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ra oda bir nulu verece 
• -,f',I; , 

"' . Dün ipodromda 

Altmcı Büyük Millet Mecli· 
a.inin birinci alelade içtima se
nesi önümüzdeki ç.artamha gü
nü Cümhurreisimiz Milli Şef 
ismet lnönü'nün irat buyura· 
caklan nutukla toplantılarına 

• ba§hyacaktır. .. 

Yar1nki ge~il resminin 

son prov sı yapıldı 

Beşinci BüyÜk Millet Medi· 
sinin geçen 27 ikincikanun ta-
rihinde verdiği tecdidiintihap 
karariyle seçilen altıncı BiiyÜk 
Millet Meclisinin fevkalade iç
tima devresi geçen pazartesi 

günü hitama ermi~ bulunmak· 
tadır. Bu devre esnasında mec
lis 45 jnikat yapmı~ ve 145 ka· 
nun layiha&ı kabul etmiı ve 
muhtelif meselelere dair elli 
küsur karar ittihaz eylemi~tir. 

9\,, ••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,,t" 

Balkanlarda bir 

bitaraflar bloku 

teşkiline doğru 

Bal, 27 a.a. - Havas bildiriyor: 

Askerlerimiz dün geçit resmi provası yapa rlarken 

Avrupa cenubuşarki memleketle
rinden mürekkep bir bitaraflar bloku 
ihdası projesi İtalya büyük elçisi ta· 
rafından Sofya'da Baııvckil Kfüıciva

1 Cümhuriyet imizin 16 ıncı yıldö
nümü münasebetiyle yurdun milli 
bayramı bugün saat 13 te Başvekili
miz Dr. Refik Saydam'ın bir nutku Durma 

ihtimallerine 

karşı 
Falih Rıfkı :ATAY 

Gerçi hemen bütün umran ve 
• · ı-...; .. ; durdurmak ve memle
ınıa ış ..,._._ • .1 . · 
kette bütün İn§a zanaat ve ı!çı erını 
atalete ınahklım etmekten ~ır. ha!~r 
umanlar da yok değildir. o.?vıze aıt 
tasarrufların bütün mümkun ola~
larmı kabul ve müdafaa v_~ ba
zı müstesna tercihlere muııama· 
ha etmek doğru olur. Fakat dev· 
1et ve belediye binaların~an pa~k
lara kadar, yalnız gen .ve• ~-

T .. 1.: manzarasını tamır e -
rap ur"-'ye d b ta • 

d w 'I ı zaman a u va 
rnek egı' ayn d"kkanlarına 

le atelye ve u ?m ame ' h - türlü umran 
ıı ve kazanç veren er • . . . h 

. f lı'yetlerinin talılını ~n • 
ve ın~ aa ~ k" u 

t k• bulmuyoruz. ::;on oy -
aan man ı ı dılcra .. . . "den yapma ...,. ' n ın aon eı.-ını yenı 1 • 
tehir ve kasabalarını .cadde en. 

. l ·ı yenı hayat ve 
Yolları ve hına t'lrl 1 e .. ı h . · · gore ısa 

ile başhyacaktır. Ba vekilimizin nut
ku Ankara radyosu ile neşredilecek
tir. 

Hükümet merkezi, bu mesut 
münasebetiv. ~ si_..ıiden yr m gün
krl ·aşamıya ha lamı_ştır. Bütün şe
hir Türk ve Parti bayraklariylc do-
nanmı bir haldedir .. Cactrleler Parti
mizin umdelerini tebarüz ettiren ve
cizelerle süslenmiştir. 

Şehrimizdeki resmi ve htıJıv.;f mü-

·-· 

esseseler bayraklarla donanmış ve c- r.o! 'a tevdi edilmiştir. 
ektrik tenviratiyle tezyi · · · a ıer ı achrichten gazetesine g -

Geçit resmi prova.aı 
Geçit resmine iştirak edecek olan 

izciler ve askeri kıtalar, dün öğleden 
sonra hipodromda son ir prova yap· 
uı ıaraır. Provayı Maarif Vekilimiz 

B .I:Iasan - Ali Yücel, Ankara mevki 
ve harp okulu komutanları, vali mua
vini, emniyet müdürii, ve diğer alaka
lılar takip etmişlerdir. Asker ve genç 
!er provada çok muvaffak olmuşlar
dır. 

re, sefir, Bulgaristanın bu proje kar
şısında nasıl bir vaziyet alacağını 

sormuştur. 

Sofya mahfillerinde söylendiğine 

göre, sefire verilen cevaplar çok mem 
nuniyetbahştır. 

Aynı gazeteye nazaran bugün An
kara'da beklenmekte olan Fon Papen 
Almanya hükümetinin Türk - Fransız 
- İngiliz paktı karşısındaki noktaina
zarını tebliğe memur edilmiştir. 

Dcyli Meyl'in bir haberi 

Paris, 27 a.a.- Daily Mail gezete
sine İstanbuldan gelen bir telgrafa 
göre, alman büyük elçisi Fon Pepe
nin hafta sonunda avdetine intizaren 
siyasi faaliyet gev ·emiştir. Fakat 
muhtelif devletlerin diplomatlariyle, 
b !kanlarda yeni bir antant yapılma
sı için iptidai temaslar vuku bulmak
tadır. Bu antant İtalyanın müzaha
reti de temin edileceği ümit olunmak 
tadır. 
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cemiyet telakkılerımıze - .. .. ba 
Maarif Vekili ve Kolordu Kumandanr prova geçidini seyrediyorlar etmedı'kçe hir. olmazsa gorunU§ . 

' ...,. • k kurtara • 
knnmdan Aıyaı olma ~an bizim ve -----------------------<:....__ ____ _ 
ttuyacağıınız bu toprak ar, lhta fe-

, 
L 

nice nesillerin, harpte ve ~~nlen~ez 
rahta ve darlıkta durınkazl ktır 

. . htaç a ac:a • 
eıneklenmıze mu · esmİ 

B .• b·t • kis gazetelerın r 
ızı ı a k k tesadüf e-

ilanlar say~asın~a s;. sı çıkmadığın· 
degeldiğimız ta ıp -
d .. k"tmekte oldugunu 

a.n" kaydı ur u dan buradan 
·· 1 . · Şura •oy emek ısterız: - in§& taah· 

tahkik ettiğimıze gore sebeple· 
h.. 1 d k ınılınıuınrn 
.ut erjn en aç . ibi bazı esas 

!'ınden biri demır ~1. f'yata çık· 
. 'k" ınıs ı ı 

blalzemelenn 1 1 
• fi at haddinde 

tıktan b §ka, ha~gı ol!:ıamasından, 
duracakları malum hh"t hesabının 
bu auretle bir taa . u d' Fa· 
g" 1 csınden ır. 

uç bir hale ~e .mrnalzeıne yerleri-
Yana ve saire gıbı .. üldükten sonra 
be tabii §artlara don t .. rlü ınalze· 
da konabilir veya bu b~ıecek yedi 
ttı · • tuta ı. 

e onl rın yerını d ğiştiritcbilir. 
~Uadilleri ile de etler hususi 
Jatta §imdiki z•.:Ure le 'bu \'.e§İt 

"'ey resmi te~eb b~ısl er - · de te~vik 
r, lzemeyi millileştırınegı "bi demir 
edebilir. Ancak çiınen~o -~idi~ Bun· 
Ribi m lzem böyle e~ ab~ dev-
laraı:ı: bina yapıJaınaz. c: 

(Sonıı '· aacD say_! ıd•) 

Fransız Nazırlar 
Meclisi Ankara 

paktKnı tasdik etti 
Faris, 27 a.a. - Bu sabah toplanan 

nazırlar meclisi Ankara anlaşmasının 
tasdikine ve imza için Rcisicümhura 
arzedilmesine karar vermiştir. 

B. DaJadiye, a keri ve diplomatik 
vaziyet hakkında geniş izahatta bu
lunmuştur. 

Birinci devlet 
• 

resım ve heykel 
açıhyor 

• • 
sergısı 

Bu ayın 31 ine rastlıyan salı günü, 
Ankarada ıergievinde saat 15 de biz
zat Maarif Vekilimiz B. Huan. Ali 
Yilccl tarafından birinci "Devlet re
ıim ~ hCJ.:ftl sergisin f9lecaktır. 

Moskova'd. 
heyetimiz 

Moskova, 27 a.a. - Burada bu
lunmakta olan ziraat vekili Muhlis 

Erkmen ve beraberindeki heyet bü

yük elçimiz Haydar Aktay'la birlik· 

1 
i 

SAYFA BİR iLAVE 
NEŞREDiYORUZ 

O gün 12 sayfa gazetemiz 
24 sayfalık ilavemizle birlik

te yalnız 5 kuruıtur. 

Ulus, büyük milli bayram 
nıünasebetiyle, Reisicümhu
rumuzun nefis kağıt üzerine 
hasılmı~ bir portrelerini o. 

kurlarına armağan 
etmektedir 

5 Kuruş 

te dün Lenin'in mozolesini ziyaret J 
etmi~lcr ve bir çelenk koymuşlardır. 

Akşam da büyük elçiliğimizde sov
yet ziraat komiseri şerefine büyük 
elçi Haydar Aktay tarafından bir 
ziyafet verilmiş ve bu ziyafette bü
yük sovyet meclisi divanı reisliği u· 
mumi katibi, hariciye komiserliği 
protokol şefi, şark i leri umum mü
dürü, Voks müdürü ile diğer bir çok 
liiovyet erkanı bulunmuştur. Ziyafet
te iki memleket arasındaki dostluğu 
tebarüz ettiren karşılıklı nutuklar 
ıöylenıniı ve bu toplantı samimt bir 
haV4 içinde geç vakte ka<lar de\ am 
eY.lcmitti~. 

i lukabilinde aldığınız Ulus
! la beraher 24 sayfalık ilave
İ mizi, Milli Şefimizin res-c• miyle birlikte müvezzilerden 

muhakkak isteyiniz. ..... - ............ ______ .,, 

Garp cephe•ine •evkeailen Fransız kıtalan 

Ren nehri sahili boyunca 
İsviçre'ye kadar Hollanda'dan 

Mühim miktarda Alma 
kıtaları yerleştirildi 

Merkezi Almanya'da da büyük bir 
ordu bulunduruluyor 

Paris, 27 a.a. - Havas ajansmın askeri vaziyet hakkındaki mll-' 
tat yan resmi raporu: 

Almanlar timdi iki tan.Em mevzileri arasında. bot mıntAkaya 
mevcudu umumiyet itibariyle elliyi bulan kuvetli devriyeler ıön
dermeğe be.ılamıtlardır. 

Kar~ılıklı hatlarda hiç bir değifik- \ 
lik oJmamıı bulunmakla beraber cep
hede sükunet mevcut delildir. 

Nehirler yükselmekte berdevam<!ır. 
Ve Rhin nehri dün ~ni surette 57 ıan
timctre kabarmııtır. 

Tayyareler, faaliycuiz geçen uzun 
günlerden sonra. havanın berraklığın
dan istifade ederek tekrar uçmağ"a bat 

(Sonu 5 inci s11.yf ad11.) 

Amerika senatosu 

silôh ambargosunun 
lağvına karar verdi 
V a.ıington, 27 a. a. - Ayan, 
ıilih ihracı ambargosunun kal
dınlmuma karar vermiftir. 

MAARİF MESELELERİMİZ 

Ders saatleri ve 
kitap meselesi 

Vekalet bu işleri tamamen taleoenin 
sıhatı ve istif ad esi lehine halletmiştir 

Birkaç gii denberi bazı İstanbul cazetelerinde ders saatleri ve 
mektep kitaplan hakkında Dİr takım DC§riyat yapıldığı CÖriİlmÜ~tür. 
Hiç bir ciddi esasa istinat etmiyen ve tamamen. tetkikaizlikten ve ne 
olursa olsun tenkit etmek hevesinden gelen bu manasız hücum1ar ce
vaba bile değmez teYlerdir. Bununla beraber karilerimizi asıl olan 
iki mesele, dera saatleri ve mektep kitapları meseleleri Üzerinde ten• 
vir etmek iıtedik. Bir muharririmizi bu noktalar üzerinde tetkikler 
yapmıya memur ettik. Muharririmizin, maarif meselelerini çok yakın
dan ve çok iyi bilen bir zatla yaptığı mülakatı a§ağıya dercediyoruz ı 

(Sonu 5. ıncı sayfada) 

Y ~a~ist~'.m Ankara. ~üyük _Elçisi dün Büyük Elçi ıııfatiyle Cüm
hurreısımıze ıtimatnamesını takdım etmi§tir. Yukarıdaki r~de Bü. 
>:iik Elçiyi Çankaya'dan çıkark~ ıörüyonunuz • 



ULUS 

kOll"r • 
. 

Onbirbu ukluk 
Devlet iflebneaine kaı-tı meydana gelmit milletler arası eclebi,etm 

baılıca iddialanndan birisi, bilhaaea '.Jir iatihaalin inhiaannı aldı mı, ne 
maliyet unsurlanna ne de kaliteye itina ebnedigi ve rakipsiz kalınıt ma
lı, Qldl,lju Pli satınıya çahıtziıc:hr. Bu iddiayı ol!taya attuan mülihua 
i1zctinde duruldu ve devletçe buna k te<Lir alındı mı, her hangi bir 
devlet iflehnennin ekonomik kaideleri yerine ptirmemeıti ft piyua 
artlarına uymaması için ~hep kalmaz. 
Bilha..a Türkiyede, her devlet iıletmeei milletin bin gayretle mey -
na getirdiği bir milli değer olc:luiunc:Lm. eier kueur " aoban aörii· 

or itek, bunu biz muharrirler, bildirmekte pçikmemeliyiz. 

r b k fı brikal rı 

l in 20 lnglllz 
m hendls geliyor 

Karabük demir ve çelik fabrlkalan 
iJletmesinde vazife alan ingiliz mil -
hemlUlertnden 20 kiplik bir lmfflenla 
yarın Londra'dan latanbula gelecekle
ri haber alınmııtır. Verilen malGmata 
ciro .Karabük iJletmeıinde 80 kadar 
incili% mühendisinin çalıımuı mu· 
karrerdir. Bunlardan 40 ı halen fabri· 
kanın muhtelif servislerinde vazife 
narinde bulunmaktadırlar. BurUıı· 
Jerde Utihak edecek olan 20 mUheıı· 
diıle bu adet 60 a çıkmakta ve kadro
nun tekemmülü için 20 inglliı mil• 
bendlai cWıa beklenmektedir. 

Maell, tütün inhieannm kimimizin "'onbiıbuçukluk" kimimizin 
"lanlbq'' ve bazmuzın da ''Millt Camel" admı verdiiiıniz ve....
i "iimiz bir aigara vaıdır. Sanıyonız ki, bu, en revaçta olan bir çqit .. 
tir. Yani halk. bu siprayı bö'le bu kadar tutmakla, inhiaar ic1aıe1ine, 
bilV8llta takdir ve tepkkürlerini tumnuttur. 

~c:"· bu eipranm keae paketler içinde ~lan. ~ zaman i)'i f iitt - inaillz tkarel anla1111asını 
deiildiı · Ve o kadar tıkız doldurulmaktadır ki, hazan bir depek par .. -r" .. 

çumdan farkemhr. ~yle ~.~etin 6zerine düpnek ~ ui- kftı Y8 me ..... ·teler l.ln 
radımz mı. panuuzm uçte birini .abia abmtm>ndır ki bu gibi paket- YllU •\ı 
lerin bir kmm sigaraları delik yahu yırtık yahut fena yapftınbnıpr. L .ta•jan il edHly 

Bundan bqka da, bu paketlerin üzerinde ufak bir mavi etiket van1ır a0111911 e Or 
ve üzerinde fU ibare yazıhdır: lngiltere ile aramı.eda mevcut 27 

Tıryaki içiniz. mayıı 1931 tarihli ticaret ve kliting 
25 ince sigara 1 S Kr. anlqmuına merbut lf•teye kitap ve 
Belki de b ·k bü bu Lll ı..1!_, !-L-...L- y rnevJmteler için her ilç ayda bir kon· 

~ • h' !-1~-~~~ ~~~ .~~~~- .. !~_td ~~k .. iz ~1~~.~· •· tenj .. n ilavesi hususunda tııgiltere ile 
na ID IAf ıc;ıarcaı, uır ,.cuauau OD111n1UÇ\.l&IU u IDlllAI emms w" )'IUl• hilkUmedmiı: arasında yeni bir anla!· 
dan •Tıryaki" Yİ tavaiye eylemektedir. ma yapılmıftlr. Anlatmanın tadili bak 

Yalnız tuttuğu diğer itlerde mesela p.rap ve likör imalatında değil, kındaki kanun liyihuı Büyilk Mil
hizzat •i8ara ÇC§İtleri ihzarmda bir çok gayretler mukabilinde muvaf - Jet Mecliaine verilmittir, 
fakiyetlcr kaydetmit olan inhiear idaremizin, biz, buna rağmen bu .. on· 
biibuçukluk" iJini on binlerce eipra tirvakiıini tatmin edecek bir te
kilde halledeceğinden eminiz, itekim, lstanbulda eabf_{I çıkanlan bu 
nev'in sigualan, hem daha iyi bir ambalaj içinde hem daha itinalı 
olarak satılmaktadır. - B. B. 

Vakıflar Umum Müdürlütunün 
teşkilit kadroau geni,liyor 

Vakıflar umum müdOr1UğU ücretli 
daimt memurları hakkında huırlanan 
kartun !iyi.hası Baıvekatetten Büyiik 

--------------------------- Millet Meclieine ıevkolunmuıtur. Li· 

akili felaketzedelerine 
yardım ed nler 

'Jtnılq Cemiyeti Umaml Jlubalııden: 

Dikili •• ıa.valial aebreJe fcllketaedele· 
tlat ~-· ..... ı.,ıe ıantma 7 ... 
pı1mü tlaere tebentide balımaıı •Ptıda 
.isim .,,. ihıvanlan )'Ulh mıahtcrem HV&t 
•• m.U...-au prelr mnand merkezimiz 
n prclı: felilı:euedeler namına teeeldrür
Jerimbi takdim ederi&. 

" J2l4 

" 
Ull 

1H 

54f4 ...., -

Jtr. 

00 Tfirki7e teker fabrikalan umum 
mfklik~ilDd& 

47 Gut Crbi)oe cnatltilsil, mual • 
u-. ..... .... ıalelaeledadea. 

oe Samsun ltuıla1 merlreıl VUI• 
taliJ'le ı Samsun baUnndaa. 

• ilenin XuılQ -u.ı ...... 
... ,, .. l llenla ............. 

00 Bcrıami Kızılay ıubesi vasıta· 
9ble: Berpma h•J]rmdın • 

ao Çal Jn~•J' tubeli vurtui:rle akmdaa. 15 lmda)' .. u.ı ...... 
ll:rle : Zlnpl tlrk.U memur ve lK=rc • ·~ kıalay .-..ı nata -
al7le: lilkfbnet mmnarlarındn. 

'° AJ'UICldı kmJU ..-ı wata • 
"71e: .....nardu. 

"' 81 Bvelki listeden 

ıs 

Dikili zelzelesi 

fel 

yardım edbirl 
Bahketılr, 27 - Dikili kan 

Ue villyctimizin Altınova ve GÖmeç 
nahiyelerinde vuku bulan nbeleden 
arar psrtıtlo(e yardım isin ilk ,par· 

topJannrıt ola ... ~ lira lmılay 

Dün yer yer fırhnalar oldu 
Dün ıehrimizde hava sabahleyin 

yağmurlu, sonraları bulutlu geçmlf, 
rtbgir cenup latlkamethıden 1anlye
de 14 metre kadar hızla esmlpir. GU· 
nihl en ytibok ııcakbtı 19 derece o
larak kayclecltlmtftlr. Yurtta ban E-

yihanın bir maddesiyle Evkaf Umum 
müdürJUğü b0tçe11inin D cetveline da
hil buluıumyan ve fakat mevcut tili· 
matmıme mucibince iıtibdasn edilmek 
te olan bir kısım ücretli memurlar u
mum mUdürlülc tefklllt k,ıır\"Ollnna a
lınmaktadır. 

Kızılay ıo ki r 
k i,in de m 

haıırl maktadır 
bölpliade~ orta Anadolu prp kı· Kızıla~ m.• ~ --L- • 

yılUI -.e Karadeidain prp la9alinda 3~ 
yer yer çok bulutlu ve mevıii yaiııJı, ela çocu lara mahsus gaz maıkele-
dijcr bölgelerde bulutlu geçmittir. ri imal etmiye baflıyacaktır. Bu 

24 9Ut içindeki yaiJılann kare huaustaki tecrübeler bitmif ve mu· 
metreye bıraktıktan su miktarı Ed - vaffakiyetli bir netice alnmuptr. 
romttte 63, Aydında 46, 14ullada 31, Fabrikanın büyükler için satılığa 
Afyonda ıs. Berpmada 21, btaabul- çrkannıt olduğu gıaz ınaekeleri hal
da 16. tıecJe ıs. Bahbelt" Upkta km büyük rajbetine mazhar ol • 
ıı. Polatlıda •• Ga.nlflnecle ıo, Y• muı bulunmaktadır. 
lova ve ltanta 9, Buna, Çanakkale 
ve Ankarada 7, Er.rurumda 6, diler • • 
tatıı g8r«n yerlerde ı-s kilogram a- B. Halik Nıhat Pepeı 
ruındadır. 

Rlbgtrlar bütün btiJ.celmlı cenubu 
prbt iıtikametindm Trakya. Ege ve 
orta Anadolu bölgelerindaı yer yer 
fırtına teklinde aaniyede en çok Z4. 
dlier ,.rıerde -en çok sekb ıaetre ka
dafo hılk Cllldttir. Bil yülnıek aıcak
lık.lar Kocaelide 23, Buna ve Mer -
sinde 24, lzmir ve Dlyarbalnrda 25, 
Alrhiur ı ~ 26 derece -
d .. 

Hudut Sahil Sıhat U~ 
Müclörliijilnü • t kallllllU 

Ankara'dan ayrıhyor 
latanbul rili muavinliğine tayin 

tdildljini evelce haber YCrmit oldu
tumuz A11kara belediye rciı muavi
ni B. Haluk Nihat Pepei'nin tayini 
yilbck tudika iktiran etmi tir. Şeb· 
r.imlade bulunduiu müddetçe berk.., 
sin lffgilini celbeden genç idated • 
mı. B. Haluk, cömburiyet bayramı • 
ıu Anbrada lfltirdikten tonn yeni 
vuifaiPt bqlamak Uıer. İltanbula 
gidecektir. 

Hudut ıahiJ ııbat umum mlldürlil· 

Jo?cıyuiyft! _ .. uın tnbirler i Bil teni barom k:anunıaıa tnfUıan 
huırJadığı kanun projesi meclise 

umum merkezine ilmiıtit. 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

genel merkezi aaym yurt
tatlarm büyük bayramlamu 
HVp ve AYll ile kutlar. 

verilmip. Bu proje ile UIDWll mil
ntekusnda bavalanp sotuıaus n dürllilüıı tefkillt kadrotuada buı de-
fni ,ald1p11akta bullJ!VN11 dolaya- iitlklildu yapılmaktadıı. 
yle fellketledeltrin korı&aP" "1.nl 

İstanbul' da b yük 
bir fırtına oldu 

Limanda birçok küçük 

gemiler batmııtır 
fatanbul; Z7 (Telefonla) - Dtm , .. 

ce latanlNlda bUyük bir fırtına ol .. 
anıt. bir ~k küçllk pmilcr batmıı • 
tır. Fırtınanın en tiddetli zamanı sa
at yirmi üçle yirmi dört arasında ol
muı. limanın muhtelif yerlerinde is
timdat sealeri ve düdükler duyulmı
ya bqlanmıı; f artma ti4detli bir yat 
murla bcqber ıeldiiinden imdat im
kinlan güçleşmittir. Bir çok binala
rın ldreınitleri uçmuıtur. Fanına e.
nuanda Srnrona }'M1. demirli l»u1ua
du&u Bebcktı sabit aoıru ılı1lklen
mlt. imdat talebi üzerine liman rB • 
morllör •• motorları yetil'r Jc Nhilo 
yak!a!Jlllı olan yatı geri çeln"11ler • 
dir. Yatta hasar yoktur . 
Fındıklıda bot olarak demirli bu

lunan Oater reltla ldarnlnde BUda
verdi yetkealtli 4-tirlnl ta.nyarak 
karaya düpilf, imdadına yetiren rö
morkörl r tanfnıdan urtanlmııttr. 
Gemlik limanına bağlı Şah kayJ ğı, 
zeytin yillclü olarak limana gelirken 
Kumkapı 8nUnde batmıtttr. Recep 
kaptan idaresindeki demir yUJdU Al
lahverdi yelkeııliıi, Yenikapı ile Kum 
kapı araauada batmıftır. fstubul li
manına bağlı Mehmet kaptan111 Se
llmet motoru Kumkapı önlerinde 
batmıttır. Bittin bu kazalarda iman· 
c:a kayıp yoktur. 

lngiltere ile kredi 
, üzakerelerinin akisleri 

tatanbul, 27 (Telefonla) - Ttırld
ye ile İngiltere ırasında tngllterenbı 
memleketimin açacaiı kredi milA • 
kereleri İstanbul piyuaıında çok mu 
ıalt blr tealr uyandınmftır. Pi~ 
da İngilter« il oldutu kadar Fransa 
ile de bu mibakerelerln aomında lyi 
itler yapılabllecell kanaati vardır. 
Esasen ingUis firmalarının bura pf. 
yaaalanndan ıorduklan sualler bu 
ümldi takviye etmektedir. Bugiln • 
terde İngiltereden gemı ıiparitler 
beklenmektedir. 

Deniz vuıtalariy:le hava aefinele-
....t-- --!1~-L • • li nuw 'V•~ 711•Dta 

' 1uyor 
Deniz nakil vasıtalariyle hava sefi· 

nelerine verllecek olan lhraklye li
unıları lıakkında bit' ı&&n.tname ba
sırlanmııtır. Bu tll...,_tnamoye göre 
gümriUr tiriftainin 6g5 inci numara· 
11n1n D posi yonuna gireıı ağır mi
deni yallar ve tortulardan dents na
kil vasıtalarına lhrakiye verilebilme
al için ticaret •ekllet-lnden lisans al· 
mak Jhımgelmektedir. Aynı ıuretle 
hava aeflnelerbıe ibraldye olarak ve· 
rilecek benaln ve yağlar için de gene 
Ticaret Vekllctlnden ihrakiye Jiaan-
11 alınacaktır. lhrakiye lisanılan yal· 
nız talepnameyl tamim eden firmaya 
mahsua olacak ve bqb bir firmaya 
devrolunacaktır. Bu llıanalar ihrakl· 
yenin verilıcell deniz vnıtalanmn 
veya hava wflaeJerlnin hareket tarihi 
ne kadar muteber olacaktır. 

mm::aaele mmtalralumda 
llÇIJI .. oeaılldal' hakkında 

bir tehliji 
Sıtaıa mUcıacle1e 1111Atallalan dllld· 

lindı bulunan yerlerde teali n kuta 
edilecek talla, Wnmlt;. korptç ocü
lan hakkında. lılrlncl lllltf pyrl llht 
milfflH81ere dair olm dlimatıu tat• 
bUd ahiye Velı:lletl tarafındaa aı&. 
kadarlan. ıeblll ol ttur 

Kôğıt 

Ban maddeler varclar ki, onların i• 
tlhllk niapetleri, bir milletin medeni· 
yet ve kültür seviyesinin ölçülUtUnde 
birer miyar tetkil eder. KAiıt bu mad
delerin batında gelir; milletimizin 
kağıt i•tihllkinin muntazam ve mut
tarit bir tekilde artıpnı ıu rakamlar 
16stırmektedlr. 

Yıl Kilo 
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at ve aiklette yilzlerce çefit ile dol
muftu. Tüccar, bu çeıitlerin !lepsini 
bulunduramamak yüzünden sıkıntı 
çekiyor, mal nevileri arasındaki cild 
farklar, ekseriya alıcıyı aldatan neti
:.eler veriyordu. lzmit'te Jdfıt fabri-
uı kurulduk~ sonra da. buraya ve

·Uen ıipariıler, plyaaa alıpuıtu. di
ıe liUumluları aruında lbumauz çe-
ıltlerl de ihtiva ediyordu. Bu yf!sden 

1933 19.696.971 "abrikamız tam ve rasyonel bir mesai 
1934 24,508.418 11arfına muhakkak imkan bulamıyor: 
1~35' 23.372.123 bu, hem siy randımanını azaltıyor ve 
193e 25.S92.974 hem de maliyet fiyatı üaerlnde müea-
1937 27.9'J0.994 ıir oluyordu. 
1938 30.526.616 Norm beter hayabnda, medeniyet 
Geçen yılki ıarfiyatın üçte iklli kadar elkidir. larkta ilk pigirilen tul 

plJaaa ~afından barcaıımıı ve tak- lalardan tutunus da. Jlıaır ehnmJan,. 
ribcn Uçte birini de devlet ve matbuat nm tqlan, Roma demniıı 1U ldbılm
aarf ctmittlr. !aiılt ktftt fabrJlramız teri, rakam ve alfabeler heptl blrH 
üç yaldanbtri iıliyor, yıfü kıpaiıt· Mnll idiler. Nona tabiatiylc ın bir 
ı! 1!.000 tondur ve bufta ya1rt1t iatlh.. eeasa w 11'tiyaea ktlnat ed r. bta ha
sal yapmııtır. Yılda yirmi bin tona kımdan ulusaldır. ~orm'un yaııyaca• 
yakın kilat yabancı memleketlerden ğı memleketin iklimi ve balkının i
ithll olunmaktadır. Avrupa harbi bat- de ve ananeleri de onun teellhünde 
layınca. yalnu harbe giren memleket- birer &mildlrler. Norm lktıadt bir 
ler delil, diln1ava ~gıt veren bita- dW:endir. aarımıı:ın lktısadı, hiç bir 
raflard da 11 ı pltlMI olu" n kendt ~ lM ye a iktı
birçok memleketlerde olduğu gibi, bl.ı aat olamamıttır. ağır 1anayi ve blJıbu. 
de de bir kağıt buhranı olacacı endi· aa makine imalitt milletleri daha çok 
§eli uyandı. Elinde stokları olanlar, zaman blrlbirine balhyac:aktır. 
bunlara yavaJ yavaı piyuaya vermek içinde yapdıtımu uırda u,ati· 
yolunu tuttular, •toklan olmıyan bil· flk eaaılardan mUlhem olan ba ~ 
yUk ldğıt sarfiyatçıları lzmit'e kottu• eli düzen, her sanayi ıubelhıde lldb· 
lal'. Matbuat da kağıt ihtiyacı fçln dn aati en ruyonel tekle ıokar, hlım mad
lete ba§vurdu ve lzmit ldlıt fabrika· denin, yarı mlmulü.n ve mlmultln llD

ıı matbuatın da, piyaaanan da lhtiyı- balajında. tqınmuında n tirli tes· 
canı karşılama emrini aldı. glh1ara ve ip tatbikinde ea ııe,tık 
Kiğıdın, istihlaki devletçe tanzim kolaylık ve ucuzluk temin eder. 

edilmesi Juım gelen blr madde olarak Dtıt ltl ele alımrken. bu ..ne ı. 
mUtaleaıındaki iubet ftipheabdlr. le lı&lıtta tUrk nomnımı tetia nmelc 
Daha genit latihnl yapacak olan ikin- nmanınm geldlilne btlkmedenler, 
el ldfıt ve aeUUloz fabrikamıı: mon· memleket aanayiinin tekemrDIJtlnd• 
taj edilmekte oldutu için elde mev- yeni ve bayırlı bir ac!ım mmı oldu· 
cut aellUloı ıtoldyle, fabrikanın kapa- tarı bu normu ararkeQ, milll Da pç· 
ıltealnl uamtye çıkararak bu ltl tan• lanmın w tdetledmlse fabdbJan .. 
.aba etmek ahnacak tedblrlerbı mısın maldnealn!ıı ebadına w clbenıa 
belli bqla• 141. Bıa, yapıldı n ee11- uu taharrllerle vuıl o14up Mtlce
blyetll bir koatfey.on clddt bir etttd Jere a,..U ıtuumu U.eriAde clmdu
IODUllda eıı ... bil' yılct.n ,..... 1ar. 
lçlıı ihtiyaçlara cnap "~k ~ Bupın lnigre. Ineç. Jçoa,a. 11.us 
imalini teminat altına aldı. ,..._ ...,,.,.,., Po1onym, Nonıes. •· 

Ben1m bu yuunda tebutls ettirmek HoJıanc1a, Belçika .,. Alıman-
lıtedilim cihet, devletin ıtlnlUk 'HJ& ya Jrqnea 1albu1 ettılil J11r kl-
yılbk bir tedbiri defil, ilrtıtadl baya .. fıt normu vardır: ete blrmetramınıb
tımtıda er geç hemen her aanayt tU· baı sathında klitt aldtfuma ~ 
besi için ittihazına mecbur kalacağı- bunun eninin boyuna nispeti, rlyad 
mız bir kararın. bu mevzuda isabet ve ifadesiyle (bir taksim ce11ri mardbaı 
cesaretle alınmasına teıebbüs edillti· lkltllt) btltUn diğer eb'adlar hep bu 
.clir: Nann ifi. niıpetin ittikalnndan meyct.Da gelir.. 

lktısat Vekaletinin çağırclatı bu Bu normu, bir tari&te bir alman me
komiıyonda ben de meılekdqlarım •· muru bulmut ve tatbik e~lr ıate
dına bulundum. Komisyon Türkiye- mitte de fikrini ıenlt atçilde ,.,.. 
nln kllıt ibtlyacım, ldfıt ve tatbikatı mamııtır. derler. Sonradan franazlar 
madcleletlnl e ... ıı aurette g69clen ge• bunu ıeniı CSlçilde kalla0mıflaı' 'ft on
çlrdi. Kliıt yoialtımının en tasarruf- d.aa. monra yukalda _,..m JU4ılt • 
lu bir "kiJde yapılman yollaruu ara· mu milletler kabil etmiflerdir. 
dl: liilo.ıJabrikaıı yapılıncı· Eb'ad bakımından ba norma JllD
YI kadar elde mevcu R'!Jftlo.daa .a.ı.a: ,..çaı acaba memleketimhdeki 1-ü:a " 
mt miktarda Wlit alabilmek için mub keıkı ne bu Ufıtlar ka. 
telif cinı kiğıt}ann ıımnu·ı.-..I:.ld ı..,.ı.ı..ta ve Urlı olarak iıteneblUr mi? 
odun nispetlerini artırma kararını Bu ıual de gaz öntindc ouıunaurwau. 
verdi. Kullanılmıt olan kliıt Janntı· Yapılan tetkiklerde ı&rlUdü ki., DIN 
tarının ihracının yaak ed.ilmniylc, ktiıt normlarına ıöre huıdanacak 
lzmit'te yeniden itlenebilmeleri için kQttlar. TilrJdyede mevcut makine
toplatılmalart kararlqtı ve bu ıuret· lerin hepsinde iflenebilir ve bu orm
le kaybolan kıymetleri kua.nmak ba· lara g(We yapılan Jriiıtlann b.. .laca· 
lamından çok isabetli bir karar veril· fı JdtapJarm J'Ul badmleri artar, yap 
mlf oldu. Milll menbalanmızdan pp, ralrlar aayılarından tMarnıf hnkinı 
ormanlarımızdan reçine ve odun te- olur, kitap ucmlar •e memleket irfa• 
mln etmek itlerl miitalea olundu ve nına bu yoldan hbmet olunablllr. Te-
lhungeten tqebbUaler yapıldı. ıebbit.Ga mtıftffak olmauu _....il 

Norm itine gelince, dileris. 
TUddyemb, bundan 8nce muhtelif GanBl iatw ki, ba ha11rh teflil:ıl6ı:I, 

yabucı anayiiııln blr puarıydı; mi· devlet dairelerinde lru!Jamlm 'b8ttla 
aıu1 veya yanmlmul olarak aldıfımız klfıtlann, defterlerin. dosyalatm 
ber madde, ge1clili memleketlerin ken elha1tl her tiirltı kırtasiye ... ı ...... ı
di lktıladt btlnyelerine, lcletlerlne ve nin aynı norma uydvnılmuı takip et
kullaDdıklan llçUlere en uygun ebat· ıin. Böyle bir hareket tilrk bllıo .,. 
ta idi. it da bu tesirden tablatlyle mektep hayatına b6ytık " eaeh tay
b.rtalamlımıı ve tUrk plyuuı her ne· dalar getlreceflne kani bulmıuyor ve 
'ri blriblriu pek yakın bllte, eb· bunmı da bir uı ince mötalea tet• 

kllıı: olunmuını temenni edi,__. 
edecek tedbirlerin al ..:..p 

.oglaCll&ım kaydetmektedirler. 
il 1 1111111111111111111111 111 11111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

. H. P. ismet pa a 

ocağı kongre i 
Ctlmhuriytt Halk Partlı! hmet
ocatınm yıllık konpul tamtt
..ırtebfnde ,apıhmftır. Kon· 

O'l1t bUtUn ... IJddk tmlı • alon 

-~-Jmuttu. • Td8ba B...,-ın ımmk1mt relaHll 
~ lan kon&rt cYdt .. tmılml 

lçind dmllll •tmlt ft 41. 

1'nıll'I •1an ........ atıeklerW 

lflsılllDD.IJDe:,. alre ,.tan kon 
plıtmaJardan IGlll'lt ocak !darı 
aeçiml yapdmspll'. Ve lanet• 

ocatı l"-" heyethleı u!dttın 
1lh9, Nedhn Yelçu. Ahntet Altınok. 

ÇolakolJu, llıahittin Aab ... 
;Pllal!l'llrdir. 

Ocak koncral aut Z2 ~ b'* ite
.,. etmiftir. 

hah atelye inci • 
- aır 1'01culütan aotıu: 4-

Xua seyıbatlmizin ilcJ glJıdhıl 
gitmelıJe, iki glüılüıil ü d~11111d1• 
ı~çirdilr. llııbarrltio ve gareteciaiıı 
ı1aa. ıı.aa. loıoır.ı aı1 .. .ı 61bi 
ı•rdt1;a btıtllıı t•l•rnıııtı bir IU111 
,,. 7ÜUf cam a .. rl• anblt ••· 
yor. Omıo i'1ıt "'l'OJI Pt.aaruiııd•n 
1lr4lltl•rlmh• dair lnuHa umaa 
aatulu bıılamı,acehı11ıs. l'mt ,,. 

ba aotlva ıarlld 6ü aqdlJ 11111· 
nzl.I 61' latliamet .,.,.. l'1uıa 

ı.ıiynıa '61tlad ... olt11 
•ttiimllıidaıı lldı ,,.,,.. 

Çili 
,at ı • 

'Wd:ut .... tarllde aldıfı ..,... 
kJi bir tanla buıhms, bir tahm 
nulı t»mlr7-1a llad.,,lllUS ••• 
ba/ufUIP. .,. orad.ta ~ lpa 
b.rı lf.brikuuı oraa hnılmuı .,.. 
qıi almlftu. Ba • atedol• 

bundan dan hf sene aace ~rda
IOJD bu ıeJuio &i11Jaa1oı bu aeler bir 
bqll tlelffllliı bvldıım. Brı dta.o
lalde gıbn yasılu, lolt:omtttlflnl. 
vqoaluı dmlr. Yaprılan lllfa ba. 
kn111adaa bu labrihnıa ne gibi bls
nıetl•r• bnırlaıldıfmı pst•nnlı
tir, .lllllldaıı bafka bfi7ilk at11ly•, bir
çok iıp de flı/1fflracaj1 i~a Sıva. 
UJ içtimai hyatıada da IJir bliUJ.. 
ııuya 'n ayak olacaktır. 

Swuta ••,.Lrtlllimi• birkaç saat 
liJnde unat ımkteblııln hrfuJnda· 
il balı atel7esin1 B•zı-k, tngü
/ard11 taıallJl•IUIUf ve tamamlaııma
mq balıları, bu değerli sanat par· 
çaluııu ~m»k hrutıoı da baldalr. 

Bir balı parçuı. lzullJCf• sabrın 
.,,,.,ı,,, Jtlmaın ve wn Jatidadın 
!:rnJtHıll ,...,.,Uii bir .. ,,., ... 11 
d•ID südhl -o,.. iti• lırı ıenatl-
7' 'mtll bir fa/Hserler plmdlliıı 
taMfUlıu alll1ırır lllr l.Uttle la-

tırlıyoıunı. 
ICabn direlt/erltt kuralmaf tngib

larda yukardııa qaf ıya ve ıoldaa 
sal• doinı g11ıilml1 lpliller t6rll· 
yorıunaz. Te.gfllm bir tarafında 
da renlr r•nk yumai/u vanfır. 

A tel-µyl ındlllmis uman ,,... 
zardı. Onua lfia te•gü/u bol du
ruyordu. Fakat bqallmtle oradaki 
ıınlara otar.an .-e ltvpıadalri mo
del v• lrnd parptluım b&brü 
Hçü v• 61ul elleriyle bu realcll 
ve reıthi• ipliltleri blrl6iriw Nil· ,.11 •Ayı• kır9 ları dlfilndilm. Bh 
iplik bir ipi/it IJnılae dllftllltçe bir 
fuçanın bir tava/ huhıe çarpıp. 
bir kesitinin bir ımrmer parç11ıaı 
yontma ı fibl bit pb-Mer/11 bir pu
psı ricada ~leı:elttlr. 

TngWv llnrlnd• bir parçuı 
yapılllJJI ~ "'' llftatf• .,,. 
41• ki Miti bit 9/aw1i t..nt tfla 
Mlkl tanda 6h tdlo itIL 

Brırumı tndiğinia uman follJ. 
tMlltria yalau boyaıımak. yalmz 
yommaı, yılnu yannalt. yalnıs b•ı
tel•aıd ve ı.gaanl etmek suretiyle 
defi/, g5rmelr suretiyle tf e ricada 
ptlril•bilecellai öfreıuıılı o/ııyor· 
:runuı. 

lpliği lplile hvuıturarak gös]_e· 
dala bu ve nıbıunıu bedii sevk 
.-eree.k olan f11 balı parçası. IJelki 
de, altımla aaaatHrıaıa adını tap
ııuyacalrUr. Fakat o genç •rkd ve
ya .tıs, .. ırlardan beri kendi ırlrımn 
6%1lnde gizil olan sanat cev/Hri adı
na çalqan, eur v•Hn bir "adsır aa
natlrAr,. dır. 

Atel)'etleıı be~caııla a11ıldıi. 
GdrdalıJerimir blılerimi• için, fllp
bnh, bir alyaletti. FaJcat ifimiz.de 
bir ıı.ide de blmamıf dellltf lr: bu
rada ulalılı, bDylUcltı bir takım fllh
nerler var ld torlar i~ind• · r11fbet 
ve ma,t•ri belıliyor • 

Birçok 7elll ,apıı.,.,.,,.m Nmiai-

IJİ d6futd lfiıı ·--~ 
cffqtııt7onı& Onlan. ile/ki de, ,. 
,.,.,.. W. Bıv11 .,.,,_,... cWI-

Maliyede tlyinl 
Birinci sımf maliye mllfettltlain

den B. Tevfik Koral, VekAlet taıba1 • 
llt mUdürlf.iğibıe, ikinci sınıf maUye 
miif ettiıJerinden B. Emin Kalafat 
B. Namık Kemal Savun blrlnd amıf 
maliye mfifettitlikledne, eftif lıey .. 
ti kalem ınUdUrtı B. Muammer Tanı 
posta. telgraf ve telef()ft uınum mtl
dilrlliğil milfettltllliııc, kalem mtıdtır· 
UiiUne d~ Avıupada tahstUnI ikmal 
eden B. İsmail Hakkı tayin ıdilmit" 
!erdir. 

ifbalJa par9&1ar bdar J'mrll§U h•lt· 
lu bulmuf d•ğiliadir. F-.ht ge• 
ba giJse/ uerl•r, orada to.zlu bu ıra. 
f'HI• Dtilat beklet. dururlar. 

Tlrlr njnde ayaf m. dleia ve giJ. 
da avk llİuesin/ ibınal •tmeıııet 
ba,1-ıca flll'tlardındır. Onun için ~ıı 
aaaet •ıedednl euslı bir tqJdlltl• 
.-17••• tosJu Ufniaan NloDI,.,. 
,,.,.. llfk/ftllMJJ7iL 



Durma 
ihtimallerine 

l~ar.~ı 
(Başı 1 inci sayfada) 

lel;e bir demir stoku elde bulundu
rwamak, ve demir fiyatı hariç ihale• 
ler yapılmak imkanı yok mudur? 
N a.fıa Vekiıletimiz "talip çıkmadı· 
ğından" yapılması mümkün olmıyan 
i lerle onları taahhüt edebilecek o• 
lanll\r arasında bir tetkik yaptıktan 
sonra, ne kadar uzayıp gideceği 
ına.liim olmıyan, belki de nihayete 
kadar dı§mda kalacağnnız bu harp 
sırasında Türkiye'yi umran ve in~ 
faaliyetlerinden 'alakoymamağı te
min edecek tedbirlerin ne olduğu
nu kolayca tesbit edeceğine fÜphe 
yoktur. 

Harp ister istemez bir takım fa· 
aliyetlere sekte vennittir. Her ye 
de olduğu gibi, bizde de mesuliyelı 
ne hükümetin, ne de halkın olmıyan 
bu sektelerden umumi hayat müte -
essir olmu§tur ve olacaktır. Bu te
essürü azaltabilecek fey, kendi im
kanlarımızla batarabileceğimiz İj• 
leri daha eeniı mikyasta teıvik et
ınek, şehir ve kasaba pazarlarmı, 
ioçi, usta ve teknisyenlerini geçindi
recek, ve onlar vasıtasiyle piyasayı 
canlı tutacak çareleri aramaktır. 

[) O N Y. A fi ~A B · E .' R L . E R t · 
"' , ' · . 

. . -~ 

Üç taraflı Ankara paktının 

imzalanması dolayısiyle 

İngiliz liberal muhalefet 
partisi de memnun 

Londra, 27 a.a. - B. Attlee namına beyanatta bulunan B. Gre
enwood Royter ajansı muhabirine şunları söylemİ§tir: 
"- Bitaraf memleketlerde İngiliz amelesinin harp etmek iste

memekte olduğu ve sulhun iadesini son derece hararetle arzu et
mekte bulunduğu suretinde yapılmakta olan propaganda, amele 
fırkaıı mahafilinde büyük bir infial tevlit etmiştir. 

Halbuki bütün bunlar hakikate uy- ı 
gun olmaktan çok uzaktır. İngiliz ~ -
melesi, harpten nefret etmekt~dır. 
Fakat bu amele, aynı zamanda d1kta· 
törlükte:ı ve onun haşin usullerinden 
ve tevlit etmekte .olduğu netayiçten 
de aynı derecede nefret duymaktadır. 

/ngiliz amelı:ıinin vaziyeti 

Orduya kaydedilmeğe cımade olan 
amele mikdarı memleketin halihazır
da muhtaç olduğu ve hatta ileride 
muhtaç olabilece~i mikdardan çok faz 
Jadır. Siperlerde, denizde ve havada 
çalışmak iatiyen yüz binlerce amele 
vardır. Fakat bunların milli istihsala
tın ihtiyacatına hadim olmak üzere 
fabrikalarda çalışmaları lazımgelmek 

tedir. 
İngiliz amelesi, son zamanlarda 

kendini göstermi§ olan taarruz siste

mine ameli olarak nihayet vermeğe 

azmetmiştir. Bu sistem, Avusturya'
nın Cekoslovakya'nın ve Polonya'ntn 
hüriyetini tahrip etmiş olup, diğer 
milletlerin hüriyetini de tehdit et
mektedir. 

B. Ruıvell'in bir nutku 

Amerika katiyen 
harbe girmiyecek 
Vaşington, 27 a.a. - Heralt Tribü

nün tertip ettiği konferanslar cümle
sinden olarak reisicümhur dün akşam 
radyoda bir nutuk vererek demiş
tir ki : 

" - Avrupa harp sahnesine Ame
rika kıtaatı gönderilmesini düşünen 
rnesul tek bir amerikah yoktur. Bir
leşik Amerika devletinin bitaraf ka
lacağı ve katiyen harba sürüklenmek 
niyetinde olmadığı bir vakıadır. 
''Ruz.velt'in üçüncü defa olarak 

seçilmesi,, 

Belçika Kralı bir 

nutuk söyledi 

Hollanda ile birlikte 
sulhu mu haf aza i~in 

Gene taarruza uğranak, 

azimle ~arpııarc:ığ11 

Briıksel, 27 a. a. - Belçika kıralı 
Leopold, Amerikaya hitaben söyledi
ği nutukh demiştir ki : 

" - Sulh BeJ.çika için bir nevi ha
yat ve ölüm me!elesidir. Eğer harba 
sürüklenecek olursak, galip ljıkalım 
mağlup olalım, bu harp bizim toprak
larımızda cereyan edecek ve memle
ketimiz harap olacaktır.Bo1l:ında ile 
daima yanyana sulhu müdafaa için 
uğraşacağız İstiklalimizi korumak i
çin elimizden geleni yapacağız. Bun
dan 25 sene evel düşman ordusunun 
istilasını durdurmak için ordumuz 
her şeyi yapmıştır. Eğer gene taar
ruza uğrarsak - böyle bir şeyin olma
masını temenni ediyoruz hatta on mis 
li azimle çarpı0acağız.,, 

Başvekilin nutku 
Brüksel, 27 a.a. - Başvekil Spaak 

bugün radyoda bir nutuk söyliyerek 
bütün vatandaşları Belçika'nın bita
raflığını tehlikeye düşürebilecek ha
diselerden ictinaba davet tyliyecek
tir. 

Esasen yapılması iatenmiyen 
§eylerin aanki harp hudutlarımıza 
dayanmıt gibi yapılmasına mani ol
nıak zihniyetinin de Türkiye'nin 
ınedenileıme cehdine zarar verme
aine müsııade etmemeliyiz. Bir ter
~ih listesi üzerinde kimsenin ittifak 
etmesine ihtimal yoktur. Hakikat 
olan nokta, Türkiye'nin istisnaaız 
her §eye muhtaç olduğudur. Lüks 
mefhumunun bir farklı ve tekkevi 
telakkisi vardır: bu telakkiye göre 
Lizzat bazı ihtiyaçlar lükstürler. Ti· 
Yatroya gitmek gibi,musiki için para 
aarfetmok gibi, kıravat takmak gi
bi! İsraf bu değildir- İsraf, hepsi 
tatmin edilmek lazımgelen medeni Hitler'in tehditleri karfısında 

Vaşington. 27 a.a. - Ziraat Nazırı 
Wallace, Avrupa'daki harb vaziyeti 
dolayisile Roosevelt'in Amerika'yı 

ihtilaftan uzak bulundurmak husu
sundaki gayretlerine devam edebil
mesi için üçüncü defa olarak intihabı 
Iazımgeldiğini beyan etmiştir. Bu be
yanat, kongrede birçok tenkidlere 
maruz kaldığı için Wallace, bu beya
natı bir nazır sıfatile değil, şahsı na
mına yaptığını söylemiştir. 

Nafıa nazırı Van der Porten de fla

manca ayni mealde bir nutuk söyliye
cektir. 

Bir Berlin gazetesinin yazdıkları 
lngiliz amelesi, Hitlerin meydan o· 

kumasını kabul etmiştir. Amele fır
kası hükümetin haricinde olmakla be
raber kabinenin Hitlerizmi katt su-

Londra. 27 a.a. - Berlin'de çıkan 
"Nachtausgabe" gazetesi, Almanya'
nın Belçika tarafından ittihaz edilen 
hattı hareketin bitaraflığa uygun o
lup olmadığını tetkik etmesi lazımgel 
diğini yazmaktadır. 

'' C i T Y O F F L i 
Vapuru serbest b r 

il 

1 

Vapur derhal Murmansk 
limanını terketmek emrini aldı 

Moskova, 27 a.a. - Mourmansk'tan bildirildiğine göre City of 
Flint vapurunun ha.mulesi tetkik edildikten sonra geminin serbest 
bırakılmasına müsaade olunmuttur. Gemi derhal limandan ayrıl
mak emrini almııtır. 

Verilen muhtıra cumhuriyetçi senatör Danaherin bir 
Vaşington, 27 a.a. - Berlin'deki a-] takririni i ari reyle ret etmi"tir. :Su 

merikan maslahatgüzarına Almanya senatör bombardıman tayyarelerinin 
hükümeti tarafından City of Flint va- yabancı memleketlere satış ve ihra<:ı
!'Urunun kaçak eşya taşıdığından do- nın y sak edilmesini istiyordu. 
layı zaptedilerek Mourmans,k'a götü- , • • • • ... • 
rüldüğüne dair bir muhtıra tevdi e- Amerıka harıcıye•ınde ıgbırat' 
dildiği hariciye nezaretince biıdiril _ • Vaşington, 27 a.a. - B. Hull ve ha· 
mektedir. riciye nezareti yüksek memurlan, 

Vapurun mürettebatının sıhatte ol
duğu alman muhtırasında ilave edil
mektedir. 

B. Hull'un beyanatı 
Vaşington, 27 a.a. - Hariciye na

zırı Hull, matbuata beyanatta buluna
rak Amerika hükümetinin City of 
Flint vapurunun hamulesiyle beraber 
Amerika'ya iadesi ve mürettebatının 
3erbest bırakılması için Sovyet hükü
meti nezdinde teıebbüste bulunduğu
nu bildirmiştir. 

Amerika hükümeti, Moekova'daki 
amerikan sefaretine tahkikatta bulun-
mak ve bir rapor hazırlamak üzere 
Mourmansk'a bir amerikan mümenili 
gönderilmesine dair talimat vermiş
tir. 

HuJl, Berlin'deki amerikan sefirine 
alman hükümeti nezdinde lüzumlu 
gördüğü her türlü teşebbüslerde bu -
lunması için talimat verildiğini ilave 
etmiştir. Sovyet hükümetinin talebi 
1907 tarihli La Haye mukavelename
sinin 21 inci maddesine jstinat etmek
tedir. 

Moskovada ve Berlinde City Of Flint 

hakkında malômat almıya çalııan 

diploma.:ıi makamlarının. uğradtk!an 

mükerrer teahhurlardan dolayı, ghgi 

de artan bir iğbirar göstermckt-edir
ler. Hariciye nezareti yüksek memur
ları Birleşik Amerika hükümetioc ma 
Hımat vermeden, haberleri ajans vası
tasiyle neşrettiklerinden dolayı eov • 
yetleri şiddetle tenkit etmektedirler. 

Bugün, Bay Hull, matbuat roptantı• 
sında demiştir ki: 

- Sovyet hükümetinden malftmat al
mak üzere yapılan teşebbüsler 
men ihlal edilmiştir. 

B. Hull, Birle ik Amer:lka'nın 
Mo kova sefiri Stenhardtın telefon. 
,Şimendifer ve tayyare gibi fiç vasıta
dan istifade ederek City Of Flint mil 

rettebatiyle teması temin etmek ilzere 
ba~vurduğu üç çarenin de cmeruiz 
kaldığını, müteessir bir ifade ile an. 

latmış ve City Of Flint'in Murmaks'
da bulunup bulunmadığından h§U ma 
lUmatı olmadığını ve henüz başka 

tafsilat da almadığını ilave etmistir. 

Garbi Ukranya milli 

meclisi lo landı 

"1'e insani ihtiyaçlar için sarfolunan 
paranın hadden atın olmasıdır. Bir 
tiyatro binası yaptırmak değil, fa
lı:at Pariı operaamın masrafmt bir 
tiyatro binasına &arfetmek hul'ünkü 
vasıta ve jmki.nlarnnıza &'Öre lüks 
\re israf telakki olunabilir. Bu 
memlekette köylüden en ileri züm • 
reye kadar, her tarafta ve herkeste 
her türlü medeni ve insani ihtiyaç-

rette ezmek için vermi~ olduğu kara
ra elinde bulunan bütün vesait ve ku
vetiyle müzaharet edecektir. 

İngiliz amele fırkası mahfillerinin 
hattıhareketine dominyonlardaki ame-

1arm hem n tatmin edilmek talebi le de dahildir. Bitaraf memleketlerin 
ile haykırmas~dan ancak memnun 
olabiliriz. Biz bir inkiıaf hızı ve 
hamlea.i içind,eyiz: onu buluncıya 

kadar nice nesiller çırpnıdı, durdu. 
Bu inkitaf hızını ve hamlesini felce 
uğratmamak için elimizden geleni 
yapmak da vazifemizdir. 

Litvanya kıtalar•. 
dün Vilno arazisini 
işğale başladılar 

Alman radyosunun bildirdiğine gö
re Belçika gazetelerinin Almanya a
l~yhinde propaganda yapmaları bu 
ihtara sebebiyet vermiştir. 

Amerika hükümeti 1916 da "Nöwe" 
ismindeki alman korsan şilebi tara -
fından zaptedilen ingitiz bandıralı 
"Appan'' vapuru hadisesini, bu 
İ§te emsal teşkil etmesi itibariy
le, tetkik etmektedir. "Appan", 
alınanlar tarafından Virginie'de bir a· 
merikan limanına getirilmiş ve ame· 
rikan yüksek mahkemesince verilen 
bir kararı müteakip ingilizlere iade e
dilmişti. 

Diğer cihetten Hull, "City of Flint" 
hakkında 24 ilk teırinde Sovyet hü
kümeti nezdinde teşebbüslere girişil
miş olduğunu, fakat henüz Amerika 
hül<ümetine bir cevap gelmediğini be
yan etmiştir. 

Lwow, 27 a.a. - 22 ilk teşrinde se
çilen ga bi Ukranya milli m eli i dün 
öğleden sonra Lwowda toplanmıştır. 

İngiliz amelesi arasında velev bir an 
için olsun en ufak bir zaf görülebile
ceğini zannetmeleri bir cinnet olur. 
İngiliz amelC'3i, bütün dünya amelesi
nin hüriyet ve haklarını kurtarmak i
çin kazanmış oldukları hüriyeti ınil
dafaa etmek ar~usıu,,.ı.dırı • 

Falih Rılkı AT AY liberal. partisi ve Ankara paktı 

Sovyetler Birliği 
Finlandiya'ya yeni 

bir teklif yaptı 

!aktifin Finlandiya bitarafhğı 
ile de telifi mümkün 

H 1 . k" 27 a a _ Sovyet Rusya, e ı;ın ı, · · • . 
dd 1 b. asken mı· 

Finlandiyaya mua _e . ır 
&ak şekli teklif etmıştır. . 

Bu teklif Finlandiyanın sıkı bıta
raflığı ile kabili teliftir. Teklif, Fıı 
landiyanın Rusyaya karşı yapılacak 
herhangi bir taarruzun kendi toprak· 
larından yapılması imk5.nını sclbet· 
nıektedir. Moskova, şimal blokunun 
''b' ''d" rı'ayet etmek ıtaraf tesanu u,. ne . 
niyetinde olduğunu bildirmiş v~ !~n
landiyaya tekliflerinden h.iç bırının 
t:'inlandiya istiklalini tehlıkeye ma
ruz bırakmağı istihdaf etıı:e~ekte ol
duğuna dair teminat vermıştır. 

liududn gitmek üzere yurdl~rın~ 
tcrketmi., olan birçok kimseler, şımdı 
l'urdla 'J det etmektedirler. Ilk 

rına av . k"d k'l 
tnckteplerin ekseriıi, Helsın ı e ı er 
tniistesna olmak üzere, tekrar açılmı~· 
tır. 

Tienr~n'e ait görüıme1ere 
f e rar baılanacak 

'r k Büyük Britanya· 
o yo 27 a a - · · 

tıın r k • : : s· Robert Craıgıe, 
i o yo elçısı ır . ait 
l'lgiliz h .. k.. t·nin Tientsıne 

tn . u ume ı • k arzu-
& '

12:akerelere tekrar ba§lama etine 
ıında · ·ye nezar b· olduğunu harıcı 
ıldir . l , 
l)·~tnışt r. ahafilde 

te, .1ger taraftan, aliikada~ ?1 ırı 
~.Ya edildig·ine göre. harıcıye nazba 
·~o . ünase • 
tı nıura, Japon - Amerıka ın d A· 
nın d' 1 • . • • yakın a, tn . uze tılmesı ıçın, .. kere 

l crıka sefiri Bay Grew ile ınuı:a 
ere ba§lıyacaktır. 

Avam kamarasında muhalefet Ji. 
deri B. Attlee'den ıonra söz alan B. 
Sinclair, liberal partisinin, Türkiye 
ile muahedenin imzasından dolayı B. 
Çemberleyn tarafından gösterilen bü· 
yük memnuniyete iştirak ettiğini !tÖy 

]emiş ve demiştir ki : 
"- Türkiye hakkındaki siyaseti

mizle Sovyetler Birliği hakkındaki 
siyasetimiz ar~sındaki münasebete 
ben esasen nazarıdikkati celbetmiş-

tim . ., 
Sinclair, bilhaısa ticaret müzakere-

lerini ilerletmek ltizumuna kanidir ve 
demittir ki : 
"- Kalay veya kauçuğun kereste 

ile mübadelesi mükemmel bir iştir, 
fakat Sovyetler Birliğinin bize bir 
mikdar petrol ve manganez fazlası 
verip vermiyeceğini de tetkik etmek· 
liğimiz icap eder.,, 

İngiltere - Yunanistan 
ticaret görüşmeleri 

Atina, 27 a.a. - Royter - İngilte
re ile Yunanistan arasında bir ticaret 
anlaşması akdine matuf müzakereler 
ill'rleınektedir. İngiltere, 7 50.000 in
gili.ı liralık Korent üzümil satın al
mağ• kabul etmiştir. Ve bu mikdar 
bir milyon ingiliz. lirasına kadar yük
selebiiecektir. Tütün tacirler! de e· 
velce Almanyaya yapıldığı gibi mü
him miktarda tütün satışı yapılabile
ceğini ümit etmektedirler. 

Bir yunan heyeti buna mümasil 
müzakerelerde bulunmak üzere ya
kında Paris'e gidecektir. 

/ngiltere • ltalya araıında 
Roma, 27 a.a. - Royter - İngilte

re ile İtalya arasındaki ticaret mese
leleri için daimi :nuhtelit komisyon 
ihdası hakkında bir anlaşmanın bu
gün Romada imza edildiği resmen 
bildirilmektedir. 

Anlaşma, İngiliz sefiri Sir Percy 
Lorraine ile hariciye ticaret iıleri u· 
mumt müdürü B. Amedeo Giamini 
tarafından imza edilmi§tir. 

Kaunas, 27 a.a. _ Litvanya ordusu 
bugün hudut hattını sekiz noktadan 
geçmi~tir. 

vuno arazisine girmeden cvel Lit-

Şimal 

hava 
denizindeki 

harbinde 
vanya kıtaatının tahşit etmiş oldukla 
rı Sirvinta'da bu sabah bazı merasim 
yapılmıştır. 

Litvanya ile Vilno arazisi arasın
daki hudut muhafaza kulübesi bu sa
bah saat 9 da merasimle ateşe verile
rek yakılmıştır. 

İran kabinesinde 

değişiklik yapıldı 

Tahran, 27 a.a. - Royter - Şah, 
dün milli meclisi içtimaa davet etmiş 
ve kabine mutat olduğu veçhile çekil
miştir. 

Başvekalete adliye nazırı B. Daf
tari ve onun yerine de şimdiki başve
kil B. Cam geçmiştir. 

Almanya'da beliren 

solculuk temayülleri 
Londra, 27 a.a. - Times gazetesi· 

nin diplomatik muhabiri yazıyor: 
"Alman yadan gelen malılrnata gö

re, nazi partisi sovyetleşme istikame
tinde aola doğru temayülü muayyen 
bir nisbet dahilinde teşci ve teşvik et
mektedir. 

Hitler ve yakınları ,bu propaganda· 
nın, nazi şeflerini garp kapitalistleri· 
ne karşı alman proletaryasının müda
fii olarak göstermek suretiyle alman 
maneviyatını canlandırmak mümkün 
olacağı kanaatindedirler.,, 

---
Slovak nazırlar 

meclisi istifa elli 
Bern, 27 a.a. - Berlin'den bildiri · 

liyor: 

Alman istihbarat bürosunun bildir· 
diğine göre slovak nazırlar meclisi 
dün Bratislava'da toplanarak kabine
nin istifasına karar vermiştir. Devlet 
reisi bu istifayı kabul etmiştir. 

Tuka muvakkaten başvekalette ka
lacak ve istifa eden na.zırlar cari iJ
lerc bakacaklardır. 

Dört Alman tayyaresi 

düıürüldü 
Londra, 27 a.a. - Hava nezaretinin 

bildirdiğine göre geçen cumartesi gü
nü şimal denizine yapılan akın esna
sında ingiliz tayyarecileri dört alman 
tayyaresinin düştüğünü görmüşler· 

dir. Tayyareciler, üç alman tayyaresi
nin ağır hasara uğradığını zannet· 
mektedirler. Bu üç tayyarenin denize 
inmeğe mecbur oldukları, bunların 
mürettebatından bazıları tarafından 
teyit edilmektedir. 

Bunlardan biri bir balıkçı gemisi 
tarafından, bir diğeri bir muhrip ta· 
rafından, bir üçüncüsü de bir Dani • 
marka vapuru tarafından kurtarılmış
tır. 

Hiç bir İngiliz tayyaresine veya ge· 
misine isabet vaki olmadığı hatırla
tılmaktadır. 

Bir alman tayyaresi Hollanda'da 
yere indi 

Amsterdam, 27 a. a. - Bir alman 
askeri tayyaresi makinesinin bozul
ması üzerine Hollandanın şimali şar
ki inde Göringende yere inmeye mec 
bur olmuştur. Tayyarenin mürette
batı tevkif edilmiştir. 

Sovyetlerin Hoflanda'ya 

verdikleri siparişler 
• Amsterdam, 27 a.a. - Roterdam ge 

~ı tezgahlariyle fabrikaları, yakında, 
bır Holanda vapuruna, Sovyet Rusya 
tarafından sipariş edilmiş bir mikdar 
malzeme yükliyecektir. Bu malzeme 
~eyanında, 150 tonluk seyyar vinç, 
hır açık deniz römorkörü ve daha u
fak diğer römorkör vardır. Bundan 
çık~r.ılan netice şudur ki, Almanya 
tarıkıyle garbe doğru, bundan birkaç 
hafta eve] transit olarak sevkedilen 
8?vyet altınları, kısmen bu siparişle
:ın, kısmen de henüz Amsterdam'da 
ınşa halinde bulunan Stalin ve Molo
tof eski gemilerinin bedelini ödemiye 
t~h~is edilmiştir. Altınların müteba
kısı, deniz malzemesine müteallik di
ier si,pari}lerc tahııis olunacaktır. 

Amerika senatomnda 

Vaşington, 27 a.a. - Ayin meclisi, 

Eski şarki Galiçyada bu mıntaka
nın Sovyet idaresine bir an cvel j;!CS

mesi arzu olunmaktadır. 

Saadabat konfeuansı hakktndD 
ecnebi vapurların amerikan bandırası ·ı 'c he ha o· b'r karar ııo•c 
çekmekten ve kendilerine amerikan verı mt, r n 1 1 J • 

vapuru süsü vermekten meneden To
bey'in tadil teklifini el kaldırmak su
retiyle kabul etmiştir. Bu nizama mu
halif hareket eden vapurların üç ay 
müddetle amerikan sularına ve liman
larına girmeleri menedilecektir. 

Ayan meclisi, Amerika'dan zehirli 
gaz ihracının menedilmesine dair Da
naher ve Vandenberg tarafından ya
pılan teklifi 36 reye karşı 54 reyle 
reddetmiştir. Mecli!ı, bundan sonra 
bombardıman tayyareleri ihraç edil • 
mesine dair Danaher tarafından yapı· 
lan teklifi de reddetmiştir. 

Reisicümhur tarafından harp hali i
lanına veya harp halinin kaldırıldığı
na, yahut da Pittman 15.yihası muci
bince ittihazına mezun bulunduğu 
her hangi bir karar verilmeden evel 
4 ayan azasiyle ticaret, harbiye, bah
riye ve maliye nezaretlerinin dört 
mümessillinden mürekkep bir milli 
bitaraflık komisyoniyle reisicümhu
run istişarede bulunmasına dair Da· 
vis tarafından yapılan teklifi de ayan 
meclisince el kaldırmak suretiyle red
dedilmi~tir. 1 

Reddedilen bir takrir 

Siidiibat paktı devletleri arasın~a 

yakında bir konferans aktedileceğin.: 
dair Avrupa ajansları tarafından y -
pılan neşriyat üzerine alahiyettar 
mahfiller nezdinde yaptığımız tahk:
kat neticesinde, bu hususta kararla· -
mış bir şey mevcut olmadığı anlaş 1-
mıştır. (a.a.)) 

Yüksek Sovyel 
meclisi f ev kal,. e 

i~limaa ~ağırtldı 
Moskova, 27 a.a. - Yüksek sovyet 

meclisi, Sovyetler birliği yüksek sov
yet meclisini 31 ilk teşrinde Mo ko
va'da be"'inci fevkaHide içtimaını ak
detmeğe davet etmiştir. 

Şuşnig elôn mahpus 
Ayan meclisi, amerikalı olmıyan Londra: 27 a.a. _ Reuter ajan ı bil-

bir devlete karşı meşru bir müdafaa diriyor : 
harbi yapan amerikalı memleketler Viyanadan son gelen haberlere gö
hariç olmak üzere gerek sulh gerek- re, Şuşnig almanlar Avusturyaya gir
se harp zamanında ecnebi memleket- dikten sonra hapsedildiği odada elan 
lere silah ve cephane gönderilmemesi mahbus bulunmaktadır. Şuşnigin çok 
hakkında demokratlardan Downyz ta- zayif hasta ve iştihasız olduğu söyle
rafından yapılan teklifi 27 reye karşı ·ı kt d. J{ d' · · h ft d b' d 
55 l dd 

. • nı me e ır. en ısını a a a ır e-
rey e re etmıştır. . . • . .. fa, Gestapo memurları muvacehesm-
Sıyası mahfıllerde soylendiğine gö- ı d b d k'k · k ·· k 

k d k. k . A 1 e eş a ı a zıyaret etme uzere a-
re yu arı a ı te lıfe karşı ayan mec- · · ·ı kt d' . . . . rısına ızın verı me e ır. 
lısınce alınan vazıyet heyetı umumi-
yesi itibariyle silahlara konan ambar
gonun kaldırılması meselesine karşı 
meclisin hislerini ifade eden bir jest 
mahiyetindedir. 

Ayan meclisi, kambiyo muvazene 
sermayesinde muharip memleketlerin 
her biri hesabına 20 milyon dolarlık 
dövizden fazlasının amerikan maliye
since kabul edilmemesi hakkında 
Taft tarafından yapılan teklifi 37 re
ye karıı 47 reyle reddetmiıtir. 

BombarJunan tayyare.i ihracı 
Vaıington, 27 a.a. - Ay.an mMli.i, 

(Eski gazete ve mecmualar) 

Okuduğumuz gazeteler 
evlerimizde ziyan olmaktan 
başka bir şeye yaramaz. 
Bunların bir kilo varlığı ile 
gün.de iki çocuk doyurmak 
kabıl oluyor. Aldırılması i
çin (1465) telefone etmenizi 
Çocuk Esirgeme Kurumu 
saygı ile diler. 
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'ilayet İJ~erı hakkında 

_ faydalı k rarl r alındı 
Erzincan, 27 a.a. - Dün gece bura

da bulunmakta olan Erıdncan me
bustan ve valinin i tirakiyle belediye 
salonunda parti, halkevi, vilayet u
mumi meclisi, belediye meclisi aza
ları, kızılay, çocuk esirgeme ve mil
li iktisat ve ta otrnıf cemiyetleri, ti· 
car t odası rci ve azaları bir toplan
tı raprntşlard ır. 

Emniyet le kili ı 

kadrosunda yapılan Birinci neviyal ongresi 

1 f 
• k' 1 2 mayıs 1939 da ilk içtimaını yapan er 1 ve na ı ller biri~~i türk ne rlyat kongresi et~af· 

h mw:akerelerden sonra ve neıtrıyat 
Emniyet i§leri umum müdürlü-ı hayatımız için ç- ': mühim kararlar 

ğü, memurlan ara.11ında bazı terfi verdikten sonra llağılmı tı. 

TURKlY& 

Radyo Difüzyoo PoStalıırı 
TURKİYE Radyo!iu - ANKARA Ra.dyos:J 

-Dalca. uıunluiu-
1648 m. 182 Kcs.J l20 Kw. 
31.70 ın. 9453 Kes./ 20 Kw. T. A. P, 

A N K A R A 

28-X-1739 Cı:mHleıi ve nakiller yapmııtır. Bunları ınraıu Yapılan müzakerelerle verilen ka -
ile yazryoru7.: l rarlann hulasaları o zaman gazeteler-
Birinci &ınıfa terli eden emniyet 1 de neşredilmi ti. Ancak türk irfan ha- Saat : 

amirleri yatı balcımından ta ıdığı ehemiyct bu 12.30 htasyonun açılı,ı (Eenebt dil erle 
İkinci - ınıf emniyet amirlerinden kongre müıakcreleriyle karar!annın anon·>, htiklctl Iarşı. B~yrama 

Viran şehir emniue aıniri BB. Tahir aynen neşredilme ini ve bütün alaka· aıt haberler ve tafa l l~t. ' ı 13.00 S yın Ba~vekil Ye C.H..P. Genel 
Ö;ı;kanlı, Çankırıc'lan Sabri Mıılıaç, ı arın istifarle. in arzerlilmc ini i· Ba ı.an Vekilı Dr. Refık Saydaı:n'-
Gümi.işhaneden Cc !'il U) sal, Anka _ cap ettireı: k kadar biiyük•ü. ın nutukları. . • 
radan Sıtkı Ta k t ·· ··· _ t te Maarif Vekilimiz lıu ihtivacl 13,20 Ul.ur.. Mey~amn~alu. ~erasım .. n u , umum muuur . . . • 14.00 Muzık (kıy sr:tı Cıımnur Bandom 
lukten Hamdi Ergünöz. hı s derek yalnız bu kongre muzakere I • taraııı:ı.dan . Marslar). 

Türk atletleri Balkan oyunları geçit resminde 

Eu toplantıda memlekette yapıl -
mı ve bundan sonra yapılacak işler 
üzerinde görüşmelerde bulunulmuş 
ve vali tarafından vilayeti aldkadar 
eden meseleler etrafında izahat ve
ril mi tir. Bilhassa elektrik, su ve 
şehl'in harita planları işi bu görüş
menin başlıca mcvzuunu teşkil et
ml~tir. 

ikinci sınıf emniyet amirliğine !erini. encümen rap rlanm değil, ay- H . .+S Ajan hab~rlcri .. . 
m ı d k ht ]"{ t 1 · IS.15-13.30 Mlizılc <Kuı;ük Orkcstral 

terfi eden ba komİ8eder ... ;ıman a ongreye mu e 1 ~şe ~- 17.00 Açılış (Muhtelif dillerde anonı)' 

a 
balk 
yunl 

Boludan Tevfik J<.ı·en Aklıisara kuller ve şahı !ar tarafından verılmış t tikli! Marşı. 
B sad S •t y ı 11 1 • olan rapo ı ve kon~re dolayı iyle 17.10 Müzik (Dın.s ve nf)feli müzik • 

ur an at a çın opeye, stan· • - • Plak) 
buldan Kemal Yeşilahay Düzceye. matbuatta. ı; k~n _yazıla.n da muht~vı 17,30 Climh\lriy~t devrinde millt banka· 
Seyhandan Hamdi Güney Uzunköp- olarak nefıı; hır cılt hahnde ne3rettır- c!lııiın inkışafı, ~a. arruf barclı:ctle-

.. ! . , Ô mi~tir. rı ve para polttı!rımu: mevzulu 
ruye, stanbuldan liamdı Erol de- ~ .. .. . . konuşma {Merlıez Bankalı mudür· 
mişe, lstanbuldan Abdullah Kara • 412 buyuk sayfa ışgal eden ve temız lrri.n-Oen Bay Sanevber Tıı.nyeri ta.• 

gülle Bergamaya lzmirden Salim bir ş~l ilde ciltlenmiş olan bu kitap ra~ıı~druı} _ .. 
' Maar'f V k·ı· · • • d. 17.45 Mu:ulr (Kucuk Orketıtra) 

Akdogan Ak ehi re, 1zmirclen Mu - 1 e 1 ımızın neşrıyat a:amı- 18,10 Ajans hal:ıeder!. 
vaf ak Baturay Karamana. Sinoptan z1~. de':letce . e~c alı~ını~ oldugunu 18.30 'l~rk mürii:i . 

ı:::: ::::::::::~~.~~~~~~:::::::] 
Yurtta büyük 

bayrama hazırhk 
İzzet Agucı. Kony· ·a l{" ah. d mu;delıycn bLr ön sözıyle başlnmakta- 19.15 Cumhurıyet a~hyesı m•9"%11.lu ~c;ı" 

.. -s _ a} , ut :ııa an d B . nu,nıa (Temyız mahkeınesı bırın-
Sureyya Erclo u~ Hakariye, Ankara· ır. undrı sonra kon rede tetkık 0 - ci hulru dairesi rei.si Ba:r Fua-t 
dan Hasan Basri Göç Muşa Tokat _ lunan mevzular. alı ma programı ve Hulusi Demirelli tarafmdıuı) 

Denizli : 27 a.a. - Cümhuriyetin tan Em· N . K d c· ' l kongre zabıtlariyle encümen rnporla- ııuo Müzik <Radyo cu orkestrası) 
1 

d ın acı ar a. ı:zrcye, • 20.00 Zabıtıının umumi durumu mevıuhı 
6 ıncı yıl önümünün parlak bir su- tanbuldan :Mitl1at Afşin Yüksel-ova _ rı yer almaktadır. Kitabın ikinci fas· konu~ma (Eınniyeti umumiye ar· 

:tlvrupa'nın garbinde harp ateşi ya· 
ııarketı Balkanların ı;akin ve gulhper· 
v=- pıikolojiflni dünyaya gösteren 
Onuncu Balkan oyunları muayyen o-

taribte (1 teşrinie •el 939 Atina 
stadında dö" Balkan milletinin i~ti· 
nldyle yapıldı. 

Ba ıene bu oyunları tertip e miş o· 
lan yunanlılardan ba ka yugoslavlar 
ve romenler geldiler. Biz: de bir hayli 
tereddütten aonra en on dakikada 
iıtira'lı: ettik. 

Bu oyunların bize na.zarın en ba
riz va fı §imdiye kod.ar türk ckipinin 
kaıanamadıgı üç birincilik almış ve 
yunanlılarla yugo lavların arka ında 
fiçüncu olmamızdır. 

Sua iyle. l 00. 200 ve 400 metre kır 
§Ulan kazanmakla ürk takımı Bal
kanların en seri atletlerine malik ol
duklarını gö termişlerdir. Bu vasıf 
ve takımdaki islidath gençlerin Atina 
halkına verdiği intiba o kadar müsait 
oldu ki: eğer takımın bundan gider
ken u ~radığı hazırlık ve seyahat gilç
lUkleri ve Melihin saaktlığı olmasa 
idi, bu sene yugoslavları geçmemiı: 
dahi ihtimal dahilinde idi. Bunu ba~ 
na oyunların birinci ününü gördlik· 
ten sonra yunan teknik adamları a
~ıkça söylediler. 

Onuncu Balkan oyunlart §imdiye 
kadar yapılan oyunlardan farklı (le
ğildi. Yalnız birinci defa olarak bu o· 
yunlan yunan kırah açtı. 1937 de Bük 
reı'te yapılmı~ olan ıeki:ıinci Balkan 
oyunla.mu da Romanya kıralı açmış
tı. Bu iki oyun imdiye kadar Bal
kllnlarda devlet reisleri tarafından a· 
çılmıı olan yegane jki nümunedir. 

Bu sene Balkan oyunlarına Bulgar
lar iştir~k etmediler. Aldığım malu
mata göre takım ve bulgıır federas
yonu on dakikaya k:aclar oyunlara 
hazulanmış idiler. Lakin son gü.nler· 
de büktimetin ve galiba maliye nazı
rının miidahalcsi üzerine bulgar takı
l'!ll oyunlara iştirak etmemiştir. 

Do· rusunu öylemek Uizınıgclirsc 
lıu nok an m4!nevı bakımdan kıymetli 
bir eksik e il etmekle beraber oyun
lann teknik de~ dne bir tesir yap
mı olmadı. Zira 933 cnesine kadar 
şayanı dikkat bir kıymet arı:cden bul· 
gar at etizmi o tarihten !\onra inhi a· 
ta ba~ladı. Bunu spor tc.-şkil:ı ının da
hili tc§evvU. lerine atfetmekten b:ışka 
turetle tefsir e mek mürnktin değil 
dir. 

O ı n için müsab<ıkafar her zaman! i 
gibi gene türk, yunan, vugosla11 ve ro· 
men elemanları araııncla• k.,fi derece 
de barare le cereyan etti. 

Onuncu Balkan oyunları rekor ve 
performans bakımından çok parlak ol
madı. Gülle biraz ilerledi. Di k güzel 
netice aldı. Cirit do i i idi. Lakin U t 
tarafı hele e.ilrat koşuları hayli dü· 
(fa derec•.er e bit i. Bunun bebin ı 
ş na ham et rn.-li ·iz. 

~pr'ntı:r dediğimiz silra ko ucula· 
rı umumiyetle çok ha sas olurlar 
Harp had' derinin dünya uıcrinc yap 

ı 1 namüsait tesir' n bu genc;lerin 
ruhlarını da t z.yik ettiğıudcn iiplie 
yoktur. Bir de Atiııa stadının pisti bil 

assa 400 metreye kotdnr olan ktışula · 
u çek "'ayri:rıüı;aittir. Çünl·ü b ı pİ!i· 
ti:ı m"nhani i ı::ayet dar olıluüu gibi 
2•)0 nıe r ye kedar ko·ul:'tr n yapıldı
ğı d ·z k ım dn h:ı.reket lıattındar. 
m ·vaııala a kadar l ,iO mctr yani yüz. 
de 0,85 me:re yokuş ur. Onun ıçın 
aürat ko L tarı dai a Bal .anların ba · 
'·a piıı le r inri. ı;ok daha iyi neti ler-
!e biler. J t ı 935 t lsıanbuhla ya 
pılrn• olan Ba1 an 05nınl rının kum 
geç.ıu:ş olan ilk iki günü ılc bir hayli 
rekorlar kırılmt§tır. Halbuki bermu· 
at bu ı•ne de Atina'daki dereceler i· 

yi olmaclı. Hatta bu hususta ayanı 

dikkat bir ınü~hede yaptım. Bu yaz 

lstanbul'da bizim atletlerle müsabaka 
ya gelmiş ve 100 metrede ikinci, 200 
metre ile uzun atlamada birinci gel
mi~ olan yunanlı Lambrakis isminde
ki atlet burad 7,35 ka<lar uzun atla
dığı halde Atinac.la birincisi 6,84 at
lamı olan tek adımda kalifire bile o
lamadı~ı gibi 200 metrede de dördün
cü oldu. Bununla unu anlatmak is i
yorum ki, alınan dereceler atletlerin 
ve oyunların kalite ıni göstermekten 
uı:aktır. Onun içindir ki: bu müsaba
kalarda yalnız milletlerin ihraz ettık
leri iza!i mevkilere bakmak daha 
doğru olur. 

Bizim takım heyeti uroumiyesı ı ı
bariyle be~ altı tane birinci sınıf at
lete ve geri kalan dôrdüncülü.,. kad r 
sayı tophyacalc gençlere istin t edi
yordu. Bu hesap Fikret'in gelmemesi. 
Melih'in ka lanma. ı, Ate. lbrahim 
ve Faik'in idman edememeleri üzün· 
den bozulduğu için biz yalnız Muzaf
fer. Gören ve Polat'ın ön dereceleri
ni kaydedebildik. Bura a iken gülle
yi 14,75 atan (Ayrat) ın Atina'da ka
lifiye bile olamamasını müsabe;ka tec
rllbesinin noksamna hamletmek zaru· 
retindcyi:ı:. Melih ise sakallı wı yürlin
den bize, 400 düz ko .u ile 400 mania
da ilrincilik 4 X 100 de birincilik kay
bettirmi Hr. 

Yeni elemanlar arasında dikkat na· 
zarımızı en dyade çeken 100 ve 200 
metre Balkan ampiyonu Muzaffer, 
sırıkla yük ek atlayıcı Muhittin'dir. 
Muzaffer vücudunun yapısı, çıkı ça
bukluğu ve ko u itili bakımından 

Balkanların dı ına çıkacak bir kud· 
re vade me)ttedir. 

Muhittin ise. iş olsun diy~ girdiği 
dekatlon müsabakalarında 3,65 metre 
atlamakla sade Türkiye ıekorunu kır
makla kalmamış, ilerisi için 4 metre
ye varabileceğini bize ve bizzat ken
eli ine ispat etmi bulunuyor. Silrati· 
ni artırmak, paralel ve bar hareketle· 
rini mun aıaman yapmakla öniimüz
deki ı;ene bu gencin 3,80 atlaması i · 
ten bile değildir. Daha ziyade büyük 
mü abakalara i tirak ederek tecrübe 
ve girginlikleri artsın diye takım;ı 
ithal edilmi olan yeni ve yedek mü
S:\bıklar arasında bize gelecek sene· 
den it ib:ıren sa •ı verecek bir takım 
genclC'r vardır ki: burada onların a· 
hLslarını ?ikrederek vakitsiz guruları· 

ı t<ılırik e mive lüzum görmedim. 
Onuncu Balkan oyunlarına dört 
illet İ*1tİr~ ~ etmeleri üzerine umumi 

ta nife esa olan sayı he abı gene de· 
- işmi1 oldu. 

Bu eneye gclinciye kadar tatbik 
edilen usule göre oyunlara kaç millet 
iştirak ederse o kadar adet ele müsa
bıka sayı verilirdi.. Bunun içindir ki 
m: ela 930, 931 ve 93Z beşinciye kadar 
ayı aldılar. 933, 934 ve 9 5 de Ama· 

11utlar da i tirak ettiii için al ıya ka
lar sa'"·ı alıntlı. Uu ~eııe dörde kadar 
mü al.~ka sayı verillli. Ilir yarı .a gir· ! 
miş olan müsabıkın sııdettiği ceht ve 
clclc etti~i netice. o mü~aı akalara i. -
tirak eden milletlerin adedi ne olur· 
sa olsun değişmiyeceğine öre bu sis· 
temdeki habır.lık ve yanlıştık zaten 
ö e<lt":nhcri nazarı dikkatimiti cclbct 
ınckte idi. Nelekim 935 s~ncsinde 
53,21 metre cirit atanlar sayı aldıkları 
halde bu sene dördüncünün derece i 

rette kutlanması için her tarafta ge- ya, An karadan ömer Vardarlı Anka- hnda neşriyat kongre ·inin matbuat- şlv miltliirll Bay İhsan Çağlıyansil 
ni~ surette çalı ılmaktatlır. raya. taki akisleri '"'Şredilmi tir. 130 sayfa 20.15 ~~f:1~Ü~i) i 
Hazırlanan programa nazaran 29 i1k ... ıtan bu fasıldan ·onra kong l. a K Ba§komiscrliğe terli eden " re m ız - 21.15 Kı:ı:ılay urumu _me!zulu kon.ut • 

te rin günü yapılacak olan merasimle . kerelerinde bahis mevzuu e<lilen lis- ma (Krr.ılay c:emıyetı umumt mer· 
lıeraber. vil .vetimir.in bir çok kaza ve komı etler 1 ·· k d"l · ke~i reisi e Ağn meb\lsu Bay Dr. l . d 2 M h k 1 . te er tur çeye terceme e ı me ' veya Hüsamettin Kural tarafmd~) 
köylerinde vücuda getirilmi1 olan i- zmır en e met A man zmıre, türk harfleriyle neşri muhtelif te ek- 21.30 Milı:ik CDans müziği - Pl.ik) 
mar eserlerinden Acıpeyam kazası - lstanbuldan 4 İbrahim Yıldırım Ha- kül~r tfüJfından i tenen listeler. kon 22.DO Saat ayıırı. ajıı. • haberleri. v.L 

nın Bo;ı;dogan ormanlarında kumlan taya, Samaundan 1 NaLmi Erdil Si- gre mi.inaşebetiyle gelen teklıf ve ra· 2l.20 Mi!zik CDans H ne,eli mü.ıi.IL -

kereste fahri kası il~ Bu !dan, T~vas l ~o a, An karadan 2 1Iflmi_ Eti ~n An- porlar sırasiyle dercolunmu-ştur. 2J.30 f<~~~lnı~ ·e l ·ti lal hr$ı. 
kazalarının muhtelif köylerinde mşa karaya, Kan.tan 1 lluse}'ln Daglı Er- Bu suretle yalnız kongre müzake- Not : 
edilen üç ilk mektep, bir yatı pansyo zuruına, İstanl..ıuldan "6 Kemal Er - relerini değil, kongre münase:be iyle 
nu ve 17 köy konağının açılışları ya- <len İstanbula, istaııbuldan 2 Refik memlekette dü ·ünülmiiş, hatıra gel-
pılacaktır. ·ı alay Hataya, lstanbuldan 1 Sedat miı;, teklif ohınmu!I biitün me eleleri 

Açılacak yeni binalar Akça Tokada, Çankırıdan 1
1 
Niy~zi ihtiva eden bir e e~ viicuda getiril-

Dcnizli 27 a.a. - Cümhuriyetin 16 ~ekin Boluya, Ço_rı~mdan 1 uralıım mi~tir. Neşriyat ve irfan hayatımıt.ın 
ıncl vıldönümti münasebe ile şehrimiz t~u Çor~ma, Edır~cden 1 Recep bütün meselelerini hır arada toplıyan 
d k

- 1ı:·· 
1 

d b" k b' la n Naun Çehk Kırklardı)ıe, htanbul - bu k. b" t·• ü k e aza ve oy er e ır çı:ı ına n l ı ap 11 un t r mu'"nevv· erlerı'nı' 
. . k dan 6 Faik Tedik stanbula Eskise--temel ııtma merasımlen yapılaca tır. h' d l H 

0 
B ' ·• alakalandıran bir kıymet ve ehemiyct 

Bunlar, Gökpınar elektrik san~ralı ile 
1

1r e
2
n
1 

K" asanA knat 1 ursaya
1

, Urfa· arıetmektedlr. 
.. • . .. _ can a1.ıın y ut ı.tanl.ıu a. Ma • N · t h altı k'ly mektebı ve onbır koy konagı Jat "'d 

1 
,.,,. Ş k" T .. e rıya ayattmızın e aslarını tea· 

. . . 
1 

d y .. an m. ev ı una Kutahya- bitte da' b" hb h' · · ıle hır karakol bına arı ır. a p l' t't'· .. d H A ıma ır re er ızmetını gö· 
Y • 0 ıs en ı usun en 1 ızır v- recek olan neşrirat konıı:resinin orta· 
ni Yetkin Bileciğe, İ lanbuldan 36 ya koyduğu bütijn meseleri. bir arada 

1 Faik Kuter lstanbula, Erzurumclan memur arı 1 daima gözlerimizin önıilnde bulundu· 
1 hsan Dener İzmire, .Erzurumdan k ı b k' 
1 

raca o an u ıtap güıd ve muvaf-
Ga% kursu 

Mamak'a gittiler 
Mahir Meral Seyhana, Mardinden fak bir eserdir. 

Vil yctlerden göndenlen memur
lardan mürekkep c-hrimlzde1<İ gaz 
·ursu mildavimleri, dün Mamak gaz 
fabrika ında maske ile tatbikat yap
m1şlar ve fabrikayı gezmişlerdir. 
Kurs mlidavimleri bugün sabahleyin 
Ebedi Şef Atatürk'iin muvakkat ka
birlerine bir çelenk koyacaklar ve ak
~ ~ehir lokantasında şereflerine ve
rilecek çayda bulunacaklardır. 

Kur c;alı malarını bitirmiş oldu
ğundan vilayetlerden gelmiş olanlar 
yarın ak amdan itibaren ~ehrimizden 
ayrılacaklar ve vilayetlerinde açıla -
cak gaz kurslarını idare edecekler
dir. 

Esi" ri m faa 1 iyeti 
Beden terbiyesi direktörlüğü e. 

krirn fc:dera-yonu, bu güzel por şu
be inin yayılmasını ve kökleşmesini 
temin edecek tedbirler almaktadır. 
Memleketimizde bu sporu gençliğe 
talim edecek muallim ve monitörler 
yeti inceye kadar, eskrimde ilerle -
miş milletlere mensup bir antrenör 
getirilme ·i ve bu antrenörün milli ta
kımımızı çalı tırması dü~iinülmek • 
tedir. Antrenörün Fransadan getir -
tilmc i muhtemeldir. 
Öurendi~imizc göre, şu >at onla

rında veya mart ayı içinde bir bal -
kan takımı ile Ankarada tema. edil -
mesi için te ebbüslere giri)lmiştir. 
TeşelJbi.ı miisbet netice verirse An • 
karada gelecek takımla üç silah üze· 
rine müsabakalar yapılacaktır. Ge • 
ne haber aldığımı7.a göre, Ankara 
bölgesi için bir eskirim muallimi ta· 
yin . edilmek fü.eredir. 

1 Raci Akarsu Vana, Diyarba.kırdan 
Ce11il Erhon Elazığa, lstanbuldan 

50 Nü&het Batıgil lstanbula, Ankara

dan 10 !lurmu Ali Onar laJ Anka -
raya, 1stan!Juldan 3 Salih Özdemir -
can Hataya, 1 tanbııldan 57 Mahir 
Tunçel, 49 ahri Konter, 1 Hikmet 
Akyol, 14 Ali· n Ulusan lstanbula 

lçelden 30 Fe zi Kocaoğlu lzmire: 
Eliiz:ığdan 11 Naci Karabulut İXTni e, 
İstanbu ldan l 1 mail Hakk1 Pek oy 
Ankaraya., Umum müdiırlüktcn ı 
Hakkı Yiğit umum müdürlük emri • 
ne, Karstan 1 Salih Sayın Burdura. 

Komiser muavinliğinden 
komiıerliğe terli edenler 

lstanbuldan 29 İsmail Hakkı Yıl
dırım, 38 Naçi YentUr, 2 Rıza Nayir, 
51 SU!eyman Gin, 49 İbrahim Altan, 
14 Necati Sertel, 3 Halid Değer. 16 
Kamil Dizdaroğlu, Hataydan 5 İb
rahim Halil Benlioğlu, İstanbuldan 
4 Halit Tengüz, 49 Ali Sait Kahra., 
Aydından ıs İhsan Süeroğlu, Kocae· 
liden 1 Muhittin Saçbağh, Bitlisten 
l M. Nedim Güven, Rizeden 1 Sıtkl 
Sarsak, t tanbuldan 2 Hasan Tahsin 
Erdem, 2 Hü eyin Hüsnü Dinçel, l 
Sabri Tunçel, 2 Mus afa I ılgın, ı Ce
mil Güngör, 3 Süreyya Güv nal, 4 En 
ver Akar, 20 Basri Kılıç. Hasan Gü
ven, 12 Kiimil Erdem, ı Adem Ok, 2 
Mahmu Sir.giin, 2 Sııphi S\izer, 2~ 

Şiikrü Sanmar.cr, ı M. Tahir Erı;cne, 
44 H. Fazıl Yoru, 61 Sal.ıri Akcan, 3 
H. HulCısi Yıldırım, 1 Hamdi Eozyi· 
ğit. 67 Bayram İndere, ı Hilmi Ay -
dın, 33 Şevket Türkdoğan, ı Ali Saip 
Gençer, Çanakkaleden 2 Vehbi Ke -
keuz ve 1 Tevfik Yurd, Edirneden 
3 Asım Fikri Örçal, ve 4 Mahmut İn
tepe, Tunccliden 1 Muhittin Güven, 
lzmirden 2 Ali Nazmi Tüı:iln, Anka -

Zl"raaf m~!hendı'sf~r·I zafer ra polis en ·titüsünden Sırrı Güntav. 
11 "" Antalyadan 2 Vusat İlgiln, İsta.nbu.1-

dan 32 Nuri Esen ve 17 Bahaeddin 
abidesine ( tenk koyatal lar Ergin. 
Ankara türk zirat mühendi leri Polis memurluğundan komiser mu-

birli i men uplarının, bu ün saat 16 
da Ulus meydanına gelerek. cürnhu· 
riyct bayramı münasc etiyle zafer a· 
bidesine çelenk koyacakları haber a 
lınmı ur , 

avinliğine terfi edenlerin listesini 
yarınki sayımızda ne~rcde~eğiz. 

Yozgat nahiye ve 

köylerinde radyo 
Yo~gat, 27 a.a. - Yozgat merkez 

kazasına bağlı ,. - ::ıtli - Yerköy ve 
Osmanpa a nal merkezleri parti 
bin::ııan d olar konulmu ur. 

Bu nahiyeler ve köylen halkı 
su retle radyo ne')ri va tını muntazaman 
ve alaka i1e takip eylemelctenırter. 

Vitayetin diğer nahiyeler merkez· 
!erine ve bir kısım köylerine de yakın 
da radyolar konulacaktır. 

MAHKEMELER 

Ankar Aıliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 
Lcblebı~ malınlleııiııde Öriimcek aokak 

10 nunıııralt evde oturan Arap tarafından 
ikame edilip mahkemem.izin 939-2333 1& -

yııına ıceı;irilen ad deııi tirmc davasının 
muhakeme ·i neticesinde : 

Ara11 admm Feyzi olarak deği!ftirilmek 
ıurellylc ni.lfutia tc eil ve ilanına kabili 
temyiz olnıak u1.erc 18-10-939 g\ınurı.tk ka
rar verildi. 4031 

Anka.ra Asliye Birinci Hukuk 
Malı.keme.inden ~ 
Atııbcy mahalleııiade ?49 num3ralı e•·de 

mukim Remziye (Yavank J vekilı avukat 
Arif Hikmet '"tarafın.dan ınıııı«emeıniz ın 
939 2241 eııa fillymna a ılan ad dcıı:ittir· 
me davasının muhakeme ı ncticesinJc ; 

Yavanka 11dının Remziye olarak nüfua.-ı 
te c:ıli ve il nla, kabili temyiz olm k iı -
zere 17-10-939 ıı.lınün<le karar verllm:ş . 
tir. 4Q33 

Ankara Aaliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Ankara Altınta• m balleı;i Güzel Arçin 
ok;ık 2 numar lı apartmanda (Jancuc 
Sciımtz) tarafrndan ikame edilip mahke
mcmiun 939-2200 uyı. ınıı geçirilen ad de· 
;.':i,tınnc d.ivasının muha!u:nıeıı nelice iı . 
<l<: : 

l>.avacınm islam dinini ve Tiirkiyc cum· 
hudyeti t biiyctini kabul eylcnıı§ ol.duıı:u 
anlaşılmış olmakla {ja.nctte Schmtz) adt· 
nın (Saniye T~can) olarıık de•işlırilmck 
ıuretiyle nüfusa tescil ve ila ınıı ıcnıy 1. 

yolu aljık olmak uzerc 7.10.939 gününde 
k. rar 'erildi. 403-l 

Ankara Asllye Birinci Hukuk 
M hkeme inclen : 

E ·ltişchird araba.:ı Çerkc5i11 Karalar 
nahiyesiıu.len Ahmet oı:lu M ı:lınıecle : 

ZQ-X-19.J!J !';'!C~Sİ 5Ut tıım 20. n dı ,.fı
lıın toplırın ~eı;lecı mık;a/o!'ldl ver.le -
ceic. 

! ........................................ .....-.0 •• ı • '1 

İ Çocuğun ne esi ııhatidir ~ 
I Sevimli ya rularınızm i 

1 
bayramlıklarını hazırlarıien ı 
Çocuk Esirgeme Kurumu-

• nun Keçiören Anakucagmda ; 
f yardım ve sevgiye muhtaç 1 
• yavruları da hatırlamanızı 1 

ruın saygı ile diler. ................................... ___ _ 
iCRA VE iFLAS 

Ankara 4 Üncü lcra Memarlu
iundan: 

Bir borcun temini için hıci11 edilip pil• 
rayll çevrilmesine: ur r verilen i86 adet 
peacerc ve balkon erçeveı;iyle on bin ki· 
lo demir ve 7!100 kilo yapıhnq çuha oluk 
~-1 ı .939 gunü &aat 10-12 arumdıı. lriic;ük 
evler yapı ooperattfi inşaat ı:nahaUinde 
ve ';lo7$ kıymetln.i bulm.1ı:lı(ı k<lirde 4-
11-939 cunu ıut IG-12 ara roda gene aynı 
m . a ık arttırma BUre ·ylc u.tılaca· 
ııırıdan hrteklil~rın tt ırunl inde ı:ııa -
lıalliJıde bulwıac k mcmurumw:a ınüra -
caalları 111111 u......... n'\ır. 

Ankara iflas Memurluğundan: 
A.1karada OtA.bııtınıı b ınd Av t 

Ali füıa yar:ıhancsl.nde Biçer Alı;ı 1abı • 
lcası sıı.!ıibı Osııan Scnai'ye : 

A.nl-.arada Şark p;ııarıı a 6.000 lira bor· 
cunuzden dolayı •çılan lalcıp iıHrine na· 
mmrn. ve bonolardaki adres!ntze çıkan• 
lan poliçe. çek ve emre muharre• ıencdlc· 
re mah. us öoeme cmn me.ılriır yuıhanc• 
de bulunmaJıııımz bey;,miyle ıııde k.tlın -
ıııııJ ve tcblii için iabrika.r.ıun buluruiu· 
ıcu Milıalıcık kaı sı icra ına önderilmıt 
orada da olın:ıdıııı;ını.t ve ikamrt~ı:ı:ı.ızm 
bilinmcdıııi beyanlylc iade kılııuıı.urııa 
mebni mcıkfır ôrlemc mrlnin ili.ne.n. teb· 
lıei tekarrür etmiş oluu undan i~bu ilin 
tacihind n lubaren on b~ n içinde ı~· 
bu li.000 lira borcunulu m ra flariyle b t· 
lıl:tc- oılcmcnu w: bir itir:u:ını:ı: vat • ,,. 
ne bu muılı.leı için e i tida ile icra. da.irc· 
slne uildlrmı:ııi.ı: ve bu miiddette borcu ci• 
demcdı iniz vı: ltinu etm d jjini.ı: takdir• 
de a .ıcaklıııın if1 ınıza karar verilmesini 
ticaret mahkem~ınd«!n uılep edebileceii 
lclılig mak tııına kaim olmAk üıere ilin o• 
lunur. 4-037 

Dördüncü icra Memurlutundanı 
Bankalar caddcaım.ıc:ki Etipala~ oteli i• 

ı;c:ı inde, lokanta, s;ıtranç u!onu, post• 
cndtlesiııJeki ı nı.ım ıralı tut ncü d · 1ı1 
eakici dlıklcanı, 16 numaralı mııian, Çiçııı 
yurt sokagmda 6 numaralı beıuınci 10 ııu• 
ınarılı benıinci ı!uk um ve 8 numtr•lı 
a~çı dıilıkinı ıle 1".tiçük Anadolu hanınd• 

:>t katta 3 oda, alt katta. iıç oda mutf&~ 
•e a:Jıyeniıı ayrı ııyrı senelık ic:arlan ı · 

· ııl~ ;aııh şaıtL.ır dı"ı eı;,ndc açııt artıır· 
ıııay:ı ıkanlmı tır. Mir ~enelik icar at•• 
r k loi:uıntaya ı SDIJ. s ·ıtranç ıalonuna Ho0• 
tutiıııı:lı ıfokkıır.ma ~2il, cı;kıci dükkJrııtl, 
lıl'1, 16 numnralı ınııı; :ıay ı .SOO 6 ouaı&' 
r:ılı bent inci ılukklinına 350, 10' numar )I 
::Seıır.ind ıhikkinuı 500, 8 nun·anılı af;' 
ükk;i::ıına 480, ku ük An1ı.J Ju· hanı 1i l 

lı:ıuında:Ci üı; odaya 000, alt kat a [ üç od · 
>'il 450. mıı tbaaya 18 • arrl ıyq 12'0 J:r' 
kıymet laktlir editnıı Ltr. Biriııcı 'a tırıt'' 
16-11-939 ghn a:ıa IO!..? anısında />.11 • 
k<:.ra. döıduncü icra d ir«' j odasında P · 
prlacakıır. Talir>!~r takıl r rJ len kıyııı't· 
le;i~ ".• ,5 n 's c:tın • e 11ey a çcsi vı: ~ 
n~ı~lı lıır. u nka te:.11in t mektubu ey ! 
vılı ıtclıre·eklcrd ı r. ılı rii ar ; 

59 m treden fa?. la idi. Bundan a ağı. ı ayı almıştılar. 1 

Papa rasizmi ve tokoliter 

devletleri tenkit ed jyo r Çerkc~de Kayaba~ı ma!ıallcsincle Akar. 
dere okak 20 No. da rnulc m karınız Hu· 
s~y~n kızı Ay~e llanacı tAnıfıııuan aley -
hınıte ıı ıla.n ve malı.kememiziu 93~-210 

b~ lell tııkJfr cl!ilcn kıyın t ıı ";,;5 111 b , 
luktaa :Jnra mez a ı;tın iıı 1.l in . 
lınJa en ok uttırana ihale c le.ele' 1' 

İ bu arttırma m teklif r::•lilcn bt ı r , 
k ddcr lnym .. titı %15 ni lıuhı" ı· · ı u'<~, 

ı.lerece alıımadı. Dahası var. Yüksek lşte bu haksızlıiı kökiin en gider 
atlamaıfa beş kişi l,80 atladı. l~akat mele iizerc bundan l\Onraki oyunlarda 
bunlar onrauan lıarajda birinci, ikin· i tirak eden milletlerin arl eli ne olur 
ci ilh. olrlular. Ri.zim ikinci aclaınıroız sa ııl ıncıva kadar sa •ı vcrilm ~i ~ek 
olan Süre:- ·ya da l 80 atladı ı l1alde l"nclcki t~klifim Tii · iye namına işti 
beşinci olduğundan ayı alamadı. Hal rilk ettiğim kongrede kabul edil i 
buki birinci, ikiT\fı• üçüncü, dördün- Ve Balkan oyunlarının tasnifin.de 
cü, bc§inci, aJtıncı, yedinci, sekizinci kullanılmakta olan yanlı~ bir u ul bu 
ve dokuzuncu Balkan oyunlarında suretle ancak on ıene ıonra tashih 
1,75 metre hatd 1,70 metre athyanlar 1 edilebildi. 

Vatikan. 27 a.a. - Havas - Papa, 
,ütün katolik dünvasına lılıaJ.en ne · 

re ti ği ili<- be annamesinde. h rp sC· 
bep ve miis,.bh;plerinclt-n bahsetmi, 
ve ilk amil ofarak miifrit ıasizmi gös· 
termiştir. 

Müteakiben papa, totaliter telak
kileri takbih ve Polonyanın ı&tırabın
clan hazin sözlerle bah.seylemi§tir. 

ayı ına ıce irilen bo · nrna div1.1ıuın du
ru nıa ı &c.nun a: Aile birliğinııı ic;ap n
tirdiii vazifeleri y pmanıa malt ııd"y c 
ıı:ıı-1 nıiicldct evinlıi erkctıi 1dnlz ve evci· 
c~ yapılan ihtara ra ıııen vdet (lnıcd: • ı· 
nizden dolayı bo immanıza. ve bir sene 
müddetle evlcnmemenize ve çoc.U&UnU7 
Eminmıin velayet hak.kmın annesine ve· 
rUmcaine 27-2-93!f'tarihinde ka.ra.r verildi
ti temyiz yolu açılt olmak ıuere ilin~ 
teblii olwıur. (5399) 15SOS 

c ZO-ll_-939 .güm! ı al ıo.ı,; a ~ı d 'f 
pı lac-.k ıkincı ar lım.sıh c, ol: ıırltr • , 
r:ıcıltllr gıinım ız il rj a.t.ı'l la 1 n e t 
!er~. ir. Üzeri ni!' g rı m , •I ı h \e t ~' 
le ılcr rl 1'Y d•ki şu ıı~ml!'y· ;ıSrrr: ·ı . 
okumu ve mün<lerica nr ltabul ~tl1'1il, • 
yılac.aktır. Daha fa? a 1zahat a!mlk • 
Y !er dürem:ıı:in 939-1497 nt1m~r !ı 3 
• a~111 ~~i." r:nırnı"Vİ ı.,.r .iın ıörtb? 5Jj 
ceı-.ı::rı ılın oıwıur. (5S63J ! 
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İF MESELELERİMİZ 
\ 

BeC:an Te:biyesi Umum 
Müıdürlüğür.de bir tayin 

İ ng i iter e1 de Goodwin civannda Alnıan)ıa~da 

Karaya oturan bir Alnıan 
denizaltısı bul.undu 

---Ya 1 plar a~hktan 

ölecek, ya halk! 
saatleri ve 

itap meselesi 
Vekalet bu işleri tamamen talebenin 
sıhatı \"e istif ad esi lehine halletmiştir 

Beden terbiyesi genel direktörlü • 
ğü, teftiş i;lerinin arzettiği ehemiyet 
dolayısiyle, B. Ziya Ate;in tefti' he
yeti reisliğinde çalışmasını muvafık 
gönniiş ve mumaileyhin ilaveten de
ruhte eylediği futbol federasyonu re
isliğine futbol yüksek hakem komi • 
tesi azasından B. Danyal Akbeli ~
mur etmiştir. B. Danyal Akbel, fede
rasyon reis vekilliğini fahriyen ifa 
edecektir. 

Gemiden 
Douvres 

ç·karılan 

limanına 
50 - 60 ceset 
naklolundu 

Bir 1 ngiliz ekonomi 

eksperinin makalesi 

Londra, 27 a.a. - Goodwin civarında ağır hasara uğraınıt bir 
§en bir şey varsa vakıanın kendisi ol- alman tahtelbahirinin enkazı bulunduğu a.mirallık makamından · 
duğudur. bildirilmektedir. Alman d0nİ7.altısmdan çıkarılan elli, altmış ce-

Londra, 27 a.a.. - Royter - Timcs 
gazeteai, maruf iktisadiyatçı Villiam 
Beveridge'in çok dikkate defer li.r 
makalesini neşretmittir. 

- Bazı mektep kitaplarının henüz set Douvres'a nakledilmi§tİr. 
Yapılan hücumlar letkiksidikten ve ne olursa 

olsun teklif etmek hevesinden ileri gelmektedir 
yetiştirilmediği söyleniyor l • 1 d • 1 Good . 

1 

;ı; •• 

L
. 

1 
. .k. . · Bır aman enıza tısının wıngs- 6 unu açıkça ıtıraf etmesinden ve ele 

- ıse erın ı ıncı devre bir' · · · f 'h k' b d .... ın~ı te kuma oturmu olarak bulunması, geçırılen alman vapurları tonilatosu-
sın; tarı b 1~ ın. an başka butun kı- ingiliz bahriyesinin 24 saat zarfında nun da 33.000 tol'\U bulmasından do
tap :rın ta ~ ıtmı? ve .mekteplere da- ikinci muvaffakiyetini te kil etmek - layı çok memnundur. 

Muharrir bu yazıda alman milleti. 
nin harp müddetince niçin yağdan ta. 
mamen mahrum kalması icap edeceği
ni göstermektedir. Yağ, harp için _ıu. 
zumlu olan birçok maddelere çevnle. 

. . / d ) I ve sabah erkenden uyanmış bir dima-
Ba ı ı ıncı say a a .. . 

B d 
( ş d •t"b n g·ın mesai mahsulu daıma daha kuvet· 

- u era yılı başın an ı ı ıtre . . tatı....:L dil . 11 • 0 .... e li ve isabctlıdır. Araştırmalar, gece 

~ıtı .~;şt~. ~· tarıh k_~tabını~ tabı da tedir. Zira, ikinci bir alman denizaltı İngiliz deniz kuvetlerinin limit e-
~~~n k~r e ~mek uzeredır. Başka gertisi de bir İngiliz Kargosu ile yap- dildiğinden fazla muvaffakiyet ka-

bilir. 
Yazı ~u suretle devam ediyor : 
"Ablukamızın Alınanya'nın, mille

tini kafi derecede beslemesine mani 
olmaması için, Almanyanın kuvetin
den ve parasından mühim fedakarlıı
ta bulunması icap eder. Aksi takdirde 
alman milleti tam açlığa mahkfundur 
ki, bunun yegane mesulü kendi hükil· 
meti olacaktır.,, 

Ull& e en vakıt cetve erıne g · d h d" 
O
-· d · d d ı s yarısından evelkı uykunun a a ın-

e sı ıtap Y.0 tu.r. . . . . tığı i.ıddetli muharebede batmı§tır. zandıkları an1aşılmağa ba lamıştır. 
- T~J~b~ı:ın elındekı ~fızık kıtapla- Atlantikte harekat yapan Cenubt Gal'deki Argus gazetesinin 

rının bırıbırıne uymadıgı yazılıy~~· İngiliz gemileri ~gUn verdiği. yeni tafsilat bunu tak-
• - Geçen ~ene b.asılmış olan fızık Londra, 27 a.a. _ l y i malChnat alan vıye etmektedır. Gazete, alman deniz-

• - erecclı mektepler e ers en .. 
d ha l d k

'k ·· n lendirici ve çocuklarda neşvunemayı 
e t anması ve 45 er a ı a sure d 

de 1 
• .. -

1 1 .. -1e- daha kolaylaştırıcı vasıflarda ol u-
ra erın ogleden eve e a ınıp og . . · ı h 

d 1 • • g·unu göstermıştır. Bınaena ey ço-
en sonraya müzakere saat erının · · d' 

tah · · ba d k"t •t· cuklarımızda, yaşlarının ıcap ettır ı-
sısı zı gazeteler e ten ı ve ı ı- · · kl k 

rcu mevzuu olmu tur. Bizi bu hususta ği saatlerde ebeveynlerını b~ eme -

t · · · ~ sizin yatıp kalkmalarını temın etmek-
envır eder mısınız? · · le hem fert ve hem de cemıyctın umu-

- Ve.killik bu meıele hakkında ma· 
arif ıarasının verdiği kararı doğru 
bul.mut ve bu der• yılından itibaren 
tatbika başlanmasını emretmiştir. Ye
ni rejim ilmi salahiyet ve mevki sah;. 
bi mUtehassısların sıhat ,terbiye ve 
pıik:oloji bakımından tasvibini kazan 
mııtır. Nitekim mektep ijiyeni ve ta
lebenin gıdası meselesi için toplanıl
mıı olan hususi bir komisyonun ver -
diği raporda bu cihet ilmi bir şekilde 
teıbit edilmiştir. Bu komisyonda or
dinaryt.ia profesör Akil Muhtar Öz
dem, Neşet Ömer lrdclp, ordinaryüs 
profesör Hirsch, Ihsan Hilmi Alan ter 
ve Fahrettin Kerim ile doçent Muhit
tin ve başmüfettiş Dr. Celal Ogan 
çalıımıtlardır. Verdikleri raporda 
derslerin erken başlamasındaki iyi 
cihetler sarih olarak yazılıdır. Başlı· 
ca faydalar tunlardır: 

mi sıhatine en büyük hizmet edilece
ğini kabul etmek lazım:lır. Birçok 
memleketlerde büyüklerin bile en geç 
olarak gecenin on birinde yattığı gö
rülüyor. Bu suretle memleketin umu
mi sağlık ve refahına hizmet edilmiş 
olur. Binaenaleyh bütün bu cihetler
den orta okul ve liselerde tedrisatın 
eski senelere nazaran bir saat evel 
başlaması sıhi vesosyal ba~ımlardan 
daha faydalıdır." demektedırler. 

kıtap~ar~n~akı te:ımler, g~çen ders ma.hafilden öğrenildiğine göre, At· altısı taarruzuna uğrayan bir ingiliz 
se!1esı ıçınde yemden tetkık ettiril- lantik denizinde iki alman zırhlısı ha· ticaret vapurunun büyük bir cesaretle 
mış ve bazı terimlerin değiştirilmesi- rekatta bulunmaktadır. kendini müdafaa ederek denizaltı ge
ne lüzum görülmüştür. Bu sene fi;ik Bu zırhlılardan biri Deutschland· misini b3.tırdığını kaydediyor. Muha
kitabı yeni terimlerle bastırılmıştır. dır ve Amerikanın City of Flint va- rebe, iki gemi arasında ukı bir menni 
Fakat fizik kitabının evelce basılmış purunu da iste bu gemi zaptetmiştir. teatisi ~eklinde olmuııtur. 

V. Beveridge yazısını şu suretle bi· 
tiriyor : 

"Her muharip, hasmını şu iki ıık • 
tan biri karşısında bırakmağa çalı;· 
mak mecburiyetindedir: 

olan ve bir kısım talebenin elinde bu- Dcutı;chland'la diğer bir alman cep 
lunan nüshalarının yeni terimlere gö- k:ruvaz:örünün Atlas denizinde faı:ı.li

Biribiri ardınca beş dersin göste
rilmesi çocukları fazla yormıyacak 

mıdır? 
Vakıa tatbik ettiğimiz sistemde 

beş ders biribiri ardınca verilmekte 
iae de derslerin müddeti 45 dakikaya 

re tashih edilmesi iı;in talebeye mec
canen dağıtılmak üzere Vekaletçe bi 
rer muhtıra bastırılmıştır. Düşünülen 
nokta devletin ve talebenin en küçük 
bir ziyana uğramamasıdır. 

- Tek kitap usulünün mahzurların
dan bahsediliy

0

or. Bu husustaki fikri
niz nedir? 

- Tek kitap usulünün mahzurla

rından bahsedenler "tek kitap" tabi -
rinin muayyen bir mana ifade eden 
bir ıstılah olduğunu dikkate almıya. 
rak sadece lügat manasını ele almak
ta ve güya mektepte yalnız bir kitap 

indirilmiş, her iki ders arasına tenef- okutulacağı iddiasiyle bu u&ulün 
füsler konulmuştur. Üçüncü ve dör- mahzurlu olduğunu ileri sürmektedir· 
düncü derslerin arasında uzun bir fa. ler. Halbuki her ıstılah gibi bu tek ki
sıla verilmiştir. Bu fasıladan istifade tap tabirinin de kendisine göre bir 
ederek çocukların hafif bir kahvaltı manası vardır. Tek kitap, mektepte 
almaları mümkündür. Vasati olarak talebenin bütün mütalea edeceği ki
dört buçuk saatlik bir zaman zarfında tapların bir kitaba hasredilmesi de
tencffüs ve dinlenme vakitleri dışın - mek değildir. Her ders için talebeye 

aldırılması lazım gelen ders kitabının 
da ancak üç saat 45 dakika çalışmıya 
hasredilmiş bulunuyor ki genç dimağ- yalnız Vekaletçe kabul edilmiş olan 

yete geçmek üzere olduğuna cıimdi 
muhakkak gözü ile bakılmaktadır. 

Fena h"berleri gizlemek irin 
Stokholm, 27 a.a.-"Royter" Bir al

man devriye gemisinin uğradığı fela
keti alman milletinden gizlemek için 
dört gündür İskandinav gazetelerinin 
Almanyaya girmes i ~1asak edilmiştir. 

Almanların batırdıkları gemiler 
Brüksel. 27 a.a. - Belga ajansının 

Berlin muhabirinin bildirdiğine göre 
harbin bidayetindenberi alınanlar ta
rafından batırılan diişman ve bitaraf 
gemilerin mecmuu tonilatosunun 50-0 
bini bulduğu sureti umumiyede iyi 
haber alan mahfillerde söylenmekte
dir . 

Son günlerdeki ingiliz 
zayiatının yekunu 

Londra, 27 a.a. - "Royter ajansı bil 
diriyor": Efkarı umumiye, B. Çem
berleyn'in son günler zarfındaki ingi
liz zayiatının 22.000 tona baliğ oldu-

l"çi parti.i ve Jeni:zaltt harbi 
Londra, 27 a.a. - "Royter ajansı 

bildiriyor": Avam Kamarasında Baş
vekil B. Çemberlcyn'den sonra öz 
alan muhalefet reiısi B. Attlee, alman 
denizaltılarının bu seferki taarruzla· 
rındaki şiddetin 1914 harbinin ikinci 
dcvre-.indeki kadar hafif olduğunu te
yit etmekle beraber alınanların hiç bir 
insani miilahaıaya bakmaksızın deniz 
altı harbine şiddetle devam tasavvu -
runda olduklarının aşikar bulundu -
ğunu söylemiş ve B. von Rihbentrop· 
un nutkuna temas ederek demiştir ki: 

"- Alman hariciye nazırı tehdidi
ni elinden geldiği kadar ileri götür -
müştür. Fakat lngiltere korkmıyacak 
ve vazifesinin ifasına devam edect>:k
tir. Düşünmek işi ingiliz milletine de
ğil, alman milletine düşmektedir. Al
man milletinin sulh istediğini fon 
Ribbentrop'a ve diğer alman !efleri
ne ıöylemesi icabcder. Ve zamanı ge· 
lince bunu yapacağını ümit edlyo-
rum.,, 

Ya açlıktan ölmek yahut toplarını 
açlıktan öldürmek.,, 

General Miaja mah um oldu 
Madrit, 27 a.a. - D. N. B. ajanaı 

bildiriyor : 
Melila'daki siyasi mesuliyetler 

mahkemesi, general Miaja'yı en yilk· 
sek ceza olmak üzere 15 sene sürgüne 
ve bütün servetinin müsaderesine 
mahkum etmiştir. 

Madam Miaja bir milyon peçeta 
para cezasına mahkum olmuştur. 

X Quito, - Ekuator hariciye na.zırı, 
memleketin Polonya ile diplomatik mii • 
nuebetleri idame edecei;ini bildirm!ıtir. 

XAtina, - 45 yolcusu ile Voloatan Pi
reye &itmekte olan yunan bandralı 
"Amvralcia" npunuımı Koloid civarında 
bir kayaya çarparak battıit b1tber veril • 
nMktedir. Kaza neticesinde 15 kiti 61 • 
mietür. 

1 - Derslerin öğleden önceye tek
lif edilmesi öğleden sonra talebeye 
muallimlerin nezaret ve murakabesi 
altında müzakere saatleri tahsis edil· 
mceine hnkSn vermektedir. Bu, tale • 
benin istifadesi için çok mühim bir 
meseledir. Evelce, talebe, derslerini 
yetiıtirmek ve vazifelerini hazırla· 
mak için evlerinde muntazam surette 
çalıırnağa imkan bulamıyordu. Birçok 
aileler, mektebe devam eden çocukla
ra Ç&lıtmaları için ayrı oda vermeğe, 
burayı tenvir ve teshin etmeğe imkan 
bulamazlar. Onun için bu gibi aileler· 
de çocukların derslerine gece çalış· 
malan çok müşküldür. Bu, yalnız biz
de değil dilnyanın her yerinde ailele
ri, mektep idareleriyle terbiyecileri 
çok dii;tindüren bir noktadır. Muhte· 
lif memleketlerde yapılan tetkiklerin 
neticesinde talebeyi muallimlerin ne
zaret ve murakabesi altında çalıştır
mak için tedbir almaktan başka uygun 
C'are bulunamamıstır. Evde muntazam 
~lışması için mÜsait şartlar temin e
dilmiş olan talebenin de yalnız başına 
calışacağına bir muallimin nezareti 
;!tında çalışarak iyi çalışma itiyadınt 
alması ve icabında tesadüf edeceği 
müşküllerini halletmek için arkadaş· 
larından veya muallimlerinden yar
dım gönneğe imkan bulması kendisi 
için büyük !aydalar temin eder. 

kitaba münhasır olması demektir. Tek 
}arın bu müddet zarfında işlemesi bü
yük bir yorgunluğu mucip olmamak- kitap usulünün kabulünden evel her-
tadır. Bazı memleketlerde tam birer hangi sınıfın herhangi bir ders için 
saat süren derslerin araya teneffüa birkaç ders kitabı kabul edilmekte ve 

konmadan biribirini takip etmesi ~~~~:;:~1 b~~!~!kS:r~:;!a.:a1:ı1:~~~ 

Ren nehri sahili boyunca 
Hollanda'dan İsyiçre'ye kadar 

X Kahire. - İngillı ve Mıtıır hiikümet• 
lerl 1.750.000 kantar Mı.ır pamuğu müba· 
yauı hakkmda bir anlı~m& imn. etmit • 
)erdir. 

XLoadra. - Muhalefet liderleriyle ..., 
nıtmak 1-tiyen kiPal. ieçi p&rt.i liderlerizı. 
dm mebuıa Greezı.vood'u lraba.l etmiıtir. 

gençleri sürekli mesaiye alıştırma min intihabına bırakılmakta idi. Bu 
bakımından faydalı bile görülmekte - suretle bir mektepte bir muharririn 
dir. kitabını den kitabı olarak alınıt olan 

- Bu usulün İstanbul gibi yerlerde bir talebe, başka bir mektebe veya 
tatbiki miltkül olacağından bahsedili- batka bir ıchre gidince başka bir mu
yor • harririn kitabını ders kitabı olarak 

- İstanbul'da bu usuliln tatbiki gü- takip etmeğe mecbur oluyordu. Bu 
nündenberi bütün vilayet müfettiılc- usuldeki karışıklığı izale için Veka • 
ri mektepleri dolaşarak talebenin let tek kitap ıistemini kabul etmiştir. 
müşkülata maruz kalıp kalmadığını Fakat bu, herhangi dente talebenin o 

Mühim miktarda Alman 
kıta ar1 yerleştirildi 

~--- 8 u gün_, ....... 

ULUS Sinemasında 

ders hakkında yalnız o kitabı mütalea 
tetki ketmişlerdir. Gerek müfettişler- edeceği ve başka bir kitaptan istifa -
den, gerek mektep ve maarif idarele- desine müsaade edilmediği manasına 
rinden alınan raporlar bu usulün tat· alınmamalıdır. Derı kitabı başka, o 
bikinde hiç bir güçlüğe tesadüf edil- dersteki malUmatını arttırmak için 
mediğini tesbit etmektedirler. lstan· talebeye tavsiye edilecek kitaplar 
bul vilayet makamı da bu ciheti teyit başkadır. Her derste her muallim, o 
etmiştir. İstanbul şehri ne kadar dağı- ders için Vekaletin kabul ettiği ders 
nık ise oradaki mektepler de 0 kadar kitabını talebeye aldıracaksa da bu, 
çok ve o kadar yaygındır. Anadolu talebe için faydalı gördüğü kitapları 
kısmında Göztepe, Çamlıca ve Kan- tavsiye etmeğe mani değildir. Mual 

z - Talebe evelce derslerini ve va- dilli'de birer kız lisesi vardır. Bu, lim talebesi için ders kitabı haricinde 
zifelerini yetiştirmek için gece geç Pendik'ten itibaren demiryolu civa- faydalı gördüğü kitapları, muhtelif 
vakte kadar çalışınağa mecbur olmak- rındaki çocuklarla Boğaziçindekileri eserleri, mecmuaları ve gazeteleri 

. . tam tamamına tatmin ediyor. Dün k d'l • ta . • b ta ve uykudan fedakarlık etmekte ıdı. en ı erıne vsıye etmege mec ur-
d T koskoca bir tıb fakültesi idare eden dur P o 1 b 'h · 'lh Bunun sıhatçe çok zararı var ır. a- · r gram ar u cı etı hı assa 

1 bu"yu"k bina bngün Ha}•darpaşa lisesi- kaydetmektedı"r M kt f k'" 
}ebenin uykudan malınım o m_amasın.ı . e ep ve sını u-

k t d ir. Bundan başka dört beş orta tüpanelerı' · 'tt'k · ı · k temin için tertip edilen yenı va ı nı gı ı çe zengın eştırme 
cetveli onların mektepte çalışarak va· mektep daha mevcuttur. Beyoğlu ve için Vekaletin aldığı tedbirler ders 

A d' İstanbul cihetleri de mektep bakı- k'tab h · · d .. 1 k d zifelerini hazırlamasına imkan ver !- ı ı arıcın e muta eaya ne a ar 
kd - mındanhaylizengindir.Uzakyerler- h · t ·1d·-· · · d B' ğinden evlerinde geç vakte a .ar u~- e emıye verı ıgını ıspat e er. ır 

ra•ıp uykularını feda etmelerıne lu· den geldiği iddia edilen talebe kendi derste yalnız bir kitapla talebenin is-
:r arzusiyle mektep değiştirmek istemi- tifade d · -· · 'd · d ı zum bırakmamıştır. e emıyecegını ı dıa e en er, 

yen, hocalarına ve okuduğu müessese Vekaletin aksi mütaleada bulunduğu-
3 _Yeni vakit cetveli, mekteplerde ye bağlı olan çocuklarımızdır. nu teyit edecek bir delil gösteremez-

(Başı 1 inci say/ada) 
lamıtlardır. Franaıı: tayyareleri d3r
dü düıman hatları üzerinde ve biri 
daha uzaklarda olmak üzere bet keşif 
uçuıu yapmı9tır. Fransız hatları üze
rinden bir tek alman tayyare•i geçmit 
ve beJ ldlomC'tre kadar ileri gitmtı
tir. 

Alman kıtaatının vaziyeti 

Fransız kumandanlığına gelen ma
lQmata göre, alman kıtaatının umumi 
vaziyeti şudur: 

Muharebe bölgesinde tahtit edilen 
kıtaattan başka lsviçre'den Holanda
ya kadar bütün Rhin sahili boyunca 
kuvetli kıtaat yerleştirilmiştir. Alman 
deniz mıntakasında Polonyadan gelen 
kıtaatla diğer bir tahşidat yapılmıştır. 
Nihayet merkezi Almanyada mühim 
bir ordu ihtiyat halinde bulunmakta
dır. Bu son tertipten bir hüküm çıkar 
mak imkansızdır. Zira, Polonyadan 
gelen kıtaat için bir istirahat mevzu
bahs olalıileceği gibi bir veya birkaç 
yarma taarruzunu beslemeğe matuf 
da olabilir. 

lngiliz gazetelerine göre derslere daha erken başlanmasını te- - Vekaletin, evelce saat sekizde ler. Tek kitap usulü yalnız bizde tat-
rn.ı·n e•mi~tir. Bu da hemen her m __ em .. - başlanacag-ını emretmişken sonra bu bik edilmiş bir şey değildir. Bu usulü . ' :r b"k Londra, 27 a.a. - Bir taraftan Ho-

lekette tatbı.k edilerek faydası goru - emrı· geri alarak 8,15 te derslere ba~- tat ı eden başka memleketler vardır. :r D landa hududu civarındaki ıahil mın-
len bı"r ıısuldür. Mütehassıslar rapor- .ıanmasını tasvip ettiği iddia olunu- ers kitabı haricinde mütaleaya en 

b 1 k h · b"l takasında mühim alman kıtaatı taha•-

12 d Saa
t sekizde derslert aş an- yor. ço e emıyet veren Amerika'da ı e :ı rın a b h" k" şüt ederken, dig·er taraftan da Bale-

m bir xarurct olduğuna işaret azı u ·umetlerin maarif idarelerinin asının .. _Vekalet 13 eylül 1939 tarihli telı 0· · 1 in şimalinde tahşidat kaydedildigwi 
ettı"klerı· sırada "bu programa go_re o.ı.·- muayyen ır sınıfın bir dersi için ya - 1 • d b d · · · b" d ıahkındaki haberler ingiliz matbuatı-
ta k 

1 
ve liselerimizde er ' lerın U· liğler mecmuasın a neşrettıgı tamıme nız ır ers kitabı intihap ettikleri 

o u , ld • 'b. k"d ' M nı ehemiyetle mesgul etmektedir. 
tün diğer memleketlerae o ugu gı ! ba<1h olarak biri a, biri b olmak üzere va ı ır. aarif Vekilliğini; devlet ta-

sabah Sckl
.zde başlaması yukarıda arz " rafından bastırılıp talebe}·e verilen Gazeteler, Almanya ile bazı mem-

1 d d 1 k 
iki tip ,cıkıt cetveli tesLit ederek k't ı 1 leketler arasındaki telefon görü mele-

ettı·g·ı'mı'z sıhi esas ar an o ayı .ço d . . A ı apara tedrisatı idare etmeg· e sevk 
ı mekteplere gön ermıştır. tipi vakit rin' k ·1 • · • h .. k"l ld fa· d 

1 
görülmüştür. nsan cemıye · . eden mühim cihetlerden biri bu işin ın esı mesının ıza ı muş u o u-

ti:d a ı gJrUlen terakki ve tekamül cetvelı normal olarak 8 de derse baş- hususi menfaatlere mevzu olması do- ğunu kayıt ve bunun yukarda zikri 
ham~cleri bakımından da milletimizin lıyacak. n:ıckte!1lerde tat~ik olunacak· ! layısiy.le talim muhitinde birçok ı;ı~· geçen tahşidat ile aliikadar olup ol -
çok çalışması ıazı~~ır. ı;ıu da ~nc~k t~r. B tıpı vakıt cetvellerı de talebele-

1 
zır. tcsı_r!.e~ ~ırakması olmuştur. Ta~ı- madığını merak ediyorlar. 

her ferdin bünyesının muo;aadesı nıs· rı çok uzak yerlerden gelen ve 8,15 te 
1 
ıerın bırıbırıyle müsabaka eder şekıl- Gazeteler, lngiltere_ye karş~ . bir ha. 

betinde azami bir suret:e çalışması derse ba lıyan ~ekte~lere mahsus ol- : de kitaplardan iskonto yapmaları. ~~ .taar.ruzuna ve ~enı~alt_ı mucadele
i le münıkündür. Bu imk.ın da çocuk- mak üzere tertıp edılmiştir. Esasen 1 neticede gene kitap üstüntle yazılı fi · ı · ın:n. l ddctlenmesıne ıntızar etmek· 
luk ya,ından itibaren bu t~rzda bir I bütün 'h~.imalier d~~iinülerek _deniz 1 ~·attan çocukların bu ıları alması bu te~ı:l••r. 
çalışma itiyadı almak!~ t7~ın ol~n~-, ve kara munak~lelerı ı~e meşgul ıdare- , ı~le .me<;gul olanların pek yakı nılan :ıl Je. as'.eri İz.İl ' er iptal >!.dildi 
b~ ir. E sen mcmleketınıızın muhım 1 !erle temas edılerek bılhassa İstanbul lYldıkleri büyük bir mahzur lıır. Kal- j Bern 27 N · 1 z . 

.. 1 k lk ı t · · · b"' t"' k 1 l kl d . • a.a. - atıona eıtung bir kısım halkı guneş e a ar. v~ ya- ve zmır ıçın u un zaman o ayı a· ı kı bu sene Veka!etin yüzde otuz °'Zetec:.i yazıyor • 
tar gilndüzün bol ziyasından ıstıfade rı temin olunmuştur. Tek talebenin 1 nisbetinde ucuzlatmıya mecbur oldu-ı "Bal , · k · d d'" 

d
' ı · b ı k k Ik ındır sö ı b'l ·· k··ııı k ı · · . mev.ıu uman anı un ansı-e er. ıtık a er en a an , • ı e mu~ u cı.ta maruz a maması ıçın ğu kıtapların mevcudiyeti de bu işin zın b'"t'' • i · 1 • • 

zil fizyolojik ve sosyolojik ihtiyaçla· dikkat sarf edilmiştir. Şu halde eve cc 'ievlet tarafından idaresindeki isabe· etmic:.tu' unBasKer hmez~nıy~ht erıkaıptal 
· · 'd' U k ·ı d" ı · ·1 · d ;ı;.· • ·ı ·-· :r ır. unun angı tarı e dar rın bır ıfadesı ır. y u ı e ın enmış ven en emrın er.ıştın medıgı, C::0 i .i gösterecek canlı delillerden biridir. 1 devam ed ;ı;.· b 11. d•<Y"Jd" CCe1ııt e ı ~0ı ır.,, 

J.kandinav memleketleriyle tle 
muhabeTe lte•iltli 

Londra, 27 a.a. - Royter : Alman· 
ya ile İskandinav memleketleri ara
sında da telefon görüşmeleri keıil -
mittir. Bu tedbirin ıansürtin takvi -
yealne matuf oldufu anlatılmakta -
dır. 

• Lüksemburg, 27 a.a. - Almanya, 
bitaraf memleketlerle yapılan telefon 
muhavereleri üzerine o tekilde tah
didat koymuştur ki, filen yabancı 

memleketlerle bundan böyle yalnız 
resmt müsaadesi olan kimseler konu
pbileceklerdir. 

l•viçre ile yapılacak mükôleme· 
lere konulan tahditler 

Bern, 27 a.a. - D.N.B. ajansı, Al
manya ile telefon muhaverelerinin 
inkıtaa uğraması meselesi hakkında 
İsviçre ajansının !U malümatı verdi
ğini kaydediyor: Almanlar tarafın -
dan bildirildiğine göre, Almanya ile 
hemhudut bitaraf memleketlerle te-
lefon mükalemeleri kontrol altına a-
lınmıştır. Bazı hususi mükalemelere 
müsaade edilmekte olup, bütün res
mi muhavereler ve matbuat telgraf -

Günahların iç yÜzilnü, hic
ranların derin aızımıı, ömürle
rin en ümit.izini yafıyan dam
galı kadmlarm hayat cehen· 
nemi. 

Aym programda: Miki izci 
Dünya havadisleri 

Seanslar: 
14,30 • 16,30 - 18,30 ve 21 de 

10 ve 12 ucuz matinelerinde 
aon defa olarak 

5 KURUŞLA DEVRlALEM 
TJ: 2193 -

lan yasak edilmiştir. met yoktur.,, 
Matbuatla yapılacak muhaverelerin Paris, 27 a.a. a.a. - 27 Teşrinicvel 

tatil edilmesi bilhassa nazarı dikkati Fransız akşam tebliği : 
cclbetmektedir. Zira İsviçrenin, bil • Keşif kollarının ve her taraf top-
yük gazetelerinden bir çoğunun, Al- çusunun faaliyeti artmıştır. 
manyad~ muhabirleri vardır. !rlü:ademeler St.!zlC?§ıyor 
Resmı muhavere~ere gelin~e, şura- Paris, 27 a.a . - Ha\>'as Ajansı bil-

sın. ~ay~etmek . lazı?1dır k:, Bern diriyor : 
harıcıyesıyle lsvıçrenın Berlın elçi • 1 Mevziler arasındaki k 'f k 11 
r~· d k' ··k·1 1 ~ .eşı o arı 
ıgı_ arasın a ı mu a eme .er, normal müsademeleri gitgide sıklaşmakta ve 
şekılde devam eylemektedır. bunların neticesi ola h b 1 • J • • • n mu a ere er 

Bır •V~ ga:zete•ının lıkri gitgide daha şiddetlenmektedir. 
Stokholm, 27 a.a. - Son zamanlar- .Fakat, harbe iştirak eden k tl 

d ı ·· ·· ·· uve e • 

d
a 

1
a ma~ sabns

1
urunun çok z_iya~e şid- r~n git~idc daha ehemiyet kesbetme-

et enmış u unması keyfıyetı, çok sıne ragmen, keşif kollarının yautık 
zaman evcl hazırlanmış olan tedbir - lan bu harekat sırf ı 11· b' • • 
1 . b'k" ld w ma ıa ı ır mahi 
erın tat ı ı o ugunu ve yakında ya· yeti muhafaza etnıekt d • 
1 k . 'k e ve sa ece ta 

pı ~ca ge?.ış mı yasta bir taarruz ile biyevi bir alaka taşımakt dır. H . . : 
katıyen munasebettar olmadığını ya- taraf, birbir in in me ·ı . . er ı ı 

"W bel d ,, vzı erını ke ~ 
z_an ag_ . a .. et gazetesinin Ber • çalışmakta ve pek ufak dahi ş~.e 
lın muhabm toyle diyor : tün haberler bu . t' olsa, bu-

"Y k d b"" ··k · m ızar dcvres' d 
. • a -~n a ~!'1 hır taarruz icra e- bilhaua ehemiyetle kar ıl ın e 

duec. .. .,.ne de.alet eden hiç bir alt • dır. § antnakta • 

l 
ha: 

tuk 
s 
ek 

k 
hf 
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GÜMRÜK VE JNHISARLAR V. 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara inhisarlar Baımüdürlü-

fünden : ; 
l - Gümrük ve: inhisarlar Vekile· 

tinin tahtı i galinde bulunan lnhisar 
lar Umum MUdUrlUk binasında 1928 
lira 2 kuru tan ibaret keşif varakası· 
na göre yapılacak tamirat 2490 sayı
lı kanun hükiımleri dairesinde açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

karaya gelmelerini temin için Ankara 
- Mamak - Ankara araaıncla pazardan 
gayri gfinlerde işlemekte olan 1744 
ve ti45 No: Ju banliya trenleri 31-10· 
939 tarihinden itibaren mektepledn 
açık bulunduğu gUnlerc münhasır ol
mak üzere Ankara • Küçük Yozgat 
Ankara arasında 1744 ve 1747 No. lar 
tahtında ve mekteplerin kapalı bulun
duğu günlerde de eskisi gibi Ankara
Maınak arasında li44 ve 1745 No: lu 
banliyö trenleri işliyecektir. 

Ltanbu1 

Şartıwnc 
bedeli 
l.ıo 

1,13 

ln~aat münakasası 
Belediyeainden : 

tık 
teminat 
1661,54 

1688,38 

kejİf 
bedeli 

22153,93 

22511,67 

Beyollunda. tünelde belediye soka -
ğında ~ptırılacak tahsil ıubesi bina
Sl 

Fatihte yapılacak belediye tahsil ıu
besi binası. 

Kqlf ~delleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yaztlı İJlcr lrapah 
zarf eksiltmesine konulmu}tur. lbale 31.10.939 sah günü saat 15 de !stan
buı. belediyeai daimi encUmeninde yapılacaktır. Taliplerin ihaleden sekiz 
gün evci fen i~leri mildilrlllğüne müracaatla alacakları f ennl ehliyet vni· 
kalan ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 No.lu kanuna göre 
hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar lstanbul be-

Demirvetahta fabrikaları T. A.Ş. Ti. 
Şirketimiz bilhaaaa Ziraat Bankuı ve Eti~la Türk 

Ticaret Bankaaı'nın iıtirakiyle kurulmuıtur. 

ADAPAZARl'ndaki FABRiKAMIZ: Dökümhane, maran· 
ıozbane, demirhane 'Ye atelyeden mürekkep olduğuna ıöre bü
yük .e küçük bütün demir ve tahta itlerini tam bi:r muvaffaki
yetle başanr. Kereate · kurutma hususunda mütehıaasr&tır. Bu 
mevzular üzerindeki her türlü ibtiyaçlarrıuz için: D E T A ı 
DEMiR VE TAHTA F ABRIKALARI T. A. Ş. Adapaz:n· Mer
kezi ANKARA Yenitebir ARDA Apartmanı 3. No: lu dairede 
adreaine müracaat edebilirsiniz. Memnun ka lacak$mız ...• 

2 - Açık eksiltme ve ihale 16-11· 
939 tarihinde perşembe gilnil saat 15 
de Bankalar caddesinde 1nhiaarlar 
Bq müdürlüğü binasında toplanacak 
komisyonda icra edilecektir. 

1 i44 katarın An karadan hare Jetti la 

at 4,47 ve Küçiik Yozgat'a da muvasa
latı saat 6,23 dür. 

1747 katarın Yozgattan hareketi 
6,30 Ankaraya muvasalau 7,43 dtir. 
Sayın halka ilan olunur. (5564) 

3- İlk teminat parası 144 lira 60 --------------
kuruıtur. 

4 - Tamirat i~nin ke if varaka· • ANKARA VALILtCI 
aıle, kırokisini, fenni •e idari şartna- ---------------
melerin[ ıitııdiden görmek isteyenle- Bina yıktırılacak 
rin her gun Ba MUdürlU ümüz mu-
hasebesine milracaatlan ilan ol nur. Ankara V aliliginden ı 
(SSS7) 15514 l - Hususi muhasebeye ait Keçiö-

VAKIFLAR U. Md. 

Memur ah nacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğün

den : 
Vakıflar Umum MUdlirlUği! Em-

1Ak kaleminde münhal olan 20 lira 
maatlı memuriyete milsabaka imtiha· 
nı ite bir memur alınacaktır. İsteyen 
Jerin ibru edebilecekleri vesikalariy 
le beraber 28.10.939 cumartesi günü 
saat onda zatişleri müdürlüğüne mn
ncaat etmeleri. (5567) 1S51S 

DIV ANI MUHASEBAT 

Karar tebliği 
Divanrmuhaaebat Reialiiinden: 

Maraı Belediye muhasipliğinin 935 
yılı idare hesabı ilznine tanzim olu· 
nan 705 uyılı iliınla cem'an (S) lira 
84 kuruıun Muhasip Nebilden mün· 
feriden uızm" nen tahsiline hilkmolun 
snuıtur. 

:Mczktır ilamın tebliği zımnında 
ıerek idari makamlar ve gerek polis 

rende Kıılar p1narı mevkiindelri mai· 
liinhidam eski ki lise binasının enr.m 
talibine alt olmak üzere yıktmlmau 
pazarlığa çıkanlmıştır. 

2 - İhalesi 2. ıı. 939 perşembe gü· 
nü sat 15 te vilayet daimi encilmc:nin· 
de yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 230 liradır. 
bteklilerin ehliyet vesikaları w 

~ 7,5 teminat mektup veya makbuz· 
lariyle ihale günü daimi encümene 
şartnamesini görmek lstiyenlerin hu· 
ı;usl muhasebe tahakkuk müdürlüğü
ne mUracaatları ilftn olunur. 

(5319) 15275 

Arsa sahiplerine 
Ankara Va1iliiincl : 

Belediye hudutları dal1ilinde arsa
lar sahiplerinden bazılarının ikamet· 
lerini tebdil etmeleri hasebiyle vergi
leri tahıil edilmemlı olduğundan bu 
gibi arsaların müterakim borçların· 
dan dolayı mülkiyetinin satılmasına 
zaruret haaıl olmuttur. 

Buna mahal kalmamnk üıere ver
gileri ödenmcmi• aru sahiplerinin 
mensup oldukları tahsil JUbelerine 
müracaatla borçlarını ödemeleri ilan 
olunur. (5558) 15503 

vuıtuile yaptırılan arqtırmalara rag ---------------
men adı geçenin adresi tesbit edile- ANKARA BELEDiYESi 
mediği cihetle ilamın tebliği müm- -------------
kin olmadılından tebliğ makamına 
kaim olmak Uzere Hukuk uıuJU muha 
kemeleri kanununun 141. el maddesi 
pregince keyfiyet il n olunur. 

!ıbu ilin 26 Teırin 1939 tarihinilen 
lttbaren Daire dahtıinıle1d levhaya a-

lmıftır. (5565) 15519 

P. T. VE T. MODORLOCO 

2 llo. h fincan ahnacık 

P. T. T. Levaaun Müdiirlüğün· 

·- 1 ı - Talibi çıkmayan 78000 adet 2 
No: Ju fincanın ihalesi 4- ikinci et 
rbı 939 cumartesi günU saat 11 de An· 
bra P. T. T. Umum Müdürlük bina
aındakl satın alma komisyonunda ya
pılmak Uzere eksiltmesi on gUn uza-
tılmııtır. 

Muhammen bedetl (19500) muvak-
kat teminat (1462) liradır. 

2 - istekliler, muvakkat teminat 
tnakbus veya Banka teminat mektubi 
le kanunt vesikalarını hamilen mez· 
kCır gün ve saatte o komisyona müra· 
caat edeceklerdir. (5539) 15509 

POLiS 

Elbise yaptırılacak 
Emniyet Umum Müdütlü~ün 

tleıu 
ı - Zabıta memurları için (kumaı1 

umum mildürlükten verilmek ve diğeı 
levuımı müteahhide ait olmak üzere) 
azı 600 çoğu 800 takım ınaa kaıket kıt· 
lık elbisenin di.klm ltl 3-11-939 tari· 
hine tesadUf eden cuma günU saat 15 
te açık euiltnıe ile mi.lnakasııya kon• 
lrlU§tUr. 

2 - Beher takım elbise için 2 met 
re iO santim kumaş verilecektir. 

a - Dikim iıi için 575 kuru~ fiat 
biçilen elbiselere ait nUmuneyi gör
mek ve prtnameyi almak istiyenlerin 
umum müdUrlük ıatın alma komisyo· 
nuna mUracaa lan. 

4 - Eksiltmeye gir"c.eklerin 35 1i 
ralık muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubu ve 2490 sayılı kanu· 
nun 4 lincU maddesinde yatılı belge· 
lerle blrllkte tayin edilen gün ve sa 
atte komisyona gelmeleri. (5361) 

15311 

O. DEM1RYOLLARI 

Alakadarlara 
D. O. Yollan Umum Müdürlü· 

f6nden ı 
XüçUk Yozgat - Ankara arasında

ki mektep taltbcl ... inin vak inde An-

Kömür alt nacak 
Ankara Belediyesinden : 

ı - BeJe<liyo daire ve guabatı için 
alınacak olan (.7500) lira ldymeti mu
hammeneli (250 • 300) ton Karabük 
kömürli on bet gün müddetle ve ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konuİ· 
muştur. 

2 - 1balca& 3.11.1939 cuma ıünü sa
at on birde belediye enclhneninde ya· 
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (562,SO) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle 
rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 3.ll.1939 cuma günU sa· 
at ona kadar teklif mektupaJrını bele 
diye encUtn•nine vermeleri ilan olu-
nur. (5353) 15323 

Pavyon yaptınlacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - AkköprUde yeni teıis edilmi) 

olan 2 numaralı fidanlıkta yaptırıla· 
cak olan oturma paviyonu 10 gUn 
müddetle açık eksiltmeye konulmut· 
ur. 

2 - Muhammen bedeli {1213,95) ti 
ra ır. 

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

4 - KeJif cedveliyte proje ve şart 
ııamesini görmek istiyenlerin her gün 
encUmen kalemine ve isteklilerin de 
7-11-939 •alı gUnil saat 10,30 da beledi 
ye endlmenine mllracaatları 

(S416) 15388 

Kömür alınacak 
Ankara Belediyeıinden t 

1 - Su tııeri MUdilrlliğil için alına 
:ak olan 120 ton karabUk kömUrll 15 
giln milddetle açık elailtmeyc konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (2820) lira· 
dır. 

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

4 - Şartnamu:nı görmek lstlyenle· 
rin her gUn encilmen kalemine ve iı · 
teklilerin de 27-10·93!1 cuma gUnU sa· 
at 10,30 da belediye encUmenine mU· 
·acaatları. (5~18) 15390 

100 metre lastik 

alınacak 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Temizlik çöp arabaları teker 
leklerl için alınacak olan 100 metro 
Iaıtlk on bet gün mllddetle açık ek
siltmeye tonulmuıtur. 

2 - Muhammen bedell (eôO) Ura· 
dır. 

BU M 1 L L İ MÜESSESE 
lediyesi daimi encümenine vermeleri. (8332/ 5256) 15244 Köylü için ideal vaaıfla, bet tiiıfü ARABA ve YEDEK AK· 

SAMI, POYRA, ETOV, KAZMA. KÜREK, ve ç.efitfi ZIRAA T 
ALETLERi ile kolay yanar, ucuz az manaAı mütenevvi boylar
d11 SOBAiar imal etmektedir. 

3 - Muvakkat teminat (45) •• 
4 - Şartname ve numunesini göre 

mek isteyenlerin her gün Encümen 
kalemine ve isteklilerin de 10-11-939 
cuma günü saat 10,30 da Belediye en· 
cümenine müracaatları (5495) .. 15507 

Muhtelif fidanlar alınacak 
Ankara Belediyeainden ı 

alu milyon doku ,.Uı on &ltı bin metre 
makara ipliği kapalı zarf elrailtmesiyle 
&atın almacak ve eksiltmesi 4 - ilı:incı teŞ· 
rin • 939 tarihine raıtltyan cumartesi gil. 
nü Hat 11 de Taksim - A)'upatada jan • 
darma mı.o.taka komutanlığı binuı içinde· 
ki komlıyonumuzda yapılacaktır. 

2 - İpliklerin muhammen bedeli 
"17218" on ycdı bin lk yüz oneekiı lira 
(17) on yedi ve ilk teminau 0291) bın iki 
y(i;ı doksan bir lira (28) yirmi seki:ı ku
nı,tur. 

3 - Şart kiiıdı her "Un komiıyond:ı 
cörfilcbllir. Veya parasıı alınabilir. 

4 - hteklilerin 2400 sayılı kanunun ta· 
rifau dairesinde ilk teminatı da hni tek
lif mektuplarını eksiltme saatından bir 
H at cvcline kadar komisyonda bulundunna 
lan (8467-53lli) JS344 

Satılık : Kiralıl re Satılrlı Ev - Kanldıdcre 
Güven mahallesinde No. 41 içindekilere 
müracaaL 1970 

1 - Şehir bahçeleri için ahnacak 
olan 13980 lira kiymeti muhammeneli 
ağaç ve muhtelif cins fidanlara talip 
çıkmamasına binaen yeniden 45 gün 
milddctJe kapalı zarf uıulile clniltınc 
ye konuımuıı :ur. Dizel makinisti ah nacak 

Satılık - Etlik. aon durakta 6 oda mut
bak Banyo, saireli bathane ve bai ile İs· 
met Pasa M. uıun yol No. 90 B&kkal 
d!iklclnı. TL. 2147 

Kiralrlc - Ba.Jnınhklar lr.u·ıwndıa. 'Ka· 
ranfil sokak 37, 3 -reya 4 senit odalı lml
laruşlı bir daire kiralıktır. Tel; 22'74 

3981 
KlralıJ: - Yeoitehlr Olpnlar ...w.& 

No. 3 iiat kat iıç oda bol u. 191S 
3882 2 - İhalesi 15-12-939 cuma gUnU sa 

at 11 de Belediye Encümeninde yapı- Eskitehir Tayyare Fabrikuı Di· Sautrl - Yenİ$chlt Atatürk Bulvarı 
civarında ayda 600 lira ırath apartman. KJralıl - ı, 2. 3, odalı banyo, ı.a....-. lacaktır . l rektörlüiünden : 

3 - Muvakkat teminat (1048,50) li- Fabrikaya imtihanla Dizel makinis-
radır. ti alınacaktır. Yapılacak imtihanda 

İstanbul puta aalonu sokak sanayi ca.ddo- mutfak. Belediye arkumda Bımd ' 
ti No. 82. Tel: 19!13 3905 apartmanı aaat 7 den 19 a telefon: ı.54 .. 

dilmesi. "91 

4 - Şa:tname ~e liate~ini görme~ ~uvaffak olanlara 75-108 lira aylık 
lstcyenlenn hergun Encumen kalemı ucret verilecektir. İıtcklilc:rin a§ağı
ne ve isteklilerin ~e. ihale günü olan ~a ya.zıh evrakı miisbite ve dilekçe 
15-12·939 cuma glinu saat 10 kadar ılc E kişehir Tayyare fabrikası Di· 
teklif mektuplarını encümene verme- rektörlüğilne bizzat müracaatları. 

Satı/tir - lımetpaıa caddttlndc konfor· 
la bir binı &atılıkur. İstanbul pasta salo· Kiralllı J odalı dair~ - Yenltebtr JtJ. 
1111 ıokak Sanayi c:addeal No. 82 M. Tel: ırlay N ecatl bey c.addest, Çelllı:blo • • 
1953. 3908 katı No, 7 liıt uı. 4111 

Sattlılı - Kavakhdere asfaltıua on met· Kiralık - AtıfbeJ' maball.ınde J>eml.ro-
n rn~ fede konforlu apartman 11hlıkur. lcöpr de bahçe içinde 857 No. baae ~ .. 
lst.anbul pasta salonu Senayi caddesi No. lıkur. Ziraat Veklleti oorrak ınlc" 'w 
82 M. Tel. 1953 3907 müncat. Telefon: 5697 4001 leri ilin olunur. (5514) 15508 Nilfua cüzdanı, Bonservis, Aşı ıe-

Sıulılr Apartman - K. oj'lan caddesin
de altındı 4 dukklnlt ayda 520 lira icarh. 
Sanayi caddesi. No: 82 Tl: 1953 3929 

VILA Y.ETLER 

inşaat münakasası 

Mardin D. Encümeninden: 
Eksiltmeye konulan it: Mardinde 

yaptırılacak memleket hastanasinı.,, 
bir kışım inşaatı (19999) lira 53 kuru. 
kc_şif bedeli üzerinden k palı zarf u
suliylc eksiltmeye çıkarılmı§tır. 

2 - İhalesi 31.10.1939 salı günü aaat 
on altıda vilayet daimi enciimenince 
vilayet makamında yapılacaktır. 

3 -Eksiltme ve fenni prtnaıne ile 
buna müteferri di r evrakı lstiyen· 
ler vilayet daimi encümeniyle nafıa 
dairesinde görebilirler. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin· 
den en az 8 gün c:vel bir istida ile vi
layet makanına müracaatla bu gibi in· 
şaatı yapabileceklerine dair müteah
lik vesikası almaları lazımdır. 
5 - Eksiltmeye glrecelclerin dördün· 
cil maddede bahsedilen vesika ile 939 
senesine ait ticaret odası vesikasını 
ve 1500 Jirahk muvakkat teminatları
nı havi olarak 2490 ıayıh kanunun ta
rif atı dairesinde hazırlıyacıkhm ka
palı zarflarını 2 nci maddede yu1h 
vakitten bir saat evellne kadar daimi 
encümen reisliğine makbuz mukabilin 
de vermeleri lbımdır. Postada vaki 
teahhürlcr mazc.r~t addedilmez. 

(5262) 15208 

inşaat münakasası 
lııtanbul P. T. T. Müdürlüiün· 

L n: 

R. Hisar P. T. T. merkeı binasının 
y nlden inıası iji kapah zarf usully
le ekıiltmeye konulmugtur. 

Eksiltme, 1.11.1939 çarpmba günil 
a.at ıs te B. Postane binası birinci 

icatta P. T. T. müdlirlüğü odasında 

toplanacak ahm satım komisyonunda 
yapılacaktır. Kefif b'deli "21405" lira 
16 kul'Uf, muvakkat teminat "1605'' 
Ura "39" kuruttut. 

isteklilerin mukavele, eksiltme, ba· 
yındırhk iı1eri genel, husuat ve fennt 
ıartnameleri, proje, kttif ı.ulasasiyl' 
buna mUtcferri diğer evrakı "107" ku
ruı mukabilinde almak ve muvakka 
teminatını yatırmak üzere çah_ım 
günlerinde mezkUr müdürlük iclarS k 
lem levazım kısmına, eksiltme saatir 
den bir saat evetine kadar, en aı l 
bin liralık bu iıe benzer iş yaptığın 
dair idarelerinden almıı olduğu vesi 
katara istinaden İstanbul vilayetin 
den eksiltme tarihinden en u 8 gün 
evel ahnmıı ehliyet ve 1939 senesine 
ait ticaret odaaı vesikası ve muvakkat 
teminat makbuzu veya banka teminat 
mektuplarını havi kanunun tarifine 
g8re hanrlanmıt mektuplannı ıözü 
geçen komiayon baıkanlığına No.Jı· 
mıılrl uz mukabilinde tevdi eylen- · 
· i. (8359 - 5295) 15252 

Malcara iplili alınacak 

latanbul Jand rma Satm Alu 
i yoaund n ı 

ı - lılulal•lif rcııktc (fU16.000) kuk 

badctnameıti. HUsnUhal kiğıdı (Em
niyet Müdürlüğünden) 6 adet vewika 
fotoğrafı. 15368 

Okul inası y ptırılaca'ı 
Eakitehir 

den : 
Nafıa Mqdürlüıtin· 

Sivrihisar kaza merkezinde (20934,10) 
Jıra kC§ıf l.J .. uellı ı k okul ınşaatı 2~. 
10.193!J tarihinuen 20.11.1939 pazartesi 
günü saat 14,30 a kadar kapalı zarf u
ıuliyle eksiltmeye .konulmuıtur. Ek· 
ıiltme vilayet daimi encümeninde ya· 
pılacaktır. 

Muvakkat teml~t (1570,05) liradır. 
Bu ite ai evrak: Proje, keıif hula· 

Başı, hususi fenni şartname, vahidi fi. 
at listeıi, bayındırtık igleri genel §arı 
name ve yapı işleri umumi fenni şart 
namesinden ibaret olup her zaman Na 
fıa MtidürlüğUnden görüJebilir. 

lsteklierin benzeri itleri ya tığı 
dair en ıu 15000 liralık vuikaya isti
naden sekiz gün evci vilayete .müra· 
caatla alacakları ehliyetname ile tica
ret odası vasikasınt tek.lif mektupla
rına eklemeleri ıarttır. 

Sıtılılr Hıs~e - Yapılmakta olan balı • 
ı;eli evlerden B ve C tiplerinden aatıhk 
hisseler vardır. Tel: 2~6 Bayram C No l 

3949 
S•rtlılr Apartm•n - Balıkpuarın.da 4 

kat 4 daireli bir apıtrtman.hk arsalı 240 
lira icarlı %40 borçlu konforlu Tel ı 2406 
Bayram C No. ı 3950 

Satllıi Auıılar - Cebeci, Yenltchir, 
Maltepe, İstasyon arkalarmda imarcı par· 
adli ehven bedellerle Tel: 2406 Bayram 
C No. 1. 3951 

Saultlı Apartman - Atatürk Bulvann
da 7 daireli 485 lira le.arlı yolculuk dola· 
yısiyle Tel: 2406 Bayram C No: 1 3952 

Sıurlrl Apartmınlat - Yeniıebir.de. Ce· 
becldc, Ank.aranıo her tuahnda iıtenileıı 
bedellerle ev, apartmanlar Tel: 2406 BaJ
'"Am C No: l 3953 

Sattltlc - Her nevl k:ollekslyon put1ıuı 
şatmak ve alınak ııtiyenlerin Yeniıebir 
Karanfil ıwkak Öuoy Ap. S No.lu dairede 
Ertuirul Ö11oya müracaatları. Tel: 2138 

3071 
Acel11 Httlılt arsa - Maltepenln en hl

kim yerinde 580 M2 aru. llY&UD fiyatla 
verilecek T,ı : 1538 3915 

Satı/ılı: arsa - İstaayon arka. ında imar
ca panellenmiı kilçük ça rta Tel: 1538 

3!1811 

Sıulıl Motoıiltler - 12.5 beyılr 4 n
manlı üıtten ıüpap aı temiz kullanılm.ı,, 
Halkevi asfaltı Balcılar Ap. Kapıcıya ve
ya Tel: 3460 dan 243 çe müracaat 3997 

Satı/ılı - Ka .. klıdere Güven evlerin • 
den k:lrınz konforlu ev yilıde elliıi peıin 
diieri 12 senede ödenecek. Sanayi cıd. 
No: 82 Tel:19S3 40211 

Kir/ılı uc~ ve .rüzlJ/ oda - BeWır lılr 
bay veya talebe için (Yenlıehlr uı. .._ 
matı civarında) Devlet thumda a..lm 
Bilıen'o miltacaat. «191 

Klrılıll. - Balwılıklar karım Ala)> 
sokak 10 numarada 7 oda bodrum-.. ... 
sair konforlu ml.ıııtakil bir oY. t,indekfl .. 
re her ıün 14 e kadar mliracut. Tolofoa 
5575 400G 

Kirılıll. - 3 oda bir mutfak m6atakil 
Uıt kat elekulk ve ıuyu var. R111 .efareti 
karım No. 58 Telefon: 3271 Mwıtafa Da
nı. 4008 

ICiralılı Dair11 - Yeııi~ir Deminape 
Ekonomi ıokak Noı 21 A 3 oda. ban70. 
mutfak, hela, bıılkon, m.Uracut D. D. Yol
ları mağaza ıcfi. Tel: 1797 4010 

Kirılılı - Bahçeli evler D. 4 tipi 30 
numaralı e•, mazbut bet oda mupmba dö
ıell bilttin konforu haiz. Telefon: 1Jl7 

4012 
Kiralık dair• - Maltepe aon dara& aa • 

f11ltta 4 No.lu apartma.Dm üet katında S o
da l hol 1 hizmetçi odası konforlu 2 ülre 
kiralıktır. lı;indeltilere müracaat. «>16 

Kiralık oda - Ardll:ve urayı br.-mda. 
Ankara puıa salonu liaerinde Çulha adı 
Ap. No; l kat 2 ye mllracaat. 4017 

Kirlıl - Ebvcn llytla ilç odalı a.Jre 
Yen.ltehir troa. llôpribıii yanı Telpa ai • 
derken llk~ sokak No. 20 Mahfı- ıt.a .. 
partmana müracaat. 4040 

Kir•lılı ıflze/ odalar - Giive:ıı %1W7da • 
oma yakın "'1netll handar silael mmua
rah odalar müııa1t kira Ue. Sel&nik C8ddesi 
No, 16 4041 

R.irablc - Devren acu ff)oatla ı oda, 
hol, banyo, alcktrlk, bavacuı Bakanlık. 
lara S dakika. Rus ıefarcıtf aricut B VMfi 
Ap. 2 ci kat. • 4043 

Kirılii - Cocu.ba.ruı beıılıır•i irartı • 
srnda nezaretli ve arilttaı.idatlı 4 odıa.. 4044 

Mektuplar yukarıda yızıh ihale ıa 
atinden en u bir saat eveline kadar 
makbuz mukabilinde daimi encümen 
rlyuetlne tevdi edilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektuplar muhUr mumu 
ile milhllrlü '~ iadeli teahhütlil ola· 
caktır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (5463) 15412 

Sıııl11c hiss~ - Yapılmakta olın bahçe-
li evlerin ber tipinden nulık bi11eler. ı.. Kiralık Od• - Bir klli ı,i.n mobl.U. Jra
u.nbul pasta 11lonu yanmda Sena1i cad. lorlfedl, odada alrarwu ban70da aıc:ak 11L 
No: 82 Tel: 1953 4027 30 Xbnu Öıelp No. il YenilfClhir. 4045 

Kapalı eksiltme ilônı 
Kocaeli C. H. Partili Baıkaıılı

fından ı 

Satılık arsa - Etlik ap;ı Eilencede 
10 dönüm gayet acıa fiyatla. Sanayi cad. 
desi No: 12 Tel: 11153 '4021 

Satılılı Kösi - Keç{ören asfalt yol D· 
:zerinde 1700 M. anııiyle ballı tatlı ıulu. 
Sena7i caddesi No: 12 Tel: 1953 4029 

Kapalı zarfla eksiltmeye konuldu· 
ğu halde talibi çıkmıyan 46957 lira 27 
kurut kc§if bedelli İzmit Parti ve Kiralık : 
Halkevi binası ikmali in9aatı 24-10· -----
939 dan itibaren 15 gün daha kapalı 
ekı[ltmcye konmuıtur. 

Mukavele, ekıiltme projeleri ft bu 
ite ait evrakı keşfiye Nafta MildUrlil
ğUnde giSrUlebilir. 

Muvakkat teminat 3521 lira 79 ku-
tftur. . 
lsteklllerin teklif mektuplarını ve 

laf ıadan almıı olduktan veıikalara 
•tinaden yUksek mühendis veya mi
lat kullanacaklanna dair vesika ve 

Kiralllt Daire - Yenitehirde Dilemen 
caddesinde Yiı sokak Kvegil Ap. daire 3 
4 oda 2 No.ya müracaat. S890 

lC.irılıl: - Altı oda blr salon kat kalo
rlf eri. telefon tam konforlu apartman Y•· 
nltehlr Sözenler caddesi Yit sokak 10 Te· 
lefon 3026. 31594 

Kiralı! A,,.rtmaa - Genlı 4 odı •.L 
Sabit iki ıardirop ı büfe her tlirlil konfor 
cihaı ve teıi11tı, fevlralide nezaret, lç ba. 
:ınhk lcarıuıı Kızılırmak •okak 4 Tel : 
6040 J909 

39 yılına aid ticaret odaaa ki"ıtları Kiralılt - Jandarma enıtitilsU yanında 
kk 6 vck&lctlere bet dakika mesafede yeni ya. 

e muva at teminat mektupları ile pılan Koçak apartmanındı s •er odalı dal· 
irlikte 9-11-939 perıembe gilnU saat reler 30 • 45 lira. Yolu yapılmaktadır. l • 
1 de kadar İzmit Halk PartiBI ihale çlndelrllcre mllracaat. 31135 

')mis\·onunıt müracaatları lazımdır. Kitalrl: Daire - Ymlıeblr Demirtept 
.3890'~ (5569) · · Urunç sokak No. 2 • 1 ıpartmanda 4 odı -

l SSZO lı ve hoJIU bir daire. Her ıamın ırörU!Ur. 
Tel: 1348. 3941 

Marta yapt1rılacak Kira/ılı Ap. - Yenlıehirde Yilkıel Cad. 
Mimar Kemal mektebi karım bahçe için
de bü,.Uk nlon 4 biiylik l küçük oda par
ke, konfor. ı el kata müracaat Tel: 3362. 

Gt liz Belediye Riyasetinden ı 3115S 

Memleketimizin (3500) lira ketifli Kira/ılı - Yenltehlrde Meırutl7et eıd-

palı zarf uıulile ekailtmiye konul- le'i Konur aokak No. 18. Oeniı 4 oda ı 
hol çok lrullanıılL Uıt lrıta mUraeut. 

nut olan hali hazır harıta işine talip 3966 
çıkma ığından 2490 sayılı kanunun Kıralılı ucu Dair~ler - Maltepedıı ikı 

oda bir hollü bir oda bir hollU kullanıılı 
40 ıncı maddesine tevfikan bir ay i- iki daire, Görmek için Malteptdıı eebıecl 
çinde itin pazarlıkla yaptınlmaaına Rilıtilye fiyat için Telefon 1440 3967 

karar veril.mittir. isteklilerin bu hu- ı _ J. T~ı. 411 Kiralrlı - Oemlrtepede 
susta ki ,artname ve teferruatını Ge· Ekonomi aolrıin:ıcfa 10 No.lu apartmanın 
~i% be llyeelnde garebllecekl•ri ilin 3 oda ı bo!d.eu ıbıret konforlu kullanııh 

52 l ve neuretlı ıktncl btL AJnca qya yer-
oluoqr. l5 4 lcıri vardır, 1961 

Aranıyor : 

1'~•ılbtar .rur)'or - TennUı: lflndea 
anlar te.ııihtar n teıalbtar ,-amaCma ih
tlyıc vardır. İkinci Analartalar cad. M. 
Galip Çanka7a teralbanesine mtlracaat. 

3864 
Bıyan lıcı arınıyor - Iıddar c:acl. T.rak· 

ya Ap. Kadm ter.ılıl M. Adama mllnca • 
atları. 3898 

Aranı)'or - Satılık arsa. ev, apartman. 
İstanbul paata 11l011u sokak Sanayi cadde· 

11i No. 82 mllracaat. Tel: 11153 1901 

Arınıyor - Dl79rbakırda bir otelde can 
lııacak bir kadm ve erkek pnoolı bir l• 
dare memuruna ihtlyaı; vardır. Dinrbakır 
dı Uru Palasa ıeralti bildirir mektupla 
mUracaat. 3927 

.A r•m;,or - Ulua meydaııma yalrm olen 
yerde 2 • 3 odalı bir daire aranıyor. Gui 
Terbiye Bnatlti1111 öiretmenlerindın Vail 
vaç'a mektupla müracaat. • 3969 

Aranıyor - Bayan ve Baydan ibaret 
bir aile için iki oda veya aile yanmda bir 
reniı oda aranıyor. Tet~af isleri reisli• 
il memuru Muhterem Telf: 1185 

3984 
Arııı17or - Makastar ve i• öğrenmek • 

ıe bı:•al er g{ındcl ;1ı:le c;a\1 l'\'i',k ?>.y:ınlu 
iıteniyor, Yenişehir Yeniıtiln S. N: 15 11 • 
t>ahları müraC'.aat. 4009 
Akordıoa ara111yor - Tango ilcit!cn yu

kan olması prttır. Ulosda (M. Akord yon 
rumuzuna mektupia tnliracaat edilmesi. 

40'.10 
Oda Aranryor - Bir hukuk talebe!i Ye· 

nitehlrde bir oda arı)'or. Mektupla Ordu• 
evl kartıar Meniil apartman kapıc:ı Ah -
mede müracaat. 40 1ı 

iş arayanlar : 
Bir mllrebbıJ'e ıı ırıyor - o: rıomıı1t 

bir alman mürebbi.re yeni dotuıu~ ey• 
ufak çocuk bakım iş'crl arıyo r. Do u S. 
mahalleal Hatıınlye c:amii aok ~ No : S ı• 
müracaat. 39ZS 

Bit 1111U11bbiJ'• iı arıyor - Genç bir a.1-
man miirebbi7e çocuk bıkım İtleri ara • 
maktadır. Ulua da E.S. rwnuzuna rr"' tu,. 
Ja aılln.caat. 4011 
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MlLLI MÜDAFAA 

Toz şeker ahnacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (19558) lira 

olan (70.000) kilo toz şeker, 2 • lkinci~.e'~ 
rin - 939 tarihine rastlıyan perıembe cunu 
nat 11 de kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk temin.atı (1466) lira {85) kurut 
olup şartnamesi her gUn komisyondan Pi· 
rasız olarak alınabmr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dahilinde tanzim edece~ıe:,i kapalı 
teklif mektuplarını en geç bellı gun ve H· 
atten bir saat eveline kadar Kasımpuada 
bulunan komisyon ba5kanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. (8249-5232) 1520l 

Fotin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ınisyonundan : 
Beher c;iftine tahmin edilen fiyatı ~480) 

dört yüz seksen kuruş olan 80.0?,0 çıft A 
tipi fotin kapalı zarf usuliyle mu~akasa -
Ya konulmu tur. İhalesi 6 • 2. teşrın •. 939 
Pazartesi günü ıaat 10 dur. İlk, temınah 
(19.110) on doku bin yüz on lır~dır .. Evİ 
saf ve ıartnamesi 19 on dokuz lıra yırın 
kuruş mukabilinde M.M.V. ut.ın alma ko
misyonundan alınabilir. tsteklılerin kanu· 
nun emrettiği belgelerle ihale aaatmdar! 
bir saat evetine kadar M.M.V. aatm al • 
aıa komiıyonuna vermeleri. (5363) 15325 

Fotin alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

tniayonundan : • 
Beher çiftine tahmin edilen fiya.tı ~400) 

dört yüz kuruıı olan 120,000 yüz yırmı ~in 
çift B tipi fotin kapalı zarf uıuliyle mil • 
~kasaya konmuştur. }h~lesi 6 • 2d·i teilk 
rın - 939 pazartesi gunü saat 11 r. • 
temin.atı (22.950) yirmi iki bin ~okuz ~z 
elli liradır. Ev11f ve ısartnamesı (24) yır
tni dört lira mukabilinde M.M.V. sat~n •.1-
ına komisyonundan alınabilir. ~steklılerın 
kanunun emir ettiil belıelerle ıhale ıaa • 
tından bir saat eveline kadar M.M.V. ıatın 
alına komisyonuna gelmeleri. (5364) 15326 

(amaı1rhk bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

trıisyonundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiYf:U 

(23) yirmi üç kuru$ olan 1.500.000 bir mıl
Yon be$ yüz bin metre çamaşırlık bez ka
palı zarf uıuliylc münakasaya konmuı 
tur. İhalesi 9 • 2. teşrin - 939 pereembe 
&ünü saat on birdir. İlk teminatı (17.550) 
on yedi bin beş yüı: elli liradır. ~vs:ıf ve 
ıartnamesi (17) on yedi lira ylrmı beş kuru, mukabilinde M.M.V. 11tın ılma ko • 
nıiayonundıın alınabilir. İsteklilerin kanu
nun emir ettiği belgelerle ihale saatından 
bir saat evetine kadar M.M.V. satın alma 
komi5yonuna ıırelmeleri. (5365) 15327 

30.000 (iff yemeni alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

trıisyonundan : 
Beher c;iftine tahmin edilen fiyatı (225) 

iki yüz yirmi beş kunll olan (30;,0?0) otuz 
bin çift yemeni kapalı zarf. usulu ıle ~ii. -
nalcasaya konmuştur. İhale~ı 15 - 2. teş~ın • 
Pazartesi ıünü saat 15 dır. İlk tem~natı 
(4625) dört bin altı yil:ı yirmi beı lira -
dır. E"af ve şartnamesi (340) üç yüı 
kırk lrut'Uf mukabilinde M.M.V. 11tm alma 
komisyonundan alınabilir. İsteklilerin ka
n~n emretti~! belgelerle ih.ıe ıaatından 
bır aaat eveline kadar M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. {53156) 15328 

20.000 (iff ~iıme ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı (820) 

tekiz yüz yirmi kurus olan 20.000 yirmi 
bin c;ift çizme kapalı zarf uıuliyle mü -
nakasaya konmuştur. İhalesi 15 - 2. te:ırin -
039 pazartesi günü saat on dörttür. İlk tı;· 
minatı (9.450) dokuz bin dört yilz elit l.ı· 
radrr. Evsaf ve şartnamesi (820) ıekız 
yüı yirmi kuruş mukabilinde M:M.V. sa -
tın alma komisyonundan alınabıllr. t~tek
lilerin kanunun emrettiği belgelerle ıhale 
uatındın bir aaat eveline kadar .M.M.V. 
satın alma komiıyonuna vermelerı. 

(53157) 15329 

Jenaratör alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

miayonundan : . 
1 - Bir adet benzin motorıyle akople 

çalıııır jenaratör paı:arlıkla satın alına~a~ 
tır Muhammen bedeli 1100 lira olup atı 
te~inat mikdan 165 liradır. Pazar!ıiı 
31-10-39 salı giinU saat 15 de vekllet aa
tm alma komisyonunda yepılacaktı~. 1 sttk 
lilerln kati teminat ve k~nunı d ~~~~~ 
riyle muayyen saatte komııyon a 
malan. 

(5500) 

Sedye kolu alınacak 
M. M. Vekaleti Sa.tın Alma Ko· 

nıisyonundan : . ıso 
Beher çiftıne ~ahmin edile~u fı{~uikinci 

kuruı olan bin çıft ıedye. ~.0 aat ıo da 
teşrin - 039 çarşam~a /un:aıa:lıkla satın 
M.M.V. aaun alma 0 • a 5 liralık te 
alınacağından istekliler_l.n :; ıaatındı M 
minatlariyle pazar ık cun unmalnrı. 
M.v. satın elma ~o.da bul 15455 

(5501) 

Lôma demiri alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko• 

ıniıyonundan : 1 k 3000 kilo 
S 1 d kullanı acı 

edye ı""!a ın c k 1 2 • ilclnci tctrln • 
lama demin pa~~r~ı :at 10 da M. M. V. 
939 perşembe gunu rlıkla satın alına -
&atın alma Ko. da paza ua yen ·~ııtta M. 
cafrnclan istekliler~ dr;: b~lunma.arı. 
?.ı. V. satın p\ına n.0 · 154Sll 

's.502) 

Kürek ve azma sapı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

hlisyonundan : 000 adet kUrek il· 
Numunesine gore 60. 

1 
.-pı pazarlıkla 

tıı ve 30.000 adet 1ı:azm 
liltın alınacaktır. rine (11), kunıa 

KUrek ı;apları~ın b,e13h)e kuru& fiyat tah 
U.plarının beherınc 

nıın edllmiştir. arnb• gilnü saat 
Pazarlığı: 1-11-939 çarı 

H dedir. . lUP nl.imunesl 
Katt teminatı 1575 )ıra. 01 rin muayyen 

komiıyonda gorüfiir. TalıP Ael l{o dıı bu· 
C n ve saatte M.M.V. Sa. ' ' 15457 
lunmaları. (5506) 

Tıbbi eua ve alat ahna<ak 
M. M. V eki.leti Satın Alma Ko-

misyonundan : . 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 3295 lira 

olan 283 kalem tıbbi ecza ile bakteryo -
loji göz kulak, burun ve bevliye aletleri 
3 _ 'ıkinc

0

i teırin - 939 cuma ıünü saat 11 
de Ankaradı M.M.V. satın alma Ko.da 
paı:arhkls satın alınacaıi;ından isteklilerin 
494 lira 25 kuruşluk teminatlariyle birli:t· 
te pazarlık gün ve saatında Ankarada M. 
M.V. aatın alma K.o.da bulunmaları. 

(5503) 1S488 

ldrofil pamuk alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Beher kilosun tahmi~ e~ilen fiy~tı ~30 

.. tuz kuruı olan yırmı beş bın kılo 
rdur~fiı pamuk 7 - ikinci tesrin - 939 salı 
günü ıaat 10 da Ankarada M.M.V. satın 
l K da Pazarlıkla satın alınacağından a ma o. • · ti · ı b' isteklilerin 4875 _lıralık temına arıy e ır-

likte pazarlık• giın ve saatında Ankarııda 
M M V ıatın alma ~o. da bulunmaları. 

. . . {5504) \5489 

Battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : . . . 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için 9 

tabitte 193 ton kuru fasulye kapalr zarf u
suliyle ekıilme yapılarak mukaveleye bııi
lanacakır. Evsaf ve şartları komisyonda
dır. Muhammen bedeli 29700 lira ve illı: 
teminatı 2227 lira 50 kuruştur. İhalesi 1 • 
2. inçi teşrin - 939 çarşamba ıünü saat 11 
dedir. İsteklilerin belli ıün ve saatten bir 
saat eveline kadar teklif ve teminat mek
tuplarını komisyon başkanlığına vermi, o
lacaklardır. (5285) 15225 

Odun ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Tümen merkez birliklerinin ihti • 

yacı için 9 taksitte 2795 ton odun kapalı 
zarf usuliyle eksiltmesi yapılarak muka -
veleye bağlanacaktır. Evsaf ve şartları ko. 
misyondadır. Muhammen bedeli4142S lira 
ilk teminatı 3105 lira 88 kuruştur. İhalesi 
30-10-939 günü saat 11 dedir. İsteklilerin 
ki1nunun tarifatı dairesinde temintt ve tc!t
lif mektuplarının beili ıün ve saatten bir 
saat eveline kadar komisyon ba:;kanlığına 
vermi• olacaklardır. (S286) 15226 

Un a jınacak 
Beher tanesine tabının edılen !ıyatı s7-

kiz lira olan beş bin tane ~att~mye 6 - 1- Ankara Levazım Amirliği Satm 
kinci teırın · 939 pazartesı ıunu ıaat lO Alma Komisyonundan : 
da Ankararla M.M.V. utın al_ma ~o.~a ı - Fethiyedeki kıta tın senelik ihti -

1 kla satın alınacağından ıstelı:lılerın pazarı . . 1 b' l"kt a yacı olan 129000 kilo un kapalı zarf u -
altı bin liralık temınatlarıy e ır 1 e PV- suliy!~ "ksiltmeyr- konulmu•tur. 
rarlık gün ve su tında Ankarada M.M. ' 2 - Sartnamcsi İııp::ırtıır Ti.im. Sa. Al. Ko. 
satın alma Ko. da bulunmaları. 15490 nunda ve lstaı~bul, Ankara Lv. Amirlikleri 

{5505) aatın alma komisyonundaaır. İstekl:\er $art 

Makara ipliği ahnatak 
nameyi komisyon'arda okuyabilırl-r. 

3 - İşbu 129000 kilo unun muhammen 
tutarı 19350 lira on dokuz bin üı:: yüz elli 

M. M. Vekaleti Satın ima Ko- liradır. 
-t - Şıırtnamesin<lcki yüzde yirmi bet; 

misyonundan : . miktar fazlası dahil o!du~u halde teminatı 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 3540 lıra 14Sl lira 25 kuruş. Bin dört yüz elli bir 

olan 24-000 tane 366 metrelik 40 numara lira yirmi beş kuruştur. 
b 2000 tane 91S metrelik 40 numara S - Eksiltme 1-11-939 tarihine tc ııdüf 
b:~::· ve ZOOO tane 457 metrelik 40 rıun;a· eden çarşamba günü saat 16.30 da saat on 
ra siyah ki ceman ~8000 tane ;ııu~~a.:a ıp~ altıyı otuzdn İsparte tüm satın alm ko
liii 31 • blrinciteşrın - 939 13 1 ~nu saa misyonunda yapılacal:tır. 
11 de M.M.V. satın alma Ko. da pazar • 6 - İstekliler l-11-939 c:arşa:nba gunü 
hkla satın alınacr~ttır. . saat ı S.30 da on be$ otur.d:ı teklif mek -

İsteklilerin 531 liralık temınatlan ıle 1 l'lp!arınr İsparta Tüm. Satın alma Ko. 
birlikte pazarlık ıün ve saatmda Ankara· ba~kanlı;i:ına verecek ve yahut ıı:ü:-ıdere -
da M.M.V. satın alma Ko. da hazır bu • ceklerdir. Bu saatten sonra verilen ve ya-
lunmaları. (5543) 15510 but &öndcrilen mektnp!ar alınmıyacaktrr. 

T r k Q h nQCQ k Saat ayarı tüm daire c;aativle vapılacak -

er 1 tır7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ve bilhassa (32) maddesine uygun olmı -

misyonundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 225 

kuruş olan beş bin çift hasta terliği 7 -
ikinci teırin - ııM salı rünü uat 11 de 
Ankarada M.M.V. satın alma Ko.da pa -
nrlıkla 1&tın ılıııacağından iıteklilerin 
pazarlık günü 1687,5 liralık teminatlariy· 
le birlikte meı:kur komiıyonda bulunmala
rı. (5544) 15511 

LEVAZIM AM1RL1G1 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konul • 

muı ve ihale günü talip c;ıkma.dıiından 
bertnucibi kanun tekrar kapalı zarfla ek -
siltmeye konulan Bandırma, Susuılık ve 
Klltahya birliklerinin ihtiyaçları olan 525 
ton un eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Her yere teslim edilecek unların 
miktarlariyle ve muvakkat teminatları a -
§ağıda razıhdır. 

3 - hale 30-10-939 rünü aaat 16 da Ba· 
hkesir kor 11tın alma komisyonunda Ti -

pdacaktır. 
4 - Evsaf ve oartlar htanbul, Ankara 

Lv. lmirliil ve Balıkeıir kolordu satın al
ma komisyonlarında iörülebilir. 

S -Eksiltmeye konulan 525 ton unun 
toptan teklif yapılacağı gibi her. garnizona 
ait miktar ic;ln de ayrı ayrı teklıf ve ihale 
yapı lablli r. . 

6 - Taliplerin muvakkat temınatlarını 
havi teklif mektuplarını ihale saatından 
bir saat eveline kadar Balık esirde ko!. sa
tın alma komiıyonuna makbuı: mukabılın -
de teslim etmeleri lüzumu ilin olunur. 
{Poıtada vaki ıeçikmeler muteber de -
iildlr. 
Muvakkat teminat 
Lira Kuruı 
2015 62 
ız37 50 
1078 13 

(5281) 

Miktarı 
Ton 

250 
150 
1215 

15222 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı 
ı - Kırklareli garnizonu için 120000 

kilo kuru fasulye kapalı zarf usuliyle mil· 
nakuaya cıkarılmııtır. . 

2 - Kilosunun muhanuncn bedelı 14 ku
rut 50 santim olup ilk teminatı 1305 li
radır. Buna dair evaaf ve ,artname her 
.. ün komi~yonda görülebilir. 
u 3 - İhalesi 4 - ikinci tee. • 039 cumar· 
tesi rfınü saat 10 da yapılacaktır, 

4 - Talip olanların kan~nun 2. 3. ma~
delerindeki vesaik ile temınat v~ .teklıf 
mektuplarını havi zarflarını bellı gün ve 
saatten en u bir ııaat eveline kadar Kırk
lareli askert satın alma komisyonuna ver
meleri. (5282) 15223 

yan mektupların sahipleri eksiltmeye iş -
tirak ettirilmeyecektir. (5304) 15255 

Domates saf (ası ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 9000 kilo tomates salçasının açık 

eksiltmesi 2-11-939 saat 15 te Ankara Lv. 
imirliği satınalma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen berlcli 2295 lira ilk te
minatı 17Z lira 13 kuruştur. Sartnamesi 
komisyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla belli vakitte komisyonda bu-
lunmaları. (5310) 15270 

1 nşoat mü na kasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Eskioehir garnizonunda askeri bir bina 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur . 
Keşif, oartnameıi, t~tanbul, ;Ankara L V. 

amirlikleri satın alma komııyonlarında 
görülebilir. 

Keşif bedeli 37959 lira iiç kuru5tur. Mu
klcat teminatı 2846 lira 93 kuruştur. 

va Kapalı zarfla eksiltmesi 6-11-939 pazar· 
tesi ııünü ıaat 16 d~ Eskişehir Lv. A. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Sa. Al. 
Ko.nun 2 ve 3 maddelerinde ya:ıılı veaaik 
ve teminat makbuzlariyle mezkilr gıin 
ve saatten bir saat evel saat 15 e kadar 
teklif mektuplarını komisyona vermiş bu
lunacaklardır. (5385) 15370 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

-Alma Komisyonundan : 
1 - Brliklerin senelik ihtiyacı iı;in yüz 

bin kilo sığır veya bu miktar keı;i eti ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - $artnameıi İııtanbul, Ankara LV, 
amirlikleri ve !sl!ıhiycde tugay satın al
ma komisyonlarmdadır. 

3 - Gerek 11ğır ve gerekse kec;l etinin 
rnuhammen tutar 21000 liradır. 

4 - İlk teminatı 1S75 liradır. 
5 - Kapalı zarf usuliyle e.lı:siltmeıi 8 2. 

ci tcş. 939 çarşamba günü saat ıs de İı
lihiye'de tugay karardhında mütetekkil 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İıtekliler teklif mektuplarım en ı;on 
8 2. ci t~. 939 çarıamba günü uat 14 de 
kadar İılilıiye'de tugay satın alma komi&
yonu başkanlıi\"ına gönderecek veya vere
ceklerdir. Bu satten ıonra ıelen mektup
lar hakkında muamele yapılmıyacaktır. 

(5466) 15415 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 200.000 kilo un pazarlıkla utın •· 

lınacak. Muhammen bedeli 24000 liradır. 
Muvakkat teminatı 1800 liradır. 

2 - Pazarlık 2-11-9311 perııembe g{inU 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komiıyonundan : 

Aşaiıda cinıı u miktarı yazılanların bl zalarında gösterilen gün v~ ıaatlarda iha
leleri yapılacaktır. tik teminat makbuz ve ya mektuplariyle kanunda yazılı ve kanuni 
ikametglh veaikalariyle ihale rünü ihale ıaatinden bir 5aat eveline kadar teklif mek
tuplarını Edirne mil lriyet oairesinde atın alma komisyonuna vermeleri. 

(54tHS) 15415 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminat İhale cünü Saati Şekli 

Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 
Sığı, etı. S00.000 75.000 5.000 7.11.939 15.30 K. zarf 
Sıfır eti 108.000 27.000 2.025 7.11.939 14.30 K. zarf 

6 kalem mutabiye ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 

ı - Eıki&ehirde kara birlikleri ihtiyacı ic;in aıaiıda cins ve miktarı yazılı altı 
kalem mutabiye pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Evıaf n 1mune ve tartnamesi Eski !>ehir kor Sil tın ıılma komiıyonunda görlile· 
bilir. İsteklilerin teminat makbuzlariyle belli ıün ve saatte komisyonda hazır bulun· 
maları. (5530) 15478 
Cinsi Miktarı Tahmin B. Muvakkat Te. Pazarlık Saatı 

Kilo Lira Lira Kr. Tarihi 
Alafranga ka&a~ı 
Çul 
Kıl kolan 
Belleme 
Yem torbası 
Gebre 

2000 1000 75 00 1-11-939 14 
2000 8500 637 50 .. .. .. 14,30 
2000 1560 49 50 H H " 15 
2000 4200 315 00 H H .. 15,30 
2000 1460 109 50 .. .. .. iti 
2000 • 400 30 00 .. • .. 16.30 

ıaat 10 da Edremltte aekert aatmalına ko
miıyonu bina1mda olacaktır. Enaf Ye 
~rtlar her gün İ.I saatinde lromiıyoııda 
görülebir. {5'488) 15435 

Gardrop ve masa ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

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

zarlığı 31-10-1939 saat 15.30 da Ankara 
L V. lmirtiği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - İıteklilerin iuhat almak üzere her 
giln ve pazarlık için belli va.kitte lı:ad te
minatla koınisyona müracaatları. 

(5487) 15483 

Tahmil tahliye işi 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - 6000 ton malzemenin vagonlardan 

yükletme ve boşaltma işi için açık ek · 
siltmesinde talip çıkm:ıdıiından ilk pazar· 
lığı 7·11-939 saat 15 de Ankara LV. amir
lii;i ıatın alma komlsyonunda yapılacak -
ur. 

2 - Muhammen bedeli 2400 lira ilk te -
mınatı 180 liradır. $artnameı;i konılsyon· 
da ıırorülür. İsteklilerin kanuni vesika vt 
teminatla belli vakitte komisyonda bu • 
bnmaları. (5473) 15506 

4 lca:em m ba re malzemesi 
~hna\ak 

Ankara Levazım Amirlifi Satın 
Alma Komisyonundan : 

Heıısıne tahmin edılen tıyatı 30930 lira 
olan (300 arl:a teal:eresi, 300 bobin, 300 çe· 
virecek kolu, 500 kr.blo askı tcr tib:Jtınd::ın 
ibaret) dört kalem muhabere ınah:eme:.i 
pazarlıkla satın alı.nacaktır. Pazarlığı 2-11 
-939 perşembe gÜniı saat 1 l dcılir. Kati 
teminPtı 4539 lira 50 kurus olup şartna -
mesi 1.55 kuru a komisyondan alınır. Ta -
lip erin muayyen vakıtte f,1.M.V. Sa. Al. 
Ko..da bu l ıınnıaları. (5~46) 15512 

Pirinç o ınacak 
Ar.kara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
190 ton pilavlık pırincın K:ıpalı zarfla 

ek ıitmesınde talibi çıkmadığından pa -
zarlıkla eksiltmesi 3-11-939 cuma gi.inü &a· 
at ıs de İstanbulda Tophanode LV. Amir
liği satın alma komisyonunda yapılacak · 
tır. 

Tahmin bedeli 41800 lira ilk teminatı 
3135 liradır. Şartname ve nlimunesı ko.nis
yonda görülür. İsteklilerin kanuni vesika· 
lariyle beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (5555) 1S513 

Patates alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 100 ton patateaın pazarlıiında tek

lif edilen fiyat pahalı görüldüğünden 31 -
10 - 939 saat 14 de pazarlıkla eksiltmesi 
Ankara LV. imirllği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7000 lira ilk te· 
minatı 525 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görlilür. İsteklilerin kanunt vesika ve te -
minatla belli vakitte komisyonda bulun -
malan. (5566) 15517 

• 
1 aı 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ellkiıehir ıarnizon birliklerinde 
yapılacak yol in ası kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmu$tUr. 

2 - Kapalı zari usuliyle eksiltmesi 16· 
11-939 perşembe ğünü saat 16 da Eııkişe
hir kor satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Keııif bedeli 20447 lira 55 kuruş -
tur. 

3 - Muvakkat teminatı 1533 lira 55 ku
rustur. İstekliler kanunun 2 3 maddele • 
rinde yazılı vesaik ve temi:W.t makbuzla· 
rını hamil teklif mektuplarını saat ıs e 
kadar komisyon riyasetine vermiı bulu -
nacaklardır. (5S71) 15S22 

ASKERIFABRlKALAR 

500 adet boı yağ tenekesi 
sahlacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Komia· 
yonund"n : 

Tahmin edilen bedeli (2S) lira olan 500 
adet bo, yat tenekesi Aı.keri fabrikalar 
u~um müdürlüğU merkez satın alma ko -
mısyonunca 7-11-1939 salı ıünü saat 14 de 
pazarlıkla satılacaktır. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan ( ı) lira (BB). ku ~ 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad· 
delerindeki ve ılkle mezkftr gün ve ıaat
tc komisyona müracaatları. (5454) 1S394 

164 kalem makkap ahna<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Komis
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (lS.500) lira olan 
1154 kalem makkap Askert fabrikalar U
m!'m müdürlügü merkez satın alma ko -
mıs:vonunca 8-1 t-1939 çarşamba günü saat 
14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Sart· 
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1162) 
lira (50) kurus 9e 2490 numaralı kanunun 
2 .ve 3 üncü maddelerinı!eki vesaikle ko
mııyoncu fllmadıklarına ve bu isle al!ka
~ar tüccardan olduklarını dair ticaret o-
ı:sı vesikasiyle mezkftr iÜn ve ıaatte ko-

mısyona müracaatları (5409) 1 S420 

500 fon Nitratdösut alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü. 

dürlüğü Merkez Satın Alma Komiı· 
Yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (50.000) lira olan 
500 ton Nitratdösud Askeri fabrikalar U
m!1m Muclürlüğü merkez satın alma ko
mı Yonunca 8-11-1939 çarııamba ıünU aaSt 15.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
k art~ame (2) lira (50) kuruı mukabilinde 
bmısyondan verilir. Taliplerin muvak-

t teminat olan (3750) lira ve 2490 nu
m~rah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
aaıkle komisyoncu olmadıklarına ve, bu iı· 
le alakadar tüccardan olduklanna dair ti· 
caret odası vesikasiyle mezkO.r ıün ve sa
atte komisyona mUracaat}arı. 

(5434) 15421 

HARiCiYE VEKALETi 

Memur ahnacak 
Hariciye Vekaletinden : 

Hariciye Vekaletine 11 inci derece
den mevcut münhal memuriyetlere ta
limatnameeine tevfikan müsabaka ile 
memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 27 teşrini ıani 
1939 pazartesi günü 1.aat 10 da Harici
ye Vekaletinde yapılacaktır. 
Mü~bakaya iştirak için, taliplerin 

memurın kanununun 4 üncü madde
sindekilerden başka aşağıda yazılı ev
safı da haiz olmaları lazımdır. 

Hukuk, mülkiye, ulumu siyasiye. 
iktisadiye ve içtimaiye ve fakülte de
recesindeki yüksek ticaret mekteple
ri veya hariciye mesleği ile alakası 
bulunan mümasil yüksek mektepler
den birinden mezun olmak. 

Müsabaka imtihanı şöyledir: 
1 - Hukuku medeniye. hukuku dil· 

vel, hukuku hususiyei düvel, iktisat, 
maliye ve tarihi siyasi (1815 de.ı zama 
nımıza kadar) hakkında tahriri ve §İ· 
fahi sualler. 

2 - Türkçe ve fransızcadan tahrir 
ve terceme. 

3 -Müsabaka üssü mizanı doldur
mak ~rtiyle en fazla numara alanlar 
kazanmış olacaklardır. 

Müsavat halinde fransızcadan maa
da bir ecnebi lisana '" ıkuf sebebi rüc· 
handır. 

Taliolerin mektep şehadetnameleri· 

askerlik vesikaları, hüsnühal ve sıhat 
ahadetnameleri ile hüviyet cüzdan
ları veya suretlerini isticl,\ ıle 25 ~eş· 
dnisani 1939 aksamına kadar Vekalet 
sicil ve memurin dairesi umum müdür 
liığiine tevdi eylemeleri ve 27 teşrini
ıani 1939 pazartesi günü Ankaradı.o 
Vekalette hazır bulunmaları ilan olu· 
.,ur. (5523) 15465 

ZlRAA T VEKALETi . 
Pulluk, Diskharo ve Mibıer 

ahna .. ak 
Ziraat Vekaletinden \ 

Zirai kombinalar ihtiyacı için k:ıpa 
h zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a 
det S Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Dikshnro satın alınacaktır. 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk
li pulluğun bcherine 600,6 Diskli pul 
luğun beherine 750 ve Uikshar.onun 
bcherine de 350 lira kıymet tahmin e

dilmiştir. 
2 - İhale 14 birinci Hnun per§em 

be günü saat 15 de Ziraat vekllcti bi
nasında müteşekkil satın ,1ma komis 
yonıında yapılacaktır. 

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

4 - Bu makinelere ait idarf ve fen
ni şartnameler zirai kombinalar mil 
dürlüğünden parasız olarak verilir. 

S - Iıtekli !erin kapalı sarflarını 
14 Brinci kanun perşembe günü aaat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
ıaat ıs de 2490 sayılı kanunda yazılı 
veı:;ikalarla birlikte komisyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

Ziraat makinisti 
alınacak 

Ziraat Vekaleti Zirai Kombina
lar Kurumu Müdürlüğünden : 

1 - Kurumumuzca tatbik edilmek
te olan köy kalkınması işlerinde istih 
dam edilmek ve motor, ziraat maki
nistliği ve makine tamirciliğinden im· 
tihan edilrr\ek suretiyle t50·80 lira ay
lık ücretle 10 adet ziraat makinisti 
alınacaktır. 

2 İsteklilerin Ankarada Yenişehir
de meşrutiyen caddesi köşesinde zi
rai konminalar kurumu müdürlüğüne 
15.11.1939 tarihine kadar müracaatları 

ilan olunur. (5519) 15466 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Sabhk ~am tomruğu 
D~rsunbey Alaçam Devlet Or· 

man lr-letmeai Revir Amirliğinden: 
1 - Dursunbey devlet orman işlet· 

mesi istasyon deposunda istifte mev
cut (762) adet muadili (443) metremi
ktip (613) desimetre mikap çam tom
ruğu açık artırma ile ıatılığa çıkarıl· 
mıştır. 

2 - Ton\rukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabuklan aoyul
mut olup hacim kabukıuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıııtır. 

3 - Tomruklara ait aatı şartname
si latanbul, Ankara, Balikeıir orman 
çev: ~ •• ıüdürlükleı · ı.e ve Dursun
\ y revir • · liğinde görülebilir Tom 
ru';la. ı. beher metre mikabının mu
hammen bedelı (1 l) lira (70) kuruı· 
tur. 

4-- İsteklilerin yfüde 7,! muvakkat 
pey akçeleriyle 31.10.939 sah günü sa 
at 15 : Dursunbey revir amirliğine 
müracaatları ilan olunur, 

,(8491-5M6)_ ~321 

DEVLET ŞURASI 

Müsabaka imtihanı 
Devlet Şurası Reisliğinden 1 
1 - ?e~let Şura .~nda ınünhal bu

lunan ikıncı sınıf mulaziınlikler için 
8 teşrini sani 1939 çarşamba günü sa
at 14 de Ankarada Devlet Şurası bina 
sında müsabaka imtihanı yapılacaktı 

z - İmtihana girebilnıek için h:~ 
kuk veya iktisat fakülteleri yahut si
yasal bilgiler okulu veya munlara mu
adil olduğu Maarif Vekfilctincc tas
dik edilmiş olan yabancı mcrnleket 
fakülte ve yüksek mekteplerindc.n ıne 
zun olmak şarttır. 

3 - İmtihana gireceklerin ya§ları 
30 u geçmiş olnuyacaktır. 

4 - İmtihanda muvaffak olanların 
memuriyete abnmaları memurin ka
nununun 4 üncü maddesinde yazılı 
şart ve vasıfları haiz bulunmalarına 
bağlıdır. 

5 - İmtihanda muvaffak olanlara 

30 lira asli maa verilecektir. 
6 - İmtihanda muvaffak olanların 

ba§ka bir müesseseye devam etmiyc
cckleri ve ettikleri takdirde müstafi 
addolunacakları hakkında bir taahhüt 

name vermeleri şarttır. 
7 - Müsabaka imtihanı aşağıda ya

zılı mevzulardan yapılacaktır: 
A- Esas teşkilat hukuku 

B - Umumi surette idare hukuku ve 
bilhassa aşağıdaki kanunlar 

3546 numaralı Devlet Şurası kanu-
nu 

1 dari kaza nazariyatı 
Türkiye cumhuriyeti teşkilatı 
Memurin kanunu 
Memurin Muhakemat kanunu ve bu 

işle alakalı diğer kanunlar 
Vilayet idaresi ve id rei umumiyel 

vilayat kanunları 
Belediye kanunu 

Madenler hakkında mevztıııt 
C - Mali ye 

8 - İhtihana girmek istiyenler r.O
fus hüviyet cüz.danları ve tahsil vesi
kaları ve iki kıta vesika fotograflari 
ile birlikte arzualle 6 teşrini ani 1939 
pazartesi günü akşamına kadar Dev
let Şurası umumi katipliğine milraca 
at eylemelidirler. (5379) 15352 

NAFIA VEKALETi 

Sotıhk eşya 
Nafıa Vekaletinden : 

Vekalette mevcut olup lüzum • 
bulunan 172 kalemden ibaret ve 1'16 
lira 5 kuruş muhammen bedelli demir 
baş eşya ve mefril at 2.11.1939 perıem-
be günü saat onda veklilette pazarlık
la satılacaktır. 

Mezkur eşyayı görmek istiyenlerln 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin vek~ 
Jet malzeme müdürlüğüne milracaat• 
ları. ( 5222) 15319 

FAKÜLTELER 

Kapah zarf usulile e silfme ilanı 
Ankara Dil ve T rih - Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden: 

11.11.1939 cumartesi günfi saat ıı: 

de Ankara mektepler muhasebecili
ğında toplanacak eksiltme komisyo
nunda 4800 lira muhammen bedelU 
muhtelif cins sıraların kapalı zarf u
suliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme artnamesi ve teferrliatı 

mektepler muhasebeciliğine yatınla
cak beş lira bedel mukabilinde fakül
te he sap memurluğundan alınır. 

Muvakkat teminat 360 liradır. 
Isteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde ya· 
zıh vesikalarla birlikte aynı gün saat 
10 a kadar makbuz mukabilinde komis 
yona vermeleri. (5515) 15463 

K pa! ı ~arf us li e e sillme ilam 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesi Direh törlüğünden: 

11.11.1939 cumartesi gi.ınü saat 11 
de Ankarada mektepler muhasebecili· 

ğinde toplanacak eksiltme komisyo
nunda 4973 lira muhammen bedelli 
muhtelif cins masaların kapalı zarf 
usuliyle eksiltme i yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrUatı 

mel:tcpler muha ebeciliğine yatırıla· 
cak beş lira bedel mukabilinde fakül. 
te hesap memurluğundan alınır. 

Muvakkat teminat 373 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vak0kat temin.at. ve şartnamede yazılı 
vesıkalarla bırlıkte aynı gün saat 10 
a kadar makbuz mukabilinde kom" 

1 
• ısyo 

na verme erı. (5516) 15464 

Ders a 
...., 

ng cı 
Anlı ra Dil ve T nrih • Co ~ 

Fa i:Ültesi Dircktörlüğünd n • rafya 

.ı. 11.1939 çarşamba günü S;bahl 
ym sa t 8 de der elere ba ı nac k e-

' 5520) a tır. ,\ 15491 

-, 

ve b 
l gol 
r. 
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ZÜMRE 
• 

1 
TÜRK SANAY 11 HARBiYE ve MADENiYE F ABRIKASI 

HALiÇ - KARAAGAÇ - ISTA BUL 
TELEFON: 43214 TEL. ADRES!: ZO E . 

lONCULDAlt lÜHRl 

H. lk 

KÖMUR SOBALA..lll 
.f mleketimizin ilk soba fabrikasının 15 aeneıik tecrübesi mah

aulüdüT. 
KULLANIŞ - KONFOR - EKONOMİ • UCUZLUK 

Her cin6 kömürü kohıylıkla yakar. 
Bütün evkJeri ok,ayacak evsaft ve muhtelif tip ~rde sıı.de, 

kromlu ve em ye cinslerde oda, ıalon, apartman, derahc.ne v~ 
koAu lann te hinini temin edecek eb'adda sobalaT. 

YENf TALOKLARIMIZI ISTEYJNIZ. 7257 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllll 

.,ıll1111111111llllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllll11111111L. - -- -
~HARAÇÇI KARDE LE m ~ - -: Yeni getirtti "i ve en mli§kUlpesent müt erilerini hayrette bıra : 
§ be k zengin TÜL SERGİSİ'ni muhakkak geıinlı.. 3946 : - --.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Kan, kuvvet, /ştiha şurubu 
FOSFARSOL. kanın en bayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan 

tueliyerck çoğaltır. Tatlı bir iştah emin eder.. VUcuda devamlı 

gençli , dinçlik verir Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uy
kuau.ılufu ve fena dU Uncderi giderir. Muannit inkiha7.farda. bar
ak, teınbellinğindc, Tifo, Grip, Zatiirrcye, Sıtma nekallatlerinde, 
Bc1 ge ektiği ve ademi iktidarda ve kilo almakta §ayanı hayre fai
deler temin eder. 
FOS FARS OL O, Diğer bütün kuvet § ıruplanndan ayıran 

ba,tıca hu a; dc,·amlı bir surette Kan, ku
vet .. İştah temin etmeııi ..,,e ilk kullananlar
da bile te irini derhal gö termttidir ... 

Sıbat Vck!1e inin reımt müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

..allllllttllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllttllllllllllllllllltlllllllllL ------- Uludemir Hüseyin Salim Bozkurt ------- -E Her nevi yerli ve Avrupa Sobaları - -----E TOPTAN ve PERAKENDE : 
E K1ş1ık ııo~ ve soba Jeva1!lmatını tedarik etmek istiyenlere bir de- : 
E fa dama azamızı teşrif buyurmalarını tav iye ederiz. Mcütaıamızın E 
E emeli iyi mal ucuz fiyat ıle müşterilerini memnun etmektir. : 
E ADRES Tahtakale Tcnckedler okak Şark par.arı kar ı ında : -.,1111111111111111111 o. 6 3594 111111111111111111Jr 

ULU~ 

Sose insaatı ilônı 
ah V lletbıden ı 

1 - Trakyada (İstanbul • Stranca - Saray) (Poynlı - Demirk~y) 
(Tekirdağ - Gelibolu iltisakı) ve (Hadımkoy • ÇataJea - Çerkes.köy) yol1a
r1 inıaatı ayrı ayrı olarak ve paz rhk suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Her yolun keşif ~deli ile muvakkat teminat miktarı ve pazarlık 
tarihleri ayrı ayn a§ağtda gösterilmiıtir: 

llT&kkat 
Keşif bedeli teminat 

Yolun f!mf Lira K. Lira K. 

Puarh ın 
yapılaeatı 
gün ~e saat 

A - İstanbul • Stranca - 6.11.~39 tarihine mU!!adİf 
Saray yolu 1.576.630. -i3 61.049 00 paııarteai günil aaat 10 da 

B - Poyralı - Demir
köy yolu 

C - Tekircbğ. Geli
bolu ilti ak hattı 

D - Hadımköy Çer
kesköy yolu 

6.11.939 . tarihine mü adil 
383.753. 23 19.100 13 pazartesi günü saat 16 da 

7.11.939 tarihine müaadif 
'495.627. 60 23.SiS 10 salı gimil ııaat 10 da 

7.11.939 tarihine mliıadif 
455.282. 00 21.9151 28 alı günü aa 16 da 

3 - Bu yolların pazarlıkları Nafia Vckal tinde ose ve Köprüler Re
isliği eksilme komi yonu oda ında yapılacaktır. 

- Talipler, bu dört ol i ind~n (1~tanbu1 - Stranca - Saray) yolu ev
rak1nı 50 lira, (Poyralı • Demirköy volu ) evrakrn1 (19.20 lira ve (Teklr
dağ - Geli olu iltisak yolu) evrakını (24.78 lira ve (H ımköy • Çcrkcs· 
köy ·olu) evrakını da (22.76) lira multa ilinde adı geçen rcislikten alabi· 
lirler. 

5 - h~e -lilerin pazarlık tınihinden en az be~ giin cvel bir is 'da ile 
Na ia V Jr.a t"ne müracrıa ede•ek bu gibi in aatı apa i1er:eklerine dair 
mütealıb"tl'k ehli ·et ve ikası talep etmeleri lir.ımdır. 

6 - P arlı"a i~tiral< edecek alip erin, hcs"nci maddede bahsedilen ve 
sika ile t:caret cd!\ır.t vesika ı ve temiı:a mel· upları ile birlikte muayyen 
gUn ve saatte komisyon rei-liği od !;•n"a bulunmalan mıık C7idir • 

5 01) 15418 

ürl,iye Dem·r ve Çelik fobri oları 

üessese:i ü Urlüğünden : 
• a' • 

a r r-ımız ı 

Pik demir 

1 1 Ko:.< 
H m Katran 
Yol k tr nı L Zi't 

ısa çı arılmıştrr. 

GA 

ihsa .ôtı ıdan 
Kreozot Yağı 
Benzol 
İnce ve Orta Naha 
Ham Naftalin 
Kok Tozu 

. 
GAZI osu 

Y TAKLI VAGONLAR Türkiye Mümeıısilliğinden: 

So yctcmiz tarafından işletilmekte ol;ın GAR GAZtNOSUNDA 
Teşrinievel iptidasından itibaren meşhur MARKO BABEN orkes
trası her gün klasik ve ne eli müzik konserleri verecektir. 
KIZII,A Y meydanından 22-30 ve ULUS meydanından da 23 adar 
her yarım aattc bir otobüs ervi i temin olunmuştur. t aııyondan 
son ohü Kızılay meydanına 22/45 de ve ULUSA 23 dedir. 3636 

D. H VA YOLLARl Doktor aranıyor 
Elibanktan : 

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

Gazetesi CÜMHUR1YET Bayramından itibara 
iki defa çıkacak ve 3 kunıta aa.tılacaktır. En dofnı be.w.
dialeri Türkiye'nin en eaki gazetesi olan Ko ragöz' 
de bulacakamız. 

CÜMHUR.YET 
Bayramında bütün bayilerden 

KARAGÖZ isteyini%. -.......................................... ır 

PAV'İYON 
28 - l O • 939 alqammd n itibaren YEN1 PROGRAM 

Büyük Milli Bayram m .. na ebetiyl 
------- -§ 29 Birinci Teırin Ak mı M"kellef bir Ga.la tertip edilmiştir§! - -- -= -= O akıama. mahaus olmak Ü7.crc Paviyona yalnız cadde 5 

E: üzerrndeki hususi kapnmdan girilebilir. 5 - -- -- -- -:: Masalarını%ı şimdide tutunuz. s - -= 4011 = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

2 Hangar yaptlnlacak 
Devlet Hava Yoltanndan : 

Ankara ve İstanbul meydanlannda 
40 x 70 metre eb'adında yeniden iki 
hangar yaptırılacak ır • 

Bankamır.ın Niğde Vilayetinin ~if
telıao kaza t dahilindeki Bolkarda- , 
ğı simli kurşun işletmesi için bir dok :_ 
tor alınacaktır. : 

İsteklilerin eraiti öğrenmek ilzero : 
~ah en ve ·a tahriren Eti Bank Umum : 

'7 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllll. -----Türkiyede eşi olmıyan -----
Bu veya buna yakın eb'adda tipleri 

bulunan firmaların 15.11.939 tarihine 

Müdürlilgiine müracaat etmeleri. E MERAM MEYVE E ---i 
(558Z) 15523 : - ---kadar teslim müddetleri fiat ve şart- Zayi - Anlı:ara b tediye.inden almıt ot

ları hakında teklifte bulunmalara i1~n duğum 1055 No.lu t•ni otomobilimin pi11-
<.>lunur. (5573) 15521 kasının birisini ıı:ayi ettim. Hiıkmil olma. 

rlıgr il~n olunur. Mustafa Çitci 4-039 

r-;ı~~~;;~-~·-·ı 
i ................................................... % 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6552 

tnıtiyu Sahibi 
lakerıder A.ı-bm 

--- açıldı --- En güzel .,e çqitli meyvelerin memleketimizJe yetiftiğini 
E biliyoruz. Fa.kar bol "e ucuz meyve yed"ğimizi iddia ede--: bilir miyiz? -§ Meram Meyve evi -: Size TAZE ve KURU meyvelerin en iyilerini emiz ve ucuz, 
: lıileıiz, cinılere ayrrlmıı olarQk temin ve orada cl.a yiyebi
; lecekainiz. 

----... -------------· ------------: MEYVE Suyu a 
= = 
-
: Yanıntı:dı ıu katılmadan hazırlanır : 

§ ~ - Meyve tatlılan, Meyve pa talan, Meyve aalata.sı, -- -Ba lavada Fındık, Donaurmada Fındık, 
Umumt Neıriyatı İdare Eden 

YaZl İşleri Mildürll 

Mümtaz Faik FENlK 
MGes esi.' M dQrilı Na5lt ULUO 

ULUS BaaımeYi ANKARA 

: Dondurmalı meyveler :: - -- -E Krem aant1ili meyveler ve tatlılar S 

Çi o atada Fındık, P" tada 
Her tatlıda 

Fındık, Çö-

rekte 
Fındı 

Kışın 

dur 

Fındık, ındık1 Cepte 

' 
yokta Fındık ..... : bir hayattır: 

Fındıklı Çöre ı yazın Fındıkla don
a kuvvetin Ö Z Ü O Ü R. 

DiK S Ti~ KOOPE ATİFLERİ Bİ LiGi 

~=====================~ 

: Evlere ipari• kabul edilir, Tel: 3130 :::: - ~ , 
E Varda!' a.partmanı • Y eni,ehir Atatürk Bulvarı No 31 - 33 ~ - -~11111111111111111111111111111111111111111111111 ııııııııııııııııııııııııııııııııf" 

~===========================================================================, 

YENİ 
BU GECE 21 de 

KANATLI İNSANLAR 

Bat Rpll~rd• 
Fred Mac Murray 

P y Mıll nd - Louis Campbell 

Gündü1: 14.45 • 16.45 - 18.45 
Ma inclcrinde 

A Ş K A V E D A 

JOAN CRA WFORD 

SİNEMALAR 
HALK 

BU GUN BU GECE 
Türkçe so,.;lu Arapça ı•rlıılı 

ttM!D SARKlSI 
Ba!! Rolde 

1 ısrrın ,. lı.ıra/ıçf! i 
UMMU GÜLSÜM 

Se11.JJslar 
14.30 - 16.30 • 18.30 • Gece 21 de 

Halk alİne1İ 12.lS de 
Rob rı Younc - Marpret Sullavıuı KADIN ve $EYT AN 

sus 
BU GON BU GECE 

MAV1 TtLKt 

Bsş Rollerde 
Z. RAH LEAı DER 

P ul Hörbiaer - Vi ly Bl gel 

lıiks Y'l' ih ışam d /:o r l ıyle sııslu 

Aşk ve ıhtıru fi/mı 

14 · 16 - 16 • G~cr 20.30 d~ 
12 de Ucu.ı H lk Mati:ıeli 


