
ilan ederim. 

• C.H.P. Genel Ba~kan Vekili 
Başvekil 

Dr. Refik Saydam 
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cer Sivasta'ki 
bugün töreni~ 

ate iyesi 

Sıvas cer atelyesinin in§aatından bir görünüş 

Erzurum' dan dönen davetliler bugün Sıvas'ta, Sıvas cer atelye 
sinin açılma merasiminde de hazır bulunacaklardır. Sıvas cer 
atelyesi lokomotif, vagon ve yardımcı tesisat kısımlarından mü-
rekkeptir. 
Lokomotif kısmı her nevi lokomo- , 

tiflerin tamirine yarıyacak tesisatı 
ihtiva etmektedir. Bu kısımda loko
motiflere ait yedek aksam da imal o
lunabilecektir. Fabrikanın bütün dö
küm ihtiyacını temin edecek olan bü-

(Sonu 5 inci sayfada) 

Moskovadaki 
heyetimiz ıerefine 

kabul resmi 

Kabul resminde 

birçok güzide 

şahsiyetler bulundu 
Moskova, 21 a.a. - Sovyet Rusya 

ile yabancı memleketler arasında kül
tür münasebetleri cemiyeti, Sovyet 
Rusya ziraat sergisini ziyaret mak-
adiyle, ba§ta Türkiye Ziraat Vekili 

Muhlis Erkmen olduğu halde Mosko
va·ya gelen türk heyeti şerefine bir 
kabu! resmi tertip etmiştir. 

Orgenaral K&zım Orbay'rn. reisliği altında Londraya ıiden askeri heyetimi% orada 
•cmaslarına devam etmcktedır. Son posta ile gelen yukarıdaki resim, yapılan top an
~ılardarı biri c:.r.asmda alıwnı~tır ... 

Bu kabul resmine, Sovyetler yük
sek divanı katibi Gorkin, ziraat halk 
komiseri Benediktof, ziraat komi er
li ği divanı azası Moissef. hariciye ko
miserliği protokol şefi Barkof, Tür
kiye büyük elcisi Ali Haydar Aktay 
ve elçilik erkanı. hariciye ve ziraat 
komiser ikleri yük ek memurları . 
Sovyet Rusya ile ecnt>bi memleket
ler arasında kültürel münasebetler 
cemiyeti memurları, muharrirler, ar
tistler ve musikişinaslar iştirak et -
mi§tir. 

\. 

:Mo. kova'd:ın dönmekte olan 
IIari~iye Vekili Şukrü Saraçoğ
lu, dün sabah saat 9.ZO de eksp
rese bağlanan hususi bir va -
gonla An'.:ara'ya gelmiş ve istas
yonda Büyi.ık Millet Meclisi Re
i;;i Abdiilhalik Renda, Baş ekil 
Dr. Refik Saydam, şehrimizde 

buhı.ıım \. !;:ller, 1eclis müsta
kil Parti grupu reisi Rana Tar
h"n. bir çok mebus ar, Hariciye 
Ve ·aleti Umumi Kfttibi Numan 
Mencmencioğln, Riyası:ti Cum
hur Başyaveri C::l:ll, lngiliz, 

Fransız Büyük Elçileri, Bal' 1n il 
devietleri büyük elçi ve elçileri, 
kordiplomatik, şehrimizde bulu
nan İngiliz, Fransız askeri he -
yetleri, Genel Kurmay, Milli 
Müdafaa, Hariciye V k 'Jeti ile-
ri gelenleri, An tara Vali ve Be
lediye Reisi, Garnizon ve Mcr -
kez Komutanları, Emniyet Di -
rcktörii, matbuat mümessilleri 
tarafından kar§ılanmış ve istas
yonu dolduran çok kalabalık bir 
halk kütlesi, Vekili hararetle al
kışlarnışt:ır. (a.a.) 

Genç harbiyeliler istiklal mar§ını söylüyorlar 

Harp okuluna ilti 
eden gençleri • 

ız 

k 

Dün Ulus meydanında 
bir tören 

,.. 
mana ı 

ve çok güzel y ptdar 
.. H~rp okuluna bu yıl iltihak eden gençlerimiz diin S3at 15 te 
o~lerınde bando mızıkalarr olduğu halde Ulus meydanma gel
mış ve Atatürk heykelinin kaidesine merasimle bir tazim çe
lengi koymuştur. 

Mektep kumandanı uğbay 1 kcn -
der Erdener, mektebin talim heyetini 
teşkil eden komutanlar da hazır bu
lunduğu halde bando istikl51 marşı
mızı çalmı§ ve bütün talebe bir ağız· 
dan marşı söylemi tir. 

Bundan sonra bu sene mektel.ıe il .. 

(Sonu S inci srıyf;ırla) 

Genç harbiy_eliler ıelam vaziyetind• 
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r eler' 

a a 
at n borcunu ödemek için herke

n ncf ine karşı cismani bir takım 

vazifeleri oldu ·,u gibi, içinde ya~adı· 
• ı cemiyc karşı da bazı iç imai mec
ııriyctlcri \"ardır. Bu mecburiye !ere 

frı:iki ahilik diyorlar ki bunu iki ke· 
lime ile ifade etmek mUmkündür: 

•lam ol akl 
Me e ı bir cemiye te fikren ve 

1 c en n iyi yeti mış bir insana sağ • 
1-m denir. Sa · Jam bir insan iyi i_ş Ö· 
ulr ve csok ya§ar. 

S ğlam bir İn5an kudret, mukavc-
e ve enerjiye ahiptir ki onlarla 

· a Jt sava ında her giri tiği dda!de 
u fa olur. Dayanıklı ol ugu için 

l ü un gtiç lüklere onııııa k'dar yıl:na 
an tah mmül cd r. Kudrl! li olduğu 

için kendine gu enir. En rjisi oldu
! için fırsat kollamaz, fırsatı icat e-

öy e bir insanın kal inde sönmi -
. ·e ı bir h yecan vardır. Onun koşma
sı, a lam sı, çarpı"ması. her h-J vı: 

areketi, , •. dinden c:nin olduğunu 
r... -erir. 

Ruhi vası 1 rla pek ala.kası olan 
1 u ciıımııni vas 1 rın e de edilm tı 
i i:ı hcrkcsi:'.1 nef ine karşı va:ı:ifelcı·i
nı hakkiyle ifa e· e i •ani vücudu
l.Un gil.nlUk hareke gıd<ısını vcrmeı;i 
Hl. •rndır. 

Fakat bun•m aksine bir insan vü -
cuthıı ait v :ifcleri ihmal ederse 

rı uzviye inin mü cemmel bir ekil· 
de neşvünema bulmasına ayrct e -
m~1 veya kuvet ve kudre ini hibnü-

ıhafaza etm i bilmezse zayıf, dt:r
rr.ansız ve idmPn ız olur ki bu hal 
kentli ini bir tehlike kat~ISlncJa acİL 

"uziycte d ürebilir, yü · ek bir yer· 
den atlarsa ayağı burkulur, ağır bir 
şey kaldıracak oluna kası ı çıkar, 

suya düşerse boğulur, kavga ederse 
dayak yer, hüUisa beceri siı bir insan 

lur. 

Fizyoloji bakımından insan, blitün 
uzuvları biribiriyh; ııkı rabıtası olan 
bir makinedir. Bu u.ıuvlardan biri bir 
rızaya uğrarsa tesiri vücudun her ta· 

rafında hisse ilir. Bu itibarla bede· 
nin inkişafı v karakterin tekevvUnU 
uzviyetin iyi i~lemeıı.i lı:adar onun 
k yfiyetine tabidir. 

Bunu takdir için şöyle bir etrah· 
mıza gö:ı: a mak ye i ir. Muhtelif tip· 
teki insanların hallerine b'r bakalım: 
işte bir hırçın inirli ki her dakika 

ULUS 

Akreditif nıuarnelô 
borcu takas Linı .ted yapacak 

Sefun Sırrı T ARCAN 

Gömleği ile kavga ediyor. İşte bir la· 
pacı ,uyu~uk ki oturduğu yerde uyuk· 
Juyor ! Bir bardak su içmek için bile 
yerinden kalkmıya Uşeni or. İşte bir 
durgun. kaşları çatık, bcdi.ıin k1 her 
·eyi karanlık görüyor. İşte bir zaval

Hü 
ıçın 

umet 
ba ka 

ihracatı kolaylaştırmak 
yeni tedbirler de aldı 

lı ki gölgesinden korkuyor 1 
Bu muhtelif lıaletiruhiyelerin men-

Bııııkalarımınn hariçtcıı yııp1lacalt ithRlitı teıuln için citedenberi :y1puJtlan Akre · 
ditif muamelelerini h!ılihaurdn' i buhran dola)IT lylc blı buçuk aydanberi kesmiş bu
lunmalenııın ithalatımız balı ııumden pek bUyilk müılrul •ı mucip olduğu Ticaret Ve· 
klle1ince göz onlint' alınını tır. 

şeını araştıraca o ursa eşer maki· luı huıclımıe ve t ka hm! et şirket;nin 
. · k 1 k b Ve lct bu hu<u ·ıa la~ım gcJ-:n imkan-ı 

nesinin uzuvlarından birinln veya bir- elinde bulunan •Hıt tarlı ahdi tııkııtlar 
kaçının fena işlediğini veya bozuldu- rolu ile ~kredhif muamel tının bu tırlcct 

v 1(111 iyle temini kararla nu,tır. 
ğunu anlaıız. rı..iminin mide i, kimi· .Muhtelif memleketlerden ve bilh:ı.ı;a 
nin karaciğeri yolunda i )emiyor. bir lnııH ereden va i olacak l ı .. ı için itha· 
ba ka;;ının böorekl rinden ikiİ\'Clİ !Atçılar mıı ta nıs lrmitet ıirketıne der • 
vardır, ya k lbi, ya ci"er1nri zauıftır, hal nıünıcııat et ek •uretıylc mumk n o-

ı; '" J lan olaylı ı görec lenlır. 
hülasa umumi ahenkte mutlak lıir bo- Bundan ma da ihraau kolayla tırııcak, 
zuklulc ·ı, rdır. ihracat bed,.!lerln n ihraça çılara kolay • 

!ıkla tc b•e 111 temin e e el. tedbirlere 
Kenı.li kendimizi d! bir kere tctklk de hükllmtt~e tevcıı ııı cd ı mı ir. 

edelim. Birıu ı;oğıık al " ·. hafif nezle Bu m kutla Ankarar- celbolun"n Ta • 
1 k ba 00 k~a lım i tct Girkc ınfn m terek mudi 

o a , uruz veya a:ıımıı ag1'ısa B. K mi Kıbrı&lı T icar VekiUctln c 
k arımıız a ıh 1 yUı:lımUı ek lr, ıuım 11elcn talimatı ald. tan sonra d n 
keyiiıni:ı: kaçar. OörUIU or ki uzviyc am .htanbula hareke• etmiş lr. 

A )'tt zaman ılı bu mevzular ctrafınd 
tin iyi veya fena ekilde i)emesinin bü iımct ile temas ctr ek uzcre lzmir ih-
ciı:m ni ve ruhi hayatımız ü:ı:erindt r catı;ılar heye Tıcaret Ve" ll ble y P· 
tesiri hi .. ohınuyoı. , farı tern~ı an aldıkları ı ctic .. dcn m"ın· 

1 · rl d - · • · 1 nıı!lcn dun ak~m İzm!.te hare. c t c iş -
çın c , a ı ı;ım .:.: • ırnııncı a<ırın lerdır. 

rned::ni ha t · rtları. ı:.uıvlarıınuın ı 
fena İ§lemeııiııe, hatta bazan dumura Adana da 80 eg~ it en 
uğramalarm sc p oid una ahit o· 
luyoruz. Hunun kindir .i ıı,r :es hem 
kendine, hem m uhi ine favchlı olabil
mek için vücu una b may1, onun da
ima ca::ıh ,kudretli olmıısına i ina et
meyi lir vıı.z fe bilmelid ir. 

Öyle olm:ıua vatana karşı ne ka
d r b;;ytik lıir mut P.bbetl' bağlı otur
ak olalım g n:: vazi{eınl:ı:i hakkiyle 

ifa cdeme};z. 
fnsa:1 bir faaliyet makinesidir ki 

vücudunun hikmeti harekettir. Haiz 
olduğu has alan hem kendi.,inın beru 
başka arının hayrı için kullanmakla 
mükelle ir. Ailesinin refahı onun 
kudretli s~yine baglı oldu ·u ibi va
tanın saa<le ve · l<ııneti rJ gene o
nun kudret ve kuveti ile alaka )ardır. 

Sa "lam in anlar va an lç"n hir mes
net, hastalar, zayıflar, cO:ler i e bir 
yülc tir. Vücudunu ihm 1 c: ınek veya 
tahrip etmek nefsine \"C cemiyete kar-

şı işlenmiş bir suçtur. 

Vücudunu daima mikul bir şekil

de işletmek, onu diri, sağlam, işe ya

rar bir hale koymak he.c kes için bir 
.. ·atan borcudur. Amcrikah profesör 

(Makfeden) in şu sözlerinde bir ha· 

kikat saklıdır: 

kursu bitirdi 
Adana, Zl a. a. - Eğitmen lı:ursu 

dün faııliyet"ni bitirmiş s~ksen eğit

men kurstan mezun olmuştur. 
Bu miina. ebc-t!e Ata ürk parkında 

büyük bir merasim yapılarak Atatürk 
anıtına çelenk koııulmuşutr. 

ı-: - itmenlcr. Çula rovanın se n kö 
yiı.mle yt>ııİ te i edilen ':..öy okullarını 
idare eJec klerrrr. 

Kcı3· t.ri' el eki. m z . nlnr 
Kav rı. 21 a.a. - G en ııc ı: Pa-

7arvira"'da açılmı olan ya ılı köy e· 
ği menler lrnrı;u ikir.ci mezunlarını 

ermiıttir. dedi 200 Ü bı nn bu e ~ it
menler buı;iln _hr·mize ı>dmi~ erdir. 
E •itmer.ler Atatıirk anıtına nıera !ro
le çclenl· oymuşlardır. Memleketin 
kendilerinden değerli hi!metkr bek· 
ledi " i bu genç ve çalı;: an egitmenler 
pazartesi günü tayin ed" ldi 1 ri köy
lere vazife başına hareket ed.:c kler
dir. 

İı1 ıbul 

Orgeneral İzzettin 

Çallşlar tarôfındôn 

Hatay'daki dağ 
alayına törenle 
sancak veri idi 

Antakya, 21 a.a. - Orgeneral İz
zettin Çalı lar beraberinde korgene· 
ral Muz:ıffer Ergüder olduğu halde 
dUn Hatay'a gelmiş, İııkenderun is
tasyonunda vali Şükrü Sökmensüer, 
parti mU!'ettişi Ha!;an Re it Tankut. 
askeri e mUll l erkan, parti ve hal
kevi mensupları, memurlar, mektep
liler ve kalabalık bir halk kütleıt ta· 
raftndan karşılanmıştır. 

Orgeneral lzzettin Çalışlar, Ha
tay'a ilk giren takviyeli dağ alayına 
merasimle sancak verdikten sonra ya
nında general Muzaffer. vali. parti 
mUfctti~I ve alay komutanı Şükrü 
Kan::. lı ol<.lutlu halde diğer askeri 
erkanla beraber Kırıkhan ve Reyha
niye'ye gelmişler vı: demir köprüde 
vilayet merkezind·~n gelen zevat ta
rafından istiklıal edilmi !erdir. Bu -
raüan Antakya'ya gelen general. şeh· 
rin giriş yerindı: b"r müfreze ja11dar
ma. izci er. mekt plileT ve kalabalık 
lıir halk arafından coşkun tezahürat
ın elamlanmışlaruır. Heyetin geçti
i!i bütün yol gfü·crgahi rı ba}'rakla 
süslenmi ve yollarda köylüler muh· 
terem mio:ııfirleri seliimla;nı Jardır. 

Vali Sölcmensüer tarafından Tu-
izm otelinde misafirler şerefine bir 

öğle ziyafeti verilmiştir. Ziyafl.' ten 
sonra orgeneral Çalışlar, general Er
güder'le Yayla dağına gitmişlerdir. 

hidde 1eniyor, ~ataçak adam arıyor, "Zaf bir cinayettir, cani olmaktan 

Aç1k bulunan İstanbul vali muavin
Uğ!ne Ankara belediyesi reiı; muavin
lerinden B. Haluk Nihat Pepeyi tayin 
edilmiştir. 

temeli atlldı 
Denizli 21 a.a. - Yeni yapılan Af· 

yon • De~iı1i ~osaıu ilzetinde Daskın 
köprüslinün temel atına merasimi be 
yüze yakın köylünün ittirakiylc ya· 
pılmı'ltır. 

littumsuz yere bağırıp çağırıyor. sakınınız!" 

e·r mot s'k et 

otom b ·ıe ıarptı 

ve iki ge öldü 
İ.!mir (Hu u i} - Şifa ı:czanesi 

ahıbi llay Ferit Eczac1ba~mın oglu 
kimyager doktor Nejat. dün gece 
KUi Urpark civarında otomobili ile 
gezinirken virajdan ı;üratle çıkan bir 
motosiklet otomolıile çar mı ve or
kunç e ·ilde parçalanmıştır. Oa• ün
de bulunan 17 ya larında Cevdct'le 
ark sında oturan il an, a •ır surette 
·aralanmı ve hastahaneye getirili 
c-tirilmez ölmü !erdir. 
Cevdet, fuvarda büyük fıçı içinde 

motosikletle numaralar yapan genç
t r. Nejat Eczacıba ının hadise ııra
ı .. nda otomobilini gayet yava_ş olarak 

Dikili zelzeleleri 

devam edecek ! 
İzmir, (Hususı) - Zelzele mınta

kasında tetkikat yaparak Ankara'ya 
hareket eden ziraat vekaleti jeoloji 

enstitüsüne mensup he •et, sarsıntıla

rın, daha bir müddet hafif şekilde 

devam edeceği kanaatini göııtermilj· 

tir. 

MEVLÜD 
Türkkuşu Uçuş Öğre meni tayyare· 

ci Ferit Ziya Orbay ve aıkadaşlannın 
enci dcvriyei şehadetleri münasebe

tiyle, bugün ikinci namazından sonra 
Zincirli camu -erifinde okunacak 
m\:vlüda, arzu buyuran zevatın etrif· 
!eri rica olunur. 3956 

Adana'da 36 derece 
sıcak var 

Diın eebriml:ıde havı hulııtlu geçmif, 
rüzgar ıprp•cn s niyetle be metre kadar 
hızla ~mi tir, Günün cıı yüksek sıcaklı ı 
27 derece "';mık kayded!lmi,tır. 

Merasime Vali riyaset etmi§ ve kur 
banlar kesilmiştir. 

Edirnede ışık söndürme 

tecrübeleri yapıldı 
Edime, 21 (Hususi muhabirimizden) -

Bu ak~am Ed!rne'de havı tehlikeaine kar· 
şı ışıldan söııdumıe ve mıı.ııkeleme tec
rübe,.! yapılmııtır. Saat 8.30 da Edirne ve 
Karııai:aı:: ,ehir diidliklerlnin ipreti il.ze
rine biitlin ısrklar söndilrulmüş ve tecrü
be yirmi dakin devam etmiitir. Bu t"c
rübe esnasında buyük caddelerdeki elek
trik •mpııllerinin bir kısmı da mııskelen
ml~ bulunuyordu. Tecrübe mııvaffaklyet· 
le ne itclt'nmlttir. -----

Yurtta bava Trak:y d ço bulutlu, ce· 
nup do u unda açık .dığcr bölgelerde ek
ııcr!yetlc bulutlu geçmiş lr. 24 saat içinde 
hiç bir yerde ya&ı• vuku bulmamı tır. 

Rüx rlar ccnuf' dogus •la şimald.,n, ç '"' 
Egede c:er..urtan, diğer bölgelerde yer yer QQ rı 
cenup ve garp istikcımcUeriııcltn ı;aniyede •. . . 
en ~ok 8 metre kadaı: hula eımıl tir. X Arzıthal .Encumcnı puartesl g\inil u -

En yiiksck sıcaklık İslahiye ve isken - muml heyet ıçtimaından aonra toplanacak
deruoda 30. R:ılıkı:sir ve Akbisarda 31, fz- ı tır. 
mir ve Meriinde 92 Dörtyold.ı 35. Adana- Divanı Muhıııebat Encümeni 23·X· 
da 36 derecedir. t 1!139 pa...urtcsi cunü 10 da toplanacaktır. 

22. 10 - 1939 

Maliye Vel<.ô eti e 
.... 

Yeni bazı ôyin, 
terf· ve na iller y 1 d 

Maliye Vck lcti, memurları ara.mda ye
niden baıı terfi, uyin ve ~iller yapmı'° 
ur. Buı lan yauyoruı: ; 

Milli emlak Miid. ıetJtik amiri Rl'~İt 
Turgut, Ka11tamonu varidat kon. memuru 
İımall Ergun, 1 tanbul tab il şube ıJCfl 
İhsan Ay"ım, Tnıbwn tahs' li ~h ta · 
mail Arsr.ı, Millı em!ak müdUrlügü U ibi 
Tevfika Kentkur, m i11i eml mlidUrlügü 
tctkık Amiri 011m n • oc, milli em1ak mil· 
d rllit"u 2 ln·ı mltmeyy ı:i Melahat Opa!ı• 
milli rmliuc müdurlu ·U m~uru Nı:vm 
H:ırma. İst:ınbııl tahakkuk 11be şefi $ı:m· 
aettin Sa · ı .1 t .. ııLul tahakkuk şube ~e
fi Ce~f Nixan·oc!u. f · tanlıul taba uk 
Gllbe e: iı N :111ı:tn Fahrı Q,b r, Bursa u • 
lıalo:k k $ U!.ıe efi tr · eyin Mer&en. Hoca
P t !lahku ~ be 11efi M. Hamdi Sıır • 
ır~. 1 ta ıb 1 k mbiyo odacı ı Abdullah 
l\1 ~mara, ta ly m ı acbc mllılilrü K -
ş!f ! en l ı. a : :ı•ük v l isıtr.ar muh. 
l.ci mıı e)} zl Kııd •i P sm, l rkcz, mıı
b s. L cıll · ı. ..: ı nı\ı. yy, zi Ji'.u l\:11 GU • 
le:-, I.ı.ü.Y. 1 . U. mi!Jur lli •ü Kayberi mulı. 
kal eın miri Eıııin Ali Güıı.Oy. Tahsilat mii 
d \lrliı • u birinci miimcyylıı Fııat Gill~şen , 
Darntıanc ve U. M. m!idiırlıl ·U memuru 
N'. Ccmol 1 ur, Darphar e H D. M. mıid. 
pul an\Prı m•ıhıh ı F.d.p Çetiner, Darp -
haııc ve n.M. l m• temct vr mübaya 
me m1ını İzzet So ı eı. lJarpt aııe ve D. 
M. !Hıd. ıc .. ·ıt v c ;• ıınb r memuru 
Bur ı ndtin TiLüncr. 1staııLıul vnrldiıt 
;control nı ''11Uru Murat Nnrıcr, btınbul 
varıd ~ koot:ol ı.nemııru Ferit F oark. Kon 
y:ı v nd t taf~k.lruk &ıılıc cfi Zeıı:i Öıer, 
Ça.talca Mu. mevki muh setıccısi Hüse-yin 
Saman, İzmi r hu"nc avukatı Mustafa E~ 
pi .en. hmlr !ia:ı:ıne ı<•'ııkntı Patm.a Z~h· 
ra V c~iıı. Dahı iye wıı.'ıttL~lıe Z. cı mu -
meyyizi Bet·ir Ölgörcn, D lıilıye muhaıc
bc 2 cı murncyyİLi Rcııt Patt. Dahiliye 
ruuiı ~eb" müd. J ci miımeyyizi Kc:nol A
kıncı, a tcı: mal! Ko. U. mlidürlüılü 1 ci 
mümcvYİZI Mustafa Ç~kmııl<, Biltc;e ve 
mali K. U. Mi;d. merkez dairderl muh. 2 
c:i müm yyizi Tal t AlpRy, Tokat talısi 
!it nıih.lüriüi.iı 2 ci 4ube memuru Hasan 
Fehmi Ero41u, 

Yeniden tayinler: 
Yukse 'ira t en&Utüsü toboranı Musta· 

fa E>a, at iıJeri m.üdıirhi u memur nam· 
utliııine, Topr-.h o L&i lliın deposu mc· 
muru Nurettin Uz D.D.Y. U. müd. Afyon 
ınuhascbc memur naını.etlicin.c, Yol t 
mai kcmeai za'ı t k tibi Htıuyln Hilmi 
Ça 1 yaıı D.D.Y. le. U. Md. Balıkuir 
ınuh . memur n:ı.ınzrtlİ ine. B tlis ~va Ye· 
kiHerınden Yakup Bilıtitav. B tllı ha -
xınc nvukıı 1ı .ına. Lise m"zunlarından 
Mehmet Ras:m Erıan D. D. Y. Eı.kişchir 
mu11ascbesi S. Z. ınemur ıtajiycrli ;ine. 
Posta ve trlııraf h ~ap işleri memuru Hü
seyın Dunı D.U.Y. iş. U. Md. maliye ve 
muh. D. sı mıidekkiklığlııc, Vekalet elelc
tirik t mirciltğındt:n ac;ılcta Serif Ke inı 
elektrik tamirciliginc, Nı&de ilk tedrisat 
miifetti~l Huseyin Yucel Milli emlak mü
dürlü ü tetkik memurlu~na, lstanlıul 
;.chr.,mlni nUhıı. mcmuı·u Z ya Boz7ii:it 
ıhiyc V nıul c \J rır- · e tiµ ıtık 

ın ezu rıı: an a ıt c es n n · 
kik itiraz kn. azalı~ınıı. İ l k mektep mual· 
limlerindt'n lbrahım Etem Ars:ıl D.D.Y. 
i , U. miMlurlri ' U AdaM S. 2. memur ııtB· 
jiyc~liğinc, Trabzon ona ve tecim olrulu 
riyaziye vc franıuıca ögretmeni Sabahat· 
tin Kararlng lı.tanbııl heup mlitehrums.h
-;ma, htanbul hıııust ıılare varidat md -
dürü Zeynelabidin Akkök ikinci umumi 
mıifct:i lik mn.Jiye ı d avlrliğine. Siyasal 
bilı:iler- mczunlarınJan Mcırkılre İnan Bilt
cc ve m li Ko. U. müdürlüğü mcmurlu • 
suna, Siy s 1 bilgll~r ınuunları.ndan Ra • 
gıp Çulhacı Dahiliye ve muha ebe mc -
muduğuna. Siya al bilgılcr Dkulu mezun· 
!arından Süleyman Yücel gümriik ve inhi
ııırlar muh. memurlui:una, siyasal bilıtıler 
mezunlarmdan Münir Yarkm gümrük ve 
muhasebe memurluğuna, Siya l bilgiler 
mezunlarından Cevdet Karasu Gümrük 
·c inlıi arlar muhasebe memurlutuna, 

Poata i~leri reisli i memur namzeti Ka
ııım Önel Giımrilk ve inhisarlar mııb. me
mur nanızetliğinc, Ga:r.iantep avukatl~rm
dan Zeki Savrın Mard"n muh~kemat me • 
murluğıın;ı. Sıyasal bilgıler me~unlıırın.J:uı 
Abdullah Turkoglu Vergiler temyiz ko -
misyonu rıı['ıortörlili;ü mümcyyi.ıliğine. 
Lin mezunlarından Ahmet Desteb;ı,ı Mil· 
li M. V. D, muhaııebe müd. meıaur nam -
ıt"tlijine, Li e me.mnlarıııdan Liıtfı Er -
demir Milli M. V. muhaııt'be memur ııam
zetlliine Seyhan milli emlıik e ki miıdli -
rü Merzuk Altan Maliye V. millI emlik 
müıl. tetkik ıimlrliği e, Slvu mob;ış.,be 
müdür ütli:nden milstefl Vcl1bi Yaşar Ma
liye V. zat ıoleri mUdlirlu&il muhııtıebe 
mcmurıu · una, Yüksek iktiaat V. ticaret 
mektebi merunu N"iyazi Şahin Mulıucbat 
U. müdiirhiğu memur namzctHifipc, D. 

muh bat 3 çıi 3, ıni.iralrip muavini nam -
xedı Enver Kar.dan l tıınbul illt Ko. 
memur nıunı:ı:ıtli~ne, Lise mezunlarından 
RaKJp Abaç Hukuk m~virliği k.itiplı
ğiJHı Ortıı mektep muunlarından Fıık!ya 
Kaç,'.n z Hukuk müııavirliği tıpliğine, 

Macqlariyle nakil ve tahvil 
olunanlar: 
Tokat tahs.il:lt şefi :Mehmet Ali Ay ta 
An ra tah ıl t kontrol mcmurlui';una. 
lımir defterdar muav ni B · Olkmeu 
1l..'1i at V. muhuebe mudürlUğiı.ne. D.1rp• 
hane ve dı.mg~ M. Müd. kontrulörii Or
h n Çapçı Milli &nlik mildürlügiı ~uha 
mudiirltij:üııe, Askeri f hrikalar mıılıa e -
be memuru ,cd t Arıkut Büt.c;e ve n 1 
l'o. U. milıllirl u mcmurlugıwa, Geb:z e 
nı .. 1miıdiitü Tabir B rışık 1zmlr sıl 
kı trol mcınurlugune., Tavo malmu dl!l" u 
r.~ . AJI Erten ! taıwul dcft.,rd;ırlrgı mı. ı. 
KOP. mtmurlucuna, DenJı:U muhasebe r -
dıırli Ahınct Kibar MerkCl'. muh be- ... 
iri 1. ci miimeyyizlik knr~ıltk :! cı ın cy
:ylıli ine, Tahı;ıl t ınılrliirlü ıJ t:ıhsil k • 
trol rnomuru Ihsan ı: çul T:ılı ilat müd ı r 
lügü birinci mümeyyizliiin , Maliye ıı.u. 
ha eb ıııiıdıirü memuru N. Ali Dl · k Ad
liye v. muha ebe mıidürliıgu mcmurlu u
nıı , Maliye muhııse-be miıdürlil ıYiı mcmu u 
Omer Ap;ılak A llıyı:: V. muhasebe ıııiı • 
diirlli"u memıırluı;una, Mıı liyc muhasebe 
Mud. memuru Ahmet Ergun Adliye V. 
ınulıa ebe ıulidurlü •iı memurlu ın.a Dev -
rek ınalnıi.lduru Hilmi Erd~aıı Develi mat 
müdurlli unc. 1 tanbul muhasebe koııuol 
m~muru M. Ali Onur Vezir köprii m3l • 
miıdiırluğunı::. Ho.:aı malntiıdüru Sııflct 
Utcay Korkuteli nnlmiıdu lu üne Mnni a 
tahsilit ı;efi Eşref B ltıı lz:mlr tahslUit 
koııtrol '1lemurlu_ı.-unıı. Hııt.:ıy A. muhaı;c
be lıltıbi Ali Ak-:ıy ÇalDlı:a Müs. mevki 
muha .. be katipligine. e .ez: .anibıyo 
mılıl. memuru Hikmet Göriıen Bursa toıll• 
sil r,ııbc şefliğin .. , lslıu bul luıll ıube şe
fi Servet Turg y Mcrcıın e i tııh il mc
murhığuıı:ı., Kayser i tobsil kontrol memu
ru Halil Asım B aşer Kli p zar şube 
tah il meınurluıruna. Trobı n tııhııil ıube 
şefi Fuıtt Arkan Kuımpaşa ıııheı;I !cra 
meınurlu una, len r t sil kontrol memu· 
ru Seyda 8aşal'llı l tanbul v:ırıdat memur· 
loııuna, ti kit ia.nl U Müd. kontralörıi 
I emnl Gur ov milli eınliık müdiırlilğu i .. 
bı:: müdıiriilii\ını::. Vergiler tcmyi• kom • 
yonu zası 11. yı ettin Taluy 3 ciı umu.mi 
mufettl lik malt müı;avirlii:-!nc, İstanbul 3. 
NoJı etkjkl ui. kom. raPQrtörü Emin Or· 
ga htanbul 2. No. Tetkiki ıt. kom. rapor
törluğünt', Maliye muha~be müdlırlü ii 
memurıı Farıl Yıkııc Ankara uhall'kuk 
f\lbe katipli inıı. 

Adonada Cümhuriyet 

bayramına hazırlık 
Adana. ,Zl a.a. - Cumhuri tin 16 

nt1 yı domimı.ine A ana buy mik-
yasta hazırlıklar yapıyor. Bayramın 
muazzam bir şekilde kutlanması itini 
bilhassa halkevi organize etmektedir. 
Umumi tezahürat hazırlıklarından rruı. 
ada halkevi üs gün bayramda verile
cek temsiller, konferanslar hazırla
maktadır. 

lspartoda cümhuriyet 

meydanı açılıyor 
!sparta. 21 a.a. - İn ası tamamlan

makta olan y ni hilktimet konatının 
önUnde büyük ulr cumhuriyet alanı
nıı1 açılması tekarrür etmiş ve Nafıa 
Vekaleti elıir miltehassısının hazırla

dığt pliin vilayete gelınişfü. Bu plana 
göre. cumhuriyet meydanında icabe
den tesisa·ta başlanrnı~ c eski parkta 
da n:ıühim değişikliklerin yapılması 

için hazırlıklara giriııilmiştir. 

Trabzonda fındık piyasası 

~vke i i nla ılmı~tır. Tahkikata 
cJe-•am e ilmektedir. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııırtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır ıııııııııııııırııııııııı 

bıon, 21 a.a. - Bir kaç günden

beri fındık rılyasa irıWı çok faı!!la bir 

durgunluk hüküm Urm,kte idl. Vazi 
yeti na.zarı dikkate alan tarım satı!} ko 
operatifleri umum müdürlüğünce bor· 
sada arzedilen bütün kabuklu fındık· 
lar on iki bu!;uk kuruştan on dört lıu
cuk kuru a kadar .. Jbayaa edilmiştir. 
Bu miktar bir milyon kiloya yakın• 
dır. Bu h reket piya ada çok iyi bir 
tesir :rapmış, müııtalısil zürra vr e -
nafı Sl!Vindirmi~tir. 

Kongreye dôve 
C. H. P. Yerıi Doğan ocağı başkan· 

Jı ınd n: 
ca!!ımız n yıllık kongresi hu~n 

t 10 da Ocak bina ınd yapılacak 

ıı K yıtlı ayın üvelerin kongremi
-. i~tir ·ları riu olunur. 

hutık mü akalan 
Bugün öğleden eve! bölge atıc11ı1r 

l:uliıbü atası ile Muhahzglicil atıcıla· 
r arasınd Muhafız Alayı atış yerin

e mi.ısabakaya hazırlık attşları ya· 
im ktadu. MUsaba !ar 9 dan itiba

k ve: 13 e kadar devam 

1900 öçmen geldi 
t tanbul. 21 (Telefonla) - Nazım 

vapuru bu Un Romanya'dan 1900 göç- , 

Toz ve yağmur ! 
Meğerse toz deyip geçmemeli i

mişiz! Eğer yerden havaya toz 
kalkmın~sa yatacak yalmur miktarı 
azalırmıı. 
Havanın yüksek tabd:aları hak· 

kmdaki bilgisi ve tecrübeleri Ue 
meşiıur olan profesör A uguste Pic 
c:ırd diyor ki: 
"Bır ı;okl rı t:ıuıfrnda11 su buba.

nndan azade sa.yılan !ı:ıvanın yiiJı:· 
sek tabakaları, bllikis, :aşağı tabaka· 
/ara nispetle on defa daha fazla. bu
harla yüklüdür. Böyle olduğu hal
de devamlı surette yağmur yağma
mas111ın sebebi bu yükseklerde toz 
bulunmamasıdır. ÇünkU toz zerre
leri buhar zerrelerini biribirine bi
ci!itirip ağırlaştmr ve yere düşme
sine sebep olur." 

GörQyor musunuz şu dQnyayı? 
Yağmuru toz yağdmtmı~ da o yal
mur yere diişünce ortada to~ bırak
mazmış/ 

•• 
men ctirerek Tuzla'ya çıkarmı~ ır Mütarekenin ytldön.iimül 
Vapur bugUnlcrde Varrnı'ya giderek 
ir karile daha getirecektir. Bu göı;· 

menler Tuzla'da karantineden eçi
ril iktcn sonra, Diya bakı 'ela ı kin 
cdilece lcı-dir. 

Amerika cilmhurrei. lnln bit e
mirname neşrederek J 1 ikinci teş
rin tarihinin, her sene olduğu gibi. 
bu sene de "mütareke günü" ola· 

rak kutlanmasmı bildirdiğini oğrı.'
niyoruz. 

Ye11i dilnyamn bMiı. kurlamakta 
ayak dirediği bu y1ldönü111iinü bu 
sene eski dünyada kutlamağa, ilk 
defa olarak, imkan bulunamıyor. 

O mütarekenin yapüdrğı yerlere 
civa.r ol n cephelerdeki top. tüfek 
ve bomba a.te1lerini de bir §ehrayill 
sayamazsınız ya. 

.. . . 
Bir ihtiyar daha! 

Eve/kj gün yugosl;ıvya köylerin
den biri inde yaşıyan 128 yaşmda 
bir ibciyarden bahsetmiştik. Bu ih· 
tiyıtr, muntazaman kahve, çay ve 
içki içiyor, buna rağmen uzun uzun 
yaşıyordu. Bu noktayı bizim Ye!J_il
aycılar;;ı hatırlatımşttk. 
Şimdi bir de bizim Bursa'da /.U 

/ik bir ihtiyarın yaşadığını öğreni· 
yoruz. 

Bu adam, gençliğinde bir müd
det Bursa'da bıçakcı/Jk ettikten 
sonra Sultan A ziz'in bassa alayrna 
girnıi , sonra 9J muharebesine İ§ti-

rak ermiş, esir olmuş, kurtulmU§, 
biillsa o gllnden bugüne kadar ya
şamıştır. 

Haksızlık etmemiş olmak için bıı 
ihtiyarı da Ycş/Jaycllara haber ve
relim: bursa/ı Bekir baba, ömrün
de bir defa bile cigara ve içki, hat· 
ı gazoz ve boza bile içmemiştir I 

••• 
V enüı heykeli 

Bir lransız gazetesinde Venüs 
de filo heykelinin re mini gör

düm. Bu meşhur sanat eserinin be
line ipler sarrlmıştı ve gazete, her 
bangj bir ihtimale kar§ı Luvr müıe
slnin sığınağına nakledildi/ini ha
ber veriyordu. 

Yirminci asır harbından bu asır· 

/ar görmüş eserler de nıi korkuyor? 
VanUs'iJ korumak fikri hoşuma 

gitti. Zavallının zaten iki kolu sa

kattır, bilir iniz. Bir de bacaJclariy. 
le kalasını P.arçalatmıy.alım! 

Bir tevkil! 

Geçen seneki siyasi hadiseler a
rasuıda Çekoslovakya'nın başı dok
ıor Benoş'in memleketini terke 
mecbur ka.Jmış olduğunu hatırlar
sınız. 

IS ilk teşrin carihlyle Paris'ıen 

gelen bir telKrafa giire Çekoslo
vakya'nın meşhur ayak k bı Fabri· 
katörii Bata tevkif edilmiştir. 
Şu halde Çekoslovakya tepeden 

tırnağa kadar ml!Vkufl 

••• 
Y cı1'amazlığrn bu dereceıi 
görülmemitlir ! 

Aşağıdaki zabıta vaka ını hiç bir 
mlltalea ilave etmeksizin kopye e
diyorum: 

"Fatih avlusunda ramu:an müna
sebetiyle aulmakta olan iftar to
punu seyretmek üzere mahalle ço
cukları toplanmışlardır. Bu meyan 
da 11 ya!jında Mahir oğlu Tahir, to 
pun aulacagı sırada önünden ge~
mek ı' temı·ş ve topun parlaması Ü· 
zuine vücudunun sağ caıafı ile sag 
bacağındtıın yaralanmı tır. Yaralı 

çocuk hastahaneye kaldırılmıştır.'' 
T.t 

--......._ - -

Ayrıca şehrimiz kooperatifi dahi 
Sürmene ve Of havali iı.tlcn bir hayli 
mühayaada bulunmuştuı-. 

..aıııııııııııııı•ııııııııııııııııııııııı" - -
: Vardım sevenleri davet § - ---Yardım Sevenler Cemiyetin- ::: - -: den: S - :: : Dikili feliikctzedeJerinc yar· : 
: dlnı olnıak üzere evlerden ve tüc· ; 
: cardan yeni, eski dikilmi . dikil· ::: 

- -: memiş her tilrlü g· •im eşya ının: :;: - -- -1 - Cemiyc imiıin Cebl!'ci Ba· :: - ·-- yındırlık caddesi 25 o. dakı :::: --
_ merkezine gönde ilmesi. :: - ... - ~ :; 2 - Al<lırılm .. k f1ere 6St.3. -- -- 2580. 1995 oumaral.ııa telefon e · :: ... 
_ dilmesi rica olunur. ;: 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•" 
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Bulgar da kabine 
isliıareleri 

Sofya, 21 a.a. - Kıra! Boris, yeni 
kaoinenin teşkili için istişarelerine 
devam etmiştir. Buhranın bir kaç 
günden eve! neticelenemiyeceği ağ
lebiihtimaldir. 

Umumiyetle, kıralın, yeni kabine
nin teşkili için tekrar Köseivanofu 
nıemur edeceği tahmin edilmektedir. 

*** 
Sofya, 21 a.a. - Görüşmelerine de-

vam eden kıral, eski nazırlardan Pas
tuhof, Geçeif, Petrof ve Omarçevs
ki'yi kabul etmiştir. 

··~ 
Sofya, 21 a.a. - Kıra! bugün de is-

tişarelerine devam ederek eski nazır
lardan Kosturkof, Smilof ve Ahana
•of'u ve ak~am üzeri de eski hariciye 

nazırı Mihail Macarof'la eski nazır
lardan Slaveiko Vasilefi kabul etmiş
tir. 

Fon Papen Ankara'ya 

dönmek üzere 
Xopenhag, 21 a.a. - Nati~_n.al. Tidn_in .. -

&en razetesi, Almanyanın Turkıye .~uyuk 
elçisi B. Fon Papenin Ankara>::ı _donme~ 
Üzere oldu"unu bildiriyor. Bu>:u~ elçı 
türk - fransız • ingıliz muahede .. ının baı:ı 
noktalarını tenvir için emir almı~tır. 

ıı:•• 
Bem, 21 a.a. - Berlinden bildiri~diğine 

röre, B. Fon Papen Ankaradan g~lır ge!
mez, B. B. Hitlerle bir kaç saat suren bır 
&örüşme yapını tır. 

Polonya harbinde 
Alman zayiall 

~ok fazla 
Londra, 21 a.a. - itimada şa~.an 

bıı ınenbadan verilen malumata gore 
Polonya harbinde alınanların ins~n
ca ve malzemece uğradıkları 2ayıa~, 
alman resmi istatistiklerinde gösterı
len rakamlardan çok fazladır. 

Tanklarla motörlü vesaitin bilh~s
aa hasara uğradığı söylenmekte~ır. 
Bunların büyük bir kısmı tamıre 
rnuhtaç bir hale gelmiştir. Aradan 
bir kaç ay geçmeden kul!anılmaları
na imkan görülmemektedır. 

Ayni menbadan verilen ı:ıadl~k~ata 
göre, Polonya tayyarecilerı . ~ ate 
~ycıu t>lı. tl az:ifclerını ya -
mışlardır. Hava muharebeleri esna
sında tayyareleri işe yaramıyacak ha
le gelen tayyareciler nadiren para -
şiltlerini kullanmışlar ve birde~bire 
muhacimlerin üstüne atılarak duşer
ken onları da beraber sürüklemeği 
tercih etmişlerd1r. 

Filistin iıinin halline 
doğru 

Bağdad, 21 a.a. -Filistin mese~~si
ne müessir bir hal tarzı bulmak uze
tc başlıyan konu malar faaliyet~e de
\lam etmekte ve !rak hükümetı ta -
\rassuta devam kararını vermiş bu]un
!Xı.aktadır. :)nce Filistin'de tam bir 
•iikunetin avdeti beklenecek ve bey~z 
kitabın tatbiki müzakeratı mü ait hır 
ıarnana bırakılacaktır. Alakadar ~ah: 
fillerde sarfedilen mesainin netıcesı 
hakkında nikbinlik vardır. 

K"üt Ü~ ~ iS H AiıE'RLE R 1 
X O 1 - Bu ayın 18 indenberi ha-s o .. ·1 

ber alınamıyan "Lorenz Hansen şı e-
hinin torpillendiği §imdi anlaşılmış 
tır. 

· mag~nez· X M ilan - Alemınyum, . 
Yutn ve halitelerinden istifadeyı araş
tırmak üzere kurulan milli kongre 
araştırma reisi sıfatiy1e mareşal Ba· 
doglio'nun riyaseti aı:ın?a aç~lmıştır_ 

X B 1 d 22 ikıncı teşrınde ce c gr:ı - . . k 
reyan edecek olan ayan seçımlerı O· 

?l'ıitesi. dtln cari meseleleri müzakere 
etmek üzere toplanmıştır. 

>< Bordo - Amerika bandıralı ln 
d Pendane Hall bu gece buraya gel· 
rtıi tir 

X Bclgrsd - Ticaret ve endüstri 
tıazırı dUn italyan ekonomi mur~h~as 
heyeti şerefine bir ziyafet vermıştır. 
~u ziyafette elgracl'daki italyan se· 
lti de hazır bulunmuştur. 

X Vaşington - Federal hiikürnct 
b~gün, pamuk müstahsillerine beş 
lllılyon dolar kredi vermiştir. 

X Paris - Harbiye nezareti halkın 
alınan tayyarelerini müttefik tayya
relerden tefrik edebilmesi için bu tay 
Yarclerin işaretlerini tarif eden bir 
tebliğ ne retmiştir. • 

X Mcksiko - Meksika makamları 
tarafından mezuniyet çıkması üzeri
ne, Emmy Friedrich vapuru tam ha· 
rnuıe ile Taupico limanından Avru 
Paya hareket etmiştir. 

Ankara paktmın dünya 
matbuahndaki ôkisleri 

Bütün gazeteler imzalanan paktın 
ehemmiyetini tebarüz ettiriyorlar 

Paris 21 a.a. - Faris matbuatı, çok 
derin akisler yapan türk - ingiliz -
fransız paktının imzasından sonra 
beynelmilel matbuat etrafında neşri-
yat yapıyorlar. 

Bütün Avrupa ve Amerika mat -
buatının neşriyatı üç taraflı paktın, 
bütün dünya hükümet merkezlerince, 
fe alfide mühim bir hadise olarak 
karşılandığını göstermekte.dir. . . 

Leon Bourgues, Le Petıt Parısıen 
gazetesinde italyan efkarını m~vzu
bahs etmekte ve şöyle demektedır: 

ltalya'daki akisler iyidir. İtalya, 
rus ilerlemesine mukavemet ede~ek 
kabiliyette ve nüfuzunu tanıtmak ım
kanına sahip bitaraf bir Balkan blo
ku teşkili ümidinin yeniden o~du
ğunu görmektedir. B~ Balkan m~da
faa siyaseti fikrinde, ıtal~~nlar ~urk
lerle birleşmektedirler. Turk - ıtal -
yaıı münasebatı bu sayede süratle 

düzelebilecektir. 
Sovyet Rusya'da muahede etrafın-

da mütalea mevcut olmamakla bera
ber Saraçoğlu ile Molotov ~ra.sı?da 
teati edilen telgrafların samımı ıfa· 
fadesinde de Moskova ile Ankara a
rasında ileride bir tesviye tarzı bul
mak imkanının halen mevcut bulun-
duğunu göstermektedir. .. 

Bourgues, pratik cepheden şu mu-
taleaları yürütmektedir: 

Almanya için Boğazlar yolu k~
panmı~ ve Almanya'nın Balkanlar u
zerindeki tazyik vasıtaları çok azal
mıştır. Sovyetlere, Polonra'da. v~ 
Baltık memleketlerinde ıstedıklerı 
gibi hareket etmeleri. için v~rilen ser
besti, şark istikametınde bır kazanç
la telafi edilmiş değildir. 

Ordre gazetesinde, Emile Bure. 

şöyle yazıyor: 
• Türk _ ingiliz _ fransız anlaşması 
Paris ve Londra'yı sevindirdiği ka
dar Berlin'i şiddetle mükedder et -
miştir. Türkiye'nin Balkan antantı 

i et , s-
lavya, Yunanistan ve Romanya'dan 
daha kuvetli olduğunu anlamak ve 
Ankara'da imzalanan paktın kıyme
tini takdir etmek için haritaya bir 
göz atmak kafidir. 

Le Jour gazetesinde Michel Po-

ders, diyor ki: . . 
Bitaraf milletlerin ı;österdıklerı 

aksülameller kar~ısında fransız ve 
İngiliz hükümetleri, Ankar~ ~Jaş -
masını, büyük bir zafer telakkı et -
mekte tamamen haklıdırlar._ Ah~an -
ya'daki akisler gösteriyor kı, Hıtler, 
hezimetinin büyüklüğü hususunda 
hayale kapılmamaktadır. . 

Leon Blum, Populaire gazetesı? -
de Türk'ün dürüstlüğünü ve azım
ka~lığını sitayişle yadettikten sonra, 

Paktın Romanya'ya karşı alman ta
~· · e Avrupa arruzuna set çekecegını v 

cenubi şarkisinde statükoyu ~uhafa-
za edeceğini kaydeylemektedır. . 

Madam Tabouis, Oeuvre gazwete ı~· 
de alman diplomasisinin ugradıgı 
he~irneti ve Boğazların alman heves
lerinden kurtarılmış olmas~nın. Ital -
ya'da tevlit ettiği memnunıyetı teba-
rüz ettirmektedir. . 

Ere Nouvelle gazetesi ş~yl~ .dıyor ~ 
Halii Türk - fransız - ıngılız katı 

anlaşmasının akdi tesiri altında bu-
1 unan alman diplomasisi Stokholm 
konferansında, en ufak bir tesellı da-

hi bulamıyacaktır. 
Nevyork Jferald'ın yazısı 

Nevyork, 21 a. a. ~~vy?rk .. Herald 
Tribune gazetesi, tur~-ıngı!ız·fr~n

ktını Roma-Berlın mıhverıne 
~ızd_P~lrn'ış ' kuvvetli bir darbe olarak 
ın ırı kd · · 

. 'f etmekte ve bu paktın, A enızı, 
tavsı . . d w• • 

bir müttefik denizıne tahvı~ e e~~g;nı 
.. }emektedir. Bu gazetcnın muta a-

soy ao .. re bu istıhale İtalya'nın Fran-
asına,., • h .. 1 !ngiltere'ye karşı arp aça.nıı-
sa ı ; ve Akdenizi, bu iki memleket 
yacagıda faal bir el birliğini mümkün 
akral sınk bir yol haline getireceği gi-

ı aca . k d' bi iki katiyet ıfade etme te ır. 

Mııır gazetelerine göre 

K h're 21 a.a. - Türk - fransız -
• . 1 ~ ıpaktının imzasını büyük bir 
.ngı ız M 

·ıyetle karşılıyan ısır mat· 
ınemnun . 

akın ve orta şarkın Akdenız 
buatı, y 1 'b' b kt 
h"}darı memleket er gı ı, ıı pa ı, 

sa ı i · k ·11 1 · 
b . neticesi v nrço mı et crın 

har ın . d b" .. k t .. 
k dderatı üzerın e uyu esırı 

m~ at rı'hi bir hadise olarak karşıla
haız a 
dıklarını yazma~tadır. . . • 

Müttefikler dıploması ının muvaf· 

f k . tı' Akdeniz'in bilhasaa şarkın-
a ıye , . k d' 

d lh davasına hızmet etme te ır. 
a su b d bö' 1 .. Türklerle araplar, un an y e mut· 

tefiklerin safındadırlar. 

Balkan birliği, Sadabat paktı ile, 
sulhun tanzimine yardım etmektedir. 
Filistinde, yahudiler ve araplar, se
vinç göstermek hususunda biribirle
riyle rekabet etmekte ve matbuat, iri 
harfli başlıklarla, müttefikler diplo
misisinin muvaffakiyetini ilan eyle
mektedir. 

ltalya'nın vaziyeti 

Roma, 21 a.a. - İtalyan matbuatı 
Ankara anlaşması hakkındaki ingiliz 
ve fransız neşriyatına ve bilhassa do
ğu Akdenizdeki yeni nizama dair İ
talyan hükümetinin düşüncesini istih 
raca çalışan yazılara büyük bir yer a
yırmaktadır. Bu yazılar, !tal.~a·nı~ 
paktın imzasında bir mahzur goremı
yeceğini aksettiren bir mülilyemet ve 
cemilekfirhkla ne redilmiştir. 

Gazeteler, Roma'nın idaresinde bir 
tuna devletleri bloku tesis için İtal
ya'ya hitap eden bütün sesleri de al3.
ka ile kaydeylemektedir. 

Garp memleketlerindf. 

Şam, 21 a.a. - Havas - Havas a
jansının muhabiri Ankara paktının 
imzası Ü7erine Suriye ve Lübnan'da 
hissedilen memnuniyet hakkında yap
tığı mülakatlara devam etmektedir'. . 

Mülakat veren şahsiyetlerden bırı 
on altıncı asırdanberi türklerle birlik 
te yaşamış olan suriyelilerin hedefle

rinin Türkiyeninkine uymasına bil -
yük bir ehemiyet atfettiklerini söylc-

mistir. 
Beyrutta Abdullah Bayhum demiş

tir ki : 
"- Yeni Tiirkiye'nin zimamdarla

rı yurtlarını ülkülerini büyü~ de
mokrasilerin ülküsü ile birle tırmek 
suretiyle realite adamı olduklarını ve 

hak ve hüriyet davasına bağlılıklarım 
bir kere daha teyit eylemişlerdir." 

Üç taraflı Ankara paktının imzası 
ezcümle Tunus matl:iuatında da Hara
retli tefsirat mevzuu olmakta berde
vamdır. 

Romanya' da 
Bitaraf matbuat da paktın ehemi

yetini sempati ile kaydetmek~~di:: 
Bilhassa Romanya matbuatı dunku 
intizar vaziyetini terketmiştir. 

Gafenko'nun organı olan Timpul 
diyor ki : 

,, Ankara muahedesi Türkiye'ye 

daha harp ba lamadan evel yaptığı ~~
ahhütleri kendisinin mutadı olan du -
rüstlükle ifa imkanını verecektir . ., 

Semnamul gazetesi daha vazih bir 
surette şu satırları yazıyor: 

"Türkiyeyi tamamen muayyen ?i~ 
politikanın zaferi için dünyanın ıkı 
büyük devletine bağlıyan btıgiinkü 
ahval, bn anlaşmıya mühim alaka ve 
akis verdirmektedir.,, 

Hollanda'da 
Amsterdam, 21 a.a. - Türk - İngi

liz - Fransız paktı Hollanda'da pek 
müsait bir şekilde tefsir edilmekte 
berdevamdır. 

Sosyalist organı olan Het Volk 
gazetesi diyor ki : 

"Şiddet siyasetine ve fütuhata kar
şı bir himaye belirmektedir.,, 

St. >kholm konferansı 

etrafında tefsirler 
Vaşington, 21 a.a. - Amerika dip

loınasi mahafili Stokholm konferan
sını müteakip neşrcdil n tebliği mem 
nuniyetle karşılamışlardır. Zira, bu 
tebliğ, Sovyet Rusya ile Finlandiya 
arasında, Skaııdinav memleketlerinin 
yardımı ile bir anlaşma yapmak im
kanı bulunduğunu göstermektedir. 
Rus isteklerinin nispeti bakkrnda 
henüz lıiç bir mah'.imat mevcut olma· 
rnakla L raber, Skandinav memleket
lerinin ve B. Roosevelt'in tavassutıw 
Finlandiya ve Sovyet memleketlett 
arasında devam eden müzakeratın ha· 
vasını clüzelttiği kanaati vardır. 

T aymis gazeteıine göre 
Londra: 21 a.a. - İskandinav dev

letleri konfransıdan bahseden times 
gaze esi ha makalesinde diyor ki: 

İsveç kralını Norveç ve Danimar
ka krallarile Finlandiya reisi Cümhu 
runu ~örlişmek üzere Stokholma da
vet ettiren saik Finlandiya'nın maruz 
bulunduğu tehdit olmuştur. 

Garp cephesinde 

.. itvanya ,,, 
gecikmesi 

işğalinin 

üzerine 

Vilno' da vaziyet 
vahimleşiyor 

Kaunas, 21 a.a. - Gazetelere göre, 
Vilno'da vaziyet fenalaşmaktadır. A
hali, zlotiye ve rubleye karşı itima
dını kaybetmiştir. Köylüler mahsulü 
ellerinde saklamayı tercih ediyorlar. 
Hükümet kuveti kızıl milisin elinde
dir. Vilno'nun Litvanya'ya iadesi ka
rarından beri ~vyetleştirme işi talik 
edilmi tir. 

Fransızlar 
ya ın olan 

Strasburg'la cepheye 
yerleri tahliye ettiler 

Paris, 21 a.a. - Havas ajansının askeri vaziyet hakkındaki yu .. 
rı resmi tehi' ği: 

Lilvanyc... ordum hazırdı ama ... 

Cephede dünkü gün, harbin baş]angıcrndanberi kaydedilen en 
sakin gün olmuştur. Uyu,ukluk yalnız topçu izaç ate,i ve tama
men haber alma mahiyetindeki birkaç devriye faaliyeti ile bozul
muştur. 

Kaunas, 21 a.a. - Royter ajansı bil
diriyor: Vilno şehrinin Litvanyaya 
teslim edilmesinin tehiri ~iyasi mah
fillerde alaka ile tefsir edilmektedir. 

Bu husustaki protokol geçen per
şembe günü Moskova'da imza edile· 
cekti fakat meçhul sebeplerden dola-

' yı mesele muallakta kalmıştır. 
Litvanya ordusu ilk işarette hare

ket etmek üzere daha geçen hafta 
hazır bulunmakta idi. 

İngiliz gemileri 
Amerika postasını 
sansür ediyorlar 

Gece sükunet daha derin olmuştur. 
Vaziyet bu suretle fransız tarafında 

tedafüi istikamette inkişaf etmekte
dir. 

Yalnız cephede değil, bütün cephe 
gerisinde de her türlü alman teşebbü
süne kar ı faydalı bütün tedbirler a
lınmaktadır. 

Majino hattının gerisinde geniş bir 
bölgede sivil ahalinin tahliyesi hak
kındaki haberler yalanlanmaktadır. 
Bu şayialar, muhtemel bir ricat hazır
lığı için jandarmalar tarafından tah
kikata tevessül edilmesinden ileri gel 
miştir. 

Şimdiye kadar top ateşine maruz 
bulunan cephe gerisi köyleri ile Stras 
burg ahalisi tahliye edilmiştir. Ahali
ye çok evel malumat verilmektedir. 
Bu suretle halk eşyasını metodik bir 
şekilde nakle imkan bulabilecektir. 
Jandarmanın ihtiyaten yaptığı tah

kikat yakında bir ricatin mutasavver 
olduğunu asla göstermez. 

Sabah tebliği 

Vaşington, 21 a.a. - Almanya'ya 
gönderilen amerikan kuryesini ha
mil bazı vapurların ingiliz'ler tara
fından durdurularak kuryelerin san
sörden geçirildiği ve tekrar Amerika' 
ya iade edildiği hakkındaki haberler 
üzerine, B. Cordell. bu hususta lngil- Paris, 21 a.a. - 21 teşrinievel şabah 
tere hükumeti nezdinde teşebbüste bu tebliği: 
lunulması muvafık olup olmıyacağı Gece sakin geçmi§tir. Devriye faa
meselesinin tetkik edilmekte olduğu·, liyeti kaydedilmiş ve topçu izaç ateşi 
nu beyan etmi tir. teati edilmiştir. 

P.T.T. Dairesindeki yüksek memur ... , 
tarın verdiği malumata göre İngiliz . Fransız ak§am ~e.blıgı 
bl k d k 1 ümidiyle Parıs, 21 a.a. - 21 Teşrınıevel akşam 

a u asın an açırı ması tebliği : 
Almanya'ya gönderilen amerikan kur· Bugün iki taraf topçusunun az çok gaa-
yesi İtalya tarikiyle sevkedilmek- liyctiyle rcçmi~tir. 

tedir. Aynı zamanda geçen umumi Hava tehlikesi isareti 
harb esnasında Amerikan kuryeleri- Nancy, 21 a.a. - Bu 'labah hava tehlike-
nin ingiliz'ler tarafından zaptı dolay si iı;areti verilmi ve uzaktan imal isti-

V · kametine ıeçtiği anlaıılan tayyare aesle-
siyle bu hususta Londra ile a ıng ri ve dafi topları i&iti!miıştir. 
ton arasında notlar teati edildiği ha- Alman resmi tebliği 
tırlatılmaktadır. Berlin, 21 a.a. - Resmi teoliğ: 

Hiç bir Kanada vapuru Cephenin muhtelif kısımlarında, 
batırılmadı Meselle ile Sarrebruk arasındaki hu-

Ottova: 21 a.a. - Milli Müdafaa dut bölgesinde topçu ve devriye faa-
nezar ti, muhascmatın başından beri liyeti olmuştur. 
hiç bir Kanada vapurunun düşman ~üşman dün de Sarrebruk'un batı
tarafından batırılmamış olduğunu ve sında, hududun hemen yakınındaki i
bu vaziyetin Kanada tarafından im- ki tepe müstesna olmak üzere, Warndt 
paratorluğun diğer azasıle müvazi 0 - ormanlık bölgesinden çekilmiştir. 
larak alınan tetbirlerin muvaffaki- Bazı yerlerde hafif topçu faaliyeti 
yetle tetevvüç etmiş olduğuna delil müstesna olmak üzere cephenin heye-
bulunduğunu tebliğ eylemektedir ti umumiyesinde silkunet vardır. 

Bir alman taarruzu mu? 

Ş İma 1 den İZ j nde Paris, 21 a.a. Sarre ile Meselle a
rasındaki mıntaka, cephenin hassas 
noktası olmakta devam ediyor. Umu.......... .... 

Alman tayyareleri 
bir vapur kafilesine 

taarruz ettiler 

Üç tayyare düşürüldü 

biri de denize indi 
Londra 21 a.a. - İstih arat nezare-

' ti bildiriyor: 
Şimal denizi üzerinde Hr seyahat 

etmekte olan kafile bu sabah düşman 
tayyareleri görmüş ve verilen işare: 
üzerine İngiliz muharebe tayyarelerı 
gönderilmiştir. Düşman kaçmıştır. 
Öğleden sonra kafile üzerine düş· 

man tayyareleri taarruz etmiş, kafi
leye refakat etmekte olan gemiler a
teş açmıştır. Muharebe tayyarelerimiz 
düşmana zayiat verdirmi"'tİr. 

Taarruzu 12 tayyare yaptı 
İstihbarat nezareti bildiriyor: 
Şimal denizinde bir kafile üzerine 

taarruz eden alman tayyarelerinin a· 
dedinin 12 olduğu tesbit edilmiştir. 

Bunlardan en az üçü avcı tayyarc!t
rimiz tarafından düşürülmüş ve biri 
de denize inmiye mecbur kalmıitır. 

Tayyarelerimize hiç bir şey olma
mış, kafileyi teşkil eden vapurlardan 
ne de kafileye refakat eden gemiler
den hiç biri hasara uğramamıştır . 
Bir ticaret gemiıi bir denizaltıyı 

tahrip etti 
Londra, 21 a.a. - İstihbarat n za· 

reti bildiriyor: 

mi diplomasi vaziyeti veya alman ku
mandanlığına has olan askeri zaru -
retler, Siegfried hattı gerisindeki 
mevzilerde tahaşşüt etmiş olup bazı 
cüzütamları, son günlerde ateş hat
larına yaklaştırılan kıtaatı kullanma
ğa alman kumandanlığını mecbur et
tiği takdirde, bir yeni alman taarru
zunun bu mıntakada vuku bulacağı 
tahmin edilebilir. 

Asfach uçurumu yamaçlarındaki 

son derece müsait vaziyetten maada, 
fransız mevzileri Contg - Les - Bais 
kasabasının timali şarkisinde kain 
312 metre yüksekliğindeki araziden 
istifade etmektedir. Bu mıntaka fran
sız topraklarında olup, hem Aspach 
uçurumuna hem Mosellc'nin Perl ve 
Oberferl istikametindeki mecrasına 
ve fransız topçusunun dün yaptığı 
şiddetli bombardımana hedef teşkil 
eden Shendorf tepelerine hAkim bu
lunmaktadır. Bu cephenin öteki kıs
mı Sarre sahilindeki inişli çıkışlı 

mıntakaya kadar, takriben sekiz ki
lometre kadar uzamaktadır. Bu kı
sımda da iyi müdafaa mevzileri mev
cuttur. Ritzing ve Launstroff fran
sız kasabalariyle, almanların Wald -
wille ve Mondorf ka abaları bu mın · 
takanın münhat kısmında bulunmak
tndır. 

Almanya' nın vaziyeti 
Londra, 21 a.a. - Nevs Kronik! ga 

geni bir surette hadim olmuştur. 

zet~sinin Roterdam muhabiri bildiri .. 
yor: 

Berlin'in umumiyetle iyi habc ralan 
mahfillerinde söylendiğine göre, Hit
ler, Almanya'nın, şimdilik yeni bir 
taarruz yapacak vaziyette bulunmadı· 
ğı mütaleaı;ındadır. Muhabir, kafi 
miktarda harp melzemesi ve efrat te
darik edilir edilmez askeri hareka ın 
daha geniş mikyasta yapılmasına ma
tuf olan projelerin tasdik edildiğini 

ve diplomatik vaziyetin şayanı mem
nuniyet göründüğünü ilave etmekte
dir. 

Bu projenin ba lıca noktaları şun
lardır: 

1. - Maginot hattında ümullü bir 
taarruz. Yarım milyon yaralıyı istiap 
edebilecek büyüklükte olmak üzere, 
alman hatları geri inde hastaneler te
sisi. Ateş hattındaki askerler, muhte
lif noktalarda taarruza geçeceklerdir. 
Şimdilik bitaraf araziye dokunulmı· 

yacaktır. 

Hitler, bu taarruzdan sonra, İngil
tere ile Fransa'nın, sulhu kabul ede
cek derecede sarsılacakları ümidinde
dir. 

lngiltereye karıı 
2. - Britanya bahriyesine karşı ke

sif bir hava ve denizaltı taarruzu, di
ğer merkez üsleriyle limanların bom
bardıman edilmesi. Şimal denizinin 
cenubundaki ingiliz karakol gemileri
ne ve İngiltereden Fransaya asker ve 
harp malzemesi götüren nakliye gemi 
lerine, deniz üstü sefineleri vasıtasiy· 
le taarruzda bulunulmasına dair olan 
amiral Reader'in projesi reddedilmiş
tir. 

Raecler, bu taarruzun, Scapa Flov 
ve şimal denizi İngiliz filolarını mah
vedeceğini hesaplamış ve bunlara ma
yin dökülmesini, denizaltılar yerleş · 

tirilmesini ve karakol vazife i gören 
tayyareler gönderilmesini teklif et
mişti. Amiral, bu tarzın, ingiliz filo
su cüzütamlarını ciddi hasarlara uğra
tacağını dil ünüyordu. Hitler. önce 
bu teklifi kabul etmiş. sonra, alman 
deniz Ü tü filo unun İngiliz taarruz
lariyle hayli hasara uğradığını ve Bal 
tıktaki rus filosuna cüz'i surette fai -
olduğunu sgyliyerek reddetmeğe ka
rar vermiştir. 

Fransa'daki ingiliz askerlerinin 
vaziyeti 

Londra, 21 a. a. - Fransa'nın " bir 
tarafında" bulunan İngiliz seferi kuv
vetine refakat etmekte olan Reuter a
jansının hususi muhabiri şöyle yazı
yor : 

" Havanın rutubetli ve soğuk olm sı 
kışın yakla~tığını göstermektedir .• 

Bununla beraber ingiliz garp cep
hesinde her şey yolunda gidiyor. Er
kanı harbiyeye mensub yüksek rüt
beli bir zabit bana neş'eli bir ifade ile 
şöyle dedi : " Bu hava bizim aradığı
mız havadır. Görünüşe göre ha ala
rın bozulma ı müttefik kuvvetlerden 
ziyade alınanlar için müşkUlata sebep 
olacaktır. " 

Reuter'in muhabiri şunları ilave ey
lemektedir : 

" Şimdi umumi karargahtan geliyo
rum. Otomobille ve yaya olarak ceb
he hattının İngiliz mıntakasmda mil
lerce mesafe katettik. Hava yağmurlu 
riızgarlı ve soğuktur. Araziyi yer } er 
sular basmıştır. Kıt'aların manevi 
kuvveti takdire şayandır, Askerler ıs
lanan elbiselerini kurutmağa çalışmak 
tadı rlar. Vazifeden dönenlere sıcak 
bir banyo almak imkanı verilmiştir. 

Şehir ve kasabalardaki kahvelerde ha
fif 'larap. bira ve kahve satılmakta ise 
de derece i yüksek içkiler satılma

maktadır. Askerler radyonun hususi 
neşriyatını aiaka ile dinlemektedirler. 

Kadın Terzisi 

CEMAL BÜRÜN 
İlk defa olarak bir ingiliz ticaret 

gemisi yalnız bir dilşman denizaltısı
nın taarruzundan kurtulmakla kalma
mış, bu denizaltının batırılmasına da 

Bristoldan cenubi Amerikaya git· 
mekte olan bir ticaret gemisi topla 
denizaltının teknesini delmeğe mu
vaffak olmu ve denizaltı dalmak iın
k&nundan mahrum kalmıştır. o sıra- Pazartesi günü nkara. P las'a 
da yeti,en ingi!iz torpido muhribi de· ~derek dört gün ınüşterilerine 
niı:altıyı tamamen tahripte zorluk çek ıılık modellerini gösterec ktir. 
memi~tir. • 3920 
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DÜNKÜ LİK MAÇI DA 

Ga atasaray G ·· neşi 8 -2 yendi 

8. T ak.1 m l arı 

Muhafıza 6 - l 
arasında 

galip 

As. Ftı 

geldi. 
• Dfin lik maçlarına hav nın (Üzcl olına

ınruı. ra • meıı az bir acyırd kütlesi öniınde 
Muhafo:gucıi nba mJa devam edildi. ilk 
oyun Muhafız(Ücıi ile Askeri Fabrikafar B 
takımları arasmd idi. Oyuna ilan edilen 
H.attc Nadir Cilesizin dudütıiı ile ba~lan
dı. Her !ki ta ·rm la daha oyunun ilk da • 
·"kal rında netıceyi lehlerine çevirmek 

içln bütiin ıay:rctleriyle blicumlal'öt aeç -
tıle~. Oyunun nctice<ıinl tahmın etmek a
deta gı.içle5iyordu. Fakat d.•kiknlar ilede • 
dıkc;e Askeri Fabrika r gene; ı.akımı b~
kimiyeti ele aldı ve fasıblarla yaptığı 6 
&o e mukabil bır ıol yemek ı;ure iyle maı;ı 
lcazandı. Halrem Nadir Çilesiz oyunu ıiı
cel idare etti. 

GALATACARAY -GÜNE$ 
Bu mac;tan sonr:ı yapıl n Gala asarayla 

Gune A takımları mıısabakası da 8-Z ıri
bi miıbim denilebilecek bir netice ile Ga
}a tasar.ayın lehine bitti. SoD oyunlarında
ki ka<lrolarını az bir de-i iklik llı: muhafa
za eden talcı.ml&r 15.30 da beraberce saha
ya. çıktılar. H;ılln sel:.rnladıktan wmıa 
Galatasanıyın h!icumu ile oyuıa baslandı. 
Jlk hUcumlari7le Gtine, mildafaasmı zor • 
lamıy başlıyan ıı:alatasaraylılar birinc:i 
golu 16 ıncı dakikada Mucip'in ayağiyle 
kuandılar. 1ki dakika ~onra Ha~im ıteriden 
aldığı bir pasla mtıdaf.aayı yaııırk ikinci 
rolü de kayda :ııuvaf ıa.k oldu. U,;t i.iste iki 
gol yıyen güneşliler muk bil hücumlara 
başlamrşsa da 24 üncü dakikada müdafaa
nın bir hatası aleyhlerine bir penafuya 
mal oldu. Galatasaraylılar bu fınıau da ıo
le tahvil ederek U~ilncü sayıyı d& çıkart · 
ular. U tlinluıiii tama.men ellcriae alan p
lat..saraylrlar, dört dakika ıonra ıene Ha-

ştmin ayağiyle dördüncu ıolü de yaptı • 
lar. Dcvrenın 30 uncu d kikaları yakla~
masına rağmen manevıyat arını ul.i bor· 
mıya.n ıriıneşliler mukab"l tehlikeli blic:.ım
Jarıı geçtiler. Ni ekim 37 inci dakıkad:ı 
sag iclerinin aya ·iyle birinci goll rini 
ka~anJılu. Bu ol Galataı ray mudaiaa • 
sını adeta şıı ·ırtu. Topu lılr tunu nısrf 
sahalamıdan w:aklaştıramıyorlardL Gu • 
ntşlıler devre sonuna kadar ıh tünlü ini 
bırakmadılar. Devrenin son dakikosıntıa 
Cahıt Gune in ikinci gollinü de çıkarttı. 
Hahayın böylece 4--Z Galatasarııyın ale
brsıyle neticelendi. 

1 ·inci haytayına ba$l:ındığı ıamıın her 
iki tarafın da btıtün gayrrtlerlni arfct ik
lerı · zükıiyorJu, kat onuncu dal:ıi:;ı -
dan ııonra tekrar hakimiyeti alan Gala. 
tara aylılar dörd.ı de Ha~ımın aya "y e 
olmak ürere birınci devredeki gol adedi
ne dört ııol daha katanık m ı;ı B-2 gibi b -
yük bir farkla lehlerine bıtirdiltr. 

Hakem oyuuu guzel ıdare etti. 

Bu g ün!~ü maçla r 
Bugün Hk maçlarına Muhahz :tcü ı;aha

ın a de •am edılccektir. Program 1udur: 
Harbiye idman Yurdu - Demınror B 

takımları Hakem Mu.t.affrr Ertagun id -
re inc'.e 9.45 de, Ma ke5por - Birlikspor 
A takımlam da Ömer Orel'in id~re inile 
U.40 da, Demınpor - As:.:Cri Fsbrii<. !ar 
A takımları 13.30 da lhs.tn Toremt-n ida
resinde. Gentlerbirliı;-i - Harbiye ldmuı 
Yurdu A takımları ara mda Zıy;t Oranın 
idare edece~i maça da 15.20 de ba lana -
ı:; kur. 
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Bugünk ·· yarışlarda 

,hangi atlar kaza o bilir? 
F ovorilerin isimlerini yazıyoruz 

Bugün soııbah.ar at yan lannrn dördün · 
c tati saat tam 14.30 da Şehir Hipodromun
da yapılacaktır. 'Bugun baz.ı koııular c;ok 
kanııkur. Bilhasaa be mci koıuyıo on lıe,. 

hayvan lcaydedilmivtir. Bu ko,uda kilolu 
muhtettitir. Stadyom idare5l de ikili bah· 
şi bu koşuya koymu~u.r. Bunun bizce doı
nı olm.adıiı kanaati mevcuıtur. Çiınkii bah
si mli~terck idare edenlerın prenslpi az: 
kiıinin çok pan k zaruna ını detıll çok ki-
inin mutedil para kaıanmasını daha doğ

ruıı.u yan$ yerinden ekseri halkın memnuu 
olarak a.det etmesini temin olmalıdır. On 
be atm koştuıl;u bir kotuy.a ikili bahis 
ikonursa orada 210 tane kombinezoıwn n ev 
cut oldu u kola7lıkla meydana çıkar. »u 
vaziyette bılet satıp b ap vermek mec· 
bııriyetınde olan m murun vı: balet alıp 
oyun oynamak dolayı iyle atla alakadar 
olmak lı; ıyen halltm bu muhtelif kombi
nezon kar ısında çok buyuk muşkulitla 
kar ıla&.ması ıhtimali z de ildir. Böyle 
zor ko,,ulnrJa bılmece halleder gibi oynı
yanlar bulunabilir takat kayıp buyilk ollır 
ve neticede zlranlann birdçn tevali et -
mesi dol:ıyısıylc y rışlara gelmiye tovbe 
edenler çok olur. At neshni islah ı:ibi va
tani bir vazifeyi ilzerine alanlilr <lıı bu işin 
aey,rcinin ve meraklıların ı;oklugu nisbı:
ünde ıutınak olaca ını pekala bilirler. o. 
nu.n için hnlkı korumak ve seyirci adedıni 
art ırmak için yedi anan razıa olan ko ·u· 
br ikili bahsin konm.am mı temin etme
lerini ;ıJa ada~lardan rica ederiz. 

Bl RlNCI KOSU : 

Bugünkü birinci koşu satıt koiuıudur. 
İki yatında ve hiç koşu k.a.ı:anmarrıı$ halis 
kan lnıı;iliz erkek ve dili taylara mabıus -
tur, tkramiy i 400 lira mt?safeai 1000 mct
r edfr. Bu koşuya iki uy kaydcdilmi~tir. 

Sigetvar (F. A Clı) 

Gı.irıy k (S. Ba~lantrç) 

Bugüne kadar yaptıkları koşulan n~ • 
ıran itıbare alarak Bay Fikret Atlının Si· 
ıı;eıvar ıunlndeki tayının diıi;erınc na:ıaran 
daha 51.nslı oluuğunu Zllll.."lediyoruz : 

/KJNC! KO$U ; 

Dcirt ve da.ha yukan ya-sta ve hie koşu 
kaz nnnımı bAIİs kan arap at ve kısrak
lara mah u ıar. lkr mıyesi 190 lira m'ı • 
ufc i 2200 aıctrcdır. Bu ko,uya dort hay
van :.:aydedilmlsı.r. 

hakkmda. hiç bir fikir vermemi,tir. Bu
nun için bir çok kişiyi düşiınd~rmekte -
dir. Mesuda rakip olabilecekler Kara U$ 
ile Yukseldir. 

DÔRlJÜNCO KD~U : 

Üç ya~rnda ve ka.ı:ancları yc-kunu 500 1 • 
rayı ıecmiyen halis k;ıı arJP erkek ve 
dişi taylara mahsustur. hramiycsi 2:>5 lira 
Mesafe i 1600 metredir. Bu ko~uya aıtı 

tay kaydedilmiıtir. 

Kılıç ( M. Zul.bdfroflu) 
Snal (lif. Batur) 
Toınuıc:uk ( D. Günday ı 
A ktn (S. Bolr.1!!) 
JUerıç (Ha1im Oncil) 
Ornek (Y. Güçtü) 

Bunlar ara .. mda Tomurcuk biç şüphe
siz arkad ,ıanndan daha şan&ltdıT. Buna 
r.ıkip olabilecekler de l'ı1 eriç ile A~kındır. 

BESiNCi KOŞU : 

Üç ve daha yukuı yaştalcl yerli yanm 
kan inı;iliz at ve kı$ra.klara mahs hen • 
dik:ııptır. lkramiyw 655 lira mesafe;l 
2000 metredir. Bu k~uya on beş yanm 
kan kaydctlilmiı;tir. 

Ceylan (S. Temi!!l) 61 
Basktn (C.Apaytk) 61 
/,lahmurl!! (S. Temel) 6.1 
Poyıa:r (S. Halim) 6J 
Ol~a ( M. Çelebi) 61 
AlceylIJn ( P. At.Jıotlu) $6 
Mirv11.na (F. L. Kar;.osm.rn) S..J 
Yılma:" (R. Kjhyaoğlu) St 
lbni Radyo (S. Halim) 51 
Tunca (M. Ar lay) 5a 
Nonıı (Ş. Atlı) 49 
Yulr. ı'I (N, Saıtın) 48 
S.-ruste (H. Sart) 4i 
Cesur (Y. B11şk:taJ 41 
Suna (H. Eray) « 
Bu yarıs (Üni.İ:n en gilç ve heyecanlı ya· 

n ıdır. Burad bir favori bulup c; ıkarınak 
h~cn hemen imkii.nsı.ı: gibidir. Mamafih 
idmanlara ve atçılar ara ında dü,en riva
yetlere nazaran Bay Seyi t Halimin adan 
ile M.irvana ve Olp diğerlerinden dAha 
şanslıdır.Baskının bu sene gôı;terdiği bil -
yiik kuveti nanrı itibare alanlar da tası -
dığt 63 kilo siklete rağmen kendin! ,ansh 
ıörmektcdirler. 

Kt'klik (S. Demet) ALTINCI KO$U : 

:fce;ı~~k /c'.· ı.:ı~~n) I (Çoli k~usu); Be$ ,.e d ha yukarı yaşta-
Cur:ıp (S. ().1'.an) ı kı h:ılis kan İngiliz at, kısrak ve ldıçlerc 

.. i ,... k ; • ı ki mahsu~tur. İkramiyesi 300 lira mesafesi Bay Scyi• Atuııe.ı n ,., crzu -;mın e • . 
1 ının vas.a bir ko·u J,;a;:an M•~ cılma ı 2800 metredır. 
rıv:ıyeti va~dır. Bu v z,ycltt: bıı ko$uya Bu ko~uya dört halis kan ıirmektedir: 
koşturulmıı1 cnıı ır.tiylenıyor. EE.cr .bu rı· Sokori (Atlı Spor kulubu) 
vaırct d.ı rıı çıkar ve O$mu:ı;a. Ce:ııııın bu T 1. A 1 k /""bu"·) 

· u k lı: a u ( t r spor u u 
yan~ın f vorıa dır. m eczu o~ar&a "'"sı Varç!! ( Arlr spor J:u l ıibü) 
vardır. Tomru (Asım Çrrpın) 
U~v ·ca ;:ot=u : • ~ Bu koşu Ankarada yapılacak ilk mania-

( r:ı ık l:e n ,u): Dör vu rı lı ko~udur. Her halde herkes! heycnnıı 
yaı;• ıu ııa ·an ararı •.: ,.ı~.a . - malı; ı dü$ilrecek dakikaları olac kırr. Bu ııibi 
'.l•rnr lkr mı uı ıo lını ~• 35ın ·· k ek ·• kili 

ıı;;lredir. Bu k~uya ycJı ko~ulardJ favori gos erme P nıu · 
kııycld~l ı ~ır. dur. Çunkiı ~"1 iimidli hayvanın maniadan 

atlnmaması •eya düşmesi neticesinde blc; 
umulmadık birisinin binnci gelmesi çol
kerc görülmüı;tür. Buna nazaran hepsinin 

ı; sut (H. Alpu/;ııı) 
J (f. • Dınç,,/) 

}'ılcl.z S. Ôrkan) 
C1:ylan l'. Bolk n) 

nl: (F- S r:- a o. lu) 
}' .ı f 1 f. • 'c) 
Kaı :. • h. ı.:lu) 

Gce n tıaftıı yol yorgunlu~ıı ve tıLŞılı ı 
67 ılo şİldete ra nıcn ikinci ı;.el. :k çok 
ku'lletl' bir at oldcı~nıı i&bat eden Mesut 
bu yıın ın f vorlsi addcdilm~ 1 ·tedir. Yal ; 
nu tlır.diye kad r hır galop yapıp lraveu 

an5ı m!isavidlr demek hata olmaz. Yal
nız Tomru bu hayvantard3n claha iyidir. 
ittanrıeri reddetmez atlarsa ko1u>-u ko -
•aylı :la kannır kanaatındayız. 

Bu harta çli te bahis bir tanedir ve U • 
ciiııciı ile be~inci koşul r arasındadır. l • 
kili bahis de bir tanedir ve beıinc i koouda
dı r, 

Ordu'da fakirlere 

8.000 çuval fınd ık 

kabuğu dağıtıhyor 
Ordu, 21 a.a. - Her yıl olduğu v t. i bn 

yıl da fındık fabrikıı törleri tarafrnir . fa
kir ha.ika dağıtılm k iızere 2.100 lira kıy
metinde sı:kiı hin çuval fındık kabuğu hal
kcvi sosyal ya dım u be ine teberru edıl
m!ı;tir. Halkevi sosyal yardrm kolu bu 
mııhrukıitı fakirlf.'rin evlerine kadar n • 
letmek i~ini de üıerine almak ıureliyle 
yoksul yuvalara sıcak ve ıefkatli kolla
rıru açmıı;tır. Tüecarl:ınmızın hamiyet va
dısinde her yıl biraz daha arat.an coşkun -
luklar bikes yavrul;ırı !evindirmi~. bu ha
reketleri hal.kımız üzerinde [evkalidc bir 
sempati uyandırıru lir. 

Pol is Enst itüsünde 

ver;lcn ı·on fera ns 
Emniyet Umum Müdürlüğü birinci 

«ube müdıiriı B. Tevfik Besim tara
fından dün polis enstitüsünde (Ku
vctlerin ayrılması ve türk ana yasa· 
sı!lda tatbik sureti) mevzulu bir kcın
ferans verilmiştir. Konferansta B. 
Tevfik Besim k \'etlerin ayrılması e-
aslarını onteskiyo ve J n ]ak Ro· 

so'ya muarı:ıı e raflı bir ekilde iıah 
e miş ve türk ana yaS"!lına temas ede
rek "Bu •eni es:ı.s ı mo<lern t~m iii 
demokra•i tipieri ya ında Türkiye 
ciimhuri eti yeni bir tip yaratmıştır. 
Türk!ye kuvetlcrin ayrılmrı~ıı esasını 
adil etmiştir. Ve mec:li ·in "cl;ihiyeti

ni parlamanter demokrasilerin fev
ki ıde gcni·lctmi tir. arlmana yalnız 
teşrii ku\•et d<'ğil icra kuvet:ni <ie 
yül:letm' •• tir. Devlet rei· liği ile kabi
neyi Türkiye Rü "'k ı1illct ll'leclısi-

nin or.,.anlan haline ifra~ etmi;.tir ... 
demi, ve sözünü şöyle bitirmi tir: 
"- Bu abide bizzat türk inkılabı-

dır. Şerefli 'ianlı lıir türk i\bidcsi. 
Dünya durdukça türkün faziletlerini 
ve dehasını yaşatacak olan bu abide 
karşısında son uz sevgi ve sa gı du
yarız. Çünkü onu biz tür-k cocukları 
yarattık ... 

Harp uzun müddei devam ederse 

ALMANYA NE 
İLE YAŞAYABİLİR? 

1 Poris - Midi gazetesinden 1 

İngiliz - Fransız donanması, bir tek 1- Holanda, Belçika, lskandina\'ya, 
hafta zarfında alman dökümhane ve 2- Baltık memleketleri, 
topları için elzem olan iptidai madde- 3- Macaristan, Yugoslavya, R o -
den tam 110.000 ton " istihsal .. etti. manya, Bulgaristan, 
İngilizler riyazi olaıak hesap elliyor- 4- İtalya, 
lar : ele geçirdiğimiz bu ham madde- 5- Rusya. 
lerden şu kadar mermi, şu kadar tor- Almanya·ya. ltalya'dan doğrudan 

pil, ve en az şu kadar zirb plakasaı ı doğruya idbalat maddcıoi olarak an -
çıltar. cak zayıf bir yard•m gelebilir. O da, 
Fak:ıt bir de halkın ""ıdası meselesine sebze e bilhassa mey,·a gibi şeyler. 

gelelim : Bugiln Almanya'da va~iyet Ifolanda Belçika ve İskandinav}'n 
ne haldedir? Almanlann gıda mad - gibi bitaraf memleketlerden ibaret o
de i menbaları nelerdir ? V e harp o- lan birinci grup da Alman •a'ya keza 
rada ne gibi akisler uyandırdı ? avni neviden gıdava müteallik zahire 

Almanya'nm gırla iktisadiyatını n ihraç edebilir. Almanya bu m mle • 
ü menbaı şunlardır : ketJerden 55 bin ton tere yağı, MO bin 
1- Stoklar ton balına yagı, 57 bin ton balık ve •!5 
2- A. 1 memlekette yapılan istihsal bin ton da yumurta idhal eder. Bu he-
3-- ldbaUit. sapca, bu memleketlerden yaptl •ı id
Evela stokları ele alal ım ; A lman- halat.bütün idhalatını n yansı ile dört-

ların haztrlamış oldu ~u gıda madde - tc biri arasında tahavvül ediyor, de -
!eri stoklarının mahiyeti malılm de • mektir. 
ğiltlir. llu bir sırdır. Yalnız şu söyle- Gelelim ikinci grupa : ikinci kil -
nebilir : Almanya 1937 ile 1939 yılı meye dahil meınleketlcr alman donan
ara.>ıncla yapabil<lig-ini yaptı. Yalıancı ması Baltık denizini el inde bulundur
dö\"izleri ve mübadele ile buğday bi- duğu miiddetce alınanların tazyiki al
riktirdi. Fakat Almanya vücuda ge - undadır. 
tirdiğ-i stokları tükettikten sonra bu Fakat Baltık memleketlerinin A l -
!>tokları yenilemeyecektir. manya'ya yaptığ ı ihracat, bi rinci kü-

İstih:.al : Almanya'da istihsal, mah- meye dahil memleketlerin ihracat ye
sullerin talihine bağlıdır. 1939 yılının rini tutamaz. Hatta kafi mikdarda gı
hasadı ile Almanlar övünse de Alman- da maddeleri veremez. Rusya'ya ge -
ya'da bu yılki hasad rnikdarca fazla lince, bunun için b•r:şey söylenemc7.. 
ise de keyfiyet bakımınuarı noksan _ Sonradan belli olur. 
dır. Avu. turya ve Çekoslovakya bir Gelelim Balkan gurubuna : Burada 
sürü doyurulmak isteyen ağız getirdi. demokrasiler, Almanya ile müva7.ene 
İ!>tila edilmiş olan Lehistan'dan da yapabilirler. Balkan küme ine idhal 

· b d alınanlar bir;iey ele geçiremediler. E- ettiğimiz memleketler, esa en hubu • 
lstan ul Bele iye sarayı sasen ziraat noktasından ivi olan mın- battan başka bi~er ihraç etmezler. 

takalar ruelara düştü. Üstelik, At • Burada et hayvanları da bol olmakla 
manya"da harp. zirai el işlerini mü _ beraber, et, Almanya'nın mutad idha
him derecede hırpaladı ve hareketsiz liltının altıda biri kadar ancak vardı r. 
bir hale getirdi. Binaenaleyh gerek Almanyanın idhalat ına dahil n ebati 
çekler, gerekse !ehliler açı ğı kapata- yağlar da ve~sa da, ha saten sıcak 
mayacak vaziyettedirler. memleket hasılatından çıkan yağlar 

İstanbul valiliği Sultanahmet par
kının karşı ında Alemdar caddesi ile 
Divan yolu caddesinin birleştiği nok· 
tada yapılacak olan helediye arayı 
için istimlak edilecek yerler hakkın
da menafii umumiye kMarı verilme· 
sini Dahiliye Vekaletinden btemiş
tir. 

Norm:ı.1 zamanlarda Almanya'nm İngiltere'nın kontrolu altında bulun • 
bu~dayı kendisine .. güç bela " kafi maktadır. 
geielıilivor<lu.. Almanya'<la et kıtlığ ı \'a Almanya bu idhaliitını nasıl ö-

a vardır. ir ller gittikcc aralıyor. d~. · cck? !htp yuzünden Almanlar 

G.::lelirn bir d:: idhaliita : !n.,.ilizce d · . ~•· . 
E . t • . 1• d~ ı tıcı e !etlere ıtımat verecek sekı de 

cono •. ·~ ı~ım,ı mecm,ı3nın a söy-' - 1 1 d 1 d • 
Şehrimize ;;eLn m:ıliımata gore, El-, ıed>!ii gfoi Almanya icin bn" idh l"t] "-11.,,_a:n para an a o au ı~ına göre 
-d ı k ı el " ' • ~-s a a vazıyet ııe olacak ' .:ı.ztg 3 )'3pt ımı.·ta o.an mo ,.rn ve rr.cnoaı la!;avvur edilebilir : 1 · 

güzel hUktimet binası inşaatı bitmiş Paıis - .Midi 

•re Tunceli vilayetinin b:rçok d::ıirele· 
r ile dördüncü umumi milfettiş1ik ka· 
.argah ı yeni bina}'a ta ınmışttr. 

Bir köyde yang ı. 
İzmir, 21 a a. - Kemalpaşa ka7.ası· 

nın Armutlu köyünde Kıırakaş orma
nında diln gece saat 2 de yan~ın çık
mış ve biı ı.nüddcl onra sömfa, ü.milş 
tür. 

Mülkiye te ftiş 

heyeti re isl i ği 
Dahiliye Vekaleti teftiş heyeti re· 

:stiğinc eski valilerden Evkaf Umum 
Müdürlüğü İdare meclisi azasından 
B. Hakkı Haydar Eksan tayin edil
miştir. 

izmir'de bir tehdit mektubu 
İzmir (Hususi) - Kuzuoğlu çar

şısında kazmirci Salamon oğlu Av
ram sabal1 ıabıtaya müracaatla, dük
kanına bırakılı.lığını iddia ettiği bir 
tehdit mektubu gö:.termiştir. Mek -
tupta "Arsen Lupen" imzası ile bir 
tabanca resmi vardır ve Avraın 'dan 
40 met relik kuma istenmekte, aksi 
takdirde başına felaket geürileceği 
bildirilmektedir . Zabıta, evelce A vra
ma bir pantalon diktirmjş olan O flu 
Rec~p namındaki bir şahı9tan şüphe· 
lenmiş, kendisini aramağa başlamış 

tır. 

Sovyef denizlileri Cümhuriyet 
abidesine ~elenk ko dular 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Hatiçi 

ie Vekilimizi 1stanbul'a getiren Sov
yet bahriyelileri bugün saat 12 de baş 
larında her iki geminin de komutan
ları olduğu haltle Topaneden Taksi- ı 
me giderek Cümhuriyet abidesine çe· 
lenk koymu~larclır. Merasimde deniz 1 
erlerimizden bir m;ifre.ı:e de l ul•ın· 
muştur. Dos denizciler bugiin lstan
bul'un muhtelif yerlerini gezmişl er 

ve heybel i adada deniz l iı-sinde sov
yct bahr i lellleri şerefine bi r ~ay zi
yaf eti verilm i şt ir. 

Bir Çi filosu 
I 

an eu ya 

haya bas. k11 ı yoptı 
Çunk"ng, 2l a.a. - Çin ajansı, bir 

Cin filosu tara r ı rıdan Han keu tay ya
ı e meydanı ıizerinc yapılan bir ba -
klnda 50 japon tayyaresinin tahrip e
dildiği bildirilmektedir. 

Aynı ajans çinlileriu şimal hudu-
unda ıkri hareketlerine devam et· 

tiklerini, düşmanın çekilmekte oldu -
ğumı ve Huand Şaçich ve Taı;ing şe
hir!criııin çinlikr tarafından dün 
zapledil<liğini bildirmektedır. 

Japonların 1 il;\ 27 eyliil arasında 
30 bin zayiat verd ikleri bihliriliyor: 

Çin harb inin durmtl81. için 
müzakereler 

Sangbay, 21 a.a. Çin'ı.le sulhu iade et
mek iç.in yan resmi olar-ak yapılmakta o
lan müzakerelerde iki tarafın vaziyet i ıu· 
dur: 
~jer mare.~al Çankay~ek çekilecek olur

sa Jıtponlar da Çin'deki kuvetlerini geri a. 
lacaklardır. 

Çin ise japoıılarla iktisadi tesriki me
saiyi kabul ediyor, fakat bunu.o kati bi r 
müsavat esasına istina t etmesıni istiyor. 

a .. riilüyor ki ııradakl göril• farkı çok 
b\ıyük t ür. 

So vyet diplomatik faaliyeti 
Londra, 21 a .a. - Manchester G u

ardian yazıyo,r : 
Sovyetler Bi r liği, cvelemir de Fin

landiya meselesinı halle ka rar vermiş 
olmakla beraber , Çin'in batı şimal in · 
de ve Türkistanda ebemiyetl i faali yet 
göstermektedir. Bu memleketlerde 
nüfuz tesis i malaıadiyle geçenl erde 
birçok sovyet subay ve mütehass ıs ı 
hareke t e tmiştir. 

1 ......................................................... ,. 
ı ESKİ GAZETE, MECMUA, l 
f KiTAP 1 
f Bir kilo gazete varhğiyle 
j günde 2 çocuk doyurulabilir! ·ı' 
t Paket yapmaktan başka bir 
l i_in ize yaram1yac-..k olan es- f 
t ki gazeteler i bu hayırlı işe 1 

vermenizi Çocuk Esirgeme j 
Kurumu :.:~.~.~~.:~~.~~: ......... .I 

Fi !andiya - Rus 
a 

yap: 

ması 

"fecek . ' 1 • 
Bern. 21 a.a. - Basler Nachrichten 

ga .ctesinin Stokholm muhabi ri yazı
yor: 

"Finlandiya hükümeti. Moskova'ya 
verilecek olan mukabil tek liflerin tet
kikine devam ctmi~tir. Genel Kurma
yın bir mümessili de kabine miizakere 
sine iştirak etmiş olduğundan lıu mu
kabil tekliflerin askeri mahiyette tıa
ıı teferruatı da ihth•a ettiği ve bil
hassa Aaland adalarının mevzuu bahs 
olduğu an lasılmaktadı r. 

lskandinav mahii ileri, Fin land i va. 
nın maddi fcclakarlıkları ile man~vi 
gayretlerinin kend:sine şerefli bir ba
rış tem in edeceğini ilmit eylemekte 
berdevamdırlar.,. 

SoıJyetler ta.lepleri.ni 
değiştirdiler 

Roma, 21 a a. - "Havas ajansı bildi· 
yor: 
Sovye t bükiimetinin F ina1ndiya'ya 

karş ı önce tasavvur edilen istekler
den farklı istekler ileri sürdüğü bil
diri lmektcdir . 

H elsinki'den İ talyan gazet elerine 
gelen haber lere göre, S ovye ler Bir
liği V iborg limanının terki ni istem i ş 
ti r. 

Antikomintern 
pakt ve Japonya 

Tokyo, 21 a.a. - Amerika büyük 
.!çisi Greu'un dünkü nutkuna bilva
sıta cevap veren hariciye nazın ami -
ral N omura verdiği bir mülakatta J a
ponya'mn Amerika, Fransa ve İngil· 
tere ile olan münasebetlerini tasrih 
ve tavzih arzusunda olduğunu b ildir
miş ve demi~tir ki : 

Antikomintern paktı b•ıgün de ja
pon politikasının ana prensibidir. Fa
kat bu hal S ovyetler Bi rliğ i bolşev ik 

propagandasından is tinkaf ettiği tak
dirde kendisine kar l dü§manlıfı ta· 
zammun etmemektedir. 
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A N K A N A 

PAZAR: 22.Ul.19.19 
12.30 Pro ram, ve mcınleı;ct " ay··ı. 
12.3.5 Ajan.s ve meteoroloji lıab.: ıı: •• 
12.50 Tur mı.ız: l: yuH panorama ·ı o. 

kuyanlar: Kume S• heyeti. ÇJıan : 
Fahire ve Refik F rsan, :i. A tamao, i<u
~e.J l-.am. tılare cdeıı: hsui. Cemil. 

13 .• 0- 14.30 Muıık (k c;iilc oı estrn - ~ef ı 
Ncclp Askın). 
1 • h.uu:er: Dü" ün ıortni. 
2 - J. :Sralıms: Macar dansı, No. 3. 
3 • K rl Konııak: Viyanad:ı gece. 
-4 - Arrıold Meisıer: Bohemya rapsodi· 
si. 
.) - K·ılmann: Minyz.tiır ıuiti: 

a - iki klicuk 1:şan. 
b • Uyu yavrum. 
c • Haydi, ata binelim 1 
el - Ve şarkı söyliyelim 1 

6 - Eiluard Kunneke: Dans ıuWndcn 
Blus. 

18.GO Program. 
18.05 Memleket saat ayarı, ajans ve mete-

or<ıloji babt'rlerl. 
18.25 Müıik (radyo caz orkestruı). 
19.00 Çocuk saati. 
19.30 T _rk mut.iği Çalanlar: Vecihe, Re

ı;at. Ct'vdet Kozan. 
1 - Okuyan: Muzaffer tUcar. 
l - Nuri bey: Bus iik peşrevi . 
2 - ltri efendi: bu~-elik beste. 
3 - Dde - buselik ıarkı: (zülfündedir 
beniın bahtı siyahını). 
4 - lüşat Erer - t. :tı;im. 
5 - Şakir ağa - ~arkı: (ilünbülistanj . 
6 • Tanbud lsh k - ~arkı: (Göniıl YCl'o 

mu bivefaya). 
7 • Selim il l - şarkı: {bir pür cefa bot 
dilberdlrı. 
8 - Behram aga • Buselik saz semalıl. 
2 - Okuyan: Sernah:ıt Öz<lenses. 
ı - Malımut Celalel n P. • karcıgar .. r. 
kı: \Vahı me}"USİ viul n). 
Z • Se!Shattin Pınar - kürdili f3rktı 
(Aşkınla yanan kalbime). 
3 - Rahmi bey - ürdilıhitazkAr şarkı : 
(Mahrumu şevkim). 
4 • • . •• - kiırdilihı, r şukı: (Gönlü· 
mü ba kıı emellerle • 
3 - Oku}an: Saf]ye .okay. 
l · Selwaıtin Pınar • Nihavent prlrı ı 
(Hl! yaşıyor), 
2 - Faiz Kapancı • nihavent arkı: (Gel 
g\ızelim Camlıca'ya). 
3 • Relik Fer$an - suıin-'ik şarkı: (Ca • 
run kimi isterse). 

20.30 Konuijm.a. 
20.43 Türk miı2İıl:i (!asıl heyeti). 
21.30 Muzik (d na mıui i . Pl). 
~.00 M t'mleket saat ayarı, ve ajan& ha-

berleri. 
22'.lS Ajall!i spor -servisi. 
22.2S Müzik (cazban - J>l.). 
23.25 • n.30 Yarınlıi progr m ve kapanıs. 

Bursa' do bir idam kôrôrı 
Bursa. (Hususi) - Bir sene evel 

keresteci Osman'ı parasına tamaan 
bir tuzağa düsürüp tabanca ile öldü r
mekten zanll rizeli Yaşar'ın muha
kemesi bitmiş ve Yaşar idama ınab
rnm ~ mnı::rır. 

aki. iislerine 

er 
Moskova, 21 a.a. -- 18 teşrini evel

de Estonra'ya gelen sovyet kıtalan. 

~u devlet ar:ızisinde işgal edecekleri 
Uslere vasıl ol:nu§lar ve yerleotme" e 
başlamışlardır. Her şeyin intizama 
cereyan ettiği söylenmektedir. 

• m r uı 

· ıyor 
Vasfogton, 21 a. a. - 1 imada şayaıı 

karnaklard:ın haber ahnclığma göre, 
harbiye nez-arc-ti, Birleşik Amerika 
ordıı;u, her biri takıiben kıı:-k bin k i• 
ki ;ilik dokuz seyyar kolordu vücu· 
da getirecek ekilde yeniden tensi~ 
ctmeği diişi.inmcktedir. 

Kongrenin askeri komisyon azası. 
bu programı, dağınık ciliitamlanıı. 

her türlü ihtimale karş ı koymağa ıı.a· 
zır bir topluluk hal"ne getirilmcsirıe 
matuf bir teşebbüs olarak izah ed•· 
yorlar. 

r ony a işgal 

ed ilen orozıye 

yerleşece Alma nlar 
Z üric ı, 21 a a. - G :r.ete de z l)• 

rıeh ya,tyor : 
Polony da işgnl ecr···. rs:"·· 1. 

nalttcdilecek ai:nan el;alli;>e. 1 
• i 

man hariciyesinin s ı·hi3. tıır f11U" 

messiline na:aran ~u suretle tc LJlt C' 

dilmiştir : 
Estonya 
I.e,onya 
I.,itva l 

Ga!içya 
Romanya 
Yugoslavya 
Macar istan 
Cenubi Tirol 

Jf',000 
il:? c n 
-::o ) 

ısc. 
7. o.ooo 
600 ooo 
480.00o 
200.00o 



n 

r 

ı: 

ı: 

el 

a-

el 
n 
r• 
a-

et-
rı, 

eri 
f e 
:a 

or 
an 

·re, 
ika 
ki

cu· 
si~ 

ası. 

rın. 

ha• 
ine 

edi· 

r 

r.1ii· 
it • 

ULUS 

Üç taraflı Ankara pal<tının 
~._..------~------~---___.-----,..,..·--------~------... 

Türk - İngiliz Fransız üç tarafll. 

pal<tının imzasi dolayısiyle 
imza olunması dolayısjyle ~ 

İzvestia gazetesinin· -----------------~---~---~ 

ve 
e 

ral George 
u orasmdo 
eoti edildi 

bir başmakalesi 
Gazeteye gore pakt 

haiz bir şümulü 
büyük siyasi 
vesikadır 

(Başı J inci sayfada) ı 4 8'f&TS i Ut1% & aN1C d'liTJJ7 

dım paktının akdi münasebetiyle bi~. taraf· Üç taraflı paktın Sıvas cer atelyesi inşaatından ba§ka bir görünüş 

Moskova: 21 a.a. - Tas ajansı bil- sovyet devletinin menfaatlerine sadılc 
diriyor: otan Sovyetler Birliği, Türkiye ile 

lzvestia gazetesi başmakalesinde Sovyetler Birliği arasındaki ananevi 
tan Reisicumhur İsmet İnönü ve dıger ta- _ 
raftan Kıral Altıncı George ile B .. Leb;un 
arasında aşağıdaki telgraflar teatı edıl • Türl< mühendislerinin ve Türk 

şu satırları yazıror : dostluk üzerinde spekülasyon esası-
"Metin bugün neşredilen Türk - na dayanan ingiliz - fransız darbesi

Fransız - İngiliz karşılıklı yardım ni zamanında ve doğru bir şekilde gör 
paktı büyük siyasi şümulü haiz bir ve müştür. Sovyetler Birliğinin açık ve 

miştir : imzası vesilesile 
l>!ajeste Kıral Alt1ncı George RA 

LOND 

Türkiye ile İngiltere ve Fra.nsa arasın
ö karşılıklı yardım pakt:nın ın:ızll: edıl -
ı.. ı ş olduğunu Majestelerıne bıldırmekle 

Başveki 1 im izle 
İrak Başvekili 

işçilerinin güzel bir eseri olan sikadır. azimli hattı hareketi Almanya ile Sov 
Bu pakt mucibince, İngiltere ve yetler Birliği arasında düşmanlık to-

Fransa, her hangi bir Avrupa devlei."i ı humu atılmasını tekrar tecrübe etmek 
Akdeniz havzasında bir harb çıkardı- istiyenlerin, "mahirane'' ptanlarını 
ğı takdirde ve Türkiye de bu harbe j akim bırakmıştır. b.lhassa bahtiyarım. 

Üç memleketin bu yükse~ ~ıymett.e . v~
ıika ile temhir edilen teşrıkı mesaı~ının 
bizim için aziz olan barış ve selameti be· 
§er davası için miismir olmasını candan 
dileyerek bu mesut münas~b~tle sadıkane 
ve hürmetklirane dostluk hıssıyatı~ın ka -
buliınü Majestelerınden rica ederı1m· 6 Ü 

JS!t!ET N N 

arasında telgraflar 
Ankara, 21 a.a. - Türkiye - İngil· 

tere ve Fransa arasında kar.~ılıklı 
yardım muahedesinin imzası _ :nunas7-
betiyle, Irak Başvekili Nurı .El Saıt 
tarafından Başvekil Dr. Refık S~~
daın'a gönderilen mesajla Başvek:lı
mizin bu mesaja verdiği cevap aşagı-

Sivosto'ki cer ate yesi 
bugün törenle oçıhyor · 

dahil bulunduğu takdirde Türkiyenin Pakt karşısında Soııyetler 
yanı ba~ında müdahaleyi teahhüt ey· B · r -· · · t" 
!emektedir. Buna mukabil Türkiye y . kıtr ıgAınkıdn ~adzıye '. b' k . . enı pa ın enız e yem ır u-
Akdenızın şark kısmında muhasamat t · · hd tt' - · · ·· 1 · 

t 
. ve muvazenesı ı as e ıgını soy emı 

vukuu halinde ngıltere ve Fransanın e l" kt K d · · b"" .. . y uzum yo ur. ara enızın en u-

Ekselans Jsmet lnönü. 
Türkiye Reisicümburu, ANKARA 

Türkiye, Fransa ve İngiltere arası.n~a 
aktedilen karşılıklı yardım mua,h~desını.n 
imza ını bildiren telgrafınızı buyuk ~r 
mahzuziyct ve memnuniy~t~e 8.~dım. C 
memleketin barış davası ıcın muştereken 
çalırmak hususundaki arz~larını. bu 
muahede kadar iyi gösteren hır delıl. b~
lunamaz. Bu muahede . mcml.~etl~rımıi~ 
arasmdaki münasebetlerın ~u_stemır b 
surette mülhem olduğu samımı dostluk 
ve kartjılıklı hürmeti tetviç eyle°!.ekte , • 
dir. Dostluk tcminatınızdan _cok mutehas· 
6 S 

oldug"umu ve benim de sıze karşı aynı 
• d • arz ve dostlukla muttasıf bulun ugumu .. h . 

s hat ve saadetiniz ve Türkiye cu;n 1;1rı: 
yet"nin refahı için en iyi temennılerımı 
takdim ederim. GEORGE R. J. 

Ekselans B. Albert Lebrun • 
Fransa Reisicümburu, 

PARlS 

Türkiye ile İngiltere ve Franu ar~sıı:ı· 
da karşılıklı yardım paktının imza edılı:nış 
olduğunu Ekselanslarına bildirmekle bıl • 
hassa bartiyarım. 

Oc memleketin bu yijksek. k~ymett~ -:e. • 
ıika ile temhir edilen teşrıkı ~csaı~ının 
b. . . ı"n aziz olan barış ve selameti be· 
ızım ıç .. · ı candan 

şer davası ic;in musmır o ınasını . 
dT k bu mesud münasebetle sadıkane 

ı ıyh~.re tk-arane dostluk hissiyatımın ka· 
ve urme · d • 
b 1 .. ti Ekselanslarından rıca e erım. Ü 

u un JSMET JNÖN 

Ekselans ismet ~nönü . . .. 
Türkıye Reısıcumhuru 

ANKARA 

'Fransa, Türkiye ve İngi.lt~re. arasın.<~.a 
kanıılıklı yardım ınuahedesının ımzası n;u
nasebetiyle Ekselansları tarafından kesıde 
buyurulan mesai beni fevkal~de muteha~
siı etmi~tir. Bu vesıkanı~ Y"?.ksek .eher;ıı· 

t. bu vesikada hem asıl turk mılletıne ye ı, • . r .. 1 
karljı beslemekten hıçbır zaman anı; o . 
madıiı itimadın mu~abele~i~i .'!e heı;ı de 
aynı barış ve terakkı ulkusunun takıbın
de birleşmiş bulunan üc; büyük. ı;ıemleket 
arasında sıkı ve ac;ık bir tesrıkı mesa· 
inin zaman ve rehinesini gören fransız 
milleti tarafından sevinçle selamlanmıştır. 
Gösterdiği nezaket ihtimamımlan dolayı 
Ek~li.nslarına teşekkür eder ve tegayyur 
kabul etmez dostluk hissiyatımın ~ok. sa
mimi olduil'una inanmalarını kendılerın 
den rica ederim. ALBERT LEBRUN 

Fransız ıelaretindeki ziyafet 

(Başı I inci sayfada) 

yük dökümhane de bu kısımda bulun

maktadır. 
Son sistem bir sustahane ile demir· 

dadır 
Başvekil 

B. Refik Saydam 
Ankara 

B .... k Atatürk'ün ötedenberi ta· 
uyu r 

sarladığı ve Irak'ın pek .~akın~a?., a.~-
kadar olduğu ve bugun İnon~ n~~~ 
muvaffakiyetle tahakkuk ettırdıgı 
büyük harici siyasetin yaln~z ya~~~ 
şarka değil belki cihana. temın. ettı~ı 
devamlı sulh ve selametıumumıyenın 
Irak hükümet ve milletinin gıpta ve 
takdirini mucip olduğunu b~_Yan v.e 
bu münasebetle kardeş tür~ cu~hur;· 
yetine uluslar arasında ~ıhakkı~ la· 
yık olduğu yüksek ve cıhan şumul 
mevkii ka7.and1rmıya muvaff~~ olan 
Türkiye hükümetini tebrike musaraat 

haneyi ihtiva eden vagon atelyesinde 
her nevi yolcu ve yük vagonları tamir 
edilebileceği gibi yeni yük vagonları 
da yapılabilecektir. Bu atelyen.i_n .~~: 
susiyeti tav ocaklarının; kok komuru 
veya mazot yerine çeltik köm~ründ:n 
istihsal olunan jeneratör gazıyle ış-

eylerim. Nuri El Sait 

Nuri Sait 
Başvekil 

Bağdat 

Dostane telgrafınızı büyük bir 
memnuniyet le aldım. Kardeş Irak 
milletinin ifade buyurduğunuz tak
dirkar his:;iyatı bizim için çok kıy
metlidir. Hepimizin gayemiz olan 
sulh ve refah cümhuriyet hükümeti· 
nin siyasetinde bir mesnet butur~a 
bundan şüphe yok ki beraberce sevı -
r.ir ve iftihar duyarız. Komşu Jrak'ın 
her zaman dürüst ve dostane olan p~
litikası müşterek menafiimizin temı
ninde bize kuvetli bir zahir olma~ta~ 
dır. Teşekkürlerimi ve hürmetlerımı 
takdim ederim. Saydam 

d5d p.aJVilVJiSUidPS 

e ve Milli Müdafaa Vekilleri, İngilt~re 
~efiri Hariciye erkanı, sefaretler er~~ı 
ve tü~l:. fransız ve İngiliz generallerını~ 

!etilmesid ir. 
F abrikamn yardı~cı tesisatı 
Fabrikanın yardımcı tesisat asati

len evi, oksijen evi, kaynakhan~, kum ı 
kurutma binası, kazan ve temızleme 
evi, jenera~ör gazı istihsal evi, keres~ 
te kurutma evi, vagon muayene evı 
kuru kereste evi ve santral gibi her 
biri baslıbaşına bir teşekkül sayılabi· 
lecek tesisleri ihtiva etmektedir. 

Fabrikllda çalışacak olan mühendis 
memur ve işçilerin ikametleri ve isti· 
raiıatleri ve diğer içtimai ihtiyaçları 
için atelye civarında birçok binalar 
vücuda getirilmiştir. Bunlardan baş· 
ka bir işçi sarayı, bir mektep, bir has· 
tane bir misafirhane ve memur ve işçi
lere mahsus lomanlar inşaası da mu
karrerdir. 
Türk·miihendislerinin ııe türk 

iscisinin eseri 

yanı başında mudahaleyı teahhüt ey- "k d 1 ı· 1 s tl B' 1' - · · . .. . yu ev e ı o an ovye er ır ıgının 

lemektcdır. Keza Turkıye, fransız ve bu denizin mahrecine taalluk eden her 
İngiliz hükümetlcri Romanya ile Yu- seyi dikkatle takip etmesi icabeder. 
nanistana ve~di~leri. gara~tilerden ~.o Türk • fransız _ ingiliz paktı Sovyet
la~ı har?e gır~~klerı takdı~de de mu- ]er Birliğinin bilavasıta menfaatlerine 
da.ıaleyı teahhut etmektedır. dokunmamaktadır. Pakta eklenen pro 

Erzurum hattının 

açılması doloyisiyle 

Basva ilimizle 
Türkiye, müdahalesi Sovyetler Bir- tokolda Tiırkiye'nin teahhütleri sarih 

liğine karşı bir harbi tevlit edebildiği surette tayin edilmiştir. Türkiye ne
takdirde tcahhüdü sakıt olacaktır. ticesi itibariyle kendisini Sovyetler 

..> 

ge eral Ceb ıo 
eril Ut ·a I~ :1ra.flar 

IIalen bir taraftan Türkiye ve diğer Birliğine karşı harbe sürükliyebile
taraftan Fransa ve İngiltere arasında cek herhangi bir harekete iştirake 
neticelenen mi.izakereler geçen ilkba· mecbur değildir. 

Erzurum hattının i~lemiye açılması mü
nasebetiyle, Başvekil Doktor Refik Say
dam ile Nafıa Vekili Ali Fuat Cebesoy 
arasında teati edilen telgraflar aşağıda • 
dır: • 

Ali Fuat Cebf'soy 
Nnlra Vekili 

Sivas - Erzurum hattının işletmiye açıl
ması dolayısiyle gönderdiğiniz telgrafı al
dım. Cümhuri}'et rej ı minin tür:t vatanına 
yaptığı sayısız: iyilikler<len biri ve belki 
birincisi olan ııifendifer siyasetinin bu bü· 
yük başarısının bugün sizin eliniz:le açıl· 
mış olması hepimizi çok sevindirdi. Hak
kımızdaki hissiyatınıza çok müteşekkir im. 
Bilmuk:ıbele tebriklerimin kabulünü rica 
ederim. 

harda vukubulan görÜlimelerin deva- Fakat nihayet pakt bir barış unsu
m:dır. Daha geçen mayıs ayında İn· ru olarak telakki de edilemez. Pakt 
giltere ile Türkiye arasında Ye biraz İngiltere ve Fransa'nın Türkiyeyi 
sonra da Fransa ile Türkiye arasında harbin kenarına kadar sürükledikleri· 
Akdenizde harp vukuu halinde karşı- ni göstermektedir. Bu pakt mucibin· 
lıklı teşriki mesai hakkında hir pren- ce Türkiye Almanya ve 1talyaya kar· 
sip anlaşmasına varılmış bulunuyor- şı İngiltere ve Fransa'nın yanında 
du. Bu iptidai anlaşmalar şimdi da- harp etmeyi teahhüt eylemi~tir. Sov· 
imi anlaşmalara münkalip olmuştur. yetler Birliğinin, Türkiye'nin fran
Bu anlaşmaların imzası arasında ge· sız - ingiliz koalisyonu ile böyle bir 
çen devre z:lrfında beynelmilel vazi- ittifaktan bazı şeyler kaybedilecc~foi 
yet mahsüs bir surette deği ti. İngil· söylüyorlar. Bu ı:ıüpltesiz doğru değil
tere ve Fransa muharip memleket ha- dir. Sovyetler Birlibi, bitaraflığını ve 
Jine girdiler. hareket serbestisini muhafaza ederek 

Doktor Re/ile Saydam 
Saym B11ş~·ekilimiz 

Dok.t.ır Refik Saydam 
Ankara 

Cümhuriyet hUkümetimizin sürekli c;a -
lışmalariyle inşası başarıl.~ıı Sivas • _Er • 
zurum demir yolunu bugul'} resmen ışlet· 
miye açmakla b!iyak bir sevinç duymak
tayız. Çok eski yıllardanueri demiryol has 
retini ceke."l bu aziz vatan parçasının Ebe
di Şefimiz Atatiırk'ün rehberliği ile ve 
Milli Şefimiz İsmet İnönü'nün uğurlu eli 
ile kısa bir zamanda deıniryoluna kavuş
ması sevgili yurtta3larımızın büyük Reı
sicümhurumııza ve ciimlıuriyet hlikümetle· 
rine karşı duydukları yüksek b:ı~lılık ve 
sevgi ile şükran duygularının tezahür ve 
arzına yeni bir vesile olmu tur. Bu şeref
li vazifeyi ifa ederken büyük Milli Se -
fimizin izinde yüriiyen ciimhuriyet hiı • 
kiimetimizin yüksek idareleriyle daha bir 
çok ba!)arılara mazhariyetini diler, derin 
saygılarımı arzeylerim. 

(a.a. - A. F. Cebesoy 

J mzalanan pakt ve yeni bu bloka girmemiştir. Bu hal, barışın 
muhafazası bakımından şüphesiz iyi· 

siyasi vaziyet dir. Bununla beraber Türkiye için de 
Yeni vaziyet itibariyle türk • ingi- böyle olduğu söylenemez. Türkiye en 

liz - fransız karşılıklı yardım paktı ta· yakın bir zamanda politikasında akis 
mamen hususi bir ehemiyet iktisap bulmamasına imkan olmıyan bir ml'
eylemektedir. suliyet deruhte eylemitir. Herhalde 

İngiliz ve fransız gazeteleri Tür- Sovyetler Birliğinin olup biten şev· 
kiye ile bu paktın imzasını büyük bir den dolayı teessür ve teessüfüne sc
memnuniyetle karşılamışlardır. Bu bep yoktur. 
gazeteler, mezkur paktla müttefikle
rin vaziyetlerinin tahkim edildiğini 
bildirmektedirler. Nöbetçi eczaneler 

1-10-939 dan 31-10-939 akşamına kadaı:-
eczanelerin gece nöbet cetveli 

İstanbul, Cebeci 
eczaneleri 1 7 13 t 9 25 31 
Yeni ve Halk 
ezcaneleri 2 8 14 20 26 
Sakarya, Çankaya 
ecıaneleri 3 9 ıs 21 27 
Merkez, Yenio;.ehir 
eczaneleri 4 10 16 22 28 

Dün akşam Fran5ız sefaretinde Gene!al 
W eygand ve General Wa':'el şereflerıne 
bir ziyafet verilmiştir. Zıyafette. Başve· 
kil Dr. Refik Saydam_, Gene\ K~rn:ıay 
Başkanı Mareşal Fevzı Çakma ' arıcı-

ma' ,, ... indeki zevat hazır bulunmu!lk'p 
ı ••- b' vare ta ı 

!arı..· • . ~lyareti parl<LI' kt ır k~~ar çok ıa-
etmış ve suvare gec; va c · · 
mimi bir hava içinde devam etrnıştı(~.a.) 

Bütün pr~Jeteri türk mühendisleri 
tarafından hazırlanmış olan bu atel~e 
·1 demiryollarımızın müteharrik alat 
~= edevat kısımlarını kendi memleke. 
timizde yapmak yolundaki bü~ük P~.o 
gramın ilk adımı atılmı.ş. v~ ılk mu· 
him kısmı tahakkuk ettırılmış bulu~
maktadır. Bu bakımdan, cümhuriyetı
mizin 16 ıncı yıldönümüne tesadü.f :· 
den bu mesut hadise göğsümüzü ıftı
harla kabartacak muzaffer mana taşı
maktadır. Projelerin türk mühendis
leri tarafından çizilmiş ve eserin türk 
işçileri tarafından bitirilmiş olması~ 
demiryolculuk tekniğimiz ve u~u~ı 
sınai inkişafımız bakımından buyuk 
ve parlak bir istikbal vadetmektedir. 
Şu noktayı bir kere daha tebarüz et: 

tirmek lazımdır ki Sıvas cer atelyesı 
türk demiryolculuğunun bir zaferi te· 
lakki edilmeğe değer, türk tekniğinin 
inkişafı yolunda ileri ve kuvetli bir 
adım olmuştur. 

~~ 

1.ıir telgraf çekerek demiryolunun a
çılma törenini tebriketmi ve İzmir'in 
Erzurum'un sevincine hararetle işti -
dik ettiğini bildirmiştir. 

Paktın imzası münasebetiyle, Tür
kiye kurmayı ile müzakerede bulun -
mak üzere Suriyedeki fransız kıtaatı 
kumandanı general Veygand ile ya
kın şark ingiliz kıtaatı kumandanı 
general Vavel Ankaraya gelmişler· 
dir. Türkiyenin stratejik vaziyeti 
kendisine İngiltere ve Fransa tara -
fından verilen ehemiyeti tamamen 
izah eder. 

Bununla beraber, İngiliz - Fransız 
diplomasisi planlarının sadece Türki
ye ile anlaşma aktinden daha geniş 
bulunmuş olduğunu farzettiren bazı 
ahval mevcuttur. İngiliz başvekili 
Çemberleyn avam kamarasında söyle
diği bir nutukta müzakerelerin üç 
hafta evel bittiğini ve fakat imzanın 
Türkiye hariciye nazırı B. Saracoğlu
nun Moskovatla yaptığı müzakereler 
sebebiyle tehir edilmiş olduğunu bil. 
dirmiştir. B. Çembt:rleyn Türkiye ile 
Sovyetler Birliği arasmda mUvazi bir 
karşılıklı yardım paktının imzası ü
mit edilmiş olduğunu söylemiştir. 

Şimdi buna Türk • Sovyet anlaşması 
şartlarının Türkiyenin Türk - Fran . 
sız - İngiliz paktı mucibince kabul et· 
tiği taahhütlerle telif edilememesi yü
zünden ~mkan bulunamamıştır. 

Ankara ve Ege 
ecıanesi S 11 17 Z3 29 
Sebat eczanesi 6 12 18 24 30 

Pazar geceleri nöbet alan eczaneler pa
zar günü de nöbetçi olarak açık bulu" · 
mak mecburiyetimledir. Difer ec;zanc!r: n 
pazar günleri ihtiyari olarak tııtıl yap .. ı· 
!arı kabul edilmiş ve kendilerin~ tebliğ o -
lunmuştur, Harp okuluna iltihak 

eden gençlerimiz 
(Başı 1 inci sayfada) 

~ihak eden talebeden Orhan Arın~ 
· 1 b'r hitabe söyliyerek Ebedı 

.. , .. 
Gen~ harbiyeli nutkunu so~ıuyor 

heyecanı ı d·~· 'f 
Şefin türk gençliğine ver ı.gı ~a.zı e-

i hatırlatmış ve harbiye aılesını ka· 
Y t kları bugünün hatırasını anmış-
vuş u . b . . .. 
tır. Genç harbiyeli hıta esını şu cum-
le ile bitirmiştir : 

"Biz tarihi şao ve erefle dolu ulu 
bir milletin çocuklarıyız. Büyük fe: 
c1 k5.rlıklarla yarattığımız bu şereflı 
t:rihi yorulmak bilm~en azi~ ~c 
g. yretle devam ettir:ccpz. E~ ~ur,~~ 
"el vimiz; Milli Şefımızın yurudugu 
~z;e, işaret bu~urdu~ları_ ·~ık~lü yol· 
d yürüyerek tiırk mılletını dunyanın 

a ileri milletleri seviyesine yükselt· 
en Ş f. . . ~ • h ktir. Ebedi e ımızın manevı u· 
merlarında derin saygılarla eğilir ve 
:ıu gili Cümhurreisimiz Milli Şefimi· 
sev . 

1 
. • . 

ze sonsuz tazım erımızı sunarız .• , 

Bunu müteakip Kani Doyran hey -
k !in öntıne gelmiş, o da komutanları 
eve arkadaşlarına hitaben manalı ve 

~a yecanlı kısa bir hitabede bulunmu · 
tt~r. Harp okuh:• un bir ilim ve fazilet 
kaynağı olduğu kadar. aynı zamanda 
Türkiyeye çok ~e~erli .. komut~nlar 
retiştirmiş şereflı bır ~uesse~en.ın a
dını taşıdığını tebaruz ettırdıkten 
sonıa şu cümle ile ve bütün arkadaş· 
lan namına ant içmiştir 

"- Değerli komutanlarımızın bize 

Erzunım'da açılan yeni binala~ 
Erzurum, 21 a.a. - Dün Erzurum 

istasyonunun işletmeğe açılma töre· 
ninden sonra küşat merasimleri yapı
lan modern halkevi, müfettişlik ve 
vali konağından başka İnönü ilkmek
tebi, zührevi hastanesi, çocuk doğum 
ve bakımevi ve yeni tayyare cemiye
ti binaları ile spor alanının da açılma 
törenleri misafirlerin ve kalabalık bir 
halk kütlesinin huzuriyte yapılmış

tır. 

lzmir'den Erzunım'a selam 
İzmir, 21 a.a. - Belediye reisi Dr. 

Behçet Uz Erzurum belediye reisine 

telkin ettikleri kuvetli imanla, biz, 

icap ederse geçmi teki kahramanlık
lara imtisal ederek aziz yurdun bü
tünlüğü ve cümhuriyetimizin itilası 
yoluncla hiç bir fedakarlıktan çekin -

miyerek çalışacağımıza, bugünkü re
jimi bize emanet eden Ebedi Şef Ata

türk'ün manevi, ve Milli Şefimiz, sev
gili Cümhurreisimiz İsmet İnönü'nün 
gıyabi huzurlarında derin saygılarla 
eğilerek sÖ7. veriyoruz, ant içiyoruz.,, 

Meydanı dolduran binlerce halk 

gençlerin nutuklarını hararet le alkış
lamıştır. Bundan sonra harbiyeliler, 
gene önlerinde bando mızıkaları ol

duğu halde Bankalar caddesini taki · 

ben mekteplerine dönmüşlerdir. 

Heyetler Erzincan'Jan geçtiler 
Erzincan, 21 a.a. - Erzurum hattı

nın açılma merasiminden dönen ve· 
killerimizi hamil tren bugün saat 
15.30 da Erzincan'a gelmiş ve istasyon 
da kalabalık bir halkla beraber asker 
ve sivil erkan ve memurlar tarafından 
tezahüratle karşılannu tır. Burada 
kaldıkları kısa bir an içinde vekille 
rimiz muhtelif işler üzerinde, parti 
genel sekreteri de llalkevi in~aatını 
tetkik etmişlerdir. Değerli misafirleri 
miz aynı tezahüratla saat 16.20 de Sı
vas'a uğurlanmışlardır. 

Sıvas lokomotif. vagon atölyesi ya
rın dokuzda vekitlerimizin huzuru ile 
açılacaktır 

Ron1anya ile 
ticaret anlaşması 

müzak.ereleri 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Türki

ye ile Romanya arasında aktolunacak 
yeni ticaret ve kliring anlaşması mü
zakerelerinde bulunmak üzere ticaret 
vekaleti dıs ticaret dairesi reisi B. 
Burhan lhni Sanuş'un baş'.{anlığı al
tındaki heyetimiz bugün Aııkaradan 
geldi. 

Heyetimiz bugün Topane köşkünde 
bir toplantı yaparak mü,.akerelere ait 
bazı hazırlıklarda bulunmuştur. Ko
nuşmalara pa,.artesi günü saat 11 de 
Topane köşkünde başlanılacaktır. 

Türk - Soııyet ananevi dostluğu 

...... : ................................................. : 
1 

BAYRAMDA KİMSESİZ j 
YAVRULARA i 

i Mesut ve bahtiynr yavru· i 
1 larımzın bayramlıklarını ha- i 
i zırlarken Çocuk Esırgcme i 
f Kurumunun ağuşuşefkatin · ~ 
i de harman yavruları da se- i 
i vindirmenizi Kurum saygı ! 
j ilediler. 1 ......................................................... 

B u c ü n 

U L U S Sinemasmda 

Knh.cahalar kırnlı 
FERNANDEL 

5 KU . 
DEV 1 

Seyahatine çıkıyor 
Bu film<le herkes doya doya 

gülecek ve zevk ne~e içinde va
'titl erini geçireceklerdir. 

Yeni dünya havJ.disleri 
Film çok bi.iylik oldııgundan 

seans'ar 
14 - 16 -18,15 ve 21 dedir. 

10 ve 12 ucuz matinesinde 
Cehennem Yol 

B. Çemberleyn'in beyanatından an 
taşılıyor ki, İngiliz - Fransız diploma
sisi bir Türk - Sovyet anlaşmasına 

bazı ümitler bağlamakta idi. İngiliz ı 
ve Fransız matbuatı İngiliz - Fransız 
Türk paktının Sovyet - Alman dost - ı 
luğu için bir imtihan teşkil edeceğini 
iddia ediyorlardı. Butün bu hal, Al- ı 
manya ile Sovyetler Birliği arasına 

bir kama sa~tan:ıa~ için bazı hesaplar 1 
mevcut oldugu ıntıbaını zaruri olarak 
hasıl etmiştir. Bir taraftan Türkiye 
ile Sovyetler Birliği ve diğer taraftan 
da İngiltere, Fransa ve Türkiye ara · 
sında müvazi paktlar akdi suretiyle 
Sovyetler Birliğini bilhassa Alman -
yaya ve sonra da Fransa ile İngiltere
nin Akdeniz havzasında muhtemel 
düşmanlarına karşı tevcih edilmiş bir 
kombinezona ithal icin bir teşebbüs 
yapıldığı aşik5.r hale gelmektedir . 
Barı§ ve emniyet politikasına ve l ,.1

••••••• 
TL: 2193 
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T. 1 

. 
ZI AAT BANKASI 

Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000000 TUrk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele1en 

Para ·kı·renJere 28.800 Jira 
• verecek ıye 

Ziraat Ban.kastnda Kumbaralı ve ihban·z TaHrtuf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile cı ağı· 

dakı plan göre ikramiye dağıtılacaktır ; 

4 Adet 1.000 Liralık 4 000 [,j r.1 

4 500 'Z 000 .. 
4 .. 250 .. l 000 

4-0 .. 100 • 4.000 .. 
100 .. 50 " 

S.000 • 

ULUS 

Ekmeklik un ve sade yağı alınacak 
Jandarma 1 

Cinai Kilo 

inci Alay Satın Alma Komiıyonu Batkanhfından : 

Tutarı Muvakkat teminat !hale günü aaati Şekli 

Ekmeklik 
un 
Sadcyagı 

647000 
24000 

Lira Kr. Lira Kr. 

80875 00 
24000 00 

6066 00 26.10.939 Perıembc 15 de Kapalı 
1800 00 .. .. •• " •• 

l - Çaııakkalede birinci J. alayının ı. ıı. 939 tarihinden 1. 8. 940 gü
nü sonuna kadar ihtiyacı bulunan yuıtarıda yaıh (2) kalem euakın hiza
lannda gösterilen günde Çanakkalede J. ikinci tabur karargahında te -
ıekkUJ eden satın alma komisyonunda ekıiltmeıi yapılacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat (14) de kadar komis
yona teslim cdilmi bulunacaktlr. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
'4 - İç ve dı! zarfları sahibi tarafından temhir edilmiş olacaktır. 

(4978) 1:51 Ui 

Sotıhk a ~açlar 
Giresun Mü&takil Val ıflar Memurlu~undan : 

Gayri mamul keres c 
metre mikap 

12785 
3182 
l,6i6 
390 

18033 

Cinsi eşcar 

Ladin 
Köknar 
Kayın 

Çam 

Yekfın 

Bcltcr M3 Mı.ıhammcn 
bedeli 
Kuruş 

290 ) 
290 ) 
180 ) 
400 ) 

Teminatı 

muvakkate 
Lira 

2544 

1 - YavuE Kemal nahiyesinde işletme plaru mevcut Kırık Vakıf Orman 
!arından 4 sene 3 ay zarfında kat ve imal ve ihraç edilmek üzere 938 ila 943 
senelerine mürettt'p ma talardan çıkacak cins ve miktarı yukarda yazılı ke
restelik ağaçlar pa;:-arlıkla satılacakur. 

2 - Paz:arlık müddeti 26-9-939 tarihinden itibaren bir aydır. 

3 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiycnler Ankarad;a 
Vakıflar Umum .Müdürlüğü Ziraat Orman Fen t. teri MüdUrlUğUndcn. lıı
tanbulda Vakıflar Başmüdı.irli.ığ\inden ve mahalli Vakıflar İdaresinden al:ı
bilirler. 

Satılık : 
Satılık otomobil - Sevrolet marka 935 

modeli 1251 plaka numaralı taksi otomobi
li. Bııhçeli cvier 81 nwnara,va müracaat. 

3863 
Sıttltlr - Ettik, son durakta 6 oda mut

bak Banyo, s.aircli ba~hanc ve b:ı • ile h
met Pıı~a .M. uı:uo yol No. go Bakkal 
dükkanı. TL. 2147 

3&S2 
Satılılı - Kahve kavurma ve cckmc ma· 

kinesi Simcns dinamosiyie beraber. An
kara Pasta salonuna miiracaat. Tel. 3612 

3886 
Satılık - Yeni ehir AtaLi.ırk Dulvan 

civarında a7da 600 lira irıı.lh apartman. 
lstanbul paıta ulonu ıokak ı;anayi cadde· 
ıi No. 82. Tel: 1953 3gos 

Sat1T1k - hmetp:ışa cıdde:ııinde konfor· 
lu bir bina satılıktır. lır.tanbul pas a ·alo· 
nu :;okak Sanayi c.ıddesi No. 82 M. Tel: 
1953. 3905 

S tıltk - Kavaklıdere ufaltma on met
re mceafctle konforlu apartman satılıktır. 
htımb ıl ı aı;ta ı;a !onu Scn:ıyi caddesi N o. 
sz M. Tel. 1933 3907 

Satı/ıh Ap;~rtmsn - K. ol:lan caddesin
de altında 4 duitkaolı aydı )20 lira ic:arh. 
Sanayi c&ddcsi. No: 82 'rl: 1953 3929 

SatJ1tk Bttnyo - Termcsifon ve küvet 
teferruMiylc. Kanı.oiltın caddesi Mcrkc.? 
ı\pntman kapısmdıı gazeteci B. Mch ~ 
nıettcn sorulması. 3942 

Satıhlı llısse - Yapılmakta ol n balı • 
çelı evlerden B ve C tlplerindeıı satılık 
hineler ·ardır. 1'el: 2406 Bayram C No 1 

• 3949 
Satrlrlr. Apartmnn - Balıkpaıann.da 4 

kııt 4 daireli b1r apartmanlık arsalı 24-0 
linı icarlı %40 borçlu konforlu Tel: 240(ı 
Bayram C No. 1 3!150 

S.ttılık Arsalar - Cebeci. Yeniıchir, 
Maitcpc, lsta:.yon :ırk:ılamıda lmarca par
selli ehvc.o bedellerle Tel: 2406 Bayram 
C No. 1. • 3951 

22 - 10 '"S39 

Küçük il'"'n şartları 
Dört ı:ınrlık küçük ilinlardan : 
Bu defa ıçın JO Kuruş 
1 lu defa ıçm so Kıuııs 
Üç defa ıçrn 70 Kuruş 
Dört de.la ıçın 80 I:::uruş 

Devamlı küçuk illtnlardan her de
fası için 10 lcun.ı nlıtnr. Me&t'la, 
10 defa ııcı;rcdilcı:ek bir illin içın 
140 ırnruı,ı alın3caktır Bir kolay -
lık olmak uzere her uur, ıtelimc 
aralarn d ki boşlukl r nıfü.teıına, 
30 harf itib;ıı edilmiştir. Bir lrii • 
çilk ilirı 120 harften ibııret olmıı • 
lıdır 
Dört satırdıın fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruı a
lı ur. 
Küçilk illl.nların 120 lıarfi ıeçme• 
mesi lazımdır. Bu miktarı gecen 
ilfın l ar ayrıı:.-ı pul tari fı;ine libi • 
dir. 

fettivliği emir subayı yiizb sı Yasar Te • 
lefon: 5552 3923 

Kualılt daue - Maltepe son durak H• 
!altta 4 numaralı ıp rtmaııın üat katmda. 
3 oda 1 hol l hizmetçi odası konforlu Z 
daire kirulıkur. İçindekilere ınliracaat. 

39atl 
Kirılrlc daır~ - Atatilrk Bulvarı mlihcn

dis!er b irligi karsısın<la bıılıc.eye nazır A -
riaı apartmarıının 5 No.lu dôrı odalı daire
li İ kiralıktır. K pıcı;ya nıüraCJlat ohınma • 
R ~" 

Kiralılı - JaıvJanna enstltilııü yanında 
vekliletlcre Le d:ıklk mesnf~ e yeni ya
pd:ın Koçak ıapartmanınd 5 &er odalı dai
reler SO • 45 lira. Yolu yttpılmak.tadır. 1 • 
çlndekilcre müracaat. 3935 

Kiralık - Bak&nlıklıı karaııında bal -
konlu 3 o a banyo, mutf k, el ktr' k, hıı
vaguı hir bölme. Ucuıa. Bakunlıklar kar
tısı Sliıner bakknliycslne miiracaat. 3g37 

120 .. 40 
160 20 

4.800 .. 
3 200 

4 - İhale istizana talil::m GireEun Vakıflar İ resinde yapılacağı il~n Satılık Ap11rtm11n - Atatürlr Dulvarın· 
da 7 daireli 485 lira ic rh yolculuk dolıı-

Kiralık /Jıure - 2 odalı banyo mutfak 
v.a. blr1nci k t. Ycııi ehir ha ita p zan kar
G•&ı (l t. Kurtuluı S.) 10 .No. h.ı Ap., 3 
No.y;ı miıracaat. 393ô 

.. .. 
olunur. (8534-5 21) 15391 yıaty·c Tel: 2-406 Bayr m C No: ı 3952 

DiKKAT: He.aaplarındaki parfl.lar bir ıene ic*nde 50 li
radan atağı düfmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
Fazlaı1ivle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 E liil. 1 Birindkanun. 1 Mart .,-,~ 

1 Razir n arlhlerintle ı;ekilecekt'r 

Yol ınşaa ı 

D. 6 kır Nafıa l\ıüdürlü&Ündcn; 
1- Talip çıkma ığından ye:ı' en 

Y.apah z ı f ust.tliyle eksil n\eye konu-
lan iş : 17882 lira 78 kuruş ke~if b~ -
dclli ve D. U. Milfetti~Hk yolhm ih· 

P. T. VE T. MÜDÜRLOCO 
aat cvcline kadar belediye reiıliğine mal inşaatı. 

iln1Uhaber mnkabillnde vcril,eek ve 2- Bu i ~e nit c •r k şun ardır : 

M 
. . 

1 
• postad olacak geçi meler kabul edil· A- Eksil me rtn.ame i. 

OntOJ ·~ eri miyecektir. (8286 • 5240) 15203 B- Mukavele proje ive resimlet 

Ankara P. T. T. Müdürlüiün- ,. t .. k ke;:jif. 
den : nşaa mu na QSQSI C- Ek hususi ve fenni ~oseler umu· 

Ankara merke.z postanesi gijele· Çane.kkale Nafıa Müdürlü~un- mi şartnameleri, 
rinden kabul olunan mliraıeUitı yuka- den : D- Bu evrak Diyanbakır nafia mü 

k k 
.. J • ı l' ı ~ ı· 1 'k" . dUrlüğünde görülebilir. 

rıya ırı arma uzcre satın a ınan vm- - ~apa ı ı:ar,. uau ay c ı ınc:ı defa 3- · . . 2 11 10 p 1 . • . . k k ·ı k ı 1 k k ' lt k l . şın ı a c ı - . - cnı Je cın montaJ ı ı açı e sı tm~ye .onu1- o ara cı sı meye onu an ıj Çanak- .. .. 11 d N f' d · . d 
'f bed · - 1- 5 k lr 1 vı~ . . gunu saat e a ıa aırcsın e yapı· 

muştur. Kt!ŞL • ~lı .. ı3~ ıra 7 . uru§ a ~ 11yetı Eıınc kazası dahilinde .lacaktır. 
tur. Şartnamesl mudurluk kalcmınden yenıden y;ıpılacak hastahahc binası 4-- Ek ·ı · b'l k · · 13 · alınabilir. l\tuvakkat: teminat SS lira- inşaatı olup bedeli ka~fi 72923 02 ku- 21 1. 

51 
tmk;>·e gıre. 1 

me ı5mk ı. 
d t t klil · 24 b' · · · 93.... · ıra muva ıce.t temınat verme aşa· 
ır. s e erın ınncı teşrın :ı ruştur. ğ d k' •ı. 1 ib k ı.e d 
1 ·· ü ıs (b · · b'l D . • ı a ı vesı"a arı r ı e nıe .ızım ır. 

sa ı gun ant te u ıııı yapa ı e- 2 - u ııe aıt evrak şunlardır A B · · ını·ı · · b'l 
cek1erine dair Ankara nafıa mUdilri- A - Plan k~ . u h1ı1ın e 1 ~,~esme gıre 1 

• 
• • · • 1 · me ıçın e yet vcsı ."ası 

yetınaen veya yapı ve ımar ış en re- B - Eksiltme §artnamcai " • . ' . 
i liğinden alacakları ve 24~0 .No. lu C - Hususi ve fenni §a.rtname sı ~~i~:::. malı yılın;ı aıt tıcaret oda-
kanunda yazılı ve aıkle) bırhkte P. D - Fiat bordrosu meeaha cetveli · · 
T T ild .. 1 .. - .. d ··t kk'l k S- Talıplerın 2·11-1939 per~enbe 

. • m ur ugun e mu e e ı o· keşif hü15s~sı .. •· "h ı · .1 b' 1 k · fi t 1 • (Sl gı) • gunu ı a e aaatınueıı ır saat cvve o-
m1syona m racnat e :me erı. E - Mukavele pro1'esi · · ı··· kl'f k ı 

15141 
mı yon reıs ıgıne te ı me tup arını 

F - Bayındırlık i lcri genel ilrtna makbuz multRbilindc vermeleri. Posta 
ıne i gecikmeleri kabul edilmez. 

L -Tesviyei Hiral>iye ve kirgir in· 6- 4 iincü maddenin (A) fıkraaın -MAHKE 

Ankara Aıiliye 
M hl.emesinden ! 

Jaata ait fenn ~a tname daki Ehliyet •e i · r.ı eksiltmeye ~ıka-
Blrinci Hukuk .1 - :Oalıili elektrik tesisatı ile sıhiy n mı" olan hangi iş i~in istenildiği a-

h.:&i&ata ait umumi fenni artname ~ıkca yazmak uretile ek5iltmenin ya-
Riyaseti Cumhur Orkcr.traııı ilyclerin -

denMahmut Zfyn b:s in tıırufınclıın nıııh • 
kememizin 939.2273 sayısı il~ atılan liO· 
y dı de •i tlrme dl ssrun mahkcmul ııc
ticcs•r.dc : 

E h:'n soyadının Nur y ı yad: !le de i · 
tirilmcit ıurctlyle nrfuıa escil ve illnı • 
na kab'U t myir. o1rr u ere: ll-10-939 
giinilnclc knrar \'C llmı:;tir. 3858 

1CRA VE lf LAS 

3 - İhale Z-11-939 tarihine rastlı- pılacağl giinden en az B glin evvel vi
}·an pr.rıembe gunü saat ıs de Nafia lnyettcn istenilecek ve bu 2aman zar
Müdürlüğü bin aı için{,le toplanacak fında ve ika talebinde bulunmayanla -
komi yon huzurunda yapılacaktır. rın e iltmeye giremiyecekleri. 

4 - Ekııiltm.ye g'r bilme · için ta· {5524/ 5342) 15293 

Sahhk ~am t mru u 
liplcrin en aı: kırk l..ıin lira lk bir binıı 
yaptı"ıM <l ir vesika ile 489S lira 95 
knru \uk mu •;ıkkat teminat ve ihale 
gününden ~ gun evel Çanakkale Vila
yet m kamına ınilracaatla alac;;aklatı 

Dur~unbey Ataç m Devlet Or
man l,letmesi Revir Amirliğinden: 

Ankara 4 üncü lcr 
ğundan : 

M murlu- ehli et ve ika! rını ve ticaret odası 1 Duraunbey Devlet orman ı,ıet
mesi ista yon deposunda istifte mev· 
cut 460 .ıdet muadili 4G6 ınetromik.ip 
021 dc~imctrcmikabı çam tomruğu a· 
çık artırma ile satılı a çıkarılmı tır. 

Bir borcun teml i kh h"'tİ ed!.Hp p;ı. 
rayp ı;evrilmcı;\ııc :.arar .crılı:n bir 11<lct 
Opel m r ıı 1'27 num rnh li!ksı r>loma
bili 25·1 -193!> ~!ı ıaat 10-l2 ar11 md11 
birincl ve 27-10·15139 ı;urü uat ıo. ıı ara 
ilnda ikinci s tı~ı be edlye ın zaycde "· 
)onu 6nUndc y;ıpıla~ktır. 1stddilerin ı.a. 
UJ gÜniı rnil:ı ye c mahall'nde bu U'laca.k 
memurumuza müraca tlıı.n illin oluııu • 

(54G2) J53P7 

YlLAYETLER 

Bir dizel molörü ahna ak 
Gui.anlcp Bclcdiyeıinden : 

1 - Elektrik an ralına ilave edile· 
cck dfael motoruna istekli çıkmadı
ğından bir ay müddetle tekn:ı.r eksilt 
meye konmu_tur. '1:uh;ımmcn bedeli 
••32900" liradır. 

2 - Ek Htme 6.11.1939 pazar esi 
günU acıat on be! te kapalı zarf usuliy
lc belediye salonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme .artnamesi ve buna 
mü tef erri evrak lGS kuruş bedel mu
kabilinde Gaziayintap bclediyesinderı 
alınabi!ir. 

4 - Ek. iltmeyc girebilmek ıçın 
2467 lira "'50" kuru muvakkat teminat 
verilmesi ve kanunun tayin ettiği ve· 
ıikaların gösterilme i lazımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları· 
nı ikinci maddede ya.zıh saatten bir 

veai a ı komt yona verllmesi lazım
ch -

5 - İn}ımt mü d .. ti i,c başiama ta· 
rilıincien itib ren 270 iş ünUdUr. 

6 - Te ~lif .. ktuplan yu arıda y3 
ıılı giln tt~n bir ıaat c ·eline kadar 
maltbtız mukal) !inde komi yona veri i
m si lbımdu. 

i - Posta ile gönderil~cek mektup
ların ihale gtinil saat 14 de katlar ko
misyona gelmi'5 olması şarttır. Posta· 
daki geciknıe!er kabul edileme.>:. "8376 
5~95 15234 

İ nşoat münokosası 
lstanbul Nafıa Müdürlüiünden: 

7-11-939 sah .Uni.ı sut ıs do latanbul
da Naha Mudür!Ui;ü eksi tme komisyonu 
od sındı (21867.14) lira ke ır bedelli fs. 
t nbul Gureba hastan i araı:iaiıı.de yapı· 
lac k Dahlllye nfisi p01iklinik kııımı in
$a tı k palı xarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmu~tur. . 

Mukavele, eksiltme ba)-ındırlık lıı etı 
ienel, hu u i ve fenni şartnameleri pro
je keşif hulllsuiyle buna. mütef erri diğer 
e..,.rak (110) kuruş mukabilin.de dairesin· 
dı: verilecektir. 

Muvakkat teminat (1640 lira OS kunıı
tur.) 

1 teklilerin teklif mektuplan ve en u 
bir teahhfitte (20.000) liralık bu iıe ben· 
:zer lı yaptığına dair idarelerinden •lmııı 
oldu(iu vcsikalarn i tinadeıı İstanbul vi15-
ye!inc mür caatfa ekıiltme t.ar'hinden (8) 
gün evci alınmıs ehlıyet ve 93!1 yılına ait 
icu.ret odası veşlkalarını havi lcapah zarf 
lannı 7.11.g39 sah cUnü saat (14) e kadar 
1atAııbul Nafıa mlldUrlü(ilne venneleri. 

(5237·8341) 15Z6S 

2 - Tomrukların ayrıca ba kesme 
payları me•ıcut ve knl>ukları soyul
mu olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerlnıltn hcsaplanmı~hr. 

3 - Tomrukla::a ait satı ar • 
namesi İstanbul Ankara Balıkesir or 
man çevirge Mü Urlüklerfode ve Dur 
sunbey revir amirliğinde görülebilir 
tomrukların h~her mctrcmikfıbının 
muhammen bedeli 11 ilra 70 kuru tur. 

4 - hteltlilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçelerile 27-L0-939 cuma günü 
saat 15 tc Dursunbey revir amirliğine 
müracaatlan ilan olunur. (8485-5348) 

15303 

s hhk tomruğu 
Dursunbey Alnçam Devlet Or

man İ!lletme&İ Revir Amirliğinden: 
1 - Dursunbey devlet orman işlct

me&i istasyon deposunda istifte mev
cut (762) adet muadili (443) metremi
kap (613) desimetre mikap çam tom
ruğu açık artırma ile satılığa çıkarıl· 
mıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul
mut olup hacim kabuksuz orta kutur 
u-.erinden hesaplanmıştır. 

3 - Toım~klari ait satıi şa{tnamc-

si İstanbul, Ankara, Ballkesir orman 
çe •irb rnüdürl'i :lcri le ve Dursun
l y revir ~ 'rliğinde görülcb!lir Tom 
nı': rı;ı l.ıe •er metre mikahının mu
lrnmmen bedeli (11) lira (70) kuru~-
tut. 

4- !i c ·1i1 ri. ·ı r.. .~ muvakkat 
pey ak~clcriyle ~l.10 .939 s:ılı günü sa 
at 15 •e D:.ırcıunbc • revir amirliğine 
m··r 

<84~1-53'6) 15321 

KAZALAR 

Harta yaptır1lacok 
N zilli Belediye Riyasetinden 
Nazilli belediyc~ince şehrin 1/ 2000 

mikya lı imar haritası mevcut aşağı 
Nazilli kısmının l/1000 mikyaslı tea
viye münlıanili haritasiyle meskun ve 
gayri mcsk(ın 120 hektarlık sahasının 
1/ 500 rnikyaslı hali hazlT kadastro ha· 
rital:mnm alım i .i 2490 No. lu kanun 
hükümlerine göre bu k re açık eksilt 
meye konulmu~tur. Bu işin bedeli keş
fi 3000 liradır. Muvakkat teminat 225 
liradır. 

Eksiltme 17-10·939 dan 6·ll·939 pa· 
zartesi günü sa t 14 de Nazilti bele · 
di c binasında belediye encümeni ta· 
rafından yapılacaktıt. İ!>teklilcr tayin 
edilen gün ve saatten bir sai\t eve] Na 
zilli belediye re.isli-ine müracaat ey· 
leme] ri Hizımdır. 

İst klilcr bu işe benzer iş yaptıkla
rına clair almış oldukları vesikalara iı 
tinauen ihale tarihinden E gün evci a· 
lınm"' ehliyet ve 939 yılma ait tiçaret 
odası esikalarını ibraz etmek mecuu· 
riyetinded'rlcr. 

(8639/5~40) 15392 

·Motopomp ·e hortum almaca 
Silifke Balediyeııinden r 

l - Silifke belediyesi için alınacak 
altı IJ:ygirlik bir yangın motopompu 
ile (250) metre hortum 16-10-939 tari 
hinden itibaren 1.5 gün müddetle nıÜ· 
nakas:tya konulınuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (1000) ve 
ilk teminat (75) liradır. 

3 - Şartnameyi görmek isteyenler 
her gün Belediye dairesine müracaat 
edebilecekleri gibi tahriren tillcp vu
kuunda da gönderilir 

4 - İsteklilerin 31-10-939 tarihine 
ınüsauif salı günü saat 15 de eb.ilt· 
meye iştirak etmek üzere belediye 
Encümenine müracaatları ilan olu· 
nur. 15400 

Kasaba halhazn hartası ahmı IJi 
Daday Kaaabatı Belediye Riya

lietinden : 
Kasabamızın takriben elli hektar 

vüsatinde olan kısmile bu kadar geniı 
liktc bulunan gayrimcskün civarının 
harta işlerini bu huauıtaki Nafia Ve· 
kilcti ~artları dairesinde yaptırmak 

isteyoruz. ihtisası musaddak olanlar 
dan bu i!e taliplerin hektar heııabile 
ve ya götUrü olarak isteyecekleri fi. 
yatla asğari ne kadar milddet içinde 
ikmal teahhüt edeceklerini bildirir 
teklif mektuplarını ilan tarihinden 
itibaren bir ay zarfında bildirmeleri. 

l5401 

Sııtrltk Apnrımanlıır - Ycni&chlrde, Ce
becide, Ankııranın her tar.afında 1 ıenilen 
bedellerle ev, apartmanlar Tel: 2~06 Bay
ra.m C No: ı 3953 

Saulık - Azimet dolayısiyle bir kil -
t!iııhanc bir yazıhane bir toculc: araba ı 
acele Jııtıbkur. Selanik caddesi No. (58) 
Tet: (3115.) 3964 

Sar.ılık - Her ne •i kollebiyon pulları 
satmak ve almak istiyenlcrin Yenitehir 
Karanfil ıokak Özıoy Ap. S No.lu dairede 
Ertugrul Özso;ya miıracutları. 1·eı: 2138 

3g71 

Kiralık · 
KiraltA - Bahceli evler, 2 el durakta 

5 oda, banyo hııvagazı, elektrik ve su çif· 
tc camlı yeni muşamb;ı\ı Tl: 1900 ve 1287 

37!l8 
"ır lıt. - Y&nl•ıahlr Sıhhiye JC"r•••m

d a U~ur Ap. da gayet lrullaruşlr tam kon
forlu 4' odah bir dairesi mliracaat Ti: 
1851/Z593. 3800 

Kiralılı. 5 odalı D1111e - Bakanlıklarda 
Bilge ıokağınıJa 4 numaralı apartmanda 
nezareti kimilc:U S odah, konforlu bir dı&· 
ire kiralıktır. Ap•rtıman, Çankaya cadde· 
sine otuz be metre ve otobüs duraıma 
da iki dakika nıcsafededir. Tel; 6169 

3832 
/Cirı?bl - Ucuz, kullanıelı daireler. Mal 

tepe ilk durak. Oııtün ııokak nihayeti. Yeni 
evler sahası. Duray Ap. tc:indckilere mü
racaat. Tel: 1654. S845 

Kirtılık Daıre - Dört oda. hol, banyo, 
elektrik, bavagazı, su. Önce-heci. K11rtulus, 
Toprakl:k Angın ıokak Hakman aparlı • 
maıu. Tel: 2048-2418 3848 

Kıralık dai111 - Yeni&ehlr Demirtepe 
Unınc; okak 4 No.lu evin yedi odadan İ· 
bıııret olan mu"Pmbah ve vailı boyalı kon· 
forlu daireıi kiralıktır. 3855 

Kır lık Milıs Villa - BüyUlc ve mutena 
salonları havi u.rzi inşa. semti merkezi 9 
oda.it, ka.lorl fc:r •. omlne. gar3j. parke. te • 
lef on ll~h. Muııııit 1er11itle. Telefon: ıımo. 

3862 
Kırı/ık - Bıı.hcoli Evler mahallesinde 

asfalt Uurindc: birinci durakta S od 1ı 6 
numaralı mUstak!I ev kiralıktır. (Telefon: 
3910) 3S63 

Kir11lılc - Doınonti civan. Atatürk li
ıc:si inı;aatı karımnd YC'lfl boyalı apart· 
man 4 oda ı hol ı hiımetıwi odaaı, tam 
konforlu daire. 'Üst kata miıracaat. 

~877 
Kirılılı ht - ltfniye meydanı kurtu· 

luş Ap. 5 oda muthak banyo konfor. Ka· 

Kiralık Dairi! - Yenişehir Dcmirtep~ 
Urunç sokak No. 2 - l apartmanda 4 odıı· 
lı ve hollil bir daire. Her zaman gorüliır. 
Tel: 13'18. 3941 

Kıra/ile Ev - Ön Ceb ci Topr.tklık mev 
klindc No. 153 üst katta S oda l mutfak. 
banyo bel • hol clektri-k teıiaalı \'e kuyu
su vardır. Mur;ıcaııı Tel: 3313 3943 

Kir Irk Daire - Yeni~ebir Havu:ıha~ı 
lnkilllp S. Dı-. Abdullah Rastın ap rtmaııı 
No. S dairesi Genıe 3 o lı l hol. Görmek 
için k pıcıya mür.ıca t. Tel: 3273 394-S 

Kfralık Ap. - Yenişehirde Yüksel Cad. 
Mimar Kemal mektebi karı,ıı ı bahçe için
de büy!ik aalon • lbUyU:k 1 kUçuk od par
ke, konfor. 2 ci lata milr.ıc at Tc.l: 3362. 

3955 
Kiralık Konforlu Daireler - Ycni&e -

hirde Yiıklcl tııdd inde Mim r Kemal 
mektebi kar~ısında yeni ~pılaıı aparuna
ttı n r ottıı KOtr
fo ru hav i kaloriferli daireleri kiralıktır. 
Her gUıı saat 10 illi 18. Telefon: 2497 

2497 
Kıra/ık - Maltcpcdc asfalta p.km ilı; 

oda bir hol konforlu ucuz kiralık daireler. 
Maliye VekUcti blltçe müdttrlilğtinde Ka· 
mil Şahım:. mUracaal. Tel: 3460 dan 120 

396S 

Kiralık. - Y etıiıehirde Mesrutiyet cad
de$İ Konur sokak No. ıs. Geniş 4 oda ı 
bol çok kullanıelı. Uıst kata muracaat. 

3966 

Kıra/ık ucuz Daireler - Maltcpede iki 
oda bir hollü bir oda bir hollü kullanııılr 
iki daire, Görmek İçin Maltc:peıie ebzed 
Rüştüye fiyat için Telefon 1440 3!167 

1 - 2. Teş. dt! Kiraltlı: - Dcmirtepe9e 
Ekonomi solcaimda 10 No.lu npartınanın 
3 od 1 holden ibaret konforlu kullaru~h 
ve nenrc:tli ikinci kau. Aynca eşya yer
leri vardır. 3968 

H.iralılc ve Sıtılılc Ev - Kıv klıdere 
Güven mahallesinde No. -41 içindekilere 
müracaat. 3070 

Aranıyor · 

Tezgiıhıar aranıyor - Terı:ilik işinden 
anlar tc.ı:gahtar ve te:ı:gihtar ynmııfiına th. 
tiyaç v rdır. İkinci Anofa.rtnlar cali. M. 
Oalip Çankaya tcr;ıihruıesine müracaat. 

3864 

Aı:ırsıyor - Yapılmakta olan küçük ev
lerden D . F . tipinde hluc aranıyor. 

Ti: 1536 3&83 

Bayan iır;i 1raruyor - Işıklar cad. Trık
Kfralık oda - t. ohilvalı bir oda lı:ira- ya Ap. Kıdın terziıi M. Adama mUr11ca -

lıktır. '/ cnlcehlr lamct lnönu caddesı Lo- atları. 3898 

p1C1ya nıiıracaat edilmesi. 3878 

7.ım alanı Emeli« ıo :ık. No. 71 3887 
Aranıyor - Satılılt nru, ev, apartman. 

Kıra/ık Dnıre - YeniQelıirde Dikmen İstanbul puta 18tcmu ıokllk Sanayi cadde-
ca\idcs·n~le Yit sokak Eve ü Ap. ılaire 3 ıl No. 82 müracaat. Tel: 1953 9908 
4 oda 2 No.ya milracıuıt. 3890 

Kiralılt - Altı oJa bir aalon kat kalo· 
riferl. lcldon tam konforlu apartman Ye· 
nişehir Sözenler caddesi Yiş 5okak 10 "re· 
lc!on 3028. 3894 

Kiralık - Ye .i~ehir fsmet fnönti cad. 
son durak No. 59 li~ilndi kı.t 3 büyıik ı 
küc:ük odl. l hol banyo. mutfak. havacan, 
elektrik, iki balkon, camasırlık. 3899 

Kiralık - Yenişehir Khımö.ıalp caJ, 
Ataç r.ok. Öze:ıt Apt. da 4 odı ı hol ..,, 
banyolu daire. Müracaat Tel: 3319 39JO 

Kir.tlıJ: Ev - Venİlfchir Selanik ca.dde· 
si No. 37 4 oda ve tderruatı. 3901 

Kiralık Apartman - Genit 4 oda v.s. 
Sabit iki gardirop ı büfe her tUrlü konfor 
cihaz ve teslı;a ı, fevl.!ıılade nezaret. le; ba· 
kınlık kar§11ı Kınlırmak ııokak 4 Tel : 

6046 3!109 

Kiralık - Ycniachir Karıınfil ıolcak U -
lus siacmas.ına bir dakika mesııfede 7 No. 
ıp. 1 ine( kat müıtaldl kapalı iki oda bir 
büyiık bol, su, banyo, konforlu daire 3913 

Kiralık oda - Bayım iç.in :a.ilt "',.;din -
de banyol11 ıilzel, gilnesll. Işıklar cad. Ne· 
cati okulıı y nında t1l~çhul asker soka&ı 
Ne, 23 U ur Ap. Kat 2. 3916 

Kiralık Daıttt - Yenitchir Havuzha~ 
Çellkkale sokak l numaralı apartmanın 
üst katı üç gcnİIJ oda sandık odası her t\lr
lü konfor. görmek ic'n orta kattnkPen: 
ıörütaıck i~in &encJ kı,ırmay au ari mu -

Arınıyor - Dlyubakırda bir <ıtelde ça
h~acak bir kadın ve erkek prsonla bir t
dııre memuruna ihtiyat nrdır, Diyarbakır 
da Uru Palasa ıernitl bildirir mektupla 
milrauat. 39Z7 

Milstaltil Ev Aram101 - Gı:nç bir'. t'llP· 
lomAt 6 odalı ve dah z11 de mil tekil ev 
aramll ·tadır, Tel: 10!17 14960 

Aranıyor - Ulus nıc)'Janına yakın ola~ 
yerde 2 • 3 odalı bir daire aranıy(>r, Ga:rı 
Terbiye Enatilibll ö rctmcnlerinôcn Ya11 
va1;'1 mektupla mUracaat. 3969 

iş arayanlar : 

h arıyor - htanbuldnn g 'mi m tı~r 
bir bayıın terzi timdlllk evlerde dı l:ls clı· 
lcecelttlr. Arzu edenler tclcfonlıı 263 ı~ 
mllracaat edebıl!rler. 3 !> 

Bfr murcbbıytı rf arıyor - Dlplomılı 
bir alman miirebl.ıiye yeni do~ı:nu• vcr;ı 
ufak çocuk bakım iıı'erl arıyor. Do n · 
mahalleiİ Hatun iye c:anıll so'·a!ı No: ~ e 
müracaat. :_:._ 
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MİLLi MÜDAFAA 

Velense olanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

tniayonundan : 
400 : 500 adet velense pazarlıkla satın 

alınacaktır. Hepsine 5000 lira tahmin -~ .: 
dilmiştir. Pazarlığı 24·10-1939 salı. gunu 
taat 11 dedir. K ti teminatı (750) lıradır. 

Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (5414) 15376 

1 !aki kumaş alınacak 
1\1. M. Vekaleti Satın Alma Ko

tnir.yonundan : 
1 - Avcı yeleği yapılmak üzere 2500 

metre haki kumaş pazarlıkla satın _alına· 
caktır. Muhammen bedeli (937~) !ıra 0 • 
lup kati teminat miktarı (1406 !ıra 50 ku· 
ruştur.) . .. ~ t 

Pazarlığı 25-10-939 pazartesı ~unu saa 
15 de v eki.Jet satın alma komısyonunda 
:Yapılacaktır. Şartname ve nüm.une. her ıı;Un 
komisyonda görUlebilir. İstcklılerıı_ı muay
yen günde kati teminat ve kanunı belge
leriyle komisyonda bulunmaları. 

(5445) 14393 

LEVAZIM AM1RL1CI 

Sömikok alınacak 
'.Ankara Levazım Amirliği Satm 

'.Alma Komisyonundan : 
l - Sivas garnizonunun üç taksitte at.~n

lllak üzere (250) ton simikok maden ko • 
rnürU kapalı zıırfla eksiltmeye konulmuş-
~~ k 

2 - Muhammen bedeli (8250) ve muva -
lı:at teminatı da 619 liradır. 

3 - İhalesi Sivas tümen komutanlık 
binuındaki komlıyonda 23-10-1939 pazar
tesi ı;ünü saat 16 da yapılacaktır.. .. . • 

4 - Şartnamesi komisyonda görulebılır. 

bedeli 44577 liradır. İlk teminatı 3343 lira 
28 kuruştur. Keııif cetveli ve şartnameler: 
le plAnlan ait ol.duğu ıubeler~en . bed~lı 
mukabilinde verilecektir. lsteklıl~rın ılk 
teminat makbuzu veya mek~uplanyle 24'90 

1 kanunun 2-3 maddelennde yazılı ve-
sayı ı k" .. 1 "k lariyle ihale gününden se ız gun eve 
sı.l: t nafıa fen miıdürlüklerinden alacak-
vı •Ye · 1 .. .. 'h 1 lan vesikalariyle bcrabc; ıha e gunu ı a .e 
saatından bir saat cvelıne kadar teklıf 
mektuplarını Fındıklıda kol?1utanlık satın 
alma komisyonuna vermclerı • 

(5133) 15096 

Askerliğe dôvet 
Ankara Askerlik Şubesinden : 

1 _ Şimdiye kadar !1'uazzaf askerliğini 
yapmamış tam hızmetlı ve son yoklama • 
larında aeağıda doğum ve sınıflara ayrıl • 
mış olan erat celp ve m_ürettep oldukları 
kıtalara sevkedileceklerdır. .. . •. 

2 _ Kimlerin askere gonderılecegı~e 
dair namlarına yazılmış olan çağırma ka· 
ğıtları her erin nüf~sa k~yıt~ı . oldukları 

hali ve köylere gonderılmı tır. 
m; _e Toplanma günU 24 teşrinievcl 939 
salı güniidür. · · ı 

4 _ Bunlardan bedel vermek ıstıy~n ~r 
bedellerini 23 teşrinicvel 939 pazartesı gu
nü akşamına kadar mal sandıklarına yatır-
maları Jizımdır. . h . 

5 _ Yedek subay yetışmek şartını aız 
mekteplerden mezun ol~p da !uksek eh • 
]" etnamcsi olan kısa hızmet!ıler de 1 -
T~ nisani • 939 da yedek subay okulun
da alunnıak üzere 28-11-939 da ~ubcyc 
geleceklerdir. .. d ·· 

6 - Her er yeni nüfus .cu.z anı ve mu· 
·ı e muhtarlariylc bırlıkte ve toplu 

meliSI V d" bir halde şubeye gelecekler ır. • • 
1 _ Ankara yabancı askerlık ~ube~ı 

mıntakasında mukim bu sınıf. ve dogum.u 
ukarda yazılı şartları haız ol~nlar d1 

ve Y nda Ankara yabancı askerlık şube-
zs~ın~a~üracaat etmeleri. Ve bu ilÜn!n t"bn 

1 kk d t b!iğ mah"'C ııı· 
ı;ı-ibi yabancılar ıa ın a e 52 13 
de olduğu ilan olunur. (5263) 1 

334-316 Muhabere 
'134- 316 Hava 
334-316 Muzika 
334- 316 Jandarma 
334- 316 Gümrük 
334- 316 Onnan . 
334- 316 Harp san.ayı 

ULUS 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Askeriye ihtiyacı için 690.000 kilo 

un pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 27-10-
939 saat 15 de İzmitte askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gı.in İstanbul, An
kara, Eskişehir LV. amirlikleri satın alma 
komisyonunda ve İzmitte askeri satın al
ma komisyonunda görülebilir. 

3 - 690.000 kilo unun tahmin tutarı 12 
kuruş 50 santimden (86.250) liradır. İlk 
teminatı (6468) lira 75 kuruştur. İstekli
lerin belli ve saatinde ilk teminatlariy!e 
!zmitte askeri satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (5471) . 15398 

Karyola tamir e11irilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
132 er karyolası paıarlıkla tamir et. 

tirileccktir. Pazarlıgı 24-10-1939 saat 15 
de Ankara L V. amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. K_ary?lal~rı gö_r~~k 
istiyenlerin M. M . Vekaletı daıre mudıır
lüi:ünc ve pazarlık icin __ belli vakitte kati 
teminatla koın;syona muracaatları. 

(5472) 15399 

ASKERi FABRiKALAR 

4 adet sanh~r ro tulumba ve 
4 adet süzgetli geri f cpme 

r lap~csi a1ma(ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

cliirlüi!Ü Merl:ez Sıttm Alml'l Ko· 

misyonundnn : 

ADLİYE VEKALETİ 

Kiralık büfe 
Adliye Vekaletinden : 

Yenişehirde temyiz mahkemesile Ve 
kalet memurlarına resmi mesai saat
leri .. aricinde şartnamesi mucibince 

'.\'\ l" "b" kahve, ve çay, ve ımonata gı ı meşru-

bat yapılıp satmak üzere binanın bod
rum katında bir oda bir sene müddetle 
ve artırma usulile kiraya verilecektir. 
Artırma 31- 10-939 salı günü saad 15 

dedir. 
Bir senelik bedeli icar 60 lira tahmin 
olunmuştur. 

Muvakkat teminat 4,50 kuru§tur is-
teklilerin bu işe ait şartnameyi gör
mek üzere her gün temyiz binasında 
Levazım ve daire Müdürlüğüne artır
ma günü 450 kuruşlık muvakkat te
minatın mal sandığına yatırıldığına 
dair vezne makbuzile birlikte Leva· 
zım ve daire MüdürHiğü odasında te
şekkiil eden komisyona müracaat et-
meleri. ( 5289) 15227 

VAKIFLAR U. Md. 

Hurda eşya satışı 
Vakıflar Umum Müdürlüğün-

den : 
İkinci vakıf apartmanındaki Leva-

-7-

Sekiz senevi 
arttırma ile 

taksitle 
satıhk 

Emlak ve Eytaın Bankasından: 

ve aç 
emlô 

Esaı Mukadder K. Depozitoız..u. 

No. 

257 

573 

575 

Mevkii ve nev'i 

Misakımilli M. Hanardı sokağında Kadastro
nun 168 ada 17 parselinde yazılı 82 M2. arsa 
Keçiören, Bağlum yolunda Deliktaş mevkiin 
de ev ile birlikte bağın 1280 hissede 360 his-"" 
sesi (tamamı 21.245. M2.) kadastronun 1705 

ada 3 panelinde . 
Doğanbey M. Ta~döşeme çıkmaz sokağı için· 
de 22 ve 24 numaralı evlerin arasında, Kadas-
tronun 150 ada 15 parselinde kayıtlı 168 M2. 
arsa. 

588 Şükrüye M. Ayıt sokağında 16 No. lu ahşap 
evin 32 his ede 7 hissesi (tamamı 132 M2. arsa 
üzerinde Kadastronun 508 ada 3 parselinde 

756 Keçiören, Çoraklık mevkii, Kadastronun 1717 
ada 1 parselinde kayıtlı 8962 M2. tarla: şarkın
da cevizli kır yolu ve kısmen Halil karısı Ay
şe bağı; garbinde Cebeci oğlu Halil bağı; ce
nubunda Raufiye ve Asaf bağı, kısmen odacı 

TL. TL. 

164.- 32.80 

468.- 93.60 

2.352.- 470.40 

51.- 10.20 

Ali bağı; şimalinde emine ve saire bağları 1.075.- 215.-
ı - Yukarda mevki ve mesahaları yazılı emHik, bedellerinin birinci tak

siti peşin. geri kalanı yedi senede ve yedi taksitle ödenmek üzere açık ar
tırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Artırmaya iştirak edecekler arasında mühür kullananların mühürle

rini noterden tasdik ettirmeleri ve miizayede sırasında bedel, mukadder 
kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nispet dairesinde tezyit 

etmeleri liızımdır. 
3 - İhale 23. 10. 1939 pazartesi glinli saat 10 da Bankamız satış komis

yonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı 

ve iki vesika fotoğrafı ile bankamız emlak servisine müracaatları illin olu .. 
nu~ (5214) 15212 İstekliler mczkGr gün ve ıaattc. kanun~n 

2. 3. ncü maddelerinde yazılı ve_r.ıkalar ılc 
ilk teminat makbuzlarını ve teklıf mektup.: 
lannı havi zarfı rıene kanun.un 32. 33. n~u 
maddelerindeki ıerahat dairesinde ter~ıp 
ederek ihale saatından bir saat evci komıs· 
Yona vermit bulunacaklardır. Postada ge

334 - 316 Piyade 
334-316 Kim>: ... 
334-316 Gayrı muslım 

Tahmin edilen hcdeli ( 4000) llrıı olan 
4 adet santrafujlu "tlumb_:ı ve 4 .adet .uz. 
geçli r:cri tepıııe k a!'lpe!>ı asken fnbrıka
lar umum müdürlü ".o;iı nıerkeı sının alm~ 
komi8yonunca 8-11-1939. çarşamb~ guı;ııı 
saat 14 te pazarlıkla ıhale edılccel:tır. 
Şartname parasız o'arak koııı"sy?nclan ve • 
rilir. Taliplerin muvakkat temınıot ol;ın 
(300) lira ve 24-90 numaralı kanıımın 2 ve 
3. mad•lclerir:del:i vc!lnikle l·:rı.,,isy?nc:u ol· 
m•dıkl.,rına ve bu i şle a]ôl·"'d"'r tu~C"ar.dan 
oıduklarına dair ticaret odn ı vesıka.~ıyle 
mezkur giin ve saatte komisyona mura 
caa tları. ( 5406) 15360 

zım anbarında herkese elverişli perde, 
korneş, telefon ve malzemeleri ile 
asma elektrik lambaları, koltuk takı
mı vesair hurda eşya toptan veya pcra 
kende olarak açık artırma ile satılacak 
tır. Taliplerin artırma günü o!ara1~ 
tesbit edilen 27-10-939 cuma günü sa· 
at 15 de ikinci Vakıf apartmandaki 
levazım anbarına gelmeleri ve eşyala
rı görmek veya fazla izahat almak is
teyenlerin de hcrgün Levazım memur· 

pılacaktır. 1 cak olan 120 ton karabük kör ıürü ıs 
3 - Muvakkat teminat (262,50) li- gün müddetle açık eksiltmeye konul-

cikmeler mazeret kabul etmez. 
(5114) 15086 

334 - 316 Top<;u 
334 - 316 Deni.z 
334 - 316 Demı~ yolu 
334 _ 316 Slivarı 

334-316 Tank. 

!uğuna müracaatları ilfın olunur. 
(5216) 15180 

radır. mu tur. 
2 - Muhammen bedeli (2820) J;,.r>

dır. 

334 _ 316 Naklıye 

334 _ 316 1stilık'm. 

Kuru fasulye alınacak ~rtaahh"t nam ~e hcsa~ma 5 ton İnşaat münakasası JANDARMA 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle 
rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 3.11.1939 cuma günü sa
at ona kadar teklif mektupalrım bele 
diye encümenine vermeleri ilan olu-

3 - Muvakkat teminat (211,50) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle· 
rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 27-10-939 cuma günü a
at 10,30 da belediye encümenine mü-

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - lnşa edilmekte olan tamirhane b.~ -
nası ve mUstemilatının ikmal inşaatı mu • 
nıkasası kapalı zarf usuliy!e Çorlu kor 
aatın alma komisyonunda yapılac~k~.ır. 

2 - İhalesi 27-10-1~39 cuma ı:-unu saat 
16 dadır. 

3 - tik pey parası 3000 lira olup ~a~t-
name, keşif ve projeleri 2 lira ~ukahılın
de Çorluda kor satın alma komısyonun · 
dan alınabilir. . 

4 _ 1atek111er kanunun ı_klncl .':'.e U~Un-
cü maddelerindeki bcleeler_ıyl~ dıı:er ıste
nilen vcsaiklc birlikte bellı gun .ve s:Ut · 
tan bir saat evel komisyona teklıf verme· 
lcri. (5117) 15087 

inşaat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Ko · onundan : 
1 - Babaeskidc üç adet t vla eksilt

mesi kapalı zarf usuliyle 24-10-1939 salı 
eünü saat 11 de Çorluda kor satın alma 
komisyonundıı yapılacaktır. 

2 - İlk pey parası 4150 lira~ır. . . .. 
3 - Şartname. keşif. ve proıel~rını gor

mek ve satın almak istıyenler 2 !ıra 91 ku· ru, mukabilinde Çorluda kor satın alma 
komiııyonundın alabilirler: . . .. .. .. 

4 - İstekliler kanunun ıkıncı ve uçıınc~ 
maddelerindeki belgeleriyle birli~te beli: 
cün ve saattan bir saat evci teklıf mek • 
tuplarını komisyona vermeleri. 

(5145) 15092 

inşaat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : . 
1 - Tekirdağında üç a.det tavla eksılt • 

ınesi kapah zarf usuliyle 23-10-1939 pa • 
ı:artesl günü ııaat 11 de Çorluda kor 5atın 
alma komisyonunda yapılacıı ktır. 

Ankara Le·ıazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : . . 

T .. birlikleri ihtiyacı ıcın 9 
ı _ umen k 1 rf u 

taksitte 193 ton kuru fasulye aı alı :ıa bağ~ 
suliyle eksilme yapılarak lmukakv~~:yeonda 

k Evsaf ve şart arı o . !anaca ır. b d 1. 29700 lira ve ılk 
d Muhammen e e ı 1 . 1 
t~~;inatı 2227 lira 50 kurubştur . .. ta~e:~t 1 İ 

. · t ·n 939 c:arşam a ıı:un . 
~·ed~~ı tsetS:~m~rin belli. gün ve s~at~e':n~~~ 

! ·ne kadar teklıf ve temına . saat eve ı . lı • ına vermış o· 
tuplarını komısyon başkan g 15225 
lııcaklardır. (5285) 

Odun a ıncıcak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 _ Tümen merkez birliklerinin ihti • 
. . 9 ta itte 279 ton odun kapalı 

~=~f ~~,ı~iylc eksiltmesi yapılarak muka • 
veleye bağlanacaktır. Evsaf ve ~artları ~O· 
misyondadır. Muhammen bedelı41425 lır~ 
ilk teminatı 3105 lira 88 kuruştur. 1~ .. le~ı 
30-10-939 günü saat 11 dedir. _1stcklılerın 
kanunun tarifatı dairesinde temınat ve te~
lif mektuplarının belli gün ve ratten bır 
ı;aat evetine kadar komisyon başknnl;f~~: 
vermiş olacaklardır. (5286) 

Yün çorap alınacak 
• ı·w• S tın Ankara Levazım Amır ıgı ,a 

Alma Komisyonundan : .. ı nacaktır. Kapa· 
44300 çift ~un ç'?rap2.~ 1

1
_939 perşembe 

1ı zarfla eksıltm~ı 1 nede İstanbul Lv. 
gilnü s:ıat 15 de op ıa .. onunda yapıla· 
Amirliği ııatı!1ııı~ad ~fm~slıso lira ilk te· 
caktır. Tahmı.n e c k tur Şartname 
minatı 1661 _ lıra ~5 ~uş ·· ···mr lstek· 
ve nümunesı komı .Yo .a gobu raber tek· 
li!erin kanuni ve~aıklcrıyl~ en bir saat 
l·r mektuplarını ıhale saatınde 1 . 
ı k · na verıne erı. 

evveline kadar omısyo ( 5322) 15278 
2 - İlk pey parası 4074 liradır.. . " 
3 - Şertname ve keşif proi.elerını ior • k 

nıek ve almak iıtiyenler 2 )ıra 83 k~rui Pı·rı·nç alınaca 
mukabilinde Çorluda kor satın alma o -
ll1isyonundan alabilirler. . . . - "ncü A "rliği Satın 

4 _ İstekliler kanıınuı:ı ıkınc_ı ~e u<;~e!li Ankara Levazım mı 
!tıaddelerindeki belgelerıyle bırklı1~fte k Al Komisyonundan : 
aün ve ııaattan bir saat evci .te ı me • ma ez birlikleri senelik ih· 
tııplarını komisyona vermelerı. 15093 . 1 -. ~;\~~~~ kilo pirinç kapalı zarf 

(5146) uyacı ıçı 
usuliyle alınnca6kltlır9. 39 pazartesi &ünü saat 

·ı .. o kasası 2 - ıhaıı:ıı .. n şa at mu n 16 dadır. 2062 lira 50 kuruş-• S 3 _ tık pey parası 
Anka.ra Le\l'a21ın Aınirliğı atın tur. vsafını iÖrmck isti-

Alma Komisyonundan : . 4 - Şart~~mçc: ~fu~a kor aııtın alma ko-
. d 3 adet tavla elctılt· ytnler her guı:ı 0 orebilirler. 

1 - Kırklarelın c . 10 939 salı misyonuna murııcaatla t "kinci ve üçün-
inesi kapıılı zarf usıılıyle 24· · ima t t kl"\er kanun\ln 1 'k 
Cilnu- saat 16 da Çorluda kor satın a 5 - s e. _, . belgeleriyle hırlı te cü maddelcrındekı b" saat e11 el teklif 
komisyonunda yanılacaktır. belli gün ve 5aatltednn koırr ı.atın alma ko . 

2 - tik pey 4150 liradır. • 1 . · .,0··r · ı ı Çoru d 
3 - Şartname. keşif ve proJeıe· rın9ı 1"ku· mektup arın . bulunmaiarı lllzım ır. 2 misyonuna ver:nıı 15297 

tnelı: ve satın almak istiyenler ıra alma (5323) 
rıış mukabilinde Çorluda kor satın k 
lı:oıniıyonundan alabilirler: . • üçüncü p1• rı· nç a ı naca 

4 - İstekliler kanunuı:ı ıkınc! ~; . belli 
~~ddelerindeki betgelerıyle bırkl .11 ck - A • r-· S t n 
C\in ve saattan bir saat evel te . Ankara Levazım mlr ıgı a ı 
tuplarını komisyona vermeleri. 15094 Al Komisyonundan : 

(5147) ma 40 000 kilo pirincin kapalı zarfla 

k 
1. - : 3•1 t-1939 saat ıs de Ankara 

inşaat m Ün o asası ~~'.lt~:ıi~liği satın alma komisyonunda 

kursun ü!I~ eci, 2 lon (inko 
~ 

fislübeti a1macak 

Muhtelif yiyecek 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum MÜ· Jand rına Genel Komutanlığı 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- Ankaı'a Satın Alma Komisyonun· 

misyonundan : dan : 
Tahmin edilen bedeli (4200) lira olan J - Bir kilosuna 18 kuruş kıymet 

5 ton kurşun üstubeci ile 2 ton Çinko birilen sekiz bin yüz elli altı kilo ku· 
üstlibeci müteahhit nam ve hesabına As· s k 
keri fııbrikalıır umum müdürliığü merke1. ru fasulye ve kilosu yirmi beş uruş 
satın alma komısyonunca 8-11-1939 car · tahminle beş bin altı yüz elli altı kilo 
amba günü s"at ıs te pazıırlıkla ihale e· pirinr ve kilosu sekiz kuruştan on bir 

dilecektir. Şartn.,me parasız olarak ko · :ıı 
misyondan verilır. Taliplerin muvakkat bin be yüz altmı~ kilo patates ve bir 
teminat olan (315) lira ve 2490 numaralı kilosu on iki kuruştan sekiz bin yüz 
kanunun 2 ve 3. ma ide,erınclelti ~esaiklc elli ahı kilo bulgur ve kilosunun 
komisyoncu olm.,dıklarma ve bu. ıııl; a • 
la ad r tüccardan olduklarına daır tıcaret muhammen bedeli yedi kuruş olan 
odası vesikasiyle mezkur ı:iın ve sa~t~~ dört hin iki yiiz otuz dokuz kilo kuru 
kom;syona .müracaatları. (5407) 15 soğ:ın kapalı zarf usuliyle 23-10-1939 

500 adet boş yağ tene .esi pazartesi giinü saat onda satın alına-
caktır. 

satılacak 2 - Şartnamesi parasız komisyon -
dan alınabilecek örnekleri mevcut bu 
eksiltmeye girmek istiyenlerin (400) 
dört yüz liralık ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ile sartnamede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mek -
tuplarını belli gun saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları 

Askeri Fabrikalar Umum M.ü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Komıs-
yonundi\n : 

Tahmin ed!len bedeli (25) l!ra oln_n ~OO 
adet bo' yag tenekesi Askerı fabrıka ar 
umum mii.<lürlüğiı merkez satın alma ko • 
misyonunca 7-11-1939 sah gunü saat 14 de 
pazarlıkla satılacaktır. S~r~ııamc f.a~a ~z 
olarak komisyondan verılır. Ta ıp erın 
muvakkat teminatı olan (1) lira (88) kud
ruş ve 2490 num:ualı kanunun 2 ve 3. ma -
de!erindcki vesnikle mezkQr ıtiln ve saat
te komi yona müracaatları. (5454) 15394 

MALiYE VEKALETİ 

Elektrik tesisatı 
Maliye Vekaletinden : 

ı - Yapılacak iıı: 
Başvekalet ve Maliye Vekaleti bi· 

na:sının ışıklı sınyal tesisatı. 
2 - Keşif bedeli (1381) lira (50) 

kuruştur. 
3 - % 7,5 muvakkat teminat akçası 

103 lira 61 kuruştur. 
4 - lş pazarlık suretiyle 8 ikinci

teşrin 1939 tarihinde çarşamba günü 
saat 15 de Maliye Vekiileti Milli Em· 
Hik Müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - Fazla izahat almak isteyenle • 
rin Maliye Vekaleti Milli Emlak Mü
pürlüğüne müracaatları il5n olunur. 

(5458) 15395 

ANKARA V ALILlCl 

Beıon ü~ me iJleri 

(5072) 15041 

Saman ahnacak 
Janrlarma Genel 

Ankara Satın Alma 
dan : 

Komutanlığı 

Komisyonun· 

l - Bir kilosuna iki kuruş fiyat 
tahmin edilen yetmiş bin kilo saman 
açık eksiltme usulü ile 3. XI. 939 cu
ma günü saat onda satın alınacaktır. 

II - Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan alınabilecek olan ve tes • 
lim mahalli de Ankara lıulunan hu ek 
siltmeye girmek isteyenlerin yüz beş 
liralık ilk teminat ve şartnamerle ya· 
zılı belgelerle birlikte tam vaktinde 
komisyonda bulunmaları. 

(5326) 15281 

ANKARA BEl.EDlYESl 

Kömür olanacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye daire ve şuabatı için 
alınacak olan (7 500) lira kiymeti mu
hammene li (250 - 300) ton Karabük 
kömürü on beş gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

nur. ( 5353) 15323 

Bilya ve d:sli ahnacak 
Ankara Belediyeıinden : 

ı - Otobiis idaresi için alınacak o· 
lan bilya ve dişliye talip çıkmamasına 
binaen pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (3215) lira-

dır. 
3 - Muvakkat teminat (482,25) li-

radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle· 
rin her gün encümen kalemine ve is· 

tek\ilcrin de 27-10-939 cuma günü saat 
10,30 da belediye encümenine müra-
caatları. (541.'>. 15387 

Pavyon yapf mlacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Akköprüde yeni tesis edilmiş 

olan 2 numaralı fidanlıkta yaptırıla
cak olan oturma paviyonu 10 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1213,95) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (91,05) lira · 
dır. 

4 - Keşif cedveliyle proje ve şart· 
namesini görmek istiyenlerin her gün 
encümen kalemine ve isteklilerin de 
7-11-939 salı günü saat 10,30 da beledi
ye encümenine müracaatları 

(5415) 15388 

Otobüs bekleme yeri 

yaplmlacak 
Ankara Belediyesinden 

1 - Ulus meydanı ve Keçiören te
pebaşı mevkilerine yaptırılacak iki a· 
det otobüs bekleme mahalline talip 
çıkmamasına binaen pazarlıkla yaptı· 
rılacaktı r. 

Muhammen bedeli 3 42 lira 30 ku
ruştur. 

3 - Muvakkat teminat (591) lira 
(30) kuruştur. 

4 - Şartname ve keşif krokisini 
görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 27-10·939 
cuma günü saat 10,30 da belediye en -
cümenine müracaatları. 

(5417) 15389 

Kömür alınacak 

racaatları. (5418) 15390 

D. DEM1RYOLLARI 

Tahmil ve tahliye işi 
D. D. Yolları Satın Alma Komia

yonundan : 
Polatlı deposuna 1939 - 1946 yılı 

zarfında gelecek olan makinelerimize 
kömür verme ve depo civarını temiz
leme işlerine mukabil curuf arasın -
dan toplanacak yanmış koklar ıalmak 
için idareye ayda üstelik üç lira ver
me i !eri 30-10·1939 tarihine müsadif 
pazarte i günü saat 15 de Haydarpa
şada gar binası içinde birinci işletme 
kamisyonu tarafından açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Senelik tahmin bedeli 120 lira olup 
muvakkat teminat 9 liradır. 
Şartnameler birinci işletme komis -

yonundan ve Polatlı istasyonundan 
parasız olarak verilebilecektir. 

(8089-5110) 15056 

Bir (i;t duba \'a tmıa·ak 
D. D. Yolları Satın Atma 

misyonundl'\a : 
23 metre uzunluğunda ve 9 metre 

genişliğinde ve 2.70 metre yüksekli
ğinde ahşap bir çift yeni dubanın in
şası ve bu dubaların biribirine bağ
lanması ve 150 günde devlet demir· 
yolları Haydarpaşa limanında te !imi 
kapalı zarf usuliyle ek iltmeye kon
muştur. Muhammen bedeli "35502" li
radır. Eksiltme Haydarpa ada Gar bi
nası dahilinde birinci işletme komi • 
yonu tarafından 27-10-939 tarihine 
müsadif cuma günü saat "11" on bir
de icra edilecektir. Bu gibi deniz ve 
saitini cvelce hüsnü suretle yaptıkla
rına dair bir ehliyet vesikası ile bir 
likte teklif mektuplarını mazrufen 
aynı gün saat ona kadar komisyon re
isliğine vermeleri Uizımdır. Posta ile 
gönderilecek teklifler için postada 
vaki olabilecek teahhürler kabul edil-
mez. 

Muvakkat teminat "2570" lira "15" 
kuruştur. Fenni ve eksiltme artna· 
meleriyle mukavelename esasları ve 

Ankara Belediyesinden : planları idaremizin Haydarpaşa, An· 

Ank ra Levazım Amirliği Satın yapılac~~~~mmen berlcli 11200 lir~ ilk te: 
Al K · ndan : .2 - 0 liradır. Şartname ve umunel!ı 

l'lla omısyonu k "k" böliik· mınatı 64 .. "tür kinde kanuni ve tı· 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli 1455 lira 88 kuruştan 
ibaret bulunan Ankara - İstanbul yo· 
lunun 91-f 900 kilometresindeki men· 
fezin ayaklarının beton armeye çevril· 
mesi i i 26-10-939 perşembe günü sa
at 15 de vilayet daimi encümenide i
halesi icra kılınmak üzere pazarlığa 
konulmuştur. Muvakkat teminatı 102 
lira 82 kuruştur. 

1 - Su İşleri Müdürlüğü için alına - ı kara, İzmir veznelerinden 179 kuruş 

---·------------------------ mukabilinde alınır. (7948-5074) 15081 

2 - İhalesi 3.11.1939 cuma günü sa
at on birde belediye enetim ninde ya-

lU 1b:- Çcrkesköy~nde ya~!ıace plhn\e· da· komisyo;da g~~~ika~ı da bulunan teklif 
b"!" ır pavyon kesı! c~tve ~ v alı zar' i . , caret 0

1 ası ın aat 14 de kadar komiıyo • 
hı ınde yapurılacagın an ap rtei nü mc\ctUP ar n. (5373) 15314 
alesi 23 • 1. ci teş. - 939 paza esif na veriJmesı 

•aat ıs de v pılacaktır. Muhammeı 1 k 
Ka em yiyecek a ınaca 

(( rn;syonundan : 
. 1 -· Satın Alına o 

Ankara• Leva7.tm Amır ıgı tHALESİ 
Muvakkat Tarih gUn saat 

Miktarı Tutarı · u ,... Lr. vr. temına 
'- 1 nııi Ton r- - p E • 16 .....__ ----·- 6. 11 .939 ... ıteısı s - 28600 2145 9.ıt-939 .,.areamba 16 
,/iır eti 110 25400 1905 9_11_939 Per§embe 16 

u1 r 635 5 00 1155 . 
l<uru ot 440 1 4 . tan üc kalem erzak Tekır 

1 . }'ki rinin senelik ihuyac;ln[ı ;ad uşuliylc eksiltme ure 
d - 1'ekird::ıii tümen bır 1 e tars fından kara 1 

ti dınaa tiımen satınalma komısyonu . "hale ııün ve saatları yukarda 
'l c satın lınacaktır. muvakkat tcmınatı 1 

t" 2 - Alınacak crzakın mikdarı . 1 1 birllt.te arl• ::'"'"en kl)mİs· 
osterilmiştır. un ist edifi vesıka ara (5324) 15279 

)' 3 - isteklilerin belli gürıde kan\ın 
ona müracaatları ilan olunur. 

3 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
mektup ve makbuzunu ticaret odası
vesikası ve nafıa M. den alacakları eh
liyet vesikaları ile birlikte sözü geçen 
gün .,.e saatte daimi encümene müra
cııatları. 

Bu i e ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müd"irlüviindc görebilecek-
lerdir. (5462) 15396 

BALAST MÜNAKASASI 
Devlet Demiryolları 3. Üncü lıletme Müdürlüğünden 

Yeri, miktarı ve muhammen bedeli muvakkat teminatı a ağıda yazılı cedvelde gösterilen balast 2490 sayılı 
kanuna tevfikan kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

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

teklif mektuplarını havi zarfları 2490 eayıh kanunun 32 ve 33 üncü maddelerindeki tarifat veçhile hazırlı yarak 
ihale günU olan 31.10.1939 tarihinde saat on beşe kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde tes 
lim etmiş bulunma1arı lazımdır. 

Bu baptaki şartna!lle ve mukavele pıojesini Balıkesirde işletme yol baş müfettişliğinden parasız alabilirler. 
c 

Ocağın yeri Kilometresi Cinsi lhale edilecek Bir metre mikabınınMuhammen bedel Muvakkat teminat 
miktarı muhammen tutarı lira lıra 

l.zmir • Ban- Yeniköy Y.\rmalardan metre m"kap bedeli 5500 412,SO 
dırma hattı civarı 258·268 küskü ile 5000 110 kr. 15259 
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o ----- -- = -- ---§ Kzılcy Cen1iyeti umumi merkezinin yardımcı ~ 

-astobakıcı Hemşire kurslan § 
---- -= KIZILAY CEMiYETi UMU \.11 MERKEZİNDEN --- -: Cemiyetimiz tarafından barb, kıtlık, muhaceret ve emsa- : 
E )i ahvalde zuhuru muhtemel hastalıklarla yapılacak müca. : 
:; delede ve bilha.tsa seferberlik esnasında hastanelerde Kızıl : 
: ay e s hemşirelerine yardımcı sıfatile çalıştırılmak üzere : 
; (GÖNÜLLÜ HASTABAKICI) yetiştirmek için 2 ikinci- : 
2 teşrin 1939 perşembe gününden itibaren Ankara N""mur.e ; 
S H stanesinde kurs açılacaktır. Meccani olan bu kursa a!\aeı : 
E da yazıh şartlan hai:z olanlar alınır: § 
- 1 - Kadın olmak, : = 2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak § 
: 3 - En a.z ilk mekteb tahsilini bitirmiş olmafr. : 
= aydedilmek ve dersler hakkında malumat isteyenle- : 
_ rin An <ara Nümune Hastanesi Başhekimliğine 15 birinci : 
E t ;: 1939 dan itibaren her gün saat 13 den 15 e kadar. : 
E h>. ;i( v ikalarr ve nüfus kağıtları ve iki adet vesika foto?· : 
E raflar"yle müracaat etmeleri rica olunur. Bu ins nt v 1He- : 
E: ye ııefik ve hayır sever hem~irelerimizin teh 1ükle koşa· : 
: caklarma kaniiz. 3796 :: 
':{ıııııııııııııııııııııııııııırrıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııır 

939- 940 senesi mahrukat 
< nununun tatbik olunduğü 
yerlerin nazarı dikkatine 

tibank mohru at 
ro undan: 

Heyeti Vekile kararı ile- 939 • 9<\0 kı ında mahrukat kanununun 
tatbik edildiği (Bahkesir, Bandırma, İzmir, Bayındır, Buca, Borno· 
va Menemen, Ödemiş. Tire, Torbalı, Uşak, Mani a. Alaşehir, Salih· 
li.'Turgutlu. Akhiar, Klrkağa), Soma, Afyon, Dinar, Sandıklı, Çay. 
Bilecik, İnönü, Osmaneli, Burdur, Eskişehir, Adapa2arı, Kütahya. 
Tav·anh İzmit Darıca, Gebze. Sapanca, Karaman, Konya. Argıt-

• ' 
han, Cumra, Ereğli, Ilgın, Kayseri, Niğde, Sıvas, Samsun, Çar am-
b:ı, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Malatya. Giresun, İnebolu. Sinop. 
Trabzon, Sürmene, Hopa, İsparta. Ordu, Fat a, Ünye, Akşehir. A
ma ya, Edirne, t tanbul, Kırklareli. Çankm, Riıe. Bozöyük) şehir 

e kasabalarında mezkur kanunun şümulüne giren devaır mi.icasesa 

ve sair binaların soba ihtiyaçları için kok, sömikok, briket, lin •it ve 

taş kömürü gibi kurumlu ve dumanlı kömürleri kurumu ve dumanı 
ile Lıirlikte yakacak ve soba borularını tıkamıyacak, sıhhi. fenni, 
metin, zarif ve ucuz muhtelif boylardaki sobalarımız yukarda ismi 
gc c yerlerdeki mahrukat ve soba acentalarımız taraflndan satıl
maktadır. Alakadarların ajanlıklara müracaatları ilan olunur. 

( 5432) l 5366 

1 
e li ve Avrupa ma u atı s ~ 

, kull ışh ve ucuz soba çeş"d-
lerini, 

OOPE TİF E İ 
sında bulurs nuz. Ortakv ma az 

la a müsai 
yapıhr. 

taksiti rle mua ele 

,:!111111Jll11111111111 llllllllllllllll ····•ılll11111111N11111111111111111111111~ 

= --çç ----
. -
ın = ---- Yeni getir ti!i ve en mü külpesent mütıeri1erini hayrete hıra- :; 

:; kacak zengin TÜL SERG1Sİ'ni muhakka • geziniz.. 3946 : 

':1111rııııırıııııırıııırıııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııır 

Böhıeklerden idrar torbasına kadar 
yollardaki has alıkların mikroplannı 

kökünden temizlemek için 
HEL l")BLÖ kullanınız._ 

elm 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttı
nr. Kadın. erk.ek idrar zorluklarını , 
eaki ve yeni belsoğukJuğunu. meaane 
iltihabını, bel ağrısını. , ık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak- halle 
rini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumların, mesanede tcışl:ırın 
teş.:k .. !lime mani olur. 

DİKKAT : llELMOBLÖ idrannızı 
temi:ıliycrek mavileştirir. 

Sıhha Vekale inin ruhsatını haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR.. 
7259 
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ZÜMRE 
TÜRK SANA Yll HA~!JlYE ve MADENiYE F ABRIKASI 

HALiÇ - l<ARAAGAÇ - İSTANBUL 
TELEFON: 43214 TEL. ADRESi: ZÜMRE 

LOHCULD it 
lÜHRf 

I~Öı 1ÜR SOB LARI 
- m'c.·e'İrr.izin itk soba fal;ri~casmm 15 enelik tecrübesi rnah

su:ü;:Jür. 
KULLANIŞ . KONFOR - r::KONOMI . UCUZLU~' 

br cins kömürü ko 3yhkla yakar. 
Bü'ü'l zevkleri okşay cak evsafta ve muhtelif. tiplerde !iade:, 

k:- r.ılu ve emaye cin:;lerde oda, salon, apartman, deriba.ne ve 
lrnğuşlarm teshinini temin edecek eb'adda sobalar. 

YENi KAT ALOKLARIMIZI lSTEYlNlZ. 7257 

llllllJf llllf fllf 111111 Jt l'llilf i.ii.llJllllillillf llllJf lllllllJllJJllllllllJtllll 

:······· .. ····-·---· ............................ ..._ ......................... - .......... '''''''j 

İ FRA t lZCı 'E İ G!LiZCE ı ~:{ LERİ i 
i M.üteha sıs bir profesör tarafından en seri bir metodla hususi ve l t münferid dersler verılir. l\1ektep lalebeleriyle müzakere yapılır. f 
1 · Ücret ehvendir · Her gün binat veya mektupla Yeni .. ehir lskit- ı 
f lcr cadd~si Birlik Apartmaııının 8 numaralı dairesine (Prof. C.) J 
t rumı :ı:u ile murC"t:ıııt. {rtüraca::ıt o;:ıatları: I8. 20) ye kadar her gün 
.............. " ............................................ " ................................................. l 

resmi rul satını haiz 

Türkiye Damir ·e Çerr· 
müessesesi Müdürlüğünden : 

bri ~ la ı 

Fabrikalarımız istih ôtından . 
Pik demir 
Kok 
Ham Katrı"n 
Yol katranı 
Zift 

il 
i ı 

satış çıkar lmı~ ır. 

Kreozot Yağı 
Benzol 
ince ve Orta Naha 
Ham Naftalin 
Kok Tozu 

.ııJllllllSllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllJI!;_ -
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ek bayili v i l1akkında --------- Bele iye reisliğinden : = E Şeh'rde ekDlek satışlara muhtelif yerlerde ve gayri nhhi -
: şutlar altında yapılmakta olduğundan buna mani olmak ! 
: üzere Belediyece ittih:u edilen karar mucibince ekmek : 
: t:3t•~lan ya mü~takil ekmekçi dükkanlarında veya bakkal i 
: dükkanlarrnd«Jn müfrez, bakkaliye e~ya&iyle ve diğer mad· .. 
E d .. lerle h"ç bir surelte tem s olmıyacak fekilde ha.z1Tl.ana-
: cak müstakil mahallerde yap lacaktır. Batka yerlerde ek- ; 
;: me't s:ıtılm cır ya ak-tır. l-. ıe"'iCt't ekmek bayilerinin işlerini : 
: tasi'ye e-t e'c ve yeniden bayilik apmak isterlerse tsbit o- : 
: l •n n . artları ha.iz dükkan ted<'.rik ebnek üzere 1 Kanunu E 
: ev~t 1939 tar'hine kadar mühlet verilmiştir. = 
: Ş rtlan öğrenmek · s İyenlerin Belediyeye müracaatları : 
: lü7. 'mu ilan olunur. (5430) 15367 _: 
":iııııııırrııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııır" 

PLASTİK SANATLA ATELYESİ 
(RESiM • HEYKEL • DEKORASYON) 

Nurettin Ergüven 
Talebe kaydına başlanmılitır. Her gün saat 14 den 20 ye kadar müracaat 

edilebilir. !stiyenlere tarifname gönderilir. (Müessese Maarif Vekfileti 
Milli Talim ve Terbiye dairesinin tasvip ve mü aadesfyle tesis edilmi,tir.) 
Fakülte ve yüksek mektep talebesi için ak am kursları açılacaktır. AdrN ı 
Ankara • Yenişehir İsmet İnönü Caddesi No. 45, 3917 

D' " f I ı. / Ün11l ve 5-40 hisse i Rııa Çevik nıımlann-'( came ·an yap iri acatt d:ı lıayıllı tarlnnm tah<lidi lstenildiıii ndeıa 

1 

ala a ve illsi i bulunan 1-1 l-939 tarihine 
müsaJif çnrs:tmbıı gimıi mahal 1 lnde tab • 

Siyasal Bilgiler Okulu Satm Al· k'k meınuruna mürncan tarı ile ltlrazları-
m3 Komisyonundan : nr bildirmeleri ve huJut kr>m$ulan • 

nın d~ aynı ııi'nde met.kur m halde mulua. 
Siyasal Bilgiler okulu jimnastik sa mııl.ırı iliin olunur. 

lonu birnı'tınna aç•k ek .. ihıne ile demi .:=:::-.::::""'.:-===~~~==::::=:~; 
bir camekan y:ıpdırılacaktır. Ke if be- .1llllllilllllllllllllllllllllllllll 111 
d~li 561 Jira'lır. İlk teminat 42 lira 11 : 
kı ruştur. Eksiltme 30- teşrini evci : 
-939 pazartesi günü saat 15 de Ankara ;: 
mcl-tcpler rl uhasebecili inde } apı!a • 
caktır. Ke if evrakı ve şartname heı -

I:n nefis bisküvit çikolata 
ve ·ckerlemcler 

S L R 

-= ------= -
gün mektepte göriilelıilir. (522) 15182 : Fabrikamızın Ankarada yeni 5 

: açılan şubesinde bulunur. Nitan :;: 

-
Ankara Tapu Sicil Muhafızlığın

dan : 
: kutuları itina ile yapılır. Dikkat: 2 
: Rt:klam fiatlarından istifade edi· : 

. -
Giilviranda Kale gorunmez n~m _ nız. : 

zerdali mevkiinde şarken yol şimalen Ali : Adres: Anafartalarda Çiftlik : 
Mahir vercse~i garben Yayamlı oıtlu ve- : satış mağazaları karşısında. 3957 E 
resesi cenuben bag cilgasiyle mahdut - -
36760 metre murabbaı 6-40 h.isse-ı.ı Bekir "111111111111111111111111111111111111111r"' 

Soba, Poyra, Etüv, her nevi ara
ba ve yedek aksamı imal olunur. 

Kereste kurutma hususunda 
oıütehassıstır. 

Cihanın Seve Seve Yediği Ka ori 
Dolu Türk Fındığını 

Ve Vit • 
mın 

Bilumum dökiim, demir ve tahta 
işleri yapılır. 

Merkezi: Ankar:ı Selanik caddesi 
Arda apartmanı 3 numaralı dai
resi Fabrikaları: Deta Adapazarı. 
Adreslerine müracaat edilmesi 
rica olunur. 3962 

.. ..,......_ ............... ~ ............................ ... 
i Sİ Azil 
!i Müessesesi kışlık şapka model· I 
• !erinin bütün son yeniliklerini i 
} gö. tcrecek olan sergi sine 15-1 O i 
i pazarctcsi gününden itibaren sa 1 
: yın mü-terilerinin şeref v.:rmo:- i 
! !erini ri~a eder. 3871 ! 
...................................................... 1 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6546 

tmuyaz Sahibi 

lskendeı AMun 

Umumi Ne riya ı lıhre Eden 
Yazı .(şlerı MiirlUrü 

Mümtaz Faik FENiK 

Mileı;sf!'se MüdOdlt Nıısit U J.;UQ 

ULUS Baıunevi AN KARA 

r 

F 1 Di K TARIM 
• 

KOOPE I 
Türk vatanının da her kösesi e yayacak, herkese a zedecektir . 

Birlik, kuru yemişlerin her bakımdan en m ·· k mmeli Türk 

fındığını herkesin alabileceği tarzda va tan a,. lara 

hazırlanıyor. 

YENi SİNEMALAR 
BUGÜN BU GECE 

YALANCILAR ŞAHI 

Bas Rollttrdtt 

Fredrıc Marcb - Caroll Lombard 

Fr11.ns1zca sözlü tamamen renklı 
!jİmdiyt kadar görülmemi$ 

yapyenı bir mt,·zu 

Seanslar 
14.45 • 15."5 • 18.45 • Gece 21 de 

10 ve 12 uc:uz halk matineleri 

HALK 
BU GECE 21 de 

KARA DEV 
Baş Rolde: Pııul Robttson ------------GÜND OZ 
LOREL - HARDl KODESTE 

/J;ivetM 
ESRARENGtZ BIÇAK 

Seanslar 
14.30 - 16.30 • 18.30 • Gece 21 de 

10.30 vıı 12.JO d11. Ha/Jıı matin~eri 

5 us 
'CU GÜN BU ene:: 

F,.•·kaliJde progr.ır.ı 

LOREL - HARDI KODESTE 

Fılme il~ırctım 

ESRAI{ENGl7. !ÇAK 

5,.,.m;/3r 

JO ve ız de ucut halk matineleri 

N orrrıaı Seanslar 

H • 16 • 18 - Gı:ccc 21 de 


