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Dün bütün Türkiye Atatürk'ü andı ! 
Her tarafta hôzin törc~~:?r yapıldı 

Milli Sel 'imiz ismet İnönü dü 11 

ınuvakkat kabri ziyaret elliler 
Belçika ve 
Hollanda 'nın 
tavas~tu 

Falih Rılkı AT AY 

Ankara halkı, büyük kurtarıcının 
kabri önünde bir tôzim geçidi yaptı 

Ebedi Şef Atatürk'ün ö~ümünün birinci yıldönümü dolay13iyle, 
dün, bütün Türkiye' de olduğu gibi, Ankara' da da hazin ve içii bir 
tören yapıldı ve büyük Kurucunun mukaddes hatırası taziz edil
di. Bütün hususi ve r~smi müesseselerde bayraklar yarıya ir..diril
mitti. 

Ankara radyosu sabah emisyonunu 
tam saat 9.05 te yapmış ve acı haberi 
vererek, Rei&icümhurumuz Milli Şef 
lnönü'nün geçen sene türk milletine 
hitaben neşrettikleri Atatürk hakl::n
daki beyannamevi okumuş ve milletin 
matemine iştirak ederek susmuştu::. 

Mecli• Reia, Baıvekil ve Vekiller HeY,eti, nuıuohkat kabrin önünde 

l•1illi Sel, Atatiirk'ün muvakkat kabri önünde 

Bir tecavüz ihtimali karşısında 

Belçika ve Hollanda 'da· 
endişe gittikçe artıyor 

• 
pıyango 

bugün 

çekiliyor 

İkramiyeler pazar 

günü ve bayramda 

da tevzi edilecek 

C. H. P. C!mumi ldar* heyeti azaları, muvakkat kabrin öniüulc 
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Müdafaa Ekonomisi meıelef cri • 

Ekonomik seferberlik 
lsmail Husrev TôKIN 

''İktisadi devletçilik siyaseti bana" ! seferber etmektedir. . 
"her 5eyden eve! bir müdafaa vasıta-" • • 
"sı olarak kendi lüzumunu gösterdi .... " 1 - Umumı harptenberı, savaş va-
"Devletçiliğin müdafaa vasıtası olup" sıtalarında büyük tahavvüller oldu, 
"olmadığı, yedi sekiz scnedenberi mu-: otomatik silahlar tekcmmlil ettirildi, 
"nakaşa olunmuştur. Fakat son ı;ene- ' . . . 
"!erde artık bu münakaşa mô.nlisız ve" ,ordular motorlaştırıldı ve mıhanıkı-
"bedihi bir mahiyet aldı. En kuvetlı" leştirildi, hava kuvetleri hem kemiyet 
"ve en zengin devletler, .tasa~v1:1r o!u·;: hem keyfiyet bakımından ınkişaf et-
"namıyacak devlet tedbırlerı ıle ık· . . . 
"tisatlarını mudafaaya ve kurmaya" ti, kimyevi silahların ıstımalı arttı. 
"çalışıyorlar .. Demek ki . b~zim. dev-:: Yeni harp silahlarının tekemmül 
"letçilikte miıdafaa kuvetını cormliş .. .. . l 
"olmamız fırkamız, Cumhuriyet Halk" ve taammumu ıle orduların "?a zeme 
::Fırkası için .ancak. öğiınillec~~ bir. i-: ihtiyacı fevkalfıde gemşlcmıştır. Mal-
sabet ve dogr:ı hır karar cumlesın·., zeme endüstrisi olmayan memleketler 

"d&ıı ıayılmak ıcabeder". 1933 .. • . 
İSMET 1NÖNÜ bu endustnyı kurmak yahut malzeme 

Klbik iktisat, ekonomik faaliyetle
rin başına faide prensipini koyar ve 
bütün hareketlerimizin getireceği fa
ideye göre bir kıymet ifade edeceğini 
iddia eder. Bu prensip, bu iddia hatli
lı değildir. Bir teşebbüse başlarken, 
bir it yerini intihap ederken hesap -
larımızın esasında daima, temin ede
ceiimiz azamt fayda düşüncesi yatar. 
Fayda prensipinin dıtında esasen pilr 
ekonomik faaliyet kabili tasavvur de· 
ğildir. Fakat ıeniyet şartları değiştik
çe fayda prensipinin manbında da 
tahavvüller oldu. Klbik ekonominin 
kaıdettiği faideliliğin hudutları yeni 
zaruretler karımnda pek dar kaldı. 
Ferdiyetci liberal ekonomi, ancak fe:t 
için faideli olanı ekonomik farzeder
di. Hareket noktası ferdin menfaati 
idi. 19 uncu asrın son rub'undan iti· 
bar en ferde faideli yerine cemiyete 
faideli, başka tilrlü ifade edelim, fer
di faide yerine içtimai faide telakkisi 
zihinlere hakim olmağa başladı. Dev· 
letçlik bu manada münhasıran dahili 
sosyal münasebetlerin ve bunlardan 
tevellüt eden tezatların tanzimi endi
şesinden doğmuştur diyebiliriz. Fakat 
umumi harp ferdi faide, içtimai faide 
mefhumlarına bir de milli faide pren
sipini ilave etti. Milli faide prensipi, 
taarruza karşı millet emniyet ve istik
lalinin korunması endişesinden doğ • 
du. Artık iktisadi faaliyetler yalnız 
ekonomik, yalnız sosyal bakımda~ de: 
ğil ayni zamanda ve bil~~ssa sıy~sı 
emniyet bakımından da mut~l~a e~ıl
meğe baılandı. Tedricen mı_nı faıde 
prensipi, iktisadi faaliyetlerın na.:ım 
prensipi oldu. Ferdin ve sosyal zum
relerin fevkinde ve her §Cyden evel 
topyekun milletin emniyet ve istik
lali endiıeıi, faaliyetlerimizin hare • 
ket prensipini teık~l e.der ... Evell, fe:
de yahut her hangı bır ~umreye .faı
deli olan değil, evcli mılli emnıyet 
ve müdafaaya faideli olan vardır. 
Fert ve zUmre, menfaatini ve faide 
mülihazalarını millt faideye yani bü
tün millete faideli olana göre iıtika
metlendirmek mecburiyetindedir. Bu 
giln mutlak ekonomik prensi~, .m.illi 
mildafaa, milll emniyet prensıpıdır. 

Milli Şef 1amet 1nönü'nün yukarı
ya naklettiğimiz sözleri bizde ekono
mik inp davalarının aynı zamanda 
müdafaa bakımından da ele alınmıt 
olduğunu pek güzel ifade etmektedir: 
Milli Şef için iktisadi meseleler aynı 
zamanda müdafaa meseleleridir. Ta -
ar"~ıza karşı milletin müdafosı mese-

·~ . ıeıenaır. t;sasen ferdin ve zı: .• ırenın 
menfaati de kuvetli bir müdafaa em
niyeti altında çalıımak değil midir: 
Binaenaleyh ferdle milletin menfaatı 
biribirinin aynıdır. 

Milli Şef, "İktisadi devletçilik bir 
müdafaa vasıtasıdır" dedikleri zaman, 
bir çok kimseler bu sözün askerlik 
kıymetine nüfuz edememiılerdi. Bu
radaki "müdafaa" kelimesi, sırf bir 
ekonomik kuvetlenme, milli piyasa
ları, yabancı mamulünün istilasına 
karşı millt endüstri ile müdafaa ma
nasında alınmıştı. Halbuki, "iktisadi 

d .. 
devletçilik bir müdafaa vasıtası_ ı~ 

endüstrisi zayıf olanlar, noksanlarını 
tamamlamnk, yahut bu endiıstriyi 
kurmamış olan memleketler, ihtıyaç
larını başka memleketlerden getir • 
mek için milli müdafaaları emrine a
zim sermayeler tahsis etmek mecbu
riyetindedirler. Milli hakimiyeti ve 
istikıtHi korumak için her şeyden e
vci sil&.hlanmak ve bunun için her 
f edakirlığı yapmak bilhassa tecavü
ze ugramak tehlikesinde bulunan 
milletler için bir zarurettir. 

Bir kumandanın dediği gibi, mo -
dern harplerde kati zaferin en mü
him &.millerinden biri de "para ile te
min edilmesine imkan olmayan za • 
man faktörüdür." Bir memlekette en
düstrinin, harp ilanında hazırlıklı 
değilse, savaş ihtiyaçları için sürat
le ve tam randımanla faaliyete geç
mesi uzun bir zamana mütevakkıf
tır. Bugün harplerde faikiyetin, en· 
düstrisi harp ihtiyaçlarına azami sÜ· 
ratle intibak edebilmek kudretinde o
lan memleketlerin elinde bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Birleşik Cümhuri -
yetler erkfı.nıharbiye rei~inin şu söz
leri ,,.aman faktörünün ehcmiyetini 
ne güzel ifade etmektedir: "İmalatı 
tam randımanla temin etmeğe mukta
zi zamanı kısaltmanın ehemiyetini 
unutmamak lazımdır. Bu zamanı me
sela 30 gün kısaltırsanız, ordu mev
cudu 300.000 artar. Bu bir kumanda
nın emrine 15 takviye fırkası vermek 
demektir. Meseleyi makus tarafından 
da koymak kabildir. İmalat müddeti· 
ni 30 gün kısaltmak kabil iken bunu 
yapmazsanız bu ihmaliniz, 15 fırka
nın mahvı demektir." 

Bu sözlerden harp için icabcden 
sınai hazırlıkların vakit kazandıra
cak tesis ve tadillerin daha sulh za
manıda yapılması !Uzum ve zarureti 
tezaıhUr etmektedir. Bundan üç dBrt 
sene evet, bir ingiliz kumandanı, 
Londra askeri kulübünde verdiği bir 
konferansta İngiltere'nin umumi har
be nasıl hazırlıksız girdiğini şöyle 
ifade etmiştir: ''1914 de büyük dev
letler arasında zuhur eden harbe ha
zırlanmış değildik. Harbin patıama
ıiyle bat gösteren mühimmat fıkda
nını hummalı faaliyetlerimize rağ
men ancak 9 ay sonra önliyebildik. 
Birleşik climhuriyetler harbin ilanın
dan 19 ay sonra dahi Fransa'ya tek 
bir tayyare göndermemişlerdi. Bu da 
gösteriyor ki, büyük devletlerle mu
vaffakiyetli bir ' teknik harp yapabil
mek için harbin ilanından haftalar 
:!:ğil, senelerce evel hazırlıklara ba~
lamış bulunmak icabetmektedir. Ar
tık harp sadece bir strateji (sevkul -
ceyş), sadece bir taktik (tabiye) de
ğildir. Bugün harp aynı zamanda sı
nai bir mahiyet almı~tır. Bugünün 
stratejisi, bütün bir milletin harp i
çin teşkilatlanmasıdır. Devrimiz harp 
leri, malzeme harbi olacaktır. Bütün 
devletler, endüstrilerini seferber et
mektedirler. Askeri makamlar, eko • 
nomiyi ordu gibi teşkilatlandırma -
dıkları müddetçe, memleket harbe 
hazır addedilemez. Son umumt harp
te endüstri geç seferber edilmiştir.". 

Z - Modern harpte ehemiyet kaza· 

ULUS 11 - 11 - 1939 

Liınanlarımız en kısa 
· zamanda inşa edilecek 

I • 

Çankaya kazası partilileri dün toplu bir halde Ebedi Şel Atatürl~
ün Yeni§ehir'de Orduevi kar§ısındaki heykeline giderek bir çe -

lenh koymu§lardır. Reımimi:;; partili!crin Y cni~ehir C. H. P. 
merkezinden hareket edi;leriı i gösteriyor 

Yardım severler Cemiyeti 

yoksullara erzak dağılll 
Bayan İnönü'nün himayelerinde bu-

lunan yardımsevenler cemiyeti 

fından dün 350 muhtaç aileye 

dağıtılmıştır. (a.a.) 

tara
erzak 

........................ 
Bir gÜn (cehennem) in başı- J 

mızın üstünde kapılarını açtığı- i 
m, elleri, kolları bağlı seyretme- i 
mek için, bütün varımızm yo· i 
ğumuzun kül olduğunu görme
mek için (Fitre) lerimizi gökle
re armağan etmeliyiz. 

nan ekonomik unsur sadece endüstri 
değildir. Harp ihtiyaçları, bütün bir 
milli ekonominin yeni baştan tensiki
nı ıcap ettirmektedir. Memleketin 
ham madde, iaşe kaynakları, iş ku
vetleri, sermaye ve kredi hazineleri, 
mUnakalat cihazı, ticareti, maliyesi 
harbin zaruret ve taleplerine göre 
tensik olunmaktadır. Fakat modern 
harp bir memleketin sadece ekonomi
sinin değil, ayni zamanda bütün sos
yal hayatının, bütün bir milletin 
"topyekun" savaıı maksatlarına göre 
teşkılatlanmasını zaruri kılmaktadır. 

Yeni harplerde artık ordular değil, 
milletler çarpı mak~ad1r. Lud ndo.-.f-

un dediği gibi, "topyekun harp, mu
harip milletlerin her ferdinin doğ • 
rudan doğruya hayat ve ruhunu tesi
ri altına almaktadır. Umumi harpte 
ordular kilometrelerce uı:unlukta 
cephelerde döğü§tüler. Halbuki bu
gün harp sahnesi, kelimenin tam ma
nasiyle, muharip milletlerin bütün 
iskan sahalarını ihtiva etmektedir." 
Bir fransız erkanıharbinin dediği gi
bi, "harp eden devlet, kati zaferi el
de etmek için bütün vasıta ve mena
biini topyekun olarak harp emrine 
vermek zaruretindedir." 

Fakc.t modern harp, sadece milletin 
topyekün harp etmesi demek değil
dir. Ayni zamanda devamlı olarak 
topyekun harbe hazır bulunması de
mektir. Her gün yeni bir sürpriz ge
tiren siyasi münasebetlerin istikrar· 
sızlığı karşı1ıı1ında milletin her sahada 
daimi surette harbe, tecavüze kargı 
hazır bulunması lazımdır. 

Bir milletin topyekQn harbe ve ta
arruza karşı hazır bulunma<Sı için §U 
üç vazifenin başarılması icabetmek~ 
tedir: 

1 - Milletin topyelc(Jn talim ve ter
biyesi. Modern harp, bir teknik harp 
olduğundan milletin eli sil!h tutan 
bütün fertlerinin modern harp vası-

Matbuat bürosu Umumi 

kôtib;nin gazetecileri 
kabul gün ve saatleri 

Baıvekaletten tebliğ edilmiştir: 

Başvekalet matbuat bürosu umumi 
Katibi, günün meseleleri üzerinde 
kendisiyle görüşmek istiyen memle· 
ket batbuat mümessillerini pazartesi, 
çarşar lba ve perşembe günleri saat 
15-17 arasında B:ı§vekaletteki daire
sinde kabul edecektir. (a.a.) 

Maarif Müdürleri arasında 
Urfa maarif müdürü Recep Gürel 

maaşiyle Niğde maarif müdürlüğüne, 
Diyarbakır maarif müdürü Yusuf A· 
taman maaşiyle Urfa maarif müdürlü 
ğüne tayin olunmuşlardır. 

tatarının sureti istim.filini öğrenmiş 
olması ve ortluların bu vasıtalarla 
mlıkemmelcn teçhiz edilmiş ve elle
ri:lde bu vasıtalardan mebzul miktar
da bulunması, silfih altına alınmıyan 
halkın da modern silahlara karşı ko
runma tedbirlerini öğrenmiş olması 

lazımdır. 

2 - Millet manevi}·atımn topye
kun sevk ve idaresi. Milletin bütün 
fertlerinde tek bir müdafaa irade .. i -
nin teşahhus etmiş bulunması lbım
dır. Bu tek müdafaa iradesinin mil
let fertlerinin ruhlarına yerl~mesi, 
millet maneviyatının topyeknn ve bir 
eiaen sevk ve1daresl, devletin tenvır 
ve ir§at makamlarının işidir. Halkın 
hlleti ruhiyesi o gekilde bir sevkü i
dareye tibi tutulmalıdır ki, bir taraf
tan dış propagandaya karşı daima 
masun kalsın, diğer taraftan müsait 
veya gayri müsait hadiseler karıısın
da itidal ve sükQnetini tam bir müda
faa heyecaniyle muhafaza etsin. Bi
naenaleyh sistemli, bilgili ve hakikat
lerden uzaklaşmıyan bir propaganda 
faaliyeti, halk haleti ruhiyesini tayin 
etmelidir. 

3 - Sulh ve harp zamanında eko
nominin topyekun ve bir elden sevk 
ve idaresi. Bu sevkü idare sulh zama
nında harp için icabeden hazırlıkları 
başarmak, harp zamanında bütün eko
nomiyi müdafaa emrine tahsis etmek
tir. Bunun için ise ekonomiyi bu 
maksatlara göre geniş ve esaslı bir 
teşkilata tabi tutmak lazımdır. 

Binaenaleyh orduların sevkü ida
resi, halkın &evkü idaresi ve ekono
minin <Sevkü idaresi, ayrı ayrı ve biri
birinden müstakil işler olmayıp, bi
ribirini mütekabilen itmam eden va
zifelerden ibarettir. Bunların heyeti 
mecmuası, bir memleketin total mü

dafaasının esas sistemini vücude ge
tirir. 

NA Fi A VEKALETi 

İcabe en tahsisatı Meclisten istemel< 
l)zere bir l'anun projesi hazırhyor 
Haber aldı·'lnmza göre hükümet, askeri ve iktısadi bakımlarda 

büvük ehemi;et taşıyan bir memleket işini, limanlar mesel 
sini, nna siyasetinin ana hatlarından biri haline koymak kararın 
vermiştir. 

Cümhuriyetin Haniyle ve Milli Şe· ı--
fimiz 1nönü'nün azimkar idaresi al-ı A I dan dönen 

talebeler hakkınd 
tında tatbik olunan deıniryolu siya- v ru pa 
seti son ve büyük zaferine de erişmiş, 
mem1eket şarktan garba ve şimalden 
cenuba muhtelif ana d~miryollarına 
kavuşmuştur. Bundan sonra sıra de· 
miryollarımızın denizlerde nihayet bu 
lan noktalarına, yurdun denizlere a
çılan kapılarına gelmistir. 

Verilen malfunata göre cümhuriyet 
hükiimeti devlet limanlarını en kısa 
zamanda inşa ve ikmal etmiyc karar 
vermİ§tir. Bunu temin etmek ve 
icap eden tahsisatı meclistC'n istemek 
Uzere Nafıa Vekalctimiz bir kanun 
projesi hazırlamaktadır. Pı eıje yak:n· 
ela hükümetten Bi"yük Millet Mecli
sine sevltolunacaktır. Haber verildi
ğine göre hükümetimiz devlet liman
larını inşa ve asri vesaitle teçhiz et
mek i~in beş senelik bir program ha
zırlamak kararındadır. Beş sene zar
fında Karadeniz, Ege ve Akdeniz li
manları mükemmel bir şekle konula· 
caktır. İnşaları mukarrer olan liman
lar Trabı:on, Samsun, Amasra, Ereğli, 
.Zonguldak, İstanbul, İzmir, Antalya 
ve İsken<lerun'dur. 

Türk - Vunc.ın tilarcl 
11ün3!e~eHeri ir.kiıc!f etıiriletek 

Öğrendiğimize göre hükümetimi~. 
Yunanistan'la ar2.1llızda mevcut tica -
ret münasebetlerini inkişaf ettirmek 
icin tetkiklerde bulunmaktadır. Bu 
~aksatla dost ve komşu hükümetle 
resmi temaslara başlanmıştır. Bu te -
maslar nl!ticeı:;inde halen meri bulu
nan anla~manın iki memleket ticaret 
münasebetlerini daha fazla inkişaf 
ettirecek bır !okılde tauil edllccegı iUl 

!aşılmaktadır. 

Dün ye! yer yağışlar o!du 
Dün şehrimizde hava umumıyetle 

at bulutlu ve hafif rüzgnrlı geçmiş· 
tir. Günün en yükı;ek sıcnklıgı 11 de· 
rec~ye kadar yükselebilmiştir. Yurtta 
orta Anadolunun ~~rk kısımlariyle 

doğu ve cenubuşarki Anadolu bölge· 
lerinde hava kapalı ve yer yer yağışlı 
diğer yerlerde bulutlu geçmiştir. 2<1 
sat içindeki mutedil yağışların kare· 
metreye bıraktıkları su miktlarları 

Urfada 2, El.izığ'da 3, Giresun'da 6, 
Mersinde 7, Çarşnmbada 8, Orduda 33 
kilogramdır. Rüzgarlar bütün bölge· 
terde şimal istikametinden saniyede 
en çok 9 metre kadar hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek sı1:aklıklar Tekirda
ğında 15, Siirttc 18, Dörtyoltla 19, An
talyada 20, Adanada 22 derecedir. 

ahnan tedbirler 
Maarif Vekaletinden teblil edil 

miıtir : 
Son siyasi vaziyet dolayıaiyle yur

da alınan talebe hakkında aşağıdaki 
tedbir ittihaz olunmuştur : 

1 - Devlet ve devlete merbut mü
esseseler hesabına Avrupa'nın muhte
lif yerlerinde teknik ve fen tahail e
den talebenin oradaki tahsil mödde • 
tine bakılmıyarak umumunun okuduk 
ları mahallere iadeleri, 

2 - Fen ve teknik sahalanndlin 
gayrı §Ubelerde tahsil eden talebeden 
tahsillerinin ikmaline azami bir sene 
kalanların gene okudukları mahallere 
iadeleri, 

3 - Kendi nam vehesaplarına tah
silde bulunanlar hiç bir kayda tabi de
ğildirler. 

Bu kararla alakadar olup tahsisat
larını Maarif Vekaleti bütçesinden a
lanlardan Ankara'da bulunanların biz
zat ve tal!rada bulunanların da tahri
ren Maarif Vekfilcti yüksek tedrisat 
umum müdürlüğüne müracaat ederek 
halihazırdaki ikametgah adreslerini 
bildirmeleri tebliğ olunur. (a.a.) 

Ankara Etıbba odası 

idare heyeti seçildi 
Birinci nııntaka Etıbba Odası İda

re Heyeti ve Haysiyet Divanı azala
rının iki seneden ibaret bulunan müd
detler! nfhayetlendfğfndcn intihaba-
tın yenilenmesi için dlin Kızılay c .. j • 

nel Merkezi içtima salonunda Oda re
isi Ordu Mebusu Dr. Vehbi Demir'in 
reisliğinde bütün doktorlarımızın iş
tirakivJ,. bir. tnplantı yapılmı§tır. 
Yapılan intlhati nctkcsinde oda 

idare heyeti asli azalıklarına OFau 
mebusu Dr. Vehbi Demir, Sıhat Ve -
kfüeti Teftiş Heyeti reisi Dr. Osman 
İsmet Temizer, Sıhat Vekaleti sağlık 
propagandası ve Tıbbi İstatistik u. 
mum Müdürlüğü mütehassısı Dr. 
Remzi Gönenç, Ankara Nümune Has
tanesi röntgen mütehassısı Dr. Feyzi 
Işıkınan, Milli Müdafaa Sıhhiye dai
resi Birinci Şube Müdılrü Dr. İbra
him Nogo, Haysiyet Divanı asli aza
lıklarına Sıhhat Vekaleti İçtimai Mu
avenet İşleri dairesi Reisi Dr. Ekrem 
Tok, Riyaseticümhur Bastabibi Dr. 
Zeki Hakkı Pamir, Ankara'da İstan
bul Eczanesi sahibi Eczacı Hüseyin 
Hüsnü, Ankarada Serbest Dlş Tabibi 
Adnan Göl.san seçilmişlerdir. 
Toplantıôa Sıhat v~ !çtimat Mua

venet Vekıli Or. Hulusi Alataş ile 
müsteşar Dr. Asım Arar da bulunmu§, 
reylerini kullanmışlardır 

2 inci Halk konseri 
sözü, iktisadi olduğu kadar asken bır 
mana da ihtiva ediyordu. Modern 
harplerin bir malzeme harb: olduğu
nu bilen Milli Şef, ekonominin ka
ra, deniz ve hava orduları yanında bir 
dördüncü müdafaa kuveti olarak ten
sik ve iı . .ısı lilzumuna kanidirler. O
nun için. milli zaferden sonra inta 
devrinde milli ekonominin aynı ~a
r.ıanda kuvetli bir miıdafaa silahı ola
rak teçhizini ekoncmik si} asete he
clef olarak gostermişl rdi. Ml/Jı Şef in 
r.llzlerindckı isabet ve miinuyı bugün 
daha iyi anlıyoruz. Birinci dünya· 
hırbine giren Osmanlı imparatorlu
tunun ekonomik hazırlığı ile cUmhu
riyet TUrkiye'sinin ekonomik hazır-
1· iını mukayese etmek için rakam 
vermeğe hacet yoktur. Hüsnüniyet 
'1hibi her fert, memleketin yeni man
.ıaraıunı pek güzel görlıyor ve bili • 
yor. Biliyor ki, memleket aadece eko
nomik değil aynı zamanda ekonomik 
müdafaa bakımından da imparator • 
luktan çok farklı ve çok huırlıklı· 
dır. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııısııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııı Riyaseticüınhur flarmonik orkes
trnsı tar"fın 1 a:ı Müzik Öğretmen O· 
kulu konser salonunda 

Modern harplerin ba11ıca iki mil· 
meyyiz vaafı e8ı:e çarpıyor. Harpler 
evell, bir kumandanın dediği eibi 
"fabrikalar harbi" halini almıştır. Sa
niyen milletlerin bütün fertlerini, bü
tlin kudret kaynaklarını topyekQn 

Uğurlu bir yıldönümü 
Dün, acı ve hazin bir yıldönümü

nU başı önünde idrak eden Türle 
milleti, bUJ:Ün hayırlı ve uğurlu 

bir seçimin yıldönümünü ba~ı yu
karıda gurur, teselli ve sevinçle 
kutluyor. 

Geçen sene bugün ismet lnönü, 
hayatında meclisini, toplantılarım, 
karar ve hamlelerini yalnız bırak
madığı ebedi Şef'in yerine Ciim -
hurreisi ve Milli Şef seçilmiıti. 
Böylece ebedi bir dıvinın muza/
fer bayrağı, bir ~ef. elinden bir 
~ef eline, büyük bir ıürk çocuğu
nun elinden büyük bir türk ~ocu
ğunun eline ıeçmi§ti. 

Yurdu istill.ya ufradılı saman, 
sıvıı, hrtululf an ıonra yurt vı 
dünyı sulhu, yurt bayındır/ılı ve 
insaniyet ileminin huzur ve sükO
nu yolunda daima bir ordu ve tek 
cephe halinde bulunan tilrk millt
tinin ıeli ve baıkumandını ıon a
dını büyük bir zaferden alan kah
ramandır. 

Türk milletinin tarihindeki zik-

'#AN l~l IL~I~ 
zaklara gören göz ve anlıyan kafa 
ile bakanlar görmüş ve anlamışlar
dır ki biz, bir ve birlik içinde iken 
mucizeleri gündelik hayatta yapı
lan düpedüz i~ler kadar kolaylık
la ba~armı~, ancak birliğimiz kun
daklandığı zaman gerilemi~, hamle
mizi durdurmuş bir mmetizdir. 

Bu birlik içinde daima sevgı' ve 
saygı ile bir "bir"in etrafında ve 
arkasında birı'kmemiz gerekmiştir. 

1938 yılının 10 ikinciteşrınine ka
dar Türk birliğinin kudretini ifa
de eden "bir" A tatürk'tü. Ayni a
yın on birinci günündenberi dı e
bedi Şe/'in .savaştı ve barı,ıa arka
da~ ve kardeşi, bu vahdeti sembo
Jize ediyor. 

TD.rkiye'de ilk cfJmhurreisi seçi
mi yapıldılı ~ün verilen reyleri 
tasnif edenler, bunların içinde bir 
tek kağıdın üzerinde de ismet pa
şanın adını okumuşlardı. 

O bir tek reyi Mustafa Kemal 
vermi~ti. 1 l ikinciteşrin 19J8 de 
Türk devletinin ve mukadder;ıtı
nın başına geçen lnönü'nün ıttı· 
fakla aldığı reylere o bir tek reyi 
de ilive ederseniz, bir "bir" arka
sında birleşen türk birliğinin ebe
diyete kadar sürecek devamının 
m§nf ve felsefesini kavrıyabilirsi
niz. 

Atatürk ölünce 17 milyonluk bir 
aileyi bürüyen matemi, bir gün son
ra tesliye ederek d§vamızın bay
rağını eline alan mill1 Şef'in hu
zurunda seçimlerinin ilk yıld6nü
mfJnde bOrmetle eğilmeyi bir vatın 
ve bir millet borcu biliriz. 

• • • 
Kalem olsun ••. 

Beyrut'ta oturan filozof Riza 
Tevlik'le KÖtü~en bir muharrir, l:s~ 
tanbul gazetelerinden birinde zama~ 

ne .ks.ba s3J::ılınm itiraflarını yazı
yor. 

Bunlardan birisinde geçen gün 
Riza Tevfik'in McvlOna halrkında
ki düşünceleri, bu arada !11esnevi'~ • 
den şu beyit vardı: 

.ı\[ı';c iti aJcm heme "eyd;tyJ ıl~t 
Na .. mc > ekı nı<.• ceı dcıy,ıJiı u:ıt. 

iki mısrağın somınılaki "üst' rc
difini görüyorsunuz ya, bunlar h:ı
kikatta "ust" olacaktı. 

lki harfin üzerine ikişer nokta 
koymak suretiyle güzel bir beyit 
altüst olmuş. 

Bi zde bir beyit okuyal:m mı? 

Kalem olsun eli ol katibi bed tahr;rin 
Ki scvadı rakamı surumuzu iUr eyler. 

• • • 
Bir balık! 

Şimal denizinde bir cins halı'· 
varmış ki mevki değıştirdıkısı.; renk 
de deği~tirirmiş. 

Acaba bu balık, insan cinsine eıı 
yakın ola;. malıliık muduı·J 

T. t. 

11. 11. 939 cumarteıoi günü S. 17 de 
Şef: Hasan Ferit Alnar 
1 - fatikJal marşı 
2 - Frcderlc Chopin (1810-1849), 
Marche funebr Op. 35 
3 - Ludwirr v~n Dccthoven (1770~ 
~7): Corio1 nıı uvertıırü. Op. 62. 
4 - Lud .-;iı; v, n hecthoven: 
Beşinci senfoni (Do Minör) op. 67 
a) Alegro con brio 
b) Andante con moto 
c) Allegro (Scherı:o trio) A 1 ıegro 

(final) 
Gelce.:\ ı1a'' 1cc n!:eri '") 1 ı. 939 cu· 
ıane .. i _ un:.ı w.:ı 17 d ... dır. 

........ ~ ..................................... ......... 
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[~I 
Almanya ve küçük 

devletler 

:UllDI 
Berlin'den gelen haberler, Al

lrtanya'nın ıon günler içinde büyük 1 
~ir ainir buhranına kapıldığını an
• 'maktadır. Almanlar harpten ln
tiltere'nin meıul olmadığını ıöyli
Ytnlere kartı hiddetleniyorlar. Al
ı mya'nın ıulh teıebbüıüne ittirak 
ethliyenlere çıkıfıyorlar. Sovyetlerle 
Almanya araarndaki münaaebetle
ri11 aamimiliğinden ıüphe edenlere 
diiıman göziyle bakıyorlar. Şimdi 
de İngiliz ablukaıma kaTfı ki.fi de
recede tiddet göıtennedikleri ba
haneaiyle küçük devletleri tehdit 
etıniye baılamıılardrr. 

Garp cephesinde 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Alman taarruzları 
sıklaşmağa başladı 

Alman hava kuvetleri de 
birçok keşif uçuşları yaptılar 

Paris, 10 a.a. - Askeri vaziyet hakkında Havas ajansı şu 
tebligatı yapmaktadır: · 

Alman başkumandanlığının umumi niyetleri hakkında şüp
heler devam etmekle beraber, bütün Lorrain cephesinde düş
man öncülerinin mevzii taarruzları sıklaşmakta ve çarpışmalar 
daha çetin olmaktadır. Alman tayyareleri de mütemadiyen ar
tan bir faaliyet göstermektedir. 

Amerika' da İJ ihfilaflcırtmn 

halline doğru 
Vaşington, 10 a.a. - Ruzvelt, Ame

rikan it federasyonu reisi Green'i ve 
müteakiben sanayi teşekkülleri kon -
gresi reisi Lewis'i kabul etmiştir. 

Bu müUikattan sonra matbuata be
yanatta bulunan Green, mülakat esna
sında iki büyük amele grupu arasın -
daki ihtilafın halli için müzakerelere 
devam edilmesi imkanlarının araştı
rıldığını söylemiştir. 

Fransa'daki idam mahkumu 
casuslar 

Paris. 10 a.a. -Geçen 26 ilkteşrin
de Nancy mahkemesince harpten e -
ve] casusluk yaptıkları için idama 
mahkum edilmiş olan muhtariyet ta
raftarı alsaslı mebus Charles Roos i
le cüriim şeriki Lobstcin tarafından 
yapılan af talebi reddedilmi§tir. 

. Bu vaziyet, Almanya'nın kendi 
•cadı olan "ainir harbini" kaybet· 
lhefe baıladığına delalet etmekte • 
clir. Bu, almanların derin bir çıkmaz 
İçinde bulunduklarını anlamaktan 
dofan bir neticedir. Filhakika Al· 
bıanya aiyaai bakımdan yalnızlık 
içinde bulunduğu gibi askeri ba· 
lcırndan ihata edilmit bir vaziyette
dir. Garpta Majino hattı vardır. 
Şarkta aovyetlerle yaptığı ağustos 
\te eylül paktlan bu cepheden elini 
kolunu bağlamıştır. Cenupta da Mu
&olini'ye verdiği ıöz vardır. Ambar
ionun imzasmdan aonra amerikan 
tndüatrisi tarafmdan da takviye e· 
dilmekte olan demokrat devletler, 
teçhizat bakımından Almanya'ya 
karıı kahir bir f aikiyet temin et• 
lhektedirler. Almanya tıpkı 1917 
ıeneai ilkbaharında Amerika'nın 
harbe iıtiri.kinden aonraki vaziyete 
diipnüttür. Bu çıkmaz içinden kur· 
tutmak için çareler aramaktadır. 

re:=~·=~~b=:;~M~U .. -N~l.-H~S~U-Y~K-A~S-T--1-N-DA 
hem de daha şiddetle yapılmıştır. 

Bütün bu hareketler mevzii olmakla 
beraber, kullanılan kuvetlerin mev • 

Almanya'nm naaıl çarelere baı 
\o\aracaiını tetkik edenler, Holan· 
<la'ya veya Belçika'ya karıı bir ta
arruz yapılnıa11 ihtimalinden baha
etınutedirler. Filhakika alman 
devlet adamları bu küçük devletle
re taal'l'Uz etmiyeceklerini birçok 
defalar aöylemiılerdir. Fakat itleri· 
ne elvermediği zaman aözlerini u· 
nuttuklan çok defa görülmüıtür. 
~lmanya'nın küçük devletlere kar· 
tı bir taaruz hazırlamakta olduiun• 
clelllet edecek bazı emareler de 
Yarchrı 

1 - Son ıünler içinde Holanda 
'Ve Belçika hudutlarına bir takım 
kuvetli kıtalar gönderildiği haber 
veriliyor. Almanya•nın bu mıntaka· 
1.rcJ .. ~---·-:ıı.- ·----~--- .. __.. ......... 
ri ıürdüğü sebepler gülünçtür. 

2 - ikincisi: İngiliz ablukasına 
karıı göıterilen "uyaallık" dolayı· 
aiyle küçük devletlerin, fakat bil
haaaa Holanda'nm -ve Belçika'nın, 

'§idcletll hiieümlara hedef olmaları
clır. lnıiltere'nin Almanya hakkm· 
ela abluka tatbik ettiii malUındur. 
bu abluka bitaraf devletleri iki te
kilde alakadar etmektedir: e.ela 
leınileri vaaıtaaiyle Almanya'ya ..
Ya nakline lngiltere mani oluyor. 
bitaraf devletlerin ticaret ıemileri· 
!lİ inıiliz limanlanna ıötürüp mua· 
Yetıe ediyor. Bundan baıka Alman· 
Ya'ya aktarma auretiyle eıya ıeç· 
lıleaine mani olmak için bitaraf dev
letlerin ithali.tını kontepjana tabi 
tutmuıtur. lnıiltere bitaraf devlet· 
lerin ticanti hakkında tatbik ettiii 
'bu muamelede haklı mıdır; delil 
"'1dir7 Bu, ancak lnıiltere ile bita· 
.. _, devletler araaınd'a ihtilaf mev· 
~U11 olabilecek bir meaeledir. Al· 
~~ya'nın buna müdahaleye hakkı 
0ltlnıaz. Bununla beraber Almanya 
~\içiik devletleri tazyik etmekte ve 
~ıiltere'ye kartı uyaallık ıöater· 
dılcleri takdirde bitaraf aayılamıya· 
~~klarrnı bildirmektedir. Bu tehdi
d ın., Almanya tarafından küçük 
t evletlere kartı girişilecek olan bir 
.••rruz hareketi için zemin haz1rlı
:~ .olmak üzere yapıldığı tahmin e· 
liılıyor. Bu aebepledir ki Belçika ve 

0 1anda hükümdarları, birkaç ıün 
;"•l içtima ederek aulh te§ebbüaün· 
h~ bulunmuılardır. Acaba bu teteb
., "•iin muvaffak olmasına ihtimal 
et-" hlıdır? Pek zayıf. Hatta belki 
rr" hiç. Çünkü Almanya İngiliz ve 
1-t~"•ız devlet adamları tarafından 
il ıt!er'in metlıur nutl,undan aonra 
'Ilı itti ~Ürülen aulh teklifini kabul et· 
".._.ıttir. lngiltere'nin ve Franaa' 
lı Ilı •ulh ıartlan baaittir: yapılan 
t,.-lc~ızlıtın tamiri ve iatikbal için de 
hublırıat. Aaıari denilebilecek olan 
la l•rtlar kabul edilmedil,çe yapı· 
il\ C•k olan aulh, bir ıulh değil, Al· 
h -"Ya'nın yeni tecavüz hamleleri 
•zırla · · b' .. k 1 S rnaaı ıçın ır mutare e o ur 

'b~lh Çernberleyn'in de aöylediii gi
l ı, alhlanlann ellerindedir. Ve bir 
•11taıı devamlı bir aulhun kurulma· 

•ı .. 
il\ •çın lazımgelen aagari ıartlan al-
t' a.n tnilleti şüphesiz kabul edecek· 
ır. F k 

d ı~ a at o "Zamanın gelip çattığına 
liedal~~ eden emareler henüz kuvet 

egıldir. 

A. Ş. ESMER 

cudu her an artmaktadır. K ı• Mı• N PA RMAG..., ı VAR '1\ Her iki tarafın birbirini mütezayid r 
bir şiddetle tarttığı ve karşı tarafın 
kuvet mevcudu, hatlarının sağlamlı -
ğı ve niyetleri hakkında malümat e -
dinmek üzere bilhassa esir almak için 
yaptığı ciddi hareketler hep Apach 
vadisiyle Forbach mıntakasında ve 
Orenthal çıkıntısında cereyan etmek
tedir. 

Almanlar, b!r çok keşif tayyare fi. 
loları sevketmiılerdir. Bunlar yalnız 
franaız mevzilerinin üzerinde ve mev
zi gerilerinde uçmakla kalmamıştır. 
Franaanın timal ve timali şarki üze· 
rinde de uçmuılardır. Belçika bita -
raflığını hem gidifte hem de dönütte 
pervasızca ihlil eden alman tayyare
leri Achen'den kalkarak fransız - Bel 
çika hududunu geçme-ktedir. 

F ranıız •abah tebliği 
Paris, 10 a.a. - Umumi karargih 

bildiriyor: 
Gece, temaa halinde bulunan eli.zil· 

tamlar araaında yapılan faaliyetle 
geçmittir. 

F ran•ız alrfam tebliği 

Pariı, 10 a.a. - 10 Tetrinisani ak
şam tebliği: 

İki mev.aii hücum yapan dü.-an hi r 
miktar ilerledikten sonra piyade ve 
topçu ateşimiz karşısında geri çekil-
miştir. 

İki taraf tayyareleri faaliyet gös
termiştir. 

Tetrinievelin son iki haftası zarfın
da fransıı deniz kuvetleri Almanya
ya ait 30 bin ton eıya tutmuıtur. 

Harbin ilk dokuz haf taaı zarfında 

franaız kaçak kontrol serviıi tarafın
dan müıadere edilen malzeme miktarı 
200 bin tonu geçmittir. 

Alman re•mi teblifi 

Berlin, 10 a.a. - Alman orduıu bat
kumandanhğı tebliğ ediyor : . 
Moıelle ile Palatinat ormanı ara -

ıında, keıif kolları faaliyeti artmıı -
tır. 

Cephenin bazı yerlerinde topı;u fa
aliyeti olmuftur. 

8 Tcıriniaani tebliginde geri dön -
mediği bildirilen alman tayyaresi, 
fransız - alman hududu civarında, 
Liedersdorf yakınında bir franaız av· 
cı tayyaresi tarafından dütürülmüı
tür. 

Bir lrtuUız • Belçilca cu/ıeri 
tezahürü 

Paris, 10 a.a. - Bu akşam saat 19 
da, fransız ve Belçika e11ki muharip· 
leri mümes!öilleri, Belçika büyük el -
çisi ve general Gouraud hazır oldu
ğu halde elden ele Brükıele kadar gö
türülecek olan meıaleyi Arc de Tri
omphe'in ateşinden tutuşturacaklar • 
dır. 

Taarruz hangi i•tikamette 
yapılacak? 

Paria, 10 a.a. - Askeri mütehassıs· 
Jar, cephedeki faaliyetin şiddetlenme 
sini tahlil ederek bunun doğrudan 

doğruya franıız hatlarına karşı bir 
taarruz mu hazırladığını yoksa fran· 
sız ve ingiliz orduaunun Belçika is· 
tikametinde hazırlıklarına mani ol -
ınak için bir aldatma hareketi mi teş
kil ettiğini araştırıyorlar. 

Haber alındığına göre, alınanların 

Hollanda hudu<lundaki hazırlıkları 

öyle bir vüsat almııtır ki, artık al
manlar bu hazırlıkları gizlemek iınka 
nını bulamıyorlar. Tahtidat bilhaaaa 
Hanoore mıntakasında göze çarpmak· 
tadır. 

Alman tayyareleri, artık Hollanda 
ve Belçikayı katiyen nazarı itibare 
almaksızın uçuyorlar. Zırhlı kıtaat 

ta hududun yanında mevzi almış bu -
lunuyor. İstihkam kıtaatı tam hudut 
yakınında Enmerich'de Rhin üzeri -
ne iki seyyar köprü kurmuştur. 

Almanya yabancı devletleri, 

devletler de Gestapo'yu itham 

yabancı 

ediyorlar 

Faillerin • • 
iZi hala bulunamadı 

Münih'te Bürgerbau Keller birahanesinde ·bir nutuk veren 
Hitler'e karşı, binaya saatli bomba konmak suretiyle bir suikast 
yapıldığını, Hitler'le yanındaki nazi şeflerinin binayi terketmiş 
bulunmak dolayısiyle bundan müteessir olmadıklarım, binada 
bulunanlardan 7 kişinin öldüğünü ve 65 kişinin yaralandığını 
bildirmiştik. 

Alman polisi önce auikaatçinin 
kim olduğunu haber verene 600 bin 
mark miikifat videtmiı, aonradan da 
auikaatçinin yakalanmaaına yardım e
decek olanlara ayrıca 300 bin mark 
mükafat vereceğini bildirmiştir. Sui
kasdin kimin tarafından işlendiği he
nüz meçhuldür. Alman gazeteleri 
bunda İngiliz parmağı görmekte, in
giliz - iransız gazeteleri ise. :Rav.itaiı 
yancınınr yapan nazi Atmanyanın bu 
kastte bulunmasının da muhtemel ol
duğunu ileri sürmektedirler. Şimdiki 
halde henüz aydınlanmamış olan bu 
mesele hakkında muhtelif mahreçler
den gelen telgraflar şunlardır : 

Almanya' da 
Berlin, 10 a.a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
Matbuat, elan Münib ıuikastinin 

teairi altındadır. Gazeteler ilk alınan 
fotoğrafları neıretmckte ve batlıkla
nnda, izlerin yabancı memleketlere 
dofru gittiğini söylemektedirler. 

Matbuat, ayni zamanda, ıuikaıtin, 
bütün dünyada bıraktıfı tesiri akaet
tiriyor. 

Münib ıuikastinde ölenleri taziye 
ve kendiıinin ıuikaıtten kurtulmuş 
olmaaını tebrik için Bitler birçok dev 
Jet reiılerinden telgraf almaktadır. 

§imdiye kadar ıempatilerini izhar 
eden devletler ıunlardır : 

Papalık, İtalya, Japonya, Sovyetler 
Birliği, Belçika, Bulgariıtan, Holan • 
da, Romanya, Yugoılavya, Macaristan 
ve Slovakya. 

Tahkikat devam ediyor 
Gazeteler, saatli bomba Hitlerin a· 

zimetinden sonra patladığından dola· 
yı cenabıhakka şükretmekte ve alman 
milletinin şefinin etrafında sıkı bir 
kütle halinde toplanarak Almanya'nın 
düşmanlariyle çarpışmıya karar ver
diğini kaydeylemektedirler. Tahri
ktlt, Münib ahalisinin de i§tirakiyle 
devam etmektedir. Polis, halkı mücri
min bulunmasına yardım edecek her 
türlü malUmatı vermeğe davet eyle· 
mektcdir. 

İnfilak sahasında yapılan müşahe· 
delerden suikasdin uzun zamandanbe
ri ihtimamla hazırlandığı anlaşılmak
tadır. 

Tahkikat neticesinde suikast fail
lerinin bu gibi tethiı hareketlerinin 
güçlliklerine alışık oldukları, vaka 
mahallini iyice bildikleri ve teknik 
bilgileri olduğu meydana çıkmıştır. 

F rann::: gazetelerinin yazıları 
Paris, 10 a.a. - Bu sabahki Paris 

gazeteleri tefsirleri: 
Oeuvre gazetesi, "Münih'te yapı -

lan acip suikast, hangi nevmidane ha
reketlerin başlangıcıdır?" §eklinde 
bir başlık neşrediyor. • 

Faris gazetelerinin ekserisi, sui -
kast hadisesini, bu esas üzerinden 
mütalea etmekte ve muhtelif farazi
yeler yürütmektedirler. Fakat, bun
lardan hiç birisi. Hitler rejiminin 
manevi selabeti lehine faraziyeler de
ğildir. 

Fransız gazeteelrinin hemen hepsi, 
Hitlerin nutuk verdiği binaya bir ya· 
banca giremiyeceğine göre, suikastin 
alman gizli polis teşkiHitı olan Ges
tapo tarafından hazırlandığı kanaati· 
ni izharda müttefiktirler. 

Bitaraf müşahedelere göre 
Münih suikasdi hakkında bitaraf 

müşahitlerden alınan ve Paris'e bil
cırmc:n n l!>alar da aynı neticede bir
leşmektedir: suikast garip ve karan· 
lık şartlar içinde cereyan etmiştir. 
Rayiştag yangınını içtinabı imkansız 
bir surette hatırlatmaktadır. 
Müşahitler mevsimsiz ve çabuk bir 

karardan sakınmakla beraber şurası
nı kaydediyorlar ki, nazi zimamdar
ları İngiltere'ye kartı "topyekun har
be" baflamak için mü&ait bir hava ya
ratmak istedikleri takdirde batka tür
lü hareket etmiyeceklerdi. 

Bununla beraber, suikasdin mühim 
bir taafiyeye bahane te§kil etmeğe 
matuf olduğunu ve halkın derin hoş
nutıuzluğuna ip.ret bulunduğunu 
zannedenler de çoktur. 

T evlril etlüen poli•ler 
Amaterdam'dan gelen bir habere 

göre alman milletinin büyük bir kıs
mı Münih suikaadinin ingiliz teşviki 
ile yapıldığını §Üphe ile karşıladığın
dan, na.ıi makamları birkaç polisi ih • 
mal maddesinden tevkif ettirmitler -
dir. 

Matbuat müdürü Dietrich i§de ya· 
hancı bir el mevcudiyeti hakkındaki 
ilk reımi tebliğin Hitler tarafından 
dikte tedildiğini tasrih eylemittir. 

Bern'den gılen bir haberde de §ÖY
ie deniyor :_.., 

Berlin'deki bitaraf mahfiller, sui
kasdin mücadeleyi §iddetlendirmeye 
sebep olacağı kanaatindedirler. Bu 
hususta çok mühim kararlar arifesin
de bulunulduğu bildirilmektedir. 

Paris'te askeri müşahitler Bitlerin 
Holandaya ve Belçikaya taarruz için 
Münih auikaadini bahane tutmak ni • 
yetinde olup olmadığını aormakta
dırlar. 

Londra gazeteleri de auikasdin ki
min tarafından yapıldığı hakkında 
aynen fransız gazetelerinin fikirleri
ni ileri E:Ürüyorlar. 

Amerika tebrik telgrafı gönder
meden önce rapor bekliyor 

Vaıington, 10 a.a. - Matbuat kon
feranaında, Cordell Hull'ün bir kara
rı tebliğ edilmiştir. Bu kararda, Hit
ler'e ölümden kurtulduğundan dola
yı tebrik telgrafı gönderilmeden evci, 
Münib auikaati hakkındaki diploma
tik raporun beklenilmeai bildirilmek
tedir. Bu karar, hariciye nezaretinin, 
suikaat hakkındaki alman tefsirleri
ne itimat etmediğini isbat eylemek
tedir. 

Suikast, Amerika mahaf-ilinde, bit
tabi heyecanlı bir alaka uyand1rmış
tır ve gazeteler, suikast haberini, i!k 
sayfalarında, gayet iri başlıklarla ver-
mektedirler. • 
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ve \ S Belcika _, 

Hollanda 'nın 
tavassutu 

(Başı I inci sayfada) 
yapılmıt olan zaTarlan "imkan nia
petinde" tamir etmeye muvafakat 
etmek ~rtiyle Almanya bu.:ünkü 
ağır ve müıkü1 vaziyetin içinden ÇJ· 

kabilir. Öyle görünüyor ki lngilterc 
ile Fransa her ıene yeni bir barba 
başlamak niyetinde değildirler ve 
bir defa giriımiı olduktan bu har
br, Avnıpa'da tecavüz ve tehdit u
ıüll~ne gayet ameli ve .kati auret
te nihayet veren bir teminat elde e· 
dinceye kadar, devam ettirmek az· 
mindedirler. Her devlete hükmünü 
geçirebilecek nüfuz ve kudrette, 
hiç olmazsa AvTUpa kıtası için, bey· 
ne!milel bir organizma vücuda gele
cek olurga lngiltere ve Franıa'nın 
meseleleri dahi ancak bu vaııta ile 
halledilecek olduğundan, lngiltere 
ve Fran&a'nın harbında huausi ihti
raslar aramıya da imkan kalmıyor. 

Falih Rıfkı ATAY 

• Milli pıyango 
bugün 

çekiliyor 
(Başı ı inci sayfada) 

Milli piyangodan 1000 liradan yu
karı ikramiye kazanmış olan numara· 
lar radyonun bugünkü öğle ve akşam 
neşriyatında ilan olunacak, ikramiye 
listeleri de bugün İstanbulda tabı ve 
tevzi olunacaktır. Milli piyango ida
resi ikramiye kazananların paralarını 
alabilmelerini temin için Bankalar 
caddesindeki resmi gişesini pazar gü
nü ile bayram günleri açık bulundura 
caktır. 

Bu tertibe ait yarım biletler tama
men satılmıştır. Onda bir biletlerin 
de bitmek üzere oldu~u haber veril
mektedir. Milli piyango idareai gör
düğu bu rağbet üzerine önümüzdeki 
tertipte tam bilet çıkarmıya karar ver 
miştir. 

Rus - Finlandiya 

İki hükumet 
uyuşabilecek mi ? 

111111111111111111111111111111 

Bugünkü maçlar 
Bugün 19 Mayıs stadyomunda lik 

maçlarının altıncı hafta müsabakala· 
rına devam edilecektir. 

Futbol ajanlığının dünkü tebliğine 
göre program şudur: 

Demirspor • As. Fa. gücü B. takım
ları saat 14.45 de. Hakem Şuayip Kı· 
raç. 

Harp Okulu • ?l'laskespor A takım
ları saat 14.45 te. Hakem Kemal Ku
ray. 

Ma!buaf f aknm pazartesi 
Ankara' da 

İstanbul matbuat takımının pazar
tesi sabahı Ankaraya geleceği tabak· 
kuk etmiştir. Kafile Cümhuriyet ga· 
zetesi yazı işleri müdür muavini Ah
met İhsan, İstanbul hakem heyeti re
isi Abdullah. foto Namık, Ahmet A
dem, Tarık, Ömer Besim, Adnan A· 
kın, Şazi Tezcan, Niyazi. Velit, Mu
rat, Ercüment, Ulvi, Selahattin ve Se
dat'tan mürekkeptir. 

Ankara matbuat takımı, oldukça 
kuvetli olan İstanbullu gazetecilere 
karşı muvaffakiyct temini için hazır
lanmış bulunmaktadır. Maç salı günü 
öğleden sonra yapılacaktır. 

Türk - Romen ticaret 

itilôfı dün imzalandı 
İstanbul, 10 (Telefonla) - İki haf

tadanbcri devam etmekte olan Türk -
Romen ticaret müzakereleri bugü·1 
bitti. Hazırlanan metinler Türkiye 
namına Burhan Zihni ve Romanya 
namına da romen heyeti reisi Diınit· 
reako tarafından imza edildi. Yeni an
laşma 21 ikinciteşrinden itibaren me
riyete girmiş olacaktır. Anlaşma iki 
dost memleket arasındaki ticari mu· 
nasebetleri inkişaf ettirecek mahiyet
tedir. Yeni anlaşma ile Romanya'ya 
ihracatımızın mühim miktarda arta· 
cağı umulmaktadır. 

Belediye Meclisi 
dün toplandı 

Belediye meclisi dün reis vekili 
İbrahim Rauf AyaşJı•nın reisliğinde 
toplanmış, ve Ebedi Şef Atatürk için 
bir ihtiram celsesi yaptıktan sonra 
encümenlerden gelen mazbatalar gô
rüşülmü~tür. Bu arada belediye ve su 
idaresinin 937 ve 938 hesabıkatileri 
hakkında hesapları tetkik encümeni
nin mazbataları okunduktan sonra be
lediye muhasebeıinde görülen inti
zam takdir edilmiı ve mezat idaresi
nin çalışma saatlerinin tesbiti ic:in 

Helsinki: 10 aa - Dün ak:pm Fin daimi encümene salahiyet verilmesi
landiya murahhaslarile Stalin ve Mo- ne dair olan kavanin encümeni maz
lotof arasında cereyan eden görüşme batası kabul edilmiştir. 
hakkında, Helainki'ye pek az tafsilat Belediye meclisine makamdan ta1

:

gelmiştir. Finlandiya murahhaaları, dim edilen bir talimatname kavanin 
hükfunet tarafından verilip, 4 teırini encümenine havale edilmiştir. 
aani tarihli Sovyet tekliflerine ceva- Belediye meclisi perşembe günü 
bı ihtiva eden tekliflerde bulundukla 17 de toplanacaktır. 
rı hatırlatılıyor. Müzakereler arasın-
da, Sovyet hükumeti her halde Fin -
landiya teklifleri hakkındaki müta -
laasını söyliyecektir. 

Sovyet talepleri 
Mokova: 10 a.a. - Reuter : Moa

kova müzakerelerinin mevzuunu tef· 
kil eden meseleler, ruslara Finlandi -
ya körfezi medhalinde bir üssü bahri 
ve Leningrad civarındaki Finlandiya 

Zonguldak'ta 

Uzun Mehmet 
günü kutlandı 

Zonguldak, 10 a.a. - Uzun Mehmet 
topraklarının verilmesidir. Şimdiye tarafından Türkiyede ilk miden kö • 
kadar rus harb gemilerinin Hango 
limanında demirlemek hakkını istedik mürü keşfinin UO uncu yıJdönümü 

~onguldakta törenle kutlanmış ve bu 
leri zannolunuyordu. Fakat Molotov'-

münasebetle her taraf bayraklarla süs 
un son nutkunda istenilen toprakları lenmiştir. Başta vali, daire reisler;, 
tasrih edilmemesi bazı mahafilde rus Parti reisi, partililer ve Halkevliler, 
talebelerinin toprak terkine kadar va vilfiyet, belediye azaları, maden mües-
racağı ümididini uyandırmıştır. Di • seseleriyle işçiler, maden okulu ve di
ğer bazı mahafil ise rusların taleple- ğer okullar ve kalabalık bir halk küt
rinde hiçbir tavizde bulunmadıkları lesinin iı;tirakiyle uzun Mehmet • 
k · d d" F' 1 d' • ta :ı par ana~tın e •.r. ın an. ıya ıse rus rı kında yapılan bu merasime istikHil 
tatmın edebılecck tavızlerde buluna- marşiyle baılanmış. maden mühendisi 
ca!dardır. Talat Tan ve maden okulundan Ah-

V aziyct vahimlqiyor mu? met Tllrgut, İzmirli birer hitabede bu-
Stokholm, 10 a.a. - /lational Ti- lunmuşlardır. Bunu takiben ~den o

dcnde'nin Hl'lt1inki muhabirine gore. kulu talebesi Uzun Mehmet marşını 
Sovyct • Finlandiya müzakereleri gc- aöylemişler ve Uzun Mehmet abidc
çen hafta kaydedilen nikbinliğe rağ - sine hükümet, Parti, Halkevi beledi
men birdenbire vahim bir safhaya gir- ye mektepler ve maden mühendisleri 
miştir. Müzakereler belki de daha bir adına çelenkler konulmuştur. 
müddet devam edecektir. Saat 17 de de maden mühendisle~i 

Social Dernokraten'in muhabirine cemiyetinde bir çay şöleni verilm r., 

göre de sovyetler Hangoe'dcn vazgeç- gece Halkevinde umumi bir toplantı 
mişlerdir. Şimdi müzakerclcı Kare/i:ı yapılmıştır. 

ile küçük adalar üzerinde cereyan et- Kömür ve Havza hakkında parti re-
mektedir. isi Akın Karauğuz bir konferans ver-

M oskovadaki Finlandiya heyeti a - miştir. 
zasından maliye nazırı Tanner müza
kerelere tekrar buglin, yarın başlana-
cağını haber vermiş çc fakat bu mü . rın sabah devam edilecel,tir: 

• •• zakerelerin inkişafı etrafında hiç bir 
şey söylememiştir. . Helsinki, 10 a.a. - Finlandiya a • 

Jansı, bazı şayialar hilafına ol .. ı .. ': 
Görüşmeler devam edecek M k . os .ovada anlaşma akdi için ?.cnuz 

Moskova, 10 a.a. - Sovyet - Finlan- hıç bır esas bulunamadıgını bildir
diya görüşmelerine bu ak~am ve ya - mektedir. 
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Büyük matem gününden resimler 

Milli Şef, Atatürk'ün r.!"Vakl~at l.alr:.1i z'y:ır ... i: r. ronr'.'.? 
E tnogral ya mü:zes:nd en a:;rı: lT :,en 

. -

fi _s ;;: ve l~·ııusi tc~elıküllerin çelen~leri, Ebedi Şel'in 
mıwak.~<.it kabirlerine getiriliyor 

Yukarıda: Do!ml!hlhçe ıı·•·oyında, Ata tlirk'ün içinde fani hayatl veda etti i kar
yola - A~" ,1<.la: fÔ"n>"Ş il.i mumıın altın da, bir doktor raporu mu .. veJdcsi, Aşa ı
üa solda: Atz tiı. k'.ın ha,,.ıta vcJ..ı ettiği, 9,05 de ılurmu;ı saat. 

Ebedi Şel'in vecizesinin üstünde, yarıya inen yatılı bayrah Halk, muvak.~at kabrin önünden tazimle geçiyor 

Ba§la Ankara vilayetinin çelengi olduğu halde, halk Etnografya müzesine akın ediyor Gözleri yaşlı, muvakkat kabirden ayrJan :ziyaretçiler 

T arilı ve Dil Kurumlarının lıeyetleri, muvakkat kabri :ziyarete geliyorlar Ko•diplomatik adına Amerika •eliri muvakkat kabrin önii11.:le eğ!liıhen 
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Dün bütün Türk_iye Atatürk'ü andı 
(Başı 1 inci sayfada) rinin üzerine bugüne kadar tek bir göl ralarında geçen bayatı, kıtadaki ha- dan sonra törende bulunanlar Ordue-

ıetrnişler, Milli Şefimizin beyanna- ge düşmedi.. İnkılabın hızı durmadı. yatı, orduların başında geçen hayatı, vi meydanlığına giderek orada bulu
rnesini okumuşlardır. Talebe bundan Türk milletinin şerefi, kudreti insan- devletin başında geçen hayatı, hulasa nan Atatürk heykeline üzerinde C.H. 
s~nra ihtiram geçidine iştirak etmiş· ılık ve medeniyet rüyasının bir örneği 1 bütün ömrü buna şahittir. "Buna düpe 1 P. Çankaya kaza idare heyeti yazılı 
t~:· Birçok mektep salonlarında Ata- halindedir. Gün geçtikçe varlığımızın düz şahika derler", diye gür sesi bize büyük bir çelengi tazimle koymuşlar-

Bel~ika ve Hollanda' da 
endiıe giltik~e arllyor 

( RADYO ) 
TURK1YE 

Radyo Dılüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA R•dyo•• 

-Dalca uzunlulu-

t~rk köşesi yapılmıştır. halesi bir çok karanlıkları daha yırt- her şeyde doğruya, gerçeğe, hakikate dır. 
l\.ordiplomatik adına: maktadır .. Vatan, şenliğe, millet, mut- hürmet eylemeği öğretmiştir. Hakika- T" kk , d 

Amerika Büyük Elçisi Bay Mac Juluğa doğru mütemadiyen yol kes- te hürmeti ve iyiliği yapmaktaki zev- ur U§U n a: 
Murray, Türkiye nezdindeki bütün tirmektedir .. Biz Kemalizmin bu itila- ki bahusus türk milletine hizmet aş- Dün Türk Hava Kurumu binasında, 
ecnebi siyasi mümessillerin en kıdem- sına ne kadar ceht ve gayret gösterir- kı faaliyetlerinin daimi saiki olmuş Türkkuşulular bir toplantı yapmış ku
lisi olmak dolayısiyle bu mümessiller sek, Atanın daima hayati olan, insani tur. Bu hasletler onu ulaştığı evçlere rucuları büyük Ata'nın hatırasını min 
narnına muvakkat kabre bir çelenk koy olan, reel olan düsturlarına sadık kal- ulaştıran ve sevkeden iki rehber yıl- net ve şükranla anmışlardır. Bu mü. 
du. Büyük Elçinin geliş ve gidişinde mış, tam manasiyle O'na layık evlat- dızı olmuştur. nasebetle hazin bir tören yapılmış, 
askeri merasim yapıldı. !ar olduğumuzu göstermiş oluruz. Bir dehayı ancak diğer bir deha muvakkat kabre havacılar adına çe-

Dün bütün eğlence yerleri, sinema- O, hayatında daima fani Atatiirk'le, anlıyabilir ve anlatabilir. İki asır lenkler konulmuştur. 
lar, müzikli yerler; matem dolayısiy- ebedi Atatürk'ün arasına bir duvar müddetince hezimetten hezimete uğ-
le kapalı idiler. Şehirde hazin bir sü- çekmiştir. O'nun asıl büyüklüğü bu - ramış bir vatanı yenilmez bir hale İstanbul' da : 
kun vardı. Ankara, dün, asil bir yas radan geliyor. Biz O'na nasıl bu yol- sokmuş, yok olmuş bir vatanı ölmez 
havası içinde Tür ki yenin ve kendisi- <lan gidiyoruz, bunun içindir ki, in- bir hale getirmiş bu kudreti: bu aza
nin banisinin, ebedi hatırasını hür - kılap, tehlikelerden, tenbellikJerden. mülayetenahiyi ben asgarılayetenahi 
illet ve tizimlc andı. tereddütlerden katiyen masundur. sizlere nasıl anlatabilirim? Dedim ya 

Halkevindeki tören 
, Bu münasebetle Ankara Halkevi, 
Atatürk'ü doya doya anmıya imkan 
\1eren bir tören hazırlamıştı. Törende 
\r ekiller, Parti Genel Sekreteri dok
tor Fikri Tuzer, Umumi idare heyeti 
~aları, mebuslar ve seçkin bir kala
balık bulunuyordu. Halk, büyük salo
nu kapı ağızlarına kadar doldurmuı-
tu. · 

Saat dokuzla herkese geçen yılki 
bu dakikaların hüznü ve merarcti çök
ll1üş gibi idi. Dolu salon, bo§ olduğu 
zamanlar kadar sessizdi. Benizler sa
rı, gözler dolu, gönüller çarpıntılı i
di. Saat dokuzu beı geçe tören, Halk
evi Reisi B. Ferit Celil Güven'in ıu 
nutku ile baıladı: · 

Ferit Celal Güven' in nutku 

··- Aziz arkadaşlar 1 
Saat dokuzu bel) geçiyor. Büyük in

san, büyük inkılapçı, Türk milletinin 
Ebedi Şefi ATA TÜRK bundan bir yıl 
önce tam şu anda, her fani gibi hayat 
denilen kısa mesafenin ötesine intikal 
etmiılerdi. 

Ona gözlerimizdeki yaşlar kuruyun
caya kadar ağladık: bu misilsiz acı i
le yüreklerimiz ateı kesildi. Umumi 
insanlık kuvetinin dışında kalan bir 
yasa boğulduk .. O bizim babamızdı, 
arkadaıımızdı, yoldaıımızdı. Bu va
tan içinde iyilik, bahtiyarlık namına 
ne tanımışsak şeref namına ne görmüş 
sek, hepsinin kaynağı o idi.. Bunun 
için onun kaybı hepimizi köz gibi dağ 
tadı .. 

n.._,., bu aonaua keder cUnJerlndc, 
acılarımıza fifa ve teselli gene Ondan 
geldi, çünkü, O bize tam ebedi ömürlü 
bir inkılap, mesut bir devir bırakarak 
aramızdan ayrılmıttı. 

Hiç ıüphesiz O'na inanımız, O'na 
bağlılıklarımız, vücuda getirdiği bu 
eserlere inanımızdan ıeliyordu. Bu a
cıya benliğimizden zerre kadar bir 
§ey kaybetmeden dayandık. Felaketi
ne karıı durabilmek cesaret ve ted -
birlerini gene O'ndan aldığımız terbi
ye ile gösterdik. 

Herhangi büyük bir eıeri, herhan -
gi büyük bir işi meydana getirmiş o
lanların asil büyükltikleri, hareketle
rindeki isabetleri, eserlerinin kendile
rinden sonra da büyüklüğünü, ham· 
lesini, istikametini muhafazada de -
vanı edebilmesiyle tebeyyün eder .. Şu 
bir yıl içinde Kemalist Türkiye'nin 
nasıl ıağlam, sarsılmaz temellere isti
nat ederek kurulmuş olduğunu, bu 
büyük" eıer etrafında Türk milletinin 
"icdaniylc, imaniyle gösterdiği haki
ki birlikte tecelli etmiştir .. 

Onun eıerine devam ediyoruz 

O'nun bize emanet olarak bıraktığı 
C\irnhuriyet ve inkılap sahasında gös
tereceğimiz hamleler, çalışmalar, dö
keceğimiz göz yaşlarından daha ziya
de O'nun aziz ruhunu okşayacağına 
zerre kadar şüphemiz yok, Atatürk 
•evgisinin ölçüsü, ancak O'nun eser
lerini ihya ve muhafaza hususunda 
göaterilecek gayret ve sadakattir. 

l'ürk milleti böyle yaptı .. Bütün de
leri ebedi olan inkılap prensiplerini 
her türlü tehlikelerden, zaflardan sı 
l'anet için. O'nun yegane inkılap ar
~~aşı, fikir ve iman arkadaşı olan 
fı ı)}i Şcf'in, İs~e~ İnö~ü'n.~~. ctr~ -

nda, tarihte mıslı nadır gorulen bır 
•evgi ve imanla toplandı. Şimdi, bay 
~ak Yoluna daha hızla, daha coşkun · 
Ukla devam ediyor .• Aradan bir sent> 

&eçti. Geçen bu bir yıllık zamanın 
rhtesi, mizacı nadir görülen korkunç 

'.'klar, buhranlar arzetti. Bu çetin im 
tıha d . .. d' n a en metın manzarayı goster -
. ık. Çünkü. Atatürk Cümhuriyetin. 
~1kılabın esas bünyesini, gelip geçici 
k~labalıldarın içine değil, zeka ve fi. 
kirlerin irade ve gönüllerin üzerine 
d urrnuştu. Tiirk milleti korkmadan 
:~•imadan. cesaretle hangi kıymetle· 

rın Çevresinde büyük hedefine yürü
Ycbileceğini biliyor. Mesuliyetin aza 
~eti?i hissediyor. Şimdi Atamızın. 
~brınde müsterih uyuduğuna kimse-

l'lın ıı.ü · • • .. • .. • 
:ıı P•·~S• .... a. .. az. Çun.ı<u Onun Cie-

O'nun matemiyle, acısiyle, inkılap bir dehayı ancak ona eş diğer bir de
davalarının büyüklüğünü biribirinden ha anhyabilir ve anlatabilir. 
ayırabilmek kabiliyetini Türk milleti Bakınız Atatürk'ü anlıyan deha 
göstermiştir. Istıraplarımız bizi inkı- A tatürk'ü bizlere nasıl anlatıyor. 
!aba daha çok bağladı. Bu işte inanı- ".Zulüm ~~ istibdat dünyasının en za
mız, hamlemiz en sadık pusulamız- lımane hucumlarına karşı yalnız ve 
dır. şa~kın kalan milletimizin maddi ve 

Atatürk, müsterih \'yusun, inkılap ~anevi büt
1
ü.n kabiliyet ve kuvetleri

kalesinin burcunu hiç bir kasırga sar- nı ruhunda;cı ateşle toplıyan ve hare
samıyacaktır. Açılan bayrak, büyük ket.e .ge~!ren Büyük Millet M~~lisinin 
gayenin üzerinde tuluğ halinde kala- Reısı Mustafa Kemal Paşa 1 İşte 
caktır. Atatürk budur! Atatürk gene "İnönil-

Aziz arkadaşlar, ayağa kalkalım, O- ~~n" .. anladığına ~e anla~tığına ~öre 
nun yattığı tarafa dönelim, manevi ıkı yuz ~ened:nberı kendı medcnıy.et 
huzurlarında beş dakika susalım ... " kuve~lerın.e. ınanmayı kaybey!e~ış, 

Ayakta, yüzleri Atatürk'e dönük k:n?.ıne .ıtımadı ka:vbetmek gı~ı e~ 
ankaralılar, beş dakika, O'nu tazim i- buyu~ ~ı~ kayba ugramış bu mıllet~ 
çin, O'nu gönüllerinde bularak sustu- kkenb~~ne ıtımahd~ kavluşt.urm~ış, mdederıı 
lar. ~ ılı yet ve. ız~et en.ne ~nan ırmı~ 

Behçet Kemal Çağlar, Atatürk'ün bır kudrettır. Turk mı~lctınc kendı 
hayatını, karakterini; büyük insan ol- p.arl~k b~:kadde.ratına ıman hasıl et
mıya hazırlanışını, Mustafa Kcmal'in tırmış ır uvettır. 

hizmet ve fazilctindeki örnekliği an- Jnönü diyor ki: 
}attı. Onun bir yurda ve bir millete 
baş olmak için, nasıl bu yurdu yeni 
baştan kurtardığını ve kurduğu

nu, bu milleti nasıl yeni baştan yarat
tığını ve yücelttiğini belirtti; bütün 
türk nesillerinin en büyük vazifesi -
nin onu devam ettirmek olduğunu i -
zah etti. On on beş dakikanın içine, 
Atatürk'c duyulan hayranlığın eşsiz
liğini ve sebeplerin sayısızlığını ko -
yabilen hitabesini dünkü nüsha?1ızda 
çıkan içli şiiriyle tamamladı. Bır kız 
talebe, Özel İnanlı, A tatürk'ün ölü
mü için yazılmış "Tavaf'' isimli şiiri 
heyecanla inşat etti. Edebiyat mualli
mi Muhittin İnözü, Milli Şef'in Ata
türk'ün ölümü dolayısiyle türk mille-
tin• hitap eden beyanname•ini gilr ve 
heyecanlı bir sesle okudu. Sahnede, 
Atatürk'ün yüksek bir kaide üzerine 
konmuş mehip heykeli, mavi ışıklar 
arasında, yer yer gölgeleriyle canla~ 
nan ve günü ışık ve resim halinde de 
veren bir manzara teşkil ediyordu. 

Atatürk'ün hayatına ait filmler gös
terilirken hele onun onuncu yıl nut -
kundaki güzel ve gür sesi salonu çın
latırken benizler ürpermiş, gözler dol
muş, bütün gönüller onun havası için
de çarpmıya başlamıştı. Herkeste bu 
sesi hiç durmadan ölene kadar dinle
mek iştiyakı vardı. Film tükenip de 
ses susunca, onun ölümünün ağırlığı 
bir daha omuzları çökertti, bir daha 
başlan düşürdü; bu hüzün ve bu hu
şu içinde, önde çelenkler, Halkevinin 
davetlileri A tatürk'ü ziyarete gittiler. 

Polis Enstitüsündeki tören 
Büyük kaybın yıldönilmü dolayı

siyle dün, polis enstitüsünde de ha
zin bir tören yapıldı. Töreni, Ata
türk'ün hususiyetlerini canlandıran 
bir konuşma ile profesör Vasfi Raşit 
Sevig açtı. Profesör dedi ki : 
"- Bundan tam bir sene evci şu da

kikada Atatürk her insan için tadıl
ması mukadder olan ölüm gerbctini 
son damlasına kadar içmiş bulunuyor 
ve kalıbı aramızdan çekilip gidiyordu. 
O bizleri terkedip giden kalıbı bu 
milletin nasıl bir elemle teşyi eylemiş 
olduğu hala hatırlardadır: acısı hala 
yüreklerdedir, yaşları hala gözlerde -
dir. 

Hepiniz aT.iz kardeşlerim, hepimiz 
aziz kardeşlerim Atatürk'ü tanıdık, 
sevdik; vefakar hafızalarınız, onun 
için, onu anmak için yaptığımız bu 
toplantıda onun emsalsiz olan asker -
lik hayatının göz kamaştırıcı parlak
lığını, ımun inkılapçı hayatının akıl

lara hayret veren büyüklüğünü, onun 
devlet ve millet reisliğindeki eşsiz 

kudretini sizle.re, bilhassa anlatmıya 
ve hatırlattırmıya lüzum bırakmıyor. 
Atatürk'e olan sadık scvgilcriniz be
nim an latabileceklerimden fazlasını 

size her daim anlatıyor. Bu vatanın 
iki yüz elli ııenedenberi döğüşmeJeri
ne, uğraşma ve didinmelerine, ıstırap
larına mevzu teşkil etmiş ülküyü 
kimse Atatürk ka'dar temsil edeme
miştir ve kimse Atatürk kadar ger
çekleştirememiştir. Hadiselerin, veka
yiin tağyir ve tahrif edilmesi sure
tiyle yapılacak bir inşanın, yayılmış 
bir yalana istinat ettirilecek bir inşa
nın sağlam olamıyacağını kimse Ata
türk kadar an!aıud.lllı§tır. Mektep sı-

Aziz dinleyicilerim, çok aziz kar
deşlerim 1 "İnönü" diyor ki: Ata
türk'ün hatırası bir toplantı tertibi 
şeklinde yapılmaktadır. Bu toplantı
ya hepimiz hürmet ve muhabbetle ko
şarak geldik. Cemiyet kurmak, cemi
yet içinde konuşmak Atatürk'ün sev
diği bir adeti ve çok hususi biı mah::ı· 

reti idi. Bu toplantıda onun ruhu şad 
olacaktır . ., 

lnönü'nün tarih kurumunun BeIJe
teninde çıkan bu sözleri bize hu top
lantıları, eskiden Valdc hanında ya
pılmakta olan Muharrem ayı toplantı
larından büsbütün başka bir mahiyet 
ve ruh arzeylemesini öğretiyor. 

Bu topJantıJarda AtatUrk'lln ruhu
nu şadedecek konuşmaların mevzuu 
olarak alınmasını emrediyor. Ata
türk'ün ruhunu şadedccek konuşma
lar: eserine ait olan, kalbinin mahbu
bu bulunan milletinin parlak mukad
deratına ait konuşmalardır. 

Eıer yCJ§amaktadır 

Aziz Atatürk, aziz ruhun şadol
sun ! Eserin yaşamaktadır. Beşeriye -
tin tekrar içine atıldığı buhranlar ara
sında türk milleti senin samimi ruhu
na, samimifikrine daha ziyade nüfuz 
eyliyor. Yaptıklarından yapacakları -
na örnek alıyor. Aziz Atatürk aziz 
ruhun şadolsun 1 Milletine beşeriye· 
tin bu buhranlı anlarında daima ifade 
eylemiş bulunduğun dilek veçhile dü
günüş, duyuş ve çalışma arkadaşın, 
deha ortağın İnönü rehberlik etmek
tedir. İstanbul'dan seninle beraber A
nadolu'ya geçen 19 mayısta seninle 
birlikte Samsun'a ayak basan, Erzu
rum'da seni Mim Şef olarak ilan e
denlerin en başında bulunan Dr. Re -
fik Saydam, bu büyük vatansever hü
kümetin başında bulunmaktadır. Ese
rinde en ufak çatlak, bu buhranlı an -
larda en ufak bir endişe belirmiyor. 

Senin samimiruhuna nüfuz etmiş, 
yaptıklarından yapacaklarına örnek 
alan milletin büyük bir vatansever
likle Milli Şefe sevgi ve itimat göste
riyor. Milli Şefin Ebedi Şef hakkın
daki sözlerini kendi düşünüş ve duyu
şunun ifadesi olarak kabul ediyor. 
Senin hakkındaki duyuş ve düşüntiş
lerimizi anlatabilmek için onun mil -
lete beyannamesini okuyorum.., 

Bundan sonra Profesör Vasfi Ra
şit Sevig İnönü'nün geçen sene mille
te yaptığı beyannameyi okumuştur. 

Yeniıehir parti merkeıinde 
C. H. Partisi Çankaya kazasının 

tertip ve idare ettiği dünkü ihtifalde 
Partililerden mürekkep büyük bir 
halk kütlesi bulunmuştur. 

Parti salonuna Atatürk'ün büyük 
bir büstü konmuş gerek büst ve ge
rekse etrafı türk, parti bayrakları ve 
çiçeklerle süslenmişti. 

Bu törende genç ve heyecanlı ha -
tipler konuşarak aziz ATA 'nın hatı
ratını taziz etmişler, hatipler bilhas
sa AT A'nın türk milletine bahşettiği 
ve m•lleti gibi ölmez büyük eserleri 
üzerinde durmuşlardır. 

Tören programı mucibince Milli 
Şef İnönü'nün türk milletine neşret
til.:eri !.; .. , ... 111.u.ıe okum····~f't.ır. ·Bun-

İstanbul, 10 a.a. - Ebedi Şef Ata
türk'ün hayata gözlerini yummasının 
birinci yıldönümü olan bugün, saat 
tam dokuzu beş geçe şehrimizdeki bü
tün Halkevlerinde ihtifal yapılmış ve 
Atatürk'ün hatırası anılmıştır. 

Vali ve belediye reisi Lutfi Kırdar, 
İstanbul Komutanı, vilayet ve beledi
ye erkanı, şehrimizdeki resmi ve hu
susi müesseseler ileri gelenleri ve ka
labalık bir halk kütlesi, Eminönü 
Halkevi salonunu erkenden doldur
muştu. Tam dokuzu beş geçe ev reisi 
B. Agah Sırrı'nın bir hitabesi, salon
da bulununları tazim sükutuna davet 
etti. Salondakilar, tek bir insan halin
de beş dakika ayakta sanki nefes al -
maktan çekinerek sessiz, Ata'larının 

hatıralarını andılar. Bunu müteakip 
ev reisi, Atatürk'ün hayatını, hizmet
lerini, eserlerini, meziyetlerini teba
rüz ettiren heyecanlı bir konferans 
verdi. Bundan sonra fakülte talebe -
sinden Bn. Sevim, İsmet !nönü'nün 
beyannamesini okudu ve hazır bulu
nanlar toplu bir halde Gülhane parkı
na giderek Sarayburnundaki Atatürk 
abidesine derin teessürler içinde bir 
çelenk vazettiler. 

Şehrimizdeki bütün Halkevlcrinde 
aynı merasim yapılmış, Taksim ve 
Harbiye yedek subay mektebi önü~ -
deki abidelere çelenk konmuştur. 

5000 ni aşan yüksek tahsil gençliği 
sabahın çok erken saatlerinde Üniver
site konferans salonunda tdplanmış ve 
ihtifale hazırlanmıştır. 

Mekteplerde de heyecanlı toplantı
lar yapılmış ve konferanslar verilmiş
tir. Bütün şehir tek bir kalp halinde 
Atatürk'ün kaybından duyduğu tees -
sürü izhar etmiştir. 

Buaün ıehrimizdeki bütün eğlence 
yerleri, kapılarını kapamak suretiyle 
bu teessüre iştirak etmektedirler. 

Bütün yurdda: 
Şehrimize gelen haberlere göre, bü

yük yas'ın birinci yıldönümü dolayı
siyle Türkiye'nin her tarafında hazin 
törenler yapılmıştır. Bütün Halkev
lerinde ihtifaller tertip edilmiş, ga -
zeteler birinci sayfalarını siyah çer -
çev~lemişler, mekteplerde ilk saatler 
Atatürk'ün aziz hatırasına ayrılmış, 

heykellerine çelenkler konulmuş ve 
Ebedi Şefimizin fani hayata veda et
tiği saat 9.05 de bütün türk milleti 5 
dakika susarak, büyük kurtarıcının 

mukaddes hatırasını anmıştır. 

B. Çemberleyn'in 
son nutku 

Londra, 10 a.a. - Dün Mcndon 
Hausa'da verilen öğle ziyafetinde Sir 
J ohn Simon, hasta olduğu için ziya· 
fete gelemiyen B. Çcmberlcyn'in nut
kunu okumuştur. B. Çembcrleyn nut
kunda Holanda - Belçika teşebbüsüne 
verilecek cevap hakkında İngiltcre'
nin daha önce müttefikler ve domin • 
yonlarla istişaresi lazımgeleceğini 
söyledikten sonra sözü Ankara paktı
na nakletmekte ve şöyle demektedir: 

"- İngiliz - fransız - türk muahe
desi doğu - cenubi Avrupası'nda ku
vetli bir barış aletidir. Almanya ile 
Sovyetler arasındaki pakt ise Sovyet
lere mühim faydalar temin etmiş ol
masına mukabil Almanya'ya alçalma 
ve zıyalara mal olmuştur.,, 

B. Çemberleyn bundan sonra am
bargonun kalkmasının müttefiklere 
temin ettiği avantajlardan, kaçak mü
cadele servisinin faaliyetinden ve ih
racta konulması zaruri ğörülcn tah
di tlerden bahsetmiştir. 

Açık . teşekkür 
Oğlumuz harp ok. birinci sınıf ta

lebesinden Nurettin Özerdem'in müp
tela olduğu had apandisitini vaktind~ 
teşhis ederek süratli bir cerrahi mü
dahale ile gösterdiği hazakat ve amc· 
liyattan sonraki azami ihtimamı ile 
hayatını kurtarmağa muvaftak oldu
ğundan dolayı Harp ok. hastanesi 
operatörü değerli doktorlarımızdan 

Cevdet Varman'a, hastaneye ve has
tanenin şefkatli hemşirelerine sonsuz 
şükranlarımızı muhterem gazeteniz 
vasıtasiyle arzetmeyi borç bildik. 

Ş.ıziye ve E~ref Ôzerdem 

(Başı 1 inci sayfada) 

durmuştur. Mense nehri üzerinde de 
bugün bütün münakalat kesilmiştir. 
Maamafih Almanya ile telefon muha
bcratı devam etmektedir. 

Baam ve Zeits şehirleri süratle su 
altında bırakılacağından bu şehirlerin 
ahalisi tahliye emri almışlardır. 

Birkaç kişi ölclü 
Hollanda askeri makamları tara -

fından alınan ihtiyat tedbirleri Gul -
dre ve G::-oningue vilayetlerinde bir 
kaç kişinin ölümüne sebep olmuştur. 
Patlıyan bir bomba üç neferle bir ça
vuş:.ı öldürmüştür. Diğer bir bomba
nın infilakı yüzünden de bir kaç as
ker ve bir kaç sivil ölmüştür. 

Lahay"daki ingiliz başkonsolosu -
nun ingipz tebaasına Hollandayı ter
ketmeleri için talimat verdiği hak -
kında resmi ingiliz mahfillerine he
nüz mallımat gelmemiştir. Bununla 
beraber İngiliz konsolosları hüküme -
te müracaat etmeden de bu kabil ta
limat vermiye mezun bulunmaktadır· 
lar. 

Hollanda hududunda alınan kıtaatı
nın tahşidat yapması üzerine, hükü -
met, Maas ve Mervcde nehirlerini, i -
cabında yeni bir su baskınına hazır -
lamak üzere, bu nehirler üzerinde her 
türlü gemi seferlerinin tatilini cm -
retmiştir. Hollanda motörlü kı taları
nın harekatiyle aynı zamanda alı -
nan bu yeni tedbirin halk arasında 

endişeyi arttırdığı söyleniyor. Ams -
tcrdam ticaret nakliyat mahfilleri, 
bu son tedbirden bilhassa müteessir -
dirler. 

Hollanda - Belçika teşebbüsüne bü
yıik bir ümit bağlamış olan hollan -
dalılar, Hitlerin kıraliçe Vilhelmin 
ile kıra} Lcopold tarafından yapılan 

sulh teklifini tamamen bilmemezlik -
ten gelmesini teessürle müşahede e
diy:ırlar. 

Hollanda kendini müdafaaya 
ha:r.ır 

Lahey hükümetinin temin edici be
yanatına rağmen halk, alman tazyi -
kinden, gene endişe ile bahsediyor. 
Ne olursa olsun, Hollanda son hadde 
kadar kend.i.ıi müdafaaya hazırdır. 

Başlıca sevkülceyş merkezlerde, si
lahlı nöbet~iler, ilk işarette bendleri 
açmıya amade, gece gündüz bekliyor
lar. 

Tahliye planlan, büyük bir doğru -
lukla tanzim edilmi;tir. Lüzumu ha -
linde ikametgAhlarını terkedecek o • 
!anlar meyanında, Doorn'da oturan 
sabık Kayzer de vardır. 
Diğer taraftan, Almanya'dan gelen 

postanın, gazetelerin ve trenlerin git 
gide artan teahhürler yaptıkları kay
dediliyor. Bu teahhürler, Almanya'
nın garbinde ve şimali garbisindc ya
pılmakta olan tahşidata atf edilmck
tedir. 

Almanya Belçikaya taarruz. 
ederıe ... 

Londra, 19 a.a. - Müttefik ordula
rı kumandanlığı şuna katiyen emin -
dir ki, eğer Belçikanın endişeleri ta
hakkuk eder ve Almanya Belçikaya 
taarruz ederse, almanlar geçen harbin 
başında kazandıkları muvaffakiyeti 
elde edemiycccklerdir. Müttefik or
dular, alınanlara çok hararetli bir ka
bul yapİnıya hazır bulunuyor. Alman 
kıtaatı Belçikaya girdiği takdirde in
giliz ordusunun nasıl hareket edece -
ğine dair resmi veya yarı resmi malU
mat yoksa da, onun hem karada hem 
de havada dehşetli bir hareket olaca
ğı muhakkaktır. Alman taarruzu bü
tün Belçika'yı istila etmeden evel 
tevkif edileceğini zannettiren kati se
bepler mevcuttur. Fakat almanların 
bütün Belçikayı istila edebildikleri 
farzedilse bile, fransız hududunda çe
lik bir hatta çarpacaklardır. Bu hat, 
muhakkak surette alman taarruzunu 
kıracaktır. 

1648 m. 182 Kcı1./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A.. P. 

ı::.30 
13.35 
13.SO 

A N K A R A 

CUMARTESİ: 11,11.1939 
Program, ve memleket saat ayan. 
Ajans ve meteoroloji haberleri. 
Ttirk müziği. Çalanlar: Vecihe, Re
şat Erer, Ruşen Kam, Cevdet Ko· 
zan. Okuyan: Semahat Ozd~ea. 
ı - Kürdilihicazkar peşrevi. 
2 - Bimen şen - kürdilihicaıkir 
şarkı (Ateşi aşkın dile etti eser). 
3 - Kemani Sadi - Seııih prkı: 
(Ruhumda ölen), 
4 - Faize - Nikriz prkı: (Gönül 
ne ic;in ateşe yansın). 
5 - Paiz Kapancı · nihavent tar• 
kı: (Gel e\izelim Çamlıcaya). 
6 - Ruşen Kaw: Kemençe taksimi. 
7 - Yesari Asım - suzinak prkı: 
(Ümitlerim hep kırıldı.) 
8 - Faiz Kapancı - hüzzam türkü: 
(Büklüm büklüm sırma saçın Emi-
ne). ' 
9 - Halk türküsü: Yürü dilber :rü· 
rü, ömrümün varı. 

14.30 Muzik (riyaseticümhur bando.u) 
(şef: İhsan Kiınçer). 
1 - Franz von Blon: Marı. 
2 - Chopin: Ağır vals (La minör). 
3 - Auber: La Muette de partici 
uvertürü. 
4 - j, Massenet: (1) mart. (2) Ba
let havası. (3) Angelus. (4) Fite 
Boheme. 

15.15 - 15.30 Müzik (dana müziği - Pl.). 
ıs.oo Program. 
18.05 Memleket saat ayarı, ajana ve me

teoroloji haberleri. 
18.25 Muzik (ra.dyo caz orkestruı). 
ı 9.00 Türk müziği: rcçit konseri (14 O• 

kuyucu sıra ile). İdare eden: Me· 
sut Cemil. 

20.00 Konuşma. 
20.15 Türk müziği: karışık proııram. Ç~

hınlar: Hakkı Derman, Şerif lçli. 
Hasan Giı..-, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler. 

21.00 Miızik (küçük• orkestra • tef: Ne
cip Aşkın). 
1 - Brahmı: Macar dansı, No. 20. 
2 - Paul Lincke: Emine (mrıır ıe· 
rcnadı). 
3 - Hartmann: Thrym efsanesi 
(bale). 
4 - Toman: Viyana hülyaları 
(vals). 
5 - Korsakow: Şeıhranl. 
6 - Malvezzi: Endülüs çiçekleri 
(İspanyol dansı). 
7 - Brahms: Grav ı;uit. 

22.00 Memleket saat ayarı, ajanı haber-
leri, ziraat haberleri. 

22.15 Konuşma (ecnebi dillerde) 
22.45 Mı.izik (cazband - Pi.). 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve bparuı, 

ULUS Sinemasında 

ÖLÜM HARBİ 
Amerika'nın polis ve gan.terl.
ri arasında geçen bu mütMf 

aavafı görenler- bir dalıa 
geleceklerdir 
ARTİSTLER 

HUMPHAZEY BOGART 
GORGE BRENT 

Aynı programda : 

MlKl TiLKi AVINDA 
METRO DÜNYA 
HAVADiSLERİ 

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

12,15 ucuz matinesinde 
Arka Sokak 

Tel: 2193 

_:!1111111111 Bayramda 1111111111~ 
: ZEYNEBIM.. ZEYNEBlM. : - -Türkçe sazlı ve sözlü : 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .................... ~ 
görülemez. 

Brüksel, 10 a.a. - Kabine bu ak • 
şam aaat 21 de fevkalade konsey ha· 
linde toplanacaktır. ' 

Hariciye nazırı Spaak İngiltere 
büyük elçisi Sir Robert Clive'i kabul 
etmiştir. 

Reks organı olan Pays Reel gaze
tesi İngiltereyc karşı tahrikatından 
dolayı nihayet müddetsiz olarak tatil 
edilmiştir. 

Anvers'te çıkan haftalık Vlamsche 
Volk mecmuası hakkında da aynı ted· 
bir ittihaz olunmuştur. Yahudi aleyh
tarı alman gazetesi olan Sturmcrin 
Bclçikaya ithali yasak edilmiştir. 

Hollanda hududunda 

Fransızlar Majino hattının bu kı
sımlarında hazırlıklarını arttırmışlar

dır. Fransızların faaliyeti bilhassa 
asıl müdafaa hattı ile hudut hattı ara LJndra, 10 a.a. - İstihbarat nezare-
sındaki mıntakada tebarüz etmekte- ti, buraya gelen bazı haberlere göre, 
dir. Fransız alayları tepelerin yamaç- Hollanda hududu yakınında, alman 
larını dağ toplariyle ve mitralyözler- süvari kıtaları göründüğünü ve aynı 
le dolduruyorlar. Müstahkem tepeler- noktaya doğru, şimendiferle askeri 
le blokhausları biribirlerine birleştir- nakliyat yapılmakta olduğunu bildir-

mektedir. mek için siperler kazılmaktadır. Bu 
blokhauslar başlı başlarına birer kil- lsv;çre ele emniyet tedbirleri 
çük istihkam teşkil etmektedir. Top- aldı 
lan, hücum edecek olan tankları ol- Berne, 10 a.a. - Federal konsey 
dukları yerde çiviliyecck kudrettedir. general Guisan ile birlikte beynelmi
Daha gerilerde, derin müstalıl:em si .1 Jel vaziyette hasıl olan vchameti tet· 
perler içinde raylar üzerinde giden a- kik etmiş ve henüz umumi scferberli
ğır toplar vardır. Bu istihkamların ğe lüzum görmemekle beraber bazı 
fevkaladeliği topların katiyen açığa emniyet tedbirleri almıya karar ver
çıkmaksızın ve mütemadiyen ateş e - miştir. 
dere~ istenildiği kadar yükseltilip Federal konsey, seferberlikten son
alçaltılabilmesindcdir. Bir mucize ka- ra terhis edilen muhtelif kıtaat ve su
bilinden tanklar birinci hattı yarsalar bay sınıflarını 13 te~rinisanide tekrar 
da ikinci hatta· mutlak surette imha silah altına çağırmıştır. 
olunacaklardır. Fazla olarak tankları Keza konsey sıhi vaziyetleri silt.h 
durdurmak için otomatik olarak çe- altına alınmasına müsait olmamakla 
lik yığınları püsküren cihazlar var - beraber diğer hizmetlerde kullanıla. 
dır. Belçika hududundaki Maj''1'l hat- bilecek 20 ila 40 yaşındakilerin veni
tının büyük bir kısmı katiy ı.;n g ... zlc den muayenelerine karar vermiştir. 
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ASKERi FABRiKALAR 

ns len kok kömürü alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MÜ· 

dürlüğü Merke;;ı: Satm Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2027) lira (25) 
kuruş olan 85 ton kok kömürü askeri fab. 
rikalar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 23-11-939 perşembe günü 
aaat 14 de acık eksiltme ile ihale edilecek
t ir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(152) lira (5) kuruş ve 2490 sayılı kanu • 
nun 2 ve 3. 01addelerindeki vesaikle ko • 
m!syoncu olmadıklıınna ve bu isle alaka
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o . 
dası veııikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona mllracaatlan. (5728) 15681 

20 kalem resim malzemesi 

ahna<ak 
J\.skeri Fabrikalar Umum Mü

tlürlüğü Merkez Satın Alma Ko
miayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (695) lira olıın 20 
kalem resim malzemesi Aıkeri Fabrika • 
lar Umum MüdürlilğU Merke.ı &atın alma 
komisyonunca 29-11-1939 çarıamba glinü 
saat 1'4.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat temimıt olan 
(52) lira (13) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesalkle ko
miıyoncu olmadıklarına ve bu i~le alaka· 
dar tüccardan olduklarına dair ticaret oda
sı vesikasiyle mezkur gUn ve aaatte komis
yona ıniiracaatlan. (5826) 15773 

500 metre 140 santim eninde 

buranda bezi ahnacak 
J\.ıkeri Fabrikalar Umum Mü· 

'dürlütü Merkez Satm Alma Ko
ırUıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 
yukarıda yazılı !00 metre buranda bezi 
Askeri Fabrikalar Umum Mlidürlilcü Mer
ku satın alma komls1 nunda 1·12-1939 cu
ma güıill ııaat 14 de paıarhkla ihale etli -
lecektir. Şartname parasız olarak komis -
yondıın verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (150) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve S. maddelerindeki 1resaikle ko
misyoncu olmadıklanna ve bu iole alaka
dar tüccardan olduklarına dair t icaret o -
dası veaikaıılyle mezkQr gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. (5027) 15774 

6 kalem elektrik 
motorü alınacak 

Aıkeri Fabrikalar Umum Mü· 
Clürlüğü Merkez Satın Alına Ko
rniıyonundan ı 

odasr vesikaaiyle mezkur ciin ve saatte 
.Comlayon.a muracaatları. 

(583?.,). 15779 

Müf aahhif nam ve hesabma 
8 fon Natriuna bisüllif ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüiü Merkez Satm Alma Ko
miayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (700) lira olan 8 
ton natrium bisülfit müteahhit nam ve he· 
aabına Askeri Fabrikalar Umum Mildilrlü· 
iü Merkez satın alma komlıyonunca 5.12. 
1939 sah cünü aaat 14.30 da pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (52) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
veaaikle komiıyoncu olmadıklarına ve bu 
isle alakadar t üccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezlcilr iiin ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(5833) 15780 

Müf aahhif nam ve hesabına 

38 kalem muhtelif salmastra 

ve saire almaca~ 
Aı?teri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2510) lira olan 
3S kalem muhtelif salmastra vesaire mü -
teahhit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez satın alma ko· 
misyonunca 1-12-1939 cuma günü uat 15 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (188) lira 
(25) kuru!i ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
mııdıklarına ve bu iııle allkadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası veslkasiyle 
mezkur gün ve Hatte komisyona müra~aat
ları. ((5834) 15781 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkea Satm Alına Ko
misyonundan : 

Küçük Yo:zgatta elektrik ve ıu tesi
satını, aile ikametine mahsus ev, 
anbar ve bodrumu havi bir bakkali
ye nıağazasiyle bir ekmekçi fırını 
3 aene müddetle kiraya V-'rilecektir. 

. 

ıs lira aylık kira tahmin edilen Küçük 
Yozgatta elektrik ve su tesisatını, aile i
kametine mahsus ev, anbar ve bodrumu 
havi bir bakkaliye mağazasiyle bir furunu 
üç sene müdıletle kiraya verilmek üzere 
açık arttırmaya konulmuştur. Arttırma 
Ankıırada Askeri Fabrikalar Umum Mü -
dıirluğU binasında toplanan satın alına ko
misyonunca 29-11-1939 çarşamba günü sa
at 14 de yapılacaktır. Şartname parasız o· 
!arak komisyondan verilir. Tnliplırin mu. 
vakkate teminat olan {4-0) lira (50) ku • 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesalkle mezkur sün ve saatte 
kotniıyona mUracaatlarr. (5835) 15782 

Tahmin edilen bedeli (5325) lira olan 6 
kalem elektrik motoru Aıkert Fo.brıkalar ı, Mu"la!'!lhhı'f nam ve hesabına 
Umum MUdiırlUCU Merkez aııtın alma ko- u 
misyonunca 27-11-939 pazartesi cünü saat 
14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart- 6 ton klor kalsyüm ahnacak name p raııız olarak komisyondan verilir. 
T aliplerin mu1rıkkat teminat olan (399) 
Ura (38) kuruıı ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesalkle komisyon
cu olmadıklarına vt bu isle alakadar tüc • 
cardan okluklarına dair ticaret odası vesi
kasiyle mezkur gün ve saatte komlsyo~ 
müracaat lan. 

(5828) 157711 

11 . kalem yağ allnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü.· 

dürlülil Merke;;ı: Satın Alma Ko· 
misyonundan & 

Tahmin edilen bedeli {3925) lira olan 
"1karı.da yatılı 11 kalem yat Askeri Fab
rikalar Umum Müdtırliığu Merkez satın 
alma komisyonunca 21 ·11·939 pazartesi 
rünü saat 14 de paıarhkla ihale edilecek· 
tir. Şırtname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(294) lira (38) kuru~ ve 2490 sayılı nll· 
maralı kanunun 2 ve 3. maddtlerindeid 
•esalkle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
isle aUikadar tilccardan olduklarına dair 
ticaret odası vcııikasiyle mezkQr rlln ve 
aaatte komisyona müracaatlıın. 

(5829) 157715 

50 ton yonga sahlacak 
A~keri Fabrikalar Umum ~lü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko• 
misyonundan : 

Beher kilosuna75 ıantim fiyat tahmin 
edilen 50 ton yonga Askeri Fabrikalar U
rnum Mildilrlü~U Merkez ııatttı alma ko • 
rnlıtonunca 29·11·19S!I çarşamba tünU &a· 
at 15 de açık arttırma ı;uretiyle satıla • 
caktır. Şartname parasız olarak komis -
)'ondan verilir. Taliplerin muvakkat te • 
minat olan '28) lira (13) kurus ve 2490 
n•ımaralı kar.unun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkt":: g_Ün ve aaatte komisyona 
tn iracaatları. (5831) 15778 

t·1üf ai4':if nam ve hesai>ma 
4 fon klorbar=··m ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mii-

. Askeri Fabrikalar Umwn Mü 
dürlüğü Merkez Satm · Alma Ko . 
misyonundan : 

-

--
. . 
-. 

Tahmin edilen bedeli (3000) Ura olan 
6 ton klorkal5ium müteahhit nam ve he 
sabına A5keri Fabrikalar Umum Müdür 
lilğli Merkez satın alma ltomlııyonunca 
S-12·1939 salı gilnli saat 14 de puarlıkla 
ihale edilecekt ir. Şartname paratıa ola 
rak komisyondan verilir. Taliplerin mu 
vakkat teminat olen (225) lira ve 2490 • nu 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve 
saikle komisyoncu olınadıklanna ve bu iş 
le al!kadar tllccardan olduklarına dair ti 
caret odası vesilı:aılyle mezktir gün ve ııa 
atte komisyona müracaatları. 

(.5836) 1578 3 

ANKARA BELEDiYESi 

Bir kôtip alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

. 
-
-
l 
-
e 

Belediye kontrol heyetine müsa 
baka ile 85 lira ücretli bir katip alın.ı 
cnktır. İsteklilerin lise mezunu olma 
sı, el ve makine yazuıını ıeri ve gilze 
yazması, yapılacak imtihanda muvaf 
fak olması, sıhat, hüsnühal evrakı v 
bonservialerini ibraz etmeıi 'tarttır. 

il . İmtihan, ı 7. 11. 1939 cuma gün 
saat 10 da belediye binaıtında yapıla 
caktır. (5804) 15733 

a-Tashih - 9. 11. 039 tarihli nüıh 
mızda çıkan Ankara bolediye1inin b 
katip alınacağı hakkındaki yukarıd 

ki ilanında maaş miktarı 85 lira olaca 
yerde sehven 58 olarak göaterilmiıti 
Taıhih olunur, 

Kamyon sahiplerinin 
nazar1 dikkatine 

ir 
a-
k 
r. 

c .. iı lüğü Merkez Satın Alma Ko- Ankara Belediye&indenı 
ı. isyonundan : 1 - Şehir dahlllnde ve civarınd a-

ab 
n-

Talimin edilen f:iedeli (720) lira olan 4 ki yollarda seyril sefer eden ve isti 
ton klorbarium müteahhit nam ve hesabı· hadleri iki tondan fazla olan ka.myo 
r.ı Atkert Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez satın alma komisyonunca 1-12-1939 lar azlimi iki ton yük taııyabilecekl er 

Şl· 

c•tma günü saat 14.30 d:ı pazarlıkla ihale dir. 
e rıecektir. Şar~ame ı;ıaras.ıı olarak ko- 2 _ Bu mlkdardan fazla yUk ta 
r. ·syondan verllır. Talıplerın muvakkat • 
t ""Tiinat olan (54) linı ve 2490 numa.ralı yan kamyonların sahıp ve şoförle 
bnunun 2 •e 3. maddelerindeki ves:ııkle ı cezalnndırılııcaklardır. 15791 
lom·ııyoncu o!madıklanna ve b~ isle ali· 
kadar tüccardan olduklarına daır ticaret 

ri 

60 Adet 1 Karat Saplariyle beraber Taı:ı Dıh:eltme Elması, 
60 Adet o,S Karat Saplariyle beraber Ta$ Düzeltme Elması. 
50 Adet 0,6 Karat Saplariyle beraber Taıı Düzeltme Elması. . Aıkeri Fab ikalar Umum Müdürlüiü Merkez Satm Alma Komiıyo 

n ından : 

-
9 
---. 
7 

Tııhmin edilen bedeli (5000) lira olan yukarıda ya•ıh 170 adet ta$ dilzeltme et 
m·sı Aıkeri Fabrikalar Umum Muc'!Uı IU&iı M~rkez s.atın alına komisyonunca :z7.11.p3 
pazartesi cünu saat ıs de pazarlıkla ihale eJ,ılecektır. Şartnıı,me parasız olarak lco 
m'syondan verilir. Taliplerin muvakkat temınut olan (375) !ıra ve 2490 numaralı ka 
nunttn 2 ve 3. maddelerindeki vesaik le ko misyo;ıcu. olmadıkların~ ve bu lı:ıle alAka 
dar tüccardan oldııldarınR dair ticaret edası vcıııkasıyle mezkQr ı'"'1 ve &Uttt lrı'lmla 
yona miiracaatları, (5$30) 1S77 

ULUS 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık çam tomruğu 

lı 
Duraunbey Alaçam D•let Orman 

letmeai revir Amirliğinden: 

m 
1 - Dursunbey devlet orman İtlet
esi istasyon deposunda istifde mev
t (762) adet muadili (443) metro
kap (613) desimetromikap çam 
mruğu açık artırma ile satılığa çı

rılmıştır. 

cu 
mi 
to 
ka 

2 - Tomrukların ayrıca baş kes
e payları mevcut ve kabukları ıo
ulmuş olup hacim kabuksuz orta ku

m 
y 
tu r üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname 
si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 

virğe Müdürlüklerinde ve Dursun 
y revir amirliğinde görülebilir. 
omrukların beher metromikabının 
uhammen bedeli {11 )lira(70) ku -
ştur. 

çe 
be 
T 
m 
ru 

4 - İsteklilerin % 7 ,5 muvakk:ıt 
y akçalarile 13-11-939 pazartesi güpe 

n U saat 15 de Dursunbey revir amir
ğine müracaatları ilan olunur. 1i 

15577 

Satılık çam tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet orman 

ı§ }etmesi revir Ami:"liğinden: 

le 
m 

1 - Dursunbey Devlet orman İş· 
tmesi istasyon deposunda istifde 
evcut (738) adet muadili (429) met
mikap (102) desimetromikap çam 
mruğu açık artırma ile satılığa çıka 

ro 
to 
rı lmıştır. • 

20 ton karpit 28.11.1939 salı günü saat 
15 te kapalı zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 525 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yın ettıgi vesikaları ve tekliflerini ay
nı gün saa 14 de kadar komisyon reis
liğine vermeleri Hizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şelliğinden dağı-
dılacaktır. (5780) 15761 

OKULLAR 

Tômirat yapttrılacak 

Musiki Muallim Mektebi Müdür
lüğünden : 

Mektebimizde yapılacnk 788 lira 
69 kuruş muhammen bedelli tamiratın 
pazarlığı 24. 11. 1939 cuma günü saat 
15 te mektepler muhasebeciliğinde yı:ı. 
pılacaktır. Taliplerin teminat akçele
riyle birlikte müracaatları. (5798) 

15730 

Satahk : 
Acele utrlık arsa - Demirtepenin en 

hakim yerinde 620 M2. Dikmen asfaltında 
539 M2. uygun fiyatla verilecek. Tel: 1538 

4185 

SatılrJı: arsa - lstaı;yon arkasında asfal
ta çok yakın 600 • 640 MZ. arsa Tel: 1538 

4186 

Satılık ıırsa - Kavaklıderede Güven ev
leri ittisalinde 3000 küsur M2. arsa ucuz 
verilecek Tel: 1538 4187 

Satılık epıırtman: - Yenişehirin her 
semtiyle Cebecide istenilen bedelle apart-
man, ev vardır. Tel: 1538 4188 

Satılık - Kavaklıdere, Ayrancı asfalt~ 
İsveç elçiliği binası karşısında 1300 • 1600 
metre arsa satılıktır. Telefon: 6819. 4204 

Acele satıltk - Az ve yalnız Avrupa.da 
kullanılmış Buik marka 1935 modeli S ki
&illk bir otomobil satılıktır. Yeniı;;ehlr 
Meşrutiyet cad. No: 25 Rize Ap. 3 Nolu 
daireye müracaat. 4206 

Satılık - iyi mevkide iı;lek bir bakka
liye mafazı>sı s:ı ılıktır. Postane arkasın • 
da Sanayi Cad. Çıncııllı Halit mağazasın • 

Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. da satış memuru 1smaile müracaat. 4248 
Komisyonundan : 

ah nacak 771 

1 - Harp okulun.dan subay çıkacak o· 
kurlar için 771 tane battaniye kapaiı zarf 
la eksiltmeye konmuştur Eksiltme 27 
ikinci te,rin 1939 pazartesi gıinü saat 11 
de Ankarada Harp okulu binasında mute
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12336 liradır. 

Kiralık : 

Kirıılrk apartman - Geniş 4 oda v.a. 
Sn.bit 2 garclrop, 1 büfe tnm konfor cihaz 
ve tesisatı fevkal fide nezaret. İç Bakanlık 

11 - 11 - 1939 

Küçük ilôn şartlara 
Dört aatırlık küçUk ilanlardan : 
Hır defa ıçın ıo Kuruş 
1 kr defa ıçın 50 Kuruş 
Üç defa ıçın iO Kuıuş 
Dorr defa ıçın 80 Kuru:ş 

Devamlı kıic;ük ilanlardan heı de
fası lem 10 kurus alınır. Mcaeıa. 
10 defa neşredilecek bir illin ıçın 
140 kurus alınacaktır Bir kolay • 
lık olmak üzere heı satır, ıı:e lime 
aralarındaki bo$1uklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kU -
çUlt illin 120 harften ibaret olma • 
lıdır 
Dört 68 tırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruı a
lınır. 
Kıic;ük ilanlann 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tabi • 
dir. 

Kiralık, mobilyalr, h;ıvadar oda - Aile 
nez.dinde, terhin, teshin kavaltı yemek da
hildir. İtfaiye meydanı Kurtuluş Ap. No,5 

4220 

Kiralık - Yenisehirde, vekiletlere ya
kın, havaç.azı, su, Clektrik üç oda ve hollü 
daireler, O.ııerıli sokak Tel. 31529 '4222 

Acele kiralrlı: - Demirtepe Fevzi Çak -
mak sokak No. 4, dört büyük oda. hol, 
mutfak, banyo. İçindekilere mUrnca.at. 4225 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
ayları mevcut ve kabukları soyul
uş olup hacim kabuksuz orta kutur 

p 

İlk tcmiantı 026 liradır. Şartnamesini her 
&ün Ankarada mezkür komisyonda ve İs· 
tanbulda İıitanbul levazım amirliği satın 
alma komisyonunda 1re nilmunesi ise An. 
karada komisyonumuzda görlilebllir, 

karşısı Kmlırmak sokak 4 Tel: 6046 40S6 Bayan içın kiralık oda - Kazım Özalp 
Kıralık Y.orılorlu JJaıreler - Yenılie -ı Cad .. aile ~anında kal.ori~er, sıcak au, .e -

hirde Yüksel caddesinde Mimar Kemal lektl'ık, ~cuk su dahıl kıraltktır. 3924 te
mektebi k:ırşıııında yeni yapıhın apartma - lefona muracaat. 4Z27 

m .. 
uzerinden hesaplanmıştır . 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si 
çe 

!stanbul, Ankara, Balıkesir orman 
virge müdürlüklerinde ve Dursun
y revir amirliğinde görülebilir 
omruklann beher metromikabının 

be 
T 

3 - Eksiltmeye gireceklerin şartname
sinde yazılı vesikalar ve ilk teminat mek. 
tup veya makbuzlarını havi teklif mektup 
larını belli gün ve saatten bir saat eveli
ne kadar komisyonda bulundurmaları 

(6805) 15766 

muhammen bedeli (11) lira (7) ku- 771 manevra kemeri ahnacak 
uştur. r 

p 
at 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat Harp Okulu Komutanlı~ı Sa. Al. 
ey akçalarile 14-11-939 salı günü sa- Komisyonundan : 

nın beşer odalı ve her türlü modem kon. 
foru havi kalorHerli daireleri kiralıktır. 
Her gun aaat 10 ita 18. Telefon: 2497 4109 

Kiralık dükkan, depolar. - Yenişehir, 
Meşrutiyet caddesi • Türke sokağı kö,e
ıılndeki dtikk!lnlardan birincisi ve arkada· 
ki depolar. Tel: 3835 • 550? 4117 

15 de Dursunbey revir Amirliğine 
ilracaatları ilan olunur. 15578 m 

l'ıralık daireler - Vekaletler ark ıı. 
jandarma mektebi yanı, yeni in~ası biten 
Nazlı apartmanında, iki oda, bir hol, yerli 
dolııp, banyo, ıan.dık odası, mutfak ve dort 
oda, bol, hizmetçi odası, banyo, mutfıı.:ı 

1 - Harp okulunılan subay çıkacak o- ve bütün konfor. Müracaat Ulusta Cemal 
kurlar için 771 tane manavra kemeri a- Kutay. Tel: 1062. 4157 

P. T. VE T. MODORLOCO 

Hükbandı ahnacak 

h 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için 100.000 adet 
ük bandı kapalı zarfla eksiltmeye 
karılmı1ttır. çı 

2) Muhammen bedel (7500), mu • 

c;ık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 27 
2. Teş. 939 pazartı:ıi cünü saat 15 de An· 
karada harp okulu binasında müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. • 

2 - Muhammen bedel! 1927 lira elli ku
ruı ve ilk. teminatı 145 liradır. Şartnamesi 
her gün Ankarada mezkur komisyonda ve 
1stanbul'da İstanbul levazım amirliği sa
tın alma komisyonunda garlilebilir. 

Kiralık ucuz daire - Maltepede iki o
da bir hollU kullanışlı bir daire kiralıktır. 
Görmek için Maltepe sebzeci RüitUyc flat 
için telefon 1440. 4176 

Kiralık - Yeniçehir - Sıhhat Bakanlı~ı 
karı. ••• 1da ikiz sokak Balkaya apartmanın
da bir bayan için kiralık oda İçindekilere 
müracat. 4182 

3 - Elı:slltmıyc. gircıceklerin şartııatne
sindcı yazılı vesikalarla teminat mektup Kiralık - Jandarma ve Polis enstitüsfi
veya makbuzunu ihale günü komisyona ne ve Dlkm(f.1 asfaltına pek yakın Turağay 
vermeleri. (5806) 15767 apartmanında kiralık daireler içindekilere 

müracaat. 4183 

v akkat teminat (56Z,5) lira o p k - --.... _~=_ ...,......,...-_,.._ __ ,..__.,. ____ ..,_,__ ___ :--.--_~--~ 

iltmesi, 19 birinci kanun 939 aaıı giı VILA YETLER 
Dovradifocdı Tolrfon v~ l<iralılı: dülı:Jı:in 

- P ostane caddesi o. 43 görmek için ya-
1 nındaki saatçiye, ı:örilşmek iı;in T elefon: 
n ü saat (16) da Ankarada P. T. T. u - 3753 4189 

mum müdürlük binasındaki satın al- 1 ncaat 1 k Kiralık - Çocuk Sarayı bahçesi altındı\ 
y yaptlrl aCO Muzaffer K&zım apnrtınanında 4 odalı da-

ma komisyonunda yapılacaktır. ire kapıcıya mliracaat. 4192 
3) tatekliler, muvakkat teminat Ku·· tahya Asker·a G•mı"zon Satın d 

"' Kiralık ev - Çankaya en desinde tern • 
makbu2: veya banka teminat mektu • AJma Komisyonu Bık.ı yiz mahkemesi karşısında 29 numaralı 7 
b iyle kanuni vesaiki veya teklifi muh• oda, 2 banyo, ayrıca hizmetçi odaları olan, 
evi kapalı zarflarını 0 gün saat (15) 1 - Kütahya tayyare garnizonun- kaloriferi ve gar:ıjı bulunan bir e'I/ kira-t 

• da 61937 lira 62 kuruş keşif bedelli lıktır. Nafıa vektlletl ıular idaresinde ş e kadar mezkOr komisyona verecek k mühendis Bay Renuiye müracaat edilme· 
1 erdir. iki erat pavyonu ve 7814 lira 415 u - si. 4207 

11.) Şartnameler, Ankarada P. T. T. ruı kegif bedelli iki cephanelik yap-

1 
.,. k Kiralık oda - Yenlıehir Meşrutiyet 

evaıım, 1stanbul'da P. T. T. leva.zım tırılaca tır. caddesi Türe sokağında Şenyuva apartma-
a yniyat §Ubesi mildilrlilklerinden be • 2 - Pavyon ekıiltmesi kapalı ıarf nında bir ,oda kiralıktır. 4212 

delsit olarak verilecektir. (5502) usuliyle ve cephanelik eksiltmesi a- Ucuz kirlık daireler - Yenişehir Yük • 

15501 çık eksiltme usuliylcdir. sel caddesi yanında Adakale ~okağında 16 
3 - Eksiltme 17-11·939 cuma günil No.da Şefik llilkur Ap. 3 oda 1 hol ve 

pa\tyon eksiltmesi saat 10 da ve cep • balkonlu yeni dairelc:r 40-55 liraya 4213 Su lesisah yapfmlıcık 
hanelik eksiltmesi saat 10 da Kütah· 

1 

P. T. T. Levazım Müdürlüğün. ya merkez komutanlığı satın alma ko-
d•n t miıyonunda yapılacaktır. 

1 - Etimesğut radyo istasyonu 4 - Pavyonun muvakkat teminatı iCRA VE iFLAS 
ojrnan binaıının harict su tesisatı in- (4347) liradır. 

şaatı pazarlığa çıkarılmıştır. Cephaneliklerin muvakkat teminatı Ankara icra ve lflaa Memurlu-
2 - Muhammen bedel (1061,79), (590) liradır. iundan : 

l 

muvakkat teminat (79,65) lira olup 5 - Sartname kc§if ve planlarını 
pazarlık 24 ikinclte~rin 939 cuma gU- görmek iıtiyenler her giln komisyona 
nU saat 11 de Ankarada P. T. T. u- milracaat edebilirler. 
mum mUdilrlük binasındaki satın al- t5 - Ekıiltmiye iştirak edecek o-
ma komisyonunda yapılacaktır. lanlar kanunun icap ettirdiği vesaik 

3 - İstekliler, muvakkat teminat mevcut olmak gartiyle (pavyona ait 
rn&kbut veya banka teminat mektubu teklif mektuplarını ıaat dokuzda) 
le kanunt vesikalarını hamilen mez- makbuz mukabilinde komiayona ve -

kör gün \re saatte o komisyona rnUra- receklerdir. 15555 
caat edeceklerdir. 

Kiralık daire - Yenişehir Klllımözalp 
ve YUksel Cad. craaı Ataç &0kaiında ö • 
zene; Apt. 4 oda bir hol ve banyolu daire. 
Müracaat Tel: 3319 4229 

KJr11lık - Jandarma cnııtltllsil yanında 
vekaletlere 5 dakika mesafede asfalta ya
kın yeni yapılan Koçak Ap. 5 ı:ıer odalı da. 
ircler 30 - 45 lira içindekilere müracaat. 

4231 

Kiralık - Devren uc1.12 fiy tla S oda, 
hol, banyo elektrik havaıazı, Bakanlıklara 
S dakika mesafede Rus sefareti arkasında 
203·1 Vasfi apartmanı. 4233 

Kaloriferli kiralık odalar - açıldı. İn -
hisarlar müdilrlilı:U arkasındaki klSşede 
Pansiyon palnsa milracut. 4234 

Kiralık ev - 3 oda, mutfak, banyo ça
maşırlık v.s. Yeni~chlr Tuna cad. Yiti t
ko~un sokak No. 8 fiyat mutedildir. '4245 

Kiralık 2 şer odalı 2 daire - BakUl -
tıklardıı Belge soknkta 4 numaralı apart -
manda. Çankaya caddesi 35 mt. otcbL ı 
durağına 2 dakika ınesafee Tel: 6169 424.? 

Kir.ılık dtıircltr - Maltepe UıtUn 110 -
Jc.akt:a a nda bir ho\drrı ;h.nrct f~vka15de 

manzaralı ve konforlu 3 daire alt katt k1• 

!ere müracaat. 42H 

Kiralık daireler - Üç oda bir hol b:ın
yo mutfak mtisalt fiyııt!arlıı kiralıktır. Mcş 
rutlyet caddcıl üzerinde özenli sokak ' J 
No. Apart. ~4ô 

Aranıyor : 

Aranryor -İyi diki, bilen bayanlara ih· 
tiyaç vardır. Atatlirk bulvarı Toygar Ap. 
6 numarada terzi Mukaddese tnür:ıcaat. 

41(.3 

Aranryor - Baht;ell evlerden D. 4, C. 2, 
D. 2 tip ev alınmak lıtc.nlyor. Devretmek 
jıtiyenlerin Halil Naciye müracaatları. 
Tel: 1230 4241 

İş arayanlar : 

/ş Arıyor - Türkçe, Fransızca, !nrl ,. 
lh:ce, Almanca stenocrııfi muhasebe muha
berat ve tercüme ynpabilcn türk tabaı;ı 
bir genç iş arıyor. Ulusta B. Hazana mu
racaat. 4128 

iş arıyor - Muhasebe; muaaaf ve 
defter usullerine aşina bir genç günde bir 
iki saat çalıfimak iizere iş anyor. Ulusta 
Y.S. rumuzuna mektupla müracaat. 4196 

lş snyor - Usulü muı:aafaya Ameli ve 
naznri v:ıluf tecrübeli bir muhasip Anka
ra veya vilayetlerde daimi veya muv_akkat 
il nramaktadır. Vhıs'da D. B. runıu • 
zuna mektupla milraraat. 420J 4 - Şartnameler, Ankarada P. T Pııarhk suretiyle ihale ilim 

T. levazım mUdürlüğUnclen bedelıi2 
olarak verilecektir. (5713) 15fi96 Muğla Vilayetinden : 

1- Pazarlığa konulan iı : Muila 
hükumet konağı inşasına talip çıkma
dığından yeniden pazarlığa çıkarıl -

lş arıyor - Diplomııh alman mürebbive 
yeni doğmuş veya kUçük çocuk bakım İF,i• 

-----------------..ı !eri arıyor. Yeniıiehir Olgunlar sokak Tıı 11 
Apt. No: S Tel. 5703 4214 

Ankarada Dıılıkpazarında 14 No.da Halk 
Eııya Pazarı sahibi Ömer Lütfünün kon· 
gondato teklifi nazara alınmış ve kendiıi· 
ne iki ay mühlet verilmiıJ ve tasarrufla
rına nezaret etmek Uzere iflis memuru 
Şevki Calırankaya komiser ta;yin edile -
rek biıtün malları tesbit edilmiı ve kıy • 
metleri takdir edijmiş olduğundan muma
ıleyhte alaeağı olanların lııbu ilin tııri -
hinden itibaren 20 gün iCinde e'lrakı müs• 
biteleriyle komiseıliic müracaatla alacıık
larım kaydettirmeleri ve hilafına hareket 
edenlerin kongordato mliznkeresine kabul 
edilmi;yecekleri ve teklifinin müzakeresi 
ayrıca bildirileceği ilan olunur. 4238 

D. DEMIRYOLLARI 

250 fon karpit ahnacak 
O. O. Yolları Satın Alma Komiı· 

yonundan : 
Muhammen bedeli 23500 lira olan 

250 ton karpit 25 - 12 - 1939 pazertcıi 
günü ıaat 15 do k•palı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında ııatın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1762,50) 
liralık nıuvakkat teminat ile kanunun 
tayln ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni f:Un saat 14 de kadar komisyon 

mıştır. • 
Z- Bu inşaatın keşif bedeli 64.872 

lira 49 kuruştur. 
3- Bu iniaatın 14.872 lira 49 kuruşu 

939 senesinde ve 50.000 lirası da 940 
senesinde tesviye edilecektir. 

4- Bu in11aata ait evrak şunlardır : 
A- Proje, 
B- Keşif cetveli, 
C- Kapalı .ıarf usuliyle eksiltme 

ıartnıı;mesi, . 
F- Bayındırlık itleri genel şartna-

mesi, reisliğine \'etmeleri Hizımdır. 
Şartnameler parasız olatak Ankara- -E Yapı işleri umuınt fenni şartna 

mesi, da Malzeme dairesinden, Haydarpa -
§ada Tesellüm ve sevk ~efliğinden da- -F Husust şartname, 
ğıtılacaktır. (5696) 15708 G- Fennt şartname. 

20 fon karpit ahnacak 
R- İstekliler bu işe ait evrakı 32 

kuruş bedel mukabllinde Muğla nafia 
müdürlüğünden alabilirler. 

D. D. Yollan Satın Alma Komİı· 5- Pazarlık 30 Teşrinisani 939 per-
yonundan ı şenbe gilnU saat 15 de Muğla nafia mü 

Muhammen bedeli 7000 lira olan dUrlüğUnde müte~ekkil komisyon hu-

turunda yapılacaktır. 
6- Muvakkat teminat 4493 lira 63 

kuruştur. 

7- İsteklilerin pazarlığa girebilme
leri için bu seneye ait ticaret odası ve
sikneiyle pazarlık gUnünden sekiz gün 
evvel resmen Muğla vilayetine müra -
caatla alacakları ehliyet vesikasını ib
ru etmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
punrlığa iştirAk edemezler. 

(9216/ 5774) 15717 

35 tesviyeci alınacak 

Eski~ehir Tayyare Fabrtkası Di
rektörlüğünden : 

Fabrikaya imtiFıanla 35 birinci smıf tes
viyeci alınacaktır. İmtihanda en iyi derece 
de muvaffak olanlara (5) lira yevmiye ve
rilecektir. Sanat okulu mezunu olanlar 
tercih edilir. Taliplerin bir dilekrr. lle 
bi.ıııat fnbrikn direktörltiijüne müracaat· 
ları ve aşağıda yazılı vesaiki de beraber
lerinde tetirmelerl : 

NUfuıı tezkeresi 
M elttr.p ı: ııhadctnamesi 
l:sonı;r rvıs. ı:..ı.ı 

lf anyor - Türkc;e, almanca ve fran -
sızca bilen yazıhane ve saire işlere tec • 
rübeli referans verebilen bir genç iş a~ı
yor. MUracaat Ulus (B) rumuzuna ınek · 
tupla. 42 3 

lş ar<ınıyor - Lon(lra universitcslnc'cn 
mezun bir türk genci hususi İngilizce, fr 1-

sızca ders verecektir. Yeni Sinema üze ı· 
de Hayri Dilmaıuı ıniıracaat. '!'el: 2181 

4;,ı .ı.) 

~on~orlü Liralık odalar 
Açıldı. İnhisarlar müciürlüğU a;- -

kasındaki köşede 10 Pan .. iyon p;ı• ~"' 
müracaat. 42 

--------------------------------ZAYILER 

Zayi - Develi ril$tİyesin<len 4 haı-1 1•1 
1334 &ertesinde nlmış ol.duğum ş hadetn-ı -
memi zayi ettim. Yenisini ala r" •Mdan cs
klsinin hilkmil olmaJ ı :ını i!.ın q •]·- !Ti· 

I.1. Zı,,..ı I:.c::ıı. 4240 
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MİLLi MÜDAFAA 

Kalörifer tôdilôtı 
M. M. Vel<aleti Satın Alma Ko· 

1nİsyonundan : 
G Keşif bedeli 2475 lira 66 kurut olan 
d cncı Knrmay kalaıufcr tesisatındaki ta· 
t ıla~ ve ilaveler işi pazarlıkla yaptırılacak 
ır. azarlığı 20-11-939 pazartesi günü sa:t 11 dedir. Kati teminatı 371 lira 40 ku
~Şl'olup şartnamesi komieyonda görülür. 
Sa ıplerin muayyen zamanda M. M.V. 

a.A,J.Ko. da buluamaları. (5668) 15626 

NAFIA VEKALET! 

6 adet buharh su tulumbası 
ah nacak 

Nafıa Vekaletinden : 
22.12.1939 cuma günü saat 16 da An

karada Nafıa Vekaleti binatıt içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla
nan malze eksiltme komisyonunda 
(9000) lira muhammen bedelli 6 adet 
buharlı su tulumasının kapalı zarf u
suliyle yeniden eksiltmesi yapılacak-Beton yol yaptırılacak 

h tır. 
tn' 1. M. Vckiıleti Satın Alma Ko- Eksiltme şartnamesi ve tefarrüatı 

usyonundan : bedelsiz olarak malzeme müdürlilğün· 
1 - Uçuş yoluna bir beton muvasala 

~olu kapalı zarfla yaptırılacaktır. Keşif den alınabilir. 
~deh 77621 lira 76 kuruştur. Teminat Muvakkat teminat (675) altı yüz 

~ıktarı 5132 liradır. Kapalı zarfla ihalesi yetmi" beş liradır. 
1 ·U.9;:g perşembe güniı saat 15 de veka· İ :l • • • 

• et satın alma komisyonunda yapılacak • stekı!erın teklıf mektuplarını mu-
~r. Ke~fü evrakı S90 kuruştur. Bu eksilt· vakkat teminat ve şartnamesinde ya-
Mıcve l' b• f. l i · k cd ·b. ver 1 v_eYa ecne .ı ırnı:ı ~rı &tıra •zıh vesaikle birlikte aynı gün saat 15 
" e ·lır. Eksıltmeye gıreceklerın fenni ı ~ . 

e nıaU lkt!d.ır !ll'ıibl olduklarını isbat et• on be~e kadar mezkur komısyona mak-
~tlcri şarttır. lste'dilcrln kıuıunun ikin· buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
hı 1ve i.ı~üncü nı~ddelerind.e yazılı kanuni (5686) 15672 
r ·e ICelerıvle teklıf ve temınat mektupla • 

~ i;1to~r!~;~a f~~~a~:t;ı:t~~n bir saat e• 1 o adet yol sifüıdiri ah nacak 
(5721) 15565 

21 ks:em 
M. M. Veknleti Satın Alma Ko· 

bı'syonundan : 
1-lepıino tahmin edilen fiyatı 19.000 liu 

:lan 27 kalem iUç pazarlıkla satın alına • 
aktır. Pazarlığı : 17-11-9311 cuma gilniı ea· 

at 11 dedir. Kati teminatı: 2430 lira olup 
•~rtnamesi komisyonda &orülUr. Taliple • 
ın muayyen vakitte M.M.V. satın Al. Ko. 

bulunmaları. (5770) 15716 

Eğer takımı al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

bıisyonundan : 

1 
Beherine tahmin edilen fiyatı 85 lira o • 

a.n 300 : 500 adet efer takımı pazarlıkla 
sa 1 alınacaktır. Pazarlığı: 17-11-939 eu· 
ltıa gunu saat 11 dedir. Kat! teminatı : 
43,00 lira olup 11ırtnamcsi 130 kuruıa ko • 
rısyondan alınır. Taliplerin muayyen va· 
ıtte M.M.V. Sa. Al. Ko.da bulunmaları. 

(5794} 15739 

Memur alınacak 
M. M. Vekaletinden : 

Ankarada askeri temyiz ınahkeıncsin.de 
sı ili 7 5 lira ücretli sivil memur alına • 
fiktır. Askerliğini yapmı$ ve orta tahsi • 
~ni bitirmi1i olmak ve daktilo bilmek tar• 

tıyle ehliyet ve kablllyeti olanların ve• 
•ikalariyle, 16 - teljrinisani - 1939 tarihin• 
raııtlıyan perşenıbe gtinü saat 10 da müra• 
caatıarı. (5810) 15753 

Kundura ahnocak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko· 

... ıisyonundan : 
Beher çiftine tahrnin edilen fiyatı A ti• 

Pi oldu "una öre (480) dört yuz ı;ekseıt 
ı.-..., - pi <.>1 uC--.a gure (4o0) dört 
yüz kuru& olan (150.000} yüz elli bın çift 
kundura kapalı zarf uııuliyle münakuaya 
konmu;jtur. 

lhalesi 27.11.939 paı:artesi gUnü Hat oıt 
bcııtedir. İlk teminatı A tipi ol.dui;una gö· 
re (32.550) otuı iki bin beş yiız elli lira 
olup ııartnamesl (36) otuz altı lira muka· 
bilinde M.M.V. satın alına komisyonun • 
dan alınabilir ve B tipi olduauna göre ilk 
teıninatı (27.750) yirmi yedi bin yedi yii.ı 
elli lira olup ıartnaıneıl (30) otuz lira 
lllukabilinde M.M. V. •atın alma lıı:omlı • 
l'onundan alınabilir. lstcıklilerin kanunun 
emrettiği belgelerle ih:ıle saatmdan bir 
•aat eveline kadar M.M.V. sl\tın alma ko· 
llıisyonunda bulunmaları. (5773) 15759 

Kumaş ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

tnisyonundan : 
it :Ceher metresine tahmin edilen fiyatı 280 
Uruş olan 12.000 metre abalk kumaş pa

~lrlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 20.11. 
3.9 pazartesi giınü sat 11 dedir. Kati te• 

tııııı.atı; 5040 lira olup ıartname&i 170 ku· 
~Uta komiııyondan alınır. Taliplerin mua;,r
l tn vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu· 
tınınalan. (57!..3) 15762 

Çadır bezı ollnacot< 
M. M. Velıi.leti Satın Alma Ko

tn• 1'Yonundnn : 
ın:eher metreşine tahmin edilen fiyatı 
ti kuru, ol n 7~.ooo- metrelik mahru· 
ll çadır bezi 1):123.rlıkla satın alınacaktır. 

1 ~ıtrlığı: 16.11.939 per•embe ıümi nat 
6a dedir. Kati teminatı : 17500 lira olup 
r · rtnaınesi komis ,ncıa görül ir Talip'e· 
~~ tnuayyen vakitte M. M. V. Sa . .AL 

da bulunmaları. (5795) 15763 

ttı· ~. M. Veknleti Satın Alma Ko 
1•:tonundnn ı 

1:ıı~j1herine t hırin cd:ıen fiyatı (11) on 
lens r~ olen 3000 : 3500 adet hayvan ve • 
tarı c_;ı Pazarlık'. sıııın alınacaktır. J>a -
dir 1

" 1 2~.11 -939 pnartc:ıi gtiniı saat 11 de· 
ki ·1 f Bti tetnlnntı 5250 lira olup ıııutrıarııe· 
lcri 5 kuruşa kom'ı;yond:ın alınır. Talip
ıla b ltıuayyen vakitle M.M.V. Sa. Al. Ko. 
~nınal:ırı. (5840) 15787 

~LEVAZIM 

Sabun alınacak 

Al 1\1. İVI. \ . Deniz Levazım Satm 
ı.,n v 

1 nombyonundan : 
ola~ ::-g Tahmın edilen bdrleli "27.120" tim 
tarıhin O.OOO" kilo sabunun 28 2. teırin 939 
kotrıaı e rastlıyan salı günu saat 11 de 

2. 1 zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
llaınc; ~Ik teminatı "2034" lira olup illrt· 
bedel 1 er gun komisyomlan ''136' kuruş 

3 ınukab·lınde alınabilir 
totrtı11; ht,e~lılcrin ı.;gu ~ayılı k~nunun 
lı tckJ"r dahılınde tanzim edeeeklerı kapa
&aattc~ b'!'ektuplarını en geç belli &Ün ve 
li'da b 1 ır saat evetine kadar Kaııımpa
bllı ın~~~~ komisyon başkanlıiına tnak· 

ı ındc vermeleri, (''9246" 5777) 
15760 

Nafıa Vekaletinden : 
27.11.1939 pazartesi gunü saat 16 da 

Ankarada Nafıa VekiHeti binası için· 
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da lstanbulda gümri.iklü ve montajlı 
olarak tamamen buharlı yahut tama
men mazotlu ve yahut kısmen buhar
lı, kısmen mazotlu olarak te5lirn şar
tiyle nlat ve yedekleriyle beraber bu
harlı silindirin beheri 8500 ve gene a
lat ve yedekleriyle beraber mazotlu si 
!indirin beheri S250 lira muhammen 
bedelli 10 adet yol silindirinin pazar
lık usuliyle eksiltmesi yapılacaktır 

Eksiltme şartnameıi ve teferrüatı 
425 kuruş bedelle malzeme müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat: 
isteklilerin buharlı veya mazotlu o· 

tarak teklif edeceği silindirlerin tu
tar bedeline nazaran 2490 No. lu kanu
nun 16 ncı maddesine göre olacaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
jartnamesinde yazılı vesaik ile birlik· 
te aynı gün saat 16 da mezkur komis· 
yonda hazır bulunmaları l~zımclır. 

(5801) 15765 

ZIRAA T VEKALETi 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 

ah nacak 
Ziraat Vekaletinden ı 

Zira kombinalar ihtiyacı için k11pa 
lı zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a 
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo ı;atın alınacaktır. 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk· 
li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul 
luğun beherine 750 ve Diksharonun 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e· 
dilmi~tir. 

2 - İhale 14 birinci kanun perşem 
be günU saat 15 de Ziraat vekaleti bi· 
nasında müteşekkil satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. 

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

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

5 - İsteklilerin kapalı zarflarını 
14 Brinci kanun perşembe günü saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
saat 15 de 2490 sayılı kanunda y:ızılı 

vesikalarla birlikte komisyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

Satıhk 5 tay 
Ziraat Vekaleti Veteriner U. Mü· 

dürlüğünden : 
Karacabey harası yetiştitmelcrin

ı.l::n 938 dcğumlu ve 1940 anğajmanh 
ko~ularına kayıtlı bei safkan ingiliz 
tayı 26.11.1939 günü saat on üçte açık 
arttırma ile Ankara yarış yerinde sa
tılacaktır. Taliplerin bu saatte Hipod· 
romda bulunmalan. 15771 

TiCARET VEKALETi 

r·~önıür alına :ok 
Ticc4rct Ve! .. a!etinden : 

1 - Vekalet kaloriferleri ıçın lOJ 
.on Karabak kok kömürü açık ek::ıilt 

me suretile alınacaktır. 
2 - Beher ton için Veltalete tetlim 

fiatı olarak (25) Hra (50) kuru~ tah· 
min edilmiş olup muvakk~t temlh<ltı 
(191) lira (25) kuruştur. 

3 - Eksiltme 27-11-939 pazartesi 
günü saat 14 de yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin bu gUnden evel 
muvakkat teminatlarını yat u ınaları 
ve muayyen saatte Vekalet Zati§leri 
ve Leva~ım Miidürlüğündc toplana
cak satın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları, taliplerin şartnameyi 
her gün Zatişleri ve Levazım kale -
mlnde görmeleri ilin olunur. (5817) 

l5792 

ur us 

MALİYE VEKALETi 

Maliye müf eltiş muavinliği 

imtihana 
Maliye Tefti§ Heyetinden : 

35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Mu

la bir memur alınacaktır. 
İmtihan 18-11-939 cumartesi günü 

saat 11 de Vekalet binasında yapıla
caktır. İsteklilerin tahsil derecesini 
gösterir vesika ile doğruluk kağadı 
ve diğer evrakile birlikte teftiş hey'
eti reisliğine müracaatları. (5825) 

15772 

avinliği için 14 Kanunuevvel 1939 per- ----------------
şenbe günü müsabaka imtihanı yapı - JANDARMA 
lacaktır. • 

Aranan şartlar şunlardır : A) me
murin kanununun dördüncü madde • 
ainde yazılı evsafı haiz olmak, B) 1 
Kanunusani 1939 tarihinde yaşı 30 dan 
fazla olmamak, C) Mülkiye mekte -
binden ( Siyasal Bilgiler Okulu ), Hu 
kuk fakültesinden, Yüksek ticaret ve 
iktisat mektebinden veya bunlara mu
adil derecedeki ecnebt mekteplerden 
mezun olmak, D) yapılacak tahkikat 
neticesinde karekter itibariyle Mü -
fettiş olabilecek vasıfları haiz bulun
duğu anlaşılmak, 

İmtihana talip olanlar 15 İkinci teş
rin 939 tarihine kadar Ankarada Mali
ye Vekaleti Teftiş heyeti reisliğine 
arzuh,ıl ile müracaat et<leceklerdir . 

Arzuhale şu evrakın raptı lazımdır: 
A) Nıifus cüzdanının aslı veya tas • 
dikli sureti ve adresi, B) kendi el ya· 
zısı ile tercümei hal hütasası ( memu· 
riyette bulunanlar muddet ve sureti 
hizmetlerine dair resmi vesika, mfies· 
seselerde bulunanlar oradan alacakları 
bonservisleri raptedcceklerdir ). C) 
Askerliğini yaptığına veya tecil edil
miş olduğuna dair resmi vesika. D) 

Mektep şehadetnamesi veya tasdikna· 
rnesi. E) SaP,lam ve yolculuğa müte
hammil olduklarına dair resmi rapor. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak 
Uzere iki imtihana tabi tutulacaklar • 
dır. Tahriri imtihan Ankarada ve İs· 
tanbulda ve bunda muvaffak olanların 
fifahi imtihanı Ankarada yapılacaktır. 

İmtihan progranıı: 
1- Maliye A) Bütçe ( ihzari, tat· 

biki, tasdik ve kontrolu ), mulıasebei 
umumiye kanunu hiikümleri, B) Ver
gi nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız ve 
vasıtalı vergiler ( sedüllü vergiler, ve-

Battaniye allnacak 
Jandarma Genel 

Ankara Satın Alma 
dan : 

Komutanlığı 
Komisyonun-

1 - Bir tanesine 9 lira kıymet biçi
len vasıf ve örneğine uygun iki bin 
lira değerinde b.attaniye 16. 11. 939 
perşernbe gUnil saat 10 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu pazarlığa girmek 
istiyenlerin yüz elli liralık teminat 
ve sair vesikalarla pazarlık gün ve sa
atinde komisyona müracaatları. 

(5764) 15705 

Tıbbi 

malzeme 
ec7a ve 

alınacak 

Jandarma Genel 
Ankara Satın Alma 
dnn : 

Komutanlığı 
Komisyonun· 

ı - Tamamına 3781 lit'a kiymet bi
çilen altmış iki çeşit tibbi ecza \'e sı
hi malzeme 27.11.939 pazartesi gi.ınii 

snnt on beşte açık eksiltme usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon -
dan alınabilecek bu ekniltmcye gir -
mek istiyenlerin 284 lıralık ilk temi
nat ve şartnamede ya•ılı belgelerle 
birlikte belli gün f;"':ıt on be:>tc ko • 
misyonda bulunmaları. (5811) 15769 

FAKÜLTELER 

raset ve intikal vergileri, istihlak üze- • 'I 
rinden alınan vergiler, Gümrük, inhi- Kapah zarf usuh:e e~.smrne 1 am 

LEVAZIM AMIRLİCI 

Yol. inşaatı 
Anknra Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Eskışehir gnrnızon bırllklerinde 

yapılacak yol inşası kapalı zari usuliylc 
eksıltmeye konmuştur. 

2 - Kapalı :rarf usuliyle eksiltmesi 16· 
11-939 perşembe gunil saat 16 da Eski$e
hir kor satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır, Keşif bedeli 20447 lira 55 kuruı -
tur. 

3 - Muv:ıkkat teminatı 1533 lira 55 ku· 
ruştur. İstekliler kanunun 2, 3 maddele -
rinde yazılı vesaik ve teminat makbuzla
rım hamil teklif mektuplarını saat 15 e 
kadar komisyon riyasetine vermiş bulu -
nacaklardır. (5577) 15522 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - SIO ton un alınacaktır. Muhammen 

bedeli 61200 liradır. Muvakkat temınatı 
4500 liradır. 

2 - Eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir. 
3 - Eksiltme Edırne satın alına ko -

misyonu binasında 20-11-939 saat onda ola· 
coıktır. Teklif mektupları saat 10 da ko
mısyona teslim edilecektir. 

4 - Şartnameyi r.örmek istiyenler her 
&ün iş ı;:ıatınde komisyona müracaat et -
sinler. (5618) 15567 

'uı·u ot al acak 
Ankarn Levazım Amirliği Satın 

alma komisyonundan : 
1 - Çanakkıle mıistahkem mevki bir -

likleri ihtiyacı için 550 ton kuru ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - İh::ılesi 17-11-939 cuma günii saat 
11 de Ça..,akkalede müstahkem mevki sa -
trı aıma kom;cyonunda yapılacaktır. 

3 - Kuru otun beher kilosu üç kuruş -
t n 165'l:J lira kıymet takdir edilm 'ııtir. 
Uuv 1 ı. .. •t te iııı:tı 1237 lira 50 kuru,tur, 

4 - 'l';ıı \!erin belli r.ilnde teminat ak· 
l.'alıırı ve ihale kanununda yazılı vesaik -
le 1.ıirl kte ihale saatındarı bir saat evci 
kon•:c;roıın mıiracaatlan. (5644) 15:'>79 

l<ur:.ı fasulye allnocak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 170 l'> 1 kuru fasulyenin kapalı zarf· 

la eksıltmcsı 'ZO·ll-939 15 de Ankara L V. 
limirlir.ı satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 23800 lira ilk 
temln:ıtı 1785 liradır. Şartname ve nümu· 
noıi komisyonda görülür. İçinde kanuni 
ve ticaret odası vesıkaları da bulunan tek· 
lif mektuplarının saat 14 de kadar komis
yon:ı verilmesi. (5516) 15589 

o 1ut alınacak 

-7-

kuruştur. Muvakkat teminatı ise 418 lira 
3 kuruıtur. 

4 - İsteklilerin yukarıda yazılı tarihte 
ticaret vesikaları nafıa vekaletınin tas • 
dikini havi muhendis veya mınıar vuika -
)arı ve ynhut da insaatın baı;ında bunlan 
bulunduracak kuvetc haiz bulunmaları ve 
teminat akçalariyla birlıkte ıh,,lc saatın -
dan bir saııt evci zarflarını makbuz mu -
kabilinde komisyona vermeleri. 

5 - Bu ınsaata ait husuı;i, fenni şartna
melerle keşif evrakı Ankara ve İstanbul 
L V. limirlikleri satın alnııılariyle Çanak
kale müstahkem mevki satın alın:ı komis
yonlarında parasız goriıliır. 

(5730) 15683 

Pirinç al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - 100 ton pirincin kapalı zarfla ck

ıiltmesinr.le talip çıkmadı ından 17.11.9311 
ıaat 15 de Ankara L V. ınırliği satın al
ma komısyonunda pazarlıl.la eksiltmcc.l 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22000 lira ilk te
minatı 1650 liradır. Şartname ve nunıımc
si her glın komısyonda r.orulur. İsteklile
rin kanuni vcsıka ve teminatla belli va. 
kitte komisyonda bulunmaları. (5757) 

15757 

Kundura ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Deher çiftine tahmin edılen fiyatı A ti

pi olduguna gore ( 480) dort yuz seksen 
kuruı,ı "C B tıpı olduguna gure (400) dört 
yilz kuru~ olan (100,000) yüz b.n çift kun
dura kapalı zarf usulu ile munakasaya kon
muştur. lhaleııi 27.11,1939 paz:ırtesi gunıi 
saat on birdedir. ilk teminatı B tipi ol
du6;una goıe (19.750) on dokuz bin yedi 
yuz elli lıra olup ııarın::ımesi (20) yirmi 
lira mukabilinde M. M. V. satın alma ko
mısyonundan alınabilır. A tıpı olduguna 
gore ilk teminatı (22.950) yırmi iki bin 
dokuz yuz elli lira olup şartnamesi (2+) 
yırmi dört lıra mukabılınde M, M. V. ı;a. 
tın alına komısyonundan alınabilir. 1stek
lierln kanuııuıt e:nlr ettiği belgelerle ihale 
saatından bir saat evelıne k dar M. M. V. 
satın alma komısyonunda bulunmaları 

(5772) 15758 

Kuru fasulye ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : · 
1 - Komutanlık birlikleri için 240 ton 

kuru fasulyenin kapalı zarfla munakas:ısı 
yapılacaktır. Zarflar komisyona 29-11-939 
da çarşamba gunu saat 10.30 da verılmiş 
bulunacaktır. Beher kilosunun muh;ım -
men fiyatı 15 kuruştur. İlk teminatı 2700 
lıradır. İhalesi aynı gunde yapılacaktır. 
İsteklilerin belli giın ve saatte Fındıklıda 
komutanlık Sa. Al. Ko. nuna gelmeleri. 

(5838) 15785 

sarlar, harçlar ) Türkiyedcki vasıtasız 
ve vasıtalı vergiler, C) Maliye Vcka· Ankara Dil ve Tarih • CoG-raf)'::ı Ank rn Levazım Amirliği Satın 
!etinin merkez ve vilayetler tcşkiUi.tı, Fakültesi Dirckt<Jrluğun:fon : Alma Komisyonundan : 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
D) istikraz nazariyeleri, tahvili dil • 25,11 .1939 Cumartesi giinü saat 11 ı - ı :o ton nohut alınacaktır. Kapalı 
yun, amortisman, TUrkiye düyunu u- d A ka d kt M h b T zarfla eksiltmesi 22-11-939 çarşamba gU • 
mu mi vesi ve tarihçesi; r.~ d n ra a mc L, • r u ase. ecı ı- nü saat 15 de Tophanede L V . imirliı::i sa-

Pazarlıia çıkarılan 1530 ton kuru ota 
ikinci pazarlık gününde de talip çıkm.-ı • 
dı~ından pazarlık c:Unüniın sonu olan 16-
11-9311 perşembe ı;ıinune kadar talip çıktı
ğı takdirde her gUn pazarlığı l.uleburgu 
As. Sa. Al. Ko.nunda yapılacaktır. Tah -
min bedeli 54-450 liradır. llk teminatı 40 S 
lira 75 kuruıştur. Şartnamesi her gün ko -
mi$yonda görülebnir. (5842) 15788 

·ık • ( t t•h "l t d .. 1 1;ın e toplanacak ckstltme kom1syo • tın alma ko.,..;~ .. cınunda yamlacaktır. 
2- tı~at: s ı Sa , e avu , na - . 2 - Tahmin bedeli 1S400 lira ilk temi-

kit ve itibar, inkisam ve istihlfik ba - nunda 4800 lira muhammen bedellı sı· natı 1155 liradır. Sartname ve nümunesi 
hisleri ), raların kapalı zarf usuliyle eksiltmcsı komisvonda gôrillür İsteklilerin kanuni 

Yapılacaktır Ekr.'lt t · vcsikalariyle beraber teklif mektuplarını 
3- Mali ve ticari hesap, basit ve • ... ı me şar namesı ihale saatrndan bir saat evel komisyona 
.. kk f . . k f . 1. h b ve teferruatı mektepler Muhasebeci- vermeleri. (5707) ı5664 

mure ep aı.z, ıs onto, aız ı esa 1 ligine yatırılacak beş lira bedel mu 
cariler, • Hastane yaptırılacak Çuval ah nacak 4- Hendese : ( satıh ve hacim me· kabilinde Fakülte hesap memurluğun 
ıahalan ), dan alınır. 

5- Usulü defteri : ( ticart ve sınat Muvakkat teminat 360 liradır. 
muhasebelerle Devlet muhasebeai hak İsteklilerin teklif mektuplarını mu· 
kında nazari ve ameli malumat ), vakkat teminat ve şartnamede yazılı 
6- Hukuk : İdare hukuku ( idart vesikalarla birlikte aynı gUn saat lO'a 

kaza dahildir), ce::a hukuku (esaslar, kadar makbuz mukabilinde komiı;yona 
ve memurinin vazifeden mütevellit vermeleri. (5648) 15656 
suçları ), ceza muhakemeleri usulün • 
den esaea müteallik hükümler, 

Hukuku medeniye ( borçlar kanu -
nu üzerinde umumi maliimat, kanunu 
medeniden ahvali şahsiye, emvali gay
ri menkule ve mirasa müteallik hüküm 
ler >. Ticaret hukuku ( şirketlere mü· 
teallik hükümler ve umumi ma!Umat. 

7- Türkiyenin tabii ve iktisadi coğ 
rafyası ve tarihi hakkında ma!Umat. 

8- Ecnebi lisanı ( Franııızca, Al • 
manca ve ingilizceden biri ). 
İmtihan neticesinde Müfettiş Mua

vinliğine alınanlar 3 sene onra yapı· 
lacak ehliyet imtihanında muvaffak 
olurlarsa Maliye Müfettişliğine tayin 
edilecekler ve staj için Avrupaya gön· 
derileceklerdir. (5294) 15290 

Daktilo aranJyor 
Maliye Vekuleti Kefalet Sandığı 

Reisli~inden : 

Sandığımızda münhal bulunan elli 
lira ilcretli daktiloluk için 16 - 11 - 939 
perşembe günü &aat 14 de ( Tapu ve 
l{aclastro Umum Müdürlüğü bina11nın 
üst katındaki muhasebe kaleminde ) 
imtihan yapılacaktır. 
İmtihana girecek taliplerin ( memu· 

rin kanununun bc.,,inci maddesi muci
uince ) aşağı<laki vesaiki ( 16 - 11 -

1
930 giinii s:tı>t 12 ye kadar ) sandık 
muhasebecilif;ine ibraz etmeleri lfi • 
tımclır. 

1- Pullu ve fotograflı i~tida, 
2- Hüsniihal kagı<lı ve mahkfımi · 

yeti sabıkası olmadığına dair müddei· 
umumiliktcn 11hnacak vesika, 

3- Sıhhat ~ahadctnameııi, 
4- Nüfus hüviyet cüzdanı. 

(5719) 15710 

-----------------·~~----------ADLİYE VEKALETİ 

Bir memur ali nacak 
Adliye V clcrllctindcn : 

Adliye V ck5.le ti tefti§ hey'eti kale· 
ıııindeki 20 lira maaşlı mUnhale me -
murin kanununun 4 Uncü maddesin -
deki evsaf ve şeraiti haiz ve imtihan-

Bir memur allnacak 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 

FakUltemize müsabaka ile elli lira 
aylık ücretli bir talebe kayıt işleri 
yardımcı memuru alınacaktır. Makine 
ile yazmasını bilenler tercih edilecek 
tir. İsteklilerin 17.11.939 tarihine ka 
dar müsbit evrak ve üç tane vesika res 
mi ile fakülte direktörlüğüne müraca 
atları. 

(5790) 15726 

TAPU VE KADASTRO 

10 Adet takeometre alınacak 
Tapu ve Kadastro Umwn Mü 

düı 1 ÜKÜnden : 
On oıdet takeometre alınacaktır. 

Mubayaa edilecek takeometlcrin ev· 
safı aşağıdadır: 

1 - Zaviyei ufkiye taksimatı grat 
olacaktır. 

2 - En ufak taksimatı bir santigrat 
ohıcaktır. 

3 - Dairei ufh / e taksimatı kapalı 

olcıcaktır. 

4 - D~rbinin büyiiltme kuveti en az 
30 defa olacaktır. 

5 - Beher takeometre sehba, kutu, 
dü ·bin ve teferruatı tam olacaktır 
İki mirası ve bir şemsiyesi beraber 
verilecektir. 
Yukarıda evsafı yazılı takeometre· 

!erden Sange, Zais, Kcrn. Vilt, Oto· 
föncl, Güst.nvhayde fabrikaları ma• 
mulatındnn veya bu ayarda bulunan 
diğer fabrika aletleri de yukarıda ya· 
zıh evsafı haiz olduğu taktirde alı
nacaktır. l3u aletlerin beherinin mu· 
hammen bedeli 500 liradır. Taliplerb 
muhammen bt?deli % 7,~ pey akçele· 
riyle birlikte eksiltme günü olan 
24 teşrinisani 1939 cuma günü saat 
üçte Ulpu ve kadastro umum ınüdür
lüğü levazım müdürlüğünde müt~ 
şekkil satın alma komisyonuna müra 
caatlan .(5800) l5764 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale miistahkem mevki Eca • 
batta inşa ettirilecek bir adet askeri has -
tane binası kapalı zarfla eksiltmeye kon. 
muştur. 

2 - İhalesi 22-11-939 carşamba günü aa· 
at 11 de müstahkem mevki satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İnşaatın keşif be.deli 5573 lira 65 

Pirinç 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

Elli bin adet un çuvalı ve otuz bin adet 
eşya çuvalı alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 16.11.939 pefiembe günu saat 15.30 
da Tophanede İgt. Lv. lmirligl satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Nümunelcri 
komisyonda görülur. İsteklilerin teminat
lariyle beraber belli aaatta komisyona gel
meleri. (SS43) 15769 

ah nacak 
Anltara Le\'azım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Aııafıda cins ve miktarı yazılanların hizalarında gösterilen gün ve saatlarda pa
zarlıkları yapılacaktır. İsteklilerin temiıu t makbuz veya mektuplarlyle kanunda ya
zılı vesikalariyle beraber belli gün ve saatte Edırnc:lc Müşiriyct daıresindcki s:ıtın 
alma komisyonuna gelmeleri. (5803) 1~768 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale gun, Saatı 
Pirin~ 100 Ton 26.500 Lr. 3975 Lr. l 7-11-939 10 

' ' Cunu 

2 kalem yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

A5ağıda cins ve miktarları yazılan ve hi talarında cesterilen gün ve saatte pazar • 
lıgı YPılacaktır. İı;teklilerin teminat makbuz ve mektuplariyle kanunda yazılı vcsi
kalariyle beraber belli giın ve saatte Edirnede Müşiriyet dairesindeki Sa. Al. Ko.nu 
na gelmeleri. (5837) 15784 
Cinsi Miktarı Mh. kıymeti Teminatı İhale T. Saatı Şekli 
Un 300 Ton 30000 4500 21-11-939 11 Pazarlık 
Sığır eti 3il0 Ton 75000 5000 21-ll-939 ıs Pazarlık 

Muhtelif yiycek ve yakacak ahnaca 
Ankara Leva:r:ım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Kilo Muh. bedel 1Jk 'J'e. Gün Sant Şekli 
Lira Kr. Lira Kr. 

Odun 600000 7500 00 562 50 27-11-939 11 Kapalı zarf 
Un 54-0000 70200 00 4760 00 27-11-939 ıs Kapalı zarf 
K. Fası•lye 48'000 5520 00 414 00 27-11-939 16 Kapalı zarf 

l - Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarıda cinli ve miktarı mu -
hammen bedel ve ilk teminatlariyle eksiltme gün ve saatları yazılı maddeler kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 

2 - Eksiltme Mersin A. şube binasın.da ust katında As. mahfelde As. Sa. Al. Ko. 
tarafından yapılacaktır. 

3 - Zarflar aynı r.ünde açılış saatın dan bir saat eve\.' ne kadar kabul edilir. 
4 - Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler Menıin Ss. Alma Komıeyonunda mev-

cut şartnameleri her zaman ı;orebilirler. (5839) 15786 

r .. ~uhtelif yiycek alınaca < 
Ankara Leva:ıım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılanların hiz alarmda gösterilen gün ve saatte ihaleleri 
yapılacaktır. İsteklilerin teminat makbuz veyıı. mektuplariyle kanunda yazılı vesika
lariyle beraber ihale cünü ihale saatından bir saat evetine kadar teklif mektuplarını 
Edirnede nıiişiriyet dairesindeki Sa. Al. Ko .n:ı vermeleri. (5844) 15790 
Cinsi Miktan Mh. Tutarı Temi n:ı.tı İhale Oiln. Saat Şekli 
Pirin~ 144000 Kilo 39600 297 O 27-11 -939 Pazartesi 11 Kapalı 

Nohut 1500POKilo 19500 

K. faı;ulyc 240000 Kilo 37200 

Yulaf 1470000 Kilo 88200 

Makarna 150000 Kilo 33750 

Bulgur 210000 Kilo 32550 

~:ıbun 7'000 Kilo 247~ 

2535 

279 o 

5660 

2532 

2442 

185 7 

zarf 
27-11-939 Pazartesi 14.30 Kapalı 

zarf 
27-11-939 Pazartesi 15,30 Kapalı 

27-11-939 Pazartesi 16 
zarf 

Kapalı 
zarf 

Kap lı 
zarf 

Kapalı 
zarf 

10.30 Kapalı 
•arf 

28-11-939 Salı 10 

28-11 -939 Salı 15 

28-11-1139 Salı 
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=: uykusuzluğu giderir. Muannit inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma ne- :.= 
§ kahetlerinde, Bel gev§ekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta ıayanı hayret faydalar temin eder. ~ - -= F O S F AR S O L'ün: Diğer bütün kuvet şuruplarından üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETIE KAN, E:: = • • KUVET, JŞTJHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir... --= KAN KUVVET 1 ŞT 1 HA SU R U B U Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. ~ 
-- I I ~ -N 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııfi? 

Mi LLI PİYANGO 
nun ilk keşidesi 11 İ kinciteşrin 1939 

cumartesi sabahı yapılacaktır. 

Bin lira ve daha yukarı miktarda ikra

miye kazanan numaralar aynı günün öğle 

ve akşam neşriyatlnda saat 13 ile 16 da 

radyo ile sayın halkımıza ilôn edilecetir. 

Ankara'da kazananların ikramiyeleri 

pazar ve bayram günlerinde açık bulundu

rulacak olan Milli piyangonun Bankalar 

caddesindeki resmi satış gişesinden tediye 

l olunacakt=ı=r.=============1.1 
.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. .. -- -~ Alakadarların nazarı dikkatine ~ - -
~ Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından · § 
- -= "Yunanistan'da bloke matlubatı bulunanlar, bu paraların: : - -----... -----------

''l. - Ne suretle tekevvün ettiğini, 

''2 - Blokajın vuku tarihini, 
''3. - Mikdarlarını, 

----------"4. - Hangi müessese ncz:dinde bulunduğunu ve sair müfit ma- : 
''lUmatı, 10. 12. 1939 tarihine kadar Türkiye Cümhuriyet Merkez E 
''Bankası Umum Müdürlüğüne, isim ve adresleriyle bildirmeleri : 

: "ilan olunur.'' 4180 = -'=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

19 kalem spor malzemesi ahnacak 
:.\nkara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Kurumumuz talebeleri için isim, miktar, ve muhammen bedelleri ile 
muvakkat teminatları aşağıda yazılı 19 kalem muhtelif spor malzemeleri 
23.11.1939 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde rektörlük binasında 
müteşekkil komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle ihale olunacaktır. 

Spor malzemeleri nümunelerini görmek ve daha fazla izahat ve para

ıız §al'tname almak istiyenlerin enstitü daire müdürlüğüne müracaatları 

Cinsi 

Cizme 
Kayak ayakkabı 

,, getiri 
Kauçuk ayakkabı 
Kilot pantolon 
Kayak elbisesi 
Fransız Floresi 
Flore yedek namluıu 
Kılıç 

,. yedek namlusu 
Flore eldiven 
Kılıç eldiven 
Maske 
Voleybol topu 
Basketbol topu 
Futbol topu 
Tenis raketi 

.. floresi 
Buz hakey sopası 

--

Muhammen 
Miktarı Fi. tutarı. Teminatı, İhale saati 

25 çift 22 
ıs ,, 15 
25 ,, 3 • 

100 ,, 5,5 
25 adet 17, 
25 takım 25, 
15 adet 5, 
30 ,, 2, 
10 .. 5, 
20 ,, 2, 
15 ,, 3,5 
10 ,, 3,5 
15 .. S,5 
6 adet 3,75 
2 .. 9, 
8 .. 6, 
8 .. ,29 
1 .. 50, 
8 ,, 4,25 

550, 
225, 

75, 
550, 
425, 
625, 

75, 
60, 
50, 
40. 
52,50 
35, 
82,50 

22,50 
18, 
48. 

2,32 
50, 
34, 

105, saat (10) da 

78,75 saa (11) de 

30, saat (15) te 

131,15 aaat(16)da 

(5710) 15674 

Karagül deri sahşı 

' 

Orman çiftliği yeti~tirmeai KARAGÜL derilerinin arttır
ma suretiyle 5atışı bugün yapılacaktır. 
Taliplerin öğleden evvel çiftlik müdüriyetine müracaatlan 

il5.:ı olunur. 4232 

ORMAN ÇİFTLiGI 
...... _ _ _ 

Satıhk arsa 
Türkiye Cümhuriycfi li:aal 

Bankan Meı keı Müdürlüğünden: 

7/11/1939 da çekilen Türk Maarif Cemiyeti Piyangosunda yerli 

malı eşya kazanan numaralan gösterir 

LİSTEDİR 
Ankarada, Yenişehirde, Deliler te

pesinde, Esat yolu üzerinde iş banka· 
sına ait binaya mücavir ve mühendis 
Ragıp evine bitişik parsele edilmesi 
kabil 8160 metre murabbaı ar!;a müsa
it fiyatla satılmaktadır. 

No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira -5 27778 5 57258 5 99 
113 
172 
224 
317 
463 
502 
557 
730 
858 
865 

5 
10 
10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

7429 
7489 
7550 
7562 
7626 
7731 
7760 
7832 
7959 
8235 
825ı 

8285 
8356 
8452 
8457 
8478 

5 
10 

5 
5 

12740 
12804 
12872 

5 20199 
5 20.2~7 

10 20583 
10 20oCd 

5 207.G!J 

SJ 27788 
5 28008 
5 28089 
5 28309 

5 3il76 
5 3i261 
5 37350 

5 42476 
25 l 42535 

5 42919 
10 42954 
10 43053 

5 50072 
25 50210 
10 50383 
10 50415 

25 57633 200 
10 57674 100 

Fazla tafcilat alma1~ istiyenlerin 
müdürlüğümüze müracaat etmelerı 

12928 
10 12931 

10 31356 
5 3i630 

10 57795 5 
5 50478 
5 50557 

10 57942 5 

ilan olunur. 4Z3~ 

Memur alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 

Merkezinden : 
Umumi merkezimizde açJt bulu

nan bir vazife için bir memur alına
caktır. Hariçte bir ic::le ve ?o;kerlikle 
alakası olmıyan li~e vcy? orta mektep 
mezunu isteklilerin kaytle<lilmı;:~c ü
zere mııamelat müdü. lüğüne mü::aca-
atları. 42 ~ 7 

.Jllllltl:tl!lll!llllSillDl:llll§21!11!1L. - -- -
E~1uhaio~e ır.~m~ru it am\'Or a - -- -: Ankara' da t . nmmı~ bir : 
E müessesecle muhasebe me- : 
: murhığunda çal 'tnılmak Ü· E 
: zere il::i memura iht:yaç \'ar- : 
: dır. : 
§ Be§ yü.z lir? hk kefa! et ver- § 
: mef .. ri l iizın .. dır. lsteldiJ.'!rİn : 
: şimdiye k::ıdar Lu!unduklı:uı : 
: işleri de gasteroce!' ~ekilde : 
: ve kendi el ye\zrlari.:·1e yazılı : 
: birer mektup'a foto:-1rafları- : 

1452 
1500 
1517 
1577 
1598 
2485 
2536 
2652 
2758 
2792 
2898 
2938 
3057 
3087 
3231 
3532 
3633 
4791 
3879 
4086 
4348 

10 
5 

10 
5 
5 
5 
5 

10 
5 
5 

25 
5 
5 
5 

8585 
8829 
E924 
8937 
8955 
9033 
9100 
9235 
9316 
9435 

5 13325 
13354 
13613 

5 13900 

25 
5 

5 13938 
5 14132 
5 14150 

10 14480 
10 14594 
10 15022 
5 15252 

15281 
10 15327 
10 

5 
5 

25 
10 
10 
10 

5 

15371 
15497 
15535 
15547 
15555 
15605 
15850 
15922 

25 16154 

50 
50 

5 
5 
5 
5 

9513 10 
9559 100 

16206 
16250 
16272 50 

25 
5 

10 

9594 
9830 
9894 

9910 
5 10000 
5 10073 
5 10120 

10 10145 

5 
10 16291 

5 16310 

10 16366 
5 16415 
5 16437 

10 
5 

16751 
16873 

50 3i720 100 43107 5 58050 5 20985 
5 21025 

25 28332 
10 28;53 
5 284!>0 
5 28505 

10 377i7 5 431i9 25 50879 25 58132 
10 21115 

5 21128 
10 37826 5 43198 5 50907 5 58415 

5 37860 5 43495 5 51118 100 58436 
10 21149 25 28566 5 3i9~9 25 43523 lO 51247 
10 212 2 Hl 286E3 25 379i4 10 43633 !"O 51398 
10 21251 5 28954 100 38009 5 436'53 25 51687 

5 214ZO 10 29120 5 38352 5 43573 5 51715 
25 21424 50 29566 25 38430 10 438~5 5 51816 
50 21477 200 29568 10 38502 10 44011 5 51881 
10 121514 10 29651 5 38503 5 44162 10 52187 

5 21772 . 10 29749 10 38539 100 44217 10 52252 
5 l21181 5 29772 10 38601 2s 44504 5 52300 
5 21605 5 29884 25 38709 10 44513 10 52325 

10 220~9 5 30595 5 38728 5 44523 200 52586 
5 22126 10 30837 5 39113 50 44646 5 52609 

10 22268 10 30940 10 39142 10 44656 10 52618 
5 22699 5 31082 5 39218 1000 44855 25 52639 
5 22706 50 31101 5 39263 5 45285 5 52720 

10 23038 5 31138 50 39271 5 45437 10 52876 
10 23089 10 31153 5 39299 
10 23135 5 31265 5 39302 

5 23295 5 31344 

5 45460 10 53014 
5 53211 

10 53333 

5 58559 
10 58988 
10 59300 
10 59385 
10 59487 
10 
10 
10 
50 

5 
s 

50 
5 

10 
10 

5 
50 

5 
5 

59585 
59706 
59910 

5 23505 100 31432 
10 39419 
50 39471 

500 39577 
5 39688 

10 39702 
5 39808 
5 39814 

10 39821 

5 45491 
25 45554 
10 45796 
5 46035 

5 53504 5 
10 23638 5 31699 
10 23755 5 31717 

25 23775 5 31750 
10 23895 5 31757 
25 23~08 

5 24576 
5 24559 

10 24699 

5 31772 
5 31776 

10 3li80 
10 31887 

5 46103 
10 46113 
25 46204 
s 46261 
5 46528 
s 46533 

10 46772 

5 53619 5 
10 53645 100 
25 53811 
25 53931 
50 53932 

s 
5 

10 
5 E nı 47 nl'maralr posta k1'h'!U· E 

E na gönderme.eri. 4210 :! 
.,,,,,,,,,,,,,,, •• , ••• =ııııııııııııııııır" 

4400 
4525 
4559 
4583 
4587 
4589 
4772 

5 10179 10 16952 5 24761 200 32236 

5 40153 
5 40213 

50 40596 
5 40695 
5 40775 

10 41007 

10 46993 
5 47292 

10 47360 

5 54018 
10 50029 

5 54106 
10 54454 
25 54467 

5 54546 
10 54734 

10 
5 
5 
5 
5 
5 

5 10325 
10366 

5 17006 25 24856 10 32599 
17039 5CO 25063 5 32872 .Jlllllllllllllllltl,lllllllllllllllllllL. 5019 1co 5 -: M o z A y I K : 5oss 10 10591 = = 5131 25 10687 s -17233 

17134 5 

= = 5218 50 10736 5 17371 
§ ~~~ .. '.7' Marka moza § 5261 5 10917 10 17653 
: ı~ yıkların en : 5385 5 10948 5 17i88 
: iyisidir. : 5498 100 1C975 100 18299 
= = 5594 5 10986 10 18393 
E Kurtun mühürlü çuval alınız: 5692 25 11184 ıo 18865 

':iı11111111111111111111111m1111111111ı;: 5737 5 ııı85 s t9064 

Kirahk ecl!Z iki daire 
Ücerden altı odalık iki daire 

gay~t ucuz icarla kiralıktır. Ulus 
meydanı Koçak han üçüncü kata 
müracaatı. Telefon: 2305 • 2338 

4228 

5744 5 11193 5 19039 
5849 5 11496 10 19168 
5931 10 11502 5 19312 
6096 10 ,11743 5 19349 
6144 5 11861 10 19461 
6431 50 119l2 5 19486 
6498 5 11967 5 • 19!:CS 
6885 5 12053 5 19705 
6899 5 12095 10 19713 
6935 
7061 

10 
5 

12379 
12644 

5 
10 

19i68 
19870 

5 25115 100 33028 
5 2$199 10 SS12S 

5 25293 s 33681 
10 25317 10 33689 

5 25654 5 33890 
5 25719 5 34569 

10 25787 200 34589 

10 41059 

s 41094 
10 41179 

5 41195 
10 41245 
10 41283 

10 26170 
10 262H 

10 34643 100 41350 

5 26462 
5 
5 

26638 
26905 

5 34760 10 41479 
5 35145 5 41516 
5 35381 25 41632 

5 41664 

5 47402 
.a 47Ul 2000 &4786 25 

s 10 47684 5 54807 
5 47754 5 54872 5 
5 47789 25 55096 5 

10 47968 50 55371 10 
50 47974 25 55730 50 
s 

10 
100 
25 
10 

47992 10 55775 10 
48210 5 55826 25 
48463 1000 55977 25 
48594 25 56157 100 
48620 5 56381 5 

25 2i027 
5 2il97 

10 27308 
5CO 27339 

5 27378 
5 27528 

10 27617 
10 27i43 

10 35594 
10 35622 
10 35655 
10 35719 
10 36324 

5 41858 10 48818 
5 41874 500 48998 

10 56397 
10 56480 
10 56713 

25 56742 

5 
5 

50 

5 
10 
25 

5 

5 36328 
10 36360 
5 36420 
5 36650 

50 41934 5 49087 
5 42096 

25 42110 
10 42135 
5 42154 
5 42474 

5 49421 
s 49533 

10 49780 
5 50007 
s 50026 

5 56991 
5 57025 
5 57039 
5 57254 10 

10 
50 

5 
25 
10 
25 
10 
5 
s 
5 
5 
5 

,. General Steam Navigation 

CO Ltd. Of Grece 
(27.000 Tonluk) 

"NEA HELLAS11 

Nihayeti 49, 54, 66 ile biten numara !ara birer liralık yerli malı eıya verilecektir. 
İkramiyeler 13-11-939 dan itibaren Ulus meydanında Türk Maarif Cemiyeti genel merkezinden dağıh1aca1ttır. 
İstanbul'da bulunanlar ikramiyelerini Yeni Postane karşısında Erzurum Hanında ikinci katta Türk Maarif Ce-

Lüks Transatlantik Vapuru 
lkinciteşrinin 25 inde ve 

aacıt 16 da 

PİREDEN - tlEVYORK' A 
Doğru hareket edecektir. 

miyeti Resmi İlan İşleri bürosundan alacaklardır. 

7 Şubat 1939 tarihine kadar alınını yan ikramiyeler talimatnamenin 8 inci ve pllnın 9 uncu maddeleri muci • 
hince cemiyete bırakılı:ıış sayılır. 15770 

Ressam alınacak Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Yolcu ve emtiai ticariye buradan 
kabul olunur. Tafsilat için Gala· l'faden Tetkik ve Arama Ensti· 

Cebeci Hastanesi 
Anl-a~ada Yenidofan mahallesinde 22 

nı:n.arah evde GaHp tarafından mahke- Cilt. Saç ve Zühreviye mütehassısı ta'da Salon caddesinde İktısat tüaü Genel Direktörlüğünden : 
hanında K. Sıskidi acentasına 

Enstitümüzün resimhane atelyesin· 
müracaat. Telefon: 42612 

•••••••••••• .. de çalı§tırılmak üzere imtihanla res-

soyadı <lc;Hştirme davasının mahkemesi r • memizin S39 - 2235 sayısına ikame edilen 1 o Kemal Arıcan 

neticesinde evelce alınıs olduğu Oz~ner Berlin Kıliniğinden mezun. 

sam alınacaktır. İsteklilerin bütün ve- soyadının Halıcıgil soyadı ile değiştiril·! C"cuk Sarayı karşısında Halıcı 
mek suretiyle nufusa tescil ve ilanına S. - l . T l. 
10-1939 gününde kabili temyiz olmak üze-1 brahım Ap. e • 3101. 
re karar verildiği ilan olunur. 4232 l" """'ioREL=·HARDl .. -·ı sa~.kiyle ~nsti~~ genel direktörliiğüne 

u b G"d" muracaat.arı ılan olunur. 15793 
nar e ı 1yor ..................... .-..... -................ ------------------------------------------

U L U S - 20, inci yıl. - No. 6566 

t mtiyaı Sahibi 
lskenJer Artun 

Umumi Neşrıyatı idare Eden 
Vazı lşlcn Müdürü 

Mümtaz Faik fENIK 
MUeıısese Mudüril: Nasıt ULUG 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Yeni ve Su:; sincmo!Qnndo 
IlU GÜN BU GECE 

MARIE ANTOINETTE 
( Fransızca Sozlü ) 

- Baş Rolle rde -
NORMA SHEARER - TYRONE POWER 

Sinema dünyasmda bugüne kadar biç biı /ilme nasip olmıy•n eşsiz 
bir muvaffakıyete mazhar olmuş tarihi şaheser. 

FlLMlN UZUNLUGU DOLAYlSlYLE SEANSLAR 
SUS'da: 9.30 - 12 - 14.30. 17 - Gece: 20.:10 da 
YENl'de : 10 - 12.30 - ıs - 17.30 - Gece: 21 de 

DİKKAT: Gündüzleri sayın müşteıileriminn seans başllrır:da teşrifleri ve 
~ece için numaıalı balkon bıletleriııiı• eve/den aldırılması ric• olunur. 

\..'--

HALK SiNEMASI 
DU GÜN BU GEC~ 

HARP MUHABiRi 
( Fransızca Sözlü ) 

Baş Rollerde 
CLARK GADLE - l'lIYRNA LOY 

Tüy/er ürpertici heyecanlı sahnd~tle 
dolu emsalsiz ;ıck ve sergıize~t 

I i 1 m i 
Seanslar 

14.30 • 16.30 . 18,30 
Gece : 21 de 

UCUZ HAlıK MATİNE' ,.,.Rt 
10 ve 12 clccl:r. 

Kôzım Rü~tü Adliye caddes. 

Gen çoğa Ap. No. 6 Telefon : 2208 KT RAD V'OLARI GELDİ 


