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Dün yapılan toplantıda ! 
...................... . . . . . . . . . . . . Bitaraf ga%etelerin Berlin muhabirlerinin intibaı na göre . 

Asker olanların mühtaç 
ailelerine yardım için 

Almanya'nın son : 
günlerde takın - E 
dığı hareket hat-• 
tı, Holanda ve 
Belçika'yı endi -
şeye düşürmek -
tedir. iki bükü -
met de bir takım 
emniyet tedbir -
/eri almışlardır. 
Resmimiz Al -
manya hududun
da Belçika tara
fından yapılan E 
tahkimatı göste- ! 

Almanya arlık kıyasıya 
.. .~.. • ;. - • :.. •, • • • ~~·ı. ~ -: ·,· ..... :"!'" .. "' ... _,,..? 1 

Ankara Belediye 
bir talimatname 

Meclisi dün 
kabul etti harbetmeğe karar verdi 

Belediye Meclisi dün reiı vekili B. İbrahim Rauf Ayaılı'nrn re
i.liğinde toplanarak nıznamede bulunan işlerin müzakeresini ta
ma.mlamıt ve bu devre toplantısına nihayet vermi1tir. 

1 

Dünkü toplantıda müzakere ve ka-

De 
• • bul edilen en mühim işlerden biri as-

riyor. . . . . . .. . . 

Almanya'nın takındığı tavır karşısında 
Belçika hariciye nazırı endişe!erini gizlemiyor 

Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar 

mok1ıı9QSfnfn kerlik mü~ell.~fiyeti kan~n~nun 1.1. 
1 1 72 ve 73 uncu maddelerının tatbık 

• .)Wlll 

itiban 

ve mürakabesine aid talimatname ol
muştur. Bu talimatnameye dair tarife 
ve kavanin encümeninin hazırladığı 
mazbata ve buna merbut talimatname 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Askere gidenlerin yardıma muhtaç 
ailelerine yapılacak yardımın !'eklini 

Falih Rılkı 'ATAYI tay~~ ed~n bu talimatname hakkında 
encumenın hazırladığı mazbatayı e -

1914 cihan harbine kadar, de- hemiyetin ebinaen aynen ncşrediyo -
mokra.ai, hür milletler için bir iti- ruz: 
kat, zor altındaki milletler için bir "Hazarda ve seferde 45 günden zi
ideal halinde idi. Harp sonrası dev- yade müddetle askerde bulunanların 
l'inde bu itibar bir hayli sarsılmıştır. fakir olan ve muhtaç kalan yakinle -
Memleket içinde anar§İ ve sınıf kav- rine, 1111 numaralı askerlik miikel -
galanna nihayet verir, milli birliği lcfiyeti kanunu mucibince, yapılacak 
daha iyi temin eder görünen, bil- yardımın şeklini tayin etmek mak -
haaaa iktısadi buhrana karşı milli sadiyle belediye reislik makamınca 
faaliyetleri daha iyi tanzim eden ye· tanzim ve belediye meclisinin tasvip 
ni rejimler bir müddet adeta yeni bir nazarına arzedilen talimatname yük
din nüfuzu kazanmağa başladılar. sek heyetiniz tarafından encümeni • 
Demokraailer ne içeride, ne dıtan- (Sonu J üncıı sayfada) 
da meaele halletmemek, yeni za· 
ınanlann zaruretlerine inhbak ede
memek, aulh ve beynelmilel tesanüt 
davaamı yalnız kendi menfaatleri· 
ne aiper edinmekle itham edildi. Bir
kaç aene süren bu devir, bir taraf • 
tan demokrasilerde içtimai adalet 
ıalahatr tatbik edilerek, dif er taraf· 
tan sor rejimlerinde halk, manevi 
oldnlu kadar maddi tazyik altında 
ı.-larak, bütün zaflarma raimen, 
millet hakimiyetinin ve murakabe 
lıüriyetinin gerek milli refah, gerek 
beynelmilel emniyet için daha fay -
dalı olduğu sabit oluncıya kadar de
•am etti. Demokrasiler yeniden iti
ba.rlanm ummni menfaat fikrinin 
tekamülünü kolaylaştırmıı olmala • 
nna, ve ban§çı olan halkm hakimi
yeti, milli hüriyet ve emniyetler için 
daha iyi bir teminat te§kil ettiği an
latılmasına borçludurlar. Doymuş 
oldukları için veya herhanai bir se
beple, büyük demokrasiler fetih ve 
istila rejimi telakki edilmekten kur
tulmuılardır. Bnzan kendilerini mü
dafaa etmek için, ba~kalarının kur
ban olmasına göz yumdukları ol· 
ınuıtur: fakat bizzat kendileri yeni 
hiç bir istiklnli yememi~lerdir. 

Garp cephesinde 

Eğer kendinden dnha az zayıf 
olanların ya~amıya hnltlu olmadığı 
Birleşik Devletler halkı tarafından 
iddia edilecek oba, yüz küsur mil • 
Yontuk bu muazzam sanayi, serma· 
Ye ve kuvet memleketinin elinden 
Amerika kıtasının hangi parçasını 
kurtarmak mümkün olabilir? Kü
çük büyük sömürgelerde muhtari-

Yet veya istiklal hareketlerine mü -
aamaha etmek ihtiyar demokrasile· 
rin aczine delil olarak alınmamı§ 

ınıdrr? 

Fena havalar askeri 
harekata engel oluyor 

UFAK KESİF f AALİYETİ OLDU 
" 

•.. 

Garp cephesine giden ingili:z: tankları 

Paris, 17 a.a. - Havas ajansı, askeri harekat hakkında a~ağıda
ki malumab vermektedir: 

• 
Belçika Hariciye Nazın Spaak 

B. Çemberleyn dün 

i_şe başladı 

Londra, 17 a.a. - B. Çemberleyn has. 
talandığındanberi ilk defa olarak bugün 
çıkmış ve Başvckatcte gelmiştir Başvekil 
otomobiline binerken halk tarafından ha • 
rarctle selamlanmıştır. 

Emniyet Umum Müdürü 

İ zmirden hareket etti 
İzmir: 17 a.a. - Evelki gün İstan

bul'dan şehrimize gelerek burada ba
zı tetkiklerde bulunan Emniyet U -
mum Müdürü bu sabahki trenle Anka
raya dönmüştür. 

Sovyet • 
1
Çin ticaret 

görüşmeleri 

Her halde halk yığınları, nerede 

•erbest kalırlarsa, nefis müdafaa· 
•ından gayri bir harbe sevkedilme -

leri zorlaııyor. Onlar her ıeyden 
fazla bir sulh beynelmilel idealine 
bağlıdırlar. Yeni bir Miletler Ce
tniyeti nizamının hakiki dayancı da, 
hür milletlerin bu bağlılığı olacak· 
lır. 

Cephenin heyeti umumiyeainde vaziyet durgundur. Fena hava 
devam etmektedir. Fena havalar dolayısiyle tayyare ·faaliyeti de Çunking, 17 a.a. - Sovyetlcr Birliii ile 
olmamaktadır. Yegane faaliyet bu suretle, yalnız ke~if kollarına J Çin 8:r~ıı~daki ticaret mün~s.ebct~~rinin 
• h• t ekt d' ' ' daha ıyı bır ııekle konulması ıçın muzake-
ın ısar e m e ır. ı reler başlamıştır. 

Dahili zaruretlerin cebrettiği re· 
füni kabul etmek her milJetin hak
kıdır. Bu hususta herhangi bir mü -
dahale meyli reddedilmek Jizım
gelir, Fakat bir kısım hüriyetlerini 

feda etmeğe razı olan halkın nabzı
rıı kaybedecek kadar, murakabe e • 

•aslarmdan uzaklaımanın da bir za
ruret olduğu iddia edilemez. 

Geçen harpten sonra anar§iden 
kurtulmak için demokrasiden nef
ret etmit olanlar, bu harpten sonra 

anarıi hastalığından tedavi edilmit 
olan demokrasinin sulh ve refah için 

~n İyi sığmak olduğunda bir daha 

ıttif •k edecekler gibi görünüyor. 

• 

Bütün cephede, küçük keşif kol-, 
lan, gece gündüz, mütemadiyen, iki 
hat arasındaki sahipsiz araziyi dola~
maktadır. Bu keşif kolları, Sarbrü
ken'in cenubunda Apach mıntakasın · 
da, Sarbrüken ile Forbach arasındaki 
dağlık arazide ve nihayet Wissemlıerg 
civarında bilhassa faaliyet göstermiş· 
tir. 

Blies'in şarkında, kapalı havaya rağ 
men, fransız gözcüleri, istihkam işle· 
rinde çalışmakta olan bir alman gru
punu tesbit etmişlerdir. Fransız top· 
susu bu noktaya ateş tevcih ederek bu 
alman askerlerini dağıtmıştır. Geçen 
gün ve gecenin ender hadiseleri işte 
buna benziyen hadiselerdir. 

Alman taarruz.unun 
gecikme•inin •ebepleri 

Alman hududu, 17 a.a. - "Havas'': 
Geçende beyanatta bulunan alman ri
calinden biri alman askeri taarruzu-
nun gecikmesi psikolojik sebeplerle ,. • • • .. • • , • .. • • • 
izah edilebileceğini söylemiştir. Al- Norveç ın yent Ankara elçı•ı dun ıtımatnameıını Cumhurremmıze 
manların büyük bir kısmı ile küçük 1 taktlim eım;ııtir. Re•mimiz. elçinin Cümhurre•lifi lröıküne geliıin-

( Sonu J üncü say/ada) l de y:ıp_ılan mera.im e•naıında alınmı§tır. 

Brüksel, 17 a.a. - Belga ajansının 
Berlin muhabirinin bildirdiğine göre 
alakadar alm:ın makamları Fon Rib
bentrop tarafından Belçika ve Hol -
landa sefirlerine verilen şifahi ce\·a
bı bu iki memleket hükümdarlarının 

teşebbüsüne karşı Almanya tarafın -
daıt verilmiş kati bir cevap mahiye -
tinde teHl.kki etm:ktcdirler. 

Brüksel, 17 a.a. - Hariciye nazırı 
B. ~pa.:-k, mebusan meclisi hariciye 
enclimeni huzurunda yaptığı beyanat
ta, Almanyanın so:ı gtin]erdeki hattı 
hareketi karşısında hükümetin endi· 
şelerini gizlemer.ıiştir. 

ne mi mahafil ve halk, buhranın a· 
zaldığım mÜ§<3hedc etmekle beraber 
her türlü te!ılikenin bertaraf edildiği
ne inanmamaktadır. 

Almanlar ı.ıe harp 
Roma, 17 a.a. - "Messagero'' gazc· 

(Sonu S iııci sayfada) 

Adliye Vekilimi%in 

tetkikler· 
t stanbul, 17 (Telefonla) - !atan• 

bulda bulunan Adliye Vekilimiz B. 
Fethi Okyar bugün İstanbul adliye 
binasına giderek tetkiklerde bulun• 
muş ve buradan da yeni yapılacak o
lan adliye sarayı sahasına giderek ye• 
ri gözden gesirmiş ve izahat almııtır. 

Çin 

fehri 

kıtaları bir 
geri aldılar 

Cunking, 17 a.a. - Çekyay ajansı bildi a' 
riyor : 

Çin kıtaları Kiangsu viliyeti içindeki 
Yangçcu'nun 20 kilometre şimalinde bü -
yük kanal üzerinde bulunan Şaopez ıeh • 
rini istirdat etmiş ve bu ı;uretle 12 aylık 
bir işgale nihayet vermişlerdir. 

Yüksek harp şQrası 
dün Paris'te toplandi 

İngiliz-Fransız harp faaliyetinde kati 
bir merhale teşkil eden kararlar ahndı 

Londra, 17 a.a. -' Bugün aşağıdaki resmi tebliğ neşredilmittir: 
Bugün Londra' da, yüksek harp turası bir içtima akdebnittir. Bu 
toplantıya, franıızlardan B. Daladier, General Gamelin, Amiral 
Darlan, General V uillemin ve in~ilizlerden Başvekil, Hariciye 
nazırı, Hava nezareti müdafaa tanzim nazın hazır bulunuyorlardı 

(Sorıu S inci sayfada) 

Bir ticaret gemiıine deniz. taarruzlanna kar§ı konulmuı torlar. 

Almanlar bir petrol 
gemisini batırdılar 

Bir çok 
alman 

Finlandiya yük 
limanlarında 

gem ıs& 
mevkuf 

Londra, 17 a..a. - Car ' town' dan bildiriliyor: Af rico Shell 
adındaki petrol gemisi, ıarki Portekiz Afrikası sahilleri önünde 
bir alman gemiıi tarafıından torpillenerek batınlmı§tır. 

İsviçreliler yabancı 

ordulara giremiyecek 
Bem, 17 a.a. - Federal mecliı, İaviçre 

vatandatlarmııı muharip memleket oırdlı • 
larma b:rrt için ?&ki müracaatları reci • 
detmiye karar vermlıtir. Harp baıtadığm
danberi bu suretle bir çok müracaatlar va
ki olmuıtur, 

1 

Zannolunduğuna göre torpilleım • 
yi yapan gemi, takriben on bin ton 
hacminde müscllah bir gemidir. 

Africo Shellin kaptanı, esir edilmiı 
ise de mürettebatı karaya çık.mıya 
muvaffak olmuşlardır. 

Batma h®i•eainin tal•ilah 
Londra, 17 a.a. - Lourenco - Maru· 

es'den bildirildiğine göre Africo 
(Sonu S inci say_f ada) 
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Günün askerlik hadiseleri : 

Muhasara harbi ve 
inkisaf istikameti 

.;;> 

• '.Avrupa'da 1 eyltllden evelki hale 
nasıl "sulh., demekte zorluk çekilir • 
ıe, bugünkü hale de, 1914 muharebe • 
!erini göz önünde bulundurarak, 
''harp,, demek o kadar güçtür. Taar .. 
ruz için bir emirden başka nokıanla • 
rı bulunmıyan iki ordu karşı kargıya 

bakışıp duruyorlar. 
Bugünkü vaziyete bir "ad,. bul· 

maktaki bu güçlüğü son günlerde iki 
taraf §eflerinin nutukları hayli ay • 
dınlattı. Bay Çemberleyn "düşmana 
en müsaid za:nanda en kahir darbeyi 
vurmak için bekliyoruz., diyor. Bu 
taktik eski zamanda 11k 11k tatbik e 
dilen muhasara harplarının biricik 
usulüdür. İlk çağlarda muhasarayı 
yapanların elindeki vasıtalar ekseri
ya şehir dıvarlarını yıkmıya kafi gel
mezdi. O vakit muhas~ralar için sa • 
bırla beklemekten ve düşmanın zayıf 
tarafını ve zayıf zamanını koJlarnak .. 
tan başka çare katmazdı. İngiliz baş
vekili de aynı şeyi söylüyor. 

Diğer sayanı dikkat ifade de Bay 
Hitler'e aittir: Bomba patlamadan 
evelki Münih nutkunda Hitlcr ''her 
tey mümkündür. Fakat teslim olmak 
aslA". Burada görülüyor ki Hitler de 
bugünkü vaziyeti bir muhasara harbı 
olarak kabul ediyor. Sulh yapmak, an· 
!aşmak demiyor da "teslim olmak., di
yor. Teslimin mutlak ve meşrut oldu· 
ğu harplar da ancak "muhasara" harp· 
!arıdır. 

Bugünkü barba bir ad bulduktan 
sonra buna göre inki,af istikametini 
tahmin edebiliriz: 

Almanya bu harpta eski mahsur 
ıehirler gibi ekmekten ve cepaneden 
tamamen mahrıım kalmıyacaktır. Rus
ya kendi uzak düşmanlariyle harp 
eden bu yakın düşmanı çarpıştırmak· 
ta devam için ona elinden geldiği 
nisbette ekmek ve cepane verecektir. 

Fakat şu var ki Almanya için bu çe • 

git bir çarpışma gaye, ideal olamaz. 

Almanya ekmek için değil dünyada 
büyük sahalar işgal edip büyük rol • 
!er oynamak, geniş

0 

pazarlar elde et
mek, bllyülı: denizlere çıkmak ve bil • 
haasa şark ve cenubu şarkide istilalar 

yapmak emeliyle kabına ıığamıyor • 

Dün bir çok yerlerde 

yağış oldu 
DUn ıehrlmlıde hava kapalı ve a· 

ralıklı hafif çlıentlll geçmlı, rllzglr 
sakin kalmııtır. GUnlln en yUkıek ıı· 
caklılt 15 dereceye kadar yUkselmit· 
tir. · 

Yurtta hava: Trakya ve Kocaeli 
bölgelerinde yafmurlu, dofu Anadolu 
da bulutlu, dlfer bölgelerde çok bu· 
!utlu geçmi9, rUzgArlar doğu bölge· 
ılnde aakin kalmıı, diğer bölgelerde 
cenup iıtlkametlnden aaniyede en çok 
dört metre kadar hızla eımittir. 

M. Şevki Yazman 

du. Hayat sahası nazariyelerini hep 
bunun için kuruyordu. Rusya'dan 
ölmiyecek kadar yiyecek alıp düş
manlarına karşı koymak ve teılim ol -
mamakla Almanya davaaını hallede
mez. O halde d1va11nı halledebilmek 
üzere tezelden ve eski tabiriyle "hu
ruç = çıkış" hareketltri yapmak Al -
manya'ya düşüyor. 

Bu çıkış hareketinin en muhtemel 
yeri ~imdilik Hollanda olarak görü • 
itiyor. Zira bu ıuretle İngiltere'ye 
çok yıklaşmı9, hava hUcuml•rlyle ln
giiiz adalarını bUyük zararlara sokar 
vaziyete gelmiş olacaktır. Fakat şura· 
sı var ki bu hareketle de Almanya in
gilizlerin halen haiz oldukları üstün 
vaziyetten fazlasını elde edemiyecek
tir. Zira 1-Iollanda'da teessüs edecek 
alman hava üslerinin İngiltere'ye olan 
mesafesi, şimali Fransa'daki ingiliz 
hwa üslerinin Almanya'ya olan mesa
fe5inden fazla olamıyacağı gibi kul • 
l3n2cakları tayyare adedi de artık 
fazla olamaz. Bi15kis zamanla ingiliz 
üstünlüğü gene kendisini gösterir. 
Denize gelince; Hollanda'nın te\ma .. 
men işgaliyle de Almanya gene İngi
liz ve fransız h3.kimiyetindeki açık 
denizlerle çevrilmekten kurtulamaz. 
muhasarayı yaram:ız, hatta alınanlar 

1914 • 1918 deki gibi biiyük zayiatı 
göze alarak şimali Fransa'yı işgal 

etseler bile muhasara gene mevcut ola
caktır. 

Hulasa Almanya bir taraftan tama
men düşmanla çevrilmi§, öte yandan 
da kendisinden çekinen ve dostluk 
hissi güdemiyen bitaraflarla ihata e -
dilmiş bir vaziyette bir muhasara 
harbı yapmaktadır. Muhasara harbı 
çok uzarsa içerdckilerin cesaretine 
rağmen kalenin düşmesi mukadder 
olduğunu tarih göstermitşir. Bu böy
le olmasa ve kale dütmese bile, mah • 
surların mukabil taraf memleketleri • 
ni arzuları hilafına sulha icbar ede • 

bildikleri tarihte görülmemiştir. Çün
kü düşmanı sulha icbar için passif 
müdafaa yetmez, aktif hareketle düş
man memleketlerini ve mesell in&:iliz 

adalarını işgal gerekir. Onu da bizzat 

Hitler bile düıünemez. 

Belediye memurlarının 
fekaütlüklerl i\in kanun 

Dahiliye Vekileti belediye memur
larına tekaüdlük hakkını verecek o • 
lan kanun projesinin esaslarını tesbit 
etmiıtir. Bu proje ile belediye me • 
murları için kabul edilmeal dU1UnU!en 
formül devlet memurlarının tekaUd -
!Uklerlne mümaaildir. ,Proje bugün • 
!erde ıon ıeklini alacak ve Baıvelı:l -
Jete gönderilecektir. 
Diğer taraftan gene Dahiliye Ve • 

k&letl tarafından devlet memurları 
için olduğu gibi belediye memurları 
için de bit memurin kanunu bazırlan
mıya baılamııtır. ----
Kamutayın pazartesi ruznımesi 

Bllyllk Millet Mecllılnln pazartesi 
gUnkU lçtlmaının ruznameal hazır • 
lanmı,tır. Ruınamede yalnız Hatay 
mebuılarının Mecllıe gelmiı olan in
tihap mazbatalarının tetkik vı tae -
dlkı vardır. Aynı içtimada buraya ııel 
mit olan yeni mebuıların tahllfleri 
de yapılacaktır. 

ULUS 

Yurt mahsullerini 
korumak i~ln 

Yurdda yetiıen nebat ve mahsulle-
re dıtardan gelecek her çeıit zararlı 

böcek ve her nevi hastalık ve afetler
den korumak maksadiyle yapılacak zi
rai nebat ve mahsul ithalltının İatan
bul, İzmir, l\lersin, Antalya, Trabzon 

~ehrim~zde bir 
politeknlk fuırulacak 

Sanal okullarının da 
arttırılmusı düJünülüyor 

ve Samsun limanlarından yapılması Maarif Vekaleti, teknik tedrisatta· 
Ziraat Vekilliğinin talebi üzerine le- ki inki113fa ait rakamları tesbit et • 
ra Vekilleri Heyetince kararlaşmış ve . mittir. Bu rakamlara göre, 1938 - 1939 
alikalılara timim edilmiştir. der~ yılı başında meslek okullarımı· 

Nüfus sayımı hazırlıkları 
İstatistik umum müdürlüğü 1940 

senesinde yapılacak olan üçüncü u· 
mum nüfus aayımı için hazulıklarına 
devam etmektedir. Sayım<la kullanıla
cak olan m:ıtbu evrakın bir kısmı si· 
parit edilntlttlr. Umum! ıayımdan ön
ce, geçen sayımda olduğu gibi, muh· 
telif mıntakalardaki şehirlerde tecril
beler yapılacaktır. Bu sayımdan daha 
geniş ve şumullü neticeler elde edile
bilmesi i~in bazı esaslar kararl<?ttırıl
mı§tır. 

Menba sularının kontrolü 
i~in lalimalname hazırlanıyor 

zın sayısı 56 iken, 939 - 940 ders yılı 
baıtnd.a Sivasta yeniden açılan bir 
bölge sanat, İstanbulda açılan bir in
şaat usta; Kars, lsparta, Sam•un, Es
kişehir, İzmit, Balıkesir, Antalya, 
Kastamonu, ve Kayseride birer ak -
§anı kız sanat okulu, ayrıca Afyon, 
Sivas ve Kayseride birer kız enstitil· 
ıU, l::dirnc, Kon~·a ve Ankarada birer 
seyyar köy demirciliği ve nıarangoz
luğu kurs ları ile l:lirıikle bu miktar 
73 çü bulr:ıu~tur. 

Çeçen dört yılda bir tecrübe olmak 
üzere Bursa vilayetinde açılan köy ka 
dınlarına mahsus &eyyar kursun faa
liyetinden müsbet neticeler alınmış 
ve bu kursların imkan elde edildikçe 
diğer vilayetlere de teşmili eıaı iti
bariyle kararla~mıştır. 

Köy demircilerini ve marangozla -
rını yetiştirmek üzere bu ders yılı 

ba~ında üç vilayet köylerinde açılan 
seyyar l:öy demirciliği ve marangoz • 
culuğu kursları imkan oludukça oü .. 
tün vilayetlerimizde tesis edilerek 
köylülerimizin muhtaç oldukları kü
çük köy sanatları elemanlarının ye -
tiştirilmesi temin olunacaktır. 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekale
ti, bilhassa büyük şehirlerimizde oar
fiyatı fazla olan menba suları için bir 
tiilimatname hazırlamağa karar vermiş 
tir. Talimatname menba sularının de
polarda ııhi şekilde doldurulınaııı, ka· 
palı ve açık ıatışlarda sağlık bakımın
dan aranacak şartlar hakkında hükiim 
!er bulunacaktır. 

Mesleki ve teknik tedrisat okulla
rımızda talebe aayıoı da her yıl art
maktadır. Geçen ders yılı batında bu 

Adli tebligatın posta ile okuUerımızdaki •aıebe sayısı 167S4 
olduğu halde bu den yılı batında he· 

yapılması hazırlıkları nüz arkaoı alınmamıı olan müracaat -
lnra rağmen 2472 si kız enstitülerin • 
de 3731 i bölge aanat okullarında 195 
11 meslek öğretnson okuUarında, 250S 
ti muhtelif derecelerdeki ticaret o -
kullarına, 160 ıı akf'IDI ticaret okul • 
larında, 32S şi inşaat ve terzilik okul
larında, 654 dü akşam erkek sanat o
kuUarında 8398 zi akşam kız sanat o
kullarında olmak üzere 18441 ri bul-

Poıta, Telgraf, Telefon Umum Mü
dUrlüğil adli tebligatın poıta ile ya
pılma11 etrafındaki hazırlıklarına de
vam etmektedir. Umum MUdUrlük 940 
yılı batından itibaren tatbikine geçil
mesi 14zımgelen kanunun tehir edilip 
edilmemeıi etrafında Adliye Vekile· 
tiyle temaalarına devam etmektedir. 

Tun<eli kazılarına 
yapılacak icra tebliğleri 

Tunceli vll4yeti dahilindeki bza
lara yapılacak icra teb!i~atının doiru
dan dolruya Tunceli vll4yetl icra me
murlufuna değil altkalı kua icra me
murluklarına g!lnderilmeıl Adliye 
te§kilatına tamim olunmuştur. 

Çamaltı tuzlasında 

istihsôl vaziyeti 
İzmir, (Hususf) - Çamaltı tuzlasın

da bu mevsimin tuz istihaalatı geçen 
ıeneden daha u olmakla beraber ia
tlhaal olunan tuzların kalitesi yük -
sektir. Dahile tuz sevkiyatı devam et· 
mektedir. 

Almanya'daki vapurlanmız 
yakında getiril~ek 

latanbul, 17 (Telefonla) - Alman· 
ya'da lnıaatı biten Doğu vapurunun 
getirileceğini dün bildirmiştim. Öğ· 
rendiğime göre, Almanya'da yapıl

makta olan Egemen vapurunun inşa
atı da bitmiştir. Her iki vapurumuzun 
getirilmesi için lilzumlu olan müret· 
tebat birkaç gün i~inde Almanya'ya 
gönderilecektir. 

mu!}tur. 
Memlekette mCBleki tedriaatın in· 

kişafı için liizım gelen plan vekillet -
çe hazırlanarak maarif şurasına sev -
kedilmiş ve §Oranın tasdikinden geç
miştir. Önümüzdeki yıllar içinde An. 
karada bir politeknik açılması ve bü
tün memlekette bilhassa sanat okul
larının arttırılması bu planın ilk he
deflerini teşkil etmektedir. 

Kara ve deniz ticareti 
kanunları deaııtirillyor 

Adliye vekAletinde tetkil olunan 
bir lı:omlıyon kara ve deniz ticareti 
kanunlarında bugUnkU ihtiyaca g6re 
yapılacak değiıiklikler Uzerinde tet • 
klkler yapmıt ve mevcut kanunlarda 
deflıtlrilmeıl icap eden k111mları teı 
pit etmiıtlr. Adliye veklletl maka • 
mına verilmlı bulunan projeler önU • 
mllzdekl g\lnlerde mUtaleaları alın • 
mak Uzere a14kalı vekAletlere gönde
rilecektir. 

Sorgu h3klmllğl imtihanı 
Sorııu blklm vek!llerinln ıorgu hA· 

kimi olabilmelerini temin için adliye 
veklletlnce her ıene açılmakta olan 
müsabaka imtihanı bu ayın 24 ünde 
Hukuk fakültesinde yapılacaktır. İm· 
tihana gelecek olan sorgu hıikim ve· 
killerine vekaletçe tebliğat yapılmış.. 
tır. 

İhracat ruhsatnomele:· 
Bunların nasıl yenileneceg 

hakkında bir formül hazırlan 
Ticaret Vekaleti, üç senelik müddeti on beş ilkkilnun 193 

bitecek olan ihracat ruhsatnamelerinin yenilenebilmesi için all 
dar tacirlerin yapacakları müracaatların şekil ve usul hakk 
bir fonnül hazırlamıştır. Bu formüller, valilikler, kayme..kamlı 
ve mmtaka ticaret müdürlükleri vasrtasiyle tamim edilecektir 

Ilütil'n ihracat tacirlerimizi alakadar eden bu formülün bir sı 
tini yazıyoruz: 

• • 
mesaısı Memurlar1n 

konlrol edilecek 

Firmanız namına tanzim edil 
lan üç senelik müddeti ıs birin 
nun 1939 tarihinde bitecektir. 

İhracat ticaretine devam etme 
tedifiniz takdirde, ruhsatnamen 
3018 numaralı kanunun birinci 
desi hükümlerine tevfikan yeniloı 

Dahiliye Vekıileti, vilayetlere gön- bilm~s! iç~~· a~~ğ.ı~a.altı. fı~r~da. 
derdiği bir tamimde bazı yerlerde va- vesaıkın, ornegı .'lıfık bı~ ıstıda ıl 
lilerin maiyetlerindeki memurların kayıtlı bulundugunuz Tıcaret 
çalışma. Iariyle alakadar olmadıklarını 

1 

vas.ıt~sile en geç IS _iki~ci.teşrin. 
bildirrn:ş ve genç memurların iyi ye. tarı~ı~_e kadar Vekaletımıze gon 
tişmeleri için murakabenin lüzumunu mesı !uzumu beyan olunur. 
hatırlatm1'tır. 1 - Elinizdeki ruhsatnamenin 

Diğer bir tamime göre her memu· bulunduğu lS.12.1936 tarihinden it 
run kendisine gelen işleri her safhada ren geçen müddet B ve D fıkralaı 
takip ve intaç etmesi rn.zımgelmekte· da yazılı hükümlere göre mahk 
dir. işlerin sürüncemede kalmasına dilmemiş iflas etmemiş veya konk . 
l:atiyen meydan verilmiyer.cktir. dato yapmamış bulunduğunuza 

İ~leı'i zaruri bir sebebe m\lstenit Selahiyettar makamdan alınacak, 
olmadan tehiri veya tcreddUtlü mua- karıda yazılı hususatı ayrı ayrı ve 
mclelerle sürüncemede bırakılması zıhan gösterir bir vesika. 
veya r:<dktirilmcsi, alakadar memur· (Arada geçen müddet zarfında 
!arın kifayetsizliğine, üzerine meauli- satnamenize yeni bir madde ilfivesi 
yet almaktan kaçındığına veya kötil layısile böyle bir vesika gönde 
isteklerine verilecek, hal:larında taki- bulunduğunuz takdirde, yukarıda 
hal yapılacaktır. zılı hususatın yalnız mezkOr ves 

tarihinden sonraki müddete aid o 

Devlet limanları için 

Meclisten 27.5 milyon 
liralık tahsisat isteniyor 
Bazı limanlarda yapılacak olan in~aat 

tesisat ve tevsiat hakkında Nafıa Veka ~ 
lctimiıdn bir knun projesi hazrrhı.makta ot. 
duğunu geçenlerde haber vermiştik. Proje 
son şeklini almıştır. 

Bu proje ile hükilmet Meclisten 27,S 
nıilyon lira tahsisat istemektedir. Bunun 
10 milyon lirası İngiltcrcnin Türkiycye 
açmış olduğu krW.iden ve 17,5 lirası da her 
sene bütçeye konacak tahsisilttan verile -
cektir. Limanlann inşaat, tesiıat ve tevıiat 
işleri 1945 mali: seneıi aonunda bitiril • 
mlı olacaktır. 

Verilecek olan bu tahsisatla ilk ola • 
___ ... ~ı..-ı.. ı:.-.ı- -.ı-...y.... .t. 

ZoniUldak, Erefli, Amasra, Samsun, 
Trabzon, İnebolu, ıkflllderun. 

Kanun projesi buciinlerde mff:lise tak· 
dim ohmmak üzere Nafıa Vekiletindcn 
Ba,vekiletc ıevkcdilcccktir. 

işletme Orman 

talimatnamesinde 
değişiklik yapıldı 

Orman igletmc tallmatnameıinin 
24 Uncu maddesinin aıağıdakl tekil • 
de delittlr!lmeıi, İcra Vekilleri He • 
yetince kararlatmıttır: 

İgletme revirlerinde elde edilen a
lelQmum hasılatın satıgında açık art
tırma aoıldır. Bu busuıtaki il&nlar ve 
ihale muamelesi madde 20 - 21 deki 
ıartlara t&bidlr. Ancak revir !mitli· 
ğlnce faydalı ve lüzumlu görUlen ah
valde veya mUıtacelen ıatıı yapılma
sını zaruri kılan ıebepler mevcut ol· 
duğu takdirde pazarlıkla aatıt yapıl
ması da caizdir. Bu halde revir &mir· 
!iği pazarlıkla aatıı yapılmadan eve! 
keyfiyeti mucip ıebeplerlyle Orman 
Umum Müdürlüğüne bildirmek ve i
zin almakla mükelleftir. 

Pazarlıkla yapılacak satı9larda 

madde 20 deki ilan mecburiyeti yok
tur. 

rak gönderilmesi de caizdir.) 
2 - Hükmi şahsiyeti haiz bir fi 

iseniz, imzalariyle firmanızı ilzam 
den zevatın isim ve ikametgah adre 
rini vazıhan gösteren, evelece göndt 
miş olduğumuz şekilde. Ticaret o 
sında musaddak bir liste. 

(Formülünü Ticaret Odasında 
lacağınız işbu listeye girecek zevat 
isimleri ayrı ayrı .zikredilmek sure 
le her birinin mahkOmiyet, iflas ve 
konkordato vaziyetleri hakkında, b 
rinci fıkrada yazılı vesikaya meşr 
hat verilınesi lazımdır. 

3 - Rubsatnamenize yeni bazı ma 
delerin ilavesini istediğiniz takdir 
bu maddeler için, 3018 numaralı kan 
D."\ıJl a ıu"', 'UUlQU~IJlUU& ""' '.ilk ın hU. 

müne göre, mensub olduğunuz Tica 
ret Odasından alınıı.cak evelce teı 

edilmit olan ıekle uygun bir vukıl 
vesikası. 

Ruhsatnamenizde yazılı maddeleri 
bir veya bir kaçının ihracat ticareti 
terkettiğiniz takdirde bu husuı lıti 
da taorih olunacaktır.) 

4 - Ruhsatnamenizde yazılı madde 
ler için, Ticaret Odasından alarak g!I 
dermiş olduğunuz yukuf vesikasınd 
isimleri yazılı zevat değişmiı ise, bun 
!arın yerine geçen zevatın vukuf aa 
hibi olduklarına dair Ticaret Odasın 
dan alınacak, evclce tesbit edilmiı 
lan şekle uygun bir vesika.) 

5 - Vtkaletçe bastırılmıo o'an al 
res kitabında mukt~•i taohihatın !er 
sına imk5.n vermek üzere tanzim otu 
nace.k liste. (Bir nüsh~sı ifüik olar 
F.önderilen bu listenin °son °üç aylı 
ihracat" ve "Sermaye" kalemleri ibra· 
cat merkezleri itibarile veJ.--ı"'i:n olar 
ihsai m?.hivette kullanılacak ve malı· 
rem tutulacaktır.) 

İhracaiımız arhyor 
DUn aabah ıaat ıeklze kadar yaian 

yafmurların metre murabbaına bırak· 
tıkları ıu mikdarları Edremitte 84, 
Bergamada 49, Bodrumda 45, Ulu· 
dağda 43, Dikiliue 39, Balıkeıirdd 33, 
Fethiyede 30, Bur53da 19, Antalyada 
17, diğer yaj;ış gören birçok yerlerde 
de 1-17 kilogram arasındadır. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

htanbul, 17 (Telefonla) - İhracat 
vaziyetimiz günden güne iyileşmek· 
te ve İstanbul limanındaki faaliyet 
artmaktadır. Son günlerde 14 İtalyan 
ve yunan vapuruna külliyetli mikdar· 
da taze balık yüklenmiştir. Bundan 
başka İtalya, Yunanistan ve Roman • 
ya'ya da tuzlu balık sevkedilmekte
dir. En yUksek sıcaklıklar, Karsta S, 

Erzurumda 7, Atrıda 10, Kütahyada 
14, Muğlada 16, Islahiyede 18, Akhi· 
sarda 20, İskenderunda 22 ve Adonada 
24 derece olarak kaydedilmi~tir. 

Devlet li\ :ılro mel.tehi 

meıuniarı radı;cda tıh;a·cıkli.ır 
Bu sene ilk mezunlarını verecek 

olan Devlet tiyatro mektebi talebelc· 
ri önUmilzdoki ayın 11 inden itibaren 
Ankara radyosunda rodyofo:1ik tem· 
o!ller vetmiye ba,lıyacal<lardır. 

Devlet Hava yollarına alınacak 
memurların İmtihanı 

:Oıvlet ha•a yollan idare,indc münhal 
bulunan memuriyetlere alınacak mcm'.Jr -
lann imtihanı dün Tiirkkuşu salonunda 
yapılmıştır. İmtihana Jişc ve orta mektep J 
mezunlarından 125 kiıi İ!itirak etmi!itir. 

Taraflar .. 
"Taraf''ın ve "taraflar"ın hayatı

mı,da oynadığı rol büyüktür. 
Malıkemede bir davanın görüle -

bilmesi için l!nce "tataflar"ın teşek
külü Iizım gelir. 

Yeryüzünde "taraf" mefhumu oJ. 
n1aııyd1, ne seyahat•, nd g~micili
ğe, ne tayyareci/iğe; hattfi umumi
yttle "coğrafya" ilmini kurmağa 
imkan olmazdı. 
Dünyanın bugünkli katma karı -

şık hengamesinde ise "taraf" büs
bütün ba.~ka bakını/ardan ehemiyet 
almıitır: 

1939 senesinde yeniden harbın 
s;'klet merkezi olan Alrııanya'nın 

.~atlt.ıtıdı fltk cephesi kurulduğu 
zaman alman ordusu bir taralı, Po
lonya ordusu öteki tarafı tefkil e
diyordu. Hadiselerin ondan sonraki 
nyrini biliyorsunuz. Polonya, har
bın sonunda alınacak netiC•Y• ka
dar dOılya haritasından ~flinmi~tir. 
Su itibar İle harbın ilk kurulan t•· 
;aflarından birisi mu•·a 1<ktın dı ol
sa, bertaraf edilmiştir. 

Şimdi hırbın Ilı:/ taralı, garp cep· 
hulndı bulunuyor. EskidM uv•ı 
boyunun iki tırıfı biter cephe tu· 
tırlırdı; ılmdi lıe Almanya Siglrid 
hattını, mUttellkler de Mejino hat· 
tını tutuyorlar. 

lki tarafın resmi tebliğlerini, I· 
debı.,attı /cuın ve IUonirmin Ilı· 
nefi olırılc, hemen her gün okuya· 
ruı. 

Cıphıdelı:i taraflar arasında ••· 
hlrdın durıun ıibi gllrUnen bu fu. 
liyet, llte taraftan diplomui saha • 
ıında bfru daha fazladır. Eıkiden 
"ıulhu bozmıyı/ım" diye ellerinden 
geleni yapanları, §imdi herbı çıkı· 
rın/ır, hedellerlnden bir kısmını 
ıld• ettikten ıonra "ıulhı yanıımı· 
yor/ar" diye göstermek için beyhu
tfı yere uğraııyorlar, 

Bu arıda, son gDnlerde dile do
lanan bir kelime de gene ''tırıl"· 
dan gelen "bitaraflar'dır. 

IL~R 
- Bitırıflır ne yapıcık! 
- Bitaraf memleketlerde ısker1 

hıııırlıklar ... 
- Falan memleketin, filin mem

leketin, bitaraflığı çiğnenecek mu 
- Almanya, bitaraf memleketle

rin hududunda hazırlıklar yapıyor. 
- Bitaraf gemileri kontrol •.. 
Gibi bir takım baılıklır bugUn

lerde gazetecilerin dlllnin peleıen
gidir. 

Tarihin bir tekerrDtden ibaret ol
duğunu dQ§ünenler, Almanyı'nın 
1914 harbinde Belçika'yı nuıl çiğ
nedildiği, o sırada bir de Holında'
yı çiğnemek pllnı bulunduğu hı/de 

general Moltke'nin bundan vu geç
tiğini hatırlamaktan kendilerini a
lamıyorlar. 

Her hangi bir taarruz esnasında 
Majino hattını zorlamak hHaba 
gelmediğinden sa'dırganların bita • 
raf memleketleri birer gedik gibi 

kullanmak istemeleri de al</a uygun 
gelmiyor değil. 

Hü/Asa, cephelerde birer mOstah
kem hat halinde uzanan iki taraf, 
cephe dışında da bir takım bitaraf
/ar var. 
Şimdi zihinleri bllrOyen 1tıphe de 

§Udur: 
Bir taraf bir tarafı tepelemek i

çin bu bitarafları bertaraf etmete 
kalkışacak mı, lrnlkışmıy.1cak mı? 

Gaı·p cephcıinde hukla! -----· - ~---- . -- .. --
Pari>'ten gelen bir telgrafta de

niliyor ki : 
"Almonlat herhangi bir taarruz 

hareketinde buluıımndaıı eve/ bir 
nevi k111rla!arı ileri sUrUyorlat ve 
bunlara ara sıra ateş ettirerek siya
/ar verdiriyorlar. Fransızlar bu zi
ya/ara karşı ateş açınca lrnnsız ba· 
taryaların111 nerelerde oldrığ ·ınu 

a11lıJ1orlar ve asıl kuvetlerini ona 
göre kullanıyorlar." 

Garp ceplıcoinde hiç bir §ey ol
muyor, diye canı s1J:ılaııların kula· 
ğı çınlasın! Bel<0anız a, kukla bile 
oynatılıyormu~! 

T. İ. 

Muhtelif memleketlere yapılan lh· 
racat arasında bilhaosa lngiltere'ye 
tiftik, Amerika'ya bağıraak ve Al· 
rn•nya'ya tüti;n gönderilmittir. İbra· 
cata mu~~ubil İsveç, a.-nerikan ve ro• 
rr.en ve di~er ya!Jancı vapurlar Istan· 
bul'a ldhal e§yaları getirmektedirler. 

Üniversitede yeni 
enstitüler açılacak 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Üniver· 
cltede pro(etör ve taleb!lerin ilmi tct• 
kiklercle bulunabilmeler i için her fa• 
külteye mahsus enst itüler kurulması
na karar verilmi~~ir. Bu en!titüler bı..t 
sene içinde teeuüı ctm'ş bulunncak -
tır. Profesörler ilmi te~kil;lerle bcra• 
ber sık 111: konfcr.:ınslar verecekler· 
dir. 

Oni•ıersite ikan mo'ttcbi ısnumUı· 
deki pa,artesi günil tedrisatına ba31ı • 
yacaktır. 
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Dün yapılan toplantıda 

'' H e .k ... O •{I 1 vaziyet 11 

Resmi nlml!ln istihbarat ajansı o -
lı:ın D. N. B. ??in alman matbuatı icin 
hazıdadrğı havadis bültenleri Al· 
?nanya'run dı~ındaki gazetelere de 
Ver!!:!iği za.rnnn, bunlar ekseriya 
<:İd.1i sis-·a::i gazetelerin sütunların -

Fransız komünistleri 
Oras11ida yeni tevkifler 1 

Leh hariciyesinin 

dosyalarına göre 1 

Asker o a a ın n 
ailelerine yardım • 

"aç 
• 

d.Qn ziyade mizah gazetelerinin say- Harbı·n me~ulu .. 
falarmıı ]fı~rtlc ynzılar mahiyetini al- H • • • b ~ 
maktadır. Döylepa"rlakbir haber Ümanıte QOZeteSlnl asan , 

Ankara Belediye 
bir talimatname 

Meclisi dün 
kabul etti 

Talimatname 
dün Turkiye gazetelerinde de çık- b d 1 d 1 • ıt • • 
tnı~tır. D. N. B. ehemiyctliiz bir mü- mat aa m Ü Sa ere Ü Un U ngı ere ımıı (Başı 1 inci sayfada) 
ıadenı~ netı"cc.:ı"nde e"ı·r edı"len bı"r _ mize havale buyurulmakla tetkik ve 

" - ., · · · Madde 1 - Yiyecek ve sair iht;yac:-
ka.Y fransı2 ukerinin alman asker - P~ris, 17 a.a. -Alman - Sovyet paktını alenen tasvip etmiş olduğu Berlin, 17 a.a. - Resmen tebliğ e- miltalea edılmıştır. lan ötedenberi kendileri tarafından 
leriyle görü~tüklerini bildiriyor. Al- için malum olduğu v~çhile 26 eylulde hükümetin bir kararnamesi ile dilmektedir: Belediye teşkilatı olan yerlerde tedarik olunan ve başkaca muavenet e-
ınan ı'stı'hbarat aJ"anıma go··re, bı"r lA v ed"l . l f k . . .. A l b. k k f Varşova'nın zaptından eve! Polon- muhtar ve ihtiyar heyetlerini lağve - . . 

1 
lli agv ı mış o an ransız omünıst partısı azası yapı an ır ço tev i a- k decek kimseleri ve rayıcuna ıa ye 

''alman muhan'bı"" fransız askeriy- ya hariciye nezareti bütün dosyaların den 2295 numaralı anun mucibince 
ta, ağır mahkumiyetlere ve polis baskınlarına ragmv en son zamanlarda ··ı · h k. h 1 göre idare ve ihtiyaçlarını temin ede-le yaptığı bu görü~menin intıbaını imhasına tevessu etmış olmasına rağ- azırlanan ve mez ur eyet ere mev -

§Üy)e anlatmı'·· gittikçe büyük bir faaliyet göstermektedir. men çok mühim bir takım vesikalar al- du vazifelerin mühim bir kısmını be- bilecek servet ve gelirleri bulunmadı-
,.. d · ğı tahakkuk eden belediye hudutları 

Paris matbuatı, bu partinin azasına man makamatının eline geçmiştir. Bu lediyelere tahmil e en nızamname hü-
''lfadelerine nnzarnn (yani fran· vesikalar dikkatle mütalea olunmak- kümlerine tamamen uygun görı.ilen dahilinden 45 günden ziyade miidd~t-

ı ' ı O o ) b ı b h b. A e· .,.... r . .. karşı daha enerjik tedbirler alınması- le askere alınanların hanelerindeki u-ız esır erının un ar u nr 1 ma- ır 1 wyan gaze esme gore nı istemektedir. tadır. işbu talimatname esas itibariyle bu -
hası-- bu" rl h .. k·k- · sul ve füru ve zevce ve erkek ve bz 

c. ıuyo ar ve ... 1 ı vazıye- · · Bu vesikalardan biri 19 ag'""ustos 939 günkü ihtiyacı karşılıyacak mahiyet-
tin h" f k d d ... ")) d" F Lağvedilen partının gösterdiği giz- kardeılerine belde halkı yardım etm~-ıç ·ar ın a egı er ır. ran- da Polonya'nın Brezilya'daki elrisi te görülmüş ve tatbikatta kolaylıg'"" ı 

l d b• • Jd ... k ,,5.1 hl b li faaliyetin ehemiyetini ölçmek müş :ı g'""e mecburdur. ••z ar an ırı, mcnıup o ugu ıta ~ ı a.A 1 arış,, 1 b atrafından gönderilen rapordur ki, temin edecek bazı tadil ve iHivelerle 
tun, znptı istenen tepe alındıktan kül 0 makta eraber her gün yeni tev- k b Madde 2 - Yardım paralarının 

kifat yapıldığı "muzır malzeme,, ele bunun mühim parçalarını aynen aşa- a ul olunmuştur. 
IOnra çorba dağıtılacağı vadiyle ile- . ·1d"'""" A g'""ıya dercediyoruz: Yurd sınırlarında türk istiklalini niabeti bekçi ücretleri esas tutulmak 
ri ıevkedildifini söylemi~tir.,, d k • ? 1ıeçırı ıgı malumdur. k ·· h suretiyle belediye daimt encümeni 

ne eme tir . Dün öğleden sonra dört ki~i tevkif Rio - Janeiro'ya İngiliz "Ajax" kru- oruyan, cum uriyetin kahraman bek 
:ı •• ı · · E · · d d ·r 1 b" h. tarafıooan tayin ve askeri mükellcfi-Bu fıkranın tamamiyle "dahili edilmiıı:tir. ''Humanite,. gazetesinin vazöru ge mıştır. lçiliğimiz tarafın- çısı or umuz a vazı e a an ır şe ır-

' 

:. ld d·1 1. . b k h k" 1 • yet kanunu mucibince yardıma işti-atihlak" için yazıldığına fÜphe yok- gizlice basılma6ı kin kullanılan mal- dan e e e ı en malumata göre bu ının a ıma mu taç ya ın erıne ya -
Roma, 17 a.a. - "Röyter" Tribuna ~ k ö ·· k l k b.. 1 b. d · d rakleri icap edenlerden bekçi parala-tur.Çünkü ihracat matahı olarak hiç zeme müsadere edilmiştir. Risale tev- ruvaz r on gun .adar burada kala- pı aca oy e ır yar ımı e:: yerın e 

b. gazetesi, Duçe'nin nutkunda kullan- k B · k 5. • • b. k d · · 1 k riyle birlikte zabıta marifetiyle ve ır kıymet ifade etmez. Bir fransı- ziatını menetmek üzere büyük gay _ ca tır. u ışte ço m nalı bir cihet ınsanı ır ·a rışınas ı me~zuu te -
~ın bugünkü harbi manasız bulma• dığı "sil!hlı bartf,, t~biri hakkında i· retler sarfedilmektedir. varsa o da kruvazörün mürettebatının Jal;ki eden encümenimiz, işbu tali - makbuz mukabilinde her ay tahsil o-

zahat vermektedir · d b d h Ik lunur. Bu parayı vermekten imtina e-•uıa imkan tıısavvur edilemez. Al- • Dün Parı·s mıntakası divanı harbı tetkik üzerın e bulunuşudur. Gemi _ matname ile el e a ına tahmil edi-
. b" denler hakkında askerlik mükellefi-ınanya'yı en iyi anlıyan millet §Üp • İtalya harba iştirak etmemektedir. bir fabrikada komünist risa.leleri da- nin yiyeceği her gün tazeleniyor. Bu- lecek olan cüzi külfetın ır şeref ve 

h yeti k<ı.nununun 71 inci maddesinin uiz fransızlardır. Harbin manası- Faka• bu istinkcifı diğer bitaraf mem- g-ıtmı~ olan Charles Durand ismı"nde rada dolaşan haberlere göre AJ·ax kru· vicdan borcu olduğunu şüphesiz gör-
:. son fıkrasına tevfikan tahsiliemval ne ne derece nüfuz ettiklerini anla- leketlerinkinden farklıdır. Bu bita - bı·r ameleyı· Uç sene hapse mahkOm et- vazörü diğer İngiliz harp gemileriyle müş ve bunun içtimai yardım bakı -

kanunu hükümleri tatbik edilir. rnak için gazetelerinin sayfalarına raf memleketlerden bir kaçı taarruz - mi ir. birlikte bir harp ihtimaline karşı Bre- mından büyük manasını inkılap mer-
hakma.k kafidir. Fakat fransı2 ııa- !ardan korunmayı diğer bazıları ise Dün tevkif edilenler meyanında zilya sahillerinde devriye gezerek Al- kezi sakinlerinin tö:ıkdir ey1iyecekle- Madde 3 - Askere gidenlerin ak
kerlerinin manasız buldukları bir türlü taarruza karşı birlikte mukave- le Galle ve Frot isimlerinde Paris be- manya ve İtalya'nın iptidai maddeler rine, bir külfet olarak değil; iftihar - rabalarınnı kimler oldukları ve ne de
harpte neden döğüttüklerini izah met için toplanmayı düşünmüşler • lediye meclisinin iki azası bulunmak- ve erzak tedarik etmelerine mani ola- la karşılıyacaklarına .inanmıştır. receye kadar yardıma mvhtaç bulun -
İçin ileri sürülen sebep parlaktır: dir. İtalya ise Avrupa mukadderatına tadır. caktır. Böyle bir yardımı idari tedbirlerle dukları muhtarlık heye'H tarafından 
Fransızlar çorba içsinler diye tepe· alakasız kalmak istemiyor. Onun Av- Polis bu sabah da faaliyetine de _ Polonya -.lçisinin verdiği bu haber- başarmaktan ziyade muayyen bir şek- tetkik ve tahkik, ve yardımın mikda-
Yi zaptetmeğe te§ebbüs etmi§ler! rupa'da ve dünyada yapacak vazife - vam etmittir. Meydana çıkarılan giz- den anlaşılıyor ki, daha 19 ağustosta le bağlamayı ve her şehirliyi hiss~i- rı belediye daimt encümeni tarafın
Bu söz, yabancılar için, bir taa çor· !eri vardır. Bunun için silahlı kal - 1i bir matbaada Humanite 'gazetesinin İngiltere bir harbe muhakkak nazarı ne düşecek ufak bir meblağla bu va - dan takdir olunur. 
banm buııün Almanya'da ifade et - maktadır. Bu suretle İtalya ne barış bir çok propaganda nüshaları elde e- ile bakıyordu. Çünkü harpten 15 gün zifesini yapmıya davet eylemeyi fay- Madde 4 _ B.lediye ile hususi i . 
tiği kıymeti anlatması itibariyle en- tekrar teessüs ettiği zaman, ne de dilmi§tir. eve! Ajax kruvazörünü hususi bir va- I dalı ı;ören belediye reisliğine bu te - darenin bu husus için bütçelerine ko-
teresandır. harp müddetince namevcut olmıya - zife ile Rio - Janeiro'ya gönderiyor ve şebbüs ve teklifinden dolayı şükran - yacakları tahıisat ile belde sakinlerin-

Diğer taraftan "alman muhari- caktır. İtalya, kendisinin Avrupa ha- • •1 'd mu'·dafaa ona orada on gün kadar kalmasını bil- !arımızı yüksek huzurunuzda ifade e- den taheil edilecek yardım paraları ve 
hi", fransız askerlerinin hakiki va- yatı haricinde telakki edilmesini ka- 1 ngı tere e diriyordu. der, talimatnamenin encümenimizde tebcrrüler belediye muhasebesinde 

bul etmemektedir. Me~ru emelleri- Keza gene bu rapordan anlaşılıyor aldığı son -şekli tasvip nazarınıza arz- ayrı bir heeaba nydediterek buradan ~iyetten bihaber bulunduklarınt s b 1 · · k 
miz tatmin edilmediği müddetçe ıi • ta ur arı IÇln as er ki, İngiltere daha sulh zamanında al- eyleriz.,, mlliıtahaklarına aylık olarak verilir. 

~~ub~ b~i~~g~~~ğroyu lihlı~n~h~i~ek~~a~~ mın~rınhdhlrleri~rneo~~a~- -------------------------------
aöylediğine hükmetmek ic~p eder. toplônöcök sun cenubi Amerika'dan :Almanya'ya A K d k 1 

Gazetta del Popolo da Sovyet ku • vam amara~ın a • 
fransız askerleri hakiki vaziyet.in d bi k 1 t kt metmi.a bulunuyordu Demek k"ı t 
Gaflet içinde bulunan muharip, vetlerinin ilerlemeai imkAn ve lhtima- Londra : 17 a.a. - Harbiye nezare- yiyecek gelmesine mani olmağa az - ıi 'l İngiltere ve 

il hakkın a r ma a e ne~re me e - ti 57 ıi teıekkül halinde bulunan mü- gı.ltere» hu'~ukudu··vel .kaı· dclerı"nı· ı·hnıa· -1 hiç farkında değillerdi diyor. Aca· dir. Gazete diyor ki: K 

ba. hakik·ı vaziyet nedir? "Alman dafaa taburları için müstacelen 20 bin t a k d go'" ru·· ımeler gı'zlı' mı' 
1 d k. l 'h · ld ~ b·ıd· k e me,.,e ve a ın ve çocuklara harp aç-

--·haribi" bunu bize anlatmak liit- talya, Sovyetlerin Karpatlar an ı! ye ı tıyaç o ugunu ı ırme te· ma'"" k . t" r .. "" . . ga arar vermış ı. 
funda bulunur mu? Fransız asker- Tuna'ya ve Balkanlardan Akdenize dır. Kaydı istenenler bılhas&a 35 den t g·lt Al , k . . n ı ere, manya ya arşı mutta· 
J.,...; in bilmedikleri hakiki vaziyet inmesine hiç bir zaman mü aade et • d60f Yatına kadar olan eakı muhabırler- rit- bir tarzda iktisat harlıını hazırla_ i'fk mı olmalı•. 
§u olsa gerektir: Hitler, Çekoalo- miyecektir. r. mıştır. Tfl ki, harp başlar başlamaz 

0
_ ) 

vaky~nın idikl~line hü~et etm~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nu hemen ve ~ddetle tatbik edebil
için Münih'te hiç bir vaitte bulun
ınamı§hr. Çekoslovakya, kendi tale· 
bi üzerinedir ki Almnnya'nın hima -
Yeai altına girmiıtir. Ve çek milleti 
alman himayesi altında bulunınnk
tan memnundur. Almanya ile Po· 
lonya arasında 1934 senesinde im-
2:alanmış bir pakt yoktu. Hitler du
rup dururken, bu pakta muhalif ha
reket etmiı deG'ildir. Polonya lngil
tere'nin te§vikiyle :Almanya'yı isti
la etmeğe teşebbüs etti. Harbi ln
giltere provoke etmiştir. Almanya'
tıın idaresi altmda bulunmak Polon· 
Ya için bir f()reftir. Sovyetler mede
biyetin en büyük dü~manı iken, a
eustoatanberi artık lngiltere insan
lıt-ın yüz karası olmuştur. Polonya 
ıneselesi halledilmedikçe Almanya
hrn Fransa hakkında hiç bir emeli 
Yoktur. Nasıl ki Avusturya "mese
leai" durdukça, Çekoslovakya me
aelesi yoktu. Çeko:ılovakya ortadan 
kaUcma.dıl<ça Polnoya meselesi mev
cut değildi. Bu harbin hiç bir mana
• • Yoktur, ve saire ... 

İşte "alman muharibinin'' te
l&Jdcisine göre "hakiki vaziyet,, bu
dur. Fransız askerlerinin, realite ile 
hiç bir münıısebcti olmıyan böyle 
hir vaziyetin "farkında olmıunaları
ta.,•ı hayret etmemek lnzımdır. 

Hakil<at ıudur ki, Almanya bu -
tiin kendi aleminde yaşıyan bir nc
"i "deliler cennetine" bcn::cmekte
dir. Bu gülilnç deail, acılth bir man
~ıu·ndır. Fakot bu i.lcm içinde ya§ı
)•nlar, ''halciki vazi1etlen bihaber" 
~iye baıkal rına rr.crhamet ettilde· r1 J:an:aıı, gülünç oln-ıaktan kurtu. 
•ınazla.r. 

A. Ş. ESMER 

Asor 

ad 
.. 

Garp cephesinde 

Fena havalar askeri 
t 

ha rekôta engel oluyor 
(Ba11 1. inci sayfada) 

zabf tlerin hemen ekserisi Hitler uıu· 
liyle yetiştirilmiştir. Bunlar Maginot 
hattına taarruz etmeği memnuniyet
le kabul etmekte iseler de Verdun 
önünde alınanların uğradığı ağır za
yiata gahit olan ve Douaumont ce
henneminde bulunan generallerle yük 
sek rlitbeli zabitlerin büyük bir kıs
mı bu darbeyi fransızların yalnız ola
rak karııladıklarını ve alman hücum
larını tardettiklerini hatırlamaktadır
lar. 

Bu generaller ve yüksek rütbeli za
bitler Maginot hattına karıı yapıla
cak bir taarruzun alınanlar için daha 
vahim bir netice verece~ini müdrik 
bulunmaktadırlar. 

Naziler, memleket dahilinde muha
lefetin arttığını anladıkları .zaman 
generallerin mUtalealarını dinlemek 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

Ayni zat harbe devam ettikçe ordu
ya olan itimadın sarsılacağına inan
manın bir hata olacağını ilave etmi§
tlr. Ancak alman ordusunun uğraya
bileceği muvaffaklyetsizlikler, tanrı· 
nın Hitlcr'i korumadığını göıterdiği 
takdirde bitlercilerin itimatl:im sar
sılacaktır. 

Bir alman tayyaret5i Romanche 
ifotürtde uçtu 

Grenob!e, 17 a.a. - Bir alman tay
yaresi diln öğleden sonra Romanche 
vadisi üzerinde uçuşlar yapmıştır. 

Paris, 17 a.a. -Büyük umumi ka -
rarg5.h tebliğ ediyor : 

Cephenin her noktasında gece sU
kun içinde geçmi§tir. 

çu faaliyeti haricinde mühim hiç bir 
hareket olmamıştır. 

T erhiı edilecek elraJ 
Paris, 17 a.a. - Milli müdafaa 

müsteşarı B. Ducas, seferber edilmi~ 
olan 1891 tevellütlü franaızların da bu 
ayın nihayetinde terhis edileceklerini 
bildirmiJtir. 

Fransız askeri makamları pilot ve 
mitralyözcü talebenin orduya alınma 
yaşını 18 den 17 ye indirmeğe karar 
vermişlerdir. 

A lmanlann karııla§tıkları 
güçlükler 

Londra, 17 a.a. - Yorkshirc Poıt 
gazetesi, bugünkü baımakalesinde, 
Almanyanın iktisadi ve askeri bütiln 
mUtkilllere maruz bulunduğunu ve bu 
müıküllerin zamanla azalmadığını 
söylemektedir. Ifo muhafazakar gaze
tenin askeri muharriri bu tezi ıöyle 
tevsi ediyor : 

"Müttefiklerin lehine ve dilımanın 
aleyhine çalışan mühim amiller var • 
dır. Almanlar, iktisadi bir harbe ka -
tiyen devam edemezler. Siyasetle -
rinde derpiı ettikleri gibi bitaraflar
dan da istifade eyliyemezler. Mütte
fiklerin Franaadaki silahlı kuvetleri
nin tedrici artmasına kartı düşmanın 
harekete geçmesi gene kabildir. Fakat 
alınanlar, gelecek seneden evel yeni 
müdafaa hatları tesis etmek suretiyle 
başka bir vaziyet almayı tercih edi
yorlar. 

Almanya'Ja İ§Çİ bol ama ..• 

sin. 

Almanlar1n hicreti 
devam ediyor 

Bromberg, 17 a.a. - Estonyalı al
ınanların Rayh hudutları dahiline na
kil ve iskanı işi tamamiyle neticelen
miştir. Halen Letonyalı alınanların 
hicreti işlerine devam olunmaktadır. 

Yola çıkan haf ileler 
Riga., 17 a.a. - Baltık memleketle

rindeki almanların memleketlerine i
adeleri işi faaliyetle devam etmekte
dir. 

Evelki gün üç ve dün de iki va
pur, 4.200 den fazla almanı hamil ol
duğu halde Riga'dan hareket etmiştir. 

Şiddeni bir nota if e 

Almanya 
Romanya'dan 
yiyecek İstiyor 
Biikreş, 17 a.a. - "Reuter" Re~m 

alman mahafilinden öğrenildiğine gö
re, alman hariciye nezareti ticaret da
iresi reisi doktor Clodius hükilmeti -
nin şiddetli bir notasını hamil bulun
maktadır. Bu notada bilhas!la Roman
ya'nın Almanya'ya yapacağı teslimat
ta ııuni zorluklar çıkarıldığı ebemi -
yetle kaydolunmaktadır. Bu zorluk . 
ların izalesi azimkar bir lisanla iste . 
nilmektedir. 

Dün tayyare ile buraya gelen dok
tor Clodius alakadar romcn makamatı 
ile müzakerelere devam etmiştir. Al
manya yeni petrol teslimatından baş· 
kaca romen balık sanayii için lilzum
lu olan romorkörler ve diğer teçhizat 
mukabilinde yiyecek de istemektedir. 

B. Çemberleyn gizli 

celselerin aleyhinde 
Londra, 17 a.a. - Parlamentoda sık 

sık görüşülen mevzular arasında şu -
yuu milli menfaati ihlal edebilecek 
meseleler hakkında hükümetin vere
ceği izahatı dinlemek ve bu meseleler 
hakkında lordların ve avam kamarası 
hasının mütalealarını anlamak üzere 
kamaraların gizli olarak içtimaı mü -
nasip olup olmıyacağı meselesi bulun
maktadır. 

Geçen harp esnasında bu kabil içti
malar aktedilmiştir. Bu sistemin ye -
niden tatbikine taraftar olanlar, bu 
misali ileri sürmektedirler. 

B. Chamberlain, bu talepleri müte· 
madiycn ret ile karşılamıı ve bu ka
bil bir tedbirin halihazırda muhik gös 
terilemiyeceğini ve kamaranın müza
keratı tamamiyle gizli tutabilmesi i
çin icap eden tertibata malik olmadı
ğını söylemiştir. 

Son harpte yapılmış olan tecrübe, 
mebuslardan bazılarının hariçte göril
şürken gizli müzakereler esnasında 
konuşulmuş olan ve zararsız görünen 
bazı ıeylerden bahsetmiş ve bu halle
rin çok vahim akisler tevlit etmesine 
ramak kalmış olduğunu göstermiştir. 

Çin'in 
boyuna 

ihracatı 
artıyor 

Çungking: 17 a.a. - Çekiai ajansı 
Lildiriyor: 

Çinin 1939 yılının ilk altı ayı zar -
fındaki ihracatı 411.460.000 dolara 
baliğ olmuştur. Bu mıktar 1938 yılı • 
nın aynı devresindeki ithalattan 
88.860.000 dolar fazladır. 

Şurası kayda şayandır ki ticari mu
vazer.e henüz hafif bir surette aleyhte 
olmakla beraber, ihracat miltemadiyen 
artmaktadır. 1939 haziranındaki ihra
cat 1938 haziranından 11.459.000 dolar 
fazla olarak 79.884.949 dolara baliğ ol
muştur. 

göıü mu Fransız akıam tebliği 
Pariı, 17 a.a. - Fransız akşam 

Aynı ay zarfındaki ithalat geçen 
harekata hakim olacaktır. Orduda sene haziranınkindcn 35.720.714 dolar 
dahi gıda noksanı vardır ve esirler ncıksandır. 

1"'1.." h?, 17 a.a. - Daily Sketch ga- 'c 1 ıliğ i : müttefiklerin malik oldukları gıda 

Fransa' da 

alarm İşareti 
Londra, 17 a.a. - Bu ıabeh Cheahire'dt 

ve Gallcs'in ılm.:ılinde de hava teblikcai i . 
tareti verilmittir. Meçhul iki tayyare bu 
mıntau üzerinden uçmu1tur. Bir kaç da. 
Jı:ika liOnra "'tdıJik~ ieçti" düdükleri çaJ. 
nuı;tır. 

Bundan lxl$ka bu sabah Spetlan.d ada -
ları üzerinde bir alman tayyaresi &Örül • 
mliştür. 

• • • 
Londra, 17 a.:a. - Bu aabah, Lancashire

in cenubu prbiıinde tayyauye karp tch • 
like işareti verilmi~tir. Alarm, ancak bır 
kaç dakika ıürmüştür. 

lngiliz zayiatı 
Londra, 17 a.a. - Hava nezareti harpte 

kaybedilmiş olan Sl i.nciliz tayyareciı;inio 
listesini neşretmi~tlr. 
Bunların 31 i ölmüş, 11 i döıuncmiş ve 

2 si esir düıJmÜştür. 

l ıviçre' de 
Berne, 17 a.a. - Bu sabah cenup iıti • 

kametinde uçan bir yabancı tayyare saat 
8 de Bale üzerinde de görülmiiştUr. Tay
yare fransızca yazılmış İngiliz aleyhtarı 
beyannameler atmııtır. 

Saat 10 a doğru diğer bir yabancı tayya-
re ZUrih'e 15 mil mcufedeki Zug mınta • 
kası üzerinde uçarak fransııca yazılnuı 

beyannameler atmıştır. 

Franıa'da 

Parls, 17 a.a, - Buıün Frananın muh
telif havallsinde hav, tehlilte&i ipreti ve
rilmiştir. 

Saat 12.30 da Pitlcs'de verilen ipret 
12.35 e kadar sürmllştür. Clemont Femı.nd· 
da 9.45 den 10.30 ve 13.SO dan 14,25 e ka
dar devam eylemiştir. Choatellerlt mmta
kasıncla da 12.40 dan 1325 e kadar ıüren 
bir tehlike işareti vcrilmi:itir. 

Dunkerque mmtakasın<la &aat 10.10 da 
verilen tehlike i~reti iki s:ıat 10 dakika 
sürmüştür. 

Romanya'da ihtikôrla 

mücadele başladı 
Bükreş, 17 a.a. - Hükümet, fiyat

ların gayrikanuni şekilde yükseltil
mesine karşı yeni bir kanun kabul et
miştir. Doğrudan doğruya başveka

lette iki umumi komiserlik ihdas e • 
dilmiştir. Bunlardan lıiri helkın ara:ı:i tct~si, almllnların Portckize ait Aço- Mevzii keşif kolu ve topçu faaliye-

~cg adalarında yaptıkları faaliyeti te· ti olmı.• tur. 

Almanyada işçi boldur ve orada de
rin siperler kazılabilir. Fakat düşma
nın ba~lıca noksanı çelik, granit ve 
çimentodur. Almanlar, diğer taraftan 
Rusya ile İsveçten gelecek tahtaya 
güveniyorlar. Fakat bu iki memleket 
bu maddeleri kafi miktarda vermi
yorlar. Alman heyetlerinin bal -
kanlarda tedarik etmek istedikleri 
petroldan maada, muhtaç olduğu tah
tayı da vermesi için, Almanyanın Ro
manya nezdinr1• 1·~ptığ1 iarar bu ıe -
beplerdcndir. iaşe meseleleri askeri 

dd ı · · b 11 ğ k d b"" Pakhoi'nin i§galimlen sonra 
ma e erının o u u arşısın a u - : ve eşya bakımından iasesi ile di"eri de 
yük bir hayrete düşmektedirler Vaşıngton, 17 a.a. - B. Welles gazete· ~ 0 

M h . .. 1 b·t• : cilerc verdiği beyanatta hariciye nezarrti· fiyatların gayrikanuni olarak yüksel-
u arrır yazısını §OY e ı ırıyor : nin P:ıkhoi vil5.yeti jııponlar tarafından ' . . . . 

"Domuz etinin eninde sonunda, işgal edildiii takdirde bun.dan Amerika tılmesı ışlerıyle meşg ıl olacaktır. U-
bombadan daha mühim olduğu gi:irü -ı n_ıenfaatlerlnln ne. dereceye kadar mütees· mumt komiserliklere iki general ta-
l k . sır olacafını tetkıklr mc~ııul bulunduğunu J . . . . 
ece tır." bildlrmiıür. yın edılmı~tır. 

11aruz ettirerek, amiral Raederin ingi- Alman reımi tebliği 
1.

2 Beyrl tefalnine hücumlar :için bu Berlin, 17 a.a. - Alman baıkuman-
~rnanlarda gözü bulundu~unu kaydet. 0<1nh}ının tebliği : 

ettedir, Garp cepheıinde, mevzii hafif top· 
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(_HAYAT VE S 1 HAT ) SPOR Hakimler arasrnda yeni (_R_A_o_v_o_) 
Bayram günlerinden sonra ... 
Bayram günlerinden sonra, ıağ- ı ya gelince sporun tahammül derece

lık baknnmd:ın, en mühim mesele sini tıqtığını anlamalıdır. Bazıları 
gençlerin yorgunluğudur. Eskiden bu ate§li hastalık içinde göğüs nez
de gençler yorulurlardı. Ancak o lesine, aıksık titremeye, ishale de 
yorgunluk biraz istirahtla geçerdi. tutulurlar. Bereket versin hepıi ken
Sporculuk yapıldığmdanberi yor· di kendine geçer. 

's""11111111111111111k11111111 tôyi n ve f e rfi le r yapı ld 1 R:dy~ v:.,:.:P.~ .. ,:. u g Ü n Ü T0RK1YE Radyosu - ANKARA Radvosa 
-Dalga uzunluitu-

K • d• 'l.•uz 1548 m. 182 Kcs.1120 Kw. 

m a C 1 ar 
ararnameyı aynen neşre IYO.a 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

1 
AN KARA 

..;, Adliye Vekaleti, hakimler arasında yeni bir tayin ve terfi ka-
CUH A.RT ES1: 113.11.1939 

Bugün ve yarın bölge birinciliği rarnamesi hazırlamı' ve kararname tasdikten geçmi,tir. Kararna- 13.30 Prog·am, ve memleket s.aa~ ay:ırr. 
futbol maçları Muhafızgücü sahasında meyi aynen yazıyoruz: 13.35 Ajans ve meteoroloji habcrıerı. 

1 k B 13.SO T;irk müziı;i Çaianlar: Vecihe, Ru-gunluğun §ekli değiıti. Bu yüzden Yalnız on üçle yirmi heı arasında 
ıporculuğun yapılmasından hotlan- bulunan gençlerin bu sürmenaj has
mndığnn mnnaamı, tabii, çıkarmaz- trıhğına tutulmalarında düşündüre
srnn:. Gençliğin sağlam olması- de- cek bir §ey kalır. O yatlarda bulu
mek ki İstikbalin emin olması • için nan gençlerin vücudu, büluğ hor
sporculuğun yapılması elzemdir. o- monlarmm işe karıfmalarmdan do
nun için sporculuğun yapılmasını layı, çocuk vücudundan daha nazik 
her hekim candan ve gönülden al- olur. Bilhaaaa kalp. Onun için sporcu 
kışlar. gençler aletli sürmenaj hastalığına 

Fakat dünyada en iyi §eylerin de tutuldukları vakıt kalplerinde has
iyi olması için bir derece vardır. talık alametleri meydana çıktığı 
Sporun iyi bir ıey olması da derece- çokça görülür ... 
aini taımamasma bailıdır. Derece- Sporcuların ba:-:ılannda dl\ sür-
aini taıınca spor zararlı olur. menaj ateş:ıiz, olş:ı da pek hafif bir 

O derecenin ta§tıimı belli eden atefle, meydana çıkar: oynak yer!e
hal sporcunun sürmenaja tutulma- rinde, en ziyade dizlerde ve omuz
aıdır. Sürmenaj sadece fazla yorul- larda, etler çekiliyormuş gibi olur, 
ma.k demek deiildir. Yorgunluk ne biraz da ağırlık ve derinden gelen 
kadar çok olursa olsun istirahatle hafif ağrılar. Fakat hllnlarla bir!ik
geçer, halbuki ıÜJ'menaj vücutta te gene uykusuzluk, uylıu gebe oile 
kendi kendine geçmiyecek bir aa- kanıık rüyalar... Görüyorsunuz ki 
katlık brrakır. Sporcunun, taham- uykusuzluk bayağı yorgunlukla sür
mül edebileceği dereceyi &'eçmemek menajı ayırt ettirecek en iyi alamet· 
Üzere, aürmenajm ilaçlarını bilmesi tir. Sadece yorulmuş sporcu rahat 
faydalı olur. uyur. Sürmenaja tutulan uyuya. 

Bunun ilk alameti TÜcudun sıcak- maz, yatakta çırpınır durur. 
hğmm artmasıdır. Herhangi spor Böyle aletsiz belli olan sürmenaj 
hareketi fazla olmupa üç, nihayet alametleri de iki üç gün sonra kay. 
altı aaat sonra ateıle bell.i olur. Ba- bolur. Onların yerine derin bir ~or
zılarmda hafif derecede, bazılann gunluk kalır. O da bir kaç gün son
da da birdenbire yükıek bir atef... ra geçer. 
Buna sebep mikroplar olduğu li.bo- Şu halde spordan sonra sürmenaj 
ratuvar tecrübeleriyle sabittir. Spor ehemiyetsiz sayılabilir, §Üphesiz; 
yeniden mikrop getirmez ama insa- fakat derecesini ta§mı§ olan sporun 
nm vücudunda ötede beride ıinmiş o vakta kadar uyumu§, durmu§ olan 
olan ve her vakıt bizimle hoı geçi- bir verem hastalığını da birdenbire 
nen mikroplar, vücut aürmenaja tu- uyandınnuı mümkündür. 
tulunca birdenbire zararlı olurlar, Onun için ıpordan sonra siir.ne-

Ateı 3 • 4 gün aürer, fakat uyku- naj alametleri meydana çıkınca 
ya da mani olur, bu atetli haatalık es kendi.sini hekime muayene ettirmek 
nasında uyuyamamak da aümıenaj pek lüzumlu bir ihtiyattır. 
ali.metlerinden biridir. 1kiai bir ara- G.A. 

Dikili'de 
Kıı basmadan 

pavyonlar yapılacak 
İzmir, (Huıuı!) - Dikili zelzele 

mıntakaıında, fellketz:ede karde1lcrin 
evlerinin inpıı için BUyilk Millet 
Meclisince 300.000 lira ayrılmıt ol -
ması, gerek bu vatandatlar, gerekse 

Aleni teşkkür 
Kardeşim Belkısın sağ gözündeki a. 

rızayı bir ameliyat neticesi dört ay 
sürüncemede bırakan bir çok göz mü -
tehaasıılan nihayet gözün alınmasına 
karar verdiler. Bu iztiraba tedavi ile 
kısa bir zamanda son vererek gözü çı -
karılmaktan kurtaran kıymetli göz 
mütehassısı Dr. Sıtkı Fırat'a candan 
tükranımı alenen arzeylerim. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü 
memurlarından Leman Ünsal 
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yapı aca tır. ugün iki maç vardır. 1!6 90 ı· k l l K k l' k l l şen Kam, Reşat Erer, Cevdet Ko• 
Biri Harbiye İdman yurdu ile Maske- ır.ı aa§ı ıraya çı arı an ar: ır ıraya çı arı an ar: zan. 

B k I d . Balıkesir agw ır ceza reislig-ine An - ı Ok M ff İlk spor · ta ım an, ığeri de Demir- Akçakoca hakimliğine o yer sulh - uyan: uu er ar. 
G 1 A talya ağır ceza reisi Necati Temizöz, 1 - Fcrahfeı:a peşrevi. 

spor - a atasaray takımları arasın- hakimi Abdullah Anğ, Bolu müddei- 2 - Kazım Uz _ ferahfeza şarkı: 
dadır Yozgat reisliğine terfian o yer reisi i . rw• K - ""d (Dün gece tabı seher). 

B.· Takımları maçı 13,30 da, A ta_ İbrahim Etem Peksimetçioğlu, Eta - ~~~:u:ı~tt~':n~~~n;Iak~~ı~'7::a,m~u: 3 - Sedat öztoprak . ferahfeza 
k ı d 14 45 b 1 ak zık hukuk hakimliğine terfian Kas - şarkı: (Uale ettikçe). 
ım an maçı a , te aş ıyac · cur hakimliğine Mersin sulh hakimi 4 - Lemi - ferahfeza şarkı: (D~ 

tır. Futbol ajanlığı, mevsimi göz ö - tamonu hukuk hakimi Emin Aygen, Hikmet Mamıkoğlu, Bolu sulh ha- lendi başım). 
n .. d t t k B k ı Ö 5 - Tanburi Cemil - ferahfeza su un e u ara . ta ım an maçını Seksen liraya çıkarılanlar: kimliğine Bolu azası Tahsin nü, Ki- oe!llaisi. 
yarımşar saat oynatmıya karar ver- lis hakimliğine Pınarbaşı mücldeiu- II - Okuyan: Melek Tokgöz 
miştir. Bu karar bugünden itibaren Birinci sınıf adliye müfettişliğine mumi'si Yalçın Dağla, baş müddeiu- 1 - Yesari Asım - Suzinak prkı ı 
tatbik olun:;ıcaktır. terfian ikinci sınıf adliye müfettişi mumi muavinligw ine İstanbul müddei- (Ayrı düştüm sevdiğim.den). ' s Ö 2 - Rahmi bey - Suzinak aarln ı 

Bugün maç yapacak olan A takım- ait zden, Edirne miiddeiumumili - umumi muavini Ekrem Gökvardar, İs- (Bir sihri tarap). 
larından Demirsımrun 6 müsabakada I ğine terfian o yer müddeiumumisi E- tanbuI icra memurluğuna eski Siirt 3 - Sadettin Kaynak - gülizar ~ 
k 1 w 12 d" B wl Ü k""d h k k h~ kı: (Bağrıma t:ış basaydım). azanaıgı puvanı vardır. Galatasa- ıp eyazıtog u, s u ar u u a· müddeiumumi muavı·nı' Osman Cemal 4 - S"'dettin Kaynak - mu..'tayyc.. 
ray da beş maçta 9 puvan kazanmış- kimliğine Diyarbakır ceza hakimi Oğuzoğlu, Gebze müddeiumumiliğine şarkı: (Batan gün kana benziyor.) 
tır. Sahadaki faal vaziyete göre kay- Münür AJtıok, Ankara asliye hukuk Divriği Müddeiumumisi Ruhi Güven, 14.30 Müzik (riyaseticümhur bandosu .. 
1 · • · · b hAk şef: İhsan Künçer). < ettıgımız u puvanlar bölgenin ala - a imliğine terfian o yer asliye hu - Giimi.l~ane müd<leiunrnmiliğine Göre- ı _ L. Blankerburg: Marş. 
kadar heyetlerinin verecekleri "hük- kuk hakimi Tevfik Kezer, Giresun re- le müddeiumumisi Mehmet Ali Özde- 2 - J. J. Paderewsky: Minüetto. 
men galibiyet'' veya "hükmen mağliı· isliğine terfian o yer reisi Yahya Gü- mir, Bandırma asliye azalı2:ına Ban- 3 - J. Massenet: Phedre operası-
b · " k ~ nın üvertürü. ıyet arariyle değişeceği anlaşıl- vendi, Kastamonu müddeiumumiliği- dırma sulh hakimi ~ahbazat Aniş, E- 4 - H. Fcvrier: Monn.a Vanna 

0
• 

maktadır. Fakat bu karar, nizamsız ta ne terfian o yer müddeiumumisi İl • 15zığ a7alığına Elazığ sulh hakimi perasından fantezi. 
kım çıkardıkları iddia olunan takım- hami Sancıogvlu, Kadri Ugwur, Ermenak hukuk haAkim- 5 - A. B. Ketelbey: bir İran çar-
ı şısmda). 
arın lehine verildiği takdirde de De- liğine Konya Ereğlis eski müddciu- ıs.ıs - 15.30 Müzik (dans müziği _ Pl.). 
mı"rso h f k" • 1Ab' · Y etmioı liraya çıkanlan.lar: ı8 oo p pr geçen a ta ı mag u ıyetıy- 3" mumisi Necati Eren, Kulp hakimliği- · rogram. 
1C: .~i.ri~ci. d~v.re, hirincili.k veya ikin - Çatalca asliye hukuk hakimliğine ne Silvan müddeiumumisi Tahir Ak - 18'05 ~~~~~k~;;::ı~r~:'arı, ajaıw ve mete-
cılıgı umıdını kaybetmış bulunmak- 1 bas müddeiumumi muavinlerinclcn 1 ıso, Van müddeiumumiliğine Karabu- 18.25 Müzik (radyo caz orkestrası). 
tadır. Galatas.ara.y t.akımının ise bu hu M;hmet Ali Davran, Erzurum reisli- run müddeiumumisi Kemal Yürükoğ- 19.00 Türk müziki: Eski İstanbul ~rkt-

t f 1 b dd k !arından nümuneler ve saz eserleri sus a az a ır ı .ı.ast .. YO tur. . .. ğine Şebinkarahisar reisi Cemal Ak - lu, A:ıtalya sulh hakimliğine Baylan Ankara ra<lyosu küme okuyu~lari 
~u se~epl7, bııc:~ınk~ ma~ ~e:ıce u- su, Antakya kadastro hakimliğine Ma sulh hakimi Hikmet Tüzer, İstanbul ve 18 &az bir arada. 

zenne muessır olmad•gınct.an. ıkı t.ara.· nisa kadastro hakimi Hasip Koral, sulh hakimliğine Gebze müddeiumu - 20.00 Konu$ma. 
f k f b 1 kl 20.15 Türk müziıii: Yeni şarkılar. Oku-
~n anca ut 0 zcv :rınıta:mı? .1- Bandırma ağır ceza işlerini rüiyetle misi Ratıp Seliçi, İstanbul müddeiu - yanlar: Radife Erten, Sadi Hoşseı. 

çın oy~ıyac::ıkları tahmın edılebılı.r. mükellef asliye mahkemesi reisliğine mumi muavinliğine Bursa müddei umu Çalanlar: Hakkı Derman, $erif 1ç-
Maamafıh, galatasaraylıların şampı - Urfa aO-ır ecza reisi l\lazhar Tevfik mi muavini Edip Ünal Erzan Yalova li, Hasan Gür, Hamdi Tokay, 

k k ff k. ı· b' <> • ' 21.00 .Müzik (küçük orkestra . şef: Ne· 
yon ta. ıma arşı muva 3 ı?'et ı ır Salcıowlu, Tunceli ağır ceza reisliği - müddeiumumiliğine İmralı ceza evi cip Aşkın), 
maı: çıkarmak arzusu, Demırsporu~ ne Di}~arbakır ceza hakimi Hamdi U- mviidürü Hakla Talimcioğlu, Elmalı ı - Alois Pachernegg: Viyana su. 
geçen. haftaların fena_ şan.sını yenme!\: nsalan, Urfa reisliVine Birecik haki- agır ceza. miiddeiumumiligwine Urfa a- iti: k - h 1 t> a) Küçük geçit resmi, 
gayesıyle arşılaşacagı cı et e maçın . Abd l ı·ı Bayer Kütahya müd - zası Salım Göksoy, Ankara sulh ha - b) Operada bale milzig"t, 
h l .. 1 1 d b kl mı u ce ı ' k' l' - · 
~~ccan ı ve guze o ması a c ene- d:!iumumilig· ine Kırklareli müddeiu • ~-m ı~ıne temyiz mahkemesi raportö- c) Graben'de gezinti, 

bılır M t y A k d) Prater'de atlı - karınca. 
· mumisi Cemal Günay, Mudanya ha • ru _ırsa . a~wa.ç, n ara müdd:i~- 2 - Ernst Sorge: Köy evinde ışrk-

Resm"I futbol kimliğine Urfa ceza hakimi Salim Ka- m~m~.m~avı~lıg~_ne Ankara ~ul.h h.a__~ı- !ar (Vals). 
ragözogw•lu, Kastamonu hukuk hakim- mı Lu. tfı Dogutu·r· k, I_lgaz h~kımlıg_ı -. 3 - Mozart: Re Majör divertimen-

D b " to'dan Menüet. 
Jiğine Yalvaç hukuk hakimi Mansur ne ıyar .. akır muddeı~mu~ı muavını 4 - Levine: Hümoresk. 

hakem lerl• İçel, Göksun hakimliğine Çatalca hu- Sadık A ~u~ay, ~olu azah~ına Tok.at 5 - Mannfred: Bir karnaval hül· 
sulh h k Naf y -ı D yası (entermezzo). 

kuk hakimi Şevket Ertanlı altıncı a ımı ız amanog u, enız- 6 - .Mendelısohn.: Sözsüz romans. 
clerece İstanbul asliye hukuk hakim- li .. müd.deium~r:11 muavinliğine Ilgın 7 - Alettcr: Çobanın sabah $arkısı. tesb it edildi Iiğine terfian o yer asliye hukuk ha- muddeıumumısı Muhtar Söylemez, 8 - Drigo: Esmeral.da baletindeıı 
kimi Şakir Güneri, İstanbul asliye S~sun ~ğ~r ceza. azalığına ~ile mü~- ~ğı..'.:_ v~=i~~0: 3sae~s: Kahramanlar 

Yüksek Hakem Komitesi Ba~kanlı
ğından: 

1939 - 1940 futbol mevsiminde An

kara, İstanbul, İzmir bölgelerinde 

yapılacak futbol maçlarını idareye sa

lahiyetli bulunan hakemlerimizin lis-
tesi aşağı çıkarılmıştır. Bu hakemler
den gayri bir hakemin idaresinde ya
pılacak resmi müsabakaların futbol 

hukuk hakimliğine terfian o yer hu- d~ı~mu.~.ısı Tc:_v~ık Akın, yı~a~şehır nıarşr. 
kuk haAkı"mı· Muhittin Taylan, Berga _ ha. kımlıgın.e. ~-ala hukuk hakımı Ta. 22.C:() M:~mleket saat ayarı, ajans haber 

h K 1 -1 Ü !eri, ziraat haberleri. 
h Ak• ı·w· K t k' ""d ır ayserı ıog u, rgüp müddeiumu- ., .. 1 ~ K ( ma a ım ıgıne as amonu es ı mu - . ..... . &.L . • ., onuşma ecnebi dillerde). 

deiumumisl Kemali Öğtlt~U, Art-Mu mMılı~ıne Bozdo~anY\ .n:üdd.!=it;ımı:misi 22 4S MüT.ik <cazbant - Pi.' 
. - . . ''dd . A • uamrner Bahşı, nala hakımlıgıne &;,.e;, - &;,J,i:JU x!ı.ım'" yıvguim•Tc l'tOJ>bnııı. 

hakimlıgıne Gıresun mu eıumumısı BAJA hAk• . E . G b l' wl . w • a a ceza a ımı mın e ze ıog u, 
Tahır Sence~. Antalya vagır ceza re~s: Manisa sulh hakimliğine Afyon azası Londra radyosu türkçe 
liğine Cebelıbereket agır ceza re ısı Necatı' B J Ad h k k hAk• l' v. . ö .. ara, ana u u a ım ıgı-
Galıp zturk. ne Emirdağı hukuk hakimi Niyazi 

Altmt§ liraya çıkarılanlar : Akkuş, Zile hukuk hakimliğine Mu

.. 

neşriyat yapacak 

federasyonunca nizami telakki edil-
halk üzerinde CUmhuriyet idaresinin ..111111111 Her sınıf için llllllllL. . . . . k 

1 ıefkat ve alakasını göstermek itiba • : : meyıp netıcesının een emyekfin ad -

Konya azalığına Konya su1h haki -
mi Fevzi Onay, Alanya hakimliğine 
Niğde müddeiumumisi Tevfik Önen, 
Salihli sorgu hakimliğine mülga Ku
la sorgu hakimi Kemal Sorguç, Art
vin ceza hakimliğine Artvin eski müd
deiumumisi Hamdi Özgen, Tunceli 
azalığına Diyarbakır ceza hakim Meh
met Arıkan, Çorum sulh hakimliğine 
Arapsun bakimi Hamdi Yalçınkaya, 
Şebinkarahisar reisliğine Kütahya 
müddeiumumisi Tevfik Artuk. 

danya hakimi Mehmet Ali Derinöz, 
Yalvaç hukuk hakimliğine Bolvadin 
hukuk hakimi Hakkı Alpsoy, temyiz 
mahkemesi raportörlüğüne Ilgaz ha -
kimi Hayrettin Genye, Bolvadin hu
kuk hakimliğine İstanbul icra memu
ru Halim f'annkulu, Diyarbakır aza
lığına Mardin azası Husrev Eldem, 
Giresun müddeiumumiliğine İstanbul 
ağır ceza azası Süreyya Şarman, An
takya ceza hakimliğine Alaşehir müd

İkinciteşrinin yirmİ.n(:İ pazartesi gU .. 
nünden itibaren Londra radyosu Türkiye 
aaatiyle saat 18.55 den 19.10 a kadar 15 da
kika müddetle 31 metre 32 ve 19 metre 60 
dalga uzunluğunda türkçe ne~ri.yat yapa • 
caktır. riyle çok büyük bir teıir yapmııtır. : y E N ,. - dedileceği görülen lüzum üzerine ilan 

Gelen emir üzerine, vilayet, kış : : olunur. 

bastırmadan pavyonların inşasını te - : G R A M E R : Ankara bölgesi resmi hakemleri: 
min edecek tedbirlere tevessül etmit- : : Servet öz, Yusuf Aysal, Ömer Ural, 
tir. Bir komisyon kurulacak ve bu 
komisyon, pavyonları muhtaç ailelerin 
nüfus, meslek ve saire ,artlarına göre 
hazırlatacaktır. 

Zelzele mıntakaıında yer sarsıntı· 
lan hafif 1ekilde devamdadır Şiddetli 
her hangi bir zelzele olmamıştır. Bu 
husustaki haberlerde yanlışlık vardır. 

Yalnız, evelki gün Dikilide vuku 
bulan şiddetliçe bir fırtına ile karışık 
yağmur, esasen harap olan bazı dıvar
ları yıkmıştır. 

,. Tarihte ~..k zamanlar ~ 

TA R; Hi 
Orta ve liselerin birinci ıı
nıflannda okunan tarihin 
hulasasıdır. Yazan Kaba -

§ \ azan: Vefa lisesi edebiyat § 
S muallimi Zahir Srtkı Gü- S 
: vemli, çıkaran: lstanbul An- : 
: kara caddesi 153 No. Çığır: 
: Kitabevi. Fiyatı 25 kuru~. : 
: Yeni çıktı. : 

':iıııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Konferans 
Dahiliye Vekaleti Seferberlik mü

dürlüğü birinci şube şefi Derviş Ok
çabal tarafından cumartesi günü saat 
1 de "poliste terbiyenin rolü,, isimli 
bir konferans verilecektir. 

İsparta'da yapılan yeni 
mekf ep ve pansiyonlar 

taş ve Boğaziçi liseleri tarih Isparta, 17 a.a. - Merkezde mevcut 
muallimi Samih Nafiz Tan- dokuz ve köylerde yapılan 49 mekte-
ıu. Çıkaran: lstanuul Anka- be laveten resmi planlara uygun ye -
ra caddesi Çığır Kitabevi niden on bir mektep ve pansiyon yap-
No. 153 Fiyatı 50 cildi isi 75 ı tırılma~tadır. Ayrıca bu sene mer-

ku t 
kezde bır de ak~am kız sanat okulu a-

ruş ur. J111 
e , " çılacaktır. 

İhsan Türemen, Necdet Özgüç, Ziya 
Ozan, Bedri Erdener, Refik Gönen, 

Bedii Nazlı. Nadir Çilesiz, Celal Os -
kay, Şuayıp Kıraç, Namık Şilkan, Ab
dülkadir Hetagü, Ahmet Cemal, Ke -
mal Kuray, Ali Ülgezen, Muzaffer 
Ertuğ, Feyzi Çap, Ferit Esen, Baha 
Veske, 

İstanbul bölgesi resmi hakemleri : 
Sami Açıköney, Şazi Tezcan, Tarık 

Özeren, Halit Özgü, Ahmet Adem, 
Adnan Akın, Nuri Bosut, İzzet Mu -
bittin Apak, Feridun Kılıç, Basri Bü
tün, Şevki Çanka, Selami Akol, Eşref 
Mutlu, Galip Gülkan, Bahattin Uluöz 
Halit Özbaykal, Livaettin Özgüre!, 
Necdet Gezen, Ali Rıdvan Arsever, 
Sıdkı Eryar, Refik Osman Top, Sa
mim Talu, Rıfkı Aksoy, Fahrettin 
Somer. 

İzmir bölgesi resmi hakemleri: 
Mustafa Balöz, Hasan Yanık, Baha 

Konuralp, Mustafa Şenkal, Esat Mer
ter, Ferit Simsaroğlu, İsmail Hakkı 
Gür, Mustafa Necati Bayrak, Sait Vu
ral, Osman Özdolan, Alaettin Kazan-
ova, 

Günahkar Kızlar ve Çıkmaz Sokak 
ANNIE D UCAUX 'nın en son ve en 

mühim temsili 
Filmlerin1"' en 
kudretli yıldızı 

~~a~sanm.e~ V 1 C T Q R FRANCEN 
buyuk artıst1 

Avrupa'nın en yüksek muharriri 

'in en mükemmel ve 
en kuvetli filmi 

HENRl BAT AILL'rn ~eseri 

ÇILGIN B A K İ RE 
İki karlın tarafından sevilen bir erkek ... Sevenlerin biri 40 lık bir kadın .... Diğeri 17 yaşında bir bakire ..... 

2 ·;yiik aşk ... Büyük bir dram ... 

Bu fevkalade fransız filmi bugün 

14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de ULUS SİNEMASINDA 
Ayrıca: Metro Jurnal dünya havad isleri • • • ve renkli miki 

Numaralı koltuklarınızı evelden tutunuz 

Sabah ucuz matinesinde Zcynebim ... Zeynebim ve renkli Miki 

~-----------------------------• Telefon: 2193 

Elli liraya çıkarılanlar : 

Bolu müddeiumumiliğine Bolu 
müddeiumumi muavini Zahit Tor, Gi
resun azalığına Diyarbakır azası Tev
fik Demirci, İzmir asliye ceza hakim
liğine Malatya müddeiumumisi Ali 
Rıza Kutlar, Akçabat hakimliğine 
Boğazliyan hukuk hakimi Ziyaettin 
Serim, baş müddeiumumi muavinliği
ne Ankara sulh hakimi İsmail Ünver, 
İstanbul müddeiumumi muavinliğine 
Yalova müddeiumumisi Atilla Yurda
kul, Çorum müddeiumumiliğine İstan
bul müddeiumumi muavini Kemal 
Tan, Bandırma asliye azalığına Ban
dırma mülga ceza hakimi Necati Gö -
keri, Elazığ sulh hakimliğine Elazığ 
azası Cahit Gür kaş, Birecik hakimli -
ğine Antalya eski sulh hakimi Ilik -
met Ziya Arkman, Tercan hakimliği
ne Bodrum eski müddeiumumisi Ce
mill Özbek, Antakya sulh hakimliği
ne Süveydiye sulh hakimi Rifat Yü
ce, Kırıkhan ceza hakimliğine Hassa 
ceza hakimi Ragıp İnanç, Tunceli ce
za hakimliğine Afyon azası Kadri Ta
bak, Afyon azalığına Akçaabat haki
mi Arif Aydın, Tunceli müddeiumu
miliğine Silifke müddeiumumisi Hak
kı Ketenoğlu, Samsun sulh hakimli
ğine Zile hukuk hakimi Recep Bal
kan, İnegöl müddeiumumiliğine Or
haneli müddeiumumisi Tevfik Din
çe!, Zonguldak hukuk hakimliğine 
Samsun sulh hakimi Hakkı Pektaş, 

Giresun asliye hukuk hakimliğine Ma 
nisa sulh hakimi Kamil Yepeci, İs
tanbul ağır ceza hakimliğine İstanbul 
müddeiumumi muavini Selim Başol, 
Mardin azalığına Orhaneli bakimi 
Remzi Öğüt, Manisa müddeiumumili· 
ğine Manisa azası Ziya Gökalp, Mani
sa azalığına GUrUn ceza hakimi Baki 
Kocaba11ı. 

deiumumisi Haydar Eren. 

Otuzbeş liraya çıkarılanlar: 

Elazığ müddeiumumi muavinliğine 
Pazarcık sorgu hakimi Feyzi OJğaç, 
Ankara icra memurluğuna Diyarba -

kır aza muavini Halis Sungur, Niğde 

sorgu hakimliğine Tckirdağı sorgu 
hakimi Fuat Aker, İpsala sulh hakim 
liğine Edremit müddeiumumisi Ab -
dullah Kandemir, Divriği müddeiu -
mumi muavinliğine Gümüşhacıköy 

müddeiumumi muavini Nurettin Er -
türk, Bandırma aza muavinliğine 
Bandırma hakimi muavini Mübeccel 

Pazartesi günü neşriyata başlamadan e
ve! Lon.dra Büyük Elçimiz Doktor Tefik 
Rüştü Aras kısa bir hitabe ile bu neşriya
tı açacaktır. (a.a.) 

Mesut bir nikah 

Konya Mebusu B. Mustafa Ulusan'ın 
kızı Bn. Muallll. Ulusan ile yüksek mü -
hendis B. Vahdet Gün'ün nikah töreııi 
iki tarafın aile ve dostlarının huzuriyie 
dün Ankara belediyesinde yapılmıştır. 
Genç evlılere saadetler dileriz. 

mumi muavinliğine Mardin aza mua

vini Edip Araslı, İstanbul müddeiu • 
mumi muavinliğine Çorum müddeiu • 

mumt muavini Sıdkı Kuraltan, İstan
bul haikm muavinliğine Balıkesir 

müddeiumumi muavini Şahap Arıç, 

Elmalı bakim muavinliğine terfian o 
yer hakim muavini Ziya Ünal, 

Özer, Bandırma sulh hakimliğine İp- Otuz liraya çıkarılanlar: 

Akaçkoca müddeiumumi muavlnll· 
sala sulh hakimi Fevzi Daniş Kutman, 
Gelibolu sorgu hakimliğine Şarköy 
sorgu bakimi Hamdi Onur, Çölemerik ğine Sorgun sorgu bakimi Tahir Ta· 
hakimliğine Yenicefoça sulh hakimi şer, İnegöl sorgu hakimliğine Bün • 
Ali Kısmetli, Garzan hakimliğine Mu- yan sorgu hakimi Kamil Oyman, Te
durnu eski miiddeiumum1si İdris Al- kirdağı sorgu hakimliğine İnegöl sor• 
bayrak, Silvan hakim muavinliğine gu hakimi Refik Anadol, Sungurlu 
Adıyaman mliddeiumumi muavini Ce sorgu hakimliğine Kırkağaç .sorgu 
ıaı Öktem, Erciş hakimliğine Gümüş- hakimi Şevki Akbay, Giimüşhane sor 
hane ıorgu bakimi Yeredoğ Kişioğ - gu hakimliğine Havza sorgu hakimi 
lu, Savur hakimliğine Mardin sorgt: Feridun Öner, Çeşme sorgu hakimli· 
hakimi Fahrettin Erenkuş, Beyazıt ğine Kelkit sorgu hakimi Suphi Akın, 
h~k.im -~uavinliğine Ağrı hakim mua· 'Amasya sorgu hakimliğine Sungurlu 
vını Suleyman Önder, Palo hakim sorgu hakimi Mehmet Kocaoğlu, Sol
muavinliğine Siirt müddeiumnmi mu- han hakim muavinli~ine ~/Iuş hakinı 
avini Hasan Mülayim, Adıyaman muavini Mesut Dolu, Hilvan sulh ha• 
sorgu hakimliğine Behisni sorgu ha- kim muavinliöine Birecik hakim mu· 
kimi Şafi Toktamış, Bursa müddciu- avini UJvi B.;:laban, Şirvan sulh ha • 
mumi muavinliğine Çumra müddeiu- kim muavinliğine Van hakim mu:ıvi· 
mumisi Muhtar Türkekul, Diyarba - ni Yakup Çukuroğlu, Bc~;ri sulh ha· 
kır hakim muavinliğine Balıkesir ha· kim muavinliğine Siirt hakim muavi· 
kim muavini Muazzez Tümer, Anka- ni Cemal Akw. Erııh sulh hakim rr:u· 
ra sulh hakimliğine Ankara eski sulh avinliğine $iirt h'1ldm rnttavini Zivil 
hakimi Süreyya Betil, Erganimadeni Diril, Çermil< mi.i<ldeiıomı•mi muavi.n· 
müddeiumumiliğine Nazimiye miid • liğinc Çermik s:ırgu hfı1dmi Ramit 
deiumumisi Süreyya Petekkaya, Bo- Emre, Tuzluca sulh hakim muavinli· 
yabat hukuk hakimliğine İstanbul ğine Ağrı hakim muavini Emin Ak • 
sulh ha~i~i ~~rem Güven, Şarköy yüz, Zaruşat sulh bakim muavinliği• 
sor~u ha~ımlıgıne Boyabat sorgu ha- ne Ardıhan sorgu bakimi Eeat Ta • 
kimı Şefık Ulukan. Çorum müddciu- luy, .(Sonu var) 
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Almanya artık kıyasıya 
h p e meğe karar verdi 

(Başı 1 inci sayfada) 
t r!linh Bedin rr.uhabirinin bildirdi -
t;m:.. .;Jrc Belçikave Holanda hüküm
c.ı.:ır .c:r: t ... rafınc!an yapılan teşebbüsün 

mııv ffakiyetsi7.likle neticelenmesi ü
zcrı.nc alman matbuatı Almanya'nın 

barin son haddine götürmeğe karar 
ve:i:;ini yazmaktadır. 

İtalyadaki kanaat, Hollanda - Bel
çika teklifleri karşısındaki alman hat
tı harektinin, Almanyanın uzun bir 
harb:: mukavemet edebilecek vaziyet
te olduğuna delil olduğu merkezin -
dedir. 

Almanya yıldınm harbından 
vaz mı geçti? 

Bern, 17 a.a. - Almanya iaşe mlı -
dürü Doktor Moritz tarafından al -
man harp ekonomisi hakkında ya -
pılan beyanat, Almanyanın mahut yıl
dırım harbi zihniyetinden vaz geçti -
ğini göstermektedir. Bir yıldırım har
bi hakkında Almanyada çıkarılan şa
yialar yabancıları korkutmadığı için, 
Doktor Moritz, Almanyanın uzun 
müddet sürecek bir harp için hazır -
Janmakta olduğunu bildirmek mec -
buriyetinde kalmıştır. 
Almanya kıycuı bir harp edecek 

Amsterdam, 17 a.a. - Berlin'deki 
bitaraf gazetelerin muhabirlerine, Al

. manya'nın yeni vaziyeti hakkında bü
tün dünyada şüphe bırakmamaları la
zımgeldiğine dair bugün tebligatta 
bulunulmuştur. Alman hariciye neza
reti erkanından birinin şu beyanatta 
bulunduğu söyleniyor : 

"Artık bundan sonra Almanya kı
rasıya harp edecektir. Almanya, harp 
hedefinin, dünya üzerindeki ingiliz 
tahakkümünü mahvetmek olduğunu 
ilk defa olarak ilan etmiştir.,, 

Telegraf gazetesinin Berlin muha
biri, hariciye nezar:.•• mümessilinin, 
harpten bahsetmek zamanının geçtiği
ni, bundan böyle buna benzer her tür
lü teşebbüsün mevsimsiz olacağını, 
tereddütler ve tavassutlar devrinin 
artık öldüğünü katiyetle söylediğini 
ilave etmektedir. 

Bu •ertliğin •ebebi ne? 
Muhabir, Almanya'nın böyle sert -

1eşme.i sebebinin meçhul olduğunu 
ve dün her halde bir h~dise cereyan 
etmiı veya bir karar verilmiş bulun -
duğunu söylemektedir. Hollanda • 
Belçika tetebbüsüne verilen ceva
bın kısalığı bunu göstermektedir. 
Belçika ve Hollanda elçileri davet e
dilerek, kendilerine, bu bahsin kapa
tıldığı söylenmiş ve yazılı hiç bir ve
aika verilmemi§tir. Elçiler, geldikle • 
rinden bir kaç dakika sonra çıkıp git
mi1lerdir. 

Aman.ız ve muazzam bir 
taarruz hareketi 

Muhabir "Almanya tatbik edilen 
usulün dürüstlüğünü iddia etmişse 
de, daha dürüst bir şekil bekleniyor -
du.,, demekte ve şu sözleri ilave et • 
mektedir. muhtemeldir ki B. Hitler, 
geçen bütün haftalar zarfında uzun 
uzadıya tereddüt ve müzakere ettik -
ten sonra, birdenbire tekrar diktatör 
olmak ve i~leri ulu orta yürütmek is
temiştir. Amsterdam'dan haber ve
rildiğine göre. Hitler, generallerle ve 
nazi 1cfleriyle yaptığı son müzakere
lerde, müttefiklere karşı, dehşet ve
rici bir ateş dalgası fırlatmak projesi
nin lehinde olduğunu bir kaç defa 
söylemiştir. Hitler'in arzusu, Alman
ya'nın dünyada görülmemiş bir tarz
da büyük bir hamle ile bütün kara
deniz, ve hava kuvetleriyle, amansız 
ve muazzam bir taarruz hareketi ya -
parak ileri atılmasıdır. Şimdiye ka -
dar itidal sahibi olan müşavirleri ken
d.ini zabta muvaffak oluyorlardı. 

l•veç gazeteleri de teyid 
ediyorlar 

Stokholm, 17 a.a. - Bütün İsveç 
gazetelerinin Berlin muhabirleri, Al
ınanya'nın Britanya imparatorluğunu 
tamamen mahvedinceye kadar barba 
devam edeceğini Alman Hariciye ne
zareti mümessilleri tarafından açıkça 
söylendiğini müttefikan bildiriyor • 
lar. Bu mümessillere göre, bu netice 
alındıktan sonra Fransa'ya suh şart
larını emretmek kafi gelecektir. Mu 
bahirler bu sözleri kaydederken hay -
tet göstermemekle beraber, Almanya
nın İngiltere aleyhindeki hareketi 
sevk ve idare husuunda Rusya'ya gü
vendiğini tebarüz ettiriyor. 

Rusya ve Almanya 
Dagens Nyheter gazetesinin mu

habiri. alman matbuatının, Rusya'nın 
kuvetlerini methetmek için, bizzat 
kendi ordusunu teşçi etmeyi bile u -
nuttuğunu, halbuki Rusya'nın ko
tnintern vasıtasivle alman işçileri
ni bile silahlarını alman hükGmetine 
Çevirmiye teşvik ettiğini hatırlatı -
Yor. 

Diğer taraftan, İsveç efkarıumumi
Yesi, Belçika • Holanda tekliflerinin 
Almanya tarafından reddine esasen 
intizar etmiı olmakla beraber, bu red
din teklinden dolayı cltm bir aUrpri-
&e dllpUftliı'. . . 

Svenska Dagbladet, başmakalesin -
de, Almanya'nın nezaketten uzak lü -
zumsuz bu hareketine dair olarak 
Brüksel'den aldığı bir yazıyı neşret -
mektedir. 

Bitarallığa riayet teminahna 
rağmen ..• 

Aynı gazetede intişar eden bir ma
kalede, Almanya'nın Belçika ve Ho -
landa bftaraflığına hürmet edeceği 
hakkındaki teminatına rağmen ger
ginliğin ve endişenin arttığını aöyle
mektedir. 

Bu gazete, bitaraflara karşı şiddet
le muamele edildiğini mevzuubahis 
ederek bitaraf gemilerin torpillenme
si, İsveç sularının tahdidine sebebiyet 
verecek şekilde maynlar konulacağı 
tehdidinin ileri sürülmesi, İngiltere
nin ablukası projesi, rus kıtalarının 
Polonya'ya girmesi, Baltık devletleri
ne müdahalede bulunulması ve Rus -
ya'nın Finlandiyaya karşı metalip der 
meyan etmesi gibi hadiseleri zikret -
tikten sonra bitaraf memleketlerin, 
kafi derecede ağır bir tecrübe sahibi 
olduklarını söylemektedir. 

Hollanda' da bir kanal 
•eyri•elaine açıldı 

Amsterdam, 17 a.a. - Holanda hü
kümeti Escaut ağzındaki Wielingen 
geçidi üzerinden seyrisefainin tekrar 
tesisine karar vermiştir. Holanda hü -
kümeti birkaç gün evet bu havalidc 
bazı tedbirler alınmasına lüzum göre
rek geçidin ağzına birkaç torpil koy
muştu. 

Fransız gazetelerinin yazıları 
Paria, 17 a.a. - Fransız matbuatı, 

Holanda - Belçi!s:a tavassutuna Hitler
in verdigi cevaptan sonra hasıl olan 
vaziyeti büyük bir itina ile tetkik et
mektedir. Gazeteler, Hitler'in çok 
müşkül bir vaziyette bulunduğunu 

gösterir alametler müşahede ediyor -
lar. 

Petit Parisien diyor ki: 
Alman hattıhareketindeki değişik

likler Fransa ve İngiltere'yi alakadar 
etmez. Bu iki memleket alman asker
leri Polonya topraklarını çiğnedikle
ri gündenberi Almanya ile harpte bu
lunuyorlar. Onlar üçüncü Reich mah
voluncaya kadar harbe devam edecek
lerdir. 
Almanya'nın sıkıntılarını da mev • 

zuuoahis eden bu gazete §Öyle diyor: 
Eğer Hitler şimdi büyük bir askeri 

harekete giri§irse fena bir vaziyette 
bunu yapını§ olacaktır. Hususi ve fa
kat aetahiyetli söz götürmez haberle
re göre, yüksek alman kumanda heye
ti ciddi endişeler beslemektedir. Al
man generalleri vazifelerinin bütün 
zorluklarını müdrik bulunuyorlar. Bu 
zorlukları o kadar iyi anlamışlardır 
ki, general von Fritz yeesten Varşova 
önlerinde hayatını feda etmiştir. 

Alman cevabından 
sonraki vaziyet 

Figaro gazetesi, Holanda ve Belçi
ka hükümdarlarının mesajına şifahen 
cevap verilmiş olmasından dolayı hay 
ret izhar ediyor ve diyor ki: 

Alman diplomatları kanaat verici 
deliller bulamadıklarından bir kere 
daha yan çizerek işin içinden sıyrılı"
yorlar. Fakat bir kere daha dahilde 
halkı aldatmak için bunu vesile itti
haz ettiler. Almanların Polonya har
binde çok zayiat verdikleri hakikaten 
doğrudur ve hatta Hitler'in itiraf et
tiğinin beş mislidir. Fakat aldığını i
ade için daha da zayiat verecektir. Al
man hayat sahası Almanya için ölüm 
sahası olacaktır. Almanlar hiç yere 
binlerce insanı feda edecekler ve ken
di milletlerine düşünülebilecek her 
türlü fenalığı yapacaklardır. Almanya 
harbe başladı. Fakat onu istediği za
man bitiremez. 

J our gazetesi, alman cevabından 
sonra hasıl olan vaziyeti şöyle izah e
diyor: 
Almanların manevrası idare başın

da bulunanların müşkül vaziyetini 
gösteriyor. Sulh taarruzu akim kaldı. 
Hücum tehdidi ise ne İngiltere ne de 
Fransa'yı korkutamaz. Şayet alman 
erkanı harbiyesi kış başlarken böyle 
bir işe girişmeğe cesaret ederse, Fran
sa ve İngiltere buna karşı koymağa 
hazırrl•r. 

ltalyrt rJe lıpanya'nır. 
bir teıebbfürü 

Brüksel, 17 a.a. - İyi malfimat al
makta olan mahafildeheyan edildiğine 
göre İtalya ve İspanya hükümetleri, 
geçenlerde Berlin hükümetine, diplo
masi yolu ile, Holanda ve Belçika'nın 
tamamiyetine riayet edilmesiyle fev
kaliide alakadar olacaklarını b~ldirmiş 
terdir. 

Prag'da tezahürler 
Roma : 17 a.a. - Messagero gazete

sinin öğrendiğine göre, hükumetin 
yasak etmesine rağmen yüzlrece kişi 
Prag'da tezahürat yapmı§tır. Polis 
müdahale etmittir. İki tezahtlratçı 
apr aurettc ~ftU. 

ULU! 

Yüksek harp şürası 
dün Paris'te toplandı 

İngiliz-FransıZharp faaliyetinde kati 
bir merhale teşkil eden kararlar ahndı 

-S-

(Başı ı inci sayfada) zasyonları olacaklardır. Filhakika, i 
Yüksek şfıra azası saat 11,15 de top- her iki memleketin menabi vıc ihtıi -

!anmışlar, askeri vaziyeti ve bunun A- ya_.çların-. gö9teren bilınçolar tanzim 
tideki melhuz inkişaflarını tetkikten edildikten sonra. iptidai maddeleri 
geçirmişlerdir. Harekatın en mües • bir araya getirmek ve müttefiklerin 
sir şekilde sevk ve idaresi için fran • menfaatine en uygun ve en hesaplı 
sız ve ingiliz kuvetler!nin kullanıl - tekilde, memnuniyeti mucip bir neti· 
masını tanzim hususunda tatbiki ik • oe almak, komiteye düşen vazifedir. 
tiza eden usul, tam bir anlaşma ile Yani, bu komitdenin rollerinin ikin 
tesbit edilmiştir. ,ci kısmı, her iki memleketin sırf mü-

Miiıterek beyanname temmim mahiyet iktisap edecek olan 
İki başvekilin müıterek beyanna • milli istihsalata münhasır değil aynı 

zamanda hariçten yapılacak milbayaa
mesi aşağıdadır: 

Fransız ve ingiliz hükümetlcri, ta da şamil olacaktır. Bundan çıkacak 
netice, rekabetin izalesi, metodların 

1914 - 1918 seneleri zarfında iktisap 
edilen tecrübelerden istifade ederek, tevhidi suretiyle mübayeatta her 

türlü teahhü.ri.i ve her türlil bahalılıher iki memleketin harpteki iktısa -
ğı bertaraf etmek olacaktır,. 

di mesaisini en tam ve mükemmel şe- Her iki memleketin müsavi adette 
kilde tanzim eylemeyi, harbın daha 

mümessillerinden teıekkül edecek o-
bidayetinde kararlaştırmışlardı. Mu- lan icra komiteleri, daima Fra.naız _ 
hasemat baıılar başlamaz bu hususta İngiliz tanzim komiteai tarafından 
derhal tedbirler alındı. Yüksek ştl - hazırlanacak olan ahenkli bir muai 
ranın son toplantısında Daladier ile sarfedecekler ve daimi komite icra 
Chamberlain tarafından ittihaz edi - komiteleri mesaisinin müttefikler 
len kararların tatbikı zımnında, her menfaatine uygun olmasına ve mUte -
iki hükümet tarafından esasen meri - addit şubelere müteallik meseleleri 
yet mevkiine konulmuş olan hüküm- hal ve fasla çalışacaktır. 
ler, aşağıdaki sahalarda müştereken Lüzum görüldükçe iatiıareler 
harekete geçmeyi temin edecek tarz- yapılacak 
da takviye ve itmam edilmiştir: hava 
teslihat, iptidai maddeler, petrol, ia- Nihayet, her lüzum görüldükçe, 

fransız ve ingiliz hükümetlerinin 
şe, deniz nakliyatı iktısadi harp, her 
iki hükümet tarafında nittihaz edilen mesul erkanı arasında istişarelerde 

bulunulacaktır. 
bu yeni tedbirler. Resmi beyanname ile bildirilen 
Müıterek menfaat namına.. Fransız - İngiliz elbirliğinin cihan 
İki memleketin iptidai madde, is • iktısadi münasebatı bakımından arz

tihsal vesaiti, deniz tonajı ilah ... ba- ettiği ehemiyeti de az değildir. Ham 
kımından sahip oldukları menabiin, madde ve mamul mevat yahut gıda 
müşterek menfaat namına, daha iyi maddeleri yetiştiren memleketler bun
bir şekilde kullanılmasını ve idhalat dan böyle her iki memleket hesabına 
programlarında hadisatın zaruri kı • mübayaa yapacak olan bir teşekkül 
lacağı tahdidatı keza aralarında mü • karşısında bulunacaklardır. Bu usu
savat üzere taksim etmelerini müm - lün neticeai muayyen bir memlekette· 
kün kılacaktır. Her iki memleket ki satıcıları Fransa ile Büyük Britan
bundan böyle, idhalat programlarını y~'nın müşterek mübayaa kudretinin 
müştereken tesbit edecekler ve hu yekunu karşısına koymak olacaktır. 
programların tatbiki için hariçten ya Talebin bu şekilde merkezileştirilme
pacakları mübayaatta her türlü reka- si satıcı için olduğu kadar alıcı için 
beti bertaraf edeceklerdir. de zararlı taahhürlere mani olacaktır. 

Bu hükümlerin tatbikı, derhal ih • Keza, fiyatı lüzumsuz yere yükselt
das edilen bir fransız - İngiliz tan • mek suretiyle başka memleketlerde 
zim komitesinin emri altında Ç&lıf& - daha iyi ~erait bulmak ümidiyle sipa
cak daimi f~ansız - ingiliz icra komi- riş mikdarını azaltmak mecburiyeti 
tesine tevdi edilmiştir. tahmil eden pahalılığa da mani ola-

Ahval ve şerait lüzum gösterdiği caktır. 

takdirde diğer sahalara da teşmil edi- Malın teslimi de süratle 
lecek olan anlaşma her iki memle • yapılacak 
ketin, harp mesailerini daha tam bir Keza, malın teslimi de ~imdikinden 
şekilde tanzim etmek hususundaki a- daha kısa bir zamanda temin edilmiş 
zimlerinin yeni bir delilidir. Bu su • olacaktır. Filhakika, bugün malın sev
retle aon harpta, ancak üç sene sonra ki için icap eden vapurların vakit ve 
tahakkuk ettirilen her iki memleke- zamanında bulunamaması yüzünden 
tin müşterek organizasyonu, bu defa tahmil limanında muayyen tarihte 
muhasematın başladığı tarihten iki mal tesellümü bazan müşkül oluyor: 
ay sonra tahakkuk etmiş bulunuyor. bundan böyle deniz nakliyatına me • 

Resmi tebliğler mur icra komitesinin her iki memle -
Londra, 17 a.a. - "Müşterek fran - ket tonajını müşterek ithal progra

sız - İngiliz harp faaliyetinde kati bir mının tatbikini temin maksadiyle tak
merhale" başlığı altınde resmi müta- sim edeceğine göre, sevkiyat şimdi
leanın metni aşağıdadır: kinden aon derece daha muntazam bir 
Fransız ve İngiliz hükümetlerinin şekilde yapılacaktır. Başlıca menabi

harp mesailerini ve iktisadi faaliyet- ini ihracat işlerinde temin edilen mem 
terini tanzim etmeye alenen verdik - leketler için bu nokta çok mühimdir. 
teri kararı ihtiva eden müşterek be- Bilhassa cenubi Amerika cümhuriyet 
yanname, hiç şüphesiz, harbin ilSnın- leri bu hususta çok alakadardırlar. Bu 
danbcri vukua gelen en mühim hadi- memleket müstahsilleri mevaşiyi Av
sedir. Bunun ehemiyetini iki veche - rupa piyasalarına ihraç etmek imkan
den mütalea etmek lazım gelir: Fran- sızlığı karşısında kalacak olurlarsa 
sa ve İngiltere tarafından vasi bir ha- cenubi Amerika cümhuriyetleri et pi
reket olarak ifade ettiği gibi, dünya yasası yıkılır. Büyük Britanya ile 
iktisadi münasebetlerine olan tesiri Fransa'ya Arjantin'den, Uruguay'
birinci vecheden mütalea edilince, dan ve Brezilya'dan gönderilen don -
mevzuubahis kararlar, sebeplerin ve muş öküz ve koyun eti nakliyatının e
vasıtaların dağılmasına meydan ver - hemiyetini bilenler için Fransız - İn -
meksizin harbi en kısa müddet içinde giliz kararının ne kadar esaslı oldu
bitirmeyi istihdaf eder. Bu hedef, ğunu anlamak kolaydır. Tek bir ma -
emir ve kumanda makamlarının tak - kam tarafından metotlu surette mal 
siminde olduğu gibi, son harpten alı- yüklenmek suretiyle yapılan aevkiya
nan tecrübelerden istifade edilmesi, tın emniyetini temin etmek ne derece
zaferin dağınık nizam ile kazanılamı- ye kadar kolay olduğu izahtan vares
yacağı, istihzarın irticale tercih edil- tedir. 
mesi lazım geldiği mülahazalarından 
mülhemdir. Bu tedbir, tıbkı tek ku
manda makamı gibi yeni bir şey de -
ğildir. 1917 de, müttefik iaşe konseyi
nin, "Wheat Executive" in, "Ship -
ping" in ve diğer beynel müttefikin 
tanzim, makanizmalarının ihdası, bu
günküne benzer bir vaziyetin icaba -
tını karşılıyordu. 

Yirmi sene evelki §artlardan 
edilen istifade 

Fakat bu sefer, sahalarda anlaşma
lar yapmak zaruretini idrak için, üç 
sene yerine iki ay kafi gelmiştir. Tec
rübeden sadece istifade edilmekle ka
lınmamış, belki bundan yirmi sene e
vci yapılan ve kıymetleri zaferle te
yit edilen müşahedeler, bugünkü şart-
larla intih:ık ettirilmiştir. · 

Alman· Rus ahali 
mübadelesi başlıyor 
Moskova, 17 a.a. - Alman - Sov -

yet ahali mübadelesi, muhtelit komis
yonu bir anlaşmıya varmıştır. Komi3-
yonun alman azası dün akşam Berli -
ne dönmiişlerdir. Anlaşmada, Sovyet 
Rusya tarafından işgal edilen eski 
Polonya eyaletlerinde sakin, aslen al
man takriben 115 bin kişinin Alman -
yaya ve Almanya tarafından işgal edi
len Polonya topraklarındaki ukran
yalı, rütenyalı, beyaz Rusyalı ve rus 
bir milyon kişinin de Sovyet Rusya'
ya nakledileceğini tasrih etmektedir. 

Yahudilerden ve Polonyalılardan 
bahis yoktur. Fakat almanların bun -
!ardan mühim bir kısmını ukranyalı 

Cümhuriyet bayramı müncuebetiyle Pan• sJaretimiz.Je parlak bir 
kabul resmi yapılmıfhr. Yukarda, Büyük Elçimiz 8. Behiç Erkin
le B. Heryo, Fran.dnın sabık Ankara sefiri B. Hanri Ponso ve 

Abbas Hilmi Pa.ıa görülüyor 

• • gem ısı Finlandiya yük 
limanlar1nda mevkuf 

(Başı 1 inci sayfada) 1 
Shell'i~. müre~ebatı.Londraya bir tel-I Konya cehri nin 
graf gondermışlerdır. Bu telgrafta ı ~ 
bilha~sa şöyle denilmek~e?.ir: . ha r·ıtası 
"Bır alman kruvazoru , Afrıco 

Shelle makinelerini stop etmesini em
retti, kruvazör, bir obüs endaht etti. 
Müteakiben bir alman zabiti bir çok 
bahriye efradı ile gemimize geldi. 
Mevcut erzakı müsadere ettikten son
ra mürettebata tahlisiye sandalalrına 
binmelerini emretti. Gemi kaptanı e
sir olarak kruvazöre alındı. Almanlar 
bunun üzerine iki bomba koydular ve 
Africo Shell'in kı~ tarafı ikiye bö -
tündü.,, 
Almanların tevkil ettikleri 

Finlandiya gemileri 
Helsinki, 17 a.a. - Verilen malU -

mata göre, halen alman limanlarında 
15 Finlandiya kargosu mevkuf bulun
maktadır. Bunların hemen hepsi lı -
veçin batı cenubundaki Felste:-bo ya
kınında tutulmuşlardır. 

Almanların bu vapurları çok fazla 
tuttuklarından ve bu suret.le Finlan
diya ticaretine büyük zararlar ver -
diklerinden şikayet edilmektedir. A -
merikaya gitmekte olan ve bu sebep· 
!erle kaçak eşya nakli mevzuubahis 
olunmamak icabeden bir vapur iki 
aydanberi mevkuf bulunmaktadır. 

iki vapur daha tevkil edildi 
Tallinn, 17 a.a. - Alman harp ge -

mileri Baltık denizinde İngiltereye 
sellüloz taşımakta olan "Verna,, ve 
Hollanda'ya eşya taıımakta olan "Flo
ra., isimlerindeki Fin vapurlarında a
raştırma yaptıktan sonra bunları 

Swinemlinde'e götürmüşlerdir. 
Alman cep kruvazörleri nerede? 

Kopenhag, 17 a.a. - Almanya'dan 
yeni gelen bir müşahid, Röyter muha 
birine verdiği maliımatta, Almanya • 
nın Admiral Scheer ve Deutschland 
cep kruvazörlerinin bir alman lima • 
nında demirli olduklarını bildirmiş 
ve Admiral Scheer'i gözüyle gördü -
ğünü ilave etmiştir. 

Bu müşahid geçenlerde Atlas deni
zinde bulunan iki geminin Deutsch
land ve Admiral Scheerr'e benziye -
cek tarzda boyandıklarını, fakat silah 
ve süratlerinin bu cep kruvazörleri -
nin çok dununda olduğunu söylemiş 
ve şöyle demiştir: 

"- Almanlar Atlas denizinde gö
rülen iki geminin hakikten cep kruva 
zörleri olduğuna inanılmasını iste -
mekte ve bu suretle İngiltere ile 
Fransanın bunları imha için en iyi 
zırhlılarını göndererek hakiki alman 
cep kruvazörlerinin İngiliz ve fransız 
filolarına taarruz ve bunları tahrip et
melerine imkan bırakacaklarını ümit 
etmektedirler.,, 

Kontrol meselesi etrafında 
müzakereler 

Lahey, 17 a.a. - Holanda ile İngil 
tere arasında bitaraf gemilerin kon
trol muamelelerini basitleştirmek üze· 
re birkaç hafta evci başlanan ve inkı
taa uğrıyan müzakereler uzun bir fa
sıladan sonra tekrar başlamıştır. 

Holanda heyeti yeni talimatla bu -
gün Londra'ya varmııtır. 

Polonya' da yeni hudut 
iıarelleri · dikiliyor 

(Konya hususi)- Konya şehrinin har 
tası 927 de Skarya isminde bir italyan 
mühendise yaptırılmıştı. Son yapılan 
tedkikler, haritanın şehrin müstakbel 
planına esas teşkil edecek ehemmiyet 
ve mükemmellikte olmadığını meyda
na çıkarmıştır. Bunun üzerine şehrin 
yeniden haritasının alınması zarureti 
hası) olmuş, bu iıe Nafıa Vekaleti de 
muvafakat etmiştir. Harita alımı isi, 
21.999 lira 50 kuruşa ihale edilmiştir. 

Yeni harita dörtyüz iş günü içinde 
bitirilecek ve şehrin imar planına e
sas olacaktır. Bu suretle, şehrin imarı 
için ilk ve önemli hareket başlamıı 
bulunuyor. 

Konya' da yeni 
yollar yapıllyor 

Konya, (Hususi) - İstasyon - Hn
kümet caddesinitı. inşasına devam edil 
mektedir. Bu yolun Atatürk anıdına 
kadar olan kısmı vilayet nafıa idaresi 
tarafından yapılmaktadır. Bu kısım 
bitmek üzeredir. 

Diğer taraftan belediye de, lise ö
nünden Atatürk köşküne kadar olan 
kısmı parke döşetmektedir. Bu it 16 
bin liraya ihale edilmiştir. 

Bundan başka Atatürk anıdının et
rafı da asfalt yapılmaktadır, vilayet 
vebelediyenin bu devamlı iş birliği, 
şehre bir çok bayındır köşeler kazan
dırmaktadır. 

X Kahire, - Romen - Mısır ticaret mü
nasebetlerini inki~f ettirmek imkanları ü
zerinde göriı6meler yapmak üzere bir ro • 
men ticaret heyeti buraya geimiştir. 

x Vaşiı!-gton, - Ayan ~zasından Vehee
ler, yeni amerikan muhripleri inljaatındaki 
kusur hakkında parlamento tarafından bir 
anket yapılmasını istemiljtir. 

x Londra, - Budapeşte radyosu, Al • 
mn.nyanın Macaristan ve Yuii:oslavyada 
gözıi olduğu haberlerini tekzip ettikten 
sonra macar siyasetinin sarsılmaz italyau 
dostluğuna dayandığını tasrih etmiştir. 

X Londra, - Lordlar Kamarası diin ak
şam .evelce Avam Kamarası tarafından 
tetkik ve tasvip edilmiş olan milli istikraz 
lar kanunu projesini muzakere ve kabul 
eylemiştir. 

X Ottawa - Ottawa Evining ıazetesi -
nin salahiyettar muharririnin yaptığı uıh
minlere göre, Kanadanın muhasematın il,ic: 
senesi :ı:arfındaki muhtemel harp masraf -
ları, altı yüz milyon dolan bulacaktır. 

X Beyrut 17 a.a. - General Weykand 
Lübnan'da Bekaa ovasında bir tefti§ ıe· 
yahatine çıkarak Rayak ve Baalbek'i zi. 
yaret etmiştir. 

X Lima. - Bir askeri tayyare, Cane • 
te yakınınde sis ylizıinden bir tepeye çar
parak parçalanmıştır, lçindc:kilerin hcp5i 
de telef olmuştur. 

X Kahire, 17 a.a. - Mısır başvekili 
matbuata beyanatta bulunarak İngiltere •. 
nin, evelce Mısırın Almanya'ya, Polonya'. 
ya ve Çekoslovakya'ya sattığı mıktarda 
pamuk satın almasa muvafakat ettiğini 
söylemiştir. 

x Madrid - 1nırili:ı: ve İspanyol Dele
geleri bugün ilk müzakerelerini yapmış 
ve İngilteredcn İapanyaya bir istilrru 
verilmesi meselesini tetkik etmişlerdir. 

x Londra - Kanada umumt karargl • 
hının bir kısım memurları bugün Londra
ya varmı,.lardır. 

x Addis - Abebıı, - İmparatorluğun o
tarşik sergisi yarın açılııcnktır. 

Resmi beyannamede her biri ayrı 
nyı:ı hava, teslihat, iptidai maddeler, 
p~trol, iaşe, deniz nakliyatı ve iktisa
di harp işleriyle meşgul olmak üzere 
altı komitenin teşekkülünden bahse -
dilmektedir. Bu komiteler, sadece tan 
ııim değil, &f.nı zamanda iera organi -

veya rus olduklarını söylemeğe icbar Krakovi, 17 a.a. - Umumi vali Frank. 
d k l l Almanya ile işgal altında bulunan Polon-

x Milano, - B. Fabiny'nin riya&etin
de bulunan macar kültür heyeti, bu sah.ah 
Polonya'dan buraya gelmiştir Misafirler 
Milano'daki macar mektebini· ziyaret et~ 
mişlerdir. 

e ere a man ara yer teminine çalışa· ya topraklarının yeni hududunu gösterir 
cakları kuvetle tahmin edilebilir. Di- işaretlerin dikilmesini emretmiştir. 
ğer taraftan sovyet kanunu milliyet Umumt valilik ile Rusyanın ve Slovak-
bahaindc ~ok daha m:ı-~ittı'r, ı yanın hudutları da billhare ıcııe ip.retlu-

:ıı .._ k tQ-iıı olunaçaktu, 

X Paris : 17 a.a. - Rcisicümhurun riya
seti altında yapı:ması mukarrer kabine 
ıoplaııt11ı yarma tehir cdilıniıtic, 
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Normal posta pulları 
Buıfin kullanmakta. olduğumuz normal 

posta pullarının mevcudu tükenmek üzere 
olduıiundan P.T.T. U. Müdürlüıiü bu pul
ların yerine 22 kıymetten ibaret mecmuu 
363,50 ktıruı değerinde bir takım pul ta
betürecektir. Bu pulların üzerinde Re -
isicil.mbu.rumuz Milli Sef'imiz İnönü'nün, 
lbidelerimizin, modern binalarımızın ve 

•iln Sel lnönü 
(1()() kurusJ 

Alyon Zafer abidesi 
(ıS kuruı) 

flyu • ~r1urum hattında tren 
(J fo, uı) 

Jtcr/.'10.'f koyunu 
(1.S kuruş) 

istif -·1111/ post.,lıınesi 
CJ &ıuuı) 

memleket mahsullerimizin reıimleri bu
lunacaktır. Umum müdilrlükçe aipariıleri 
için lüzumlu formaliteler ilrın1.I edilmek 
üzere bulunan bu pullar pek yakmda ln
ciltere'ye sipariş edilecektir. 

Mütemmim malilmatı celecek: yazımıza 
.akhyarak pullann ü.ıerlerine konulacak 
resimlerden bazılarını a1aj1ya koyuyoruz. 

Ankara Zafer ibidesi 
(12.S kuruş) 

T•k.sim Cümhuriyet abideıi 
(17,5 kuruı) 

Ankara Emniyet ibidesi 
(5 .turu~) 

Tiftik keçileri 
(20 para) 

PortaAal mahsulü. 
(2,S /r.uruı) 

c. s. 

ULUS 
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Türkiye Cümhuriyeti ---
PolonY;a h·arbinden 
alınacak dersler 

------------
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajana adedi: 265 . 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleler\ 

------
Tek kumanda, irtibat, teçhizat ve 
harp plônının noksanhğı bozgunun 

başhca sebepleri arasındadır 
----

ı 

Neue Zürher Zeitung'un askeri 
muharriri general V. M., Polonya 
seferi bittiği gündenberi toplanmış 
olan birçok malfJmata istinaden, he
zimetin bir tahlilini yapmaktadır. 

Bu yazıda ezcümle deniliyor kl: 

Polonya ordusu sulh zamanında 
30 fırkadan ibaretti. Bu yılın ilkba
hanndan itibaren muhtelif sınıflara 
mensup yedekler tedricen silah al
tına alınmağa başladı. 

ASlceri silah altına almak husu
sundaı en geniş hareket 30 ağustos
ta yaptlmıştı; fakat bu defa da U· 

mum! seferberlik yapılmamıştı. Or
du güdfunü, mevcut 30 fırkayı 30 
yedek fı$:a ile iki misline çıkarma· 
yı derpiş .etmişti. Lakin, hakikatte 
ancak 45 fı;rka çıkarılabilmişti. Bu 
ordu mevcudu takriben 700.000 ki
şiyi bulmuşt\U. Buna, biri fırka on 
biri liva olm:tk üzere 100.000 kişilik 
ıüvari kuveti ,de katılacak olursa. 
Polonya ordu'1U ceman 800.000 kişi
ye yükselmişti. Aynı miktarda bir 
ordu kuveti de geri hizmetine tah
ıiı edilmisti. Btı1ndan maada bir mil
yon kişiyl bulan. diğer yedek kuvet
ler silllh altına bile alınmamı:ıtı. 
Bunlara1 organizıe edilecekleri mtm
leketin içerilerine doğru çekilmek 
emri verilmişti. Bu göçmenler bü
yük kafileler hal?.nde bütün yolları 
doldurmuştu. Keıııdi!eriyle hiç kim· 
se alakadar olmamıştı. Birçoğu aç· 
Jık veya yorgunluktan ölmüş ve ya· 
but da atman tayyaı;elerinin hücum
larına kurban gitmi§ltir. Ancak, mu
hakkak olan bir şey \Varsa, o da, or
duya elverişli olan kimselerin yüz
de 30·40 nispetinin bu surette ta
mamiyle mahvolup giltmesidir. 

Harp başlar batlamaz, fırkalar a· 
rasında hiç bir irtibat 10lmadığ1, or
duda tekkumanda eksikliği derhal 
kendini göıtermiıti. Jllarbin daha 
ilk gününden itibaren Başkuman
danlık tamamiyle felce. uğramıştı; 
Başkumandanlığın yeri bile bilin
miyordu. Ordu grupları ve kolordu 
diye gruplaşmaktan da bir eser 
yoktu. Fırkalar emir alamadıklarııı· 
dan rastgele ve kendi bildikleri gibi 
muharebeye tutuşuyorlardı. 

Polonya askerinin kahramanca 
çarpıştığı herkesçe kabul ve teılim 
edilmektedir. Teğmenden yüzbaşı· 
ya kadar, muvazzaf subaylar vazi
felerini yapmışlar, buna mukabil, 
tllim ve terbiyelerinin noksan olu· 
§U yüzünden yedek ıubaylar mu
vaffak olamamışlardır. 

Diil;er taraftan, askerlerin çoğu 

kötü giyinmiş ve az tlllim ve terbi
ye görmüg eksik techiz edilmigtir. 
Harpten eve! yapılan geçit resimle· 
rinde görülen kıtalar, fevkaliide 
mükemmel bir intiba uyandırıyor
lardı. Seyirciler, Polonya ordusu
nun hakikaten çok kuvetli olduğu· 

Askerlik bahisleri 2 
na kani olmuşlardı. Fakat, bu defa 
cepheye ıevkedilen bazı fırkalar, 
herkeste bir hayal inkisarını mucip 
oldu. 

Askeri esrardır diye, Polonya, 
müttefikl<rine bile hakiki vaziyeti 
gizlemi1 ve sadece "biz hazırız 1° 
demekle iktifa etmiştir. Halbuki, 
hakikatte, hazırlanmamış olduğunu 
itiraf etmek istememiştir. 

Yüksek subaylar 1920 de, o za
manlar kötü organize edilmiş olan 
rus ordusuna karşı harp etmişler ve 
bu sefer de Almanyaya karşı aynı 
ta~zda harp edilebileceğini sanmış
lardır. Fazla mağrur olduklarından 
hiç bir tavsiye ve nasihate kulak as
mamışlardır. Ordu Başkumandanı 

Mareşal Smigli, Başkumandanlık 

mevkiini, siyasi bir muhite intisabı
na borçlu olduğundan, kumanda he
yetindeki mevkileri de bu siyasi 
muhite mensup subaylarla doldur· 
muştur. 

Liyakatli ve muktedir generaller, 
sırf siyasi akideleri hoş görülme
diği için, iş başına getirilmemiştir. 
Bundan başka, ilerisini göz önünde 
tutan bir harp pl8nı da hazırlanma· 
mıştır. 

Bidayette, garpte bulunan kuvet
lerln Varta nehrinin ve bilahare 
Viıtül nehrinin gerisine çekilip 
müdafaaya .~e~ilınesi tasavvur edil-

miştir. Fakat ne Varta eepheıinde 
ve ne de Viıtül nehri boyunca, mü
dafaa mevzileri hazırlanmamıştır. 

Harp başlayınca, sulh zamanında 
ihmal edilen şeylerin telafi edilme
ıine artık vakit kalmamıştır. 

3 üncü halk konsc~i 
Riyaseticümhur filarmonik or• 

kestrası tarafından Müzik Öğret· 
men okulu konaer salonunda 

BUGON SAAT 17 DE. 
Şel: Ernot Praetorius 

1. - St. Monlusrko (1819-1872) ı 
"Bajka •" (bir kıt efaaneai) u
vertürü 

2. - Charilaos Perpessa ( 10.5.-
1907): 

Prel;id ve Füg büyük orkestra 
için op. 3 

1 O dahika dinlenme 
3. - P. J. Tochaikowaky (1840 • 

1839): 
6 ıncı senfoni si minör (Pathe
t;que), op. 74 
Adagio - Allegro non troppo 
Allegro con grazia 
Allegro molto vivace 
Final, Adagio lamento.so 

SON 
Gelecek halk konseri 25.11.939 

cwnarte•i günü onat 17 dedir. 

Bir Elen kompozitörü 

şehrimize geldi 
Aılen Makedonyalı olan Elen 

kompozitörlerinden Bay Harilaoı 

Perpeaaaa, tehrimizde bulunmakta· 
dır. 

Atina akademisinin aenfonik or
kestralara mahsus müzik kompozia· 
yonu müki.fatmı kazanmıı olan 
mumaileyhin Prelude de Fugue ad· 
lı eseri, yukardaki programdan da 
anlaıılacağı Üzere Dr. Praetoriua 
idarcaindeki Ciimhurreisliği filar
monik. orkestrası tarafından bu&iin 
icra olunacaktır. 

1 hracına izin verilen 
mallar hakkındaki karar 

yüksek tasdikten geçti 
4. 9. 1939 tarih ve 2/11869 sayılı ka

ramameye ektir : 
4. 9. 1939 tarihli ve 2/11869 sayılı 

kararnameye bağlı - 1 - sayılı liste· 

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

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

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kıır'a ile aşaiı
daki plina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 " 500 " 2.000 " 
4 " 250 " 1.000 .. 

40 
100 
120 
160 

" 
" 
" 

100 
50 
40 
20 

" 
" 
" 

4.000 " 
5.000 " 
4.800 • 
3.200 " 

-----== -------= 
1 = = = --------------------i 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eytut, 1 BidnelkAnun, l Mart ve = ----- 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. = = DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Iİ· ~ 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 := = fazlasiyle verilecektir. = 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Yardım ve tefkate muhtaç 
yavrular 

Kendi yavrularımız kadar kim
sesiz yavruları da kışın soğuk
tan, hasta olmaktan kurtarmak 

FAKÜLTELER 

Kapalı zarf usulile eksiltme lanı 

F 
Ankara Dil ve Tarih• Coiırafya 
ülteel D"....a..ö..ıGtJlnden , 

1 

için çocuklarınızın eski c blsc, 
ayakkabı, çamaşırlarını Çocuk 28 _ ıı _ 939 aalı günü saat 15 de An· 
Esirgeme Kurumuna vermenizi kara Me.ktepler Muhasebecilij!inde top 
Kurum saygı ile diler. !anacak eksiltme komisyonunda 7110 

-------....: lira muhammen bedelli kitap etajer • 
!erinin kapalı zarf uautiyle ekalltmul 

Kudüste 
yahudiler 

gönüllü 
ve araplar 

Kildils, 17 a.a. - 30 yaşından 40 ya
şına kadar araplar ve yahud!ler, ingi
liz ordusuna toför, hasta bakıcı ve 
spesialist olarak hizmet etmek üzere 
gönUUü yazılabileeeklerdir. Bu gönül 
lüler, lüzumu taktir!nde Filistin hari
cinde de çatııacaklardır. 

yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
Mektepler Muhıuıebec!lij!ine yatınla • 
cak beş lira bedel mukabilinde Fakül
te Hesap Memurluğundan alınır. 

Muvakkat teminat 533 lira 25 kurut
tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu• 
vakkat teminat ve !artnamede yazılı 
vesikalarla birlikte ayni gün ve saat 
14 e kadar makbuz mukabilinde komis-
yona vermeler!. (5643) 15707 

ye dahil olan ve ihracı menedilen y • ı· 'I' f' • B L"b •• r 
mahsullerden, bezelye, nohut, fasulye, enı ngı iZ se ırı • o ron e 

if tmalnamesini verdi 
mercimek, böğrülce, fiğ, burçak, darı, 
pamuk tohumu, kepek, pirina yağı, 
keçi kılı, zeytinyağı, kendir, keten 
tohumu, her nevi konserve, kereste.. Paria, 17 a.a. - İngiltere'nin yeni 
!erden yalnız fırınlanmış kayın ve Paris sefiri Sir Campbell'in Reisi • 
katran keresteleri ile yabant kestane, cümhura ltlmatnameıini takdim et • 
fındık ve kızılcık çubukları ve şimşi-
rin ve lisansa tabi tutulan ve _ 2 _ mesi münasebetiyle nutuklar teati e • 
numaralı listeye dahil bulunan tiftik, dilmiştir. Reisicümhur Löbrön, iki 
barsak, balmumu, küçiik ha§ hayvan müttefik memleketin fikir ve hare -
derileri, yumurta, zeytin tanesi, su. kette beraber olduklarını kaydetmiş
sam, bakla ve aoya fasulyesinin 2/7005 tir. 
sayılı kararnamenin 1, 2, ve 4 üncü 
maddesi hükümlerinden istifade eden 
memleketlere ihracının serbest bıra
kılması ve bu üç sınıf memleket hari
cindeki yerlere ihracının lisans usu!U
ne tibi tutulması yüksek tasdike ikti
ran etmi§tir. (a.a.) 

Bir petrol kumpanyasında 

yangında 40 

diri diri yandı 

~ıkan 

kişi 
Caracas, 17 a.a. - Lagunillas petrol 

merkezinde zuhur etmit olan yangın, 
bir çok kişinin telef olmasına sebe· 
biyet vermiştir, halihazırda 40 kişi· 
nin telef olduğu tesbit edilmi§tir. Şe

İfa!yan - Elen doslluğu 

Atina, 17 a.a. - Stefani: Yunan 
matbuatı, Roma radyosunun yunanca 
neşriyatı esnasında son mektup teati
si ile tevsik edilen İtalyan - Yunan 
dostluğunun iki memleketin sosyal ve 

kültürel hayatında semereler vermesi 
ümidini izhar eden propaganda nazırı 
Pavolini ile Yunanistan'ın Roma elçi
sinin sözlerini tebarüz ettirmektedir. 

Burdur' da 
inıa 

bir "alkevi 
edildi 

hir, tamamiyte harap olmuştur. Ve Burdur, 16 a.a. _ Bucak kazasında 
hasarat 4 milyon Bolivar'a baliğ bu- yeni yapılan modern halkevi binası 
Junmaktadır. Yardım işleri faaliyetle dün törenle açılmıştır. 
devam etmektedir. 

Yangının ıebebi 
Caracas, 17 a.a. - Nazırlar komis

yonunun Lagunillas felaketi hakkın
daki raporu, yangını Caraeaı barların

Burdur valisi ile Cümhuriyet Halk 
Partisi ve halkevi idare heyetleriyle 
binlerce bucaklı açılına töreninde ha -
zır bulunmuılardır. 

dan birinde bir benzin lamba11nın Yeni binada bir müsamere verilmiş 
dilımesine hamletmektedir. 1040 ah!ap ve Burdur halkevinin hazırladığı bir 
ev mahvolmu1tur. piyes göaterilmi~tir. 

Ankara · Borsası 
17 lkincitetrin 1939 fiyatlar 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paria 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varıova 
Budape~te 
Bükrcş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açılış Kapanıı ---
5.24 5.24 

130.36 130.36 
2.96875 2.96875 
6.76125 6.76125 

29.2690 29.2690 
69.405 69.405 
- -

21.41 21.41 
0.97 0.97 
1.6375 1.6375 
- -

13.6825 13.6825 
- -

24.0925 24.0925 
0.92 0.92 
2.495 2.495 

31.225 31225 
31.19 31.19 

- -
Esham ve tahvilat 

1933 İkramiyeli 
Ergini 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. III. 
C. Merkez 

19.70 19.70 

20.40 21l.40 

Bankası 111..- 111.
Momonti Nektar 10,50 10.50 

( Pesin ) 
Not - Hizalarında rakam bu

lunmıyan dövizler için fiyat tes· 
cil cdilmcmi:ttir. 

1465 TELEFON 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 

yapılacak her türlü yardımların 
aldırılması için (1465) e telefon 
edilmesini Kurum saygı ile bildi
rir. 



ı.. 

18 - 11 - 1939 

MİLLi MÜDAFAA 

Kumaş alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

anisyonundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 280 

kuruş olan ı2.000 metre abalk kuma!J pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 20.11. 
939 pazartesi günü sat 11 dedir. Kati te· 
r..ıinatı; 5040 lira olup şartnamesi 170 ku
ruş" komiByondan alınır. Taliplerin muay
Ycn vakitte M. M. V. Sa. Al. ICo. da bu· 
lunmalnrı. (S793) 15762 

771 battaniye aım·atek 
Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 

Komi~yonundan : 
1 - Harp okulundan subay ı;ıkacak O· 

kurlar için 771 tane battaniye kapalı zarf 
la eksiltmeye konmuştur Eksiltme 27 
ikinci tc;ırin 1939 pazartesi günü saat 11 
de Ankara.da Harp okulu binasında müte· 
iekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ı2336 lirar1ır. 
İlk teminntı 926 liradır. Şartnamesini her 
cıin Anknrada mezkur komisyonda ve fs. 
tanbulda İstanbul levazım lmirlici satın 
alma komiııyonunda ve nii:nunesi ise An· 
karada komisyonumuzda görillebilir, 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ıartname
cinde yazılı vesikalar ve ilk teminat mek. 
tup veya makbuzlarını havi teklif mektup 
larını belli gün ve saatten bir saat eveli· 
ııe kular komisyonda bulundurmnları 

(6805) ıS766 

771 manevra kemeri a!macak 
Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 

Komisyonundan : 
1 - Harp okulundan subay çıkacak o

kurlar için 771 tane manavra kemeri a
çık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 27 
2. Teş. 939 pazartesi günü aaat ıs de An
karada harp okulu binasında müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1927 lira elli ku
tuı ve ilk teminatı 14S liradır. Şartnamesi 
her ıün Ankarada mezk\ir komisyonda ve 
lstanbul'da lstanbul levazım amirliği sa
tın alma komisyonunda eörülebillr. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin şartnııme· 
sinde yazılı vesikalarla teminat mektup 
~eya makbuzunu ihale günü komisyona 
~ermeleri. (SS06) 15767 

GabMdin elbise ahnac·ak 
Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 

Komisyonundan : 
1 - Harp okulundan subay çıkacak o -

kurlar için (771) takım gabardlıı elbise 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlık 22 • 
2. teş .• 939 ç:ırşamba günü saat 14 de An
lcrada harp okulu binasında müteşekkil ko
nı isyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (23901) liradır. 
İlk teminatı (ı 792) lira (60) kuruştur. 
Şart.n:ımcsi Ankarada mezkur komisyon -
da ve lstnnbulda İstanbul levazım amirli· 
ii satın alına komisyonunda her gün ıö • 
tülebilir. 

3 - Pazarlığa gireceklerin şartname • 
•inde yazılı vesikalnr ve ilk teminat mek -
tup veya makbuzlariyle belli Kün ve sa· 
•tto komisyonda bulunmaları. 

(5869) 15834 

Muhtelif yağl ~ ahmualt 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

lrıisyonundan : 
10600 : 13600 kilo vazelin, ı;aoo : 2~00 

kilo balık yağı 2800 : 3500 kılo makıne 
Yağı pazarlıkla 'satın alın~caktır. H~psi. ~ir 
talibe veya ayn ayrı talıplere verılebılır. 
Pazarlığı: 22-11-939 çarşamba eUnü saat 
11 dedir. Vazelinin beher kilosuna: 75, ba
hk yağma: SS, makine yağına: 35 kuru!J 
fiyat tahmin edilmi&tir. Kati teminat: va
zelin için: 1200,. balık ve makine yağları 
için: lSO ıer lira olup ııartnımeıi komia • 
:Ponda görülür. Pazarlığa gireceklerin nıu
•yYcn vakitte M.?1.V. Sa. Al. Ko.da bu • 
lunmaları. (SS80) 15896 

NAFIA VEKALETi 

.1 O adet yol silindiri ahnatak 
Nafıa Vekaletinden : 

LEVAZIM AMIRLIGI 

Un ah nacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satm 

Alma Komiayommdan ı 
ı - SlO ton un alınacaktır. Muhammen 

bedeli 61200 liradır. Muvakkat teminatı 
4500 liradır. 

2 - ElrsiltmC9i kapalı nrf usuliyledlr. 
3 - Ebiltme Edirne ıatın alma ko -

miıyonu binasında 20-11-939 saat onda ola
caktır. Teklif mektuplan ıut 10 da lı:o
n1iıyona teılim edilecektir. 

4 - Şartnameyi görmek lıtiycnler her 
ıtUn iı saatinde komiıyona müracaat et • 
sinler. (5618) 15567 

Nohut olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma · Komisyonundan : 
1 -: 100 ton nohudun kapalı zarfla ek

siltmesi 2ı.11.939 saat ıs de Ankara LV. 
imlrliği ıatın alma koıniıyonunda yapı • 
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10000 lira ilk 
teminatı 7SOO lirac}ır. Şartname ve nümu • 
nesi komlsyon<la görillilr. içinde kanuni ve 
ticaret odıı.aı vesikaları da bulunan teklif 
mektuplarının saat 14 e kadar komisyona 
verilme:ıi. (S61S) 1S588 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliei Satm 

Alma Komisyonundıtn : 
1 - Komutanhb bağlı birlikler için 

200000 kilo buı..~run kapalı zarfla müna· 
kasası yapılacaktır, 

2 - Zarflar komisyona 21-11-939 sah 
günü saat ıo da verilmit olacaktır. Beher 
kilosunun muhammen fiyatı 12 kuru~ 50 
santimdir. İlk teminatı 1875 liradır. İha
lesi aynı gtinde yapılacaktır. İıtcklllerin 
belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna gelemeleri. 

(S698) 15635 

Zeytin yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Komutanlığa bağlı birlikler için 

58000 kilo zeytin yağının kapalı zarfla mU
nakaaası yapılacaktır. 

2 - Zarflar komisyona 22-11-939 çar • 
eamba günü ıaat ı0.30 da verilmi;ı olacak
tır, Beher kilosunun muhammen fiyatı 
42 kuruştur. İlk teminatı 1827 liradır İ • 
balesi aynı gÜnde yapılacaktır. İstekİile • 
rin belli gün ve aaatte Fmdıkhda komu • 
tanlık satın alına komlıyonuııa gelme • 
leri. (5699) 15636 

Pirinç ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor birliklerinin pirincine verilen 

fiyat yüksek ıtörüldtitünden paazrlığa ko· 
nulmuştur. 

2 - İhaleal 20-11-939 pu:artcsi günü a&• 
at 11 dedir. 

S - Muvakkat teminatı 2063 llradu. 
fsteklllerin muktlr &ilnde Çorluda kor sa
tın alma komisyonuna milracaatları. 

(5786) 15723 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Açık eksiltme ile 9100<J kilo a~a 

alınacaktır. Eksiltmesi 21-11-1939 sah CÜ· 
nü saat ıs de yapılacaktır. Arpanın tah • 
min edilen tutarı 4368 lira ve ilk teminatı 
327 lira 60 kuruştur. Arpaya ait evsaf ve 
şartname her ıün Kastamonuda askeri sa
tın alma komisyonunda görülebilir. İstek
lilerin belli gün ve saatte Kastamonu U• 
keri satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(5850) 15835 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale müıı;tahkem mevki Geli· 

bolu ıarnizonu kıtaatı ihtiyacı için kapalı 
zarfla ıo0.000 kilo aığır eti eklliltmeye ko
nulmuş!ur. 

2 - İhalesi 1-12-939 cuma günü saat 11 
de Çanakkale müstahkem mevki satın al
ma komiayc>nunda yapılacaktır. 

3 - Sığır etinin beher kilosu 25 kunıı· 
tan 37SOO lira kıymet takdir edilmiştir. 
Muvakkat teminatı 2812 lira 50 kuru~tur. 

4 - Taliplerin muvakkat teminatları ve 
ticaret vvikalari ile birliklikte muayyen 
günde ihale saatından bir saat evel komls· 
yona müracaatları. (S90S) ı5841 

uru s 
kuruştur. Üç bin iki yüz yirmi iki Ji. 
ra yetmig iki kuru§tur. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 242 
liradır. İki yü.z kırk iki liradır. 

4 - Eksiltme 30 ikincite1rin 939 
perıembe gilnil aaat 15 te Ankara ad
liyesinde toplanacak satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. 

5 - Fennt ve huausl prtnamesi, 
keşif evrakı ve yapılacak işin krokisi 
Ankara C. müddeiumumiliğinde gö
rülebilir ve izahat alınabilir. (5865) 

1580S 

fen memuru ve desinatör 

ah nacak 
Adliye Vekil etinden 

Ceza ve tevkif evleri umum müdür
lüğüne 2ıo ve ı 70 lira ücretli iki fen 
memur~ ile 140 lira ücretli bir desi -
netör alınacaktır. İsteklilerin evrakı 
müsbitelerile birlikte ceza ve tevkif 
evleri Umum Müdürlüğüne müraca
at etmeleri il.in olunur. (5891) 15840 

D. DEMIRYOLLARI 

150 ton karpit ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis· 

yonundan ı 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 
250 ton karpit 25 - ıı. ı939 pazertesi 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1762,50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da Malzeme dairesinden, Haydarpa • 
şada Tesellüm ve aevk ıefliğinden da-
ğıtılacaktır. (5696) 15708 

20 ton karpit ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia

yonundan : 
Muhammen bedeli 7000 lira olan 

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

Bu işe girmek istiyenlerin 52S lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay
nı gün aaa ı4 de kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa.
da teaellllıu ve acvk teflifindcn dafı-
dılacaktır; (5780) 15761 

Memuriyet imtihanları 

hakkında 

D. O. Yolları Umum Müdürlü
ğünden: 

16. 10. 939 tarihinde Ankara, İs
tanbul ve İzmirde yapılan imtihanlar 
neticeıoinde tam numaranın 2/3 nis
betinde not alanların isimleri yukarı
da yazılı yerlerde istasyon ilan ma
hallerine asılmıştır. 

Bunlar arasından münhal nisbe· 
tinde ikl'nci bir şifahi tefrik imtihanı 
yapılmak üzere 20. ı 1. 939 tarihinde 
saat ıo da Ankarada zat işleri müdür
lüğüne, İzmir ve İstanbulda İzmir ve 
Sirkeci işletme müdürlüklerine mUra 
caat etmeleri ilan olunur. (5818) 

ıs798 

ANKARA V ALILIGI 

Şose tamiri 
:Ankara Valiliğinden : : 

Ankara - Kırşehir yolunun 32 + 500 
- 36 + 800 üncü kilometrelerinde ya
pılacak (19354) lira (61) kuruş keşif 

bedelli şose tamiri ve noksan imaHltı 

sınaiyenin yapılması i~leri 7-12-939 
perşembe günü saat ıs de Vilayet dai
mi encümeninde ihalesi yapılmak üze· 
re kapalı zarf usuliyle ebiltmeye ko
nulmuştur. 

Muvakkat teminatı (ı45ı) lira (60) 
kuruştur. 

İsteklilerin; teklif mektuplarını, 
muvakkat teminat makbuzları, ticaret 
odası vesikaları ve bu işe ait vilayet 
makamına ihale tarihinden 8 gün evel 
istida ile müracaat ederek alacakları 

fenni ehliyet vesikalarıyla birlikte yu
karda adı geçen günde saat 14 de ka -
dar daimi encümen reisliğine verme -
leri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa müdürlilğünde görebile -
cekleri. (5837) 15838 

ANKARA BELEDiYESi 

Satahk an kaz 
Ankara Belediye imar Müdürlü

ğünden : 
Duatepe'de kadastronun 285 inci a

dasının 4 numaralı parselindeki ahşap 
hanenin hedim ve tesviyei türabiycsi 
alacak şah&a ait olmak üzere enkazı 
muhammen bedeli olan yüz seksen li
ra ve 286 ncı adanın 33 numaralı pıır

Satıhk : 

Sııtılılc soba ve su tulrımbHı - 16-11-
939 peqcmbe günü beledlye de!Uiliye 

dükkinmda 5 No.lu Zonguldak sobasiyle in 
giliz su tulumbası satılacaktır. 4252 

Satılılc - Kavaklıdere İran sefaretine 
dönen tahtalı köprü tam karşısında asfalt 
üzerinde 20 cepheli ı040 M. 2 arkası yeşil 
saha Ap. elverişli Senayi C. 82 No. ı953 T. 

4263 

Satılık otomobil - Plymouth marka, 
ı937 modeli, 6 silindirli, lüküs karoserli, 
iki kapılı, heniiz 20.d'oo km. yapmış, pyet 
iyi kullanılmıt;tır. Adres: İsveç ııefaretha
ncsi, Tel: 6644. 4266 

Satılık - Kooperatif arkası dört yol 
ağzı altında kahve üstün.de dörder odalı 
iki daire buh.uıan iki daireli b ina satılıktır. 
Kapıcıya müracaat. 4273 

Sııtılık apartman - Bahkpazannda pi -
yru;aya yakın 4 daireli 240 lira inıtlı ayrıca 
bir apartmanlık aNalı % de 4-0 borçlu Tel. 
2406 B:ıyram C. No: 1 4288 

Satılık apartmanlar - Cebecide munta
zam iratları olan 2, 3, 4, 6, daireli banka
ya borçlu Tel: 2406 Bayram caddesi No: 1 

4289 

Satılık evler - Ankaranm her tarafında 
ahşap beton evler Tel:. 24-06 Bayram cad
desi No: 1 4290 

Satılık arsalar - Yeniıehir, Cebeci, Mal 
tepe, İstasyon anıkalarmda ucuıı: ve iste
nilen ebatta Tel: 2406 Bayram caddesi 
No: ı 4291 

Satılık arsalar - Demirtepede Bakan • 
hklara çok yakın 300 - 400 metre arasın
da yeni panclll çok ucuı Tel: 2406 Bay • 
ram C No: 1 4291 

selindeki evin enkazı ise yirmi lira ile . Sııt~lı~ motosikl~t .- Yolculuk dolayı -
"la tarihinden itibaren on bes gün sırle ıkı z~nıanh (Vıktorya Hans) moto_r. 
ı n :r. 1 Dır nıotosıklet acele satıhktır. Yen.lsehır 
müddetle açık artırmaya konulmuştur. Kazım Özalp cad. No: 44 birinci kat. B. 
İhalesi 24 - 11 - 939 Cuma günU saat 1 Avniye müracı:ıat. 42'96 

~5 de 1~ .M~dürlüğünde _yapıla~ • Satılık o_tomobil - Pontiac marka 935 
gından talıplerın % 7.5 temınatlarıyle modeli, iyı halde, adres Çıkrıkçılar- yoku
müracaatları ilan olunur. (S779) 15720 şu Şen Yurt ap. N. 8 her gün öğleye ka • 
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Satıhk an ... az 
Ankaar Belediyesi lr..ıer Müdür

lüğünden : 
Duatepede kadas tronun 285 inci a

adasının 26 numaralı parselindeki ah
şap hanenin hedirn ,.e tesviyei türabi
yesi alacak şahısa ait olmak üzere en
kazı muhammen becleli olan altmış lira 
ile ilan tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle açık nrttırmaya konulmuş -
tur. İhalesi 25-11-939 cumartesi günü 
saat 11 de imar müdürlüğiinde yapıla
cağından taliplerin %7.5 teminatlariy
le müracaatları ilan olunur. 

(5807) 15752 

Kamyon sahiplerinin 

nazan dikkatine 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Şehir dahilinde ve civarında

ki yollarda seyrü sefer eden ve istiab 
hadleri iki tondan fazla olan kamyon
lar admi iki ton yük tnşıyabileccklcr 
dir. • 

2 - Bu mikdardan fazla yük taşı
yan kamyonların aahip ve şoförleri 

cezalandırılacaklardır. 15791 

Satılık enkaz 
Ankara Belediyesi lmar Müdür

lüğünden : 

Kiralık : 

Kiralik oda - Yenişehir Atatürk Bul· 
varında aile nezdinde kııloriferli, mobil -
yalı ve tam konforlu güzel bir oda kira • 
hktır. Gazetemiz ilan memurluğuna mUnı· 
caat. edilmesi. 

Kiralık apartman - Geniş 4 oda v.s. 
Sabit 2 eardrop, 1 büfe tam konfor cihaz 
ve tesisntı fevkalade nezaret. İç Bakanlık 
karşısı J{ızılırmak sokak 4 Tel: 6046 4ô!6 

Kiralık Jr.onforlu daireler - Yeni5chir
de Yüksel caddesinde Mimar Kem&l mek
tebi lı:arııısmda 'Yt!nİ yatıılan apartmanın 
hcı;or odalı ve her tlirlil mocfem konforu 
hav.i kaloriferli dair(''~i kiralıktır. Her 
KÜn saat ıo illi ı8. Telefon: 2497 4109 

Kirnlık ucuz daire - Maltopede iki o
da bir hollü kullanışlı bir daire kirnhktır. 
Görmek için Maltepı; sebzeci Rüştüye fiat 
için telefon 1440. 4176 

Kiralık - Jandarma ve Polis enstltUsli· 
ne ve Dikm~ nsfaltına pek yakın Turağay 
apartmanında kiralık daireler içindektlere 
müracaat. 4183 

Devredilect>k Telefon ve kıra/ık dükkan 
- Postane caddesi No. 43 görmek için ya
nındaki saatçiye, görüşmek için Telefon: 
3753 4189 

Kiralrk ev - Çankaya caddesinde tem • 
yiz mahkemesi karşısında 29 numaralı 7 
oda, 2 banyo, aynca hizmetçi odaları olan, 
kaloriferi ve garajı bulunan bir ev kira
lıktır. Nafıa veklileti sular idaresinde 
mühendis Bay Remziye müracaat edilme
sL 4207 

Ucuz kir/ık dairel~r - Yenlliehİr Yük -
sel caddesi yanında Adakale sokaiında ı6 
No.da Şefik Bilkur Ap. 3 oda ı hol ve 
balkonlu yeni daireler 40-S5 liraya 4213 

-7-

Küçük ilôn şartlan 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 
Bır defa içıa !JO Kuruş 
llu defa içia 50 Kuruş 
Üç defa ıçıa 70 Kuruş 
Dört defa ıçin 80 Kuruş 

Devamlı ldiçük ilinlardan her do
fası için ıo kuruş ılınır. Mesela, 
10 defa neşrcdilectk bir ilin lçiıı 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay -
lık olmak üzere her satır, itelimc 
aralarındaki boşluklar milstcana, 
30 h:ırf itibar cdilmi;ıtir. Bir kü • 
çük illin ı20 harften ibaret olma• 
lıdır 
Dört satırdan {azla her satır lçbı 
beher ıcferine aynca on kunıı a
lınır. 
Kllçük l!Snların 120 lıarfl geçme
mesi lizımdır. Bu miktarı ltÇllD 
ilanlar aynca pul tarihine tlbl • 
dir. 

Kiralıi daire - 4 oda aynca bir hol. 
ve sandık odası, konfor, ıııht, fiyat ny -
ıun. Demirtepe köprü ilerisi Ayla aolca.k.. 
Ulaıı apartmanı. 4264 

Kiralrk dair~ - Y enitdıirdc tren köp. 
rüsü yanında Telgaza giderken Almaç a
partmanında üç oda bir hol tam konforlu 
çok ucuza frraattır. 4265 

Kiralık oda - Yenişehirde Bmciler 
caddesinde 66 numaralı evin ikinci katında 
balkonlu, geniı ve ferah bir oda kin.tık -
tır, möble de verilebilir Telefon 2406 

4268 

Kirslılc güul odalar - Güven meydanı
na yakın havadar güzel manzarah ıtün~li 
müsait kira ile. Selanik caddesi No: 16 

4274 

Kiralık - Polis enstitüsii Ye Maltepe 
arkasına tesadüf eden 1239 ada 2 prselde 
üst kat üç oda kiralıktır. Alt kata müra -
caat. 4277 

KiıalrJr. oda - iolakanlıklara •c Ata.tiirk 
Bulvarına çok yakın mevkidedir. MalCimat 
için meşrutiyet caddesi Yenik.alık: aokn.k 
9 numaraya miiracaat. 4281 

Kiralık - Bahçeli evlerde altı odalı her 
tüdü konforu mevcut müccddct 30 numa
ralı hane kiralıktır. Tel: ı287 ye müra -
caat. 4293 

Kiralık daire - Yenişehir Demirtepe 
Urunç sokak No: 1 • 2 apartmanın birinci 
katı. 4 oda, hol, banyo v.s. konfor. Her za. 
man görülür, Telefon: 1348. 4294 

Kiralık - Sıhiye Vek. civan otobüs 
i•rajı ltareısı Cebeci asfaltmda yeşil sa -
haya kaı"Jı fevkallide manzaralı tam kon
forlu yeni yapılan san renkte Ap. daire -
!eri. Ankara müddeiumumi muavini Ra • 
miz'e veya kapıcıya müracaat. 4295 

Kiralık - Garaj ve imalathane olmıya 
elvcri!ili geniş depo. S&nayi caddesi 26 nu
maraya mUraca:ıt, T-cl: 1556 4297 

Kiralık - Aile nndiııde bir bay veya 
bayan için &ilzel bir <>& kiralıktır. Ban • 
yo elektrik soba dahil aylığı 22 liradır 
Sıhiye vektleti karşısı Çagatay sokak 
Yukarruç Ap. No: l 4298 

Kiralık - İki oda miistakil konforu ta
mam Maltepe lmalltı Harbiye evleri ya
nında Maltepe bakkaliyesi Abdullah Uza. 
la müracaat. 4300 

Kiralık oda - Aile yanmda Işıklar cad
desi Güzeller sokak Onuncu yıl apartıma
nı son kat. 4301 

Kiralık - Müstakil 1 veya 2 oda bayan 
için kiralıktırı Öı.en pastanesi sırasında 
No: 60 Duya! mağazasına mliracaat. 4303 

Kiralık - 2 oda 1 hol kalorifer sıcak ıu. 
Tam konfor. Bakanlıklar kal"fısı Belçika 
ıefareti arka bılhçeıine bitişik No: 46 Ka
ranfil sokak Tel: 3S92 4304 

Aranıyor : 

Arıınryor - Bahçeli evlerden D, 4, C. 2, 
D. 2 tip ev alınmak isteniyor. Devretmek 
istiyenlerin Halil Naciye müracaatları. 
Tel: 1230 4241 

27.11.1939 pazartesi günü saat 16 da 
Ankarada Nafıa Vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da İstanbulda gümrüklü ve montajlı 
olarak tamamen buharlı yahut tama
blen mazotlu ve yahut kısmen buhar
lı, kısmen mazotlu olarak teslim şar
tiyle atat ve yedekleriyle beraber bu
harlı silindirin beheri 8500 ve gene a
lat ve yedekleriyle beraber mazotlu si 
lindirin beheri 8250 lira muhammen 
bedelli 10 adet yol silindirinin pazar
lık usuliyle eksiltmesi yapılacaktır 

Tevhit semeri alınacak 585 Ml. Meıe azman ahnacak 

Eski Kurtuluş istasyonu civarında 
kadastronun 1310 ıincu adasının 3 nu
maralı parselindeki hanenin enkazı 

muhammen bedeli olan yüz elli lira i
le on beş gün müddetle açık arttırma
ya konulmuştur. İhalesi 4.12.939 tari
hine miisadif pazartesi günü saat ıs 

de İmar müdürlüğünde yapılacağın
dan taliplerin % 7.5 teminatlariyle 
müracaatları il§n olunur. (5885) 

Kiralık - Y enişehirde, vekaletlere ya-
kın, bavaç.azı, su, elektrik üç oda ve hollü Arnıyor - 2 odalı daire Yenişehir Çan
daireler. Ozenli sokak Tel. 31529 4222 kaya ar11ındı, kalorifer banyo v.11. Müra-

caat: S. Reyman P. K. 41 4267 

Eksiltme şartnamesi ve teferrliatı 
425 kuruş bedelle malzeme müdürlii
lUnden alınabilir. 

Muvakkat teminat: 
İsteklilerin buharlı veya mazotlu o· 

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

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
lartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün Slat 16 da mezkur kom!s
>'0nda hazır bulunmal:.rı lazımc!ır. 

(5801) 15765 

D. D. Yolları Satın Alma Komia-
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ordu hayvanatı için pazarlık ıu - yonundan : 

retiyle bin &det tevhit ımıeri yaptmla • ı 7650 lira muhammen bedeli olan 
caktır. 

2 - İhaleıi 20-11-939 pazartesi cünü 13· 
at ıs de 1zmirde kışlada İzmir levazım a· 
mirliii satın alma komisyonunda yapıla • 
caktrr. 

3 - Tahmin edilen tutarı 20000 liradır .• 
4 - Teminatı katiye akçası 3000 lira -

dır. 
5 - Evnf ve nümunesi her gUn komis· 

yonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika ıtöatermek mecbu
riyetind-:dirler. 

7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sa
yılı kanunun iki ve üçüncü ma.ddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi· 
natlariyle birlikte ihale aaatmdan eve) ko-
misyona müracaatları. (5906) ıS842 

Pirinç ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A'm1'l Komisyonundan t 

585 M 8 me~e azman kapalı zarf uıau
liyle mübayaa edilecektir. Bu ıgın 

muvakkat teminatı ı323,75 liradır. 

1S837 

Kaplanlı suyu 
Münakasa 1.12.ı939 cuma günü saat 

ıs de Sirkeci'de 9. işletme binasında Kaplanlı suyunun Ankarada yegıi· 
A. E. komisyonu tarafından yapıla- ne satış yeri Hal civarı yeni hamam 
cıktır. İsteklilerin ayni gün saat 14 e karşısında 3 No. lu depodur. Sayın 
kadar kapalı zarflarını komisyona müşterilerimizin bu adrese veya 2249 
vermeleri lazımdır. Şartnameler para- telofona müracaat etmeleri rica olu • 
ıız olarak komisyondan verilmekte - ı nur. (5912) ı5844 
dir. (9389/5824) ı58ı2 

Çam tomruğu ah nacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarı aşağıda yazılı 1 ve 2 No. 

1ı listeler muhteviyatı çam tomruk ve azmanlar ayrı ayrı ihale edilmek üze
re 24-11-1939 tarihinde cuma günil saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka

ra'da İdare binasında satın alınacaktır. 

Ordu ihtiyacı için İzmir levazım Amir
liğince p1urbkla alınacak, olan 242000 ki· 
lo pirincin ihalesinden sarfı nazar edildi~i 
·ve ı8-11-939 ihalesi yapılmıyacar.ı alaka • 

~-;:l""'H_H_A_T_V_E--IÇ_T_l_M_A_l_M_.-V-. darlarm maıac"J~~~mak ilzere ilan o~~~~~ Bu işe girmek istiycnlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalar ve tekliflerini aynı gün saat ı4,30 a kadar 

komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

ı<onferans verilecek 

1 
Anknar MerJ~ez Hıfzıssılıha. Di 

I'~ <törlüğünde:ı : 
n .. İkinci teşrin 20 inci pazartesi gü
cl u Merkez Hıfzıssıhha Mües.>esesin· 
rn\saat 17,30 da Prof.Dr. Server Ka · 
'i·.1 ~okgöz tarafından Richettsialar 
'i - Rıchettsioselar üzerine konferans 
c Crilecektir, Meslekta§ların teşrifi ri-
a olunur. (5897) ısS39 

ADLiYE VEKALETi 

İnşaat ve tôdilôt 
Ankara Adliyesi Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Ankara adliyesi ağır ceza mah 

kemesi ııalonu Ankara nafoısının yap
mış olduğu keşfine göre değiştirile
cektir. 

2 - Muhammen bedeli 3222 lira 72 

Şartnameler 511 kuruşa Ankara, Eskişehir, İzmir ve Haydarpaşa vezne· 
lerinde satılmaktadır. (5G87) 

Metre mikabı 
Liste Muvakkat bedeli Muvakkat teminat 
No. Malzemenin ismi Lira K. Lira K. 

ı Çam tomruk takriben 5071, 599 m 1 

muadili 11700 adet 3S 00 1012S 30 
2 Çam azmanı takriben 2377 n. 

muadili 5300 adet ~3 00 6360 55 
15694 

Bayan için kiralık oda - Kazım Özalp 
Cad. aile yanında kalorifer, sıcak su, e • 
le!rtrik, soğuk su dahil kiralıktır. 3924 te
lefona müracaat. 4227 

Kiralık - Jandarma enstitiisü yanında 
vekfiletlere 5 dakika mesafede asfalta ya
kın yeni yapılan Koçak Ap. 5 :ser od:ılı da
ireler 30 • 45 lira içindekilere milracaat. 

4231 

Kiralık - Devren ucuz fiyatla 3 oda, 
hol, banyo elektrik havaıa:rı, Baka.nhkları 
5 dakika mesafede Rus sefareti arkasında 
203-1 Vasfi apartmanı. 4233 

Kaloriferli lıiralılc odalar - açıldı. İn -
hisarlar müdürlücü arkasındaki kö~ede 
Pansiyon palasa müracaat. 4234 

Kiralık 2 şer odalı 2 dain - Bakan -
lıklarda Belge sokakta 4 numaralı apart -
manda. Çankaya caddesi 35 mt. otobüs 
durağına 2 dakika mesafec Tel: 6ı69 4242 

Kiralık daireler - Maltepe Ustün so -
kıkta 3 oda bir holden ibaret fevkalade 
manzaralı ve konforlu 3 daire alt kattaki
lere miiracaat. 4244 

Kirıılık daireler - Üç oda bir hol ban. 
yo mutfak müsait fiyatlarla kiralıktır. Me3 
rutiyet caddesi üzerinde Özenli sokak 11 
No. Apart. 4246 

Kiralılc - Yeniıehir Kutlu arkaı;ı, Al . 
pay Türk sokak No. 12. Kömfirlük mutfak 
banyo ve holl havi 3 odalı daire kiralık · 
tır. 1'elefon: 2234 ve 3982, 4251 

Aranryor - Ehliyetli ev kadını ve ahçı 
aranıyor, İstckliyer Yuroslıvya ıefaret -
hanesine müracaatları. 4272 

iş arayanlar · 

iş auyor - Muhasebe; muzaa( Ye 
defter uıullerine aşina bir ıenç günde bir 
iki &aat çalışmak üzere i;ı arıyor. Ulusta 
Y.S. rumuzuna mektupla müracaat. 4196 

iş auyor - Türkc;e, almanca ve fran -
sızca bilen yazıhane ve ı;aire işlere tec • 
rübeli referans verebilen bir ~enç İli an
yor. Müracaat Ulus (B) rumuzuna mek -
tupla. 4243 

iş aranıyor - Londra üniversitesinden 
mezun bir türk genci hususi İngilizce, fran
sızca ders verecektir. Yeni Sinema üzerin
de Hayri Dilmana müracaat. Tel: 2ı81 

424-9 

iş auyor - İnıilizce, almanca bilen 
diplomalı bir alman mürebbiye çocuk ba. 
kım işleri anyor. Yenischir Atatürk Bul
varı No. 41 Viyana terzihanesine müra • 
caat. 4260 

iş 11uyor - Uzun seneler çalı~mı~ te<:· 
rübeli bir mak~ ııtar ie aramaktadır. Ulus'
ta (Makastar) umuıuna mektupiıı. ımr -
recant. 4!10t 

Kirıılılı: daire - Ulus meydanında Ko • 
çak hanında ı ci kotta biiro için bir daire ~Cebeci Hastanesi -
kiralıktır. Kaloriferi asansörü var. Kapı . 
cıya müracaat. 4258 Cilt. Saç ve Zıihreviye mütehassısı 

Kiralık daire - Yenişehir Demirtepc 1 
Ekonomi so!{, No: 2ı de 3 oda banyo mut- Dr. Kemal Ancan 
fak saire. ve balkon, Mıiracat D.D, yolları B 1. . . -· 
Macaza ııefi Tel: 1797 42S9 er ın Kılmıgınden mezun. 

Devren Jı:iralılc daire - Yenişehir o _ 1 rn .. •ık Sarayı karşısında Halıcı 
nuvtuk sokak No. 8 2 ci kat 5 oda sıı ire. P.!mD İbrahim A1>. Tel: 3101. 
İ~indekilerc müracaat,, 42CJ 
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Göz ayarından başka 11 lômbah 
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ayarr bozulmaz 2770 • TROP İ K modeli 

en mütekamil radyo ahizesidir. Fen bakımından diğer markaların 
hepsinden iki sene ileridedir. 
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P.H. 14 00, TELEF. ~'t616 

ViLAYETLER 

1 nşaot mü na kasası 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğün

den : 
1. 11. 939 çarşamba saat 15 te ka

palı zarf usuliyle eksiltmesi mukar
rer R. Hisar P. T. T. merkez binası 
inşaatı için toplanan komisyona, ke· 
şif ve şartnameleri dahilinde miiraca· 
at eden olmadığından kanunun 40 m· 
cı maddesi mucibince bu iş yeniden 
ve kaplı zarf usuliyle eksiltmiye ko • 
nulmuştur. Eksiltme 29. 11. 939 çar· 
şamba saat 15,30 da B. postahane bi
nası birinci katta P . T. T. müdürlüğü 
odasında toplanacak alım satım ko
misyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 21405 lira 16 kuruş. · 
muvakkat teminat 1605 lira 39 ku· 
ruştur. 

İsteklilerin mukavele, eksiltme lıa· 
yındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri proje keşif hülası:ısiylc 
buna müteferri diğer evrakı 107 ku· 
ruş mukabilinde almak ve muvakkat 
teminatını yaptırmak Ü?:ere çalı~ma 

1 
günlerinde mezkür müdürlük idari 
kalem levazım kısmına, eksiltme sa
atinden bir saat eveline kadar en az 
15,000 liralık bu işe benzer iş yaptığı
na dair idarelerinden almış olduğu 
vesikalara istinaden İstanbul vilaye
tinden eksiltme tarihinden en az se
giz gün eve] alınmış ehliyet ve 939 
senesine ait ticaret odası vesikası ve 
muvakkat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektuplarını havi kanu
nun tarifine göre hazırlanmış mek· 
tuplarını sözü geçen komisyon baş
kanlığına numaralı makbuz mukabi-
linde tevdi etmeleri. (9272) 5796 

15751 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
4. 12. 939 pazartesi günü saat 15 te 

İstanbul'da nafıa müdürlüğü eksiltme 
komisyonu odasında (1 6410.68) lira 

1 
keşif bedelli Guraha hastanesi dahili
ye an fi si bitirme işleri kapalı zarf u
suliyle cksiltmiye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş· 
leri genel, hususi ve fenni şartname· 
leri, proje keşif hülasasiyle buna mü· 
teferri diğer evrak (83) kuru~ muka
bilinôe dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (1231) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az bir taahhütte (15000) liralık bu işe 
bcnrer i§ yaptığına dair idarelerin· 
den almı§ olduğu vesikalara istinaden 
İıtanbul vilayetinden eksiltme tari
hinden (8) gün evci alınmış, ehliyet 
ve 939 yılına ait ticaret odası vesika
larını havi kapalı zarflarını 4. 12. 939 
pazartesi günü saat 14 e kcıdar Nafıa 

l. iS BANKASI 
1940 Küçük cari hesaplar 
rİKRAM İ YE PLA NI 

Ke9ideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, l · Ağustos, 1 lki-nciteşrin 
tar ihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil edileceklerdir. 

.., ............. 1940 i K RAM i YELER i . ............... . 
1 Adet 2000 Lirallk = 2000. 

3 il 1000 il = 3000. 
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12 

40 

il 

il 

il 

il 

500 il 

" 
il 

il 
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--

3000. 
3000. 

4000. 

== 3750. 

Lira 

" 
il 

il 

il 

il 
müclürlüğilne vermeleri. (5814/ 9319) 

, ,, • ' 15806 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikalara 

müessesesi Müdürlüğünden : 

Fabrikalarımız istihsalôtından · 
Pik demir 
Kok 
Ham Katran 
Yol katranı 
Zift ' 1 

Kreozot Yağı 
Benzol 
ince ve Orta Nafta 
Ham Naftalin 
Kok Tozu 

satışa çıkarılmıştır. 

· Un sade \J 

yagı ve 
Çanakkale Jandarma Birinci Alay Satın Alm a Komiıyonundan 

Cinsi Kilo Tutarı Muvakkat T. İhale tarihi giinli saati ıekli 
L r. Kr. Lira Kr. 

Ekmeklik un 567000 70875 00 4793 75 27-11-939 pazartesi 15 de kapalı 
Sadeyağı 20000 20000 00 1500 00 .. .. .. .. 

ı - Çanakale birinci J. alayının 1-11-939 tarihinden 31-8:940 tarih!?e .kada~. on 
aylık ihtiyacı bulunan yukarda yazılı iki kalem erzakların hızasında gosterılen .run • 
]erde Çanakkalede J. ikinci tabur karargt hında teşekklil eden satın alma komııyo • 
nunda eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektuplan ihale günü saat 14-e kadar komisyona teslim e· 
ti1r.ıiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
4 - İç ve dış zarfları sahibi tarafından temhir edilmiş olacaktır. (9152.5715) 15741 

Kan, Kuvet, iştiha şurııbü 
FOSF ARSOL, kanm en h ayati kısmı olan kırmızı yuvarla 

cıkları tazeliyerek çoğaltır. Tatlı b ir iıtah temin eder. Vücuda 
devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi 
buhranlan, uykuıuzluğu ve fena d ütünceleri giderir. Muannit 
inkıbazlarda, barıak tembelliğinde, tifo, grip, za türrieye, sıtma 
nekahetlerinde, bel gevıekliği ve a demiiktidarda ve kiJo alma k · 
ta ıayanıhayret faydalar temin eder. 

FOSF ARSOLO, diğer bütün kuvet şuruplarından l!yıran 
baılıca h assa ; devamlı bir ıurette kan, ku· 
vet, İflah lemin etmesi ve ilk kull ananla rda 
b ile teıirini de rha l göatenne~idir ••• 

Sıhat Vekaletinin resmi müıadeaini haizdir. H er eczanede 
bulunur. 7278 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci GÖZ Hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Glilhane hastanesi 
sabık ıöz ba, muavini . Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 Tel: 3592 4306 

ZAYlLER 

Zayi - İstanbul Slileymaniye Nlifuı me
murluğundan aldığım nüfus kağıdımı kay -
bettim. Yen isini alacağım.dan eskisinin 
hükmü olmadığı ilin olunur. Yenişehir Se
lll.nik caddesi No: 53 de İsmail Hakkı oğ
lu 1288 doğumlu Mehmet Ali Kırkbeı 

4285 

Zayi - İş Bankasındaki 30260 • 124513 
numaralı küçük cari hesabımda kullandı -
fım tatbik mühürümü kaybettim. Yenisini 
çıkartacağımdan eskisinin hUkmü olmadı • 
ğı ilan olunur, Ankara Atıfbey mahallesi 
No: 64 hanede Hafize Kaçmaz. 4287 

Zayi - 333 senesinde Akçaşehir rüştiye
sindcn alarak Bolu sultanisine kaydolun -
duğum phadetnamem zayi olmuştur. 
Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmiı 
olmadığı ilin olunur. Celalettin Özdinçer. 

4299 

il 
............................................................................... - .............. .._..ı 

Türkiye lı Bankasına para yatırmakla yalnız para birik
tirmi§ olmaz, aynı zamanda taliinizi de denemiı olursunuz. 
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U L U S - 2'0. inci yıl. - No: 6570 

İmtiyaz S ahibi 
l sk enJer Artun 

Umumi Ne~riyatı l dare Eden 
Yazı lşleri Müdürü 

Mümtaz Fa ik FENlK 
MfieneH Mudilrüı Nasi t ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

YENİ SİNEMA 
BU GÜ N BU GE CE 

Mevsimin en güzel eserlerinden 

Çıkmaz sokak 
Baş Rollerde 

Corinne Luchaire - Annie Ducaux 
Bir aile lııci11.s1nm iç yüzünü tasvir 

eden uki ve hı'ssi olduğu kadar 
heyecanlı bir mevzu 

Seanslar 
14.45 - · 16.45 - 18.45 - Gece : 21 de 

10 ve 12 de Ucuc Halk Mat ineleri 

HALK SİNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

Haltının yegane kahkaha filmi 

LOREL • HARDİ 
H AR BE GİDİYOR 

T ürkçe S öz/ü 

İlaveten 
EN SON DÜNYA HABERLERİ 

Seanslar 
14.30 - 16.30 - 18.30 

Gece : 21 de 
10 ve 12 de Ucuc Halk Matineleri 

SUS Si NEMASI 
BU GÜN GÜNDÜZ 

12.30 Matinelerinden itibaren 
Türkçe Sözlü 

LOREL-HARDİ 

HARBE GİDİYOR 

1 Uiveten 
EKLF.H JURNAJ~ 

Seaııs'ar 
lZ.30 - 14 - 16 - 18 - Gece : 20.30 da 

MARİF. AUT01NF.TT E 
Türkı;e sözlü kop:;csi 

yalnıı 10 ucuz mnt t:"..csindc 
costerilecektir. 
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