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BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE 

Nutuk saat onbeşte Ankara 
radyosiyle memlekete neşredilecek 

7 nisan pazartesi günü, fevkafade devresi
nin ilk toplantısını yapmış olan altıncı Bü
yük Millet Meclisi, evelki pazartesi günkü 
son toplantısında 1 teşrinisanide davetsiz o
larak içtimaı karar altına alıruştx. 

Büyük Millet Meclisi, bugün saat on beşte, 
Reisicümhurumuz, Milli Şef İnönünün mühim 
bir nutuklariyle açılacaktır. Bu toplantı, altın
cı Büyük Millet Meclisinin ilk içtima senesi
dir. Çok mühim olan nutuk, Ankara radyosu 
ile bütün memlekete verilecektir. 

Ruznamede, meclis riyaseti ve riyaset di
vanını teşkil eden reis vekillikleri ve diva:ı 
katiplikleri seçimi vardır. Meclisin, önümüz -
deki pazartesi günü toplanarak encümenleri 
s~ç~.es.~ mu~temeldir. Umumi katiplik, beşin
cı Buyuk Mıllet Meclisinin intihabı yenileme 
kararı vermesi Üzerine hükümsüz kalan fakat 
altıncı Büyük Millet Meclisinin teşekkülü ü
zeı;-ine hükümet tarafından müzakeresi talep 
edılen kanun layihalariyle, fevkalade toplan
tı devresinde sunulmuş olan layihalara ait en
cümenler ruznamesini tanzim etmektedir. 

Yeni MeclislrM·· t kal usa ı grup 
açılırken idare heyeti 
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Baıvekilimizin 

f eıekkürleri N.A.KÜÇÜKA 
Ankara, 31 a.a. - C. H. P. 

Müıtakil Grupu Reis Vekilli
ğinden : 

Yeni Ticaret Vekili B. Nazmi 
Topçuoğlu 

Ticaret Vekili sıhhi 

sebepten istifa etti 

B. t~aımi Top~uoğlu 

Ticaret Vekili oldu 
Ankara. 31 a.a. - Bir müddettenbe

ri rahatsız bulunan Ticaret Vekili ve 
Antalya mebusu Cezmi Erçin, hasta
lığının devamına ve tedavi ihtiyacına 
mebni vekalet vazifesinden istifa et
miş ve yerine Aydın mebusu Nazmi 
Topçuoğlu'nun tayini yüksek tasdika 
iktiran eylemi§tİr. 

Yeni vekil 
Yeni vekil, 1888 de Aydında doğ

muştur. Tahsilini mü1kiyede bitirmiş; 
ticaret ve iktısatta ihtisas yapmıştır. 
Aydın zirai satış kooperatifleri idare 
meclisi reisliğini ifası sırasında mc -
bus seçilmiştir. Ticaret ve ekonomi iş~ 
]erindeki ihtisası dolayısiyle BÜyük 
Millet Meclisi !ktısat Encümeni ra -
portölüğünü yapmakta idi. Kendisine 

Meclis bugün esas teıkili.t kanu
numuza göre ilk toplantısını yapı

yor. Beıinci meclisin intihabı yeni -
leme kararmdan sonra geçen müd • 
det içinde yeni meclisin faaliyeti, 
geçen devreyi tamamlıyan mütem
mim bir devredir. Yeni meclis kanu
ni devreıine bugünden itibaren gir· 

-..,.'""""=--="'ı'·•t'ır. ur mi etinin yÜ :;~k ira
desinin bir ifadesi olan yeni meclis 
çalışmasına, dünyanm girdiği son 
derecede buhranlı anlarda baılıyor. 
Bu meclisin hayatı, belki beıeriye· 
tin en tarihi zamanlan içinde geçe
cek ve türk milleti için bu ıene-

C_H. P. Müstakil Grupunun 
31. 1 o. 1939 tarihinde, Reiı 
Vekili lstanbul Mebusu Ali Ri.
ni. Tarhan'ın reisliğinde yapı
lan toplantısında, Türkiye Bü
yük Milld M ı; inin . . ... ı;. 
ma senesi için Müstakil Grup 
İdare Heyeti i.zalıklarma: Kon
ya mebusu Ali Rıza Türel, 
Muğla mebusu Hüsnü Kitapçı 
ve Rize mebusu Fuat Sirmen 

Ankara, 31 a.a. - Başvekil Doktor 
Refik Saydam, Cümhuriyetin 16 ıncı 
yıldönümü münasebetiyle yurdun her 
koşesinden gönderilen tebriklere te -
şekkürlerinin ve kaqılıklı tebrikleri
nin ibllğına Anadolu Ajansını tavsit 
buyurmuşlardır. 

1 
yeni vazifesinde de muvaffakiyetler 

............ _. .... ._.ll!ll'tJl~ll!!;!~~ t~mcnnl c de-'°li ı:. 

l d .. h. '·-- 1 ·-·=ektır. er e mu ım ~,...,. -b-.. ""k l" 
ı e bu kadar agrr ve uyu mesu ı· 

yetler içinde milletin en yeni itima
diyle ve taze heyecanla iı baıına 
gelen Büyük Meclis kendisinin o
muzlarında bulunan büyük vazife -
nin bütün geniıliğini tamamiyle 
müdriktir. 

Tatil devresi esnasında milletin 
içine giderek halkın bütün hissiya
tına yakından nüfuz eden millet 
vekilleri, milletin içtimai, iktısadi 
bakımdan muhtaç olduğu hususları 
nazandikkate alacak devlet mev -
zuatma yeni kanunlar ve yeni ka· 
rarlar ili.ve edecektir. Türk esas teı• 
kili.ima göre Büyük Millet Meclisi 
biricik kudret kaynağıdır. Türk 
milletinin kayıtsız §lt.rtsız hakimiye
tini temsil ve ifade eden bir mües -
aesedir. Büyük Millet Meclisi mef
humu, milli istiklali kurtarmak için 
açılan emsalsiz ve tarihi mücadele
nin doğurduğu ve milli bünyeye &on 
derecede uygun gelen bir makine 
oldu. Yirmi yıllık muntazam ve 
muttarit mesaisi ile uzun asırları 
aüratle keserek ıarkm ufuklarında 
yeni bir i.lem yarattı. içtimai haya
tınıızda olduğu kadar devlet idare
ıinde yaptığı büyük yeniliklerle 
türk milleti onunla hakkiyle iftihar 
edebilir. 

C. H. P. Umumi idare 

neyeti toplantısı 
C. H. Partisi Umumi idare 

Heyetinden : 
Cümhuriyet Halk Partisi U

mumi İdare heyeti; dün öğleden 
eve! mutat içtimamı yaparak 
Partiyi ilgilendiren meseleler ü
terinde görüşmüştür. 

Ziraat Vekilimizin 
reisliğindeki heyet 
Moskova' dan döndü 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Sovyet 

hükümetinin daveti üzerine Moskova 
ziraat sergisini ziyarete giden ve zi
raat vekilimiz B. Muhlis Erkmenin 
riyaseti altında bulunan heyetimiz 
dün gece geç vakit lstanbula dönmüş
tür. Bay Muhlis Erkmen kendisiyle 
konuşan gazetecilere Sovyet Rusya 
seyahatı hakkındaki intibalarını şöy
le anlatmıştır : 
"- Sovyet Rusya dönüşü intibala· 

rımı bir iki kelime ile anlatmak miim
kün değildir. Seyahat esnasında gör
düklerimden çok memnunum. Dost 
memlekette büyük bir hüsnü kabul 
gördük. Bundan dolayı çok mütehas
sisim. Moskova ziraat sergisini çok 
beğendim. 15 günlük seyahatimiz es
nasında bir çok istifadeli şeyler gör-
dük.,. 

B. Muhli• Erkmen yarın akşam An
kara'ya hareket edecektir. 

Mübalağa etmeden söyliyebiliriz 
ki: milli birliği, dahilde ıimdiye ka· 
dar görülmiyen huzur ve itsiyİf ve 
YÜksek sanayi hareketlerini temin 
etmekle beraber Akdeniz kıyıların· 
da ve Balkanlarda en kuvetli ve en 
tnüeııir bir sulh ve hanı imili ol
ınuıtur. Türkiye'nin iç politikada 
IÖsterdiği İsabetli karar ve dıt poli· 
!ikada da bilhaosa son zamanlardaki 
dü.rbinane hareketi bu büyük mÜ· 
e.a!jesenin ne kadar dikkat ve uya
nıklıkla hareket ettiğinin eüzel bir 
delilidir. Daima mc nlekel fikir ve 
hisaiyatından ilham alan Büyük çen hadiselerde pek güzel tebarüz 
Meclis milli menfaatler üstünde i· ettinniıtir. 

İtalya kabinesinde faşist 
partisinde ve büyük 

kumanda da değişiklikler 
Almanya ya büyük sempati hesliyen 

şahsiyetler İş ha ından çekildiler 

ldlila eden Fa§i.t Paı·tisi Genel Sekreteri Strace 
m~lli !ııyaletlerini giymİf dan ıözler ve dansörler araıında 

Roma, 31 a.a. - Aşağıdaki nazırlar 

istifa etmişlerdir: 
Korporasyonlar nazırı Lantini, 
Maarif nazırı Alfieri, 
Mübadele ve döviz nazırı Gagneri, 
Jı.1ünaka13.t nazırı 13cnni, 
Nafıa nazırı Gigli, 
Ayrıca ordu genel kurmay ba§kanı 

general Pariani, harbiye müsteşarı ge 
neral Valle ve başvekalet müsteşarı 

Midici del Vascello da istifalarını ver 
m'şlerdir. 

İstifa eden nazır ve miisteşarlar1n 
ve ordu genel kurmay başkanının 

yerlerine aşağıdaki zevat tayin olun
muştur : 

2&rni derecede titiz ve ihtimamlıdır. Herkes bir kat daha bilmeli ve 
Şu ha le göre başlarında Milli Şefi inanmahdı< ki Büyük Millet Mecli
o!tlug.u halde taze mesai devresine si Ü!5tÜne aldığı büyük mukaddes 
&L·e:n ır..eclisin bütün karar ve hare- vazifeyi ifa ederken daima kalb ve 
ket!erinde kendisini sevkeden biri - vicdanında bu endiıe hakim olacak 
cik l:lanhk ve tek rehber milletin ve devletin umumi siyaaetine her 
Yii!:sek menfaatidir. Bu husus Bü- zaman olduğu gibi _b~ t~rihi günler
~k. Millet Meclisinin zihniyetine de d.e aynı yolda hır ııtıkamet vere- J !t&!Ya 

bakım olan rörütü önümüzde ·~ ~tir. 

Korporasyonlar nazırlığına Ricci, 
Maarif nazırlığına Paolini, 

(Sonu 5 inci saı_lada) 

Yakında : 
iki yeni Romanın 

tefrikasına bqlıyonız 

.ıtarilerimiz bu yeni romanları
mızı da büyük bir zevk ve heye-
canla takip edeceklerdir. _J 

MeclisC. H. P. grupunda 
Meclis riyaset divanı 
namzetleri ve Parti 

grupu reis vekilleri seçildi 
Sonra Parti idare heyeti se~ildi 

Ankara, 31 a.a. - Cümhuriyet Halk Partisi Gnıp Riyasetinden 
tebliğ edilmiıtir : 

Parti Grupu Umumi Heyeti bugün saat 15 te Grup Reisi Ye Başv .. 
kil Dr. Refik Saydam'm reisliğinde toplandı. 

Baıvekil, altıncı B. M. Meclisinin yarın açılacak olan birinci i9-
tima yılı İçin Mecliı Reiıliğine Çankırı Mebusu Abdülhalik Renda'nın, 
reis vekilliklerine Aydm mebuau Dr. Mazhar Germen ve Bursa mebu. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Başvekilimiz 

Birinci Devlet Resim ve 
Heykel sergisini açtı 

Maarit Vekilimiz açış nutkunda 

serginin hususiyetlerini anlattı 

BCl§vekilimiz sergiyi açıyoı 

Maarif Vekilliği birinci devlet resim ve heykel sergisi dün 
Sergievinde güzel bir törenle Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 
tarafından açılmıştır. Serginin açılış töreninde Vekiller, Mebus
lar, Başvekalet müsteşarı, Vekaletler ileri gelenleri, şehrimiz· 
deki sefirlerden birçoğu, güzel sanatlarla alakalı seçkin bir ka-
labalık hazır bulunmuştur. (Sonu 5 ıncı sayfada) 

Dünya siyaseti ve 
Avrupa harbi 

karşısında Sovyeller 
B. Molotof dün Sovyet Meclisinde 
Moskova'nın görüşünü izah etti 
Moıkova, 31 a.a. - Sovyetler Birliği Ali Sovyetinin betinci 

fevkalade içtima devresinin Halk Komiserleri Heyeti Reisi ve Ha. 
riciye Halk Komiseri Molotov tarafından okunan raporun metni 
ap.ğıdadrr: 

Mebus yoldaşlar, son iki ay zarf•n
da beynelmilel vaziyette mühim de,i
şiklikler husule gelmiştir. Bu deği -
şiklikler Avrupaya ve aynı zamanda 
Avrupadan uzak memleketlere aittir. 

Bunu söyledikten sonra ehemiyet
leri kati bir mahiyette olan üç esaslı 
hadiseye i~aret etmek icap eder : 

Molotof'a göre iiç esaı!ı hadise 
1 - Evela Almanya ile Sovyetler 

Birliği münasebetlerinde husule ge -
len tahavvülü kaydetmek lazımdır. 
23 ağustosta Sovyetler Birliğiyle Al
manya arasında imza edilmiş olan a
demit~cavüz misakı iki memleket ara
sında senelerce müddet devam c tniş 
olan garri tabii münasebetlere niha
yet ver.niştir. Bazı Avrupa hük~met
leri tarafından her türlü ~ekillerle Sovyetler Birliği Halk Komiıer· 
körüklenmekte olan düşmanlık hissi ler Heyeti Reis; tıe HarU:qs 

(Sonıı S inci say_lıdıl . _ Halk Komi•eri B. Molotof 
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1 erın e 

azı icalar 
Dünyaya insan ya erkek ya dişi geldiği gibi, ya ev sahibi ya 

kiracı doğar. Birinci akıbet hiç kimsenin elinde değildir. Fakat 
diğeri, az çok "iradei cüziye" faslına girer. Yani biraz manevra 
kabiliyeti ile, kiracılıktan kurtularak, hiç olmaz~a kendi evinin 
Fahi~i ?lmak kabildir. Fakat ekseriyetle, kiracı kiracılığın se
fal~tınaen kurtulame.z. Hem de parayı veren yani müşteri vazi
yetınde bulunan, yani iştira kudretini temsil eden kendisi oldu-
v ' .eu halde ... 

Bundan dolayıdır ki, ekonomik organizasyonları inkişaf et
miş olan memleketlerde, kiracının, tediye edebileceği paraya 
göre, tasnifine doğru gidilmiş, fakat onun mi.iştcri vaziyetinde 
bulunmasındaki imtiyazlı ve hakim vasıf ile de fazla müddet 
mücadele edilemiyerek, gittikçe daha ucuz, daha konforlu ve 
<lah~ cJverişli ikametgahlar, emrine fımade tutulmuştur. 

Oyle ki, artık birçok şehirlerde. muslukları işlemiyen, gaz 
ocakları ve sobaları kiracı tarafından tedarik edilen, kalorifer
leri keyfe göre yanmrya başlıyan evler kalmamıştır. Ve hassa
tan, üç ı:.eneden, döre seneden aşağı icar mukavelesi kalmamış
tır. 

Bütün bunlar, hem kiracı ve ev sahipleri arasmdaki müna
seb:'!ti istikrara götürmüş hem hipotek kredisi ile hipotek faiz
lerini tanzim eylemiştir. 

Bizler Ankara'da, bir kere .. oda" mefüumuna bir türlü yak
laşamadık. Hala, meşhur yeni apartımanlanmız bi:- takım de
]ildcrin bir araya gelmesinden ibarettir. Bundan başka, kiralar 
alabildiğinedir. En acıklı hususiyet ise, her tarafta ev aksamın
d:ın madut olan avize, soba, gaz ocağı, döşeme muşambası v.s. 
gibi eşyanın kiracıya ait olmasıdır. 

Şimdilik, kiracı '1hahdrr. Ancak, bu halin uzun miiddet de
vam etmediği ve er geç, fena yapılmış yahut noksan tutulmuş 
ap:ırtımanlardan bizzat mal sahiplerinin zarar ettiği tecrübe ile 
Eabit olduğundan, ileriki nesiller için hayıflanmıya lüzum yok
tur. 

Burhan BELGE 

Yurdun muhtelif yerlerinde 

Büyük bayramda yapılan 

açış ve temel atma törenleri 
Cümhuriyetin 16 ıncı yddönümL kutlama merasimi ile 

birlikte yurt içinde açılışları veya temel atma merasimleri ya -
pılan kültür ve bayındırlık eserleri etrafında aldığımız mütem
mim haberlere göre, 

Çanakkale' de: ) 
Yenice kazasında yapılan hükümet 

komığının, Ezine elektrik aıantra.iının 
resmiküşadı ve Hamdibey, Kalkım na
hiyelerini Balıkesir • Çanakkale şose
sine bağlıyan yol üzerindeki büyük 
köprünün temel atma merasimi yapıl
mıştır. 

Vilayet merkezinde de bliyilk par
kın açılması yapılmıştır. 

KCl§'ta: 

Akşam kız sanat mektebi açılmış· 
tır. 

Samsun' da: 
170 bin liraya mal olacak Halkevi 

binasının temeli atılmış ve hava kuru· 
mu, Türkkuşu binalarının kil~at re
simleri yapılmıştır. 

Trakya' da: 
Lüleburgaz'da otel ve sinema bina· 

!arının, Gelibolu'da asri mezbahanın. 
Uzunköprü ve Yenice hükünıet ko
naklarının ve Saray ile Kırklare!i a • 
rasında dört betonarme koprı.inün \·e 
birçok köy mekteplerinin açılışları 

yapılmıştır. 

Tokafta: 

Dün yer yer yağıı oldu 
Dün şehrimizde çok bulutlu geçmiş, 

rüzgar cenubu garbiden 3 metre kadar 
hızla esmiştir. En yüksek sıcaklık 16 
derece olarak kaydedilmiştir. Yurd· 
da hava Karadeniz kıyıları, doğu ve 
cenup doğusunda kapalı ve yağışlı, 
diğer bölgelerde bulutlu geçmiştir. 
24 saat içinde yağan yağmurların ka· 
remetreye bıraktıkları su miktarları 
l{ocaeli'de 10, Uludağ'da 5, Yalova'da 
4, Bolu'da 1, Dörtyol'da 7, Elazığ ve 
Erzurum'da 15, Sarıkamış'ta 8, Zon -
guldak'ta 12 kilogramdır. 

Rüzgarlar bütün bölgelerde garp is

tik., .., .. tinden saniyede en çok 9 metre 

ka\..-• hızla eımiştir. En yüksek sıcak· 
lıklar Antalya'da 22, Dörtyol'da 23, 

Adana'da 25 derecedir. 

ULUS 

1%mir'de şehit polisler 

için tören yapıldı 
Baıka vilayetlere 

naklolunan 
komiserler 

İamir, 31 a.a. - İzmir'fn mUdafaaaı 1 
esnasında şehit düşmüş olan polisle. 
rimb: için Selvili mescitte Karakapı 
parkında yapılmış olan fibide önilnde 
diln bir saygı töreni yapılmış, vtrnyet, 
parti ve belediye erkaniyle bagta bir 
muzika bulunan asker, jandarma, po
lis zabıtai belediye müfrezeleri ve di
ğer teşekküller mensupları hazır bu
lunmuşlardır. 

Polis mensupları arasında yapıl· 
mış olan terfileri yazmıştık. Komiser
J uaviufü;inden komiser lir~ ~erfi e· 
denlerden bir kısmı bulundukları vi· 
!ayetlerden alınarak diğer vilayetlere 
tayin edilmişlerdir. Bunları sırasiyle 
yazıyoruz: 

Merasime istiklil marşı ile battan -
mış ve bunu takiben ihtiram resmini 
ifa eylemek ve bir dakika sükQt edil
mek suretiyle şehit zabıta memurları
mızın hatıraları t!ziı: olunmuı ve ibi· 
deye çelenkler konulmuştur. 

Ka raden i%de f1rt1na 
Hopa, 31 a.a. - 24 aaattenberi tid· 

dctli bir fıtına hükUm sürmektedir. 
Limanda bulunan Tarı vapuru iş 

yaprunadığından denize açılmıştır. 

Denizde yıllardanberi görlitmemiş az· 
gın bir fırtına bütün şiddetiyle de
vam etmektedir. 

Erzurum'da haı 
Erzurum, 31 a.a. - Dün geceden i· 

tibaren Erzurum ile mülhakatına kar 
yağmağa başlamıştır. Her taraf kar 
ile örtülüdür. Yağış hala devam et
mektedir. 

Tren biletlerinin doldurulma ve 
toplanma şekilleri 

Devlet demiryolları işletme umum 
müdürlüğü gidiş dönilş biletlerini ba
zı gişe nıemurlarının yanlış doldur· 
duklarıııı bazı kondüktörlerin de bi
letleri toplarken gidiş parçası yerine 
dönüş parçasını aldıklarını görmüş· 
tür. Umum müdürlük, parasını verip 
gideceği yer için bilet almış olan yol· 
cuların seyahatleri esnasında, memur
ların bu dikkatsizliği ylizilnden zarar 
görmemeleri ve müşkülatla karşılaş
malarını önlemek için yeni tedbirler 
almıştır. Umum müdürlük bu maksat· 
la teşkilatına bir de tamim yapmış ve 
biletlerin satışlarında tatbik edilecek 
usulleri, biletlerin yolculardan top
lanma şekillerini, biletlerin kontrol -
lerini tafsilatlı bir §ekilde bildirmiş· 
tir. . 
Sıtma mücadele mınta'kaıındaki 

gayri ııhi müesseseler 
Sıtma mücadele mıntakaları dahi

linde bulunan yerlerde tesis ve kü~at 
edilccc.k tu ,la, kir mit, k rI'' oca • 

larının meskun mahallere olan mesa -
fesinin sıtma kanununa göre tesbiti -
nin teşkilfıt olan yerlerde mahalli sıt· 
ma mücadele tabipleriyle birlikte 
müşterek bir raporla yapılması karar
laşmıştır. 

Mesut bir doğum 
Arkadagımız Ercliment Ekrem Ti

lu'nun oğlu spor muharriri ve toprak 
ofisi memurlarından Muvakkar Ta
lu'nun bir kızı dünyaya geldiğini ve 
adının Feriha Çiydem konduğunu 
memnuniyetle haber aldık. Genç ar· 
kadaşımızı ve ikinci defa büyük baba 
olan Ercüment Ekrem'i tebrik ederia. 

Alenen teşekkür 
Sat gözümdeki arızayı muvaffaki· 

yetli bir ameliyatla izale ederek gö· 
zUmü kazandıran NUmune hastanesi 
göz mliteha11ısı doktor Nihada alenen 
teşekkür ctmeği borç bilirim. 

Ticaret Vekftleti teşkilitlandırma 
Umum MUdUrlUğU bilro ıefl 

lbrahim Çetinkol 

lstanbuldan 2 Rıza Nayır Boluya, 
İstanbuldan 3 Halit De~er Erzuruma, 
!stanbuldan 16 A. Kemal Dizdaroğlu 
İzmire, İatanbuldan 4 Halit Teng· .. u: 
Eskiş,?hire, 1atanbuldan " Ali Sait 
Kayra Samsuna, Aydından 15 İhsan 
Süero~l.ı 1stanbula, K:>caeliden 1 Mu
hittin Saçbağlı Denizliye, İstanbul· 
dan 2 Hüseyin Hüsnü Dinçe! Aydı· 
na, Bitlisten 1 M. Nedim Gliven Ha· 
kariye, İstanbuldan 2 Hasan Tahsin 
Erdem Mardine, Rizeclen 1 Sıtkı Sar· 
san Trabı:ona, lstanbuldan 1 Suphi 
Tuncel Çoruma, !stanbuldan 2 Musta· 
fa Işılgan Eingöle, İstanbuldan 1 Ce
mil Güngör Erzincana, İstanbuldan 3 
Süreyya Güvenalp Diyarbakıra, İstan 
bulclan 4 M. Enver Akar Karsa. Ça
nakkaleden 2 t. Vehbi Kekenz Eski· 
şehire, İstanlıuldan 6 Ha an Güven 
Hataya, !stanbuldan 12 A. Kamil Er· 
elem Ankaraya, İstanbuldan 1 Adem 
Ok Urfa'ya, Çanakkaleden 3 A. Tev
fik Yurd İzmire, İstanbuldan 2 Mah
mut Sezgün Malatyaya, İstanbuldan 
2 Suphi Slizer İçel'e, İstanbuldan 1 M. 
Tahir Ergene Erzuruma, Tunceliden 
1 Muhittin Güven Elazığa, İstanbul
dan 3 H. HulCıai Yıldırım Karsa, İs· 
tanbuldan 1 Hamdi Bozyiğit Vana, 
lstanbuldan 1 Hilmi Aydın Maraşa, 
İstanbuldan M. Ali Saip Gencer Ur
faya, İzmirden 2 Ali Nazmi Tüzün 
Bitlise, Ankaradan Sırrı Gilntay po
lis enstitüsüne, Antalyadan 2 Vasat 
İlgün Ankaraya. 

Vaklflar nizamnamesinde 

yapılan değişiklikler 

lcra vekilleri heyeti, vakıflar ni -
zamnamesine ek nizamnamenin bazı 
maddelerini değiştiren ve bazı ilave· 
ler yapan bir nizamname projesi ka • 
bul etmiştir. Vakıflar nizamnamesine 
şu hükümler ilave edilmi,tir : 

"Kanunen vey• (ilen ha~rt bir hiz
meti kalmamış veya mütevelliliği vak· 
fedenlerin ferilerinden başkalarına 
şart edilmiş olduğundan dolayı vakıf
lar kanununun meriyetinden cvel 
mazbut vakıflar arasına alınan vakıf· 
ların atakalılarına ait intifa hakları 
da beşinci ve müteakip maddeler hü • 
kümlerine göre hesap ve tahsis olu· 
nur. 

Filen veya kanunen hayri bir biz· 
metl kalmamasından dolayı vakıflar 
kanununun meriyetinden evel veya 
sonra zaptolunan vakıflar da, altıncı 
madde mucibince tesbit edilecek inti· 
fa haklarına, bu vakıfların hayri hiz
meti kalmamı~ olan seneye tekaddüm 
eden üç senelik hesaplar esas tutulur. 

İntifa hakkının tesbitine esas tutu· 
lacak üç senelik varidat ve masraf he
aabı bulunamıyan vakıfların tahsise 
tekaddüm eden bir aylık iratları ve 
bunun dörtte biri masraf addoluna
rak altıncı madde hUkmil bu mikdar • 
lara eöre tatbik olunur .. " 

Dil fakülteıi açılıyor 
Dil, Tarih • Cotrafya fakültesi bu

gilnden itibaren tedriaata baılıyacak
tır. 
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Havacıhk p o 
tatbikatı o • a 
Başkan B. Şükrü Koçak'ın nutl<u 

Tilrk Hava Kurumu Başkanı ve Er· 
zurum Mebusu B. Şükrü Koçak ; dün 
Ankara radyosunda enteresan bir ko
nuıma yapmıı: havacılık dti.vamızın 
içinde bulunduğu şartları ve TUrk Hn 
va Kurumu ile Türk Ku~u'nun kuru
luşundanberi başardığı iglerin rnkam
la bilançosunu vermiştir. 

Havacılığın askerlik, ekonomi, si· 
yaset ve hayat sahalarında taşıdığı e· 
hemiyeti tilrk milletine nnlatmak, 

Ordu havacılığına uçucu, malzeme 
ve tesisat bakımından yardım etmek, 
tilrk gençliğini, ordu havacılığının ge· 
risinde, ihtiyat kuvr.t olarak, kanatlı 
bir nesil haline getirmek gibi gaye
lerle kurulan Türk Hava Kurumunun, 
kuruluşundan itibaren her seneki fo. 
ali yetine ait izahatı veren başkan; 

kurumun çetin vazifesini başarabil· 

mek için evelfı istikrarlı gelir kaynak· 
ları bulundu~unu, teknik eleman ye· 
tiştirmeyi ilk pUina alarak 926 da Ye
şilköy tayyare makinist mektebini aç· 
tığını, ilk sıralarda Avrupaya talebe 
gönderilerek 27 tayyare mühendisi 
yeti~tirildiğini, 3 mayıs 935 te, mille
tin iki büyük ve aziz Şefi Atatürk ve 
İnönü'nün muhterem elleriyle Türk· 
kuşu'nun açıldığını izah etmi§ ve şu 
rakamları vermiştir: 

"-1935 yılı. Dost Sovyet Rusya· 
nın Koktebel yUksek pHinörcülUk o • 
kulunda sekiz türk genci, öğretmen 
olarak yetişmektedir. Ve Türkkuşu 
Ankara şubesi, iki p15.nörle işe başla
mıştır. 1935 ciimhuriyet bayramında 

dokuz on Türkkuşu paraşütçüsünün 
tören esnasında gökten yere inmesi, 
halk arasında uçan gençliğe karşı ilk 
aHikayı uyandırmıştır. Ankaraclan Es
kişehire ve Kayseriye plfinörlerimizin 
römork uçuşları başlamıştır. 

1936 temmuzunda Türkkuşu vilayet 
şubelerinin sayısı beşe çıkmıştır. Ve 
(İnönü) planörcülük kampı açılmış· 
tır. 

1937 de Etimesğut kampınin açıl· 
ması, Türkkuşunun kuvetli adımların
dan biri olmuştur. Türkkuşu filoları
nın memleket turneleri Konya, Mer
sin, Adana, Urfa ve Diyarbakıra ka· 
dar uzanmaktadır. Ve planörle 14 sa
at, 20 dakika havada kalarak dünya re· 
korunu geride bırakan kabiliyetler 
yetişmeğe başlamıştır. 

seri tayyare fabrikasına gönderilmiş· 
tir. Geriye- kalan (100) gediJ,Ji mo
törlil tayyareler Uzerinde yetiştiril· 
mek için Ankarayn getirilmişlerdir. 

17 • 18 ya§larına henüz erişmiş olan 
bu cevval türk çocukları, yarının ha -
va yıldızla.rı olmıya namzet değerli 
kabiliyetlerdir. Bu sene ayrıca hava
cılığa ayrılan (97) subay İnönü kam
pında pltlnör üzerinde çalır.mışlardır.,. 

TUkkıışuna 935 te 13, 936 da 45: 
937 de 62 motörsüz tayyare verildiği
ni, bugün bu rakamın 265 e yükseldi
ğ ı i, havacılığımızın devam edebilme· 
si için lilzumlu olan malzemeyi mil
lileştirmek mecburiyetinde olduğu
muzu, bu itibarla hazırlanmı~ olan fiç 
senelik programa dahil mevzulardan 
Atölye için yalnız bu yıl 200 bin; bi· 
nalar için 261 bin lira harcandığını, 
lnönünde bu sene 600 gencin toplan· 
mi§ olduğunu, 937 de paraşütle atlı· 
yan sayısı 1582 iken bugün 2495 e yük 
seldiğini, modelcilik için kurs garen 
elişi öğrctnmenlerinin 393 U bulduR'u
nu anlatan Bnşkan dedi ki: 
"- Memleketin en uzak kö§elerine 

kadar uzanmış ( 418) şubesinde vazi
fe nlan idealist ve feragatli heyetlerin 
sarfettiği mesai ile, kurulduğu tarih
ten bugüne kadar (70) milyon lira g&
lir elde eden ve M.M. Veldileti Hava 
bütçesine (51) milyon liralık yardım
da bulunan Türk Hava Kurumunun 
(Türkkuşu) ile başarmağa çalı~tığı 
hizmet, bu milyonlardan çok daha de
ğerlidir. Gençliği kanatlandırmak da
vasını, umduğumuz inkişafa vardığı
mız gün, genç Türkiye, yarına daha e
min bakabilecektir. 

Gayeye ulaşabilmek için en kuvell 
mesnedimiz türk milletinin hiç yanıl
mıyan, şuurlu duyuşu ve görüşüdür. 
Yurdun her tarafında Hava Kurumu· 
na aza yazılmak için başlıyan kuvetli 
allikn, dünya hadiseleri karşısında 

milli hassasiyetin ne kadar uyanık bu
lunduğunu göstermektedir. Vatandaş
ların takdirle yadettiğimiz civanmert
liği yakında Türkkuşu şubelerimizin 
memleketin her tarafına yayılabilme -
sini kolaylaştıracaktır. Halkımız Ku· 
ruma fiza yazılmakla hava müdafaa 
kuvetlerimizin kıymetini yükseltme
ğe yardım etmekte olduklarını bugün 
daha iyi kavramaktadırlar.p 

1935 ten 1938 e kadar planör pilo-
tu brövesi a1an1arın sayıBı c222) iken Gümrük memurlarının 
bu sene, bu rakam birdenbire (489) " 
yükselmiştir. • Motörlü tayyareye ge· 
lince: 1937 den 1938 sonuna kadar ye· 
tİ§enlerin sayısı (72) iken bu sene ye
kfın 152 yi bulmuştur .. ,, 

kıdem toblo3"' 

hazırlanıyor 
Havacılık sevgisinin kökleşmesi ve Gümrük ve İnhisarlar Vekalet:!n· 

yayılması, türk gençliğinin kanat· de teşkil olunan memurlar intihap 
lanma davasının inkitafiyle ölçülü o- komisyonu, gümrük memurlarının ter 
larak, Türkkuşuna alınma ıartları fi tahvil ve nakilleri etrafında me-
gittikçe kaliteye ehemiyet verilerek ' . . . . 

hd. d'Jd' ~· · h .1 . murların ehlıyet ve lıyakatlerıni göz ta ıt e ı ıgını, yaş ve ta sı vazı· .. .. . . . . 
yetlerine ehemiyet verildiğini anla· onunde bulundurarak sıcıllerını tet· 
tan hatip, Türkkuşunun yeni bir faa· kik etmeğe devam etmektedir. Komis· 
liyet şubesi olan gedikli yuvası üze· yon her sınıfa göre memurların kıdem 
rinde şu izahatı vermiştir : tablosunu tanzim ile meşgul olmakta-

.. Türk Hava Kurumunun bu sene dır. Komisyon memurların bir yerden 
kurmu~ olduğu (Gedikli yuvası) hava diğer yere nakillerinde de ya fena 
ordumuzun çok mübrem bir ihtiyacı· 
nı karşılıyacaktır. Orta okul tahsilini şeraitli mahallerde, kanuni müddetle--
bitiren gençler araaından seçilen 170 rini doldurmuş olmaları, veya kendisi
gedikli, İnönü kampında planörler ü- nin ve ailesinin bulunduğu muhitin 
zerinde yetiştirilerek bunlardan yet· iklimiyle imtizaç edemiyerek sıhi se
mişi makinist olarak ayrılmış ve Kay· beplerlc başka yerlere kaldırılması 

Zile kazasına tibi İğdir nahiyesin· llllllEllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
resmi etibba raporlnriyle sabit bu
lunması ve yahut da tahsil çağındaki 
çocuklarının tahsillerini yapacak ma
hallinde mektep bulunmaması ve yn· 
hut idari lüzum ve zaruretlerle yerin
den kaldırılması lfizım gelmesi veya 
terfilne yerinde imkfin görlllmemesi 
gibi sebepleri nnzarıitibarn almakta
dır. Memurların sicillerinde aile du ... 
rumları mevcut bulunduğundan nakil 
için lüzumsuz yere müracaatta bulun· 
mamaları ve sıhi sebeplerle nakilleri· 
ni istiyenlerin ise tam teşekküllü sı
hi heyet raporu göndermeleri knrar • 
!aşmış ve alfikalılara bildirilmiştir. 

de Atatürk anıtı açılmıştır. 

lzmir'de: 
Bornova belediyesi tarafından be

lediyeler bankasından aktedilen is· 
tikrazla tesisatı ikmal edilen içme 
suyunun açılış töreni vali Etem Ay -
kut tarafından yııpılmı§tır. Vali bu 
mi.ınasebetle söylediği kısa bir nutuk· 
la bu eserin kasaba için uğurlu olma

sını temenni etmiştir. 

Denizli'de: 

Belediye tarafından Denizli'ye 13 
kilometre mesafede Gökpınar mevki· 
inde kurulacak 150 bin liralık hidro 
e!ektrik tesisatının temel atma mera
sımi dün saat 15 te yüzlerce davetli · 
nin huzurunda yapılmıştır. Gece 
Halkevinde gösterit komitesi tarafın· 
dan bir mlisamere verilerek Ateş pi
) esi muvaffakiyetle temsil edilmiştir. 

lzmir'de bir tören 

Dün akıam Karşıyaka halkevinde 
toplanan deniz kuvetlerimize mensup 
askerlerle mektepler, izciler ve kala
balık bir halk kütlesi tarafından bir 
fener alayı yapılmış ve Ebedi Şef 
Atatürk'ün annesinin Soğukkuyuda • 
ki kabri ziyaret edilerek çelenkler ko· 
nulmuştur. 

Reşit Ayad 
ıngiliz tabiriyle centilmen, türk 

tabiriyle çelebi bir dostumuzu kay
bettik. Ercüment Ekrem Talu'nun 
"bir efendi adam" dediği Reşit A
yad'zn ölümü kendini yakından ve 
uzaktan tanıyanları, derin teessür· 
lerc düşürmüştür. 

Kendisi, vaktiyle Tu11us'u fethe
den türk ailelerinden birisinin asil 
bir çocuğu idi ve en son olarak ka
bul ettiği Ankara Palas Umum Mü
dür/Uğündan önce de zengin ve par
lak bir hayat sürmüştü. 

Rahmetli Rc§it Ayad, 1876 sene
sinde doğmuş, tahsiline Paris'teki 
Dördüncü Hanri lisesinde başlamış, 
1894 te Sen sir ihzari kurslarında 
okumuş, sonra matematik tahsili i
çin Sent Barb ınektebine geçmiş ve 
1895 te oradan mezun olmuştur. Re· 
şit Ayad, bundan bir müddet de 
Zürih'te politeknike devam etti. 

Bu centilmen ve asil türk çocu
ğu, kendi benzerleri gibi devlet ka
pısında rütbe ve sırma aramamış, 

türk çelebiliğinin meziyetlerini 
yabancılara tanıtmaktan zevk duy
muştur. Türk sporunun Avrupa 
ülkelerinde temsili vazifesinde he· 
pimize ön ayak olanlardan birisi o 

'#AN l~l IL~R 
idi. BDyük Avrupa hipodromların
da prens Reşit Binayad'ın atları 
muvaffakiyet kazandıkça hiç şüphe· 
siz, gazeteler türklerden bahsetme -
yi ihmal etmediler. Balkan harbin· 
de Viyana'da bulunan Reşit Ayad, 
her işini yüzüstü bırakarak gönüllü 
yazılmak gibi tam centilmence bir 
jeıt de gösterdi. 

O gün bugündür, türk içtimai ha
yatının medeni yaşamak, medenice 
evlenmek yolunda yol alması için 
birçok yerlerde çalışmıştı. 

Eski zamandanberi hastalığı ken
disini vakit vakit yakalar, muztarip 
ederdi. Atatürk, Reşit'in meziyet
lerini takdir ederek Yalova'dan te· 
davi için bir Avrupa sanatoryomu
na göndermişti. 

Gitti, iyileşti: geldi. Gene çalış
tı, gene uğraıtı. Onu iyi gördükçe 
bütün dostları sevinirlerdi. Niha
yet son kriz hekimlerin tedbirlerine 
ve dostlarının temennisine galip 
geldi. 

Bu ayın ota%undanberi, dünyanın 
bir~ok taraflarını dolaşmı~ olaa Re-

tit, Ankara topraklarındadır. 
Tanrı'dan kendisine rahmet ve i

ki çocuğiyle dostlarına teselli dili
yorum. .. , 

Miki iare gaz maskeleri! 

Miki fareyi tanırsınız. Valt Diz
ney isminde bir ressamın kalem ve 
fırçasından doğan bu acayip mah
JOk, senelerdenberi, sı'nema perde
lerinde yalnız kilçilkleri değil, bü
ylJkleri de elJendirip durur. Birçok 
insanlara neıe ve kıhkahı içinde u
zun aaatler geçirttiği için çapkın 
Milr.i'yi be;eriyete hizmet edenler 
arısında sayabiliriz. 

Harpten sonra da Miki bu lnsan1 
vazı'fesine devam ediyor. Bir İngi
liz gazetesinin ilk say/asındı çıkan 
tU haberi okuyunuz: 

"lki yqındaki çocuklar i'in yap
tırılan Miki fare gaz maskeleri Lon
dra'da dağıtılmağa ba~lanmıştır. 

Çünkü alellde gaz maskeleri bebek· 
/eri korkutur.ordu. Bu y_eni malfke-

ler renkli yapılmı!j, üzerirıe iki ay
rı gözle J§stikten bir burun ilave e
dilmiştir. Çocuklar, bu maskeleri 
çok sevdikleri için daima bunlarla 
oynamak istemekte, anneleri bunla· 
rı yavruların elinden zorla a.lınakta
dırlar . ., 

·'· ... 
Eski Unkspanı köprüsünün yeri

ne kurulan yeni, güzel ve sağlam 
Atatürk köprüsünün üzerinden ko· 
şa koşa geçen halkın bir resmini 
gördüm. Aklıma eski köprü hakkın
da yazılmış bir manzuıneden şu mı11-
ralar geldi: 
Köprüden çok geçerim, hem nckndor 

gcçtimsc, 
Beni sevketmedi bir kerrccik olsun 

yc'se, 
Ne Halicin o yosun çehreli miskin 

suları, 
Ne onun hilkate küsmil$ gibi durgun 

kenarı. 

Herkesin hiui bir olmaz; mesela, 
kar§ıdaki 

Halicin ba$ başa venni~. dUsünen, pis 
eski, 

Atlamıı yüzlü, harap evleri durdukça 
sizin. 

İc;ini1den acı ııeyler geçecek hep, lılkin, 
Bak benim !Syle değil, ılz de biraz ıair 

olun. 
Mesela, ges;tiğinlz yalpa yapan tahta 

yolun 
Ceddi merhumu, acep, 1111 mı demekten 

ne çıkar? 
Gcl!niz farıedelim biz bunu eabih bul

var. 
ltöprtiler uma imil Avrupa afakında., 

r .. <~~~~·; .. ~·~-;~-;F~;-... i 
!f Cocuk Esirgeme Kuru- i 
1 mun~ yapılacak her türlü ! 

i
; yardımların aldınlrnası için ; 

( 1465) e telefon etmenizi ! 
Kurwn saygı ile diler. i 

i .................................................... ~ 

Varı;ın olsun, ne zarar, işte bizim şar
kın c!:ı. 

Böyle daldırmn olur, hem nçınız ns;ırı 
Köprünün ıı.crde gorillmuı; hani tahtcb

bnh•' 7 
Yukarıki mısral:ırı imar gören \'e 

yeni köprüye kavuşan lstanbu/'<'1 
şimdi kim bilir, ne kadar yadırgar• 
hr~ T.L 
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İsf anbul Üniversitesinde 

Dün yeni 
ders yıh 
basladı 

~ 

Alman tayyareleri 
Fransız toprağında 
keşif uçuşu yaptılar 

Birkaç Alman tayyaresi düşürüldü 

Alman yüksek 
kumandasında 
değişiklik mi ? 
8111 şayialar dolaııyor 

Londra, 31 a.a. - Yorkshire Post 
gazetesinin askeri muhabiri yazıyor: 

MeclisC. H. P. grupunda 
(Başı 1 inci sayfada) 

Mı Refet Canıtez "Ye Slvaa mebuau :}ernaeddin Günaltay'ın Parti riya-
set divanı tarafından namzet göıterildiklerini bildirdi. Umumi heyet 
bu namzetleri ittifakla kabul etti. 

Gene riyaset divanınca Parti C'd'upu reiı vekilliklerine namzet gÖıı· 
terilen Seyhan mebuau Hilmi Uran ve Trabzon mebusu Hasan Saka 
umwni heyetçe ittifakla seçildiler. 

Bundan aonra B. M. Meclisi idare izalıklariyle riyaset divanı ki. • 
tiplikleri için yapılan serbest intihapta, ara tasnifi netice&inde cvelki 
idare amirleri Bayazit mebusu Halit Bayrak ve Mardin mebusu irfan 
Ferit Alpaya ve Maniaa mebuıu Dr. Saim Uzer büyük bir ekaeriyetle 
seçildiler. 

lstanbul, 31 (Telefonla) - İstanbul 
'Onivenitesi birinci den günti bugün 
1ıaat 10 da bUyük merasimle açılmış
tır. :Merasime Üniversite profesörleri, 
doçentler ve talebe iştirak etmiştir. 
Talebe tarafından söylenen istiklal 
rnarıından sonra Rektör B. Cemil Bil
ıel irat ettiği nutukta hullisatan de • 
ıniştir ki: 
"- İstanbul Üniversitesi birinci 

ders gUnUne başlıyor. Bu birinci ders 
gününü bir dilekle açıyorum. İstan
bul Üniversitesi bu yılki açılışı Ata· 
türk'ün ölümünden sonra ilk açılıştır. 
Yurdun kurtuluşunu, kuruluşunu ve 
itibar buluşunu eşsiz dehasına borçlu 
olduğumuz Ebedi Şefimiz AtatUrk'ü 
her yıl açış gününde anarım. Onun ö
lümünden sonra onun ölmiyen ve hiç 
Ölmiyecek olan büyük hatırası önün
de hepinizi beı dakika sükuta davet 
ederim. 

Patis, 31 a.a. - 31 ilkteşrin sabah 
tebliğidir: 

Cephenin heyeti umumiyesinde dün 
gece sükunetle geçmiştir. 

bulunan bir köyü bombardıman etmek 
suretiyle btiyUk menzilli ağır topla
rının yerlerini meydana çıkarmışlar 
dır. 

Alman valiler geçen haftaki toplan· 
tıda Hitler'den, Sovyetler Birliğinin 
harbe girip girmiyeccğini sormuşlar
dır. 

Hitler, bu suale menfi cevap ver -
mesi üzerine, valiler Rusya olmadan 
müttefiklere taarruz etmenin feci bir 
hata olacağını bildirmi~lerdir. 

Divan atatiplikleri için yapılan ıeçimde de gene evelki divan ka
tipleri V~it Uzaören (Kütahya), Bekir Kaleli (Antep), Kemal Onnl 
{Isparta), Cavit Ural (Niğde), Dr. Sait Konuk (Buraa), Ziya Gevher 
EtiJi (Çanakkalo), kazanmıılardır. 

Parti Grupu idare Heyeti üyelikleri için yapılan seçimin tasnifin
de eıki Üyelerden Abdülhak Fırat (Erzincan), Rasih Kaplan (An· 
ta)ya), Damar Arıkoilu (Seyhan), Emin lnankur {içe)), Şükrü Ko
çak (Erzurum), lamet Eker (Çorum), Atıf Tü:zün (Çoruh), General 
Ihsan (Gireıun), Kimil Dunun (İzmir) ek&eriyetJe seçilmi~erdir. 

Beş dakika sükutu müteakip rektör 
ıözüne devamla demiştir ki: 

.. _ Üniversite bu yıl 328 i tıptan, 
tıoı i hukuktan, 79 u edebiyattan, 79 u 
fenden, 23 ü diş tababetinden olmak 
llzere 610 mezun vermiştir. Dördüncü 
ıınıfı bu yıl açılmakta olan iktısat fa
kültesi ilk mezunlarını gelecek yıl 
'9'Crecektir. Bu sınıfa terfi edenlerin 
layısı 386 dır. Dil mektebinde imtihan 
lara 2600 talebe girmiş ve 2363 ü ka -
tanmııtır. Türk inkılAbı denine de -
9am eden son sınıf talebesi (bu yıl 
868 kişi) hepsi de geçmiştir. 

City Of Flint 
:vapuru Tromsöden 

geçti 
Stokholm, 31 a.a. - City oı Flint 

t!un öğleden sonra Tromsö'ye gelmiş -
tir. Vapur nazi bayrağını ta§ımakta ve 
alman mürettebatı tarafından sevk ve 
idare edilmektedir. Ve amerikalı mü
rettebat da vapurdadır. Vapur ıaat 16 
da tekrar hareket etmiştir. 

Bir taylanın anlattıklan 
Londra, 31 a.a. - Doyçland kruvazö 

rü tarafından cenubi Atlas'ta batırıl
mış ve mUrettebatı City of Flint va
puruna alınmış olan Stonegate ingiliz 
vapurunun tayfasından biri şunu an
latmıştır: 

"- Doyçland kumandanı, City of 
l<"lint'i tevkif ~ttiai ..... -- •-.ı-•• .. • ue 
vapurunun hır alman limanında hapis 
'Ve yahut tahribi şıklarından birini 
ıeçmeıinl istemiıtir. City of Flint 
kaptanı bir alman limanında hapai 
tercih etmiıtir. 

City'e gönderilen alman müretteba· 
tı ellerinde bomba ve ruvelver bulu
nan 18 kişiden ibaretti. Bunlar Stone
gate'nin mUrettebatını vapurun bir 
~.erine hapsetmiş, fakat City'nin amc
tıkan mUrettebatını ıerbeıt bırakmıı
lardır. 

Akıam tebliği 
Paris, 31 a.a. - 31. 10. 1939 tarihli 

franıız akşam tebliği : 

Almanlar lransız toprağında 
kC§il uçuıu yaptılar 

Moselle ile Sarre arasında bariz 
bir faaliyet olmuı, ufak keJİf kolu ta
arruzları yapılmıştır. 30 teırinievel 
gUnil zarfında yapılan müteaddit u
çuşlar esnasında çifte motörlü bir al
man keşif tayyaresi hatlarımıza düşü 
rülmÜ§tÜr. Düşmanın iki tarassut tay
yaresi Sarre cephesinde alman hatla -
rına dilflt1ilştUr. Bütün franıız tayya
releri üslerine dönmüştür. 

Paris, 31 a.a. - Alman tayyareleri 
ilk defa olarak franaı.z toprakları Ü· 
zerinde uzaklarda keıif uçuşu yap· 
mışlardır. Alman tayyarelerinden en 
aşağı bir taneıi fransız tayyareleri ta 
rafından düşürülmüştür. 

Söylendiğine göre, alman başkuman 
danlığı von Brauchitsch'ten alınacak 
ve pek yakında genel kurmayda de· 
ğişiklikler olacaktır. 

Ruznamede batka bir teY olmadığından aaat 18,30 da içtima.a ı:ııi
hayet verilmiıtir. 

Alman re•mi tebliği 
Bertin, 31 a.a. - Resmi tebliğ 

Garp cephesinde hafif topçu faaliye
ti olmuştur. Moselle ile Palatinat or
manı arasında ketif kolları faaliyeti 
olmuştur. 

4 düıman tayyaresi düıürülmüş -
tür. 

Lorrain cepheıinde Faaliyet 
Paris, 31 a.a. - Askeri vaziyet hak

kında Hava<s ajansının tebliği : 
Dün, evelki günlerin tersine olarak 

bilhassa Lorrain cephesinde fransız 
piyade, topçu hava kuvetleri birden 
faaliyet göıtermişlerdir. 
Fransız piyadesi alman hatlarının 

istikşafı faaliyetine devam ederek 
bir çok hamleler yapmı~ ve bu faali
yet bilhassa Moselle ve Blier bölgesi 
ile Sarbrükün merkez mevziinin iki 
cenahı ilzerinde hararetli olmu~tur. 
Bu mevziin şimaline bir çok devri -
yeler gönderilmiştir. 

Almanlardan bir miktar 
e•İr alındı 

Esasında mUteferri harekat olmak
la beraber bu intizar devresinde hu -
susi bir ehemiyet kazanan bu faaliyet 
esnasında almanlardan bir miktar e -
sir alınmıştır. 

Tayyareler bir çok keşif uçuşu yap
mışlardır. Kua iki taraf topçusu da 
faaliyet 2'Östermi~tir 
.vuıman topçusu ilk defa olarak 

fransız hatları içinde on kilometrede 

Fransız keşif tayyareleri alınan top 
rakları dahilinde çok derin bir böl -
geye nüfu.z etmişlerdir. Bu ıuretle 
yedi uçuı yapılmıştır. Bütün tayya
reler üslerine dönmüşlerdir . 

Fransa dahilinde 150 kilometre de· 
rinlikte bir alman tayyaresi düıürül
müştür. Diğer bir kaç tayyarenin de 
aynı akibcte uğradığı anlaşılmakta i
se de, fransız kumandanlıgı bir ra -
kam verebilmek için yapılan araştır
maların bir neticesini beklemektedir. 
Bu araştırmalar uzun ıürobilecektir. 
Zira, tayyarelerin ormanlık bir bölge 
üzerine düştüğü anlaşılmaktadır. Bu 
tayyarelerin fransız toprakları üze -
rinde bulunması hayatı katiyen boz
mamıştır. Büyük §ehirlerde hiç bir 
tehlike işareti verilmemittir. 

lngiliz a•kerlerinin Noel 
mezuniyeti 

Londra, 31 a.a. - Resmt bir men -
hadan öğrenildiğine göre, Fransad.aki 
ingili: kıtaatı efradına noel mezuni
yeti bir kftnunucvelden itibaren veril
miye başlanacaktır. 

Bir alman tekzibi 
Amsterdam, 31 a.a. - Berlinden a

lınan malfunata göre resmi alman ma
hafili, Almanyanın yakında bitaraf 
devletleri tehdit edecek bUyilk bir 
taarruz icra edeceğine dair olan şa
yiaları tekzip etmektedir. 

Alman kıtaatının Hollanda hudu -
dunda tahşit edilmiı olduğuna dair 
olan haberlere gelince, alman maka -
matı namına söz aöylemiye sel!hiyet
tar "t"" ırır zat, fransız cephesinin 
nisbeten kısa olmasına binaen alman 
kıtaatının yayılmak mecburiyetinde 
kalmış olduklarını söylemiştir. 

Paris, 31 a.a. - Pötit Parisien gaze~ 
tesi, general von Brautchitsch'in isti· 
fa ettiğine dair Zürib'te bir şayia do-
11.§tığını yazmaktadır. 

Bazı gazeteler, Budape§te'den aldık 
ları bir habere atfen dr. Schacht ile 
Hugenberg'in Almariya'dan kaçtıkla
rını yazmaktadırlar. 

lngiliz tayyareleri 
Alman hava üsleri 

üzerinde teftiş yaptılar 
Londra, 31 a.a. - Havacılık neza

retinin bildirdiğine göre, bu gece, in
giliz tayyare kuvetlerinden bir grup, 
şimali Almanya'daki hava meydanla
rı üzerinde geni§ bir keşif UÇU§U yap
mıştır. Bu uçuşlar esnasında .kıymet
li müıahedeler elde edilmi1tir. Tay
yarelerden bir taneıi gece yarısına 
kadar Uısüne dönmemi§ bulunuyordu. 

Belçika üzerinden uçan tayyare 
Brüksel, 31 a.a. - Milliyeti meçhul 

bir tayyare, diln öğleden ıonra çok 
yilkıeklerden Namur üzerinde uç
muttur. Tayyare dafii toplar, tayya
reye ateş açarak onu Belçika arazisini 
terke icbar etmişlerdir. 

Alarm iıareti 
Londra, 31 a.a. - Bu sabah Kent 

Kontluğu dahilinde kain Viesle'de 
tehlike i~reti ye biraz sonra da teh
like geçmiştir işareti verilmiştir. 

lkitayyarecice•etli 
Londra, 31 a.a. - Biri Mundesley 

diğeri Happisbari'da olmak üzere iki 
alman tayyareclıi cesedi diln dalga -
lar tarafından sahile atılmıştır . 

Alman denizaltılarının 
batırdıkları gemiler 

taarruzu yapan kaptan 11 biz sizi 
arıyoruz dedi ,, değil Çemberleyni 

Londra, 31 a.a. - "Saint - Nidan" 
balıkçı gemisini batıran alman tahtel
bahirinin kumandanı geminin kapta -
nını kurtardıktan sonra: 
"- Biz, sizi değil, Chamberlain'i a

nyoruz.'' demi§tir. 
Saint - Nidan'ın 15 ki§iden ibaret o

lan mürettebatı bir tahlisiye sandalı
na binmişti. Tahtelbahirin kumandanı 
şu sözleri ilave etmiıtir: 
"- Bizim ingiliz balık5ı gemileri

nin mürettebatı ile hiç bir kavgamız 
yoktur. Fakat Almanya, Chamberlain~ 
in ba§ladılı harbe sonuna kadar de
vam edecektir." 

Kumandan bundan sonra gemi mü -
rettcbatının sandalda yiyecekleri olup 
olmadığını sormuı ve onlara bir kutu 
bisküvü vermigtir. 

zörü tarafından batınldığını, kendisi -
nin ve scrmakinistin kruvazöre alın -
dıklannı, kruvazörün isminin Star 
şeklinde değiştir.ilmiş olduğunu, fa -
kat gemide, on bir inçlik toplarla iri 
torpil kovanlarını gördüğünü anlat
mıştır. 

Clement vapuru iki torpille batma
dı ğından topla batırılınıştır. Sonra
dan, Harris'i ve sermakinisti bir yu -
nan vapuruna aktarma edilmişlerdir. 

Alman denizaltılarının yeni 
hareketleri 

Kopenhag, 31 a.a. - D. N. B. ajan
sı bildiriyor : 

Berlingsche Uotende gazetesi, Os
lo'dan aldığı haberlere göre, alman 
tahtelbahirlerinin Atlas denizinde ye 
ni muvaffakiyetler kaydettiklerini 
yazmaktadır. Bu gazete diyor ki: 

Nevyork dünya sergisi 
dün akşam kapandı 

Finlôndiya heyeti 
Moskova'da 

Helıinki, 31 a.a. - Finlandiya he -
yeti, dün gece Moskova'ya gelmiştir. 
l•tekler arcuıncla mühim farklar 

Kopenhai, 31 a.a. - Social demok
raten gazetesinin Helıinki muhabiri, 
Finlandiya teklifleriyle rus istekleri 
arasında mühim fark mevcut oldu~u
nu yazıyor. 

Gemi mürettebatının sandalda yak
tığı ateıi gören "Lynx" balıkçı gemisi 
sandala yaklaşarak tayfaları kurtar -
mıştır. Ve tahtelbahir tekrar görün
düğü i~in Lynx telsizle imdat işaret
leri vermiş ve bunu gören tahtelbahir, 
gemiyi bombardıman etmiıtir. "Lynx" 
in mürettebatından iki kişi yaralan
mııtır. Alman bahriyelileri "Lynx"in 
bordasına patlayıcı maddeler koyarak 
gemiyi batırmıglardır. Bundan sonra 
Hull limanına bağlı "Lady Hogarth'' 
ismindeki balıkçı gemisi facia mahal· 
line gelmittir. Geminin geldiğini gö
ren tahtelbahir onu ağlebiihtimal bir 
torpido zannederek derhal batmış ve 
gözden kaybolmuıtur. 

"Lady Hogarth", diğer iki balıkçı 
gemisinin mürettebatını bordasına a
larak lskoçya'da karaya çıkarmıştır. 

Norveç bandıralı Bardalana vapuru, 
facialı bir seyahatten sonra dün Oslo 
limanına gelmiştir. Vapur müretteba
tı, Fini ter burnu açıklarında İngiliz 
bandıralı Clonchishns vapurunun 37 
kişiden mürekkep tayfasını kurtar
dıklarını anlatmaktadırlar. İngiliz va 
purunun bir alman tahtelbahiri tara -
fından batırıldığı söylenmektedir. 
İngiliz tayfası, Clanchiholb vapuru
nun 14 teşrinievelde diğer 24 vapurla 
beraber Cebelüttarık'tan ayrıldığını 
söylemi§lerdir. Alman tahtelbahirinin 
taarruzu ani olarak başlamış, bfile
den beş gemi batmıştır. Clanchiholn 
bu meyanda idi. 

Bir İtalyan - Yunan 

ademi tecavüz paktı 

mı imzalanacak ? 
Sergideki Türk çeşmesi törenle 

takdim edildi Nevyorlc şehrine 

Bir rJapur daha batırıldı 

Almanlar, City'yi Tromsö'ye götUr
rrıUşler, ingilizler orada karaya çıka· 
rılmıştır. City, Tromsö'de su almı~ ve 
tekrar hareket eylemiştir. 

Vapura Norveç karasularının hu· 
~Uduna kadar bir Norveç vapuru refa· 

at etrni§tir.,, 

Nevyork, 31 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor:. 

Bazı noktalar Uzerinde isrardan vaz 
geçmiı olan Finalndiyanın yeni t&viz 
lerde bulunmasına imkftnıuz gözil ile 
bakılmaktadır. 

Londra, 31 a.a. - Helsinki limanı
na bağlı "Yuno" vapuru, dün şimal 
denizinde bir infilak neticesinde bat· 
mıttır. 

24 kişiden ibaret olan vapur müret· 
tebatından bir çoğu ve S kadın denize 
düşmüıler, 20 dakika kadar su.run üs
tünde kaldıktan sonra "Mimoaa" i • 
simli Norveç vapuru tarafından kur
tarılmışlardır. 

Berlin'de dolaıan ıayialar 
Londra, 31 a.a. - Times gazetesi

nin Rotterdam muhabirine nazaran, 
İtalya ile Yunanistan arasında pek 
yakında bir dostluk ve ademi tecavüz 
muahedesinin imzalanacağı hakkında 
BerJin'de şayialar deveran etmekte
dir. Bu şayialara göre, bu hususta ilk 
teşebbüsü İtalya yapmıştır. 

Yozgat'ta hükumet 

binası inşası 
tU ~ 0 zgat, 31 a.a. - İnşaatı 129 bin 
k tk lirasına malolacak yeni hükümet 
onağının 48.500 liralık bir kısım in

!a~tı ikmat edilmiş ve 80 bin türk li
l·~ ık tnlitebaki kısmı da ekıiltmeğe 
• nuırnuştur. 

.lngiltere Tiran'a bir 
başkonsolos 

tôyin edecek 

N evyork dünya sergisi bu akşam, büyük bir törenle kapan
mıştır. Sergiyi şimdiye kadar 20 milyon kişi ziyaret etmiştir. 

Memleketimizin Nevyork şehrine 1 Jetine selam ve sevgiler - demiştir. 
hediye ettiği çeşmenin takdim töreni, Sergi namına ecnebi iştirikleri re -
cümhuriyctin 16 ıncı yıldönümü ve -, isi Ruzvelt türk milletinin 16 cümhu
silesiyle yapıldı. Vedat Tör davetlile- riyet yılındaki hamlelerinin hayret 
re hoşgeldiniz dedikten sonra büyük verici neticelerini anlatmış ve Asya 
türk cihangirleri hakkında bir eser ile Avrupa araıındaki yolların bekçi
haıırlıyan meşhur muharrir Miss Coo si sıfatiylc insanlığa karşı mesuliyet
ku tanıtmıştır. Miss Cook, türklüğe terini tanıdığını en parlak bir suret· 
derin bir sevgi ve anlayış ifade eden tc isbat etmekte olduğunu dünya yil
nutkunda, türklerin asaletini, Yuna- zUnde sulh ve istikrarın bilyilk amili 
nistana · gelen ve ancak ecnebi entri- olduğunu söylemiştir. 

katarının kurlıam aayılabilcn rum ve Akşam türkler büyük elçimizin re
ermeni muhacirlerin sitayişli ifadele- isliği altında toplanarak bayramla§· 
tinden daha iyi tanıdığını, tilrklerin mışlardır. 
garp tekniğini benimsedikten sonra 

kendi asn kültürlerini can1andırmıya Vaktiyle kundaklanan 
başladıklarını, serginin yegıine artis -

tik binası türk pavyonunun buna can- iki fabrika ı"çı"n Almanya, 
Iı bir şahit olduğunu ve bunun oldu-
ğu gibi muhafazası icap ettiğini söy
lemiştir. 

Biiyü," Elçimizin nutlm 

tazminat verecek el' Londra, 31 a.a. - Royter Ajansının 
lı Plornatik muhabirine göre Britanya 
l'h "'kilrneti Arnavutluğun hUlcümet 
ı. ·t!tkezi olan Tirana, şimdi bir baş • 
d "'_?soıos tayini mümkün olup olma • Büyük el5imiz nutkunda çeşme 
rı .. ını İtalyan hükilmetinden sor • başlarının çok defalar kalb maceraları 

Vaşington, 31 a.a. - Muhtelit al· 
nan - amerikan "muta!ebat" komisyo
nu. osn harp eım:ı&ında Blacktom ve 
Kingsland rnuhimmat fabrikalarında 
yapılmı§ olan kundakçılık dolayısiyle 
Almanya'dan tazminat talep eden a · 
merikan miiesseselerine 10 milyon in· 
giliz lirası tahıis etmiştir. 

ıtı'ltur. na sahne olduğunu anlatmış, hediye 

d eu teşebbüsün başlıca sebeplerin - ettigvimiz çeşmenin Türk - Amerikan 
en b' • · k ırı, Arnavutluğun ltalyaya ilha· milletleri arasındnkı sevginin bir 

ı~~~a~beri pek faıla olan idari güç- sembolil olmasını dilemiştir. 
ı:r.:ıı erın harpten dolayı şimdi art - Belediye meclisi reisi yedi buçuk 

B. RuzrJelt'in bir melıtubu 
Bern, 31 a.a. - Neue Zürcher Zei

tung'un Helsinki'deki muhabirinin öğ 
rendiğine göre Moıkova'daki son top
lantı ııralarında Amerika sefareti er
kinından biri Finlandiya murahhas 
heyetine Reiıicümhur Ruzvelt'in hu
susi bir mektubunu vermiştir. B. Ruz
velt bu mektupta müzakereler tehdit 
edici bir şekil aldığı takdirde kendi
sinin haberdar edilmeıini rica etmek
tedir. 

Sovyet gazeteleri 
Amerika'ya 

hücuma başladılar 
Paris, 31 a.a. - Havas bildiriyor: 
Moskova'dan gelen müteaddit ha

berler, birkaç gündenberi orada mat
buatın Birleşik Amerikaya kar§ı şid
detli bir mücadele açtığını göstermek 
tedir. 

"Yuno" kazazedelerinden 19 u dün 
akpm İngiltere sahiline çıkarılmış • 
tır. 

Batan bir rJapurun müretteba
tının anlattıkları 

Londra, 31 a.a. - 4.666 tonluk ingi
liz bandıralı "Cairnmona" vapuru ba
tırıldıktan sonra mürettebatından üç 
kiıinin kaybolduğu görillmil~tiir. Mü
rettebattan geriye kalan 41 kişi bir 
sandala binerek bugUn bir İngiliz sa
hiline çıkmağa muvaffak olmuştur. 
Bunlardan biri demiştir ki: 
"- Evelce hiç bir ihtarda bulunul

mamıştı. Birdenbire şiddetli bir in • 
fil!k oldu ve vapurumuz 20 dakika i
çinde battı. Geminin anbarında bulu
nan birkaç arkadaıımızın infilak es . 
naaında öldüğünü zannediyoruz . ., 

Juno'nun mürettebatı kurtarıldı 

llaber teyit ediliyor 

Londra, 31 a.a. - Royter: İyi ma -
llımat alan Londra mahfilleri Roma 
ile Atina arasında bir ademitecavüz 
paktı için mlizakcrelerin devam etti -
ğini teyid ediyorlar. Bu paktın 1938 
de aktedilen ve Londrada bir istikrar 
muahedesi addedilen paktın teyidi 
mahiyetinde olacası bildirilmektedir. 

Buna binaen Londra yeni anl~şma
nın akdini müsait bir surette karşıla
maktadır. Paktın imzasının pek ya -
kın olduğu .. 111aşılıyor. 

İstanbul • Berlin 
Hull, 31 a .a. - Finlandiya'nın tor- hO\'O seferJerİ bac.'.IJVC r 

piIJenen Juno vapurunun acentası, !t ı 
yirmi altı kişiden mürekkep olan mü- İstanbul, 31 (Telefonla) - İst;ın. 
rettebatın Hull'e çıkarıldığını ve ge - bul - Berlin hava seferleri yarından 
micilerden birinin sonradan öldüğü - itibaren yeniden açılacak ve haftada 
nü bildirmektedir. üç defa yapılacnktır. İlk tayyare y:ı • 

Clement'nrn batrrılmaıına ait rın saat 16.20 de Berlin'den Yesilkove 
Ata bulunmasıdır. milyon nevyorklu adına teşekkür cde-

d c rnavutluktaki eski elçi Sir An - rek, terakkiyi seven iki milletin bu . 
fey~ ayan ayrıldığındanberi bu vazi- gün biribirine her vakitten ziyade ya· 
blc ılftek başına konsolos vekili Gam· kınlık duyduklarını, türk çeşmesinin 
nin b a etmektedir. İngiliz hilkUrneti-ı yeni parkın en gUzel bir nUvesi olaca
hafiflu te~ebbtisU Gamble'in ylikUnU ğını bildirmiştir. Nihayet de türkçe 

etınıye matuftur. olarak - bu çeıme batında türk mil-

Geçen haziran ayında mezkQr ko · 
misyon, 1916 senesi temmuzunda Blac 
ktom'da ve 1917 seneıi ikinci kanu -
nunda Kingsland'da vukua gelmiş o· 
lan felaketlerden Almanya'nın mesul 
olduğuna hUkmctmiş idi. ilk fel!ketin 
vukuunda 4 kişi ölmüatilr. Kingıland 
felaketinde ise nUf uıca telefat olma • 

Rua efkS.rıumumiyesine verilen bu 
yeni direktifleri izaha yarıyacak bir
çok faraziyeler ileri sürillmekte ise 
de, Pittman Projesinin kabulU keyfi
yeti aranılan sebebi kafi derecede an
latmaktadır. Sovyet Rusya, Birleşik 
Amerika'nın tam bir istinkU vaziyeti 
almasına intizar ettiğinden, Alman
ye ile bir dereceye kadar el birliği 
yapmayı kabul etmişti. Binaenaleyh, 
sovyet matbuatının bugUnkU ne~rlya
tı, efkirıumumiycyl timdiye kadar 
teıbit edilenden gayri bir istikamete 
ıcvketttılY.e matuftur. " 

talailcit gelecektir. Salı, Perşembe ve ~um~r-
Londra, 31 a.a. - Eastendans va- tesi günleri sabah 8.10 da Yeşıl 1 • 

puru mürettebatından biri, Saint Vin- den Viyana'ya bir tayyare hareket e
cent'da açıkta demirlcmi§ olan bir yu- decek ve yolcular Viyana'da bir gece 
nan gemisinde, Clement vapurunun kaldıktan sonra ertesi gUnü Berlı ı e 
s~variai Harria'i gördüğünü söylemit- gideceklerdir. Berlin'den !stanbul'a 
tır. Gemicinin ifadeıine &öre. Hattia. çarşamba, cuma ve pazartesi günleri 
Clement'nın amiral Scheer cep krU\ a- 1 tayyare gidecektir. 
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Almanya'daki tahaşşüt 
kampların sn • 

ıçyüzü 

İngiliz beyaz kitabı 

Resmi 

yapılan 

raporlara 

zulüm ve 

istinaden buralarda 

iskenceleri 
~ 

anlatıyor 

Maliye memurları arasında 
yapılan tayinler ve nakiller 

Maliye Vekaleti teşkilatı mensuplan araamda yeniden bazı terfi, 
tayin, nakil ve becayiıler yapmıştır. Bunlan aırasiyle yazıyoruz ı 

Terli edenler: 1 
Afyon defterdarı Recai Afşar, Ankara j 

varidat kontrol memuru Abidin Kaplan, 
varidat umum müdürlüğü şube müdür mu-
avini Ahmet Fahri Özker, varidat umum 
müdürlügu kontrolörü Kazım Müstakbel, 
on ikinci tümen muhasebe memuru Gazi 

Letonya1da 

ANKARA V ALlLlCl 

Bina yıktlrılacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Hususi muhasebeye ait Keçiö
rende Kızlar pınarı mevkiindeki mai
liinhidam eski kilise binasının enkazı 
talibine ait olmak üzere yıktırılması 
pazarlığa çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 2. 11. 939 perşembe g 
nü sat 15 te vil~yet daimi encümeni 
de yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 230 liradır. 

Ü-

n-

ve 

( __ R A_D._Y_o_) 
TÜRKİYE 

Radyo Dilüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA RadvosrJ 

-Dalga uzunlutu-
1648 m. 162 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

A N K A R A 

ÇARŞAMBA: 1.11.1939 
12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Türk müzici (Pi.) . 
13.30 - 14-.00 Müzik (küçük orkestra • $cf: 

Londra, 31 a.a. - Royter bildiriyor: 
İngiliz hü.~~metinin .Alma~ra'daki tahaşşüt kampları hak

kında neşrettıgı beyaz kıtap, dun akşam tevzie çıkarılmıştır. 

Öcal, Hatay varidat kontrol memuru Saim 
Candan, Antalya varidat müdürü Osman 
Nuri Oflaz Ankara varidat kontrol me-
muru Kemal Kuruçay, vergiler temyiz 
komisyonu daktilosu Emine Tantek-in, 
tahsilat müdürlüğ ıi birinci mümeyyizi Os-

Almanlar 700 
yılhk yurtlarını 
terkedecekler 

z-
İsteklilerin ehliyet vesikaları 

% 7,5 teminat mektup veya makbu 
lariyle ihale günü daimi encüme 
şartnamesini görmek istiyenlerin h 
susi muhasebe tahakkuk müdürlüğ 

ne 
u-

Necip Aşkın. 
1 - Decce: Serenacl. 
2 - J. Strauss: Bahar sesleri. 
3 - Heinz Munkcl: Kara Orman polkası 
4 - Ziehrer: Aşık (Romans). 

Beyaz kitap, Sir Neville Hendcr - her gün bir kaç kişi ölüyordu. Olen
son'un, Almanya' da bulunan muhtelif lerin ailesi 3 mark mukabilinde ceset
ingiliz konsoloslarının raporları ite leri alabiliyorlardı. 
bu kamplarda bulunmus olan eı;ki Bugün teeyyüt etmektedir ki Al _ 
mevkufların beyanatını ihtiva etmek- manya'dan çıkabilecek parası olduğu 
tedir. sabit olmadıkça hiç bir mevkuf yahudi 

Beyaz kitabın mukaddimesinde tahliye edilmemiştir. 
~öyle denmektedir : Kaydedilecek diğer bir hususiyet 

Harpten evel ve sonra, alman hükü- de şudur ki kampın etrafını çeviren 
metının propagandası, lngiltere'yi, demir tel örgüler her hangi bir firar 
bundan 40 sene evel cenubi Afrika'da hnclisesinin önüne geçmek için elek
fecayi yapmış olmakla itham etmek- trikleştirilmişti. 
tedir. Esası olmıyan bu propaganda 
üzerine, İngiltere hükümeti, alman Londra gazetelerinin yazdıkları 
vatandaşlarının bizzat Almanya'da ta
bi bulunduğu muamele hakkında ba
zı raporları neşretmeği yerinde bul -
muştur. 

Muhalillerin vaziyeti 
Beyaz kitap ~öyle devam etmekte

air: 
Almanya'da muhalif partiler azası, 

daha 1933 senesinde, tevkif edilmiş, 

toplanmış ve tahaşşüt kamplarına 

gönderilmiştir. Bunlar orada, en bar
bar muamelelere, en fena işkencelere 
maruz bırakılmıştır. Almanya'da her
kes, nasyonal - sosyalistlerin, kendi
lerine muhalefette bulunanlardan en 
şiddetli bir surette intikam almakta 
olduğunu bilmektedir. Bu kitapta 
neşredilen raporlar, neşredilmek üze
re yazılmamıştır. Bu sebepten dolayı, 
bu raporlar daha ziyade samimidir. 

Alman hükümeti yabancı memleket
lerde alman ekalliyetlerine fena mua
mele edildiğinden şikayet etmektedir. 
Beyaz kitapta neşredilen vesikalar ise 
şunu ispat ediyor ki bizzat Almanya, 
bugünkü rejiminde, insaniyetin en 
karanlık çağlarına dönmüştür. Alman
ların kendi hükümetleri tarafından 

bugün gördüğü muameleler, fecaatce 
Makedonya devrini geçmekte ve insa
niyet tarihinin en fena çağları derece
sine çıkmış bulunmaktadır. 

iki ceza: kırbaç ve ölüm '" 

B. Hitler ile yaptığı görüşmelerde, 

İngiltere büyük elçisi şu kanaati ha

sıl etmiştir ki, B.Hitler rahip Niemöl

ler bakında verilen karardan memnun 
olmamıştır. B. Hitler, Niemö111er'in 

vatan haini olduğunu ve bu vatan ha

inine karşı sempati besliyenlerin ta • 

hanüt kamplarına gönderileceğini 
söylemiştir. 

Bu kamplardan çıkan mevkuflar, 
tüyler ürpertici tafsilat vermektedir: 
Buchenwald kampı, Göthe'nin doğ -
duğu Weimar şehri civarında çok gü
zel bir mevkidedir. Bu kampın şefi 
Brüdl, mevkufları kampa geldikleri 
zaman şu sözlerle karşılardı: aranızda 
bulunanlardan bazıları, bizim zindan
larımızı tanır. Fakat bu zindanlar, bu
rada göreceğinize nazaran hiçtir. Şu
nu bilmelisiniz ki burada, cehennem
desiniz. Hele bir kere S. S. muhafız
ların bir emrine mukavemete teşebbüs 
ediniz, derhal kurşuna dizileceksiniz
dir. Esasen burada iki ceza vardır: 
kırbaç ve ölüm. 

Günde 16 saat mesai 

Buchenwald'de mesai saatleri pazar 
da dahil olmak üzere her gün 16 saat
tir. Öğleyin bir çorba verilmektedir. 
24 saatte de yarım litreden az hafif 
kahve ve 250 gram ekmek veriliyor. 
Yemekler arasında bir şey yenilmesi 
ve hatta su içilmesi yasaktır. İstenen 
iş ise ezicidir. Çalışanlar ekseriya a
ğ.r taş yığınları kaldırmakla mükellef 
tutuluyor. Bu iş normal bir adamın 
ik .. idarı fevkindedir. 

Bir adam iş esnasında bir yudum su 
içmek gibi en hafif bir kabahat da iş
lese 50 sopa cezaya mahküm olur. Bu 
50 sopanın 25 ini bir adam diğerini de 
dif,er bir adam atıyor. Ta ki dayak 
dalıa şiddetli olsun. Dayak yiyen kim
s eler ekseriya bayılmışlardır. 

Yahudilere haber verilmiştir ki, biz
zat Hitler'in emriyle cezalar 60 sopa
ya kadar ~ıkarılabilir. 

Üç marka bir ceset 

Hevkuflar kesretle diğer işkencele· 
re de tabi tutuluyorlardı. Bu işkence
ler neticesinde mevkuflar ya ölüyor
lar, ya sakat kalıyorlar, yahut da çıl
dırıyorlardı. Mevkuflara zincir vuru
luyor ve ıesleri çıkmasın diye ağız
ları kapatılıyordu. 

200 kadcmlik yere 2500 mevkuf ko· 
nuluY.ordu. Bunun neticesi olarak da 

Londra, 31 a.a. - Bu sabahki İngi
liz gazeteleri beyaz kitabı mevzubah
setmekte ve alman kamplarında mev
kuflara yapılan zulümden nefretle 
bahseylemektedir. 

Times diyor ki: 
İşin en fenası kamp gardiyanları -

nın nazi rejiminin en güzidelerinden 
seçilmiş olmasıdır. Gardiyanlar nazi 
hücum veya muhafız kıtaları efradın
dan intihap olunuyor. 

Daily Telegraph şöyle yazıyor: 
Nazi fecayiini bir insanın bulantı 

duymadan okuyabilmesi için çok sağ
lam midesi olması lazımdır. Asrımız
da, milletlerin kültür sahasında reka
bet gösterdikleri bir anda böyle bir 
barbarlığın mevcut olabileceğini insan 
güçlükle tahayyül edebilir. 

News Chronicle diyor ki: 
Fecayi her harpte görülebilir. Fa -

kat almanların yaptıkları fecayi harp 
anına değil sulh zamanlarına aittir. 

Daily Mail de şöyle diyor: 
Dünya, bu vesikayı okuduktan son

ra nazi fecayiinin ne olduğunu anlı -
yacaktır. Nazilerle bir sulh aktedile
bileceğini düşünenler beyaz kiatbı o
kumalı ve tekrar düşünmelidir. 

Polonya'ya gönderilen yalmdiler 
Kopenhag. 31 a.a. - Politiken gaze

tesinin Berlin muhabirine nazara n, 1 
eylülden beri Prag'da hapsedilmiş o
lan iki ila üç yüz yahudi dün ailele
rini görmelerine vakit bırakılmaksı -
zın Polonyaya gönderilmişlerdir. 

Lublin'deki bütün leh ahali tahliye 
edilmiştir. Bunların yerine Berlin -
den ve Çekoslovak şehirlerinden geti
rilecek yahudiler yerleştirilecektir. 

Sovyel . iığal 
Leapajaya 

kuvelleri 
geldi 

Riga, 31 a.a. - 10.000 sovyet aske
rini nakletmekte olan 10 rus treni, 
Laepaja'ya vasıl olmuştur. Bunlar, iş
gal heyetinin ilk kısmıdır. 

1 

................... .,.,......... .. . . ........... . 
KÜÇÜK DIŞ HABERLER 
X Vaşington, - Maliye nazırı Morgent

hau yarın 250 milyon dolarlık hazine bo
nosu ihraç edileceğini bildirmi~ir. Yüzde 
1 faiz getirecek olan bu booolarm vadesi 
1 temmuz 1943 de gelecektir. 

X Den ver - Colarado - Orta siklet dün
ya şampiyonluğu için yapılan bir müsaba
kada şampiyon Henry Armstrong, dördiın
cü ravundda teknik nakavt ile Bobby 
Pachoyu mağlup etmiştir. 

X Madrid, - Falanj teşkilatının siyasi 
umumi bürosu bugün te:?kil olunacaktır. 
Bu münasebetle, dahiliye nazın Serrano 
Suner saat 22 de radyo ile bir nutuk irad 
edecektir. 

>< Belgrad, - Yugoslavyanın Almanya -
ya vermek üzere taahhüde giriştiği iki bin 
beş yüz vagon unun fiyatı üzerinde görüş
melerde bulunmak üzere bir alman heye
tinin Uelgrada gelmesi beklenmektedir. 

X Belgrad, - Milli banka ile ticaret 
ve endilstri nezaretleri mümessillerinden 
mürekkep bir yugoslav ekonomi heyeti, 
diin akşam, ekonomık müzakerelerde bu -
luıınıak üzere BükrClje hareket etmişt:~. 

X Soıya, - Y eııi sovyet elçisi, üç sefa
ret k5tibi ile birlikte, bu sabah Sofyaya 
gelmiştir. 

XLondra, - Sudneyden bildirildiğine 
göre Avusturalya hükumeti, İngiltere hü
kümeti ile istişarede bulunduktan sonra 
Avrupaya bir heyeti seferiye izamına mü
teallik olan ilk planından sarfınazar et -
miştir. 

X Ottova, - Bµraya Avusturalya ve 
Ycn.i Zeland heyetlerinin gelmesi beklen
mektedir. İngiltere ve Kanada mümessil
leriyle imparatorluk hava kuvetlerinin ta
lim ve terbiye programı hakkında fikir 
teatisinde bulunacaklardır, 

(ESKi GAZETE) ler 

Bir kilo gazete varlığı ile 
günde iki çocuk doyurulabi
lir. Okuduğunuz gazeteleri 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
vermenizi Kurum saygx ile 
diler. 

man Gökm, İstanbul defterdar muavini 
Behçet Erdoğmuş, darphane ve damga 
matbaası müdürlüğü memuru Ekrem Kan· 
su. 

ü- 18.30 Program. 

N aklolunanlar : 

Riga, 31 a.a. - Dün imzalanan al
man - Letonya muahedesinde bilhas
sa şu hükümler nazarı dikkati celbet
mektedir: 

ne müracaatları iliin olunur. 
(5319) 15275 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

ıs.05 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 

18.25 Türk müziği (fasıl heyeti). 
19.25 Konuşma (Dış politika hadiseleri). 
19.40 Türk müziği Çalanlar: Vecihe, Fa· 

İzmi r varidat rnu<lürlüğü memuru Zeki 
Barış Dahiliye Veklileti muhasebe muha
sebe memurluguna, İstanbul tRhakkuk me
muru Muammer İnal İstanbul tahakkuk 
ı;ube şefligi n e. 

Memleketten daimi olarak ayrıl -
maıt arzusunu izhar eden her alman 
1939 kanunuevelinin 15 inden itiba
ren Letonya tabiiyetini kaybedecektir. 
Letonya hükümeti, alınanların hicre
tine müteallik işlerin tanzimi için bir 
büro tesis etmiştir. Almanya da aynı 
teşkilatı vücuda getirmiştir. Letonya 
teşkilatı tasdiknamelerin Berlin'de 
yapılacak teatisinden sonra resmi bir 
mahiyet alacaksa da çalışmağa daha 
şimdiden başlıyacaktır. 

k-Ankara Merkez Mimar Kemal İl 
okulunun tamiri 709 lira 20 kuruş k 
şif bedeli üzerinden açık eksiltmey 
konulmuştur. İsteklilerin şartname 
görmek üzere her gün Kültür Dire 
törlüğüne ve ihale günü olan 2-11-9 
perşembe günü saat 15 te %7.5 muva 
kat teminat akçesini Hususi Muhas 
be Müdürlüğü veznesine yatırarak V 
!ayet Daimi Encümenine müracaatla 

hire Fersan, Refik Fersan, CeYdet 
Çağla. 

I - Okuyan: Melek Tokgöz. 
1 - Kürdili hicazkar peşrevi. e-

e 
2 - Cevdet Çağla - kürdilihicazkir şar
kı: (0 yar bir gece geldi). 

Yeniden tayinler: yi 3 - Bedriye - klirdilihicaz~r p.rkı : 
(M ıdrmtamı). Hukuk muşavırlıgı eı;k i müşavir avukatı 

Cezmi Demirli Jstanbul hazine avukatir -
ğına , devlet malmüdürlligündcn vekalet 
emrinde Eşref Akyol 39 uncu dağ livası 
muhasebe katipli ğine. 

k-
4 - Boğos - kürdilihicıızk9.r §arkı: 
(Güller açmış). 39 

k- 5 - Sadettin Kaynak - Bayatiaraban 
şarkı: (Dagları hep kar aldı). e-
6 - Cevdet Çdla: Keman tksimi. 
II - Okuyan: Mefharet Sagnak. O er etten maaşa alınanlar: 

i-

Vergiler temyiz komisyonu memur nam
zedi Remzi Beşe 70 lira ücretten 20 maa
şa, ceza ve tevkif evleri umum rrıüdürlü -
ğü muhasebecisi Adil Kiray 165 lira üc . 
retten 60 lira maaşa, milli emlik müdür -
lüğii memuru Hüseyin Özmen 80 lira üc
retten 20 li raya, milli emllik müdürlüğü 
kontrolörü Remzi Bıırahalı 175 lira ücret
ten 50 liraya, zat işleri sicil muhafaza ve 
evrak mahzeni an.iri Şevki Sezer, 120 lira 
ücretten 90 lira maaşa, İstanbul varidat 
kontrol memuru Suat Çınaııoğlu 120 lira 
ücretten 35 lira maaşa. 

rı 1 - Ali Rifat bey - suzinak §arkı • (Kar 
etmedi zalim) . (5318) 1529 5 2 - Latif ağa - hicazkar şarkı: (Yok
tur zeman gel). Letol'lya adliye nazırı Apsist mat

buata yaptığı beyanatta demiştir ki: VİLAYETLER 

Yeni bareme göre, ücretleri 
tesbit olunanlar: 

Na f'na ve!dileti inşaat muhasebe mü • 
dürliicü tetkik memuru mahınut Atıılayın 
ücreti lilil liradan 85 liraya, Muap:ıelat me
muru İbrahim Ethem Kayalının ücreti 160 
liradan 120 liraya, kısım amir>i Halid Tan

"Almanların bir memleketten anava
tana hicreti tarihte görülmemiş bir 
şeydir. Almanlar Letonya'dan kati 
olarak ayrılıyorlar. Bu tarihi bir an
dır. Çünkü bundan 700 sene evel bun
ların ecdadı için açılmış olan kapı ka
panıyor ve kendilerine aksi istika -
mette diğer bir kapı açılıyor. Alman
lardan kendilerine karşı hiç bir kin 
beslemeden ayrılıyoruz. ı:ski vatan -
daşlarımıza yeni hayat şartlarında iyi 
günler temenni ederiz. 

Mal<ara ipliği ahnacak 
İstanbul Jandarma Satın Alma 

Komisyonundan : 
k 1 - Muhtelif renkte (46.916.000) kır 

altı milyon dokuz yüz on altı bin metr 
makara ipligi kapalı zarf eksiltme:ıiyl 
satın almacak ve eksiltmesi 4 - ikinci tes 
r~!l - 939 tarihine ra!'tlryan cumartesi gu 
nu saat 11 de Taksim - Ayaspaşada jan 
darma mm.taka komutanlığt binası içinde 

e 
e 
-. 
-
-

ki komisyonumuzda yapılacaktır. 
yolun ücreti 175 liradan 120 liraya, İs - Al [ l • ·1 k? 
tanbul kambiyo müdürlüğü memuru Ta- man ar nere)le yer e§tirı ece • 
rık Yücelin ücreti 175 liradan 120 liraya K h 3 
İstar..bul kambiyo müdürlüğü memuru Ta- open ag, 1 a.a. - National Ti-
rık Yücelin ücreti 75 liradan 60 liraya, dende gazetesi yazıyor: 
milli emliik müdiir;üğii kontrolörü Muhsin Frankfurter Zaitung'a göre, Polon-
Özkayn.-ıgın ücreti 150 liradan 120 liraya, 
Aynı müdürlük miişavi ri Enis Aratın üc- ya'nın batı bölgelerine üç ila dört 
ret i 200 lir:ıdan 170 liraya, aynı müclürlük milyon alman gönderilecektir. 
tetkik amiri Reşit Turgutun ücreti 200 Bundan başka altı milyon alman do-
liradan 120 liraya, aynı müıllirlük kontro-
lörü Mehmet Belin'in ücreti 150 liradan ğu Prusyasında yerleştirilecektir. 
140 liraya, hukuk müşavirliı:d tetkik me - Baltık memleketlerinden çıkan ilk 
murlarından Faruk Alp ve Baki Baktirin ·k· b" 1 L h f 
ücretleri 90 liradan 75 liraya, Milli em - ı ı ın a man, e nü usu doğu Po-
lak fen memuru Hiıseyin Gürrşığm ücre- lonyasına nakledilmiş olan Gdynaya 
ti 100 li rad~ıı 75 liraya, müracaat kalemi varmışlardır. 
nıemuru İbrahim Gözen'1n ücreti 70 lira- Al • • • • 
dan ~o liraya. naiıa mu~1asebesi memurla- man emvalı taslıye edılıyor 
rıııdı.n Salıh Uyarın ücreti yetmiş lıradan· Riga, Jl a .a. - HUkilmet, alman 
3ltmış:ı. Malımut Atalayın 100 den 60 ş!1, muhacirlerine ait emvalin tasfiyesi 
Şııban Nartın 90 dan 60 şa, M. Kemalettin . . . . . • . 
Kayanın 75 <le:ı 50 ye Balık işleri müfet- ıçın, adlıye nezaretınde ıdarı hır te -
tis muavini Hayrettin Tamseverin ücreti şekkül vücuda getirmiştir. 
de 100 liradan 85 liraya indirilmek sure-
tiyle yeni bareme uydurulmuştur. 

Prağ hôdiselerinin 
kanlı bilônçosu 

Amsterdam, 31 aa. - 28 ilkteşrin
de Prag'da vukua gelen hadiseler ne
ticesinde bir kişi ölmüş, 6 kişi ağır 
surette yaralanmıştır. Yaralıların ikisi 
alman, dördü Çek'tir. - bu haberi Te
legraph gazetesinin Prag muhabiri 
vermektedir. Çeklerden birçok hafif 
yaralılar da vardır. Kahve ve lokanta
lar kapatılmıştır. 

Pazartesi sabahı hayat normal man
zara arzetmiştir. 

Çek hükümetinin bir kararnamesi, 
milli camianın resmi nişanı müstesna 
olmak üzere bütün çek nişanlarının 
takılmasını menetmiştir. 

Aynı muhabir, cu:nartesi giinü tev
kif edilmiş olan eşhasın şiddetle ceza
landırılacaklarını, fakat umumi mah:i
yette hiç bir tedbir ittihaz edilmiye
ceğini ilave etmiştir. 

Yozgat Vilôyetinde 
verimli çalışmalar 
Yozgat, 31 a.a. - Vilayetimiz da

hilinde veteriner, zootekni ve köylü
nün kalkınması işleri üzerinde büyük 
bir çalışma vardır. 

Tek tırnaklı hayvanların islfıhını 

temin etmek maksacliyle aygır deposu 
modern vasıtalarla techiz edilmekte
dir. Deponun bu sene laboratuar, ec
zane ve elektrik tesisatı tamamlanmış 
ve burada ilk defa olara!< suni tohum
lama yapılmı~tır. Depoya yeniden üç 
aygır alınacaktır. 

Çift tırnaklı hayvanların islahı için 
de yakında çalışmalara ba-şlanacaktır. 

Köy bütçelerinden toplanan ve Zi
raat Bankasında mevcut 25 bin lira 
ile de köylünün çift hayvanları için 
lüzumlu boğaların mübayaasına baş -
lanmıştır. 

Diğer taraftan köyliinün koşum ö
küzü ihtiyacını karşılamak için plas
manlardan yüzde yirmi nisbette köy
lüye kredi açılması hususunda Ziraat 
Bankasınca alınan karar çiftçilerimiz 
arasında büyük bir sevinç ile karşı -
lanmıftır. 

Amerikadaki Alman 

teıkilatı hakkında 

tahkikat yapıhyor 
Navyork, 31 a.a. - Askert maka -

matın talebi üzerine Amerika'daki 
alman teşkilatının faaliyeti hakkın

da tahkikat açılmıştır. 
Müddeiumumi, teşkilat reisi Fritz 

Khun'un muavini Hiel'i 25 dakika is
ticvap etmiştir. Ciddi suçlar görül -
müş olduğundan yakında takibata 
başlanacaktır. 

1'(" 

Ankara Borsası 

31 1Ikteşrin 1939 fiyatları 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra 5.24 5.21 
Nevyork 130.025 129.28 
Faris 2.96875 2.9525 
Milano 6.675 6.6375 
Cenevre 29.315 29.1475 
Amsterdam 69.405 69.0075 
Berlin 
Brüksel 21.7425 21.6175 
Atina 0.97 0.965 
Sof ya l.S.S7 5 1.5775 
Prag 
Madrid 13.1825 13.10675 
Varşova 
Budapeşte 23.28875 23.155 
Bükreş 0.935 0.93 
Belgrad 2.495 2.48 
Yokohama 30)45 30.5675 
Stokholm 31.19 31.0125 
Moskova 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 İkramiyeli 
Ergani 
1938 %5 
İkramiyeli 
Sivas - Erzurum 

19.4-0 19.40 

19.57 19.57 

Hattı İs. V. 20.30 20.30 
Cümhuriyet Merkez 
Bankası 103.50 103.50 

( Peşin ) 
Tür~iye İş Bankası 
Nama 8.- 8.-

( Peşin ) 

NOT. - Hizalarında rakam bu
lunmryan dövizler için fiyat tes
cil ~ilmemiştir. 

"\ 

li 2 - lpliklerin muhammen bede 
"17218" on yedi bin iki yüz on.sekiz lir 
<!,7> on yc<li ".e ilk teminatı (1291) bin ik 
yuz doksan bır lira (28) yirmi sekiz ku 

a 
i 
. 

ruştur. 

a ..3 .. - ~:ırt kağıdı her gün komisyond 
gorulebıhr. ".'ey~ parasız alınabilir. 

. 
. 4 - l~tek}ılerıı:ı 2490 sayılı kanunun t:ı 

r!fatı daıresınde ılk teminatı da havi tek 
lıf mektuplarını eksiltme saatından bi 
saat eve• · 1e kadar komisyonda bulıındur:n 
!arı (8467-5316) 1534 

r 
a 
4 

Bir fen memuru aranıyo r 
Zonguldak Belediyesinden : 

-Yüz lira aylık ücretli fen me 
murluğu boştur. Fen memuru evsafı 
nı haiz olanların evrak ve vesaiki la 
zimeleriyle 19. 11. 939 tarihine kada 

-
-
r 

müracaatları. (5479) 15432 

Şose tômirotı 

Kırşehir Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Kırşehir - Ankara yolunun 143 
+000-147+150 ve 152+000-155+ 

000-156+700-157+700 kilometrele
rinde yapılacak 18126 lira 87 kuruş 
keşif bedelli esaslı şosa tamiratı işi -
dir. 

2 - Bu işe ait evrak !Unlardır. 
A- Grafik 
B - Keşif ve keşif hülasası 
C - Hususi ve fenni şartname 
D - Eksiltme şartnamesi 
E - Mukavelename 
3 - Bu iş 23.10.939 tarihinden iti-

baren bir ay içinde pazarlıkla yaptı -
rılacaktır. 

4 - Pazarlık nafıa müdürlüğünde 

toplanan komisyon tarafından yapıla -
crıktır. 

5 - İsteklilerin pazarlığa girebil-
meleri için aşağıdaki vesikaları ibraz 
etmeleri lazımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtlı oldu
ğuna dair vesika. 

B - Vilayetten alınmış ehliyet ve
sikası 

6 - Pazarhğa girmek istiyenler 
her gün nafıa müdürlüğüne müraca-
atları ilan olunur. (8931) 15558 

İnşaat münokasası 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve 

Tünel işletmeleri Umum Müdür
lüğünde·n: 

1 - Muhammen bedeli 18622,40 lira 
tutan Silahtar yeni kazan dairesi bi -
nasının ikmaline ait işlerin yapılması 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konul
muştur. 

2 - Muvakkat teminat 1396,68 lira
dır. 

3 - Eksiltme 11. 11. 939 cumartesi 
günü saat 11 de Metro han binasının 
beşinci katında top !anacak olan art
tırma ve eksiltme komisyonunda ya
pı tacaktır. 

4 - Bu i~e ait şartnameler idarenin 
levazım müdürlüğünden parasız teda
rik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarının şartna
medeki tarifat dairesinde hazırlana -
rak Nafıa Vekaletinden alınacak ehli
yet vesikası ile birlikte saat 10 a ka -
dar 7 inci kattaki komisyon katipliği
ne imza mukabilinde verilmiş bulun-
IDISl lhımdır. (8971~56001 15563 

3 - Cevriye - muhayyer şarkı: (Bahara 
bak gönül gibi). 
4 - Halk tiırküsü: (Ay doğdu batma
dı mı) . 

20.20 Temsil. 
20.50 Konuşma (haftalık posta kutus11). 
21.10 Müzik (Riyaseticümhur bandosu .ı 

şef: Ihsan Kunçer). 
1 - Becthoven: Marche Turque. 
2 - E. Gillet: Loin du Bal (Vals). 
3 - F. Liszt: Ta~so, Lamento ve Tri
unfo, Symphonische. Dichtung No. 2. 
4 - H. Klose: Hclena (Klarinet için 
Melodi). 
5 - Cart Goldmark: Aus der Oper: D:e 
Königin von Saba. 

22.00 Memleket saat ayarı, ajans haber
leri, ziraat, esham - tahvilat, kam
biyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 Serbest saat. 
22.30 Müzik (Ravel: piyano için sol - el 

Konsertosu - Pi.). 
22.50 Müzik (cazbant - Pi.). 
Z3.25 Yarınki program. 
23.30 Kapanış. 

(Bayram Cocukta zevk ve 
N eş; doğurur) 

Sevgili yavrularınızın bay
ramlıklarını hazırlarken Ço
cuk Esirgeme Kurumunun 
Keçiören Anakucağındaki 
yavruları da sevindirmenizi 
Kurum saygı ile diler. 

MAHKEMELER 

Ankara Bırıncı .:>wıa 11 ... ı ..... 11. na. 
kimliğinden : 

Alaaddin Şahine re: Ankara Demirfırka 
mahallesinde Kale kapu sokak ~ Numa • 
ada: r 

k 

p 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğü Te -
ili avukat Güzide Alpar tarafından aley

h.inize açılan 18 lira alacak davı.mm ya
ılmada olan dunJ1Inasmda a.dresinis meç· 

hul olduğundan ilanen yapıl.an dtvetiyeye 
cabet emı.cdiğinizdcn usulün 141 inci 

madde.si mucibince ve yirmi gün müddet· 
e gıyap kararı tebliğine karar verilmiş 
e duruşmada 6-12-939 çarşamba saat 9.5 
a bırakılmı!j olduğundan mezkür ründe 

i 

1 
v 
g 

v 
d 
li 
l 

mahkemede biZT.at hazır bulunmadığınu: 
eya bir vekil göndermediğiniz tak -
irde mahkemeye gıyaben bakılacağı teb• 
g makamına kaim olmak üzere ilin o -

unur • 4087 

k 
Ankara 3. cü Sulh Hukuk Ha

imliğinden : 

i 
Ankaranın İnkılap mahallesinde mukim 

ken bu kerre vefat e.den akıl hastalığına 
miıbtela bulwıan Z ehranın terkesine ınah

emece el konmuş olduğundan kefaleti ha
ebiyle alacaklı olanlar da dahil olduğu 
alde. bilcümle alacaklı ve borçluların 
e mır~sc:ının vesaik resmiyeleriylc bir
kte bır ay zarfında Ankara 3 üncü sulh 
ukıık mahkemesine müracaatları ve ala• 
aklarını vaktiyle kaydettirmiycnlerin mi• 
asçıya ne şahsen ve ne de terekeye iza• 
eten takbc<lemiyecekleri lüzumu ilin olu• 
ur. 4085 
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Harta yaptlrılocak 

m 

NaziJli Belediye Riyasetinden 
Nazilli belediyesince şehrin 1/2000 
ikyaslı imar haritası mevcut aşağı 
azilli kısmının 1/ 1000 mikyaslı tes
ye münhanili haritasiyle meskün ve 

N 
vi 
g 
1 
rı 

ayri meskfm 120 hektarlık sahasının 
/ 500 mikyaslı hali hazır kadastro ha· 
tatarının alım işi 2490 No. lu kanuı1 
ıikümlerine göre bu kere açık eksilt 
eye konulmuştur. Bu işin bedeli keıı· 

h' 
m 
fi 3000 liradır. Muvakkat teminat ızS 
radır. 1i 

za 
Eksiltme 17-10-939 dan 6-11-939 o3' 

rtesi giinü saat 14 de Nazilli be!e · 
ye binasında belediye en:iimeni tn• 
fından yapılacaktır. İstekliler tar f1 

di 
ra 
edilen giin ve saatten bir saat eve 1 f ~ 
zilli belediye reisliğine m~iracaat e•r 
lemeleri 1 azır1cl•r. 

İstekliler bu i ~e b~nzer iş ~'aptıl 11· 

rın:ı dair a!mış o!duk~ c:rı veci !.::la:-z s 
tinaden ihale tarihinden 8 glin evci a· 
lınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret 
odası vesikalarını ibraz etmek mecbU' 
ri:retindedirler. 
, .(8639/5440) 
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Başvekilimiz 

Birinci Devlet Resim ve 
Heykel sergisini açtl 

' . 1 

-~---· 
Maarif Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel Başvekl1""1s..ı 

izahat veri.yor 

(Başı 1 inci sayfada) 
Maarif Vekilimiz B. Hasan - Ali 

Yücel, §U açı§ nutkunu söylemişler
dirı 

"- Sayın Başvekilim, sayın misa
firlerimiz; 

Biraz sonra ziyaret buyuracağınız 
resim ve heykel sergisi, şimdiye ka
dar yapılmı§ olan emsalinden ayn bir 
mahiyet taşıyor. Bu, hemen dört se
nedenberi Cümhuriyet Halk Partisi 
ile Maarif Vekilliğinin iş birliği ya -
parak esasını hazırlayıp Vekilliği
mizce bir talimata bağlanan devlet re
sim ve heykel sergisinin birincisidir. 
Birinci devlet resim ve heykel sergi
si, plastik sanatların bu şubelerindeki 
bütün mensuplarına, eserlerini halka 
arzetmek imkanını vermiştir. 

Bu beraberlik hayırlı olacaktır 

Bu topluluk ve beraberlik, türk sa
natı için çok hayırlı bir tekamül saf
hası olacaktır kanaatindeyim. İçeride
ki tablolara bir göz atıldığı zaman 
kolayca anlaşılacağı veçhile bu sergi
de, pek yakında Tanrının rahmetine 
kavuıan emektar ve yaşlı ressam Ha -
lil Paşa ile üstat sanatkarlarımızdan 
ressam Şevket Dağ. İbrahim Çallı, 
Feyhaman ve Hikmetin klasik fırçala
tından genç ressamlarımızın öncü ve 
lllodcrn üsluplarına kadar bugünkü sa
n~t temayüllerinin müteaddit mümes-
61llerini bulacaksınız. Güzel sanatlar 
birliği, müstakil ressamlar, D grupu 
ve hiç bir grupa girmemiş sanatkar -
larırnız, devlet sergisine istiye istiye, 
s~ve seve girmişlerdir. Üçü, dördü is
tısna edilecek olursa geri kalan bütün 
eser sahipleri, iftiharla arzedeyim ki, 
t._arnamiyle cümhuriyet devrinin de
ger}i ve canlı birer eseridirler. Onla
rı. daha genç yaşlarında cümhuriyeti
rnız ellerinden tutmucı. Avrupa'nın t" .... 
Urlü sanat muhitlerinde yetişmeleri-

ne irnkan vermiş; onlar da gördükleri 
bu nimete, verdikleri kıymetli eser
lerle mukabele etmeğe muvaffak ol -
rnuşlard•r. 

Sergide kazananlar 
h yeni talimatnameye uyarak cüı:ı-

1 .urıyet Halk Partisini, Maarif Vekıl
ığ' . ını. sanntkar gruplarını temsil eden 
~~tlardan mürekkep jüri, sergide teş-
ır olunan eserleri incelemışve bun· 

l~rdan birinci priyi Zeki Kocamemi
nın cenaze merasimi, ikinciyi Tur
gut. Zaim'in Erciyaş'ı, üçüncüyü mü
e~~ı rey alan Bedri Eyüpoğlu'nun fi
~Urü ve Arif Kaptan'ın kü~ük peyza -
Jı isimli tablolarına vermiştir. llu7.Lt 
runuzda kendilerini tebrik ederim. 

Gcnif bir sanat mulıiti doğuyor 
TUrkiye'de son on yedi yıl içinde 

geniş bir sanat muhiti doğınıya başla
il§tır. Ankara merkezinden başka, 

1~tanbuJ önde olmak üzere birçok vi-
ayctlerimizde hususi sergilerin açıl
iığı~a memnuniyetle §ahit oluyoruz. 
zrnır fuarında VekilliğilT' · 7.İn tertip 

ttt'ğ' ı 1 serginin halkımız tarafından 

Saip'in Atatürk büstü 

Sa:p'in çıplak kadını 

Şeref Akdik'in bir portresi 

1 azlıar olduğu rağbet ve ilgi, bunun 
11 

• 11 . d b' 'd" A sevindirici nusa erın en ırı ır. y-
rıca Ciinıhuriyet Halk Partisinin 
muhtelif yurt köşelerine yolladığı 

Samlanrnız da mahalli renk ve ka-
res d . 1 rakterleri tesbit e en .~serlerıy e. g~-
rek kendileri, gerek turk sanatı ıçın 

b.. "k bir terakki hamlesi yapmıılar
uyu benli~· 1 

dır Sanatta millt •ı aramıya yo 
aç~ bu eeerlet', eerıiye bu.uıl bir. e
hemiyet kazandırmıt ve onun zengın-

ULUS 

Dünya siyaseti ve 
Avrupa harbi 

karşısında Sovyeller 
(Başı 1 inci sayfada) ler olduğunu bilen kimse mevcut de-

bu tarihten sonra Almanya ile Sov - ğildir. 
yetler Birliği arasında bir yakınlaş - Harbin birinci ıalhcuı 
maya ve dostane münasebetler tesisi Almanya ile ingiliz - fransız bloku 
yoluna inkilap etmiştir. Bu iyi mü - arasında başlıyan harp ise şimdiki hal 
nasebetlcrin gittikçe inkişaf etmesi - de birinci safhasında bulunmaktadır. 
nin bir delilini Sovyetler Birliği ile Bu harp, bugüne kadar hakiki inkişa
Almanya arasında dostluk ve hudut fını göstermemiştir. Buna rağmen bu 
tahdidi hakkında 28 eylül Moskovada harbin hem Avrupa'da hem de Avru
imza edilmi~ olan misa~ta_~_uluyoruz. pa haricinde birçok derin tahavvüller 
Bu suretle Sovyetler Bırlıgı ve Al - vücuda getireceği anlaşılmaktadır. 
manya münasebetleri arasında husu - Beynelmilel vaziyette husule ge
le gelmiş olan ani istikamet tebeddü- ı' len bu mühim tebeddüllerle münase
iü Avrupanın en büyük iki devleti a- bettar olarak yakın zamana kadar kul
ra:.ında ~usule gelmiş old~gu içi.n I !andığımız ve hepimizin alışmış bu -
beynelınılel vazıyetrn heyctı umumı- ı lunduğumuz bazı eski formüller ku
yesi üzerinde de kendini hissettirmek vetten düşmüş ve atiyen kullanılamı
ten Ab!ttabi h~li kalı:ıaı:ııştır. Ha~ise- yacak bir hale gelmiştir. Avrupa'daki 
ler alı sovy~tı?. ~~n ıçtıma devresınde yeni siyasi vaziyeti takdir ederken 
Sovyetler bırlıgı ıle Almanya yakın - kaba hatalara düşmemek için bu nok
laşması~~n.. S~_Yasi sahası .hakkında tayı iyice anlamak icabeder. Mesela, 
ortaya surulmuş ol~n telakkı t.arzları- şu son birkaç ay zarfında, "müteca
nın yanlış olmadıgını tamamıyle te- viz ve tecavüz'' gibi kelimeler yeni 
yid etmiştir. birer mana iktisap etmişlerdir. Bu se-

Polonya'nın inlıidamı beple bu kelimeleri mesela üç veya 

2 - Diğer mühim hadise de Po -
{ lonyanın askeri inhida:nı ve Polon
! ya niıkümctinin dağılması keyfıyeti
dir. Polonya zimamdaranı sırası gel-

t 
dikçe hükümetlerinin, sağlamlığın -
dan ve ordularının "kuvet ve kudre -
tinden" bahsetmekte perhiz etmemiş
lerdir. Halbuki Polonyaya evela al -
man ordusu ve arkasından Kızılordu 
tarafından indirilen birer darbe bir 
Versailles cenini olan ve ancak ida-
resi altında ekalliyetleri tazyik sa -
yesinde yaşıyan bu hükümeti tuz buz 
haline inkilap ettirmiştir. Artık Al
manya ve Sovyetler birliği arasında 
ananevi siyaset telakki olunan pren -
sipsiz oyun usulleri tamamiyle iflas 
etmiş vaziyettedir. 

Büyük harp 

dört ay evelki manalariyle bugün kul
lanmıya kalkışımız yanlış bir hareket 
olur. Bugün büyük Avrupa devletle
rinden bahsedildiği vakit, Almanya 
harbin bir an eve! bitmesine ve sulhun 
yeniden vücuda gelmesine hahişger 
bir devlet vaziyetinde görünür. Bila
kis düne kadar tecavüz aleyhtarı ol
duklarını iddia eden Fransa ve İn -
giltere şimdi harbin devam etmesine 
ve sulhun imza edilmemesine taraftar
dırlar. 
Gördüğünüz gibi roller değişmiştir. 

E•ki Polonya ihya edilemez 
İngiltere ve Fransa hükümetleri ta-

rafından bu ye:ıi vaziyetlerini mühik 
göstermek için Polon yaya karşı ya -
pılmış olan taahhütlerin ileri sürül
mesi ciddi bir esasa istinat etmiyen 
harekettir. Bugün herkes anlıyor ki, 

3 - Avrupada başlamış olan büyük eski Polonyayı yeniden ihya etmek 
harp, bütün beynelmilel vaziyeti cez- meselesi mevzuu bahis bile olamaz. Bu 
ri bir surette değiştirmiştir. sebeple şimdiki harbi Polonyayı ihya 

Bidayette Almanya ile Polonya a- gayesini takip ederek idame etirmek 
rasın~a başlıyan bu harp bilahare bir- mecnunane bir hareket olur. Fransa 
tarafta Almanya ve diğer tarafta İn- ve İngiltere hükümetleri bu noktayı 
giltere ve Fransa olmak üzere yeni bir pek iyi anladıkları halde, gene muha
şekle girmiştir. Almanya - Polonya rebeye netice vermemek ve sulhu yap
harbi, Polonya zimamdarlarının tam mamak için hareketlerine yeni müey
bir iflası neticesi olarak süratle neti- yideler aramaktadırlar. Son zamanlar
celenmiş ve hep bildiğiniz gibi Fran- da bu iki hükümet zimamdarları ken
sa ve İngiltere garantileri Polonyaya dilerini demokrasi hukukunun şam
hiç bir yardım temin edememiştir. piyonu olarak ileri geçirmiye çalışı
Zaten bu "garantiler" in ne gibi şey- yorlar. Bu cümleden olarak İngilte-

liğini arttırmıştır. 
Sanatkarlarımıza bu imkanı veren 

Partimize Maarif Vekili sıfatiyle 
minnetlerimi, tekrarı ve devamı te
mennilerimi arzetmeyi borç bilirim. 

Devlet sergisi, bu yıl, heykel bakı
mından bizi doyuracak halde değildir 
Monüman üstünde çalışan heykeltraş
larımızın sergiye sığacak eserlerini, 
taş ve tunç gibi asıl maddeler üstün -
de yapacakları yaratıcı emek mahsul
leri olarak, ikinci devlet sergisinde 
görmek arzusunu gizlemiyeceğim. 

Sanat duygusu ruhumuzdan 
silinmemiıtir 

Aziz misafirlerimiz; 
Türk milleti için birçok medeni 

vasıflar gibi sanatkar olmak da yeni 
bir şey değildir. Kim bilir ne kadar 
eski bir zamanda orta Asya'daki me
nrların duvar resimlerini yapan ma -
baretli atalarımızdan bugüne kadar 
- aradaki küsuf zamanlarını atarsak -
sanat duygusu türkün ruhundan si -
linmemiş, ayrılmamıştır. Bu duygu, 
kah sesle, kah renk ve şekille, kah mü
cerret hatlarla daima kendine bir te
zahür melcei bulmuştur. Tam inkişa
fı için cümhuriyet devrimiz ona yep
yeni bir bahar bağışladı. Şimdi o ba
harın taze renklerini atakalı gözleri -
nizle göreceksiniz. 

Davetimizi kabul ederek bu lfıtfu 
türk sanatkarına bağışladığınız için 
hepinize bütiin yüreğimle şükranları
mı veririm.,, 

Çok muvaffak olan sergide, C. H. 
Partisinin ikinci defa olarak yurdun 
muhtelif yerlerinde çalıştırdığı 10 
ressama ait 101 eserden başka 270 tab
lo ve 10 heykel vardır. Sergiye güzel 
sanatlar birliğinden, müstakil res
samlar birliğinden ve D grupuna 
mensup sanatkarlarla hiç bir grupa 
dahil olmıyan sanatkarlar iştirak et
miştir. Böylelikle çok muvaffak olan 
sergi, Türkiye'nin bütün sanat muhi
tini temsil etmektedir. 

Misafirler hazırlanan büfede ağır
lanmıılardır. Diinkü açılı§ta. böyle 
törenlerde tchrim\z:de ilk defa olarak 
bulunan orkaU.. bu aanat topla.u.~ı
ıına bir buıuaiY.et 'verirordıa. · - . 

re hükümeti kendisi için harp gayesi 
olarak "Hitlerizmin yok edilmesini,. 
ilan etmiştir. 

ideoloji muharebe•i 
Bundan anlaşılıyor ki, gerek İngil

terede ve gerek Fransada bulunan 
harp taraftarları Almanyaya karşı es
ki din muharebelerini andıracak bir 
tarzda bir ideoloji muharebesi ilan et
mişlerdir. Eski zamanlarda moda hük
münde bulunan dinsizlere karşı harp 
hepinizin bildiğiniz gibi halk tabaka
ları için feci neticeler doğurmuş, ik
tısadi iflaslara ve milli kültürlerin ha
rabisine sebebiyet vermiştir. Bu harp
lerin bundan başka birer netice ver
mesi zaten imkan dahilinde değildi. 
Fakat bunlar kurunu vustada vaki ol
muştu. Şimdi Fransanın ve İngiltere
nin mütehakkim sınıfının yeniden 
yaptıkları da bizleri bu eski din hura
feleri ve kültür yıkıntıları devrine ve 
kurunu vustaya doğru sürüklemek 
değil midir? 

[Dün gece nutkun bu kadar kısmı 
alınmı~tır] 

U L U S Sinemasında 

1 

................ ·y·~~~·~· ·~k~· ............. "I 

"" """" '~~~~. ~?.~~ .. ""' "...1 
BUGÜN \ 
Sinemasında 1 ULUS 

GÜZEL ESİRE 
Meksika'nın en gÜ7.el danı 

ve tarkılariyle süslenen bu 
renkli filmi zevkle takip ede
ceksiniz. 

Ayrıca iSMET İNÖNÜ'·nün 
Marmara gezisi ve yepyeni 

dünya havadisleri 

14,30 - 16,30 - 18,30 ve 21 de 

12,15 ucuz matinesinde 

DAMGALI KADINLAR 
ve MIKI iZCi ---- Th 2193 -

-5-

İtalya kabinesinde faşist 
partisinde ve büyük 

kumanda da değişiklikler 
(B•1ı 1 inci sayfada) 

Mübadele ve döviz nazırlığına Ri -
cardi. 

lar mı tebliğ edecek? ... 

Alman gazetelerine göre 
Berne, 31 a.a. - Havas Ajansı bil· 

diriyor : 
Bertin siyasi mahafiH Musolinin 

w kararlaştırdığı geniş kabine değişik-
Ordu genel kurmay başkanlıgına ı•w• d b' "N"bct d ğ' t. 

Ziraat nazlJ'hğına Tassinarı, 
Münakalat nazırlığına Ventari, 
Nafıa nazırlığına Serana. 

Af "k G . . ıgıne, sa ece ır () e ış ırme,. 
rı a nazırı razıanı • . . . 

• w ' • manası atfetmekte ve faşızm ıktıdar 
Afrıka nazırlıgı.na general Terruzzı ı k" ı· · d b · b l" t 
H b. .. mev ııne ge ışın en erı u usu un -

ar ıye musteşarlığına general 1 d A ld ğ ·· 1 kt s dd ta ya a carı o u unu soy eme e -
0
H u, dirler. Bu mahfiller, bu hadisenin ha-

ava miisteşarlığına general Piri- . • . bak d b' e:. 
colo, rıcı sıyaset ımın an ır mdna ta • 

B;tşve!<alet müsteşarlığına general ~ıdığını red ve inkar etmektedirler. 
Russo, Bununla beraber, alman hariciye ne • 

Z . a t 1 w • d' k d b' zaretinin noktai nazarı Berlindeki 
ır a nazır ıgı şım ıye a ar ız- . . 

at n .,ıı l' · t f d 'd alman ve yabancı mahafılde, Duçenın z n. ,nuso ını ara ın an ı are e - w ı.· • .. 
1
.. .. lü h 

dı.lmekt · •· n· - ta ft b k aldıgı tecbırlerın tur u tur mu a -e 101. ıger ra an sa ı • . . A 
genel kıırı-:-ıay başkanı general Paria- 1 verelere mevzu teşkıl etmesıne mani 
ni, aynı zomancia, B. Musolininin ida- ı olamamaktadır. 
re ettiği harbiye nezareti müsteşarlı-! laviçre'deki f!kisler 
ğını da yapmakta idi. ı · .o..1.. •• . . .. . . Berne, 31 a.a. - svıçre tnaTI.Natı, 

Alfıerı, gonderıleceğı mahallin b''t·· d'kk t' · Roma'dan gelen h _ 
b

. · · . 
1 

.
1
. w • • u un ı a ını a 

teS itine ıntızaren e çı ıge tayın edıl- b l •• f d t k "f e~-Lt d' 
· La · · "A · d G t er er uzer n e e sı unc.& e ır. 

mış ve ntını zıen a enerale - B 1• 'd ö 1 d"ğ" · h'l"f 1 
1
. p l' . 1. w• c . er tn e s yen ı ının ı i!l ına o a-

ta ıana etro ı,. reıs ıgıne, ornelıo k b h be 1 • k "h' kar 1 . . p 
1
• . • . ra u a r erı ço mu ım ıı a • 

Dımarzıa, avo ınının yerme, serbest kt d 
l kl 

. 1 f . b' 1• _. . ma a ır. 
mes e er ve artıst er aşıst ır ıgı rı- B 'd k B d t i .. 1 . . crn e çı an un gaze es fOY e 
yasetıne tayın olunmuşlardır. R 'd k' 1 1 · · • 

yazıyor: oma a ı a man e çısının 
B. Starace'de iatifa etti. 

Roma, 31 a.a. - Sekiz senedenberi 
faşist partisi genel sekreteri bulunan 
Achille Starace, vazifesinden affedil
mesini talep etmit ve bunun üzerine 
bu talebi kabul olunarak kendisi milis 
genel kurmayı başkanlığına tayin o -
lunmuştur. 

ltalyan •iycueti yeni bir 
istikamet mi alacak? 

Roma, 31 a.a. - Royter muhabiri 
bildiriyor: 

Kabinede yapılan tadilat ve bu ara
da bilhassa Maarif nazırı Alfieri ile 
faşist partisi genel sekreteri Starace
nin istifası, diplomatik mahfillerde 
manidar görülmektedir. Filhakika, 
bu devlet adamlarının her ikisi de al
manlara karşı büyük bir sempati bes
lemekte idi. 

Star.'•.e'nin yerine geçen Mutti, 3i 
yaşındadır, Roma üzerine yürüyüı kı
talarında hizmet etmiş, habe§ muha
rebelerinde pilot olarak bulunmuş ve 
İspanya harbine de gönüllü olarak iı
tirak eylemiıtir. 
Diğer taraftan gerek Graziani ge -

rek Terruzzi, habeı harbinde mühim 
vazifeler ifa etmiılerdir. Graziani, 
"italyan Lyautey'i" adiyle tanınmıı -
tır. 

Paris'tehi tel•irle 

Paris, 31 a.a. - İtalyan kabinesin
de yapılmış olan tadilat, Fransa'da İ
talya'nın başlıca kaygusunun bilhassa 
Almanya'ya karşı çok sıkı siyasi bir 
istiklal muhafaza etmek olduğunun 
yeni bir emmareei addedilmektedir. 

Musolini'nin ekseriya bu kabil ta· 
dilat icra etmiş olduğuna işaret edil -
mektedir. Yalnız bu defa istifa etmiş 
olanların kaffesinin İtalya ile Alman
ya arasında en sıkı bir anlaşma mev
cut olduğu zamanda vazife başında bu 
lunmu§ oldukları dikkate §ayan gö
rülmektedir. 

ltalyan gazetelerinin makaleleri 
Roma, 31 a.a. - Havas Ajansı bil

diriyor: ltalyada yapılan kabine de
ğişikliğini, İtalyan matbuatı, faşist 
ananesine tamamen mutabık bir ted -
bir olarak memnuniyetle kar~ılamak
ta, kabine azasının, bir kaç senede bir 
milli hayata yeni bir hamle verebile
cek kabiliyette yeni adamlar tarafın
dan i&tihlaf edilmeleri bu anane ik
tizasından oldugunu soylemektedır. 

Roma gazetelerine göre, yeni kabi
ne erkanının, mesaisi, bilhassa, mem
leketi her türlü ihtimale karşı koya
bilecek maddi ve manevi bir ~ekilde 
hazırlamıya matuf olacaktır. 

Hollanda' da 

Amsterdam, 31 a.a. - Havas Ajan
sı bildiriyor : 

İtalyan kabinesinde yapılan deği -
şiklikler, Hö:ıandada, büyiik bir tesir 
bırakmıştır. Bi:tün gazeteler bu habe
ri, ilk sayfalarında iri başlıklarla neş 
rediyorlar. Henüz bu hususta tefsir
ler yapılmamış olmakla beraber Al
gemeen I landisblad gazetesi bu ka -
bine değişikliğini alman - İtalyan mü
nasebatında yeni bir soğukluğa delil 
teşkil ettiğini söylemektedir. 

Bu gazete başmakalesinde diyor ki : 
"Alman nasyonal sosyalizminin en 

hararetli taraftarı ve ezcümle Starace 
ve Alfieri uzlaştırılmışlardır. Berlin
le Roma aıasındaki ayrılık bedihi -
dir. Musolini, bolşevizmc, balkanlar -
da nüfuz veren alman - rus koır.bine
zonunean endi~eye dÜJmÜJtlir. 

B. Musolini bir yüz geri mi hazır
lıyor? Şu günlerde, balkona çıkıp 

millete, tarihi ehemiyet4 haiz karar -

hayret uyandıran Berlin'e avdeti, tim 
di alakaya değer bir mana almış bulu· 
nuyor. Musolini'nin aldığı heyecana· 
ver sayılabilecek tedbir, fon Maken• 
aen'in seyahatini zaruri kılmııtır, de
nilebilir. Zira, Musolini'nin kararları, 
hatta çok büyük bir kaydi ihtirazi ile 
karşılansa dahi, italyan kabinesinde 
ve faşist partisinin idaresinde, arız! 
olarak yapılan şahıslar üzerindeki te
beddüllerin çok fevkindedir. 

Deği§ikliğin mahiyeti 

Evela yapılan değişiklikler, bundan 
evel yapılandan çok şümullüdür. Son• 
ra alelade bir kabine değişikliği mef. 
humundan çok ilerde bir m~na tqı • 
makta, ne olursa olsun, siyasi sahada 
bir gedik, hatta belki de bir nevi isti
kamet tebdili mahiyeti arzetmekte
dir •. , 
Aynı gazete, kabine haricinde ka • 

lanlar meyanında birçoklarının bariz 
bir alman dostluğu ile ve alman rica
linin teveccühlerine mazhar bulun
makla tanınmı§ olduklarını hatırlat
maktadır. 

Bund gazetesi, diğer taraftan, yeni 
nazırların, harici siyasette itlerinde 
daha büyük bir ihtiyatla hareket et • 
mi~ oldukları, diğerlerinin mesel! ma
reşal Grazianinin kıral sarayı ile has
saten iyi münasebetler idame ettikle
rini kaydetmekte ve şöyle demekte· 
dir: 
Hadisenin fiimulü ne olacak? 
"Şu halde, görülüyor ki, Musolinl 

daha bitaraf, daha az tek taraflı, teh
likeye daha az maruz bir siyaset ta
kip etmek ve kabinesinde bir deği§ik· 
lik yapmak suretiyle bunu harice gös
termek istemektedir. Her türlü teka
mül ihtimallerini ihtiva eden bu de • 
ğişiklik herhalde İtalyan milletinin 
arzularına da uygundur.,. 

Bale'de çıkan National Zeitunr ga
zetesi, Musolini tarafından ittihaz e
dilen kararların şümulü henilz tayin 
edilemiyeceğini söylemekte ve JÖyle 
demektedir: 

"Şurası dikkate alınmalıdır ki, Ber· 
lin - Roma mihverinin tesisinde bü -
yük bir hissesi olan ve mesela Starace 
ve Alfieri gibi Almanya ile İtalya a
rasında mutavassıt rolü oynuyan mü
teaddit şahsiyetler ortadan kaybol· 
maktadır . ., 

Bu gazete, bu münasebetle, Alfieri
nin, müteaddit defalar Göbels'in mi
safiri olduğunu ve propaganda ve ır.at 
buat sahasındaki Almanya - italyan 
müşterek siyasetini onunla birlikte 
tesis ettiğini hatırlatmaktadır. 

Diğer taraftan, Starace de, bütiin 
nasyonal sosyalist teşkilatının hayra
nı olmakla şöhret kazanmıştı. Gene
ral Pariani, bütün mihver siyasetine 
belki de pek taraftar olmamakla be • 
raber, A !manya ile İtalya arasındaki 
asl:eri paktın imzasiyle neticelenen 
müzakerelerde, bu neticenin istihsali
ni temin edecek yollu faaliyet sarfet
memiş değildir. 

National Zitung gazetesi, Habeı 
harbini idare eden mareşal Graziani
den sitayişle bahsetmekte ve askert 
kabiliyetleri inkfır kabul etm\ye:ı ma
re~ala karşı, alman mahfilleri tarafın· 
dan. daima az ço't itimatsızlık heslen
mic olduğıınu kayde, ]emek• edir. 

Bu gazete, ananevi italyan münase
batını, mihver politikasının yapabilci
ği:ıden daha iyi bir şekilde takip et
mek için şimdi etrafına en yakın me• 
sai arkada§larını daha kuvetli bir ~e· 
kilde topla.-r.ak istcd:;ini s3) lemekte• 
dir, 
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MlLLI MODAF AA 

Astarlık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

{l~.16) on dokuz kuruş on altı santim 
o n (280.000) metre a tarlık bez kapalı 
zarf ll5ulu ıle miirukaaaya lıonmuftur. J. 
halesı 10 2. teşrın 939 cuma gunu aaat on 
b·rdir. tik teminatı (3.932) üç bin dokuı 
yuz otuz iki lira kırk kuruştur. Evsaf ve 
şartruımesı (270) iki yuz yctmış l:uruş mu
kabilinde M. M. V. satın alma komiı;yo
nundan alınabilir. İsteklilerin kanunun e· 
mir ettiği belgeleri ihale eaatından behe· 
mehal br saat evetine kadar M. M. V. sa· 
• 1'l alma komisyonuna vermeleri. (5392) 

15403 

Cenereylör ahna<ak 
M. M. V. Deniz Merkez Satın 

:Alma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (25250) lira 

olan iki adet Cenerey tönın pazarlıkla mü
nakasası 8-11-1939 tarihine rutlıyan çar
ıamba günü saat 14 de vekilet binasında 
muteşckkıl komisyonumuzda kra edıle
cektir. 

2 - 126 kuruş bedel ile iartnamesini al
mak istiycnlerin her gtln ve mlınakasa. 
ya girmek iıtiycnlerin de belli gtin ve sa
atte, 1893 lira 75 kuruşluk ilk teminat ve 
kanuni vesikalariy}e birlikte komisyona 
müracaatları. (5448) 15426 

ldrofil pamuk olanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Beher kilosun tahmin edilen fiyatı 130 

7\iz otuz kuruş olan yirmi beı bin kilo 
idrom pamuk 7 - ikinci tqrln - 939 talı 
sunU saat 10 da Ankarada M.M.V. satın 
alma Ko.da pazarlıkla ıatrn alrnııc:1frndan 
isteklilerin 4875 liralık teminatlarlyle bir· 
likte pazarlık ııUn ve sa:ıunda Ankarada 
M.M.V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(5504) 15489 

4 bina yaphn1acak 
M. 1\1. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Keşif bedeh 11210 lira 12 lrutuf oları An· 

kara ve Kıyaıta 4 adet bina inpau yaptı· 
rılacaktır. Eksiltmesi 3-11-939 cuma günU 
saat 11 dedir. Kati teminatı 1681 lira S2 
kurut olup tartnameıi 56 kuru,a komiı · 
yoııdan alınır. Taliplerin muayyen ıtUnde 
M.M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(5575) 15542 

2 bina yaphillacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mityanundan ı 
Keıif bedeli 6807 lira 8 kuru• olan Yah

ıihanda yaptırılacak iki adet bina inıaatı 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Eksiltmesi 3-
11-939 cuma gtinU ıaat 11 dedir. Kati te -
mlnab 1021 lira olup ıartnamesi 35 ku
ruı mukabilinde komisyonclan alınır. Ta • 
!iplerin muayyen gilnde M.M.V. Sa, Al. 
Ko.da buhmmaları. (5576) 15543 

Portatif (achrhk bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mia1onundan : 
Yerli ve yabancı mamiUitından olmak 

Uzere (1.000.000 : 2.000.000) bir mllyon 
ill iki milyon metre portatil çadırlık beı 
ile (100.000 - 340.000) yüz bin ili üç yilz 
kırk bin metre ekmek torbalık bez 10·11-
939 cuma gilnu saat on dortte pazarlıkla 
aatm almacaktır. Portatif çadırın beher 
metresine tahmin edilen fiyatr (95) dok· 
san b•ı kuruş ve ekmek torbalık bezin be
her metresine (72.5) yetmiı iki buçuk 
kuruı fiyat tahmin edilmlıtlr. htıklilerln 
pazarlık run ve ıaatında kanuni kati temi
natlariyle birlikte Ankarada M.M,V. IB • 
tın alma konıiııyonunda bulunmaları 

(5613) 15564 

LEVAZIM AMIRLICI 

Pirinç ah nacak 
Ankara Levazım Amirlifi Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor merku birlikleri ıenelik ih· 

tiyaeı için 100000 kilo pirinç kapalı zarf 
usuliyle alınacaktır. 

:l - ihalcııı 6.11.939 paııarteıi ıilnU ıaat 
16 dadır. 

3 - İlk pey parası 2062 Ura 50 kurus· 
tur. 

4 - Şartname ve evsafını görmek iıti· 
yenler her giın Çorluda kor ıatın alma ko· 
m·syonuna muracaatla gorebillrler, 

5 - İsteklıler kanunun ikinci ve üçUn
cü maddelerindeki belııcleriylc birlikte 
bc111 gUn ve !aıttten bir 11at evci teklif 
mektuplarını Çorluda kor •atın almı ko · 
mıııvonun:ı vermiş bulunmaları lazımdır. 

<S'i23> 15297 

İnşaat münakasası 
Ankara Le.azım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Eskışehir prnizonunda askeri bir bina 

kapalı zarfla eluıltmeye konmuttur. 
KC$if, eartnamcsi, htanbul, Ankara L V. 

amirlikleri satın alma komisyonlarında 
gorulebılir. 

Keeif bedeli 37959 lira iiç nruttur Mu
vakkat teminatı 2346 lira 93 kuruştur. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 6-11-939 pazar

tesı gunu saat 16 da Eskiııehir Lv. A. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Sa. Al. 
Ko.nun 2 ve 3 madtlelerinde yazılı vesaik 
ve teminat mı.lıbuzlariyle mezkur cün ve 
saatten bir saat evci s at 15 e kadar tek· 
lif mektuplannı ~misyona vermi~ bulu. 
nacaklardır. (5385) 15370 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Brliklerin senelik ihtiyacı için yüz 

bin kilo sığır veya bu miktar keçi eti ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara L V. 
limirlikieri ve İslahlyede tugay satın al
ma komısyonlarındadır. 

3 - Gerek sığır ve gerekse keçi etinin 
muhammen tutar 21000 lırııdır. 

4 - İlk temin u 1575 liradır. 
S - Kapalı zarf usullyle d:sıltmeıi 8 2. 

el teı. 939 c;ar~amba gııııu saat 15 de h
lihiye' dc tu ay karargahında miıte~ckkil 
satın alma komısyoııunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını en ıon 
8 2. ci tcş, 930 çarşamba günü saat 14 de 
kadar ls!Ahiyc'de tuıray satın alma lcomiı· 
yonu başkanlığına gonderecek veya vere
ceklerdir. Bu s:ıttcn sonra gelc:ı mektup· 
lar hakkında muamele yapılmıyacaktır. 

(5465) 15413 

Yol inşaatı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Eskişehir garnızon birliklerinde 

yapılacak yol in~:ııı k•pah zarf uıullyle 
eksiltmeye konmu1tur. 

2 - Kapalı zari uıuliyle ehslltmeai 16-
11-939 perşembe gunu s:ıat 16 da Eskişe
hir kor aatın alma komisyonunda rapıla
raktır. Keaif bedeli 20447 lira 55 kuruı -
tur. 

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

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Sarıkamı• garnizonunun ikineiteırln 939 

dan eylul 940 tarihıne kadar ihtiyacı '?lan 
arpa miktarı aşdıdadır. Sarıkamı~ ıçln 
000 ton arpa alınacaktır. Tahmin bedeli 30 
bin lira ilk teminatı n50 liradır. Eksilt· 
meıl 15-11-939 çarşamba günli saat 10 da 
mıntaka satın alma komisyonunda kapalı 
zır•Jr. yapılar.nl:tır. Zarflar muayyen "' • 
atten bir ıaat evel komisyona verilmiş O· 
lacaktır. Şartname ve evsaflar kolordunun 
tekmil garnizonlarında mevcuttur. Her 
giln görlileblllr. (5~0) 15525 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : t 

1 - Safranbolu garnizonu için 9G ton 
aıtır eti kapalı zarf ile alınacaktır. 

2 - İhalui 17.11.939 cuma günll saat 
15 de Safranbolu belediyesinde yapıla • 
eaktır. 

3 - 'l'ahmin edilen fiyatı beher kilosıı 
('22) kuruştur. 

4 - Muvakkat teminatı (1584) liradır. 
5 - Şartnamesi her g!in Safranbolu as

keri satın alma komisyonunda gôriılur. 
6 - lstekliler ticaret odaaına kayıtlı 

olduklarına dair vesika göıtcrmek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3. maddelcrlnd.o yazılı vesi· 
kalarla, teminat ve teklif mektupl~rını i
hale saatinden en az j:ılr saat evelıne ka· 
dar Safranbolu belediyesinde askeri aatın 
alma komisyonu ba,kanhğrna vermiı bulu-
nacaklardır. (5578) 1556 

Bakraç ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komiayonundan : 
10.000 adet bakır kapalı bakraç alına • 

eaktır. Avrupa bakracından tercihan ola
eagı gibi bakraçlar Samatya bakracından 
ve eııkl yeni imalat kırpıntılarından ya -
pılmakla eksiltmesi 9-11-939 perşembe 
günü nat 14 de Tophanede İstanbul L V. 
imirliiinde yapılacaktır. 

Bedeli 55.000 lira ilk teminatı 4000 lira
dır. Şartname ve nümuncsi komlııyonda 
gorülür. İsteklilerin kanuni vesikalarla 
beraber belli ıaatte komisyona gelmeleri. 

(5614) 15565 

Un ahnacak Pirinç ohnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan : 
Atma Komisyonundan t 1 - 510 ton un alınacaktır. Muhammen 

ı - 40.000 kilo pirincin kapalı zarfla bedeli 61200 liradır. Muvakkat teminatı 
eksl!tmeıl 3-11-1939 saat 15 de Ankara 4500 lirtıdır. 
L v, Amirliği ı:ıtm alma komııyonunda :l - Ekıiltmctl kapalı zarf uıuliyledir. 
y >ıbcaktır. 3 - Eksiltme Edirne Batın alma ko • 

2 - Muhammen bedeli 11200 lira ilk tt· misyonu binasında 20-11-939 saat onda ola
m .atı 840 lıradır. Sartnanıe ve nUmuneıı caktır. Tcl:lif melstuplıırı saat 10 da ko· 
k l'!1 syonda gôru ilr. leinde kaııuni ve ti· misyona teslim ed!lecektir. . . 
ctıret oda11 vt lkllsı da bulunan teklif ı 4 - Ş:ırtnamcyı ıörmck ıstıyenler her 
mektuplarıııın saat 14 de kadar komisyo • ıııi.n iş saatinde komisyona miıracaat et · 
1 a verilmesi (5373) 15314 sinler. (5618) 15567 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliij'i Satın Alma Komiayonundan ı 

A\atıda eını vt m'ktarı yazılanların hi r:alarında cösterilen gün ve saatlarda iha
Jelari yapılacaktır. 1 k tem nat mal buz ve Ya mektuplarlylc kanunda yazılı ve .kanuni 
ik :net "h v~ k:ılariyle ihale gu:ıU ihale ııııatinden bir Hat eveline kada~ teklıf mele· 
tuplarını Ed ıe mıiş'rıyet da!resinde &atıh alma komisyonuna vermelerı. 

(54&8) 5415 
Cinsi 'fw' .ktarı Tut:ırı Temln:ıt İhale gUnU Saati $ekli 

Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 
Sığı. eti 300.000 75.000 S.000 7.11.939 15.30 K. zarf 
Sı{:ır eti 108.oo:ı 27.000 2.025 7.11.939 14.30 K. zarf 

Yağ ve kömür ahnacak 
Ankara Levazım Amirlici Satın Alma Komisyonundan : 

Aşa ,ıda cıns ve miktarı 1ntılanlann hlul:ırında cösterllen giın ve saatlarda pa • 
nrlıl.ları :yapılacal·ur. iste,klilerin teminat makbuz vey:a .mektup.larirte k~nunda ya
zı'ı vesikalara beraber belh s;un ve saatte Edıme mil5ırıyet daıresındekı satın al-
ma komisyonuna gelemeletl. (5!517) 15555 

Cirai Miktarı M. tutarı Teminat Jhale ıUn Saat Şekli 
:Rckompo.ze könıuru 1000 ton 25 000 3750 2-11·939 13 Pasarlık 
Sade yagı 52500 kilo 57.750 4138 7·11-939 16 Puarbk 

ULUS 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Matbaacılara 
Gümrük ve İnhisarlar Vekale

tinden ı 
1 - 20 forma tahmin edilen gömrük 

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

2 - İtin tahmin edilen bedeli 1360 
lira olup muvakkat temiratl 102 lira -
dır. Açık eksiltme 8-11-939 gününde 
aaat 14 de Ankarada Gümrük ve İnhi
sarlar Vekaleti Alıms atım komisyo· 
nunda yapılacağından iııteklilerin te
minat makbuzlarını vekalet veznesine 
yatırarak alacakları makbuzlarla bell: 
gün ve saatte komisyona müracaatları 

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

Tômirat yaptırılacak 
Ankara İnhisarlar Ba,müdürlü· 

ğünden : ; 
1 - Gümrük ve İnhisarlar Vekale

tinin tahtı işgalinde bulunan İnhisar 
lar Umum Müdürlük binasında 1928 
lira 2 kuruıtan ibaret keşif varakası
na göre yapılacak tamirat 2490 sayı· 

lı kanun hükümleri dairesinde açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme ve ihale 16·11· 
939 tarihinde perşembe günü saat 15 
de Bankalar caddesinde İnhisarlar 
Baş müdürlüğü binasında toplanacak 
komisyonda icra edilecektir. 

3- İlk teminat parası 144 lira 60 
kuruıtur. 

4 - Tamirat işinin keşif varaka· 
sıle, kırokisini, fenni ve idari şartna
melerini şimdiden görmek isteyenle
rin her gün Ba~ Mi:iclürliiğümüz mu· 
hasebesine müracaatları ilSn olunur. 
(5557) 15514 

MAARiF VEKALETi 

Bir İsteno daktilograf ahnacak 
Maarif Vekaletinden ı 

ücretle vazife görmek üzere bir is
tcno daktiloğrafa ihtiyaç vardır. Ta
liplerin en az orta tahsil görmüş olma· 
ları, eski metinleri yazı makinası ile 
istinsaha muktedir bulunmaları §art
tır. Yabancı bir dil bilenler tercih e· 
dilecektir. Taliplerin haiz oldukları 
tahsil ve hizmet vesikaları ile birlikte 
1 ve 2 ikinciteşrin 1939 tarihlerinde 
öğleden sonra vekillik Neıriyat Mü
dUrtuıtüne t•haen müracaat etmeleri 
lazımdır. 

Müsavi ıartları haiz bulunanlar ara 
sında icap ederse imtihan yapılacak ve 
Ucret imtihanı kazanan namzedin du· 
rumuna göre tespit edilecektir. (SS18) 

15532 

Fosseptik yaptırılacak 
Maarif Vekaletinden : 
HamamönU orta okulu için arttır

ma ve eksiltme kanununun 46 ıncı 

maddesinin "L" fıkrasına göre bir 
fosseptik yaptırılacaktır. Bu işe ait 
ke,if bedeli 50S3 lira 59 kuruştur. 
Şartname ve rcıimleri orta tedrisat da 
ireainde görülebilir. Pazarlık 3. 11. 
1939 cuma günü saat 11 de Maarif Vt 
k&letl binasında müteşekkil komis
yonca yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 380 liradır. Ta
liplerin muayyen vakitte komisyona 
müracaat etmeleri. 15571 

P. T. VE T. MODORLüCO 

Cinko olanacak 
~ 

P. T. T. LevHrm Müdürlüiiin· 
den : 

1 - Talibi çıkmayan 20 ton amel· 
ğama çinko pazarlıkla ahnacaktır. 

2 - Muhammen bedel (10.000) mu· 
vakkat teminat (750) lira olup paaar· 
lık 24 ikinci te§rin 939 cuma günü a&· 

at (16) da Ankarı'da P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin şartları öğrenmek 
Uzere her gün ve pazarlı~a i§tirak et
mek için mezkQr gUn ve saatte o ko
misyona mUracaatları. (5583) 15557 

Hük bandı ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürliltilnden: 
1) İdare ihtiyacı için 100.000 adet 

bük bandı kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (7500), mu -
vak kat teminat ( 562,5) lira olup ek • 
ıiltme5i, 19 birinci kanun 939 salı gU 
nü saat (16) da Ankarada P. T. T. u· 
mum müdürlük binasındaki &atın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu • 
biyle kanuni vesaiki veya teklifi muh· 
tevi kapalı zarflarını o gün saat (15) 
ıe kadar mezkur komiıyona verecek· 
lerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, 1stanbul'da P. T. T. levazım 
ayniyat şubeıi müdürlüklerinden be • 
dclsiz olarak verilecektir. (5602) 

15561 

ASKERi FABRiKALAR 

164 kalem makkap alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Komia· 
1onundan ı 

Tahmin edilen bedeli (15.500) lira olan 
164 kalem makkap Aıkcrl fabrikalar U
mum mlldürlüğil merkez ıatın alma ko • 
misyonunca 8-11-1939 çarşamba günü saat 
14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir, Şart· 
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1162) 
lira (50) kuruı ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki veııaikle ko. 
misyoncu olmadıklarına ve bu ı,ıe alaka· 
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle mezkftr giln ve saatte ko· 
misyona müracaatları (5409) 15420 

500 ton Nitratdösut ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis· 
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (50.000) lira otan 
500 ton Nitratdöıud Askeri fabrikalar U
mum Müdürlüğü merkez ııaun alma ko· 
misycmunca 8-11·1939 çar6amba günü ıa· 
at 15.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (50) kuru~ mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat o!an (3750) lira ve 2490 nu. 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmr.dıklarına ve bu İS· 
le alikadar tüccardan oldukl:ırına dair ti· 
caret odur vesikaııiyle mczkftr giln ve sa· 
atte komisyona müracaatları. 

(5434) 15421 

O. DENIZYOLLARI 

Mazot ahnacak 
Devlet Limanlan ltletme Umum 

Müdürlüğünden : 
luare vasıtaları için 350 ila 450 ton 

mazot kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 32940 
lira ve muvakkat teminatı 2470 lira el
li kuru~tur. 

İhalesi 17-11-939 tarihine raslıyan 
cuma günli saat ıs tc Galata rıhtımın
daki umum Müdürlük binasında top
lanan ıatınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Bu husustaki ıartname 165 
kuruş mukabilinde ıözü geçen komis· 
yondan alınabilir. (8957 • 5608) 

15562 

ANKARA BELEDİYESİ 

Kömür alınacar~ 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Su itleri için alınacak olan 
(120) ton Karabük kömürü ıs gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuı
tur. 

2 - Muhammen bedeli (2820) lira
dır. 

3 - Teminat (211,50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 17. 11. 939 cuma günü 
saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (5622) 15528 

~ 00 su saati ıhnacık 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Su idaresi için alınacak olan 

7382 lira 50 kuruı kıymeti muham
meneli 500 adet su saati yeniden 45 
gün müddetle ve kapalı .zarf usuliy
le ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - İhalesi 19.12.939 aalı &Ünil saat 
11 de belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminat (554) lira
dır. 

4 - ŞartnllmHini e-örmek iatiyen
lerin her giln encilmen kalemine ve 
iateklilerin de 19.12.939 salı gilnU sa
at ona kadar teklif mektuplarını en· 
cümene vermeleri ilan olunur. 

(5596) 15559 

2 memur alınacak 
Belediye Reialifinden : 

Su İşleri ldarest için (75) lira Uc· 
retli bir levazım ve bir müracaat me· 
muru alınacaktır. 

lstekliler arasında 8-'fll'-939 tarihln· 
de saat 17 de Belediye içtima salonun
da müsabaka yapılacaktır. istekliler 
7-11-939 öğleye kadar aıağıdaki vesi· 
kaları Su idaresine vermelidirler. 

1 - Pullu ve fotoiraflı bir istida 
2 - Lise mezunu olduklarına dair 

vesika 
3 - Hüsnühal ıehadetnamesl 
4 - Sıhhat raporu 
5 - Yiikıek mektebe devam etmi

yeceğine dair bir teahhütname. 
(5619) 15568 

Otomobil limir ettirilecek 
Ankara Belediyealnden : 

ı - Makam hizmet otomoblllnde 
yaptırılacak tamirat on bet giln mUd
detle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (1700) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (127,SO) li
radır. 

4 - Şartnameslnl ı6nnek iıtiyen
lertn her ıiln encümen kalemine ve 
isteklilerin de 17. 11. 939 cuma günü 
saat 10,30 da be1'!dlye encümenine mU 
racaatları. (56~0) JS569 

1 - 11 . 1939 

Sose inşaatı ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Tral<yada (İstanbul - Stranca - Saray) (Poyralı - Demirköy ) 
(Tekirdağ • Gelibolu iltisakı) ve (Hadımköy • Çatalca - Çerkesköy) yolla
rı inşaatı ayrı ayrı olarak ve pazarlık suretiyle eksiltmeye çıkarı lmıştır. 

2 - Her yolun keşif bedeli ile muvakkat teminat miktarı ve pazarlı'; 
tarihleri ayrı ayrı aşağıda göıterilmiıtir: 

Keşif bedeli 
Muvakkat 
teminat 

Lira K. 

Paıarlığın 

}apılacağı 

gün ve saat Yolun iımi Lira K. 

A - lıtanbul - Stranca - 6.11.939 tarihine milsadif 
Saray yolu 1.576.630. 43 61.049 00 pazartesi gilnil saat 10 da 

B - Poyralı - Demir
köy yolu 

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

C • Tekirdağ - Geli
bolu iltisak hattı 

7.11.939 tarihine mUaadif 
49S.627. 60 23.575 10 sal~ gUnU saat 10 da 

D - Hadımköy Çer· 7.11.939 tarihine mUsadif 
kesköy yolu 455.282. 00 21.961 28 salı günü saat 16 da 

3 - Bu yolların pazarlıkları Nafia Vekaletinde Şoıe ve KlSprUler Re· 
isliği eksilme komisyonu odasında yapılacaktır. 

4 - Talipler, bu dört yol işinden (İstanbul - Stranca - Saray) yolu ev
rakını 50 lira, (Poyralı • Demirköy yolu ) evrakını (19,20) lira ve (Tekir
dağ • Gelibolu iltiaak yolu) evrakını (24,78) lira ve (Hadımköy - Çerkes
köy yolu) evrakını da (22,76) lira mukabilinde adı geçen reiılikten alabi
lirler. 

5 - İsteklilerin pazarlık tarihinden en az bet gün evel bir letlda fle 
Nafia VekAletine müracaat ederek bu gibi inpatı yapabileceklerine dmir 
müteahhitlik ehliyet vesikası talep etmeleri lbımdır. 

6 - Pazarhğa iştirak edecek taliplerin, betinci maddede bahsedilen ft 

sika ile ticaret odası vesikası ve teminat mektupları ile birlikte muayyen 
gün ve saatte komisyon reisliği odasında bulunmaları muktezidir .• 

(5401) 5418 

ZIRAA T VEKALETi 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 

afrnacak 
Ziraat Vekaletinde:ı 

yetii sut, guvayn filrt yetili ve araeııi
kiycti rasaaaın milnakasası 7.12.1939 
tarihine müsadif perıembe günü ve 
karbolineumla adi sırt pülverizatörle
rinin münakasası 8.12.1939 tarihine 
milsadif cuma gilnU saat 15 te Ziraat 
Vekaleti binL.sında satın alma komia-
yonunda yapılacaktır. 

S - Şartnameler Ankarada Ziraat 
Vekaleti satın alma komisyonunda İı· 
tanbul ve İzmirde ziraat mildUrlükle-

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 
1ı zarf uıuliyle 30 adet Mibzer, 15 a 
det S Diıkli, ıs adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

1 - Mibzerin beherine 67s,s Disk- rinde parasız olarak verilir. 
ti pulluğun beherine 600,6 Diskli pul 6 - Bu mevat ve mlllzeme ayn ayn 
luğun beherine 7SO ve Diksharonun veya toptan bir talip uhdesine ihale 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e- edilebilir. 
dilmi§tir. 7- Bu iıe taliplerin muvakllat te-

2 - İhale 14 birinci kfinun perşemı minat mektupları veya makbudan ve 
be günU ıaat 15 de Ziraat vekileti bi- 24?0 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
nasında mUteıekkil aatın alma komis delerinde yazılı vesikaları ve teklif 
yonunda yapılacaktır. mektuplarını havi kapalı zarfları mfi-

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 nakasası saatinden bir saat önceye ka
adet S Dikıli pulluk için 67S,15 adet dar komisyona vermeleri ve saat on 
6 Diksll pulluk için 844 ve 30 adet beşte komisyonda hazır bu1unı:nelan 
Dikıharo için 788 lira muvakkat temi (5388) 1S4C>2 
nat verilecektir. z· k. . . 

4 - Bu makinelere alt idari ve fen- lraat mO lnlStl 
nt ıartnameler sirat kombinalar mU 
dilrlUğUnden parasız olarak vcrllir. 

5 - İsteklilerin kapalı zarflarını 
14 Brinci klnun perıembe gilnU ıaat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
saat 15 de 2490 1ayıh kanunda yazılı 
vesikalarla birlikte komlıyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

Yulaf alınacak 
Etlikte Bakteriyoloji ve Seroloji 

Müessesesi Direktörlüğünden : 
1. - MUe11eıede mevcut serom hay 

vanatı için Hiari 60,000 azami 80,000 
kilo yulaf pazarlığa çevrilmittir. 

2. - Tahmin edilen bedeli 5600 lira 
dır. 

3. - tik teminat 420. lira olup Banka 
mektubu veya vezne makbuzu ve ha

al.nacak 
Ziraat Vekaleti Zirai KomW..· 

lar Kurumu Müdürlüğünden ı 
1 - Kurumumuzca tatbik edilmek-

te olan köy kalkınması iılerinde iatih 
dam edilmek ve motor, ziraat maki
nistliği ve makine tamirciliğinden im
tihan edilmek suretiyle 60-80 lira ay
lık ücretle 10 adet ziraat makinisti 
alınacaktır. 

2 İsteklilerin Ankarada Yenifehir
de meşrutiyen caddesi kateıinde .zi
rai konminalar kurumu müdürlüğüne 
15.11.1939 tarihine kadar müracaattan 
ilan olunur. (SS19) 15466 

MALiYE VEKALETi 
zine tahvili teminat olarak kabul edi- --------------
lir Tahvillerin de hazineye teslimi Eski paralar hakkında 
şarttır. 

4. - İhalesi 2-11·939 perıembe gü- Maliye Vekaletinden : 
nü ıaat ıs, dedir. Şartnameıi mUesse- 1 - 2257 numaralı madeni ufaklık pa 
se DirektCSrlUğUnden bedelsiz olarak ra kanunun sekizinci maddesi muci -
verilir. b~nce mevkii te~a~ülden kaldırılan es 

5 2490 1 k d 1 t kı bronz beş ve ıkı buçuk kuruşluklar-. - sayı ı anun a yazı ı şar . • 
1 h • 1 i t kl'l · 1 la nıkel bır kuruşluklar 31 K. evel 1939 
arı aız o an s e ı erın muayyen • • 

olan giln ve aaatta Ziraat Vekaleti tarı~ıınden sonra devlet borçlarına mu 
muhasebe MüdUrlUlünde mUteıekkil kabı.l gerek malsa~dıkl~rı ve gerek~e 
satın almak komiıyonuna müracaat- Hazıne veznedarlıgını ıfa eden Ye zı
ları. (5280) 15221 raat b~nkalarınca dahi kabul edllmi· 

yecel:tır. 

M h 1, f 1 k Dinaena1eyh ellerinde bu nevi para 
u te 1 ecza a ınaca 1 bulunanların bunları mezkur tarihe ka 
Ziraat Vekaleti Satın Alma Ko- dar devlet borçları mukabilinde mal

miıyonundan ı sandıklnriyle merkez ve ziraat banka-
(50 ton araenikiyetii sut, 50 ton ıu· sı şubesine yatırmaları ilan olunur. 

vayn fUrt ycıili (Uranya), 20 ton ar- (5059) 15228 
ıenikiyeti ra11a1, 100 ton karboline-
um ve 750 adet adi ıırt pUlverizatörü 
satın alınacaktır.) O. DEMIRYOLLARI 

1 -50 ton arıenikiyetii sut, 50 ton 
ıuvayn fUrt yeılli (Uranya), 20 ton Ateş tuğlası alınacak 
anenikiyeti ra11aı, 100 ton karboline
um ve 750 adet adi 11rt pUlverintörü 
kapalı zarf usullyle aatın alınacaktır. 

2 - Araenlkiyeti sudun beher tonu
nun muhammen bedeli 350 lira, şu
vayn fUrt ye§ili (Uran ya) )nın 550 li
ra, araenikiyeti rassasın 350 lira, kar
bolineum 200 lira ve pülverizatörlerin 
beher adedinin 16 liradır. 

3 - Arsenikiyetii sudun muvakkat 
teminatı (1312,5), fuYayn fürt yeşili
nin (2062,5), auenikiyeti rassaeın 

(525), karbolineumun (1500) ve pili· 
verlzatörlerin (900) liradır. 

4 - Milnakua milddeti 23.10.1939 
dan itibaren (45) &ündür. Aracniki· 

O. D. Yolları Satın Alm'a Ko-
misyonundan : 

Muhammen bedeli 11648 lira olan 
73 kalem lokomotif ateş tuğlası 22.11. 
1939 !iarsamba günü saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da idare bina -
sında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 873,60 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
reiıliğine vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme daircıinden, Haydarpa • 
ıa'da tesellüm ve ıevk şcfligindcn da-
iıtılacaktır. (5000) lSS.sô 
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c·· huriyet Merkez Bankasının 28 B. Teşrin 1939 vaziyeti 
AKTİF: PASiF:, 

Lira 
15.000.000,-l(a~a : 

Altın: Sıı ft kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

D~ '-ıildeki Muhabirler 
A!tın: Safi kilogram 
Turk lirası 

l lRriçteki Muhabirler : 

15.500,313 

578,111 

Altın safi kilogram : 10 010 238 
'•hına tahvili kabil serbest dövizler 
Di~er dövizler ve borçlu kliring 
bakıycleri : 

1 lcı?.ine Tahvilleri : 
f?enıhte cdi. evrakı nakdiye karsılı!;ı 

}. anunun 6-8 inci m~ddelerine tev
fıkan hazine tarafından vaki tedi)'at 

~""tıedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhte edilen evrakı nakdiyenln 

A - )karıılıtı Esham ve Tahvilat (İti· 
(bari kıymetle) 

B- Serbest esharr ve tahvilllt 

~vanslar : 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvillit üzerine 

Hissedarlar :. 
Muhtelif :1 • 

Lira 

21.802.430,68 
1U07.100,-
1.552.870.13 

953.816,81 
318.467.94 

14.080.200,14 
17.920,13 

. 2.830.845.46 

153. 748.563.-

17 .307 .666.-

202.906.315.28 

47.630-454,97 
7.560.191.08 

7.405.000,-
9.454,22 

7.837.421,56 

Yeldin 

Lira 

r 37.962.400,81 

1.272.Z84,75 

'· 16.928.955,73 

141.440.897,- ı 

202.906.315,28 

J 55.190.656,0S 

15.252.875,88 

4.500.000,-

17 .881.397 ,40 

493.335.792,90 

Sermaye : 

ihtiyat akçesi :ı 
Adi ve fcvkallide 
Hususi 

iT edavüldeki Banknotlar : 

Denıhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev

fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılısı tamamen altm olarak ilave
ten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı 

Döviz T aahhiidatı : 
Altına tahvili kabil döviTler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeled 

Muhtelif : 

Lira 

4.217.134.25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.307.666,-

141.440.897.-

17.000.000,-

135.000.000,-

2.610,78 

40.061.120,74 

Yaktın : 

' 10.217 .134,25 

294.440.897 .-

31.762.802,88 

40.063.731,52 

101,851.227,25 

493.335,792.90 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren Iskonto haddi %4 Altın üzerine avans o/o3 

Satıhk : 
Satılık. Apartman - K. oftan caddesin

de altında 4 dUkkinh ayda 520 lira ica.rh. 
Sanayi caddesi. No: 82 Tl: 1953 3929 

Acele satı/tir. - Ceviz kaplama çok az 
kull~ılmış yatak odaıı takımı, Y enilchir 
Selinık cad. Park Ap. daire 5 her gün saat 
18-20.30 kadar gösülebilir. 3980 

Satılık. - Kavaklıdere Güven evlerin • 
den kllrsız konforlu ev yüzde ellisi peıln 
diteri 12 senede ödenecek. Sanayi cad. 
No: 82 Tcl:Ul53 4025 

Satılık. hisse - Yapılmakta olan bah~o
li evlerin her tipinden satılık hisseler. Is
tanbul pasta salonu yanında Sena)'i cad. 
No: 82 Tel: 1953 4027 

Satılık arsa - Etlik aı,;aiı Eğlencede 
10 donUm eayet ucuz fiyatla. Sanayi cad. 
desi No: 82 Tel: 1953 4028 

SıtıllA: Köşk - Keçiören asfıılt yol fi. 
zerinde 1700 M. anıasiyle batlı tatlı autu 
Senayi caddesi No: 82 Tel: 19S3 4020 

7-

Küçük ilôn şartlan 
Dört satırlık küçük ilinlardan : 
Bir defa içın 10 KIU'Tq 
lk.i defa içia MJ Kuruş 
() ç defa içıa 10 Karıq 
Dört defa içia 80 Kuruş 

Devamlı l.."iiçük illnlardan her do
fası için 10 kuruıı alınır. Mcaclll. 
10 defa neşredilecek bir llllıı için 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay -
!ık olmak lizere her satır, kelime 
e.ralarındaki boııluklar müstesna, 
SO harf itibar edilmiııtir. Bir kü -
çlik illin 120 hıırftcn ibaret olına -
lıdrr. 
Dört satırdan fazla her satır lçLD 
beher seferine aynca on kuruıı a
lınır. 
KUr;llk IIAnlann 120 harfi geçme
mesi llzımdır. Bu miktan ıeçen 
illnlar aynca pul tarifsine tAbl -
dir. 

l 
Kiralık Apartmaa - Geniı 4 oda v. a. 

Acele satılık arsı - · stasyon ark:aı;ında sabit 2 gar<lorp 1 büfe tam konfor ciha:ıı: 
asfalta yakın 775 M /2 arsa uygun fiyatla ve tesisau. Fcvkahide nezaret İç Bakaıı.
verilecek. Tel: 1538 4050 !ık Kızılırmak sokak 4 Tl: 5046 4086 

Satılık hisse - Yapılmakta olan küçük 
evlerden C. F. tipinde satılık hisse var 
Tel: 1535 4-061 

Acele satılllı arsı - Çankırı caddesin
de ( 48) M. yilz!U i062 M/2 arsa ucuz ve
rilecek. Tel: 1538 4062 

Kiralık - Bahçe içinde üç ve dort oda
lı ve birer holliı muşambalı ve konforlu 
elektrik, havagazı, su ve aair müştcınilitı 
havi iki daire kiralıktır. Sellinik caddcci 
No. 58 içindekilere müracaat. Tel : 3115 

4094 

Satılık Apartman - Ankaramn her ıem Kiraltk - Dikmen yukarı Öveç 19-2 •a-
tinde istenilen becİelle ev, apartman var • falta yakın elckt,!:ikli manzaralı gcnif üç 
dır. Tel: 1538 4063 od.ah kigır alt kat müsait kira, Tel: 3031-

256 1. Soykan. 4095 
Satılık Otomobil - Çok yeni kübik ka

palı ıpor 4 şişe ile 160 kilometre yapan 
Ford otomobili azimet dolayısiyle satı -
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ŞAKI. R zu·· MRE = = Kirahk : 

Kiralık - Kavak)ıdere Güven cwleri No. 
31 miıstakil 6 oda 2 hol konforlu ev ile 
ayrıca 3 oda bir hol müstakil ev otuz li· 
raya kiralıktır. İs;İndekilere müracaat. 

4096 

: Şrk aile salonlarını süsleyen zarif, sağlam, ucuz OPTA _ Aranıyor : 
E radyolarını, her çeşit radyo lamblarını ve yedek aksamını - Kiralık Konforlu Da/reler - Yenhı• • 

:TORK SANA Yit HARBiYE ve MADENiYE F ABRIKASI 
ancak müeaseaemizde bulabilirsiniz. : hirde Yüksel caddesinde Mimar Kemal 

mektebi kar~ı&ında yeni yapılan apartma- Miist111ıil ev arıımyor - Genç bir dip ~ 

~HALiÇ - KARAAGAÇ - ISTANBUL 

.l"ELEFON: 43214 TEL. ADRESi: ZÜMRE 

lÜHRE 
1 lONCULDAk 

HALk 

KÖMÜR SOBALARI 

Memleketimizin ilk soba fabrikasının 15 senelik tecrübesi mah
aulüd" ur. 

KULLANIŞ • KONFOR - EKONOMi • UCUZLUK 

Her cins kömürü koleylıkla yakar. 

Bütün zevkleri okıayacak evsafta ve muhtelif tiplerde ıade, 
kroınlu ve emaye cinslerde oda, salon, apartman, dershane ve 
koğuıların teıbinini temin edecek eb'adda sobalar. 

YENi KAT ALOKLARIMIZI 1STEYIN1Z. 7257 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

--_ M. ve A. Hanef Kardeşler. Yeni Hal kar§ısı Telefon: 3150 
: Telgraf! Hanef, Ankara 4066 = 
-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

10 dökümcü ah nacak 
Demir ve tahta fahrikalan Türk Anonim Şirketinden: 
Adapazarında bulunan Fabrikamız dökümhaneleri için on adet döküm-

cüye ihtiyaç vardır. İsteklilerin sarih terclimei hal ve bir kıt'a fotoğrafla 
Deta Adapazarı adresine tahriren müracaatları. 4097 

D. HAVA YOLLARI 

Memur ahnacök 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüiünden : 
İdaremiz kadrosunda 20,25, 30 lira 

maath ve 80 lira ücretli memurluklar
la 200 lira ücretli ingilizce mütercim· 
liği mUnhaldir. 

Memurin kanununun 4 üncü mad
d:sindeki vas•'ları haiz ol-n talipler 
araıtr--"a 10.11.1939 cuma günü saat 14 
tc müımbaka imtihanı yapılacağından 
isteklilerin en geç 9.11.1939 akşamına 
kadar istida ve vesikalarını umum mü 
dürlüğUmüze göndermeleri ve müsa
baka gün;· le Ankara merkez posta· 
nesi önünden saat 13,20 de kalkacak 
otobüsle dairemize gelmeleri 

(5450) 15410 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -- -
~KİRALIK ~ --- --: Yenişehir Meşrutiyet caddesin· : 
: de güzel manzaralı ve kaloriferli : 
S: yedi odalı bir kat kiralıktır. ts- : 
: tcklilerin aynı caddede 32 nu- : -: maraya müracaat etmeleri. 4057 : -
'=111111111111111111111111111111111111111;: 

T. c. Ziraat Bankasından 

Satılık anbalaj kağıdı ve çinko 
parçaları 

Bankamızda mevcut tahminen bin 
kilo kadar anbalaj kağıdı ile bir mik
tar hurda çinko satılacaktır. Almak 
istiyenlerin 6-11·939 pazartesi gUnü 
saat 17 buçuğa kadar bankamıza mü -
racaatları. 4075 

Doktor aranıyor 
Etibanktan n " 
Bankamızın Niğde ViHiyetinin çif

teban kazası dahilindeki Bolkarda
ğı simli kurşun işletmesi için bir dok 
tor alınacaktır. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere-
9ahsen veya tahriren Eti Bank Umum 
Müdürlüğüne müracaat et!'fleleri 
(5582) 15523 r· ........... ·;;~-;,~~.:~~-............... . 
·-·~~~~~~ .... ~~~.~.~~~ ....... ..1 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6556 

ııı.. İmtiyaz Sahibi 

BaklavaCla 
Çikolatada 

Fındık, 

Fındık, 

Donaurmaaa Fın.dak, 

Postada Fınduk, Çö

rekte Fındık, Her tathda Fındak, Cepte 

lskenJer Artun 
Umumi Neıriyatı İdare Eden 

Yazı işleri Müdiirü 

Mümtaz Faik FENiK 
MOe tett Mildllr6t Nısit ULUÔ 

ULUS 8a1ımevi AN KARA 

nın beşer odalı ve her türhi modern kon- lomat 6 odalı veya daha ziyade müsta.ldl 
foru havi kaloriferli daireleri kiralıktır ev aramaktadır. Tel: 1937 3960 
Her gün saat 10 ili 18. Telefon: 2497 

3963 Aramyor - Tcmizlflı: yapecak bir ka· 
dı.ııa ihtiyaç vardır. Sakarya eczanesine 

K_irtılllt. - Yenlıehirde Metrutlyet cad- münıcaat edilmesi. 4084 
deaı Konur sokak No. 18. Genit 4 oda 1 
hol çok kullanıflı. Üst kata müracaat. 

3966 
Ev Arınıyor - Altı llA on büyücek o

dayı ve bilcfunle modem tcaiaatı muhtevi 
Kir11lık ucuz Daireler - Maltepede iki bahçeli ve garajlı bir villa kiralanacak • 

oda bir hollU bir oda bir hollU kullanıılı tır. Kira miktarıru da bildirmek suretiyle 
iki daire, Görmek için Maltepcdc sebzeci vaki olacak tekliflerin Ulusu (Villa) ru
Rü:ıtüyc fiyat içio Telefon 1440 3967 muzuna tahriren bildirilmesi. 4-084 

Klralllc - Bakanlıklar karşısı Akay Aramyor - Lisan bilen bir satıcı lbım 
sokak 10 numarada 7 oda bodrum katı ve- Almanca ve lnrilizce bilmesi prt. Akba 
uir konforlu müstakil bir ev. lçindekilc- kitapcvi Tel: 3377 4091 
re her gün 14 c kadar müracaat. Telefon 
5575 4006 

Kirahk - 3 oda bir mutlak müstakil ruABIS!••mımım~~mmmEl!!::h1 
Ust kat elektrik n ıuyu var. Ruı sefareti ~ 
kaf$ısı No. 58 Telefon: 3271 Mustafa Du
ru. 4008 

DAKTİLO KURSU 
Klr11lılr. - BııhçeU evler D. 4 tipi SO 

numaralı ev, mazbut beı oda muşamba dö
şeli bütlin konforu haiz. Telefon: 1287 

4012 

Kirılıl: dair• - Maltepe ton durak aa • 
fa1tta 4 No.lu apartmanın Uat katında 3 o
da 1 hol 1 hizmetçi odası konforlu 2 daire 
kiralıktır. 1s;indekllero :ınilracıuıt. 4016 

Kir11II1t - Ehven fiyatla üç odalı daire 
Y cnişchir tren köprüsü yam Tılgaıa gl • 
derken llkiz sokak No. 20 Mahir Esen a
partmana müracaat. 4040 

Kiralıi güzel odalar - Güven meyda -
nına yakın Qilneşli ha\'adıır g\l&el manza
ralı odalar müsait kira ile. SeUl.nik caddesı 
No. 16 4041 

Kiralık - Sığlık Bakanlıiı kar11ısında 
Çagatay sokak 22 Akkaya Ap. da 3 odalık 
lıc>ire. 4t':>1 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet cad 
güzel manzara ve kaloriferli 7 odalı bir 
kat. fstcklilerin aynı cad. de No. 32 ye 
müracaatları. 4058 

Kirald: - Bilhassa yazıhane veya pan
siyon için elverigli Ankara postane cad • 
desi Mermer Yuva Apt'da 4 numaralı da
ire ma kat kaloriferi devren kiralıktır, 
Kat ka]oriferi ehven şeraitte devrolunur. 
İçindeki müracaatları. Tel: 2999 4072 

ICiralllı daire - Yeni şehir Demirtepı: 
Urunç sokak No. 2/ 1 apartmanın birinci 
kıtı: 4 oda, hol, banyo, v. •· her z:ıman 
görülebilir, Tel: 13'48 ~078 

_ ICiralık. oda - Mobilyalı ve banyolu 
bır oda kıralıktır. !:sıklar Cad. Ötkü sokak 
No: 2 de birinci kat ııaat 5 • 7 arası mü-
racaat. 40711 

Kirallk - 2 odalı daire: Samanpazarı 
kUqjıınlu cami karım No: S• Alim B. 
Ap. havaı:azı ve salrcsi tamam. Kapıcıya 
mürac:ıat. 4-080 

Ucıız kira/ık daireler - Yenişclıir Ada. 
kale sokağında (YUksel Cad. yanır.da) 
No: 16 Şefik BİLKUR apartmanında 4 
oda ve geniş balkonlu dnlre ucuz kira-
lıktır. Tl: 3972, 3978 4081 

Kira/tir. daire - Ycniıehlr Demlrtepe 
ekonomi sokak No. 21 A 3 oda, banyo, 
mutfak hel&, b:ılkon, mUracat D. D. yol
ları mağaza şefi Tl: 1797 4085 

64 üncU devresine ikinci teş-
rinin ilk haftasında başlı

yacaktır. (BİR) ayda diploma 
verilir. Belediye sırasında Ha
nef apart. No. 4 Tel: 3714 

ZAYlLER 

Zayi 
Türk Ticaret (cıki Adapazarı) Ban

kasının Adapazarı şubesinden satın 

almış olduğum • biri (iki), diğeri (se
kiz) sehim bedeline mukabil • mezkCir 
şubeden verilmiş, ceman elli liralık 
(29 k§nunuc,·c/ 1931) tarih ve (3849) 
ve (24 mayıs 1932) tarih ve (3904) nu
maralı iki kıta, adıma yazılı, makbuzu 
kaybettim. Gereklerine ha~ vurduğum 
dan bunların hükümsüz kaldığını ilan 
ederim. 

Sıvas Vilayeti mansup idare 
heyeti azasından M. Rauf 

Demirtaı 4099 

Zayi - 1335 senesinde Beşiktaş lisesin
den almış oldu&um tasdiknameyi zayi et -
tim; yenisini alacıı{:ımdan eskisinin h•k • 
mü yoktur. Es-:ti talebeden 1 No. Hayred
din Uncuoslu. 4092 

Zayi - Çankırı Gnzipaııa ilk okulun • 
dan aldığım tasdikname ile nUfuı tezkere
mi zayi ettim. Y.cnlleri alınacağından hük
mü yoktur. Nazire Suar. 4093 

Zayi - Keekin kazası nüfus idaresin • 
den aldığım nüfus kllğıdımla bunun için • 
de kayıtlı bulunııo Konya 13 üncü alay • 
dan aldığım ukerlik tezkeremi ve Ankara 
İsmet paı;a ilk okulundan 930-931 yılında 
aldıf.ım şahadetnamemi kaybettim. Yeni • 
lerini a1acatımdan eskilerinin hükmü ol • 
madıiı il n olunur. Ank:ıra Hacet tepe il
m~ sokak No: 23 Nuri oğlu 332 dot;umlu 
Huseyln Cahlt Unsal 4098 

Fındık, Ayakta Fındek ..... : bir hayattır: 

Kışın Fındıkh Çörek, yazıll Fındıkh 

durma kuvvetin ÖZ Ü D Ü R. 

don. 
• 

Y ENi SİNEMALAR sus 

FINDIK SATIS KOO." Ar'HERI BIRLiGI 

BU GÜN BU GECE 

3 V A L S 

Bıı Rollerdı 

Vvonne Primtemps - Plerre Farıma7 
N diı dans ve müzikleri, ıahane 

dekorlari7le emsalılı bir eser 

Seansları 

14.45 - 16.45 • 18.45 • Gece: 21 d .. 
r, d 

Halk matinesi 12.15 de 
FAN FAN KLODİNR 

HALK 
BU GECE 21 de 

Bu senenia ilk tilrk illmi 
ALLAHIN CENNET! 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

GUNDUZ 
12 - 14.45 • 17.30 Matineleri~ 

TARZAN ADASI 
Korlu deblet ve heyecan ia7nalı 

BU GECE 20.30 da 

ALLAHIN CENNETİ 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

Yeni mevsimin ilk. türk lilml 

tiUNDÜZ 

12 • 14 • 15 • 18 Matinelerinde 

GAİP KIZLAR Lİ :MANi 

Baş Rollerde 

Harry Carey - Judith Allen 

'nd 
ri 
ve 



YENi 
il 

KIVANÇLA TAKDiH EDER 

Her keseye uygun muhtelif çeşit radyo lüzum eder 

R. C. A. radyolarının, pahahları gibi, ucuz fiatlalara dahi, yük· 

sek kalite itibarile biribirlerine benzerler. 

Ven"i R. c. A. 1940 NEVVORK modelleri, 

Nevvork dünya sergisinde t:eknik, gü

zellik, fiat it:ibarile R. c. A. tarihinde 

kazanılan tekmil rekorları kıran, mu-
ı ~ 

• 
azzam bir muvaffakiyet elde ettiler • 

N EVVO R K -serisi radyoları, R - C.A.'nın 
1eimdiye kadar imal ett:iğı radyo çeşi

dinin en mütekamilidir. 

Bunlar arasında, icabında elektrik cereyanile işletilebilir b~ .. 
- -

taryah yeni bir ahize vardır ki, behemehal büyük bir heye· 

oan tevlit edecektir. 

Bu""'harlk~Ü1Ade· ·radyolarm tecrübest!li isteyiniz. Size en uygun · 

( olanını behemehal seçeceksiniz. 
---- -~ - - . .. 

ilCA Yıev~ 5 Jtıaddi · 
5 LAMBALI 

Teknik noktai nazardan bir 
şaheserdir. Ebonitten güzel 
bir mahfaza içinde bulunur. 
13, 16, 19, 25, 31 ve 49 me. 
trelik tekmil beynelmilel dal
galarmı mükemmel alır. 

Orta ve uzun dalgalarım, ka· 
bili ictinap olmayan asgari 
pürüz ile alır. 
Peşin Satış f iyatt T. L. 90 

,- .... ,,.~ 
~~. ·........... • • • •• ... :~ •ı ... •?'tıi "tol~ ....... \"'•· •• h"~'. . . . . ~ . . . . ~;;·,.. """. ·. 

BOUffL~·BiffADEftLEft 

* NEVYORK tipindeki R. C. A. radyoları fevkalade 1 

güzel olup, eşsiz bır randeman verirler. 

Bunlar arasında, her cereyana uyar radyolar bulunduğu 

gibi 1200 saat dayanır batarya takımıle işler NEVYORK 

B tipinde bir modeli vardır. Buna ilave edilebilen 

25,- lira kıymetinde bir mübeddile ile her istendiği_ 

anda alternatif cereyan ile işletilebilir. 

Bu radyonun 1200 saat dayanır batarya takımrle bera: 

ber peşin satış fiatı 120. - liradır. 

'ilCA Yıev~ 6 Hıaddi ... 
-- 6 LAMBALI 

Ebonitten mahfazası, geniş 
eb'attadır. Yüksek frekans 
bir lambası sayesinde, tek· 
mil dalgaları daha mükem· 
mel ahzeder. Bilhassa, 13, 
16, 19, 25, 31 ve 49 metre. 
lik kısa dalgaları mümkün 
olduğu kadar az parazitle 
ahzeder. 

Peşi• Satış Fly~b T. L. 135 

İSTANBUL - ANKARA İZ.1İF~ 


