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ADiMi% ANCIMIZDll=l 

Garp cephesin,-'~ 1 
Garp cephesinde kar ı 
m1ş olmasına rağmen ~~~ttıağa başla
yakında harekete gere rı kıtaları, 

;r Cei(} • • •• 
terecek şekilde faaliyette cnnı gos-
tadırlar. (Haberlerimi~ .1 htııunmak

iJ tJc" fada). " say-

nkara paktımn üyük • 
~ğe 

İngiliz Başvekili sürekli alkışlar arasında Cledi ki -: 

Ankara aklı bir tecavüze 
karsı müdalaa vasllasıdır ! 

Muahede her yerde memnuniyet uyandırmıştir 

Türkiye'ye yapılacak mali ve iktisadi 
yardım harp malzemesine müteallik hr 

·· zakere neticelenmek üzer r ........... . ............ 
: : 
1 . 
i 
ı 

lngiliz BCl§vekili Çember
leyn dün Avam Kamaraıın· 
da haftalık vakayii hula•a 
eden beyanatını yapmıftır. 
lngiliz Başvekili haftanın 
askeri ve ıiyasi hadiselerini 
mebuslara izah etmİ§ ve bu 
esnada ıürekli alkı§lar arr.ı· 
sında Türkiye, F ranıa, ve ln
giltere aras nda yapılan an
laşmanın ehemiyetini anlat
mıştır. Karilerimiz lngiliz 
>°"fJckilinin T ürhiye1yİ alii-
hadar eden ve bütün mebuı
lar tarafından sürekli alkıf
lo:rla karsılanan bP.Va1'ttfını 
ac;a~ıd,,,k.i IQlırlarda bula
caklardır: 

Londra'da müuieulerde bulunan Orgencr:ıJ Orbay 
n Türk Heyeti fngiliz Erkam ile birli/ete 

Çemberleyn dün avam kamaraamdaki beyanatında Ankara paktı 

Hep o 
davanın 
peşindeyiz. 

Falih Rılkı ATA:. 
• rt prıını "Deniz nakliyatı ııgo ~ . d . · t ıtlenn e tenzil edilmıt ve tıcare . t' ,, 

tam itimat tekrar teessüı0et;,.•ı,;· Bu haber Filistin ve Öte • r unh be~ 
• • ınu a ı· 

geliyor. Teınpı gazeteımınd . b'ır 
. .. l"'ak'ta enn 

l'ı, uçler paktının • 
kt • yaz· 

fer ahlama tesiri btta • ıg!1" A 

bıaktadtl'. Bütün Akdenız adeta ~~ 
llİf bir nefes almııtır. Balkanla~la, 

. y -•-••rk a e· \re hattl Akdenız ve aau•r-b. f 
-· • • A ı~•- ot-nran ıtara ..... ıle ıı•aaı a aa.ası .. ~,, 1 · 

,, h" F ıız • ngı· 
memleketlerde da ı raıı h 
liz • Türk muahedesinin imza • avba· 

b' akis 1• disi mesut ve müsbet ır 
rakmııtır • • 

Akı b
• da hiç kiınse bu t.esın, 

ı aım .k • art
Gçler paktmm harp tehli eSUU Eier 
tınn,.. oldugu· na atfedemez. 1 

" uru oma· 
Pakt kuvetli bir ıulh ~ • decek· 
lllı• olıa1dı her •eY terııne ll1 • 
. " ' , akl' t ve ti· tı: büyük hadisenin n ıya 
~a.ret - • d ... ki tesiri sekte ve fel~, 

uzenn "' • tiba 
fikirler üstünde br~aktr~ 1 ııı. ile 
~orku ve emniyetsizlik tabır en 
1~&h edilecekti. • • ümhuri· 

Fak t bunlarnl hepaı~ c .• 
ht d • • bu·· r ye ınilh pohtik• e-

e~nı d. ka· 
•eıine ltorçluyuz. Etrafını aıına 
rarat:dık ve kaygı içinde bırakan, 
Se- 1 'l l kabet ve ihtirasların 
t_. ıue mı e re • d-
~ır nevi zuhurat ıahnesme one~ı 
lre.d • - kabesiz, atıl ye ta· h esız ve aıura akl 
} •a.ltanatm hatıra11• bu top~ ::.: 
'la '- 'kl . . .u.n zerreaa.ne , .:emı ennın .,.., .. b 
dar ,.;;_"':._ - t-r Türk davaamm •· 

,.-. \.Uullf U • J Ü-
llıda h"'k' bit halkın rneıu _m 

..._ • a ım ·ı ı nıuna-

.. ıeg ili . dtl' Be.m.elını e en var • ,, - fi ına· 
aebetl d b d. anm vası an 
1 • er e u av • • . korumak, 
hlltndur: türk emnıyetını • ri ol • 

er türlü tecavüz kastmdan a • a 
tn '- . • h" ·yetlet nız • 

"• sulh ve nulh un akt 
bıllı h. t tmek t Oçler p ı, 
b· . me e k d r sa· 1~'tn k ndi kendimize ne • a 

(Sonu 5 ırıcı sar.fada). 

için demİ§tir ki : 
Bundan evelki beyanatımdanberi harici siyaset sahasındaki 

en şayanıdikkat hadise, Türkiye ile muahedenin imzalanmış ol
masıdır. (Şiddetli alkışlar). Muahede, Büyük Britanya'nın ve 
Fransa'nın her tarafında çok derin bir memnuniyetle karşılan
mıştır. Bu muahedenin dünyanın diğer pek çok yerlerinde de 
aynı derecede memnuniyetle karşılanmış olduğunu öğrenmek 
bize büyük bir cesaret vermiştir. Bu memnuniyetin sebebi hiç 
şüphesiz şudur ki, bu muahedenin hiç kimseyi tehdit etmi~en ve 
yegane hedefi tecavüze karşı mukavemet göstermekten ıbaret 
bulunan bir müdafaa vasıtası olduğunu bütün dünya anlamıştır. 
Bu muahede ile, ingiliz milletinin ve türk milletinin, adaletin 
mesulivetini müştereken taşımakta bulunmaları bizi iftihara 
sevketmektedir. O türk milleti ki yurtseverliği ve doğruluğu 
hürmete layıktır. Bunlar, bizim daima taziz ettiğimiz hasletler
dir. (Sürekli alkışlar). 

Mali ve iktisadi yardım meselesi 
Bu vesileden istifade ederek meclise ~unu da arzedeyim ki, Majeste in· 

giliz Kıralının hükümetiyle Türk ve Fransız hükümetleri bir müddetten
beri Türkiye'ye mali ve iktısadi yardım meselesini müzakere etmektedir
ler. Bu yardım bilhassa harp malzemesine mütealliktir. Bu hususta, Lon· 
dra'da, bir türk askerf heyeti ile konuşmalar yapılmaktadır. General Or
bayı lngiltere'de aramızda görmekle büyük bfr zevk duyduk. Görü~meler 
açık ve samim! ı:r hava içinde cereyan etmekte ve neticelenmek llzere bu
lunmaktadır. ?1mft ederim ki, faydalı ve müessir bir netice elde edilecektir. 

[Çember1eyn'in diğer askeri ve siyasi hadiselere dair olan beyanatı 
aoa-fıdalô ıii ur. ~armuzdadır:] . 

Bir hafta içindeki askeri 
siyasi vakaJarın bilônçosu 

Denizlerde Almanların zayiatı 
İngilizlerden 6 bin ton fazla dır 

Ribbentrop'un iddiasına 
Çemberleyn cevap veriyor 

Londra, 26 a.a. - ... B: Çemberleyn avam kamarasında geçen 
hafta cereyan eden hadıseler hakkında mutat haftalık beyanatı-
nı yapınışt~r. .. . • . 

Başvekil ezcümle demıştır kı: (Sonu $inci say/adı) 

Lord Halifaks 

Büyük Brilanya'nın 

Türk dostluğuna 

er iği büyük 

ehemmiyeti anlatıyor 
Türk ırkının yüksek 

meziyetini ve seciyesini 

herkes takdir ediyor 

Türk .. Sovyet 
Dosfluğunun devamından 

memnunlukla bahsediyor 
Londra, 26 a..a. - Royter Ajanaı 

bildiriyor : 
Lord Halifaks Lordlar Kamarasın

da son türk - rus müzakerelerinden 
bahsederek demlştir ki : 
"- Müzakerat görilnütte, mUsbet 

bir netice vennemit olmakla beraber, 
her iki hükUmet, ananevi dostlukları

(Sonrı 5 inci sayfada) 
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YIL xvı 
CÜMHURİYET BAYRAMINDA 

24 
SAYFA BiR iLAVE 
NEŞREDiYORUZ 

O gün 12 sayfa gazetemi2 
24 sayfalık ilavemizle birlik

te yalnız 5 kunıflur. 

Karilerimi.z ilavemiz içinde 
Milli Şefimizin ayn bir res

mini bulacaklardır. 

5 Kuruş 
Mukabilinde aldığınız Ulus
la beraber 24 sayfalık ilave
mizi, Milli Şefimizin res
miyle birlikte müvezzilerden 
muhakkak isteyiniz. 

Büyük Millet Meclisi 
, ............ . ... . .. -

Yeni binasının temel 
a ma töreni yapıldı 

Yeni bina inşaatının dört sene 
bitirilmesi mukarrerdir İçinde 

Büyük Millet Meclisi yeni binasının temel atma merasimi 
dün saat 11 de yapılmıştır. 

Mer~simde Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda Başvekil 
D~. Ref1~ ~aydam, Me:Iis İkinci Reisi Refet Canıtez'ht başkan
ltgmdakı ınşaat heyet1, Ankara vali ve belediye reisi Nevzat 
Tandoğan.' Büyük Millet Meclisi idare amirleri İrfan Ferit Alp
kay~,. Halıt Bayrak ve Dr. Asım Uzel ve inşaat miman ile müte· 
ahhıdı hazır bulunmuşlardır. (Sonu s inci sayfada) 

B'lfvekilimiz Doktor 
Relik Saydam 

Bayülı Millet M ecli.i ReW 
Abdülhalik RenJa 

Yeni bir hareket mi ! 
ııııırrıııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııırtıııııııııııııııııııııııııııı 

Şimal denizi sahillerinde 
büyük tahşidat var! 

Almanya ile Belçika ve Hollanda 
arasında telefon hatları kesildi 
Amıterdam, 26 a.a. - Royter ajansının bildirdiğine göre, Al

manya ile Hollanda arumda telefon muhavereleri bugün saat 
12.30 danberi keıilmittir. Almanya ile Belçika arasında da tele. 
fon muhavere! rinin kesildiği söylenmektedir. 

lıviçre ile 1 
Berne, 26 a.a. - Saat 13 denberi al-1 

man zabitleri İsviçre ile yapılacak te
lefon muhaverelerini tetkikten ge
çirdikten sonra müsaade etmektedir-
ler. 

Şimal denizi •ahillerinde 
Amsterdam, 26 a.a. - İyi bir kay· 

naktan haber verildiğine göre, şimal 
(Sonu 5 inci <>aylada) 

Asılsız 

bir haber 
Paris, 26 a.a. - Havas - lstanbul

dan Daily Mail'e çekilerek Matin ga-
zetesi tarafından istinsah edilen hir 

Dahl·ı·ıye Vekı·ıı·mı'zı'n telgrafa göre, Türkiye Kars ve Arda-
han havaliainde 300.000 mevcutlu kı-
taat tahşit eylemiştir. 

ı I' ...,, d k' 1 1 Bu havali, Moskova'nın emriyle 
reıs ıgın e f op anll Ermenistan Sovyet cümhuriyetinin 

istediği mıntakadır. 

Dünkü sayımızda evelki gün Da- Bununla beraber Türkiye'dekl 
biliye Vekilimiz B. Faik Öztrak"ın sovyet büyük elçiliğinin bir memuru 
reisliğinde toplandığını bildirdiğimiz şu beyanatta bulunmu tur : "Bu ihtı
komisyon dün öğleden sonra ikinci laf müzakere ile halledilebilir, zıra 
bir toplantı daha yapmıştır. rus ekalliyeti hakkında çok iyi mua. 

Haber a1dığımıza gör~ toplantılar- mele edilmektedir.,, Mevzuubahis tel
da görüşülen muhtelif meseleler ara- grafta Türkiye'nin her ne olursa ol • 
sında Dahiliye Vekaleti ta ra teşkil3- sun teyakkuzunu gevşetmiyeceği l :1-
tı m.~murları hakkında yeni bir kanun ve edilmektedir. 
projesi hazırlanması ile evelce hazır-
lanmış bulunan belediyelerin varidat ANADOLU JANSlNIN NOTU: 
~enbalarının bu~ünkü vaziyete ve ih- Salahiyett r mahfiller n zdir.de 
tı>:aca uygun bır ~ekle sokulmasına yaptığı tahkikat j 11tina.dPn bu ha
daı~ ?lan . kanun projcsipin gözden berin tam men asılsız olduğunu be· 
geçırılme;,1 de vardır, }'ana An dolu Ajanıı memurdur. 
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J BlR INGlLtZ QAZETES1NlN MAKALESİ 1 ______ _. 

11 o ... azların muhafızi il 
''bizimle beraberdir,, 
Şimdiki Türk silôhını kullananlar zamanımızın 

en b·iyük askeri olan Atatürk'ün ruhunu 
askerlerdir teneffüs eden liyakatll 

I GtLIZ MUHARRiRLERiNDEN EMRYS JONES, DAJLY 

lf!AIL GAZETESiNDE "KAPILARIN MUHAFIZI BiZiM

LE BERABERDiR., BAŞLJGI ALTINDA Y AZDIQI BiR 

MAKALEDE DiYOR Ki: 

T ilrkiye, "dık bir doı oldu
ğum.ı i pat ediyor. Tıir iye

nin :ı:eki \.'C fetanetli haric"ye ve
kili. ruslarla bir anlaşma imzala
madan Mo kova'diln ayrılıyor; çün
kü Türl-iye İngiltere ve Franıra'ya 
karşı olan itimadını bo7.m.amıştır. 

Bu karar, diplomasi faaliyetleri
nin ka mı:rleştiği u gunlerde, o 
millette MI& ruhu ya ·ıyan buyük 
Atatürk'ün bir ilhamı olarak te
la .:iye a} andır. 

S"dtk bir dost, ayni zamanda 
kudretli bir mille . Haritaya bakı
nuı:. Garp dünya ında pek az mem
leket böyle h!lkimane bir vaziyet 
işgal eder. Bu sebeple senelerden· 
beri. bir sok diplomatların, birer 

nduz 'gıbi Türkiye'nin do ·tlu ·u
nu kazanabilmek içtn Ankara'da 
banl harıl çalışmı' olmalarına hay
ret etmemelidir. 

Göreceğini% ve hile Türkiye'nin 
dostluğu Akdeniz devletleri için 
bllyUk bir değeri, Karadeniz'de sa
hilleri bulunan devletler için de 
hayati ehemiyeti haizdir. 

Ru a bunu takdir etmi tir ve 
1imdi TUckiye ile bir pa.1..--t imzala
mamak huıusundaki kararı iki 
memleke arasındaki dostluğun, 
nihayet bulduğu maoaum ifade et
mez. Romanya da tUrklerin hü nü
naza.rını elde etmeğe uğra mış ve 
bunu kazanmıştır. Bunların sebebi 
bir anda izah olunabilir. 

Tllrkiye'n n kuveti, 1936 da 
Botazları yeniden tahkim 

etmek mllaaadesini aldıktan ıonra 
kuvetlni bUıbütün arttırdı. Habeı 
barbı, Milletler Cemiyetinin kil • 
çük devletleri himayeye iktidarı 
olmadlğıru ispat etmiştir. 

Bu talebini dlirüııt bir surette or
taya koyan ve İngiltere !le Rus· 
ya'dan da milzaharet gören Türki
ye, Boğa.ı:ları tahkim etmı:k hakkı
nı elde etrni§ti. Karadeniz ve Ça
nakkale boğazlarında yeni istih
Jramlar inşa etmesi ise Türlciye'nin 
hem ıtratejık, hem de siyasi kuve
tini bin defa ar ırmı tır. 

Böylece Tlirkiye Karadeniz bo
ğ;azının bekçisi haline gelmitti. Bir 
kaç hafta örıee bir Tilrk diplomatı 
Sofya'da bana ••ıimdi biz de ıeai
mizi du ·urabiliriz" diyor ve Türk 
ordusunun kabiliyetine, Türk aıa
kerinin fevkalade muharipliğine i· 
mada bulunarak ilave ediyordu; 

"Bizim ha.lkımııdan bir kısmı ça
lışmadan daha i.ıstün bir surette sa
vaşu:." 
Şimdi Türk &i11ihlarını kullanan· 

lar, :ıa111anımızın en büyük askeri 
olan AtatUrk'ün ruhunu teneffıi-o 
eden liyakatli askerlerdir. Türk 
cümhuriyetin!n kendisiyle öğUn· 
düğU Atartirk, harp sahalarının 

muzaffer kumand nı BıiyUk Gazi 
idi. 

Bu bilfta İngiltere ve Fransa ile 
Türkiye ara ında karşılıklı yardım 
paktı imzalan cağı h b.r nden ni -
sin ıeviniyCJru:ı:? 

paratorlu unun emellerinden uzak 
bir halde kurmak hususundaki isa
betli kararlanndan bahscyledikten 
sonra dl yor ki: 

"Atatürk, Türkiye'nin siyaseti
ni "Yurtda sulh, cihanda sulh" ve
ciı:siyle tarif etmi . bütün emper
yalii~ ihtirasJanndan vaz: geçe
rek ko:>m ulariyle do hık paktları 
yapm12tı. Onun biitün istedigi, Tür
k1yc"nin ~alkınması, Anadolu bo:ı
kırrnın organize ve endiıE.triyalize 
edilebilmesi için uzun bir sulh dev
rcı;i içinde yaşamaktı.'' 

Iuharrir, almanların ise büsbü
tün b ka bir . iyaset tuttuklarını, 
arka, Karadeniz'e doğru yayılmak 

istediklerini, alman diplomatları
nı n TUrkiye'yi müttefiklerden a
yırmağa. bitaraf bırakmağa, Boğaz
ları onlara kapa ma a uğraştı kla
rını ısöylc~ikten sonra diyor ki: 

"Fakat bütUn bu arzular, Ber
lin'de değilse de Moskova'da aka
mete uğradı. 

Bizi her ne kadar ıevindiriyora.a 
da Türkiye'nin kararı hiç bir kim
se için diplomatik bir zafer değil
dir . Bu, dünyada kanunun hakimi
yetine Türkiye'nin verdiği kıyme
ti gö terir bir hadisedir. 

Bu karar, muabedelerin Kay.:ı:er
ler, yahut Fübrerler tarafından 
yırtılıp anlıverecek birer kağıt par· 
çası olmadığını da gösterir." 

Giresun ticaret ve F1ndık 
borsası tillmıtnamesi 

lera Vekilleri Heyeti Giresun tica
ret ve fındık borsaaı talimatnamesinin 
on ikinci maddesini tadil etmiştir. 
Yeni maddeye göre borsa, borıada ka
:rıtlı türk tabiiyetinde birinci, ikinci 
vır. U~üncü Slnlf aboneler tarafından 
gizli reyle gene türk tabiiyetinde bi
rinci ve ikinci sınıf aboneler arasında 
ıe ilen iiç veticaret odaaı mecli11ince 
ıe51len iki zat olmak Uzere, bet ba -
dan mürekkep bir heyet taraftndan 
idare olunacaktır. 

Bir katil affedildi 

İcra Vekilleri Heyeti, adam öldilr
mekten on altı sene ağır hapis cezası
na mahkum ve mahpus bulunan Mecit 
oğlu Zeki adındaki birini, matuliyeti 
tıbbıadli ınecliaince tasdik olunduğun 
darı dolayı geri kalan bir sene bir ay, 
19 gimlük cezasını aEfetmi~tir. 

Hııtay vaiyetine gönderilecek 
nüfus hüviyet cüzdanları 

Maliye Vekaleti halen nüfus sayı
mı ·apılmakta bulunan Hatay vilaye
tiıle kiifi mikdarda nüfus cUzdanı gön 
derehilm k üzere viJa}•e !erden elle
rinde fazla bulunnn nüfus hüviyet 
cüzdanlarının mıkdarını sormuştur. 

- ----• . . -- - - ------ ~· --~ - - - -

ULUS 

ı··········••4••·······················-. . . 
i Cümhuriyet ~ 
~ bayramında ~ . 
! ha,lk kürsüleri 
• . . 
• . 
: Her yurttaı söz söylemek 

üzere kaydmı yaptırabilir 

Cümhuriyet Halk Parliei An
kara Vilayet idare Heyeti 
Reiısliğinden: . 

: En bliyilk bayram günilmllziln 

D. D. Y. memurlarının kaıan~ 
vergil inden aynlacak 

belediye hisseleri 
Kazanç vergilerinden kanunumah

ausu mucibince belediyeler iıcin de bir 
hisse ayrılmaktadır. Devlet demiryol
ları i~letme umum müdürlüğü me· 
murlarından kesilen kazanç vergisi 
belediye hisseleri şimdiye kadar yal· 
nız Ankara belediyesine verilmekte 
idi. Maliye Vekaleti Dahiliye Vekale
tiyle muhabere ederek devlet demir· 
yolları işletme umum müdürlüğü me
murlarından kesilen kazanç vergisi 
belediye hisselerinin de lıe1ediyeler 
arasında taksim edilmeaini kararla~ -
tı.rmıştı. 

: bütün yurddaşlara verdiği yük
: sek heyecanın günün mana ve 
: kudsiyetine yaraşır bir tezahür . 
• gö&termesini sağlamak ve bu gü-

zel vesile ile uyanık ve aydın 
yurddaşların telkin ve irşad va· 
zifelerini yapmalarına önayak ol
mak lı;in geçen bayramlarda ol· 
duğu gibi bu defa da Ulus mey
danında bir halk kUrsüsü açıla· 
caktır. 

Devlet d~ryollan i letıne umum 
• müdürlüğü, muayyen bir yerde ve 
: seyyar bir halde bulunan memurların 
E kimler olduğunu ve bunlardan kesi -
: lecek kazanç vergilerinden belediye 
E hisselerinin nasıl ayrılacağ1nı, mcrkc
: ze nasıl gönderilecıeğini bir tamimle 

Bi:ı:i en icara günlerden en ay-
dınlık günlere çıkaran ve en gil-

• : zel geleceklere hazırlayan elim-

alakalılara bildirmiştir. Memurlar ma 
aşlarının kazanç vergisinden k sile
cek belediye Jıi seleri, Ankıua defter
darlığma teslim olunacak ve defter· 
darlık bu hisseleri belcdlyeler banka-

: hurlyet rcjımine candan bağlıh
: ğımm belirtmenin böyle güze] 
: bir fırsat varken her duygulu ve 

• sı va.sıtasiyle belediyelere tevzi etti
recektir. . 

: bilgili türke vazife olduğunu dil-
: şünerek kürsüyü inkılabımıza iç
! ten bağlı bütün yurddaşlara açık 
• bulunduruyoruz. 

Belediye Reis muavini 

terfi etti 
Ankara belediye reis muavini B. : Kürsü, bayramın ba~langıcı o

: lan 28·10-939 günü &a.at 13 te a
: çılacak ve Atatürk heykeline çc
: lcnk koyma merasimi i~in veri-

lecek fasıladan sonra aaat 17 ye 
kadar dcvillll edecektir. 

• Tahsin Alpm maqı 90 lira •.1 100 li
raya çıkarılmak suretiyle terfi et
miştir. Uzun yıllardanberi Ankara be
lediyesinde kıymetli hizmetleri olan 
B .Tahsin Kayaalp'ı tebrik ederiz. 

30-10-939 pazarteai gilnU kllnU 
s t 9 dan 12 ye ve 13 den ı 7 ye 
kadar açık bulunacaktır. 
Kadın ve erkek 20 ya1ından yu

kan her yurddaı kürsüde ısöz 
sörliyebilir. KUrsüde söz söyle
mek için bayramdan önce Ycni-

hirde Emniyet anıdı yanında 

C. H. P. vil5yet idııre heyeti re
isliğine (Telefon 1888) bayram 
günlerinde, k!lrı>ü ba ındaki ko
miteye mi.lracaat edilecektir. 

~_. •••••••.•••••••• ,,,, ... ,,,,,,,,,,,,,, ,r 

D. D. Y. Telgraf ve 
eıislerimn bakımı 

Devlet demiryollan i etme umum 
müdürlüğü, ışletme İ§lerinin ılrızasız 

bir surette yapılabilmesinin telgraf 
muhaberatmın selametine bağlı oldu
ğunu gö zönüne alarak telgraf hat ve 
eısiıatının bakım ve ı labt i'Ierinin 

innbat altına alnıması ve billıa~sa 
telgraf arızalannın en kısa bir za
maııda izalesini temin için alınacak 
ted irleri glSı•erlr bir talimatname 
hazırlamıştır. Talimatname alakalı hı. -
ra bildirilınittir. 

Maliye Vekaletinde iki tayin 
ve terfi 

Açık bulunan Maliye Vekaleti Mu· 
hasebat Umum Müdürlüğüne Darpa
ne ve Damga matbaası milılilrü B. Fu
at Erciya9. Darphane ve Damga mat
baaıı müdürlilğüne de nakit i leri u
mum müdür muavini B. Rü9tü Umul 
terfian tayin edilmi~lerdir. 

Yeni P. T. T. 
Başmüfetti feri 

lzmir piyasasında 

faaliyet artıyor 
İzmir, 26 a.a. - lngilrereden vaki 

siparişlerin dC'ramı ve ziyadeleşmesi 
piyasada.ki in,irahı arttırmakta devam 
etmektedir. Dünkü üzilm satışları on 
binsek~en çuvala baliğ olmuşhır. 

Bayilere verilen pul ve kıymetli 
evraklar 

Pul ve kıymetli evrak bayilerine 
talimatnamesi mucibince her defasın
da muayyen miktarda pul ve kıymet
li evrak Vl:l"İlmektcdir. Bazı yerlerde 
muayyen mlkdardan az verildiğini 

haber alan Maliye Vekaleti bundan 
böyle talimatname e aglarına riayet 
olunarak teebit olunmu§ mikdardan 
az pul ve kyımetli evrak verilmeme -
sini alakalılara bildirmiJtlr. 

Voleybol maçı 
İstanbul izci!eriyle beraber Anka· 

ra'ya gelen Boğaziçi lisesi &porculan 
bugün mülkiye mektebi voleybol ta
kımı ile millkiye mektebi jimnastik 
salonunda bir maç yapmışlar, bu ma
çı üç sette Boğaziçi lisesi kazanmış
tır. 

Aynı mekteplerin futbol takımları 
pazartesi günü · abah saat 10.30 da 19 
mayıs stadında bir mac; yapacaklar
dır. 

Çok acıklı bir kayıp 
Akşam gaıetesfoı'n çok değerli 

mulı:ırrirleTfrıden orkadıışımız Vıi -
P. T. T. Umum Müdürlüğü tefti NfJ'nun refikası. ve Çürük.ulu Mah

heyeti rei liğinde açık bulunan ba - mut Paşamn kızı Bayan Meziyet Va -
müfettişlikfere divanımuhasebat mü- Nu'narı çok genç yaşında irtihal eıti
rakiplerindcn B. Şükrü Tevfik Nil- ğini teessürle ve yeni haber a/dılc. 
gün ve Milli Müdafaa Vekaleti deniz Bütün Ulus ailc~i kıymetli arkadaşı
muhasebe mildürU B. İbrahim Ar lan I mızm büyük ya mı paylaşır ve kendi-
naklen tayin edilmişlerdir. ·sine samimi taziyelerimizi suııawe. 

47 - ıo. ~r 9 

Geçit resmininin son 
bugün hipodromda ya lıyor 

Halkın geçit resmini rahat rah t 

seyredebilmesi için tedbirler ahnda 
Cümhuriyel bayramı günü yapılacak geçit resminin hazırlıkları 

hitmi tir. Memleketin dört bucağından gelmis ve Ankaradakile
rin de iltihakiyle 3000 kişilik muazzam bir k~file halini almış o
lan izciler bugün ordu ile birlikte son provalarını yapacaklardır. 

i disat Vekili 
İstanbul' da 

1 • 

ızın 

aphğı t ki 1 r 
İstanbul. 26 (Telefonla) - lstan

bu!'da bulunmakta olan !ktısat Veki
li ve Ticaret Vek-leti Vekili B. HUı
nil Çakır bugün Sümer Bank'ın ls
tanbul şubeaindt! uzun müddet me2-
gul olmut u.r. 

Vekil. bundan b şka türk - romen 
ticaret anla~ması müzakereleri müna
sebetiyle burada bulunan T"caret Ve
k5letl dı' ticaret dairesi reisi B. Bur
han Zihni'yi kabul ederek görilgmüş
tür. Bu görüşmelerin bilha sa harici 
ticaretimiı için yeni alınacak tedbir
ler, türk • romen ticaret müzakereleri 
ve Almanya ile olan ticaretimizle a
takalı meseleler ü.ıerinde olduğu tah
min edilmektedir. 

(ok mesut bir 

ni~an töreni 
Türkku'u Baıöğretmcni Bayan Sa· 

biha Gökçen ile tayyare yüzbaşısı 
Kemal Eşiner'in ni4an töreni dün ic
ra edilmiıtir. Türk havacılığının iki 
kıymetli unsuru olan genç nipnhla
ra yeni kuracakları yuvada mesut bir 
bayat dileriz. 

Karadeniz kıyılarına 

gene çok yağmur ya~dı 
DUn şehrimizde hava ıımumiyet•C 

bulutlu ve pek hafif çisentili g'ç
miştir. GUniln en yüksek aıcaklığı 21 

derece olarak tesbit edihnlştir. Yurd
da. Trakya ve doğu Anadolu bölge1e· 
riyle Akdeniz ve Karadeniz sahille

1 

lıciler yarın öğleden sonra da Sa· 
ma.npazarında toplnnar aralarından 

kız ve erkek yirmi kişilik bir heyet 
seçeceklerdir. Bu heyet, gençlik adı-
na AtatUrkl.in muvakkat kabrini :ciya
rct edecek ve kabre bir tfizim çelengi 
koyacaktır. 
Ge~it re mi, programım öncede11 

neşrettiğimiz gibi pn.zar günü öğl&

den sonra hipodromda yapılacak ır. 
Ankara belediyesi vatand ları ra

hatça geçit resmini takip edebilmele
ri için Ankara halkına yetecek mik· 
tarda tribiln huırlamı1- emniyet mü
dtirlüğü de intizam ve sükD.mın mu• 
hafazası için bütün tedbirlerini almış
tlr. 

Dünkü niishamızda da kaydettiği· 
miz gibi geçi resmini takip etmek ia
tiyen bütün ankaralılar rahat birer 
yer bulabileceklerdir. Halk için ayrıl
mış olan tribünler en az 50 bin kişi 
istiap edebilecek geni liktedir; e bu 
yerler için kimseden bilet i tenmiye
cektir. Sabahın erken saati rind n iti~ 
bareıı hipodrumun halka mahsus olan 
kapıları açık bulundurulacak ve her 
gelen geçip yerini ala ilecel..·Hr. G~
ne tekrar edelim ki kapılar a lüzum
suz yere sıkıtmıya, izdiham lıu ulo 
getirmeğe sebep yoktur. Orada vaı::i· 
fe alan polisler ellerinde biJ t olan
ları kapalı tribünlere geçirmek, bilet· 
sizleri ac;ık tribünlere davet etmek i
çin emir almışlardır. Halkımııın, yer
siz kalmak ihtimali yokken zabıtıı 

memurlariyle lüzumsuz yere m naka-
18 kapısı açrnıyacaklanndan ve onla
rın gösterdiği yoJlardan geçerek, göıı
ter<liği kapılardan girerek tam bir B -

kQn ve intlzam içinde yerlerhıi ala
caklarından eminiz. 

Cü.mhuriyet bayramında 
Al;yon'da açJcreak binal.ar 

Afyon, 26 a.a. - Şehrimizde inşa· 
atı bitmiş olan Ali Çetinkaya enstitü· 
sü ile lise binasına ilaveten yapılan 
pansiyon binasının ve s;ocuk esirgeme 
kurumu vilayetimiz şubesi tarafından 
yaptırılan diğer büyük bi-r binanın a
çılma törenleri climhuriyet l:ıayramın· 
da yapılacaktır. Kız ensti ilsü vilayet 
bütçesinden ayrılan tahsisatla yapıl

mış büyük e modern bir binadır. Li
seye ilave edilen bina da asıl bina ka· 
dar büyük ve güı:cl biT yapı ohnuştur. 
Çocuk E irgeme Kurumunun mahaııt 
yardımlarla ya ınuıı bri ir o ' 
cuklar içln pansiyon olarak kullanı
lacak ve bir ücretli kısım da buluna
caktır. 

lsparta'cla 

rinde hava kaı>nlı ve yağmurlu, di ,·r Isparta, '25 a.A.? - Vilayctimizln ka 
yerlerde bulutlu geçmi tir. Yirmi vuştuğu büyilk eserlerin ha!lıcaların
dört ıaat içindeki mutedil yağışların dan Isparta hükUnı t konağı, yen! 
metremurabbaına bıraktığı su miktarı halkcvi, şehir su tc isatı, Eğirdir hü
Çatalcada 12, Gerzede 10, Adapazann kümet konağı ve kaymakam evlerinin 
da 8, Polatlıda 7, Sinop'ta S, Ilursada daha biriok bina ve saireoin a~ıJma 
4 Ankara'da 3, Eskişehirde 1 kilo- törenleri cilmhuriyctin 15 ıncı yıldö
gramdır. Rüzgarlar, Karadeniz kıyı- nümi.inde yapılmak üzere ptograma a· 
lariyle doğu Anadolu'da §İmal diğer lınmıştır. 

bölgelerde umumiyetle cenup istika
metlerinden &an.iyede en çok 7 metre 
kadar hızla esmiştir. Yurdda en yük
sek sıcaklıklar BaJıkesirde 21, l:rmir
de 22, ~Nazillide 24, Antalyada 25, 
Dörtyolda 27, Adana. Urfa ve hken
derunda 28 derecedir. 

Sinop' ta 

Tekrar hariuıya b kınız. iman· 
ya'ya karşı R nı nya'ya verdiği
miz gar ntiyi dü ününüz. Bu ga
ranti, ancak, 'Iür' iye ingilız harp 
gemilerinin Karadeniz'e girmesine 
ve icap eder e fransız ve ingiliz n • 
kerlerinin o ıahaya nakline imkan 
olursa tııhakkuk deb'ilir. 

ııııııııııııı ı ııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıı 

Sinop, 26 a.a - Cümhuriyet bay .. 
ramı için yapıbnakta olan hazırlıklar 
bitmiştir. Şehrin eniş caddelerinde 
tak! r kurulmaktadır. Bayram gilnil 
yapılacak ge~it reSllline i tir k etmek 
Uz:ere köylı:rden 'P rtili ve atlı vatan
naşlar da davet edilmi~tir. 

Böyle ir ey vuku bulursa müt
tefikler o zam n, almanları ar a
dan vuracak bir vaziyete girecek
lerdir. Bize bir çok kan ve göz ya· 
tına mal olan Gelibolu ıeferini bu 
fikir doğurmuştu. 

Vak iyle harp ile muvaffak ola
madı ımız bir şeye şimdi Tilrkiye· 
nin dostluğu sayesinde muvaffak 
olmu~ bulunuyoruz.'' 

M uharrir, bundan sonra Kara
deni:ı:'den pe rol ve buğday 

ihraç edecek memleketlerin Boğaz
lara hllkim olan TUrkiye'nin mUıa
acleıi olmaksızın ihraç edemiyeee
ğıni yaıı:dıktan, Türkiye'nin garp
ten şarka \'e §İmalden cenuba uza
nan coğrafi durumundaki ehemiye
ti tebarüz ettlrdiktm, Atatürk'ü.n 
bükilmet merkezini Ankara'ya nak
Jetınek, yeni Türkiye'yi emperya
list dilJUncelerdcn ve Onıanlı im-

Erzurum' da ... 
- Bir yol(llltıklan notlar: 3 -

Erıurum şe.'ırini Palandöken da
ğı '-ucak/ıyor. liir hafta kadar önce' 
yağmış kardan l>ir parçasını hala 
muh11laza eden ve .§ehirde 20 1lkte~
rinde hlilcDm süren bahar havasına 
karşı b5ylece ür priz yapan bu aza
ıneıli dah 6nünce arkadaşım mu
sikı nıııaJ/imi rahmetli lzzeddini 
batırJ dım. Hala, biT<;ok yerlerde, 
bir ok mekteplerde söylenen ve : 

Palanılökcn doğımJa kavahmın ıe i var. 
diye brışlzyan türkü onundur. 
Pal.lndöken daglarrndaki kava

lın sesi bize duyulmıyacak Jıad;fr 

uzaktır,· fakat bu heybedi d11ğ, mu
hakkak bizim JokomotilJerimizia 
serini uzun uzadıya dinliyebildi. 

Gene halk türkülerinde : 

Er.lurumun. Erıincanın yayluı var. 
Koyun, kuzu yetiştirir meram var. 

diye anılan yayladayız. Erzurum 
yaylası Palandöken ve Dumlu dağ
ları arasındsdu ve 19()() metre gibi 
batuı say}lu bir irtifıla deaiz ıevl· 

Ye? inin üstünde uzanır. 
Medeniyedn d marı ~·e asabı de

mek olan demiryoluna 1939 yılının 
ilkteşrininde kavuşan Erzurum. 
Karaz ve Cinis köylerinde bulunan 
hoyüklerden çıkan eserlerinden an
Jaş,Jdığına. göre tarih - öncesinden 
beri me~·cuıtu. "Erzurum taribi" 
şehrin şimdı'ki yerine ilk defa lsa
dan 450 sene sonra Bfran ı·mpara
toru Teodios tarafından kuruldu
ğunu yazıyor. 

1050 tarihinden sonra da Erzu
rum'da Selçuk torunlarmrn hükü
meti ba.şlamııııır. Şimdi o devirden 
kalma güzel eserler Erzurum'un 
tarihi çehresine zinet veriyor: Me
lik Saltık türbeleri, Saltrklardan 
Kız.ti Aslan Mehmed'in yaptudığı 
U/ucami, ikinci Al,addin Keyku
bad'm kızı Hondi sultan tarafından 
yaptmlan çifte minaTeli medrese' 
(minarelerindeki, kap_ı cep_besinde 

ve içındeki san:ıt ve işçiUk sebt!bİy· 
le Erzurum'u bir biblo gibi süsU
yen bu medrese Jıakkmda burada 
söylenecek bir iki söz vardır: za
man zaman iscıJB. ve muharebelerde 
kale ve topane gibi kul/andan bu 
binayı bir iki defa ele ge iten çar 
askerleri kitabelerini koparmış, 
minyatür/erini söküp götürmüşler
dir. ·;meli içindeki lrünbed tamir 
hzliııdcdiT. Fakat üzerine kurulan 
iskclelf!rde kimse çalışmıyor. Çün
kü tamiri üzerine alan mateaı'ıhit, 
kötü malzem~ kuJJanmış, bunun a
zerine inşaat durdurulmuştur. Ta
rihten biıc armağan kalan böyle 
güzele etleri, niçin bir bahçe duva
rı tamı'r ettirir gibi, ehli olmıyan ve 
baştan sa~·ma yapabilecek ihtısas

sız, sanat heyecanından mahrum 
kimselere ihale Meriz. Avrupa'da 
tarihi eserleTin na•ıl tamir ve res
tore tdildiğini biru düşiiıısek fena 

mı olur?) Yakutiye medresesi, Ter
can'daki Mamahatun türbe i, Pa
sinler'dfll Çoban köprüsü hep bu de
virden kalmad1t, 

Osmanl.t devrinde mimar ]{ocıı 
Sinan taralınd•n yapılan Lala Mus
ca.fapaşa camiini de bunlara ila"le 
etınek lazımgeTir. 

Erzurum'u bayındırlaştırmak i
çin geçmiş asıTlaTda yapılmış olan 
bu eserlerden sonra söıü, cüm/luri
yetin tasarladığı planlı Er:zurum'a 
getirelim. 

Bu anılımş şehrimize varan tren, 
orada meydan/an havuzları, çok 
zarif ''e modern bilıafarı ile baş
fanrnış bir imar hareketine tesadüf 
etti. 

Yeni trenin OTaya götüreceğl in
kişaf, yeni ve p!Anlı Erzurum'un 
bir ayak evflll tamamlanmasına im· 
kAn verecektir. . .,.. 

Erzurum'a varan trenlerin loko
motifleri düdük çalarken onlara 
doğru koşuşan JadınlaT, sevinç yaş
ları dökmekte haksız değildileT. 

T. t. 

Yozgat' la 

Yozgat, 26 a.a. - Toprak ofisi için 
ta olan ·ç bin tonlulc iki buğday am
barından birınin inşaatı bi irilere 
buğday konulmasına !anıldığı gibi 
diğerinin clim!ıuriyet bayramı gün· 
vll5yetçe BOğazliyan'da yaptmlmak
açılıı resmi yapılacaktır. 

Gene Iloğazliyan kuası dahilinfle 
Hamam nahiye in e in a eöilmekte 
bulunan parti binası da bugünlerd 
ikmal olunmak üzeredir. 

Tali terlıiye az lıwr 
ekteo mlizesi miıdürtı it p i k 

ledris.:t ·umum müdürlUğü ekalctiıı
de bulunan B. lsmnil Hakkı T ng ıç 
açık bulunan ullim ve terbiye ley ti 
azalığına tayin olunmu tur. 

Karabü < i lôtı 
İstanbul. 25 (Telefonla) - Kara

bük'te birinci kısmı faaliyete geçen 
tilrk demir ve çelik fahri ların.n is
tihsal maddelerin en ilk partiler İs
tanbul piyasasına gelmi.§tir. 
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Lordlar Kamarasında 

İngiliz - Rus ticaret 
itilafı hakkında 

bir süal soruldu 
Londra, 26 a.a. - Royter bildiri -

yor: 
Lordlar Kamarasının muhafazakar 

partiye mensup azasından Kont Tan
kerville, İngiliz - sovyet ticaret mü -
badelesi anlaşması hakkında hükü -
metten izahat istemiş ve şu beyanat -
ta bulunmuştur : 
"- Hükilmet, 11 teşrinievelde İn -

giltere ile Sovyetler Birliği arasında 
bazı eşya mübadelesi hakkında neş -
redilen haberin imparatorluk ve bita
raf memleketler efkarı umumiyesinde 
ve maneviyatında tehlikeli bir tesir 
icra edebileceği keyfiyetini, acaba na· 
zarı dikkate almamış mıdır ? Bu ha -
berle beraber, hemen aynı zamanda, 
Sovyctler Birliğinin Finlandiyayı ve 
diğer İskandinavya memleketlerini 
tehdit etmekte olduğu haberi veril
miştir. Kauçuk ve kalay gibi İngilte
renin sovyetlere vereceği eşya, Al -
manyaya geçebiicceği gibi, Sovyetler 
Birliğinin İskandinavya meml_eket • 
lerine ve Finlandiyaya yapacagı te • 
şebüslere her halde yardım. edecek • 
tir. Acaba ingilız bükü~et~, .keres~e 
ihtiyacı için, Sovyetler Bırliğıne mu
racattan ise daha iyi olarak Kanadaya 
ve İskandinavya memleketlerine mü
racaat edemez mi idi ?,. 

Lord Halifaks, tahriri olarak §U ce· 
vahı vermiştir : 
"- İngiliz hükümeti, Sovyetler 

Birliği ile yapılan anlaşmanın İskan· 
d inavya hükümet mahfille.rinde fena 
karşılanmış olduğunu katıyen z~n • 
netmemektedir. Her tarafta şu cıhet 
çok iyi malilmdur ki, yabancı bir mem 
lcketle ticaret yapmak, muhakkak su
rette bu memleketin siyasi hareketle
rini tasvip demek değildir. Sovyetler 
Birliği ile eşya mübadelesi, yalnız 
muharip devletler tarafından değil fa 
kat bitaraf memleketler ve ezcümle 
İskandinavya memleketleri tarafın • 
dan da yapılmaktadır. Bundan başka, 
bahis mcv:rou olan anlaşma, tamamiy
le hususi bir mahiyet arzctmckte ve 
en iyi satıcıdan bizim ihtiyacımız o
lan kereste almayı istihdaf eylemek
tedir. Buna karşılık olarak sovyetle
re verdiğimiz kauçuk ve kalay, her 
halde, Sovyetler Birliğinin normal ola 
rak Britanya İmparatorluğundan aldı
ğı miktarı geçmiyeccktir. Bu sebepten 
dolayı bu kauçuk ve kalayın Alman
yaya gönderilmesi ve yahut sovyet -
lerin Finlandiya taarruzuna yarıyaca
ğı ihtimalle i yok gibidir. lyi şerait
te diğer yerlerden odun bulmak mese
lesi ise, aHikadar daire şefi tarafın • 
dan tetkik olunmaktadır.,, 

Amerika'nın verdiği 

silôh ihracat 

ruhsatnameleri 
Vaşington, 26 a.a. - Hariciye. ne

:ıareti bitaraflık kanununun merıyet 
hl k.'. konulması tarihi olan 5 ey· ev ııne ha 
lüldenberi ilga edilmiş olan ve mu .. -
rip memleketlere esliha ihracın.a mu
teallik bulunan ruhsatnaıne.lerın ~a
tık olduğu mebaliğin, ıs mıly~;dı.n· 
giliz lirasına baliğ olduğunu ı ır-

tnektedir. .1 onu 
' Bu miktarın 11 buçuk n:ı Y b" 

Pransa'ya 3 milyonu Ingiltere ~e, .;.r 
milyonu da Avusturalya'y~ aıtk ıb.ı. 

1 10 }ıralı ır Almanya namına yanız 
ruhsatname verilmişti. 

Ayan ve ambargo 
Amb~rgonun 

Vaşington. 26 a.a. - t ·· 
hıldırılmaıına muarız olan senaro: 
l..afolette'nin takririni ayan .m~c ıs ı 
21 k 66 -~ le re etmıştır. -eye ·arşı 

Ankara mu hedesi 

ve arap gaze'e eri 
Arap gazeteler i 

f\ Tunus. 26 a. a .• - bU ük bir yer 
• rupa hadiselerıne .>'.n.,.iliz mu· 

a , ·· k fransız-ı 
ırmakta ve tur - . · le mevzuu· 

a ıedesini bilhassa sıtayış 

l::ıhs eylemektedir. • ·· ıumanla-
•• E h ,, azetesı, mus .. k 

t . z.za. ra . g hUtleri dinlen ı • 
~n gırıştıklerı taah . iklerini bu 

tızası olarak tutmasını bıld • at etti· 
,";·U~hedenin bir kere daha 1~~pagan· 

·11 Yazdıktan sonra alman P d 
rı ff k olama ı
. 1 ının sarsmağa muva ~ or ve 

1 tnUslüm:ın memlektelerı 5~!1~ _ 
n · ı·· · musluman 4111 uınan memlcketlerın, k 
l~k akidelerine uyduğu için ~e~?ı;t::: 
•ıleri tercih etmekte tereddiıt go 
tnediklcrini tebarüz ettiriyor. 

D ·o N r A~. l·f'A· e ··E;-R;·ı:· E'' ~ J. Yağmağa başlıyan kara .,.Qğme~ 
~ 

Garp cephesinde A. . . • · . , . . . . " ' . . 
.. .. .-· . . . . ... . . - . . . . . - ···: 

Almanya denizlerde 
tecrit edilmiş vaziyette 

Danimarka 
Almanları 

haz1rhğ ı devam • 

Altı hafta içinde Af manya'ya gitmek 

Fransız - İngiliz kıtaları başlıyacak olan 
Alman hareketini metanetle bekliyo .. Jal" 

İngiliz donanması 380.000 
ton kaçak eşya müsôdere etti 

niyetinde değiller 
Paris, 26 a.a. - Havas ajansı askeri vaziyet hakkında şu tafsillltı 

mektedir: 

Londra, 26 a.a. - eu er ı ı- _:srıa V -OL<& W.YWdl "R t b"ld· ı · -----P 7 - 7 - - - - - - -

Bern, 26 a.a. - "Havas": Danimar
ka'daki alman gruplarının cenubi Jut
land'da yapılan bir toplantısı, Dani
markadaki alman ekalliyetlerinin Al
manyaya nakline şiddetle muhalefet 
etmeğe ittifakla karar vermiştir . 

Warndt ormanının küçük köyüne karşı alınanlar evelisi gtin ve dün 
yaptıkları mükerrer hücumlarla fransız kıtaatının göıterdiği ciddi muka, 
vemet muvacehesinde kati olarak ümitlerini kaybetmişlerdir. Bu mevzie 
karşı yeni hiç bir taarruzda bulunmamışlardır. 

riyor": snasında ticaret meseleleri s ti k k 
.. H~rpdee Beldka ve Holanda ile ya- ovye er aıa 
uzerın :s "d ! Dagens Nejheter gazetesi tarafın

dan neşredilen bu habere göre, Riks
tag mebuslarından biri bu tasavvuru 
protesto etmek ve alman hükümetini 
bundan vaz geçirmeğe çalışmak üzere 
yakında Berlin'e gidecektir. 

Almanlar faaliyetlerinin en şiddet
lisini Mosellc'in şarkına nakletmiş
lerdir. Almanlar Apach hudut köyü
nün tam ilerisinde nehri boydan boya 
garpten şarka doğru kesen derin uçu
rumun başında bulunan fransız mev
ziine karşı bir müfreze göndermişler
dir. Müfreze fransızların şiddetli oto
matik ateşi karşısında kolaylıkla püs
kürtülmüştür. 

kta olan müzakerelere yenı en 
pılma f . 
başlanmıştır. Diğer tara tan, aynı 

1 )er üzerinde, İsveç, İzlanda ve 
mese e d .. k 1 
d. - memleketlerle e muza ere ere 
ıger 

devam olunmaktadır. 
Bu hafta İngilizler tarafından 128 

vapur, kontrol için durdurulmu • e· 
velce tevkif edilmiş olan 47 vapur 
da salıverilmiştir. 

Londrada kaçak kontrolil hakkın
daki ingiliz usulü ile Almanyanın 
takip ettiği usul arasında yapılan mu 
kayeselerde, şu cihet bilhassa teba
rüz ettirilmektedir: İngilizler vakıa, 
bitaraf gemilerin seyrinde bir mi.k
tar teehhüre sebebiyet vermektedır. 
Fakat bitaraf gemiler, her halde şu 
cihetten emindir ki, kendileri için 
İngilizler tarafından ne batırılmak, 
ne de City of Flint gibi yüzlerce mil 
uzakta her hangi bir bitaraf limana 
götürülmekte ve kaçakçılık yapmasa 
dahi mevkuf bulundurulmak tehlike· 
si mevcuttur. 

Müsadere edilen qya 

Londra, 26 a. a. - Milli ekonomi 
nazırı, Avam kamarasında verdiği iza-
hatta harbin başladığındanberi, Dou
vres :Uıntakasında Veymouth ve Kirk
wall'de ve ayrıca Ce~elütarık ve H~y
fa'da harp kaçakçılıgı kontrol servıs-
leri tesis edilmiş bulunduğunu bil -
dirmiş ve demiştir.ki : 

•• Harbin ilk altı haftası zarfında 
Almanya'ya gitmekt~ o!a~ 380.000 ton 
eşya müsadere edılmıştır. Bu eş-
yanın, 76.500 tonu petrol, 65.000 to· 

nu demir, 38.500 t onu manganezdir. 
Ayrıca, mühim miktarda fosfat, alü
minyum, hematit, kopra da müsaöere 
olunmuştur. 

Filiyatta, Almanya, bütün deniz a
şırı ihracatçılarından tecrit edilmiş-

tir. " 

lngilizler 400 kilo altın 
müsadere etti 

Brüksel, 26 a.a. - Lastste Nieuws, 
ingilizlerin Baudouinşville ve Elisa
bcthville vapurlarında bulunan 400 
kilo altını müsadere etmiş oldukları
nı yazmaktadır. 

Muayene edilen amerikan 
vapurları 

Vaşington, 26 a.a. - Hariciye ne
zareti tarafından bildirildiğine göre, 
1 eylüldenberi muharipler 21 ameri
kan vapurunu muayene etmişlerdir. 
tngilizler 12, fransızlar 6 ve alınan
lar 3. 

/ngiltere'nin Belçika'ycı 
verdiği izahat 

Brüksel, 26 a .a. - İngiliz hükume
ti buradaki sefiri vasıtasile Belçika 
hUkumetine, bitaraf gemilerinin neden 
dolayı uzun müddet İngiliz k~ra s~la
rının kontrolü üssünde tevkıf edıl • 
miş olduklarını bildirmiş.tir. 
Bazı Belçikalı mücehhızler tarafın

dan birt;ıkım yolsuzluklar irtikiib e
dilmiş olduğuna ait birçok misaller 

ikreden İngiliz hükfımeti, kaçak eş-
7. anın Almanya'ya gönderilmekte ol-
y b • . t ·1 duğuna emniyet kes etme~ının ngı -
tere için bir zaruret oldugunu ve bu 
babdaki tedkik rr·· kilStını izah ve 
te rih etmektedir. Maaınafih, gemiler 
vrakının gemilerin ingiliz sularına 

e uvasalatlarından evvel İngiliz me -
:urlarına gönderileceğini natık olan 
'tilafname dolayısiyle bu kontrol sis
~t"minın sadeleşeceği ümit edilmekte· 

dir. b" f h··kn 1 • tngili.,. notası, ıtara u met erın 
izaın hitama ermesini tacil maksadi

~e bu tedbirlerin tıltbikine yarrlım et· 
lerinin menfaatleri iktizası olduğu· me . 

nu kay letmektcdır . 

Almanlar V"' ... •tr kafilelerine 
taal'ı · lecekler 

Kopenhag. 25 a.a. - Hariciye neza· 
, eti alman sefaretınin Danimarka hü
kü~etine bundan böyle deniz üzerin
deki ingiliz ve fransız kafilelerine 
kıyasıya taarruz edileceğini söyledi-

ğini bildirmektedir. 
Bu taarruz, yalnız ticaret gemileri

ne refakat eden harp gemilerine kar

şı olı:nıyacak, aynı zamanda han~i 

eıya listesine itiraz 
ediyorlar 

lngiliz hükumetine 

bir nota gönderdiler 
Moskova, 26 a.a. - Sovyetler Birli

ği hükümeti, ingiliz hükümetinin neş
rettiği harp kaçağı eşyası listesini en
temaıyonal hukuk prenıiplerine mu
halif telakki etmekte ve bu listenin 
bitaraf devletler menafiine halel ver
diği ve enternasyonal ticareti durdur
duğu fikrinde bulunmaktadır. 

Sovyetler Birliği hükümeti, bu nok
tai nazarını, harp kaçağı ile mücade
le meselesi hakkında lngiltere hükü
metinin 6 ve 11 eylül tarihlerinde 
tevdi ettiği notalara verdiği cevapta 
bildirmektedir. 

Nota henüz Londra'ya gelmedi 

Londra, 26 a.a. - Royter ajansının 
Londra'nın ıeiahiyettar menbaların
dan öğrendiğine göre, harp kaçağı 
hakkındaki sovyet notası henüz ingi
liz hükümetine gelmemiştir. 

Şurası kaydedilmektedir ki, ingiliz 
hükümeti tarafından iki notada Sov· 
yet hükümetine bildirilen deliller, U· 

mumi harp zamanında Rusya da da
hil olduğu halde bütün müttefikler 
tarafından ileri sürülen delillerin ay
nıdır. • 

Bundan başka Sovyetler Birliğine 
verilen nota diğer bütiin bitaraf dev· 
!etlere de verilmiştir. 

.-wıa a a a an s SCCJ..1J,ıJISP sıw:ıo n 
milliyete mensup olursa olsun blitün 
harp gemilerine müteveccih olacaktır. 

Bundan başka usulil dairesinde ı
şıklarını söndürmüş veya yakmamış 
olan bütün ticaret gemileri düşman 
gemisi olarak telakki edilecek ve bin
netice kendilerine taarruzda bulunu
lacaktır. 

Avusturya amelesinin 
Hiller aleyhtarhğı 

Gizli bir radyo merkezi 
daha çalışmağa başladı 

Londra, 26 a.a. - Paris radyosu, 
dün "Avusturya amelesi"nin bir be
yannamesini neşretmiştir. Bu beyan
namede Avusturya amelesinin "Hit
ler'in harbini imkansız kılmak" az
ın inde oldukları beyan edilmektedir. 

Beyannamede, "Avusturyalı amele" 
nin yakında Hitler aleyhindeki müca
delede fedayınefs edecekleri ilave o
lunmaktadır. 

Himmler'in yeni vazifesi 

Bertin, 26 a.a. - Royter ajansından: 
Himmler, Almanya'ya avdet etmiş o
lan alman kanındaki alman vatandaş
larının memleketlerine iadesi mesele
siyle iştigale memur edilmiştir. Mu
maileyh, işgal altında bulunan Polon
yada yeni müstemleke mıntakaları ih
dasına memur edilmiştir. 

l'ugoslavya'dahi alman 
ekalliyetleri 

Belgrad, 26 a.a. - "Havas·•: Yu
goslavya'nın alman ekalliyetinden 
kurtulmaktan duyacağı memnuniyet, 
yarı resmi politika gazetesinin bir 
yazısından sonra şüphe kabul etme
mektedir. Bu yazıda, başka ırktan ve 
başka lisanda bir milletin ortasında 
yaşıyan bazı ekalliyetlerin ihdas ettik 
leri hadiseler teessüfle kaydedilmek
tedir. 

"City Of FJint,,in 
mürettebatı sağ 

Gemideki alman\ar 

serbest bırakıldı 
Vaşington, 26 a.a. - Amerika'nın 

Moskova büyilk elçisi hariciye neza
retine gönderdiği bir telgrafla "City 
of Flint" mürettebatının sağ ve salim 
olarak Mourmansk'ta bulunduğunu 

bildirmiştir. 

Alman mürettebat t serbest 
bırakıldı 

Moskova, 26 a.a. - Tan ajansının 
Mourmansk'dan bildirdiğine göre, 

City of Flint vapurunun alman mü
rettebatının mevkuf tutulması kararı 

deniz makamatınca kaldırılmıştır. 

Çünkü, mezkOr geminin makineleri 
tamir edilmek üzere limana girdiği 

sabit olmuştur. 
Vapur hamulesi inceden inceye tet

kik edilmek üzere muvakkaten Mour
mansk'ta kalacaktır. 

Hull'un beyanatı 

Va§ington, 26 a.a. - Hariciye na
zırı B. Cordell Hul, dün gazeteciler

le yaptığı görüşmede, Amerika birle 

şik devletlerinin City of Flint mese

lesini, enternasyonal kaidelere ve A
merikanın haklarına dayanarak man
tıki neticesine kadar takibe karar ver

miş olduğunu bildirmiştir. 

Diğer kısımlardaki laaliyet 
Hududun diğer kısmında faaliyet 

eskisi gibi muhasımların biribirini 
mütemadi ke'if hareketleriyle yokla
malarına inhisar etmektedir. Alman
lar fransızların muhtelif mıntakalar
daki kuvet ve mevzileri hakkında a
zami malümatı elde etmeğe çalışıyor
lar. Fransızlar da düşman hatlarında 
vuku bulacak değişiklikleri ve bilhas
sa yeni kıtaatın gelip gelmediğini an
lamak için kabil olduğu kadar sıkı te
ması muhafaza ediyorlar. 

Fransız sabah tebliği 
Paris, 26 a.a. - 26 ilkteşrin sabah 

tebliği : 
Heyetiumumiyesi itibariyle gece 

sükunetle geçmiştir. 

Ak1am tebliği 
Paris, 26 a.a. - 26. 10. 939 tarihli 

fransız ak am tebliği: 
Cephenin muhtelif noktalarında 

keşif kolJarı müsademeleri olmuş, ve 
karşılıklı topçu ateşi teati edilmiştir. 

Cephede kar bCl§ladı 
Paris, 26 a.a. - Havas ajansının 

askeri vaziyet hakkındaki m~tat yarı 
resmi tebliği : 

"Cephede kar başlamıştır, Havanın 
muhalefetine rağmen, fransız devri· 
yeleri, alman hatlarında olup biten 
şeyleri sıkı bir surette murakabe için 
faaliyetlerine devam etmektedirler. 

Alman kumandanlığının bir şeyler 
hazırladığı görülUyor. 

Salahiyettar fransız mahfilleri 16 
ve 17 teşrinievelde yapılan taarruzlar 
esnasında düşmanın verdiği zayiat 
hakkında bazı mah1mat vermektedir · 
ler. Ölen ve yaralanan alman askeri -
nin adedi 2.000 ila 3.000 olarak tahmin 
ediliyor. Sarbrük'ün şarkındaki kıta 
kumandanının verdiği rapora göre, 
yalnız bu kıtanın çok küçük olan cep
hesine saldıran alınanlar 150 ila 200 
kişi kaybetmişlerdir. 

Alman kıtalarının laaliyeti 
Bundan başka, fransız kurmayına 

gelen haberlerde 16 teşrinievelde Tre
ves·ten birkaç yaralı tren geçtiği ve 
hunların almanların ilk t;ıarruzlarını 
yaptığı bölgeden geldiğinin muhak
kak bulunduğu bildiriliyor. Aynı böl
gede, Moselle'in şarkında, küçük bir 
düşman müfrezesi Apach şimalinde 
bir miktar ilerlemiye teşebbüs etmiş, 
fakat püskürtülmüştür. Diğer taraf
tan, alman devriyeleri Vardnt bölge
sinde ve Forbach'ın şimalinde bilhas
sa faaliyet göstermi !erdir. 

Rhin üzerinde diln, hoparlörlerle 
yapılmak istenen alman propagandası 
teşebbüsü fransız mitralyözleriylc 
karşılanmış olmasına rağmen. aynı te
şebbüs tekrar edilmiştir. 

B. Cordell Hull, Amerika hariciye- Hitler'in müzakereleri 
sinin, City of Flintin mürettebatı Londra, 26 a.a. - Danimarka men-
hakkında hiç bir habere malik bulun balarından alınan ve Berlin'e gelen 

Aousturyada gizli bir radyo daha madığını da ilave eylemiştir. haberler, Hitler'in dün alman ordusu 
Londra 26 a.a. _Halihazırda Avus- rüesası ile görüşmüş olduğunu teyit 

Amerika hükümetinin tqebbüsü etmektedir. Alman kıtaatı mütemaditurya'da evelce Almanya'da bulundu-
ğu haber verilmiş olan "Hüriyet rad- Vaşington, 25 a.a. - Har iciye Na- yen garp cephesine doğru sevkedil-

' mektedir. yosu 'na müşabih bir radyo bulun- zareti City of Flint gemisinin harnu-
rnaktadır. Fransız askeri münekkidleri son 

lesi ve aınerikalı tayfasiyle birlikte i- harp esnasında yapılmış olan topçu 
Avusturya radyosunun son neşriya adesi için sovyet hükümeti nezdinde ateşinin şiddetli olacağını ve taarru-

tı şu sözlerle hitama ermi§tir: "Al· teşebbüslerde bulunmuştur. zun bütün kuvetiyle ortaya atılmasın-
manya'dan ayrılmak istiyoruz." dan evel olanca şiddet ile kendisini B. Cordel Hull hariciye nezaretinin 

Spiker, von Ribbentorp'un İngilte- göstereceğini tahmin etmektedirler. 
• · d" hı:;, k· ~ Al City of Flint gemisinin vaziyetine re mn unyaya a ım oldugu ve - Takviye kıtaatının gerisini hırpa-

manya'yı ezmeğe çalışmakta bulundu- dair hiç bir habere sahip bulunmadı- lamak maksadiyle clümdarların faali
ğu suretindeki iddiasına da cevap ğını söylemiştir. Nazır, bilfıhare bir- yetini bozacak tertibat alınmaktadır . 
vermekte ve şöyle demektedir : leşik Amerikanın hukuki vaziyetini Bu tabiye Polonya'da büyük bir mu-

İngiltere'nin hakimiyeti ile Hitle- telgrafla Berlin'e bildirildiğini ve fa- vaffakiyet kazanmıştır. Yalnız u var 
rin hakimiyeti arasındaki farka ait kat bu işarın hiç bir uzlaşma talebini ki, Polonya cephesiyle garp cephesi 
hükmü siz kendiniz veriniz. Büyük arasında fark vardır. • 

ihtiva etmediğini ilave eylemiştir. 
Britanya imperatorluğunun her kıs- /ngiltere ve Franıa metanetle 
mı, simdiki harbe iştirak edip etme- bekliyorlar 
mek hususunda serbesttir, Almanya- Fransız nazırlar meclisi Roma, 26 a.a. "Havas": Roma gaze· 
nın böyle bir karar verebilecek hangi toplanacak teleri. Fransa ve lngiltere'nin pek ya-
mıntakası vardır, Hitler, cebir ve ıid- p • . . kın alman taarruzunu metanetle bck-
dete :naruz bulunan Avusturya'ya arıs, 26 a.a. - Na:ı:ırlar meclısı, lediklerini yazıyorlar. Avrupa politi-
bayele bir hak vermeğe cesaret edebi yarın sal ah saat 10 da Elise'de topla- kası hakkında her türlü tefsirden iç
lir mi ? nacaktır, [ tinap eden bu gazeteler, muhtelif hü· 

kümet merkezlerinden gelen en mü
him haberleri kayıt ile iktifa etmek. 
tedirler. 

İtalyan gazeteleri, Italya'nın Lon· 
dra'daki yeni büyük elçisi B. Bastia
nini şerefine B. Çcmberleyn de hazır 
olduğu halde Lord Halifaks tarafın
dan verilen öğle :ziyafetini büyUk baıt
lıklarla bildiriyorlar. 
Alman taarruzu niçin gecikti? 

Londra, 26 a.a. - Yorkshire Post 
gazetesinin askeri muhabiri, garp cep 
hesi üzerinde beklenen alman taarru· 
zunun gecikmesini şu iki sebebe at
fetmektedir: havanın fenalığı ve ma· 
jino hattına karşı bir taarruzun e.n az 
dört hafta çok şiddetli mücadeleyi is
tilzam edeceğinin muhakkak bulun· 
ması. Bununla beraber, teşrinisani ba· 
şına kadar müstebat olmıyacağı zan• 
nediliyor • 

Amerikan •eyyar haatanelerl 
garp cephesinde 

Paris, 26 a.a. - Nevyork Times 
gazetesinin Paris muhabiri yazıyor:• 

"20 arabadan müt~ekkil ilk Ame
rika seyyar hastanesi garp cephesine 
hareket edecektir. Bunu diğer 5 sey
yar hastane takip edecektir. • 

Bu teşkilat, fransız hükümetine 
merbut bulunmamakla beraber, cephe
de fransız ordusunun emri altında bu 
lunacaktır." 

Lilvanya ' llalan 
Vilnoya neden girmedi 

Londra, 26 a.a. - Reuter ajansı 

Stokholm'dan istihbar ediyor~ 
Litvanya kıtaatının Wilna istika· 

metindeki ileri harekfttına ait olan e
mir, birdenbire geri alınmıştır. 

Söylendiğine göre, Litvanya kıta
atı, son dakikada kendilerine verilmi§ 
olan emre tevfikan hududda durmuş
lardır. Tahmin edildiğine göre bunun 
sebebi polonyalılar ile Sovyetler ara
sında Wilno'da bir takım hadiseler 
zuhur etmesidir. 

İngiliz hava ve 
deniz kuvetlerinin 

uğradığı zayiat 
Londra, 26 a.a. - Hava kuvetleri

nin zayiatına ait olan yedinci li tede 
muhtelif rütbede 7 zabit ve 25 nefer 
gösterilmektedir. Bunlardan 18 i 
maktaı düşmüş ve 14 ü kaybolmuştu:. 

Bahriye zayiatı 137 

Londra, 26 a.a. - Avam kamarasın
da B. Chamberlain, sorulan bir sua 1 ~ 
cevap vererek ingiliz harp donanma
sında 5.000 delikanlının çalışmakta 

olduğunu ve bunlardan 137 sinin telef 
olduğunu söylemiştir. 

Çin'de bulunan ingiliz 
topçeker/eri 

Londra, 26 a.a. - Ba.'1riyc nazırı 
B. Churchill, beyanatta bulunarak. 
Çin'de bulunan topçekerlerden beş 
tanesinin, başka mahallerde muhase
mata iştirak için, geri çağrıldığını 
bildirmiştir. 

Doyçland'ın batırdığı gemiler 
Oslo: 25 a.a. - Aftenposten gazetesi, 
İngiliz Sonegate ve Norveç Lobent· 
zhansen vapurunu Almanyanın De
utstchland krovazörünün btırılmış 
olduğunu yazmaktadır. 

Bu krovazör Atlantik de Lerre Ne
we'ün şarkında ve cenubunda dolaş· 

maktadır . 

Batırılan gemilerden 
kurtarılanlar 

Londra, 26 a.a. - Oğrenildiğine 
göre Tafna vapurunun 36 kişiden iba
ret olan mürettebatından 31 kişi kur
tarılmıştır. 

*** 
Londra, 26 a. a. - Clan Chi holm 

feiaketinden hayatta kalanlar arasın
da 18 avrupah ve 60 hindli bulunmak
tadır. Şu halde kaybolanlar ancak 20 
ki~iden ibarettir. 
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Serbest süf ün : 
.~---------------....... --
Bizde Maarif 

hastalığı yoktur 
tyami Safa. her gün yazı yazan 

bir muharrirdir. Bu zor blr meslektir. 
En bı.i}·ük zorluk her gün ya7.1 yaz
ma.·•a değil, her gün yazdıklannı o· 
.kutabiJmektedir. Peyami Safa'nın kül
türilne, bilgisine ve üslübuna ekmek 
kadar muhtaç. olsaydık onun yazdık· 
la ·ını okutmakta çekeceği zorluk aıa· 
lırdı; Peyami Safa da bunu pek ala 
bilfyor. Onun için yazılarının her gün 
tuzunu biberini değistiriyor l>azan a· 
,·an1i te bihlerle :mhınchrıyor, ballan· 
c ırdı(;ı o:"' r"k olmakla beraber el·şi 

e cı ,. -:ı ı:ler e her gün ya:z:1yor. O
nun bu t-ı .. ~ff kiyetine gıpta etme
me' mumkUn cleğildir. Nevinde Ne· 
cıp Fazıl'dan üstün bir fıkracıdır. Di
.ze bazan )'azının kıyafeti hoş gelmi
yebilir; asıl içindeki tenkit özüne 
muhtacız. Kıyafeti ne olursa olsun 
muharririn fikrine nüfuz etmek vazi
femizdir. Fikre inenmı insanlarız. 
Fikir ve bilgi kimin arafandan ve 
hat a ne maksatla söylenmiş olursa ol 
ı.un bir değer taşır ve ondan müstağ
ni katmak insanlığa yakı§maz bir ge
riliktir. Ben de bu maksatla muhte
rem muharririn dünkü Cümhuriyet'te 
çıkan (Maarif hastası) yazısını oku
dnm_ 

Perami Safa, maarif işine bir "me· 
ıele" nazariyle bakıyor. Her mesele 
halledilmcııi mümkün ve halli icabc
den bir fikri ihth-a eder. Hatta bir 
meselenin .. ga}•d kabili hal olduğu., 
da izah ve isbat olunmak gerektir. 
Böyle bir izah şekli almadıkça bir 
"mesele" mevzuu bahsolamaz; halbu
k i muharririmiz bir yerde "hiç bir 
müspet çare gösterecek değilim, . di
yerek meseleyi , velev kendi anlayışı
na göre halle yanaşmıyor. 
Doğru .. Bizde bir maarif meselesi 

vardır. Bu mevcudiyetimizin, inkıla
bımızın ruhudur. Fakat bu me!lelenin 
hastalıkla zinhar alakası yoktur. Çe
tin olan meselelerin mutlaka marazi 
bir karakteri yoktur. Erzuruma tTcn 

ötürmek. Türki ·eyi ııanayileştirmek. 
ziraati iktısadileştirmek, bunlar lıirer 
hastalık olmadığı gibi maarif işinin 
de has ahkla bir münasebeti yokt-ur. 
Bir iJ u veya bu yoldan gidilerek, 
halledil ir, memleketin içtimai mesele
leri de A tatUrk devrinde muayyen 
mebdelerden hareketle bir mesafe ka
t etmiJ. u veya bu safhası halledil
ml§tir. Maarif meselesi de. içinden 
bildiğim bir mevzu olması hasebiyle 
diyorum, ki on be~ sene önce i ile 
müna ebeti olmıyacak surette ilerle
mif, münakale. ekonomi politikaları -
mızdan aşağı kalmıyan bir muvaffaki· 
yete erişmiştir. Bundan şüphe etmek 
i çin ashabı kehf uykusuna dalmış ol
mak. yahut ta iyiyi görmemeye, her 
§eyi kötülemiye azim ve cezmetmiş 
bulu nmak gerektir. 
Hayır, on bes yıld ır memlekette 

maarif sahasında hliyiik işler yapıld ı . 

Atatürk devrinin maarif sahifeleri de 
parlaktu, zira akai takdirde kendi 
kendimiz inkar etmiş oluruz. Şimdiye 
k1ıdar gelen on bes veki l hiç bir şey 
yapmamı§ değil, yapılması ellerinde 
olan her şeyi yapını tardu. Harf inkı
Hı.bı bir maarif işi değil midir? Ve 
y lnız 15 seneyi buna \'ersek çok mu· 
dur? 

Fakat biz içtimai realitenin muka
vemetini tanlmak j temiyen bir idea
li. t gibi düşündüğünü ve onun için 
sarfedilen emeklerin mahsulü ile mut
main olmadı · ını ve daima daha mü.
kemmeli istediği için bugiinkii duru
mu iddctle tenkit ettiğini kabul ede
rek devam edelim. 

On be yıldır ınaarif meselesin {' 
yazı yazan muhterem muharrir, bu 
karışık ve ana mesele}·e nasıl bir hal 
çaresi getirmi tir, bıınu ondan ormı· 
yac"ğ ız. Görülüyor ki. o da maarif 
mcaelcsini mektep mesele i halinde 
tcHl t i etmektedir. Halbu -i mektep, 
r .oi derecede olursa olsun maarif: 
Yü tilr davasının organik ::,h· cUzü
diır, fakat tamamı olmaktan çok uzak
tır. Maarif H bizim anlayışımıza gö
ı e i timai zihniyet i idir. Maarifimiz
de ıalcihat demek bütiin cemiyetin 
dUnva gör üşünde değişiklik deme • 
tir. 'fekteplcr b1zim miı>tik, isliimi. 
tco.·ratik ve otokratik Ortaçağdım çı
l:ı p rasyonel. dünyevi demokrat milU 
c: mirete geçiş uıırumuıu ve hamle · 
mi. i ifade eder. 

S o<>yal ş:ırtlar olrnadıl·ça ·alnız 

mektep v 1t sı ile bir ccm"ye e em 
ir zinniyct ve rileme,. :latta bu tak

d :rcic me tep bir n iicer.ct ekil halin· 
dt' kalır, fon s!yonunu y pamaz. Bi.i
tun Tanzimat tarihi mektebin içtimai 
z:hn1yetıni değiştirui ğini değil, içti· 
mai zihniyet tekamül ettikçe mekte . 
bin de iştiğini göstermektedir . 

Yazan: Yunuı Kazım KôNI 
Peyami Safa'nın maarüiınizde (ya

ni mekteplerimizde) bu sene yine o 
eski anar iyi devam eder görmesi 
bundandır. 

Dokundu u meselelerden biri mek
teplerin bu ene sekizde derse ba~la
ması. Derslerin bazı mekteplerde se· 
kizi çeyrek geçe ba lamasını bir ka
rarsızlık ~l"mcli sayan sııyın muhar· 
rire eveta haber verelim ki ekiz ve
ya sekizi çeyrek. her iki i de, ııynı ta
limatnamenin hükmü iktizasıdır. Pe
yami Safa'ya göre bu karar lstanbu· 
lun nakil vası alarını nazarı itibarc 
almadığ1 için kusurludur; fakat lıU· 
ti.in TUrkiye l tanhuldan mı ibaret· 
tir? Türkiye'yi lstanbul'dan ibaret 
görmek veya lstanbulun bütün Ti.irki· 
ye o1madlğını unutmak Şirketi Hay· 
riye tarifelerini bilmemekten daha 
büyük bir kusur değil midir? 

Muhterem Peyami Safa, bütün dün
yada bizden geç kalan ve geç kalkan 
millet kalmamı~ olduğunu batırlayı· 

nız. 

lstanburda bile talebesi en dağınık 
yerlerden gelen mekteplerde dahi bu 
usul bir aksaklık yapmadı. Bunu yok
lama dcferlcri her an isbata hazırdır. 
ITasan-A li Yücel, maarife bu uııulden 
başka hiç bir §CY getirmemiş olsa idi 
bile yalnız öğleye kadar tedriııat sis· 
temini tatbik etmesi ile maarifçilerio 
minnetini kazanmış ve ismini Türk 
maarif tarihine geçiı·miş bir vekildir. 
Bunu, Boğaziçinde oturup btanbula 
inen bir muallim öylüyor. 

Fakat bir kere zaten saati gilneş o
lan ve güneşle kalkan yer ve evleri 
mektebinin etrafında dizilen yerleri· 
mizi göz önüne getiriniz. 

Hem tedrisatın yeknasak olmayı
şından, hem kitapların pahalılığından 
şikayet edildiğine ahit olmak, hem 
de bir münevverimizi tek kitabın 
aleyhinde bulmak insana hayret ve
ren eylerdir. 

Fakat asıl Peyami Safa'nın şuralar. 
ongreler hakkındaki telakkisine ne 

demeli? 
Bu memleket en tehl ikeli kurtuluş 

ava ınd bile bir meclisin reh\>cdi· 
ğini benimsemi ve bu işi başaran l.ıü
yük kahraman A t:atiirk ve onun milm· 
taz halefi olan Milli Şefimiz lnöni.i 
Kurul aylara. mecli~Jcre hayati bir 
ehemiyet verirken ve buna hepimi?. 
inanmı ken Perami Safa'nın H itleri· 
yen telakkileri bize ne kadar yabancı 
geliyor. 

Filislinde örfi idare 

k ldırıldı 
Kudüs, 26 a.a. - Filiıtin'in muhte· 

lif yerlerinde ilan edilmi olan örfi 
idarenin kaldırılması ve siyasi mev· 
kufların büyük bir kısmının tahli}•e i 
\"aziyetdeki gcrğinliğin ne kadar 
haEiflemi§ olduğunu gösterir. 

[ ·~_i.~~.i~?GRA~~:" ·-1 
Kırkından sonra 

Gönül sazı 
Şa:r ve muharrir arkadaşımız, dl· 

vaııı muhc.sebat murakiplerinden M. 
Nuri Gtnçosman son senelerde yaz
dığı iirlerini ''Kırkından sonra gö -
ni.ı.l sazı" umcınlı bir kitap halinde: 
neşretmiştir. 

Şair, 28 parça iirden terekküp e· 
den kitabında bize aruz ve hece ve· 
zinleri .. in cok güzel örneklerini ver
miş uulunmaktadır. "Kırkından son· 
ra saz" tabirinin Türk dilinde taşı
dı ğı manaya kapılarak eseri ilk ba
·ı ta 'zamana geçmiş bir özenme" te· 

lakki e m mümkün gibi göri.inü -
yor. Fakat dalıa ilk sayfalarda insan, 
olgun ve ÖT.lii bir kalemin, hassas bir 
kalp i.izerindc dolaşmış old ğunu ve 

L Nuri Gençosman·ın "Gönül sazın
dan" pek ahenkli parçalar dinleyebi
leceğini anlamakta gecikmemclrtedir. 

ritabın, hialettayin bir parçasın

dcın, "Olur mu?" adlı şiirden bir par
ça alıyoruz: 

Gönülde alian gül har ı z olur mu? 
Aşk ehli erenler yar ız olur mu? 
Ağardı saçlarım hep bu yollarda, 
Yuce dağ ba)arı kar-ız olur mu? 
"Kırkından onra gönül sazı"nı o· 

kuyup bitirdikten sonra in an, çiçek
li dağlarda rind bir arkada ·la yaptığı 
eğlenceli bir gezintiden dönmüş gibi 
oluyor. Bütün okuyucularımıza t av
siye e<Jcrfa1 
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Lonclra'da çık:m ve dünyada en çok sarılan D:ıily 

Exprcss gazetesi, Ankara paktı dolayısiyle ilk say
fasına manşet halinde türk bayrağının resmini koy
ma§ ve yarıma ıürkçe olarak "Ya~a dost Türkiye" 
ibaresini yazını~tır. A yrıca çerçeve içine koydııgu 

yaztcla §Unları knyddmektedir: Nevyork radyosu di
yor ki: '"Dii11 gece Çarıakkale boğazında esen rüzgar, 
1 ngiltere ve Fransa. için mülayim bir riizgiırdı.,, 

Yukarıdaki resimde Daily Express·in başlığını ve 
Türkiye hakkındaki yazısını görüyorsunuz. 

Finlandiya - Rusya arasında 

Bir uzlaşma imkônı 
b .. sbütün kaybolmadı 

Finlandiya hükumeti yeni Sovyet 
tekliflerini tetkikle me gul 

Helsinki, 26 a.a. - B. Paasakivi'nin riyaseti altında bulunan 
Finlandiya heyeti, bu sabah Moskova'dan buraya gelmiştir. H e
y et , yakında Finlandiya hükümetiııin yeni tal i matını haiz oldu
ğu halele suretihususiyede Moskova 'ya gidecektir. 

Bugün burada aşağıdaki resmi 1 
tebliğ ne'rediJmiştir : 

"Finlandi ·a hükümeti, sovyet tek· 
liflerini tetkik eylemektedir. Finlan· 
diya delegeleri, ancak bu t ekliflerin 
derin surette tetkik c<lilme inden ve 
haklarımla lfizımgelen kararın alınma 
sından sonra Moskova'ya dönecektir. 

lfariciyc nazırı n. Erko. §U beya
nııtta buJunınu tur: 

"- Sovyctler Birliği ile sulhpcr· 
ver bir hal sureti bulunma .. 1 hakkın· 
da hcniiz biiyük ümitlerim vardır. Fa
kat bunun için her iki tarafın da hüs
nüniyet göstermesi lazımdır.,. 

B .Erko aynca şu cümleyi de ilave 
eylemi tir : 

"- Bütün imal devletleri, arala· 
rında, sıkı bir temas muhafaza etmek-
tedir.,, 

T ekliflerin mahiyeti nedir? 

Stokholm, 26 a.a. - Sovyet mat
buatı sovyctlcrin Finlandiyadan iste
dikleri şeyler hakkında sükut etmek
te oJmakla beraber, bu isteklerin şim
diye kadar hil<lirilenlerden fazla ol
cluğu zannedilmektedir. Bununla be· 
ralıer, Jsveç matbuatı az çok nikbin· 
lik göstcrmekted 'r. 

Uzlaş.ma ihtimali var 
Amsterdıım, 26 a.a. - Telcgrnf ga

zetesinin l:lelsinki'deki muhabidne 
göre, ı:ıovyetler Finlandiya an yeni 
isteklerde bulunmamı · olmakla bera· 
ber Finlandiya ·ekliflcrini de esas o
larak kabul etmemişlerdir. 

Bu muhabir, vaziyet vahim telfıkki 
edilmekle beraber, lıir kompromi bul
mak ümidinin hala mevcut olduğunu 
yazıyor. Finlandiya deleseleri birkaç 
gUn Irelsinki'de müzakerede buluna -
caklar ve hafta ortasına doğru tekrar 
Moskovaya gid cekleru i r. Sovyet hii
kümeti neticeyi tacil niyetinde değil 

dir. Buna intizaren Finlandiya askeri 
tedbirlerini tesri etmektedir. 
i htar mahiyetinde bir müdahale 

Arnstenlam, 26 a.a. - Tclegraf ga· 
zetesinin Nevyork mulıalıirinin yarı 
resmi bir Amerika kaynağından öğre· 

nerek bildirdiğine göre, Uolandanın 
almanlar tarafır:dan i gali endişesi 
Amerika eikanumumiyesini pek zi· 
yade rahatsız etmektedir. 

Muhabir, B. Ruzvelfin Fin andiya 
lehindeki müdahalesinin Almanya'ya 
bir ihtar teşkil etmesi icap ed ce~ini 
itave ediyor. 

Gaze~e, bu telgrafın altında neşret 
tiği bir notta Holandanırı i~galini 
7.annettirecek hiç bir emare me ·cut 
olmadığım bildirmektedir. 
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Harbi kim 
istedi? 

B. Vinston Çörçil 

Hitler'in ithamlarını 

cerhediyor 
Londra. 26 a.a. - B. Winston Chur

chill, dün akşam Avam kamarasında 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur.: 

B. Bitler, bLd uzun enekrdenberi 
harbe hazırJamakla ve kendisinin bü
tün sulh tekliflerini reddcylemekle 
itham ediyor. 

B. Hit.ler'in bu ittihamlannı cerh 
etmek için, aşağıdaki vakaları saymal< 
kafidir; 

ı. - Ingiltere, Hitler·e, askerlik 
hizmetini yeniden tesis etmeğe, aske· 
ri hava kuvct)eri organize eylemeğe. 
Ren mıntakasını askcrileştirmeğe, A
vusturya'yı ve Sii<let arazisini işgal 
ı:tmeğe mü aade eylemiştir. 

2. - logiltcre. kendisiyle Almanya 
arasında daima iyi antant idamcsine 
çah!;mı tır. O derecede ki, Amerika 
l.ıirle ik devletlerinde ve diğer bitaraf 
memleketlerde:, halen 1 ngiltere lıu ali
cenabane miisamahakarlıs1 yüzünden 
tahliye edilmektedir. 

3. - lngihcre, Polonya'ya gar;tntİ· 
sini, Hitler'in 26 martta verdiği talep· 
!erin Polon a tarafından redd~dilclik 
ten sonra, 31 mart larihincle vermiş· 
tir. 

4. - B. Chıtmherlain, Miinih'ten 
geçen sene dönerken, B. Hitler'in iki 
memleket arasında bütün meselelerin 
istişare ile haJJolunaeağı hakkındaki 
vadi ile dönmiiş ve döner dönmez şu 
beyanatta bulunmuştur: ''Bu sefer, 
sulh temin olunmuştur." Halbuki altı 
ay sonra, B. Uitler, B. Chamberlain'e 
verdiği sözii nak:r.eden:k Çckoslovalc· 
~·a'yı işgal etmi!>tir. 

5. - 31 ağustosta, İngiltere ve 
fı'.ransa, ltalya'nın sulh tekliflerine 
nüsait bir tarzda cevap vermişlerdir. 
Fakat 2 eylülde, halya'nın ikinci 
ıulh ta ·a sutunu kabul için, Polonya 
ı razisinin talı !iyesi şartını ileri süı • 
ıiişttir. 

3·ergomo' da büyük bir 

orman ya n gını oldu 
l zmir, 26 a.a. - Bcrgama'nın Ova 
• esinde eve lki gece bir orman yan

•ını olmuş ve 30 hektatlık bir ahada 
tahribat yapmıştır. Yangının sebebi 
benUz tc bit edilmemiJt ir. Yangın, 
16 aaat sürmi.i~ ve bir bayi~ çam ziya
ını ı~bo:biyet verwiıtir • 

~erefli Bir Millet 
Cd!lus, l nttanai geant'da fU a.a 

lırları y zn1aktadır : 

İngiliz • fransız • türk muahede i 
büyük iyasi ehemiyeti olan bir ha
disedir. General W eygand'la iriliz 
generali Wawell'in hazır bulunması
nın ispat ettiği gibi ayni zamanda 
büyük askeri ebemiyeti olan bir ha
dise. Türkiye geçen mayısta İngilte
re, haziranda bizimle ihzari bir an
la ma imzalamıştı. Fakat o zaman • 
danbed Avrupa allak bullak olmus
tur 1 Türkiye küçük miktarda da ol
sa Hitleri7.IT1in sirayetine maruz kal
mış olsaydı bütiln hadiseler değiş • 
miş olduğu için taahhütlerinin şü • 
mulil de değ i tiğini ileri sürebilirdi. 

Muahedeleri paçavra addet mek na
zariyesine kadar gitmeden imza ·ının 
mücbir sebepler dolayısiyle kıymeti
ni kaybettiğini iddia edebilirdi. 

Bununla beraber Türkiye sözünde 

ebat etti. İmzasını ink~ra yanaşma

dı. Vadetmiş olduğu gibi Fransa ve 
!ngiltcr~'nin safında yer almıştır. 

1'ilr'.dy~'nin işbirliğini kazanmaktan 

duy<luğumur. memnuniye ranında, 
içimizde yüksek ve: temiz bir sevinç 
uyanıyor. İmzalanan muahedenin 
korumakta olduğu büyük menfaatler
den başka, dürüstlüğünü bu kadar 
kuvetle parlamasından iftiha~ duyu -
yoruz. Verilen söze hürmet ölmüş de· 
ğildir. Bu tezahür milletlerin tarihin
de vahim bir anda vukua gelmi~tir. 

Vakıa, büyük vakıa Türkiye'nin 
pek dürüst davranmış, ti rememiş ol
ması, biitün taa.hhiltlcrinc sadık bu

lunmasıdır. M üstakbel sulh hesabına 
ve §İmdiden vicdanların is tirahati he

sabına bundan daha tesk in edici ne 

olabilir? 

İtalyan iktisat 

heyeti So y~da 
Sof:a, 26 a. a. - Bir it.ılran ilHi

sa<l heyeti, Belgrad'dan buraya gel
mi tir, Heyet, İtalya ile Bulgaristan 
arasında mevcud olan şimdiki ticar~t 
i tiiaflarım taınamlamak üzere bugün 
hulgar ticaret nezareti mümessilleri 
ile müzakerelere giri ecekitr. Bu mü-
zakereler neticesinde bu itilaflar ye
ni umumi vaziyete göre tanzim edil
miş olacaktır. 

ltalya el.çisinin ziyareti 
Sofya, 26 a. a. - Başvekil ve hari· 

ciye naz ın B. Köseivanof, dün italyan 
elçisini kamu] etmi_ştir. 

Almanya'da inşa 

edilen gemilerimiz 
İstanbul. 26 (Telefonla) - Öğren

ılifimc göre alman tez gahlarında in -
1a edilmiş olan 5300 tonluk "'Doğu" 
ve "Eğen" vapurlarının tulim edile
bileceği Almanya'dan bura<laki a laka
darlara bi l dirilmiştir. Eveke de ha
ber verdiğim gibi deniz ticaret filomu 
zun en büyük t ip gemilerinden olan 
"Doğu'' yu almak üz re Aziz kaptanın 
riyasetinde bir heyet Almanya'ya git
miş. fakat harp çıktığı için geri dön
müştü. Haber a1dığ1ma göre bu gemi
lerimizin teşellümü dünva vaziyeti
nin felah bulmas1 ve denizlerde emni· 
yetin teeaısüaü rama.nına bu:akılacak -
tır. 

27 . 10 . 1939 
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Radyo Dıi ü:ıyon Postı!an 
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-Valııa :.ızun1ı.ı u-
1M8 m. 182 l·~c·. 120 Kw. 
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ANKARt\ 

CUMA - 21-10-l !;ıJ!i 
12.30 rro •ı am 'e mc:ııı le ;et E al .;ı.yarL 
12.JS A, ıı c: meteoıo oıı nıı.u rlc.ı 
12.SU 1 ur~ mli% ıı. ı • ı. 
JJ.31/·H.IJO .lutılK (Karışı k proıram - P 
lS.tJIJ lı lirı m 
ULU;ı ııeıule .... ' aııat ayarı, ajans ve m 

lcoroıcıJı lıabETkn • 
18.25 Turlc ıııuz ı 1' aıul he.,ı:H) . 
111. OK n . \! t rn • s, r ı.erviıı ) 
i~.Za 1\ırı< m..ı:ııb ı : 

Ç ,a ıl r: v ec ıhe, Fahırc l'er ıı, .R 
lık 'er n. 
ı - O y ıı : Ra life Neydık. 
ı-Sç,.ah pe : evı 
2 - l.{imcıı ~en • Sedh ~arkı - Su 

d:t iç_sin y r c.lın en. 
3-Ariı bey . SegılJl §arkl • Olm 

ilaç sıne ı;atpernmc) 
4 - Sel. Pınar • Hu:ı:zam şarkı -

ı..,nı şııı ür.ıı em. 
S - Bimen en • Hılzzam şarkı · S 

hünda eçcr. 
6 - Hut.ı m ı;az cmaisi 
2 - Halk tÜrkilleri: (Mahmut Ka 
rmdaı ve Sacli Y ver Ataman) 
3 - Okuyan: Melek Tokgoz: 
l - Rifal bey • Hicaz ıarkı • Niç 

bülbül fjı~ım eyler. 
2 - Nub r Tokyay - Hicaz prkı 

Ail mıı; giı1milş. 
3 - -·-·-· Hıc.u: tilrkll - Su İzmir 

den c;cklrdclc:si:z ne gelir. 
4- Şemsettin Ziya • Uşşak tUrkiı 

Şn salkım sô üdün altı daim 
2'0.10 TEMSİL 
21.10 Müzik (Radyo orkestrası - Şef H 

san Ferit Alnar): 
ı - Hıındcl - "Concerto Grosso'' 
2 - Bctthovcn - "2 inci senfoni" ( 

majör) 
22.00 Memleket snH ayan,. a\-m~ babcrl 

ri, Tiraat, cahıım, ahvilft.t, Kamb. 
• nukut borsası (fiyat) 

2'2.20 Mılıik (Cuband • Pl.) 
23.25-23.30 Yarınki program n ka!'ant~ . 

Sovyef ek no • 1 e 
Berline 
Bedin, 26 a.a. - Ticaret eksper 

rin i de muhtevi olan bir sovyet ikti 
heyeti, Berlin'e müteveccihen M 
kova'dan ayrılmı_t r. Bu heyet, si 
rişlerin Almanya·ya yapılması me 
lesi ile meşgul olacaktır. 

Bahri ticaret komiseri B. Tevos 
an. bu heyete riyaset etmektedir. 

KÜÇÜK Dl~ H SER LE 

>" Ottova, - Knnadad yapı1 n me 
intihabatı \J'.Jeral birli inin elde et• l ği 
bir inıhga mukabil 53 balık kaıanan 
b erat partisıniu z:ıfcri ile ne i cclenmiıti 

>' Londr.ı, - 1ıtihbarat nez reti L 
Macmillauın muavıııi Lord Comrose 
zire inden i~tifa eıleceğini Lordlar J{ 
marasmda beyan eylemi,tir. 

X Va'jinıton. - Rclc;ika tarafından 
merika neztllne iktisadi meseleleri ~ö 
ınek ü.:erc gönderilen eski başvekil Th 
ni s B. J:tuzvel e rr 1 :L.opo rlun hu 
bir melHubunu tev.di etmi tir. 

XLonılra, - Mıthale{et lideri B. Attl 
pek yakında, mutialcfet ı~ı;i partisinin 
aıinkü harp k r tsındald hattı hareket 
bildiren bir beyanatta buluııacakur. 

XOt va. - Milli müdafaa ıl'.'f'Visl 
hup dolayı lyle demiryolarındş fazla 
aliycti nazıırı dikkate alarak, 2S mil 
dolar kıymetinde vagon ve lok:omotU aa 
almı$tır. 

X Londra, - lnıilterc bankası, lıko 
haddini yürdc iı tı:n yuıde ikiye indir 
tir. İskonto haddinin irıdiril nıesi. bir i 
tikru akdolunaca· 1113 bir IAmet ola 
telakki cdilnı tedir. 

X Kopcnhng, - Royter: Kauııııstan 
len haberlere göre. Polonyaom c i Lo 
dra biıyilk elçi i "Skimıunı, erkek •e 
kıro~lcriyle bir likte :Molodono atos 
da ölıJimilmuştlir. 

X Lahaya. - Htlkümetin Hollanda d 
vi1i hııkkında yeni bir kanun h:ızrl'la 
ta olduKu hakkındak i haberler, re9men 
lanl:ınmaktauır. 

Ankara Borsa sı 

26 llkteşrin 1939 fiyatları 
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Londra 
Nevyork 
Pari• 
Mılino 
Cene re 
Amsterdam 
Beri in" 
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Bu<lape:;tc 
BiıkrC$ 
Bel rad 
Vokohama 
Stokholm 
Mo kova 
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1.5875 

13. 1 25 

23.28875 
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30.61ZS 
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21 .7075 
Q 95S 
1.S7S75 

13.1825 

23.155 
0.93 
2.48 

S0.4375 
31.CllZS 

ESl!Alı1 VE TATIVILAT 

1938 % 5 1 kramlyeli ı 9.55 19,SS 

NOT - Hizalarında rakam b:.ı: 
lunmıyan dö vhlcr ıcin l iy:lt uscıl 
edilmemiştir. 



ULUS 

Bir hafta içindeki askeri Hep o 
siyasi var,arann bilônçosu davanın 

Yeni Meclis binasının 
dün temeli allldı -

Den· zlerde Almanların zayiatı peşindeyiz. 
(Başı 1 inci sayfada) 

Bugünki.l tarih ile Reisicümhur in· 
önü, Millet Meclisi Reisi ve Divanı 
Riyaset azalariyle hükümet erkanının 
isimlerini havi bir vesika ve mevcut 
madeni meskiıkattan birer tanesini 
ihtiva eden bir şişe mermer sandık i
çine konularak Meclis binasının teme
line vazedilmiş ve bu sandığın kapa· 
ğı Meclis Reisi Abdülhalik Renda, 
Başvekil doktor Refik Saydam ve 
Meclis ikinci reisi Refet Canıtez tara
fından vurulan çekiçle tesbit olun
muştur. Ve yine Abdülhalik Renda, 
doktor Refik Saydam ve Refet Canı
tez temele ilk harcı atmışlardır. 

İngilizlerden 6 bin ton fazla dır 

Ribbentrop1un iddiasma 
Çem erleyn cevap veriyor 

(Başı 1 inci sayfada) 

Geçen hafta garp cephesinde mühim harekat olmamış, yalmz 
işgal edilen mevzilerde bazı tadilat vuku bu~r:ı~ştur. Bunu;ı ne· 
ticesi olarak fransız ve alman kuvetleri şimdı ıkı mcmleketı ayı-
ran hudut hattını işgal etmekt dirler. 

ransa a ı ıngı ız or usu ıçın 1 k GI 1375 t F 'd k' • .1. d . . 

1 

zapted'lmiştir. Bunlar 8863 tonluk 

takviye kıtaları ve malzeme sevki yatı Föbus, 589~ to~8~4 t atyka, p . ~n· 
geniıt mikyasta devam etmektedir. İn·ı luk Buyan a, . on u oseı an 
g ·1· b'· ı · d k. ··d f h ti ı ve 6369 tonluk Bıskaya vapurlarıdır. 

ı ız o gesın e ı mu a aa a ar 1 k G 
ın"t d' k · d'l kt d ' r A}•nı zamanda 4574 tonu ongen-u ema ıyen ta vıye e ı me e ı · · 'k F k 

.. • .. hayn vapurunu da takıp ettı . 'a at 
21 eyluldekı tecavuz . süvarisi gemiyi bize bırakmaktansa 

Muharebe tayyareleri tekrar faalı- batırmayı tercih etti. Düşman bu su
)"ete geçmişlerdir. Avam kamarasına retle ceman 33 bin ton yan; bizden al
nıalam olduğu üzere, alman bombar~ı· tı bin ton fazla kaybetmiş oldu. Bu 
man tayyareleri 21 eylülde sabahleyı.n rakamlar bahri ganimetler mahkeme
çok erken doğu sahili açıklarında bır since kontrol edilmelidir. 
kafileye taarruz etmişlerdir. • . •• 

Mevcut bombardıman tayyareleri- Şurasını kaydetn:ıek .ger.cı<.tır kı. al-
nin adedi altı idi. İkisinin tahrip e- man denizaltı g_emılerı, gıtt;kçe daha 
dilmiş olması muhtemeldir. Oğleden gayrimeşru . şe~ılde ha~eket etmekte-

b b d ta Yarelerı. biri dirler. Gemılerı habersızce batırmayı sonra om ar ıman y , . . .. 
12 diğeri 9 tayyareden mürekkep iki usul ittihaz etmışler ?en.ılebılır. Ek-
grup halinde tekrar taarruza başladı- seriya, batırılan gemılerın. ~olcuları 
1 B l d d d .. d.. lıatta' belki ve tayfası, ufacık tekneler ıçınde dal-ar. un ar an a or u, . . . . 
be i tahrip edilmiştir. Ertesi gün iki gaların keyfın.e te kedılmektedır. Bıt. 
b ~ b d tayyaresinden biri ka- hass;ı, Yorkhsıre vapurunun batması om ar ıman . 1 , 
file akınında, Saint Abbs kayalığı asker karılarıyle as.<er çocukıarının 
civar~nda düşürülmüştür. Dü man tay ölümlerine sebep oldu. Bu kadınlar 
yare!eriyle çarpışmak üzere bizim ve çocuklar uzak şarktan memlekete 
tayyarelerimizden hiç birisi kullanıl· dönüyorlardı. Buna benzer diğer bir 
mış değildir. Kafilenin refakat gemi· vaka da, Bretagne fransız vapu~unun 
leri bu işe kafi gelmiştir. Gerek refa- batmasıdır. Bu vapur da habersız ba· 
kat edilen gerek refakat eden gemi- tırılmıştır. Vapurda pek çok kadın ve 
]erden hiç birisine düşman tarafından çocuk vardı. Bunlardan 14 kişi kayıp
isabet vaki olmamıştır. tır. Bu alçakça harp ediş tarzını tak-

Sahil kumandanlığı devamlı suret· bih için kafi derecede kuvetli kelime 
te faaliyettedir. Bazı defalar bu faali- bulamıyacağız. (Alkışlar). 

yet fevka~ade b~: manzara arzetmekte Türkiye ile yapılan anlaşma 
ve tamamıyle goze çarpmaktadır. Ba- Ç b 1 b d ·· kl. . . . . . b em er eyn, un an sonra, sure ı 
zı defalar kımsenın dıkkatını cel et· lk 1 d T .. k. .1 1 

kl be b dah 
.. . d a ış ar arasın a ur ıye ı e yapı an 

meme e ra er a az muessır e· . 
ğ.ld' B h ft f d b' k anlaşmadan bahsetmış ve bunun ehe-

1 ır. u a a zar ın a ır aç mu~ . . . . . . 
vaffakiyct kazandık. Tayyarelerimiz mıyetını anlatmıştır. Karılerımız ln -
d · d · k n l · · · t hd't giliz Başvekilinin memleketimizi ala· 

denız e gemlı a ı ekte"rıdmızkı ef dı ek- kadar eden sözlerini birinci sayfamı-
en mayın arı va ın c eş e ere kt 
hl.k · ·· ·· t.l y d' alman zın ilk sütunlarında bulaca ardır. te ı enın onune geç ı er. e ı ·~ . 

denizaltı gemisi görüldü. Bunlardan Çemberleyn .bundan sonra dıge~ s.ı· 
dördüne taarruz edildi. Bu dört de- yasi vakaları ızaha geçerek demıştır 

ki: 
nizaltı gemisinden hiç olmazsa biri -
nin ağır hasara uğradığı muhakkak
tır. Diğer bir denizaltı gemisi de tay· 
yarelerin hadise mahalline c:lbcttiği 
harp gemileri tarafından tahrıp olun-

muştur. 

Tayyare Jali toplarının 
faaliyeti 

Muharebe başlamadan birkaç gün 
evel vazife başına geçip devamlı su
rette uyanık bulunmakta olan tayya_re· 
ler dafi topçularımızın ~ayda .deger 

faaliyetini de sevinçle yaded~rım. 
'dakı topçu· R ·th ve Scapafloxw 

osy . . bombardıman 
larımızın ıkı alman . • 1 · · 

.. d .. kl · ve dıger erını 
tayyaresi düşur u erı k etle 
de hasara uğrattı,.1da:::unher u;alde 
muhtemel bulundugu da 

.. · d urmalarına 
memleket uzerın e 3 • d 

b .. malum ur. 
mani oldukları ugun 

Denizaltı harbi . . 
l denizaltı harbını 

Denizde alman a~ B u bekle· 
şiddetlendirmişlerdır: dun ·m ki bu 

· · t mın e erı • 
m:kte idik. Sızı e üstünlü· 

d .. na nazaran 
ı&ahada da uşma . Düsman ta· 
ğü muhafaza etm~kt~y.ız. ffakiyet 
Iiin yardımiyle bır ıkı mubva 'n baş· 

k hare enı 
kazanmı tır. Fa at mu. . • . miktarı 
langıcında torpi~liyebıldıf :ak olama· 
bir daha elde etmıye n:ıuv~ üslerinden 
rnı tır. Denizaltı gemılerı . ~. rnınta . 
ve deniz yollarının birleştıgı f 

klarda aa· 
kalardan gittikçe daha uza l lar· 
· cbur o muş 
lıyette bulunmaya .me emilerine 
dır. Bu uretle denızal~ı ~ · eferler 
faaliyet ahalarında tıcarı s ·1e 

· lt gemı · 
Yok gibiclir. Diişınan denıza 1

.. ld 
. . . ·· d n gune e e r,nın talırı'bınde de gun e 

·· ··k rnu· 
etmekte olduğumuz daha b•ıy:ı · 

.. . . d ucaretı· 
vaffaki:>•ctler günun bırın e da:1 

·ı·ı orta · tnizi tehdit eden bu sı a 11 n . b. 
bütbiitün kaldırı!abileceğine daır ı· 
ze ümit vermektedir. 

5 ir.giliz vapuru h in 
B~ndan sonra son günlerde eş. · 

·1· d - haberının gı ız vapurunun batırıl ıgı 1 d ğ · k rnebııs ar o ru olup olmadığı bırço 
t B çember· 
arafından sorulmuştur. · 

leyn demi tir ki: . : 
.. 1 dan bır. 
- Bu batırılan vapur ar D0 ., , cep krU· .15 and namındaki alman 1 ba· 

Yazorü tarafından bir müddet eve k t 
tırı1 . ·d' Fa a 
b 

an 1 to Negato gemısı ır. 
unu ..ı.... •apurun 

u11 yeni ön-rendik. Beş ' 
ton · aJ ınecmuu 22.715 tondur. 

n· Almanların zayiatı a ur· 
la ı~cr taraftan birçok ;ılınan v pd n 

rı d . afın a enız kuvetlerimiz tar 

Ribbentrop'un nutku 
Berlin'in 12 teşrinievel tarihli be

yanatımda izah ettiğim vakıalar hak
kındaki alman hükümeti noktainaza
rına dair hiç bir ısrarda bulunmadığı· 
nı, geçen hafta avam kamarasında bil· 
dirmiştim. Bugünlerde, Berlinde, na
zi şefleri arasında uzun isti::iareler ya
pıldı. Muhtemeldir ki, alman hariciye 
nazırı tarafından söylenen nutuk, bu 
görüşmelerin neticesidir. (Gülü~me

ler) Alman nazırının bu nutkundaki 
müteaddit teferrüatı tefsir edersem, 
avam kamarasına vakit kaybettirmiş 
olmaz mıyım? (gülüşmeler). B. Rib
bentrop'un hakikati tahrif etmiş ol
ması İngilterede hiç kimseyi hayrete 
düşürmez. 

Fon Ribbentrop'un dünyadaki bi
taraf müşahitleri aldatmak teşebbü
sünde de muvaffak olmadığına dair 
elimizde bir çok deliller vardır. Doğ· 
rusu ben şu ümidi besliyorum ki, Al· 
manyadaki bütün imhalara ve tahrif
lere rağmen, hakikatin nerede bulun
duğunu gören müşahitlerden birkaçı 
halen mevcuttur. (Alkışlar) . 

Hatibin başlıca tezi şu idi: harbi 
istiyen ve tertip eden Almanya de· 
ğil, lngilteredir. 

Bütün dünya biliyor ki bu doğru 
değildir (alkışlar). Bütün dünya bili
·or ki, harbe mani olmayı İngiltere 
? u""kümeti kadar iddetle istemiş ve 
u k .. 
ulhu siyanet etme ıçın onun kadar 

5 ıhataralara atılmış hiç bir hükü· 
ını ' 
met yoktur. (r.l~ışlar~: . 

Harbin sebebıne muteallık olan e
lı butün vesikaları tam uir samimi-

as 'k H"d' 1 ·· k , tle ncşrettı . a ıse ere gore ha -
~ e ızda hükiim verilmesinden ve bi. 
j{ıın . l . • k . . . 

f 111 .ışahıt erın azım e serıyetının 
tara 

h. ·ızde olmasından memnunuz. 
Je ın1 . . . 

Neville Henderson, Berlın dekı 
. onuna dair verdiği ~an raporda 

rnısy . B H ' 1 ,. P Ribbentrop un, . ıt er ı olon· 
Fon 1 yhindeki kararlarını vermiye 
ya a e •. . 'k 1 k . .k ettigını zı rey eme tedır. Fon 
~~:~entrOP• lngilterenin harp etmiye 

ı_. e B .Hi tlc : , Eon dakikaya kadar 
cegın 'atışmış, İngiliz siyasetinin 933 
iknaa ~ Alman}a aleyhine harp hazır-
tenberı, t ld • .. 1. ktan ibare o ugunu soy ıyen 
larna. di aynı adamdır. (Gülüşmeler, 
de, şırrı 
alkışlar). . 'h ·1 , f M'" takbelın tarı çı erı tara ından 

k
.kusedilecek meselelerden biri şu 

tet ı R'bb , 
ktır. Fon ı cntroıı un, gerek 

olaca • 

(Başı 1 inci sayfada) 

dık kaldığımızı gösteren birçok mi
sallerin bir yenisinden ibarettir. Hu
zur ve emniyetleı;i, uzaktan ve ya
kından, az veya çok, Türkiye'nin 
dış politikasının tesiri altında bulu
nanlar, bugün olduğu gibi, daima 
ferah ve rahat kalacaklardır. 

Coğrafi mevkiimizin ehemiyetini 
herkesten iyi biliyoruz ve bu ehemi· 
yet, o mevkii işgal eden millete bir 
takım vazife ve mesuliyetler yük
letmekte olduğunu da hiç kimseden 
daha az takdir etmiyoruz. Kim id • 
dia edebilir ki bu mühim ve nazik 
coğrafi mevki, belki bütün umumi 
tarihte, cümhuriyet devrinde oldu
ğu kadnr, iistünde ya şıyanların 
menfoati ile sulh ve insaniyetin 
menfaatlerini bu kadnr iyi telif et· 
mi§tir? Asla bir nazımlık iddiasın· 
da d ğifü:: fakat Adriyati1 kıyıla. 
rından Hint hudutlıuına kadar de
vam eden bir cmniyetleııme aleminin 
orta hall<asını te kil ediyoruz. Düş
manlık, kin ve nifakın tasfiyesinden 
herkes bizim karlar, biz herkes ka
dar İst ifade ettik. En güç, hatta 
imk.r ns:z z nnolunan şarlll\r içinde 
temin edi!ıniş olduğunu ispat ettiği· 
miz bu hali devam ettirmek için eli· 
mizde olan gayretleri sarfediyoruz 
ve ı.arfctmekten geri kalrmyacağız. 
Bizimi-.: c!ostluk ve emek birliği et· 
miş ve edecek olanlardan da bekle
diğimiz, bu hizmet fikri esasına 

bağlı almaktan ibarettir. 

Falih Rıfkı AT AY 

Yoıgal'ta fe:1r ha;ka ~r~ıi 
fevii edili~ or 

Yozgat, 26 a.a. - Şehrimiz etrafın
da ve belediye sınırı dahilindeki boş 
arazinin halka meccanen tevziine 
ba§lanmıstır. 

Halk, bu toprak üzerinde bağ ve 
bahçe vücuda getirmekte ve her taraf 
ağaçlanma tertibatı almaktadır. 

bizim siyasetimizi, gerek ingiliz mil· 
Jetinin seciyesini anlamak hususun
daki kabiliyetsizliği, devrimizin bil· 
yük liailesinde ne dereceye kadar a
mil olmuştur? 

Sovyet Ruaya ve Büyük 
Britanya 

Alman hariciye nazırının nutkuna 
dair bir şey daha söyliyeceğim. Oyle 
görünüyor ki, fon Ribbentrop, Sovyet 
Rusyayı, Britanya imparatorluğu a
leyhindeki harbe iştirake davet etmek 
arzusundadır. Nasıl ve ne dereceye 
kadar muvaffakiyet ihtimaliyle? 

Fon Ribbentrop, 1936 senesinde ln· 
giltereye ilk geldiği zaman matbuata 
verdiği beyanattan alınmış iki sözü
nü müsaadenizle okuyayım: 

Komünist mebus Gallacher, Ba§Ve· 
kilin sözünü keserek: 
"- O tarihte, Ribbentrop sizin göz. 

denizdi., demiş, işçi partisi mebusu 
Mac Gaven: "- Şimdi sizin gözde
nizdir,, diye mukabele etmiştir (sü
rekli kahkahalar). 

B. Çemberleyn, nutkuna şöyle de· 
vam etmiştir: 
"- Fon Ribbentrop, Almanya'nın 

Büyük Britanya ile dost geçinmek is· 
tediğini söylüyor. Ben zannediyorum 
ki, ingiliz milleti de almanların dost
luğuna taliptir. 

Führer istiyor ki Avrupa için ol
duğu kadar Britanya imparatorluğu 
için de yegane hakiki tehlike, komü
nizmin, bütün hastalıkların en müt
hişi olan bu hastalığın, etrafa yayılma 
sıdır (gülüşmeler) çünkü insanlar 
tehlikeyi, iş işten geçtikten sonra id
rak ederler (gülüşmeler). 

Dün temeli atılan bina sadece Bü
yük Millet Meclisi binasıdır. Fevka
lade ahval ve vaziyet mani olmadığı 

takdirde bu bina in~aatmın dört sene· 
de bitmesi mukarrerdir. Yeni Millet 
Meclisi binasının ön cephesinde ve bu 
binanın sağ ve sol taraflarında yapı
lacak olan Başvekalet ile Harici •e 
Vekaleti binaları bilahare Yiptırıla
caktır. 

Lord Hali faks 

Tür iye'ye dair 

beyanaft bulundu 
(Başı 1 inci sayfada) 

nı ilan etmişler ve umumi surette mü 
nasebetlerine halel gelmediğini bil • 
dirmişlerdir. Bu iki büyük komşu a· 
rasındaki iyi mı.inasebetlerin devam 
ettiğini görmek arzusunda bulunan 
ingiliz hi.ıkümeti için bu, büyük bir 
memnuniyet vesilesidir. Kaldı ki, şim 
di, bizi türk hükümetiyle hususi su· 
rette münasebete götüren türk • fran· 
sız • ingiliz anlaşmasını akdetmiş bu· 
lunuyoruz.,, 

Lord Halifaks Türkiye ile yapılan 
anlaşmadan bahsederek bu anlaşma -
nın, Büyük Britanya ile Türkiye a • 
rasında, uzun senelerdenberi mevcut 
elbirliği arzusunu filen tahakkuk et· 
tirmiş olduğunu ve dünyanın bu kıs
mında tecavüze karşı sağlam bir ga· 
ranti teşkil ettiğini söylemiştir. 

Britanya hükümeti tarafından ak -
tedilen diğer anlaşmalar gibi lıu anlaı 
ma da sırf tedafüidir. Hiç bir devleti 
istihdaf etmediği gibi, hiç bir devle
tin meşru menfaatlerini tehdit etme· 
mektedir ve ancak bir tecavüz vuku
unda harekete geçebilecektir. Türki
ye ile Büyük Britanyanın müşterek 
ve birbirinin ayni menfaatleri ihtiva 
eden hedefler için, müsavi şartlar da
hilinde birleşerek akdettikleri anlaş· 
manın mütekabil ve esaslı mahiyetini 
tebaıüz ettirmek istiyorum. 

B. Çemberleyn'in Avam Kamara -
sındaki beyanatında olduğu gibi, 
Lord Halifaks da Türkiye ile yapıl -
makta olan iktisadi ve mali müzake
releri mevzuu bahis etmiş ve müza • 
kere edilmekte olan bütün mesele -
ler üzerinde General Orbay ile arka • 
daşlarının gösterdikleri anlayı§ ese -
rini stayişle anmıştır. 

Lord Halifaks, Büyük Britanyanın, 
Türkiye dostluğuna verdiği büyük 
kıymeti belirttikten sonra şu sözleri 
ilave etmiştir: 
"- Türkiye tarafından son seneler 

zarfında ba arılan terakkileri hepimiz 
derin bir takdirle takip ettik. Mille· 
timiz, türk ırkının yüksek meziyetle· 
rini ve seciyesini takdir etmekte her 
cihetle haklıdır ve iki memleket ara· 
sında devamlı dostluk esasına daya
nan temenni ettiğimiz münasebatın 
yeniden teessüsü, hepimize büyük bir 
memnuniyet bahşetmektedir. Türkiye 
ile dostluğumuzun, Kemal Atatürk'ün 
üstat eliyle atılan temelleri, lnönü
nün münevver idaresi altında, durma· 
dan inki af etmiştir. 

Ribbentrop'un nutku 
Lord Halifaks, Ribbentrop'un nut

kundan bahsetmiş ve demiştir ki: 

Öyle anlaşılıyor ki, Fon Ribben
trop'un nutkundan, alman hükümeti· 
nin, benim 12 teşrinieveldeki teklifim 
üzerine, bir tercih yaptığı neticesini 
çıkarmıya davet ediliyoruz. Alman 
hükümeti bu tercihin sonuna kadar 
mücadele etmek ve bu mücadeleyi bü
tün kuvetiyle ve bütün enerjisiyle 
yapmak olduğunu bildiriyor. 

"- İngiltere ile Fransanın arasını 
açmak için yapılan bu teşebbüsten da· 
ha beceriksizini asla görmedim. Fran· 
sa ile aramızdaki itimat hiç bir zaman 
bu derece tam ve samimi olmamıştır. 

Eğer kararı hakikaten böyle ise o
na verilecek bir tek cevabımız vardır 
ve bu cevabı vereceğiz. 

Fakat Almanyaya meydan okumuş 
olan, İngiltere değildir. Müteaddit ih· 
tarlarımıza kulak asmayıp, taarruz 
üstüne taarruzda bulunarak, bizi sila
ha sarılmıya nihayet mecbur eden, al
man hükümetinin kendisidir. Sözün· 
den dönen, öteki milletlerin hukuku
nu ve ,hür iyetini ihlal eden, alman 
hükümetidir. Bu harbin mesuliyeti 
ve akıbetlerini yüklenmek mecburi
yeti, sözünden dönen, öteki milletle· 
rin hukukunu ve hüriyetini ihlal eden 
alman hükümetine racidir. 

Halifaks, Sovyetler ittihadı hak
!undaki beyanatında, Sovyet hüküme· 
tinin Baltık devletlerine karşı olan 
son vaziyeti endişe uyandırdığını ve 
bu endişenin sadece, en yakın alaka
darlar muhitine münhasır kalmadığı
·11 söyli) erek demiştir ki: 
"- llıJas edilen vaziyet hiç de ay

hnlık değildir. Sovyet Rusya ile Fin· 
'andiya arasındaki müzakerelerin ma
i ıiyeti, elbette ki, sarihtir. Sovyet Rus 
ya ile Finlandiya arasında, tashihi 
imkansız hiç bir menfaat ihtilafı bu
lunamaz ve bundan dolayı, lngiltere 
hükümeti Finlandiya • Sovyet müza
kerelerinin bir neticeye bağlanabile
ceii ümidini bcılcmektedir. 

-5-

Bitaraf bir müşahidin 

Bir köpek leşinin yarını İngiliz 
lirası mukabilinde satıldığı 

Harap Varşova'da 
Sefalet son haddini buldu 
Faris, ~6 a.a. - Varşova'dan dönen bir bitaraf müşahit, Roy

t:! muhabırine verdiği izahata nazaran, Polonya'run sabık hü
kumet merkezinde, et yerine kullanılmak üzere köpeklere bU 
:;:ük bir rağbet vardır. Bir köpeğin fiyatı, takriben yarını ingili; 
lırasıdır. 

Bitaraf müşahit, Reuter muhabiri- L 
n~ a~rıca aşağıdaki izahatı da ver- l ı--:-------------
mıştır: G AR p C E P HE S t N D li: 

Varşova müdafaasını idare etmiş o
lan kahraman belediye reisi Starsyn-
ski ve sivil komisyonun diğer azası M . . 0 h 0 tt1 ki, alınanlar tarafından rehine olarak o J 1 n 
alıkonulmuştu. Halen almanların mu-
rakabesi altında vazife görmektedir. • • d h 

.. G~celeyin Varşova'ya çöke~ ölüm iÇi n e arp 
sukutu, yalnız alman askerlerıyle is- · 
yan halinde bulunan Polonya vatan-
daşları arasında teati edilen rövelver 
sesleriyle ihlal edilmektedir. 

Harabeye dönen §ehir 
Şehrin mühim abide..leri ve cadde

leri, tamamiyle haraptır. Kıral sara
yı, politeknik enstitüsü, milli ekono
mi bankası binası, Bristol oteli, o
pera ve müze, harabe halindedir. 

Şehirde ne elektrik, ne de su var
dır. Tramvaylar da işlememektedir. 

Bütün mağazalar kapalıdır. Şehirde 

yalnız bir tek otobüs hattı işlemekte 
devam ediyor. Hayat, çok pahalılaş
mıştır. Umumi sefalet her türlü tari· 
fin fnkindedir. 
Şehirde bütün gazeteler, kapatıl

mıştır. Yalnız yeni bir alman gaze
tesi çıkmaktadır. 

Yolcular için hiç bir konfor mev· 
cut değildir. Yolcular, trenlerde yat
mak mecburiyetinde bulunuyorlar. 
Şehrin oturulabilecek vaziyette yal
nız iki oteli kalmıştır, bunlarda da 
alman subayları ikamet etmektedir. 

·veni bir hareket mi ! 

Beton kaleler içinde 
geçen birkaç saat 

- Batarya başına! İstikamet 5831 
Top kulesi yükseliyor, dönilyol\ı 

duruyor. 
- 7 puvan, 71 
Mermiler biribiri ardından dncif'o 

leme getiriliyor. 
Vazifesini mihanikt surette ifa e

den nişancı: 

- 150, 10. diye haykırıyor. 
Yukarıda atış odasında, askerler 

hiç görmeden dolduruyor, ateı edi
yor, dolduruyor, ateş ediyorlar. 

Sonra i! başladığı gibi duruveri· 
yor. 

Batarya kumandanı : 
- Kuleyi indir, 
Kumandasını veriyor. 

Kule iniyor, dönüyor ve 
- Bir duble içelim mi? 

- Haydi! 

duruyor. 

Aakerler topu temisliyor, yaf Iı
yor, bizlerle okıuyorlar. 

(Başı 1 inci sayfada) 
denizindeki alman sahillerinde Btc· 
menden ve Hinterlandından geçerek 
Emden'den Elbe mansabına kadar al
man kıtaları, tayyareler tahşidatı ya
pıldığı ve mütemadi surette malzeme 
nakledildiği görülmüştür. 

Uzun koridorlar. Oparlörler gra -
IIl()fonun cazbant havasını bütün kaz
mata yayıyorlar. Elektrikli tren, alt
mıı metre yer altında, aaanıörden çı
kan aekerleri taşıyor. Yeraltı kışla-

11nda ancak nöbetini savmış olanlar 
var. Ötekiler vazife başındadırlar. Yeni bir hareket mi var? 

Paris, 26 a.a. - Havanın yağmur

lu ve soğuk olmasına rağmen cephede 
Rhin ile Meselle arasındaki mıntaka 
dahilinde faaliyet artmaktadır. Keşif 
kollarının ve müfrezelerin mevzii fa. 
aliyetine topçu ateşi de inzimam et· 
miştir. Henüz hiç bir müdafaa hare· 
keti belirmemekle beraber Almanya 
ile bitaraf memleketler arasındaki te
lefon muhaverelerinin inkıtaı ve kon
trol altına alınması Almanya dahilin· 
de nakliyatın karıştığını ve kati ha
berler beklenilmekte olduğunu gös
termektedir. 

..1ıııııııııııııııı1111111111111111111111L. -
§ Büyük Türkiye = - -= Yazan: ORHAN CONKER : 
: Türkiye'nin mesut ve kuvetli : 
: bir büyük Devlet olması için ge- S 
: reken şartları tetkik eden bu ki- : 
E tabı vatan sever her türk genci ~ 
E okumalıdır. Satış yeri: Akba : 

Kitabevi. : 
., 11111111111111111111111111111111111111 r"' 

11--• B u g ü n •••-• 

ULUS Sineması 
Dört büyük artistin yarattı

iı ıenenin en büyük filmlerin· 
den birini gösteriyor. 

DAM GALi 
KADINLAR 

Yüzlerce güzeli müzik ve 
dans içinde solduran gizli bar
lar... Temiz ruhlan öldüren 
namus hıraızları... Lüka ve ih
tiıam içinde sukut eden genç 
kızların feci hayatını anlatan 
büyük film .... 

Aynı programda MlKl lZCl 
METRO'nun dünya 

havadisleri 
Seanslar: 

14,30 • 16,30 - 18,30 ve 21 de 
Yerlerinizi evelden kapatınız 

12,15 ucuz matinasinda 

S KURUŞLA DEVRlALEM 
Tlı 2193 

Ahçı başının yemeği hazırladığı su .. 
baylar mutfağının önünden geçiyo • 
ruz. Bu akşam tomatesli sığır, taze 
fasulya, peynir ve meyva var. 

- Lütfen girer misiniz? 
Masaların etrafında iki sıra akajo 

iskemleler, güzel bir kış sporları a· 
fişi, bir panoda güzel bir kız resmi, 
tılsım olarak bir at nalı ve bir sanat
kar tarafından işlenmiş tahta bir bıl
dırcın. 

Tavan kubbesi, çok kuru, çok sağ
lam ve mükemmelen aydınlanmış bir 
bodrum hissini veriyor. lhklaştırıl -
mış, filtreden geçmiş hava su gibi i
çiliyor. Mühendis bu havanın başın
da beklemektedir. Ne soğuk, ne de 
çok sıcak. 

Betona itimat mı? Alay mı ediyor
sunuz. Burası zaptı imkansız bir yer
dir. 

Cepheden taarruza gelince 1 İmkin
ıız 1 Meğer ki intihar etmek niyetin
de olsunlar: mermilerin yalamadığı 
bir santim yer yok. Tek bir ölü zavi
ye yok. Bir kuşatma mı? Kabil değil 1 
Kuşatma aylarca devam etse içerdeki 
cephane gene tükenmez. 

Düşman bunu biliyor. Maginot'yu 
ıyı tanıyor. Kıymeti ne olduğunu 
müdriktir. Ve kuvet önünde boyun 
eğiyor. Buraya hiç bir zaman ayak 
atmaya kalkışmıyacaktır. 

Betonun ta dibindeki tahkimatı yu
karıdan bombardımanla hasara uğrat· 
mak da imkansız. 

Kumandan, gemisinden memnun 
bir amiral gibi müstahkem kulesin • 
den memnundur. E"a en arada ben
zeyiş de var: yer altında bir zırhlı. 

Servis bile gemideki servise benzi· 
yor. Nöbetleşe ufukları tarassut edi· 
yorlar. Her çaptan bütün toplar bir
den ateşe başladığı takdirde yapaca
ğı tesiri ancak atış zabiti söyliycbi
lir. 

Hastahane inden çanına kadar h~r 
şeyi gezdik. Katlar arasında kilomet· 
relerce mesafe katettik. Artık hangi 
katta olduğumu bilemiyordum. Bi -
rincide mi? İkincide mi? Altıncı kat· 
ta mı? Rehberlerim olmasa burada 
kaybolacağım. 

Emanuel Bourcier 
I ntransigeant'da 
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-e.-: ULUS l - 10 - 1939 

Spor mal emesi atanlara teklllerin de 31. 10. 939 &alt gilnQ eaat 
10,30 da belediye enclimt.ninc milra- KiTAP SEVENLER 

KURUMU 

X - He pları. 3 aydıt bir, kontrolör 
teftıı ve mürakabc eder. Yılda bir defa dı 
umumi heyete arzolunıır. 

:n ise ihale farla birinci talipten tııheil 
edilmek llıere bu talibe ihale ediloceltfu. 
TeldH veçhiyle almağa ruı olmana ~ay
ri menkul yeniden l~ ırünli.ık ikinci artır
maya çıkarılacaktır en çok arttıran talibi
ne ihale edilecektir. 

ı;aaı hilkümet konağı in atı olup mu
hammen keşif bedeli (63 43) lira (87) 
kuruştur. 

Baıveki.lct Beden Terbiyeai Ce- caatlan. (5496) 15484 
nel Direktörlüğünden : i 

Beden Terbiye11i Bölgeleri; Kayak, nŞO at ya ptl fi lacak 
XI - Bu fıkra, G.K. nun Z2 nc:i mad . 

desinin ( ) fıkrası mucıbuıce tatbik edile
cektir. 

Futbol, Atletizm ve diğer ıpor ~ube- Ankara Belediyeainden ı 
lerine ait spor malzeme ve levazımı 1 _ Ankara mezbahasında yaptın· 
satm almak istemekte ve bunun i~ln lacak 250 bin 199 lira 15 kuruş ktyme· 
genel direktörlllk en, bu levazım ~e ti muhammeneli firigofdk ve kan ku
malzemeyi en çabuk, iyi ve ehven fi. rutma inşaat ve tesisatına talip çık-

~ 2~ - eylill • 1939 tarihinde, 
KİTAP SEVkNLER K111'.'IJJIU adında 
bic cemiyet lmnıl!nustur. Bu cemiyetin 
fahri baokanı, Savın Adliye Vekilimiz 
Feth.i Olı:yar'dır. İdUestrisleri ıunJardır : 

Xll - Cemlyetın fc:ahinde, malların tes
viyesi, kanun hukünılerinc göre yapılır. 

HUSUSi HÜKOMLER 
XIlI - Eserlerinin bir defalık hakkı 

telifini cemiyr ! ba:h edenler, c:eıniyetio 
hami ve eref JıUı olurlar. 

15 - Her iki arttırm3.da da pyrl menkul 
talibine i.baJe edildikte upu harciyle del-
1&.llye remıi müıteriye ve ihale tarihine 
kadar olıın mlitcrakim vergi ve resim ise 
borçluya aittir. 

2 - On bin lirası bu sene bütçe n~ 
den verilecek mabadl 940 blit~esindı:n 
tediye edilecektir. 

3 - Ek iltme 3.11.1939 tarihine rast 
lıyan cuma günü saat on be te Nus:ay· 
bin kaza&ı mal müdürlüğünde y.ı ık
caktır. 

I - KUUhJ'a Mebuau ve Ankara Dil, 
Tarih, Coinı.fya Fakilltcal proftııörlcrin· 
den Besim Atalay; yatla temin edecek ticarethane adre . 

b. d' ·ı · hakk ... ü mamasına bınaen pazarlıkla yapttırı-ıl u·ı mesı ınua m racaat etmek 1 ktı 
11 - Büyuk M'llet 1Mccliıi Kütüpluıne 

rııildilril Nebil lhınara h; 

X iV - Kitap i !erinden gelecek para. 
müteakip cserl~fİ'l basımmıt orfedllir. 

Muıı;S lSLER 
1 - Ankara Dil, Tarih, Coğr.üya fakill

t~i profesörlerinden Kütahya mebusu : 

1 - Borçlu ve alacakbJada dihr al&
kıularlann bu gayr{ menkul üzerindeki hak 
]arını ve huo:usiyle faiz ve maarnfa dair o
lan iddialarını evrakı milsbiteleriyle yirmi 
giln içinde dairomir.e bildirmeleri 11.mn
dır. Aksı takdirde hakları tapu ıılciliyle sa
bit olmadıkça ıatış bedelinin payın,urıl • 
mıısrodan hariç tutulacaktır. 

4 - İsteklilerin bu işe ait evrak vo 
tartnameyi Nuıııay.bin rual müdilrl\.i
ğünde ve Mardin nafıa müıJurlü k..
de görebilirler. 

. ac.a r. 
tedırle~. . . . 2 - Temin.atı (27519) lira (94) ku-

Bu gıbı levazım ve malzemcyı ıste· j rıı~tur. 
lII - Buyülı: Millet Meclisi inşaat ko

ınisYonunda R. Oğuı Türkkan; Bcııim Atalay. 

nilen şeki!de temin ~debi~ecek Tlca-

1 
3 _ Şartname ve ke'if ve mukave-

rethanelenn: arzu ett1kterı takdirde 1• p j · k k·ı · · ··rmek · t' . • . • . ... ro esı ve ro ı erım go ıs ı-
(adres ve fıyat ~"' elen a akadar böl· ye 1 · h •· .. kal • 

lV - Kada tro 'Fcıı me uru: Ertuğrul 
Llml Yeı er. 

Dahiliye Vek1letinin 11.x-1939 tarih ve 
SS848 No. ile veılkaıı alınıp rcamcn teııis 
edilen bu cemiyetin mile ılı baları, 23 
llkteısrin 1939 t rlhinde • K.S.K. nun ana 
nizamname inin VIII inci maddesi mu -
cibince, • anılarında ııorUterck kururuun 
ilk id re heyetini ap ıdaki yazılı ıelı.ilde 
te:;t>it etmi,terdir : 

2 - Büyük Millet Mecli!i kiltllphane 
mUdtırU: Nebil Buh.aroh. 

3 -BUy!lk Millet Meclisi inşat komiı
yonu memuru: R. O uz Tiirkkan. 

8 - Arttırmay .i irak edecekler 20-ıt. 
!139 tarihinden itibaren 937/31 numara ile 
dAlrımıizddci yerinde herkese açık bulurı
durula.a şartrrımemiz..i okuyahilfrlcr. 4021 

S - Eksiltmeye girebilmek iç.in 
(4788) lira (29) kuruşluk emin.at ver 
meııi ve ekıultme yapılacagı günderı 
en az 8 gün evel ellerinde bulunan 
vesikalarla birlikte .Mardin rilayctino 
mi.ıracaat ederek bu i e makaus olmak 
üzere ve ika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. 

. , . n crın er gun encumen emıne 

ı.clerc bıldinlme ~z re. bır~r evıı.af, ve istekli1erln de 3-11-939 cuma günü 
4 - Kadastro fen memuru: Ertuğrul 

Llmi Yen~r. 
tıns ve memJ~~et fıya lıstuıyle ma- gaat 10,30 da Belediye encümenine 
!aza adreslerının A arada B2!fVeka· ·· ti (5•9 .. ) 1548.S 
J d T b. . k ö muracaa arı. .. ı et Be en er ıye ı Genel Due t r-

VİLAYETLER 
1CRA VE 'LAS 

Anlıara İcra Daire ... ,-i-G,.,_a_y_r.im_e_n_· 
. 

lUğüne gönderilmesi ilan olunur. 
(5547) 15496 Hr,ta nakliye otomobili ahna<a• Fahri Başkan: Saym Fethi Okyar (Ad

liye Vekili • 
1) Daru5man; Kurumun yQl 1roıtericisi 

Besim Atalay (Kıitahya ııaylavı ve profe • 
ıor); Adres: Cebeci. Y~erti sokak :Na : 
8 Ankara. 

kul Satış Memurluğundan : 
botck olup sn.ulm sına arar verilen 

1 nşaat münakası 
İzmir Belediyesinden : 

6 - İsteklilerin teklif me1'tupJarı
nı 3 üncü maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar ınal mUdUrlüğUno 
makbuz mukabilinde vermeleri m
zımdır. Po tada olan geçi~melcr ka-

Ankara Belediyeıinden : 
ANKARA V ALILIGJ 

amir t yaptırılacak 

1 - Sthat işleri için alınacak olan 
bir adet tek ve bir adet çift yfltaklı 

hasta nak1iye o omobili pazarlıkla a
lınacaktır. 

ll) Da kan: Mehmet Sadık Anın (Cilm· 
huriyet pıet~i muharrir ve muhab:ri) 
İsmet Pa a maholleai. Bcşlepelcr caddffi 
43 An~ra. 

Tahaklır mahallesi akırlar yokuşunda 
112 ada 5 pıırıel .ıı~ımarah ev a,agıda ya -
zılı far l;ır dahilinde açıic arttırma ile sa
tışa çılcarılmışur. 

- EVSAf ,.e MUŞTEMlLATl -
Kapıdan girildikte: taş do elı l.nr bOı; -

lıık solı1ı hır bedii yanmtl.:ı odunluk köınur
Hıic merdiven alunda l>ır izbe ve 13 ayak 
merdivenle yukarı çıluldıkta bir aralrlc Ü· 
zerinde zemini şap sıvalı ,.e tavanlı bir 
mutfak ve yanında bir aydınlık mahallııı
dcn ıreçilerek içeride knr nhk b:r oda ve 
yanında tavan ve tabanlı bir oda. ve ya
nında <Ji er bir oda ve tekrar ahşap mer
dı venlc çatT arıı.srr çıktlır. Ça.m;;ışırlık 
vardır. Hanenin t iusmı taş yulratı kıa
mı hımıstır. Uzeri yerli kiretnlltir. E'•in 
kapı vı: pencere ve ubanlan )'ağlı boya • 
dır ve 101 metre murabbadır 23'40 lira 
kıymet takdir edilmiş lr. 

Çocuk hastanesine ait pir kısım in
şaat ba mühendislikten J80 kUiu§ 
mukabilinde tedarik edilecek ke if, 
proje, vahidi fiat cetveliyle §artname· 
i veçhile kapalı zarfll eksiltmeye ko
ııulmuştur. Muhammen bedeli otuz al
tı bin kırk altı lira on bir kurut olup 
ihalesi 30-10-939 pa.ıartesi günü saat 
ı; dedir. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlanmı teklif mektup
ları ihale günü azami saat 16 ya kadar 
encümende riyasete verilir. Muvak • 
kat teminatı iki bin yedi yüz üç lira 
kırk al ı kuruştur. (3388-4MO) 14618 

bul edilmez. 15! 4 Ankar Valiliğinden : 
Ankara Merkez Mimar Kemal İlk· 

okulunun taıuiri 109 lira 20 kuruş ke· 
§if bedeli il:ı:erinden a~ık eksiltmeye 
konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi 
görmek ilzere her gün Kültür Direk
törlüğüne ve ihale günü olan 2·11-9$9 
perşembe günü saat 15 te %7.5 muvak
ka eminat akçesini Hususi Muhaııe
be Müdlirlüğü veznesine yatırarak Vi
ı~yet Daimi Encümenine mü.racaatlan 

(5318) 15295 

rsa sahiplerine 
Ank ra Valiliğinden : 

Belediye hudutları dahilin e ar a
lar ahiplerinden bazılannın ikamet· 
l r'ini tebdil ctmeJe:.-i hasebiyle vergi
leri tahsil edilmemiş olduğ ından bu 
g'bi arsaların müterakim borçların· 
dan dolayı mülkiyetinin ntılmaun:;ı 
~nruret haaıl olmu§tur. 

Buna mahal kalmamak üzere ver
gileri ödenmemiıt arsa sahiplerinin 
mensup oldukları tahsil şubelerine 

müracaatla borçlarını ödemeleri i1an 
olunur. (5558) 15503 

ANKARA DEFTERDARLIGl 

İhale temdidi 
:Ankıu·a Defterdarlığmdan 

Manyas gölünün ha.ziran 939 tari
hinden itibaren üç senelik saydiye 
resı:ni ile avlamak hakkı ve tuzlama 
binasına mlluyede mllddetterl içinde 

talip çıkmadığından 10-11-939 cuma 
günü aaat 15 de pazarlık sureti ·le i· 
halesi yapılmak üzere 10-10-939 taıi
hinden itibaren bir ay müddetle pa· 
zarlığa konulduğu llc\n olunur. 

(5535) 15467 

ANKARA BELEDiYESi 

Akimüliför vesaire ahnacak 
Ankara Belediyesinden r 

l - OtobUs idaresi için alınacak o

lan 100 adet akimülatör ile 30 adet 
gö.ıı: kutusu ve 2000 adet menfi ve müa
bet pl.ika ve 2000 adet acparatöre ta • 
lip çıkmamasına binaen eksiltme on 
gün untılmı,tır. 

2 - Muhammen bedeli (4020) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (302) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiycn · 
lcrin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 31. 10. 939 .salı günü 
ıaat on buçukta belediye encümenine 
mUracaatlan. (5460) 15482 

Çimento alınacak 

2 - Muhammen bedeli (9030) lira· 
dır. 

3 - Teminat 1354 lira SO kuruıthır. 
4 - Şartnamesini görmek iatiyen • 

lerin her gün encümen kalemine ve 
i teklilerin de 3. 11. 939 pazartesi gü
nü saat 10,30 da belediye enc::ümenıne 
müracaatlan. ( 5498} 15486 

Çöp kamyonu alınacak 
Ankara Belediyeainden : 

l - Temizlik i!lleri için alınacak o
lan (30,000) lira kLymeli muhamme· 
neli 3 adet çöp kamyonu pazarlıkla 

:alınacaktır. 
2 - Teminatı (4500) liradır. 
3 - Şartnamesini görmek i tiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
iste ·lilerin de 3·11-939 cuma günü sa
at 10,.30 da Belediye encümenine mü-
racaatları. (5499) 15487 

Ankaz satışı 
Belediye imar Müdiirlücünden: 

Duatepede kadastronun 285 inci a
dasının 21 No. lu parselinde ·i J ne
nin enkazı muhammen bed ; ol;:n 
"35" ve 34 No. lu Parselindı.:k: e\ hı 
enkazı ise muhammen bedeli bulunan 
"70" lira ile on beş gün miidtle le açık 
arttırmaya konulmu§tur. Ihaleııi 11· 
11-1939 tarihine mUsadif cumartesi 
saat 12 de lrnar MüdiirlüğUnde yapıla 
cağından taliplerin % 7,5 teminatla· 
riyle müracaatları ilin olunur. 

(5548) 154!37 

Ankara Birinci İcrasından : 

Miılıcu.ı 13 adet kadın muıambacı 31-10 
.g3g &ah gfln nat 12-~ .a birinci ve 3. 
ı t-939 cuma pnü aynı uatte ikinci art • 
tırmaya 8&1onda çık&nlıcagı ilin olunur. 

'4022 

Ankara. Birinci lcraaından : 

Mahcuı 30 takım erkek eolblaetı 2-11-939 
perşembe ıünü ... t 12.5 da blrioci ve 6-U 
-19S9 pu:arteııi ıünü ıyııı aaatte ikinci art· 
tımıaya belediye satıı &alonun.da çıkarlla
cığr taliplerin salonda bulunmaları • 5023 

Motopomp ve 
ah nacak 

teferrüafl 

Armutlu Belediyesinden 
Eksiltme ile alınacak bir motopomp 

ve teferruatı. Bedeli mubammeni 
(1950) Liradır. Teminat ıtJ 7.5 he a
bı ile 146 lira 25 kuruştur. Fenni 
ve husuı>i artnamesi Armutlu beledi
yesinden meccanen tedarik edilir. 
Eksiltme müddeti 2 ikinci teşrin 939 
perşembe günü saat 16 ya kadar yirmi 
bir gilndlir. İhale gUnü bedeli haddi 
layik görülmez veya talibi çıkmazaa 

Ankara Belediyeainden ı artırma on gün mUddctle temdit edi-
l - Su iıleri için lüzumu olan 500 lir. Eksiltmeye iştirak etmek isteyen

torba Yunus marka çimento pazarlık· lcrin artırma ve ek. il me kanununun 
la alınacaktır. hükümleri dairesinde vesaiki laı:ıma-

2 M h b d r (GSS) r tarını ibraz e ıneleri lazımdır. lhalc 
- u ammen e e 1 ıra- yeri Armutlu belediye dairesidir. Da-

dır. . . ha fazla m~Hunat almak isteyenlerin 
3 - Temınat (102.75) bradır. Armutlu belediyesine mUracaatlrı il!n 
4 - Şartnam~ini görmek iıtiyenlel olunur. 15318 

rin her gün encümen kalemine ve iı · . -----

2 dükôn ve bir ev yıktınlacak 
Ankara Beledi)·esi imar Müdürlüğünden. 

Muhammen bedeli 
Mevkli Cinsi Adası Parseli Lira K. 

Dua tepe Ah!>"P hane 286 42 300 
Saman pazarı Dükkan 234 2 ve 3 250 

" .. 23-\ 6 110 

Ada ve par elleri yuhrda yazılı gayri menkullerin hedim ve tesviye maı 
rafı alacak şaha ait olmak üzere enkazları muhammen bedelleriyle on beş 
g 'n müddetle açık artırmaya konulmu,tur. 1halesi 2i-10-939 tarihine mil· 
sadif cuma günü saat 10 da lmar müdUrlüi\lnde yapılacağından taliplerin 
teminatladyle birlikte müracaatları ilan olunur. (5238) 15192 
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III) İkinci BaGkan: Nabıl Buharalı (B. 
M.M. küt phane mudüriı). Ycnişeh!rdc, 
Kavaklıdue cad. llell11er tepeıi No. 32/l 

IV) Umumi Kitip: l. O z Tilr.lıkan 
{B.M.M. inşaat komi yonunda) Dcmirte • 
pe. Mc ck~c sok. No: 12 Ankara 

V) M ıılu&cbcci ,.c vezneci: &rt.uğrul 
Yener (Kadastroda) Demirtcpe. Ökonomi 
sok. No. 14- • ANKARA 

K. • . .K. nıın mektup adresi: Kitap ııe • 
venJer kurumu poıta kutusu 1012 Ankanı 
• Yeni chir. 
KİTAP SEVENLER KURUMU'NUN 

NlZAMNAMESt 
l - Cemiyetin adı: KlTAP SEVEN • 

LER KURUMU. 
Merkezi: Ank:ıra • Yeniş.chlr, Deliller 

tcpe&inde, Kavaklıdere c:ad. No: 3211 
ıı Cemiyetin me\'?.UU ve raycııi: Ata • 

~ıda yazılı mevzulu eserlerin yayım ve tc· 
mini: 

:ı) Tıirlc inkıliibma yarıyan ve (5 ok 
pren!\İplerini kUlt1.ir ilı:mlmızc sokan; • 

b} Umumi kültıirü yükselten \'e ılıut 
zihniyeti &IJıhyan; . 

c) Mimcvvı:rde. halkta ve gençlıkte, 
milletin terakkisi için fayd:llı dunularm 
kökleşmesıne yarıyan; 

d} Çocuklar için yurt, ulus, bilg!, va -
zife vı: tı:rnl-...ki mefhum ve aevgıs nı aşıh
yacak resimli V'C ilmi pOdoııoH nerlerı. 

Bu çeait eserler, e~er basılmıı lıe, ~u
rum, muellU ve tabılerle nlaşır, tenzı -
liı:tlı o.Jc ucuz bir fiyntt , (:naliy t fıyatma) 
üydedne tcuıin eder. Ayrıca da, umum 
b lkm i•tifadesi km bu eaerlerden ve 
nıuhtclir liıı.:ınl rdan bu mevzula eserlcr
·crı bır kLituph:ıne vücu1l.ı etirllir. 

Yukarda ıı;;1yılr mevzulu eserlerden ba • 
ınlmanuş olnnlannr. kurum, kendi adnu 
tıışıyııcak bir seri ne riy~t halinde bunla
rın ba mı c yayıı:nını temın etmek için 
mUellıf ve muharrirlerle anla ır. 

K.S.K. nun mcvıruu ve gaye ı ıudur • 
Ülküsü, memlekette kUltiır nviyesini yb,. 
seltmek ve ilml e&crleri çoğaltmak oldu· 
iuna ı:örc, ne kuruın ıç n, ne de mücllıf 
ve muh rrlrlı:r i ın kir mevZ'1u b:ıhiı ol
mıyacaktıt. 

Her: türk Kitap aevea.ler kururnuna lco
lay: ıkla girebilir. :Aıa edinin çolialm • 
sr, ülkümüzü Jcuvetlendirec:ek ve ba~nnyr 
ltotaylagtıracaktır. Azalar. aidatlariyle, 
faaliyetleriyle, uı;rleriyle ve yuılarlyle 
kuruına r.ırdım edeceklerdir. 

IIT - Mueniıı balann öz ve soyadları: 
m~lek ve sanatları; ikametgah ve tabir 
yerleri : 

1 - Nebil Buharalı: Büyülr Millet Mec 
llai k.Utüphane müdürii. • Türk tabiiyeti. 
İkametgah: Yeni~Chir, Deliller tepesi, Kn
vakhdere cnd • i No: 32/l - Ankara 

2 - Beıolm Atalay; Kutahya Mebusu ve 
Ankara DU, Tarih., Co ·rafya F'akülteııi pro 
fesörlerind TUrlt tabiiyeti - ikamet • 
rihı: Cebecide Yeşerti 110k. No: 8 • An
kara. 

3 - Re.hı Otuz Türkkan: Büyük Mil
le1 Meclisi in at komisyonu memuru. 
Tlirk bliyctınde, Adrca: Dcnıirtcpe, Mc
neqc aok. 12 Ankara. 

4' - Ertugrul Y.,encr : Kadutro fcm m • 
muru • Ti.irk tlb{iyeti - Adrcı: Yenişehir. 
Demirtepc, Ökonomi ıok. No: 14 - Ank -
ra. 

IV - Cemiyete girmek ve çılı:mak icln 
konan ıart: 

Bir istida ile mliracaat edenler, idare 
heyetinin tasdikjxJe ve ccmiyeth:r kanu • 
ııunun yıızılı hilkümteri dahilinde girebl • 
lir vey çık;ıbllirler. (Kayıt için " fotoi· 
raf ve 16 kıırueluk pul lbımdır.) 

V - Cemiyetin gubclerl : 
Merkezi idare heyeti, bilyOk küllUr se· 

birlerinde, tabı ve tevıi iıluini temin i . 
çin • JUırum ~ördüğii t:tkdırde - şube retsi
ni, katibini ve muhasebeciwini tayin etmek 
ıuretiyJe yeni 5ubeler tesis eder, Şubeler, 
doinıLlan dogruya merkeze bağlıdır ve 
ayn sellhlyetleri yoktur. $ube baları, 
cemiyetin llD'IUmi heyedno dahfülırler. 
Ro,,ıerlni mektupla gonderirler. 

V l - Cemiyet umumi heyeti ıu ekiJde 
teşekkül eder: .Her y\İz üye bir kı$1 sc • 
çer. Bu aeçile:ılcr umwnt heyet iııaları -
dır. 

Vll - Bu fıkranın brşrlıiı, cemiyet • 
!er kanununun 3 tinci! fnshnı.n ıs inci, l!I 
uncu, 20 ncl, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 ln· 
cı maddelerinde Öıterilcn wıuller daire • 
ılndedir, Normal hallerde ise umumi heyet 
yılda bir defa ıopiarur. 

VIII - lıWc heyeti, cemiyetin ilk ku· 
ruıu,u esna ıııdn, mücssiıter tarafından te
ıiı edilir. (KurulÜıu esna uula, Aıa ade
di, 50 Jcn futa iac, wnumi heyet seçer), 
Mütcakkip lntihaplar, cenııyetlcr kanu • 
nunun hükmü daire inde cereyan eller. 

SalihiycU; ccmi7etler kanununun 3 iın
cü faslında umumı heyete tah iı edilen 
faaliyetlerden mid , bilumum cemiyet iı· 
lerini, kararlan ve idareyi deruhte eder. 
Şöyle ki : 

a) Üyelere da~rtrlacak kitapları, cemi. 
yetin bastırııcaiı ~erleri, tetkik: ve tCB • 
bit etmek. (İcap etti&i takuirde, idare he· 
yeti, al ı kiıiden m\irekkep bir "11mı he· 
yet" seçer). 

b) Sc·llen ucrleri.n basımı, tibilerlc 
müzakere ve uzla_§ma, kitnplann yayımı. 
aza muamelesi. bütçe ve aair idari lılerc 
balcmalt bu heyetlu vaıHcaidir. 

İdare heyeti, 5 kitlden murekkeptir 
1 - Damşman (Mu~,·ir); 
2 - Bakan; / 
3 - lklncı başkan; 
4 - Umumi kitip \'C kontrolör; 
S - Para. iııleri aefi (Muhasebe ve vez. 

ne) 

- SATI$ $ARTLARI --
1 - Satıs pttin para ile olmalı üzere 

4.12.939 ıarlhine mfü,11dif paz rtesl günu 
saat 10-12 ye kadar icra dairesi pyri men
kul ıatıı; mcmurlu undan yapılacaktır. 

2 - Tallpler taltdir cdilmiı olan 
yukandnki muhammen kıymetin %7,5 p 
nlıbetlnde p~y akçesi veya milli bir bıın • 
kanın teminat mektulıu ile kanunen temi • 
nat olarak k:ılıul ı:dılen haıiııe tahvilleri 
ıetircceklerdi r. 

3 - Satıs günü arttırma bedeli takdir e· 
dilen kıymetin yüıde 75 sini bulduktan 
ve uç defa nida cttirildilcten r.onra me1kur 
g niln 16 ıucı ı;antırulı en (ok arttrrao ta
llotne ihale olunacaktır. 

4 - lshu tıırihıcki arttımıa teklif erlilen 
bedeli muhamnıc \ lcı}'metin <;( 7S ini bul • 
mııdı ı takdirde 19-12-939 tarihine mllııa· 
dif s h cUntı saat ıo · 12 ye k dar yıpı
l:ıcalt ikinci arturmntla en çok arttırıına 
ihale olunacakıır . 

5 - Birinci e ikinci arttırmalarda iha· 
le beucli ihaleyi miıtcakip vcrilmedi&i tak· 
dırde iııerine fbıı ı: cdilenın tıılebi U • 
~erine ıhalo t rihindc.-ı itioarcn kendisine 
bedeli ilı leyi te lııni vezne etmesi icln 1 
gün kadar mehil vcrilccckfü. !$bu müddet 
z rfmda ihale bedeli yatırılmadığı takdir • 
de ihale b ıulacak ve bu tarihten evci en 
yilksek .ı:-ldiidc Lulunan t:ılibe teklif vec· 
hile almıyıı. rilı& olup olmadığı sorulduk • 
tan sonra toklif vcçhile almıya razı in 
ihale farkı l.ci talipten tatuil edilmek llıc
re bu tali~ ihale edilecektir. Teldi!! "eç. 
hile almıya rnı olrrıa;:sa ıraycimenl:ul ye· 
nidcn ıs gunlUk ikinei arturmay;ı çıkll • 
nl cı u· n çok artt.ıran liblne ihale 
edilec:ektfr. 

6 - il er iki artttrmad:ı gayri menkul la· 
libine ihale edildikte tapu h:uciyle detli· 
!iye reımi mü teriye ihale: tarihine kadar 
olan ıı:ıilteraklm \•erııi ve resın ı~e borç
lu)lll aitttr. 

7 - Borçlu ve alaeaklılarln diğer ali • 
kadarlarm bn gayri menkul uzerindeki 
haklarını ve busuıiylc f iz ve murafa da· 
ir olan iddialarnıı evrakı milsbiteleriyle 
20 gun içlıule drurenıiıe bildirmeleri 1 • 
ıımdır. Aksi t kdirde hakları tapu ıiciliy. 
le sabit olmadıkli,a sattı bcdelınin paylq. 
bnlınıasıodan harıs tulıılaeaklıudır. 

8 - Arttırmaya iştirak edecekler 20-11-
939 tarihindm ıtibarı:n 937/24 numara lle 
daireuıi:zdekl yeri~idc herkttc açık bulun
dnrullln lj<lrtu ıııcınizi okuyabilirler. 4-020 

Ankara İcra Daire~i Gayrimen· 
kul Satıı Memurluğundrırı: 

İpotek olup e:ıtılmauna lcarar verilen 
Anltaraıırn Leblebici ınahalleıinde Y enltu 
sokağında 184 ada 15 parsel numaralı fu . 
run aş.ır.ıdakı $artlar dahilinde açık art -
turna ile satı§a çrkantmı,ur. 

-EVSA.Fl--
Ccphe kıamı Camekandır. Yandaki 

51 nuınıırayı taşıyan kapıdan ıirlldlkte b r 
antre ü:.ceri.nc bir kapı ve dar wrun kori • 
,dor iu:erınuc a:ığ kısımtla ön ve arkaya ka
pılan bulunan ık! rurun ve on kmınd&kl 
iurun ile cadde anısında ekmek<;i tezgihı 
vardır dar kotidor nihayetlnde ~emini $BP 
ve l hta tavanlı bir boşluk ve gene bir im· 
pı ile rkaya gcçiWıkte dar bir aralık u • 
ıerinde ııaiCdı alitutka bir hamam ve sol· 
da bir helıi varılır. Bo,lulrtan ııc:kia baaa· 
mak beton merdivenle çıktldrkta bir aa • 
hanlık iıı:crine lurunun iiatünü kaplıyan 
buyUk bir hamurlulc. ve gene aahanlıktan 
ahı basamak merdivenle yııkaıı çıkddık· 
ta tavan ve tııbanfı ilci od:ı ve burauan da 
altı b amak merdivenle yuksn tk.ıldık • 
ta çatı arasında betondan yapılmı~ un an
barı vardır rurnn kumu beton ve ark ıhkl 
iki oı.ln ah aptır u:cri ala frııng11 kiremit 
örtülUdUr. Elektrik ve ıu tcsisau vardır. 
H6 metre murabbaı aah:ıı ındadTT On bin 
!ıra kıymet takdır cdilmiıtir. 

ı - Satı§ peşin para ile olmak ib.ere 
S • 12 • 939 tarihine müsadif ulı günil 
s at 10-12 ye kııJar icra dıirtsi ırayri men.
kul satış memurluğunda yapılacaktır, 

2 - Talipler takdir edilml~ ofan yukarı
daki muhammen kıymetin 3 7,5 iıı niı
betiıırle pey ık uf veya milli bir bankıı
nın teminat mektubu ile k nuneıı teminat 
olarak k bul edilen ha.ıine talıvillen ge
tireceklerdir. 

3 - Satış giinli arlırm11 bcdell takdir e· 
dilen kıymetin ~ 75 İni bulduktan ile llç 
defa nl a ~tirildfkten ıonnı mczlrilr gil· 
nUn on altmı:1 SUSJı'lda en çok arttıran ta· 
libine ılıalc olunacaktır • 

4 - İşbu t<1rih eki rtınna.da teklif c· 
ıiilen lıedel mulı;ımmcn ktymc in 3 75 ini 
bulmadı ·ı takdirde 20.12.939 tarihine mil
sadi[ c;11rşamba günü ıı:ııt 10-12 ye kadar 
yapılacak ikinci arttınni!.da (keza mubam· 
men klym tin yUı<le 1S •ını bulmak ı;er • 
tiyle en çok artman talibine ihııle olu • 
nacak ve bu nispeti bulmadığı takdirde 
ise 2280 numaralı· k:ınun ahkimına tevfi • 
kaıı borç beo sene miıddo le tecile tibi 
tutulacaktır.) 

·ol inşaatı 
Çanakkale Nafra Müdürlüğün. 

den: 

Gö~men evleri yapllnlacak 
KıTklareli lakin MüdiirJüjün

den ; 

1- Kapalı zarf usuliyle ikincı defa 
olarak eksiltmeye konulan İ§ Canak
kale Vlayeti Ezine kansı dahilinde 
yeniden yapılacak bastahane binası 
inşaatı olup bedeli kaşfi 72923.02 ku· 
ruştur. 

1 - Kırklareline 13 kilometre me. 
safede Kavaklı köyünde 50,18 kilo
metre mesafede pa)ayerinde 15,21 ki
lometre mesafede Koyunbabada 20 20 
kilometrede dokuz hüy{lktc 15 ıev1 ki 
ceman 100 adet tip IX gö~mcn evi in
şaatı kerestesinin tamamı hfikiimet ta 
rafından verilmek üzere c:laılltmeyo 
konulmuştur. 

2 - İnşaatın umum kerıl! nıtarı 
29l18 lira 11 kuruttur. 

3 - Eksiltme 10 ikinci teşrin 193!) 
cuma günü aaat 15 te Kırk reli iekan 
müdUrli.iğünde müte§ekkil komisyon 
• - .. afından kapalı rarf usuliytc yapı-2 - Bu işe ait evrak şunlardır : 

A - PI.1n 
B - Eksiltme şar namesi 
C - Hususi ve fenni Jartname 
D - Fiat bordrosu mesaha cetveli 

kcıif hül5sası 
E - Mukavele projesi 
F - Bayındırlık işleri genel şartna 

mcsi 
L -Tcsviyei türabiye ve kllrgir .in

şaata ait fenni şartname 
1 - Dahili elektrik tesisatı ile sıhiy 

tesisata ait umumi fenni şartname 
3 - İhale 2-11-939 tarihine rastlı· 

yan per§embe günü saat 15 de Nafia 
Müdürlüğü binası içinde toplanacak 
komiayon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta· 
!iplerin en az krrk bin liralık bir bina 
yaptığlna dair vesika lle 4896 lira 95 
kuruşluk muvakkat teminat ve ihale 
gününden 8 giln eve! Çanakkale Vila
yet makamına müracaatla atacakları 
ehliyet vesikalarını ve ticaret odası 
vesikası komisyona verilmesi lizım· 
dır. 

5 - İnşaat müddeti işe başlama ta· 
rihinden itibaren 270 iş günüdür. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ya 
zıh gün saatten bir saat evcline kadar 
makbuz mukabilinde komisyona veril
mesi lazımdır. 

7 - Posta ile gönderilecek mektup
ların ihale günü saat 14 de kadar k~ 
miayona gelmiJ olmaaı şarttır. Posta· 
daki gecikmeler kabul edilemez. "8376 
5296 15234 

1 nşaat mü na kasası 
latanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

7-H-939 ı h g\lnil saat ıs de lstanbul
da Na ha Mlidürliitü eksiltme komisyonu 
odasında (21867.14) lira keılf b~elli lıı
taııbul Gureba hastancııi ara;;lııin<le yapı
lacak Dahiliye anfisi poliklinik kısmı tn
~atı kapalı zarf usuHyle eksiltmeye ko
nulmu1tur. 

Mukavele, enlltme bayındırlılı: leleri 
i'tmel, huıusi ve fennt fartnameleri pro
je keıil hulasa.siyle buna mllteferri di~cr 
evrak (110) lturuıı mukabil ıı.de da.irealn· 
de verlleeektlr. 

Muvakkat teminat (1640 lira 05 kuru$• 
tur.) 

1stekll1erln t .ur mektupları ve en az 
bir teahhüttcı (20.000) liralık bu ise ben
zer il yapt1iına dair idarelerinden almı' 
olduiu vcsikalıra lstinaiJen İstanbul vilft· 
yeline müracaatla ek&iltme tarihinden (8) 
gün evel alnımıı ehliyet ve 939 yılma a:t 
ticaret odaat vCıJikalarını havi kapalı zari 
lınnt 7·11·939 salı gilnl.i ıaat (14} e kadar 
İstanbul Nafıa müdürlUgUne vermeleri. 

(5237-8341) 15265 

105 adet tulumba a• ı nacak 
lsanbul BelediyeBinden : 

İtfaiye ekipleri için alınacak 105 a.. 
det tulumba kapalı zarf eksiltmesine 
konulmuştur. İhale 2-11-1!>39 perşenbe 
günü saat 15 de İstanbul belediyesi 
daimi encümeninde yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 30870 lira ve ilk temi
nat 2315 lira 25 kuru§tur. 

ktır. 
4 - Milnakasa prtnameai, huı;ust 

~rtname. plan ve sair evrak 145 ku
rug mu abilinde Kırklareli isk~n mU
ditrlilğünden al ınabillr. 

5 - Muvak at tcmınat akçcıl 2183 
lira 85 kunıştllr. 

6 - Teklif mektupları ekıılltme sa· 
atinden bir ı;aat eve ine kadar komis
yon başkanlığına tevdi cdilmiı olma
lıdır. 

7 - Ek iltmeye talip olanlar11a eh
liyet ıresiltalariyle birlikte mliracaat
ları nan olunur.''8624'' (5438) 1S4Z2 

Ka ah zarfla arHınna Dlm 
Diyarbakır ValiUğindeo ı 

1 - Diyarbakır hususi idare.tne '8· 

it Farkın, BayıkbarkuJ, BilyUJımu Ha 
tunl vakıfkaraveri madraplanmn 940, 
941, 942 üç senelik kiralan apah 
nrf usuliyle arttırmaya çıka ılmııtır. 
Farkının tahmin bedeli 20,000 lira. 
Bayıkberkuşun 21,900 lira, Valtifka .. 
raverinin 15,000 liradır. 

2 - Bu madraplara ait prtnamc Dl 
yarbalur daimi encUmeninde her va. 
kıt görülebilir. 

3 - Arttırmanın ihalesi 11 ikinci 
te rin 1939 cuma günü saat 14 tedir 

4 - Arttırma kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Farkın madrabının muvakkat 
teminatı 1500 lira, Bayıkbarkuı 1642 
lira 50 kuru}, Vakıfkaraveri 1125 li· 
radır. 

6 - Teklif mektuplan .17 ikinci teş 
rin 1939 cuma günü saat 12 ye kadar 
vililyet daimi encümeni reisliğine ve· 
rilebiUr. 

7 - Kati teminat mikdariylc kira 
bedelinin tediye şekli ve çeltik kanu
nu ahkamına göre riayet edilmesi Jfi
zım gclf'n hükümler şartnamede ya:r.ı-
lıdır. "8539" (5439) 15423 

Ambar yaptırılacak 
S yhan Parnuk Deneme Islah ve 

Orettne Çiftliği Müdürlüğünden: 
ı - Seyhan pamuk deneme ıslfıh 

ve üretme 9iftliği İ'iin Hacı Ali kö:run 
de yeniden in~a edilecek olnn 3 adet 
pamuk kütlü anbariyle 1 adet tohum 
arıbarı kapalı zarf usuJiyle ekailtmeye 
konulmu tur. 

2 - Bu işin keşif tutarı (78613 OS) 
lira ve muvakkat teminatı (5181) lira
thr. 

3 - Bu işe ait eksiltme rtname i, 
mukavele projesi , hulasai keşif ve 
metraj cetvelleri, hu u i şartname ve 
diğer vesaik müessese müdürlüğü ile 
Seyhan Nafıa müdürlüğilnden temin 
edilebilir. 

4 - İhale 11- 2. nci le rin 939 tari
hine müsadif cumar esi gUnü saat 10 
<la Seyhan pamuk üretme çiftliği mu
dürlüğtinde yapılacaktır. 

5 - btekfüer ihale gününden laa
kal 8 gün evcl bu i i yapabilecekleri· 
ne dair Seyhan vjJByetindf'n ehliyet· 
name alacaklardır. 

Şartname zabıt ve muameHit müdür
lüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mek uplan 
ile 2490 numaralı kanuna göre hazır -
layac~klan kapalı zar!Jarına ihale gü
nli saat 14 de kadar İstanbul belediye i 
daimi encümenine vermeleri. (8465) 

(5315) 15294 

Hükumet konağı inıaah 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin 
dış zarfı iyice kapanını ve mühür mu 
mu ile mühiir1cnmiş olacaktır. Po ta• 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Bu S idııre heye-6 bası, idare mecli i . 
ne dahil olmıyan bir ulam yıırdımcı (me. 
mur) üyeler kullanırlar. 

IX - Aidat miktan ayda ıs kuruştal'I 
10 liraya kadar: baların isteklerine bıra
lulmıttu. Ancak, iiyekrin cemiyete gi • 
rerken kendileri tetbit edecekleri bu a:ıik · 
tar aabittır, 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale 
bedeli ihaleyi müteakip verilmediği tak
dirde ilzerlne thale edilenin talebi üzerin.e 
ihale tarihinden itibaren kendiıine bedeli 
ihııleyi teslim vezne eylemesi için yedi 
giln kadar mcbfl verilecektir. 1 bu mild· 
det ıarfmdı ihıle bedeli yııtırtlmadıfı tak· 
dirdc ihale bozulacak ve bu tarihten evci 
en yilkıek teklifte bulunan talibe teklifi 
veçhiyle almaia ra.zr olup olmadığı 110 -

rulduktalı soı.v& teklifi ve~ilc almıya r&• 

Mardin Vilayeti Nusaybin Ka· 
za11 Malmüdürlüiilnden : 

7 - İsteklilerin teklif mektupları 
nı 4 ncü maddede yazılı ihale saatin
den bir saat e~line kadar müdilriye--Eksiltmeye konulan iı: 

1 - Mardin vila.;:cti NusaY,bin ka- ~~c müracaatları. 15504 
" 
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M!LLI MÜDAFAA 

Bir i ngilizce mütercimi 
alınacak 

Milli Müdafaa Vekaletinden 

Battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : . . . 
Beher tanesine tahmın edılen ~ıyatı ·~

kiz lira olan beş bin tane ~att.~n;ye 6 - ı
kinci teşrin _ g39 . paı:artesı gunu saat 10 
da Ankarada M.M.V. satm a~ma ~o.~a 

1 kl Satın alınacağından ısteklılerın 
pazar ı a · ı b' l'kt altı bin liralık teminatlarıy e ır ı e pa-
zarlık gün ve ıaatında Ankarada M.M.V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. 

(5505) 15490 

ULU!5 

NAFIA VEKALETi 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
Tohum isHih istasyonu selektör ve an
bar binaları inşaatıdır. Keşif bedeli 
12623 ·ira 13 kuruştur. 

Pazarlıkla eksiltmesi 1-11-939 Pertembe 
günü aaat 14 de İııtanbulda Tophanede Lv. 
lınirliği satın al!Jla komisyonunda YRP! • 
laaı.ktır. Tahmin bedeli 139200 lira ilk 
teminatı 8210 liradır. Nümunesi komiı • 
}'Onda göriilür. İsteklilerin kanuni vesi -
blariyle belli saatte komisyona celmele -
ri. (5553) 15501 

~ nşaat ve tesisat 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komuyonundan : 

V ekilet terdime şubesine bir inyilizce 
mütercimi alınacaktır. Aynı zamanda iyi 
fransızca bilen tercih olunur. Yapılacak 
imtihanda ehliyeti sabit olunca bidayette 
verilecek ücret 160 liradır. Bu ücret gös -
terilecek mesai ile 210 liraya kadar çıka
bilir. Talip olanların hal tercümeleriyle 
birlikte vek!Uete birer istida ile müra -
caatları ilin olunur. (4914) 14875 

2 - Eksiltme 9-11-1939 perşembe gü 
nü saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı ve 
imar işleri eksiltme komisyonu oda • 

JANDARMA sında kapalı zarf usuliyle yapılacak-

l - İhale günü talibi çıkmıyan Çerke.z 
köyünde yapılacak iki bölüklü bir pav -
yon keşif cetveli ve planları dahilinde 
yaptırılacağından tekrar kapalı zarfla i
halesi 11-11-939 cuınl\rtesi saat 11 de ya
pılacaktır. Muhammen bedeli 44577 lira -
dır. İlk teminatı 3343 lira 28 kuruştur. 
Keşif ve pllinlarİy1c şartnameleri ait ol -
dugu şubesinden bedeli mukabilinde veri
lebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 
-3 maddelennde yazılı vesikalariyle ihale 
giinünden sekiz giın evel vilayet nafıa fen 
mıidürliıkl erinden alacakları vesikalariyle 
beraber ihale günü ihale saatından bir sa
at eveline kadar tekli f mektuplarını Fın
dıklıda Komutanlık satın alma komisyo -
nuna vermeleri. (5554) 15502 

Astarlık bez alınacak 

' 
k tır. 

Saman a ınaca 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 63 kuruş bedel muka-M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : Jandarma Genel Komutanlığı 
. bilinde yapı ve imar işleri reisliğin-

Ankara Satın Alma Komısyonun-
den alınabilir. Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(19,16) on dokuz kuruş on altı santim 
olan (280.000) metre astarlık bez kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konmuştur. l
haleı;i 10 2. teşrin 939 cuma gilnil saat on 
birdir. İlk teminatı (3.932) üç bin dokuz 
yüz otuz iki lira kırk kuruştur. Evsaf ve 
ıartnamesi (270) iki yüz yetmiş kuruş mu
kabilinde M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınabilir. İsteklilerin kanunun e
mir ettiği belgeleri ihale saatından behe
mehal br ınat eveline kndar M. l'.'I. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. (5392) 

dan : "k" k f" 4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
l _ Bir kilosuna ı ı uruş ıyat 

h 
. edilen yetmiş bin ki!o sııman teklilerin 946 lira 73 kuruşluk muvak-

ta mm .. . kat teminat vermeleri lazımdır. 
k k ·iltme usulu ıle 3. XI. 939 cu-

açı ~. ~. saat onda satın alınacaktır. 5 - İstekliler teklif mektuplarını 
m;l~~artnamesi parasız olarak ko- ihale günü olan 9-11-939 perşembe gü-

- dan alınalıilecek olan ve tes - nü saat on dörde kadar eksiltme ko -

ı~ısyo~halli de Ankara bulunan bu ek misyonu reisliğine makbuz mukabilin-
ım m . 1 · ·· h de teslim edilecektir. 

siltmeye girmek 1steyen erın y~z eş İ nşoat mü na kasası 
15403 

liralık ilk teminat. ve şartnameCie. ya- Postada olacak gecikmeler kabul e-
zılı belgelerle birlıkte tam vaktındz dilmez. (5427) 15406 

Kütahya Askeri Garnizonu Satın 
Alma Komisyonu B. S. K.: 

2500 battaniye ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı sekiz 

lira olan iki bin bes yüz tane battaniye 31 
birinci tesrin 939 salı günü saat 11 de P~
zarlıkla satın alınacaktır. İs!eklilerin Uç 
b'n liralık teminatlan ile birlıkte pazarlık 
~n ve saatinde Ankarada M. M. V. satın 
alma Ko. da bulunmaları. 15428 • (5457) 

Sedye kolu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ınisyonundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı .. ıs~ 

kuruş olan bin çiLt sedye kolu 1 • ıkıncı 
teşrin • 939 çaraamba günü ıaat 10 da 
M.M.V. satın alma Ko.da pazarl~kla ıatın 
alınacağından isteklilerin 225 lıralık tc
tninatlariyle pazarlık gün ve saatında M. 
M.V. satın alma &.o.da bulunmaları. 

(5501) 15455 

Lama demiri alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

ınisyonundan : 
Sedye imalinde kullanıla~a~ ~000 ~ilo 

Jaına demiri pazarlıkla 2 - ıkıncı teşrın • 
939 perşembe gün~ saat 10 da M. M. V. 
satın alma Ko. da pazarlıkla satın alına • 
cağından iıteklnerin muayyen saatta M. 
M. V. satın alma Ko.da bulunmaları. 

(5502) 15456 

Tıbbi ecza ve alil alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

nıiıyonundan : . 
Hepaine tahmin edilen fiyatı 3295 lıra 

olan 283 kalem tıbbi ecza ile bakteryo -
Jojl, gciz, kulak, burun ve bev!~Y; aletleri 
S - ikinci teırin • 939 cuma gunu saat 11 
de Ankarada M.M.V. ııatın alma Ko.da 
pazarlıkla ıatm al'ınacağından isteklilerin 
494 lira 25 kurushik teminatlariyle birlik
te pazarlık gün ve aaatında Ankarada M. 
M.V. satın alma K.o.da bulunnaları. 

(5503) 15488 

ldrofil pamuk at.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ıniıyonundan : 
Beher kilo un tahmin edilen fiy.atı 1_30 

,.U t kuruş olan yirmi beı bın kılo 
idr~ffı ~amuk 7 _ ikinci teşrin - 939 salı 

.. il at 10 da Ankarada M.M.V. satın 
ı~n ;;.3 da pazarlıkla satın alınacağından 
~ mka ı·ı o.. 4875 liralık teminatlariyle bir
ıste ı erın .. ve saatrnda Ankarada 
likte pazarlık gul n Ko da bulunmaları. 
M.M.V. satın a "1a · 15489 

(5504) 

komisyonda bulunmaları. 
(5326) 15281 

ASKERi F ABRlKALAR 

Makine ressamı 
ah nacak 

Askeri fabrikalar Umum Mü-
dürlüğünden : .•.. 

Fabrikalarımız iı;in askerlıııı .ıkmal et
miş sanat mektebi mezunu makıne re~~a
mı alınacaktır. 3656 . sayılı . kanun~ gore 
k ndilerine üı;ret verılecektır. Talıp olan
ı:rın en geı; 10 iklni~.i .teıı.~!n 1239 gü
nüne kadar Umum Mudurluge muracaat-
ları. (5408) 15419 

Müteahhit nam ve hesabına 

4000 Kg. neft yağı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Talımin edilen bedeli (1800) lira olan 
4-000 Kg. neft y.ag ı r;ıüteahhit nam v~ h.e· 
sabına Askeri Fabrıkalar u.mum mudur
lilğil merkez satın ~l~a komııyonunca 16-
11-939 perşembe gunu saat 14 de pazar -
hkla ihale edilecektir. Şı1;rtname paras!z 
olarak komisyondan verılır. Talıplerın 
muvakkat teminat olan (135) lira v~ 24~ 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerındeıcı 
vesaikle komisyon~u olmadıklarına ve ~u 
l!ile alakadar tüccardan olduktan~. daır 
ticaret odası vesikaaiyle mezkur gun ve 
saatte komisyona müracaatları. 

( 5522) \5493 

ORMAN KORUMA 

Satılık boş teneke 
Orman Koruma Genel K. Satın 

Alma Komisyonundan : 
Orman koruma genel komutanlığı dai -

re müdurlüğU deposunda mevcut 267 adet 
boş ben.r:in tenekesi aı;ık arttırma su -
retlyle satılacaktır. Talip olan!ar Ankara
da Yenişehirde Yüksel cııddesınde ormaJ? 
koruma genel komutanlığı binasmdakı 
satın alma komiliyOnu tarafı'!dan 7-11-939 
ıalı ~nü saat ıı de lhalesı ıcra kılın~ca
ğından icap edecek teminat ~kı;e)erıY}.e 
birlikte belli gtin ve satte komısyona mu
racaatları ilin olunur. (5532) 15494 

Kuru ot ve arpa ah nacak 

• S J ndarnıa Piyade Alayı Satın Alma Komiıyonu 

Mamekı eyyar a 

Batkanlığından : . 
Tahmın 

Miktarı 
Kilo 

bedeli 
Lira 

% 7,5 
M. teminatı 
Lira kurut 

1856 25 

fh:tle tarihi günü saat 

--lS-11-939 cumartesi günü 10 

Cinsi 

Arpa 
Kuru ot 

450.000 24750 1462 50 .. 
300,000 19500 meııindcn dolayı bu kere yeniden 

. lunan gilnde talip zuhur ;tı:ıaendarma birlikleri hayvanatının bir 
Evelce t yıf! OTyeti Kalıın kazaııındar ıJ eniltmeye konulan iki kalem yem 
ı _ Tuncelı vı ~ . kapalı zarf us.u ı~ e. 

ıenclik ihtıyacı 1ı:ın t yukarda gôste~ıl ınıştı.r. t miktarları keza yukarda göste
tnıı.ddesine alt ma uf1a· ıe M 7 5 ınuvaklıiat temına 

2 - Tahmin bede ı ı ıo • k . onunda her zaman hazır görüle-
rilmiıtir. d Kalan'da satın alma omısy 

. ~ - Şartnnmeler e ·ünde tayin olunan saatten bir saat 
bılır. tarının yukardıı yazı ~-l de tediye edilmie olması Jazımdır. 

4 - Tekliı mektup ona mal:buz mukka ı ı~rı ke.bul edilmez. Postada vaki ge· 
evveline kadar komısy 1 n teklif me · ıup. 

• 5 - Bu saatten. sonra ge e . 
0 

un:ın saate kadar makbuz ile tica-
eıkmeler kabul edıllcz. ınezkilr ıründe !a y:n ! kapalı zarfa koymaları. 

6 - ~st kli olan arınmilteahhitlik vesık a arın 
ret odasından aJınm(~742-5477) 1~430 

Kuru ot ahnacak 
Arpa ve _ 

r b Koınııtanlı:,:ından 
J d rma a uru 

2 inci Seyyar an a 

-
l!:rzakın 

hrnin MuvJkkat 
ta - t 

bedeli tem~na Kr. eksiltme usulii İhale gün ve saati 
Miktarı . T?r Lı. 

tinıi Kilo Lı. ,[:\.. . 
--- -- 00 Kapalı zarf cuma 3-11-939 
~ - 16860 1264 " " " 

10 
11 

}{ rpa 300000 9240 693 00 " " 
\Jru ot 200000 . konulup talip buhınamadığ ndan 15 

. - d eksıltmeye . 
ı 13 10 g39 tarıhın e 1. vilayeti Nazımıye kazasında bulunan 

- - - . dilen Tunce ı f ı· 1 
gUn ""dd 1 teırıdıt e . 'ht" •acı için kapalı zar usu ıy e satın ah· 
. rnu ete . senelık ı ı) ·- • 
l\tinc· t b runun bır . . ·ns ve miktarı ile dıger malumat yukarı-

ı sy. a u addesının cı 
tıac:ak iki kalem yem rn 

>'a çıkarılmıştır. akkat teminat miktarları hizalarında göste· 
1 iyle rnuv 

2 - Tahmin bedel er 
riırn· · ·· ··1 b·ı· ıştır. . yonunda her zaman goru e ı ır. 

bur komıs 
3 - Şartnameler ta . hizasında yazılı gün ve satte satın alma ko· 

kalemın 
4 - isteklilerin her 1 1 lazımdır. 

tnisyonunda hazır bulunma :;
1 

kanun ahkamına göre kanuni vesikalarla te

S - isteklilerin 249? 5~ktubunu haiz kapalı zarfın muayyen zamanın-

ZIRAA T VEKALETi 

Pulluk, Diskha~o ve Mibzer 
ahna~ak 

A - Kıitahya tayyare garnizonunda 
36599 lira 51 kuruş muhammen bedelli 
malzeme deposu ve 19983 lira 25 ku ruş 
muhammen bedelli bir garaj yaptırıla -
caktır. 

B - Eksiltme kapalı zarf usu]iyle ola-
caktır. 

C - Eksiltmesi 17-11-1939 cuma güıııi 
malzeme deposu saat 11 de ve garajın ek-

Ziraat Vekaletinden siltmesi saat 15 •le Kıitalıya merkez ko -
mutanlıı;mdaki satın alma kom.syonunds 

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa yapılacaktır. 
lı zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a D - Malzeme deposunun muvakl, t te
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla minatı (2744) liradır. Garajın muvakkat 

teminatı (1500) liradır. 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. E - Şartname, ke:ıif ve pla~lıırını g-ör-

1 - Mibzerin beherine 675,S Disk- mek istiyenler her gıin komisyona mıira-
caat edebilirler. 

li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul F _ Eıı: iltmeye iştirak edecekler kanu· 
luğun beherine 750 ve Diksharonun , nun icap ettirdi t:ı vcs:ıik mevc•Jt olmak 
beheriııe de 350 lira kıymet tahmin e- şartiy]e (Malzeme depo.;una ai t t eklif 

mektuplarını saat onda, garaja a t tel:lif 
dilmiştir. mektnplannı snat on dörtte) makbuz mu-

2 - İhale 14 birinci kanun perşem kabilinde komisyq_na vereceklerdir. 
be günü saat 15 de Ziraat vekaleti bi- (5549) l5498 
nasında müteşekkil satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. 

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

4 - Bu makinelere: ait idari ve fen
nt şartnameler zirai kombinalar mü 
dürlüğündcn parasız olarak verilir. 

5 - isteklilerin kapalı zarflarını 
14 Brinci kanun perşembe günü saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
saat ıs de 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalarla birlikte k omisyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

LEVAZIM AMtRLtCI 

Toz şeker alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 50.000 kilo toz şekerin kap111ı zarf

la eksiltmesi 28-10-939 saat 11 de Ankara 
Lv. imirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 13750 lira ilk te
minatı 1031 lira 25 kuru5tur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda ~cirülilr. İçinde 
kanuni ve ticaret odası vesikaları da bu
lunan teklif mektupları saat 10 a kadnr 
kabul olunur. (5260) 15207 

Yün çorap ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
44300 çift yün çorap alınacaktır. Kapa

lı zarfla eksiltmesi 2-11-939 perıembe 
günü saat 15 de Tophanede htanbul Lv. 
Amirliği ııatınalma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 22150 lira ilk te
minatı 1661 lira 25 kuruştur. Şartname 
ve nümuncsi knmisyonda göriilür. İstek
lilerin kanuni ves3ik:eriyle beraber tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komiııyona vermeleri. 

(5322) ,5278 

Nakliyat yaphnlacak 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Matbaacılara 
Ctimı·ük ve İnhisarlar Vekale

tinden : 
1 - 20 forma tahmin edilen gömrük 

tarife repertuvarının vekaletten veri
lecek numuneye uygun olmak ve en 
çok 25-5-940 gününde teslim edilmek 
şartiyle Ankarada bastırılması açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - İşin tahmin edilen bedeli 1360 

lira olup muvakkat temıratı 102 lira -

dır. Açık eksiltme 8-11-939 gününde 
ıaat 14 de Ankarada Gümrük ve İnhi
sarlar VekAleti Alıma atım komisyo
nunda yapılacağından isteklilerin te
minat makbuzlarını veka1cr veznesine 
yatırarak alacakları makbuzlarla belli 
gün ve saatte komisyona müracaatları 

3 - Bu işe ait örnek ve şartnameler 
her gün vekalet levazım müdiirlüğiln· 
de görülebilir. (5435) 15409 

Sömikok satm ahnacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den: 
1 - Talip zuhur etmediğinden do

layı 24. 10. 939 günil ihalesi yapıla-
mıyan 200 ton mikdarında yerli "sö
mikok" 10 gün müddetle tekrar a~ık 
eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Açık eksiltme 3. 11. 939 cuma 
günü saat 15 te vekalet binasındaki 
satın alma komisyonunda yapılacağın
dan isteklilerin en çok bu tarihe ka
dar muvakkat teminatlarını vekalet 

Ankara. Levazım Amirliği Satın. veznesine yatırmış bulunmaları ve 
Alma Komısyonundan : belli glin ve saatte lazımgelen belge-

ncl nak~~J ;~~ b::s~~;~~s~~~a~al~:ğ~~e: lerle komisyonda hazır bulunmaları 
1 madığından 31-10·1939 ıaat 15 de tekrar şarttır. (5521) 15492 

açık eksiltmesi Ankara L V. !imirtiği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2550 lira ilk te
minatı 191 lira 25 kuruştur. Şartnamesi 
komiıyonda eörlilür. İsteklilerin belli va
kitte kanuni vesika ve teminatla komlıyon
da bulunmaları. (5442) 15481 

Gaıdrop ve masa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 25 gardrop ve 4 yemek masası pa

zarlığı 31-10-1939 Hat 15.30 da Ankara 
L V. &mirliği satın alm komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - İsteklilerin izahat almak üzere her 
ıün ve pa.r:arlık için belli vakitte kati te
minatla komisyona müracaatları. 

(5487) 

Kundura alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Ayakkabı ahnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz talebeleri için a

lınacak (470) çift erkek ve (40) çift 
kız ayakkabı açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedel (2919) ve 
muvakkat teminat 220 liradır. 

3 - 28-l'J-939 tarihine müsadif cu
martesi günü ıaat 10 da rektörlük bi· 
nasında komisyon tarafından ihalesi 
yapılacaktır. 

4 - Nümuneleri görmek ve parasız 
şartname almak istiyenlerin Enstitü 
Daire Müdürlüğüne müracaatları. 

(5214) 15179 

32000 c;ift okur kundurası alınacaktır. ------·-------------

Saman ve kömür ah nacak 
Anknra Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Kilo M. Bedeli İlk teminatı İhale günil 
Saman 300000 6000 450 k Kok kömilrU 165000 4950 371 Bir ay içinde paazrlı la 

7-11-939 salı g\ınü 
l~ale ş~k!i Saatı İhale yeri 

Saman bır ay ıçınde panrhkla 16 Nifde askeri Sa. Al. komisyon evi 

P. T. VE T. MODüRLOCO 

Pamllk ipliği ve kurıunlu 

kablo alınacak 

-7-
lan 20 adet Pulaa-_t t -d· k --... re ag ıye aza-
nı 7.12.1939 pel'febü.._ . . .. 

15 
.,
0 - gunu saat ,., 

da kapalı zarf UBUliy'- A kar d "d . ~ n a a ı a-
re bı~n~ satın ~lı~tır. 

Bu ışc g1nnek lBtiycnlerin (2SSO) 
liralık muvakkat temi~t .1 k 

·-· 'k la ı e anunun 
tayin ettıgı veeı a n "c tekliflerini 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: aynı gün saat 14·30. a kadar komisyon 
1) İdare ihtiyacı için 5000 metre pa reisliğine vermelerı lazıllldır 

muk ipliği ile tecrit edilmiş kurşunlu Şartnameler (l 70) ıt:1ru~ Ankara 
kablo açık eksiltmeye çıkarılmıştır ve Haydarpaga veznelerındc a.atılmak 

2) Muhammen bedel (3500) ' Mu- tadır. ((5398) 15404 

vakkat teminat (262,5) lira olup ek- 22 k I _ .. a.ı... 1 
siltmesi, 10 ikinciteşrin 939 cuma gü- a em mvun; a llli(ak 
nü saat (16) Ankarada P.T.T. Umum 
Müdürlük binasındaki satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, Muvakkat teminat mak 
buz veya banka teminat mektubiyle 
kanuni vesikalarını hamilen mezk(ır 

gün ve saatte o komisyona müracaat 
edeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara P.T.T. le
vazım, İstanbu'da P. T. T. levazım ay
niyat şubesei Müdürlülerinden bedel
siz olarak verilecektir. (4774) 14769 

D. DEMIRYOLLARI 

Gaz borusu ve 

teferrüatı alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis-
yonundan : 

D. D. Yollan Satın Ahna 

misyonundan : 

Muhammen bedeli 20094 lira ola11 

Eskişehir çırak okulu için 22 kalenı 
möble 7-11-1939 salı günü saat 15 de 
kapalı zarf uauliyle Ankarada ldare 
binasında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlcc'in 1507,0S 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veıikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 de kadar komiıyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraıız olarak Aokara
da malzeme dairesinde, Hayd&ı"pata • 
da tesellüm ve sevk tcfliğinden datı-
tılacaktır. (5429) 15407 

Lokomotif ocaklar. ve 

teferrüatı 

D. D. Yollan Satm Alma ıcom&.-
Muhammcn bedeli 7115.50 lira olan yonundan : 

46 kalem gaz borusu ve teferrüatı 
6.11.1939 pazartesi günü saat on beşte 
kapalı za r f usuliyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin 533.66 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat on dörde kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da malzeme dairesinden, Haydarpapa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (5340) 15346 

Pulzomelre lağdiye kazam 
ah nacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

:Muhammen bedeli 34.000- lira o-

Muhammen bedeli (496100) lira om. 
87 kalem bakır lokomotif ocaklan n 
teferruatı l 1.12.1939 pazartesi güııtl 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile A~ 
rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Aktedilecek mukaveleye mevzu tet
kil eden malzemenin imali için icap 
ettiği takdirde İdare, müteahhide ken
di hurdalıklarında mevcut takriben 
120 tonu temiz talaş ve 150 tonu parça 
halinde lokomotif ocakları ve saire gi· 
bi demirden ari hurda bakır verecek
tir. 

Bu işe girmek isteyenlerin (23594) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon Re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (2480) kurup Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak
tadır. (5455) 1543Z 

Muhtelif malzeme ah nacak 
D. O. Yollan Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve li•te numaralariyJe miktar ft 
cinsleri a~ağıda yazılı malzeme 5-12-1939 salı gilnü saat 15,30 dan itibaren 
liste sıraıiylc ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarp...-

da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (5292) 1554! 

Liste 
No. 

1 
2 
3 

4 

5 

Malzemenin ismi 

Kur~un malzeme 
Galvanize saç 
Çinko levha 
Teneke levha 
Ahşap travers rapti
yesi imaline mahsus 

16.100 kilo 
7.450 adet 

30.000 kilo 
4.300 adet 

lama demiri 60.000 kilo 

Muhammen 
bedel 

Lira Kr. 

4425,00 
24677,50 

5400,00 
2112,50 

7200,00 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 

331,88 
1850,81 

405,00 
158,44 

.540,00 

Muhtelif malzeme ahnacak 
D .D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşafıda 
yazılı iki liste muhteviyatı malzeme 6.12.1939 çarpmba günü saat 15 tea 

itibaren ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapall zarf usuliyle Ankarada ida
re binasında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komi .. 
yon reisliğine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa-

şada tesellüm ve sevk gefliğinden dağıtılacaktır. (5372) 15369 

Liste No. Malzemenin ismi 

1 

2 

Muhtelif amyant ve klingrit 
malzemesi 
Muşamba ve linoleum 

Mikdan 

7450 kg. 

2700 metre 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
lira lira 

6198 464,85 

9610 720,75 

Muhtelif malzeme ah nacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiıyonundan 

laim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aıağıda ya
zılı 3 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 9.11.939 perşembe günü saat 15 ten 
itibaren sıra ile, kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri Hizımdır. 

Şartnameler (140) kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde aatıl-

maktad.ır. (5456) 15438 

No. Miktarı ismi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
1 400 Mazot Lira Lira 
2 (400 Petrol 28000 2100 

(150 Pis gaz 69500 4725 lllinat makbuzu ve tekhf rilıncıi. (5513) 15450 
dan bir aaat evvel koD'li•Y00a ve · 

1 - Talipler her giin prtnameyi ı6ıilr ve parasız alırlar 
ı - Taliplcriıı komi'1'Qna mllr .. ca.atları iJiaı GhUlW', (55~ 15500 ' 3 200 Benzin 41600 1120 



ULUS 

LiRAYI 
Her hangi bir heves uğrunda 
bir saat içinde· yiyebilirsiniz ..• 

Fakat, 1 Lira ile; ,, 
MİLLİ PiY ANGO,, dan 

bilet Alacağınız bir • 
sıze: 

j_s_oo_o_. ._l ı_oo_oo_j, j_ı_so_oo_ 
Liralık ikramiyeleri kazand1rabilir. 

nafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisl iğinden : 

( Sadakai fıtır) 
Diyanet İ§leri Reisliğinden : 

Cinai kuruş para 

Buğday 

Un 
Arpa 

Sattlık : 
Satılık - Etlik, ıoıı c!uralrta !I oda mut

bak Banyo, ııaireli bı&huıe v e bat ile lı
tnct Paııa M. uzan yol No. 90 Bakkal 
dükHnr. TL. 2147 

3382 
Satıla!: - Yenlıehlr M atUrk Bul98n 

civarında ayda 600 lira inıth apartman. 
İstanbul pasta salonu sokak ııanayi ca.c.lde · 
ıl No. 52. Tel: 1953 3905 

Satılıl - lsmetpa$& caddelllnde konfor
lu bir bina atrlıktır. lıotanbul paııta salo
nu ı.okak Sanayi caddesi No. 82 M. Tel: 
u~ m6 

Satılıl - Kavaklıdere asfaltına on met· 
re mesafede konforlu apartmıın satılıktır. 
İstanbul p sta salonu Senay! caddesi No. 
82 M. Tel 1953 3907 

Satılrk Apartman - K. oflan caddesin
de altında 4 dükkanlı nyJa 520 lira icarlı. 
Sanayl caadesi. No: 82 Ti: l9!i3 3929 

Satıltlt. Hisse - Y pılmalcta olan bah • 
çeli evlerden B ve C tiplerinden satılık 
hisseler vardır. Tel: 2400 Bayram C No ı 

3949 
Satılrlc Apartman - Balıkparann.da 4 

kat 4 daireli bir apartmanlık arsalı 240 
lira icarlı %40 borçlu konforlu Tel: 2406 
Bayram C No. 1 3950 

Satılıt lluılar - Cebed. Ycnischir, 
Maltepe, İstasyon arkalarında inıarca par· 
&elli ehven bedellerle Tel: 24-06 Bayr:ım 
C No. 1. 3951 

Satılrlc Apar1m11n - Atatürk Bulvarın
da 7 daireli 485 lira iccırh yolculuk dola· 
yııiyle Tel: 2406 Bayr;ım C No : l 3952 

S alilrlc Apartmanlar - Yeni ehirdc, Ce-

Kiralık - Jandarma emtitlla{) yanın.da 
vckilletlero bet da.itila meul ede yeai ya.
pılan Koçak apartmanında S ter odalı dai
reler 30 • 45 lira. Yolu yapılmaktadır. 1 -
çindelrilcre müraaat. 3935 

Kiralık Daitt' - Y enişt>bir DemJrtcpe 
Urum; aokık No. 2 - l apartmanda ~ o.da
lı ve holhi bir daire. Her uman göri.tliir. 
Tel: ll48. 39-41 

Kfra!Jk Ap. - Yeni•ehirde Yüksel Cad. 
Mimar Kemal mektebi k:ar~ıaı bahçe için
dr biiyük salon 4 biiyük 1 küçük otla par
ke, konfor:. 2 cl kata müracaat T el: 3362. 

39.S!ı 

Kiralık Koniorlıı. Dair~lt'r - Yeniıe -
hirdc Yiik ·el uddcıinıdc Mimar Kemal 
mektebi karşışında yeni yapılan apar1.ma
nıo be')er odJlı ve her türlü modern kon· 
foru havi kaloriferli daireleri kiralık.ur. 
Her ıün saat 10 ila. 18. T elefon : 2497 

3963 

Kiralılc - Maltel)ede ufalt a ,.aknı üç 
oda bir hol konforlu ucuı kiralık daireler. 
Maliye Vekaleti bütçe miıdürlüğ\ındc Ki
mil Şahine muracaat. Tel: 3'460 dan 120 

3965 

27. 10 - 1939 

Küçük ilôn şartlara 
Dört 1:1trrluc ıc:uçfik ılanlardan ı 
Bır dt!fa ıı;ın JO Kuru~ 
lln delı ıçın :SO Kuru1 
Üç del11 ıçırı '10 Kurus 
Dörr defı ıçıa 10 Kuruş 

Devamlı küçUk ilinlardan her de-
faıır için l O kuruş alımr. M caclt. 
10 defa ncoredilccck bir il!n it:in 
140 lruruş alınacaktır. Bir kolay • 
lık olmak fUere her ıattr, ıı:elirae 
aralarındaki boşluklar mÜ!lteıma, 
30 harf itibar cılilmi~tlr. Bir kil • 
çük illn 120 harften ibaret olma -
Lıdır 
Dört aatırdıın fula beT aaur için 
beher seferine aynca on kurut a.. 
lınır. 
K!içilk Ulnlann 120 harfi ıec;m .. 
mesi llzıwdJr. Bu aıiktan .reçen 
lllnlar ıynca pul tarihine tabi • 
dir. 

' 
1 

Aranıyor - Ulua meyd~ 1 km olan 
yerde 2 - 3 odalı bir daire aranıyor. G r:i 
T erbiye Ensti tü il öğretmenlerinden Yall 
nç'a mektupla müracaat. !l9Ş9 

.A rınıyor - Bayan ve Baydu ibaret 
bir aite için iki oda veya aile yanında: bır 
ıcniJ o.da aranıyor. Telıraf işleri reisli· 
ti memuru Mahterenı Tclf: 1185 

3984 
Kiralılc - Ycnl1ehirdc Meınatiyet cad- Ar&1J1yor - Makastar •e it 6irermıek -

desl Konur aokak: No. 18. Genit 4 oda 1 l• b::ııber ıündeliklc çal•~a ak bayanlar 
hol çok ltullanıılr. Üst kata müracaat. isteniyor. Yeniıehir Yenlgün S. N; 15 aa • 

3966 bablan mürauat. 4000 

Kiralık ucuz Daireler - M altepede Ud 
oda bir holliı bir oda bir bollli kullanıeh 
iki daire, Görmek için Maltepe-de sebzeci 
RüştUye fiyat için 'l'clefon 14-40 3967 

1 • 2. Teş. de Kiralı! - Dcmlrtepode 
Ekonomi ıolcağmda 10 No.lu apartmanın 
3 oda 1 holden ibaret konforlu kulJamılı 
ve neıaretli iltinci kau. Ayrıca. eıya )'CC· 
leri vardır. 3968 

Oda a ranryor - Bir Bayan Yeniıehirde 
mobilyıl~ veya mo'bilyasıa ka.lorHerli bir 
oda aramılttadn. Y e:ni§ehir Palasta. Eı;ma 
adresine mırlrtupla mliracaat edilmesi. 4019 

At.ordion ararıT'J'Or - Tango ikiden yu. 
itan olması rtur: Ulusda (M. Akord!yon 
rumuzatıa mektup!\ müracaat edilm~i. 

4030 Pazarlıksız satı mecburiyetine dair kanun ahklimına aykırı hareket fiil
lermin teken-ürü tesbit edilen aıağıda adresleri yazılı dfikkinlar cezaen 

kapatılmı~tır. Kızıl üzi.inı 

Çekirdeksiz üznm 
Siyah üzüm 
Hurma 

8 20 
19 00 
11 00 
56 30 
53 20 
36 30 

becide, Ankaranm her tarn!ımla i tenilen Kirılılc ve Sa.tılrl Ev -
bedellerle ev, apartmanlar Tel: 2406 Bay- Giıven mahallesinde No. 41 

Kankllderı 
içio<leltilen 

3970 
iş arayanlar : 

1 - Yenişehir Atatürk Bulvarı Toygar apartmanı altında 52 numaralı ve 
H1fzı Çadırcı'ya ait tuhafiyeci mağazası (bir) gün müddetle. 

2 - Atpazarında Kayseri caddesinde 32 numaralı ve Sabriye ait bakkali-
ye dükkanı (bir) gün müddetle. (5551) 15499 

.:!Jlllllllllllllllllll111lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ---- -
•• • • u • 

IKKA K 
-------

---------------
--------

200 00 
0

(5536) 15495 

Ders başlanğıct 
Ankara Di.1 ve Tarih - Coğrafya 

Fakülteai Direktörlüğünden : 

1. 11. 1939 çarpmba günü sabahle
yin saat 8 de denelere başlanacaktır. 

(5520) 15491 

ram C No: l 3953 müracaat. • 

Satıltlı - Azimet dolay11iyle bir kil -
tüphane bir yazıhane bir çocuk arahall 
ac~lc satrlıktrr. Sclanik caddesi No. (58) 
Tel: (3115.) 3?64 

Sstılılc - Her nevi kollelcsiyon pulları 
satmak ve ılınak istiyenlecin Yenişehir 
Karanfil ı;ok:ak Özsoy Ap . .S No.hı dairede 
Ertugrul Özsoya müracaatları. Tel: 2138 

3971 
Acele satılık arsa - Mal tepenin en ha

kim yerinde 580 M2 arsa uygun fiyatla 

Kiralı.it. - Bakanhlı:lu lcar$ıııında. Ka· 
ranfil sokak 37, 3 veya 4 ıernı odajı kıı l 
Iaıuıh bir daire kiralılrtır. Tel: 22'7• 

3981 

Kiralık - Mobil1alı rahat çok ~ııel 
lcalorifedi oda kiralıktır. Kutlu arkaam· 
da hmir caddesi 10 No. 1. M. 3981 

Kiralık - Ycni1chit Olıunlar ca.ddeai 
No. 3 ilıt kat üç oda hol v.L 3983 

verilecek Tel: 1538 3985 Khı/ılt - 1. 2, l, odah banyo, havaguı, 
mutfak. Belediye ark:- ,ında Eaendemiı 

Saulılr ıers.ıı - istasyon arkasında imar- apartmanı saat 7 den 19 a telefon: 2454 e· 
ca parscllenıni!} lı.iil:uk c:apta Tel: 1538 dilme11i. 3.996 

3986 = ı ı ı 1 1 11111 - S:ıt.ılrlc Apartman aranıyor - Ycnişe· 
- 111111111111111111111111111111111111111111111 1 11111111111 1 1 1 = ,.ıl lll 1111111111111111111111111111111 lll L hirdc 3.4 daireli mal sahibi yediyle pesin 

KiTılıi oda - Bar.>n için, konforlu bir 
dairede müsait ıcreiı .:. Dikmen cad. İ:rcr 
sok. 9 Karadrm Ap. ı...lire 2 3998 

1ı arlJ'Or - lttanbuld.ao celm!ı mabrr 
b ir bayıın ters) tlmdilik e11lerde dikiş di· 
kec~r. Ar.nı edenler telefon.la 2838 ıe 
mUraaat edebUirlef'. 3& 3 

Bir miJrebbiTe iı arrror - Diplnm J ı 
bir alınan milrebbiye :reni doğmuı ve 
ııfei çocuk bakun i"eri anyor. Doia.rı B. 
mahallesi Hatuniyc camii goka!c No: S $e 
mUn~aL 3~3 

BiT mür~bbiye İJ er17or - Genç bir al· 
man milrebblye çocuk bakrm i§leri arı · 
aıalctadrr. UJ11.1 da E .S. rumuzuna mektup. 
la müracaat. ~ıos 

R!r camekan yaplJrılacak = = = Acele = para ile Ulus Dr. D. U2. rumuzuna YU· 

:::_-Memleketimizin en büyük sanayi müesses~si :: = satıhk = maıarı. 3987 Kiralık 1 oda/r dair• - Yenitehlr Kı- 5· J s·ı 
nlay Necati bey ea.Jdai, Çelildı::ale ıo • ıyasa 1 1riler Okulu Satın Al• _ = : - Satılıt Moto.-riklet - 12.S beygir 4 za-

- - - <:: amdakı" Na"'an Fabrı·ka ma- =-- menlı üııtten süpaı> aı temiz kullanılmış. = 1 KA RAB u·· K D . c ı · k F b . k 1 - = y " Ilalkevi asfaltı Balcılar Ap. Kapıcıya VC· ::o an emir ye .a e l Q rl Q art·= - mulatından Nadide Arabes mo- - ya Tel: 3460 ılım 243 çc müracaat 3997 - - -= : bilya 2i.x.939 cuma günü saat 12· : --
~ nın çıkardığı ve Alman kokları kadar kuv---
5vetli teshin KOK KÖMÜRLERiNİ müesse----§seferimiz tarafından - sattşa arzediyoruz. ---

= Kiralık : :E E 13 arasında Belediye müzayede 
: salonunda satılacaktır. --- = 4024 - - -- --- '; ıı ı ı ıı ı ııı ı ı r ııııııııııı ı ıııııııııııı ıi=' 

Kiralık 5 od:ı/J Dairt - Bakanhklartlıı 
Bilge soka · ın<la 4 numaralı apıırtmanJ:ı 
nezareti kamileti 5 odalı, konforlu bir da
ire kiralıktır. Apartman, Çankaya cadde-------- ine otw: bc:ı.ı meıre otobia duraiına da 
iki dııkika mes:ıfede<lir. Tel 6169 3832 --Bilumum istasyonlarda vagonlarda, ----- ve- § 

Kiralık - Ucuı:, kullanışlı daireler. Mal 
tepe ilk dunık. Üıtıın sokıık nihayeti. Yeni 
evler saha ı. Duray Ap. lc;indckilere mii· 
raca ot. Tel: 165+. 3845 ---- -

~yahut depolarımıxda sayın 

amadedir. 

müşterilerimi-§ ---E:xin emirlerine ----------------------

--

HER ~EHİR İ(İN sipariı kabul ederiz 

Ankara Kooperatifi, Memurlar 

------------------------------------------
ANKARA Telefon : 1428 

VEHBİ KOÇ TİC. EVİ, ANKARA. 

--
=ı --------------

~ Telefon : 3450 - 1 - 2. = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I~ 

Tuvalet inizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmaıma mani olur. 
Yağlı ve yağsız ola n tüp ve 

vazoları vardır. 

Kiralık Daire - Dört oda, hol, banyo. 
elektrik, hava u:r. ıu. Önct-beci, Kurtulus. 
Topraklık Angın ıokalc Hakman apartı -
manı. Tel: 2048·2418 3846 

Kiralık - 3 oda bir bol birinci kat mtı
şambah ve bütün konforlu muntazam 
bahçeli 45 lira. Kocatcpc gedt sok. 
No. 7. 3888 

cadde~indc Yi~ 6okak Evegü Ap. daire 3 
4 oda 2 No.ya müracaat. 3890 

Kiralrlc - Altı oda bir salon kat kalo
riferi, telefon ı.m kodforlu apartman Ye· 
nişehir Sözenler caddesi Yiş ı;okak 10 Te
lefon 3026. 3894 

K.iralıl Apartman - Geni~ 4 o.da v.ı. 
Sabit iki rerdirop l bUlc her tür\ti konfor 
cihaz ve tesisatı, fevkalade nezaret, İç ba· 
kanlrk kar61Sl Kızılırmak aokak 4 Tel : 
~~ ~09 

Kiralr1 oda - Bayan kin aile nezdin -
de banyolu giizel, gÜnt>şlİ, Işıklar cad. Ne
cati okulu 1'8.nmda meçhul asket soltı t 
No. 23 Uğur Ap. Kat 2. 3916 

Kiralrk daire - Atatürk Bulvan mühen· 
disler bidiği kaf'ljısında bahçeye nazır A • 
rim aparbnanınm 5 No.lu dört odalı daire
si kiralıktır. Kaprcl)'a müracaat olunma • 
s~ 3925 

.ıııııııııııııııııııııııtııııııııııııııtL. -
Satılık - Kavaklıdere Güven evlerin • 

den kllr612 konforlu ev yür<le elli!ii peljin 
diğeri 12 senede ödenecek. Sanayi cad. 
No: 8.2 Tel: 1953 4026 

~MOZAYIK --
: Sştslılt bisse - Yapılmakta olan bahçe· 
: li evlerin her tipinden aaulık hi& eler. l a· 

tan.bul pasta salonu yanında Scnayi cad. 
: No: 82 Tel: 1953 4-021 

Marka moza· : = * Satılık arsa - E t lik aıatı EKlencede ---: yıklann en 10 dönüm gayet ıı.cuı fiyatla. Sanayi cad. 
- iyisidir. : desi No~ 82 Tel: 19S3 19;3 

= '· = • - Satılık Köşl - Keciören alfalt yol fi. 
- Kurşun mühürlü çuval alınız : zerinde 1700 M. arsasiylc bailı tatlı sulu, 
:;llllllllllllllllllllllllllllllllllllll;::' Senayi cııdJesi No: &2 Tel: ıg53 -4029 

katı No. 7 ü&t kat. 4-000 IDA Komiayonundan ı 

Kiralık - Atıfbey mahallesinde Demir
köprudc bah c içinde 857 No, hane kira -
lıkur. Zira t Velıilcti evrak müdurünc 
aıiiucat, Telefon: 56')7 4-001 

Kira1t1' - :Bir veya iki !Uıi için rüzel 
konforlu mobilyalı oda. kir.alıkur. Elclı:tdk 
ıiİrlıetine &ıden yol llki.ı iOkı&k No; 20 
daire 6 Yeni\ehlr. 4-002 

Kir/ık ucuz ve giiul oda - Belıir bir 
bay veya talebe için ( Venişchir Ulus sine
ması civarında) Devlet ıGrasm<la Samim 
Bi lgc:n'e miırıacaat. 400~ 

Klralılt: - f'akanlıklar lnı1"1t•ı Ak•Y 
ıokak 10 numarada 7 oda bodrum katı ve· 
sair konforlu müstakil bir ev. İçindekile
re her ııün 14 e kadar muracaat. Teldon 
4005 2591 

Kiralılı:. - 3 oda bir mutlak milat;ılril 
li t kat elektrik ve auyu var. Rwı ıdaretl 
karşısr No. 58 'l'elefon: 3271 Mustafa Du. 
ru. 4-008 

Kir•Tılc Daire - Yenişehir Demirte~ 
Ekonomi okak No: 21 A 3 o<la, banyo, 
mutlak, heli, balkon, müracaat D. D. Yol
ları mağaza ~eli. Tel: 1797 <4010 

Kiralık - Bahçeli evler D. 4 tiı;ıi !O 
numaralı ev, mazbut beı oda muıamba dö
iicli btltiin konforu lıaiıı. Telefon: 1281 

4012 

Klr•Tılc daire - Maltepe 10n duralı: as • 
falt:U 4 No.lu apartmanın \İı;\ katında. 3 o
da l hol 1 hizmcrtCi_İ odası konforlu 2 daire 
kiralıktır. lçindekılere müracaat, 2599 

Kirafflc oda - Ardliye sarayı karıısında. 
Ankara p;ısta salonu iiı:crinde Çulha zade 
Ap. No: l kat 2 y~ müracaat. 4-017 

Aranıyor : 

Tcı:g •htar ara.cııyor - Terı:ilik lırlnd .. ıı 
anlar tezgaht11r ve teı:gihtar yamagrna ih· 
tiyaç vardır. İkinci Ana fartalar cad. M. 
Galip Çankaya ter~ihan~ine mlirac at . 

386<4 

Bayan i1çi aranryor - tııklu cad. Trak
ya Ap. Kadın tenisi M. Adama müraca • 
atları. 3898 

Aranıyor - Satılık arsa, eY, apartman, 
1. tanbul pa ta salonu sokak Sanayi cadde. 
ıi No. 82 müracaat. Tel: 19S3 3908 

Aranıyor - Diyarbalcırd• bir otelde ça
lışacak bir kadın ve erkek ~ar onla bir İ· 
dare memuruna ihtiyaç vardır. Diyarbakır 
da Uru Palasa ıeraiti bildirir moktupla 
milracaa t. 3927 

Siyasal Bilgiler okulu jimnastik sa 
lonu binasında açık eksiltme ile demir 
bir camck.m yapdırılacaktır. Kc if be
deli 561 liraıhr. İlk teminat 42 lira 11 
kuruştur. Eksiltme 30- tc rini evci 
·939 pazarte i giinU saat 15 de Ankara 
mektepler Mııhasebeciliğinde yapıla· 
caktır. Ke if evrakı ve şartname her 
giln mektepte görülebilir. (522) 15182 

FRANSIZCA DERSLERİ 
Tecrübeli bir profesör franaızca 

dersleri vermektedir. Gramer, pratik 
ve mükSlemc. Ulus'ta (8) rumuzuna 
mektupla miiracaat. 4025 

Elektrik tesisatı için 

Mütaahhit aranıyo r 

Bodrum Bel diyeainden ı 

Bodrum bclediyesenin (30014) lira 
(10) kuruı bedeli ke ifli elektrik tesı

satı kapalı zarf uımliyle eksiltmeye ko 
nulmuş ise de talip zuhur etmediğin• 
den ayni şerait dahilinde ve pazarlık 
suretiyle bir ay daha uzatılm1ıtır. !
hale 3·11-939 cuma günü saat 15 d., 
Bodrum belediyesinde yapılacaktır. 
İstekliler proje ve şartnameleri 1!'0 
kuruş bedel mukabilinde Bodrum be· 
ledi ·e inden ve MuP,la Nafıa Mlldürl'i 
günden alırlar. (5·120) 15405 

Zayi - 1935 sene 1 de htanhul yi.ikselr 
iktisat ve ticaret mck ebinden e.ldrğım mt• 
zuniyet ve ikastnı zayi ettim. Yenisini çı· 
kartacağmıdan e kisinin hükmü :yoktllr· 
1935 senesi mcTunlarından Said Bitll Ç,a· 
kuoğlu. 4Ql.S 

'
--..- ... -... _ ........... ! 

SA tf Mi A 'LA MA - .................. ..-.:._ ........ ..... 

YENİ SİNEMALAR sus 

P OCANI orkestraıı • kemani LlLY ve şantöz lREN•jn İ§lirAkiyle 

1İMRE İMREN i REN 
Çiftliğin halis tereyağı et ve malzemeleriyle yapılan İMREN'in yemek· 

leri her yerden üstündür. Temiz hava ve bol ziyalı; Ankara'nın biricik lo
kantası lMREN'dir. Budapeşte'nin en maruf kadın orkestrasının her gür: 
lSğJeyin 12 de ve her gün akşamlan altı da etrafa neşeler ve zevkler s<1ı;tığ• 
nı görmek için dc~erli müşterilerimizi saygı ile davet ederiz. !1031 

U L U S - 'lO. inci ytl. - No: 6551 

f mtiyu Sahibi 
lskender A.rtun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUesseae Mildilril : Na,tt ULUG 

ULUS Basımevi AN KARA 

BU GECE 21 de 

KANATLI İNSANLAR 

Baş Rollerde 
Fred Mac Murra;r 

Pay Milland - Louis Campbell 

Gündü-ı: 14.45 - 16.4!i - 18.45 
Matinelerinde 

A S K A V E D A 
JOAN CRA WFORD 

Robera Younc - Marıaret Sull&van 

HALK 
BU GUN BU GECE 

Türkçıt sözlü Aı.ıpça ~arlcrlı 
O Ml D Ş A RKISI 

Baş Rolde 
Mısrrm ses lcır.ıliçesi 

ÜMMO GÜLSÜM 
s~anslat 

14.30 • 16.30 • lS.30 - Oece 21 de 

Hılk Matınesi 12.1$ de 
KADIN ve ŞEYTAN 

BU GON BU GECE 

MAVİ TiLKİ 

Baş Rollerdıo 
ZARAH LEANDER 

Paul Hörbirer - Villy BirR~l 

Lüb Vt' ibti1am dekorlulyle sıislil 
Aşl: ve ıbciras lilmı 

Se11nsı1ır 

1+ - 16 - lıs • Gece 20.30 da 
t2 de Ucuz Halk Matinesi 

~~=======================================================================~ 


